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 وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه تهران آماده 
گفت و گ��و با همه همس��ایگان از جمله عربس��تان 
س��عودی اس��ت، گفت: جمهوری اس��امی ایران 
امنیت همس��ایگان را امنیت خود می داند. محمد 
جواد ظریف که برای ش��رکت در کنفرانس امنیتی 
مونیخ به آلمان سفر کرده است، عصر شنبه در گفت 
و گویی با موض��وع ایران با خانم »لیز دوس��ت« در 
حاشیه کنفرانس برلین گفت: بعد از شهادت سردار 
سلیمانی پیامی از سوی عربستان مبنی بر تمایل آنها 
برای گفت و گو با ایران دریافت کردیم. وی افزود: ما 
به پیام آنها پاس��خ مثبت دادیم و گفتیم برای گفت 
و گو آماده ایم، اما دیگر پاس��خی از جانب عربستان 
دریاف��ت نکردیم. ظریف ب��ا تاکید بر اینک��ه ایران 
به دنبال تنش با همس��ایگان نیس��ت، تصریح کرد 
امنیت همسایگان را امنیت خود می دانیم و همین 

امروز حاضریم با همه همسایگان گفت و گو کنیم.
ظریف گفت: منطقه خلیج ف��ارس متعلق به همه 
همسایگان است و کش��ورهای منطقه باید بدانند 
که آمری��کا و اس��رائیل نمی توانند ب��رای منطقه 
ما امنیت بیاورن��د، بلکه این کش��ورهای منطقه 
هس��تند که باید امنیت و ثبات و منطقه را تامین 
کنن��د. دیپلمات ارش��د ایران در بخ��ش دیگری 
از س��خنانش گفت: اگر همس��ایگان ما بخواهند، 
 تنش ها کاهش یابد، راه ه��ای زیادی برای این کار 
وجود دارد، اما مهم این اس��ت که آنها بخواهند و 
اراده واقع��ی برای این کار وجود داش��ته باش��د. 
ظریف در پاسخ به سوال مجری این برنامه مبنی بر 
اینکه آی��ا ایران تاکنون س��یگنال مثبتی از طرف 
عربس��تان برای کاهش تنش ها و نیز درخصوص 
ابتکار صل��ح هرمز دریاف��ت کرده اس��ت، به این 
سوال پاسخ منفی داد. ظریف در خصوص امنیت 
تنگه هرمز و خلیج فارس، به ابتکار صلح هرمز که 
در نشس��ت اخیر مجمع عمومی س��ازمان ملل از 
سوی »حسن روحانی«  رییس جمهوری اسامی 
ایران ارائه ش��د، اش��اره کرد و گفت:  کویت،  قطر، 
عمان و عراق به این ابتکار روحانی پاس��خ داده اند 
اما پاسخی از عربس��تان، امارات و بحرین دریافت 
نشد. عربس��تان و امارات خواهان تنش در منطقه 
ما هس��تند. ظریف در ادامه سخنانش به پیشنهاد 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان برای انجام 
گفت و گوی مستقیم میان ایران و عربستان اشاره 
کرد و گفت: ما در پاس��خ به این پیش��نهاد اعام 
کردیم ک��ه همین فردا ب��رای گفت و گو حاضریم. 
این پیش��نهاد را نواز شریف نخس��ت وزیر سابق 
پاکس��تان هم داده بود. ظری��ف در بخش دیگری 
از س��خنانش با رد این موضوع که کس��انی که در 
عراق  یا س��ایر کش��ورها برای ابراز هم��دردی با  
مردم ایران پس از ش��هادت سردار س��لیمانی به 
خیابان ها آمدند، نیروهای نیابتی ایران هس��تند، 

گفت: کس��انی که برای تشییع قاس��م سلیمانی 
به خیابان های ش��هرهای مختلف در کش��ورهای 
مختلف آمدن��د، نیروهای نیابتی نیس��تند، بلکه 
مردم عادی هس��تند که قابل احترامند و البته از 
اقدامات آمریکا به خش��م آمده اند، در ضمن آنها 
فقط در عراق نیس��تند. در هند و ایتالیا و روس��یه 
همه با عکس سردار سلیمانی به خیابان ها آمدند.

   ظريف در حاشيه كنفرانس امنيتي مونيخ: 
بازگشت ايران به تعهدات برجامي به اقدامات 

اروپا بستگي دارد 
وزیر امور خارج��ه مي گوید در صورتي ك��ه اروپا به 
تعهدات برجامي خود عمل كند، ای��ران نیز از روند 
كاهش تعهدات خود نس��بت به توافق هسته اي باز 
خواهد گشت.  به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاري 
فرانس��ه، محمدجواد ظریف در حاش��یه كنفرانس 
امنیتي مونیخ درگفت وگو با خبرنگاران تصریح كرد: 
ایران تصمیم خواهد گرفت ك��ه آیا اقدامات اروپا در 
خصوص تعهدات برجامي، براي كاهش یا بازگشت 
ما به این تعهدات كافي است یا نه.  ظریف افزود: اگر 
اروپا منافع اقتصادي ایران را تامین كند، تهران مایل 
خواهد بود به س��مت تعهدات توافق هسته اي سال 
۲۰۱۵ باز گ��ردد.  وزیر امورخارجه ای��ران بار دیگر 
تاكید كرد: ایران آماده است متناسب با كارهایي كه 
اروپا انجام مي دهد، اقدامات خود را در زمینه برجام 
كند یا معكوس كند.  وي گفت: ایران تصمیم خواهد 
گرفت كه آی��ا اقدامات اروپا در ای��ن خصوص، براي 
كند یا معكوس كردن برخي از اقدامات كافي است 
یا نه.  ظریف گفت، م��ا در مورد امور خیریه صحبت 
نمي كنیم بلك��ه درباره حق��وق مردم ای��ران براي 

دریافت مزایاي اقتصادي سخن مي گوییم. 
وي افزود: ایران به دلیل تحریم هاي امریكا صدماتي 
زیادي دیده  اس��ت اما اگر اروپا قدم هاي معناداري 
بردارد ما نی��ز اقدامات انج��ام ش��ده را بازخواهیم 

گرداند. 

  مذاكره »ظريف« و »هايکو ماس« درباره 
تعهدات اروپا در برجام 

از سوي دیگر وزیران امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران و آلمان درباره اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه، 
اش��تباهات آمریکایی ها درباره منطقه غرب آسیا و 

تعهدات اروپا در قبال برجام گفت وگو کردند.
به گزارش اداره کل اطاع رس��انی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجه، در دی��دار محمد جواد ظریف و 
هایکوماس در حاش��یه نشس��ت کنفرانس امنیت 
مونیخ، درم��ورد اوضاع سیاس��ی و امنیتی منطقه، 
اش��تباهات آمریکایی ها درباره منطقه غرب آسیا، 
تعهدات اروپا در قبال برجام و واقعیات رابطه اروپا و 
آمریکا  گفت و گو کردند. ظریف همچنین در جلسه 

وزرای خارجه  کش��ورهای مرتبط با سانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی شرکت کرد.

 ايران قادر به استخراج اطالعات جعبه سياه  
هواپيماي اوكرايني نيست

محمدجواد ظریف همچنین بامداد روز ش��نبه در 
مصاحبه با شبكه ان بي سي گفت: رییس جمهوري 
امریكا مقص��ر اصلي بح��ران و تنش بی��ن تهران و 
واشنگتن اس��ت و بازگشت به رویه س��ابق برعهده 
دونالد ترامپ اس��ت. وزیر امور خارجه ایران گفت: 
جاي تاسف است كه امریكا براساس اطاعات غلط 
مبتني بر جهل و غرور در مسیري قدم برمي دارد كه 
منطقه را به سمت درگیري سوق مي دهد. وي با بیان 
اینكه دولت ترامپ باعث افزایش تنش با تهران شده  
است؛ افزود: ایران و امریكا در جریان تنش هاي اخیر 
و به شهادت رساندن سردار قاسم سلیماني نامه هاي 
تندي را رد و بدل كردند.  به گفته ظریف، روابط میان 
امریكا و ایران پس از شهادت سردار شهید سلیماني 
همچنان با تنش همراه اس��ت.  وزی��ر امور خارجه 
ایران، دونال��د ترامپ رییس جمه��وري امریكا را به 
خاطر پیگیري سیاستي اشتباه در قبال ایران مقصر 
دانس��ت.  ظریف افزود: جاي تاسف است كه امریكا 
براساس اطاعات غلط مبتني بر جهل و استكبار در 
مسیري قدم بر مي دارد كه منطقه را بسیار نزدیك 
به حاشیه كرده اس��ت. وي همچنین تاكید كرد كه 
مایك پمپئو وزیر امور خارجه امریكا در اوج بحران 
در ژانویه »نامه اي نامناسب به ایران« نوشته و تهران 
نیز پاسخ مناسب به او داده اس��ت.  ظریف در ادامه 
بدون اشاره به سخنان بي ادبانه پمپئو در نامه گفت: 
نامه وي حاوي تهدیدات بود.  ظریف گفت كه پاسخ 
وزارت امور خارجه ای��ران به نام��ه پمپئو محكم و 
مناسب بوده اما بي ادبانه نبوده است.  وي در حاشیه 
كنفرانس امنیتي ساالنه در مونیخ تأیید كرد كه لحن 
ارتباط بین دولت هاي ایران و امریكا رو به بدتر شدن 
است.  ظریف با اس��تناد به مذاكرات ایران در دوران 
دولت باراك اوباما كه در آن اغلب با جان كري وزیر 
وقت امور خارجه امریكا انجام مي ش��د، گفت: رویه 
قبًا چنین نبوده است.  وي تاكید كرد كه من هنوز 
همان وزیر امور خارجه اي هس��تم كه با جان كري 
به روشي قابل احترام رفتار كردم.  ظریف همچنین 
اذعان ك��رد كه ایران ق��ادر به اس��تخراج اطاعات 
جعبه سیاه هواپیماي سقوط كرده اوكراین نیست 
اما وي گفت كه تهران جعبه سیاه این هواپیما را به 

دولت هاي خارج تحویل نخواهد داد. 
وي از تصمیم ایران مبني بر عدم تحویل جعبه سیاه 
هواپیماهاي ساخت بوئینگ دفاع كرد. ظریف این 
حادثه را یك فاجعه خواند و خاطرنشان كرد: بیشتر 
۱۷۶ كشته شده مسافر این هواپیما داراي گذرنامه و 

اقوام ایراني بودند. 

ظریف: آماده گفت وگو با عربستان سعودي هستیم
فراز جبلي|

مشاور سردبير|
اقتصاد مقاومتي گفتماني است كه به درایت مقام معظم 
رهبري چند سالیس��ت كه در اقتصاد ایران جاي خود را 
پیدا كرده اس��ت. در س��ال هاي اول مطرح شدن بحث 
اقتصاد مقاومتي به ویژه در نام گذاري س��ال، تببین این 
مفهوم كمي دش��وار بود به همین دلیل هر كسي از ظن 
خود مفهومي براي آن ارایه مي داد. در حقیقت ش��اهد 
بودیم كه اقتصاددانان از نحله هاي فكري متفاوت نسخه 
خود براي ایران را به عنوان اقتصاد مقاومتي ارایه كردند. 
به م��رور وحدت رویه بیش��تري درباره مفه��وم اقتصاد 
مقاومتي به وجود آمد به طوري كه امروز مقاالت زیادي 
را مي توان درب��اره بحث اقتصاد مقاومتي پی��دا كرد. اما 
اجراي این مفاهی��م در اقتصاد خود مش��كلي جدي تر 
است.  گزارش عملكرد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي سال 
۱398 كه توسط س��ازمان برنامه و بودجه منتشر شده 
است بیش از آنكه نظر میزان پیشرفت پروژه ها اهمیت 
داشته باشد حاوي پیامي واضح درباره نحوه نگرش واقعي 
به مساله اقتصاد مقاومتي است. اینكه پروژه هاي عمراني 
و زیربنایي پیشرفت اندكي داشته باشد در ایران مساله 
عجیبي نیست و با در نظر گرفتن محدودیت هاي بودجه 
حتي قابل درك اس��ت. اما نحوه انتخاب پروژه ها در هر 
دستگاه متفاوت است. نكته اول اینكه هر دستگاه چند 
ماموریت مهم خود را به عنوان پ��روژه اقتصاد مقاومتي 
مطرح كرده است در حالي كه بس��یاري از این پروژه ها 
از وظایف اصلي دس��تگاه ها و وزارتخانه ها است. اما نكته 
مهم تر عدم هماهنگي میان این پروژه ها است. سنخیتي 
میان پروژه هاي وزارت نفت، وزارت جه��اد، وزارت راه و 
مسكن و س��ایر وزارتخانه ها نمي توان دید. اگر واقعا این 
پروژه ها بر اساس اصول اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته 
شده است، بحث اقتصاد مقاومتي یك مفهوم كلي است 
كه قرار اس��ت دیدي ع��ام و كلي نگر ب��ه تمام بخش ها 

داشته باشد. به زبان س��اده تر انتظار بر این بود كه چند 
اولویت اصلي كش��ور به عنوان اهداف اقتصاد مقاومتي 
در نظر گرفته شود و تمام دس��تگاه ها نقش خود را براي 
تحقق این اهداف تعریف كنند. چیزي كه اكنون شاهد 
آن هستیم این است كه از هر دستگاه چند اولویت براي 
اقتصاد مقاومتي درخواست شده و دستگاه ها بنا به برنامه 
معمول خود چند اولویت تعیین كرده اند سپس درباره 
تصویب یا عدم تصویب آنها در س��تاد اقتصاد مقاومتي 
تصمیم گیري شده است و دستگاه ها اقدام به اجراي این 

طرح ها كرده اند یا نكرده اند. 
این نوع نگرش عما به اقتصاد جزیره اي تبدیل خواهد 
شد كه هر نهاد جدا از سایرها به تصمیم گیري و اجراي 
تصمیمات مي پردازد. براي مثال اگر یك پروژه نفتي قرار 
است به عنوان یك طرح اقتصاد مقاومتي برگزیده شود 
طبیعتا باید وزارت راه، زیرساخت هاي حمل و نقل پروژه 
را فراهم كند، وزارت صنایع از هم اكنون طرح هایي براي 
اس��تفاده صنعتي از تولیدات پروژه نفتي داش��ته باشد، 
وزارت اقتصاد مسائل اقتصادي آن طرح را در نظر بگیرد 
و در یك كام چندین نهاد یك ط��رح ثابت را به عنوان 
پروژه اقتص��اد مقاومتي خود مط��رح كنند. چنین نگاه 
متأسفانه در هیچ بخشي از این گزارش دیده نمي شود.  
همین نگاه اشتباه باعث شده اس��ت كه تعیین اولویت 
حتي در مسائل اساسي كشور نیز دیده نشود. چند روز 
 FATF دیگر اجاس پاریس درباره نپویس��تن ایران به
تصمیم مي گیرد. حتي در لوایح مالي هم مشخص نشد 
ورود ایران به لیست س��یاه براي هر دستگاه و وزارتخانه 
چه تبعاتي دارد و اگر واقعا الزم است لوایح مالي تصویب 
شود تا پروژه هاي اقتصاد مقاومتي با مشكل روبرو نشود 
هر نهاد چه وظایفي را باید دنبال كند. در یك كام عدم 
هماهنگي میان وزارتخانه ها و نهادها هنوز پس از ۶سال 
از عمر دولت كاما مش��هود اس��ت و این موضوع حتي 

ایده هایي مانند اقتصاد مقاومتي را زمین گیر خواهد كرد.

دام اقتصاد جزیره اي
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

دام اقتصاد جزيره اي
مقاومت��ي  اقتص��اد 
گفتماني اس��ت كه به 
درای��ت مق��ام معظم 
رهبري چند سالیست 
در اقتص��اد ایران جاي 
خود را پیدا كرده است. 
در سال هاي اول مطرح 
ش��دن بح��ث اقتصاد 
مقاومتي به وی��ژه در نام گذاري س��ال، تببین 
این مفهوم كمي دش��وار بود ب��ه همین دلیل 
هر كس��ي از ظن خود مفهومي ب��راي آن ارایه 
مي داد. در حقیقت شاهد بودیم كه اقتصاددانان 
از نحله هاي فكري متفاوت نس��خه خود براي 
ایران را به عنوان اقتصاد مقاومتي ارایه كردند. 
به مرور وح��دت رویه بیش��تري درباره مفهوم 
اقتصاد مقاومتي به وجود آمد به طوري كه امروز 
مقاالت زیادي را مي ت��وان درباره بحث اقتصاد 
مقاومتي پیدا كرد. اما اج��راي این مفاهیم در 

اقتصاد خود مشكلي جدي تر است.

فراز  جبلي

 صفحه 4  

بانك و بيمه

 فاصله خريد و فروش دالر 
در صرافي به 400 تومان رسيد

روز ش��نبه ۲۶ بهمن م��اه 98 در بازارهاي جهاني 
هر اونس طا ۱۵84 دالر معامله شد كه با افزایش 
نسبت به هفته گذشته همراه ش��ده است. در بازار 
آزاد و معام��ات نقدي نیز روند افزایش��ي قیمت 
دالر در روزه��اي اخی��ر ادامه یاف��ت و دالر به نرخ 
۱4۱۰۰ تومان معامله شد. كارشناسان معتقدند كه 
با نزدیك ش��دن به پایان مهلت گروه اقدام مالي به 
ایران براي تصویب لوایح چهارگانه »اف اي تي اف« 

نرخ دالر در روزهاي اخیر افزایش یافته و ...

صنعت،معدن و تجارت

شرايط جديد ترخيص 
خودروهاي دپويي  

گروه صنعت |
براس��اس مصوبه ۱۶ بهمن ماه 98 هیات وزیران، 
مجوز ترخی��ص ۵۱۰8 خ��ودروي دپو ش��ده در 
گمركات پس از 3 سال باتكلیفي صادر شد. پیش 
از این دولت در دو مصوبه جداگانه در دي ماه 9۷ و 
اردیبهش��ت 98 مجوز ترخیص ۷۱۵3 دس��تگاه 
خودرو مانده در گمركات كش��ور را ص��ادر كرده 
بود. در بین خودروهایي ك��ه به دلیل پایان مهلت 
تعیین ش��ده و عدم حل وفصل مشكات مربوطه 
باقي ماندند و اجازه ترخیص نیافتند، خودروهایي 
قرار دارند، كه »فاقد ثبت سفارش«، »امریكایي« 
یا داراي پرونده قضایي« هستند. در نهایت پس از 
حواشي به وجود آمده و با رایزني هاي صورت گرفته، 
دولت مجوز ترخیص مابقي خودروهاي دپو شده را 
صادر كرد. اما در تازه ترین خبر، معاون فني گمرك، 
به تشریح جزییاتي از تعیین تكلیف این خودروها و 

شرایط ترخیص آنها پرداخته است. 
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 صفحه 3 

همين صفحه

محمد جواد  ظریف :

سازمان برنامه و بودجه منتشر كرد

آماده گفت وگو با 
عربستان سعودي هستيم

كارنامه اقتصاد مقاومتي 

دولت

معاون اول رییس جمهوري ب��ا تاكید بر اینكه دفاع 
از انتخابات دفاع از منافع ملي است، گفت: گله ها و 
نقدها سر جاي خود باقي است و باید به  آنها رسیدگي 
شود اما همه باید براي سربلندي كشور در انتخابات 
شركت كنیم. به گزارش ایرنا، »اسحاق جهانگیري« 
روز گذش��ته با اش��اره به اتفاق و تحوالت سال هاي 
اخیر در منطقه گفت: اتفاقاتي كه در طول سالیان 
اخیر در منطقه ما رخ داده هر ك��دام تحولي بزرگ 
و تاثیرگذار بوده است و چنین تحوالتي معموال در 
طول یك قرن رخ مي دهد. جهانگی��ري افزود: این 
تحوالت نش��ان داد كه ایران كش��وري با عقبه اي 
بزرگ فرهنگ��ي- تاریخي و مردمي، ب��ا وجود بروز 
حوادث مختلف كه بعضي از آنها براي تسویه حساب 
با جمهوري اس��امي ایران بوده همچنان اس��توار 
اس��ت و این ملت از همه این اتفاقات سربلند بیرون 
آمده است. معاون اول رییس جمهوري افزود: البته 
ملت ایران هزینه هاي زیادي نیز براي این سربلندي 
پرداخت كرده است كه نمونه آخر آن شهادت سردار 
سپهبد حاج قاسم سلیماني بود. وي از جنایت امریكا 
در ترور سردار سلیماني به عنوان اشتباهي بزرگ یاد 
كرد و با بیان اینكه خون این ش��هید همانند دوران 
حیاتش براي كشور اثرگذار بود، گفت: مردم ایران در 
تشییع و خاكسپاري این شهید بزرگوار به خوبي از 
خدمات او قدرشناسي كردند و این حضور بسیاري 
از توطئه ها و طراحي هاي دشمن را برهم زد. معاون 
اول رییس جمهوري در بخش دیگري از سخنانش 
به انتخابات مجلس شوراي اس��امي اشاره وكرد و 
افزود: انتخابات یكي از آرمان هاي ملت ایران است و 
همه باید از آن حمایت كنیم. جهانگیري خاطرنشان 
كرد: بسیاري از تحوالت مهم سیاسي- اجتماعي در 
كشور با انتخابات رقم خورده كه نمونه آن انتخابات 
دوم خرداد بود كه پس از آن حركتي به نام اصاحات 
در كشور ش��كل گرفت. وي اضافه كرد: مردم ایران 
مردمي آگاه هس��تند و به خوبي مي دانن��د كه در 
انتخابات باید به چه كساني رأي دهند. البته برگزاري 
انتخابات در كشور ضعف هایي نیز داشته است و هنوز 
تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با صبر و حوصله 
موانع پیش روي انتخاب��ات را برطرف كنیم. معاون 
اول رییس جمهوري اظهار داشت: گله ها و نقدها سر 
جاي خود باقي است و باید به آنها رسیدگي شود اما 
همه باید براي سربلندي كشور در انتخابات شركت 
كنیم. جهانگی��ري در بخش دیگ��ري از این برنامه 
با تاكید بر اهمیت انتخابات اظهارداش��ت: یكي از 
شاخص هاي مهم جمهوري اسامي انتخابات است. 
در تحوالت سیاس��ي و اجتماعي كه در چهل سال 
گذشته در كشور اتفاق افتاده و به عنوان یك موضوع 
مهم است حتما انتخابات تعیین كننده است و اگر 
موضوعي به نام اصاحات و اصاح طلبانه مي گوییم 

نتیجه و آثار یك انتخابات است. 

 جهانگيري: همه بايد
 در انتخابات شركت كنيم

جهان

مونيخ، ويترين اختالفات 
اتحاد فراآتالنتيك
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رییس جمه��وري با بی��ان اینكه در جمهوري اس��امي 
گام هاي موثر و خوبي براي حقوق زنان برداش��ته ش��ده 
اس��ت، گفت: یكي از ثم��رات انقاب اس��امي بازكردن 
فضا براي فعالیت خانم ها بوده اس��ت. به گ��زارش پایگاه 
اطاع رساني ریاست جمهوري، حسن روحاني روز گذشته 
در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي با برشمردن فضائل و 
ویژگي هاي دخت گرامي پیامبر عظیم الشان اسام اظهار 
داشت: با پیروزي انقاب اسامي فضا براي فعالیت زنان در 
عرصه هاي مختلف سیاسي، اجتماعي و فرهنگي باز شد و 
زنان امروز در عرصه هاي مختلف حضوري فعال و اثرگذار 
دارند. روحاني تصریح كرد: قبل از پیروزي انقاب اسامي 
به خاطر فضایي كه در كشور وجود داشت، زنان در جامعه 
حضور پیدا نمي كردند و بیشتر خانه نشین بودند و برخي 
خانواده ها حت��ي از حضور زن��ان درفعالیت هاي علمي و 

تحقیقاتي نیز احتیاط مي كردند. به بركت انقاب اسامي، 
امروز زنان در حوزه هاي مختل��ف جامعه حضوري فعال 
دارند و در تشكل هاي مردم نهاد، و درمیان اعضاي هیات 
علمي دانشگاه ها، محققان و هنرمندان حضور فعال زنان 
بسیار مشهود است. در جلسه دیروز شوراي عالي فضاي 
مجازي كه به ریاس��ت رییس جمهوري و با حضور اعضا 
برگزار ش��د، در ادامه بحث »طرح كان و معماري شبكه 
ملي اطاعات«، اه��داف حوزه محتوا مورد بررس��ي قرار 
گرفت و مقرر شد اقتصاد محتواي داخلي در افق ۱4۰4، 
۱۵ درصد اقتصاد دیجیتال كشور باشد. در جلسه دیروز 
همچنین مقرر شد خدمات ویدئو درخواستي با حداقل 
۱۰میلیون كاربر فعال از طریق سامانه ها و سكوهاي داخلي 
ارایه شود و سهم ترافیك محتوایي گروه هاي سني كودك 

و نوجوان، ۱۵ درصد از ترافیك محتوایي كشور باشد.

تعیین سهم اقتصاد محتواي داخلي از اقتصاد دیجیتال كشور

خبر



روي موج خبر

پيگي�ريآزاديمرزبان�انربودهش�ده
ازطريقدولتپاكستان؛ارتشنيوز|

فرمانده مرزباني كشور در خصوص مرزبانان ربوده شده 
گفت: در سفر به پاكستان از طريق مسووالن ذي ربط 
پيگير آزادي مرزبانان ربوده ش��ده هستيم. سردار 
رضايي در مراسم اعطاي خودرو هاي ارس در محل 
فرماندهي مرزباني سيستان و بلوچستان در زاهدان، 
مرز هاي اين اس��تان را از مرز هايي با اهميت دانست 
و گفت: ۵۰۰ دس��تگاه خ��ودروي ارس كه از جمله 
خودرو هاي تاكتيكي- نظامي است به همت مرزباني 
تهيه شده و يك چهارم آنها به سيستان و بلوچستان 
اختصاص يافته است. فرمانده مرزباني كشور تاكيد 
كرد: عالوه بر خودرو هاي تاكتيكي، موتور سيكلت ها 
و خودرو هاي ايمن و نفربر هاي رزمي را هم امروز در 
استان عملياتي كرديم كه بخشي از تقويت ناوگان 
خودرويي و ارتقاي تحرك در اس��تان خواهد بود. او 
در خصوص مرزبانان ربوده ش��ده ادامه داد: در سفر 
به پاكستان از طريق مسووالن ذي ربط در پاكستان 
پيگير هستيم كه آنها هم قول همكاري داده اند لذا 
ما تالش مي كنيم با همكاري مسووالن پاكستاني 
مرزبانان را به آغوش گرم خانواده هايشان برگردانيم، 

زيرا از دغدغه هاي جدي ما است.

شناسنامهوكدمليبرايرايدادنالزامي
است؛فارس|

دبير ستاد انتخابات كشور گفت: مدارك الزم براي 
كساني كه قصد حضور در انتخابات به منظور راي به 
نامزدهاي انتخاباتي دارند شامل شناسنامه و كارت 
ملي يا كدملي مي شود. سيداسماعيل موسوي در 
مورد جزييات مدارك راي دهندگان در يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي و ميان دوره اي 
خبرگان رهبري گفت: مدارك الزم براي كساني كه 
قصد حضور در انتخابات به منظور راي به نامزدهاي 
انتخاباتي دارند شامل شناس��نامه و كارت ملي يا 
كدملي مي شود. وي در پاس��خ به اين سوال كه ايا 
راي دادن با كارت ملي و شناس��نامه قديمي و غير 
هوشمند مانعي ايجاد مي كند يا خير؟ گفت: هيچ 

مانعي براي راي دادن اين افراد ندارد.

رونماييازدودستاورد»پاداخاللگر«
و»جستوجوگرضدرادار«؛سپاهنيوز|

در چهارمين كنگره بين المللي شهداي مدافع حرم 
و امنيت كه در محل س��الن اجالس سران برگزار 
شد از دو دستاورد علمي جديد سپاه رونمايي شد. 
يكي از اين دستاوردها پاِد اخاللگر بانِد پهن با نام و 
ياد شهيد عبداهلل باقري اس��ت كه وسليه اي است 
براي اخالل در س��امانه هاي راداري تا كارايي آنها 
كاهش يابد. اين اخاللگر در رادار سامانه پدافندي 
و جنگنده ها و ناوها عمل اخ��الل را انجام مي دهد 
و سبب مي ش��ود كه كارايي سامانه راداري دشمن 
كاهش يابد يا دچار مش��كل اساس��ي در عمليات 

جست وجو و رهگيري شود. 

جنگندههايميراژبهراداروتسليحات
ايرانيمجهزشدند؛تسنيم|

جانش��نين فرمانده نيروي هوايي ارتش از تجهيز 
جنگنده هاي ميراژ نهاجا به رادار و تسليحات بومي 
خبر داد. امير حميد واحدي درباره تجهيز و تسليح 
جنگنده ه��اي ميراژ F-1 ني��روي هوايي ارتش به 
تجهيزات بومي گفت: هم اكنون مش��كل رادار اين 
جنگنده بر طرف شده و جنگنده هاي ميراژ به رادار 
بومي تجهيز ش��ده اند. آذرماه سال 93 نيز محمد 
اسالمي معاون وقت وزير دفاع از تجهيز جنگنده هاي 
ميراژ به سيستم سالح ايراني خبر داده و گفته بود كه 
مي توان حتي موشك هاي كروز با برد 3۰۰ كيلومتر 
نيز روي اين جنگنده نصب كرد. ميراژ F-1 جنگنده 
تهاجمي ساخت شركت داس��و فرانسه است و در 
س��ال 1973 در ارتش فرانس��ه و چند كشور ديگر 
به كارگيري شد. اين جنگنده در انواع مختلف براي 
ماموريت هاي متفاوت از جمله برتري هوايي، شكاري 
و پشتيباني نزديك زميني طراحي و توليد شده است 
و قادر است با به كارگيري طيف متنوعي از تسليحات 

ماموريت هاي متفاوتي را اجرا كند.

دستورويژهبرايپيگيريپروندهتخلف
ازجانبخانوادهشهيدانافراسيابي؛ايلنا|

رييس ق��وه قضاييه خط��اب به مادر پنج ش��هيد 
خانواده افراس��يابي گفت: شما يكي از بزرگ ترين 
سرمايه گذاران اين انقالب هستيد. حجت االسالم 
رييس��ي در ديدار با مادر شهيدان افرايسابي افزود: 
ما ت��ا جايي كه قوت داريم، س��عي مي كنيم از اين 
سرمايه گذاري بزرگ ش��ما براي انقالب حفاظت 
كنيم و اجازه ندهيم كه اين س��رمايه گذاري از بين 
برود. رييس ق��وه قضاييه همچنين در پاس��خ به 
گاليه خانواده شهيدان افراس��يابي درباره پرونده 
زمين خواري در منطقه لواسانات تاكيد كرد: در اين 
پرونده و پيرو گزارش��اتي كه به قوه قضاييه رسيد، 
مسووالن شهري متخلفي كه در زمين خواري هاي 
آن منطقه نقش داشتند، تحت پيگرد قرار گرفتند. 
درباره تصاحب بخش هاي از زمين پروسعت كالك 
هم گزارشاتي دريافت شد كه با اقدام قوه قضاييه كل 
اين زمين در منطقه كالك از دس��ت افراد متخلف 

بازپس گرفته شده و به بيت المال بازگردانده شد.

مقابلهباطرحتجزيهكشورهايمنطقهيكي
ازاقداماتمهمسردارسليمانيبود؛تعادل|

دس��تيار ويژه رييس مجلس يكي از اقدامات مهم 
سردار س��ليماني، مقابله با طرح تجزيه كشور هاي 
منطقه دانست. حسين اميرعبداللهيان در صفحه 
شخصي خود در اينستاگرام نوشت: ترامپ آشفتگي 
رواني دارد. عربستان آل سلمان براي تحقق طرح 
صهيونيستي- امريكايي تجزيه منطقه و تشكيل 
دولت ه��اي كوچك و تح��ت الحماي��ه در عراق و 
س��وريه تالش مي كند. در ادامه آمده است: يكي از 
اقدامات مهم سردار سليماني، مقابله با طرح تجزيه 
كشور هاي منطقه بود، تالش هاي موفق وي با قدرت 
ادامه مي يابد تا امنيت در ايران و منطقه پايدار بماند.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از مداحان و ذاكران اهل بيت )ع( بيان كردند 

سبك  زندگي  را  با  فرهنگ سازي  به مسير اسالمي آن  بازگردانيد
در خجس��ته س��الروز ميالد حض��رت فاطم��ه زهرا 
سالم اهلل عليها فضاي حسينيه امام خميني )ره( معطر 
به ياد و نام دخت گرامي پيامبر اعظم )ص( شد و مداحان 
و شاعران اهل بيت عليهم السالم به قرائت اشعاري در 
وصف آن بانوي بزرگ اسالم پرداختند. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، رهبر معظم 
انقالب اس��المي در اين ديدار، مهم ترين و اصلي ترين 
وظيفه جامعه مداحان را فرهنگ سازي و تعميق معارف 
ديني در جامعه از جمله در ميان جوانان برش��مردند و 
گفتند: فرهنگ سازي درخصوص سبك زندگي اسالمي 
به ويژه همبس��تگي اجتماعي و كم��ك آحاد مردم به 
يكديگر و همچنين عمق بخشي به روحيه حماسي و 
ايستادگي و بصيرت در جامعه از مسووليت هاي خطير 
جامعه اثرگذار و تعيين كننده مداح است. رهبر انقالب 
اسالمي با اشاره به وظيفه جامعه مداحان در مديريت 
و هدايت شادي هاي معنوي و عزاهاي اساسي و عميق 
جامعه گفتند: برخالف آنچه برخي روش��نفكرنما در 
بره��ه اي تالش داش��تند القا كنند، گري��ه و تضرع در 
مجالس اهل بيت و در مراسم شهدا، گريه ضعف نيست 
بلكه احساسات عالي يك انساِن وسط ميدان و وسيله اي 
براي احساس عزت و قدرت و شجاعت است و ائمه اطهار 
پايه گذار اين سنت و ترويج كننده اين مجالس بوده اند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي مراسم تشييع با شكوه شهيد 
حاج قاس��م س��ليماني و همرزمانش را نمونه بارزي از 
چنين مجالسي دانس��تند و خاطرنشان كردند: امروز 
يكي از نيازهاي اساس��ي كشور مجهز شدن جوانان به 
سالح هاي جنگ نرم است كه عبارتند از ارتقاي و تعميق 
قدرت روحي، فكري و معنوي جوانان و شناخت صحيح 
از معارف فاطمي و معارف اهل بيت عليهم السالم. ايشان 
با تأكيد بر اينكه مجهز شدن به چنين سالحي موجب 
مصونيت جامعه و نظام اسالمي خواهد شد، گفتند: اين 
وظيفه و مسووليت، بر عهده جامعه مداحان است و اگر 
به اين وظيفه سنگين به درستي عمل نشود، بازخواست و 

مواخذه الهي سنگين خواهد بود. رهبر انقالب اسالمي به 
يك نمونه از آثار معارف اهل بيت و مجالس امام حسين 
و ياد و نام حضرت زهرا اشاره كردند و افزودند: تاب آوري 
ملت ايران در برابر فش��ارهاي غول وحشي امريكا كه 
ناظران جهاني را به حيرت واداش��ته اس��ت به بركت 
همين معارف است. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: 
در چنين شرايط سختي، همه، حضور ملت مقاوم ايران 
را در راهپيمايي ۲۲ بهمن و قبل از آن در تشييع سردار 

سليماني ديدند و اين تاب آوري واقعا حيرت انگيز است.
ايشان يكي ديگر از وظايف مهم جامعه مداح را ترويج و 
تعميق سبك زندگي اسالمي برشمردند و تأكيد كردند: 
اگر بخواهيم در مقابل موج تهاجم فرهنگي دش��من، 
سبك زندگي را به مسير صحيح و اسالمي آن بازگردانيم، 
تنها چاره، فرهنگ سازي است و مداحان براي چنين كار 
مهمي بسيار تأثيرگذار هستند. رهبر انقالب اسالمي يكي 
از معارف عالي ديني و سبك زندگي اسالمي را فرهنگ 

نهراسيدن از دشمن و توكل به خدا دانستند و افزودند: 
اگر در روزهاي اول انقالب گفته مي شد كه ايران از لحاظ 
رتبه علمي و فناوري و جايگاه سياسي و نفوذ منطقه اي به 
مرحله كنوني مي رسد، كسي باور نمي كرد اما ملت ايران 
به خدا توكل كرد و از هيچ قدرتي نهراسيد و توانست به 
اين مرحله از پيشرفت ها دس��ت يابد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي همچنين با اشاره به درس هاي فاطمي از جمله 
در عرصه مسائل فرهنگي و موضوع حجاب و ايستادگي 

در مقابل باطل و دفاع از واليت، گفتند: يكي از معارف مهم 
فاطمي، موضوع همبستگي اجتماعي و كمك به ديگران 
اس��ت كه در سخنان آن حضرت و رفتارهاي اجتماعي 
ايشان به وضوح ديده مي ش��ود. ايشان يكي از نيازهاي 
امروز جامعه به ويژه براي حل موضوعاتي همچون اشتغال 
و ازدواج جوانان را ترويج روحيه همبستگي اجتماعي 
دانستند و افزودند: براي مقابله با تبليغات همه جانبه اي 
كه جوانان را به فرزند آوري كمتر تشويق مي كند و نتيجه 
آن هم پير شدن جامعه و تسلط آسان دشمنان بر يك 
جامعه خالي از جوان است، بايد در زمينه ازدواج آسان 
و فرزندآوري بيش��تر فرهنگ سازي شود. رهبر انقالب 
اسالمي همچنين با اشاره به برنامه ريزي انديشكده ها 
و تبليغات گسترده رس��انه هاي غربي براي قانع كردن 
ملت ايران به منظور كوتاه آمدن در مقابل امريكا تأكيد 
كردند: ملت ايران به لطف خدا تاكنون ايستاده است و 
از اين پس هم خواهد ايستاد اما اين ايستادگي نيازمند 
تزريق مستمر نيروي معنوي به جامعه است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي ب��ا تأكيد براينكه روح حماس��ي در 
كشور همچنان زنده است، افزودند: ملت ايران در همه 
قضايايي كه نيازمند حضور پرشور و حماسي بوده، در 
ميدان حاضر بوده اند اما اس��تمرار اين روحيه نيازمند 
تعميق معارف ديني و فرهنگ سازي است. ايشان اين 
وظايف خطير را از جمله مسووليت هاي جامعه مداحان 
برشمردند و خاطرنشان كردند: به لطف خداوند جنس 
جمه��وري اس��المي از همه نظر جور اس��ت زيرا نظام 
اس��المي، س��ردار نظامي خوب، مردان علمي جوان و 
پرانگيزه، فرهنگ سازان پرهمت و باغيرت و هنرمنِد، و 
مردم آماده به كار در همه عرصه ها دارد، بنابراين با چنين 
ظرفيت هايي به فضل الهي، پيروزي قطعي و نهايي بر 
جبهه وسيع دشمن متعلق به ملت ايران خواهد بود. در 
اين ديدار هشت تن از مداحان و شاعران از استان هاي 
مختلف كش��ور به قرائت اش��عار و مدايحي در فضائل 

حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها پرداختند.

رييس جمهور عنوان كرد

تالش دولت  براي مقابله با  ديواركشي هاي جنسيتي
گروهايران|

»بازخواني نقش زنان در روند توسعه پايدار«؛ مهم ترين 
بخش از اظهاراتي اس��ت كه رييس جمهوري در ديدار 
با جمع��ي از زنان ايراني ابعاد و زواي��اي گوناگون آن را 
تشريح مي كند. نقشي تاثيرگذار از سوي زنان كه از منظر 
روحاني در صورت مش��اركت افزونتر و فعاليت بيشتر 
مي تواند كش��ور را در برابر تكانه هاي داخلي و خارجي 
مصون سازد و بس��تر الزم براي پويايي و رشد مستمر 
را در فضاي عمومي كش��ور فراهم كنند.  بر اساس اين 
دامنه اثرگذاري است كه رييس جمهوري اعالم مي كند 
زنان در صورت حضور افزونتر مي توانند نتايج انتخابات 
را تغيير دهند؛ جهت گيري هاي كلي جامعه را در مسير 
درست هدايت كنند، ش��اخص هاي كلي كسب و كار 
را در مس��ير بهبود قرار دهند، چشم انداز حضور نسل 
آينده در بخش هاي مختلف را تسريع بخشند و ده ها و 
صدها دامنه اثرگذاري ديگر كه روحاني از آنها به عنوان 
ش��اه كليد هاي توس��عه پايدار در بخش هاي مختلف 
ياد مي كند و به اين نكته اش��اره مي كند كه در صورت 
مشاركت فعال تر زنان در بخش هاي مختلف مي توان 
زمينه تحقق اين مطالب��ات به حق را در فضاي جامعه 
فراهم كرد. رييس جمهوري با انتقاد از برخي تفكرات 
رايج در جامعه نسبت به حضور زنان، تاكيد كرد: »گاهي 
حرف بدي زده مي ش��ود و برخي فكر مي كنند كه اگر 
زن وارد جامعه ش��ود آن جامعه از منزه و اخالقي بودن 
و همچنين پاكي فاصله مي گيرد. اين در حالي اس��ت 
كه اين تفكر، تفكري قديمي و نادرست بود كه عده اي 
مي گفتند زن ها، م��ردان را منحرف مي كنند در حالي 
ك��ه ما در قرآن كريم اصال اين ح��رف را قبول نداريم و 
اين سخن را ناصحيح و نادرست مي دانيم، چرا كه زنان 
ما اهل شرف، عفت و پاكدامني هستند.« رييس دولت 
دوازدهم يكي از مهم ترين اقدام��ات دولت را مقابله با 
تفكراتي دانست كه معتقدند در فضاي عمومي جامعه 
بايد بين زنان و مردان ديوار كشيد و اعالم كرد كه بدون 
مشاركت فعال زنان در بخش هاي اقتصادي، سياسي، 
اجتماعي و...امكان تحقق توس��عه پايدار و همه جانبه 
در كشور وجود ندارد. تفكراتي كه از سال هاي ابتدايي 
پيروزي انقالب تالش مي كردند تا رويكردي راديكال 
را در مواجهه با موضوعاتي چون حقوق زنان، مشاركت 
فعال زنان در حوزه هاي مختلف، اش��تغال زنان و... در 
پيش بگيرند.  روحاني اما در واكنش به برخي اظهارنظرها 
در خصوص عدم انتخاب وزير زن در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم به برخي مشكالت در مسير انتخاب زنان در 

رده هاي باالي مديريتي اشاره كرد و از برخي نهادها كه 
دست روساي جمهور را براي انتخاب وزراي شايسته زن 
بسته اند انتقاد كرد. روحاني همچنين در حاشيه دومين 
جلسه س��تاد ملي زن و خانواده و نشست زنان مدير و 
فرهيخته، از نمايشگاهي كه در زمينه توانمندي هاي 
زنان برپا شده بود، بازديد كرد و با حضور رييس جمهور 
از 3۴ كتاب گفت وگوي ملي خانواده با عنوان واكاوي 
مهم ترين مسائل اجتماعي، همچنين كتاب پكن+ ۲۵ 
در زمينه تحوالت و دستاوردهاي زنان و خانواده ايراني 
۲۵ سال پس از تصويب اعالميه پكن و نيز شناسنامه 
شاخص هاي عدالت جنس��يتي در جمهوري اسالمي 
ايران رونمايي شد. رييس جمهوري اما با تاكيد بر اهميت 
و لزوم مش��اركت زنان در انتخابات اظهار كرد: در تمام 
انتخابات ها اگر زنان تصميم بگيرند كه شور انتخاباتي 
ايجاد كند، آنها قادر خواهند بود تا افرادي را كه افكار و 

تصميماتشان براي جامعه مفيد تر است انتخاب كنند

   تصحيح برخي نگاه ها نسبت به حضور زنان
روحاني ديروز در نشست زنان ايراني كه با حضور جمعي 
از زنان برگزيده و فعاالن حوزه هاي مختلف در س��الن 
اجالس سران كشور برگزار شد با اشاره به نگاه غالب در 
جامعه ايران نسبت به زنان اظهار كرد: ديدگاه همگان 
يعني حتي زنان و به ويژه مردان بايد نسبت به مقام زن 
تصحيح شود؛ ما به زبان مي گويم كه جنس دوم نداريم و 
زن و مرد با هم مساوي هستند، اما اين گفتار كافي نيست 
بلكه در مقام عمل، قانونگذاري و اجرا نيز بايد اين حقيقت 
را ببينيم. رييس جمهوري با اشاره به برتري كمي زنان در 
تصدي برخي مشاغل نظير معلمي آموزش و پرورش از 
مردان با طرح اين پرسش كه آيا در همه مشاغل اينچنين 
اس��ت اظهار كرد: وقتي به مديريت هاي س��طوح باال 
مي رويم باز هم مقام زن و مرد برابر است و اين دو در كنار 
هم هستند. بنابراين نبايد اينگونه باشد كه در محيط كار 
خود احساس كنيم كه حضور زنان و ارتقاي آنها اساس 
و ركن مهم جامعه را دچار مشكل مي كند. وي با انتقاد 
از وجود برخي نگاه ها در داخل كشور نسبت به حضور 
زنان در سطوح باالي مديريتي گفت: چه اشكال دارد 
كه اگر در دولت جمعي ۲۰ الي 3۰ نفره هستيم به غير از 
معاونان دست رييس جمهور براي انتخاب وزراي زن نيز 
باز باشد؛ براي انتخاب وزير زن نيز دست رييس جمهور 
را باز بگذاريد. اگر قبول داريم و تعارف نمي كنيم و فقط 
به زبان نمي گويم زنان در كنار مردان هستند، بايد در 
ساير موارد نيز گام به گام پيش برويم و به زنان فرصت 

حضور بدهيم. روحاني با تاكيد بر لزوم ايجاد فضاهاي 
بيشتر براي مشاركت و حضور زنان در جامعه اظهار كرد: 
در آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي تصويب 
شد كه حداقل 1۰ درصد از اقتصاد كشور بايد به موضوع 
اقتصاد ديجيتال اختصاص يابد؛ اگر چنين اتفاقي بيفتد 
و اقتصاد را ديجيتالي كرديم در اين زمان فرصت بيشتر 
و راحت تري براي حضور زنان در اشتغال ايجاد مي شود.

رييس جمهوري با اش��اره به يكي از مصوبات دولت در 
خصوص كاهش س��ن مديريت در كشور تصريح كرد: 
نمي شود كه جامعه در اختيار يك نسل باشد و فرصت 
ايفاي نقش براي نسل هاي ديگر مهيا نباشد؛ اينكه در 
دولت تاكيد شد سن مديريت هشت سال كاهش يابد 
به اين دليل اس��ت كه نسل جوان بتواند در عرصه هاي 
مديريت��ي مختلف حضور يابند. همچني��ن در دولت 
تاكيد ش��د كه در حوزه مديريت دولت��ي حداقل 3۰ 
درص��د مناصب در اختيار زنان ق��رار بگيرد.در همين 
راستا براساس آخرين آمار سازمان اداري و استخدامي 
از مجموع دو ميلي��ون و 379 هزار و 1۵1 نفر كاركنان 
دولت، 9۵9 هزار و 7۸3 نفر را زنان تشكيل مي دهند، 
يعني بي��ش از ۴۲ درصد از كارمندان دول��ت را زنان 

تشكيل مي دهند.
وي در ادامه با اشاره به مصوبه شوراي اداري و استخدامي 
در س��ال 139۶ مبني بر اينكه حداقل 3۰ درصد كل 
مديران كش��ور را زنان بايد تشكيل دهند، اظهار كرد: 
براساس آخرين آمار تا پايان شهريورماه سال جاري ۲۶ 
درصد از مديران كشور را زنان تشكيل داده اند. اين آمار 
همچنين به ما مي گويد كه حضور زنان در عرصه هاي 
مديريتي نسبت به سال هاي قبل چهار درصد افزايش 
يافته است. س��ازمان اداري و اس��تخدامي همچنين 
ق��ول داده كه تا پاي��ان اجراي برنامه هاي خود س��هم 
3۰ درصدي زن��ان از مناصب مديريتي دولتي تحقق 
يابد. رييس جمهوري ادامه داد: براساس آنچه سازمان 
اداري و استخدامي اعالم كرده در اين دولت ۵3 نفر در 
پست هاي مديريتي به پست هاي وزارت، معاونت وزير 
و همتراز آن، مش��اور و همچنين دستيار وزير ارتقاي 

شغلي يافته اند.
روحاني تصريح كرد: قول مي دهم كه آنچه را كه روز اول 
دولت تدبير و اميد درباره حضور فعال زنان، جوانان، اقوام 
و مذاهب تاكيد و مسيري را كه در اين زمينه آغاز كردم و 
تا به امروز ادامه داده ام را تا روز آخر دولت پيگيري كنم.

رييس جمهوري در بخش هاي ديگر از صحبت هاي خود 
با بيان اينكه تا پيش از دولت تدبير و اميد مشاغلي مانند 

سفير بودن كامال مردانه بود، خاطرنشان كرد: زماني كه 
در دولت از سفير شدن زنان صحبت كرديم شايد براي 
وزارت امور خارجه نيز مقداري حرف سنگيني است اما 
تا به امروز چهار نفر از زنان پس��ت سفارت را در اختيار 
گرفته اند و من اخيرا به وزير امور خارجه تاكيد كرده ام 
كه تالش كنند زناني كه آمادگي و شرايط الزم را دارند 

براي پست هاي سفارت در نظر بگيرند.

    شرايط برابر زنان و مردان در جامعه
وي با تاكيد بر اينكه بايد باور كنيم زنان ما استعداد همه 
كارها را دارند به بيان خاطره اي از تفكر رايج در جامعه 
نس��بت به زنان در س��ال هاي پيش از انقالب اسالمي 
پرداخت و خاطرنشان كرد: زماني كه در حوزه قم درس 
طلبگي مي خوانديم طلبه زن در حوزه حضور نداشت 
و به طور كامل حوزه علميه مردانه بود، اما زماني كه به 
دانشگاه رفتم و در كالس درس حضور يافتم دانشجويان 
دختر نيز در آن كالس ها حضور داشتند؛ من در كالس 
درس ديدم كه اين دختران دانش��جو مثل پس��رها و 
گاهي بهتر از آنها مي فهمند و حتي دختر خانمي بود 
كه هميشه نمره اش خيلي خوب مي شد و با من رقابت 
داشت؛ در آن زمان ديدم كه يك دختر خانم دانشجو آن 
هم در رشته حقوق نيز با مهارت درس مي خواند سوال 

مي كند و در امتحانات نمرات بااليي كسب مي كند.
روحاني در ادامه با اشاره به تاكيدات امام خميني )ره( 
بر اهميت جايگاه زنان و حض��ور آنها در جامعه اظهار 
كرد: يكي از شانس هايي كه انقالب ما آورد، اين بود كه 
انقالب به رهبري امام خميني )ره( پيروز شد؛ چرا كه 
ايشان فردي بودند كه فكري باز و روشن داشتند. عده اي 
در تظاهرات س��ال ۵7 اشكال مي گرفتند و مي گفتند 
خانم هايي كه به خيابان مي آيند صدايشان را نامحرم 
مي شنود و اين امام خميني )ره( بودند كه در مقابل آنها 

ايستاد و مس��ير را براي حضور زنان در جامعه و هنر و 
همچنين حضور دختران در دانشگاه ها باز كرد.

رييس جمه��وري ادامه داد: عده اي س��ال اول انقالب 
مي گفتند كه وسط دانش��گاه بايد يك ديوار بكشيم و 
خانم ها يك طرف ديگر دي��وار و مردان در طرف ديگر 
ديوار حضور داشته باش��ند، اما امام راحل نگذاشتند؛ 
من شوخي نمي كنم و حتي در زمان انتخابات وقتي كه 
درباره اين ديوار صحبت مي كردم برخي مي گفتند كه 
»روحاني به خاطر انتخابات اين حرف ها را مي زند؛ چه 
كساني دنبال ديوار بودند؟« »خطاب به طرح كنندگان 
اين پرسش:« شماها اول انقالب دنبال ديوار كشيدن 
بوديد و آن كسي كه جلوي شما را گرفت امام خميني 
)ره( ب��ود. امام خمين��ي )ره( راه را باز كرد تا خانم ها به 
جامعه بيايند. روحاني اضافه كرد: آنهايي كه گاهي در 
كارآمدي دولت به دليل مسائل حزبي ترديد مي كنند 
بگويند كه پيش و پس از پيروزي انقالب اس��المي چه 
دولتي به اندازه دولت تدبير و اميد در روس��تاها تالش 
كرده است. تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم تنها 
1۴ هزار روستا از نعمت گاز بهره مند بودند، اما امروز اين 
رقم به 3۰ هزار روستا رسيده است، يعني اقداماتي كه 
طي ۶.۵ سال گذشته براي گازرساني به روستاها انجام 
شد بيش از مجموعه اقداماتي است كه پيش و پس از 
پيروزي انقالب اسالمي در اين زمينه انجام شده است. 
امروز ۸۰ درصد از روستاها به اينترنت پرسرعت متصل 
هستند كه بخشي از اين دس��تاورد به دليل پيشرفت 
تكنولوژي و بخش ديگر آن به دليل ايس��تادگي دولت 
بوده است. وي با بيان اينكه اگر ايستادگي دولت نبود 
امروز موبايل نس��ل 3 و ۴ وجود نداشت، تصريح كرد: 
اگر دولت ايس��تادگي نمي كرد امروز ارتباط اينترنت 
در وضعيت مناسبي قرار نداشت. ما توانستيم سرعت 

اينترنت پهناي باند را 33 برابر افزايش دهيم.
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ايران اطالعات فراواني در مورد حمله ايران به پايگاه عين االسد دارد
جانشين فرمانده كل سپاه گفت: اطالعات فراواني در مورد حمله ايران به پايگاه عين االسد داريم اما ترجيح مي دهيم 
امريكايي ها خود، به ميزان خسارات وارده اعتراف كنند. به گزارش خانه ملت، سردار علي فدوي درباره قدرت جبهه 
مقاومت، اظهار داشت: ۲ ويژگي جبهه مقاومت را هر روز شاهد خواهيم بود و آن ۲ ويژگي اين است كه جبهه مقاومت 
هر روز وسيع تر و قدرتمندتر مي شود. جانشين فرمانده كل سپاه درباره قايقي كه اخيراً امريكايي ها در خليج عدن به 
بهانه كمك تسليحاتي به يمن توقيف كرده اند، گفت: امريكايي ها هر از گاهي براي اينكه شكست هاي خود در يمن را 
توجيه كنند، از اين مسائل مطرح مي كنند؛ امكان دارد يمني ها سالح هايي را از خارج خريداري كنند و به كشورشان 
ببرند و اين مساله مربوط به يمني ها است اما تهمت هايي كه امريكايي ها به ساير كشورها مي زنند، مايه حقارت آنها 
است. امريكايي ها به دنبال مقصر براي شكست هاي خود در يمن مي گردند. سردار فدوي با بيان اينكه اقدامات يمني ها سبب شكست جبهه 
باطل امريكا، صهيونيست ها، برخي كشورهاي اروپايي، عربستان سعودي و امارات شده است، ادامه داد: در جنگ تحميلي ۸ ساله عراق عليه 
ايران نيز نوك پيكان صدام بود اما در پشت صحنه ۵۲ كشور عليه ايران همكاري مي كردند و اكنون نيز همين روند را در يمن شاهد هستيم. 
جانشين فرمانده كل سپاه درباره نتايج حمله موشكي سپاه به عين االسد و اينكه چرا امريكا اطالعات آسيب هاي وارده را منتشر نمي كنند، 
اظهار داش��ت: دنياي غرب مدعي آزادي دسترسي به اطالعات است اما در طول سال هاي گذشته مانع دسترسي آزاد به اطالعات بوده اند، 

دروغگويي يكي از مشخصه هاي جبهه باطل است، آنها اگر منافع شان اقتضا كند، دروغ هم مي گويند و باكي ندارند.

معاون قوه قضاييه: هيچ مماشاتي در مبارزه با فساد نداريم
معاون فرهنگي قوه قضاييه معتقد است: مبارزه با فساد با شدت در حال انجام است، در خصوص پرونده هاي اخير و 
مفاسد اخير پرونده هايي داريم كه شخص رييس قوه قضاييه در ميدان عمل هستند. به گزارش فارس حجت االسالم 
هادي صادقي ديروز در ديدار با نماينده ولي فقيه مازندران اظهار كرد: مبارزه با فساد با شدت در حال انجام است، در 
خصوص پرونده هاي اخير و مفاسد اخير پرونده هايي داريم كه شخص رييس قوه قضاييه در ميدان عمل هستند كه 
اين كار كمك به افكار عمومي كرده است، البته كارهاي زيادي بايد انجام شود. وي اضافه كرد: مي خواهيم با برنامه 
فرهنگي، كرامت انساني و تكريم ارباب رجوع صورت بگيرد، حجم ورودي حدود 17  ميليون پرونده است كه فاجعه 
بوده و بيش از دو برابر استاندارد است، اين همه پرونده دقت را پايين و نارضايتي مي آورد. صادقي ادامه داد: در مجموع 
جريان خوبي صورت گرفته و پرونده هايي كه زمان زيادي از آن گذشته به روز شود و زودتر پيگيري شود تا پرونده به اصطالح پير نشود، بايد 
مقداري اصالح قانوني هم صورت گيرد و خيلي از پرونده ها اصال نبايد وارد دادگاه بشود و بايد موارد خاص وارد دادگاه شود. معاون فرهنگي 
قوه قضاييه گفت: رييس قوه قضاييه قصد دارد به همه استان ها براي بازديد سري بزند تا مشكالت قضايي كمتر شود، ما پيشنهاد مي دهيم كه 
مسابقات سراسري قرآني در قوه قضاييه در مازندران برگزار شود، دو چيز در سازندگي افراد تاثيرگذار است، يكي قرآن و ديگري اهل بيت، كه 
باعث دگرگوني در افراد مي شود. آيت اهلل محمدباقر محمدي الييني نماينده ولي فقيه در مازندران نيز در اين ديدار اظهار كرد: بسياري از پرونده ها 

اصال نبايد وارد دادگاه شود و بايد در دستگاه هاي مربوطه حل شود، بهتر است مسووالن بيشتر به درد مردم گوش دهند و در ميدان باشند.

چهره ها
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سازمان برنامه و بودجه منتشر كرد

عملكرد 40 درصدي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي دستگاه هاي اجرايي

كارنامه اقتصاد مقاومتي 
گروه اقتصاد كالن|

اخيرا سازمان برنامه و بودجه گزارشي از وضعيت پيشرفت 
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي دستگاه ها منتشر كرده است. اين 
گزارش حاكي از آن است كه در مجموع و به طور ميانگين 
24 دستگاه اجرايي كشور به 40 درصد پيشرفت عملياتي در 
اين پروژه ها نايل شده اند. در اين ميان برخي دستگاه ها مانند 
سازمان اداري و استخدامي كشور، معاونت امور زنان،  سازمان 
محيط زيست و وزارت كشور به طور ميانگين پيشرفت صفر 
درصدي در پروژه هاي خود داش��ته اند و دستگاهي مانند 
سازمان برنامه و بودجه كه خود متولي اعالم گزارش پيشرفت 
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي است، براي خود پيشرفت 100 

درصدي گزارش كرده است. 
به گزارش تعادل، پروژه هاي اقتصاد مقاومتي سال 1398 
به عنوان بخش مهمي از برنامه اقتصاد مقاومتي سال جاري 
طي دو مرحله در ارديبهشت ماه و مردادماه سال جاري ابالغ 
شده است. در اين فرآيند مجموعا 94 عنوان پروژه اولويت دار 
)تعداد 76 عنوان پروژه در بازه زماني ارديبهشت ماه و تعداد 
18 عنوان پروژه در بازه زماني مردادماه( پس از تصويب در 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي جهت اجرا به 24 دستگاه 
اجرايي ابالغ ش��د. با توجه به ماهيت اجرايي و تنوع حوزه 
فعاليت مجريان زيرپروژه هاي برخي از پروژه ها، به منظور 
تسهيل در تدوين و ارايه منشور و گزارش عملكرد، 94 عنوان 
پروژه ابالغي به 113 عنوان پروژه در سامانه نيپا افزايش يافته 
است. در همين راستا سازمان برنامه و بودجه بر اساس آخرين 
اطالعات ثبت شده در س��امانه نيپا تا پايان آذرماه 1398 
گزارشي تنظيم كرده است. در اين گزارش ميزان پيشرفت 
پروژه ها اعالم شده است.در همين راستا بررسي »ميانگين 
پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده به دستگاه تا پايان 

آذر ماه 1398«، به تفكيك دستگاه ها نشان مي دهد: 
ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده به وزارت 
جهاد كشاورزي تا پايان آذر ماه سال جاري معادل 46 درصد 
بوده است. بررسي پروژه هاي اين وزارت خانه نشان مي دهد 
كه صرفا دو پروژه )افزايش ضريب خوداتكايي محصوالت 
راهبردي اساس��ي:  گندم و افزايش ضري��ب خوداتكايي 
محصوالت راهبردي اساسي: محصوالت زراعي( پيشرفت 
باالي 100 درصد داشته اند و تعداد 4 پروژه هم پيشرفت 

عملياتي صفر درصد را تجربه كرده اند.
همچنين وضعيت پروژه هاي وزارت نفت حاكي از آن است 
كه ميانگين پيشرفت پروژه هاي ابالغ شده به دستگاه تا پايان 
آذر ماه سال جاري 39 درصد بوده است. بررسي پروژه هاي 
اين دستگاه حاكي از آن اس��ت كه هيچ يك از پروژه هاي 
اين دستگاه پيشرفت عملياتي 100 درصدي نداشته است 
و صرفا س��ه پروژه »تكميل و بهره برداري از مجتمع هاي 
پتروشيمي متانول بوشهر « و تكميل ظرفيت و راه اندازي 
فازهاي 13، 14 و 22-23 پارس جنوبي و افزايش ظرفيت 
توليد نفت خام ميادين مشترك غرب كارون پيشرفت باالي 
90 درصدي تجربه كرده اند. يك پروژه هم پيشرفت صفر 
درصدي داشته است.همچنين خالصه عملكرد پروژه هاي 
ابالغ ش��ده به وزارت نيرو تا پايان آذر ماه نشان مي دهد كه 
پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده 54 درصد بوده است. 
بررسي جزييات پروژه هاي اين دستگاه نيز حاكي از آن است 

كه فقط يك پروژه تكميل و بهره ب��رداري ار 200 مگاوات 
نيروگاه توليد پراكنده س��رمايه گذاي شده توسط بخش 
خصوصي باالي 100 درصد )150( درصد پيشرفت داشته 

است و يك پروژه نيز پيشرفت صفر درصدي داشته  است.
ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده به وزارت 
اقتصاد تا پايان آذر ماه هم 53 درصد بوده اس��ت. در حالي 
كه هيچ يك از پروژه هاي اين وزارت خانه پيش��رفت 100 
درصدي نداش��ته اند در عين حال پيشرفت هيچ يك هم 

صفر درصد نبوده است.
معاونت توس��عه روس��تايي و مناطق محروم معاون اول 
رييس جمهور تنها پروژه خود را ب��ا عنوان »ارتقاء توليد و 
توسعه اشتغال پايدار در دش��ت ها و مناطق روستايي« با 

ميانگين 62 درصد پيرفت عملياتي به پايان رسانده است.
همچنين ميانگين پيش��رفت عملياتي تنها پروژه وزارت 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي با عنوان 
»ايجاد ظرفيت هاي جديد هتلينگ و صنايع وابسته« 55 
درصد بوده است.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز پروژه 
»توسعه مشاركت بخش خصوصي در توليد كاالها و خدمات 
فرهنگي، هنري و رسانه اي« را با 38 درصد ميانگين پيشرفت 
عملياتي به پايان رسانده است.بررسي پروژه هاي وزارت راه 
و شهرس��ازي هم حاكي از آن است كه در اين دستگاه نيز 
ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده به دستگاه 
تا پايان آذر ماه 65 درصد بوده اس��ت در حالي كه هيچ يك 
از پروژ ها پيش��رفت 100 درصدي نداشته و فقط دو پروژه 
»تكميل و بهره برداري از محوره��اي اولويت دار ريلي در 
كريدور شرقي- غربي« و »احداث قطار حومه اي گلشهر به 

شهر جديد هشگرد« پيشرفت باالي 90 درصد داشته اند.

14 درصد پيشرفت پروژه هاي وزارت صمت
عملكرد مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان 
مي دهد كه ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده 
به وزارت صمت صرفا 14 درصد تحقق داشته اند. نه تنها اين 
دستگاه هيچ پروژه اي با پيشرفت 100 درصدي نداشته بلكه 
باالترين درصد پيشرفت پروژه براي صرفا براي يك پروژه 
 معادل 61 درصد اس��ت. در حالي كه از 6 پروژه هم معادل

3 پروژه پيشرفت صفر درصدي داشته اند.
همچنين ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده 
به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تا پايان آذر ماه هم 
معادل 41 درصد بوده است. بررسي پروژه هاي اين دستگاه 
نيز حاكي از آن است كه صرفا يك پروژه »انتظام بخشي به 
بازار پول و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز« معادل 
90 درصد پيشرفت داشته و يك پروژه »راه اندازي سامانه 
رفع تعهدات ارزي« هم پيشرفت صفر درصدي داشته است.

ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده به وزارت 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات نيز تا آخر آذر ماه 14 درصد 
بوده است. اين وزارت خانه نيز يكي از دستگاه هاي ضعيف  
در پيش برد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي بوده است. هيچ يك 
از پروژه هاي اين دستگاه پيشرفت 100 درصدي نداشته 
است و يك پروژه آن نيز پيشرفت صفر درصدي داشته است.

ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده به وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري نيز تا پايان آذر ماه 36 درصد بوده 

است. بررسي پروژه هاي اين دستگاه هم نشان مي دهدكه 
هيچ يك از پروژه ها پيشرفت 100 درصدي نداشته اند و يك 
پروژه »طراحي و پياده سازي نظام آمايش آموزش عالي و 
پژوهش به منظور ماموريت گرا كردن فعاليت هاي موسسات 
آموزش عالي و پژوهشي كشور« اين دستگاه نيز پيشرفت 

صفر درصدي داشته است.
ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده به دستگاه 
تا پايان آذر ماه براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم 
معادل 65 درصد بوده است. پيشرفت دو پروژه تعريف شده 

براي اين دستگاه 65 درصد بوده است.
ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده به شوراي 
هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي تا 
پايان آذر ماه هم معادل 59 درصد بوده است. يك پروژه اين 
دس��تگاه 118 درصد و يك پروژه اين دستگاه صفر درصد 
پيشرفت داشته است.ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي 
ابالغ شده به دستگاه تا پايان آذر ماه براي وزارت آموزش و 
پرورش هم معادل 40 درصد بوده است. پيشرفت هيچ يك از 
پروژه هاي اين دستگاه 100 درصد و صفر درصد نبوده است.

   دستگاه هاي پيشرو
ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده به دستگاه 
تا پايان آذر ماه براي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور 
معادل 78 درصد بوده است. يك پروژه »ارتقاي زيست بوم 
نوآوري با هدف استفاده از ظرفيت نيروي انساني جوان و 
تحصيل كرده در توس��عه اقتصاد دانش بنيان« پيشرفت 
100 درصدي داشته است و البته هيج يك از پروژه هاي آن 

پيشرفت زير 50 درصدي نداشته اند.سازمان برنامه و بودجه 
هم كه خود متولي تهيه اين گزارش هاست، از پيشرفت 100 
درصدي خود در پروژه هاي اقتصاد مقاومتي خبر داده است. 
طبق جداول مربوط به پروژه هاي اين سازمان از پروژه هر سه 

پيشرفت 100 درصدي عملياتي داشته است.
همچنين ميانگين پيش��رفت عملياتي پروژه هاي ابالغ 
شده به سازمان صدا و سيما تا پايان آذر ماه 81 درصد بوده 
است، آنگونه كه گزارش شده است تنها پروژه اين دستگاه 
يعني »فرهنگ سازي و حمايت از توليد و اشتغال مولد و 
اميدبخشي در راستاي تقويت مشاركت و فعاليت بخش 
خصوصي و تعاون��ي در فعاليت هاي اقتصادي كش��ور« 

پيشرفت 81 درصدي داشته است.

    دستگاه هاي زير 10 درصد
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تنها دستگاهي 
است كه 3 پروژه خود را تحت عنوان هاي »افزايش تامين 
تجهيزات پزشكي سرمايه اي )داخلي/خارجي( موردنياز 
بخش هاي درماني توسط بخش خصوصي در قالب نظام 
سطح بندي ارايه خدمات«، »افزايش سهم بخش خصوصي 
در اراي��ه خدمات بخش س��المت )واگ��ذاري واحد هاي 
دندانپزشكي مراكز خدمات جامع سالمت(« و »افزايش 
س��هم بخش خصوصي در ارايه خدمات بخش س��المت 
)واگذاري بيمارستان هاي نيمه تمام به بخش خصوصي، 
تامين گازهاي طب��ي براي مراكز درمان��ي(« با ميانگين 
پيش��رفت عملياتي زير 10 درصد يعني 9 درصد به پايان 

رسانده است.

   صفر درصدي ها
همچنين ميانگين پيشرفت عملياتي پروژه هاي ابالغ شده به 
سازمان حفاظت از محيط زيست تا پايان آذر ماه هم معادل 
0 درصد بوده است. بررسي پروژ هاي اين دستگاه نيز حاكي 
از آن اس��ت كه اين دستگاه صرفا يك پروژه »پيشگيري و 
كاهش اثرات پديده گرد و غبار« را در دستور كار دااشته كه 

پيشرفت آن هم صفر درصد بوده است.
وزارت كشور هم وضعيت مشابه دارد تنها يك پروژه اقتصاد 
مقاومتي اين دستگاه با عنوان »بيمه نمودن اماكن مسكوني 
 اقشار آس��يب پذير در برابر حوادث و سوانح غيرمترقبه« 

صفر درصد پيشرفت داشته است.
همچنين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم تنها 
پروژه خود را يعني »ايجاد، راه اندازي و يكپارچه سازي كليه 
سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد موردنياز جهت 
نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله 
كاال و ارز در راستاي مبارزه هوشمند با قاچاق كاال و ارز« به 

صفر درصد پيشرفت رسانده است.
درصد پيش��رفت پروژه »تدوين دس��تورالعمل استقرار 
نظام حسابرسي بهره وري بنگاه هاي اقتصادي با تاكيد بر 
شركت هاي دولتي« در سازمان اداري در استخدامي كشور 

نيز صفر درصد بوده است.
همچنين ميانگين پيشرفت عملياتي دو پروژه در دستگاه 
معاونت امور زنان و خانواده تحت عنوان هاي »اصالح الگوي 
مصرف )آب، انرژي، پسماند و ضايعات غذايي( در خانواده« 
و »حمايت از كاالي ايراني توسط خانواده ايراني« نيز صفر 

درصد پيشرفت داشته اند.
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معاون اشتغال وزير كار با بيان اينكه طي دو سال گذشته 197 
هزار شغل جديد و خالص در راستاي طرح اشتغال روستايي 
ايجاد شده است، گفت: تا پايان سال 100 هزار نفر از شاغالن 
مناطق روستايي تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار 
مي گيرند.عيسي منصوري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 

از پايان سال 1396 تاكنون 11 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
براي فعاالن اقتصادي مناطق روستايي و عشايري درنظر 
گرفته شده و 122 هزار واحد كسب و كار از اين تسهيالت 
بهره مند شده اند.وي هدفگذاري و تعهد ايجاد شغل در ازاي 
تسهيالت پرداختي در اين طرح را 230 هزار نفر اعالم كرد 

و گفت: تاكنون 197 هزار شغل جديد و خالص در راستاي 
طرح اشتغال روستايي ايجاد شده و طي سال هاي 1397 و 
1398 سهم اشتغال روستاها افزايش و نرخ بيكاري كاهش 
پيدا كرده است. وي  مهم ترين هدف ايجاد اشتغال در طرح 
اشتغال روستايي را دستيابي به رشد اشتغال فراگير عنوان 

كرد و گفت: جهت گيري ما در برنامه اش��تغال روستايي و 
عشايري به سمت اولويت هاي هر استان است به اين نحو كه 
در اين طرح اولويت هاي هر استان را مشخص و رسته هايي 
كه زمينه ايجاد شغل داشتند را شناسايي كرديم. اين رسته ها 
شامل صنايع دس��تي، اصالح نژاد دام، فرآوري محصوالت 

كشاورزي و مواد معدني،  آي تي و خدمات است.منصوري 
تصريح كرد: براي ايجاد شغل مي توان يك كارخانه تاسيس 
كرد و هزار ش��غل به وجود آورد ولي در قالب طرح اشتغال 
روستايي و عشايري به دنبال ايجاد يك جريان اشتغال فراگير 

همراه با رشد در گستره جغرافيايي هستيم.

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )167( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
    بازپس گيري امريكا

   تضعيف كردن نهادهاي عمومي  
ترامپ، با گرفتن يك برگه از آندرو جكسون در تالش 
است تا هم نظام تنظيم مقررات ما را تضعيف كند و 
هم خدمات حرفه اي شهري را. او به عنوان بخشي از 
يك منش تازه و بس��ط يافته سياستي كه براساس 
آن برن��ده همه چيز را در اختي��ار مي گيرد خواهان 
اختيارات تازه براي اخراج مقامات دولتي اس��ت كه 
بتواند دوس��تانش و رايزن هاي شركت هايي كه او را 
حمايت كرده اند، استخدام كند.او به يك مفهومي به 
راحتي حمله قديمي جمهوري خواهان به روز شده به 
بوروكرات هاي بدون چهره را به اجرا درآورده است. 
اما اكثر اي��ن بوروكرات ها در دولت في الواقع كارآمد 
هس��تند و به خوبي اموراتي را كه ما دوس��ت داريم 
و به آنها نياز داري��م اداره مي كنند: چك هاي تامين 
اجتماعي ما را ارسال مي كنند، مطمئن مي شوند كه 
ما از طريق مديكر و مديكيد، سالمت خود را دريافت 
مي كنيم، از ما در برابر تهديدهايي كه از اقصي نقاط 
جهان مي ش��ويم )ارتش ما( و تخلفاتي كه در داخل 
صورت مي گيرد )اف بي آي(، دفاع مي كنند، از ميراث 
طبيعي ما محافظت مي كنن��د و پارك هاي ملي ما 
را اداره مي كنن��د. ما به دولت به خاطر نظام حمايت 
اجتماعي مان متكي هستيم-  تامين اجتماعي، بيمه 
بيكاري و مديكر. ما آنها را به اين خاطر داريم كه مردم 
مي خواهند و به آن نياز دارند. نيازي كه بازار نتوانسته 
آنها را تامين سازد و دولت اين شكاف را پر كرده است.

ترامپ هم درست مانند جمهوري خواهان پيش از او 
اين كاركنان دولت را به ناكارآمدي متهم مي سازد. 
در حالي كه همانطور كه هر كس��ي ب��ا نمونه هاي 
ناكارآم��دي در دول��ت مواجه مي ش��ود، در بخش 
خصوصي هم با آن برخورد مي كند- من مي توانم به 
راحتي نمونه هاي بي شماري را يادآوري كنم كه فكر 
مي كنم ناكارآمدي هايي است كه در خطوط هوايي، 
شركت تلفن، تامين كننده اينترنت و بنگاه هاي بيمه، 
برخورد كرده ام. ما پيش از اين يادآوري كرده بوديم 
كه هزينه هاي تراكنشي كه با تامين اجتماعي همراه 
مي شود بخشي از آن دسته تامين هزينه هايي است 
كه بخش خصوصي درم��ي آورد. به اكناف دنيا نگاه 
كنيد، سيستم مراقبت درماني خصوصي امريكا در 
قبال پولي كه مي گيرد خدمات درماني كمتري ارايه 
مي كند. به طور كلي، كارمندان امروزي دولت حتي 
به رغم آنكه افراد تحت پوشش خدمات آن به بيش از 
100 ميليون نفر افزايش يافته و طيف وظايفي كه آنها 
انجام مي دهند گسترده تر شده اما تعداد آنها تقريبا از 

لحاظ مطلق معادل 50 سال پيش است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر  كالن

شرايط ترخيص خودروهاي 
دپو شده در گمركات

معاون فني گمرك ايران ضمن اعالم وضعيت ترخيص 
تمامي خودروهاي دپو شده گفت كه در راستاي اجراي 
مصوبه هيات دولت بايد ثبت سفارش براي ترخيص 
برخي از خودروهايي كه فاقد ثبت س��فارش هستند 
از سر گرفته ش��ود.مهرداد جمال ارونقي معاون فني 
وامور گمركي گمرك ايران در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به جزييات تعيين تكليف خودروهاي دپو ش��ده در 
گمركات و شرايط ترخيص آن گفت: با توجه به اينكه 
مفاد مصوبه 16 دي ماه 1397 هيات وزيران -به جز 
بند )3( آن كه مهلت چهارماهه اي را جهت ترخيص 
خودروها تعيين كرد و در ادامه دوماه تمديد شد – هنوز 
قابل اجرا اس��ت، بنابراين در راس��تاي اجرايي كردن 
مصوبه اخير و در تكميل اجراي مصوبه قبلي براي تعيين 
تكليف خودروهاي س��واري، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بايد نسبت به صدور ثبت سفارش )افتتاحيه(، 
تمديد و ويرايش براي خودروهاي حائز شرايط مصوبه 
قبل��ي اقدام تا اي��ن خودروها قابليت اظه��ار و انجام 
تشريفات گمركي و ترخيص از گمرك را داشته باشند.
به گفته وي حدود 1100 دستگاه از خودروهاي باقي 
مانده بدون ثبت سفارش هستند كه امكان ترخيص آنها 
وجود نداشت و به گمرك نيز اظهار نشده اند كه با ابالغ 
مصوبه، بخشي از اين خودروها تعيين تكليف شده و با 
صدور ثبت سفارش قابليت اظهار و ترخيص از گمرك 
پيدا مي كنند.معاون فني و امور گمركي گمرك ايران 
در ادامه به جريان تعيين تكليف خودروهاي 2500 
سي سي و باالتر اشاره كرد و توضيح داد: در حال حاضر 
واردات خودروهاي باالي 2500 سي س��ي و ساخت 
امريكا ممنوع است، اما اين در شرايطي است كه در بين 
خودروهاي دپو شده تعداي داراي اين شرايط هستند 
كه در مورد آنها نيز تصميم گيري شده است.وي ادامه 
داد: با ابالغ و اجراي مصوبه اخير هيات دولت در مورد 
تعيين تكليف خودروهاي دپو شده، خودروهاي متعلق 
به جانبازان تعيين تكليف مي شود، اين در حالي است 
كه حدود 104 دستگاه خودرو از قبل از سال 1393 در 
گمرك باقي مانده كه از جمله خودروهاي وارد شده از 
محل تسهيالت مربوط به جانبازان است كه اكثريت 
اين 104 دستگاه باالي 2500 سي سي هستند.ارونقي 
همچنين با اشاره به تعيين تكليف خودروهاي اروندي 
توضيح داد: با مصوبه هيات دولت خودروهاي باالي 
2500 سي سي موجود در گمرك خرمشهر جهت تردد 
در محدوه منطقه آزاد اروند كه تا تاريخ 31 مرداد 1397 
براي آنها قبض انبار منطقه صادر شده است نيز تعيين 
تكليف و ترخيص مي شوند.به گفته وي 227 خودرو 
در گمرك خرمشهر )منطقه آزاد اروند( قرار دارد كه 
154 دستگاه باالي 2500 سي سي هستند.وي گفت 
كه در مورد خودروهاي ساخت و سفارش امريكا به نظر 
مي رسد مالك تعيين تكليف، اعالم نظر حوزه معاونت 

حقوقي رياست جمهوري باشد.

هدفگذاري بيمه 100 هزار نفره شاغالن مناطق روستايي 



اخبار

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد؛ گرم طال به 530 هزار تومان افزايش يافت

صدور كارت هديه براي چه كساني ممنوع است

فاصله خريد و فروش دالر در صرافي به 400 تومان رسيد
گروه بانك و بيمه|

روز شنبه 26 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني هر اونس 
طال 1584 دالر معامله شد كه با افزايش نسبت به هفته 
گذشته همراه شده است. در بازار آزاد و معامالت نقدي 
نيز روند افزايشي قيمت دالر در روزهاي اخير ادامه يافت 
و دالر به نرخ 14100 تومان معامله ش��د. كارشناسان 
معتقدند كه با نزديك ش��دن به پايان مهلت گروه اقدام 
مالي به ايران براي تصويب لوايح چهارگانه »اف اي تي اف« 
نرخ دالر در روزهاي اخير افزايش يافته و احتماال اين روند 
را براي روزهاي آينده حفظ خواه��د كرد. اما در مقابل 
مسووالن بانكي كش��ور مي گويند كه بازار ارز ربطي به 
»اف اي تي اف« ندارد و س��فته بازان تالش مي كنند كه 
نرخ ارز را دچار نوسان كنند و از نوسان گيري سود ببرند و 

لذا مردم نبايد به اين نوسان ها توجه كنند. 
به گزارش »تعادل«، در بازار ارز روز شنبه، قيمت هر يورو 
نيز در بازار آزاد 15400 تومان رسيد، همچنين هر درهم 
امارات در بازار آزاد و معامالت نقدي 3840 تومان معامله 
شده و بهاي خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 
13 هزار و 450 تومان و فروش دالر 13 هزار و 850 تومان 
درج شد و نرخ خريد هر يورو نيز 14 هزار و 850 تومان و 

نرخ فروش آن 15 هزار و 150 تومان معامله شد. 
 براين اس��اس، فاصله نرخ خريد و ف��روش دالر به 400 
تومان و فاصله نرخ خريد و ف��روش يورو به 300 تومان 
افزايش يافت كه به عقيده كارشناسان اين اقدامات براي 
جلوگيري از سفته بازي و دالل بازي و خريد و فروش هاي 

غير ضروري انجام مي گيرد.
در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر 13 هزار 
و 450 تومان و قيمت فروش آن 13 هزار و 850 تومان 
اعالم شد. همچنين نرخ لحظه اي خريد هر يورو 14 هزار 
و 850 تومان و فروش آن 15 هزار و 150 تومان معامله 
شد. از سوي ديگر، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامله 
شده ارز براي روز پنجش��نبه 24 بهمن 98 را براي دالر 
13 هزار و 358 تومان، يورو 15 هزار و 196 تومان، پوند 
انگليس 17 هزار و 718 توم��ان، درهم امارات 3 هزار و 
795 تومان، لير تركيه 2 هزار و 390 تومان و يوآن چين 

را 2 هزار و 100 تومان اعالم كرد.
در بازار طال و س��كه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به 
قيم��ت 1584 دالر و دالر به نرخ 14 هزار و 100 تومان 
در بازار آزاد، نرخ طال و سكه با افزايش قيمت مواجه شد. 
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 296 
هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 530 هزار و 200 تومان، 
سكه طرح جديد 5 ميليون و 195 هزار تومان، طرح قديم 
5 ميليون و 160 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون 700 
هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون و 620 هزار تومان و 

سكه گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ 24 ارز مانند يورو كاهش و قيمت 
13 واحد پولي از جمله پوند انگليس افزايش يافت؛ نرخ 
دالر و 9 ارز ديگ��ر نيز ثابت ماند. بر اس��اس اعالم بانك 
مركزي هر دالر امريكا براي روز »ش��نبه بيست و ششم 
بهمن ماه 98« 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر 
پوند انگليس 54 هزار و 797 ريال و هر يورو نيز به نرخ 45 

هزار و 476 ريال ارزش گذاري شد.

    نوسانات نرخ ارز به حداقل رسيد
همچنين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به 
اينكه بازار ارز در مديريت جديد دوره پايدار و خوبي را طي 
مي كند، بيان داشت: مديريت صحيح توانسته نوسانات را 

به حداقل ممكن برساند.
علي اكبر كريمي در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره به داليل 
تعلل بانك مركزي در راه اندازي بازار غيرمتشكل ارزي، 
گفت: هر چند راه اندازي و فعال كردن بازار غير متشكل 

ارزي اقدامي براي ساماندهي بازار است، اما بايد بدانيم 
تعلل در اجراي آن دليلي دارد.نماين��ده مردم اراك در 
مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: به نظر مي رسد با توجه 
به رويكرد فعلي بانك مركزي و تاكيد بيشتر بر محدود 
كردن تقاضا براي ارز بانك مركزي به اين نتيجه رسيده 
كه فعال كردن اين بازار مي تواند به تقاضا دامن بزند، به 
همين دليل انجام نداده است.كريمي با تاكيد بر اينكه 
وجود سامانه نيما و صرافي ها توانسته نيازهاي ارزي را 
تامين كند، تصريح كرد: با وجود اينكه اكنون مشكلي در 
بازار احساس نمي شود، اما وجود بازار متشكل مي تواند 
با ايجاد اطمينان بيشتر در صادركنندگان به بازگرداندن 

ارز بيشتر به كشور كمك كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه علت نوسانات اخير نرخ ارز 
چيست؟ گفت: نوسانات فعلي در دو بخش عوامل رواني و 
شوك هايي كه به بازار وارد مي شود قابل تحليل است. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه عوامل رواني 
حاكم بر بازار باعث افزايش بي ثباتي در نرخ ارز مي شود، 
افزود: بخشي از نوسانات حاكم بر بازار ناشي از عدم تعادل 
ميان عرضه و تقاضاي ارز و عدم پايداري بازار اس��ت كه 
اين امر واقعي اس��ت كه طي زمان شكل مي گيرد و بايد 

تمهيداتي براي پايداري نرخ ارز در بازار انديشيده شود.
كريمي با تاكيد بر اينكه بازار ارز در مديريت جديد دوره 
پايدار و خوبي را طي مي كند، گفت: خوشبختانه مديريت 
صحيح توانسته نوسانات را به حداقل ممكن برساند، از 
اين رو رييس كل جديد بان��ك مركزي نمره خوبي را از 
مجلس مي گيرد. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس، 
يادآور شد: تالش بيشتر تيم اقتصادي دولت به ويژه بانك 

مركزي براي ايجاد ثبات نرخ ارز الزم است.

    طال دوباره ركورد مي زند
از س��وي ديگر، در نظرس��نجي هفتگ��ي كيتكونيوز 
كارشناسان وال استريت با اش��اره به باال ماندن قيمت 
طال ب��ا وجود رش��د ارزش دالر و س��هام، عوامل فني و 
نگراني هاي پيرامون تاثير منفي شيوع ويروس كرونا بر 
اقتصاد جهاني، به افزايش قيمت طال در معامالت هفته 

جاري خوش بين بودند.
به گزارش ايسنا، قيمت طال در نيمه اول هفته گذشته 

نوسان اندكي داشت اما در نيمه دوم هفته پس از اينكه 
معلوم شد شمار موارد جديد ابتال به ويروس كرونا در چين 
افزايش پيدا كرد و شيوع اين اپيدمي برخالف تصور قبلي 

آهسته نشده است، افزايش پيدا كرد.
ادامه اپيدمي ويروس كرونا و ابت��الي هزاران نفر به آن 
و افزاي��ش آمار مرگ و مير و آس��يب ش��ديد اقتصادي 
اين وي��روس مرگب��ار، باعث افزايش ريس��ك گريزي 
س��رمايه گذاران و تقويت تقاضا براي خريد دارايي هاي 

امني نظير طال شد.
در نظرسنجي كيتكونيوز از كارشناسان وال استريت، 17 
نفر شركت كردند كه 11 نفر معادل 65 درصد افزايش 
قيمت و يك نفر معادل 6 درصد كاهش قيمت طال را پيش 
بيني كردند و پنج نفر معادل 29 درصد نظري نداشتند.

در اين بين، 726 نفر در نظرس��نجي آنالين كيتكونيوز 
از س��رمايه گذاران ش��ركت كردند كه 472 نفر معادل 
65 درصد افزايش و 148 نفر معادل 20 درصد كاهش 
قيمت را پيش بيني كردند در حالي كه 106 نفر معادل 

15 درصد نظري نداشتند.
در نظرس��نجي هفته گذش��ته 67 درصد كارشناسان 
وال اس��تريت و 60 درص��د س��رمايه گذاران به افزايش 
قيمت ط��ال راي داده بودند. بهاي معامالت آتي طال در 
بازار امريكا روز جمعه هفت دالر و 60 سنت معادل 0.5 
درصد افزايش پيدا كرد و در 1586 دالر و 40 سنت بسته 
شد و براي كل هفته حدود 0.8 درصد افزايش ثبت كرد.

ريچارد بيكر، دبير نشريه »اوركا ماينر« پيش بيني كرد 
اپيدمي ويروس كرونا وخيم تر شود و طال تا مرز 1590 
دالر پيشروي كرده و براي عبور از مرز 1600 دالر تالش 
كند.چارلي ندوس، استراتژيس��ت ارش��د بازار در گروه 
السال فيوچرز اظهار كرد وي تا زماني كه قيمت معامالت 
آتي باالي ميانگين قيمت 10 روزه كه در 1572 دالر قرار 
دارد و ميانگين قيم��ت 20 روزه كه در 1573 دالر قرار 
دارد، باقي بماند به افزايش قيمت طال خوش بين مانده 

است و خريدار خواهد كرد.
فيليپ استرايبل، استراتژيست ارشد بازار در »بلو الين 
فيوچرز« پيش بيني كرد قيمت طال در هفته جاري باالتر 
خواهد رفت و اگر به 1590 دالر برسد، به سرعت به 1600 
دالر صعود خواهد كرد. با وجود اينكه شاخص هاي سهام 

به ركورد باالي جديدي صع��ود كرده اند و دالر هم باال 
مي رود، طال قيمت خود را حفظ كرده و در حال اندوختن 

توان براي صعود بيشتر است.
باب هابركورن، كارگزار ارش��د كاال در شركت »آر جي او 
فيوچرز« اظهار كرد كه قيمت طال ممكن است 1600 
دالر در هر اونس را تست كند. در اين بين، شون السك، 
يكي از مديران ش��ركت »والش تريدينگ« تنها كسي 
بود ك��ه كاهش قيمت طال را پيش بين��ي كرد و داليل 
خود براي اين پيش بيني را عوامل فصلي و سودگيري 
احتمالي معامله گران ذكر كرد. وي به كيتكونيوز گفت: 
نيمه دوم فوريه تا مارس از نظر فصلي براي طال ضعيف 
است و احتمال پايين رفتن قيمت طال وجود دارد. دليل 
ديگر هم پايان مناسبت هايي مانند فصل تعطيالت سال 
نوي چيني اس��ت كه معموال دوره رونق خريد فيزيكي 
طال است. بر اساس گزارش كيتكونيوز، كوين گريدي، 
رييس شركت فونيكس فيوچرز درباره روند قيمت طال 
نظري نداشت و گفت: تصور مي كنم اخباري كه از چين 
در خصوص ويروس كرونا منتشر مي شود، بازار سهام را 
تحت فشار قرار مي دهد و به خريد فلزات رونق مي بخشد. 

من انتظار ندارم طال تحت تاثير اين اخبار صعود كند.

    ادامه كانال شكني هاي دالر
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معامالت ديروز 
با صعود 0.07 درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 
99.039 واحد بس��ته ش��د. نرخ برابري ه��ر فرانك 
س��وييس معادل 1.0181 دالر اعالم شد.رقابت هاي 
انتخاباتي درون حزبي امريكا اكنون به ايس��تگاه دوم 
رس��يد و با شمارش آراي ايالت نيوهمپشاير مشخص 
ش��د برني س��ندرز و پت بوتجيج، برندگان انتخابات 
داخلي دموكرات ها هس��تند. پيش ت��ر در ايالت آيووا 
نيز نتايج مشابهي به دس��ت آمده بود و اليزابت وارن و 
جو بايدن، نامزده��اي اصلي حزب دموكرات عملكرد 
نااميدكننده اي داشتند. ايستگاه بعدي انتخابات درون 
حزبي ايالت نوادا خواهد بود. انتخابات رياست جمهوري 
امريكا قرار اس��ت در ماه نوامبر امس��ال برگزار شود.از 
س��وي ديگر پس از سه س��ال بحث و جدال، انگليس 

س��رانجام در آخرين روز از م��اه ژانويه 2020 اتحاديه 
اروپا را ترك گفت تا بدين ترتيب به نخستين كشور در 
تاريخ اين اتحاديه تبديل شود كه از آن خارج مي شود. 
انتظ��ار مي رود پيامده��اي برگزيت ب��ه تدريج روي 
اقتصاد انگليس و كش��ورهاي اروپايي آشكار شود، هر 
چند كه انتظار نمي رود بانك مركزي اروپا دس��ت كم 
در كوتاه م��دت تغيير زيادي در سياس��ت هاي پولي 
خود ايجاد كند. اقتصاد انگليس به تدريج در حال وارد 
شدن به ركود است تا جايي كه مركز آمار انگليس رشد 
اقتصادي اين كش��ور در ماه دسامبر را تنها 0.1 درصد 
اندازه گيري كرده اس��ت.هنوز مشخص نيست كه با 
توجه به روند خروج ش��ركت هاي بزرگ بين المللي از 
انگليس به دنبال برگزيت، رش��د اقتصادي اين كشور 
چگونه خواهد ب��ود. دولت انگليس به رهبري بوريس 
جانسون اكنون كار بسيار س��ختي براي احياي رشد 
اقتصادي و همچنين رسيدن به توافق با اتحاديه اروپا 
بر سر چگونگي روابط دو طرف در آينده خواهد داشت. 
انتظار مي رود كه دست كم يك سال دوره گذار در نظر 
گرفته شود و روابط دو طرف به شكل كنوني باقي بماند.

بوريس جانسون، نخست وزير انگليس خواستار داشتن 
روابطي مش��ابه كانادا با اتحاديه اروپا ش��ده اما يكي از 
مسووالن ارش��د اتحاديه اروپا گفته است اين اتحاديه 
تن به ش��رايطي مش��ابه روابط با كانادا براي انگليس 
نخواهد داد و اين توافق مد نظر يك روياي خيالي است. 
انگليسي ها همچنين با برخي از شركاي بزرگ تجاري 
خود نظير استراليا مذاكراتي را براي پيمان تجارت آزاد 
آغاز كرده اند.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با صعود 
0.01 درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.3046 
دالر مبادله ش��د. يورو 0.05 درصد پايين رفت اما در 
كانال 1.08 باقي ماند و هر يورو به 1.0828 دالر رسيد. 
همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا معادل 1.3251 
دالر كانادا اعالم شد. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر 

به ازاي 1.3921 دالر سنگاپور مبادله شد.
تحليلگران بانك »ميتسوبيش��ي« ژاپن در يادداشتي 
نوش��تند: با توجه به خروج انگلي��س از اتحاديه اروپا و 
كاهش رشد اقتصادي كشورهاي منطقه يورو از جمله 
آلمان و فرانسه، بانك مركزي اروپا احتماال ناچار به اتخاذ 
سياست هاي انبساطي بيشتري خواهد بود و اين مساله 

مي تواند يورو را بيش از پيش رو به پايين سوق دهد.
در حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري سرانجام 
دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر سر آتش بس 
رسيدند و نخست وزير چين با سفر به واشنگتن به همراه 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا فاز نخست توافق را 
امضا كرد. چين از كاهش تعرفه واردات 85 ميليارد دالر 
از محصوالت امريكايي به اين كشور به عنوان بخشي از 
تعهدات فاز نخست توافق خبر داده است.انتظار مي رود به 
تدريج روند بازگشايي شعب شركت هاي بزرگ خارجي 
در چين آغاز ش��ود. بسياري از شركت هاي بزرگ نظير 
اپ��ل، مك دونالد، هيونداي، هوندا، زيمنس و اش��كودا، 
فعاليت هاي خود را در تمام يا قس��مت هايي از چين به 
منظ��ور مقابله با ويروس كرونا به ط��ور موقت به حالت 
تعليق درآورده اند.ريچارد گريس، كارشناس بازار در بانك 
»كامن ولث« گفت: ريسك كاهش بيشتر رشد اقتصادي 
چين روي همه چيز سايه افكنده است. با توجه به اينكه 
اقتصاد چين 17 درصد كل توليد ناخالص داخلي جهان 
را بر عهده دارد، ريس��ك تداوم تعطيلي بخش بزرگي از 
اقتصاد اين كشور كامال معامله گران را نگران كرده است. 
در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر 
با 0.03 درصد افزايش به 109.7647 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4896 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.9869 

يوان چين اعالم شد.

دبي��ر حقوقي كان��ون بانك ها و موسس��ات اعتباري 
خصوصي با اشاره به وجه تمايز كارت هديه و بن كارت، 
5 مورد از مواردي را كه منجر به ممنوعيت صدور كارت 

هديه مي شود اعالم كرد.
به گزارش ايِبنا، طي بخشنامه مورخ 6 بهمن ماه 1398 
آخرين تغييرات مربوط به مق��ررات درباره صدور كارت 
هدي��ه و بن كارت تحت عنوان »دس��تورالعمل ش��يوه 
صدوركارت هديه و بن كارت ريالي« را به سيستم بانكي 

كشور از سوي بانك مركزي ابالغ شد.
حال سوالي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه 
كارت هديه چيست و چه تفاوت هايي با بن كارت دارد؟ 
بدون نياز به ورود به بحث هاي تخصصي حقوقي مي توان 
پاسخ اين پرسش را به اينگونه داد كه كارت هديه نوعي 
كارت بانكي به مبلغ مش��خص اس��ت كه بنا به تقاضاي 
مشتري حداكثر تا مبلغ پنج ميليون توسط بانك ها صادر 
مي شود و دارنده آن مي تواند حداكثر ظرف مدت يك سال 
بخشي يا تمام موجودي آن را خريد كند يا مبلغ آن را از 
دستگاه هاي خود پرداز دريافت كند. بن كارت نيز كارتي 

است كه مبلغ آن توسط كارفرمايان تامين مي شود ولي 
به نام كارمندان و كارگران صادر مي شود.

براي بررس��ي بيش��تر مهم ترين مقررات ابالغي بانك 
مركزي درباره كارت هدي��ه و بن كارت، علي نظافتيان، 
دبير حقوقي كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
در گفت وگو با ايِبنا در اين باره اظهار داشت: از مهم ترين 
م��وارد در اين باره مي ت��وان به لزوم شناس��ايي هويتي 
متقاضي صدور كارت هديه توسط بانك مطابق با مقررات 
مبارزه با پولش��ويي، اخذ تعهد نامه لزوم رعايت مقررات 
مبازه پولشويي از مشتري دستگاه هاي اجرايي با توجه 
به بخشنامه اخير بانك مركزي و معاف از شمول مقررات 

ماده 10 دستورالعمل معاف اشاره كرد. 
وي اف��زود: تامين مبلغ كارت هدي��ه حداكثر تا مبلغ 5 
ميليون ريال توسط مشتري به صورت نقدي يا برداشت 
از حس��اب كه نشان مي دهد كارت هديه كارت اعتباري 
نيس��ت و همچنين ممنوعيت صدور كارت هديه براي 
اش��خاصي كه از ارايه اطالع��ات مورد ني��از خودداري 
مي كنند، اشخاصي كه برابر حكم مراجع قضايي حساب 

آنها در بانك مسدود شده يا مجاز به برداشت از حساب خود 
نيستند، اشخاص حقيقي ايراني فاقد كد ملي واشخاص 
حقوقي ايران فاقد شناسه ملي و اشخاص خارجي حقيقي 

يا حقوقي فاقد شماره فراگير اشخاص خارجي.
اين كارشناس ارشد حقوق بانكي با تاكيد بر اينكه الزمه 
صدور كارت هديه توسط بانك ها تامين و پرداخت مبلغ 
كارت توس��ط متقاضي و احراز شرايط قانوني متقاضي 
توسط بانك ذي ربط است، گفت: اما از نظر حقوقي كارت 
هديه بدون نياز به هيچ گونه اقدام خاص قابل نقل و انتقال 
اس��ت. بدين ترتيب دارنده كارت هديه هر ش��خص كه 
باشد مي تواند با در اختيار داشتن رمز كارت با آن خريد 

انجام دهد.
به گفته نظافتيان، دارنده با حسن نيت را مي توان مالك 
كارت هديه تلقي كرد. در حالي كه بن كارت به نام شخص 
كارمند صادر مي ش��ود. پس متعلق به اوست و استفاده 
از بن كارت توس��ط غير دارنده حساب از نظر بانكي فاقد 

مجوز است.
وي ادامه داد: بنابراين در صورت مفقود ش��دن بن كارت 

فقط كس��ي كه ب��ن كارت به ن��ام وي صادر ش��ده حق 
درخواست صدور مجدد بن كارت خواهد داشت. بنابراين 
تفاوت هاي اصلي كارت هديه با بن كارت عبارت از اينكه 
كارت هديه بدون نياز به اقدام خاصي قابل نقل و انتقال و 
هديه دادن است. بنابراين دارنده با حسن نيت كارت هديه 
مالك آن محسوب مي شود. درحالي كه بن كارت از نظر 

قانوني قابل نقل و انتقال نيست.
دبير حقوقي كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي، 
در ادامه تصري��ح كرد: مالك بن كارت فردي اس��ت كه 
بن كارت به نام وي صادر مي شود و رمز آن در اختيار وي 
گذاشته مي ش��ود. اينكه دارنده بن كارت آن را در اختيار 
نزديكان خود مي گذارد ت��ا خريد كنند به مفهوم نقل و 

انتقال قانوني بن كارت نيست.
اين كارشناس ارشد حقوق بانكي گفت: كارت هديه به 
منظور استفاده اشخاصي غير از متقاضي صادر مي شود. 
پس جامعه و عرف بانكي در عمل پذيرفته است كه رديابي 
اس��تفاده كننده از كارت هديه چندان اساس��ي نيست. 
بنابراين دارنده كارت هدي��ه مي تواند بدون آنكه نيازي 
به شناسايي وي باش��د تا مبلغ كارت را خريد كند، هيچ 
فروشنده اي نام و مشخصات دارنده كارت هديه را مطالبه 
نمي كند.نظافتيان يكي ديگر از تفاوت هاي كارت هديه 

با بن كارت محدوديت مبلغ و مهلت برداش��ت است كه 
كارت هديه حداكثر تا مبلغ پنج ميليون ريال قابل صدور 
است. دارنده كارت هديه حداكثر به مدت يك سال از تاريخ 
يك سال قابل استفاده است و بعد از آن كارتي بدون مصرف 
خواهد بود و نمي توان آن را مجدد شارژ كرد. به هرحال 
محدوديت مبلغ ونحوه استفاده از كارت هديه به منظور 
جلوگيري از پولشويي به وسيله كارت هديه مي باشد. در 
حالي كه استفاده از بن كارت بدون قيد مدت است و شارژ 

آن نيز فاقد منع قانوني است.
وي اف��زود: بنابراي��ن بن كارت ب��ا كارت هاي معمولي 
عابربانك چندان تفاوتي ندارد جز آنكه تامين مبلغ كارت 
و شارژ مجدد آن توس��ط كارفرمايان صورت مي گيرد. 
بنابراين كليه موجودي حس��اب ب��ن كارت متعلق به 
كارمند يا كارگر مربوطه است.به گفته دبير حقوقي كانون 
بانك ها و موسس��ات اعتباري خصوصي، در مجموع به 
نظر مي رسد بخشنامه بانك مركزي درباره كارت هديه 
در مورد نحوه مطالبه مانده مصرف نشده كارت هديه از 
بانك صادر كننده آن نياز به شفاف سازي دارد. به هرحال 
صرف نظر از مباحث حقوقي كارت هديه و بن كارت از 
جمله ابزار هاي نوين بانكي است كه خريد را بسيار آسان 

خواهد كرد. بدون آنكه نياز به مبادله پول نقد باشد.

برخي از بانك هاي ايتاليايي در روزهاي اخير محدوديت هايي 
براي ايرانيان مقيم اين كشور ايجاد كرده اند.به گزارش ايسنا، 
پس از اعمال محدوديت هاي بانكي بر حساب هاي ايرانيان 
مقيم مالزي، اين بار خبرهاي مش��ابهي از ايتاليا به گوش 
مي رس��د. البته آن طور كه شبكه خبري يورونيوز گزارش 
داده اس��ت، اين محدوديت ها به خاطر تحريم هاي امريكا 
 FATF وضع شده اند و هيچ بانكي در نامه خود به موضوع
اشاره نكرده است.بانك ING: اين بانك كه مقر اصلي آن 
در شهر آمستردام هلند قرار دارد، در شعب ايتاليايي خود 
محدوديت هايي روي حساب هاي ايرانيان مقيم ايتاليا وضع 

كرده است. البته طبق گفته منابع آگاه، اين بانك از چند ماه 
قبل با ارسال نامه اي به مشتريان ايراني خود از آنها خواسته 
اس��ت كه مدارك الزم در خصوص منابع درآمدي خود و 

همچنين تراكنش هاي بانكي را ارايه دهند.
بانك اينتنسا سان پائولو: اين بانك در سال 2014 و از 
ادغام دو بانك »بانكا اينتسا« و »سان پائولو  اي ام آي« ايجاد 
شد و مقر اصلي آن در شهر تورين ايتاليا قرار دارد. بسياري از 
دانشجويان و شاغلين ايراني داراي كارت اقامت كاري ايتاليا 
در اين بانك كه بزرگ ترين بانك ايتاليايي از نظر سرمايه و 
دومين بانك بزرگ اين كش��ور از نظر دارايي است حساب 

دارند. اين بانك نيز از مشتريان ايراني خود خواسته است 
اس��ناد مربوط به شغل و منبع درآمدي خود را ارايه دهند.
حس��ين، يكي از ايرانيان مقيم ميالن در همين رابطه به 
يورونيوز گفت: چند روز پيش يك نامه از طرف بانك به دستم 
رسيد كه اعالم كرده بود دو روز براي بستن حسابم مهلت 
دارم. وي گفته است اين بانك هيچ اشاره اي به دليل تصميم 
خود نكرده اما احتماال مليت وي در اين خصوص تاثيرگذار 
بوده است. وي اكنون به دنبال كمك گرفتن از سفارت ايران 
است.نينا يك ايراني ديگر مقيم ايتاليا نيز گفت: وقتي به بانك 
رفتم تا دليل اين تصميم را بدانم بدون معطلي به من گفتند 

كه به خاطر مليت من است و اين تصميم را بانك مركزي 
ايتاليا گرفته اس��ت.بانك فينه كو: اين بانك كه در سال 
1999 ميالدي تاسيس شده يكي از زيرمجموعه هاي بانك 
»يوني كرديت« است و در حوزه خدمات بانكداري آنالين 
تخصص دارد. به گفته مريم، يك ايراني كه 15 سال است در 
ايتاليا زندگي مي كند، فينه كو نيز يكي ديگر از بانك هايي 
است كه براي ايرانيان محدوديت ايجاد كرده است و امكان 
باز كردن حساب به آنها را نمي دهد.كاريگ بانك: يكي از 
قديمي ترين بانك هاي ايتاليا و جهان كه در سال 1483 در 
جنوا تاسيس شد و اكنون بيش از 500 شعبه در ايتاليا دارد. 

به گفته يك شهروند ايراني 33 ساله به نام سپهر، اين بانك 
به وي اطالع داده كه مجبور شده است بنا بر دستور مقامات 
باال دستور بستن حساب هاي بانكي وي را مسدود كنند.

بسياري از بانك هاي اروپا در سال هاي اخير به دليل آن چه 
توسط واشنگتن نقض تحريم هاي ايران دانسته شده، جريمه 
شده اند. در س��ال 2012 بانك » اي ان جي« هلند به دليل 
نقض تحريم هاي كوبا و ايران 619 ميليون دالر جريمه شد. 
بانك »بي ان پي پاري با« فرانسه نيز در سال 2014 به دليل 
مشابه 6.5 ميليارد يورو جريمه شد كه يكي از سنگين ترين 

جريمه هاي تاريخ يك بانك توسط امريكا به شمار مي رود.
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بازدهي ٨٠  درصدي سهم 
بانك صادرات ايران در سال ٩٨

س��هم بانك ص��ادرات اي��ران ب��ه عن��وان يكي از 
پربيننده ترين نمادها در بازار سرمايه و از بزرگ ترين 
بانك هاي كش��ور، از ابتداي س��ال تاكن��ون حدود 
٨٠ درصد بازدهي براي سهامدارانش داشته است.

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران و به نقل 
از »بورس ٢٤«، بررس��ي ها نشان مي دهد عمليات 
بانكداري نيز در »وبصادر« در س��ال ٩٨ با تحوالت 
بنيادين همراه ش��ده به گونه اي كه حاصل عملكرد 
بانك در نه ماهه نخس��ت سال جاري، ٨٨٠ ميليارد 
ريال سود بوده كه در مقايسه با گذشته، ضمن افزايش 
سودآوري و مهار كردن روند زيان آوري، عملكردي 
قابل قبول از مديريت بانك در اين دوره به ثبت رسانده 
است. بررسي فاكتورهاي درآمدي و هزينه اي نشان 
مي دهد تالش هاي مديريت بانك براي سروسامان 
دادن و به سودرساني در ماه هاي آينده بيشتر منعكس 
شده و رش��د قابل توجه سودآوري در ١٢ ماهه سال 
جاري و س��ال ٩٩ بس��يار مورد انتظار است.يكي از 
مهم ترين داليل سودآوري بانك صادرات ايران در نه 
ماهه نخست سال جاري رشد درآمدهاي مشاع است. 
بررسي ها نشان مي دهد در دوره مورد بررسي درآمد 
تسهيالت اعطايي و سپرده گذاري رقمي بالغ بر ١٤ 
هزار ميليارد تومان بوده كه اين عدد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد ٢٥ درصدي را نشان مي دهد. اين 
در حالي است كه رشد هزينه سود سپرده در نه ماهه 
١١٧ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به نه ماهه سال 
قبل با تنها ٦ درصد رشد كرده است. اين موضوعات 
باعث شده خالص درآمد تسهيالت و سپرده گذاري به 
٢٧ هزار ميليارد ريال رسيده كه اين رقم ٥ برابر عدد 
مربوط به مدت مش��ابه سال قبل است. اين موضوع 
نشان مي دهد »وبصادر« حاشيه سود مربوط به نرخ 
سود تسهيالت و سود سپرده را بهبود بخشيده است. 
در كنار رشد درآمد هاي مربوط به اعطاي تسهيالت 
و سپرده ها، ساير درآمدهاي بانك )اقالم غيرمشاع( 
نيز با رشد قابل توجه همراه شده است. در اين دوره 
خالص درآمد كارمزد حدود ٣٦ درصد، سود مبادالت 
ارزي ٩٢ درصد، ساير درآمدهاي عملياتي ١٦ درصد و 
خالص ساير درآمدها و هزينه ها )غيرعملياتي( حدود 
٤٧ درصد افزايش داشته اند. با اين همه درآمد حاصل 
از سرمايه گذاري هاي شركت در اين دوره ناچيز بوده 
است. بررس��ي ها نشان مي دهد بانك شناسايي اين 
اقالم درآمدي را به س��ه ماهه چهارم س��ال موكول 
كرده است. درآمد وبصادر از محل سرمايه گذاري ها 
در سال ٩٧ رقمي معادل ١٤٥٠ ميليارد تومان بوده 
است. رشد چندين برابري سود برخي از شركت هاي 
زيرمجموعه )با توجه به صورت هاي مياندوره اي( از 
جمله گروه مالي سپهر صادرات، باعث شده تا افزايش 
قابل توجه درآمد سرمايه گذاري هاي وبصادر در سال 
٩٨ بسيار محتمل باشد. لذا )به صورت بدبينانه( ثبت 
درآمد ٢٠٠٠ ميليارد توماني از محل سرمايه گذاري ها 
در پايان سال جاري به هيچ عنوان دور از ذهن نيست.

رشد جديد نقدينگي
مربوط به پول است

علي سعدوندي كارشناس پولي و بانكي مي گويد: 
متاسفانه رشد نقدينگي در كش��ور به 28 درصد 
رسيده و بخش عمده اي از اين رشد مربوط به پول 
در مقابل ش��به پول اس��ت.اين كارشناس پولي و 
بانكي افزود: به طوركلي از سال 92 كه دولت يازدهم 
)تدبير و اميد( روي كار آمد روند به سمت شبه پول 
رفت و شبه پول مرتب افزايش پيدا مي كرد و رشد 
پول بس��يار محدود بود.وي اظهارداش��ت: همين 
قضيه باعث شد تورم نزولي شود و حتي اقتصاد تورم 
توليد كننده منفي را در برخي از ماه هاي سال 95 و 
96 تجربه كرد اما اكنون معكوس اين قضيه در حال 
رخ دادن اس��ت.اين كارشناس پولي و بانكي گفت: 
انباشت تورمي كه در گذشته حادث شده اكنون در 
حال آزاد شدن است و رشد جديد نقدينگي هم كه 
اتفاق مي افتد بيش��تر به صورت پول نمود دارد. وي 
همچنين در خصوص تفاوت پول و شبه پول افزود: 
پول يك ابزار مبادله است و به يك معنا نقش مبادالتي 
پول از شبه پول بيشتر است.سعدوندي اظهارداشت: 
»شبه پول« نقدينگي كه در حساب هاي بانكي انباشته 
شده اما »پول« نقدينگي كه آماده مبادله است. وي 
ادامه داد: خوشبختانه اين نقدينگي جديد به سمت 
بازار سرمايه هدايت شده است.اين كارشناس پولي 
و بانكي گفت: امسال بخش عمده اي از پول در بازار 
س��رمايه جذب ش��ده حال اگر زماني وضعيت بازار 
سرمايه دگرگون شود بدون شك اين پول به طوركامل 
در رش��د قيمت ها و همين طور تورم كاال و خدمات 
نمود پيدا خواهد كرد.سعدوندي اظهارداشت: يكي 
از سياست هايي كه بانك مركزي بايد درنظر داشته 
باش��د در جهت اصالح امور اينكه اطالعات را به طور 
جامع و كامل در اختيار كارشناسان قرار دهد تا آنان 
بتوان از شرايط اقتصادي كشور تحليل مناسبي ارايه 
دهند.وي ضمن اشاره به اينكه كسري بودجه دولت 
در حال افزايش است، گفت: اين كسري بودجه الجرم 
در تراز نامه بانك مركزي منتقل و در نهايت به رشد 
پول و نقدينگي در جامعه منتهي خواهد شد از اين رو 
توصيه مي شود كسري بودجه از روش ديگري تامين 
شود متاسفانه اين توصيه شنيده نشد.اين كارشناس 
پولي و بانكي افزود: دولت كسري بودجه خود را از محل 
بانك ها يا بانك مركزي تامين مي كند كه در نهايت 
تفاوتي نخواهد داش��ت، چرا كه در حال پولي سازي 
كسري بودجه هس��تند.وي اظهارداشت: متاسفانه 
كشور ونزوئال و زيمبابوه اقدام به پولي سازي كسري 
بودجه خود كرده اند و ادعاي كارشناسان كشورهاي 
مزبور اين بود كه پايه پولي خطرناك نيست و مي توان 
پايه پولي را افزايش داد اما همه ديدند كه اين روند به 
شرايط خطرناكي انجاميد.سعدوندي تصريح كرد: 
توصيه اينكه دولت به سمت انتشار اوراق بدهي برود 
چرا كه اوراق هم يك نوع تعهد دولت است همانند پايه 
پولي اما آثار تورمي اوراق نه فقط كمتر است بلكه نقش 

اوراق كال يك نقش ضد تورمي است.

محدوديت بانك هاي ايتاليايي ربطي به  »اف اي تي اف« ندارد



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

در گفت وگو با يك كارشناس سهام بررسي شد

كارشناس بازار سرمايه تاكيد كردرييس سازمان بورس مطرح كرد

مسير هموار بازار سرمايه براي رشد بيشتر

انتظارات ترسناك برخي سهامداران!ظرفيت 200 هزار ميليارد توماني بورس براي تامين مالي

گروه بورس|
كليت معامالت در بازار س��رمايه همچنان بر مس��ير 
صعود پيش مي رود. در اين ش��رايط دلگرمي به تداوم 
رشد قيمت ها ناشي از تقويت انتظارات تورمي و ورود 
نقدينگي همچنان بس��ياري را بر آن داش��ته تا براي 
انباشت سرمايه خود در نمادهاي بورسي اقدام كنند. 

به دنبال اين رويداد وضعيتي در بازارهاي مالي كشور 
به وجود آمده كه رشد قيمت ها به تقويت روند افزايشي 
منتهي مي شود و از اين طريق افراد بيشتري را براي ورود 
به بازار سهام مجاب مي كند. همين امر موجب شده تا با 
فرا تر رفتن قيمت بسياري از نمادهاي بورسي از سقف 
بنيادي آنها، اما و اگرها در خصوص مس��ير پيش روي 

بازار سهام افزايش يابد. 
دليل اين امر چيزي نيست جز كاهش تعداد نمادهاي 
ارزنده و مبهم بودن ش��رايط پي��ش روي بازار از حيث 
ريسك هاي سياسي و اقتصادي. در حالي كه تا چندي 
پيش بس��ياري از تحليلگران بازار سرمايه با توجه به 
ظرفيت بنيادي شركت ها گزنيه هاي متعددي را براي 
س��رمايه گذاري پيش��نهاد مي كردند، حاال نمادهاي 
بورسي و فرابورسي اغلب وارد محدوده اي شده اند كه 
به زحمت مي توان از ميان آنه��ا گزينه اي امن را براي 

سرمايه گذاري برگزيد.
همين امر س��بب ش��ده تا در كن��ار افزايش هيجاني 
نقدينگي در جريان، اهميت سرمايه گذاري سنجيده و 
تحليلي بيش از پيش احساس شود و آن دسته از فعاالن 
بازار سرمايه كه تمايلي بلندمدت به حضور در چرخه 
معامالت بازار سهام دارند، دقت بيشتري را براي بررسي 
موقعيت هاي بالقوه سرمايه گذاري طلب كنند. در چنين 
شرايطي طبيعي است آنچه كه در الويت بررسي قرار 
مي گيرد نگاهي به مسير كلي پيش روي بازار است تا 
با اندوختن درك درستي از آن بتوان نمادهاي سازگار 
با روند كلي بازار را شناس��ايي و در جهت اس��تفاده از 

فرصت هاي بالقوه آنان برنامه ريزي كرد. 
در همين راس��تا، يك كارشناس بازار سرمايه با تاكيد 
بر اينكه عزم دولت پررونق كردن بازار س��رمايه است، 
گفت: اگ��ر اتفاقي در عوام��ل اصلي ب��ازار رخ ندهد، 
همچن��ان فضاي مثبتي براي رش��د بازار س��رمايه و 
ركوردشكني هاي جديد شاخص بورس براي امسال و 

سال آينده وجود خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، س��لمان نصيرزاده علت عمده رش��د 

ش��اخص ب��ورس را ورود جريان پرق��درت نقدينگي 
به بازار س��رمايه مطرح ك��رد و اف��زود: جذابيت ورود 
نقدينگي به بورس براي صاحبان س��رمايه ناش��ي از 
اعمال محدوديت هاي ايجاد شده از سوي بانك مركزي 
مانند ارايه مدارك ب��راي ورود و خروج مبالغ بيش از 
يك ميليارد تومان و قوانيني مبني بر كاهش سرعت 
جريان نقد براي نقل و انتقال مالي به ساير بازارها بوده 
است كه باعث شده بازار سرمايه پول هاي سرگردان را 
به واسطه ورود آسان تر نقدينگي نسبت به ساير بازارها 

به خود جذب كند.
وي گفت: اعمال افزايش سرمايه شركت ها كه در روند 
بازار سرمايه موثر هس��تند در ماندگاري نقدينگي در 
بورس كمك كنن��ده خواهد بود. نصيرزاده با تاكيد بر 
اينكه سرعت جريان گردش معامالت در بازار به دليل 
افزايش ورود جريان نقدينگي در بازار قابل توجه است، 
اظهار داشت: قيمت ها در بازار موازي به واسطه انتظارات 
تورمي افزايش يافته و نقل و انتق��ال در اين بازارها به 
حدي نيس��ت كه پول ها به راحتي در اين بازارها قادر 
به گردش باشند از اين جهت اكنون بازار سرمايه محل 
مناسبي براي جذب نقدينگي هاي سرگردان شده است.

    رشد بازار تا كجا ادامه دارد؟
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رشد بازار تا كجا 
ادامه دار اس��ت و مي تواند نقدينگي را به سمت خوب 
جذب كند، افزود: در اين زمينه بايد يك مقايسه تاريخي 
را از س��ال هاي بين ۸۲ تا ۸۴، ۹۰ تا ۹۲ و مقطعي كه 
اكنون در آن قرار داريم مدنظ��ر قرار دهيم كه بازار به 
صورت فزاينده اي مورد توجه صاحبان س��رمايه قرار 

گرفت.
نصيرزاده اظهار داشت: در مقطع بين سال هاي ۸۲ تا ۸۴ 
به واسطه رونقي كه در كل اقتصاد كشور رخ داد شاهد 
توجه همه سرمايه گذاران به بازار سرمايه بوديم و بعد از 
آن به دليل كاهش قيمت هاي جهاني و فضاي اقتصادي 
حاكم در كشور با افت رشد در بازار سرمايه مواجه بوديم.

اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در سال 
۹۲ تا ۹۴ بازار س��رمايه به دليل وجود فضاي تورمي و 
تحريم ها با رشد همراه شد و بعد از آن دولت به واسطه 
كاهش تحريم و تنش ه��اي اقتصادي، ورود پول هاي 
جدي��د و تزريق منابع مال��ي قادر ب��ه مديريت نظام 

اقتصادي بود.

    بورس، فضاي جذاب براي سرمايه گذاري
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظهار داشت: بورس در 
جامعه به عنوان يك فضاي جذاب براي سرمايه گذاري 
شناخته شده است كه اين موضوع باعث ورود پول هاي 
خرد به سمت اين بازار و رشد P/E بازار در مقطع فعلي 

شده است.
وي اظهار داشت: مديران سازمان بايد از طريق ابزارهايي 
كه در اختيار دارند بتوانند منابع چش��مگيري كه به 
صورت روزانه وارد بازار مي شوند را حفظ و جذابيت هاي 

الزم براي سرمايه گذاري را ايجاد كنند.
نصيرزاده خاطرنشان كرد: هرچقدر كه بورس قادر به 
حفظ جذابيت و منابع موجود در داخل بازار باشد ساير 
بازارها از فضاي س��وداگرانه خارج و بازار س��رمايه هم 
پويايي خود را حفظ خواهد كرد، همچنين اين منابع از 
طريق ورود در بخش توليد مي تواند باعث ايجاد اتفاقات 

مثبتي براي اقتصاد كشور شود. به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه، اكنون فرصت مناسبي است تا نهادهاي 
دولتي و غيردولتي از فضاي موجود استفاده و بسياري 

از شركت ها را وارد بازار سرمايه كنند.
وي با بيان اينكه بازار س��رمايه اكنون در شرايطي قرار 
دارد كه مي تواند پذيراي ورود شركت هاي بزرگ باشد، 
افزود: ممكن است در آينده نه چندان دور بازار سرمايه 
به عنوان ريسك اقتصادي كشور مطرح شود، بدين معنا 
كه با خروج منابع از بورس چه بازاري را مي توان براي 

آنها تعريف كرد.

    شركت هاي بزرگ، چراغ راهنماي بازار 
سرمايه

وي با بيان اينكه ش��ركت هاي ب��زرگ به عنوان چراغ 
راهنماي بازار محس��وب مي ش��وند، گفت: زماني كه 

شركت هاي بزرگ در بازار را مورد ارزيابي قرار مي دهيم 
شاهد هستيم كه اين شركت ها مي توانند ۷۰ درصد 
از ارزش كلي بازار را ش��كل دهند و از نظر س��ودآوري 

همچنان با رشد منطقي همراه خواهند بود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: ت��ا زمان حفظ 
فاكتوره��اي مهم اقتص��ادي مانند ن��رخ ارز، قيمت 
جهاني و توانايي فروش ش��ركت ها، بازار س��رمايه به 
لحاظ س��ودآوري جذاب خواهد بود و در صورت ادامه 
اين روند، بورس، محل مناسبي براي جذب پول هاي 
درشت خواهد بود اما سرمايه گذار بايد دقت بيشتري 
در انتخاب سهام خود داشته باشد. وي خاطرنشان كرد: 
اگر فاكتورهاي انتظارات تورمي بازار جهاني، توانايي 
ش��ركت ها براي فروش و پيدا كردن بازار جديد مورد 
توجه قرار گيرد مي توان گفت همچنان موتور حركت 

بين بازارهاي مختلف با بازار سرمايه خواهد بود.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در سال هاي 
گذش��ته حجم معامالت در بورس انرژي حدود ۲ الي 
3 هزار ميليارد تومان بود، اما امسال تا به اينجا ۴5 هزار 
ميليارد تومان نفت و فرآورده و مشتقات آن در بورس 

انرژي معامله شده است.
به گزارش فارس، شاپور محمدي رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، در كنفرانس توسعه نظام مالي در صنعت 
نفت با اشاره به ظرفيت هاي بورس براي جذب سرمايه 
در اين صنعت گفت: در حال حاضر پذيرش شركت هاي 
پتروشيمي و پااليشي در بورس پيگيري شده است و 
بازار بورس تهران و بورس ايران فضاي مناس��بي براي 

عرضه سهام اين شركت هاست. 
وي افزود: ما در حوزه تشكيل شركت و افزايش سرمايه، 
تجربه مناسبي داريم و در اين حوزه باسابقه هستيم. 
براي مثال در سال ۹۴ توانستيم 5 هزار ميليارد تومان 
اوراق براي شركت نفت منتشر كنيم. همچنين اوراق 
س��لف موازي نيز براي تأمين مالي پروژه هاي صنعت 

نفت منتشر شده است. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: البته 
ما در سازمان بورس ابزارهاي متنوعي براي تأمين مالي 
داريم و اين ابزارها صرفًا به اوراق مشاركت و اوراق سلف 
موازي استاندارد محدود نمي شود. در اين حوزه اوراق 
منفعت، اوراق جعاله، اوراق وكالت و صكوك اس��تثنا 
نيز وجود دارد و س��ازمان بورس در حوزه اس��تفاده از 
انواع اوراق اسالمي جزو س��ازمان هاي پيشرو در بين 

كشورهاي منطقه است.
شاپورمحمدي اظهار داشت: در حال حاضر در بورس 
انرژي ف��روش فرآورده هاي نفتي ي��ك جايگاه ويژه 
پيدا كرده اس��ت، همچنين براي فروش نفت خام در 
بورس انرژي نيز وزارت نف��ت و مجلس به طور جدي 
پيگيري ه��اي الزم را انج��ام دادند، ام��ا چون فروش 
نفت خ��ام در محموله هاي بزرگ انجام مي ش��ود، در 

اين حوزه موفقيت چنداني نداشته ايم، البته در چند 
عرضه اول توانس��تيم چندين محموله نفت خام را به 

فروش برسانيم. 

    تامين مالي از طريق اوراق سلف موازي
وي ادامه داد: براي تأمين مالي پروژه هاي پااليش��ي و 
پتروشيمي مي توانيم از پيش فروش فرآورده هاي نفتي 
از طريق اوراق سلف موازي استاندارد هم اقدام كنيم و 
به طوركلي در اين ح��وزه ظرفيت ها و ابزارهاي بورس 
براي تأمين مالي پروژه هاي صنعت نفت مناسب است. 
وي اظهار كرد: در سال هاي گذشته حجم معامالت در 
بورس انرژي حدود ۲ الي 3 هزار ميليارد تومان بود، اما 
امسال تا به اينجا ۴5 هزار ميليارد تومان نفت و فرآورده 
و مشتقات آن در بورس انرژي معامله شده است كه اين 

نشان از ظرفيت باالي اين سازوكار دارد. 

    انتشار 130 هزار ميليارد تومان اوراق مالي 
وي گفت: همچنين در س��ال جاري حج��م كل بازار 
سرمايه ۸3۰ هزار ميليارد تومان بوده است و تاكنون 
در حوزه صنعت نفت، ما 13۰ هزار ميليارد تومان اوراق 

منتشر كرده ايم.

    امكان تامين مالي نيمي از نياز صنعت نفت 
در بازار سرمايه

محمدي ادامه داد: طبق گفته وزير نفت، براي تأمين 
مالي پروژه هاي صنعت نفت به حدود 3۰ ميليارد دالر 
سرمايه نياز است كه بازار سرمايه حداقل نيمي از آنها را 
مي تواند با استفاده از سازوكارهاي موجود، تأمين مالي 
كند.  رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
متأسفانه در كشور ما برخالف ساير كشورها نرخ تورم 
و سود سپرده هاي بانكي نامتوازن بوده است به گونه اي 
كه اين نرخ ها مانع از ورود سرمايه مردمي به بازارهاي 

بورس ش��ده اس��ت، مثاًل در حال حاضر اگر به فردي 
بگويند كه در بازار سرمايه وارد شود، او اين كار را انجام 
نخواهد داد زيرا سرمايه اش در سپرده هاي بانكي ماه به 
ماه سود باال دريافت مي كند و در نتيجه اين كار براي او 

صرفه اقتصادي ندارد. 
وي اظهار كرد: سرمايه گذاري در بازار بورس برخالف 
سپرده هاي بانكي، باعث ايجاد اشتغال و توليد مي شود، 
اما به دليل نرخ باالي سود سپرده هاي بانكي كه همه 
مي دانيم نرخ مصوب ش��وراي پول و اعتبار نيس��ت، 
سرمايه هاي خرد براي ورود به بازار بورس دچار مشكل 
شده اند كه ما بايد براي افزايش سوددهي بازار بورس 
تدبيري بينديش��يم.  وي همچنين ادامه داد: در اين 
راستا سازمان بورس انرژي براي ورود سرمايه گذاران 
تسهيالتي انجام داده است، براي مثال؛ قباًل در گذشته 
براي ورود به اي��ن حوزه فقط بايد تضمين بانكي ارايه 
مي دادند، اما االن س��ازمان بورس، سهام بورس را هم 
قبول مي كند و حتي تضمين شركت سرمايه نيز مورد 
قبول آنهاست،  در اين راس��تا ما در بازار سرمايه، نظام 
رتبه بندي را راه اندازي كرديم تا بدين صورت مشكل 

تضامين را تا حد قابل قبولي حل كنيم. 

    ظرفيت 200 هزار ميليارد توماني
براي تامين مالي صنعت

شاپورمحمدي گفت: ما تا االن ۲۰ يا 3۰ هزار ميليارد 
تومان براي پروژه هاي صنعتي تأمين مالي انجام داديم 

كه اين مقدار مي تواند تا 1۰ برابر افزايش يابد. 
وي گفت: بايد بين ريسك و بازده در بازار سرمايه نسبت 
به ساير بازارها تناسب وجود داشته باشد، در پروژه هاي 
صنعت نفت ريسك باال وجود دارد، در نتيجه بايد بازده 
اين پروژه ها را هم به نسبت باال ببريم. به نظر من بايد 
با بازار بورس با زبان خودش حرف زد تا مردم به سمت 

سرمايه گذاري در آن تشويق شوند.

بازار سرمايه گزينه مناسبي براي سرمايه گذاران بلندمدت 
است و با استراتژي بلندمدت، در حال حاضر هم سهم هاي 
زيادي در اين بازار وجود دارد كه پتانسيل رشد خواهند 
داشت. مرتضي عباد كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
تاثير خروج احتمالي دولت از شركت ها و صنايع بورسي 
بيان كرد: به طوركلي هر اتفاقي كه به رشد بازار سرمايه 
كمك كند، اتفاق مثبتي براي اين بازار خواهد بود. اگرچه 
ممكن اس��ت بحث خروج دولت از شركت ها و واگذاري 
سهم دولت، در كوتاه مدت نوسان هاي منفي ايجاد كند 
اما؛ در بلندمدت خروج دولت از تصدي گري شركت هاي 

بورسي حتما به نفع بازار سرمايه خواهد بود.
وي در رابطه با پيش بيني وضعيت بازارسرمايه در ميان 
مدت گفت: بازار سرمايه پتانسيل مدتي اصالح و درجا 
زدن در محدوده فعلي را دارد؛ كمااينكه در برخي گروه ها 
مثل بانك و خودرو هم تقاضاي خريد سهم، تضعيف شده 
است. ولي با در نظر گرفتن وضعيت ساير بازارها، اين دوره 
كوتاه مدت بوده و در ميان م��دت و بلندمدت روند بازار 
سرمايه صعودي است؛ به نظر مي رسد طبق روال هر ساله، 
تا اواخر اسفندماه به دليل تسويه حقوقي ها و... بازار روند 
اصالحي خواهد داشت، اما از روزهاي پاياني اسفندماه، 
تقاضا تقويت ش��ده و بازار سرمايه تا فصل مجامع رشد 

ديگري را تجربه خواهد كرد.
اين فعال بازار سرمايه تصريح كرد: بازارهاي موازي، فعال 
پتانسيل رشد چنداني ندارند. حتي اگر نرخ ارز 1۰ تا 15 
درصدي هم رش��د كند، باز هم اثر اين افزايش نرخ ارز بر 
بازار سرمايه و صنايع صادرات محور، مثبت است. بنابراين 
با شرايط فعلي، ريسكي متوجه بازار سرمايه نيست. ولي به 
هر حال منطقي است كه بخشي از نقدينگي تازه وارد بعد از 
كسب بازدهي انتظاري از اين بازار خارج شده و راهي بازار 
ديگري شود؛ اما در مجموع بازار ارز اصال بازار مناسبي براي 
سرمايه گذاري نيست. بازار سرمايه گزينه مناسبي براي 
سرمايه گذاران بلندمدت است و با استراتژي بلندمدت، در 

حال حاضر هم سهم هاي زيادي در اين بازار وجود دارد كه 
پتانسيل رشد خواهند داشت. عباد در مقايسه بازدهي بازار 
سرمايه با بازارهاي موازي عنوان كرد: در بلندمدت بازدهي 
بازارهاي موازي با نسبتي تقريبا يكسان رشد خواهد كرد؛ 
ولي مقايسه بازدهي يكساله بازار سرمايه با بازارهاي موازي 
و اخذ اين نتيجه كه بازار سرمايه بيش از ساير بازارها رشد 

كرده و داراي حباب است، صحيح نيست.
عباد در توصيه به س��هامداران اظهار كرد: شايد توصيه 
به س��رمايه گذاري بر مبناي تحليل، كليشه اي به نظر 
برسد؛ اما اميدوارم س��هامداران قبل از هر چيز، مراقب 
سرمايه خود باش��ند و از رفتارهاي شتابزده و هيجاني 

خودداري كنند.
وي اضاف��ه كرد: اينكه س��هم هاي بنيادي بازار، رش��د 
كمتري نس��بت به بسياري از س��هم هاي كوچك بازار 
سرمايه داشته، به دليل عدم ارزندگي اين سهم ها نيست؛ 
بلكه رفتار حقوقي ها و فشار عرضه ها در نمادهاي بزرگ 
ب��ازار به محض اندكي رش��د، مانع از رش��د قيمت زياد 
سهم هاي بزرگ شده است. نقدينگي هم بيشتر به سمت 
س��هم هاي كوچك تري حركت كرده كه س��هامداران 
عمده، عرضه كننده نيس��تند و قيمت س��هم راحت تر 
باال مي رود. مثال س��هم هاي گروه پااليشگاهي به رغم 
ارزندگي و پتانسيل هاي رشد سودآوري در سنوات آتي، 
رش��د چنداني تجربه نكرده است. عباد در ادامه با اشاره 
به رفتارهاي غير حرفه اي توس��ط برخي سهامداران و 
سبدگردان ها گفت: حفظ س��رمايه در اين بازار مهم تر 
از كسب بازدهي است. نگاه قماربازانه به بازار سرمايه، به 
اين بازار آسيب وارد مي كند. مثال برخي سبدگردان ها، 
اقدام به س��رمايه گذاري به صورت تك سهم مي كنند و 
سود حاصل از س��رمايه گذاري روي هر تك سهم را هم 
بعد از خروج از آن س��هم، به سرمايه گذاران و مشتريان 
خود پرداخت مي كنند. اين مدل سرمايه گذاري، حرفه اي 

نبوده و به ساختار بازار سرمايه لطمه خواهد زد. 

گروه بورس|
در پايان معامالت روز گذشته شاخص بورس با رشد 
۲۹۰۸ واحدي به ۴۶1 هزار و ۹۸۸ واحد رسيد و براي 
اولين بار وارد كانال ۴۶1 هزار واحدي شد. در معامالت 
ديروز، سهام داران تعداد 353 ميليون سهم از گروه 
فلزات اساسي را به ارزش سه هزار و ۷۹3 ميليارد ريال 
خريداري كردند تا اين گروه بيشترين ارزش معامالت 

را به نام خود ثبت كند.
ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار ته��ران در پايان 
معامالت ديروز شنبه ۲۶ بهمن ۹۸، با افزايش ۲۹۰۸ 
واحد به ركورد بي سابقه ۴۶1 هزار و ۹۸۸ واحد رسيد 
و خود را در واپس��ين روزهاي بهمن ماه براي رش��د 

بيشتر آماده كرد.

بر اس��اس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در اين 
روز، اكثر ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه شدند، 
به طوريكه ش��اخص كل با ۲۹۰۸ واحد رشد معادل 
۰.۶3 درصد كار خود را به پايان برد و شاخص  قيمت 
»وزني- ارزش��ي« با ۷۷۶ واحد افزايش معادل ۰.۶3 
درصد به 1۲3 هزار و ۲۸1 واحدرشد كرد. شاخص كل 
»هم وزن« با 11۰1 واحد رش��د معادل ۰.۷۴ درصد 
به 15۰ هزار و 3۲ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 
۷3۴ واحد افزايش، معادل ۰.۷۴ درصد به 1۰۰ هزار 
و ۶1 واحد، شاخص آزاد شناور با 31۶1 واحد كاهش، 
معادل ۰.5۷ درصد به 55۸ هزار و ۸۹5 واحد، شاخص 
بازار اول با 1۰۴۸ واحد افزايش معادل ۰.3۲ درصد به 
33۲ هزار ۲ واحد و شاخص بازار دوم با 1۰۶۸۶ واحد 

رش��د معادل 1.13 درصد، به ۹5۹ هزار و ۴۹۲ واحد 
رسيد. از سويي ديگر در اين روز ۴ نماد »واميد با ۴۰۰ 
واحد، شپنا با 3۴۶ واحد، تاپيكو با ۲۹1 واحد و فخاس 
با ۲۸۲ واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 

كل بورس بر جاي گذاشتند.
بر اس��اس اين گزارش، در پايان معامالت روز شنبه 
شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه 
شدند به طوري كه ش��اخص صنايع »چند رشته اي 
صنعتي با 1۶۰۰ واحد صعود معادل 3.5۷ درصد به ۴۶ 
هزار و ۴۰۹ واحد، رايانه با 1۲3۰ واحد افزايش معادل 
3.۴3 درصد به 3۷ هزار و 1۲3 واحد، محصوالت كاغذ 
3۹1۸ واحد رشد معادل 3.31 درصد به 1۲۲ هزا رو 
3۷1 واحد، وسايل ارتباطي ۶۰۴ واحد افزايش معادل 

3.۰1 درص��د به ۲۰ ه��زار و 5۴۶ واحد، محصوالت 
چوبي ب��ا )1۸۲۶۸( واحد ريزش، مع��ادل )3.1۸( 
درصد به 55۶ هزار و 3۶۴ واحد، محصوالت چرمي با 
)1۸۲۶۸( واحد افت معادل )3.۴3( درصد به 1۲ هزار 
و ۸۲۰ واحد، فني مهندس��ي با )1۷1( واحد كاهش 
معادل )۴.۲5( درصد به 3 هزار و ۸۶۷ واحد« رسيد.

شايان ذكر اس��ت، نگاهي به آمارهاي معامالتي روز 
ش��نبه حكايت از آن دارد كه قيمت سهام نمادهاي 
»كبافق، ختراك، دزهراوي، شاراك، كپشير، فسرب 
و حپترو« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »سخزر، 
وتجارت، فنوال، خگستر، فنورد، ولساپا و خپارس« 
بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در 

تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز قبل در 
بورس تهران، در ۷13 هزار نوبت معامالتي، ش��ش 
ميليارد و ۲3۰ ميليون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش 

3۹ هزار و 1۷3 ميليارد تومان در بورس معامله شد.
در فرابورس ايران نيز شاخص كل با افزايش بي سابقه 

۹۹ واحد روبرو شده و به ركورد 5۹15 واحد رسيد.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران در اين روز به بيش 
از 3۴۸ تريليون تومان رسيد. معامله گران در فرابورس 
بيش از ۲.۶ ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در 
قالب 3۹3 هزار نوبت معامله و به ارزش 3۴۶۰ ميليارد 

تومان داد و ستد كردند.
نمادهاي سنگ آهن گهرزمين، پتروشيمي مارون، 
فوالد هرمزگان، ماديران، شاخص فرابورس و فوالد 
ارفع بيش��ترين اثر تقويتي در ش��اخص فرابورس را 
داش��تند و نماد هلدينگ صنايع معدني خاورميانه، 
ميدكو بيشترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس را 

داشته  است.
نمادهاي پربيننده روز گذشته مربوط به ذوب آهن 
اصفهان، س��رمايه گذاري مي��راث فرهنگي، صنايع 
كاغذ پارس، فرابورس ايران، توسعه مولد نيروگاهي 
جهرم، زرين معدن آس��يا، كش��اورزي و دامپروري 
بينالود و كشت و صنعت شهداب ناب خراسان و بانك 

دي بوده اند.

شاخص كل بورس در آستانه فتح كانال 462 هزار واحدي
در بورس تهران روي داد
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    س�ود ۷5۱ريالي براي هرس�هم »قزوين«: 
شركت كارخانجات قند قزوين در صورت هاي مالي 
۹ماهه از س��ود ۷51ريالي به ازاي هرسهم خبر داد. 
به گزارش سنا، ش��ركت كارخانجات قند قزوين در 
اطالعيه ۹ماهه منتهي به 3۰آذر13۹۸، سود انباشته 
اين دوره را ۴35ميلي��ارد و ۴۶۶ميليون ريال اعالم 
كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال مالي گذشته 
با افت 1۶درصدي مواجه ش��ده اس��ت. اين شركت 
س��ود عملياتي دوره ۹ماه��ه را ۲۸5ميليارد ريال و 
س��ود خالص را ۲۴۸ميليارد ريال اعالم كرد كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال مالي گذشته به ترتيب 
با افت 3درصدي و رشد 3درصدي همراه شده است. 
»قزوين« در تشريح اهداف خود اعالم كرده است كه 
قصد افزايش جذب مواد اوليه )چغندرقند( را دارد. 
همچنين افزايش راندمان توليد شكر، افزايش كيفيت 
محصوالت توليدي و افزايش سهم از بازار فروش را در 
برنامه خود قرار داده است. از سوي ديگر اين شركت 
در ۹ماه فعاليت خود توانس��ته 3۹ه��زار و 3۲تن از 
محصوالت خود را به ارزش يك هزار و ۲5۶ميليارد و 
5۷۰ميليون ريال به فروش برساند و از اين محل سود 
ناخالص ۲۹۹ميليارد و ۶۲5ميليون ريالي شناسايي 
كند. همچنين براي دوره مال��ي 3ماهه منتهي به 
۲۹اس��فند13۹۸، پيش بيني كرده اس��ت فروش 
ش��ركت ۲۴هزار و 3۲3تن به ارزش ۶۸۴ميلياردو 
۷۴۸ميليون ريال خواهد بود. »قزوين« در برآوردي 
كه از تغييرات نرخ فروش محص��والت و نرخ خريد 
مواد اوليه دارد اعالم كرده كه نرخ فروش محصوالت 
براي دوره 3ماهه منتهي به ۲۹اسفند13۹۸ با توجه 
به وضعيت عرضه و تقاضاي بازار پيش بيني مي شود 

شكر با نرخ مصوب بهفروش برساند. 

    »كيمي�ا«، ۹ماه�ه ۱۴۹۶ ري�ال س�ود كنار 
گذاشت:  شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان 
در صورت ه��اي مالي ۹ماهه خود اع��الم كرد براي 
هرسهم يك هزار و ۴۹۶ريال سود كنار گذاشته است. 
ش��ركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان توانسته 
در ۹م��اه از فعاليت خود منتهي ب��ه 3۰آذر13۹۸ 
سود عملياتي را با رشد ۶۷درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال مالي گذشته به مبلغ 31۸ميليارد ريال 
برساند. همچنين سود خالص شركت نيز با افزايش 
۶3درصدي به 3۴۴ميليارد ريال رسيد. اين شركت 
در گزارش منتشر شده خود اعالم كرد سود هرسهم 
تحقق يافته ب��ا افزايش ۶3درصدي ب��ه يك هزار و 
۴۹۷ريال بالغ ش��د و سود انباشته نيز ۸۰۲ميليارد 
ريال منتشر شده است. »كيميا« در تشريح اهداف 
و برنامه هاي راهبري خود در خصوص توليد و فروش 
محصوالت اعالم ك��رد كه در برنامه هاي ش��ركت 
توليد كننده انواع كنس��انتره سولفيدي و اكسيدي 
سرب و روي با كيفيت مطلوب قرار دارد و با توجه به 
نقش و اهميت روز افزون اين محصول در صنايع پايين 
دست، اين شركت مصمم است جهت دستيابي بهتر 
به اهداف ترسيم شده و افزايش سوددهي و همچنين 
تامين نياز شركت هاي توليد كننده شمش و جلب 
رضايت مشتريان خود، در چارچوب سيستم مديريت 
كيفيت شركت عمل كند و براساس استانداردهاي 
بين المللي و رعايت اس��تانداردهاي ملي و الزامات 
قانوني و نيازمنديهاي خاص مشتريان اقدام كند. اين 
شركت در اين راستا به دنبال افزايش راندمان توليد 
و بهبود كيفيت محصوالت با استفاده از روش هاي 
نوين است، همچنين شركت همواره جهت ارتقاي 
سوددهي درصدد برنامه ريزي دقيق تر براي توليد و 
فروش در زمان مناسب )L.M.E باال( است تا از اين 

طريق موجبات رشد سوددهي را فراهم كند. 

    رش�د 5۷ درصدي س�ود »وهور«:  ش��ركت 
مديريت ان��رژي تابان ه��ور در صورت ه��اي مالي 
1۲ماهه اعالم كرد سود هر سهم با رشد 5۷درصدي 
نسبت به مدت مشابه س��ال مالي گذشته به مبلغ 
3۶3ريال رسيد. ش��ركت مديريت انرژي تابان هور 
در اطالع��ات و صورت هاي مالي 1۲ماهه منتهي به 
3۰آذر13۹۸، با اش��اره به رش��د ۷5درصدي سود 
عملياتي نسبت به دوره مالي گذشته، رقم آن را يك 
هزار و ۶3۹ميليارد ريال اعالم كرد. همچنين سود 
خالص اين ش��ركت با افزاي��ش 5۷درصدي به يك 
هزار و ۴51ميليارد ريال و سود انباشته پايان دوره با 
افزايش ۷۸درصدي به يك هزار و ۶۸۰ميليارد ريال 
بالغ شده است. »وهور« در صورت وضعيت پرتفوي 
سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس خود از رشد 
3ميليون ريالي آن خب��ر داد. در اين پرتفوي، بهاي 
تمام شده با كاهش 3ميلياردو ۸1۷ميليون ريالي به 
۲ميليون ريال و بهاي تمام شده با كاهش 3ميليارد 
و ۹5۰ميليون ريالي به مبلغ 5ميليون ريال رسيد. 
اين شركت طي مدت مورد گزارش كل مبلغ سهام 
واگذار ش��ده را 1۲ميلياردو ۲۶۹ميليون ريال اعالم 
كرد كه سود اين واگذاري ۸۹5ميليون ريال منتشر 
شد. همچنين كل مبلغ بهاي تمام شده سهام بورسي 
خريداري شده به ۴ميليارد و ۲۹5ميليون ريال بالغ 
شد. »وهور« در تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي 
خود در خصوص تركيب پرتفوي اعالم كرد كه اهداف 
آتي شركت در خصوص تركيب پرتفوي را مي توان به 
دو بخش اهداف كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم كرد. در 
اهداف كوتاه مدت كه شامل يكسال آتي مي شود تغيير 
خاصي مد نظر نخواهد بود و فقط راه اندازي پروژه هاي 
در دست تكميل به منظور افزايش ظرفيت توليد را 
مي توان ذكر كرد. ولي در خصوص اهداف بلندمدت 
مي توان به افزايش سرمايه گذاري در بخش انرژيهاي 
نو مانند بادي، زمين گرمايي و ساير موارد از اين دست 
اش��اره كرد. همچنين در برآوردي كه اين شركت از 
برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي 
دارد مي توان به بخش تامين مالي از طريق تهاتر هزينه 
برق شركت هاي گروه اشاره كرد. در مورد هزينه مالي 
بايد گفت با توجه به اينكه شركت مشمول شناسايي 
هزينه مالي به دليل خريد سهام نيروگاه منجيل از 
سازمان خصوصي سازي است به دليل وجود مطالبات 
از مديريت شبكه برق كشور، بدهي مزبور با مطالبات 
تهاتر شده و بر اين اساس هزينه مالي مزبور اثر نقدي 

بر شركت وارد نخواهد كرد. 



تشكلها6اخبار

»تعادل«ازخروجدوبرندخارجيازبازارلوازمخانگيكشورگزارشميدهد

مردمنگراننباشند،محصوالتداخلينيازهاراتامينميكند
تعادل| مرضيه احقاقي |

پس از قطع همكاري ش�ركت هاي توليدكننده 
لوازم خانگي كره جنوبي با ش�ركت هاي ايراني 
در س�ال گذش�ته، طرف هاي داخلي برند خود 
را جايگزي�ن كردند. با اين وج�ود تغيير تابلوي 
برنده�اي خارجي ت�ا چند روز پي�ش به تعويق 
افتاد. اين اقدام با پيشنهاد اتحاديه لوازم خانگي 
و اجرايي خبرس�از ش�د  تا جايي كه سخنگوي 
وزارت امور خارج�ه در اين باره در توئيتي اعالم 
ك�رده: » ايراني�ان دوس�تان روز هاي س�خت را 
فراموش نمي كنند. افزود: قانون تجارت مي گويد 
حفظ ب�ازار از ورود به آن س�خت تر اس�ت.« در 
همين ح�ال خبرهاي خوش�ي از فعاليت مجدد 
اين توليدكنن�دگان داخلي در قال�ب برندهاي 
جديد به گوش مي رسد. برخي از محصوالت اين 
توليدكننده ها ت�ا قبل از پايان س�ال روانه بازار 
مي شود و مابقي نيز در سال بعد  عرضه مي شود. با 
اين وجود از توليدكنندگان انتظار مي رود در دوره 
جديد فعاليتش�ان، داخلي سازي در اين دو برند 
لوازم خانگي را نسبت به گذشته جدي تر بگيرند. 

نگاهيبهورودمحصوالتكرهاي
بهبازارايران

روز جمعه )25 بهمن م��اه( خبري مبني بر خروج دو 
برند كره اي لوازم خانگي از كشور منتشر شد )ال جي 
و سامسونگ( . اين خبر در حالي رسانه اي شده كه اين 
شركت ها چند ماهي است كه فعاليت خود را در ايران 
قطع كرده اند و از بازار كش��ور خارج ش��ده اند. درواقع 
اين خبر پس از تغيير نام و تابلوي اين برندها در سطح 
شهر مجددا مطرح شده اس��ت. خبر ياد شده بازتاب 
گسترده اي را در پي داش��ت؛ تا جايي كه سيدعباس 
موس��وي س��خنگوي وزارت امور خارجه از خروج دو 
برند كره  جنوبي از بازار ايران پس از تحريم هاي اياالت 
متحده انتقاد كرد وافزود: ايرانيان دوس��تان روز هاي 
س��خت را فراموش نمي كنند؛ اما برخي شركت هاي 
خارجي كه در سال ها و ماه هاي اخير صرفا با پذيرش 
قلدري امريكا، ايران را ترك كرده اند، بدانند بازگشت به 
بازار ايران بسيار سخت خواهد بود. او تصريح كرد: قانون 
تجارت مي گويد حفظ بازار از ورود به آن سخت تر است. 
در ده��ه 70 تلويزيون ه��اي ك��ره اي در قالب كاالي 
مس��افري به كش��ور وارد مي ش��دند. اين محصوالت 
به لحاظ تكنولوژي و كيفيت، م��ورد توجه مردم قرار 
گرفتند. در دوران رياس��ت جمهوري مرحوم آيت اهلل 
اكبر هاشمي رفسنجاني، قانون رفع موانع توليد وضع 
شد. در ادامه براي تقويت توليد داخلي، قانوني وضع شد 
تا به موجب آن هر ش��ركتي كه قصد واردات كااليي به 
كشور را دارد، اگر قطعاتي از آن را در داخل كشور توليد 
كند؛ از تعرفه هاي سنگين مالياتي معاف شود. درنتيجه 

مجموعه اي از ش��ركت هاي توليدكننده و واردكننده 
داخلي گرد هم آمدند و مذاكراتي را با شركت هاي كره اي 
ترتيب دادند. درنهايت قرار بر اين شد تا در داخل كشور 
دستگاه تزريق پالستيك را راه اندازي و فرم دور تلويزيون 
را توليد كنند و پنل كه قسمت اصلي تلويزيون هاست 

از خارج و توسط برندهاي معتبر همكار تامين شود. 
اين شركت هاي كره اي با گذشت زمان، در سطح دنيا 
مطرح تر شدند و با كسب سود باالتر و حاشيه سود بيشتر، 
هزينه قابل توجهي را به تحقيق و توسعه اختصاص دادند. 
توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه اختصاص 
هزينه به R&D زمينه موفقيت يك شركت و ماندگاري 
آن را در بازار فراهم مي كند. كما اينكه شاهد آن هستيم 
كه توليدكنندگان قديمي لوازم خانگي ايراني همچون 
ارج و آزمايش به س��بب به روز نشدن از گردونه رقابت 
و توليد خارج ش��دند و ديگر كمتر نامي از آنها به ميان 

آورده مي شود. 
در ادامه برندهايي در ايران تاسيس شدند و نمايندگي 
رسمي شركت هاي كره اي و خدمات پس از فروش آنها را 
نيز در اختيار گرفتند. طرف ايراني نيز در طول اين سال ها 
توانست درپي اين همكاري، تكنولوژي توليد بسياري 
از محصوالت لوازم خانگي را به كشور وارد كند؛ نيروي 
انساني خود را آموزش دهد و خطوط توليد محصوالت 
مختلف را در كشور راه اندازي كند. تا جايي كه عالوه بر 

خط توليد تلويزيون، خط��وط توليد گروه محصوالت 
شوينده و محصوالت برودتي نيز به كشور وارد شد. بايد 
تاكيد كرد كه عمال 30 تا 70 درصد محصوالتي چون 
تلويزيون، گروه برودتي و شوينده ها در داخل كشور و به 
همت مهندسان و نيروي انساني داخلي توليد مي شد. 
توليد محصوالت اين شركت هاي كره اي از چنان رونقي 
در ايران برخوردار شد كه تنها در خط توليد لوازم خانگي 
يكي از اين برندها، بالغ بر 3 هزار نفر مشغول كار بودند. 
هرچند قطعات اصلي همچون پنل در تلويزيون، كانورتر 
و كمپرسور در ماشين لباسشويي و يخچال، وارداتي بود. 
البته بايد تاكيد كرد ماژول ]پنل نمايشگر تلويزيون[، در 
كل دنيا تنها توسط پنج يا شش شركت توليد مي شود. 
شركت هاي مطرحي چون »سامسونگ، ال جي، سوني 
يا پاناسونيك« هم از ماژول همين چند شركت فعال در 
اين حوزه استفاده مي كنند. براي شركت هاي ايراني نيز 
تاكنون منطقي نبوده كه خط توليد اين ماژول ها را در 

داخل كشور راه اندازي كند. 
ام��ا با خروج اين ش��ركت ها از ايران، عم��ال توليد اين 
محصوالت در داخل كشور، تعطيل شد. پس از خروج 
ش��ركت هاي كره اي، شركت هاي توليدكننده داخلي 
اين محصوالت، تالش كردند تا با عرضه كنترل ش��ده 
توليدات قبلي خود به بازار، در حد امكان، بازار خريد و 
فروش اين محصوالت را كنترل كنند. در ادامه نيز تالش 

كردند تا در بازه زماني كوتاه مدتي، محصوالت جايگزيني 
را به بازار تزريق كنن��د. در اين ميان توجه به اين نكته 
ضروري به نظر مي رسد با وجودي كه اين شركت هاي 
كره اي فعاليت خود را در كشور نيمه كاره رها كرده اند، 
اما زيرساخت هاي توليدي براي اين لوازم خانگي باقي 
مانده است. بنابراين اين شركت ها كوشيدند تا با همه 
قدرت در راستاي تحقق سياست هاي كشور، خودكفايي 
و ارتقاي داخلي سازي، پيش بروند و خالهاي موجود در 

بازار را پوشش دهند. 

چراتابلويسازندگانلوازمخانگيكرهاي
پايينكشيدهشد

در همين رابطه، س��يدعليرضا موس��وي مجد رييس 
هيات مديره انجمن لوازم صوت��ي و تصويري ايران به 
»ايرنا« گفته بود: پايين آوردن تابلوهاي شركت هاي 
ك��ره اي از مغازه ها چند وقتي اس��ت آغاز ش��ده و در 
هفته هاي آينده نخس��تين محصوالت جايگزين اين 
شركت ها با برند داخلي وارد بازار مي شود. به گفته اين 
مقام صنفي، اكنون كارهاي مقدماتي انجام و توليدات 
آزمايشي آغاز شده و تا پايان سال تلويزيون و مانيتور و 
از سال ۹۹ لباسشويي و يخچال توليدي اين شركت به 
بازار عرضه خواهند شد. موسوي مجد خاطرنشان كرد: 
مردم نگراني نداشته باشند، زيرا خدمات گارانتي را تا 

۱۸ ماه پس از تاريخ نصب و خدمات پس از فروش را تا 
۱0 سال پس از خريد دريافت خواهند كرد.

او بيان كرده كه زيرساخت هاي توليد محصوالت جديد 
همان زيرساخت هايي اس��ت كه در زمان همكاري با 
اين ش��ركت كره اي به ايران آورده ش��ده بود و اكنون 
حدود 30درصد نيرويي كه در پ��ي تبعيت كره اي ها 
از تحريم هاي امريكايي به ناچار تعديل يا بيكار ش��ده 
بودند به تدريج در حال بازگشت به كار هستند. موسوي 
همچنين تاكيد كرده كه ش��ركت هاي ايراني با همه 
قدرت در راس��تاي سياست هاي كش��ور در حركتند 
تا خألهاي بازار لوازم خانگي پوش��ش داده ش��ود. وي 
تاكيدك��رد: هرچند حركت كره اي ها خ��وب نبود، اما 
بركت آن براي كش��ور حركت در مسير خودكفايي و 
ارتقاي داخلي سازي بود و محصوالت ياد شده از طريق 
منابع تامين خارجي جايگزين با بهترين كيفيت مواد 

اوليه ساخته مي شوند.
از سوي ديگر، سيد مرتضي ميري رييس هيات مديره 
اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي ه��م در اظهاراتي 
به »ايس��نا« تصريح كرد: علت خبرس��از شدن دوباره 
اين مساله تغيير نام و تابلوهاي اين برندها است كه به 
پيشنهاد اتحاديه لوازم خانگي اتفاق افتاد. يكي از داليل 
اصلي اين امر، حضور ناو ك��ره از حدود دو ماه پيش در 
خليج فارس اس��ت. اين اقدام كره جنوبي به منافع ما 
ضرر مي زن��د و اتحاديه لوازم خانگي ت��الش كرد تا با 
تغيير نام تابلوهاي شركت هاي كره اي، مانع از اين ضرر 
شود. ميري يكي ديگر از داليل تغيير نام اين برندها در 
مقطع كنوني را افزايش قاچاق اعالم كرد و گفت: وقتي 
ش��ركت هاي طرف قرارداد برندهاي كره اي محصولي 
براي عرضه رسمي ندارند، قاچاقچيان برندهاي شناخته 
ش��ده را از طريق مرزها و از مناطق مثل بانه و گناوه به 

كشور وارد مي كنند.
حميدرض��ا غزن��وي، س��خنگوي انجم��ن صنف��ي 
توليدكنندگان لوازم خانگي نيز با بيان اينكه شركت هاي 
كره اي نزديك به دو سال است كه به تبعيت از تحريم هاي 
امريكا شركت هاي ايراني را تحريم كرده اند، گفت: در اين 
مدت ش��ركت هاي كره اي مواد اوليه، قطعات و اجازه 
استفاده از اليسنس برند را به شركت هايي كه بر اساس 
قرارداد با ش��ركت هاي كره اي ال جي و سامسونگ در 
بخش لوازم خانگي سرمايه گذاري كرده بودند، ندادند. 
اين ش��ركت ها تنها به اميد اينكه بازار جذاب ايران را از 
دست ندهند و با توجه به اينكه حتي براي نسل بعدي 
ما فرهنگ سازي و برندسازي كرده بودند، به اميد روزي 
كه تحريم ها برداشته ش��ود و دوباره به ايران برگردند، 
همچنان براي تبليغات هزينه مي كردند. اين شركت ها 
حتي به صورت سازمان يافته از طريق قاچاق بازار ايران 
را تامين مي كردند كه اين مساله باعث شده بود در رقابت 
نابرابر، توليدكنندگان ايراني را زمين گير كنند و حقوق 

دولتي و گمركي دولت را نيز پرداخت نكنند.

تركمنستانمقصدايدهآلصادراتدانشمهندسانايرانياست
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران وتركمنستان ضمن تشريح 
فرصت هاي همكاري پيش روي ايران و تركمنس��تان، خواستار 
مش��اركت فعاالن اقتصادي در انتخاب��ات هيات مديره اين اتاق 

مشترك شد. 
به عقيده مجيد محمدنژاد، تركمنستان كه قبال مقصد ايده آلي 
براي صادراتي محصوالت معدني محسوب مي شد، امروز مي تواند 

مقصد صادرات دانش مهندسان ايراني باشد.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركمنستان گفت: با توجه 
به كاهش روابط اقتصادي دو كش��ور دوس��ت و همسايه ايران و 
تركمنس��تان طي س��ال هاي اخير، امروزه روابط اقتصادي اين 
دو كشور نيازمند توجه شايس��ته است؛ سابقه روابط اقتصادي، 
فرهنگي، سياس��ي و... اين دو كشور نش��ان دهنده ظرفيت هاي 
بالقوه اقتصادي است كه متأسفانه اكنون بخشي از اين ظرفيت ها 
توس��ط كش��ورهاي ديگر منطقه بالفعل شده و س��هم ايران در 
مراودات تجاري طي س��ال هاي اخير بس��يار كاهش پيدا كرده 
اس��ت. به گزارش پايگاه خب��ري اتاق ايران، مجي��د محمدنژاد 
فرصت هاي پيش روي همكاري ايران و تركمنس��تان را تشريح 
كرد و افزود: اگر در گذش��ته تركمنس��تان مقصد ايده آلي براي 

صادرات محصوالت معدني و... بود، امروز مي تواند مقصد صادرات 
دانش مهندسان ايراني باش��د؛ چراكه اقداماتي خوبي در حوزه 

اقتصاد دانش بنيان شكل گرفته است.
 او تصريح كرد: ش��ركت هاي دانش بنيان زيادي در عرصه نفت، 
گاز و توليد قطعات نيروگاهي در ايران شروع به فعاليت كرده اند 
و با همت جوانان ايراني توانس��ته اند ب��ه بازارهاي خارجي ورود 
پي��دا كنند؛ ح��ال با توجه به اينك��ه يكي از صناي��ع پررونق در 
تركمنستان، صنعت نفت و گاز اين كشور است لذا وقت آن است 
كه با تس��هيلگري دولت بتوانيم در اي��ن عرصه به صورت جدي 

وارد شويم.
 او ب��ا تأكيد بر مش��اركت بخ��ش خصوصي و دول��ت براي حل 
مش��كالت موجود و بهره مندي از راهكاره��اي جديد، افزود: با 
توجه به شرايط حساس منطقه اي ديگر نمي توان مانند گذشته 
عمل كرد. در روابط اقتصادي دو كشور نبايد صرفًا موفقيت هاي 
گذشته در روابط اقتصادي اين دو كش��ور را الگو قرار داد و بايد 
ظرفيت هاي جديدي همچون بهره مندي از اقتصاد دانش بنيان، 
گردشگري سالمت و ايده هاي جديد در توسعه روابط دو كشور 

را به كار گرفت.

جايگاهايراندرعراقتثبيتميشود
رييس خانه اقتصاد وتجارت ايران و تركيه گفت: اگر يك سال اين بازار بر 
روي تركيه بسته شود، ايران خواهد توانست در اين حوزه تثبيت بازار نمايد 
و بازگش��ت ترك ها به بازار عراق در حوزه تخم مرغ، ماكاروني، نمك هاي 
خوراكي مشكل خواهد بود. به گزارش ايلنا سيدجالل ابراهيمي در مورد 
تصميم اخير دولت عراق گفت: كالهجي اوغلو رييس اتحاديه توليدكنندگان 
ماكاروني تركيه طي يك بيانيه گفته است كه يكي از بازارهاي مهم صادراتي 
توليدكنندگان ماكاروني تركيه، عراق بود كه طبق تصميم شوراي وزيران 
عراق ورود ماكاروني ترك به عراق ممنوع شده است. اين امر عامل افت توليد 
و توقف صادرات در صنايع ماكاروني مستقر در جنوب شرقي و شرق تركيه 

و منطقه قزل تپه است.
او ادامه داد: دولت عراق در ماه مي نيز ورود تخم مرغ، نوشيدني، بستني و 
حال واردات نمك و انواع ماكاروني توليد تركيه را به عراق ممنوع كرد. شوراي 
وزيران عراق ورود ماكاروني ترك را به عراق يكس��ال ممنوع كرد و اين امر 
يعني از دست دادن صادرات 24 واحد و مركز توليدي ماكاروني و پاستا در 
شرق و جنوب ش��رق تركيه و عامل توقف و پايين آمدن سطح توليد اين 
صنعت در تركيه خواهد شد. رييس خانه اقتصاد و تجارت ايران و تركيه گفت: 
اين امر به احتمال قوي در نتيجه اختالفات موجود سياسي بين عراق و تركيه 
صورت گرفته است. اهميت صادرات اين نوع كاال در حدي است كه مجمع 

توليدكنندگان ماكاروني و پاستاي تركيه از وزير امورخارجه و تجارت تركيه 
خواسته است كه در اين امر مداخله فوري نمايد. او متذكر شد: بايد در نظر 
گرفت جلوگيري از صدور ماكاروني به عراق ساير محصوالت كشاورزي را 
نيز شديداً تحت تأثير قرار مي دهد و اين امر به توليدات كشاورزي، آردسازي 
و ساير محصوالت موردنياز اين صنعت نيز تأثيرگذار است. مقامات اقتصادي 
ترك معتقدند كه اين امر براي افزايش سهم ايران در بازار عراق صورت گرفته 
است. در حالي كه ايران خود يكي از صادركنندگان قديمي اين اقالم به عراق 
بوده اس��ت. ابراهيمي با بيان اينكه رييس اتحاديه ماكاروني ترك معتقد 
است كه اين امر عامل بي كاري گروهي شاغلين و كارگران در اين صنعت از 
مرحله تهيه گندم و آرد و حمل ونقل و توليدكنندگان و كارگران كارخانجات 
مربوطه خواهد شد، ادامه داد: اگر يك سال اين بازار بر روي تركيه بسته شود، 
ايران خواهد توانست در اين حوزه تثبيت بازار نمايد و بازگشت ترك ها به 
بازار عراق در حوزه تخم مرغ، ماكاروني، نمك هاي خوراكي مشكل خواهد 
بود. او افزود: ترك ها معتقدن��د كه عراقي ها درصدد تقويت بازار كاالهاي 
ايراني در آن كشور هستند و با تثبيت بازار محصوالت ايراني در اين حوزه 
در عراق جايگاه خود را پيدا مي كنند و تركيه بازار خود را از دست مي دهد و 
از سوي ديگر عراق نيز با همكاري ايران به تقويت توليدات خود با مشاركت 

ايراني  ها اقدام خواهد كرد.

درپانزدهميننشستكميسيوناقتصادسالمتاتاقبازرگانيتهرانبررسيشد

كوچكسازيدولتراهبرونرفتازمشكالتكسبوكار
نمايندگان بخ��ش خصوصي در نشس��ت پانزدهم 
كميس��يون اقتصاد س��المت اتاق بازرگاني تهران، 
ميزبان ريي��س مركز ملي مطالع��ات پايش و بهبود 
محيط كس��ب و كار وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
بودند تا در مورد مشكالت متعدد اين حوزه كه به گفته 
آنان ناشي از بزرگي و فربهي دولت و مداخله گسترده 
آن در حوزه سالمت، بهداشت و درمان است، بحث و 
گفت وگو كنند و راهكارهايي براي خروج از بن بست 

بوروكراسي پيچيده اين حوزه بيايند.
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، رييس مركز ملي 
مطالع��ات پايش و بهبود محيط كس��ب وكار وزارت 
اقتصاد در اين نشست، گزارشي را تشريح كرد كه در 
آن به چالش هاي كسب و كار در كشور پرداخته و موانع 
و دست اندازهاي اين حوزه در آن ترسيم شده  است. 
علي فيروزي در توضي��ح اين گزارش، راهكارهاي به 
دست آمده از سوي مركز ملي مطالعات پايش و بهبود 
محيط كسب و كار را نيز بيان كرد و از فعاالن اقتصادي 
حوزه س��المت خواس��ت تا اين مركز را در دستيابي 
ب��ه راه حل هاي بهبود فضاي كس��ب و كار اين بخش 
همراهي كنند. اين در حالي بود كه اعضاي كميسيون 
اقتصاد سالمت اتاق تهران و صاحبان بنگاه هاي اين 
بخش نيز مهم ترين چالش هاي محيط كس��ب و كار 
اين حوزه را تش��ريح كردند. فيروزي در اين نشست، 

يكي از بزرگ ترين آسيب هاي محيط كسب و كار را به 
هم ريختگي و عدم يكپارچگي نظام مجوزدهي كشور 
عنوان كرد كه به گفته وي، ناشي از قوانين و مقررات 
توليد ش��ده است. وي با اش��اره به وضعيت استعالم 
مجوزهاي كشور، آن را كتابي با ۱۸00 صفحه برآورد 
كرد كه عمال به غول ايجاد كسب و كار بدل شده است.

او با بيان اينكه براي راه اندازي برخي از كسب و كارها در 
كشور بايد تا ۱30 مدرك از سوي متقاضي جمع آوري 
و ارايه ش��ود، افزود: وضعيت رتبه ايران در ش��اخص 
سهولت كس��ب وكار بانك جهاني نشان مي دهد كه 
ايران در جايگاه ۱27 جهان طي سال 20۱۹ ميالدي 
قرار گرفته است. به گفته او، در ميان 20 كشور منطقه 
منا نيز، رتبه ايران در سال 2020 بدون تغيير نسبت 
به س��ال پيش از آن، چهاردهم بوده است و كشور ما 
پس از كش��ورهايي چون ام��ارات، بحرين، مراكش، 
عربس��تان و عمان قرار دارد. علي فيروزي با اشاره به 
اينكه 30 دس��تگاه اجرايي در كشور، مسوول بهبود 
شاخص سهولت انجام كسب وكار هستند، تاكيد كرد 
كه از اين ميان، ۱7 دستگاه دولتي سهم بسزايي در اين 
مهم دارند. وي راهكار بهبود اين شاخص را پياده سازي 
سيستم هوشمند مديريت و كنترل محيط كسب وكار 
عنوان كرد و استفاده از تجارب موفق ديگر كشورها را 

مورد تاكيد قرار داد.

 ب��ه گفته في��روزي، ب��ر اس��اس قاعده يا سياس��ت
 ONE IN, ONE OUT كه در اتحاديه اروپا به اجرا 
درآمده اس��ت، هر قانون جديدي كه در رابطه با يك 
موضوع خاص وضع مي شود در مقابل بايد يك قانون 
مشابه قبلي حذف شود. او با اين توضيح، به ساماندهي 
نظام مجوزدهي در كشور اشاره كرد كه به گفته وي، 
در نتيجه آن س��امانه مجوزهاي كشور با عنوان سام، 
س��امانه دادور و س��امانه ياور به عنوان مركز تماس 

فوريت هاي محيط كسب وكار ايجاد شده است.
 رييس مرك��ز ملي مطالعات پاي��ش و بهبود محيط 
كس��ب وكار وزارت اقتص��اد، اف��زود: در حال حاضر 
در بهتري��ن ح��ال، متقاضيان بايد به دس��تگاه هاي 
صادركننده مجوزها مراجعه كرده و درخواست خود 
را در آنجا ثبت كنند و س��پس يا به صورت دستي يا 
الكترونيكي استعالمات تبادل و در پايان، مجوز خود 

را دريافت كنند.
علي في��روزي اف��زود: بر اس��اس مكاني��زم جديد، 
متقاضيان در آينده درخواس��ت خ��ود را به صورت 
الكترونيكي به مركز ملي پايش محيط كس��ب وكار 
داده و اين مركز طي تعامل مستقيم با مركز ملي تبادل 
اطالعات، استعالم هاي مورد نياز براي مجوز را دريافت 
و متقاضيان مجوز خود را از مركز ملي پايش محيط 
كسب وكار دريافت مي كنند. او سپس به فعاليت هاي 

هيات مقررات زدايي اشاره كرد و افزود: در اين هيات، 
يك كميته تخصصي فعال است كه بخش خصوصي 
مي توان��د مصوبات و مقرره هايي كه از س��وي هيات 
وزيران صادر شده و مخل كسب و كار بنگاه ها است را 

به اين كميته براي رسيدگي ارجاع دهند.
در ادام��ه اين نشس��ت، اعضاي كميس��يون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند. 
ابتدا ناصر رياحي، عضو هيات رييسه اتاق تهران، در 
اين رابطه نبود مستندسازي در بخش هاي مختلف 
كسب و كار كشور را يكي از چالش ها و مشكالت موجود 
دانست و افزود: در حالي از سوي مسووالن دولتي آمار 
مربوط به برخي از حوزه هاي اقتصادي به طور غلوآميز 
مطرح و در سطح گس��ترده اي رسانه اي مي شود كه 
بيان اين روايات نه تنها براي حل مشكالت كسب وكار 
راهگشا نيست بلكه به بار معضالت اضافه خواهد كرد.

محمود نجفي عرب، رييس كميسيون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران، نيز در سخناني، كوچك سازي دولت را راه 
اصلي براي برون رفت از مشكالت و تسهيل كننده امور 
كسب و كار در كشور عنوان كرد و در عين حال يادآور 
شد كه ارتباطات بين المللي نيز بايد تسهيل شود. او 
همچنين تغيير و جابه جايي هاي گسترده مديران كل 
در وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي به هنگام تغيير وزرا 
و روسا را چالش ديگري عنوان كرد و افزود: متاسفانه 

شاهد آن هستيم كه همراه با اين تغيير، مديران  اين 
نهادها نيز كنار گذاشته مي شوند و افرادي كه سابقه و 
تجربه كاري محدودي دارند به جاي آنان به كار گرفته 
مي شوند. اين وضعيت، به مشكالت مربوط به محيط 

كسب وكار مي افزايد.
حميدرضا راسخ، ديگر عضو اين كميسيون، نيز يكي 
از عارضه هايي كه گريبانگير وزارت بهداشت شده، را 
مداخله اين وزارتخانه در زنجيره تامين كاال و خدمات 
س��المت عنوان كرد كه به گفت��ه وي، اين وضعيت 
براي بنگاه ها و محيط كس��ب وكار حوزه س��المت 
چالش برانگيز شده است. در پايان اين نشست، به گفته 
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران، مقرر شد 
چالش ها و معضالت بهبود محيط كسب وكار حوزه 
سالمت از سوي اين كميسيون با همكاري تشكل هاي 
اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته و طي تعامل با مركز 
ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت 
اقتصاد در مورد راهكارهايي برون رفت از مش��كالت 
بحث و بررس��ي صورت گيرد. محمود نجفي عرب با 
اشاره به مش��كالت متعدد بنگاه هاي فعال در حوزه 
س��المت در پيچ وخم بوروكراسي و قوانين و مقررات 
متع��دد، بر لزوم تداوم ارتباط تنگاتنگ كميس��يون 
اقتصاد سالمت و مركز ملي مطالعات پايش و بهبود 

محيط كسب و كار تاكيد كرد.
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قيمتمصوبگلرزاعالمشد
ايلنا| رييس اتحاديه فروش��ندگان گل و گياه 
ته��ران از تعيي��ن قيمت مصوب ب��راي گل رز و 
الزم االجرا بودن آن تا ابتداي اسفند ماه خبر داد. 
اكبر شاهرخي با اشاره به روز مادر و افزايش خريد 
گل در اي��ن روز اظهار كرد: هر س��اله در روزهاي 
خاص كه خريد گل افزايش پيدا مي كند ش��اهد 
نابساماني در قيمت ها به ويژه قيمت گل هاي پر 
طرفدار مانند رز هس��تيم. او ادامه داد: در س��ال 
جاري براي جلوگيري از اين اتفاق جلسه مشتركي 
با تش��كل ها و اتحاديه هاي مربوط��ه در وزارت 
جهادكش��اورزي براي تعيين قيمت مصوب گل 
رز و چند گل ديگر برگزار ش��د. شاهرخي قيمت 
مصوب هر شاخه گل روز سوپر را 25 هزار تومان، 
هرشاخه گل رز درجه يك را 20 هزار تومان، هر 
شاخه گل رز درجه 2 را ۱5 هزار تومان اعالم كرد. 
او گفت: قيمت هاي مصوب تا ابتداي اسفندماه الزم  
االجرا است. شاهرخي در پاسخ به اين پرسش كه 
خريدار چگونه تفاوت بين سوپر گل رز و درجه هاي 
پايين تر  آن را تشخيص دهد، اظهار كرد: كيفيت 
گل ها به خوبي از يكديگر قابل تشخيص است و 
مشتريان مي توانند آنها را تفكيك كنند. رييس 
اتحاديه فروشندگان گل و گياه تهران تاكيد كرد: 
پس از پايان زمان تعيين شده تا ابتداي اسفندماه 
قيمت گل رز را عرضه و تقاضا تعيين خواهد كرد. 
ش��اهرخي اطمينان داد افزاي��ش قيمت گل  در 

روزهاي پاياني سال نخواهيم داشت.

نامهبهجهانگيري
برايصادراتميوهشبعيد

تس�نيم| درحالي كه قيمت ميوه در بازار مصرف 
به دليل ذخيره سازي براي ميوه شب عيد باال رفته 
اس��ت رضا نوراني رييس اتحاديه ملي محصوالت 
كش��اورزي در نامه اي خطاب به اسحق جهانگيري 
خواستار رفع ممنوعيت صادرات سيب و پرتقال با 
توجه به دليل مازاد بودن توليد آنها در كش��ور شده 
است. متن اين نامه به ش��رح زير است: »احتراما با 
آرزوي سالمتي و توفيق روزافزون براي حضرتعالي 
و دولت محت��رم اميدوارم در اين بره��ه از زمان كه 
اس��تكبار جهاني تحريم هاي ظالمانه بر ما تحميل 
نموده حضرتعالي با سياست و تدابير انديشمندانه 
خود دستور فرماييد كساني كه صادرات مويرگي، 
 محصوالت كش��اورزي را تهديد و كند مي كنند و 
موجب نارضايتي توليد كنندگان و صادر كنندگان را 
در استان هاي سيب خيز كشور نمودند مورد پيگيري 
قانوني قرار گيرند. سال ۱3۹۸ سالي كه به نام رونق 
توليد از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري گرديد و 
با الطاف بيكران حضرت حق نزوالت آسماني خوبي 
بر كشور باريد. خوشبختانه وضعيت توليد نسبت به 
سال گذشته دو چندان گرديد و با تشديد تحريم هاي 
ظالمانه صادرات مويرگي انجام ش��د كه قابل قبول 
براي صاحبان توليد و ص��ادرات نبود. به هر صورت 
دو قلم از كاالهاي مهم صادراتي در ش��ش ماه دوم 
سيب و پرتقال بوده كه توليد سيب درختي و پرتقال 
بس��يار عالي بوده و وزارت جهاد كشاورزي و وزارت 
صنعت در انديشه توس��عه صادرات آن به اوراسيا و 
تصويب مشوق ها و يارانه هاي صادراتي بودند. وزارت 
جهاد كش��اورزي در تالش بود كه س��يب درختي 
حدود ۱.5 ميليون تن مازاد داريم و بايد حتما صادر 
شود و جلسات زيادي با اين اتحاديه جهت افزايش 
صادرات داشتند متاسفانه تصميمات خلق الساعه 
بعضي مسووالن مسير صادرات را كند نموده است 
و در اتاق هاي دربسته تصميم ممنوعيت محدوديت 
صادراتي را وضع مي نماي��د و در يك اقدام ناصواب 
تصمي��م به محدودي��ت صادرات و وض��ع عوارض 
صادراتي براي سيب و پرتقال از اول اسفند به بهانه 
تنظيم بازار نمودند كه اين امر عالوه بر اينكه صادرات 
را تهديد مي كند موجب بي اعتباري و بي مسووليتي 

صادر كننده در بازارهاي جهاني مي گردد. 

كمبودعرضهتايروانت
رفعميشود

ايرنا| س��خنگوي انجمن صنفي تاير ايران گفت: 
با موافقت س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با درخواس��ت تايرس��ازان، قيمت 
تايرهاي وانتي در كارخانجات افزايش يافته و به زودي 
كمبود عرضه اين محصول رفع مي شود. مصطفي 
تنها با يادآوري اينكه در ماه هاي گذشته قيمتي كه 
سازمان حمايت بابت تايرهاي وانتي اعالم كرده بود، 
مورد تاييد و رضايت كارخانجات توليدي قرار نگرفت، 
افزود: قيمت اين تايرها كمي ناعادالنه بود و كفاف 
هزينه هاي توليد توليدكنندگان را نمي داد. او بيان  
داشت: به همين دليل تايرسازان در پاييز و تابستان 
گذشته در عمل ترجيح مي دادند محصوالتي توليد 
كنند كه سودآوري شركت شان محفوظ مانده و دچار 
زيان نشوند. نتيجه اين تصميم تايرسازان، كمبود تاير 
وانتي در بازار به ويژه در تابستان بود كه اين فصل سال، 
زمان و نياز به جابه جايي ميوه و تره بار، اوج مصرف اين 

دسته از الستيك هاست.
او اظهار داش��ت: در نهايت در مذاكره هايي كه بين 
دوطرف در تابستان انجام شد، كارخانه ها اعتراض 
خود را با دليل، سند و مدرك اعالم كردند و تفاهم شد 
قيمت هر جفت تاير وانتي ۱00هزار تومان افزايش 
داشته باش��د تا توليد آنها براي كارخانه ها به صرفه 
شود؛ تصميمي كه اجرايي شدن آن مرتب به تعويق 
افتاد و در نهايت وزير صنعت مصوبه يادشده را باطل 
اعالم كرد. سخنگوي انجمن صنفي تاير ايران اضافه  
كرد: نتيجه اين تصميم، كم شدن عرضه تايرهاي 
رين��گ ۱۶ )مخصوص وانت هاي نيس��ان و برخي 
كاميونت ه��اي قديمي( و باال رفت��ن قيمت آنها به 
صورت نامعقول بود. او خاطرنشان  كرد: از حدود يك 
ماه پيش با تمهيدات به عمل آمده و موافقت سازمان 
حمايت با قيمت هاي تايرسازان، قيمت اين دسته از 

تايرها اصالح و مشكل برطرف شد.
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نيازبهصرفهجويي
10درصديدربرق

مهر| س��خنگوي صنعت برق گف��ت: پايداري در 
گرمايش و روش��نايي كل كش��ور فقط با۱۰درصد 
صرفه جوي��ي در مص��رف امكان پذي��ر خواهد بود. 
مصطفي رجبي مشهدي، در اين باره گفت: هم اكنون 
به دليل آنكه اولويت كشور تامين گاز بخش خانگي 
است تا مشكلي در گرمايش منازل هموطنان ايجاد 
نشود، ميزان گاز تحويلي به نيروگاه ها متناسب با اين 
شرايط كاهش يافته است. سخنگوي صنعت برق با 
بيان اينكه در اين ش��رايط نيروگاه ها بايد از سوخت 
مايع اس��تفاده كنند، ادامه داد: با توجه به مشكالت 
تامين سوخت در مناطق سردسير و برفي كشور، از 
هموطنان درخواست مي كنيم با درك اين شرايط، 
نسبت به كاهش مصرف خود اقدام و كاركنان صنعت 

برق و گاز را در تداوم خدمت رساني ياري كنند. 

سرمايهگذاريبرايكاهش
مصرفگازنيروگاهها

ايرنا| معاون وزير نفت در ام��ور گاز گفت: در حال 
حاضر با توجه به سهم قابل توجه نيروگاه هاي سيكل 
باز در كشور، با س��رمايه گذاري ۳۳ميليارد دالري و 
همچنين اجراي طرح هاي بهينه سازي نيروگاهي 
ش��اهد افزايش راندمان توليد و كاهش مصرف گاز 
خواهيم بود. حس��ن منتظرتربتي با اشاره به نحوه 
اجراي خط لوله ششم سراسري گاز كشور ادامه داد: 
اين افزايش توليد با توج��ه به قيمت برق صادراتي، 
ساالنه معادل ۴.۵ ميليارد دالر درآمد ايجاد خواهد كرد 
كه منبعي مناسب براي باز پرداخت سرمايه گذاري 
صورت گرفته در كمتر از هشت سال خواهد بود. تربتي 
با معرفي پروژه هاي با اولويت در شركت ملي گاز براي 
تامين منابع مالي  گفت: خط صادراتي عمان، احداث 
خط انتقال گاز نهم، دهم و يازدهم سراسري، توسعه 
فاز دوم مخزن ذخيره سازي سراجه قم، احداث فاز دوم 
پااليشگاه ايالم و... از اولويت هاي مهم شركت ملي گاز 
ايران براي سرمايه گذاري است. معاون وزير نفت به 
پيشنهاد زمينه هاي سرمايه گذاري براي آينده اشاره 
و تصريح ك��رد: در بخش توليد و عرضه گاز مي توان 
به پروژه هاي پااليشگاهي اشاره كرد كه بازپرداخت 
اين پروژه ها از محل منابع حاصل از توليد محصوالت 

جانبي خواهد بود.

كاهش10دالري
پيشبينيقيمتنفت

ايسنا | درست چند روز پس از اينكه اوپك پيش بيني 
خود از ميزان تقاضا براي نفت در سال ۲۰۲۰ را به دليل 
آس��يب هاي اقتصادي ناش��ي از بيماري كوويد ۱۹ 
كاهش داد، بانك امريكايي گلدمن ساكس قيمت مورد 
پيش بيني براي نفت در س��ه ماهه اول سال جاري تا 
پايان امسال را ۱۰ دالر كاهش داد و ۵۳ دالر پيش بيني 
كرد. دامي��ن كوروالين، استراتژيس��ت كاال در بانك 
گلدمن ساكس در يادداشتي نوشت: ابهامات بنياديم 
در بازار نفت فوق العاده باالست و افت تقاضاي چين و 
جهان به دليل شيوع ويروس كرونا قابل توجه است .  وي 
در نخستين ارزيابي خود از ميزان افت تقاضاي چين 
برآورد كرد كه تقاضاي اين كشور چهار ميليون بشكه 
در روز بر مبناي ساالنه افت خواهد كرد. با فرض بهبود 
تدريجي تقاضا تا ماه مه، رشد تقاضاي جهاني براي نفت 
در سال ۲۰۲۰ به ۰.۶ ميليون بشكه در روز در مقايسه 
با ۱.۱ ميليون بشكه در روز برآورد قبلي خواهد رسيد و 
بازار جهاني تا نيمه اول سال ۲۰۲۰ دچار يك ميليون 
بشكه در روز مازاد عرضه خواهد شد. گلدمن ساكس 
بر مبناي اين فرضيات عرضه و تقاضا انتظار دارد بازار 
جهاني نفت در نيمه اول سال ۲۰۲۰ دچار مازاد عرضه 
شده و ذخاير نفت چهار برابر پيش از پيش بيني انجام 

شده قبل از شيوع ويروس كرونا شود.

افزايشانگيزهروسيه
برايكاهشتوليدنفت

ش�انا |برخي منابع اع��الم كردند كه اش��باع 
بازار نفت و افزايش ارزش روبل، داليل روس��يه 
براي كاه��ش توليد نفت را افزاي��ش داده اند. به 
گزارش خبرگزاري رويترز از مسكو، منابع نفتي 
اع��الم كردند كه عرضه مازاد نفت در روس��يه و 
احتم��ال افزايش عرضه داليل ب��ه دليل فروش 
يك بانك مهم در اين كشور سبب شده اند انگيزه 
روسيه براي كاهش توليد نفت همراه با سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( در قالب بيانيه 
همكاري موسوم به اوپك پالس افزايش يابد. پيش 
از اين نهاد رياست جمهوري روسيه اعالم كرده بود 
كه تصميمي درباره موافقت يا مخالفت روسيه با 
تش��ديد كاهش توليد اوپك و متحدانش اتخاذ 
نشده است. تصميم نهايي در اين زمينه به عهده 

والديمير پوتين، رييس جمهوري روسيه  است.

برابر راي شماره 139360315001001696 مورخ 1393/02/27 هيات اول/ هيات دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي و برابر 
راي هيات نظارت استان ايالم به ش�ماره 139818715480000067 مورخ 1398/10/14 به شرح 
ذيل اصالح مي گردد. تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اكبر فتحي زاده، فرزند حيدر، به 
كد ملي 4500259821 )ششدانگ( يك باب ساختمان، به مساحت 141/35 مترمربع، پالك شماره 
43فرعي از 1474 اصلي، واقع در ايالم - محله عاشوري- جنب مدرسه بالل حبشي، خريداري شده 
از حيدر فتحي زاده و منتسب به مالكيت حسين. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داش�ته باش�ند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
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گزارش »تعادل« از تالش وزير نفت براي شانه خالي كردن از تخصيص بنزين سفر

دولت زير بار بنزين  نوروزي مي رود  ؟
گروه انرژي|

زماني كه دولت در آبان ماه بنزين را سهميه بندي و گران 
كرد، هيچ صحبتي از سهميه هاي مناسبتي مطرح نشد، اما 
بر اساس سنت سال هاي گذشته كه هميشه سهميه بندي 
بنزين با اختصاص دادن سهميه سفر در روزهاي نوروز همراه 
بوده، انتظار مي رود كه امسال نيز شاهد اين سهميه باشيم و با 
نزديك شدن به پايان سال و نوروز، بحث تخصيص سهميه 
بنزين سفر داغ تر شده است. طي يك ماه گذشته خبرنگاران 
هر جا كه به بيژن زنگنه، وزير نفت دسترسي پيدا كردند، 
آخرين خبرها درباره تصميم دولت در خصوص بنزين سفر 
را جويا ش��دند و وزير نفت كه ابتدا با تكذيب مطرح بودن 
چنين پيشنهادي در دولت و طرح اين موضوع كه بودجه 
سهميه بنزين نوروزي در برنامه بودجه ديده نشده است در 
پي گريز از پذيرش مسووليت آن بود، حاال به نظر مي رسد 
كه مواضعش نرم تر شده و مي گويد اين سهميه در دست 
بررسي است. زنگنه ديروز گفت كه برخي در دولت مخالف 
اختصاص اين سهميه هستند، چون در صورت اختصاص 
۱۰۰ ليتر بنزين نوروزي به هر خودرو، حدود ۳ هزار ميليارد 
تومان از منابع درآمدي دولت كه حاصل از سهميه بندي 
بنزين ب��وده را بايد خرج اين طرح كرد، در حالي كه دولت 
اين منابع را به خانواده هاي كم بضاعت اختصاص داده است. 
اين سخنان در حالي گفته شده است كه بر اساس طرحي كه 
آبان ماه و همزمان با سهميه بندي بنزين ارايه شد، قرار بود 
۶۰ ميليون نفر از مردم ايران تحت پوشش درآمد حاصل از 
سهميه بندي بنزين قرار بگيرند و مبلغي را به صورت ماهانه 
دريافت كنند، اما بررسي هاي »تعادل« حاكي از آن است كه 
 به رغم كاهش روزانه حدود ۲۰ ميليون ليتر از مصرف بنزين 
به سبب اجراي طرح سهميه بندي، اما پس از گذشت ۳ ماه 
هنوز هم طرح توزيع درآمد حاصل از كاهش مصرف بنزين 

در ميان ۶۰ ميليون ايراني به طور كامل اجرا نشده است.
زماني كه در آبان، ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران اعالم كرد كه قرار اس��ت از تاريخ ۲۴ آبان ماه بنزين 
سهميه بندي شده و نرخ آن هم باال برود، در اطالعيه اين خبر 
موضوع ديگري هم با جزيياتي مطرح شد. اينكه دولت در 
نظر دارد منابع درآمدي حاصل از اين اقدامات بنزيني را در 
ميان ۶۰ ميليون ايران توزيع كند. قرار بود ظرف ۱۰ روز پس 
از اجراي طرح سهميه بندي بنزين، طرح توزيع يارانه جديد 
هم اجرايي شود كه اعتراضات خياباني پس از سهميه بندي 
بنزين باعث ش��د دولت طرح توزيع يارانه را حتي زودتر از 
موعد تعيين شده و به صورت ناقص اجرا كند. بايد در نظر 

داشت كه بر اساس آنچه شخصيت ها و نهادهاي رسمي مثل 
وزير نفت و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي طي اين 
مدت گفته اند، طرح سهميه بندي بنزين باعث شده است 
كه مصرف بنزين حدود ۲۰ ميليون ليتر در روز كاهش پيدا 
كند و دولت توانسته است به اهداف مد نظر خود در اين طرح 
برسد. بر اساس آنچه از ابتدا گفته شد، پيش بيني مي شد 
كه كاهش مصرف بنزين ناشي از سهميه بندي آن حدود 
۳۱ هزار ميليارد تومان در سال درآمد براي دولت ايجاد كند 
كه البته قرار بود كه همه اين مبلغ به حس��اب ۶۰ميليون 

ايراني واريز شود.
اما اين طرح به حاش��يه رفت. پس از گذش��ت س��ه ماه از 
سهميه بندي بنزين، با وجود آنكه هنوز هم طرح بازتوزيع 
درآم��د حاصل از كاهش مصرف بنزين و ص��ادرات آن به 
همان شكل ناقص روزهاي ابتدايي باقي مانده و ميليون ها 
ايراني از آن جا مانده اند، دولتيان كمتر درباره آن سخني 

مي گوين��د. البته ديروز بيژن زنگن��ه، وزير نفت وقتي كه 
درباره ابه��ام در منبع تامين هزينه هاي اختصاص بنزين 
نوروزي سخن مي گفت، اش��اره اي به اين طرح بازتوزيع 
درآمد حاصل از س��هميه بندي بنزين داشت. به گزارش 
ايسنا، زنگنه كه در حاشيه كنفرانس توسعه نظام مالي در 
صنعت نفت به سواالت خبرنگاران پاس��خ مي داد درباره 
اينكه ش��نيده مي ش��ود برخي اركان دولت با پيشنهاد 
اختصاص بنزين نوروزي مخالف هستند، توضيح داد كه 
دليل مخالفت اين افراد اين است كه منابع يارانه ها كاهش 
مي يابد؛ چون منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين تماما با 
دستور رييس جمهوري و تصويب سران نظام به خانواده هاي 

كم بضاعت اختصاص مي يابد.
طي هفته هاي اخير، خبرنگاران بارها از زنگنه درباره سهميه 
نوروزي بنزين سوال كردند و هر بار وزير نفت تالش كرد در 
سخنانش هيچ نشانه اي از وعده يا پذيرش مسووليت در قبال 

طرح اختصاص سهميه بنزين نوروزي نباشد. خبرنگاران با 
استناد به سخنان علي اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري كه قول پيگيري سهميه بنزين 
س��فر براي نوروز در هيات دولت را داده است و همچنين 
س��نت ادوار گذشته كه اجراي طرح سهميه بندي بنزين 
با تخصيص سهميه نوروزي همراه بوده است، پيگير اين 
موضوع ش��ده اند. وزير نفت ابتدا مي گفت كه هزينه هاي 
چنين طرحي در اليحه بودجه سال ۹۹ پيش بيني نشده 
است، اما بعدا مشخص شد كه در ادوار گذشته هم دولت ها 
در اليحه بودجه به اين سهميه اشاره نمي كردند و صرفا به 

يك مصوبه دولتي بسنده مي كردند.
اما ديروز به نظر مي رس��يد كه وزير نفت كمي مواضعش 
را در قبال س��هميه نوروزي نرم تر ك��رده. او درباره اينكه 
ماجراي بنزين نوروزي به كجا رس��يد، اظهار كرد: من هم 
منتظ��رم بگويند. اين موض��وع را در دولت مطرح كردم و 

رييس جمهوري دستور دادند پيشنهادها براي تعيين ميزان 
تخصيص بنزين سهميه ارايه شود. اگر اين پيشنهادها بيايد، 

درباره آن تصميم گيري مي شود.
او ادامه داد: اگر قرار باش��د ۱۰۰ ليتر سهميه بنزين به ۱۸ 
ميليون خودروي سواري كه در كشور وجود دارد، تخصيص 
پيدا كند يعني بايد يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون ليتر بنزين 
به خودروها سهميه نوروزي داده شود كه اگر اين رقم را در 
۱۵۰۰ تومان ضرب كنيم، نزديك به ۳ هزار ميليارد تومان از 

منابع براي تخصيص به افراد مشمول كم مي شود.
در اين رابطه، معصومه آقاپور عليشاهي، عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در مصاحبه با »تعادل« 
ضمن بيان اينكه پيشنهاد اختصاص سهميه بنزين براي 
سفرهاي نورورزي، از طرف آقاي علي اصغر مونسان، وزير 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري بوده كه در 
هيات دولت مطرح شده است، بيان كرد: در رابطه با منابع 
تامين هزينه اين طرح هنوز هيچ سناريويي مطرح نشده 
است و هفته آينده كه هيات دولت تشكيل مي شود احتماال 
اين طرح مورد بررسي قرار مي گيرد. اما مي توان با قطعيت 
گفت كه اگر چنين سهميه اي در نظر گرفته شود، منبع 
تامين آن قطعا از محل حمايت از خانواده هاي كم درآمد 
نخواهد بود. آقاپور عليشاهي بيان كرد: اين اختيار كامال 
به هيات دولت داده ش��ده اس��ت كه درباره سهميه سفر 

تصميم گيري كند و مجلس هيچ دخالتي در آن ندارد.
با اين حال، او اضافه كرد كه اين پيش��نهاد براي رفاه حال 
مردم در ايام عيد و همچنين ايجاد رونق در حوزه گردشگري 
داده شده است و هر گونه هزينه اي هم كه دولت براي ارايه 
سهميه بنزين نوروزي متقبل شود، مطمئنا در گردش مالي 

و توسعه بخش گردشگري چند برابر جبران خواهد شد.
نماينده مجلس شوراي اسالمي از حوزه انتخابيه شبستر 
درباره اين پرسش »تعادل« كه چرا طرح بازتوزيع درآمد 
حاصل از كاهش مصرف بنزين هن��وز به طور كامل اجرا 
نشده است، پاسخ داد كه دولت هنوز هيچ گزارشي از درآمد 
حاصل از سهميه بندي بنزين به مجلس ارايه نكرده است 

و مجلسيان از جزييات اجراي اين طرح بي خبر هستند.
به گفته او، مجلس كه فعال به دليل آمادگي براي انتخابات 
تعطيل است، از ۵ اسفند به موضوع اليحه بودجه ۹۹ ورود 
مي كند. طرح سهميه س��فر هم اگر بخواهد اجرا شود، از 
آنجا كه بايد منبع هزينه آن مشخص باشد، بايد در اليحه 
بودجه ديده مي شد، مگر آنكه دولت بخواهد از منبع ساير 

رديف هاي بودجه هزينه اين طرح را بپردازد.

جهش سوم صنعت پتروشيمي تا ۱۴۰۰

پايان عصر نفت؛ فريب يا واقعيت
عصر نفت ممكن اس��ت در بلندمدت يعني تا ۳۰ س��ال 
ديگر به پايان خود نزديك شود اما در كوتاه مدت اين گونه 
نيست حتي زماني گفته مي شد كه دوران زغال سنگ به 
پايان رسيده اما اكنون ۳۰ تا ۴۰ درصد انرژي دنيا را تامين 
مي كند. رضا مدير در گفت وگو با ايلنا، درباره القاي پايان 
عصر نفت از سوي غرب به جهان سومي ها اظهار داشت: بين 
كشورهاي صنعتي و گروه هاي زيست محيطي اختالف نظر 
جدي وجود دارد كما اينكه حزب دموكرات هاي امريكا عضو 
موافقتنامه پاريس شدند و جمهوري خواهان از آن خارج 
شدند. بنابراين بخشي از اظهارنظرها مبني بر پايان عصر 
نفت از مسائل زيست محيطي و تغيير اقليم ناشي مي شود و 
از انرژي هاي تجديدپذير دفاع مي كنند و برخي نيز همچنان 
حامي صنايع زغال سنگ و سوخت هاي فسيلي هستند. 
وي اف��زود: اكنون افكار عموم��ي و صندوق هاي مختلف 
سرمايه گذاري روي مسووالن اروپا بسيار فشار وارد مي كنند 
كه سرمايه گذاري روي سوخت هاي فسيلي كم شود و از 

يك طرف بواسطه برخي تغيير ساختارهاي اقتصادي در 
اروپا و ژاپن و حتي امريكا به ش��دت تقاضا براي نفت و گاز 
كم شده است. به خصوص زمان اوباما و دموكرات ها قوي تر 
بود. معاون اسبق امور اوپك وزارت نفت تصريح كرد: آنچه 
اكنون تقاضاي نفت و گاز را ساپورت مي كند تقاضايي است 
كه بيشتر از سوي چين و هند و كشورهاي در حال توسعه 
و نوظهور مثل آرژانتين و برزيل است در واقع طرف ديالوگ 
تقاضا بيش��تر طرف جهان سوم است. اين روند از مدت ها 
قبل شروع شده در چند سال گذشته هم بيشتر نمود پيدا 
كرده و فشار روي سوخت هاي فسيلي نفت و زغال سنگ 
و سپس گاز افزايش يافته است. وي گفت: برخي معتقدند 
دوره انتقال انرژي يعني عبور از س��وخت هاي فسيلي به 
تجديدپذير تا ۲۰۵۰ طول مي كش��د اكن��ون اين دوران 
انتقال آغاز شده و گاز به عنوان پلي از سوخت هاي فسيلي 
به انرژي هاي تجديدپذير محسوب مي شود حتي در اين 
پروس��ه انرژي اتمي هم انرژي موجهي حساب نمي شود 

و با توجه به مش��كالت زيادي كه دارد و فشار زيادي بر آن 
وارد است كه كنار گذاشته شود. مدير بيان كرد: البته اين 
را هم بايد گفت كه در كش��ورهاي صنعتي دولت نيست 
ك��ه س��رمايه گذاري مي كند ش��ركت هاي خصوصي و 
مولتي نشنال سرمايه گذار هستند به همين دليل به ميزان 
زيادي سرمايه گذاري ش��ان را روي سوخت هاي فسيلي 
كاهش داده اند. اينها به تدريج از نفت كنار مي كشند. وي 
تاكيد كرد: در هر حال عصر نفت ممكن است در بلندمدت 
يعني تا ۳۰ س��ال ديگر به پايان خود نزديك ش��ود اما در 
كوتاه مدت اين گونه نيست حتي زماني گفته مي شد كه 
دوران زغال سنگ به پايان رسيده اما اكنون ۳۰ تا ۴۰ درصد 
انرژي دنيا را تامين مي كند به عبارت ديگر عصر زغال سنگ 
به پايان رسيده اما عصر مصرف آن به پايان نرسيده، در مورد 
نفت هم همين گونه است يعني عصر سلطه و آقايي آن تا 
سه دهه ديگر تمام مي شود، اما زير ۱۰ سال همچنان تقاضا 

وجود دارد و بازار جهاني تشنه آن و صادرات ادامه دارد.

سرپا ماندن اقتصاد روسيه با وجود تحريم  نفتي 
اقتصاد روسيه ثابت كرده كه مي تواند در برابر تحريم هاي 
غرب و كاهش قيمت نفت دوام بياورد. به گزارش تسنيم 
و به نقل از راش��اتودي، ماتياس سيلر، يكي از مديران 
صندوق اروپاي نوظهور بارينگز گفت اقتصاد روس��يه 
ثابت كرده ك��ه مي تواند در براب��ر تحريم هاي غرب و 
كاهش قيمت نفت دوام بياورد.  سيلر طي مصاحبه اي 
با ديلي تلگراف گفت: به رغم مشكالتي كه مسكو بين 
سال هاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ با آن مواجه بود، طي ۵ سال 
گذشته همه چيز به سرعت رشد يافته است. وي اشاره 
كرد: اين منطقه به طرز فوق العاده اي خوب عمل كرده 
است، بنابراين سرمايه گذاري هاي ما در روسيه افزايش 
يافته و بخش بزرگ تري از س��بد سرمايه گذاري هاي 
مالي ما را تشكيل مي دهد. بارينگز ۶۰ درصد صندوق 
اروپاي نوظهور را در روس��يه سرمايه گذاري مي كند و 
همچنين بر كشورهايي مثل لهستان و تركيه تمركز 
دارد. س��يلر توضيح داد: اين كش��ورها فضاي زيادي 

براي رشد دارند و مي توان شركت هاي بسيار خوبي را 
با قيمت پايين در اين مناطق يافت. مثاًل بانك آنالين 
تينكاف روسيه يكي از بهترين گزينه هاست كه سود ده 
برابري در س��رمايه گذاري آن وجود دارد. ولي صندوق 
سرمايه گذاري انگليس قصد دارد روابط خود را با روسيه 
در آينده كاهش دهد چون اعتقاد دارد بخش نفت كه 
بسياري شركت ها در آن دخالت دارند، به تدريج اهميت 

خود را از دست مي دهد.
 دولت روسيه در سال هاي اخير اقداماتي براي كاهش 
وابستگي اين كشور به نفت و حفاظت از اقتصاد در برابر 
نا آرامي هاي جهاني اتخاذ كرده است. يكي از اصلي ترين 
اقدامات روسيه اجراي قانون مالي بود كه طبق آن اگر 
قيمت نفت باالتر از ۴۲ دالر در هر بش��كه باش��د، پول 
اضافي صادرات نفت به صندوق ثروت ملي روسيه منتقل 
مي شود. ذخاير خارجي روسيه از آن زمان افزايش يافته 

و به سطح قبل از بحران در ۲۰۰7 رسيده است.

در آمد فروش مواد پتروش��يمي پس از انقالب با 
افزايش ۱۰۰ برابري به ۱7 ميليارد دالر رس��يده 

است.
به گزارش ميزان، با پيروزي انقالب اسالمي تعداد 
مجتمع ه��اي پتروش��يمي از ۶ واحد ب��ا افزايش 
نزديك به ۱۰ برابر به ۵۶ واحد رس��يد و به تبع آن 
ظرفيت توليد نيز ب��ا افزايش حدود ۲۲ برابري به 

۶۶ ميليون تن رسيد.
در آمد فروش مواد پتروش��يمي پس از انقالب با 
افزايش ۱۰۰ برابري به ۱7 ميليارد دالر رس��يده 
اس��ت و ميزان صادرات پتروش��يمي نيز در سال 
با افزاي��ش ۲۴۰ برابري به رق��م ۱۲ ميليارد دالر 

رسيده است.
با وجود محدوديت هاي بين المللي طي سال هاي 
اخير صنعت پتروشيمي توانسته گام هاي محكمي 

در اين حوزه بردارد و ش��رايط مناس��بي را براي 
 تامين ارز مورد نياز در كش��ور ايجاد كرده اس��ت. 
به گفته بيژن زنگنه وزير نفت طي برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته پيش بيني مي شود كه تا سال ۱۴۰۰ 
ميزان ظرفيت توليد پتروشيمي به ۱۰۰ ميليون 
تن و درآمد اين صنع��ت نيز به حدود ۳7 ميليارد 

دالر برسد. 
براي دستيابي به اين هدف بايد تالش شود كه ۲۸ 
طرح اولويت دار با سرمايه گذاري ۱7 ميليارد دالر 
تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداري برسند كه اين امر به 
معني افزايش 7۹ درصدي ظرفيت اسمي صنعت 
پتروشيمي كشور، افزايش ۲ برابري توليد محصول 
نهايي و افزايش بي��ش از ۶۰ درصدي درآمد اين 
 بخش از س��ال ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۴۰۰ است. 
حسن مرادي كارش��ناس حوزه انرژي، با اشاره به 

توسعه صنعت پتروش��يمي در كشور اظهار كرد: 
صنعت پتروشيمي در كشور پس از پيروزي انقالب 
با نرخ رشد مناسب چند برابر شد، در حال حاضر 
عالوه بر مجتمع هاي س��نتي و اوليه در س��واحل 
خليج فارس، خط اتلين غرب و شرق طرحي شده 
و بسياري از پتروشيمي هايي از اين خطوط تغذيه 

و باعث افزايش اش��تغالزايي در كشور شده است. 
اين كارشناس حوزه انرژي تصريح كرد: به ميزاني 
كه مشتقات نفتي و گاز تبديل به محصول عالي تر 
شود ارزش افزوده بيش��تر ايجاد خواهد كرد و در 
زنجيره توليد كاالي با ارزش، شرايط براي حضور 

در بازار هاي جهاني ايجاد خواهد شد.
وي افزود: اس��تفاده از پتروش��يمي براي گريز از 
تحريم ه��ا به اثبات رس��يده و در بخ��ش فني به 
فن��اوري بااليي رس��يده، به همين منظ��ور ابتدا 
در چرخه س��اخت محصوالت س��اده تر در ادامه 
محصوالت اوليه با ارزش افزوده باال توليد مي شوند.

مرادي ابراز كرد: توس��عه صنايع پتروشيمي هاي 
در برنامه ششم توسعه ديده شده و پتروشيمي ها 
مي توانند ضمن افزايش اش��تغالزايي در كش��ور 

طرح هاي صنايع ديگر را به گردش درآوردند.

امريكاخودراجايگزينايراندربازارنفتكرهجنوبيكرد
گروه انرژي|

  ايران در س��ال هاي اخير جزو صادركننده اصلي نفت 
به كره جنوبي بود اما تحريم هاي نفتي جاي ايران در 
بازار نفت كره جنوبي را به اياالت متحده امريكا داد. در 
واقع امريكا با مسدود كردن مسير صادرات نفت ايران 
به پنجمين واردكننده بزرگ نفت جهان؛ سهمي از اين 

بازار را به خود اختصاص داد.
ايران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱7 با صادرات حدود 
۴۶ ميليون و 7۳۰ هزار بش��كه نف��ت به كره جنوبي، 
دومين تامين كننده بزرگ نفت اين كش��ور به شمار 
مي آمد. پيش از آن يعني در سال ۲۰۱۶ نيز ايران روزانه 
حدود ۵۹۸ هزار بشكه نفت در روز به كره جنوبي صادر 
كرد. اما در س��ال ۲۰۱۸ به دنبال تحريم نفتي ايران از 
سوي امريكا و برقراري يك معافيت شش ماهه از سوي 
واشنگتن براي خريد محدود نفت از ايران، كره جنوبي 

روزانه حدود ۲۰۰ هزار بش��كه نفت از ايران خريداري 
كرد كه البته بيشتر آن را ميعانات گازي تشكيل مي داد. 
اما آن طور كه ايس��نا براس��اس آمارهاي گمرك كره 
جنوبي نوش��ته؛ واردات نفت كره جنوب��ي از ايران در 
ژانويه به دليل تحريم هاي واشنگتن متوقف شده است. 
كره جنوبي در ژانويه سال گذشته ۲۲7 هزار و ۹۴۱ تن 
معادل ۵۳ هزار و ۶7۶ بش��كه در روز نفت ايران را وارد 
كرده بود و عمده خريد اين كشور ميعانات بود كه نوع 
بسيار سبك نفت خام است. اين در حالي است كه اياالت 
متح��ده با اعمال تحريم نفت اي��ران، در واقع فرصتي 
جديد براي صادرات نفت خود در بازارهاي سنتي ايران 
باز كرده اس��ت؛ فرصتي كه بنيان آن به واسطه اعمال 
تحريم فروش نفت توسط اين كشور گذاشته شد. حاال 
آن طور كه رويترز نوشته؛ امريكا در جاي خالي ايران به 
دومين صادركننده بزرگ نفت به كره جنوبي، پس از 

عربستان تبديل شده است. امريكا در ماه ژانويه ۱.7۲ 
ميليون تن معادل ۴۰۶ هزار و ۵۵ بشكه نفت در روز به 
كره جنوبي صادر كرده كه اين ميزان ۵۳.۳ درصد در 

مقايسه با ژانويه سال گذشته رشد داشته است. 
اينها در حالي اس��ت كه كره جنوب��ي در كنار چين و 
هند، طي س��ال هاي اخير جزو مشتريان بالقوه نفت 
ايران بودند و بخش قابل توجهي از صادرات نفت ايران 
را به خود اختصاص مي داد. اين ش��رايط حاكي از آن 
اس��ت كه در صورت برداشته شدن تحريم ها )باتوجه 
به جايگزيني نفت امريكا(، ايران بايد روي گزينه هاي 
تازه اي براي بازگش��ت به اين بازار فكر كند. به اعتقاد 
برخي كارشناس��ان حتي اگر روند بازگش��ت ايران به 
بازارهاي س��نتي صادراتي نفت خود پس از تحريم ها 
سخت باشد، باتوجه به رشد توليد فرآورده هاي نفتي و 

پتروشيمي بايد به اين بازارها بازگشت. 
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معماي نابرابري

»نابرابري« نادرست است اما كدام »برابري« درست است
جاشو راتمن|ترجمه:  محمد معماريان|

نيويوركر| مايكل و آنجال به تازگي ۵۵ ساله شده اند. طي 
چند سال اخير، دو نفر از آشنايانشان درگذشته اند: يكي در اثر 
سرطان و ديگري در تصادف رانندگي. به نظرشان آمده است 
كه بايد براي بچه هايشان برنامه اي بريزند. اين زوج قدري پول 
در بانك دارند. فرض كنيد هر دو در سقوط هواپيما بميرند؛ 

آن پول چه مي شود؟
مايكل و آنجال چه��ار فرزند دارند كه كوچك ترينش��ان 
 اواخ��ر نوجوان��ي را مي گذراند و بزرگ ترينش��ان نزديك

 30 سال دارد. كلوئي، بچه بزرگشان، نابغه رياضي است و 
در گوگل برنامه نويسي مي كند. كلوئي اميدوار است بزودي 
شركت خودش را راه بيندازد. ويل كه فارغ التحصيل رشته 
مددكاري اجتماعي است، در يك مركز توان بخشي معتادان 
كار مي كند تا وام دانش��جويي اش را پس بدهد. بچه هاي 
دوقلويشان، جيمز و الكسيس، در كالج مشغول تحصيل اند. 
جيمز كه هميشه با علف در فضاست و نمره هاي خوبي هم 
نمي آورد، باور دارد كه مي تواند روزي س��لبريتي يوتيوبي 
شود. )او تا همين حاال دو بار به خاطر شيرين كاري هايش 
در دانشگاه معلق شده است.( الكسيس كه دلش مي خواهد 
شاعر شود، به يك عارضه مادرزادي مبتالست كه ممكن 

است در ميان سالي باعث نابينايي اش شود.
مايكل و آنجال، اوِل كار تصميم گرفتند پولشان را به طور برابر 
تقسيم كنند. بعد به فكر فرو مي روند. كلوئي به سرعت در 
مسير موفقيت هاي پول ساز در دره سيليكون پيش مي رود. 
فش��ار وام بر دوش ويل كه مي كوشد به اقشار آسيب پذير 
ياري برساند سنگيني مي كند. اگر به جيمز ارثي برسد، البد 
تنبل تر مي شود و آن پول را هم خرج لباس هاي آن چناني و 
خوراكي هايش مي كند. الكسيس با آن مشكل پزشكي اش 
شايد در آينده نيازمند كمك باشد. مايكل و آنجال به اين فكر 
مي افتند كه شايد تقسيم برابر پول كار معقولي نباشد. براي 
آنها مهم است كه بچه هايشان همگي بتوانند شكوفا شوند، و 
بدين منظور شايد مجبور باشند سهم نابرابري به آنها بدهند 

كه آن هم صورت خوشايندي ندارد.
رونالد دوركيِن فيلسوف سال ۱۹۸۱ در مقاله اي با عنوان 
»برابري چيست؟« به اين نوع معما كه پيش روي والدين 
قرار مي گيرد پرداخت. دوركين نوش��ت والدين در چنين 
خانواده اي بايد ميان دو هدف ارزش��منِد تس��اوي طلبانه 
سبك سنگين كنند. يك هدف »برابري منابع« است كه 
مي توان با تقس��يم برابر ارث به آن رس��يد، اما عيبش اين 
است كه به تفاوت هاي مهِم مياِن طرف هاي درگير ماجرا 
توجهي نمي كند. هدف ديگر »برابري بهره مندي« است 
كه مي كوش��د از طريق حساب كتاب هاي پرپيچ وخم، آن 
تفاوت ها را در نظر بگيرد. اگر از مس��ير اول برويد، حقايق 
مهمي درباره بچه هايتان را عامدان��ه ناديده گرفته ايد. در 
مس��ير دوم با اين خطر مواجهيد كه ميراثت��ان را نه برابر 
تقسيم كنيد و نه درس��ت. در سال ۲0۱۴، مركز پژوهش 
پيو از امريكايي ها خواس��ت »بزرگ ترين خطرات دنيا« را 
رده بندي كنند. تعداد زيادي نابرابري را در صدر جا دادند، 
يعني مقدم بر »نفرت ديني و قومي«، سالح هاي هسته اي 
و تخريب محيط زيست. با اين حال، مردم توافق ندارند كه 
»برابري« دقيقاً يعني چه. مثاًل در يك سال گذشته، ساكنان 
شهر نيويورك درگير بحث پيرامون دبيرستان هاي دولتي 
نمونه شهر مثل استووزانت و برانكس ساينس شده اند. به 
نسبت جمعيت، سهم برخي قوميت ها در اين مدارس بسيار 
زياد و سهم برخي بسيار كم است. چه بايد كرد؟ يك طرف 
مي گويد كه شهر بايد برابري در رويه پذيرش را تضمين كند: 
بايد مطمئن شود كه همه دانش آموزان و خانواده هايشان 
اطالعات برابر دارند و تشويق مي شوند كه براي آزمون ورودي 
درس بخوانند. طرف ديگر هوادار يك ش��كل مستقيم تر 
و نمايندگي مدارتر از برابري اس��ت: اين طرف مي خواهد 
آزمون ورودي كنار گذاش��ته شود تا يك سيستم پذيرش 
جديد طراحي شود كه تعداد دانش آموزان متناسب با آمار 
جمعيتي شهر باشد. هر دو طرف در پي هدف هاي ارزشمند 
تساوي طلبانه اند، ولي رويكردشان با هم مغاير است. دوركين 
مي نويسد كه چون افراد و اقتضائات زندگي شان با هم فرق 
دارند، الجرم بايد ميان برخورد برابر با آنها با برابر دانستن آنها 
سبك سنگين كرد. چون ساده مي شود نابرابري را فهميد، 
پيچيدگي هاي تساوي طلبي بيشتر سرخورده مان مي كنند. 
مديران عامل، به طور متوسط، 300 برابر كاركنانشان پول 
درمي آورند؛ ميلياردرهايي كه پول اهدا مي كنند، عرصه 
سياس��ت ورزي مان را شكل مي دهند؛ اتوماسيون به سود 
مالكان است، نه كارگران؛ اقتصادهاي شهري رشد مي كنند 
در حالي كه اقتصادهاي روس��تايي با ركود دست و پنجه 
نرم مي كنند؛ و بهترين خدمات س��المت و درمان نصيب 
ثروتمندترين آدم ها مي ش��ود. از راست تا چپ سياسي، 
همگي داغ دار ازدست دادن چيزي هستيم كه آلكسي دو 
توكويل به آن »برابري عمومي شرايط« مي گفت؛ چيزي 
كه اگر استثناي دردناك برده داري را كنار بگذاريم، روزگاري 
جامعه امريكايي داراي آن بود. مساله هم فقط پول نيست. 
توكويل در سال ۱۸3۵ نوشت كه »شيوه هاي رايج زندگي« 
امريكايي ها نيز تساوي طلبانه بودند: جوري رفتار مي كرديم 
كه انگار تفاوت چنداني با همديگر نداش��تيم. امروزه، در 
سالن هاي سينما با صف هاي »اولويت دار« براي پاپ كورن 
و پنج رده در اوب��ر مواجهيم. ما همچنان درگير همه جور 
نابرابري هاي آشكار بر اساس نژاد، جنسيت، گرايش جنسي 
و ساير جنبه هاي هويتي هستيم. نابرابري همه جا هست و 
نمي توان بر آن چشم بست. بيماري را تشخيص داده ايم. چرا 

نمي توانيم درباره درمانش توافق كنيم؟
در ژانويه ۲0۱۵، جرمي والدرون )فيلس��وف سياست در 
دانشكده حقوق دانشگاه نيويورك( يك سلسله درس گفتار 
پيرامون ماهيت بنيادين برابري بشر در دانشگاه ادينبورا 
برگزار كرد. ابتداي امر توجه مخاطبانش را به اين ش��كل 
جلب كرد: »به دور و برتان نگاه كنيد، و به تفاوت هاي بين 
خودتان بنگريد«. در آن جمع از پير و جوان، مرد و زن، زيبا 
و زشت، پولدار و فقير، سالم و رنجور، واالمقام و فرودست، 
ديده مي شد. والدرون گفت منطقاً ممكن است در مخاطبان 
»سربازان در كنار غيرنظاميان، فراريان و محكومان در كنار 
شهروندان قانون مدار، بي خانمان ها در كنار مالكان« و حتي 
»ورشكسته ها، نوزادان و ديوانگان« هم حضور داشته باشند 

كه هركدام حقوق قانوني متفاوتي دارند.  والدرون در كتابي 
با عنوان برابري يك ديگر: مباني برابري بشري كه محصول 
آن درس گفتارها بود، اشاره مي كند كه تفاوت در مهارت، 
تجربه، خالقيت و فضيلت نيز اف��راد را متمايز مي كند. او 
مي پرسد كه عطف به اينگونه تفاوت هاي دامنه دار و مهم، 
مردم به چه معنا »برابر« هستند؟ والدرون به برابري بنيادين 
ما اعتقاد دارد؛ ولي در مقام فيلسوف مي خواهد بداند كه چرا 

چنين اعتقادي دارد.
بنا به اعالميه استقالل، »بديهي« است كه همه آدميان برابر 
خلق ش��ده اند. ولي از يك منظر خاص، آنچه بديهي است 
نابرابري ماست. يك دهه پيش، دبورا سولوموِن نويسنده از 
دونالد ترامپ پرسيد نظرش درباره اين ايده كه »همه آدميان 
برابر خلق شده اند« چيست؟ مي گويند ترامپ گفت: »اين 
حرف درست نيس��ت. برخي آدم ها بسيار باهوش به دنيا 
مي آيند. برخي آدم ها هم نه چندان باهوش. برخي ها بسيار 
زي��اد به دنيا مي آيند و برخي نه. پس نمي تواني بگويي كه 
همه برابر خلق شده اند«. ترامپ تصديق كرد كه همه سزاوار 
برخورد برابر تحت لواي قانون هستند، اما نتيجه گرفت اينكه 
»همه آدم ها برابر خلق شده اند« در حقيقت »براي بسياري 
از مردم، تعبيِر بسيار سردرگم كننده اي است«. بنا به يك 
نظرسنجي در سال ۲0۱۵، بيش از ۲0 درصد امريكاييان 
با او هم رأي اند: آنها معتقدند گزاره »همه آدم ها برابر خلق 

شده اند« غلط است.
اما از منظر والدرون، مجبور نيس��تيم يك��ي از دو طرف را 
بپذيريم: يعني مي شود مردم را در آِن واحد هم برابر و هم 
نابرابر ديد. هر جامعه اي مي تواند اعضايش را در دسته هاي 
مختلف بچيند )قانون مدار و مجرم، مس��تعد و نامستعد( 
اما در عين حال يك نوع اصل برابري اساس��ي را به ميدان 
بياورد كه حد و حدود قضاوت هايش را مشخص كند و بر 
آن قضاوت ها چيره شود. تساوي طلباني از قبيل دوركين 
و والدرون اين اصل را »برابري عميق« مي نامند. به خاطر 
همين برابري عميق است كه مي توان گفت حتي كساني 
كه از طريق اعمالشان ارزش��ي مضاعف و موجه مي يابند 
)قهرمانان، سناتورها، ستاره هاي پاپ( كماكان مبنائاً بهتر از 
ديگران نيستند. والدرون مي گويد كه به همين منوال، برابري 
عميق تضمين مي كند كه حتي شنيع ترين قاتالن را كماكان 
مي توان عضو نژاد بشر، »با همه ارزش و شأني كه اين نكته در 
بر دارد«، دانست. برابري عميق )در كنار اصول ديگر( به ما 
گوشزد مي كند كه خطاست بچه هاي خردسال مهاجران 
را، فارغ از وضع قانوني مهاجرت شان، به زندان هاي زننده 

بيندازيم. والدرون مي خواهد خاستگاه اين اصل را بيابد.
او در جريان جست وجوهايش، چندين سده تاريخ تفكر را 
مي كاود. انديشمندان متعددي، از سيسرو گرفته تا الك، 
گفته اند قابليِت تعقِل ماس��ت كه ما را برابر مي كند. )ولي 
آيا همين توانايي به صورتي نابرابر توزيع نش��ده اس��ت؟( 
انديشمندان ديگري مانند ايمانوئل كانت به فهم اخالقي مان 
اشاره كرده اند. )ولي آيا اين نكته، برابري را به فضيلت مندان 
محدود نمي كند؟( برخي فالس��فه از قبيل جرمي بنتام 
گفته اند ظرفيت رنج كشيدِن ماست كه برابرمان مي كند. 
)ولي، ُخ��ب، حيوانات هم رنج مي كش��ند.( ديگراني هم 
ظرفيت عش��ق ورزي مان را مطرح كرده اند. )ولي تكليف 
افراد خودخواه و سنگدل چه مي شود؟( در سطح كاربردي، 
خوب مي ش��د اگر يك مبناي خوش تعريف براي برابري 
عميق مان وجود داشت. چنين مبنايي مي توانست راهنماي 
تفكرمان باشد. اگر مثاًل روشن مي شد كه برابري عميق بر 
مبناي توان رنج كشيدن ماس��ت، مايكل و آنجال با خيال 
راحت تري مي توانستند به دخترشان الكسيس كه با خطر 
نابينايي مواجه است، بيشتر از بقيه خواهر و برادرهايش پول 
بدهند. ولي به نظر والدرون، هيچ يك از اين استدالل ها كاماًل 

قانع كننده نيست. 
بنا به مشاهدات او، انواع و اقسام سنت هاي ديني با اطميناِن 
خاطِر فراوان مي گويند كه ما همگي ش��بيه خدا آفريده 
شده ايم، اما منشأ برابري اين نيست، بلكه فهم آن است كه 
هركسي قهرمان حكايت زندگي خويش است، داستاني 
آكن��ده از خطا، پي ُبردن به خطا و خالص ش��دن از آن: ما 
برابريم چون براي خدا مهم است كه براي هركداممان چه 
پيش مي آيد. والدرون اشاره مي كند كه ملحدان نيز مي توانند 
برابري  ما را در اين نكته بيابند كه هركداممان داستاني از آن 
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 است كه هانا آرنت مطرح كرده است: نكته مشترك ميان 
همه ما آن است كه در لحظه تولد »تازه وارد« بوده ايم، به اين 
معنا كه با »ظرفيت آغازكردن چيزي جديد، يعني ظرفيت 
عمل« وارد تاريخ ش��ده ايم. بااين ح��ال، آرنت خوش بين 
نبود كه بتوان برابري را اثبات كرد. به نظر او، هولوكاس��ت 

نشان داد كه »در عرياني انتزاعي نوع بشر هيچ قداستي« 
ديده نمي شود. اگر حق با او باشد، برابري حقيقتي بديهي 
درباره نوع بشر نيست، بلكه يك برساخته اجتماعي است 
كه انسان ها آن را ساخته اند و بايد تصميم بگيريم كه جامه 

عمل به آن بپوشانيم.
والدرون در انتها نتيجه مي گيرد »جوهره ظريف، روح مانند، 
صيقل خ��ورده و واحدي« در كار نيس��ت كه م��ا را برابر 
سازد. اس��تدالل ها در دفاع از برابري عميق ما مثل لحاف 
چهل تكه اي مي ماند كه روي هم رفته متقاعدكننده  است، 
اما تك به تك كارا نيس��ت. برابري نوعي ايده مركب است: 

شبكه اي از دريافت هاي شهودي مكّمل و رقيب يكديگر.
ماهيت برابري مبهم اس��ت. لذا سخت مي شود معماهاي 
تس��اوي طلبانه را ب��ا تكيه بر اص��ول اوليه حل ك��رد. در 
هر موقعيتي باي��د محتاطانه پيش برويم و طي مس��ير، 
دريافت هاي شهودي متناقض مان پيرامون معناي »برابري« 
را با هم آشتي بدهيم. برابري عميق كماكان ايده مهمي است 
كه از جمله به ما مي آموزد تبعيض و تعصب خطاست. اما 
في نفسه آنقدر ُشسته و ُرفته نيست كه به پرسش هاي تند 
و تيز درباره نحوه درست تقسيم دارايي هاي جامعه پاسخ 
بدهد. براي پاس��خ دادن به آن پرسش ها، اصول جزئي تر و 

عيني تري بايد به ياري اش بيايند.

اين كار براي اجتماع هايي كه يك مقصود مشترك با تعريفي 
روشن داشته باشند ساده تر اس��ت. دوندگاني كه در دوي 
صدمتر رقابت مي كنند استعدادهاي مختلفي دارند و در 
شرايط متفاوتي تمرين كرده اند؛ از يك منظر مي توان گفت 
كه اين تفاوت ها موجب مي شود مسابقه بسيار غيرمنصفانه 
باشد. )مگر مي توانيد با كسي رقابت كنيد كه ژن هاي بهتري 
دارد؟( ولي دوندگان اجتماعي تساوي طلبانه شكل مي دهند 
كه هدف مشتركي دارد )يافتن س��ريع ترين دونده( و لذا 
قاعده ها و رويه هايي )مسابقات كسب سهميه، ممنوعيت 
دوپينگ( اب��داع كرده اند كه به آنها ام��كان مي دهد بازي 
را معتبر بدانند به ش��رط آنكه كسي پيش از سوت شروع 
مسابقه دويدن را آغاز نكند. با پذيرش يك نظريه برابري كه 
همگي بر آن توافق دارند، آن هم پيش از مسابقه، دوندگان 
مي توانند در نابرابري مقام هايشان در نقطه پاياِن مسابقه 
نيز معنايي جمعي بيابند. به همين منوال، يك بيمارستان 
هم مي تواند با قبول نوعي نظريه برابري كه برخي تفاوت ها 
را ناديده مي گيرد )بعضي بيماران پولدارند و بقيه فقير( اما 
به تفاوت هاي ديگري بها مي دهد )بعضي بيماران مشكل 
فوري دارند ولي بقيه نه چندان( و براي برخي بيماران اولويت 
قائل شود. مهم ترين نكته آن است كه چنين تدبيري براي 

طرف هاي درگير در ماجرا معقول مي نمايد.
چون حفظ چنين توافق هايي مستلزم تالش مستمر است، 
اجتماع هاي تساوي طلب همواره در خطر فروپاشي اند. با اين 
حال، وادي تساوي طلبي ُپر است از جزيره هايي كه در هريك 
توافقي جريان دارد: مزارع اشتراكي، تعاوني ها، و رقابت هايي 
با سازمان دهي درس��ت كه در آنها از يك نظريه مشترك 

برابري در جهت يك مقصود كاربردي استفاده مي شود. 
هيچ اصلي بي عيب و ايراد نيست. هر اصلي حاوي خطرات 
نهفته اي اس��ت كه به مرور زمان ظه��ور مي يابد. در بحث 
تقسيم داشته ها، بسياري افراد سراغ اصل ضرورت مي روند: 
اينكه اولين اولويت مان بايد برآورده كردن نيازهاي بنيادين 
به صورتي برابر باشد. خطر نهفته آنجايي روشن مي شود 
كه از حّد معين��ي از امرار معاش فراتر برويم. وقتي فئودور 
داستايوفسكي به دانش��كده نظامي رفت، نامه اي به خانه 
فرستاد و از پدرش كه ماّلك بود اما پولي در بساط نداشت، 
چكمه هاي نو و تجهيزات ديگري خواست. فئودور نوشته 

بود كه اگر اين وسايل را نداشته باشد طرد مي شود. ميخاييل 
آندرويچ پذيرفت كه نيازهاي پس��رش تغيي��ر كرده اند و 
تقاضايش را برآورده كرد. كمي بعد هم در شرايطي مبهم 
جان سپرد، و داستايوفسكي به اين نتيجه رسيد كه پدرش 
به دست رعيت هايي كشته شده كه از آنها زياد كار كشيده 
بود. همين ماجرا كه الهام بخش »برادران كارامازوف« شد، 
نشان دهنده يك مس��اله محوري است كه تساوي طلبي 
همواره با آن دست به گريبان است: همان چيزي كه فالسفه 

نام آن را »مشكل سليقه هاي گران قيمت« نهاده اند.
صورت اين مساله ساده است: آنچه به نظر يك نفر ضروري 
مي آيد، در نظر فرد ديگر تجماّلتي بي دليل است.. حفاظت 
از جغ��د خال دار، از نظر هواداران محيط زيس��ت ضروري 
اس��ت؛ ولي از نظر هيزم شكني كه چيزي تا بيكارشدنش 
نمانده، نوعي تجّمل است. اين مساله چنان پابرجاست كه 
بخشي از فلسفه سياسي )تحت عنوان »اولويت گرايي«( به 
اين چالش اختصاص يافته كه بين نيازها و خواسته هاي 
مردم تمايز بگذارد. چنين كاري هم دشوار است، از جمله 
به علت اينكه مرز ميان نياز و خواسته به مرور زمان تغيير 
مي كند. برخي معالجات پزش��كي كه امروزه اختياري به 
نظر مي رسند، فردا ضروري مي شوند. چهار اقتصاددان در 
مطالعه اي كه براي اداره ملي پژوهش اقتصادي انجام دادند، 
موفقيت كارزار »جنگ عليه فقر« رييس جمهور ليندون 
جانسون را ارزيابي كردند. آنها دريافتند كه اگر معيار قضاوت 
را نسخه به روزشده اي از تعريف »فقر« بگيريم كه جانسون 
از آن استفاده كرده بود، نرخ فقر در امريكا از ۱۹.۵ درصد در 
سال ۱۹۶3 به ۲.3 درصد در سال ۲0۱۷ كاهش يافته است. 
بااين حال، به گفته همين محققان در مقاله شان، »انتظارات 
از حداقِل استانداردهاي زندگي تغيير يافته است«. امروزه، 
استفاده از آن شبكه هاي تأميِن اجتماعي اي كه در كارزار 
»جنگ عليه فقر« ايجاد ش��دند )كوپن غذا، كمك هزينه 
درمان و امثال آن( خودشان نشانه فقر شده اند. در نتيجه، 
نوعي شبكه تأميني جديد و استوارتر )تحصيالت دانشگاهي 
پايه رايگان، بيمه درماني براي همه( به نظر برخي افراد جزو 

ضرورت هاي تساوي طلبانه مي آيد.
اليزابت اندرسوِن فيلسوف در مقاله اي اثرگذار در سال ۱۹۹۹ 
با عنوان »نكته برابري در چيست؟« روي يك ويژگي عجيب 
در قرارداد اجتماعي ما دست گذاشت: اگر از كارتان اخراج 
ش��ويد مزاياي بيمه بيكاري نصيب تان مي شود تا در امرار 
معاش نمانيد، ولي اگر از كارتان دست بكشيد تا بچه دار شويد 
خودتان بايد مشكل درآمِد ازدست رفته تان را حل كنيد. او 
مي نويسد اين تناقض نشان مي دهد »ميل به توليدمثْل 
نمونه ديگري از سليقه هاي گران قيمت شمرده مي شود«. او 
مي گويد كه اين تناقض بازتابي از آن پيش فرض سكسيستي 
است كه »خودپرستي و خودكفايي اتميستي« را هنجار 
بشري مي داند. واژه »ضرورت« به ايده حداقل و نه بيش از 
آن داللت مي كند. در حقيقت، اين واژه معيار سختي پيش 
پاي ما مي گذارد. روشن كردنش شايد مستلزم بازنگري در 

نحوه عملكرد جامعه باشد.
ش��ايد چون ايده ضرورت اينقدر پردردسر است، تعهدات 
تس��اوي طلبانه ما بر بنيان اصلي متفاوت استوار شده اند: 
شانس. ريچارد آرنسوِن فيلسوف چند دهه قبل اين ايده 
را توضي��ح داد: »برخي مردم از موهبت خوش شانس��ي 
برخوردارند و برخي به بدشانسي مبتاليند، و وظيفه جامعه 
)همه ما دسته جمعي( اين اس��ت كه توزيع خوبي و بدي 
ناشي از اين قرعه آش��فته را تغيير دهيم، همين قرعه اي 
كه حيات بشر را چنان كه افتد و داني مي سازد«. اندرسون 
تعبيري براي اين دورنما ساخته كه بسيار رايج شده است: 

»تساوي طلبي شانس«.
سيستمي كه بر پايه تساوي طلبي شانس بنا نهاده شود، 
به جاي آنكه از افراد بپرسد چه نيازي دارند تا آن را مبناي 
توزيع چيزها قرار دهد، س��عي مي كند توزيع بداقبالي را 
ميان همه برابر كن��د. اگر در محله اي فقير ب��ه دنيا آمده 
باش��يد، يا اگر خانه تان در يك فاجعه طبيعي غيرمترقبه 
نابود شود، تساوي طلبي شانس مي گويد كه سزاوار كمك 
هس��تيد. اگر با تلف كردن پس اندازهايتان يا راه انداختن 
يك كس��ب وكار ن��اكام و امثال��ش گند بزني��د، خودتان 
هستيد و خودتان. اس��تعاره هاي »زمين بازي مسطح« و 
»شبكه تأمين اجتماعي« را مديون تساوي طلبي شانس 
هستيم. اولي بدشانس��ي مادرزادي شما را برابر مي كند، و 
 دومي بدشانسي اي كه در بزرگسالي يقه مان را مي گيرد.

مشكل ديگر، كه يك نظريه پرداز سياسي به نام ياشا مونك 
در كتاب عصر مسووليت: شانس، انتخاب و دولت رفاه آن را 
كاويده، اين است كه تمايزگذاشتن ميان انتخاب و شانس 
دشوار اس��ت. اگر هر روز به جاي رفتن سر كار در تختتان 

بخوابيد و اخراج شويد، آشكارا انتخاب هاي بدي داشته ايد. 
ولي اگر در خانواده اي به دنيا بياييد كه درآمدش كمي باالتر 
از خط فقر است، و بعد در دبيرستان ترك تحصيل كنيد تا 
مشغول كاري شويد كه راه به جايي نمي برد، چه مي توان 
گفت؟ به احتمال قريب به يقين، هم بدشانسي آورده ايد و 
هم انتخاب هاي بدي داشته ايد. فرض كنيد به جاي رفتن 
به دانش��گاه ايالتي تان، در كارخانه ماشين س��ازي اي كه 
والدينتان كار مي كنند مشغول شويد، سپس آن كارخانه 
تعطيل شود. تعطيلي كارخانه در اختيار شما نبوده است، 
ولي تصميم به كارك��ردن در آن كارخانه به جاي رفتن به 
دانشگاه در اختيار شما بوده است. اگر مهارت هاي بيشتري 
كسب كرده بوديد، احتمال استخدامتان بيشتر نمي شد؟ 
يا اينكه الزامات جهاني سازي كه به تعطيلي كارخانه منجر 
ش��دند، فارغ از آموزش هايي كه ديده ايد، احتمال اشتغال 
شما را مي كاهند؟ شايد شب هاي پياپي بيدار بمانيد و به 
اين پرسش ها بينديش��يد بدون آنكه به جواب مشخصي 
برسيد. مونك مي نويسد انتظار اينكه »يك ديوان ساالري 
دولتي واقعي، از آن جنس كه در دنياي واقع مي بينيم، به 
اين پرسش هاي فرضي پيچيده درباره ميليون ها شهروند 

پاسخ دهد« نابجا و عبث است.
او مي نويس��د كه تمايز ميان انتخاب و شانس، نه از جنس 
حقيقت، كه از جنس زاويه ديد است. تبيين هايي كه براي 
رفتار انسان ارايه ش��ده اند، به طور سنتي در دو دسته قرار 
مي گيرند: يك دسته بر آن نيروهايي تمركز دارند كه ما را 
پيش مي برند، و دسته دوم تأكيد مي كنند كه ما تك به تك 
چگونه و تا چه ح��د مي توانيم تصميم بگيريم كه در برابر 
آن نيروها مقاومت كنيم. همين پدي��ده را مي توان در دو 
سوي بحث به اصطالح س��اختار-عامليت هم ديد. مونك 
مي نويسد كه در بخش غالب قرن بيستم، جرم شناسان از 
منظر ساختاري به جرم ها نگريسته اند: آنها سياست مداران 
را تشويق كرده اند كه با كاستن فقر )علت ريشه اي جرم( به 
مبارزه با جرم بروند. ولي اواخر آن قرن، مسير جرم شناسان 
عوض شد: آنها آزمودن انگيزه هاي تك تك مجرمان را آغاز 
كردند و پرس��يدند كه چگونه مي توان خطاكاران بالقوه را 
كه »عامل« كار خويش ان��د از ارتكاب جرم منصرف كرد. 
جرم شناسان، به گفته مونك، دريافت ها و ديدگاه هاي سابق 
خود پيرامون فق��ر را رد نمي كردند، بلكه فقط از منظري 
متفاوت به جرم مي نگريستند. منظري كه بر مدار »عامليت« 
مي چرخيد و بيشتر به درد افسران پليس مي خورد، همان 
افسراني كه نمي توانستند يك محله را از چنگال فقر درآورند 
اما مي توانستند نحوه گشت زني خود در آن محله را تغيير 
دهند. زبان و ادبيات بحث هم ممكن اس��ت رهزن باشند. 
از نابرابري كه مي هراس��يم، ذهنمان فوراً سراغ متضادش 
مي رود. ساي توصيه مي كند كه به اين ميل و فشار ناخودآگاه 
توجه نكنيم. صدالبته كه يك شعار شفاف و رضايت بخش از 
دستمان مي رود، اما شايد به فهم اخالقي عمومي  نزديك تر 
شويم. ديويد اشميتزِ فيلسوف در كتاب عناصر عدالت۹ كه 
سال ۲00۶ منتشر شد، علتش را توضيح مي دهد. اشميتز 
در آغاز از ما مي خواهد به اين فكر كنيم كه چه چيزي باعث 
مي شود يك محله جاي مناسبي براي زندگي باشد: يك 
محله پررونق البد بايد مغازه خواروبارفروشي، آتش نشاني، 
كتابخانه و پارك بازي داش��ته باشد. به همين منوال، يك 
نظام عدالت مدار هم بايد حاوي چند ساختار متفاوت باشد 
تا بتوان در آن زيست. ذهن به سادگي وسوسه مي شود تا 
عدالت را يك چيز واحد بداند؛ مثاًل يك تك ساختمان مهيب، 
فرضًا ديوان عالي. ولي عدالت بيشتر از جنس مجموعه اي 

از ساختمان هاست كه هريك كاركرد خاص خود را دارد.
اشميتز مي گويد كه محله عدالت مداري، چهار سازه دارد: 
برابري، سزاواري، معامله به مثل، و نياز. ما در موقعيت هاي 
مختلف براي حل انواع متفاوتي از مساله ها سراغ اين چهار 
سازه مي رويم. شهروندان حق دارند كه در پيشگاه قانون با 
هم برابر باشند. در مقابل، كارگران بسته به دستاوردي كه 
داشته اند بايد دستمزدهاي متفاوتي بگيرند. در رابطه اي 
كه با والدينمان داريم، معامله به مثل را ترجيح مي دهيم. 
وقتي هم كه مي خواهيم با فرزندانمان درس��ت تا كنيم، 
مي پرسيم كه نيازشان چيست. )مايكل و آنجال هم براي 
نوشتن وصيت نامه ش��ان مي توانند روي ضرورت بيش از 
مابقي مفاهيم تكيه كنند: يعني به جاي اينكه بپرس��ند 
بچه هايشان »سزاوار چه هستند؟« يا »اخيراً برايمان چه 
كرده اند؟«، مي توانند بپرسند كه: »بچه هايمان به چه نياز 
دارند؟«( هيچ يك از اين اصول آنقدر گسترده نيست كه در 
تمام موقعيت ها به كار بيايد. در حقيقت، اين اصول اغلب با 
همديگر اصطكاك پيدا مي كنند. همچنين بعيد نيست كه 
از آنها استفاده نادرست هم بشود. هيچ كس دوست ندارد 
ازدواجش بر اساس حس��اب و كتاِب شايستگي ها باشد. 
همچنين در محل كار اگر اصل معامله به مثل حكم فرما باشد، 

هيچ كاري پيش نمي رود.
 پس در زندگ��ي واقعي مان، در محله عدالت مدار پرس��ه 
مي زنيم. يك مربي هرگز تيمش را صرفًا بر اس��اس اصول 
تساوي طلبانه اداره نمي كند. او براي پيروزشدن بايد اغلب 
بهترين بازيكنانش را به ميدان بفرستد. ولي هيچ سيستمي 
شايسته ساالري بي رحمانه و ُصلب هم ندارد. در يك تيم 
خوب و كار تيمي خوب، هر بازيكني به كمك نياز داشته 
باشد، بايد آن را دريافت كند، بازيكنان بر اساس معامله به مثل 
همديگر را ياري مي كنند، به ازاي دستاوردهايشان پاداش 
مي گيرند، و برخوردي كه با آنها مي شود به قدر كافي برابر 
است تا احساس كنند در يك دم و دستگاه مشترك و ُمشاع 

به هم گره خورده اند.
س��رخوردگي ها و پيچيدگي هاي ناشي از تساوي طلبي، 
بازتابي از پيچيدگي پنهان در مفهوم برابري اند. اين مفهوم 
چنان ساده و بديهي به نظر مي رسد كه گويي كافي است 
بخواهيم ايجادش كنيم تا خودبه خود ايجاد شود. اما براي 
دس��ت يابي به آن، بايد اراده اي در كار باش��د كه فهم هاي 
متعدد از امر خير و درست را به رسميت بشناسد و عطف به 
هر موقعيت دست به دامان يكي از آنها شود؛ كه اين هم يعني 
نوعي تساوي طلبي اخالقي. حتي آرمان برابري هم في نفسه 
كافي نيست. هيچ تك نسخه اي از امر خير نيست كه بر ساير 

نسخه ها برتري تام و تمام داشته باشد.
منبع:  ترجمان

  سرخوردگي ها و پيچيدگي هاي ناشي 
از تس�اوي طلبي، بازتاب�ي از پيچيدگ�ي 
پنهان در مفه�وم برابري ان�د. اين مفهوم 
چنان س�اده و بديهي به نظر مي رس�د كه 
گويي كافي است بخواهيم ايجادش كنيم تا 
خودبه خود ايجاد شود. اما براي دست يابي 
به آن، بايد اراده اي در كار باشد كه فهم هاي 
متعدد از امر خير و درس�ت را به رس�ميت 
بشناس�د و عطف به هر موقعيت دست به 
دامان يكي از آنها ش�ود؛ كه اين هم يعني 
نوعي تس�اوي طلبي اخالقي. حتي آرمان 
برابري هم في نفس�ه كافي نيس�ت. هيچ 
تك نسخه اي از امر خير نيست كه بر ساير 

نسخه ها برتري تام و تمام داشته باشد.
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 دگرگوني نظم جهاني
و محدودشدن قدرت ها

انديشكده امريكايي »كارنگي« منازعه ميان تهران و 
واشنگتن در اولين ماه سال جديد ميالدي را »توفان 
ژانويه« خوانده و تحوالت مرتبط با آن را نش��انه اي از 
كاهش بازيگري قدرت ها و تغيير تدريجي نظم جهاني 
ارزيابي كرده است. به گزارش ايرنا، در اين گزارش آمده 
است: در ژانويه ۲0۲0 اياالت متحده گامي را براي ترور 
چهره برجسته سياسي و نظامي ايران برداشت، ايران 
نيز در پاسخ به اين اقدام، به پايگاه نظامي اياالت متحده 
در عراق حمله موشكي كرد و فضا وارد دوره جديدي 
شد. اگرچه شرايط خطرناكي ايجاد شده بود اما هر دو 
طرف تالش كردند تا پيامدهاي اقدام خود را به حداقل 
برسانند. باوجود نبود كانال ارتباطي مستقيم ميان دو 
كشور اما مس��يرهاي واسطه اي از طريق بغداد و برن 
برقرار شد. اين بحران كوتاه بود اما نشان داد كه جنگ 
گسترده ميان دو طرف قابل پيشگيري است، حال 
آنكه جنگ هاي هيبريدي )تركيبي( ادامه دارند. اين 
تحوالت نشان داد اگرچه بازيگران جهاني هم ممكن 
است بسيار غيرقابل پيش بيني باشند اما مي توانند 
به دليل هراس از نتايج درگيري مس��لحانه غيرقابل 
كنترل، خوددار شوند. جامعه جهاني با نگراني به اين 
بحران واكنش نشان داد اما تالش واقعي از سوي ديگر 
بازيگران براي توقف اين مسير به سوي جنگ صورت 
نگرفت. شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد جلسه 
فوق العاده اي را تشكيل نداد. مسكو هم كه در موارد 
استفاده اياالت متحده از نيروي قهريه واكنش نشان 
مي داد، ابتكار يا درخواس��تي را براي تشكيل جلسه 
شوراي امنيت ارايه نكرد. جالب اينجاست نه متحدان 
اياالت متحده و نه شركاي ايران براي كمك به يكي از 
دو طرف، عجله اي نشان ندادند و ايران و امريكا را به طور 
كامل براي حل مشكل شان تنها گذاشتند. بنابراين 
نشان دادن همبستگي از س��وي هر يك از شركاي 
قديمي يا تازه اين كشورها، به صورت آشكار بر مبناي 
منافع ملي هركدام از بازيگران به اجرا در آمد. اكنون اين 
شرايط نشان دهنده سرعت فزاينده ازهم گسيختگي 
جامعه جهاني و بي عالقگي براي تشكيل بلوك هايي 

شبيه دوره جنگ سرد است.
اياالت متحده چندان موضع خود را تغيير نداده و در 
جست وجوي ايجاد دوباره گروه هايي پرقدرت است تا 
به نحو موفقيت آميزي عليه رقبا عمل كند. واشنگتن 
در همين چارچوب برخي از مسووليت هاي خود نيز 
كاسته و بار آن را بر دوش متحدان افكنده است. در اين 
چارچوب تمركز اصلي واشنگتن به نحو چشمگيري به 
جنگ عليه رقيب اصلي يعني پكن معطوف شده است  
سپس به رقباي درجه دو يعني مسكو و تهران توجه 
دارد. كاخ سفيد در اين فرآيند طيف وسيعي از ابزارها و 
روش ها را براي جنگيدن به كار مي گيرد؛ تحريم همراه 
با افزايش فش��ار بر نهادها و افراد مشخص با تاكيد بر 
محدود كردن تحرك آنها در دستور كار قرار دارد. البته 
در معدود مواردي به حذف فيزيكي نيز توجه مي شود. 
اقدامات سياست خارجي به نحو فزاينده اي هدفمند و 
گزينشي شده است. چين در آمادگي كامل براي تقابل 
با اياالت متحده به سر نمي برد. گذشته از گسترش 
جبهه رقاب��ت چين و امري��كا، برعكس پكن تالش 
مي كند تا دايره اختالفات خود با واشنگتن را محدود 
كند. همان زم��ان كه تقابل ميان امريكا و ايران كليد 
خورد، چين و اياالت متحده به توافق تجاري دست پيدا 
كردند. در حالي كه توسعه اقتصادي-سياسي پكن به 
دنبال خود توسعه ژئوپليتيك را به همراه دارد، اما مورد 
دوم با فاصله بسيار زيادي نسبت به مسائل اقتصادي 
عقب مانده است. جبران اين فاصله، روندي طوالني و 
پر زحمت خواهد بود. باوجود حضور گسترده اقتصادي 
چين در خاورميانه، اين كشور با محدوديت هاي نظامي 
و سياس��ي خود در منطقه آشناست ضمن اينكه از 
ضعف تجربه ديپلماتيك نيز رنج مي برد. عالوه بر اين 
منافع اقتصادي منطقه اي چين تنها بر ايران متمركز 
نيست و اين كشور منافع بيشتري در كشورهايي دارد 
كه ايران را دشمن خود مي دانند )همچون عربستان 
سعودي و كشورهاي حوزه خليج فارس( . هنوز زمان 
زيادي باقي مانده است تا چين در بيرون از شرق آسيا 
به يك قدرت اقتصادي سياسي )ژئواكونوميك( درجه 
يك تبديل شود. طي پنج سال گذشته، روسيه بازيگر 
شاخصي در خاورميانه شده است اما موفقيت مسكو 
چندان به خاطر منابع نيست و بيشتر بر منافع خاص، 
درك كرملين از درون خاورميانه و مهارت رهبرانش در 
به كارگيري منابع و ابزار استوار است. هندوستان هنوز 
در نخستين مراحل دگرگوني به سوي تبديل شدن 
به يك قدرت بزرگ اس��ت. به نظر مي آيد خاورميانه 
به عنوان يكي از نخس��تين مناطقي باشد كه نقش 
دهلي نو در آن پررنگ خواهد شد، البته در كنار مناطق 
جنوب و جنوب شرق آسيا و منطقه آبي اقيانوس هند. 
به طور كلي نقش و اهميت هم��ه قدرت هاي بزرگ 
در ساختار بين المللي در حال كاهش است. اين امر 
يكي از پيامدهاي افزاي��ش توانايي نظامي بازيگران 
منطقه اي است كه پيش از اين تنها در اختيار بازيگران 
اصلي بود. ديگر پيامده��اي اين تحوالت عبارتند از 
كاهش شديد آس��تانه تحمل قدرت هاي بزرگ در 
واكنش به خسارت هاي انس��اني، كاهش جذابيت 
بسياري از كشورها به عنوان اهداف منافع اقتصادي 
يا جايگاه راهبردي، روند فزاينده جهاني اولويت يابي 
امور داخلي و مهم تر شدن سياست هاي اجتماعي-

اقتصادي نسبت به سياست خارجي. در خالل و پس 
از جنگ سرد، خاورميانه نمونه آشكار و يكي از مراكز 
جهاني بود كه رقابت هاي ژئوپليتيك ميان قدرت هاي 
پيشروي جهان در آن جريان داشت. امروز تحوالت 
منطقه تغيير اين وضعيت را نشان مي دهد به گونه اي 
كه رقابت به طور كل به ديگر حوزه ها )همچون فناوري 
از جمله تكنولوژي نظامي، امور مالي، اقتصادي و فضاي 
اطالعاتي( منتقل شده است. جغرافياي پيشين كه در 
اختيار بازيگران بزرگ قرار داش��ت اكنون در كنترل 
قدرت هاي محلي قرار گرفته اس��ت. خود بازيگران 
بزرگ هم مجبور شده اند تا براساس تقاضاهاي فوري 
در سياس��ت داخلي خود رفتار كنن��د به جاي آنكه 
پيگير راهبردهاي عظيم ژئوپليتيكي باشند كه بر پايه 

ارزش هاي ايدئولوژيكي شكل گرفته اند.



يادداشت 9 پرونده

تحليل تركيب نقدينگي 2262 هزار ميليارد توماني آذر 98 نشان مي دهد 

فراز و فرودهاي دالر و نقش آن در تحوالت جهاني

افزايشسهمسپردهبلندمدتباماهشمارشدنكوتاهمدت

دالر از يك ارز تنها تا يك ارز غالب

گروه بانك و بيمه| حسين بداغي|
بر اساس جديدترين آمار منتشرشده ميزان نقدينگي كشور 
با رشد باالي 28.2 درصدي در يك سال منتهي به آذر 98 به 
رقم بيش از 2262 هزار ميليارد تومان رسيد كه از مرز 2200 
هزار ميليارد تومان گذشته و در 9 ماهه نخست سال 98 نيز 

379 هزار ميليارد تومان يا 20.2 درصد رشد كرده است.
به گ��زارش تعادل، به عقيده كارشناس��ان اقتصادي، اين 
افزايش نقدينگي متاثر از رشد بدهي دولت به بانك ها و بانك 
مركزي و خلق پول در بازار بين بانكي، رقم قابل توجه اضافه 
برداشت بانك ها از بانك مركزي، رشد مطالبات معوق و... اثر 

قابل توجهي بر تورم در ماه هاي آينده خواهد داشت. 
از سوي ديگر، تركيب نقدينگي نشان مي دهد كه متاثر از 
ماه شمار شدن سود سپرده هاي كوتاه مدت، ثبات نسبي 
در نرخ ارز و طال، ركود بازار مسكن و ساير شاخص ها، حجم 
نقدينگي بيشتر جذب س��پرده هاي بلندمدت شده كه با 
نرخ مصوب 15 درصدي شوراي پول و اعتبار و همچنين 
پرداخت سود حدود 20 درصدي بانك ها به اين سپرده ها، 
انگيزه س��پرده گذاران افزايش يافته و ميزان سپرده هاي 
بلندمدت از رقم 1103 هزار ميليارد تومان بيش��تر شده 
است. در مقابل رقم سپرده كوتاه مدت به 640 هزار ميليارد 
تومان، رقم س��پرده ديداري يا حساب جاري به رقم 310 
هزار ميليارد تومان و قرض الحس��نه به 115 هزار ميليارد 
تومان رس��يده اس��ت.  48.7 درصد نقدينگي را س��پرده 
بلندمدت، 28.3 درصد نقدينگي را س��پرده كوتاه مدت، 
13.7 درصد نقدينگي را سپرده جاري يا ديداري، 5 درصد 
نقدينگي را قرض الحسنه، 2.8 درصد نقدينگي را اسكناس 
و مسكوك تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر، حدود 800 
هزار ميليارد تومان از نقدينگي را پول داغ ش��امل سپرده 
ديداري، كوتاه مدت و اسكناس تشكيل داده كه روي هم 
معادل 35.5 درصد كل نقدينگي كشور است.  از سوي ديگر، 
برعكس سال 97 و 96 كه متاثر از رشد نرخ ارز و طال و مسكن 
و خودرو، تمايل به نگهداري پول به صورت سپرده ديداري 
و جاري و كوتاه مدت بيش��تر شده بود، در سال 98 متاثر از 
ثبات نسبي نرخ ارز و دالر و سكه و ركود مسكن، تمايل به 
نگهداري در حساب سپرده بلندمدت افزايش يافته و انگيزه 
كمتري براي نگهداري پول در حساب جاري و كوتاه مدت 
وجود داشته است.  رشد يك ساله سپرده ها نشان مي دهد كه 
در شرايط رشد 28.2 درصدي نقدينگي در يك سال منتهي 
به آذر 98، سپرده ديداري 56 درصد، بلندمدت 27 درصد 
كوتاه مدت 19.8 درصد، قرض الحسنه 30.5 درصد، رشد 
داشته است و ابتدا سپرده ديداري متاثر از تحوالت اقتصادي، 
رشد خريد و فروش سهام و افزايش صادرات در دو سال اخير 
و همچنين ماه شمار شدن سپرده كوتاه مدت و از بين رفتن 
حساب پشتيبان سپرده جاري، بيش از همه رشد داشته 
است. در رتبه دوم سپرده بلندمدت به خاطر ماه شمار شدن 
سپرده كوتاه مدت، كاهش سود خريد وفروش طال و سكه و 
ركود مسكن، رشد باالي 27 درصدي داشته است. در رتبه 

بعد سپرده كوتاه مدت با 19.8 درصد قرار دارد. همچنين 
سپرده قرض الحسنه، متاثر از سياست هاي دريافت وام به 
خصوص وام ازدواج و وام مسكن، با رشد باالي 30 درصدي 
همراه شده است.  به عبارت ديگر، سياست ماه شمار شدن 
سپرده كوتاه مدت، عمال هم حساب پشتيبان سپرده جاري 
و ديداري و پرداخت چك را كاهش داده و سودي به آنها تعلق 
نمي گيرد و لذا صاحبان دسته چك ترجيح داده اند حاال كه 
سودي به سپرده كوتاه مدت پشتيبان حساب جاري آنها 
تعلق نمي گيرد پول خود را در همان سپرده جاري پس انداز 
كنند و هم انگيزه براي سپرده بلندمدت را باال برده و به جاي 
سود كم ماه شمار كوتاه مدت و همچنين نبود سود در بازار 
طال و ارز و... انگيزه براي دريافت س��ود 15 درصدي تا 20 

درصدي بلندمدت افزايش يافته است. 

    حجم سپرده كوتاه مدت  640 هزار ميليارد 
تومان 

همچنين سهم سپرده هاي كوتاه مدت از حجم نقدينگي در 
آذرماه 98 به 640 هزار ميليارد تومان رسيده است كه در 9 
ماه منتهي به آذر 98 اين رقم به 56 هزار ميليارد تومان رسيد 
كه نشان از رشد 56 هزار ميليارد توماني )9.6 درصد( داشته 
كه اين ميزان رشد سپرده كوتاه مدت در يك سال منتهي 
به آذر 98 به 19.8 درصد رس��يده است. به دليل ماه شمار 

شدن سود سپرده كوتاه مدت تمايل مردم به سپرده گذاري 
كوتاه مدت كم شده است. در واقع بسياري از مردم ترجيح 
دادند كه سپرده هاي خود را از حالت كوتاه مدت خارج و براي 
كسب سود بيشتر به سپرده هاي بلندمدت منتقل كنند.  
شوك هاي ارزي ايجاد شده در اسفندماه 96 و متعاقب آن 
در فروردين 97، باعث ش��د تا سپرده گذاران، سپرده هاي 
خود را از حالت بلندمدت ب��ه كوتاه مدت و جاري منتقل 
نمايند تا قدرت نقد شوندگي سپرده هاي خود را افزايش 
دهند و در زماني مناسب آن را از بانك ها خارج و به بازارهاي 
ديگر سوق دهند. اين تغيير ترجيحات سپرده گذاران، هم 
باعث تخريب بازار هاي ديگر مي شد و هم براي بانك ها كه 
سود روزشمار به سپرده هاي كوتاه مدت پرداخت مي كردند، 
مضر بود. از اين رو ش��وراي پول و اعتبار براي جلوگيري از 
اين وضعيت تصميم مهمي گرفت و معيار پرداخت سود به 
سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي را تغيير داد و 

سود كوتاه مدت ماه شمار شد.

    رش�د 25 درصدي س�پرده هاي  بلندمدت 
در 9 ماه 

از سوي ديگر سپرده هاي بلندمدت در سال آذر ماه 98 به يك 
هزار و 103 ميليارد تومان رسيد كه نشان از رشد 223 هزار 
ميليارد توماني )25.4 درصد( در بازه زماني 9 ماه منتهي به 

آذر 98 دارد كه اين ميزان در يك سال منتهي به آذر 98، به 
مقدار 27 درصد رشد داشته است.

    سهم تسهيالت قرض الحسنه بيش از پس انداز 
بر اساس آمارها ميزان پس انداز قرض الحسنه نيز به رقم 115 
هزار ميليارد تومان رسيده است كه در 9 ماهه منتهي به آذر 
ماه سال جاري 13 هزار ميليارد تومان 12.9 درصد افزوده 
شده است. سهم قرض الحسنه از نقدينگي كشور معادل 5 
درصد از كل حجم نقدينگي را ش��امل مي شود همچنين 
ميزان تسهيالت قرض الحسنه نيز 7 درصد كل تسهيالت 
بانكي را شامل مي شود كه از داليل باالتر بودن آن مي توان به 
وام ازدواج اشاره كرد. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي يكي از 
داليل كاهش سپرده هاي قرض الحسنه آن است كه جلوي 
پرداخت تسهيالت سودآور از محل منابع قرض الحسنه در 
بانك هاي تجاري گرفته شده است؛ لذا بانك هاي تجاري 
ديگر انگيزه اي براي عقد مبادالت قرض الحس��نه ندارند. 
به اين ترتيب ابزارهاي تش��ويقي محدود شده و تبليغات 

كاهش يافته است.

    رشد شبه پول كمتر از نقدينگي و پول
همچنين حجم پول ش��امل حس��اب جاري يا ديداري و 
اس��كناس و س��كه با 363 هزار ميليارد تومان در آذر 98 

در مدت 12ماه 48.6 درصد رش��د داش��ته كه به عقيده 
كارشناسان به دليل رونق بازار سهام، صادرات غير نفتي و... 
تمايل به نگهداري پول در حساب جاري افزايش يافته است. 
حجم شبه پول شامل سپرده درازمدت و قرض الحسنه نيز 
1898هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 24.9 درصدي در 
طول يك   سال اخير داشته است. در شرايطي كه نقدينگي 
رشد باالي 28.2 درصد و پول رشد 48.6 درصد داشته رشد 
شبه پول 24.9  درصد بوده است اين آمار بيانگر اين است كه 
پول بيش از نقدينگي و شبه پول رشد كرده و رشد شبه پول 

نيز كمتر از رشد نقدينگي بوده است. 

    حجم پول 363 هزار ميليارد تومان
همچنين حجم پول ش��امل حس��اب جاري يا ديداري و 
اسكناس و سكه به 363 هزار ميليارد تومان رسيده كه 310 
هزار ميليارد تومان آن حساب جاري با ديداري است كه نشان 
از رشد 80 هزار ميليارد توماني )34.8 درصد( در مدت 9 ماه 
منتهي به آذر 98 دارد. همچنين طي بازه يك سال منتهي 
به آذر 98 حساب ديداري 56 درصد رشد داشته است كه 
در مقايسه با بازه زماني آذر 97-96 به ميزان 13 درصد رشد 
نشان مي دهد. به عبارت ديگر،  در سال رونق خريد وفروش 
سهام در بورس، رشد سپرده جاري بيش از سال رونق خريد 

وفروش ارز و طال و خودرو بوده است. 

  كاهش 1900 ميليارد توماني اسكناس و مسكوك
از سوي ديگر از ميزان 363 هزار ميليارد تومان به ميزان 53 
هزار ميليارد تومان اسكناس در دست مردم است كه اين 
مقدار در 9 ماه منتهي به آذر 98 بيش از 1900 ميليارد تومان 
)3.6-( كاهش داشته است، به عقيده كارشناسان كاهش 
حجم اسكناس و مسكوك در دس��ت مردم به دليل رشد 
بانكداري الكترونيك است و گسترش بانكداري الكترونيك 

باعث افت استفاده فيزيكي از اسكناس شده است.
همچنين كارشناسان اقتصادي مي گويند، هر  قدر نسبت 
اس��كناس و مس��كوك در دست اش��خاص به نقدينگي 
كوچك تر باشد حاكي از آن است كه مبادالت جامعه بيشتر 
از طريق ابزارهاي بانكي و اعتباري و كمتر با پول پايه انجام 
مي شود و در نتيجه تقاضا براي پول نقد در جامعه كمتر است.

برهمين مبنا اگر نسبت اسكناس و مسكوك به پايه پولي 
كم باشد نشان مي دهد كه نسبت بيشتري از پايه پولي در 
صندوق هاي بانك ها و همچنين به عنوان ذخاير بانك ها 
در بانك مركزي است. اين موضوع نشان مي دهد كه حجم 
سپرده هاي بانك ها در ايجاد نقدينگي باال بوده و پايين بودن 
نسبت اسكناس و مسكوك از نقدينگي اين موضوع را اثبات 
مي كند.. در واقع مي ت��وان گفت دليل اصلي اين موضوع، 
خرد بودن اسكناس  ها و اتكاي مردم به چك هاي بانكي به 
عنوان پول است. البته رشد ابزارهاي الكترونيكي پرداخت 
طي س��ال هاي اخير قابل توجه بوده و بر اين موضوع تاثير 

گذاشته است.

گروه بانك و بيمه|
دالر در تاريخ پر فراز و نشيب خود در 235 سال اخير، بارها 
نوسان هاي شديد در مقابل طال و ساير ارزها را از سر گذرانده 
و در نهايت ارزش حال نرخ دالر در اين 2 قرن نشان مي دهد 
كه ارزش دالر در سال 1785 معادل 26.5 برابر ارزش آن در 
سال 2020 بوده است. به عبارت ديگر، كااليي با قيمت 26.5 
دالر در سال 2020 به قيمت 1 دالر در سال 1785 داد و ستد 
شده است.  به گزارش »تعادل«، بر اساس گزارش مندرج 
www.in2013dollars. شده در دالر تايمز و س��ايت
com و مهم ترين نقاط عطف يا تحول نرخ دالر در طول اين 
235 سال مربوط به تحوالت جنگ هاي اول و دوم جهاني، 
جنگ داخلي شمال و جنوب، استقالل امريكا، بحران هاي 
مالي 1929 و 2008 - 2007، برقراري سيستم برتن وودز، 
شوك نيكسون و اعالم شناور شدن ارزش دالر در برابر طال 

و ساير ارزها، شوك هاي نفتي سال هاي مختلف و... است. 

  تاريخ دالر
دالر يكي از مهم ترين نمادهاي تاريخ اياالت متحده امريكا 
است، سال 1785 كنگره امريكا به اتفاق آرا دالر را پول رسمي 
اين كش��ور قرار داد، تا پيش از اين پول ليره انگليسي پول 
رايج بود، در جريان مبارزات براي كسب استقالل از بريتانيا، 
امريكاييان سكه نقره اي اسپانيا به نام »دالر« كه در مكزيك 
رايج بود استفاده كردند و به همين دليل نام پول ملي خود را 
»دالر« گذاشتند سكه دالر نقره اي از قرن چهاردهم بيش 
از سه قرن به نام هاي ديگر از جمله تالر در اروپا رايج بود كه 
اسپانيايي ها آن را حفظ و به مستعمرات خود در قاره امريكا 
منتقل ساختند. با مقايسه دالر در ابتداي تشكيل كشور 
امريكا تا امروز نشان مي دهد ظرف نزديك به 250 سال اخير 
ارزش دالر 2549 درصد كاسته شده است در واقع شما با 
يك دالر در اواخر قرن 18 ميالدي مي توانستيد در حدود 
25 دالر امروزي خريد كني��د. ارزش دالر امريكا در زمان 
جنگ داخلي و جنگ اول و دوم جهاني كاهش چشمگيري 
يافت. فدرال رزرو بانك مركزي اياالت متحده امريكا كه در 
سال 1913 تاسيس شد سعي بر حفظ ارزش دالر داشت 
و تورم معكوس ناش��ي از جنگ جهاني اول را مهار كند كه 
در ابتداي دهه 20 ميالدي موفق شد ولي طي دهه بعدي 
ارزش دالر 30 درصد كاهش يافت،  دولت امريكا كه دو سوم 
طالي جهان را تحت كنترل داشت بعد از جنگ جهاني دوم 
سيستم پولي برتون وودز را با هدف كنترل روابط پولي ميان 
دولت ها تأس��يس كرد. در نظام برتون وودز هر كشور بايد 
سياست پولي خود را چنان اتخاذ كند كه نرخ مبادله ارز خود 
را به طال گره زده و اين نرخ را ثابت نگه دارد و اصرارداشت كه 
نظام برتون وودز هم بر طال و هم بر دالر امريكا مبتني باشد.

اما دولت نيكسون درسال 1971 قابليت تبديل دالر امريكا 
به طال را به ش��كل يك  طرفه فس��خ نمود و و دالر را به ارز 

بي پشتوانه تبديل كرد. اين اقدام باعث شد شرايطي پديد آيد 
كه دالر امريكا تبديل به ارز اندوخته بسياري از كشور ها شود.

   تولد امريكا و رسميت دالر
9 س��ال پس از اعالميه استقالل سيزده بريتانياي كبير و 
تشكيل كشور جديد اياالت متحده امريكا در سال 1785 
ميالدي كنگره اياالت متحده امريكا دالر را يكاي رسمي 
اين كشور قرار داد. با مقايسه قيمت هاي امروز با قيمت دالر 
در سال 1785 مش��خص مي شود كه قيمت دالر در سال 
2020 به ميزان 2.549 درصد بيشتر از ميانگين قيمت از 
سال 1785 اس��ت. تورم دالر امريكا در اين دوره به صورت 
1.40 درصد در سال را تجربه كرده است. به عبارت ديگر، 
يك دالر در س��ال 1785 معادل قدرت خريد حدود 26.5 
دالر در س��ال 2020 است كه تفاوت 25.5 دالر طي 235 

سال اتفاق افتاده است.

   جنگ داخلي شمال و جنوب 
در سال 1861 ميالدي جنگي كه به تصميم رييس جمهور 
وقت امريكا براي پايان برده داري، بين ايالت هاي شمالي به 
رهبري آبراهام لينكلن و يازده ايالت جنوبي تحت هدايت 
جفرسون ديويس رييس جمهور كنفدراسيون اتفاق افتاد 
كه تا س��ال 1865 ميالدي به طول انجاميد و در نهايت با 
پيروزي اياالت شمالي به پايان رس��يد. براساس آمارها، 
قيمت دالر در سال 2020 به ميزان 2.820 درصد بيشتر از 
ميانگين قيمت دالر از سال 1861 است. تورم دالر امريكا در 
اين مدت زماني به ميزان 2.1 درصد در سال را تجربه كرده 
است. يك دالر در سال 1861 معادل قدرت خريد حدود 
29 دالر در سال 2020 است كه نشان از تفاوت 28.20 دالر 

ظرف 159 سال اخير است.

    ظهور امپراتوري جديد
در اين س��ال بزنگاه مهمي ديگر نه تنه��ا در تاريخ اياالت 
متحده بلكه در كل تاريخ قاره امريكا اتفاق افتاد امپراتوري 
استعماري اسپانيا كه نزديك به چهار قرن قدرت مسلط در 
امريكاي جنوبي و مركزي و حوزه پاسيفيك بود در اين جنگ 
شكست سختي خورد و در نتيجه نيروي دريايي اسپانيا نابود 
و امپراتوري تاريخي اين كشور به تاريخ پيوست و بسياري از 
مستعمرات از جمله كوبا استقالل يافتند و نيز ايالت فلوريدا 
و فيليپين به امريكا پيوستند، مورخان اين نبرد را پاياني بر 
نخستين امپراتوري استعماري اروپايي و آغاز تبديل امريكا 
به يك قدرت جهاني مي دانند. مقايسه اين برهه تاريخي با 
امروز نشان مي دهد كه قيمت دالر در حال حاضر به ميزان 
2.996 درصد بيشتر از ميانگين قيمت دالر از سال 1898 
است. تورم دالر امريكا در اين بازه زماني 2.8 درصد در سال 
را تجربه كرده است. به عبارت ديگر، يك دالر در سال 1898 

معادل قدرت خريد حدود 30.96 دالر در سال 2020 است، 
كه حاكي از تفاوت 29.96 دالر ظرف 122 سال است.

    زيمرمن
س��ال 1914 به دنبال چندين دهه صلح نيروهاي مركزي 
اروپا شامل آلمان قيصري، دولت اتريش و هنگري و عثماني 
به نبرد با متفقين انگليس��ي و روس و فرانسه پرداختند و 
نخستين جنگ عالم گير اتفاق افتاد دولت اياالت متحده 
امريكا بر اساس اصول سياست خارجي بي طرفانه خود سعي 
بر پرهيز از مداخله در جنگ اروپايي ها داشتند اما در نهايت 
دولت امريكا تحت رياست جمهوري ويلسون وارد جنگ شد 
تصميم امريكا براي ورود به جنگ به دنبال غرق كشتي هاي 
امريكايي توس��ط زيردريايي هاي آلماني و رمز گشايي از 
تلگراف زيمرمن، تلگرافي از سوي وزير خارجه آلمان براي 
سفير اين كشور در مكزيك ارسال شد كه به دولت مكزيك 
وعده مي دهد در صورت حمله به امريكا بخشي از خاك اين 
كشور به مكزيك ملحق شود، صورت گرفت كه در نهايت با 
ورود امريكايي ها در حالي كه جنگ به نفع نيروهاي متحدين 
پيش مي رفت پيروزي متفقين در سال 1918 به ارمغان آمد. 
طبق آمارها، قيمت دالر امروزه به ميزان 2.469 درصد بيشتر 
از ميانگين قيمت دالر از س��ال 1914 و همچنين 1.601 
درصد بيشتر از سال 1918 است. تورم دالر امريكا طي اين 
دوره 3.11 درصد در سال را تجربه كرده است همچنين اين 
ميزان از سال 1918 به مقدار2.82 درصد است. به عبارت 
ديگر، يك دالر در س��ال 1914 معادل قدرت خريد حدود 
25.7 دالر امروز اس��ت كه تف��اوت 24.7 دالري را در 106 
سال اخير را نشان مي دهد، همچنين يك دالر در سال 1918 
معادل قدرت خريد 17 دالر در سال 2020 است كه نشان از 

تفاوت 16 دالري را  طي 102 سال  است.

    ركود بزرگ
سال 1929 بزرگ ترين بحران اقتصادي در سده بيستم رقم 
خورد كه از آن با عنوان ركود بزرگ ياد شده است، اين بحران 
يك دهه به طول انجاميد. قيمت دالر امروز در سال 2020 
به ميزان 1.402 درصد بيشتر از ميانگين قيمت دالر از سال 
1929 است. تورم دالر امريكا در اين دوره به ميزان 3 درصد 
رشد را در سال تجربه كرده است. در واقع، يك دالر در سال 
1861 معادل قدرت خريد حدود 15 دالر در سال 2020 
است كه حاكي از تفاوت 14 دالري در مدت 91 سال است.

   ظهور ابرقدرت
سال 1939 به دنبال يورش آلمان نازي به خاك لهستان 
بزرگ ترين جنگ در تمام تاريخ با 85 ميليون كشته اتفاق 
افتاد دولت امريكا پس از پايان جنگ بين الملل اول مجددا 
به سياست انزواطلبانه خود بازگشته بود كه حمله نيروهاي 

ژاپني به بندر پرل هاربر در 1941 ورق را برمي گرداند دولت 
روزولت به آلمان و ژاپن اعالن جنگ داده و به متفقين اروپايي 
خود انواع سالح ها را مي رساند به دليل دوري امريكا از صحنه 
جنگ و سيل توليدات نظامي امريكايي كه در جبهه هاي 
شرق اروپا و ساير نقاط استفاده مي شود امريكا پس از پايان 
جنگ تبديل به يك��ي از ابرقدرت هاي اقتصادي و نظامي 
مي شود، با پيروزي امريكا و متفقين در جنگ جهاني دوم 
و تقابل دو بلوك غرب و شرق، دولت امريكا براي جلوگيري 
از نفوذ كمونيسم در كشورهاي اروپاي غربي، تركيه و يونان 

طرح مارشال و بازسازي اقتصادي اروپا را اجرا مي كند.
نگاهي به آمارها نشان مي دهد قيمت دالر در سال 2020 
به ميزان 1.748 درصد بيشتر از ميانگين قيمت دالر از 
س��ال 1939 و همچنين 1.327 درصد بيش��تر از سال 
1945 است. تورم دالر امريكا طي اين دوره 3.67 درصد 
در سال را تجربه كرده است همچنين اين ميزان از سال 
1945 به ميزان 3.61 درصد است. در واقع، يك دالر در 
سال 1939 معادل قدرت خريد حدود 18.5 دالر در سال 
2020 است كه تفاوت 17.5 دالر در 81 سال اخير را نشان 
مي دهد، از س��وي ديگر يك دالر در سال 1945 معادل 
قدرت خريد 14.2 دالر در سال 2020 است كه نشان از 

تفاوت 13.2 دالري را در 75 سال دارد.

    شوك نيكسون
سال 1971 دولت نيكسون قابليت تبديل دالر امريكا به طال 
را به شكل يك  طرفه فسخ و دالر را به ارز بي  پشتوانه تبديل 
كرد. اين اقدام باعث شد شرايطي پديد آيد كه دالر امريكا 
تبديل به ارز اندوخته بسياري از كشور ها شود. قيمت دالر 
در شرايط امروز به ميزان 534.5 درصد بيشتر از ميانگين 
قيمت دالر از سال 1971 است. تورم دالر امريكا در اين دوره 

به ميزان 3.8 درصد رشد در سال داشته است. در واقع، يك 
دالر در سال 1971 معادل قدرت خريد حدود 6.3 دالر در 
سال 2020 است كه نش��ان از تفاوت 5.3 دالري در مدت 

49 سال اخير دارد.

  تنها ابرقدرت
امريكا از جنگ سرد پيروز و سربلند بيرون آمد اتحاد 
شووري ابرقدرت شرق از هم پاشيد، امريكا به عراق به 
دليل يورش به كويت و به هم زدن نظم و اصول جهاني 
حمله و ع��راق را درهم كوبيد، در اي��ن دوره تاريخي 
امريكا خود را به عنوان تنه��ا ابرقدرت جهاني مطرح 
كرد. قيمت دالر  س��ال 2020 به ميزان 83.1 درصد 
بيشتر از ميانگين قيمت دالر از سال 1992 است. تورم 
دالر امريكا در اين دوره به ميزان 2.1 درصد رشد را در 
سال تجربه كرده است، يك دالر در سال 1992 معادل 
قدرت خريد حدود 1.8 دالر در سال 2020 است، كه 
نشان از تفاوت 0.8 دالري در مدت 28 سال اخير  دارد.

  پرده آخر بحران ها در قرن بيست و يكم
قرن جديد براي امريكا با حمله تروريستي به برج هاي 
دوقلوي مركز تجارت جهاني و اشغال عراق و افغانستان 
شروع شد  و با بحران بزرگ اقتصادي و تهديد اقتصادي 
چين ادامه پيدا كرد،  آمارها نش��ان مي دهد در هزاره 
جديد قيمت دالر در سال 2020 به ميزان 49.2 درصد 
بيشتر از ميانگين قيمت دالر از ابتداي قرن جديد است. 
تورم دالر امريكا در اين دوره به ميزان 2 درصد رشد را 
در سال نشان مي دهد. يك دالر در سال 2000 معادل 
قدرت خريد حدود 1.5 دالر در سال 2020 است، كه 

نشان از تفاوت 0.5 دالري در طول دو دهه اخير دارد.
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 معقول سازي انتظارات 
از عمليات بازار باز

حسين دروديان|
ش��روع عمليات بازار باز در كشور و بهره گيري از 
ظرفيت اين ابزار سياس��ت گذاري مهم مي تواند 
آثار مثبت و مطلوبي در اقتصاد به ارمغان آورد، اما 
نبايد سطح انتظارات از اين ابزار غيرمعقول باشد.

عمليات بازار باز رايج ترين ابزار اعمال سياس��ت 
پولي در اقتصادهاي امروز است. به همين دليل، 
تمايل جامعه سياست گذاري و كارشناسي اقتصاد 
نسبت به توصيه به كاربرد اين ابزار در اقتصاد ايران 
كاماًل قابل پيش بيني است. اخيراً اين انتظار به سر 
آمد و نخستين ورود بانك مركزي به خريد اوراق 

بدهي دولت در بازار سرمايه واقع شد.
اگر عمليات بازار باز به ابزار اصلي سياست گذاري 
پولي در دنيا بدل ش��ده، به اين علت اس��ت كه 
هدف ابزاري بانك هاي مركزي امروز، تحقق نرخ 
بهره در سطح هدف اس��ت. مهم ترين خروجي 
جلسات كميته سياست پولي بانك هاي مركزي 
دنيا، تعيين نرخ بهره در سطحي ازپيش مشخص 
است. اين هدف بايد با كاربرد عمليات بازار باز يا 
همان خريد و فروش اوراق دولتي تحقق يابد. براي 
كاهش نرخ بهره يا جلوگيري از افزايش آن بانك 
مركزي بايد مب��ادرت به خريد اوراق كند. خريد 
اوراق از سوي بانك مركزي هم فشار بر نرخ بهره در 
بازار اوراق را تنزل داده و هم با تزريق پول پرقدرت 
كه روانه حس��اب بانك ها خواهد شد، نرخ بهره 
بين بانكي را تعديل مي كند. پس عمليات بازار باز 
به طور متناسب و همزمان، نرخ بهره در بازار اوراق 
و بين بانكي را هدف قرار مي دهد. هدف از تنظيم 
نرخ بهره در يك سطح مشخص، تعقيب اهداف 
ضدتورمي و ضدركودي مدنظر سياست گذار است 
كه البته بانك هاي مركزي در سه دهه اخير بيشتر 

جانب اهداف تورمي را مي گيرند.
بهره گيري از ظرفيت باالي عملي��ات بازار باز و 
تجويز آن به عنوان ابزار اصلي سياست گذاري پولي 
در ايران نيازمند برخي از مالحظات است كه در 

ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود: 
اقتصاد ايران در دو سال اخير تورم بااليي به خود 
ديده است. اين تورم به وضوح پس از عملي شدن 
تهديد خروج امريكا از برجام و رخدادهاي متعاقب 
آن به وقوع پيوس��ت كه ش��امل جهش نرخ ارز، 
محدوديت ورود كاال، تشديد انتظارات تورمي و 
رشد منفي در بخش توليد است. اين ويژگي ها، 
مختصات بارز تمامي دوره هاي تورم ش��ديد در 
اقتصاد ايران اس��ت؛ يعني س��ال هاي 73-74، 
92-90 و 98-97. ب��ه عبارت ديگر جنس تورم 
در اين ادوار، فش��ار هزينه يا تورم ركودي است 
ك��ه در آن علت جهش ت��ورم، همان علت ركود 
در بخش عرضه اس��ت )تنگناهاي سمت عرضه 
از ناحيه اخت��الل در ارتباطات خارجي اقتصاد و 
فروش نفت( . چنين تورمي با افزايش نرخ سود به 
عنوان شيوه متعارف ضدتورمي در عمليات بازار 
باز عالج نشده و حتي محدوديت سمت تقاضا را بر 
تنگناهاي طرف عرضه مي افزايد، ضمن اينكه خود 

به عاملي جديد در فشار هزينه تبديل مي شود؛ 
 كاهش نرخ سود براي سبك كردن فشار هزينه 
بر بخش توليدي، با خطر سيال شدن نقدينگي 
انباشته با اهداف سفته بازانه روبه روست. به ويژه 
در ش��رايطي كه تورم در باالترين س��طوح خود 

قرار دارد؛ 
 افزايش يا كاهش نرخ س��ود در عمليات بازار باز، 
هر دو مستعد باال نگه داشتن سطح رشد نقدينگي 
است. كاهش نرخ سود سياست متعارف انبساطي 
است كه بر انگيزه هاي وام ستاني افزوده و هزينه 
وجوه نقد براي بانك ها را هم كاهش مي دهد. اما 
افزايش نرخ سود به عنوان روال انقباضي مرسوم، 
به سبب سهم باالي سپرده هاي سرمايه گذاري 
مدت دار در اي��ران، باز هم اس��تعداد اين را دارد 
كه با فش��ار بر هزينه بانك ها در پرداخت سود، 
اين بار رشد نقدينگي را از محل پرداخت مستقيم 
سود س��پرده باال نگه دارد. اين همان مكانيسم 
شناخته شده تأثير نرخ سود بر افزايش نقدينگي 

در سال هاي اخير بوده است.
اين همه بيانگر آن اس��ت كه در شرايط كنوني 
انتخاب روش��ن و مطمئني مبني بر كاهش يا 
افزايش نرخ بهره در دس��ت نيست. اين مشكل 
ريش��ه در كارايي سياست پولي كه ماهيتًا يك 
سياست طرف تقاضاست، دارد و به دليل همين 
ماهيت براي حل و عالج ركود تورمي كه ريشه 
در اختالالت طرف عرضه اقتصاد دارد از كارايي 
كمتري برخوردار است. از يك طرف افزايش نرخ 
س��ود ركود را بدتر كرده و از سوي ديگر كاهش 
نرخ سود هم به تورم دامن مي زند. كاهش نرخ 
س��ود از طريق تقويت جريان وام دهي مي تواند 
رشد نقدينگي را باال نگه داشته و افزايش آن با 
فربه شدن سپرده هاي سرمايه گذاري و كاهش 
جريان محو پول همين نتيجه را به جا مي گذارد. 
در اين وضعيت سياست گذاري پولي بايد مبتني 
بر تابع واكنش��ي مش��تمل بر دو متغير هدف 
سياست گذار يعني شكاف نرخ تورم و توليد باشد 
و وزن هاي اين دو متغير )و به عبارت ديگر ميزان 
اهمي��ت اين دو متغير كلي��دي( بايد به نحوي 
تعيين شود كه نه تغيير نرخ سود باعث تعميق 
ركود شود و نه براي بهبود توليد فشار تورمي از 

كنترل خارج شود.
ورود بانك مركزي به بازار اوراق در شرايط فعلي، 
ممانعت از افزايش نرخ سود پس از انتشار وسيع 
اوراق بدهي از سوي دولت را در پي دارد. كسري 
دولت در سال جاري و به ويژه سال آينده بسيار 
جدي است و يكي از در دسترس ترين گزينه ها 
براي تأمين آن انتشار اوراق بدهي است. اين امر 
ريسك واگرايي نرخ ها و حتي عدم فروش اوراق 
را جدي مي سازد. اجراي عمليات بازار باز توسط 
بانك مركزي مي تواند در رفع اين مخاطره كارايي 

داشته باشد.



دانش و فن10گزارش

اپراتورها به دنبال افزودن سنجه هاي كيفيت اينترنت در مناطق هستند 

نگراني اپراتورها براي مردم خوب است
گروه دانش و فن   

اگرچه انتشار گزارش  از وضعيت سرويس دهي اپراتورهاي 
همراه و ثابت، موضوع جديدي نيس��ت و پيش از اين هم 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي به اين كار 
اقدام مي كرد، اما انتظاري كه مسووالن با راه اندازي سامانه 
نت سنج پالس دارند اين است كه با شفافيتي كه در مشاهده 
كيفيت اينترنت وج��ود دارد و مردم به صورت آنالين و در 
لحظه مي توانند از وضعيت سرويس خود و سرويس هاي 
ديگر در نقاط مختلف كشور باخبر شوند، اپراتورها تالش 

بيشتري براي بهبود كيفيت شبكه هاي خود كنند. 
حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي روز گذشته در نشست خبري »راه اندازي 
س��امانه نت س��نج پالس و قابليت هاي آن« اظهار كرد: 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات از ابتداي حضور خود، 
درخواست داشتند كيفيت براي مردم شفاف شود و نظارت 
از سمت مردم باشد و اين مساله به عنوان سياست كلي در 
دستور كار سازمان تنظيم مقررات ارتباطات قرار گرفت. در 
حال حاضر ۱۷ اپراتور ثابت، سه اپراتور موبايل و دو اپراتور 
ثابت بي سيم داريم و بر اين اساس پروژه اي طراحي كرديم 
كه ش��اخص هاي كيفيت را بر اس��اس اسناد بين المللي 
بررسي كنيم كه شاخص كيفيت سرويس از تاخير، جيتر و 
پكت الس و شاخص تجربه مشتري از جمله اينكه صفحه با 
چه سرعتي لود مي شود را دربرمي گيرد. براي آگاهي از اين 
اطالعات، يكي از روش ها اين بود كه به اطالعات اپراتورها 
اكتفا كنيم كه امكان مهندس��ي اطالعات وجود داشت و 
ممكن بود فقط اطالعات خوب به دست ما برسد. به همين 
دليل سعي كرديم خود را به جاي مشتري بگذاريم، براي اين 
كار ۶۰۰۰ سنجه كيفيت خدمات اپراتورها را در سطح كشور 
نصب كرديم كه شاخص هاي اطالعات را بررسي كنند و 
اين اطالعات به صورتي كه براي مردم قابل درك باش��د، 
در سامانه نت سنج پالس قرار مي گيرد و مردم مي توانند 
به صورت شفاف اين اطالعات را مشاهده كنند. وي ادامه داد: 
همچنين در كل كشور ۲۴۰ هزار كيلومتر درايو تست قرار 
داديم، به اين صورت كه ماشيني با سيم كارت اپراتورهاي 
مختلف در كل كشور تردد و بررسي مي كند كه اپراتورها 
پوشش مناسبي دارند يا خير. البته با امكان درايو تست تنها 
مي توان پوشش خيابان ها را بررسي كرد و داخل خانه ها را 
شامل نمي شود مورد بررسي قرار داد. به همين منظور براي 
اينكه پوشش داخلي اپراتورها را در نظر بگيري، اپليكيشني 
طراحي كرديم كه اگر مشتركين آن را روي گوشي خود 

نصب كنند، هم مي توانند به صورت آنالين اطالعات را ببيند 
و هم اطالعات را براي ما بفرستند.«

  بيش از 130 هزار نفر از نت سنج بازديد كردند
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان 
اينكه اطالعات سامانه ۱۹۵ با سامانه نت سنچ پالس يكپارچه 
شده، افزود: »اپراتورها از اينكه مردم در جريان كيفيت قرار 
مي گيرند، نگران هستند اما اين براي مردم خوب است، كما 
اينكه تاكنون بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر از سايت بازديد كردند و 
نظرشان را درباره سامانه دادند. در اين مدت هم كاربراني كه 
از اين سامانه استفاه كردند، ۴۶ درصد گفتند سامانه خيلي 
خوب، ۳۵ درصد خوب و ۲۰ درصد گفتند كه متوس��ط يا 
ضعيف است.« فالح جوشقاني در پاسخ به اينكه آيا اپراتورها 
نظراتي كه درباره كيفيت آنها داده مي ش��ود را مي پذيرند، 
گفت: »برخي اپراتورها نظرشان اين است كه ديتاهايي كه 
از طريق سامانه نت سنج پالس به دست  مي آيد با ديتاهاي 
خودشان متفاوت اس��ت. طبيعي است كه اپراتور اين طور 
بگويد كه ديتا را قبول نداريم و نمره اول كشور هستيم. البته 
ما نسبت به اطالعات خود اطمينان داريم حاال اگر گروهي 
مشكلي در اين اطالعات مي بينند مي توانند گزارش هاي 
خود را براي ما ارسال كنند و ما هم آن را بررسي و اگر اشتباه 
از سمت ما باشد اعالم و آن را رفع مي كنيم. تفاوتي كه اين 
سامانه با نظارت هاي قبلي دارد اين است كه اطالعات سامانه 
در معرض ديد مردم قرار دارد و نياز نيس��ت ما بگوييم كار 
كدام اپراتور خوب اس��ت و كدام بد.« وي همچنين درباره 
تضمين تاثير نت س��نج پالس بر افزاي��ش بهبود كيفيت 
اينترنت بيان كرد: »قباًل ما گزارش هاي فصلي و س��االنه از 
وضعيت سرويس دهي اپراتورهاي همراه و ثابت مي داديم 
و بس��ياري از مردم هم اصاًل اين گزارش ها را نمي ديدند و 
به آن توجه نداش��تند؛ اما حاال مردم به صورت آنالين و در 
لحظه مي توانند از وضعيت سرويس خود و سرويس هاي 
ديگر در نقاط مختلف كشور باخبر شوند. مطمئن باشيد 
به مرور زمان اثرات بهبود كيفيت شبكه اينترنت كشور را 
خواهيد ديد چرا كه اپراتورها حاال مي دانند مردم آنها را رصد 
مي كنند. از طرفي پيش از اين در بسياري از مواقع، زماني كه 
مشترك با شركت هاي اينترنتي تماس مي گرفت آنها مشكل 
را به گردن مخابرات يا زيرساخت مي انداختند. حاال با اين 
سامانه همه چيز ش��فاف خواهد شد و حواس ما هم بيشتر 
جمع خواهد شد كه مشكل از سمت اپراتورهاست يا بخش 
حاكميت چون ديگر همه چيز آنالين و شفاف ثبت مي شود.« 

  بازار ما به بلوغ نرسيده است
يكي از مواردي كه از زمان  راه اندازي نت سنج پالس مطرح 
ش��ده، اين است كه چنين س��امانه اي براي نخستين بار 
راه اندازي شده، هرچند اين موضوع بدين معنا نيست كه 
ايران از نظر فناوري هاي نوين در س��طح باالتري از ساير 
كش��ورها قرار داد. فالح درباره اين موض��وع توضيح داد: 
»اقدام��ي كه ما انجام داديم به اين معنا نيس��ت كه بقيه 
كشورهاي دنيا اين تكنولوژي را ندارند يا در كاربران شان 
اين نياز حس نشده است. در كشورهاي ديگر دنيا به اين 
دليل كه بازارهاي اپراتوري شان به بلوغ رسيده است، نظارت 
رگوالتورها به حوزه هاي پسيني رفته است. شرايط بلوغ بازار 
تعيين مي كند مردم كدام اپراتور و كدام كيفيت را انتخاب 
مي كنند. متاسفانه با گذشت اين همه سال، ما بلوغ مناسب 
را در بازار اپراتورها نداريم. بازار ما شاخص هاي خوبي دارد 
اما رقابتي نيس��ت و همين مساله ايجاد مشكل مي كند. 

به طور مثال، ما سه اپراتور همراه در كشور داريم كه يكي 
از آنها سهم ۵۵ درصدي دارد، يكي ۴۰ درصدي و ديگري 
كمتر از ۵ درصد. اين نش��ان مي دهد هيچ رقابتي در بازار 
نيست. در حوزه تلفن ثابت نيز وضعيت ما به همين شكل 
است و ش��ركت مخابرات به در دست داشتند بيش از ۵۵ 
درصد بازار، انحصار دارد.« او درباره علت اين انحصار اظهار 
كرد: »انحصار ذاتي مخابرات به دليل مشكل در واگذاري 
اين ش��ركت در مرحله خصوصي سازي ايجاد شده است. 
زيرساخت هاي شبكه اين شركت در زمان دولتي بودن و با 
هزينه دولت ايجاد شده و حاال شرايط به گونه اي است كه 
براي شركت هاي بخش خصوصي صرفه اقتصادي ندارد كه 
با هزينه باال يك شبكه موازي ديگر در اين زمينه ايجاد كنند. 
از طرفي مخابرات حاال رقيب شركت هاي اينترنتي است و 
با اينكه توانس��ته ايم بازار ۵ تا ۴ ميليون براي شركت هاي 
اينترنت ثابت ايجاد كنيم اما همچنان نزديك ۵۰ درصد 

بازار در اختيار مخابرات اس��ت. در واقع مخابرات عالوه بر 
عمده فروش��ي، خرده فروشي هم انجام مي دهد و اين كار 
را براي شركت هاي اينترنتي سخت تر كرده است. ما براي 
پايان دادن به اين انحصار دو راه حل درنظر گرفتيم. در اولين 
گام به شركت ايرانيان نت به عنوان اپراتور چهارم در حوزه 
فيبرنوري مجوز براي ايجاد شبكه براساس فيبرنوري داديم 
اما به داليل مختلف اين اپراتور نتوانست سرمايه گذاري 
الزم در اي��ن بازار را انجام ده��د. در نهايت راه حل دومي را 
درنظر گرفته ايم و آن ايجاد يك كنسرس��يوم مشترك با 
تركيب اپراتورهاي FCP و وزارت نيروي براي گس��ترش 
شبكه فيبرنوري است. با تشكيل اين كنسرسيوم كه مراحل 
نهايي خود را طي مي كند، قرار است از راه هوايي و با توجه 
به زيرساخت هاي وزارت نيرو در زمينه شبكه فيبرنوري، 
اپراتورهاي اينترنتي امكان ارايه س��رويس فيبرنوري را 

داشته باشند.«
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اندرويد اتوريتي| تنش هاي ميان دولت امريكا و هواوي 
تمامي ندارد و اخيرا نيز وزارت دادگس��تري اين كشور، 
كمپاني چيني را به چندين و چند جرم مختلف متهم كرده 
است. به گزارش ديجياتو، جرايمي كه وزارت دادگستري 
اين كشور براي هواوي در نظر گرفته بسيار سنگين است. 
البته هواوي هم بي كار ننشسته و اعالم كرده اگر امريكا از 
اين جرايم مطمئن است، بهتر است اسناد آن را به صورت 
عمومي منتشر كند. اين جرايم شامل سرقت اطالعات، 
جلوگيري از پيشروي روند كيفر خواهي دادگاه، اخاذي 
و رش��وه دادن مي ش��ود. با وجود اينكه اين جرايم بسيار 
سنگين است، وزارت دادگستري مدارك و شواهد كافي 
براي اثبات آنها ندارد. هواوي هم مشخصا اين اتهامات را 
به كل رد كرده و مي گويد در صورت كه ش��واهدي وجود 
دارد، بهتر اس��ت به صورت عمومي منتش��ر شود. جان 
سافولك مدير امنيت سايبري هواوي، در اين رابطه گفته 
است: »ما تنها مي گوييم كه پنهان كاري نكنند و خجالت 
نكش��ند. اس��ناد را منتش��ر كنند و اجازه دهند كل دنيا 
نظاره گر باشند.« سافولك مستقيما به اتهامات واردشده 
به اين كمپاني مبني بر ايجاد بك دور ها براي جاسوس��ي 
از شبكه هاي مخابراتي كشور هاي ديگر اشاره مي كند. او 
همچنين به شواهدي اشاره مي كند كه در پي آن هواوي 
به سرقت اطالعات سري و سوءاستفاده از آنها براي تقويت 

خود متهم شده است. او در همين رابطه مي گويد كه اگر 
حكم بر سرقت اطالعات بود، ديگر شركت هاي اين حوزه 
نيز بايد با همين نرخ، رشد مي كردند. او در ادامه مي گويد 
اگر اطالعات سري سودآوري وجود داشته باشد كه هواوي 
از رقباي خود دزديده، آنها هم پا به پاي كمپاني بايد رشد 
مي كردند. پيش از اينكه هواوي توسط امريكا تحريم شود، 
اين كمپاني در مسير رسيدن به رتبه يك توليدات گوشي 
هوشمند در دنيا قرار داشت و مي توانست امثال سامسونگ 
را به زير بكشد. با اين حال تحريم ها چندان روي سهم بازار 
اين كمپاني چيني تاثير نگذاشته و در حال حاضر در رتبه 
دوم و باالتر از ش��ركت هايي مانند اپل قرار گرفته است. 
سافولك در آخر مي گويد: »اعتقاد كاربران ما، همانطور كه 
در ۳۰ سال گذشته ديده ايد، به ما نشان مي دهد كه در رابطه 

با اين اتهامات چه عقيده اي خواهند داشت.«

ت�ك اكسپلوريس�ت| ويكي پدي��ا محبوب ترين 
دايره المعارف آنالين دنيا اس��ت ولي برخي مقاالت آن 
به طور مرتب به روز نمي شوند. براي حل اين مشكل هوش 
مصنوعي به كمك آمده است. به گزارش مهر، به منظور 
به روزرس��اني مرتب مطالب منتشرشده در ويكي پديا 
قرار است از يك سيستم هوش مصنوعي استفاده شود 
كه مي تواند محتواي قديمي را به طور خودكار شناسايي 
ك��رده و تغيير دهد. در حال حاضر ني��ز از ربات ها براي 
بهينه سازي مطالب ويكي پديا استفاده مي شود. اما اين 
كار محدودبه به روزرس��اني قالب هاي كلي و نيز مقابله 
با خرابكاري هاي اينترنتي است. پژوهشگران دانشگاه 
ام  آي تي سيستم هوش مصنوعي تازه اي ابداع كرده اند 
كه با بررسي مقاالت سايت ويكي پديا اطالعات قديمي 
را شناسايي كرده و بدون دخالت انسان اطالعات تازه را 
جايگزين مي كند. نح��وه نگارش و ويرايش اطالعات از 
طريق سيستم يادشده شباهت زيادي با عملكرد انسان 
دارد و پاراگراف بندي آن نيز با هوشمندي زيادي صورت 
مي گيرد. همچنين تناقض هاي احتمالي در جمالت را 
شناسايي و حذف مي كند. اين سيستم هوش مصنوعي 
هنوز براي اس��تفاده عمومي آماده نيست و دقت آن در 
حوزه دس��تور زبان ۳.۸۵ از ۵ است. لذا هنوز بايد براي 

ارتقاي آن تالش هاي بيشتري انجام شود.

رويت�رز| فيس بوك كنفرانس ماركتينگ س��االنه 
خود در سان فرانسيسكو را كنسل كرده و علت اين كار 
ترس از دامن زدن به شيوع ويروس كرونا عنوان شده 
است. به گزارش ديجياتو، اين كنفرانس كه هر ساله در 
سان فرانسيسكو برگزار مي شود، پذيراي بيش از ۴۰۰۰ 
نفر اس��ت و در آن فيس بوك از استراتژي هاي جديد 
بازاريابي خود رونمايي مي كند. با اين حال با توجه به 
ش��يوع بي رويه ويروس كرونا )COVID_۱۹( اين 
غول شبكه هاي اجتماعي تصميم گرفت تا كنفرانس 
امس��ال خود را لغو كند. سخنگوي فيس بوك در اين 
رابطه گفته اس��ت: »اولويت اول ما سالمت و امنيت 
تيم هاي مان اس��ت و به همين دليل و صرفا به دليل 
پيشگيري و احتياط، كنفرانس بين المللي بازاريابي 
خود را به دليل ريس��ك باالي ابتال به ويروس كرونا 
لغو مي كنيم.« كرونا ويروس تاكنون باعث تعطيلي 
كارخانه ها و فروش��گاه ها، كاهش توليدات و تاخير 
در عرضه محصوالت شده اس��ت. فيس بوك اولين 
شركتي نيست كه كنفرانس خود را لغو مي كند. هنوز 
درماني براي اين ويروس خطرناك معرفي نش��ده و 
از همين رو بسياري از شركت هاي تكنولوژي محور 
براي حفاظ��ت از جان كارمندان، اكث��ر برنامه ها و 

كنفرانس هاي خود را لغو مي كنند.

گيزموچاينا| سامس��ونگ و ال جي مش��غول توليد 
نمايشگرهايي مخصوص موبايل هستند كه به كاربران 
اجازه مي دهد از تمام قدرت موبايل شان استفاده كنند. 
به گزارش مهر، كاربردهاي تلفن هوشمند بسيار وسيع 
هستند. از بازي هاي آنالين گرفته تا تماشاي فيلم، تايپ 
كردن و غيره. با وجود اين، تايپ كردن روي نمايش��گر 
موبايل كار سختي است. درهمين راستا براي تسهيل 
اس��تفاده از موبايل، ش��ركت هاي سامسونگ و ال جي 
تصميم دارند يك مانيتور قاب��ل حمل براي موبايل ها 
بسازند. اين مانيتورها سبك هستند و با سيم يا بلوتوث 
به دس��تگاه متصل مي ش��وند. پيش از اين شركت ها 
روش هاي مختلفي براي بزرگ تر كردن نمايشگر موبايل 
به كار گرفتند. گوگل در اندرويد ۱۰ حالت »دسك تاپ 
م��ود« را عرضه كرد كه ب��ه كاربران اج��ازه مي دهد از 
طريق يك نمايش��گر بزرگ تر از موبايل شان استفاده 
كنند. سامس��ونگ نيز حالت مشابه »دكس مود« را در 
دستگاه هايش ارايه كرده است. البته ال جي نيز در نسخه 
نرم افزار اندرويد ۱۰ خود حالت مشابهي را عرضه كرده 
اما نمايشگر جديد مانيتوري قابل حمل را براي كاربران 
فراهم مي كند كه به طور خاص ب��راي موبايل طراحي 
شده است. اين نمايشگر داراي يك كيبورد است و كاربر 

مي تواند آن را به دستگاه مورد نياز خود وصل كند.

پاسخ هواوي به امريكا
در مورد اتهام جاسوسي

بازنويسي خودكار مقاالت 
ويكي پديا با هوش مصنوعي

كنفرانس بين المللي فيس بوك 
لغو شد

مانيتور قابل حمل براي موبايل 
ساخته مي شود

زددي نت| فرماندهي سايبري امريكا، وزارت امنيت 
داخلي و پليس فدرال اين كش��ور از شناس��ايي يك 
بدافزار جديد خبر داده و آن را به كره شمالي منتسب 
كرده اند. به گزارش فارس، امريكا مدعي اس��ت يك 
بدافزار تازه كره شمالي را شناس��ايي كرده كه براي 
انجام حمالت هكري مورد استفاده قرار گرفته است. 
اين بدافزار در قالب يك حمله فيشينگ منتشر شده 
و از طريق آن براي سرقت اطالعات تالش شده است. 
بدافزار يادشده به هكرها امكان مي دهد از راه دور به 
رايانه هاي مختلف دسترس��ي يابند و داده هاي مورد 
نياز خود را به سرقت ببرند. هدف از اين كار دور زدن 
تحريم هاي اقتص��ادي و تبادل ارز ديجيتال توصيف 
ش��ده اس��ت. وزارت خزانه داري امريكا در سپتامبر 
سال ۲۰۱۹ تحريم هايي را به علت حمالت سايبري 
ادعايي كره ش��مالي به اين كشور تحميل كرده بود. 
امريكا مدعي است بدافزار جديد توسط گروه هكري 
HIDDEN COBRA طراحي شده كه بزرگ ترين 

و فعال ترين گروه هكري در كره شمالي است.

آسين ايج| نتايج يك بررسي نشان مي دهد ۴۰ درصد از 
كاربران اپليكيشن هاي اجتماعي، اطالعات شخصي خود 
را در محيط اين برنامه ها به اشتراك مي گذارند. به گزارش 
فارس، ۶۶ درصد از زنان كاربر اپليكيشن هاي دوست يابي، 
مي گويند احساس مي كنند افراد فعال در برنامه هاي يادشده 
قابل اعتماد هستند و اين در حالي است كه اين اعتماد بي پايه 
مي تواند امنيت افراد يادشده را به طور جدي به خطر بيندازد. 
همچنين ۶۳ درصد از افرادي كه از سال ۲۰۰۰ به اين سو 
متولد شده اند نيز گفته اند براي افشاي اطالعات خصوصي 
خود در محيط اپليكيشن هاي مذكور اقدام مي كنند. بررسي 
يادشده كه توسط موسسه نورتون اليف الك انجام شده، 
نشان مي دهد دانش عمومي در مورد خطرات استفاده از 
اپليكيشن هاي همراه و امكان افشاي اطالعات از طريق آنها 
پايين است و بايد در اين زمينه اطالع رساني هاي بيشتري 
انجام ش��ود. همين تحقيق كه در هند انجام ش��ده نشان 
مي دهد ۵۵ درصد از ساكنان شهرهاي بزرگ در اين كشور 
از اپليكيشن هاي مذكور به طور جدي براي آشنايي با افراد 

غريبه استفاده مي كنند.

زددي نت| بررس��ي موسس��ات امنيتي سايبري نشان 
مي دهد يك حمله از نوع فيشينگ بر ضد كاربران خدمات 
موبايلي بانكي در امريكا و كانادا آغاز شده است. به گزارش 
مهر، تحقيقات كارشناسان موسسه امنيتي الك اوت نشان 
مي دهد اين حمله فيشينگ با ارسال پيامك هاي فريبنده 
ب��راي كاربران تلفن همراه ص��ورت مي گيرد. پيامك هاي 
يادشده حاوي لينك به وب سايت هاي آلوده و مخربي هستند 
كه مشابه با سايت هاي بانك هاي معتبر طراحي شده اند، اما 
در صورت ورود اطالعات در آنها هكرها با سرقت اين داده ها 
مي توانند وارد حساب هاي بانكي كاربران شوند. بررسي ها 
نشان مي دهد حدود ۴۰۰۰ كاربر گوشي هاي هوشمند در 
برخي كشورها و به خصوص امريكا و كانادا هدف حمالت 
فيشينگ قرار گرفته اند. سايت هاي فريبنده طراحي شده 
نيز شباهت زيادي به سايت هاي بانك هاي مشهور و شناخته 
شده در امريكا و كانادا دارند. هنوز مشخص نيست چند نفر 
باب��ت اين حمالت دچار ضرر و زيان مالي ش��ده اند. برخي 
بانك هاي هدف اين حمالت براي مشتريان خود پيام هايي 

ارسال كرده و در اين زمينه به آنها هشدار داده اند.

زددي ن�ت| گوگل بي��ش از ۵۰۰ افزون��ه مخرب و 
خطرناك طراحي شده براي مرورگر كروم را از فروشگاه 
اينترنتي وب استور خود حذف كرده است. به گزارش مهر، 
حذف اين افزونه هاي مخرب حاصل بيش از دو ماه تحقيق 
و بررس��ي بوده است. شناس��ايي افزونه هاي يادشده با 
همكاري شركت سيسكو صورت گرفته است. افزونه هاي 
مخرب با تزريق آگهي هاي ناخواس��ته به درون محيط 
مرورگر كروم، پيام هاي بازرگاني متعددي را براي كاربران 
اين مرورگر به نمايش مي گذاشتند. همچنين برخي از 
اين افزونه ها كاربران را به سمت مشاهده وب سايت هاي 
خاصي هدايت مي كردند. در برخي موارد س��ايت هاي 
يادشده وابسته به شركت هاي مشهوري مانند دل، مكسي 
و بس��ت باي بوده اند و از همين رو شائبه همكاري اين 
شركت ها با طراحان افزونه هاي مذكور به طور جدي شكل 
گرفته است. تحقيقات نشان داده كه طراحي افزونه هاي 
يادشده بخشي از يك فعاليت بدافزاري بزرگ در محيط 
مرورگر كروم بوده كه از حداقل دو سال قبل به اين سو در 

جريان بوده است.

انگجت| رييس هيات مديره سامسونگ از سمت خود 
در اين شركت كناره گيري مي كند. او به جرم خرابكاري 
در فعاليت هاي اتحاديه اي كارگ��ران به ۱۸ ماه زندان 
محكوم ش��ده اس��ت. به گزارش مهر، لي سانگ هون، 
رييس هيات مديره سامسونگ الكترونيكز از مقام خود 
كناره گيري مي كند. اين شركت به زودي جانشين هون 
را تعيين مي كند. در دسامبر ۲۰۱۹ ميالدي، لي سانگ 
هون براي خراب��كاري در فعاليت هاي قانوني اتحاديه 
كارگري مجرم شناخته و به ۱۸ ماه حبس محكوم شد. 
او با استفاده از تاكتيك هاي مختلف فعاليت هاي اتحاديه 
كارگران را مختل مي كرد. اين تاكتيك ها شامل به تعويق 
انداختن مذاكرات بين مديران و كارگران، تعطيل كردن 
شركت هاي پيمانكاري كه در اتحاديه هاي كارگري فعال 
بودند و كشف اطالعات از كارگران براي وادار كردن آنها 
به ترك اتحاديه ها بودند. طبق اسناد موجود تمام اين 
اعمال خالف قانون در سال ۲۰۱۳ ميالدي اتفاق افتاده 
اس��ت. در آن زمان لي س��انگ هون، مدير ارشد مالي 

سامسونگ بود. 

شناسايي بدافزار جديد كره اي 
توسط  امريكا

بي توجهي كاربران به حفظ 
حريم شخصي در اپليكيشن ها

كالهبرداري موبايلي
در امريكا و كانادا

حذف بيش از ۵۰۰ افزونه 
مخرب از كروم توسط گوگل

رييس هيات مديره سامسونگ 
استعفا كرد

دنياي فناوري

شبكه ملي اطالعات
باالخره سامان مي گيرد؟

مع��اون راهبري مركز ملي فضاي مج��ازي درباره 
مصوبات آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي 
گفت: »تا پايان سال براي شبكه ملي اطالعات برنامه 
مصوبي خواهيم داشت كه تا سال ۱۴۰۴ ضمانت 
اجراي��ي دارد و دولت بعدي موظف ب��ه اجراي آن 
است.« عباس آسوشه در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: 
»اينترنت يك سرويس روي شبكه ملي اطالعات 
است و تعاملي مديريت شده با آن خواهيم داشت. 
آن جايي كه مديران و قانون گذاران اينترنت به حق 
مالكيت و ش��هروندي مردم ايران احترام بگذارند 
مي توانند به سرويس دهي شان در كشور ادامه دهند 
اما آن جايي كه اتفاقاتي مانند مسدودسازي صفحات 
ايراني در زمان شهادت حاج قاسم سليماني رخ دهد 
و مردم ما را از اطالع رس��اني محروم كنند، برخورد 
خواهيم كرد و درصدد آن هستيم با توسعه شبكه 
ملي اطالعات توان برخورد با آن را پيدا كنيم.« وي 
با بيان اينكه بر اس��اس اب��الغ رهبر معظم انقالب، 
شوراي عالي موظف ش��ده با تعيين زمان مقررات 
طرح كالن و معماري ش��بكه مل��ي اطالعات را به 
تصويب برساند و پس از آن طرح عملياتي و اجرايي 
اين شبكه را به جريان بيندازد، افزود: »در سه جلسه 
اخير شورا درراستاي همين ابالغيه مباحث مختلفي 
در خصوص طرح كالن، معماري و چارچوب هاي 
شبكه ملي اطالعات مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
و در نهايت كارگروهي توس��ط شورا تعيين شد تا 
كارشناسي هاي مربوط به شبكه ملي اطالعات در 

آن مورد بررسي قرار گيرد.«
معاون راهبري فني ش��وراي عالي فضاي مجازي 
خاطرنشان كرد: »طبق مصوبه شوراي عالي فضاي 
مجازي و در پي آن مصوبه تكميلي »س��ند تبيين 
الزامات شبكه ملي اطالعات«، شبكه ملي اطالعات 
زيرس��اخت ارتباطي فضاي مجازي كش��ور است 
اگر ش��بكه ملي اطالعات را به عنوان زيرس��اخت 
ارتباطي و اطالعاتي فضاي مجازي در نظر بگيريم، 
خدمات كاربردي مانند دولت الكترونيك، سالمت 
الكترونيك، تجارت الكترونيك و نيز محتواي فضاي 
مج��ازي مانند ص��وت و تصوير اينها روي ش��بكه 
ملي قرار مي گيرند. شبكه ملي اطالعات، خدمات 
كاربردي و محتوا مجموعا فضاي مجازي كشور را 
تشكيل مي دهند. متاسفانه در رسانه ها به مساله اي 
اشاره مي ش��ود كه كامال غلط است. آنها مي گويند 
شبكه ملي اطالعات يعني جدايي از اينترنت. يعني 
فضاي مجازي بدون اينترنت در حالي كه در طرح 
كالن و مصوبات شورا بر اينكه شبكه ملي اطالعات 
يك ش��بكه كامال ملي، مستقل و با مديريت كامال 
داخلي است و اينترنت يك خدمت روي آن است، 
تاكيد مي ش��ود. مردم كش��ور ابتدا به شبكه ملي 
اطالعات وصل مي ش��وند و پ��س از آن از خدمات 
مختلفي كه روي شبكه وجود دارد استفاده مي كنند. 

يكي از آنها خدمت اينترنت است.«
وي درباره زمان مقرر براي نهايي شدن طرح عملياتي 
شبكه ملي اطالعات، اظهار كرد: »مي توان گفت تا 
پايان سال براي شبكه ملي اطالعات برنامه مدون 
و مصوب خواهيم داش��ت. برنامه اي كه در شورا به 
تصويب برسد تا سال تا ۱۴۰۴ضمانت اجرايي دارد. 
تصويب طرح كالن شبكه ملي اطالعات به اين دليل 
است كه با تغيير دولت و اعضاي آن، توسعه شبكه 
ملي اطالعات بر اس��اس همين س��ند پيش برود. 
تصويب سند وابستگي به دولت خاص و فرد خاص 
را از بين مي برد چرا كه مصوبه شورا، مصوبه باالدستي 
و حاكميتي است و پيش بردن توسعه شبكه ملي 
طبق بندهايي كه به تصويب مي رسد جزو وظايف 

هر دولتي است كه در آينده سر كار بيايد.«
وي با بي��ان اينكه ارايه خدم��ات دولت الكترونيك 
روي پيام رس��ان هاي داخلي هدفي است كه به پيدا 
كردن جايگاه اصلي ش��بكه مل��ي اطالعات كمك 
مي كند، افزود: »اين كه ش��هروندان براي استفاده 
هر كدام از خدمات دولت مانند دريافت، پرداخت و 
تسهيالت بانكي از پيام رسان داخلي استفاده كنند. 
استفاده از رايانامه هاي بومي در سيستم هاي دولتي و 
مجموعه هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي كنند 
نيز از ديگر مواردي است كه به قرار گرفتن شبكه ملي 
اطالعات در جايگاه اصلي خود كمك مي كند. موتور 
جس��ت وجو نيز از اجزاي اصلي شبكه ملي مستقل 
است، موتور جست وجويي كه بتواند تا سال ۱۴۰۰ 
كل نيازهاي ملي فضاي مجازي كاربران را برطرف 
كند. البته هدف گذاري به اين معني نيست كه در بدو 
شكل گيري، از بازار سهم بگيرد. موتور جست وجوي 
بومي براي گرفتن سهم بازار، بايد با گوگلي كه ۲۰سال 
است در كشور ما مورد استفاده قرار مي گيرد و كاربران 
به آن وابسته هستند رقابت كند. اين كمي سخت اما 
شدني است. براي رسيدن به اين اهداف بايد اقدامات 
تكميلي انجام شود قطعا اجرايي شدن آنها بيش از 
س��ال ۱۴۰۰ وقت خواهد برد. با اجرايي شدن طرح 
كالن و معماري در شبكه ملي اطالعات رخ مي دهد 
نه تنها شاهد تحول در امور شبكه اي خواهيم بود بلكه، 

كسب و كارهاي اينترنتي نيز متحول خواهد شد.«
آسوش��ه درباره تكليف وزارت ارتباط��ات به ارايه 
معماري شبكه ملي اطالعات به شوراي عالي فضاي 
مجازي، بيان كرد: »وزارت ارتباطات در همان زمان 
مقرر طرح را ارايه كرد و بررس��ي آن در دستور كار 
قرار گرفت. اما چون اختالف نظرهاي كارشناسي 
وجود داش��ت، روي آن بحث بيشتري انجام شد و 
در نهايت همان كارگروهي كه ابتدا گفتم، ش��كل 
گرفت. اكنون سند واحدي به صحن شوراي عالي 
فضاي مجازي رفته تا به تصويب برس��د. در جلسه 
آخر شورا )جلسه شصت و س��وم كه در ۱۲ بهمن 
برگزار شد( از آن جايي كه توافق نظر بااليي وجود 
داشت، بخش زيادي از سند به تصويب رسيد. اينكه 
سند طرح كالن ش��امل چه چيزهايي باشد، براي 
بخش هاي مختلف شبكه ملي و خدمات كاربردي 
هدف گذاري صورت گرفت و چارچوب كلي طرح به 
تصويب رسيد. اين سند بر اساس زمان بندي شورا 

مورد تاييد قرار خواهد گرفت. 
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در مسير رشد صادرات كشور انجام شد

رونق صادرات محصوالت كشاورزي با حمايت بنياد بركت
حمايت هاي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( ام��كان صادرات بي��ش از ۱۲۰۰ تن انواع محصوالت 
كشاورزي منطقه ارسباران را به كشورهاي همسايه فراهم 

آورده است.
معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت 
با اعالم اين خبر افزود: حمايت هاي بنياد از كش��اورزان و 
باغداران منطقه ارسباران در استان آذربايجان شرقي باعث 
ذخيره ۱۰ هزار تن انواع ميوه و صادرات بيش از ۱۲۰۰ تن 
انواع محصوالت كشاورزي به كشورهاي همسايه شده است.
هادي جوهري تصريح كرد: شركت بازرگاني سايه اسكو از 
شركت هاي مشاركتي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 
با ذخيره و بسته بندي ۱۰ هزار تن انواع ميوه و صيفي جات 
و صادرات بيش از ۱۲۰۰ تن انواع محصوالت كشاورزي به 
كشورهاي روسيه، آذربايجان، عراق و پاكستان از كشاورزان 
و باغداران منطقه ارس��باران در اس��تان آذربايجان غربي 

پشتيباني مي كند.
به گفته معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت، فعاليت هاي اين شركت مشاركتي بنياد باعث ايجاد 
۳۳۵ شغل مستقيم و غيرمستقيم در منطقه ارسباران شده 
اس��ت. جوهري خاطرنشان كرد: اين شركت مشاركتي از 
سال گذشته در زميني به متراژ بيش از ۱۰ هزار مترمربع و 
با مشاركت بنياد بركت در شهرك صنعتي بيلوردي هريس 

منطقه ارسباران آغاز به فعاليت نموده است.
وي افزود: ش��ركت مش��اركتي بنياد بركت با فعاليت 
در بخش حمل و  نقل و برداش��ت و بس��ته بندي انواع 
مي��وه و صيفي جات، عالوه بر اش��تغال زايي براي ۳۵ 
نفر به طور مستقيم و ۳۰۰ نفر به شكل غيرمستقيم، 
امكان ذخيره سازي و صادرات محصوالت كشاورزي و 
باغي را به كشورهاي همسايه فرآهم آورده است.معاون 

تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت 
اظهار داشت: اين شركت با داشتن كادري مجرب و  با 
آموزش هاي الزم در ارتباط با ارتقاي سطح بسته بندي 
محصوالت باغي و رعايت چهارچوب هاي اس��تاندارد 

صادراتي نقش بسزايي در حوزه بسته بندي محصوالت 
به صورت ارگانيك در منطقه ايفا نموده است.جوهري 
خاطرنشان كرد: شركت مشاركتي بنياد بركت توانسته 
است با خريد خرد و  مستقيم محصول نهايي در منطقه 

ارسباران با جامعه هدف ۲۰۰ نفره از كشاورزان و ذخيره 
و بس��ته بندي به ميزان يك ميليون و ۲۰4 تن، انواع 
محصوالت كشاورزي را به كشورهاي روسيه، پاكستان، 
عراق و آذربايجان در س��ال گذش��ته صادر نمايد. وي 

تصريح كرد: اين شركت همچنين در راستاي اهداف 
مديريت زنجيره تامين محصوالت فوق الذكر، آمادگي 
الزم در جهت توس��عه طرح و ايجاد اشتغال جديد به 
ميزان ۱۵۰ نفر را با ايجاد واحد توليد پوره انواع ميوه به 
صورت اسپتيك دارا است.جوهري با اشاره به اينكه مدل 
اشتغال زايي بنگاه محور يكي از روش هاي بنياد بركت 
براي ايجاد اشتغال در مناطق محروم است، گفت: در اين 
مدل، اشتغال زايي و محروميت زدايي از طريق مشاركت 

و توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي دنبال مي شود.
وي ادامه داد: بنياد بركت از سال ۱۳87 اقدام به مشاركت 
با بنگاه هاي اقتصادي در قالب طرح اشتغال زايي بنگاه محور 
كرده و تا به امروز با ۳۵۰ ش��ركت مش��اركت داشته كه از 
۲۵۰ ش��ركت خارج شده اس��ت.معاون تامين نهاده ها و 
مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت خاطرنش��ان كرد: 
9 ش��ركت مش��اركتي بنياد بركت در زمين��ه صادرات 
محصوالت شان فعال هستند و تا به امروز موفق به صادرات 
توليدات خود همچون شمش روي، كاغذ كارتن، شيشه 
سكوريت، سيم و كابل، كليد و پريز، خرما، ماهي و ميگو، 
تخم مرغ، محصوالت كشاورزي و ... به كشورهاي مقصد از 
جمله تركيه، روسيه، چين، هنگ كنگ، تايلند، تركمنستان، 

افغانستان، عراق و امارات شده اند.
گفتني اس��ت، بنياد بركت در راستاي سياست هاي 
ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان امام مبني بر پرهيز 
از تصدي گري، پس از به ثبات رس��يدن و س��ودهي 
بنگاه هاي اقتصادي مش��اركتي، از آنها خارج ش��ده و 
سهام خود را به بخش خصوصي واگذار مي كند. بر اين 
اساس، بنياد بركت تا به امروز از مجموع ۳۵۰ شركتي 
كه با آنها مشاركت داشته، از ۲۵۰ شركت خارج شده 

و سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است.

اپراتور اول موبايل ايران پيشتاز در مسووليت هاي اجتماعي
مس��ووليت اجتماعي موضوعي است كه اغلب شركت ها 
بايد به آن توجه داشته باش��ند و با نگاهي به سابقه همراه 
اول مي توان متوجه شد كه اپراتور برتر كشور در اين زمينه 
گام هاي بس��يار بلندي برداشته و يكي از برترين ها در اين 

زمينه است. همراه موبايلستان باشيد. 
در دنياي فعلي اغلب ش��ركت ها و مخصوصا كمپاني هاي 
بزرگ در كنار جنبه اقتصادي و فعاليت تجاري خود نگاهي 
نيز روي مس��ووليت اجتماعي دارند و در تالش هستند تا 

از طريق خدمات مستقيم و غيرمستقيم خود اقداماتي در 
جهت بهبود شرايط مردم و جامعه انجام دهند. اين موضوع 
در ايران هم ديده مي شود و اغلب در زمان هاي خاص نظير 
سيل و زلزله و شرايط مشابه شاهد اخبار گوناگوني هستيم 
كه برخي از شركت ها و سازمان ها نسبت به انجام كمك هايي 
اقدام كرده اند. اما با نگاهي كلي به اين موضوع مي توان متوجه 
ش��د كه اپراتور اول كشور يا همان همراه اول در اين زمينه 
اقدامات چشمگير و بسيار وسعي داشته است. با نگاهي به 

سابقه همراه اول در اين خصوص مي توان به سادگي متوجه 
شد كه اپراتور اول عملكرد درخشاني را در زمينه مسووليت 
اجتماعي از خود نشان داده و يك الگوي بسيار خوب در اين 
زمينه به حساب مي آيد. با مراجعه به وب سايت همراه اول 
و گشتي كوتاه در اتاق خبر اين سازمان مي توان به خوبي 
متوجه شد كه اولين اپراتور كشور كه حدود ربع قرن تجربه 
خدمت رساني دارد، تمام تالش خود را مي كند تا در زمينه 
مسووليت هاي اجتماعي نيز مقام برتر بودن را حفظ كند. 

اقداماتي نظير كمك به مردم مناطق سيل زده، حمايت از 
تيم هاي ورزشي و نمايشگاه ها، ارسال كمك هاي غيرنقدي 
به افراد آسيب ديده و بسياري از اين قبيل موارد نمونه هايي 
هستند كه مي توان به آنها اشاره كرد. مقاالت مرتبطي كه 
در قس��مت باالي اين مطلب قرار داده شده، نمونه هايي از 

همين جنس هستند.
البته ساير اپراتور ها و همچنين شركت ها نيز بايد از اقدامات 
اجتماعي همراه اول الگو بگيرند و گام هاي بلندي همچون 

همراه اول در اين زمينه بردارن��د. زيراكه چنين اقداماتي 
مي توانند كمك بزرگي براي رفع نياز افراد جامعه باشند.

همانطور كه در اين مقاله از موبايلستان مطالعه كرديد، همراه 
اول يكي از برترين ش��ركت ها در ايران است كه در زمينه 
مسووليت اجتماعي گام هاي بلندي بر مي دارد. شما عملكرد 
اين سازمان را چگونه ارزيابي مي كنيد و چه پيشنهاداتي 
براي ساير سازمان ها داريد؟ نظرات خود را از طريق بخش 

ديدگاه ها با ما و كاربران موبايلستان در ميان بگذاريد.

ميزباني رويداد هاي ورزشي 
به رغم سختگيري هاي بين المللي
گيالن| مدي��ركل اداره 
ورزش و جوان��ان گيالن 
گفت: به رغم سختگيري 
براي ميزباني رقابت هاي 
اي��ران،  در  ورزش��ي 
خوش��بختانه ميزبان دو 
روي��داد ورزش��ي مهم و 
بين المللي در اين استان هستيم. مريم بخشي ديروز 
در حاش��يه برگزاري هجدهمين دوره رقابت هاي 
شطرنج بين المللي جام كاسپين در رشت در مصاحبه 
با ايرنا اظهار داشت: دشمنان نظام جمهوري اسالمي 
س��عي داش��ته و دارند كه ايران را حتي در ميادين 
ورزشي منزوي كنند كه در اين راستا و در عرصه هاي 
بين المللي، فشارهاي زيادي را براي عدم ميزباني 
رش��ته هاي ورزش��ي مختلف در ايران را خواستار 
شدند. وي افزود: اما اين فشارها و سختگيري ها نيز با 
شكست مواجه شده و استان گيالن طي ماه جاري 
شاهد دو رويداد مهم و بين المللي ورزشي است كه 
يكي از اين دو رويداد مهم مسابقات وزنه برداري جام 
فجر بود كه آن رقابت ها، گزينشي المپيك ۲۰۲۰ نيز 
محسوب مي شد كه خوشبختانه به ميزباني گيالن و 

در رشت برگزار شد. 

فارس ۵ درصد در بازار تجارت 
الكترونيك كشور سهم دارد

فارس| رييس كميسيون 
فناوري، اطالعات و ارتباطات 
و اقتصاد رسانه اتاق بازرگاني 
فارس با اشاره به پيشينه اين 
استان و شهر شيراز در حوزه 
الكترونيك، سهم ۵ درصدي 
استان فارس از كل تجارت 
الكترونيك كشور را بسيار اندك و جايي براي طرح گاليه 
دانست. يلدا راهدار ديروز در جلسه كميسيون فناوري، 
اطالعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگاني فارس 
گفت: در حالي كه استان هاي خراسان رضوي و اصفهان 
ب��االي 8 درصد در بازار تجارت الكترونيك و كس��ب و 
كارهاي دانش بنيان الكترونيك س��هم دارند، سهم ۵ 
درصدي فارس با آن س��ابقه و برخورداري از نيروهاي 
توانمند و متخصص، جاي تاسف دارد. او گفت: در حال 
حاضر تجارت الكترونيك يكي از مباحث مهم در حوزه 
كسب و كار در دنيا و كشور است كه كشور چين و حوزه مد 
و پوشاك رتبه اول كسب و كارهاي الكترونيك و تجارت 
الكترونيك در جهان را به خود اختصاص داده اس��ت. 
براساس آمار تا پايان سال 9۶ بيش از ۳8 هزار كسب و كار 
فعال داراي نماد الكترونيك وجود داشته كه شهر تهران 
رتبه برتر در حوزه تجارت الكترونيك در كشور را داراست. 

اقتصاد ايران
شكست ناپذير است

بوش�هر| مدي��ر گ��روه 
گردشگران هندي پيام آوران 
صلح جهاني »جاي جاگت« 
گفت: ايران، كشوري محكم 
و مقتدر و اقتصاد آن در برابر 
فش��اري كه از خارج بر آنان 
وارد ش��ده شكست ناپذير 
است. راجا گوپال ديروز در جشنواره فرهنگي و هنري 
مادرانه در حس��ينيه حضرت زينيب)س( بندر گناوه 
افزود: با حضور زنان و مردان با اراده و پرتالش ايراني هيچ 
قدرتي نمي تواند در حوزه هاي اقتصادي شما را شكست 
دهد. وي اظهارداشت: در طول يك هفته اي كه وارد خاك 
ايران ش��ده ايم، اين كشور مردمان بسيار خارق العاده و 
شگفت انگيزي دارد و آثار و دستاوردهاي زيادي مشاهده 
كرديم و از نزديك متوجه شديم زنان و مردان آن براي 
زنده نگه داشتن اقتصاد ميهن خود تالش و همت مضاعف 
مي كنند. وي گفت: در روز مادر فهميديم كه زنان ايراني 
همپا با مردان خود در منزل و جامعه برخالف تصوري كه 
از قبل داشتيم آزادانه مشغول كار و تالش هستند و امروز 
با حضور در بين بانوان گناوه اي ديدم كه آنان نقشي مهم 
در اداره اين كشور بزرگ دارند و اين دستاورد سفر خود را 

براي جهانيان بازگو خواهيم كرد. 

خريد ۲۵ هزار تن از محصول 
سيب آذربايجان غربي

آذربايج�ان غرب�ي| 
ب��ا نزديك ت��ر ش��دن 
ب��ه اي��ام پايان��ي س��ال، 
برنامه ريزي هاي اجرايي 
براي تايمن نيازمندي هاي 
مردم در حال انجام است؛ 
خص��وص  هيم��ن  در 
استاندار آذربايجان غربي گفت: وزارت صمت ۲۵ هزار 
تن از محصول س��يب آذربايجان غربي را خريداري 
كرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، نشست 
ويژه صادرات سيب به رياست استاندار آذربايجان 
غربي و با حضور تشكل هاي صنفي صادركنندگان، 
باغداران و سردخانه داران استان برگزار شد. استاندار 
ش��هرياري در اين جلسه با اش��اره به روند مطلوب 
صادرات س��يب تصريح كرد: با پيگيري هاي انجام 
گرفته و رفع موانع متعدد صادراتي، روند صادرات 
سيب اس��تان مطلوب است. او با اش��اره به مصوبه 
كارگروه تنظيم بازار كشور مبني بر برقراري عوارض 
صادراتي براي محصول س��يب درختي به منظور 
تنظيم بازار شب عيد گفت: در همان لحظات اوليه 
تصويب اين مصوبه مراتب اعتراض استان را به وزارت 

صمت و جهادكشاورزي اعالم كرديم. 

سينما »پيروزي« در سال آينده 
كلنگ زني مي شود

كرمانشاه| در شرايطي كه 
توسعه محيط هاي فرهنگي 
يكي از ضرورت هاي غيرقابل 
انكار در هر جامعه اي است؛ 
مديركل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي استان كرمانشاه، 
اعتبارات بحث هاي فرهنگي 
را محدود خواند و گفت: ب��ا يك بضاعت محدود، بايد 
پاس��خگوي 9۰ درصد مطالبات فرهنگ��ي، هنري و 
رسانه اي مردم باشيم. بهرام فاضلي ديروز در گفت وگو با 
فارس، اظهار داشت: با توجه به جمعيت شهر كرمانشاه 
وجود ۲ سينما در اين ش��هر )فرهنگ و آزادي( كافي 
نيست. وي صنعت سينما را صنعتي دانست كه هر چه 
به سمت بخش خصوصي برود موفق تر خواهد شد و در 
اين خصوص افزود: در بيش��تر استان ها بحث آشتي با 
سينما راه اندازي شده است.مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي استان كرمانش��اه با اشاره به چند سالن بودن 
سينما فرهنگ كه مديريت آن با بخش خصوصي است، 
تصريح كرد: مديريت سينماهاي آزادي و فرهنگ تدابير 
خوبي را انديشيده اند و از حالت وقفه آنها را خارج كرده اند، 
براي نخستين بار سينما آزادي امس��ال از مرز فروش 

يك ميليارد توماني گذشت. 
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دستگيري كالهبردار ميلياردي 
ساختمان  هاي نيمه  ساز

يزد| فرمانده انتظامي اس��تان يزد گفت: سازنده 
طرح هاي س��اختماني كه س��اختمان هاي نيمه 
ساز اس��تان يزد را همزمان به 9۱ نفر فروخته و 7۰ 
ميليارد ريال كالهبرداري كرده در تهران شناسايي 
و دستگير شد. سردار »محمدرضا ميرحيدري« با 
اشاره به دس��تاوردهاي فرماندهي انتظامي استان 
يزد، اظهار ك��رد: در پي دريافت اطالعات يك فقره 
پرونده كالهبرداري از دادس��راي عمومي و انقالب 
يزد پيگيري موضوع در دستور كار ماموران پليس 
اطالعات و امنيت عمومي استان قرار گرفت . فرمانده 
انتظامي استان يزد گفت: بالفاصله با هماهنگي مقام 
قضايي مكان هايي كه احتمال تردد و حضور متهم در 
آن جا مي رفت تحت نظر قرار گرفت تا اينكه با انجام 
اقدامات اطالعاتي و فني و مراقبت هاي شبانه روزي 
در نهايت مخفيگاه متهم در استان تهران شناسايي 
و در يك عمليات غافلگيرانه دستگير و پس از انتقال 
به اس��تان يزد تحويل مراجع قضايي ش��د. سردار 
ميرحيدري تصريح كرد: متهم با اين شيوه تاكنون 
تعدادي از واحدهاي آپارتماني را به9۱ نفر فروخته و 
در مجموع 7۰ ميليارد ريال از بابت فروش واحدهاي 

آپارتماني كالهبرداري كرده است.

نان ۹ روستاي محاصره در برف 
خلخال با بالگرد تأمين مي شود

اردبيل|  مديركل مديريت بحران اس��تان اردبيل 
با بيان اينكه نگراني در خص��وص تأمين نان اهالي 
شهرستان خلخال در پي بارش سنگين برف وجود 
ندارد، گفت: نان 9 روستاي محاصره در برف با بالگرد 
تأمين مي شود. فرهاد عبدالعلي پور پيش از ظهر شنبه 
در جلسه مديريت بحران شهرستان خلخال عنوان 
كرد: در پي بارش سنگين برف و مسدودي برخي از 
راه هاي روستايي مشكل و نگراني خاصي در تأمين آرد 
و نان اهالي شهرستان خلخال وجود ندارد. به گفته وي 
نان 9 روستاي گرفتار در برف خلخال نيز پس از پخت 
در مركز استان با مشاركت سازمان هالل احمر و به 
وسيله بالگرد ارسال مي شود. مديركل مديريت بحران 
استان اردبيل با بيان اينكه در تأمين مايحتاج عمومي 
مردم شهرستان خلخال مشكل خاصي وجود ندارد، 
يادآور شد: با پيش بيني هاي انجام يافته دو تريلي آرد 
از مركز استان بارگيري شده و به شهرستان خلخال 

ارسال شده است.

ذخيره ۵۰۰۰ تن سيب
در سردخانه هاي بروجرد

بروجرد| معاون توسعه و برنامه ريزي فرمانداري 
بروجرد گفت: ۵۰۰۰ تن سيب در سردخانه هاي 
شهرستان ذخيره شده اس��ت. احمد گودرزيان 
اظهار كرد: متأس��فانه امس��ال سيب شب عيد، 
توسط استان از س��ميرم وارد شده كه بايد از آن 
استفاده شود. معاون فرماندار بروجرد خاطرنشان 
كرد: طبق س��نوات هرس��اله برنامه ريزي الزم 
براي عرضه ميوه ش��ب انجام مي ش��ود و در اين 
راستا مشكلي وجود ندارد. گودرزيان اضافه كرد: 
بازارچه هاي محلي باي��د در محله هاي مختلف 
شهرستان ايجاد ش��ود كه قرار شده مكان هاي 

براي اين بازارچه ها در اختيار اين كار قرار گيرد.

آب تمام مشتركان روستايي 
استان گيالن وصل شد

رش�ت|  مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب 
روستايي گيالن با اش��اره به قطعي آب ۶4 هزار 
مشترك روس��تايي بر اثر بارش برف، گفت: آب 
تمام مش��تركان روستايي وصل است. محبعلي 
رنج ور با اش��اره به اينكه بارش برف و قطعي برق 
در روزهاي گذش��ته سبب قطع ش��دن آب ۶4 
هزار مش��ترك روس��تايي در گيالن شد، اظهار 
كرد: خوشبختانه با تالش ها صورت گرفته امروز 
آب همه مشتركان روس��تايي وصل شد. وي با 
بيان اينكه اين تعداد مش��ترك مربوط به 4۰8 
روستاي اس��تان گيالن بوده است، گفت: ۱۰۰ 
نيرو در قالب ۳۲ اكيپ به همراه اكيپ هاي اعزام 
از ساير استان ها تالش كردند تا آب اين روستاها 
را وصل كنند. مديرعامل آب و فاضالب روستايي 
گيالن با اش��اره به اينكه قطعي آب مشكالتي را 
براي مشتركان به وجود آورده بود كه از همين جا 
از همه آنها عذرخواهي مي كنم، ادامه داد: استان 
گيالن داراي ۳۲۲ هزار مش��ترك در يك هزار و 

8۰۰ روستاي گيالن است.

آغاز تشديد نظارت بر هتل ها
و رستوران هاي كرمانشاه

كرمانش�اه|رييس بازرس��ي و نظ��ارت اتاق 
اصناف كرمانشاه از تش��ديد نظارت بر هتل ها و 
رستوران هاي كرمانشاه خبر داد. رامين پهلواني 
با اشاره به تاكيدي كه استاندار بر لزوم ساماندهي 
قيمت  در هتل ها و رستوران ها داشته، اظهار كرد: 
در همين راس��تا نظارت بر اين مراكز را تشديد 
كرديم و گش��ت هاي مشتركي با همكاري ساير 
بخش ها از جمله اتحاديه مربوطه، پليس اماكن 

و... ترتيب داديم. 
وي ادام��ه داد: در جريان اين گش��ت ها بر موارد 
مختلفي از جمله وضعيت و كيفيت ارايه خدمات، 
رعايت تعرفه، مسائل بهداشتي و... نظارت مي شود. 
رييس بازرسي و نظارت اتاق اصناف كرمانشاه با 
بيان اينكه تعرفه ارايه خدمات و انواع غذا در هتل ها 
و رستوران ها مشخص است، يادآور شد: هرگونه 
دريافت وجهه اضافه مشمول جريمه خواهد بود. 
به گفته پهلواني، اين نظارت ها جنبه پيشگيرانه 
براي جلوگيري از افزايش قيمت ها در ايام نوروز و 

ورود مسافران نوروزي را دارد.

چهرههاياستاني

تامين تجهيزات و قطعات مترو با حمايت و توان توليد كنندگان و صنعتگران داخلي
 فرنوش نوبخ��ت نايب رييس هيات مدي��ره و مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با تبريك چهل 
و يكمين سالگردپيروزي انقالب اسالمي از تالش هاي اين 
شركت براي تحقق شعار سال رونق توليد براي رسيدن به 
خودكفايي در صنعت حمل و نقل ريلي درون شهري خبر 
داد. به گزارش »تعادل« از مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، فرنوش نوبخت 
گفت: در آستانه بيست و يكمين سال بهره برداري و چهل 
و يكمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي به عنوان اولين 
بهره بردار مترو در كالنشهرهاي كشور براي تحقق شعارسال 
۱۳98 كه رهبر معظم انقالب اسالمي )مدظله العالي( به 
نام رونق توليد نامگذاري كردند همكاري با توليد كنندگان 
داخلي را جز برنامه هاي اصلي خود قرار داده و تالش كرده تا 
گامي براي تحقق اين مهم برداريم.وي افزود: با توجه به وجود 
تحريم ها و افزايش آن مشكالت زيادي را در تامين قطعات 
داشتيم چرا كه صنعت مترو در كشور ما صنعتي جديد است 
اما با توجه به رشد جمعيت در پايتخت و شهرهاي بزرگ 
كشور، وجود سامانه حمل و نقل شهري كارآمد و مطمئن 
از جمله دغدغه هاي اصلي دولتمردان، مديران ش��هري و 
انتظارات مردم اس��ت و سيستم حمل و نقل ريلي شهري 
)مترو( يك سامانه مدرن، كارآمد، مطمئن، سريع و حامي 
محيط زيست محسوب شده و توانست جاي خود را در ميان 
ش��هروندان به عنوان يك سيستم قابل قبول كه مي تواند 
به حل مشكل ترافيك و آلودگي هوا كمك كند پيدا كرد. 
نوبخت با اشاره به اينكه براي تامين و نگهداري اين سامانه 

حمل و نقل عمومي سعي كرده ايم همانند پل ارتباطي با 
حوزه هاي دانشگاهي، صنعت و بازار حمل و نقل ريلي شهري 
عمل كنيم تا از وابستگي به ديگر كشورها براي تامين قطعات 
بكاهيم تصريح كرد: بومي س��ازي قطعات مهم مصرفي از 
اولويت هاي شركت بهره برداري متروي تهران و حومه است و 
درحال حاضر بخشي از پله برقي ها، ترمزهاي قطار، تجهيزات 
آن وغيره ... بومي س��ازي شده كه كمك بزرگي به كاهش 
هزينه هاي شركت كرده و توانسته ايم با تكيه بر توانمندي 
شركت هاي ايراني جهت تامين نيازمندي هاي شركت مترو 

گامي اساسي در راستاي رونق توليد ملي برداريم. مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه افزود: طي اين 
دوسال موفق شده ايم قطعه هندريل 8۲۲ پله برقي را در 
همين دوره توسط متخصصان داخلي بومي سازي كنيم 
و كاهش خرابي پله برقي را در ايستگاه هاي خطوط مترو 
شاهد بوديم وتفاهم نامه اي با شركت ذوب آهن و شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه براي تامين 8۰۰ تن ريل 
مترو منعقد كرديم كه مطابق اي��ن قرارداد ۵۰۰ تن از اين 
ريل ها مخصوص خطوط درون ش��هري و ۳۰۰ تن براي 

ريل هاي برون ش��هري قابل استفاده مي باشد. همچنين 
صفحات سرسره سوزن قطعه ديگري بود كه توانستيم از 
توليدات داخلي استفاده كنيم از ديگر قطعات مي توان از 
پايه چك ريل نوع اتريشي UIC۶۰، فنر مارپيچي فلزي 
قطر۲۲ و طول ۱۲۰ ميلي متر دستگاه روبل )براي هرزگيري 
تراورس چوبي(، دس��تگاه نصب غ��الف داخلي رولپالگ 
مخصوص هرزگيري تراورس هاي دي وي داگ اين قطعات 
بخش كوچكي از تجهيزاتي است كه به همت متخصصان 
داخلي توليد و مورد استفاده قرار گرفته، به دنبال انجام اين 

پروژه ها صرفه جويي اقتصادي را شاهد هستيم.
وي خاطرنشان كرد: ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه در راس��تاي تامين تجهيزات مورد ني��از مترو، از 
توليد كنندگان و صنعتگران داخلي حمايت مي كند چرا كه با 
اين كار از خروج ارز از كشور جلوگيري شد و به همين نسبت 
صرفه جويي ارزي ايجاد مي شود كه خودكفايي ارزي را براي 
كشور به همراه داشته و اعتقاد داريم اين كار موجب توسعه و 
پيشرفت توليدكنندگان داخلي و خدمت به صنعت حمل و 
نقل ريلي است.نوبخت افزود: پس از مصرف توليدات داخلي 
در متروي تهران به عنوان اولي��ن بهره بردار مترو در ايران 
مي توانيم ديگر متروهاي كالنشهرها را نيز ترغيب كنيم تا 
از توليدات داخلي كشور استفاده كنندهمين افزايش تقاضا 
باعث كاهش مشكالت مترو در خصوص گشايش اعتبار و 
مسائل ارزي براي تامين تجهيزات و قطعات مورد نياز براي 
تعمير و نگهداري خواهد شد.مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران گفت: از س��ال گذشته براي تامين قطعات، 

سراغ توليد كنندگان داخلي رفتيم و دانش فني را با نظارت 
دانش��گاه ها در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار داديم تا 
برابر ضوابط اق��دام كنند اميدواريم بتوانيم كمك كنيم تا 
بومي سازي مترو بيشتر شكل بگيرد، ضمن اينكه تامين 
قطعات را از هر مسيري كه ميسر باشد، انجام مي دهيم و 
اجازه نخواهي��م داد ناوگان مترو به عل��ت نبود قطعات از 
كار بيفتند.وي گفت: در همين راستا وبا توجه به اهميت 
موضوع و مسائل عنوان شده، توجه به افزايش رضايتمندي 
شهروندان از خدمات ارايه شده نيز از اولويت هاي كاري ما 
در شركت بهره برداري مترو است.نايب رييس هيات مديره 
افزود: با كاهش سرفاصله حركت قطارها در ساعات پيك، 
كه در راس برنامه هاي اين شركت قرار دارد سعي در افزايش 
رضايتمندي مسافران مترو داشتيم و براي رسيدن به اين 
هدف در قدم اول برنامه ريزي هاي الزم براي افزايش حركت 
قطارها در دس��تور كار قرار داديم و با شبيه سازي خطوط 
ظرفيت هاي موجود را محاسبه كرديم. در گام بعدي براي 
رسيدن به س��رفاصله كمتر نيازمند تامين نيروي انساني 
بوديم كه با برنامه ريزي و پش��تيباني خوب همكارانم در 
بخش هاي فني و عمليات��ي و همراهي راهبران در بخش 
س��ير و حركت اين موضوع نيز محقق ش��د و توانستيم از 
آبان ماه سال ۱۳9۶ يكي از اصلي ترين برنامه هاي شركت 
بهره ب��رداري متروي تهران حومه كه كاهش س��رفاصله 
حركت قطارها بود. عملياتي كنيم و در اين دو سال سر فاصله 
حركت قطارها در خطوط يك، دو و چهار از ۵ دقيقه به ۳ و 

نيم دقيقه كاهش يافت. 



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از اما و اگرهاي پرورش ميگو در سواحل خليج فارس

ميگو در دوراهي محيط زيست و درآمدزايي 

جزيياتپرداختمطالباتمراكزدرمانيوداروخانهها

اختالف نظر ها درباره مجوز پرورش ميگو در س��احل 
خليج فارس از جمله سواحل قشم، هرمزگان و جزيره 
هرمز كه در سال هاي گذش��ته صادر شده، اكنون به 
اوج رس��يده تا سواحل خليج فارس اين روزها به محل 
اختالف محيط زيس��تي ها و كارشناسان اقتصادي و 
شيالت تبديل شود. در حالي كه كارشناسان اقتصادي 
معتقدند پرورش ميگو در سواحل خليج فارس مي تواند 
كانال جديدي براي ارزآوري باشد و براي جامعه محلي 
اشتغالزايي كند اما فعاالن محيط زيست بر اين موضوع 
پافش��اري مي كنند كه ساخت س��ايت پرورش ميگو 
در سواحل خليج فارس با آس��يب هاي جبران ناپذير 
محيط زيس��تي همراه بوده كه براي جب��ران آن بايد 
چندين برابر سود مالي پرورش ميگو هزينه كرد. اختالف 
نظر كارشناسان اقتصاد با محيط زيستي ها درحالي است 
كه مسووالن سازمان حفاظت محيط زيست معتقدند 
اين سازمان با در نظر گرفتن شرط و شروطي مخالفتي 
با فعاليت سايت هاي پرورش ميگو ندارد. موضع گيري 
مسووالن حفاظت محيط  زيست اين استان در حالي 
است كه مس��ووالن منابع طبيعي هم بيشتر بر جنبه 
اقتصادي مزارع ميگو تاكيد كرده و معتقدند ۵۰ هزار 
هكتار از ساحل هرمزگان پتانسيل پرورش ميگو را دارد 
كه از نظر اقتصادي براي اين استان منبع قابل توجهي 

به شمار مي رود.

سودمقطعيپرورشميگو
بهقيمتهزينهگزافدرطوالنيمدت

تخريب غيرقانوني و خارج از مجوز يك سايت پرورش 
ميگو در س��احل مكس��ر در بندرمق��ام هرمزگان كه 
زيستگاه گونه در معرض انقراض الك پشت پوزه عقابي 
بود از يك س��و و ساخت و ساز يك س��ايت جديد در 
نزديكي غ��ار نمكدان قش��م كه با خطر خ��روج اين 
ژئوپارك جهاني از فهرس��ت يونس��كو همراه بوده و با 
دستور دادستاني تا اطالع ثانوني تعطيل شد از سوي 
ديگر سبب ش��د تا فعاالن محيط زيس��ت نسبت به 
فعاليت پرورش ميگو در سواحل خليج فارس واكنش 

نشان دهند. 
وحيد محمدي، فعال محيط زيست درباره اين موضوع 
به »تعادل« گفت: ميزان آلودگي هاي مختلف مزارع 
پرورش ميگو در نواحي س��احلي بس��يار باال بوده و تا 
ح��د امكان اين مزارع با فاصله از مناطق ش��هري بايد 
ايجاد ش��ود و احداث اين مزارع چسبيده به شهر هيچ 
توجيهي ندارد درحالي كه بررسي نقشه هاي موجود از 
اين طرح ها نشان مي دهد كه بيشتر اين مزارع با فاصله 
اندك از شهر يا مناطق تفريحي و توريستي قرار دارند.

او افزود: از س��وي ديگر در ناحيه شرقي بندرعباس به 
دليل جريان آبي شرق به غرب، پساب مزارع پرورش 
ميگو وارد مناطق ساحلي شهر بندرعباس مي شود و 
مشكالتي را براي كل س��احل شهر بندرعباس ايجاد 
مي كند بنابراين در ارايه مجوز به اين مزارع س��ازمان 
حفاظت محيط زيست كشور بايد اين موضوع را در نظر 
بگيرد و اگر قرار باشد اين سايت ها به مرحله اجرا برسند 
محل آن را جابه جا كنند چرا كه براي جبران آسيب هاي 

ناش��ي از اجراي چنين طرح هايي در سال هاي آينده 
بايد هزينه بيش��تري نسبت به س��ودي كه به صورت 
مقطعي به دس��ت مي آيد پرداخت كرد. پيش از اين 
در بخش هاي ديگر ش��اهد تصميم هايي بوديم مانند 
برن��ج كاري در اصفهان و فارس كه براي مدتي س��ود 
زيادي عايد كشور كرد اما اكنون مي بينيم كه فرسايش 
خاك ناشي از چنين طرحي چقدر شهروندان را تهديد 
كرده و چقدر بايد هزينه كنيم ت��ا اثرات آن به صورت 

حداقلي خنثي شود.
محمدي بيان كرد: بر اس��اس پايش هاي انجام شده، 
انواع آلودگي ها در س��احل بندرعباس وجود دارد كه 
ورود اين آالينده ها به ساحل و دريا وضعيتي بحراني را 
به وجود آورده است.بسياري از اقداماتي كه تاكنون در 
ساحل بندرعباس انجام شده مكان يابي مناسبي ندارد 
و درباره آثار زيانبار و آاليندگي اس��تخرهاي پرورش 
ماه��ي و ميگوي در حال احداث در س��احل ش��رقي 
بندرعباس تحقيقات كاملي انجام نشده و نمي شود تا 
جايي كه پساب حوضچه ها و استخرهاي پرورش ميگو 
كه داراي مواد مضر و باكتري زا از جمله آمونياك است 
كه بيماري زا بوده و مشكالت زيادي ايجاد مي كند وارد 
منابع آب شده و عالوه بر آن با اين اقدام ها ساحل شرق 
بندرعباس به ساحل گلي تبديل مي شود و ريزدانه ها را 
افزايش مي دهد كه مي تواند در سال هاي بعد مشكالت 

بسياري براي حيات شهرها ايجاد كند. 

يكبامودوهوايمحيطزيست
اظهارات اين فعال محيط زيس��ت در حالي اس��ت كه 

ميثم قاسمي، معاون فني حفاظت محيط زيست استان 
هرمزگان درباره فعاليت سايت هاي پرورش ميگو در 
سواحل خليج فارس اظهار كرد: با گسترش تحريم ها، 
توسعه صنعت پرورش ميگو مي تواند به اقتصاد منطقه 
كمك كند. كارگاه تكثير الرو، مثل كارگاه پرورش ميگو 
حوضچه باز ندارد و در فضاي ايزوله و بسته تكثير صورت 
مي گيرد. اين فعاليت ها نه در فضاي باز كه بايد زير يك 
سازه انجام شود. سازمان حفاظت محيط زيست براساس 
ضوابط اس��تقرار مصوب هيات وزيران و دستورالعمل 

سازمان به اين سرمايه گذار مجوز داده است. 
او افزود: ما منكر اين نيس��تيم كه س��اخت ساختمان 
پ��رورش الرو، از نظر ديد بصري و منظر اختالل ايجاد 
مي كند ولي در توسعه صنايع، عموما تخريب منظر رخ 
مي دهد. مشكل از آنجا ش��روع مي شود كه طرح هاي 
آمايش و پهنه بندي مناطق ساحلي به خصوص سواحل 
حس��اس را نداريم يا اگر داريم در ص��دور مجوزهاي 
بهره ب��رداري اصال ب��ه آن توجه نمي كني��م. ما هم از 
گسترش توريست پايدار در منطقه استقبال مي كنيم. 
از نظر من به عنوان يك حامي محيط زيس��ت، هر چه 

صنعت كمتر در مناطق بكر توسعه يابد، بهتر است.
او در مورد آالينده هاي زيست محيطي اين واحد صنعتي 
پس از احداث گفت: ميزان آبي كه قرار است براي اين 
كار اس��تفاده شود، اندك است و پس��اب آن نيز مورد 
ارزيابي دايم سازمان قرار خواهد گرفت. ميزان پسابي 
كه در منطقه به دريا ريخته مي شود با توجه به شيب 
ساحل و عمق دريا در اين نقطه و انحالل بيشتر در آب، 

نگراني هاي محيط زيستي را كمتر مي كند.

 نگاهاقتصاديمنابعطبيعي
انتش��ار تصاوير و اخباري مبني بر احداث سايت پرورش 
ميگو در جزيره هرمز در حالي واكنش فعاالن محيط زيست 
را در پي داش��ته اس��ت ك��ه مديركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري اس��تان هرم��زگان مي گويد كه بر اس��اس 
مطالعات شيالت منطقه ۵۰ هزار هكتار از ساحل هرمزگان 
پتانس��يل پرورش ميگو را دارد. اميدذاكري با اش��اره به 
اينكه در حال حاض��ر ۱۲ هزار متر مربع زمين در جزيره 
هرمز براي پرورش ماهي تخصيص داده شده است درباره 
اين موضوع بيان كرد: پيش از واگذاري زمين براي انجام 
هرگونه عملياتي از دستگاه هاي مختلفي از جمله ميراث، 
محيط زيست، منابع طبيعي و... استعالم مي شود. اگر آن 
زمين داراي ارزش زيست محيطي يا فرهنگي و تاريخي 

باشد دستگاه ها مي توانند با واگذاري آن مخالفت كنند.
او افزود: ۱۲ هزار مترمربعي كه اكنون براي پرورش ميگو 
واگذار ش��ده اس��ت داراي ارزش هاي زيست محيطي يا 
تاريخي بر اساس اعالم دستگاه هاي متولي نيست. به طور 
قطع هر اقدامي از جمله توس��عه ش��هر و روستا تخريب 
طبيعت است اما ما بايد اين تخريب را به حداقل برسانيم 
و بر اساس اصول توسعه پايدار رفتار كنيم. در سند توسعه 
هرمزگان تاكيد ش��ده اس��ت كه اولويت توسعه استان 
اشتغال هاي دريامحور است البته محيط زيست منطقه 
براي پرورش ميگو در س��احل هرم��زگان ارزيابي هاي 
زيست محيطي دريافت خواهد كرد و از سوي ديگر اداره 
ميراث و آب منطقه اي نيز به داليلي از جمله حريم اماكن 
فرهنگي و تاريخي و حريم دريا مي توانند با واگذاري زمين 

در بخش هاي مشخصي مخالفت كنند.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان با 
اشاره به اينكه از سويي مي گوييم كشور ما تحريم است و 
شرايط سختي از نظر اقتصادي داريم و از سوي ديگر بايد 
توليد و اشتغال ايجاد كنيم، بيان كرد: هر نقطه از كشور 
ظرفيت هاي اقتصادي خاص خود را دارد كه مي توانيم با 
در نظر گرفتن اصول توسعه پايدار در اين شرايط سخت 

از آنها استفاده كنيم.

محيطزيستمهماست
اماابعاداقتصاديهماهميتدارد

دغدغ��ه فع��االن محيط زيس��ت نس��بت به ع��وارض 
محيط زيس��تي پرورش ميگو در سواحل خليج فارس در 
حالي است كه رييس اداره توسعه ميگوي اداره كل شيالت 
هرمزگان بر اين موضوع تاكيد دارد كه شيالت با هرگونه 
تخريب در سواحل مخالف است. علي اكبر مجاز درباره اين 
موضوع گفت: براي هر واگذاري حدود بيست مورد استعالم 
از دستگاه هاي ذي ربط گرفته مي شود كه در اين مورد نيز 
همه چيز بر اساس قانون و مقررات الزم بوده است. با اين حال 
با توجه به فشار بر ذخاير آبزيان در منابع طبيعي و همچنين 
سياست هاي سازمان شيالت ايران مبني بر رونق توليد، 
صنعت تكثير و پرورش ميگو يكي از راهكارهاي مناسب 
و عملياتي در اين حوزه بوده اس��ت و صنعت آبزي پروري 
اشتغال زايي خوبي را در استان هرمزگان به ويژه براي بوميان 
استان به وجود آورده است اما بدون شك شيالت هرمزگان و 
مجموعه بهره برداران شيالت نيز با تخريب محيط زيست يا 
خسارت به اراضي به شدت مخالف بوده و خواهان حفاظت 

از اراضي و محيط زيست هستند.
او افزود: اعالم بالمانع ب��ودن اين اداره كل صرفا به لحاظ 
فني و احداث مزرعه پرورش ميگو در عرصه مورد تقاضا با 
نقاط UTM مشخص بوده و نافي ضوابط و چارچوب هاي 
قانوني و حدود و حريم ساير دستگاه هاي ذيربط نيست. 
حتي بر اساس آيين نامه هاي صدور مجوزها متقاضي را 
ملزم مي كند كليه اس��تعالم هاي مندرج در آيين نامه از 
ساير ادارات و دستگاه ها و بر اساس ضوابط مرتبط توسط 

متقاضي اخذ و ضميمه پرونده شود.
تاكيد رييس اداره شيالت بر ابعاد اقتصادي سايت پرورش 
ميگو درحالي است كه فعاالن اين عرصه با بيان آمارهاي 
جزئي تر درباره اين موضوع معتقدند براي توسعه صنايع بايد 
اولويت بندي وجود داشته باشد. محمد قيومي، سرمايه گذار 
در صنعت پرورش ميگو درب��اره اين موضوع به »تعادل« 
گفت: قطعا حفظ محيط زيست موضوع مهمي است كه بايد 
به آن توجه شود اما از سوي ديگر نبايد به معيشت و اشتغال 
مردم هم بي توجه بود. در شرايط فعلي تنها در يك سايت 
پرورش ميگوي روستاي گزي هرمزگان، براي 3۲ نفر ايجاد 
اش��تغال شده است و در فصل برداشت ميگو اين تعداد به 
۲۰۰ نفر مي رسد.  او افزود: از سوي ديگر بايد به درآمدزايي 
هم توجه كرد. براي مثال در همين سايت نام برده تنها با 
۲۰ ميليارد تومان هزينه به ذخيره 4۰۰ تن توليد فقط در 
چهارماه رسيده ايم كه با صادرات اين محصول به كشورهاي 
حاشيه خليج فارس و شرق آسيا درآمد ارزي قابل توجهي 
به دست مي آيد ضمن آنكه بخش وسيعي از نيازهاي بازار 

داخل هم تامين مي شود. 

مديركل بيمه س��المت اس��تان تهران، با اشاره به اينكه 
مطالبات مراكز درماني تا ش��هريور و داروخانه ها نيز مهر 
۹۸ پرداخت شده است، گفت: در استان تهران ۱۷3 هزار 
نفر درخواست آزمون ُوسع داشته اند. محمد حسيني، در 
مورد مطالبات مراكز درماني از سازمان بيمه سالمت، افزود: 
تمامي مطالبات مراكز طرف قرارداد تا ش��هريور امسال 
پرداخت شده اين در حالي است كه مطالبات داروخانه ها 

تا پايان مهرماه پرداخت شده است.
او ادامه داد: پزشكان و مراكزي كه نسبت به نسخه نويسي 
الكترونيكي اقدام كرده اند، مطالباتشان تقريبًا به روز و تا 
آذرماه پرداخت شده است. مديركل بيمه سالمت استان 
تهران در خصوص آزمون ارزيابي ُوس��ع و بيمه همگاني 
افراد افزود: پوشش اجباري بيمه سالمت در ۱3 آبان ماه 
آغاز شد و طي اين مدت ۱۷3 هزار نفر در استان تهران در 
سامانه، ثبت نام و درخواس��ت ارزيابي ُوسع كرده اند. اين 
افراد عنوان كردند كه توان مالي براي پرداخت ماهيانه حق 
بيمه را ندارند. حسيني اظهار كرد: بر اساس ارزيابي هاي 
وزارت رفاه، ۱3۶ هزار نفر از اين تعداد ارزيابي ُوسع شده اند 

و در نهايت براي ۹۶ هزار و ۸۸۶ نفر پيامك ارسال شد كه 
مي توانند تحت پوشش بيمه رايگان قرار گيرند. او اظهار 
كرد: تاكنون براي ۲۶ هزار نفر اين افراد دفترچه بيمه صادر 
شده است. مديركل بيمه سالمت استان تهران با اشاره به 
اينكه پيش بيني مي شد دو ميليون نفر در استان تهران 
تحت پوشش بيمه نباشند، گفت: بسياري از مردم تا بيمار 
نشوند براي تحت پوشش قرار گرفتن، مراجعه نمي كنند و 
در نهايت كمتر از ۱۵ درصد پيش بيني ما براي پوشش بيمه 
در سامانه ثبت نام كرده اند. حسيني بيان كرد: بيمه شدگاني 
كه توانايي پرداخت حق بيمه دارند، بايد ماهيانه 4۸ هزار 
و 4۰۰ تومان به ازاي هر نفر پرداخت كنند كه مبلغ زيادي 
است و مي توانند از مراكز درماني و خصوصي طرف قرارداد 
بهره مند ش��وند. وي گفت: در حال حاضر تنها به صورت 
اورژانس��ي )نياز به بس��تري(، افراد مي توانند در صورت 
نداشتن بيمه، تحت پوش��ش قرار گيرند. مديركل بيمه 
سالمت اس��تان تهران در مورد پوش��ش بيماران خاص 
اظهار داشت: در استان تهران ۱۰ هزار بيمار خاص تحت 
پوشش بيمه سالمت هستند كه شامل بيماران پيوند كليه، 

دياليزي، هموفيلي و ام اس مي ش��وند و داروها و خدمات 
بستري، مشمول حذف فرانشيز شده و مي توانند رايگان 

خدمات استفاده كنند.
حسيني در مورد حذف دفترچه در مراكز درماني نيز گفت: 
حذف دفترچه درماني يكسري مراحل و آمادگي نياز دارد 
كه در حال حاضر در ۵۵ بيمارستان دانشگاه تهران با كد 
ملي بيماران پذيرش مي شوند و استحقاق سنجي انجام 
مي شود. در بخش سرپايي و خصوصي نيز با الكترونيكي 
كردن نسخه نويس��ي، اقدامات ما انجام شده و پزشكان 
نسخه هاي خود را در دفترچه بيمه نمي نويسند كه اين 
اقدام نيز در آينده منجر به حذف كامل دفترچه خواهد شد.

به گفته وي، در شهرستان هاي دماوند، پرديس، فيروزكوه، 
پيشوا، قرچك و ورامين، نسخه نويسي الكترونيكي آغاز 
شده است. مديركل بيمه سالمت استان تهران تأكيد كرد: 
با حذف دفترچه و اجراي نسخه الكترونيكي، همپوشاني 
بيمه اي نيز حذف ش��ده است. حس��يني درباره پوشش 
خدمات رواني بيماران گفت: پوشش خدمات و تعهدات 
بس��تري كامل، س��رپايي و ويزيت، تحت پوشش بيمه 

س��المت است و براي پوش��ش بيمه اي مشاوره خدمات 
روان نيز با دفتر روان وزارت بهداش��ت جلسات متعددي 
داش��تيم كه اميدواريم اين پوشش تا اسفندماه، نهايي و 
مشاوره هايي كه توسط روانپزشك ارايه مي شود هم تحت 
پوشش بيمه سالمت قرار گيرد. وي با اشاره به اينكه تمامي 
داروهاي توليد داخل تحت پوشش بيمه سالمت هستند، 

افزود: همچنين بيش از ۸۰ درصد داروهاي وارداتي تحت 
پوشش هستند. مديركل بيمه سالمت استان تهران در 
مورد پوشش درماني اتباع در سازمان بيمه سالمت گفت: 
در حال حاضر حدود ۱3 هزار نفر از اتباع تهران كه داراي 
كارت اقامت هستند، تحت پوش��ش قرار دارند و تمامي 

تعهدات براي آنها همانند ساير بيمه شدگان است.
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اعتبارويژهبرايمقابلهباكرونا
دركشور

رييس هيات امناي صرفه جويي ارزي معالجه بيماران 
از اختصاص اعتبار ويژه براي مقابله با كرونا در كشور 
از طريق تامين تجهيزات مورد نياز خبر داد. مهدي 
يوس��في، رييس هيات امن��اي صرفه جويي ارزي 
معالجه بيماران، درباره تمهيدات در نظر گرفته شده 
جهت مقابله با بيماري كرونا در كشور اظهار داشت: 
هرچند خوشبختانه تاكنون موردي از ابتال به كرونا 
در كشور نداشته ايم ولي اعتبار ويژه بنابر دستور وزير 
بهداشت براي مقابله با اين بيماري از طريق خريداري 
تجهيزات مورد نياز در نظر گرفته شده است. او با اشاره 
به اينكه تجهيزات مورد نياز در صورت لزوم در اختيار 
دانشگاه هاي علوم پزش��كي و مراكز درماني كشور 
و اورژانس ها قرار مي گي��رد، گفت: خريداري كيت 
حفاظت فردي و سطح پيشرفته، دستكش هاي يك بار 
مصرف، ماسك ويژه، گان هاي ضد آب و محلول هاي 
ضدعفوني كنن��ده، كاور كفش و اپ��رون نايلوني از 
برنامه هاي هيات امنا جهت پيش��گيري و مقابله با 
بيماري كرونا است. يوسفي با تاكيد بر اينكه تاكنون 
هيچ موردي از ابتال به كرونا در كشور نداشته ايم، گفت: 
علي رغم اين مساله همه تمهيدات الزم جهت مقابله با 
اين بيماري انجام شده است و حداكثر آمادگي  در اين 
زمينه وجود دارد همچنين در صورت نياز، اعتبارات 
بيش��تري اختصاص داده خواهد شد. او گفت: تهيه 
برانكارد ويژه ايزوله فش��ار منفي از مواردي است كه 
تهيه آن نيز در دستور كار قرار گرفته و اقدامات نهايي 

آن در حال انجام است.

سمنهاسرمايهاجتماعي
كشورهستند

معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياس��ت جمهوري 
گفت: سمن هاي پايدار، سرمايه هاي اجتماعي كشور 
به حس��اب مي آيند و بايد از تجربيات آنها استفاده 
كنيم. معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده نهاد 
رياست جمهوري در مراس��م رونمايي از ۵ مستند 
آموزشي سمن هاي پايدار گفت: يكي از رويكردهاي 
معاونت در دولت دوازدهم توانمندافزايي سازمان هاي 
مردم نهاد بوده است. خيلي از تشكل ها به دليل فقدان 
ابزار تبليغاتي ديده نمي ش��وند. ما وظيفه خودمان 
مي دانيم كه در جهت توانمندي س��من ها فعاليت 
كنيم و در حال حاضر 4 دوره از آن در ۸ منطقه كشور 
برگزار شده است. تا پايان سال نيز در تمام كشور طرح 
توانمندس��ازي اجرا خواهد شد. او افزود: اين طرح با 
هدف بهينه سازي مديريت و ايجاد منابع براي سمن ها 
برگزار مي شود. س��ال آينده به صورت تخصصي در 
جهت شبكه س��ازي س��من ها تالش خواهيم كرد. 
شبكه س��ازي مي تواند فعاليت آنه��ا را بهتر كند و 
هم افزايي بين آنها را افزايش دهد. همچنين نهادهايي 
كه همراستا با معاونت زنان فعاليت مي كنند از حمايت 
معاونت زنان برخوردار خواهند بود. ابتكار گفت: براي 
ما سازمان هاي مردم نهادي كه پايدار مانده اند بسيار 
اهميت دارن��د. بايد آنها را به جامع��ه معرفي كرد و 
تالش هاي آنها را انعكاس داد. تشكل هايي هستند كه 
3۵ تا 4۰ سال از عمر آنها مي گذرد. ما با آنها همكاري 
مي كنيم و مي دانيم كه اينگونه خيريه ها چقدر ارزش 
دارند. معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري 
در ادامه افزود: بايد س��ازمان هاي پايدار مردم نهاد به 
ديگران تجربيات خود را ارايه دهند و بيان شود چگونه 
اين انجمن ها فراز و نشيب ها را پشت سر گذاشتند. 
ابتكار در پايان گفت: بايد به ادامه فعاليت آنها كمك 
و به ويژه با سينماي مستند به جامعه آنها را معرفي 
كنيم. اين سازمان ها سرمايه اجتماعي كشور هستند.

داروخانههانبايدتضعيفشوند
رييس سازمان غذا و دارو، گفت: ديوان عدالت اداري 
به داروس��ازان عنايت ندارد و درخواست داريم پيكر 
نحيف و ضعيف داروخانه ها را دس��ت كاري نكنيد. 
محمدرضا شانه ساز، در جلسه اي كه به همت انجمن 
داروس��ازان تهران با تعدادي از نمايندگان مجلس 
برگزار شد، افزود: دشمن هميشه سعي بر اين داشته 
تا با تحريم هاي دارويي مردم كشورمان را اذيت كند 
و هم اكنون هم از لحاظ دارويي در نوك حمله امريكا 
و دشمنان خارجي هستيم ولي خوشبختانه با همت 
داروسازان اين اتفاق نيفتاده است و مردم دسترسي 
آساني به دارو دارند و قيمت دارو هم بسيار مناسب 
است و گران ترين داروها را هم با مناسب ترين قيمت 
عرضه مي كنيم. او اظهار ك��رد: ۹۷ درصد داروها در 
كشور توليد مي شوند و 3 درصد وارد مي شود. شانه ساز 
ادامه داد: كشور ما امروزه به توانمندي هاي بسيار خوبي 
در زمينه دارو رسيده است به صورتي كه هر داروي 
جديد در دنيا ارايه شود ما در كمترين زمان ممكن 
در كشور توليد خواهيم كرد و اين ادعاي بسيار بزرگي 
است كه در كمترين حوزه اي اتفاق مي افتد. رييس 
سازمان غذا و دارو افزود: داروسازاني كه اين اتفاقات 
بسيار خوب را در كشور به نتيجه رسانده اند متأسفانه 
در بخش خدمات ديده نشده يعني داروخانه به عنوان 
يك بنگاه اقتصادي هميشه مورد اتهام بخش هاي 
غير مرتبط و غير كارشناسي بوده ولي در بازرسي هاي 
هدفمند س��ازمان هاي قضايي مش��خص شده كه 
پايين ترين تخلف را در گروه و صنوف پزشكي دارند كه 
بعد از اين بازرسي ها تقدير از داروخانه ها به عمل آمد. 
وي گفت: بنده از اصرار ديوان عدالت اداري در تحت 
فشار گذاشتن داروخانه ها نگرانم، امروزه داروخانه ها 
در بدترين شرايط اقتصادي قرار دارند و بدون منت به 
مردم در حوزه س��المت با بيشترين فشارهاي وارده 
خدمت رس��اني مي كنند كه وظيفه ما و مسووالن 
اس��ت كه حوزه س��المت و به خصوص داروخانه ها 
را حمايت نماييم. معاون وزير بهداشت اظهار كرد: 
هم اكن��ون داروخانه ها از بيمه ها و به خصوص بيمه 
س��المت چندين ماه طلب دارند چرا بايد مسووالن 
غير مرتبط داروخانه ها را تحت فشار بگذارند و تعرفه 
حق فني را باطل نمايند! اين حكم بسيار اشتباه است 
و درخواست داريم با تصميم مناسب اين حكم را ديوان 

محترم عدالت اداري لغو نمايد. 

۷۰ درصد عوارض كودك آزاري در بزرگسالي مشخص مي شود
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه 
ش��ايع ترين كودك آزاري غفلت از كودكان است، گفت: 
كودك آزاري مزمن باعث كاهش ۶۰ درصد بهره وري فرد 
در بزرگسالي مي شود. حبيب اهلل مسعودي فريد درباره مراكز 
نگهداري كودكان باالي ۱۸ سال در بهزيستي گفت: در حال 
حاضر تعداد مراكز نگهداري افراد باالي ۱۸ سال كم است و 
خيرين اين مراكز را مديريت مي كنند، البته كودكان در مراكز 
شبه خانواده بهزيستي بالفاصله بعد از ورود به ۱۸ سال از اين 
مراكز ترخيص نمي شوند و خيرين همچنان حمايت هاي 

الزم را از دختران و پسراني كه به اين سن رسيده اند دارند.
او با بي��ان اينكه ش��رط الزم ب��راي ترخي��ص از مراكز 
ش��به خانواده ۱۸ س��ال است، اما ش��رط كافي اين سن 
نيس��ت، ادامه داد: هدف ما اين اس��ت كه اين اقدامات را 
نظام مند ك��رده و بتوانيم در قالب مراكز آماده س��ازي يا 
مدل هاي پانس��يون مانند اين كودكان را بعد از ۱۸ سال 
هم تا زماني ك��ه توانايي الزم را براي حضور مس��تقالنه 
در جامعه كس��ب كنند، نگهداري كنيم. در حال حاضر 
۱۵ الي ۲۰ مركز نگهداري افراد باالي ۱۸ سال داريم كه 
توسط خيرين راه اندازي شده اند، البته بيش از ۹۰ درصد 
مراكز ش��به خانواده ما توس��ط خيرين راه اندازي شده و 

زيرنظر سازمان بهزيستي فعاليت مي كنند. معاون امور 
اجتماعي سازمان بهزيستي كشور همچنين درباره طرح 
غربالگري آسيب هاي اجتماعي در مدارس گفت: اين طرح 
جزئي از همان طرح نماد يا نظام مراقبت هاي اجتماعي 
دانش آموزان است كه توس��ط وزارت آموزش و پرورش 
اجرا مي شود.ما نيز مانند س��اير دستگاه ها جزو شركاي 
اصلي اجراي اين طرح هستيم. در اين طرح اگر مواردي از 
كودك آزاري، خشونت خانگي و اعتياد كودكان شناسايي 
شود به سازمان بهزيستي ارجاع داده مي شود و ما مداخالت 
الزم را انجام مي دهيم، البته اين مداخالت الزاما به معناي 
گرفتن كودك از خانواده نيس��ت. فريد اظهار كرد: اولين 
گام ما در برخورد با چنين مواردي اين اس��ت كه كودك 
را در درون خان��واده با مش��اوره هاي الزم حمايت كنيم، 
اما چنانچه خانواده شرايط الزم را نداشته باشد يا به طور 
موقت صالحيت نگهداري كودك را نداشته باشد، كودك 
را براي مدت زمان كوتاهي در مجموعه بهزيس��تي و دور 
از خانواده نگهداري مي كنيم يا اينكه براي مدت كوتاهي 
سرپرستي كودك را به اقوام سببي يا نسبي مي دهيم. او 
به ايلنا گفت: در برخي موارد نيز كه پدر باعث آزار كودك و 
خانواده بوده است، با توجه به اينكه كودك آزاري يك جرم 

عمومي است و نياز به شاكي خصوصي ندارد، حكم جلب 
پدر را از طريق دادستاني دريافت كرده و پدر را از خانواده 
دور مي كني��م و بچه در كنار م��ادر مي ماند. در حقيقت 
بجاي اينكه فرد آزار دي��ده را از خانواده دور كنيم، فردي 
كه باعث آزار شده است را از خانواده دور مي كنيم. معاون 
امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور درباره آمارهاي 
كودك آزاري در سال ۹۸ تصريح كرد: در آمارهايي كه در 
اورژانس اجتماع��ي ۱۲3 در خصوص كودك آزاري ثبت 
مي شود، تفاوت محسوسي را نسبت به سال هاي گذشته 
احساس نكرده ايم. البته اين نشان دهنده اين نيست كه 
كودك آزاري كمتر شده يا ثابت مانده است. آمارهايي كه 
در خصوص كودك آزاري به ما مراجعه كرده اند نسبت به 
سال گذشته تغيير محسوسي نداشته است. فريد تاكيد 
كرد: براي اينكه بخواهيم كودك آزاري كاهش پيدا كند، 
بايد حتما اقدامات پيشگيرانه را انجام دهيم سبك هاي 
فرزندپ��روري و مهارت هاي زندگي را ب��ه مردم آموزش 
دهيم. همچنين درباره اي��ن قانون كه كودك آزاري يك 
جرم عمومي اس��ت، بايد به مردم اطالع رس��اني كنيم و 
چنانچه كودك آزاري مش��اهده كردند س��ريعا به مراكز 
انتظامي يا اورژانس اجتماعي اطالع دهند. او ادامه داد: اكثر 

تماس  هاي ما در خصوص كودك آزاري از طريق همسايه ها 
است و اگر مردم در جريان اين قانون قرار بگيرند مي توانند 
در همان مراحل اوليه كودك آزاري به ما اطالع دهند و ما 
سريعا جلوي آن را بگيريم و اقدامات الزم را در خصوص 

آن انجام دهيم.

بيشتركودكآزاريهاازنوعروانياست
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه 
خيلي از كودك آزاري ها عامدانه نيست و همچنين صرفا 
همه موارد كودك آزاري از نوع ضرب و شتم نيست، ادامه 
داد: در بسياري از موارد كودك آزاري رواني است. تبعيض ها، 
توهين ها، تحقيرها از نوع كودك آزاري رواني اس��ت كه 
مي توانيم با موارد پيش��گيرانه مانند سبك فرزند پروري 
اين ن��وع از كودك آزاري ها را كاه��ش دهيم. فريد درباره 
بيشترين نوع كودك آزاري خاطرنشان كرد: در همه جاي 
دنيا ش��ايع ترين نوع كودك آزاري كه بيش از ۵۰ درصد 
كودك آزاري را شامل مي ش��ود، غفلت از كودكان و عدم 
توجه به كودك در زمينه هاي تغذيه، بهداش��ت، آموزش 
و... است. البته با توجه به سبك زندگي كه اين روزها وجود 
دارد، اگر بررسي كنيم شايد اكثر ما اين نوع كودك آزاري 

را انجام مي دهيم. بعد از آن كودك آزاري رواني شايع ترين 
نوع آزار كودكان است كه شامل تبعيض، تحقير، توهين 
و... اس��ت. وي ادامه داد: در كودك آزاري جس��مي نيز از 
بع��د رواني آن نيز بدتر اس��ت. در مطالعاتي كه در چين و 
امريكا شده است بار كودك آزاري مزمن هزينه هاي بسيار 
سنگيني را براي جامعه ايجاد مي كند و ۷۰ درصد عوارض 
كودك آزاري مزمن در بزرگس��الي مش��خص مي شود و 
كودكي كه دايما در معرض آزار اس��ت در بزرگسالي ۶۰ 
درصد ميزان بهره وري اش كاهش پيدا مي كند. معاون امور 
اجتماعي سازمان بهزيستي كش��ور درباره كودك آزاري 
جنسي نيز گفت: در مواردي كه به ما گزارش داده مي شود، 
كودك آزاري جنسي كمتر از ۱ درصد است، اما اين موضوع 
با توجه به اينكه شناسايي آن بسيار سخت است نيازمند 
آموزش و آگاه سازي اس��ت. بايد به كودكان آموزش هاي 
لمس خ��وب و لمس بد و حريم خصوصي ارايه ش��ود. ما 
مي توانيم بسياري از كودك آزاري  هاي جنسي را با آموزش 
مناسب به كودكان كاهش دهيم. البته اگر چنانچه كودكي 
با عالئم افسردگي مشاهده شد حتما بايد اين موضوع را نيز 
در نظر بگيريم، اما عم��ده فعاليت هاي ما بايد در مباحث 

پيشگيرانه و آموزش باشد.
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به گفته حميدرض��ا تحصيلي، مديرعامل ش��ركت 
س��اماندهي صنايع و مش��اغل ش��هر عده اي با زور و 
گردن  كلفتي خيابان هاي شهر را به عده  اي ديگر اجاره 

مي دهند.
به گزارش »تعادل«، تهران سال هاس��ت كه با معضل 
دستفروشي مواجه است و در سال هاي اخير به دليل 
ت��ورم و ركود اقتصادي ناش��ي از تحريم ه��ا بر تعداد 
دستفروشان افزوده شده اس��ت. اگر در سال هاي دور 
اقش��ار ضعي��ف و مهاجراني كه از روس��تاها به تهران 
مي آمدند به دليل نبود شغل باالجبار به دستفروشي 
روي مي آوردند اما اكنون اقشار متوسط هم براي گذران 
زندگي دستفروشي را به عنوان شغل دوم خود انتخاب 
كرده و ش��ب ها در معابر و چهارراه هاي شهر اقدام به 

دستفروشي مي كنند. 
عده اي نيز دستفروش��ي در زير زمين را به معابر شهر 
ترجيح داده و در واگن هاي شلوغ مترو كاالهاي خود 
را مي فروشند. به زعم كارشناسان، دستفروشي شغلي 
كاذب محسوب مي ش��ود اما نمي توان تعداد زيادي از 
ش��هروندان را كه از اين طريق كسب درآمد مي كنند 
ناديده انگاشت و به بهانه سد معبر جلوي فعاليت آنها 

را گرفت.
اين را هم بايد در نظر داش��ت كه طي سال هاي اخير 
با كاهش قدرت خريد ش��هروندان، آنه��ا نيز ترجيح 
مي دهند تا اجناس ارزان تر حتي با كيفيت پايين تهيه 
كنند و به همين دليل وجود دستفروشان با استقبال 
مردم مواجه شده است و اين يك نياز دو طرفه بين مردم 

و دستفروشان است.
از سوي ديگر سال ها اس��ت كه در دوره هاي مختلف 
مديريت شهري ش��اهد برخورد نامناس��ب ماموران 
ش��هرداري با دستفروش��ان بوده ايم و اي��ن موضوع 
فقط مختص تهران نيس��ت و در ش��هرهاي ديگر نيز 
برخورد خشن با دستفروش��ان رواج دارد. بارها شاهد 
طرح هاي ضربتي شهرداري ها براي جمع آوري بساط 
دستفروش��ان بوده ايم كه با بدتري��ن رفتارها و اعمال 
خشونت بساط دس��تفروش را كه تمام زندگي و دار و 
ندارش محسوب مي شود را تخريب كرده و باقي مانده 

را با خود مي برند.
فارغ از رفتارهاي نامناس��ب ماموران ش��هرداري، اما 
شهرداري ها نيز داليل خاص خودشان را دارند. عالوه 
بر سد معبرگاه ممكن است دستفروشان به محلي براي 
عرضه كاالهاي غيرمجاز، فروش غيرمجاز محصوالت 
بهداشتي و... تبديل ش��ود و مشكالت عديده اي را در 
س��يماي ش��هري، تردد عابران در معابر شهر و ايجاد 
معضالت ترافيك ش��هري به وجود بياورد. پديده اي 
كه توازن اجتماعي، فرهنگي شهر را به هم ريخته و به 
عنوان يك شاخص نامطلوب شهري به چشم مي آيد. 

بنابراين به نظر مي رسد ش��هرداري بايد هدف خود را 
ساماندهي دستفروشان قرار دهد نه اينكه در روزهاي 
پاياني س��ال مانع از فعاليت آنها شده و عده اي را از نان 

خوردن بيندازد. 
البته ورود به اين كار چندان هم ساده نيست و به گفته 
مسووالن شهري مافيا به اين حوزه نيز راه پيدا كرده و 
برخي خيابان هاي ش��لوغ و پر تردد با قيمت هاي باال 
اجاره داده مي شود. يعني عده اي به اندازه چند موزاييك 
فضا را با قيمت هاي باال به دستفروشان اجاره مي دهند.

حميدرضا تحصيلي، مديرعامل ش��ركت ساماندهي 
صنايع و مش��اغل ش��هر ته��ران درباره س��اماندهي 
دستفروش ها گفت: شركت ساماندهي مشاغل سيار 
حلقه دوم اين مساله است و در حلقه اول بايد شركت 
شهربان و حريم بان نسبت به انضباط شهري اقدام كند. 
او افزود: تعدادي از افراد شناس��ايي ش��ده اند كه واقعا 
دستفروش هستند و براي اين موارد به مناطق 22 گانه 
نامه  فرستاده ايم و دس��تور داديم، شهرداري ها در هر 
منطقه محل هايي را در اختيار ما قرار دهند و براساس 

آمار اعالمي محل هايي را به اين افراد تحويل دهيم.
او با بيان اينكه امكان ساماندهي تمامي دستفروشان 
وجود ندارد، اظهار كرد: اين كار شدني نيست و قانون 
نيز اين اج��ازه را به ما نمي دهد، ضمن اينكه همه اين 

افراد دستفروش نيستند؛ برخي مغازه داراني هستند 
كه سطح خيابان را اشغال كرده اند يا عده اي مافياي اين 
كار هستند و سطح خيابان را به همديگر اجاره مي دهند 
و بايد ساماندهي آنها انجام گيرد. اما همانطور كه گفتم 
بعد از اقدام شهربان ما در حلقه دوم قرار داريم و اقدامات 

را انجام مي دهيم.
تحصيلي گفت: عده اي كاس��ب نيس��تند و ب��ا زور و 
گردن  كلفتي خيابان هايي را گرفته اند و به عده  اي ديگر 
اجاره مي دهند، با  اين موارد مانند قبل برخورد مي كنيم. 
در اين مساله پليس نيز دخيل است و شركت شهربان 
تمام متخلفان و مافياي دستفروشي را شناسايي كرده 
و به پليس ارايه داده اس��ت، اما به دستفروشاني كه به 

اين شغل نيازمند هستند، حتما كمك خواهيم كرد.
تحصيلي چندي پيش در مصاحبه با »تعادل«، درباره 
لزوم س��اماندهي دستفروش��ان گفته بود: براس��اس 
مصوبه شوراي شهر شهرداري بايد مشاغل بي كانون را 
ساماندهي كند. با توجه به اينكه به روزهاي پاياني سال 
نزديك مي شويم، براي رسيدن به يك رويكرد مناسب 
تاكنون 4 جلس��ه در ش��هرداري برگزار كرده ايم و از 
شهرداري هاي مناطق خواسته ايم تا مكان هاي مناسب 
براي اسكان دستفروشان را به ما اعالم كنند. همزمان 
آيين نامه اجرايي مشاغل بي كانون را نيز در دست تهيه 

داريم و اميدواريم بتوانيم افرادي را كه در اين مس��ير 
فعاليت مي كنند و شغل اصلي آنها دستفروشي است را 

شناسايي كرده و آنها را ساماندهي كنيم.
با توجه به اينكه به روزهاي پاياني سال نزديك مي شويم 
شهرداري چنانچه قصد ساماندهي دستفروشان را دارد 

بايد هر چه زودتركار را شروع كند.

   ساماندهي كيوسك هاي مطبوعاتي 
در كنار ساماندهي دستفروش��ان يكي از موضوعاتي 
كه نياز به س��اماندهي دارد، كيوسك هاي مطبوعاتي 
اس��ت. همواره حرف و حديث هاي بسياري در ارتباط 
با انحصار در واگذاري و ميزان اجاره اين كيوس��ك ها 
مطرح مي شود و اين موضوع نياز به شفاف سازي دارد.

تحصيل��ي در ادام��ه صحبت هاي��ش ب��ه رون��د 
قيمت گذاري هاي غيرمتعارف كيوسك هاي مطبوعاتي 
پرداخت و گفت: متاس��فانه عده اي خاص در بعضي از 
نقاط قيمتي را براي كيوسك هاي مطبوعاتي در فضاي 
مجازي اعالم مي كنند كه غيرواقعي است. براي مثال 
چند وقت پيش قيمت سه ميلياردي براي يك كيوسك 
مطبوعاتي در اندرزگو در فضاي رسانه اي منتشر شد و 
به دليل تخلف آن كيوسك جمع آوري و به پاركينگ 

انتقال داده شد.

  او با اش��اره ب��ه تنظيم اليح��ه اي براي س��اماندهي 
كيوس��ك هاي مطبوعات��ي گفت: براي س��اماندهي 
كيوس��ك هاي مطبوعاتي اليحه اي تنظيم و تقديم 
ش��وراي ش��هر ش��د و منتظريم تا در صحن شوراي 
ش��هر مطرح ش��ود. در اين اليحه افزايش اجاره بهاي 
كيوس��ك هاي مطبوعاتي با هماهنگي اتاق اصناف و 
اتحاديه ش��كل گرفت و اينگونه نيست كه به تنهايي 
اين كار را انجام دهي��م. همچنين بحث قراردادها نيز 
در حال تنظيم و به  روز رساني است، لذا منتظر مصوبه 
شوراي شهر هستيم تا قرارداد و مساله هزينه و درآمدها 

مشخص شود.
تحصيلي ادامه داد: در اجراي اين طرح از نرم افزاري كه 
آماده بهره برداري است، استفاده خواهيم كرد. براين 
اساس يك باركد روي بدنه كيوسك ها نصب مي شود و 
مشخصات مالك و آدرس كيوسك را مشخص مي كند. 
همه اين اطالعات بر روي س��ايت شركت ساماندهي 
مشاغل سيار نيز ديده مي شود تا همه به صورت شفاف 

از وضعيت كيوسك هاي مطبوعاتي مطلع شوند. 
مديرعامل شركت س��اماندهي صنايع و مشاغل شهر 
تهران با تاكيد بر اينكه هوشمندسازي دركيوسك هاي 
مطبوعاتي يك تغيير بسيار مهم است كه اتفاق خواهد 
افتاد، تصريح كرد: در اين طرح كيوسك هاي مطبوعاتي 
مي توانند به عنوان مرجعي براي ارايه انواع خدمات از 
جمله دس��تگاه خودپرداز، شارژ موتورسيكلت، نصب 
مانيتور و پنل هاي خورشيدي مورد استفاده قرار گيرند. 
او درباره افزايش قيمت اجاره بهاي كيوسك ها با اضافه 
شدن آپشن هاي جديد گفت: اين موارد ربطي به افزايش 
اجاره ندارد. كيوس��ك ها متعلق به شهرداري است و 
براي شخص نيست و قرار است اين مورد اصالح شود. 
براساس قانون اصال اجازه نداريم، كنار خيابان را به كسي 
اجاره دهيم يا بفروشيم. اين كيوسك ها سال هاست كه 
وجود دارند و نسبت به كسب درآمد نرمال از آنها بحثي 
نيست، اما بايد ساماندهي شوند و يك حساب و كتابي 
در فروش و تعويض پيكر آنها ايجاد شود. اگر اين طرح به 
زودي به اجرا برسد، شاهد اتفاقات خوبي در ساماندهي 

كيوسك هاي مطبوعاتي خواهيم بود. 
او گفت: اي��ن طرح در قالب يك تفاهمنامه به زودي با 
شركت سرمايه گذاري شهرداري تهران، مركز مطالعات 
و سازمان زيباسازي شهرداري با محوريت ساماندهي 
انجام خواهد شد و پس از انجام مطالعات اوليه، تغيير 
نوع كاربري و بدنه كيوسك ها در دستور كار قرار خواهد 
گرفت. اگر درآمدي از كيوسك ها حاصل شود، حتما 
درصدي را براي بهره بردار كيوسك نيز درنظر خواهيم 
گرفت و اينگونه نيست كه تنها شهرداري منتفع باشد.

تحصيلي درباره درآمدي كه از اجراي اين اليحه حاصل 
مي شود، گفت: مبلغ درآمدي پيش بيني شده است و 

پس از ارايه در صحن شورا اعالم خواهد شد. 

پسازطرحاليحهمالياتبرعايديسرمايهدرهياتدولت،مطرحشد

ارجحيت رونق ساخت و ساز بر ماليات ستاني از مسكن
گروه راه وشهرسازي|

چندي پيش، رييس اتحاديه امالك در اظهاراتي اعالم 
كرد كه 77 درصد معامالت بازار مسكن توسط تقاضاي 
سرمايه اي انجام مي شود، درواقع كاهش توان اقتصادي 
خانوارها، حضور متقاضيان مصرفي را در بازار كم رنگ 
كرده است. در اين ميان، كارشناسان اقتصادي، دريافت 
ماليات برعايدي سرمايه را راهكاري براي كاهش سهم 
دالالن و خريداران س��رمايه اي و بهبود بازار مس��كن 
مي دانند، اگرچه عضو كميسيون عمران مجلس شوراي 
اسالمي معتقد است كه در شرايط كنوني، اولويت اصلي 
كشور تقويت و رونق بخش مسكن و ساخت و ساز در 
كشور است و اين موضوع از مساله دريافت ماليات هم 

مهم تر و جدي تر است.
به گزارش مه��ر، ف��رج اهلل رجبي با اش��اره به تدوين 
پيش نويس اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم، 
مي گويد: يكي از مفاد و محورهاي اين اليحه، ماليات 
بر عايدي س��رمايه مسكن است، در موضوع ماليات بر 
عايدي سرمايه، توجه به مابه التفاوت مازاد ارزش روز 
زمان واگذاري امالك و حق واگذاري محل نس��بت به 

ارزش زمان تملك يا قيمت تمام شده، مهم است.
نماينده مردم شيراز در مجلس ادامه مي دهد: دريافت 
ماليات بر عايدي س��رمايه مسكن در تمام كشورهاي 
دنيا مرس��وم بوده و يكي از راه كارهاي اساس��ي براي 
مديريت بازار مسكن است. او اضافه مي كند: البته در 
شرايط كنوني زمان براي اجراي قانون ماليات بر عايدي 
سرمايه مسكن مناسب نيست، زيرا امروز كشور با ركود 
اقتصادي و افزايش بيكاري مواجه است و اجراي قانون 
مذكور اين مسائل را تش��ديد مي كند. رجبي تصريح 
مي كند: از طرف ديگر اجراي قانون ماليات بر عايدي 

سرمايه مس��كن موجب مي شود كه س��رمايه از بازار 
مس��كن به ديگر بازارهاي اقتصادي منتقل ش��ود كه 
اين مساله موجب بروز تالطم و تنش اقتصادي در اين 
كشورها مي ش��ود، مگر آنكه قانون ماليات بر عايدي 

سرمايه در تمام بازارهاي اقتصادي اجرايي شود.
عضو كميس��يون عمران مجلس مي افزايد: بر اساس 
اليحه اصالح قانون ماليات هاي مس��تقيم، نرخ هاي 
ماليات بر عايدي بر اساس مدت تملك به اين صورت 
است كه تملك يك ساله و كمتر حدود 2۵ درصد، بيش 
از يك سال تا ۶ سال به ازاي هر سال معادل 2.۵ واحد 
درصد نرخ مذكور كاهش مي يابد و 7 س��ال و بيش��تر 

حدود ۱۰ درصد خواهد بود.

   استقبال از مصوبه دريافت ماليات 
از خانه هاي لوكس 

عالوه بر ماليات برعايدي مس��كن، يكي ديگر از انواع 
ماليات مربوط ب��ه دريافت ماليات از خانه هاي لوكس 
است، اقدامي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي از آن 
استقبال مي كنند، يكي از فعاالن بازار مسكن با اشاره به 
تبعات مثبت دريافت اين نوع از ماليات مي گويد: مصوبه 
كميسيون تلفيق مبني بر ماليات امالك لوكس مي تواند 
به احياي يكي از پايه هاي مالياتي مهم منجر شود كه 
در ديگر كشورها يكي از درآمدهاي مهم مالياتي دولت 
است. به گزارش مهر، محمد سعيد تجريشي مي افزايد: 
يكي از مهم ترين مناب��ع درآمدي دولت هاي محلي و 
مركزي در بسياري از كشورهاي جهان، ماليات بر دارايي 
)property tax( است كه به صورت ماليات ساالنه 
بر ارزش بازاري دارايي ها از قبيل زمين، ملك، خودرو 
و ساير دارايي هاي افراد وضع مي شود. او ادامه مي دهد: 

در بين دارايي هاي افراد، زمين و ملك متداول ترين پايه 
ماليات بر دارايي است و عمده درآمدهاي مالياتي از اين 
محل، از ملك و زمين حاصل مي شود. تجريشي اضافه 
مي كند: چگونگي دريافت و هزينه كرد اين نوع ماليات 
در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در سال 2۰۱۸، 
به طور متوسط ۵.۵ درصد از درآمدهاي مالياتي دولت ها 
در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
)OECD(، از اين پايه مالياتي حاصل شده است كه اين 
درصد در برخي كشورها از جمله كره جنوبي، انگلستان 

و امريكا به بيش از ۱۰ درصد هم مي رسد.
اين پژوهش��گر اقتصادي ادامه مي دهد: در كش��ور ما 
تا قبل از س��ال ۱۳۸۰، طبق ماده ۳ قانون ماليات هاي 
مس��تقيم، كليه مال��كان )اعم از اش��خاص حقيقي و 
حقوقي( نس��بت به جمع ارزش امالك خود و حسب 
مورد امالك فرزندان تحت تكفل خود اعم از مسكوني 
و ساير امالك واقع در محدوده شهرها و شهرك ها )به 
استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه 
يا آپارتمان به انتخاب او( مشمول ماليات ساالنه بودند.

اوي��ادآور مي ش��ود: با اين ح��ال در اصالحي��ه قانون 
ماليات هاي مستقيم در س��ال ۱۳۸۰ اين ماده حذف 
شد و بعد از آن تالشي براي افزودن موارد مشابه صورت 
نگرفت هرچند عوارض نوس��ازي شهرداري كه بر هر 
ملك به صورت س��االنه وضع مي شود به نوعي همين 
منطق را دارد اما مبلغ آن بس��يار ناچيز است و درصد 
بس��يار كمي از درآمدهاي ش��هرداري ها را تش��كيل 
مي دهد.  تجريش��ي ادامه مي دهد: به عنوان مثال در 
بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۸ شهرداري تهران تنها 
۶۰۰ ميليارد تومان به اي��ن موضوع اختصاص يافته 
اس��ت كه حدود ۶ درصد از كل درآمدهاي شهرداري 

تهران را ش��امل مي شود. اين در حالي است كه به نظر 
مي رسد شهرداري تهران يكي از بهترين عملكردها را در 
زمينه عوارض نوسازي دارد و وضعيت در ساير شهرها 

احتمااًل بدتر است.
اين كارش��ناس اقتصادي تصريح مي كند: در جريان 
بررسي اليحه بودجه ۹۹ در كميسيون تلفيق مجلس، 
نمايندگان مجلس در اين كميسيون، مالكان واحدهاي 
مسكوني گران قيمت با ارزش ۱۰ ميليارد تومان و باالتر 

را مشمول پرداخت ماليات ساالنه كردند. 
به گفته او، اين مصوبه با وجود اينكه پيش بيني مي شود 
درآمد چنداني براي دولت ايجاد نكند و تعداد بس��يار 
كمي از امالك را مورد اصاب��ت قرار بدهد، اما به دليل 
اينكه منجر به اضافه شدن يك پايه مالياتي جديد )كه 

در همه كشورهاي دنيا وجود دارد و حتي تا قبل از سال 
۱۳۸۰ نيز در كشور ما وجود داشت( به پايه هاي مالياتي 
كشور مي شود مي تواند قدمي رو به جلو در بهبود نظام 
مالياتي كشور محسوب شود. البته در خصوص اين پايه 

مالياتي مالحظاتي نيز وجود دارد.
اين پژوهش��گر اقتصادي، معتقد اس��ت: در مجموع 
مي توان ماليات هايي مانند ماليات بر خانه هاي خالي 
موضوع ماده ۵4 قانون ماليات هاي مستقيم كه مجدداً 
در كميسيون تلفيق امسال با تغييراتي تصويب شده 
اس��ت را در بلندمدت با استفاده از همين پايه مالياتي 
اجرايي كرد. در بسياري از كشورها هم با افزايش نرخ 
ماليات ساالنه امالك خالي نسبت به ساير امالك، عرضه 

خانه هاي خالي را تشويق مي كنند.
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 شوراي شهر 
در انتظار پاسخ شوراي نگهبان

گروه راه و شهرسازي| يك عضو ديگر شوراي 
شهر تهران با اشاره به تخلفات شهري احصا شده 
از سوي س��ازمان بازرسي كل كشور، نامه نگاري 
محرمانه اين شورا با شوراي نگهبان را تاييد كرد. 
هفته گذشته ناهيد خداكرمي عضو كميسيون 
نظارت و حقوقي شوراي ش��هر تهران از ارسال 
نامه محرمانه ش��وراي شهر به شوراي نگهبان با 
هدف پيگيري تخلفات دوره پيش��ين مديريت 
ش��هري خبر داد. او با اش��اره به اينكه اين نامه با 
امضاي اعضاي شوراي شهر، گزارشات سازمان 
بازرسي را به شوراي نگهبان منعكس كرده است، 
ادامه داد: در اين نامه تمامي مواردي كه سازمان 
بازرسي به ش��وراي ش��هر ارايه داد را به شوراي 

نگهبان ارايه داديم.
در پي صحبت هاي خداكرمي، روز گذش��ته نيز 
سيدمحمود ميرلوحي، نايب رييس كميسيون 
نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران از ابعاد ديگر 
اين نامه پرده برداشت و درباره روند رسيدگي به 
تخلفات دوره پيشين مديريت شهري گفت: براي 
اينكه به وظيفه خود در اين زمينه عمل كنيم، نامه 
محرمانه  ارسال ش��ده به شوراي نگهبان را براي 
رييس هيات اجرايي انتخابات نيز ارسال كرده ايم.

او تصريح ك��رد: با توج��ه به اينكه گفته ش��د، 
تخلفي از جانب آقاي قاليباف انجام نشده است، 
گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور را براي 
شوراي نگهبان ارس��ال كرديم و آنها بايد پاسخ 
بدهند كه با وج��ود ۸۰۰ مورد گزارش��ي كه از 
تخلفات ذكر ش��ده، آيا مي شود يك فرد را از اين 

تخلفات مبرا دانست؟

  انتقاد از عملكرد يك بام و دو هوا
نايب رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي 
شهر تهران تصريح كرد: ما هم به عنوان بخشي 
از افكار عمومي اين س��وال را داريم كه اگر گفته 
مي شود، مبارزه با فساد بدون تبعيض است، اين 
مورد قابل توجه را نيز رس��يدگي كنند. بايد به 
افكار عمومي پاسخ داد كه چرا به صورت يك بام و 
دوهوا عمل مي شود و اگر اين موارد مبناي تصميم 
اس��ت، چرا براي برخي در نظر گرفته مي شود و 
براي برخي نه.  او درباره ۳۳ مورد تخلفاتي كه در 
گزارش حسابرسي سال ۹۳ مطرح شد، اظهار كرد: 
بر مبناي گزارشي كه دو بخش حراست و بازرسي 
شهرداري ارايه داده  اند تاكنون ۱۰ مورد از تخلفات 
اين گزارش مورد تاييد قرار گرفته است و متاسفانه 
موارد مهم آن كه مدنظر ما بود، براساس گزارش 
حراست و بازرسي شهرداري صحت دارد و يكي 

از اين موارد مربوط به خيريه امام رضا)ع( است.

  اموال متعلق به شهروندان مسترد شود
او درب��اره موارد مهم تخلفاتي كه در اين گزارش 
به تاييد سازمان بازرسي شهرداري رسيده است، 
گفت: بحث امالك واگذار شده، برخي پرداخت ها 
و مس��اله مربوط به خيريه امام رضا)ع( از موارد 
مهمي است كه تخلف آنها در گزارش حراست و 
سازمان بازرسي به تاييد رسيده است و بررسي 
بقيه م��وارد نيز ادامه دارد ك��ه البته به اين معنا 
نيس��ت، باقي موارد داراي تخلف نيستند. شورا 
تكليف كرده است، مشخص ش��ود كدام يك از 
موارد تخلف از جنس قضايي است تا به قوه قضاييه 
شكايت شود و كدام يك از جنس تخلفات اداري 

است تا مورد رسيدگي قرار گيرد. 
نايب رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي 
شهر تهران افزود: بايد مشخص شود، اموالي كه 
متعلق به ش��هروندان تهران است، چگونه بايد 

مسترد شود.

  گزارش سازمان بازرسي سياسي نيست
ميرلوحي تصريح كرد: وقتي سازمان بازرسي كل 
كشور در گزارشي به ۸۰۰ مورد تخلف كه امالك 
نجومي تنها يكي از آنها است، اشاره مي كند، يعني 
اين گزارش سياسي نيست.حال سوال اين است، 
اگر يكي از موارد اين گزارش مربوط به دوره جديد 
مديريت شهري بود، اين رفتار هم با ما مي شد؟ 
اكنون همه چيز به حدي شفاف است كه گاهي 
سازمان بازرس��ي كل كش��ور حتي در كارتابل 
مديران ورود پيدا مي كند و نسبت به تصميماتي 
كه حتي هنوز اعمال نشده اخطار مي دهد. سازمان 
بازرسي كل كشور گزارش هاي خود را ارايه كرده 
است و آخرين آن مربوط به تيرماه امسال بود كه 
به 4۱ مورد تخلف نيز اشاره شد، اما چه برخوردي 
با آن شد. ميرلوحي تصريح كرد: واقعا جاي سوال 
است كه چطور چنين برخوردي با گزارش هاي 
تلنبار شده از دوره قبلي مديريت شهري مي شود، 
چرا نسبت به اين موارد برچسب محرمانه مي زنند 
و محتاطانه پيش مي روند. نايب رييس كميسيون 
نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران تاكيد كرد: 
بايد سرنوشت پرونده هاي قبلي، پرونده تخلف 
معاون اسبق شهردار و امالك مشخص شود. براي 
غيرخودي ها مو را از ماست بيرون مي كشند، اما 
براي خودي ها اينگونه عمل نمي كنند و بنا هم 

نيست كه صداي اعتراض را بشنوند. 

  گاليه از برخي مديران كنوني شهرداري
نايب رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي 
شهر تهران در پاسخ به اينكه آيا تاكنون پاسخي 
براي نامه ارس��الي به ش��وراي نگهبان دريافت 

كرده ايد، گفت: خير، هنوز پاسخي نگرفته ايم. 
او در پاسخ به اينكه اگر اراده مديريت شهري در 
بررسي پرونده تخلفات دوره پيشين شهرداري 
قوي تر بود، آيا اين پرونده ها سريع تر به سرانجام 
نمي رسيد، اظهار كرد: گاليه هايي از برخي مديران 
داريم، چرا كه اگر زودتر اقدام مي كردند و موارد 
اخير را زودتر از اين مورد بررسي قرار مي دادند، 

شايد اين بهانه ها اكنون وجود نداشت.

  توصيه به مسافران جاده اي 
در آستانه موج جديد بارش ها 

مديركل دفتر مديريت بحران و تجهيز ماش��ين آالت 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي،  گفت: سامانه 
جديد بارش��ي از امروز )يكشنبه( استان هاي كشور را 
دربرخواهد گرفت، بنابراين به مسافران توصيه مي شود 
تجهيزات زمستاني به همراه داشته باشند. به گزارش 
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
محمد رودباري افزود: با توجه به اطالعيه هواشناسي به 
استان ها براي انجام عمليات برفروبي، نمك پاشي و همه 
عمليات راهداري زمستاني، تجهيز و تعمير ماشين آالت 
و همچنين تجهيز راهدارخانه ها به تجهيزات مورد نياز 
از جمله ش��ن، نمك و ذخيره سوخت مورد نياز اعالم 

آماده باش شده است. 

او ادامه داد: سازمان هواشناسي اعالم كرده است بارش ها 
در اس��تان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان ش��رقي، 
اردبيل، زنجان، كردس��تان، ارتفاعات البرز، گيالن و 
مازندران در روز يكشنبه به صورت برف و باران و در نيمه 
جنوبي كشور و كرمانشاه و ايالم به صورت باران خواهد 
بود. رودباري افزود: همچنين در روز دوشنبه بارش برف 
و باران استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، 
اردبيل، زنجان، كردستان، لرستان، كرمانشاه، شمال 
چهارمحال و بختياري، غرب اصفهان، خراسان شمالي 
و ارتفاعات استان هاي گيالن، مازندران، البرز، گلستان، 
شمال و ش��مال ش��رق خوزس��تان، تهران و قزوين 
پيش بيني مي شود.  مديركل دفتر مديريت بحران و 
تجهيز ماشين آالت س��ازمان راهداري اظهاركرد: در 
برخي مناطق استان هاي گيالن، غرب مازندران و ايالم، 

بارش ها به صورت باران خواهد بود كه لغزندگي، كاهش 
ديد، اختالل در ت��ردد جاده اي، آبگرفتگي معابر و باال 

آمدن آب رودخانه ها را در پي خواهد داشت. 
رودباري درباره آخرين وضعيت بازگشايي محورهاي 
اس��تان گيالن اظهار ك��رد: در برف اخي��ر گيالن از 
ماش��ين آالت و تجهيزات راهداري ۱۱ استان كمك 
گرفتيم؛ ۶۱ دستگاه ماشين آالت مختلف نظير بلدوزر، 
لودر، گريدر، برف خور، كاميون برف روب، نمك پاش و 

كمرشكن به استان گيالن اعزام شد.

  پايان بارگذاري سنگين ساختماني در منطقه ۲۲ 
پيروزحناچي، شهردار تهران تاكيد كرد: طبق توافق 
انجام شده با شوراي عالي شهرسازي، ديگر بارگذاري 
س��نگين تراكم س��اختماني در منطقه 22 نخواهيم 

داش��ت و روال عادي روند صدور پروانه در اين منطقه 
انجام مي شود. حناچي در حاشيه ايين افتتاح ۵۵ پروژه 
شهري منطقه 22 تهران گفت: بخش مسكوني منطقه 
22 تهران به ش��كل بي رويه اي در س��ال هاي گذشته 
توسعه داشته اما موضوع خدمات آن مغفول بوده است.

به گفته حناچي، شهر تنها محيط مسكوني نيست و 
بايد به تناسب آن خدمات دهي و همچنين ايجاد اوقات 

فراغت براي شهروندان مدنظر قرار گيرد.
شهردار تهران با انتقاد از بارگذاري بي رويه ساختمان در 
اين منطقه افزود: اتفاقي كه بعد از سال ۸۶ در اين منطقه 
افتاد موضوعي است كه بايد ساعت ها درباره آن نوشت و 

بايد بررسي شود كه چرا چنين اتفاقي افتاد.
او اظهاركرد: در همه اسناد قبل از آن، منطقه 2۱ و 22 
آخرين فرصت هاي تهران براي تنفس و تفرج بوده است، 

اما اتفاقي برايش افتاد كه نمي شود از آن ساده گذشت. 
يكي از اقدامات ش��هرداري اين بود كه طرح تفصيلي 
منطقه 22 را به كميسيون ماده ۵ برد و تالش كرديم تا 

اين منطقه سر و ساماني بگيرد.
او افزود: اين منطقه آخرين ذخاير زيست محيطي تهران 
را هم به خود اختصاص داده است و اين در حالي است كه 
اين منطقه كم آب ترين منطقه شهر تهران است. يكي 
از مشكالت اين منطقه بارگذاري بيش از حد در سطوح 
مسكوني است كه اگر همه برج ها ساكنيني پيدا كند 

برج ها مشكالت خود را بيشتر نشان مي دهد.
وي گف��ت: پروژه ه��اي بزرگ ته��ران نظي��ر مركز 
همايش هاي رازي، زيرگذر گيشا، پروژه اتوبان رستگار 
همگي تا پايان سال افتتاح خواهد شد و از سال بعد نسل 

جديدي از پروژه هاي شهري را خواهيد ديد.

ايستگاه   خبر
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ثبتسفارشبرايخودروهايماندهدرگمركبازميشود

شرايط ترخيص خودروهاي دپويي
تعادل |گروه صنعت |

براس��اس مصوبه 16 بهمن ماه 98 هيات وزيران، مجوز 
ترخيص 5108 خودروي دپو شده در گمركات پس از 3 
سال بالتكليفي صادر شد. پيش از اين دولت در دو مصوبه 
جداگانه در دي ماه 97 و ارديبهش��ت 98 مجوز ترخيص 
7153 دستگاه خودرو مانده در گمركات كشور را صادر 
كرده بود. در بين خودروهاي��ي كه به دليل پايان مهلت 
تعيين شده و عدم حل وفصل مش��كالت مربوطه باقي 
ماندند و اجازه ترخيص نيافتند، خودروهايي قرار دارند، 
كه »فاقد ثبت س��فارش«، »امريكايي« يا داراي پرونده 
قضايي« هستند. در نهايت پس از حواشي به وجود آمده و 
با رايزني هاي صورت گرفته، دولت مجوز ترخيص مابقي 
خودروهاي دپو ش��ده را صادر كرد. اما در تازه ترين خبر، 
معاون فني گمرك، به تشريح جزيياتي از تعيين تكليف 
اين خودروها و شرايط ترخيص آنها پرداخته است. شرايط 
ترخيص خودروهاي دپو شده به اين شرح است: 1- ثبت 
س��فارش خودرو براي آن دس��ته از خودروهاي مانده در 
گمرك كه فاقد ثبت سفارش هستند، باز خواهد شد. 2- 
حدود 10۴ دستگاه خودرو كه از محل تسهيالت مربوط 
به جانبازان است و باالي 2500 سي سي هستند، اجازه 
ترخيص يافتند. 3- با مصوبه هيات دولت خودروهاي باالي 
2500 سي سي موجود در گمرك خرمشهر جهت تردد 
در محدوه منطقه آزاد اروند كه تا تاريخ 31 مرداد 1397 
براي آنها قبض انبار منطقه صادر شده، نيز تعيين تكليف و 
ترخيص مي شوند. ۴- خودروهايي كه در محاكم قضايي 
مطرح و در حال رسيدگي هستند و بيش از 2 هزار دستگاه 
اعالم شده اند، در صورت صدور حكم قطعي برائت، بدون در 
نظر گرفتن مهلت اعطايي توسط مصوبه اخير هيات دولت، 
قابل ترخيص خواهند بود. 5- همچنين خودروهايي كه 
تشريفات را طي كرده بودند، بدون مجوز جديدي ترخيص 
مي شوند. 6- در نهايت مالك تعيين تكليف خودروهاي 
ساخت و سفارش امريكا، اعالم نظر حوزه معاونت حقوقي 

رياست جمهوري است. 

   مجوز دولت براي خودروهاي محبوس 
تيرماه سال 96 بود كه وزارت صمت با ابالغ بخشنامه اي، 
ثبت سفارش خودرو را فقط براي نمايندگي ها مجاز اعالم 
كرد، اما پس از گذشت مدتي، سامانه ثبت سفارش به طور 
كامل بسته شد. البته پس از مدتي با اعمال قوانين جديد 
براي واردات خودرو، قفل سايت ثبت سفارش در دي ماه 
همان سال باز شد. پس از آن و در تيرماه 97 با دستور محمد 
شريعتمداري وزير پيشين صمت، واردات 1339 قلم كاال 
براي ورود به كشور ممنوع اعالم شد، كه خودرو جزو اين 
ليست ممنوعه قرار داش��ت. دستور توقف ثبت سفارش 
خودرو و به دنبال آن ممنوعيت واردات خودرو به كشور 
منجر به دپو شدن هزاران خودرو در گمركات كشور شد و 

با اين مصوبه اجازه ترخيص نيافتند. 
اما خواب خودروها در گمركات كشور، سر وصداي زيادي 
به پا كرد و صداي اعتراض صاحبان خودروهاي دپو شده 
را درآورد. نتيجه اين اعتراضات موجب شد تا شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در تصميمي، مجوز ترخيص 13هزار 
خ��ودرو را در دي م��اه 97 صادر كند. ب��ه موجب مصوبه 
16 دي ماه كه از س��وي اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور براي اجرا به وزارت صمت، وزارت اقتصاد 
و نيز بانك مركزي ابالغ ش��د، ثبت سفارش خودروهاي 

سواري بدون رعايت س��ال ساخت، كه تا تاريخ ابالغ اين 
تصويب نامه، داراي قبض انب��ار اماكن گمركي، مناطق 
آزاد تج��اري- صنعتي يا مناطق وي��ژه اقتصادي بودند، 
به صورت بدون انتق��ال ارز و ازمحل ارز متقاضي با اظهار 
منشأ ارز به بانك مركزي بالمانع اعالم شد. اما در اين ميان 
عبدالناصرهمتي رييس كل بانك مرك��زي 25 دي ماه 
97 مخالفت خود را با ترخي��ص خودروهاي وارداتي كه 
بعد از 16 مردادماه 97 وارد گمركات كش��ور شده بودند، 
اعالم كرد. برهمين اساس، دولت اجازه ورود بدون انتقال 
ارز خودروهاي دپويي پس از ابالغ سياس��ت هاي ارزي را 
نداد. اين سياست دولت يك بار ديگر سرنوشت 13 هزار 

خودروي دپو شده را در هاله اي از ابهام قرار داد. 
ناگفته نماند دولت در دو مصوبه جداگانه يكي در دي ماه 
سال 97 و ديگري در ارديبهشت سال 98، مجوز ترخيص 
نيمي از خودروهاي دپو ش��ده را صادر ك��رد. با اين حال  
همچنان 5 هزار و 108 دس��تگاه خ��ودروي وارداتي در 
گمركات باقي ماندند واجازه ترخيص را دريافت نكردند. 
روند معطلي ترخيص مابقي خودروهاي دپو شده موجب 
شد تا سكاندار وزارت اقتصاد دست به كار شده و با رايزني 
صورت گرفته با مجموعه دولت، مجوز نهايي خودروهاي 
وارداتي محبوس شده را بگيرد. پس از پيشنهادهايي كه 
از سوي گمرك و وزير اقتصاد به رييس جمهور ارايه شد، 
محمد نهاونديان معاون اقتصادي مسوول رسيدگي به اين 
موضوع شد. از همين رو، نتيجه جلسات معاون اقتصادي 
رييس جمهور با دستگاه هاي ذي ربط موجب شد تا مجوز 
نهايي براي ترخيص خودروهاي وارداتي مانده در گمركات 

از سوي هيات وزيران زده شود. 
از اين رو، چهارش��نبه 16 بهمن ماه 98 در جلسه هيات 
وزيران، خودروهاي وارداتي مانده در گمركات كشور بعد از 
حدود 3 سال تعيين تكليف شدند. در مصوبه هيات وزيران 
تاكيد شده كه دولت در راستاي رفع مشكالت خودروهاي 
موجود در گمركات اس��تان هاي »خوزس��تان، بوشهر و 
هرمزگان« واردات خودروهاي سواري )بدون رعايت سال 
ساخت( كه تا تاريخ 16 دي ماه 97، داراي ثبت سفارش و 
قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا 
مناطق ويژه اقتصادي هستند را به صورت بدون انتقال ارز 
يا از محل ارز متقاضي با اظهار منشأ ارز و تاييد بانك مركزي 
ايران بالمانع مي داند. در بخش ديگري از دس��تورالعمل 
ابالغي دولت تاكيد شده، خودروهايي كه تا تاريخ 16دي ماه 
97، داراي قبض انبار بوده و با رويه بانكي تامين ارز شده اند، 
با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ سامانه سنا 
در روز ترخيص، با همان ثبت سفارش بانكي قابل ترخيص 
هستند. اين مصوبه همچنين تغيير تعرفه برخي از خودروها 
را مورد اشاره قرار داده و آورده است كه خودروهايي با ارزش 
بيش از ۴0 هزار دالر با محاسبه و پرداخت ۴0 واحد درصد 
سود بازرگاني، مازاد بر ماخذ حقوق ورودي مندرج در جدول 
تعرفه كتاب مقررات صادرات و واردات، براس��اس شرايط 

موصوف قابل ترخيص هستند. 

    وضعيت جديد ترخيص خودروهاي وارداتي
حال اما موضوع مهمي كه از س��وي يك مقام مسوول در 
گمرك مورد اشاره قرار گرفته است، باز شدن ثبت سفارش 
براي برخي از خودروهاي فاقد ثبت سفارش است. براساس 
توضيحاتي كه مهرداد جمال ارونقي معاون فني گمرك 
ايران به »ايس��نا« ارايه داده است، باز شدن ثبت سفارش 

به آن دسته از خودروهاي مانده در گمرك كه فاقد ثبت 
سفارش هستند بر مي گردد، آن هم در شرايطي كه در حال 

حاضر ثبت سفارش خودرو ممنوع است.
از س��وي ديگر، با توجه به اينكه مفاد مصوبه 16 دي ماه 
1397 هيات وزيران، به جز بند )3( آن كه مهلت ۴ ماهه اي 
براي ترخيص خودروها تعيين كرد و در ادامه دوماه تمديد 
شد، هنوز قابل اجراست، بنابراين در راستاي اجرايي كردن 
مصوبه اخير و در تكميل اجراي مصوبه قبلي براي تعيين 
تكليف خودروهاي سواري، وزارت صمت بايد نسبت به 
صدور ثبت سفارش )افتتاحيه(، تمديد و ويرايش براي 
خودروهاي حائز شرايط مصوبه قبلي اقدام تا اين خودروها 
قابليت اظهار و انجام تش��ريفات گمرك��ي و ترخيص از 
گمرك را داش��ته باش��ند. حال با توجه به اينكه حدود 
1100 دستگاه از خودروهاي باقي مانده فاقد ثبت سفارش 
هستند، امكان ترخيص براي آنها وجود نداشت و به گمرك 
نيز اظهار نشده اند، با ابالغ مصوبه، بخشي از اين خودروها 
تعيين تكليف شده و با صدور ثبت سفارش قابليت اظهار و 

ترخيص از گمرك پيدا مي كنند. 
همچنين ب��ا توجه به اينك��ه ورود خودروه��اي باالي 
2500 سي سي به سرزمين اصلي ممنوع است، در بين 
خودروهاي دپو ش��ده تعداي داراي اين شرايط هستند 
كه در مورد آنها نيز ظاهرا تصميم گيري ش��ده است به 
عبارتي با ابالغ و اجراي مصوبه اخير هيات دولت در مورد 
تعيين تكليف خودروهاي دپو شده، خودروهاي متعلق 
به جانبازان تعيين تكليف مي ش��ود، اين در حالي است 
كه حدود 10۴ دس��تگاه خودرو از قبل از سال 1393 در 
گمرك باقي مانده كه از جمله خودروهاي وارد شده از محل 
تسهيالت مربوط به جانبازان است كه اكثريت اين 10۴ 

دستگاه باالي 2500 سي سي هستند.
البته براس��اس اظهارات معاون فن��ي گمرك، با مصوبه 

هيات دولت خودروهاي باالي 2500 سي سي موجود در 
گمرك خرمشهر جهت تردد در محدوه منطقه آزاد اروند 
كه تا تاريخ 31 مرداد 1397 براي آنها قبض انبار منطقه 
صادر شده است نيز تعيين تكليف و ترخيص مي شوند، 
كه از 227 خ��ودرو در گمرك خرمش��هر )منطقه آزاد 
اروند( قرار دارد كه 15۴ دس��تگاه باالي 2500 سي سي 
هستند. اما در مورد خودروهاي ساخت و سفارش امريكا، 
مالك تعيين تكلي��ف، اعالم نظر حوزه معاونت حقوقي 

رياست جمهوري باشد.
در اي��ن ميان اما برخي از خودروهاي وارداتي دپو ش��ده 
داراي پرونده هاي قضايي هس��تند، كه تعداد آنها بيش 
از 2000 دس��تگاه اعالم شده بود؛ حال اين پرسش قابل 
طرح است كه سرنوشت اين خودروها چه مي شود؟ معاون 
فني گمرك نيز در مورد تعيين تكليف اين خودروها در 
اظهاراتي عنوان كرده، خودروهايي كه در محاكم قضايي 
مطرح و در حال رسيدگي هستند، نيز در صورت صدور 
حكم قطعي برائت، بدون در نظر گرفتن مهلت اعطايي 
توسط مصوبه اخير هيات دولت، قابل ترخيص خواهند بود. 
همچنين براساس اين دستورالعمل جديد، خودروهايي 
كه تشريفات را طي كرده بودند، نيز بدون مجوز جديدي 
ترخيص مي شوند. البته حدود 10۴8 دستگاه از 5100 
خودروي باقي مانده در گمرك، جزو خودروهايي بودند 
كه در مدت 6 ماهه اول تعيين شده براي ترخيص، عمده 
فرآيند وتشريفات گمركي را طي كرده بودند و در آستانه 
ترخيص زمان به پايان رس��يد و ديگر امكان خروج پيدا 
نكردند. از سوي ديگر، همان طور كه در ارتباط با اين قبيل 
خودروها نيز اعالم ش��ده بود، خودروهايي كه به مرحله 
صدور پروانه رسيده و تشريفات گمركي آنها قبال انجام 
شده بود با ابالغ مصوبه قابل ترخيص خواهند بود و نياز به 
مجوز ديگري ندارند. با ابالغ مصوبه هيات دولت جزييات 

آن در دس��تور كار دستگاه هاي مربوطه جهت ترخيص 
خودروهاي باقي مانده قرار خواهد گرفت. حال كه پس 
از كش و قوس هاي فراوان، خودروهاي محبوس مجوز 
ورود به س��رزمين اصلي را دريافت كردند، اين پرسش 
بعضا مطرح مي شود كه ورود چند هزار دستگاه خودرو 
آي��ا مي تواند بر روند قيمتي در ب��ازار خودرو در جهت 
كاهشي اثرگذار باشد يا خير؟؛ حسن كريمي سنجري در 
گفت وگو با »تعادل« درباره اثرگذاري آزادسازي 5 هزار و 
108 دستگاه خودروي دپو شده بر نمودار قيمتي خودرو 
در بازار مي گويد: از آنجايي كه شكاف بين عرضه و تقاضا 
براي خودرو 1 ميليون دستگاه است، ورود 5 هزار خودرو 
به بازار نمي تواند خيلي تاثير بسزايي بر كاهش قيمت 
خودرو داشته باشد. هر چند ممكن است به عنوان يك 
مسكن موقت تاثير محدودي داشته باشد. به گفته او، اين 
عدد باال نيست؛ چراكه توليد روزانه خودروسازي هاي 
ايران رقم ۴ هزار و 500 تا است. يعني اين تعداد برابر با 
توليد يك روز خودروسازان داخلي كشور است. سنجري 
در ادامه تصميم دولت براي ترخيص خودروهاي دپو 
شده را مثبت ارزيابي مي كند و مي افزايد: باتوجه به نياز 
بازار به عرضه، نبايد اين خودروها در گمرك خاك بخورند 
و بايد هرچه سريع تر ترخيص شوند. البته اين كارشناس 
خودرويي در مورد اينكه آيا ممنوعيت واردات خودرو در 
شرايط فعلي كه بازار خودرو به دليل عدم عرضه مناسب 
ملتهب اس��ت، اساسا سياست درس��تي است، عنوان 
مي كند: از يك سو باتوجه به كاهش درآمدهاي ارزي و 
عدم فروش نفت، دولت واردات را ممنوع كرده تا كاهش 
تقاضا براي ارز رخ دهد. اما در س��وي ديگر واز ديدگاه 
متقاضيان خودرو، ممنوعيت واردات منطقي نيست؛ اما 
در مجموع اين تصميم دولت براي كاهش تقاضاي ارز را 

مي توان منطقي ارزيابي كرد. 

قاچاق پوشاك ۲۳۵ هزار شغل را از بين برد

تأكيدبرهمكاريبيشتراتاقايرانووزارتصمتماليات،دالالنخودرورافراريداد

مشاور مبارزه سيستمي و كاالمحور ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز كشور با بيان اينكه در سال 96 به ميزان 
2.6 ميليارد دالر قاچاق پوشاك صورت گرفته است افزود: 
235 هزار شغل در اين رابطه از بين رفت. محمد قديمي در 
يازدهمين جلسه كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت 
بر قاچاق كاال و ارز استان كه در استانداري با اشاره به اجراي 
طرح مبارزه سيستمي و كاال محور با قاچاق كاال همچون 
پوشاك، كيف، كفش و لوازم خانگي، هدف از اجراي اين طرح 

را تشخيص لحظه اي و انكارناپذير كاالي قاچاق بيان كرد.
 او با بيان اينكه با اجراي طرح رجيس��تري، قاچاق موبايل 
تقريبا به صفر رسيده و تنها تخلفات جزئي صورت مي گيرد، 
افزود: اين طرح به منظور تغيير رفتار تدريجي و قانونمندي 
ذي نفعان در حال انجام است كه سطح عرضه را مدنظر دارد. 
قديمي تصريح كرد: در اين طرح سطوح مختلف از جمله 
زنجيره ابتدايي، مياني و انتهايي تامين و عرضه مدنظر است، 
در همين راستا تاكنون در زنجيره ابتدايي عرضه به روزرساني 
بسترهاي سخت افزاري شناسايي قاچاق كاال، خودكارسازي 

فرآيندهاي گمركي، اتصال سامانه هاي فرابخشي به منظور 
صحت سنجي اطالعات در زنجيره مياني؛ ايجاد سامانه هاي 
رصد فرآيند توزيع، ايجاد زيرساخت هاي سخت افزاري مثل 
دوربين هاي جاده اي و تدوين قوانين مورد نياز و در زنجيره 
انتهايي تدوين قوانين مورد نياز، آموزش ها و آگاه سازي هاي 
متعدد و ايجاد زيرساخت هاي اطالعاتي مورد نياز عملياتي 
شده است. او با تاكيد بر ضرورت مبارزه با قاچاق در سطح 
عرضه گفت: اين مبارزه باعث تس��هيل اجراي سامانه ها و 
فرآيندهاي تجاري، افزايش ريسك عرضه كاالي قاچاق، 
افزايش قدرت تش��خيص كاالي قاچاق از كاالي قانوني و 
كاهش تقاضاي كاال از ابتداي زنجيره مي شود. مشاور مبارزه 
سيستمي و كاالمحور ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز كشور با اشاره به تصويب قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در سال 1392 كه براساس آن نداشتن شناسه كاال و شناسه 
رهگيري يكي از مالك هاي تشخيص كاالي قاچاق قلمداد 
مي شود، افزود: شناس��ه GTIN يك شناسه بين المللي 
است كه معموال اكثر كاالهاي موجود در بازار اين كد را دارند 

و حت��ي ايرانياني كه اقدام به صادرات مي كنند نيز اين كد 
بين المللي را دريافت مي كنند و كد كاالهاي ايراني در اين 

شناسه 626 است.
او با بيان اينكه طبق آمار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز كشور در سال 96 بالغ بر 2.6 ميليارد دالر قاچاق پوشاك 
در كشور صورت گرفته است، گفت: اين آمار نشان مي دهد 
98 درصد پوشاك خارجي موجود در كشور در قالب قاچاق 
وارد مي شود و اين ميزان 21 درصد كل قاچاق كشور را به 
خود اختصاص داده است. به واسطه اين حجم قاچاق 235 
هزار ش��غل در كشور از بين رفت و از سال 9۴ تا 96 چيزي 
حدود 25 درصد واحدهاي توليدي فعال در حوزه پوشاك 
نيز كاهش يافت و واحدهاي داراي چند شيفت كاري نيز با 
كاهش شيفت مواجه شدند. قديمي تاكيد كرد: سهولت در 
قاچاق، حمل آسان، حاشيه سود نسبت به وزن و ريسك 
پايين عرضه از عمده داليل قاچاق پوش��اك اس��ت، اما با 
تالش هاي صورت گرفته از شهريورماه 95 واردكنندگان 
پوشاك ملزم به دريافت گواهي فعاليت نمايندگي شركت 

خارجي شدند. از خردادماه 96 واردات پوشاك فاقد شناسه 
ميسر نبوده است و از زمس��تان 97 اجراي طرح مبارزه با 
برندهاي محرز پوش��اك قاچاق در تهران و هفت اس��تان 
كشور آغاز شد. وي با اشاره به اينكه هدف از برخورد با عرضه 
پوشاك برند خارجي قاچاق تغيير رفتار عرضه كنندگان 
اين برندهاس��ت، گفت: اين طرح جوان��ب مثبتي چون 
حداقل بودن تبعات اجتماعي، حفظ تعادل بازار، حمايت از 
توليدكنندگان و اكثريت اتحاديه هاي پوشاك، حفظ و ايجاد 
فرصت شغلي در كشور و... را به دنبال داشته است، همچنين 
رونق كسب و كار بسياري از توليدكنندگان ايراني، تصاحب 
بسياري از سكوهاي فروش مناسب توسط برندهاي ايراني 
در تهران و تغيير رفتار 70 درصدي عرضه كنندگان برندهاي 
محرز در تهران به عنوان دستاورد اجراي طرح مشهود است، 
اما در كنار آن با چالش هايي چون رايزني برخي از صاحبان 
نفوذ با مس��ووالن جهت اجرا نشدن طرح و عدم همكاري 
برخي دستگاه ها را شاهد هستيم، اما شخص وزير كشور بر 
اجراي جدي طرح تاكيد دارد. قديمي به ابعاد مختلف قاچاق 

لوازم خانگي اشاره كرد و گفت: در سال 96، ميزان قاچاق در 
حوزه لوازم خانگي 1.6 ميليارد دالر بوده است كه 8درصد 
حجم قاچاق كل كش��ور را به خود اختص��اص مي دهد و 
به واسطه اين قاچاق 56 هزار شغل مستقيم در كشور از دست 
رفته است. او تصريح كرد: حجم زيادي از لوازم خانگي داخل 
بازار فاقد شناسه بودند كه تا 15 بهمن ماه به عرضه كنندگان 
فرصت داده ش��د تا شناسه كاال اخذ و نصب شود و تا هفته 
قبل بالغ بر 13 هزار شناس��ه كاال در حوزه لوازم خانگي در 
كشور اخذ شده و به نظر مي رسد چيزي حدود 90 درصد 
كاالهاي موجود در بازار داراي شناسه هستند. مشاور مبارزه 
سيستمي و كاال محور ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
كشور تاكيد كرد: خوشبختانه عمليات رواني و رسانه اي انجام 
شده در بازار لوازم خانگي باعث شده كه تقريبا فروشگاه هاي 
مطرح كشور اجناس فاقد شناسه نداشته باشند، همچنين 
كميته فضاي مجازي نيز ذيل ستاد فعال شده و سايت هايي 
كه كاالهاي غيرقانوني عرضه مي كنند شناسايي و مورد 

برخورد قانوني قرار مي گيرند.

در بودج��ه 99 تصميم گرفته ش��ده كه خري��د و فروش 
خودرو مشمول ماليات ش��ود. همين موضوع سبب شده 
سرمايه گذاران اين بازار كه مدتي است به بازار هجوم آورده 
و گراني ه��ا را هم رقم زده اند، از اجرايي ش��دن اين قانون و 
پرداخت ماليات هاي سنگين نگران شده  و خودروهاي انبار 
كرده خود را وارد بازار كنند كه با اين كار آنها، التهاب بازار كم 
شده و قيمت ها كاهش يافته  است. به گزارش ايسنا احمد 
نعمت بخش، دبير انجمن خودروس��ازان ايران در رابطه با 
علت كاهش قيمت ها در بازار خودرو پس از روند صعودي 
اخير با اعالم اين مطلب گفت: اينكه قيمت ها كاهشي اند، 
عمدتا به دليل تصميم گرفته شده در بودجه 1399 است 
كه پيش بيني شده براي خريد و فروش خودرو ماليات اخذ 
شود. چند ماه است كه سرمايه گذاران براي خريد خودرو 
هجوم آورده اند و اكنون كه متوجه ش��ده اند ممكن است 
دول��ت ماليات كالني از آنها دريافت كنند، نگران ش��ده و 
در نتيجه خودروهاي در انبار ذخيره شده را به بازار عرضه 
كرده اند. او ادامه داد: همزمان با اين موضوع، با عرضه روزانه 
بيش از 2000 دس��تگاه هريك از خودروسازان بزرگ به 

بازار، قيمت ها كاهشي شده اند. البته همانطور كه پيش از 
اين نيز پيشنهاد داده ايم، بهترين راه اين است كه قيمت ها 
تك نرخي شود تا رانت از بين برود. زماني كه حجم نقدينگي 
و اختالف قيمت 25 تا 60 ميليوني قيمت درب كارخانه و 
بازار زمينه هاي ايجاد تقاضاي كاذب و سوداگرانه را به شدت 
افزايش داده كه سبب جذابيت سرمايه گذاري و ايجاد داللي  
دراين بازار مي شود. نعمت بخش خاطرنشان كرد: تنها راه اين 
است كه خودرو در حاشيه بازار فروخته شود؛ يعني در موقع 
فروش قيمت اعالم نشود و در زمان تحويل، قيمت خودرو به 
نرخ حاشيه بازار تعيين شود. زماني كه داللي ها از بين برود و 
خودروهاي انبار شده عرضه شود، خودروسازان هم با نبود 
قيمت هاي دستوري متحمل زيان نمي شوند. دالل ها نيز كه 
از قيمت هاي حاشيه بازار سودي نصيب شان نشود، از اين 
بازار كنار مي روند، بنابراين تقاضا واقعي و متعادل شده و به 
تدريج قيمت ها هم كاهش يافته و تعادلي مي شود. بررسي 
بازار نش��ان مي دهد كه قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي 
طي يكي، دو روز اخير از شيب صعودي خود برگشته و روند 
نزولي به خود گرفته است. براين اساس قيمت  خودرو در بازار 

ديروز )شنبه 26 بهمن ماه( نسبت به دو هفته گذشته به طور 
متوسط در پرتيراژهاي گروه سايپا يك ميليون و 600 هزار 
تومان تا سه ميليون و 500 هزار تومان كاهش قيمت داشته  
است. قيمت پرايد 111 از 66 ميليون و 500 هزار تومان به 
63 ميليون و 900 هزار تومان كاهش يافته است. كمترين 
كاهش قيمت نيز مربوط به تيبا بوده كه از 76 ميليون تومان 
به 7۴ ميليون و ۴00 هزار تومان رس��يده است. بيشترين 
كاهش قيمت در اين گروه خودرويي مربوط به ساينا بوده 
كه از 79 ميلي��ون تومان در اوج به 75 ميليون و 500 هزار 
تومان رسيده است.  اما در محصوالت گروه خودروسازي 
ايران خودرو نيز كاهش قيمت ها بيشتر از محصوالت سايپا 
و اكثرا حدود 6 ميليون تومان بوده است. بيشترين كاهش 
مربوط به خودرو دنا با هفت ميليون تومان كاهش و كمترين 
آن مختص خودرو رانا با س��ه ميليون تومان كاهش بوده 
است. پرتقاضاترين خودروهاي اين گروه همچون سمند 
LX 6ميليون و 300 هزار تومان، پژو پارس، 206 صندوقدار 
تيپ2 و تيپ5 آن هريك 6 ميليون تومان و 207 صندوقدار 

پنج ميليون تومان كاهش قيمت داشته اند.

وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه قائم مقام خود در امور 
بازرگاني و معاونان اين وزارتخانه با رييس و اعضاي هيات 
رييس��ه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
ديدار كرد. در اين نشست همراهي و همكاري بيشتر بين 
وزارتخانه و اتاق ايران در حوزه رتبه بندي و استفاده بهينه تر 
از ظرفيت شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مورد 
تأكيد قرار گرفت. در نشست مشترك بين رييس و اعضاي 
هيات رييس��ه اتاق ايران با وزير صنعت، معدن و تجارت و 
معاونان ايشان، ضمن قدرداني از همراهي اين وزارتخانه در 
حل مشكالت و مسائل مربوط به توليدكنندگان و فعاالن 
اقتصادي، موضوع رتبه بندي كارت هاي بازرگاني و استفاده 
از سامانه يكپارچه تجارت مورد توجه قرار گرفت. عالوه بر 
اين روند واگذاري برخي از اختيارات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به بخش خصوصي در چارچوب قانون و در راستاي 
كاهش تصدي گري هاي دولت، بررسي شد. در اين راستا 
غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران از همكاري هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در حوزه صدور و تمديد كارت هاي 
بازرگاني، رتبه بندي كارت ها و فعاالن اقتصادي تشكر كرد 

و گفت: در كنار اقدامات صورت گرفته بايد براي اس��تفاده 
دقيق تر از ظرفيت نهادهاي قانوني مانند شوراي گفت وگو 
و ستاد تسهيل، برنامه ريزي دقيقي صورت گيرد. در ادامه 
رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز تالش هاي 
اتاق ايران براي بهبود محيط كسب وكار و پيگيري هاي اين 
نهاد براي حل مشكالت پيش روي بخش خصوصي را قابل 
تقدير خواند و گفت: اگر قرار باشد مشكالت به وجود آمده در 
اقتصاد را حل كنيم راهي جز همكاري و همراهي بين دولت 
و بخش خصوصي نداريم. او خاطرنشان كرد: برگزاري منظم 
و هدفمند جلساتي از اين دست مي تواند به حل چالش ها 
كمك كند. تعامل و گفت وگو بين تمام نهادهاي تصميم ساز 
موجب هماهنگي و وحدت رويه شده و ما را از مشكالت ناشي 
از تحريم ها عبور مي دهد. در ادامه حسين مدرس خياباني، 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني از 
اقدامات و تعامالت صورت گرفته بين وزارتخانه و اتاق ايران 
درباره امكان بهره برداري از سامانه يكپارچه تجارت به عنوان 
يك اقدام موثر براي تسهيل فرآيند صدور و تمديد كارت هاي 

بازرگاني و اجراي بهتر قانون، ياد كرد. 
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فهرست كااليي براي فروش  
فوق العاده پايان سال اعالم شد

شاتا|فهرست كاالها و خدماتي كه در نمايشگاه هاي 
فروش بهاره و فروش هاي فوق العاده عرضه مي شوند 
اعالم ش��د. بر اس��اس تصميم س��تاد تنظيم بازار 
مسووليت برگزاري فروش هاي فوق العاده بر عهده 
اتاق هاي اصناف سراسر كشور نهاده شده است. بر 
اين اس��اس اتاق هاي اصناف سراسر كشور مكلف 
هس��تند برگزاري فروش هاي فوق الع��اده را طبق 
ضوابط مرتبط يعني كيفيت، ميزان تخفيف هاي 
اعمالي و... با اطالع رساني مناسب مديريت و نظارت 
كنند. درنتيجه برگزاري نمايشگاه هاي فروش بهاره 
نيز طبق دستورالعمل ابالغي از سوي وزير صنعت، 
معدن و تجارت با مس��ووليت و محوريت اتاق هاي 
اصناف در سراس��ر كش��ور با حداقل هزينه غرفه، 

برنامه ريزي خواهد شد.
اقالم اساسي و مواد غذايي مانند برنج، شكر، روغن 
خوراكي، حبوبات، ماكاروني، رب گوجه فرنگي و... 
در كنار اقالم پروتئيني نظير گوشت قرمز، گوشت 
مرغ و تخم مرغ در اين نمايشگاه ها و فروش هاي ويژه 
پايان سال عرضه خواهند شد. در عين حال لبنيات 
مانند شير، پنير، كره و ماست، شيريني و شكالت، 
اجيل و خش��كبار، كيف و كفش و پوش��اك و مواد 
شوينده و بهداش��تي نيز در اين دوره با عرضه ويژه 
همراه خواهند بود. بر اساس تصميمات اتخاذ شده 
تاير خودرو و روغن موتور در كنار س��اير اقالم مورد 
نياز در نمايشگاه فروش بهاره و فروش هاي فوق العاده 
سراسر كش��ور عرضه مي شوند. در عين حال ستاد 
تنظيم بازار فهرست خدمات مش��مول را حمل و 
نقل درون شهري و برون شهري شامل بار و مسافر، 
هوايي، ريلي و ج��اده اي و دريايي، خدمات تعمير 
خودرو و خدمات پ��س از فروش، امكان تفريحي و 
فرهنگي، سياحتي و زيارتي، هتلداري و گردشگري، 
خدمات گردشگري، ارايه خدمات خبازي، قاليشويي 
و خشكشويي و... اعالم شده است. صنوف منتخب، 
ميادين ميوه و تره بار، فروش��گاه هاي زنجيره اي و 
اتحاديه تعاوني هاي كارمندي، كارگري، فرهنگيان 
و نيروهاي مسلح در اولويت شبكه هاي توزيع طرح 
بوده و مكلف به همكاري حداكثري در اجراي طرح 

ايام پاياني سال هستند.

۸۰ درصد از واحد هاي صنعتي 
كد شناسه كاال گرفتند

باشگاه خبرنگاران جوان|عباس هاشمي مدير 
بخ��ش صنايع فلزي و لوازم خانگ��ي وزارت صمت 
درباره اجراي طرح شناس��ه كاال براي لوازم خانگي 
اظهار كرد: طرح اعمال شناسه كاال براي لوازم خانگي 
از 15 دي براي واحد هاي توليد و از تاريخ 15 بهمن 
براي واحد هاي توزيعي آغاز شد. او گفت: با توجه به 
ميزان قاچاق لوازم خانگي كه در كش��ور وجود دارد 
و آسيبي كه به توليدكننده و مصرف كنندگان اين 
حوزه مي زند اجراي طرحي در راستاي قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز ضروري است؛ يكي از اقداماتي كه 
در اين راستا انجام شد اجراي طرح شناسه كاال براي 
لوازم خانگي است كه در آينده با ارايه كد رهگيري 
همراه خواهد بود. هاشمي با اشاره به تنظيم آيين نامه 
جامع پيشگيري از قاچاق گفت: مطابق اين برنامه 
بايد تمام كاال هاي موجود در انبار ها و توليد شده در 
كارخانجات شناسه كاال دريافت كند تا از ورود اجناس 
تقلبي و قاچاق به بازار اجتناب شود. توليدكنندگان 
و واردكنندگان همگي موظف به اخذ شناس��ه كاال 
براي اخذ محصوالت خود شدند. مدير بخش صنايع 
فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت بيان كرد: در مرحله 
بعدي اين افراد موظف به اخذ كد رهگيري براي كاال ها 
خواهند شد؛ ارايه كد رهگيري براي محصوالت باعث 
مي شود تا هر محصول از ابتدا تا انتها مورد ارزيابي قرار 
بگيرد به عبارتي ديگر براي هر واحد كاالي توليد شده 
كدي اختصاصي در نظر گرفته مي شود و با استفاده از 
اين كد مي توان تشخيص داد كه محصول فوق در چه 
مرحله اي قرار دارد و چه مسيري را طي كرده است.

او افزود: كد رهگيري براي كاال ها عملكردي شبيه به 
GPS دارد و با استفاده از آن مي توان شرايط كاال را 
در هر لحظه ارزيابي كرد و دليل نامگذاري آن همين 
است چرا كه با استفاده از اين كد مي توان مسير طي 
شده و شرايط فعلي محصول را به طور كامل رهگيري 
كرد. هاشمي تصريح كرد: در مرحله فعلي شناسه كاال 
براي هر محصول ارايه شد و اين به معناي آن است كه 
هر نوع محصول توليد شده در كارخانجات داخلي يا 
وارد شده در كشور بايد شناسه مشخصي داشته باشد 
براي مثال شركتي كه 10 مدل يخچال توليد مي كند 
موظف به دريافت 10 شناسه براي هر نوع محصول 
توليد شده است، اما كد رهگيري بر خالف شناسه 
كاال به تك تك محصوالت اختصاص پيدا مي كند. 
مدير بخش صنايع فل��زي و ل��وازم خانگي وزارت 
صمت بيان كرد: واحد هاي توليدي و واردكننده ها 
اس��تقبال خوبي از اجراي اين طرح داشتند كه بنا 
بود در مرحله اول براي 8 كاال شامل يخچال فريزر، 
ماشين لباسشويي، ماشين ظرفشويي، جاروبرقي، 
لوازم صوتي و تصويري و مواردي از اين قبيل اجرايي 
ش��ود، اما توليدكنندگان براي كاال هايي مثل اتوي 
برقي، چرخ خياطي، ماكروويو، پكيج و كولر گازي 
هم داوطلبانه شناسه كاال دريافت كردند. او افزود: در 
حال حاضر توسط واحد هاي توليدي داخلي حدود 
۴ هزار شناسه دريافت شده كه به 196 واحد صنعتي 
مربوط است؛ شركت هاي واردكننده هم حدود 8 
هزار و 310 شناس��ه دريافت كرده اند. بيش از 80 
درصد از واحد هاي صنعتي مشمول اين طرح شناسه 
كاالي مورد نياز براي محص��والت خود را دريافت 
كردند. هاشمي تأكيد كرد: سياست وزارت صنعت 
جلوگيري از ايجاد التهاب در بازار اس��ت بنابراين 
اجراي چنين طرحي به هيچ عنوان باعث افزايش 
قيمت و ايجاد التهاب در بازار لوازم خانگي نخواهد 
شد كنترل بازار اولويت اول وزارت صمت است و در 
تمام جلساتي كه براي اجراي اين طرح برگزار شد بر 

آن تأكيد داشتيم.



15 جهان

انتقاد شديد آلمان از قدرت هاي جهاني در كنفرانس امنيتي

دولت ترامپ تعرفه هواپيماهاي اروپايي را افزايش مي دهد 

مونيخ، ويترين اختالفات اتحاد فراآتالنتيك

تنش تازه با سالح تجارت

گروه جهان| 
نشست سه روزه امنيتي مونيخ كه از روز جمعه آغاز شده تا 
يكشنبه )امروز( ادامه دارد به محفلي براي گله گزاري و انتقاد 
متحدان قديمي از يكديگر بدل شده است. ابتدا فرانك والتر 
اش��تاين ماير رييس جمهوري آلمان، در مراسم گشايش 
كنفرانس مونيخ، امريكا را در كنار چين، روسيه به افزايش 
بي ثباتي در جهان متهم كرد. سپس مايك پمپئو وزير خارجه 
اياالت متحده، انتقاد متحدان اروپايي مبني بر عقب نشيني 
واشنگتن از رهبري جهان را رد و تاكيد كرد كه غرب در حال 
پيروزي است. پمپئو خطاب به رهبران اروپايي گفت: »به 
همراه هم پيروز مي شويم.« امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه، اما ساعاتي پس از اظهارات وزير خارجه امريكا در 

پاسخ به او گفت: »غرب روبه تضعيف و افول است.«
پنجاه و ششمين نشست امنيتي مونيخ با حضور رهبران 
بلندپايه ۳۵ كش��ور جهان و حدود يكصد وزير خارجه در 
حال برگزاري اس��ت. ده ها نفر از رهبران و ديپلمات هاي 
ارشد جهان از جمله رييس جمهور فرانسه، جاستين ترودور 
نخست وزير كانادا، و دبيركل ناتو و هياتي از اياالت متحده 
در اين كنفرانس كه هر ساله از سال ۱۹۶۳ برگزار مي شود، 
حضور دارند. به اعتقاد ناظران، اين كنفرانس درگذشته نيز 
در مواردي مثل حمله نظامي امريكا به عراق در سال ۲۰۰۳ 
صحنه اختالف و تنش بين اروپا و امريكا بوده است؛ ولي تنش 
فعلي بين دو سوي اقيانوس اطلس از موارد قبلي شديدتر 

است و موضوعات بيشتري را شامل مي شود. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، فرانك والتر اشتاينماير در 
سخنراني افتتاحيه همايش گفت: »روسيه استفاده از نيروي 
نظامي و تغيير مرزهاي اروپا به شيوه خشونت آميز را باري 
ديگر به يك سياست بدل كرده است. چين قوانين بين المللي 
را به طور دلخواه و فقط زماني كه با منافع آن كشور مغايرت 
ندارد، مي پذيرد... و امريكا، نزديك ترين متحد ما با دولت 

فعلي ايده يك جامعه بين المللي را رد مي كند.«
رييس جمهوري آلمان با اش��اره به ش��عار »عظمت را به 
امريكا بازمي گردانيم« كه يكي از ش��عارهاي اصلي كارزار 
انتخاباتي ترامپ اس��ت با انتقاد كم س��ابقه از واش��نگتن 
گفت��ه: »عظمت را ب��از مي گردانيم حتي اگ��ر هزينه آن 
را همس��ايگان و متحدان بپردازن��د. نتيجه اين وضعيت 
افزايش بي اعتمادي، افزايش تسليحات و كمبود امنيت و 

 حتي رفتن به س��وي مسابقه تسليحات هسته اي است.« 
رييس جمهوري آلمان پس از انتقاد از سه قدرت بزرگ 
جهاني، به سياس��تي كه اروپا در اين شرايط بايد پيش 
بگيرد اش��اره كرد و وظيفه آلمان را »حفظ يك اروپاي 
متحد« برشمرد. او گفته آلمان بايد هزينه هاي دفاعي اش 
را براي مشاركت بيشتر در امنيت اروپا و حفظ اتحاد خود 
با اياالت متحده امريكا افزايش دهد. او همچنين گفته كه 
منافع اياالت متحده امريكا از اروپا به سمت آسيا تغيير 
جهت پيدا كرده است. اشتاين ماير همچنين با اشاره به 
پيمان ناتو گفته »تنها با اقدام مشترك مي توانيم قدرت 
اقتصادي، توانايي نظامي و نظم سياسي ضروري براي 

دفاع از يك نظم جهاني قانونمند داشته باشيم.«

    اختالف درباره پيشرفت يا افول غرب 
ماي��ك پمپئو وزير خارجه امريكا، نيز ش��نبه پيش از 
س��خنراني رييس جمهوري فرانسه با انتقاد ضمني از 
سخنان جنجالي امانوئل ماكرون در نشست دو ماه پيش 
ناتو كه گفته بود اين پيمان نظامي دچار مرگ مغزي 
شده است، گفت: »خوشحالم به اطالع برسانم كه برخي 
سخنان درخصوص مرگ ائتالف فراآتالنتيك اغراقي 
بيش نيست. غرب درحال كسب پيروزي است و امريكا 
مي خواهد يك ميليارد دالر براي پروژه هاي انرژي در 
اروپاي شرقي و اروپاي مركزي اختصاص دهد.« وزير 
خارجه امريكا همچنين هدايت عمليات نظامي عليه 
گروه تروريس��تي داعش در خاورميانه گفته: »آيا اين 

امريكايي است كه جامعه جهاني را رد كند؟«
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، اما در واكنش به 
ادعاي وزير خارجه امريكا مبني بر پيروزي غرب گفت: »غرب 
روبه تضعيف و افول است.« ماكرون همچنين از روسيه به 
عنوان يك چالش اصلي مقابل ناتو انتقاد كرده و گفته مسكو 
در حال انجام اقدامات بي ثبات كننده عليه دموكراسي هاي 
غرب است. رييس جمهوري فرانسه گفته: »غرب درحال 
ضعيف شدن است. امريكا سياستي از چند سال قبل در پيش 
گرفته كه مربوط به دولت فعلي واشنگتن نيست و طبق اين 
سياست، امريكا به نوعي درحال تجديد نظر در روابط با اروپا 

و خروج از اين مناسبات است.«
ماكرون با اش��اره به اينكه سياس��ت اروپايي در سال هاي 

اخير در خصوص روسيه شكس��ت خورده، تاكيد كرده از 
گفت وگوهاي فعال تر براي ح��ل و فصل اختالفات ميان 
روسيه و غرب حمايت مي كند. او با ابراز تاسف از تضعيف 
غرب گفته: »اروپا در حال تبديل شدن به قاره اي است كه 
ديگر به آينده اعتقادي ندارد. اتحاديه اروپا بايد بيدار شود و 
به گونه اي عمل كند تا از امريكا و چين به ويژه در فناوري هاي 

نوين عقب نماند.« 
ماكرون در بخشي ديگر از سخنراني خود در اجالس امنيتي 
مونيخ با بيان اينكه بحران امروز در اروپا، بحران دموكراسي 
است، گفته: »نكته مهم در سطح اتحاديه اروپا اين است كه 
در مورد مسائل حاكميتي بايد سريع تر عمل شود و اينكه 
چگونه مي توانيم سريع تر سرمايه گذاري و ابتكار عمل اروپا 

را توسعه دهيم.«

  تشديد تنش هاي چين و امريكا 
نشست مونيخ در شرايطي برگزار مي شود كه تنش هاي 
امريكا و چين نيز دوباره باال گرفته است؛ به طوري كه 
وزير خارجه چين در حاشيه اجالس مونيخ به امريكا 
هش��دار داده اگر عليه تدابير مقابله جويانه چين براي 
مهار ويروس كرونا گامي بردارد، به توافق اوليه تجاري 

دو كشور لطمه شديدي وارد خواهد شد.
روزنامه چيني س��اوث چاينا مورنينگ پست به نقل از 
»وانگ ي��ي« وزير خارجه چين نوش��ته: »اگر امريكا 
گامي بردارد كه ضد تالش هاي چي��ن در مهار كرونا 
باش��د و باعث ضربه خوردن به تجارت و گردشگري و 
مسافرت ها ش��ود آن زمان توافق تجاري دوجانبه نيز 

آسيب خواهد ديد.«
امريكا جزو نخستين كش��ورهايي بود كه ورود اتباع 
چين��ي به اين كش��ور را پس از ش��يوع كرونا محدود 
كرد و همين باعث ش��د تا پكن هم حاضر به پذيرش 
درخواست كمك هاي اين كش��ور نشود. »وانگ يي« 
آشكارا از امريكا انتقاد كرده و گفته: »اكنون امريكا يك 
مش��كل بالقوه ايجاد كرده است و از سفرها بين چين 
و امري��كا جلوگيري مي كند و اي��ن طبيعتا پيامدها و 
مشكالتي براي اجراي توافق اوليه تجاري دو طرف به 
وجود مي آورد. اين تدابير محدوديتي تجاري و مسافرتي 

امريكا غيرضروري است.«

گروه جهان| آيت وكيليان| 
دولت دونالد ترامپ پس از اعالم اينكه تعرفه واردات هواپيما از 
اتحاديه اروپا را از ۱۰ به ۱۵درصد افزايش مي دهد، اختالفات 
خود با اتحاديه اروپا را افزايش داد. دفتر نماينده تجارت اياالت 
متحده اواخر روز جمعه اعالم كرده كه تعرفه هواپيماهاي 
اروپايي را افزايش خواهد داد، اقدامي كه باعث برانگيختن 
خشم بروكسل خواهد شد و در اين راستا، ايرباس سازنده 

هواپيماهاي پان اروپايي را آزار خواهد داد.
انتظار مي رود كه سازمان تجارت جهاني )WTO( نيز درباره 
ميزان تالفي اتحاديه اروپا در قبال امريكا تصميم بگيرد. اين 
تصميم در يك بحث طوالني جداگانه ولي مش��ابه درباره 
يارانه امريكا به بوئينگ خواهد بود. با اين حال اياالت متحده 
تصميم گرفته تا پيش از اين نشست با انتقام از يارانه هاي 
داده شده اتحاديه اروپا به ايرباس، طيف وسيعي از كاالهاي 
اروپايي و انگليس- از مواد غذايي گرفته تا ابزار و پوشاك- را 

در فهرست افزايش ۲۵ درصدي تعرفه قرار دهد. 
فايننشال تايمز نوشته، اينكه دولت ترامپ تصميم گرفته تا 
فهرست كاالهاي اروپايي كه مشمول تعرفه مي شوند را كوتاه 
كند با استقبال از دست اندركاران اتحاديه اروپا در بروكسل 
مواجه مي شود؛ چه تحليل گران بسياري بر اين باورند كه 
اعمال تعرفه روي طيف گسترده اي از محصوالت اروپايي 
مي تواند روابط متحدان قديمي را به شدت به چالش بكشد. 
بر همين اساس مقامات دو طرف اقيانوس سعي دارند تا براي 
انعقاد يك پيمان تجاري معني دارتر به مذاكرات خود ادامه 
دهند.  با اين حال توليدكنندگان كاالها در اروپا كه همچنان 

در فهرست تعرفه هاي امريكا قرار دارند بالفاصله پس از انتشار 
فهرست تعرفه ها از اينكه از اين فهرست حذف نشده اند ابراز 
نااميدي كردند. انجمن ملي تجاري اياالت متحده هم هشدار 
داده كه تعرفه هاي تالفي جويانه اي كه توسط اتحاديه اروپا 
به ويسكي امريكا تعلق مي گيرد، به فروش اروپا شركت هاي 

نوشيدني امريكا آسيب مي رساند.
اياالت متحده امريكا در حال حاضر بر مشروبات الكلي به 
همراه ديگر نوشيدني هاي اروپايي تعرفه اعمال كرده است. 
دونالد ترامپ پس از دستيابي به توافق نامه آتش بس محدود 
در جن��گ تجاري طوالني مدت اي��االت متحده با چين و 
پيمان تصويب كنگره پيمان تجديدنظر در نفتا با كانادا و 
مكزيك، تمركز سياست هاي تجاري تهاجمي خود را به  طور 

فزاينده اي به سمت اروپا سوق داده است.
مقام هاي امريكايي غالباً از كسري تجارت امريكا با اتحاديه 
اروپا ابراز تاس��ف كرده اند ك��ه براس��اس داده هاي دفتر 
سرش��ماري اياالت متحده از ۱4۶ ميليارد دالر در س��ال 
۲۰۱۶ به ۱78 ميليارد دالر در س��ال ۲۰۱۹ رسيده است. 
عالوه بر اين، آنها نسبت به اقدامات چندين كشور اروپايي 
براي اعمال ماليات بر خدم��ات ديجيتالي كه به برخي از 
بزرگ ترين گروه هاي فناوري اياالت متحده آس��يب وارد 
خواهد كرد، اعتراض كرده اند و از مقاومت اتحاديه اروپا در 
برابر امتيازات بزرگ در دسترس��ي به بازار كشاورزي، كه 

همواره يكي از آنهاست، خشمگين شده اند. 
بنا بر اين گزارش، در بروكسل و در سرتاسر اتحاديه اروپا از 
اينكه دولت ترامپ با شعار تامين منافع ملي امريكا بر روي 

اعمال تعرفه ها س��نگين به ويژه روي محصوالت فوالدي 
و آلومينيوم��ي در س��ال ۲۰۱8 تاكيد كرد، خش��مگين 
هس��تند. همچنين تهديد مداوم ترامپ مبني بر اعمال 
ماليات هاي مشابه بر واردات خودروهاي اروپايي از جمله 
اتومبيل و قطعات خودرو نيز رهبران اروپايي را مي آشوبد. 
فايننشيال تايمز نوشته: اتحاديه اروپا همواره با نگراني فزاينده 
به واشنگتن نگاه كرده است، زيرا واشنگتن اقدامي در جهت 
اخالل در عملكرد سازمان تجارت جهاني انجام داده است، 
به ويژه با امتناع از معرفي نامزدهاي قضات جديد به استيناف 
مكانيزم حل اختالف. تعرفه هاي مربوط به ايرباس هميشه 
به عنوان عملي غير قابل هضم از سوي اياالت متحده عليه 

اتحاديه اروپا در نظر گرفته مي شد.« 

  ابراز تاسف ايرباس
شركت هواپيمايي اروپايي ايرباس به عنوان قرباني جديد 
جنگ تجاري امريكا عليه اروپا، در واكنش به تصميم دولت 
ترامپ درباره افزايش تعرفه واردات هواپيماهاي اين شركت 
از اروپا، از اين اقدام واشنگتن عميقا ابراز تاسف كرده است. 
در بياني��ه ايرباس آمده: »تعرفه هايي كه قرار اس��ت از ۱8 
مارس اعمال شوند بيش از پيش تنش تجاري بين امريكا و 
اتحاديه اروپا را تشديد مي كند و از اين رو بي ثباتي بيشتري 
در شركت هاي هواپيمايي امريكايي ايجاد مي كند كه همين 

حاال هم دچار كمبود هواپيما هستند.«
واشنگتن درحالي شركت هواپيماسازي ايرباس اروپا را وارد 
صحنه جنگ تجاري ميان امريكا و اروپا كرده كه به ويژه در 

ماه هاي اخير، ش��ركت بوئينگ امريكا كه تا چندي پيش 
بزرگ ترين شركت هواپيماسازي جهان بود، دچار بحران 
ش��ديد مالي و افت شديد كيفيت محصوالت شده و زيان 
س��نگيني را بر اقتصاد امريكا تحميل كرده است. گزارش 
شده كه ش��ركت اروپايي ايرباس، بوئينگ امريكا را پشت 

سر گذاشته است.
در اين بيانيه همچنين آم��ده: »تصميم دفتر نمايندگي 
تجاري امريكا بر اين حقيقت تاكيد دارد كه امريكا در نهايت 
تاوان چنين تعرفه هايي را خواهد پرداخت. ايرباس به مذاكره 
با مشتريان امريكايي ادامه خواهند داد و تا حد ممكن با آنها 
براي كاهش تاثيرات افزايش تعرفه ها همكاري خواهد كرد. 
ايرباس به تالش هاي خود براي يافت��ن راه حلي از طريق 
مذاكره براي رفع اين اختالف ۱۵ساله ادامه خواهد داد. اين 
شركت اميدوار است دفتر نمايندگي تجاري امريكا به ويژه با 

توجه به مجوز سازمان جهاني تجارت به اتحاديه اروپا براي 
اعمال تعرفه ها عليه ش��ركت هواپيمايي بوئينگ به ويژه 
هواپيماي 7۳7مكس و 777 اين شركت در تصميم خود 

تجديدنظر كند.«
گيلوم فوري مدير اجرايي شركت هواپيمايي ايرباس، با انتقاد 
از سياس��ت هاي ترامپ و افزايش تعرفه ها گفته: »تبعات 
اعمال تعرفه هاي رييس جمهوري امريكا بر اروپا، به اقتصاد 
خود امريكايي ها بازخواهد گشت. امريكا در صورت اعمال 
تعرفه بر كاالهاي اروپايي، اقتصاد كشور خود را با نتايج منفي 
مواجه خواهد كرد. براي مثال شركت هواپيمايي ايرباس 
4۰درصد تجهيزات مخابراتي خود را از شركت هاي امريكايي 
تهيه مي كند و بدون ش��ك در صورت اعمال تعرفه بر اين 
شركت، فروشندگان امريكايي نيز متحمل ضرر اقتصادي 

خواهند شد.«

دريچه

كوتاه از منطقه

 روند ركود اقتصاد ژاپن 
تسريع مي شود

گروه جهان|شمار مبتاليان به ويروس كرونا در ژاپن 
رو به افزايش است و برآوردها حاكي است كه اقتصاد اين 
كشور تا پايان امس��ال با ركود مواجه مي شود. روزنامه 
ژاپن تايمز نوشته است، اقتصاد ژاپن حتي پيش از شيوع 
اين بيماري هم وضعيت مطلوبي نداش��ت و به سختي 
خود را به پيش مي برد. بس��ياري از كارشناسان بر اين 
باور بودند كه اقتصاد ژاپن با بدترين ركود از سال ۲۰۱4 
ميالدي مواجه خواهد شد ولي شيوع كرونا تحقق اين 
پديده را تسريع كرده است. اين گزارش حاكي است كه 
آسيب پذيري چين و ژاپن به دليل شيوع كرونا موجب 
خواهد ش��د تا اقتصاد ژاپن بدترين شرايط و ركود را در 
مقايسه با ۵ سال قبل تجربه كند. پيشتر تحليلگران امور 
اقتصادي پيش بيني كرده اند كه كرونا ممكن است رشد 
اقتصادي چين را در نيمه اول س��ال جاري ميالدي به 
4 درصد كاهش دهد كه پايين ترين رقم از سال ۱۹۹۰ 
ميالدي خواهد بود. رشد اقتصادي ژاپن در سال ۲۰۱4 
ميالدي زماني ك��ه اجراي برنامه مالياتي در دس��تور 
كار دولت قرار گرف��ت تا مرز 7.4 درصد كاهش يافت و 
كرونا مي تواند اين رشد را تا پايان سال جاري ميالدي 
۳.8درصد كاهش دهد. هيروشي ميازاكي اقتصاددان 
شركت ميتسوبيشي سكيوريتي مورگان مي گويد اقتصاد 
ژاپن مستحكم نبوده است و كرونا مشكالتش را افزايش 
داده است. او حتي پيش بيني ها را به مراتب بدتر از اين 
دانسته و گفته عاليم منفي در حال نمايان شدن است و 
ممكن است رشد اقتصادي ژاپن تا 7.۵درصد كاهش يابد 

كه از شرايط سال ۲۰۱4 ميالدي هم بدتر خواهد بود. 

انتقاد »كري« از سياست هاي 
غيرمسووالنه »ترامپ«

گروه جهان| جان ك��ري وزير خارجه امريكا در دوره 
دوم زمامداري باراك اوباما از رويكرد ترامپ به ش��دت 
انتقاد كرده است. جان كري چهار سال مسووليت هدايت 
وزارت خارجه امريكا را برعهده داشت. او يكي از چهره هاي 
اصلي در كسب توافق هسته اي با ايران و همچنين يكي از 
پشتيبانان پيمان اقليمي پاريس بود. او كه براي شركت 
در كنفرانس امنيتي مونيخ به آلمان رفته خروج امريكا از 
پيمان اقليمي پاريس را اقدامي غيرمسووالنه خوانده و در 
اين باره به شدت از دولت ترامپ انتقاد كرده است. كري 
كه خود يكي از امضاكنندگان پيمان اقليمي پاريس است 
گفته ادعاي ترامپ مبني بر اينكه بار اصلي پيمان اقليمي 
پاريس بر دوش امريكا سنگيني مي كند، دروغي بيش 
نيست. او گفته: »پيمان اقليمي هيچ فشاري بر امريكا وارد 
نمي كند. اين عادالنه نيست كه ما امريكا و جهان را در 
برابر هم قرار دهيم. رفتار و اقدامات ترامپ غيرمسووالنه 
است.« ترامپ ۲۰۱7 اعالم كرده بود كه امريكا از پيمان 
اقليمي پاريس خارج مي شود. توافق بر سر پيمان اقليمي 
پاريس در سال ۲۰۱۵ حاصل شده بود. كري گفته در 
شرايطي كه جوانان از سياستمداران مي خواهند رفتاري 
همچون افراد بالغ در پيش گيرند و احساس مسووليت 
بيشتري داشته باشند، صحيح نيست كه رهبران جهان 
از پذيرش مسووليت شانه خالي كنند. وزير خارجه دولت 
اوباما رويكرد ترامپ در ارتباط با مسائل اقليمي را براي 
جوانان مايوس كننده خوانده است. او گفته ترامپ با توجه 
به قدرت و نقش خود در جهان مي توانست اقدامات بسيار 

مهمي در ارتباط با تغييرات اقليمي انجام دهد.

لغو سفر جانسون به امريكا 
به دليل آشفتگي داخلي

گروه جهان|نخست وزير بريتانيا سفر خود به اياالت 
متحده را به دليل آشفتگي داخلي لغو و به زمان ديگري 
موكول كرد. به گزارش سي ان ان، بوريس جانسون سفر 
خود به امريكا براي ديدار با دونالد ترامپ رييس جمهور 
اين كشور را لغو كرده است. اين ديدار قرار بود كه اوايل 
سال ۲۰۲۰ انجام ش��ود اما هم اكنون به ماه ژوئن و در 
حاشيه نشست سران گروه هفت به تعويق افتاده است. 
روزنامه انگليسي سان نوش��ته، جانسون هم اكنون بر 
موضوعات داخلي تمركز كرده است. رسانه هاي انگليسي 
اواخر ماه دسامبر گزارش دادند كه ترامپ از جانسون براي 
سفر به كاخ سفيد در اوايل سال جاري ميالدي دعوت 
كرده بود. ترامپ پيشتر گفته بود كه لندن و واشنگتن 
پس از برگزيت براي رسيدن به توافق تجاري جديد آزاد 
هستند. به دليل آشفتگي داخلي، جانسون سفرهاي 
خود به نيوزيلند استراليا را نيز به تعويق انداخته است. 
خبر لغو سفر جانس��ون به امريكا پس از آن منتشر شد 
كه نخست وزير بريتانيا به يك خانه تكاني گسترده در 
كابينه دست زد. جانسون در اولين اقدام جوليان اسميت 
وزير دولت در امور ايرلند شمالي را كه نقش مهمي در 
پايان دادن به مناقشه لندن و بروكسل درباره آينده اين 
منطقه در روند اجراي برگزيت ايفا كرد، كنار گذاشت. 
ايرلند شمالي پاشنه آشيل اختالفات بريتانيا و اتحاديه 
اروپا در سه سال مذاكرات برگزيت بود. همچنين »اندريا 
ليدسوم« وزير بازرگاني هم كه تنها هفت ماه پيش به اين 
سمت انتخاب شده بود، به همراه جفري كاكس مشاور 
حقوقي دولت جانسون از سمت هاي خود بركنار شدند.

 نخستين مورد مرگ 
بر اثر ابتال به كرونا در اروپا 

گروه جهان| وزير بهداش��ت فرانس��ه از مرگ يك 
شهروند چيني مبتال به كرونا در اين كشور خبر داد. به 
گزارش اسپوتنيك، فرانسه اعالم كرده يك گردشگر 
چيني 8۰ ساله مبتال به ويروس كرونا پس از ورود به 
بيمارستان در اين كشور جان باخته است. اين نخستين 
مورد مرگ بر اثر ابتال به كرونا در اروپا اس��ت. پيش از 
اين روزنامه اينديا تودي اع��الم كرده بود كه ويروس 
كرونا در چين ۱4۳ قرباني جديد گرفته اس��ت. امري 
كه باعث شد شمار جان باختگان اين ويروس به هزار 
و ۵۲۳ نفر برسد. چين با تاييد اين خبر اعالم كرده كه 
شيوع بيماري را در كشور كنترل كرده است. كميسيون 
سالمت چين گفته ۱4۳مورد مرگ ومير در ۳۱ منطقه 
از كشور را ثبت كرده است. همزمان گزارش هاي خبري 
حاكي از آن اس��ت كه ويروس كرونا از آسيا به آفريقا 
رسيده است. با تاييد ابتالي يك فرد خارجي در مصر به 
ويروس كرونا، پاي بيماري »كوويد ۱۹« به قاره آفريقا 
رسيده است. وزارت بهداشت مصر اعالم كرده اين فرد 
خارجي در قرنطينه تح��ت نظارت قرار گرفته و تمام 
اقدامات پيشگيرانه الزم براي جلوگيري از شيوع اين 
بيماري انجام شده است. مقامات مصر درباره تابعيت 
يا جزييات ديگري در ارتباط با اين ش��خص خارجي، 
اطالعاتي منتشر نكرده اما گفته اند كه اين فرد اگرچه 
حامل ويروس كرونا  است اما در وضعيت پايداري به سر 
مي برد. به گزارش كميسيون ملي بهداشت چين، تعداد 
مبتاليان به ويروس كرونا در اين كشور به بيش از ۶۳ 

هزار نفر رسيده است.

 ليبرمن: براي دوران 
پسا نتانياهو آماده شويد 

گروه جه�ان| وزي��ر جنگ رژيم صهيونيس��تي از 
احزاب مختلف در سرزمين هاي اشغالي خواسته كه 
براي دوران پسا نتانياهو آماده شوند. به گزارش شبكه 
۱۲تلويزيون اس��راييل، آويگدور ليبرمن وزير جنگ 
رژيم صهيونيس��تي، گفته دوران بنيامي��ن نتانياهو 
نخست وزير كنوني اين رژيم، سپري شده و او بايد پس 
از انتخابات كنست )پارلمان اسراييل( صحنه سياسي 
اس��راييل را ترك كند. ليبرمن گفت��ه: »حزب ليكود 
به نتانياهو كمك خواهد ك��رد تا محترمانه از زندگي 
سياس��ي كناره گيري كند و تمامي احزاب بايد براي 
دوران پسا نتانياهو آماده شوند.« بنيامين نتانياهو متهم 
به فساد اس��ت و چندين پرونده گشوده دارد. ليبرمن 
درباره تشكيل دولت جديد در سرزمين هاي اشغالي 
نيز ابراز اميدواري كرده است كه درباره تشكيل دولت 
بدون حضور فهرست مشترك اعراب و حريديم توافق 
شود. وزير جنگ رژيم صهيونيستي در ادامه به انتقاد از 
بني گانتس رهبر حزب آبي- سفيد و رقيب انتخاباتي 
نتانياهو، او را فردي ضعيف و پريش��ان خوانده است. 
ليبرمن گفته: »بني گانتس موضع مشخص و واضحي 
نسبت به مسائل مختلف ازجمله موافقت يا مخالفت 
با الحاق غ��ور اردن ندارد.«  س��ومين دور از انتخابات 
پارلماني اسراييلي كنس��ت قرار است كه دوم مارس 
برگزار ش��ود و طبق جديدترين نظرسنجي ها بيشتر 
شهروندان اسراييلي پيش بيني  مي كنند كه انتخابات 
پارلماني به دور چهارم بكش��د. بن بست سياسي مانع 

از تشكيل دولت در سرزمين هاي اشغالي شده است. 
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امريكا و چين در راس افزايش 
هزينه هاي نظامي جهان

گروه جهان| يك مطالعه جديد نش��ان داده كه 
۲۰۱۹، بزرگ ترين جهش كشورها در هزينه هاي 
نظام��ي و دفاعي طي يك دهه بوده اس��ت. امريكا 
به عنوان صدرنش��ين هزينه كرد نظامي در جهان، 
همچنان در پي مقابله با قدرت نظامي   چين است. 
به گزارش دويچه وله، موسسه بين المللي مطالعات 
استراتژيك )IISS( اعالم كرده مجموع كشورهاي 
جهان در ۲۰۱۹، چهار درصد بيشتر از سال ۲۰۱8 
براي خريد تجهيزات نظامي  خود هزينه كرده اند. اين 
بيشترين افزايش هزينه نظامي  در ۱۰ سال گذشته 
ارزيابي و اعالم شده اس��ت. ميزان سرمايه گذاري 
امريكا در حوزه تحقيق و توسعه، در مقايسه با همه 
كشورهاي اروپايي، حدوداً چهار برابر بيشتر است. 
در گزارش اين موسس��ه با عنوان »توازن نظامي« 
آمده اياالت متحده و چي��ن، هزينه نظامي خود را 
به ميزان ۶.۶درصد افزايش داده اند. واش��نگتن در 
بودجه نظامي  خ��ود ۶84.۶ ميلي��ارد دالر معادل 
۶۳۱.8ميليارد يورو هزينه كرده كه ۲7۵.4 ميليارد 
دالر آن به دو مقوله خريدار تس��ليحات و تحقيق و 
توسعه يا به عبارتي سرمايه گذاري دفاعي بوده است. 
اين رقم به خودي خود بيشتر از مجموع هزينه هاي 
نظامي  چين به مبلغ ۱8۵ميليارد دالر و حدوداً سه 
برابر هزينه چين در همان بخش است. در اين گزارش 
همچنين اعالم شده كه هزينه نظامي  امريكا فقط 
از سال ۲۰۱8 تا ۲۰۱۹ مبلغي معادل ۵۳.4 ميليارد 
دالر يعني حدوداً ب��ه اندازه مجموع بودجه نظامي  
بريتانيا افزايش پيدا كرده است. بر اساس تحقيقات 
موسس��ه  IISS، روس��يه در بخش سرمايه گذاري 
دفاعي، رتبه س��وم را به خود اختص��اص داده ولي 
بودج��ه نظامي  آن تقريبًا ۱۰ براب��ر كمتر از اياالت 
متحده بوده است. در همين حال، اروپا هزينه هاي 
دفاعي خود را به ميزان 4.۲درصد افزايش داده است. 
اين درصد افزايش در ميان كشورهاي اروپايي، بعد 
از بحراني مالي جهان در سال ۲۰۰8 صورت گرفته 
است. گزارش ساالنه موسسه بين المللي مطالعات 
استراتژيك همچنين نشان داده جايگاه ۱۵ كشور 
در حوزه هزينه هاي دفاعي در سطح ۲۰۱8 همچنان 
حفظ شده است و تنها يك تغيير در آن ديده مي شود 
و ايتاليا از استراليا پيش افتاده و در جايگاه دوازدهم 
جدول قرار گرفته اس��ت. اياالت متح��ده، چين، 
عربستان، روسيه و هند پنج كشوري هستند كه به 

ترتيب در جايگاه نخست قرار دارند. 

توافق امريكا با طالبان
مشروط است

مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، مارك اسپر وزير 
دفاع اين كشور و زلمي خليل زاد نماينده ويژه اياالت 
متحده در امور صلح افغانستان در حاشيه كنفرانس 
امنيت��ي مونيخ با اش��رف غن��ي رييس جمهوري 
افغانستان، درباره توافق واشنگتن با طالبان گفت وگو 
كردند. اين ديدار در حالي انجام شد كه هم مقام هاي 
طالبان و هم مقام ه��اي امريكاي��ي از توافق براي 
آتش بس هفت روز در افغانس��تان خبر داده اند. با 
اين حال دفتر رياس��ت جمهوري افغانستان گفته: 
»وزراي خارجه و دفاع امريكا تصريح كردند توافق با 
طالبان كه احتمااًل در هفته هاي آينده نهايي گردد، 

محتويات مشروط دارد.«

احداث برج هاي جديد 
ديده باني تركيه در سوريه

تركيه دو برج  ديده بان��ي در غرب حلب واقع در در 
منطقه االتارب س��وريه احداث مي كند. به گزارش 
الميادين، االتارب ۲۰هزار نفر جمعيت دارد. پيش 
از اي��ن، تركيه براس��اس توافق با روس��يه ۱۲برج 
ديده باني در ش��مال غرب س��وريه براي نظارت بر 
فعاليت هاي تروريست هاي مستقر در اين مناطق 
ايج��اد كرده ب��ود. از ديدگاه س��وريه اين برج هاي 
ديده باني بيش��تر به جاي نظ��ارت بر فعاليت هاي 
تروريست ها، از آنان حمايت مي كردند و به همين 
خاطر توافق نامه آتش بس در اين ارتباط با توجه به 
حمالت تروريست ها به مناطق مسكوني در داخل 
مناطق آزاد شده سوريه نقض شده به حساب مي آمد.

گرفتاري صدها پاكستاني 
در ووهان چين

8۰۰ دانشجوي پاكستاني در شهر ووهان چين كه 
ش��يوع ويروس كرونا از آنجا آغاز شد گرفتار شده و 
خواهان كمك براي بازگشت به كشورشان هستند. 
اين دانشجويان مي گويند كه از لحاظ روحي در عذاب 
هستند و از دولت پاكستان درخواست كمك كرده اند. 
به گزارش گاردين، دانشجويان دولت پاكستان را به 
حمايت نكردن از خود مته��م كرده اند. عمران  خان 
رييس جمهوري پاكس��تان، گفته به وزارت خارجه 
دستور داده هر اقدامي كه براي دانشجويان پاكستاني 

در ووهان الزم باشد، انجام دهد.

نخست وزير مكلف عراق 
كابينه را تكميل كرده است

نخست وزير مكلف عراق در ميان مناقشات گروه هاي 
سياسي، روند تشكيل كابينه دولت جديد را تكميل 
كرده و آماده ارايه آن به پارلمان براي كس��ب راي 
اعتماد است. به گزارش ايسنا، محمد الخالدي رييس 
فراكسيون بيارق الخير، گفته: »كابينه دولت تكميل 
شده و در صورت برگزاري جلسه پارلمان، از يكشنبه 
)فردا( آماده راي گيري درباره وزرا اس��ت. درگيري 
كنوني ميان گروه هاي مردمي نيس��ت بلكه ميان 
احزابي است كه مي خواهند بر صحنه سياسي كشور 
كنترل داشته باشند و به فداكاري هاي عراقي ها در 

تظاهرات بيش از چهار ماهه توجهي ندارند.« 
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عكسروز

چهرهروز

»جمشيد هاشم پور« در نقش »جمشيد آريا« 
جمشيد هاشم پور در فيلم سينمايي »گيج گاه« )نام موقت( به كارگرداني عادل تبريزي به ايفاي نقش مي پردازد. جمشيد هاشم پور در 
نقش قهرمان سال هاي نه چندان دور سينماي ايران، »جمشيد آريا«، در فيلم سينمايي »گيج گاه« جلو دوربين رفته است. اين بازيگر 
همچنين با گريمي متفاوت در نقش ديگري در اين فيلم سينمايي حضور دارد. با گذشت نيمي از فيلمبرداري و بازي حامد بهداد و باران 
كوثري، ليست بازيگران اين فيلم سينمايي به زودي با بازيگراني از نسل هاي مختلف تكميل مي شود. اين فيلم سينمايي پاسداشتي  
براي چند دهه  سينماي ايران است و عوامل توليدي آن نيز از سه نسل متفاوت سينما هستند. مشاور كارگردان اين فيلم علي مصفا، 

نويسندگان: ارسالن اميري و عادل تبريزي، مدير فيلمبرداري كوهيار كالري، دستيار اول فيلمبردار محسن زهي و... هستند. 

بازارهنر

تاريخنگاري

سايكس وارد بندرعباس  شد 
بيست و هفتم بهمن 1294، سرپرسي سايكس ژنرال انگليسي، در صدر يك هيات 
نظامي انگليسي و هندي وارد بندرعباس شد. كشف نفت و تاسيس شركت نفت 
ايران و انگليس، دولت انگلستان را بر آن داشت تا حفظ امنيت و نظم را در منطقه 
جنوب ايجاد كند . يكي از اش��خاص مصر در اين امر، سايكس بود. او در 1905 م / 
1283ش زماني كه در كرمان فعاليت داشت به سر آرتور هاردينگ، سفير انگلستان 
در ايران، نوش��ت »ايجاد يك نيروي س��وار در جنوب ايران تحت نظارت افسران 
انگليسي تنها راه حل هميش��گي براي ناامني هاست.« از قبيل اين نامه نگاري ها 
و اعتراضات انگليس مبني بر ناامني منطقه به دولت ايران باعث تش��كيل نيروي 
ژاندارمري در ايران ش��د كه افسران بي طرف سوئدي آن را فرماندهي مي كردند. 
ژاندارمري تا حدي توانسته بود امنيت را برقرار كند ولي با دخالت آلمان ها و اقدام 
عليه منافع انگلستان نه تنها خواسته هاي انگليس برآورده نمي شد بلكه با تحريك 
مردم عليه آنان شورش هايي را نيز به وجود مي آوردند. از طرف ديگر نيروي قزاق 
زير نظر روس ها بود كه در ايران به راحتي فعاليت مي كردند همه اين اتفاقات عرصه 
را براي حضور انگلستان تنگ كرده بود. مارلينگ، كاردار سفارت انگليس در تهران، 
كه اوضاع ژاندارمري را چنين مي ديد طي نامه اي خطاب به ادوارد گري در 13 ژانويه 
1916/ 22دي 1294نوشت: »بديهي است كه منافع ما حكم مي كند تا براي جنوب 
ايران مآل انديش��ي كنيم، و در اين مورد پيشنهاد مي كنم كه در جريان مذاكره با 
دولت ايران، به اطالع آنان برسانيم كه براي برقراري نظم در جنوب ايران كه در آنجا 

از منافع زيادي برخورداريم، درصدديم كه در صورت مقتضي بودن شرايط، نيرويي 
زيرنظر افسران و مربيان انگليسي تشكيل دهيم.« به اين ترتيب با ورود سايكس 
به بندرعباس مقدمات تشكيل پليس جنوب فراهم شد. پليسي كه جنايت هاي 

زيادي عليه مردم منطقه كردند.

»بي سرزمين« به ايران رسيد
رمان »بي سرزمين« نوش��ته كريستينا هنريكز با 
ترجمه آذين فراهاني از سوي نشر خزه منتشر شد. 
رمان »بي سرزمين« حكايت چند خانواده  امريكاي 
التيني است كه با مهاجرت به ايالت متحده  امريكا 
غم غربت، اندوه، عش��ق و مرگ را تجربه مي كنند. 
اين رمان نوشته كريستينا هنريكز با ترجمه آذين 
فراهاني اس��ت كه از سوي نش��ر خزه منتشر شد. 
»بي س��رزمين« كتاب سال 2014 نيويورك تايمز 
و جزو ده كت��اب پرفروش آمازون در همان س��ال 
بوده اس��ت. اين رمان همچنين بهترين رمان سال 
ديلي بيست، بوك پيج و مجله  اس��كول اليبرري و 
رمان برجسته  واشنگتن پست در سال 2014 بوده 
و نامزد دريافت جوايز بهترين داس��تان مدال اندرو 
كارنگي و ديتون ليترري پي��س پرايز. بن فونتين 
)نويسنده اي كه خود برنده  جايزه  پن/همينگوي بود( 
»بي سرزمين« را اينگونه توصيف كرده است: پرشور، 

قدرتمند... يك موفقيت. منتقد واش��نگتن پست 
درباره اين كتاب گفته است: رماني ماليم و بي تكلف 
كه آرام آرام تار و پودش را در هم گره مي زند، سرعت 
مي گيرد و داستان درام خود را مي بافد و مخاطب، 
ناگهان خود را در ميان شخصيت هاي زنده و ذهن 
پرتوان نويسنده، غوطه ور مي بيند. »بي سرزمين« 
در 2۷2 صفح��ه و با بهاي 40 ه��زار تومان به چاپ 

رسيده است.

میراثنامه

اگر اين برج فروبريزد، تاريخ مان فرو  مي ريزد
در حالي كه يك ري ش��ناس مي گويد اگر برج »طغ��رل« فروبريزد تاريخ اين 
سرزمين فرومي ريزد، يك مقام مسوول اظهار مي كند: با انتشار نخستين خبرها 
درباره  برج طغرل، اولويت ما نسبت به آن دوچندان شده است. تاكنون نيز سه 
بازديد كارشناسي از س��وي كارشناسان ميراث فرهنگي و شهرداري از اين اثر 
تاريخي انجام شده است كه بعد از انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي و اعالم 
نتايج نهايي، حتما وضعيت برج رسانه اي مي شود. حرف و حديث ها زياد است، 
حتي بعد از اينكه ميراث فرهنگي در يك هفته گذش��ته، انحراف از محور برج 
طغرل را عمال امكان پذير مي داند، هرچند مربوط به 20 سال قبل. اما از سوي 
ديگر خليل آبادي- رييس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران- پنج روز 
قبل، كج شدگي برج را رد مي كند، آن هم در حالي كه حتي تا زمان اظهارنظرش 
به پاي برج هم نرفته است و مي گويد »برج طغرل كج نشده و همانطور كه بوده، 
مانده است.« دانشجويان يك ري شناس در شهر باستاني ري از تصاويري كه در 
دوره هاي مختلف آموزشي خود از برج تاريخي طغرل گرفته بودند، فرضيه اي 
جديد را مطرح كردند. اظهارنظري كه هرچند براي فعاالن و دوستداران ميراث 
فرهنگي يك ش��وك بود و حتي دانش��جويان دانش��گاه نزديك به برج هم در 
صحبت هاي درگوشي دوستانه شان از آن صحبت مي كردند، اما گويا اين نظريه 
ميراث فرهنگي را زياد شوك زده نكرد، هرچند اين بار به جاي متوليان ميراثي، 
متولياني در شوراي ش��هر وظيفه  آنها را براي تكذيب خبر به دوش كشيدند و 
البته كه زودتر ميراث فرهنگي اعالم موقعيت كرده بود، به حدي كه گفتند يك 
سال است در حال بررس��ي روي اين بحث اند. در اين بين حركت دستگاه هاي 
مختلف گودبرداري از جمله براي مترو كه پايش را روي گلوگاه آب چشمه علي 
گذاشته بود، انفجارهاي پي در پي در كارخانه هاي اطراف در دل زميِن باستاني 
»ري« و در نهايت س��اخت مجتمعي فرهنگي كه در طول چند س��ال گذشته 
ساختش آغاز شده و به دليل گودبرداري عميقش، تاكنون باعث چند فرونشست 
در سطح منطقه ش��ده، قابل توجه اند. احمد ابوحمزه، ري شناس كه به واسطه 
تصاوير دانشجويان اش اين هشدار را براي نخستين بار مطرح مي كند، به ايسنا 
مي گويد: برج طغرل افتخاري براي مردم ايران و جهان اس��ت كه از گذش��ته و 
جايگاه اي��ران حرف مي زند، يكي از برج هاي باقي مانده از دوره س��لجوقي كه 
شايد بتوان گفت بعد از برج گنبد قابوس، دومين برج مطرح ايران است، برجي 
آرامگاهي كه از حدود 1000 س��ال پيش تاكنون پابرجاست. او با بيان اينكه از 
سال 13۷0 تحقيقاتي روي برج انجام داده و نظرياتي را درباره  آن مطرح كرده 
اس��ت، ادامه مي دهد: هرس��اله تصاويري كه من و دانشجويانم از اين برج ثبت 

مي كنيم، با تصاوير دوره هاي ديگر مقايسه مي شوند. امسال در بررسي ها به اين 
نتيجه رسيديم كه تغييراتي روي سازه  برج در حال به وجود آمدن است، اما اين  
را كه كج ش��ده و از محور خود تغيير كرده باشد نمي توانيم به صورت دقيق و با 
اطمينان مطرح كنيم. او اما وضعيت امروزي برج طغرل را كه در س��ال 1310 
در فهرس��ت آثار ملي كشور به ثبت رسيده، بد ارزيابي مي كند و ادامه مي دهد: 
پروژه هاي عمراني جديدي كه در ش��هرري فعال ش��ده اند، به مرور باعث وارد 
شدن آسيب هايي به اين برج تاريخي مي شوند و در نتيجه  آن، برج به مرور كج 
شود، آسيب مي بيند يا عمرش كوتاه تر مي شود. او با اشاره به افتادن چند سنگ 
از ديواره  برج در نوروز چند سال گذشته، اظهار مي كند: همان زمان به متوليان 
برج تذكر دادم، اما ش��رايط امروزي اين اثر نفيس، آنقدر مهم است كه امروز به 
يك نگاه ملي در كنار بودجه اي ملي براي برج نياز داريم تا بتوان آن را حفظ كرد، 
هر چند ميراث فرهنگي نيز زحمت خود را مي كش��د. چند نفر از مسووالِن آن 
اعالم كرده اند كه وضعيت برج به زودي بررسي مي شود و متخصصان قرار است 
برنامه ريزي هاي مناسبي را براساس وضعيت آن داشته باشند. او درباره  پست 
گاِز قرارگرفته در عرصه  برج طغرل نيز توضيح مي دهد: اين كار غيركارشناسي از 
سوي مديران پروژه در اين نقطه جانمايي شده است، حتي اگر آنها معتقد باشند 
كه اين پست گاز صفر درصد هم احتمال آسيب به برج را ندارد، براي ما قابل قبول 
نيست. اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران در مكاتبات زيادي كه با شهرداري 

داشته به آنها تذكر داده تا اين پست از محل ديواره  برج طغرل جابه جا شود.

ايستگاه

»كلوز آپ« كيارستمي در 
سرويس »استريم« ديده  مي شود

پروژه جديد »تايكا وايتيتي« 
معلوم شد

س��رويس نمايش فيلم 
استريم كرايتيريون در 
كنار شماري از بهترين 
 فيلم هاي سينمايي كه 
براي ماه فوريه تا مارس 
در اختي��ار كاربران قرار 
مي دهد، فيلمي از عباس 
كيارستمي را نيز انتخاب 

كرده اس��ت. به گزارش ايندي واير، اين س��ايت 
معتبر سينمايي در فهرست فيلم هاي تماشايي 
كه اين ماه از طريق س��رويس هاي اس��تريم در 
دس��ترس مخاطبان خواهد بود، به »كلوزآپ« 
عباس كيارستمي اشاره و از آن به عنوان يكي از 
بزرگ ترين فيلم هايي كه تاكنون ساخته شده، ياد 
كرده است. اين فيلم قرار است در سرويس استريم 
كرايتيريون ديده شود. عالوه بر اين به مناسبت 
ماه تاريخ س��ياهان امريكا 18 فيلم از فيلم هاي 
تاثيرگذار س��يدني پواتيه ش��امل »نيلوفرها در 
زمينه«، »اف��راد بي روح«، »گريه كن، كش��ور 
عزيز« و البته »حدس بزن چه كس��ي براي شام 
مي آيد« در اين فهرست قرار دارد. »دختران گرد 
و غبار« از جولي دش و مجموعه اي از فيلم هاي 
خارجي زبان برنده اسكار نيز در نظر گرفته شده 
اس��ت كه »جش��ن باِبت« برگرفته از »جنگ و 
صلح« و مجموعه اي از كالس��يك هاي سينما و 
نيز پيشگامان س��ينماي آفريقايي هاي امريكا 
در مقطع 1915 تا 1946 نيز از جمله فيلم هايي 
است كه در دسترس است. 22 فيلم از فيلم هاي 
ژان لوك گدار كه »زن متاهل« از جمله آنهاست، 
5 فيلم از فيلم ه��اي متي ديوپ و مجموعه اي از 
فيلم هاي مونتگومري كليف نيز از جمله فيلم هاي 
اين ماه سرويس كرايتيريون هستند. اين فيلم ها 
از 9 فوريه به صوت استريم در دسترس هستند. 

جود الو و تايكا وايتيتي با 
همديگر براي ساخت يك 
سريال همكاري مي كنند. 
به گزارش ورايتي، تايكا 
وايتيت��ي برن��ده جايزه 
اسكار با همكاري جود الو 
براي شبكه شوتايم، يك 
سريال مي سازد. در حالي 

كه به زودي فصل دوم »پاپ جديد« در شبكه اچ بي او 
ديده خواهد شد جود الو براي يك برنامه تلويزيوني 
ديگر اعالم همكاري كرد تا با يكي از مش��هورترين 
كارگردان هاي اين روزهاي هاليوود همكاري كند. 
گفته شده الو قرار اس��ت در يك سريال محدود با 
عنوان »مولف« با كارگ��ردان »جوجو خرگوش« 
يعني تايكا وايتيتي همراه ش��ود. تايكا وايتيتي به 
عنوان تهيه كننده، كارگرداني برخي از اپيزودهاي 
اين سريال را هم برعهده خواهد داشت. از آنجا كه 
هنوز همه جنبه هاي سريال روشن نيست، تعيين 
نشده كه چند اپيزود را وايتيتي بايد كارگرداني كند. 
وايتيتي كه برنده جايزه فيلمنامه اقتباسي اسكار 
شده با همكاري پيتر واِرن فيلمنامه اين سريال را 
مي نويس��د. الو نيز تهيه كننده اجرايي اين پروژه 
خواهد بود. تنها توضيحي كه درباره اين سريال داده 
شده اين است كه با اقتباس از رمان گرافيكي »مولف« 
نوشته جيمز كاالهان ساخته مي شود. گفته شده 
اين سريال از زاويه ديد يك فيلمساز مولف با بازي الو 
روايت مي شود و طنزي بر هاليوود است. هنوز روشن 
نيست كه چه زماني توليد اين سريال شروع مي شود. 
الو بايد بازي در قسمت سوم »هيوالي شگفت انگيز« 
را شروع كند و وايتيتي نيز بايد توليد »ثور: عشق و 

تندر« را تا اواخر امسال انجام دهد. 

اسكوچيچ: دوست دارم تيمم هجومي بازي كند

ميرهاشم حسيني: بدقولي در قبال المپيكي ها زشت و خنده دار است

اولين نشست خبري سرمربي جديد تيم 
ملي فوتبال ايران با حضور اصحاب رسانه 
برگزار شد. دراگان اس��كوچيچ درباره 
س��بك بازي تيمش در تيم ملي ايران به چه ش��كل 
خواهد بود، آيا ايران هجومي بازي مي كند يا به صورت 
تدافعي؟ اظهار كرد: همانطور كه عرض كردم تيم من 
تيمي است كه فوتبالي پويا و برنامه هاي روشن و واضح 
براي حمله كردن ارايه خواهد داد. در اين چند وقت كه 
تيم ملي را تجزيه و تحليل كردم ديدم در سازماندهي 
تيم مش��كالتي وجود دارد. تيم بايد در سطح بااليي 
از مسابقات با تيم هاي بزرگ رقابت كند. اين اشتباه 
بزرگ را مرتكب نمي ش��وم كه تغيي��ر بزرگي را در 
مسابقات پيش رو انجام دهم. مربي بيش فعالي هستم 
و دوست دارم تيمم هجومي بازي كند. اگر مسابقات 
ايجاب كند سيستم ها و برنامه هاي مختلفي براي خط 
دفاعي هم خواهم داشت. او افزود: مهم تر از اينكه درباره 
سيستم دفاعي و تهاجمي تيم صحبت كنم بايد تاكيد 

كنم كه ارتباط خوبي بايد بين بازيكنان و مربيان وجود 
داشته باشد. اين ارتباط نزديك و تعامل دو جانبه باعث 

باالترين روحيه تيم ملي شود و بازيكنان فعل خواستن 
را به بهترين شكل ممكن صرف كنند. 

چهره بي حاشيه و المپيكي تكواندوي ايران با انتقاد 
از بدقولي مسووالن ورزش در ندادن پاداش كسب 
 س��هميه المپيك، گف��ت: ده درصد ني��ز از حقوق

 5 ميليون توماني ما بابت ماليات كس��ر شده است. 
ميرهاشم حس��يني در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
آماده س��ازي تيم مل��ي تكوان��دو در راه حضور در 
رقابت هاي قهرماني آس��يا، اظهار كرد: از زمان آغاز 
اردوي تيم ملي واقعا تمرينات سخت و پرفشاري را 
پشت سر گذاشتيم و تمامي بچه ها مصمم به كسب 
نتيجه اي خوب در اين رقابت ها هستند. تمرينات 
زيرنظر كادر فني تا زمان اعزام ادامه دارد و به مرور 
از فش��ار تمرينات كم خواهد ش��د. اميدوارم مزد 
زحماتمان را بگيريم و با دست پر به ايران بازگرديم.

حس��يني درباره دريافت پاداش كس��ب س��هميه 
المپيك، خاطرنشان كرد: مسووالن قبل از كسب 
س��هميه اعالم كردند ب��ه نفرات المپيك��ي براي 
يك س��ال ماهيانه مبلغ 5 ميلي��ون تومان حقوق 

مي دهند و همچنين بابت كس��ب سهميه پاداش 
جداگان��ه پرداخت مي كنند ام��ا از جمع مبلغ 60 
ميليون تومان حقوق 6 ميليون تومان بابت ماليات 
كم كردند. تكوان��دوكار با آتيه تيم مل��ي و يكي از 
شانس هاي كسب مدال در المپيك توكيو، به ايسنا 
گف��ت: چند روز پيش به عنوان نيمي از حقوق يك 
ساله تا المپيك، از مبلغ 30 ميليون تومان مبلغ 2۷ 
ميليون تومان براي ما واريز شد و 3 ميليون تومان 

به عنوان ماليات از اين مبلغ كس��ر شد. در حقيقت 
پاداشي كه قول داده بودند در كار نبود و تنها حقوق 
5 ميليوني را براي يك سال و آن هم با كسر ماليات 
به ما پرداخت مي كنند. حسيني با انتقاد از بدقولي 
درب��اره دادن پاداش به المپيكي ها، اظهار كرد: اين 
كار واقعا زشت و خنده دار است كه پاداش و حقوق 
را يكي كرده اند و 6 ميليون ماليات كس��ر كرده اند. 
ما 3 س��ال پشت سر هم در مسابقات زيادي حضور 
داشتيم، وزن كم كرديم و مدام در اردوها بوديم اما 
با ما اينطور رفتار مي كنند. هدف ما شاد كردن دل 
مردم است اما وقتي مس��ووالن قول مي دهند بايد 
سر قولشان بايستند. اينطور برخوردها قطعا اثر بدي 
بر روحيه ورزش��كاران مي گذارد و انگيزه مان را كم 
مي كند.  البته ژاله فرامرزيان، معاون توسعه مديريت 
و منابع وزارت ورزش و جوانان، گفته است: قرار نبود 
به المپيكي ها جز حقوق، پاداش هم بدهيم و كسر 

ماليات طبيعي است.

ورزشي

هديه اشرف زاده براي مادران ايران
تازه ترين كنس��رت گروه »ماهيما« به خوانندگي 
حجت اشرف زاده جمعه شب بيست و پنجم بهمن 
ماه در قالب سومين روز از برگزاري سي و پنجمين 
جش��نواره موس��يقي فجر در تاالر وحدت تهران 
ميزبان عالقه مندان موسيقي بود. حجت اشرف زاده 
از جمله خوانندگان فعال موسيقي ايراني است كه 
طي س��ال هاي اخير بعد از انتشار قطعه پرطرفدار 
»م��اه و ماهي« در ميان مخاطبان موس��يقي پاپ 
نيز به عنوان خواننده اي صاحب سبك و پرطرفدار 
ش��ناخته مي ش��ود. »نوايي نوايي« از ملودي هاي 
محلي منطق��ه خراس��ان، »ماه و ماهي« با ش��عر 
عليرضا بديع، آهنگسازي آرش بيات، »مرغ شب«، 
»پرسون پرسون«، »عزيز بنشين كنارم«، »بيا تاگل 
برافش��انيم« با تنظيم مجيد مظاهري، »دلتنگ«، 
»عشق آمد« با شعر عليرضا بديع و آهنگسازي امير 
بيات، »ياد يار« با ش��عر عليرضا بديع و آهنگسازي 
اميرو آرش بيات، »اي در دلم نشسته« با شعر موالنا 
و آهنگسازي حجت اشرف زاده آثاري بودند كه در 
اين كنسرت پيش روي مخاطبان قرار گرفت. او در 
بخش��ي از برنامه خود به روز »ولنتاين« اشاره كرد 
و توضي��ح داد: فرقي نمي كند كه ما در مناس��بتي 
چون »ولنتاين« يا »س��پندارمزگان« باشيم. زيرا 

هر روزي كه در آن به هر بهانه اي عاش��ق تر باشيد 
آن روز مي تواند يكي از بهترين روزهاي زندگي هر 
يك از ماباشد. اشرف زاده افزود: امشب هم روز عشق 
مصادف با ميالد حضرت زهرا)س( و روز مادر شده كه 
من دوست دارم اين كنسرت را با تمام عشق و وجودم 
به همه مادران سرزمينم تقديم كنم. البته اين سالن 
ادبيات خاص خودش را دارد بنابراين من نمي توانم 
همان قدر كه در سالن هاي بزرگ تر مي توانستم شور 
و هيجان بيشتري را منتقل كنم و در اينجا هم چنين 
كنم، اما بسيار خرسندم كه در اينجا مي توانيم آثاري 
را به شما عزيزان ارايه دهيم كه مي دانم با آنها خاطره 
داريد. به هر حال من از اين كنسرت از شما عزيزان 
مي خواهم به جاي قهر و عصبانيت براي يك بار هم كه 

شده »قربان صدقه« رفتن را امتحان كنيد.

تكليف سيمرغ هاي »روز صفر« چه مي شود 
در حالي كه جايزه بخش »نگاه نو« جشنواره فيلم فجر 
به دبير اين رويداد تحويل داده شده و ابراهيم داروغه زاده 
هم با اه��داي آن به فيلمي ديگر به ج��اي »روز صفر« 
مخالفت كرده، هنوز مشخص نيست تكليف جايزه هاي 
اين فيلم كه هيچ كدام از برندگان ش��ان براي دريافت 
آنه��ا به اختتاميه نرفتن��د چه مي ش��ود.  در دوره هاي 
مختلف جش��نواره فيلم فجر گاهي اين اتفاق رخ داده 
كه برگزيده  جايزه اي به مراسم اختتاميه نيامده و يكي 
ديگر از عوامل فيلم يا يك نماينده به جاي برگزيده براي 
دريافت جايزه روي سن رفته است، اما همانطور كه دبير 
جشنواره امسال پيش تر گفته اينكه تمام برگزيده هاي 
يك فيلم با اعالم قبلي و به بهانه هايي به اختتاميه نيايند 
بي سابقه بوده است. در اين چند روز پس از مراسم پاياني 
جشنواره، اظهارنظرهاي متعددي از سوي دبير و برخي 
داوران جشنواره مطرح شده و حتي يكي از آنها )فرشته 
طائرپور( گفته بود كه مي توان جايزه بخش نگاه نو را به 
فيلمي ديگر اهدا كرد، البته او به همراه ديگر داوران اين 
بخش )مصطفي رزاق كريمي، مهدي جعفري، هادي 
مقدم دوست و روح اهلل حجازي( ديروز )26 بهمن ماه( با 
انتشار نامه اي اعالم كردند جايزه بهترين فيلم »نگاه نو« 
را كه به »روز صفر« داده بودند، به دبير جشنواره تحويل 
داده اند. ابراهيم داروغه زاده شامگاه 25 بهمن  با اشاره به 
اينكه تمايلي به پذيرش دبيري اين دوره از جش��نواره 
نداشته و حوادثي كه پيش آمد، انگيزه اي برايش شد تا 

هر طور شده اين دوره از جشنواره را برگزار كند، گفت: 
داوران فيلم ها را ديده اند و داوري كرده اند، پس اين رأي، 
رأي نهايي است. ممكن است جايزه نقدي تهيه كننده 
را پرداخت نكنند يا سيمرغ را بگويند تا نامه ننويسيد و 
عذرخواهي نكنيد، به شما تحويل نمي دهيم، ولي رأي را 
نمي توان عوض كرد. فيلم ها ديده و داوري شده اند. به نظر 
من تغييرش اصال درست نيست. داروغه زاده تاكيد كرد: 
آقاي ملكان در بيانيه اي كه ارايه داد، كامال تصريح كرد 
كه به رأي داوران احترام مي گذارد و اين رأي را پذيرفته 
است. ايراد مشخص او به دبير جشنواره بود و تصميماتي 
كه دبير گرفته بود. اعتراضش اين بود كه چرا فردي كه 
گفته بود من به جشنواره نمي آيم، داوري شده، پس بحث 
بر سر داوري ها نبوده است.  با وجود تمام اين اظهارنظرها 
و اتفاق ها آن چه اهميت دارد آينده اي است كه با تعيين 
تكليف ش��ش سيمرغ تحويل گرفته نش��ده در انتظار 

جشنواره فيلم فجر، داوري و شأن و جايگاه آن است. 
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