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نيـازاقتـصادايـران

سبك زندگي را
با فرهنگسازي
به مسير اسالميآن بازگردانيد

رييسجمهوري
در ديدار با جمعي از زنان ايراني:

تالش دولت
براي مقابله با
ديواركشيهاي جنسيتي

صفحه 2

سرمقاله

دام اقتصاد جزيرهاي

اقتص��اد مقاومت��ي
گفتماني اس��ت كه به
دراي��ت مق��ام معظم
رهبري چند ساليست
در اقتص��اد ايران جاي
خود را پيدا كرده است.
در سالهاي اول مطرح
فراز جبلي
ش��دن بح��ث اقتصاد
مقاومتي بهوي��ژه در نامگذاري س��ال ،تببين
اين مفهوم كمي دش��وار بود ب��ه همين دليل
هر كس��ي از ظن خود مفهومي ب��راي آن ارايه
ميداد .در حقيقت شاهد بوديم كه اقتصاددانان
از نحلههاي فكري متفاوت نس��خه خود براي
ايران را به عنوان اقتصاد مقاومتي ارايه كردند.
به مرور وح��دت رويه بيش��تري درباره مفهوم
اقتصاد مقاومتي به وجود آمد بهطوري كه امروز
مقاالت زيادي را ميت��وان درباره بحث اقتصاد
مقاومتي پيدا كرد .اما اج��راي اين مفاهيم در
اقتصادخودمشكليجديتراست.

صفحه 2

صنعت،معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه منتشر كرد

كارنامه اقتصاد مقاومتي

شرايط جديد ترخيص
خودروهاي دپويي

صفحه 3

محمد جواد ظريف :

آماده گفتوگو با
عربستان سعودي هستیم

همين صفحه

بانك و بيمه

گروهصنعت|
براس��اس مصوبه  16بهمن ماه  98هيات وزيران،
مجوز ترخي��ص  5108خ��ودروي دپو ش��ده در
گمركات پس از 3سال بالتكليفي صادر شد .پيش
از اين دولت در دو مصوبه جداگانه در ديماه  97و
ارديبهش��ت  98مجوز ترخيص  ۷۱۵۳دس��تگاه
خودرو مانده در گمركات كش��ور را ص��ادر كرده
بود .در بين خودروهايي ك��ه به دليل پايان مهلت
تعيين ش��ده و عدم حل وفصل مشكالت مربوطه
باقي ماندند و اجازه ترخيص نيافتند ،خودروهايي
قرار دارند ،كه «فاقد ثبت سفارش»« ،امريكايي»
يا داراي پرونده قضايي» هستند .در نهايت پس از
حواشيبهوجودآمدهوبارايزنيهايصورتگرفته،
دولت مجوز ترخيص مابقي خودروهاي دپو شده را
صادر كرد .اما در تازهترين خبر ،معاون فني گمرك،
به تشريح جزيياتي از تعيين تكليف اين خودروها و
شرايطترخيصآنهاپرداختهاست.
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جهان

مونيخ ،ويترين اختالفات
اتحاد فراآتالنتيك

فاصله خريد و فروش دالر
در صرافي به 400تومان رسيد
روز ش��نبه  26بهمن م��اه  98در بازارهاي جهاني
هر اونس طال  1584دالر معامله شد كه با افزايش
نسبت به هفته گذشته همراه ش��ده است .در بازار
آزاد و معام�لات نقدي نيز روند افزايش��ي قيمت
دالر در روزه��اي اخي��ر ادامه ياف��ت و دالر به نرخ
14100تومانمعاملهشد.كارشناسانمعتقدندكه
با نزديك ش��دن به پايان مهلت گروه اقدام مالي به
ايران براي تصويب لوايح چهارگانه «افايتياف»
نرخدالردرروزهاياخيرافزايشيافتهو...

همينصفحه

صفحه 4

دولت

جهانگيري :همه بايد
در انتخابات شركتكنيم

معاون اول رييسجمهوري ب��ا تاكيد بر اينكه دفاع
از انتخابات دفاع از منافع ملي است ،گفت :گلهها و
نقدهاسرجايخودباقياستوبايدب هآنهارسيدگي
شود اما همه بايد براي سربلندي كشور در انتخابات
شركت كنيم .به گزارش ايرنا« ،اسحاق جهانگيري»
روز گذش��ته با اش��اره به اتفاق و تحوالت سالهاي
اخير در منطقه گفت :اتفاقاتي كه در طول ساليان
اخير در منطقه ما رخ داده هر ك��دام تحولي بزرگ
و تاثيرگذار بوده است و چنين تحوالتي معموال در
طول يك قرن رخ ميدهد .جهانگي��ري افزود :اين
تحوالت نش��ان داد كه ايران كش��وري با عقبهاي
بزرگ فرهنگ��ي -تاريخي و مردمي ،ب��ا وجود بروز
حوادثمختلفكهبعضيازآنهابرايتسويهحساب
با جمهوري اس�لامي ايران بوده همچنان اس��توار
اس��ت و اين ملت از همه اين اتفاقات سربلند بيرون
آمده است .معاون اول رييسجمهوري افزود :البته
ملت ايران هزينههاي زيادي نيز براي اين سربلندي
پرداخت كرده است كه نمونه آخر آن شهادت سردار
سپهبدحاجقاسمسليمانيبود.ويازجنايتامريكا
در ترور سردار سليماني به عنوان اشتباهي بزرگ ياد
كرد و با بيان اينكه خون اين ش��هيد همانند دوران
حياتش براي كشور اثرگذار بود ،گفت :مردم ايران در
تشييع و خاكسپاري اين شهيد بزرگوار به خوبي از
خدمات او قدرشناسي كردند و اين حضور بسياري
از توطئهها و طراحيهاي دشمن را برهم زد .معاون
اول رييسجمهوري در بخش ديگري از سخنانش
به انتخابات مجلس شوراي اس�لامي اشاره وكرد و
افزود :انتخابات يكي از آرمانهاي ملت ايران است و
همهبايدازآنحمايتكنيم.جهانگيريخاطرنشان
كرد :بسياري از تحوالت مهم سياسي -اجتماعي در
كشور با انتخابات رقم خورده كه نمونه آن انتخابات
دوم خرداد بود كه پس از آن حركتي به نام اصالحات
در كشور ش��كل گرفت .وي اضافه كرد :مردم ايران
مردمي آگاه هس��تند و به خوبي ميدانن��د كه در
انتخاباتبايدبهچهكسانيرأيدهند.البتهبرگزاري
انتخاباتدركشورضعفهايينيزداشتهاستوهنوز
تا نقطه مطلوب فاصله داريم و بايد با صبر و حوصله
موانع پيش روي انتخاب��ات را برطرف كنيم .معاون
اول رييسجمهوري اظهار داشت :گلهها و نقدها سر
جاي خود باقي است و بايد به آنها رسيدگي شود اما
همه بايد براي سربلندي كشور در انتخابات شركت
كنيم .جهانگي��ري در بخش ديگ��ري از اين برنامه
با تاكيد بر اهميت انتخابات اظهارداش��ت :يكي از
شاخصهايمهمجمهورياسالميانتخاباتاست.
در تحوالت سياس��ي و اجتماعي كه در چهل سال
گذشته در كشور اتفاق افتاده و به عنوان يك موضوع
مهم است حتما انتخابات تعيينكننده است و اگر
موضوعي به نام اصالحات و اصالحطلبانه ميگوييم
نتيجهوآثاريكانتخاباتاست.
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گزارش

سرمقاله

دام اقتصاد جزيرهاي

فراز جبلي|
مشاور سردبير|
اقتصاد مقاومتي گفتماني است كه به درايت مقام معظم
رهبري چند ساليس��ت كه در اقتصاد ايران جاي خود را
پيدا كرده اس��ت .در س��الهاي اول مطرح شدن بحث
اقتصاد مقاومتي بهويژه در نامگذاري س��ال ،تببين اين
مفهوم كمي دش��وار بود به همين دليل هر كسي از ظن
خود مفهومي براي آن ارايه ميداد .در حقيقت ش��اهد
بوديم كه اقتصاددانان از نحلههاي فكري متفاوت نسخه
خود براي ايران را به عنوان اقتصاد مقاومتي ارايه كردند.
به م��رور وحدت رويه بيش��تري درباره مفه��وم اقتصاد
مقاومتي به وجود آمد بهطوري كه امروز مقاالت زيادي
را ميتوان درب��اره بحث اقتصاد مقاومتي پي��دا كرد .اما
اجراي اين مفاهي��م در اقتصاد خود مش��كلي جديتر
است .گزارش عملكرد پروژههاي اقتصاد مقاومتي سال
 1398كه توسط س��ازمان برنامه و بودجه منتشر شده
است بيش از آنكه نظر ميزان پيشرفت پروژهها اهميت
داشته باشد حاوي پيامي واضح درباره نحوه نگرش واقعي
به مساله اقتصاد مقاومتي است .اينكه پروژههاي عمراني
و زيربنايي پيشرفت اندكي داشته باشد در ايران مساله
عجيبي نيست و با در نظر گرفتن محدوديتهاي بودجه
حتي قابل درك اس��ت .اما نحوه انتخاب پروژهها در هر
دستگاه متفاوت است .نكته اول اينكه هر دستگاه چند
ماموريت مهم خود را به عنوان پ��روژه اقتصاد مقاومتي
مطرح كرده است در حالي كه بس��ياري از اين پروژهها
از وظايف اصلي دس��تگاهها و وزارتخانهها است .اما نكته
مهمتر عدم هماهنگي ميان اين پروژهها است .سنخيتي
ميان پروژههاي وزارت نفت ،وزارت جه��اد ،وزارت راه و
مسكن و س��اير وزارتخانهها نميتوان ديد .اگر واقعا اين
پروژهها بر اساس اصول اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته
شده است ،بحث اقتصاد مقاومتي يك مفهوم كلي است
كه قرار اس��ت ديدي ع��ام و كلي نگر ب��ه تمام بخشها

خبر

داشته باشد .به زبان س��ادهتر انتظار بر اين بود كه چند
اولويت اصلي كش��ور به عنوان اهداف اقتصاد مقاومتي
در نظر گرفته شود و تمام دس��تگاهها نقش خود را براي
تحقق اين اهداف تعريف كنند .چيزي كه اكنون شاهد
آن هستيم اين است كه از هر دستگاه چند اولويت براي
اقتصاد مقاومتي درخواست شده و دستگاهها بنا به برنامه
معمول خود چند اولويت تعيين كردهاند سپس درباره
تصويب يا عدم تصويب آنها در س��تاد اقتصاد مقاومتي
تصميمگيري شده است و دستگاهها اقدام به اجراي اين
طرحهاكردهانديانكردهاند.
اين نوع نگرش عمال به اقتصاد جزيرهاي تبديل خواهد
شد كه هر نهاد جدا از سايرها به تصميمگيري و اجراي
تصميمات ميپردازد .براي مثال اگر يك پروژه نفتي قرار
است به عنوان يك طرح اقتصاد مقاومتي برگزيده شود
طبيعتا بايد وزارت راه ،زيرساختهاي حمل و نقل پروژه
را فراهم كند ،وزارت صنايع از هماكنون طرحهايي براي
اس��تفاده صنعتي از توليدات پروژه نفتي داش��ته باشد،
وزارت اقتصاد مسائل اقتصادي آن طرح را در نظر بگيرد
و در يك كالم چندين نهاد يك ط��رح ثابت را به عنوان
پروژه اقتص��اد مقاومتي خود مط��رح كنند .چنين نگاه
متأسفانه در هيچ بخشي از اين گزارش ديده نميشود.
همين نگاه اشتباه باعث شده اس��ت كه تعيين اولويت
حتي در مسائل اساسي كشور نيز ديده نشود .چند روز
ديگر اجالس پاريس درباره نپويس��تن ايران به FATF
تصميم ميگيرد .حتي در لوايح مالي هم مشخص نشد
ورود ايران به ليست س��ياه براي هر دستگاه و وزارتخانه
چه تبعاتي دارد و اگر واقعا الزم است لوايح مالي تصويب
شود تا پروژههاي اقتصاد مقاومتي با مشكل روبرو نشود
هر نهاد چه وظايفي را بايد دنبال كند .در يك كالم عدم
هماهنگي ميان وزارتخانهها و نهادها هنوز پس از 6سال
از عمر دولت كامال مش��هود اس��ت و اين موضوع حتي
ايدههاييماننداقتصادمقاومتيرازمينگيرخواهدكرد.

تعيين سهم اقتصاد محتواي داخلي از اقتصاد ديجيتال كشور

رييسجمه��وري با بي��ان اينكه در جمهوري اس�لامي
گامهاي موثر و خوبي براي حقوق زنان برداش��ته ش��ده
اس��ت ،گفت :يكي از ثم��رات انقالب اس�لامي بازكردن
فضا براي فعاليت خانمها بوده اس��ت .به گ��زارش پايگاه
اطالعرسانيرياستجمهوري،حسنروحانيروزگذشته
درجلسهشورايعاليفضايمجازيبابرشمردنفضائلو
ويژگيهاي دخت گرامي پيامبر عظيم الشان اسالم اظهار
داشت :با پيروزي انقالب اسالمي فضا براي فعاليت زنان در
عرصههاي مختلف سياسي ،اجتماعي و فرهنگي باز شد و
زنان امروز در عرصههاي مختلف حضوري فعال و اثرگذار
دارند .روحاني تصريح كرد :قبل از پيروزي انقالب اسالمي
به خاطر فضايي كه در كشور وجود داشت ،زنان در جامعه
حضور پيدا نميكردند و بيشتر خانهنشين بودند و برخي
خانوادهها حت��ي از حضور زن��ان درفعاليتهاي علمي و

تحقيقاتينيزاحتياطميكردند.بهبركتانقالباسالمي،
امروز زنان در حوزههاي مختل��ف جامعه حضوري فعال
دارند و در تشكلهاي مردم نهاد ،و درميان اعضاي هيات
علمي دانشگاهها ،محققان و هنرمندان حضور فعال زنان
بسيار مشهود است .در جلسه ديروز شوراي عالي فضاي
مجازي كه به رياس��ت رييسجمهوري و با حضور اعضا
برگزار ش��د ،در ادامه بحث «طرح كالن و معماري شبكه
ملي اطالعات» ،اه��داف حوزه محتوا مورد بررس��ي قرار
گرفت و مقرر شد اقتصاد محتواي داخلي در افق ،۱۴۰۴
 ۱۵درصد اقتصاد ديجيتال كشور باشد .در جلسه ديروز
همچنين مقرر شد خدمات ويدئو درخواستي با حداقل
۱۰ميليونكاربرفعالازطريقسامانههاوسكوهايداخلي
ارايه شود و سهم ترافيك محتوايي گروههاي سني كودك
ونوجوان ۱۵،درصدازترافيكمحتواييكشورباشد.

ظریف :آماده گفتوگو با عربستانسعودي هستیم
وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه تهران آماده
توگ��و با همه همس��ایگان از جمله عربس��تان
گف 
س��عودی اس��ت ،گفت :جمهوری اس�لامی ایران
امنیت همس��ایگان را امنیت خود میداند .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
بهدنبال تنش با همس��ایگان نیس��ت ،تصریح کرد
امنیت همسایگان را امنیت خود میدانیم و همین
توگوکنیم.
امروزحاضریمباهمههمسایگانگف 
ظریف گفت :منطقه خلیجف��ارس متعلق به همه
همسایگان است و کش��ورهای منطقه باید بدانند
که آمری��کا و اس��رائیل نمیتوانند 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،
تنشها کاهش یابد ،راهه��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 مبنیبر
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
تنگههرمز و خلیج فارس ،به ابتکار صلح هرمز که
در نشس��ت اخیر مجمع عمومی س��ازمان ملل از
سوی «حسن روحانی» رییس جمهوری اسالمی
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
توگوی مستقیم میان ایران و عربستان اشاره
گف 
کرد و گفت :ما در پاس��خ به این پیش��نهاد اعالم
توگو حاضریم.
کردیم ک��ه همین فردا ب��رای گف 
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
خیابانها آمدند ،نیروهای نیابتی ایران هس��تند،

گفت :کس��انی که برای تشییع قاس��م سلیمانی
به خیابانهای 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 بهاقدامات
اروپابستگيدارد
وزير امور خارج��ه ميگويد در صورتي ك��ه اروپا به
تعهدات برجامي خود عمل كند ،اي��ران نيز از روند
كاهش تعهدات خود نس��بت به توافق هستهاي باز
خواهد گشت .به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري
فرانس��ه ،محمدجواد ظريف در حاش��يه كنفرانس
امنيتي مونيخ درگفتوگو با خبرنگاران تصريح كرد:
ايران تصميم خواهد گرفت ك��ه آيا اقدامات اروپا در
خصوص تعهدات برجامي ،براي كاهش يا بازگشت
ما به اين تعهدات كافي است يا نه .ظريف افزود :اگر
اروپا منافع اقتصادي ايران را تامين كند ،تهران مايل
خواهد بود به س��مت تعهدات توافق هستهاي سال
 ۲۰۱۵باز گ��ردد .وزير امورخارجه اي��ران بار ديگر
تاكيد كرد :ايران آماده است متناسب با كارهايي كه
اروپا انجام ميدهد ،اقدامات خود را در زمينه برجام
كند يا معكوس كند .وي گفت :ايران تصميم خواهد
گرفت كه آي��ا اقدامات اروپا در اي��ن خصوص ،براي
كند يا معكوس كردن برخي از اقدامات كافي است
يا نه .ظريف گفت ،م��ا در مورد امور خيريه صحبت
نميكنيم بلك��ه درباره حق��وق مردم اي��ران براي
دريافتمزاياياقتصاديسخنميگوييم.
وي افزود :ايران به دليل تحريمهاي امريكا صدماتي
زيادي ديده اس��ت اما اگر اروپا قدمهاي معناداري
بردارد ما ني��ز اقدامات انج��ام ش��ده را بازخواهيم
گرداند.
مذاكره «ظریف» و «هایکو ماس» درباره
تعهدات اروپا در برجام
از سوي ديگر وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران و آلمان درباره اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه،
اش��تباهات آمریکاییها درباره منطقه غرب آسیا و
تعهدات اروپا در قبال برجام گفت وگو کردند.
به گزارش اداره کل اطالعرس��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 آمریکاییها 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
هواپیمایاوکراینیشرکتکرد.
ايران قادر به استخراج اطالعات جعبهسياه
هواپيماياوكراينينيست
محمدجواد ظريف همچنين بامداد روز ش��نبه در
مصاحبه با شبكه انبيسي گفت :رييسجمهوري
امريكا مقص��ر اصلي بح��ران و تنش بي��ن تهران و
واشنگتن اس��ت و بازگشت به رويه س��ابق برعهده
دونالد ترامپ اس��ت .وزير امور خارجه ايران گفت:
جاي تاسف است كه امريكا براساس اطالعات غلط
مبتني بر جهل و غرور در مسيري قدم برميدارد كه
منطقه را به سمت درگيري سوق ميدهد .وي با بيان
اينكه دولت ترامپ باعث افزايش تنش با تهران شده
است؛ افزود :ايران و امريكا در جريان تنشهاي اخير
و به شهادت رساندن سردار قاسم سليماني نامههاي
تندي را رد و بدل كردند .به گفته ظريف ،روابط ميان
امريكا و ايران پس از شهادت سردار شهيد سليماني
همچنان با تنش همراه اس��ت .وزي��ر امور خارجه
ايران ،دونال��د ترامپ رييسجمه��وري امريكا را به
خاطر پيگيري سياستي اشتباه در قبال ايران مقصر
دانس��ت .ظريف افزود :جاي تاسف است كه امريكا
براساس اطالعات غلط مبتني بر جهل و استكبار در
مسيري قدم بر ميدارد كه منطقه را بسيار نزديك
به حاشيه كرده اس��ت .وي همچنين تاكيد كرد كه
مايك پمپئو وزير امور خارجه امريكا در اوج بحران
در ژانويه «نامهاي نامناسب به ايران» نوشته و تهران
نيز پاسخ مناسب به او داده اس��ت .ظريف در ادامه
بدون اشاره به سخنان بيادبانه پمپئو در نامه گفت:
نامه وي حاوي تهديدات بود .ظريف گفت كه پاسخ
وزارت امور خارجه اي��ران به نام��ه پمپئو محكم و
مناسب بوده اما بيادبانه نبوده است .وي در حاشيه
كنفرانس امنيتي ساالنه در مونيخ تأييد كرد كه لحن
ارتباط بين دولتهاي ايران و امريكا رو به بدتر شدن
است .ظريف با اس��تناد به مذاكرات ايران در دوران
دولت باراك اوباما كه در آن اغلب با جان كري وزير
وقت امور خارجه امريكا انجام ميش��د ،گفت :رويه
قب ً
ال چنين نبوده است .وي تاكيد كرد كه من هنوز
همان وزير امور خارجهاي هس��تم كه با جان كري
به روشي قابل احترام رفتار كردم .ظريف همچنين
اذعان ك��رد كه ايران ق��ادر به اس��تخراج اطالعات
جعبه سياه هواپيماي سقوط كرده اوكراين نيست
اما وي گفت كه تهران جعبه سياه اين هواپيما را به
دولتهاي خارج تحويل نخواهد داد.
وي از تصميم ايران مبنيبر عدم تحويل جعبه سياه
هواپيماهاي ساخت بوئينگ دفاع كرد .ظريف اين
حادثه را يك فاجعه خواند و خاطرنشان كرد :بيشتر
 ۱۷۶كشته شده مسافر اين هواپيما داراي گذرنامه و
اقوام ايراني بودند.

رويموجخبر
  پيگي�ري آزادي مرزبان�ان ربودهش�ده
از طريق دولت پاكستان؛ ارتشنيوز|
فرماندهمرزبانيكشوردرخصوصمرزبانانربودهشده
گفت:درسفربهپاكستانازطريقمسووالنذيربط
پيگير آزادي مرزبانان ربوده ش��ده هستيم .سردار
رضايي در مراسم اعطاي خودروهاي ارس در محل
فرماندهيمرزبانيسيستانوبلوچستاندرزاهدان،
مرزهاي اين اس��تان را از مرزهايي با اهميت دانست
و گفت ۵۰۰:دس��تگاه خ��ودروي ارس كه از جمله
خودروهايتاكتيكي-نظامياستبههمتمرزباني
تهيه شده و يكچهارم آنها به سيستان و بلوچستان
اختصاص يافته است .فرمانده مرزباني كشور تاكيد
كرد:عالوهبرخودروهايتاكتيكي،موتورسيكلتها
و خودروهاي ايمن و نفربرهاي 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 ذيربط در پاكستان
پيگير هستيم كه آنها هم قول همكاري دادهاند لذا
ما تالش ميكنيم با همكاري مسووالن پاكستاني
مرزبانان را به آغوش گرم خانوادههايشان برگردانيم،
زيراازدغدغههايجديمااست.
  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 ميشود .سيداسماعيل موسوي در
مورد جزييات مدارك رايدهندگان در يازدهمين
دورهانتخاباتمجلسشوراياسالميومياندورهاي
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 ميشود .وي در پاس��خ به اين سوال كه ايا
راي دادن با كارت ملي و شناس��نامه قديمي و غير
هوشمند مانعي ايجاد ميكند يا خير؟ گفت :هيچ
مانعي براي راي دادن اين افراد ندارد.
  رونمايي از دو دستاورد «پاد اخاللگر»
و «جستوجوگر ضدرادار»؛ سپاه نيوز|
در چهارمين كنگره بينالمللي 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 پا ِد اخاللگر بان ِد پهن با نام و
ياد شهيد عبداهلل باقري اس��ت كه وسليهاي است
براي اخالل در س��امانههاي راداري تا كارايي آنها
كاهش يابد .اين اخاللگر در رادار سامانه پدافندي
و جنگندهها و ناوها عمل اخ�لال را انجام ميدهد
و سبب ميش��ود كه كارايي سامانه راداري دشمن
كاهش يابد يا دچار مش��كل اساس��ي در عمليات
جستوجو و رهگيري شود.
  جنگندههاي ميراژ به رادار و تسليحات
ايرانيمجهزشدند؛تسنيم|
جانش��نين فرمانده نيروي هوايي ارتش از تجهيز
جنگندههاي ميراژ نهاجا به رادار و تسليحات بومي
خبر داد .امير حميد واحدي درباره تجهيز و تسليح
جنگندهه��اي ميراژ  F-1ني��روي هوايي ارتش به
تجهيزات بومي گفت :هماكنون مش��كل رادار اين
جنگنده بر طرف شده و جنگندههاي ميراژ به رادار
بومي تجهيز ش��دهاند .آذرماه سال  93نيز محمد
اسالميمعاونوقتوزيردفاعازتجهيزجنگندههاي
ميراژبهسيستمسالحايرانيخبردادهوگفتهبودكه
ميتوان حتي موشكهاي كروز با برد 300كيلومتر
نيزروياينجنگندهنصبكرد.ميراژ F-1جنگنده
تهاجمي ساخت شركت داس��و فرانسه است و در
س��ال  1973در ارتش فرانس��ه و چند كشور ديگر
بهكارگيري شد .اين جنگنده در انواع مختلف براي
ماموريتهايمتفاوتازجملهبرتريهوايي،شكاري
وپشتيبانينزديكزمينيطراحيوتوليدشدهاست
وقادراستبابهكارگيريطيفمتنوعيازتسليحات
ماموريتهاي متفاوتي را اجرا كند.
  دستور ويژه براي پيگيري پرونده تخلف
ازجانبخانوادهشهيدانافراسيابي؛ايلنا|
رييس ق��وه قضاييه خط��اب به مادر پنج ش��هيد
خانواده افراس��يابي گفت :شما يكي از بزرگترين
سرمايهگذاران اين انقالب هستيد .حجتاالسالم
رييس��ي در ديدار با مادر شهيدان افرايسابي افزود:
ما ت��ا جايي كه قوت داريم ،س��عي ميكنيم از اين
سرمايهگذاري بزرگ ش��ما براي انقالب حفاظت
كنيم و اجازه ندهيم كه اين س��رمايهگذاري از بين
برود .رييس ق��وه قضاييه همچنين در پاس��خ به
گاليه خانواده شهيدان افراس��يابي درباره پرونده
زمينخواري در منطقه لواسانات تاكيد كرد :در اين
پرونده و پيرو گزارش��اتي كه به قوه قضاييه رسيد،
مسووالن شهري متخلفي كه در زمينخواريهاي
آن منطقه نقش داشتند ،تحت پيگرد قرار گرفتند.
درباره تصاحب بخشهاي 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 بيتالمال بازگردانده شد.
  مقابلهباطرحتجزيهكشورهايمنطقهيكي
از اقدامات مهم سردار سليماني بود؛ تعادل|
دس��تيار ويژه رييس مجلس يكي از اقدامات مهم
سردار س��ليماني ،مقابله با طرح تجزيه كشورهاي
منطقه دانست .حسين اميرعبداللهيان در صفحه
شخصيخوددراينستاگرامنوشت:ترامپآشفتگي
رواني دارد .عربستان آل سلمان براي تحقق طرح
صهيونيستي -امريكايي تجزيه منطقه و تشكيل
دولته��اي كوچك و تح��ت الحماي��ه در عراق و
س��وريه تالش ميكند .در ادامه آمده است :يكي از
اقدامات مهم سردار سليماني ،مقابله با طرح تجزيه
كشورهايمنطقهبود،تالشهايموفقويباقدرت
ادامه مييابد تا امنيت در ايران و منطقه پايدار بماند.
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ايران

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

سبك زندگي را با فرهنگسازي به مسير اسالمي آن بازگردانيد

در خجس��ته س��الروز ميالد حض��رت فاطم��ه زهرا
سالماهللعليها فضاي حسينيه امام خميني (ره) معطر
به ياد و نام دخت گرامي پيامبر اعظم(ص) شد و مداحان
و شاعران اهلبيت عليهمالسالم به قرائت اشعاري در
وصف آن بانوي بزرگ اسالم پرداختند .به گزارش پايگاه
اطالعرس��اني دفتر مقام معظم رهبري ،رهبر معظم
انقالب اس�لامي در اين ديدار ،مهمترين و اصليترين
وظيفهجامعهمداحانرافرهنگسازيوتعميقمعارف
ديني در جامعه از جمله در ميان جوانان برش��مردند و
گفتند:فرهنگسازيدرخصوصسبكزندگياسالمي
بهويژه همبس��تگي اجتماعي و كم��ك آحاد مردم به
يكديگر و همچنين عمق بخشي به روحيه حماسي و
ايستادگي و بصيرت در جامعه از مسووليتهاي خطير
جامعه اثرگذار و تعيينكننده مداح است .رهبر انقالب
اسالمي با اشاره به وظيفه جامعه مداحان در مديريت
و هدايت شاديهاي معنوي و عزاهاي اساسي و عميق
جامعه گفتند :برخالف آنچه برخي روش��نفكرنما در
بره��هاي تالش داش��تند القا كنند ،گري��ه و تضرع در
مجالس اهل بيت و در مراسم شهدا ،گريه ضعف نيست
انسانوسطميدانووسيلهاي
بلكهاحساساتعالييك ِ
براي احساس عزت و قدرت و شجاعت است و ائمه اطهار
پايهگذار اين سنت و ترويجكننده اين مجالس بودهاند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي مراسم تشييع با شكوه شهيد
حاجقاس��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
سالحهايجنگنرماستكهعبارتندازارتقايوتعميق
قدرت روحي ،فكري و معنوي جوانان و شناخت صحيح
ازمعارففاطميومعارفاهلبيتعليهمالسالم.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
بهاينوظيفهسنگينبهدرستيعملنشود،بازخواستو

مواخذهالهيسنگينخواهدبود.رهبرانقالباسالميبه
يك نمونه از آثار معارف اهل بيت و مجالس امام حسين
و ياد و نام حضرت زهرا اشاره كردند و افزودند :تابآوري
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 آيتاهلل خامنهاي گفتند:
در چنين شرايط سختي ،همه ،حضور ملت مقاوم ايران
را در راهپيمايي  ۲۲بهمن و قبل از آن در تشييع سردار

سليماني ديدند و اين تاب آوري واقعا حيرتانگيز 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،
سبكزندگيرابهمسيرصحيحواسالميآنبازگردانيم،
تنها چاره ،فرهنگسازي است و مداحان براي چنين كار
مهميبسيارتأثيرگذارهستند.رهبرانقالباسالمييكي
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 ميشد كه ايران از لحاظ
رتبهعلميوفناوريوجايگاهسياسيونفوذمنطقهايبه
مرحلهكنونيميرسد،كسيباورنميكرداماملتايران
به خدا توكل كرد و از هيچ قدرتي نهراسيد و توانست به
اين مرحله از پيشرفتها دس��ت يابد .حضرت آيتاهلل
خامنهايهمچنينبااشارهبهدرسهايفاطميازجمله
در عرصه مسائل فرهنگي و موضوع حجاب و ايستادگي

درمقابلباطلودفاعازواليت،گفتند:يكيازمعارفمهم
فاطمي،موضوعهمبستگياجتماعيوكمكبهديگران
اس��ت كه در سخنان آن حضرت و رفتارهاي اجتماعي
ايشان بهوضوح ديده ميش��ود .ايشان يكي از نيازهاي
امروزجامعهبهويژهبرايحلموضوعاتيهمچوناشتغال
و ازدواج جوانان را ترويج روحيه همبستگي اجتماعي
دانستند و افزودند :براي مقابله با تبليغات همهجانبهاي
كهجوانانرابهفرزندآوريكمترتشويقميكندونتيجه
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 فرهنگسازي شود .رهبر انقالب
اسالمي همچنين با اشاره به برنامهريزي انديشكدهها
و تبليغات گسترده رس��انههاي غربي براي قانع كردن
ملت ايران بهمنظور 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
آيتاهلل خامنهاي 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 بودهاند اما اس��تمرار اين روحيه نيازمند
تعميق معارف ديني و فرهنگسازي است .ايشان اين
وظايف خطير را از جمله مسووليتهاي جامعه مداحان
برشمردند و خاطرنشان كردند :به لطف خداوند جنس
جمه��وري اس�لامي از همه نظر جور اس��ت زيرا نظام
اس�لامي ،س��ردار نظامي خوب ،مردان علمي جوان و
پرانگيزه ،فرهنگسازان پرهمت و باغيرت و هنرمندِ ،و
مردم آماده به كار در همه عرصهها دارد ،بنابراين با چنين
ظرفيتهايي 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 استانهاي
مختلف كش��ور به قرائت اش��عار و مدايحي در فضائل
حضرت فاطمهزهرا سالماهللعليها پرداختند.

رييسجمهور عنوان كرد

تالش دولت براي مقابله با ديواركشيهاي جنسيتي

گروه ايران|
«بازخواني نقش زنان در روند توسعه پايدار»؛ مهمترين
بخش از اظهاراتي اس��ت كه رييسجمهوري در ديدار
با جمع��ي از زنان ايراني ابعاد و زواي��اي گوناگون آن را
تشريحميكند.نقشيتاثيرگذارازسويزنانكهازمنظر
روحاني در صورت مش��اركت افزونتر و فعاليت بيشتر
ميتواند كش��ور را در برابر تكانههاي 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 رييسجمهوري اعالم ميكند
زنان در صورت حضور افزونتر ميتوانند نتايج انتخابات
را تغيير دهند؛ جهتگيريهاي كلي جامعه را در مسير
درست هدايت كنند ،ش��اخصهاي كلي كسب و كار
را در مس��ير بهبود قرار دهند ،چشمانداز حضور نسل
آينده در بخشهاي مختلف را تسريع بخشند و دهها و
صدها دامنه اثرگذاري ديگر كه روحاني از آنها به عنوان
ش��اهكليدهاي توس��عه پايدار در بخشهاي مختلف
ياد ميكند و به اين نكته اش��اره ميكند كه در صورت
مشاركت فعالتر زنان در بخشهاي مختلف ميتوان
زمينه تحقق اين مطالب��ات به حق را در فضاي جامعه
فراهم كرد .رييسجمهوري با انتقاد از برخي تفكرات
رايج در جامعه نسبت به حضور زنان ،تاكيد كرد« :گاهي
حرف بدي زده ميش��ود و برخي فكر ميكنند كه اگر
زن وارد جامعه ش��ود آن جامعه از منزه و اخالقي بودن
و همچنين پاكي فاصله ميگيرد .اين در حالي اس��ت
كه اين تفكر ،تفكري قديمي و نادرست بود كه عدهاي
ميگفتند زنها ،م��ردان را منحرف ميكنند در حالي
ك��ه ما در قرآن كريم اصال اين ح��رف را قبول نداريم و
اين سخن را ناصحيح و نادرست ميدانيم ،چرا كه زنان
ما اهل شرف ،عفت و پاكدامني هستند ».رييس دولت
دوازدهم يكي از مهمترين 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 بخشهاي اقتصادي ،سياسي،
اجتماعي و...امكان تحقق توس��عه پايدار و همهجانبه
در كشور وجود ندارد .تفكراتي كه از سالهاي ابتدايي
پيروزي انقالب تالش ميكردند تا رويكردي راديكال
را در مواجهه با موضوعاتي چون حقوق زنان ،مشاركت
فعال زنان در حوزههاي مختلف ،اش��تغال زنان و ...در
پيشبگيرند .روحانيامادرواكنشبهبرخياظهارنظرها
در خصوص عدم انتخاب وزير زن در دولتهاي يازدهم
و دوازدهم به برخي مشكالت در مسير انتخاب زنان در

ردههاي باالي مديريتي اشاره كرد و از برخي نهادها كه
دست روساي جمهور را براي انتخاب وزراي شايسته زن
بستهاندانتقادكرد.روحانيهمچنيندرحاشيهدومين
جلسه س��تاد ملي زن و خانواده و نشست زنان مدير و
فرهيخته ،از نمايشگاهي كه در زمينه توانمنديهاي
زنان برپا شده بود ،بازديد كرد و با حضور رييسجمهور
از  ۳۴كتاب گفتوگوي ملي خانواده با عنوان واكاوي
مهمترين مسائل اجتماعي ،همچنين كتاب پكن۲۵+
در زمينه تحوالت و دستاوردهاي زنان و خانواده ايراني
 ۲۵سال پس از تصويب اعالميه پكن و نيز شناسنامه
شاخصهاي عدالت جنس��يتي در جمهوري اسالمي
ايرانرونماييشد.رييسجمهورياماباتاكيدبراهميت
و لزوم مش��اركت زنان در انتخابات اظهار كرد :در تمام
انتخاباتها اگر زنان تصميم بگيرند كه شور انتخاباتي
ايجاد كند ،آنها قادر خواهند بود تا افرادي را كه افكار و
تصميماتشانبرايجامعهمفيدتراستانتخابكنند

تصحيح برخي نگاهها نسبت به حضور زنان
روحانيديروزدرنشستزنانايرانيكهباحضورجمعي
از زنان برگزيده و فعاالن حوزههاي 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
تصحيحشود؛مابهزبانميگويمكهجنسدومنداريمو
زنومردباهممساويهستند،امااينگفتاركافينيست
بلكهدرمقامعمل،قانونگذاريواجرانيزبايداينحقيقت
راببينيم.رييسجمهوريبااشارهبهبرتريكميزناندر
تصدي برخي مشاغل نظير معلمي آموزش و پرورش از
مردانباطرحاينپرسشكهآيادرهمهمشاغلاينچنين
اس��ت اظهار كرد :وقتي به مديريتهاي س��طوح باال
ميرويم باز هم مقام زن و مرد برابر است و اين دو در كنار
همهستند.بنابرايننبايداينگونهباشدكهدرمحيطكار
خود احساس كنيم كه حضور زنان و ارتقاي آنها اساس
و ركن مهم جامعه را دچار مشكل ميكند .وي با انتقاد
از وجود برخي نگاهها در داخل كشور نسبت به حضور
زنان در سطوح باالي مديريتي گفت :چه اشكال دارد
كه اگر در دولت جمعي ۲۰الي ۳۰نفره هستيم به غير از
معاونان دست رييسجمهور براي انتخاب وزراي زن نيز
باز باشد؛ براي انتخاب وزير زن نيز دست رييسجمهور
را باز بگذاريد .اگر قبول داريم و تعارف نميكنيم و فقط
به زبان نميگويم 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
بيشتربرايمشاركتوحضورزناندرجامعهاظهاركرد:
در آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي تصويب
شد كه حداقل ۱۰درصد از اقتصاد كشور بايد به موضوع
اقتصادديجيتالاختصاصيابد؛اگرچنيناتفاقيبيفتد
و اقتصاد را ديجيتالي كرديم در اين زمان فرصت بيشتر
و راحتتري براي حضور زنان در اشتغال ايجاد ميشود.
رييسجمهوري با اش��اره به يكي از مصوبات دولت در
خصوص كاهش س��ن مديريت در كشور تصريح كرد:
نميشود كه جامعه در اختيار يك نسل باشد و فرصت
ايفاي نقش براي نسلهاي ديگر مهيا نباشد؛ اينكه در
دولت تاكيد شد سن مديريت هشت سال كاهش يابد
به اين دليل اس��ت كه نسل جوان بتواند در عرصههاي
مديريت��ي مختلف حضور يابند .همچني��ن در دولت
تاكيد ش��د كه در حوزه مديريت دولت��ي حداقل ۳۰
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  ۳۷۹هزار و  ۱۵۱نفر كاركنان
دولت ۹۵۹ ،هزار و  ۷۸۳نفر را زنان تشكيل ميدهند،
يعني بي��ش از  ۴۲درصد از كارمندان دول��ت را زنان
تشكيلميدهند.
وي در ادامه با اشاره به مصوبه شوراي اداري و استخدامي
در س��ال  ۱۳۹۶مبني بر اينكه حداقل  ۳۰درصد كل
مديران كش��ور را زنان بايد تشكيل دهند ،اظهار كرد:
براساس آخرين آمار تا پايان شهريورماه سال جاري۲۶
درصد از مديران كشور را زنان تشكيل دادهاند .اين آمار
همچنين به ما ميگويد كه حضور زنان در عرصههاي
مديريتي نسبت به سالهاي قبل چهار درصد افزايش
يافته است .س��ازمان اداري و اس��تخدامي همچنين
ق��ول داده كه تا پاي��ان اجراي برنامههاي خود س��هم
 ۳۰درصدي زن��ان از مناصب مديريتي دولتي تحقق
يابد .رييسجمهوري ادامه داد :براساس آنچه سازمان
اداري و استخدامي اعالم كرده در اين دولت  ۵۳نفر در
پستهاي مديريتي به پستهاي وزارت ،معاونت وزير
و همتراز آن ،مش��اور و همچنين دستيار وزير ارتقاي
شغلييافتهاند.
روحاني تصريح كرد :قول ميدهم 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 دادهام را تا روز آخر دولت پيگيري كنم.
رييسجمهوريدربخشهايديگرازصحبتهايخود
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
گرفتهاند و من اخيرا به وزير امور خارجه تاكيد كردهام
كه تالش كنند زناني كه آمادگي و شرايط الزم را دارند
براي پستهاي 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 خاطرهاي از تفكر رايج در جامعه
نس��بت به زنان در س��الهاي پيش از انقالب اسالمي
پرداخت و خاطرنشان كرد :زماني كه در حوزه قم درس
طلبگي ميخوانديم طلبه زن در حوزه حضور نداشت
و بهطور كامل حوزه علميه مردانه بود ،اما زماني كه به
دانشگاهرفتمودركالسدرسحضوريافتمدانشجويان
دختر نيز در آن كالسها حضور داشتند؛ من در كالس
درس ديدم كه اين دختران دانش��جو مثل پس��رها و
گاهي بهتر از آنها ميفهمند و حتي دختر خانمي بود
كه هميشه نمرهاش خيلي خوب ميشد و با من رقابت
داشت؛ در آن زمان ديدم كه يك دختر خانم دانشجو آن
هم در رشته حقوق نيز با مهارت درس ميخواند سوال
ميكند و در امتحانات نمرات بااليي كسب ميكند.
روحاني در ادامه با اشاره به تاكيدات امام خميني (ره)
بر اهميت جايگاه زنان و حض��ور آنها در جامعه اظهار
كرد :يكي از شانسهايي 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 .عدهاي
در تظاهرات س��ال  ۵۷اشكال ميگرفتند و ميگفتند
خانمهايي كه به خيابان ميآيند صدايشان را نامحرم
ميشنود 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 دانشگاهها باز كرد.
رييسجمه��وري ادامه داد :عدهاي س��ال اول انقالب
ميگفتند كه وسط دانش��گاه بايد يك ديوار بكشيم و
خانمها يك طرف ديگر دي��وار و مردان در طرف ديگر
ديوار حضور داشته باش��ند ،اما امام راحل نگذاشتند؛
من شوخي نميكنم و حتي در زمان انتخابات وقتي كه
درباره اين ديوار صحبت ميكردم برخي ميگفتند كه
«روحاني به خاطر انتخابات اين حرفها را ميزند؛ چه
كساني دنبال ديوار بودند؟» «خطاب به طرحكنندگان
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 خانمها به
جامعه بيايند .روحاني اضافه كرد :آنهايي كه گاهي در
كارآمدي دولت به دليل مسائل حزبي ترديد ميكنند
بگويند كه پيش و پس از پيروزي انقالب اس�لامي چه
دولتي به اندازه دولت تدبير و اميد در روس��تاها تالش
كرده است .تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم تنها
 ۱۴هزار روستا از نعمت گاز بهرهمند بودند ،اما امروز اين
رقم به  ۳۰هزار روستا رسيده است ،يعني اقداماتي كه
طي  ۶.۵سال 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 ۸۰درصد 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  ۳و  ۴وجود نداشت ،تصريح كرد:
اگر دولت ايس��تادگي نميكرد امروز ارتباط اينترنت
در وضعيت مناسبي قرار نداشت .ما توانستيم سرعت
اينترنت پهناي باند را ۳۳برابر افزايش دهيم.

چهرهها
ايران اطالعات فراواني در مورد حمله ايران به پايگاه عيناالسد دارد

جانشين فرمانده كل سپاه گفت :اطالعات فراواني در مورد حمله ايران به پايگاه عيناالسد داريم اما ترجيح ميدهيم
امريكاييها خود ،به ميزان خسارات وارده اعتراف كنند .به گزارش خانه ملت ،سردار علي فدوي درباره قدرت جبهه
مقاومت،اظهارداشت ۲:ويژگيجبههمقاومتراهرروزشاهدخواهيمبودوآن ۲ويژگيايناستكهجبههمقاومت
هر روز وسيعتر و قدرتمندتر ميشود .جانشين فرمانده كل سپاه درباره قايقي كه اخيراًامريكاييها در خليج عدن به
بهانهكمكتسليحاتيبهيمنتوقيفكردهاند،گفت:امريكاييهاهرازگاهيبراياينكهشكستهايخوددريمنرا
توجيهكنند ،از اين مسائل مطرح ميكنند؛ امكان دارد يمنيها سالحهايي را از خارج خريداري كنند و به كشورشان
ببرند و اين مساله مربوط به يمنيها است اما تهمتهايي كه امريكاييها به ساير كشورها ميزنند ،مايه حقارت آنها
است .امريكاييها به دنبال مقصر براي شكستهاي خود در يمن ميگردند .سردار فدوي با بيان اينكه اقدامات يمنيها سبب شكست جبهه
باطل امريكا ،صهيونيستها ،برخي كشورهاي اروپايي ،عربستان سعودي و امارات شده است ،ادامه داد :در جنگ تحميلي ۸ساله عراق عليه
ايران نيز نوك پيكان صدام بود اما در پشت صحنه  ۵۲كشور عليه ايران همكاري ميكردند 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 آسيبهاي وارده را منتشر نميكنند،
اظهار داش��ت :دنياي غرب مدعي آزادي دسترسي به اطالعات است اما در طول سالهاي گذشته مانع دسترسي آزاد به اطالعات بودهاند،
دروغگويي يكي از مشخصههاي جبهه باطل است ،آنها اگر منافعشان اقتضا كند ،دروغ هم ميگويند 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 پروندههاي اخير و
مفاسد اخير پروندههايي داريم كه شخص رييس قوه قضاييه در ميدان عمل هستند .به گزارش فارس حجتاالسالم
هادي صادقي ديروز در ديدار با نماينده ولي فقيه مازندران اظهار كرد :مبارزه با فساد با شدت در حال انجام است ،در
خصوص پروندههاي اخير و مفاسد اخير پروندههايي 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 :ميخواهيم با برنامه
فرهنگي ،كرامت انساني و تكريم ارباب رجوع صورت بگيرد ،حجم ورودي حدود  ۱۷ميليون پرونده است كه فاجعه
بوده و بيش از دو برابر استاندارد است ،اين همه پرونده دقت را پايين و نارضايتي ميآورد .صادقي ادامه داد :در مجموع
جريان خوبي صورت گرفته و پروندههايي 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 پروندهها اصال نبايد وارد دادگاه بشود و بايد موارد خاص وارد دادگاه شود .معاون فرهنگي
قوه قضاييه گفت :رييس قوه قضاييه قصد دارد به همه استانها براي بازديد سري بزند تا مشكالت قضايي كمتر شود ،ما پيشنهاد ميدهيم 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
باعثدگرگونيدرافرادميشود.آيتاهللمحمدباقرمحمدياليينينمايندهوليفقيهدرمازندراننيزدراينديداراظهاركرد:بسياريازپروندهها
اصال نبايد وارد دادگاه شود و بايد در دستگاههاي مربوطه حل شود ،بهتر است مسووالن بيشتر به درد مردم گوش دهند و در ميدان باشند.
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كارنامه اقتصاد مقاومتي

عملكرد  40درصدي پروژههاي اقتصاد مقاومتي دستگاههاي اجرايي

گروهاقتصادكالن|
اخيرا سازمان برنامه و بودجه گزارشي از وضعيت پيشرفت
پروژههاياقتصادمقاومتيدستگاههامنتشركردهاست.اين
گزارش حاكي از آن است كه در مجموع و بهطور ميانگين
24دستگاهاجراييكشوربه 40درصدپيشرفتعملياتيدر
اينپروژههانايلشدهاند.دراينميانبرخيدستگاههامانند
سازماناداريواستخداميكشور،معاونتامورزنان،سازمان
محيطزيستووزارتكشوربهطورميانگينپيشرفتصفر
درصدي در پروژههاي خود داش��تهاند و دستگاهي مانند
سازمانبرنامهوبودجهكهخودمتولياعالمگزارشپيشرفت
پروژههاياقتصادمقاومتياست،برايخودپيشرفت100
درصديگزارشكرده است.
به گزارش تعادل ،پروژههاي اقتصاد مقاومتي سال 1398
بهعنوانبخشمهميازبرنامهاقتصادمقاومتيسالجاري
طيدومرحلهدرارديبهشتماهومردادماهسالجاريابالغ
تدار
شدهاست.دراينفرآيندمجموعا 94عنوانپروژهاولوي 
(تعداد 76عنوانپروژهدربازهزمانيارديبهشتماهوتعداد
 18عنوان پروژه در بازه زماني مردادماه) پس از تصويب در
ستادفرماندهياقتصادمقاومتيجهتاجرابه 24دستگاه
اجرايي ابالغ ش��د .با توجه به ماهيت اجرايي و تنوع حوزه
فعاليت مجريان زيرپروژههاي برخي از پروژهها ،به منظور
تسهيلدرتدوينوارايهمنشوروگزارشعملكرد 94،عنوان
پروژهابالغيبه 113عنوانپروژهدرسامانهنيپاافزايشيافته
است.درهمينراستاسازمانبرنامهوبودجهبراساسآخرين
اطالعات ثبت شده در س��امانه نيپا تا پايان آذرماه 1398
گزارشيتنظيمكردهاست.دراينگزارشميزانپيشرفت
پروژههااعالمشدهاست.درهمينراستابررسي«ميانگين
پيشرفت عملياتي پروژههاي ابالغ شده به دستگاه تا پايان
آذرماه،»1398بهتفكيكدستگاههانشانميدهد:
ميانگين پيشرفت عملياتي پروژههاي ابالغ شده به وزارت
جهادكشاورزيتاپايانآذرماهسالجاريمعادل 46درصد
بودهاست.بررسيپروژههاياينوزارتخانهنشانميدهد
كه صرفا دو پروژه (افزايش ضريب خوداتكايي محصوالت
راهبردي اساس��ي:گندم و افزايش ضري��ب خوداتكايي
محصوالتراهبردياساسي:محصوالتزراعي)پيشرفت
باالي  100درصد داشتهاند و تعداد  4پروژه هم پيشرفت
عملياتيصفردرصدراتجربهكردهاند.
همچنينوضعيتپروژههايوزارتنفتحاكيازآناست
كهميانگينپيشرفتپروژههايابالغشدهبهدستگاهتاپايان
آذر ماه سال جاري 39درصد بوده است .بررسي پروژههاي
اين دستگاه حاكي از آن اس��ت كه هيچ يك از پروژههاي
ايندستگاهپيشرفتعملياتي 100درصدينداشتهاست
و صرفا س��ه پروژه «تكميل و بهرهبرداري از مجتمعهاي
پتروشيمي متانول بوشهر » و تكميل ظرفيت و راهاندازي
فازهاي 14،13و 23-22پارس جنوبي و افزايش ظرفيت
توليدنفتخامميادينمشتركغربكارونپيشرفتباالي
 90درصدي تجربه كردهاند .يك پروژه هم پيشرفت صفر
درصديداشتهاست.همچنينخالصهعملكردپروژههاي
ابالغ ش��ده به وزارت نيرو تا پايان آذر ماه نشان ميدهد كه
پيشرفتعملياتيپروژههايابالغشده 54درصدبودهاست.
بررسيجزيياتپروژههايايندستگاهنيزحاكيازآناست

 14درصدپيشرفتپروژههايوزارتصمت
عملكردمربوطبهوزارتصنعت،معدنوتجارتهمنشان
ميدهدكهميانگينپيشرفتعملياتيپروژههايابالغشده
بهوزارتصمتصرفا 14درصدتحققداشتهاند.نهتنهااين
دستگاههيچپروژهايباپيشرفت 100درصدينداشتهبلكه
باالترين درصد پيشرفت پروژه براي صرفا براي يك پروژه
معادل 61درصد اس��ت .در حالي كه از 6پروژه هم معادل
 3پروژهپيشرفتصفردرصديداشتهاند.
همچنينميانگينپيشرفتعملياتيپروژههايابالغشده
بهبانك مركزيجمهوري اسالمي ايران تاپايان آذر ماههم
معادل 41درصدبودهاست.بررسيپروژههايايندستگاه
نيز حاكي از آن است كه صرفا يك پروژه «انتظام بخشي به
بازارپولوساماندهيموسساتاعتباريغيرمجاز»معادل
 90درصد پيشرفت داشته و يك پروژه «راهاندازي سامانه
رفعتعهداتارزي»همپيشرفتصفردرصديداشتهاست.
ميانگين پيشرفت عملياتي پروژههاي ابالغ شده به وزارت
ارتباطات و فن��اوري اطالعات نيز تا آخر آذر ماه 14درصد
بوده است .اين وزارتخانه نيز يكي از دستگاههاي ضعيف
درپيشبردپروژههاياقتصادمقاومتيبودهاست.هيچيك
از پروژههاي اين دستگاه پيشرفت  100درصدي نداشته
استويكپروژهآننيزپيشرفتصفردرصديداشتهاست.
ميانگين پيشرفت عملياتي پروژههاي ابالغ شده به وزارت
علوم،تحقيقاتوفناورينيزتاپايانآذرماه 36درصدبوده

است .بررسي پروژههاي اين دستگاه هم نشان ميدهدكه
هيچيكازپروژههاپيشرفت 100درصدينداشتهاندويك
پروژه «طراحي و پيادهسازي نظام آمايش آموزش عالي و
پژوهشبهمنظورماموريتگراكردنفعاليتهايموسسات
آموزش عالي و پژوهشي كشور» اين دستگاه نيز پيشرفت
صفردرصديداشتهاست.
ميانگينپيشرفتعملياتيپروژههايابالغشدهبهدستگاه
تا پايان آذر ماه براي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي هم
معادل 65درصدبودهاست.پيشرفتدوپروژهتعريفشده
برايايندستگاه 65درصدبودهاست.
ميانگينپيشرفتعملياتيپروژههايابالغشدهبهشوراي
هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي تا
پايان آذر ماههم معادل 59درصدبودهاست .يكپروژهاين
دس��تگاه 118درصد و يك پروژه اين دستگاه صفر درصد
پيشرفتداشتهاست.ميانگينپيشرفتعملياتيپروژههاي
ابالغ شده به دستگاه تا پايان آذر ماه براي وزارت آموزش و
پرورشهممعادل 40درصدبودهاست.پيشرفتهيچيكاز
پروژههايايندستگاه 100درصدوصفردرصدنبودهاست.
دستگاههاي پيشرو
ميانگينپيشرفتعملياتيپروژههايابالغشدهبهدستگاه
تاپايانآذرماهبرايمعاونتعلميوفناوريرييسجمهور
معادل 78درصد بوده است .يك پروژه «ارتقاي زيست بوم
نوآوري با هدف استفاده از ظرفيت نيروي انساني جوان و
تحصيل كرده در توس��عه اقتصاد دانشبنيان» پيشرفت
 100درصديداشتهاستوالبتههيجيكازپروژههايآن

هدفگذاري بيمه  100هزار نفره شاغالن مناطق روستايي

معاوناشتغالوزيركاربابياناينكهطيدوسالگذشته۱۹۷
هزارشغلجديدوخالصدرراستايطرحاشتغالروستايي
ايجادشدهاست،گفت:تاپايانسال ۱۰۰هزارنفرازشاغالن
مناطق روستايي تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار
ميگيرند.عيسيمنصوريدرگفتوگوباايسنا،اظهاركرد:

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

ازپايانسال ۱۳۹۶تاكنون ۱۱هزارميلياردتومانتسهيالت
براي فعاالن اقتصادي مناطق روستايي و عشايري درنظر
گرفته شده و  ۱۲۲هزار واحد كسب و كار از اين تسهيالت
بهرهمندشدهاند.ويهدفگذاريوتعهدايجادشغلدرازاي
تسهيالت پرداختي در اين طرح را ۲۳۰هزار نفر اعالم كرد

مردم ،قدرت و منافع ()167
سرمايهداري پيشرفته درعصرنارضايتي

سازمان برنامه و بودجه منتشر كرد

كه فقط يك پروژه تكميل و بهرهب��رداري ار 200مگاوات
نيروگاه توليد پراكنده س��رمايهگذاي شده توسط بخش
خصوصيباالي 100درصد()150درصدپيشرفتداشته
استويكپروژهنيزپيشرفتصفردرصديداشت هاست.
ميانگين پيشرفت عملياتي پروژههاي ابالغ شده به وزارت
اقتصاد تا پايان آذر ماه هم 53درصد بوده اس��ت .در حالي
كه هيچ يك از پروژههاي اين وزارتخانه پيش��رفت100
درصدي نداش��تهاند در عين حال پيشرفت هيچيك هم
صفردرصدنبودهاست.
معاونت توس��عه روس��تايي و مناطق محروم معاون اول
رييسجمهور تنها پروژه خود را ب��ا عنوان «ارتقاء توليد و
توسعه اشتغال پايدار در دش��تها و مناطق روستايي» با
ميانگين 62درصدپيرفتعملياتيبهپايانرساندهاست.
همچنين ميانگين پيش��رفت عملياتي تنها پروژه وزارت
ميراث فرهنگي ،گردش��گري و صنايع دس��تي با عنوان
«ايجاد ظرفيتهاي جديد هتلينگ و صنايع وابسته»55
درصد بوده است.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز پروژه
«توسعهمشاركتبخشخصوصيدرتوليدكاالهاوخدمات
فرهنگي،هنريورسانهاي»رابا38درصدميانگينپيشرفت
عملياتيبهپايانرساندهاست.بررسيپروژههايوزارتراه
و شهرس��ازي هم حاكي از آن است كه در اين دستگاه نيز
ميانگينپيشرفتعملياتيپروژههايابالغشدهبهدستگاه
تا پايان آذر ماه 65درصد بوده اس��ت در حالي كه هيچيك
از پروژها پيش��رفت 100درصدي نداشته و فقط دو پروژه
«تكميل و بهرهبرداري از محوره��اي اولويتدار ريلي در
كريدورشرقي-غربي»و«احداثقطارحومهايگلشهربه
شهرجديدهشگرد»پيشرفتباالي 90درصدداشتهاند.

پاورقياقتصادي

و گفت :تاكنون ۱۹۷هزار شغل جديد و خالص در راستاي
طرح اشتغال روستايي ايجاد شده و طي سالهاي ۱۳۹۷و
 ۱۳۹۸سهماشتغالروستاهاافزايشونرخبيكاريكاهش
پيدا كرده است .وي مهمترين هدف ايجاد اشتغال در طرح
اشتغال روستايي را دستيابي به رشد اشتغال فراگير عنوان

پيشرفتزير 50درصدينداشتهاند.سازمانبرنامهوبودجه
همكهخودمتوليتهيهاينگزارشهاست،ازپيشرفت100
درصديخوددرپروژههاياقتصادمقاومتيخبردادهاست.
طبقجداولمربوطبهپروژههاياينسازمانازپروژههرسه
پيشرفت 100درصديعملياتيداشتهاست.
همچنين ميانگين پيش��رفت عملياتي پروژههاي ابالغ
شده به سازمان صدا و سيما تا پايان آذر ماه 81درصد بوده
است ،آنگونه كه گزارش شده است تنها پروژه اين دستگاه
يعني «فرهنگسازي و حمايت از توليد و اشتغال مولد و
اميدبخشي در راستاي تقويت مشاركت و فعاليت بخش
خصوصي و تعاون��ي در فعاليتهاي اقتصادي كش��ور»
پيشرفت 81درصديداشتهاست.
دستگاههايزير 10درصد
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تنها دستگاهي
است كه  3پروژه خود را تحت عنوانهاي «افزايش تامين
تجهيزات پزشكي سرمايهاي (داخلي/خارجي) موردنياز
بخشهاي درماني توسط بخش خصوصي در قالب نظام
سطحبنديارايهخدمات»«،افزايشسهمبخشخصوصي
در اراي��ه خدمات بخش س�لامت (واگ��ذاري واحدهاي
دندانپزشكي مراكز خدمات جامع سالمت)» و «افزايش
س��هم بخش خصوصي در ارايه خدمات بخش س�لامت
(واگذاري بيمارستانهاي نيمه تمام به بخش خصوصي،
تامين گازهاي طب��ي براي مراكز درمان��ي)» با ميانگين
پيش��رفت عملياتي زير 10درصد يعني 9درصد به پايان
رساندهاست.

كرد و گفت :جهتگيري ما در برنامه اش��تغال روستايي و
عشايريبهسمتاولويتهايهراستاناستبهايننحوكه
در اين طرح اولويتهاي هر استان را مشخص و رستههايي
كهزمينهايجادشغلداشتندراشناساييكرديم.اينرستهها
شامل صنايع دس��تي ،اصالح نژاد دام ،فرآوري محصوالت

صفر درصديها
همچنينميانگينپيشرفتعملياتيپروژههايابالغشدهبه
سازمانحفاظتازمحيطزيستتاپايانآذرماههممعادل
 0درصدبودهاست.بررسيپروژهايايندستگاهنيزحاكي
از آن اس��ت كه اين دستگاه صرفا يك پروژه «پيشگيري و
كاهش اثرات پديده گرد و غبار» را در دستور كار دااشته كه
پيشرفتآنهمصفردرصدبودهاست.
وزارتكشورهموضعيتمشابهداردتنهايكپروژهاقتصاد
مقاومتيايندستگاهباعنوان«بيمهنمودناماكنمسكوني
اقشار آس��يبپذير در برابر حوادث و سوانح غيرمترقبه»
صفردرصدپيشرفتداشتهاست.
همچنين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم تنها
پروژهخودرايعني«ايجاد،راهاندازيويكپارچهسازيكليه
سامانههاي الكترونيكي و هوشمند جديد موردنياز جهت
نظارتبرفرآيندواردات،صادرات،حمل،نگهداريومبادله
كاال و ارز در راستاي مبارزه هوشمند با قاچاق كاال و ارز» به
صفردرصدپيشرفترساندهاست.
درصد پيش��رفت پروژه «تدوين دس��تورالعمل استقرار
نظام حسابرسي بهرهوري بنگاههاي اقتصادي با تاكيد بر
شركتهايدولتي»درسازماناداريدراستخداميكشور
نيزصفردرصدبودهاست.
همچنينميانگينپيشرفتعملياتيدوپروژهدردستگاه
معاونتامورزنانوخانوادهتحتعنوانهاي«اصالحالگوي
مصرف(آب،انرژي،پسماندوضايعاتغذايي)درخانواده»
و «حمايت از كاالي ايراني توسط خانواده ايراني» نيز صفر
درصدپيشرفتداشتهاند.

كشاورزي و مواد معدني،آي تي و خدمات است.منصوري
تصريحكرد:برايايجادشغلميتوانيككارخانهتاسيس
كرد و هزار ش��غل به وجود آورد ولي در قالب طرح اشتغال
روستاييوعشايريبهدنبالايجاديكجرياناشتغالفراگير
همراهبارشددرگسترهجغرافياييهستيم.

نوشته :جوزف استيگليتز|
ترجمه :منصور بيطرف|
فصل يازدهم
بازپسگيري امريكا
تضعيف كردن نهادهاي عمومي
ترامپ،باگرفتنيكبرگهازآندروجكسوندرتالش
است تا هم نظام تنظيم مقررات ما را تضعيف كند و
هم خدمات حرفهاي شهري را .او به عنوان بخشي از
يك منش تازه و بس��ط يافته سياستي كه براساس
آن برن��ده همهچيز را در اختي��ار ميگيرد خواهان
اختيارات تازه براي اخراج مقامات دولتي اس��ت كه
بتواند دوس��تانش و رايزنهاي شركتهايي كه او را
حمايتكردهاند،استخدامكند.اوبهيكمفهوميبه
راحتيحملهقديميجمهوريخواهانبهروزشدهبه
بوروكراتهاي بدون چهره را به اجرا درآورده است.
اما اكثر اي��ن بوروكراتها در دولت في الواقع كارآمد
هس��تند و به خوبي اموراتي را كه ما دوس��ت داريم
و به آنها نياز داري��م اداره ميكنند :چكهاي تامين
اجتماعيماراارسالميكنند،مطمئنميشوندكه
ما از طريق مديكر و مديكيد ،سالمت خود را دريافت
ميكنيم ،از ما در برابر تهديدهايي كه از اقصي نقاط
جهان ميش��ويم (ارتش ما) و تخلفاتي كه در داخل
صورتميگيرد(افبيآي)،دفاعميكنند،ازميراث
طبيعي ما محافظت ميكنن��د و پاركهاي ملي ما
را اداره ميكنن��د .ما به دولت به خاطر نظام حمايت
اجتماعيمانمتكيهستيم-تاميناجتماعي،بيمه
بيكاريومديكر.ماآنهارابهاينخاطرداريمكهمردم
ميخواهندوبهآننيازدارند.نيازيكهبازارنتوانسته
آنهاراتامينسازدودولتاينشكافراپركردهاست.
ترامپ هم درست مانند جمهوريخواهان پيش از او
اين كاركنان دولت را به ناكارآمدي متهم ميسازد.
در حالي كه همانطور كه هر كس��ي ب��ا نمونههاي
ناكارآم��دي در دول��ت مواجه ميش��ود ،در بخش
خصوصي هم با آن برخورد ميكند -من ميتوانم به
راحتينمونههايبيشماريرايادآوريكنمكهفكر
ميكنم ناكارآمديهايي است كه در خطوط هوايي،
شركتتلفن،تامينكنندهاينترنتوبنگاههايبيمه،
برخورد كردهام .ما پيش از اين يادآوري كرده بوديم
كههزينههايتراكنشيكهباتاميناجتماعيهمراه
ميشود بخشي از آن دسته تامين هزينههايي است
كه بخش خصوصي درم��ي آورد .به اكناف دنيا نگاه
كنيد ،سيستم مراقبت درماني خصوصي امريكا در
قبالپوليكهميگيردخدماتدرمانيكمتريارايه
ميكند .بهطور كلي ،كارمندان امروزي دولت حتي
بهرغم آنكه افراد تحت پوشش خدمات آن به بيش از
 100ميليوننفرافزايشيافتهوطيفوظايفيكهآنها
انجامميدهندگستردهترشدهاماتعدادآنهاتقريبااز
لحاظمطلقمعادل 50سالپيشاست.

خبر كالن
شرايط ترخيص خودروهاي
دپو شده در گمركات

معاونفنيگمركايرانضمناعالموضعيتترخيص
تماميخودروهايدپوشدهگفتكهدرراستاياجراي
مصوبه هيات دولت بايد ثبت سفارش براي ترخيص
برخي از خودروهايي كه فاقد ثبت س��فارش هستند
از سر گرفته ش��ود.مهرداد جمالارونقي معاون فني
وامورگمركيگمركايراندرگفتوگوباايسنابااشاره
به جزييات تعيين تكليف خودروهاي دپو ش��ده در
گمركات و شرايط ترخيص آن گفت :با توجه به اينكه
مفاد مصوبه  ۱۶دي ماه  ۱۳۹۷هيات وزيران -به جز
بند ( )۳آنكه مهلت چهارماههاي را جهت ترخيص
خودروهاتعيينكردودرادامهدوماهتمديدشد–هنوز
قابل اجرا اس��ت ،بنابراين در راس��تاي اجرايي كردن
مصوبهاخيرودرتكميلاجرايمصوبهقبليبرايتعيين
تكليف خودروهاي س��واري ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارتبايدنسبتبهصدورثبتسفارش(افتتاحيه)،
تمديدوويرايشبرايخودروهايحائزشرايطمصوبه
قبل��ي اقدام تا اي��ن خودروها قابليت اظه��ار و انجام
تشريفاتگمركيوترخيصازگمركراداشتهباشند.
به گفته وي حدود ۱۱۰۰دستگاه از خودروهاي باقي
ماندهبدونثبتسفارشهستندكهامكانترخيصآنها
وجودنداشتوبهگمركنيزاظهارنشدهاندكهباابالغ
مصوبه،بخشيازاينخودروهاتعيينتكليفشدهوبا
صدورثبتسفارشقابليتاظهاروترخيصازگمرك
پيداميكنند.معاونفنيوامورگمركيگمركايران
در ادامه به جريان تعيين تكليف خودروهاي ۲۵۰۰
سيسيوباالتراشارهكردوتوضيحداد:درحالحاضر
واردات خودروهاي باالي  ۲۵۰۰سيس��ي و ساخت
امريكاممنوعاست،اماايندرشرايطياستكهدربين
خودروهايدپوشدهتعدايداراياينشرايطهستند
كهدرموردآنهانيزتصميمگيريشدهاست.ويادامه
داد :با ابالغ و اجراي مصوبه اخير هيات دولت در مورد
تعيينتكليفخودروهايدپوشده،خودروهايمتعلق
بهجانبازانتعيينتكليفميشود،ايندرحالياست
كهحدود ۱۰۴دستگاهخودروازقبلازسال ۱۳۹۳در
گمرك باقي مانده كه از جمله خودروهاي وارد شده از
محل تسهيالت مربوط به جانبازان است كه اكثريت
اين ۱۰۴دستگاهباالي ۲۵۰۰سيسيهستند.ارونقي
همچنينبااشارهبهتعيينتكليفخودروهاياروندي
توضيح داد :با مصوبه هيات دولت خودروهاي باالي
۲۵۰۰سيسيموجوددرگمركخرمشهرجهتتردد
درمحدوهمنطقهآزاداروندكهتاتاريخ ۳۱مرداد۱۳۹۷
برايآنهاقبضانبارمنطقهصادرشدهاستنيزتعيين
تكليف و ترخيص ميشوند.به گفته وي ۲۲۷خودرو
در گمرك خرمشهر (منطقه آزاد اروند) قرار دارد كه
 ۱۵۴دستگاهباالي ۲۵۰۰سيسيهستند.ويگفت
كهدرموردخودروهايساختوسفارشامريكابهنظر
ميرسدمالكتعيينتكليف،اعالمنظرحوزهمعاونت
حقوقيرياستجمهوريباشد.

اخبار
بازدهي  ٨٠درصدي سهم
بانك صادرات ايران در سال ٩٨

س��هم بانك ص��ادرات اي��ران ب��ه عن��وان يكي از
پربينندهترين نمادها در بازار سرمايه و از بزرگترين
بانكهاي كش��ور ،از ابتداي س��ال تاكن��ون حدود
 ٨٠درصد بازدهي براي سهامدارانش داشته است.
بهگزارشروابطعموميبانكصادراتايرانوبهنقل
از «بورس  ،»٢٤بررس��يها نشان ميدهد عمليات
بانكداري نيز در «وبصادر» در س��ال  ٩٨با تحوالت
بنيادين همراه ش��ده به گونهاي كه حاصل عملكرد
بانك در نه ماهه نخس��ت سال جاري ٨٨٠،ميليارد
ريالسودبودهكهدرمقايسهباگذشته،ضمنافزايش
سودآوري و مهار كردن روند زيانآوري ،عملكردي
قابلقبولازمديريتبانكدرايندورهبهثبترسانده
است .بررسي فاكتورهاي درآمدي و هزينهاي نشان
ميدهد تالشهاي مديريت بانك براي سروسامان
دادنوبهسودرسانيدرماههايآيندهبيشترمنعكس
شده و رش��د قابل توجه سودآوري در ١٢ماهه سال
جاري و س��ال ٩٩بس��يار مورد انتظار است.يكي از
مهمترين داليل سودآوري بانك صادرات ايران در نه
ماههنخستسالجاريرشددرآمدهايمشاعاست.
بررسيها نشان ميدهد در دوره مورد بررسي درآمد
تسهيالت اعطايي و سپردهگذاري رقمي بالغ بر ١٤
هزار ميليارد تومان بوده كه اين عدد نسبت به مدت
مشابهسالقبلرشد ٢٥درصديرانشانميدهد.اين
در حالي است كه رشد هزينه سود سپرده در نه ماهه
 ١١٧هزارميلياردريالبودهكهنسبتبهنهماههسال
قبل با تنها  ٦درصد رشد كرده است .اين موضوعات
باعثشدهخالصدرآمدتسهيالتوسپردهگذاريبه
 ٢٧هزار ميليارد ريال رسيده كه اين رقم ٥برابر عدد
مربوط به مدت مش��ابه سال قبل است .اين موضوع
نشان ميدهد «وبصادر» حاشيه سود مربوط به نرخ
سودتسهيالتوسودسپردهرابهبودبخشيدهاست.
در كنار رشد درآمدهاي مربوط به اعطاي تسهيالت
و سپردهها ،ساير درآمدهاي بانك (اقالم غيرمشاع)
نيز با رشد قابل توجه همراه شده است .در اين دوره
خالصدرآمدكارمزدحدود ٣٦درصد،سودمبادالت
ارزي ٩٢درصد،سايردرآمدهايعملياتي ١٦درصدو
خالصسايردرآمدهاوهزينهها(غيرعملياتي)حدود
 ٤٧درصدافزايشداشتهاند.بااينهمهدرآمدحاصل
از سرمايهگذاريهاي شركت در اين دوره ناچيز بوده
است .بررس��يها نشان ميدهد بانك شناسايي اين
اقالم درآمدي را به س��ه ماهه چهارم س��ال موكول
كرده است .درآمد وبصادر از محل سرمايهگذاريها
در سال ٩٧رقمي معادل ١٤٥٠ميليارد تومان بوده
است.رشدچندينبرابريسودبرخيازشركتهاي
زيرمجموعه (با توجه به صورتهاي مياندوره اي) از
جملهگروهماليسپهرصادرات،باعثشدهتاافزايش
قابلتوجهدرآمدسرمايهگذاريهايوبصادردرسال
 ٩٨بسيارمحتملباشد.لذا(بهصورتبدبينانه)ثبت
درآمد ٢٠٠٠ميلياردتومانيازمحلسرمايهگذاريها
درپايانسالجاريبههيچعنواندورازذهننيست.

رشد جديد نقدينگي
مربوط به پول است

علي سعدوندي كارشناس پولي و بانكي ميگويد:
متاسفانه رشد نقدينگي در كش��ور به  28درصد
رسيده و بخش عمدهاي از اين رشد مربوط به پول
در مقابل ش��به پول اس��ت.اين كارشناس پولي و
بانكيافزود:بهطوركليازسال 92كهدولتيازدهم
(تدبير و اميد) روي كار آمد روند به سمت شبهپول
رفت و شبه پول مرتب افزايش پيدا ميكرد و رشد
پول بس��يار محدود بود.وي اظهارداش��ت :همين
قضيهباعثشدتورمنزوليشودوحتياقتصادتورم
توليدكننده منفي را در برخي از ماههاي سال 95و
 96تجربهكردامااكنونمعكوساينقضيهدرحال
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 ميافتد بيش��تر بهصورت پول نمود دارد .وي
همچنين در خصوص تفاوت پول و شبهپول افزود:
پوليكابزارمبادلهاستوبهيكمعنانقشمبادالتي
پولازشبهپولبيشتراست.سعدوندياظهارداشت:
«شبهپول»نقدينگيكهدرحسابهايبانكيانباشته
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 عمدهاي از پول در بازار
س��رمايه جذب ش��ده حال اگر زماني وضعيت بازار
سرمايهدگرگونشودبدونشكاينپولبهطوركامل
در رش��د قيمتها و همينطور تورم كاال و خدمات
نمود پيدا خواهد كرد.سعدوندي اظهارداشت :يكي
از سياستهايي كه بانك مركزي بايد درنظر داشته
باش��د در جهت اصالح امور اينكه اطالعات را بهطور
جامع و كامل در اختيار كارشناسان قرار دهد تا آنان
بتوانازشرايطاقتصاديكشورتحليلمناسبيارايه
دهند.وي ضمن اشاره به اينكه كسري بودجه دولت
درحالافزايشاست،گفت:اينكسريبودجهالجرم
در تراز نامه بانك مركزي منتقل و در نهايت به رشد
پولونقدينگيدرجامعهمنتهيخواهدشدازاينرو
توصيهميشودكسريبودجهازروشديگريتامين
شودمتاسفانهاينتوصيهشنيدهنشد.اينكارشناس
پوليوبانكيافزود:دولتكسريبودجهخودراازمحل
بانكها يا بانك مركزي تامين ميكند كه در نهايت
تفاوتي نخواهد داش��ت ،چرا كه در حال پوليسازي
كسري بودجه هس��تند.وي اظهارداشت :متاسفانه
كشور ونزوئال و زيمبابوه اقدام به پوليسازي كسري
بودجه خود كردهاند و ادعاي كارشناسان كشورهاي
مزبوراينبودكهپايهپوليخطرناكنيستوميتوان
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
چراكهاوراقهميكنوعتعهددولتاستهمانندپايه
پولياماآثارتورمياوراقنهفقطكمتراستبلكهنقش
اوراقكاليكنقشضدتورمياست.
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بانك و بيمه

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

فاصله خريد و فروش دالر در صرافي به  400تومان رسيد
گروه بانك و بيمه|
روز شنبه  26بهمن ماه  98در بازارهاي جهاني هر اونس
طال  1584دالر 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  14100تومان معامله ش��د .كارشناسان
معتقدند كه با نزديك ش��دن به پايان مهلت گروه اقدام
ماليبهايرانبرايتصويبلوايحچهارگانه«افايتياف»
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 ميگويند كه بازار ارز ربطي به
«افايتياف» ندارد و س��فته بازان تالش ميكنند كه
نرخ ارز را دچار نوسان كنند و از نوسانگيري سود ببرند و
لذا مردم نبايد به اين نوسانها توجه كنند.
به گزارش «تعادل» ،در بازار ارز روز شنبه ،قيمت هر يورو
نيز در بازار آزاد 15400تومان رسيد ،همچنين هر درهم
امارات در بازار آزاد و معامالت نقدي 3840تومان معامله
شده و بهاي خريد هر دالر در تابلوي صرافيهاي بانكي
 13هزار و 450تومان و فروش دالر 13هزار و 850تومان
درج شد و نرخ خريد هر يورو نيز  ۱۴هزار و  850تومان و
نرخ فروش آن  15هزار و  150تومان معامله شد.
براين اس��اس ،فاصله نرخ خريد و ف��روش دالر به 400
تومان و فاصله نرخ خريد و ف��روش يورو به  300تومان
افزايش يافت كه به عقيده كارشناسان اين اقدامات براي
جلوگيري از سفته بازي و دالل بازي و خريد و فروشهاي
غير ضروري انجام ميگيرد.
درسامانهسنانيزنرخلحظهايقيمتخريددالر 13هزار
و  450تومان و قيمت فروش آن  13هزار و  850تومان
اعالم شد .همچنين نرخ لحظهاي خريد هر يورو 14هزار
و  850تومان و فروش آن  15هزار و  150تومان معامله
شد .از سوي ديگر ،سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامله
شده ارز براي روز پنجش��نبه  24بهمن  98را براي دالر
 13هزار و  358تومان ،يورو  15هزار و  196تومان ،پوند
انگليس  17هزار و  718توم��ان ،درهم امارات  3هزار و
 795تومان ،لير تركيه  2هزار و  390تومان و يوآن چين
را  2هزار و  100تومان اعالم كرد.
در بازار طال و س��كه نيز ،با اعالم اونس طالي جهاني به
قيم��ت  1584دالر و دالر به نرخ  14هزار و  100تومان
در بازار آزاد ،نرخ طال و سكه با افزايش قيمت مواجه شد.
مظنهيكمثقالطاليآبشده 17عيار 2ميليونو296
هزار تومان ،هر گرم طال 18عيار 530هزار و 200تومان،
سكهطرحجديد 5ميليونو 195هزارتومان،طرحقديم
 5ميليون و  160هزار تومان ،نيم سكه  2ميليون 700
هزار تومان ،ربع س��كه يك ميليون و  620هزار تومان و
سكه گرمي نيز 930هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي نرخ  ۴۷ارز را اعالم
كردكهبر اساس آننرخ ۲۴ارز مانند يوروكاهش و قيمت
 ۱۳واحد پولي از جمله پوند انگليس افزايش يافت؛ نرخ
دالر و  ۹ارز ديگ��ر نيز ثابت ماند .بر اس��اس اعالم بانك
مركزي هر دالر امريكا براي روز «ش��نبه بيست و ششم
بهمن ماه  ۴۲ »۹۸هزار ريال قيمت خورد .همچنين هر
پوند انگليس ۵۴هزار و ۷۹۷ريال و هر يورو نيز به نرخ۴۵
هزار و  ۴۷۶ريال ارزشگذاري شد.

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 ميرسد 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 ميتواند به تقاضا دامن بزند ،به
همين دليل انجام نداده است.كريمي با تاكيد بر اينكه
وجود سامانه نيما و صرافيها توانسته نيازهاي ارزي را
تامين كند ،تصريح كرد :با وجود اينكه اكنون مشكلي در
بازار احساس نميشود ،اما وجود بازار متشكل ميتواند
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 فعليدردوبخشعواملروانيو
شوكهاييكهبهبازارواردميشودقابلتحليلاست.اين
نماينده مردم در مجلس دهم ،با بيان اينكه عوامل رواني
حاكم بر بازار باعث افزايش بيثباتي در نرخ ارز ميشود،
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 ميگيرد و بايد
تمهيداتي براي پايداري نرخ ارز در بازار انديشيده شود.
كريمي با تاكيد بر اينكه بازار ارز در مديريت جديد دوره
پايداروخوبيراطيميكند،گفت:خوشبختانهمديريت
صحيح توانسته نوسانات را به حداقل ممكن برساند ،از
اينرو رييس كل جديد بان��ك مركزي نمره خوبي را از
مجلس ميگيرد .عضو كميس��يون اقتصادي مجلس،
يادآور شد :تالش بيشتر تيم اقتصادي دولت به ويژه بانك
مركزي براي ايجاد ثبات نرخ ارز الزم است.

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
ميكند،بيانداشت:مديريتصحيحتوانستهنوساناترا
به حداقل ممكن برساند.
علي اكبر كريمي در گفتوگو با ايبِنا با اش��اره به داليل
تعلل بانك مركزي در راهاندازي بازار غيرمتشكل ارزي،
گفت :هر چند راهاندازي و فعال كردن بازار غير متشكل

طال دوباره ركورد ميزند
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
نگرانيهاي پيرامون تاثير منفي شيوع ويروس كرونا بر
اقتصاد جهاني ،به افزايش قيمت طال در معامالت هفته
جاري خوشبين بودند.
به گزارش ايسنا ،قيمت طال در نيمه اول هفته گذشته

نوسان اندكي داشت اما در نيمه دوم هفته پس از اينكه
معلومشدشمارمواردجديدابتالبهويروسكرونادرچين
افزايشپيداكردو شيوعايناپيدميبرخالف تصور قبلي
آهسته نشده است ،افزايش پيدا كرد.
ادامه اپيدمي ويروس كرونا و ابت�لاي 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��رمايهگذاران و تقويت تقاضا براي خريد داراييهاي
امني نظير طال شد.
در نظرسنجي كيتكونيوز از كارشناسان والاستريت۱۷،
نفر شركت كردند كه  ۱۱نفر معادل  ۶۵درصد افزايش
قيمتويكنفرمعادل 6درصدكاهشقيمتطالراپيش
بيني كردند و پنج نفر معادل ۲۹درصد نظري نداشتند.
در اين بين ۷۲۶ ،نفر در نظرس��نجي آنالين كيتكونيوز
از س��رمايهگذاران ش��ركت كردند كه  ۴۷۲نفر معادل
 ۶۵درصد افزايش و  ۱۴۸نفر معادل  ۲۰درصد كاهش
قيمت را پيشبيني كردند در حالي كه  ۱۰۶نفر معادل
 ۱۵درصد نظري نداشتند.
در نظرس��نجي هفته گذش��ته  ۶۷درصد كارشناسان
والاس��تريت و  ۶۰درص��د س��رمايهگذاران به افزايش
قيمت ط�لا راي داده بودند .بهاي معامالت آتي طال در
بازار امريكا روز جمعه هفت دالر و  ۶۰سنت معادل ۰.۵
درصد افزايش پيدا كرد و در ۱۵۸۶دالر و ۴۰سنت بسته
شد و براي كل هفته حدود  ۰.۸درصد افزايش ثبت كرد.
ريچارد بيكر ،دبير نشريه «اوركا ماينر» پيشبيني كرد
اپيدمي ويروس كرونا وخيمتر شود و طال تا مرز ۱۵۹۰
دالر پيشروي كرده و براي عبور از مرز  ۱۶۰۰دالر تالش
كند.چارلي ندوس ،استراتژيس��ت ارش��د بازار در گروه
السالفيوچرزاظهاركردويتازمانيكهقيمتمعامالت
آتي باالي ميانگين قيمت ۱۰روزه كه در ۱۵۷۲دالر قرار
دارد و ميانگين قيم��ت  ۲۰روزه كه در  ۱۵۷۳دالر قرار
دارد ،باقي بماند به افزايش قيمت طال خوشبين مانده
است و خريدار خواهد كرد.
فيليپ استرايبل ،استراتژيست ارشد بازار در «بلو الين
فيوچرز»پيشبينيكردقيمتطالدرهفتهجاريباالتر
خواهدرفتواگربه ۱۵۹۰دالربرسد،بهسرعتبه۱۶۰۰
دالر صعود خواهد كرد .با وجود اينكه شاخصهاي سهام

صدوركارت هديه براي چهكساني ممنوع است
دبي��ر حقوقي كان��ون بانكها و موسس��ات اعتباري
خصوصي با اشاره به وجه تمايز كارت هديه و بنكارت،
 ۵مورد از مواردي را كه منجر به ممنوعيت صدور كارت
هديه ميشود اعالم كرد.
به گزارش ايبِنا ،طي بخشنامه مورخ  ۶بهمن ماه ۱۳۹۸
آخرين تغييرات مربوط به مق��ررات درباره صدور كارت
هدي��ه و بنكارت تحت عنوان «دس��تورالعمل ش��يوه
صدوركارت هديه و بنكارت ريالي» را به سيستم بانكي
كشور از سوي بانك مركزي ابالغ شد.
حال سوالي كه در اين زمينه مطرح ميشود اين است كه
كارت هديه چيست و چه تفاوتهايي با بنكارت دارد؟
بدون نياز به ورود به بحثهاي تخصصي حقوقي ميتوان
پاسخ اين پرسش را به اينگونه داد كه كارت هديه نوعي
كارت بانكي به مبلغ مش��خص اس��ت كه بنا به تقاضاي
مشتريحداكثرتامبلغپنجميليونتوسطبانكهاصادر
ميشودودارندهآنميتواندحداكثرظرفمدتيكسال
بخشي يا تمام موجودي آن را خريد كند يا مبلغ آن را از
دستگاههاي خود پرداز دريافت كند .بنكارت نيز كارتي

است كه مبلغ آن توسط كارفرمايان تامين ميشود ولي
به نام كارمندان و كارگران صادر ميشود.
براي بررس��ي بيش��تر مهمترين مقررات ابالغي بانك
مركزي درباره كارت هدي��ه و بنكارت ،علي نظافتيان،
دبيرحقوقيكانونبانكهاوموسساتاعتباريخصوصي
در گفتوگو با ايبِنا در اين باره اظهار داشت :از مهمترين
م��وارد در اين باره ميت��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 دستگاههاي اجرايي با توجه
به بخشنامه اخير بانك مركزي و معاف از شمول مقررات
ماده ۱۰دستورالعمل معاف اشاره كرد.
وي اف��زود :تامين مبلغ كارت هدي��ه حداكثر تا مبلغ ۵
ميليون ريال توسط مشتري بهصورت نقدي يا برداشت
از حس��اب كه نشان ميدهد كارت هديه كارت اعتباري
نيس��ت و همچنين ممنوعيت صدور كارت هديه براي
اش��خاصي كه از ارايه اطالع��ات مورد ني��از خودداري
ميكنند ،اشخاصي كه برابر حكم مراجع قضايي حساب

آنهادربانكمسدودشدهيامجازبهبرداشتازحسابخود
نيستند ،اشخاص حقيقي ايراني فاقد كد ملي واشخاص
حقوقيايرانفاقدشناسهمليواشخاصخارجيحقيقي
يا حقوقي فاقد شماره فراگير اشخاص خارجي.
اين كارشناس ارشد حقوق بانكي با تاكيد بر اينكه الزمه
صدور كارت هديه توسط بانكها تامين و پرداخت مبلغ
كارت توس��ط متقاضي و احراز شرايط قانوني متقاضي
توسط بانك ذيربط است ،گفت :اما از نظر حقوقي كارت
هديه بدون نياز به هيچگونه اقدام خاص قابل نقل و انتقال
اس��ت .بدينترتيب دارنده كارت هديه هر ش��خص كه
باشد ميتواند با در اختيار داشتن رمز كارت با آن خريد
انجام دهد.
به گفته نظافتيان ،دارنده با حسن نيت را ميتوان مالك
كارت هديه تلقي كرد .در حالي كه بنكارت بهنام شخص
كارمند صادر ميش��ود .پس متعلق به اوست و استفاده
از بنكارت توس��ط غير دارنده حساب از نظر بانكي فاقد
مجوز است.
وي ادامه داد :بنابراين در صورت مفقود ش��دن بنكارت

محدوديت بانكهاي ايتاليايي ربطي به «افايتياف» ندارد
برخيازبانكهايايتالياييدرروزهاياخيرمحدوديتهايي
برايايرانيانمقيماينكشورايجادكردهاند.بهگزارشايسنا،
پسازاعمالمحدوديتهايبانكيبرحسابهايايرانيان
مقيم مالزي ،اينبار خبرهاي مش��ابهي از ايتاليا به گوش
ميرس��د .البته آنطور كه شبكه خبري يورونيوز گزارش
داده اس��ت ،اين محدوديتها به خاطر تحريمهاي امريكا
وضع شدهاند و هيچ بانكي در نامه خود به موضوع FATF
اشاره نكرده است.بانك :INGاين بانك كه مقر اصلي آن
در شهر آمستردام هلند قرار دارد ،در شعب ايتاليايي خود
محدوديتهاييرويحسابهايايرانيانمقيمايتالياوضع

كردهاست.البتهطبقگفتهمنابعآگاه،اينبانكازچندماه
قبلباارسالنامهايبهمشتريانايرانيخودازآنهاخواسته
اس��ت كه مدارك الزم در خصوص منابع درآمدي خود و
همچنينتراكنشهايبانكيراارايهدهند.
بانك اينتنسا سانپائولو :اين بانك در سال  ۲۰۱۴و از
ادغام دو بانك «بانكا اينتسا» و «سانپائول و ايامآي» ايجاد
شدومقراصليآندرشهرتورينايتالياقراردارد.بسيارياز
دانشجويانوشاغلينايرانيدارايكارتاقامتكاريايتاليا
در اين بانك كه بزرگترين 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
يورونيوزگفت:چندروزپيشيكنامهازطرفبانكبهدستم
رسيد كه اعالم كرده بود دو روز براي بستن حسابم مهلت
دارم.ويگفتهاستاينبانكهيچاشارهايبهدليلتصميم
خودنكردهامااحتماالمليتويدراينخصوصتاثيرگذار
بودهاست.وياكنونبهدنبالكمكگرفتنازسفارتايران
است.نينايكايرانيديگرمقيمايتاليانيزگفت:وقتيبهبانك
رفتمتادليلاينتصميمرابدانمبدونمعطليبهمنگفتند

ادامه كانال شكنيهاي دالر
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از
ارزهاي جهاني را ان��دازه ميگيرد ،در معامالت ديروز
با صعود  ۰.۰۷درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح
 ۹۹.۰۳۹واحد بس��ته ش��د .نرخ برابري ه��ر فرانك
س��وييس معادل  ۱.۰۱۸۱دالر اعالم شد.رقابتهاي
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 دموكراتها هس��تند .پيشت��ر در ايالت آيووا
نيز نتايج مشابهي به دس��ت آمده بود و اليزابت وارن و
جو بايدن ،نامزده��اي اصلي حزب دموكرات عملكرد
نااميدكنندهاي داشتند .ايستگاه بعدي انتخابات درون
حزبيايالتنواداخواهدبود.انتخاباترياستجمهوري
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  ۲۰۲۰اتحاديه
اروپا را ترك گفت تا بدينترتيب به نخستين كشور در
تاريخ اين اتحاديه تبديل شود كه از آن خارج ميشود.
انتظ��ار ميرود پيامده��اي برگزيت ب��ه تدريج روي
اقتصاد انگليس و كش��ورهاي اروپايي آشكار شود ،هر
چند كه انتظار نميرود بانك مركزي اروپا دس��تكم
در كوتاهم��دت تغيير زيادي در سياس��تهاي 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  ۰.۱درصد
اندازهگيري كرده اس��ت.هنوز مشخص نيست كه با
توجه به روند خروج ش��ركتهاي بزرگ بينالمللي 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 ميرود كه دست كم يك سال دوره گذار در نظر
گرفته شود و روابط دو طرف به شكل كنوني باقي بماند.
بوريسجانسون،نخستوزيرانگليسخواستارداشتن
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.
انگليسيها همچنين با برخي از شركاي بزرگ تجاري
خود نظير استراليا مذاكراتي را براي پيمان تجارت آزاد
آغاز كردهاند.در تازهترين دور از معامالت ،پوند با صعود
 ۰.۰۱درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي۱.۳۰۴۶
دالر مبادله ش��د .يورو  ۰.۰۵درصد پايين رفت اما در
كانال  ۱.۰۸باقي ماند و هر يورو به ۱.۰۸۲۸دالر رسيد.
همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا معادل ۱.۳۲۵۱
دالركانادااعالمشد.دربرابرهمتايسنگاپوري،هردالر
به ازاي  ۱.۳۹۲۱دالر 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
سياستهاي انبساطي بيشتري خواهد بود و اين مساله
ميتواند يورو را بيش از پيش رو به پايين سوق دهد.
در حوزه تجاري نيز پس از ۱۷ماه جنگ تجاري سرانجام
دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر سر آتشبس
رسيدند و نخست وزير چين با سفر به واشنگتن به همراه
دونالد ترامپ ،رييسجمهور امريكا فاز نخست توافق را
امضا كرد .چين از كاهش تعرفه واردات  ۸۵ميليارد دالر
از محصوالت امريكايي به اين كشور به عنوان بخشي از
تعهداتفازنخستتوافقخبردادهاست.انتظارميرودبه
تدريج روند بازگشايي شعب شركتهاي بزرگ خارجي
در چين آغاز ش��ود .بسياري از شركتهاي بزرگ نظير
اپ��ل ،مكدونالد ،هيونداي ،هوندا ،زيمنس و اش��كودا،
فعاليتهاي خود را در تمام يا قس��متهايي از چين به
منظ��ور مقابله با ويروس كرونا بهط��ور موقت به حالت
تعليقدرآوردهاند.ريچاردگريس،كارشناسبازاردربانك
«كامنولث»گفت:ريسككاهشبيشتررشداقتصادي
چين روي همهچيز سايه افكنده است .با توجه به اينكه
اقتصاد چين ۱۷درصد كل توليد ناخالص داخلي جهان
را بر عهده دارد ،ريس��ك تداوم تعطيلي بخش بزرگي از
اقتصاد اين كشور كامال معاملهگران را نگران كرده است.
در معامالت بازارهاي ارزي جهاني ،همچنين هر دالر
با ۰.۰۳درصد افزايش به ۱۰۹.۷۶۴۷ين رسيد .در برابر
همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي ۱.۴۸۹۶دالر
مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.۹۸۶۹
يوان چين اعالم شد.

فقط كس��ي كه ب��نكارت بهن��ام وي صادر ش��ده حق
درخواست صدور مجدد بنكارت خواهد داشت .بنابراين
تفاوتهاي اصلي كارت هديه با بنكارت عبارت از اينكه
كارت هديه بدون نياز به اقدام خاصي قابل نقل و انتقال و
هديهدادناست.بنابرايندارندهباحسننيتكارتهديه
مالك آن محسوب ميشود .درحالي كه بنكارت از نظر
قانوني قابل نقل و انتقال نيست.
دبيرحقوقيكانونبانكهاوموسساتاعتباريخصوصي،
در ادامه تصري��ح كرد :مالك بنكارت فردي اس��ت كه
بنكارت به نام وي صادر ميشود و رمز آن در اختيار وي
گذاشته ميش��ود .اينكه دارنده بنكارت آن را در اختيار
نزديكان خود ميگذارد ت��ا خريد كنند به مفهوم نقل و
انتقال قانوني بنكارت نيست.
اين كارشناس ارشد حقوق بانكي گفت :كارت هديه به
منظور استفاده اشخاصي غير از متقاضي صادر ميشود.
پسجامعهوعرفبانكيدرعملپذيرفتهاستكهرديابي
اس��تفادهكننده از كارت هديه چندان اساس��ي نيست.
بنابراين دارنده كارت هدي��ه ميتواند بدون آنكه نيازي
به شناسايي وي باش��د تا مبلغ كارت را خريد كند ،هيچ
فروشندهاي نام و مشخصات دارنده كارت هديه را مطالبه
نميكند.نظافتيان يكي ديگر از تفاوتهاي كارت هديه

با بنكارت محدوديت مبلغ و مهلت برداش��ت است كه
كارت هديه حداكثر تا مبلغ پنج ميليون ريال قابل صدور
است.دارندهكارتهديهحداكثربهمدتيكسالازتاريخ
يكسالقابلاستفادهاستوبعدازآنكارتيبدونمصرف
خواهد بود و نميتوان آن را مجدد شارژ كرد .به هرحال
محدوديت مبلغ ونحوه استفاده از كارت هديه به منظور
جلوگيري از پولشويي به وسيله كارت هديه ميباشد .در
حالي كه استفاده از بنكارت بدون قيد مدت است و شارژ
آن نيز فاقد منع قانوني است.
وي اف��زود :بنابراي��ن بنكارت ب��ا كارتهاي معمولي
عابربانكچندانتفاوتينداردجزآنكهتامينمبلغكارت
و شارژ مجدد آن توس��ط كارفرمايان صورت ميگيرد.
بنابراين كليه موجودي حس��اب ب��نكارت متعلق به
كارمندياكارگرمربوطهاست.بهگفتهدبيرحقوقيكانون
بانكها و موسس��ات اعتباري خصوصي ،در مجموع به
نظر ميرسد بخشنامه بانك مركزي درباره كارت هديه
در مورد نحوه مطالبه مانده مصرف نشده كارت هديه از
بانك صادركننده آن نياز به شفافسازي دارد .به هرحال
صرف نظر از مباحث حقوقي كارت هديه و بنكارت از
جمله ابزارهاي نوين بانكي است كه خريد را بسيار آسان
خواهد كرد .بدون آنكه نياز به مبادله پول نقد باشد.

به ركورد باالي جديدي صع��ود كردهاند و دالر هم باال
ميرود ،طال قيمت خود را حفظ كرده و در حال اندوختن
توان براي صعود بيشتر است.
باب هابركورن ،كارگزار ارش��د كاال در شركت «آرجياو
فيوچرز» اظهار كرد كه قيمت طال ممكن است ۱۶۰۰
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 مناسبتهايي 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 ميكنم اخباري كه از چين
درخصوص ويروس كرونا منتشر ميشود ،بازار سهام را
تحت فشار قرار ميدهد و به خريد فلزات رونق ميبخشد.
من انتظار ندارم طال تحت تاثير اين اخبار صعود كند.

كه به خاطر مليت من است و اين تصميم را بانك مركزي
ايتاليا گرفته اس��ت.بانك فينه كو :اين بانك كه در سال
 ۱۹۹۹ميالديتاسيسشدهيكياززيرمجموعههايبانك
«يوني كرديت» است و در حوزه خدمات بانكداري آنالين
تخصصدارد.بهگفتهمريم،يكايرانيكه ۱۵سالاستدر
ايتاليا زندگي ميكند ،فينه كو نيز يكي ديگر از بانكهايي
است كه براي ايرانيان محدوديت ايجاد كرده است و امكان
باز كردن حساب به آنها را نميدهد.كاريگبانك:يكي از
قديميترينبانكهايايتالياوجهانكهدرسال ۱۴۸۳در
جنواتاسيسشدواكنونبيشاز ۵۰۰شعبهدرايتاليادارد.

به گفته يك شهروند ايراني ۳۳ساله به نام سپهر ،اين بانك
بهوياطالعدادهكهمجبورشدهاستبنابردستورمقامات
باال دستور بستن حسابهاي بانكي وي را مسدود كنند.
بسياري از بانكهاي اروپا در سالهاي اخير به دليل آن چه
توسطواشنگتننقضتحريمهايايراندانستهشده،جريمه
شدهاند .در س��ال ۲۰۱۲بانك «ايانجي» هلند به دليل
نقضتحريمهايكوباوايران ۶۱۹ميليوندالرجريمهشد.
بانك «بيانپي پاريبا» فرانسه نيز در سال ۲۰۱۴به دليل
مشابه ۶.۵ميليارديوروجريمهشدكهيكيازسنگينترين
جريمههايتاريخيكبانكتوسطامريكابهشمارميرود.

بازار سرمايه
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در گفتوگو با يك كارشناس سهام بررسي شد

مسير هموار بازارسرمايه براي رشد بيشتر

گروه بورس|
كليت معامالت در بازار س��رمايه همچنان بر مس��ير
صعود پيش ميرود .در اين ش��رايط دلگرمي به تداوم
رشد قيمتها 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 قيمتها به تقويت روند افزايشي
منتهيميشودوازاينطريقافرادبيشتريرابرايورود
به بازار سهام مجاب ميكند .همين امر موجب شده تا با
فراتر 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��شروي بازار از حيث
ريسكهاي سياسي و اقتصادي .در حالي كه تا چندي
پيش بس��ياري از تحليلگران بازار سرمايه با توجه به
ظرفيت بنيادي شركتها گزنيههاي متعددي را براي
س��رمايهگذاري پيش��نهاد ميكردند ،حاال نمادهاي
بورسي و فرابورسي اغلب وارد محدودهاي شدهاند كه
به زحمت ميتوان از ميان آنه��ا گزينهاي امن را براي
سرمايهگذاري برگزيد.
همين امر س��بب ش��ده تا در كن��ار افزايش هيجاني
نقدينگي در جريان ،اهميت سرمايهگذاري سنجيده و
تحليليبيشازپيشاحساسشودوآندستهازفعاالن
بازار سرمايه كه تمايلي بلندمدت به حضور در چرخه
معامالتبازارسهامدارند،دقتبيشتريرابرايبررسي
موقعيتهايبالقوهسرمايهگذاريطلبكنند.درچنين
شرايطي طبيعي است آنچه كه در الويت بررسي قرار
ميگيرد 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
فرصتهاي بالقوه آنان برنامهريزي 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
ركوردشكنيهاي 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 محدوديتهاي 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 پولهاي سرگردان را
به واسطه ورود آسانتر نقدينگي نسبت به ساير بازارها
به خود جذب كند.
وي گفت :اعمال افزايش سرمايه شركتها كه در روند
بازار سرمايه موثر هس��تند در ماندگاري نقدينگي در
بورس كمككنن��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،
اظهارداشت:قيمتهادربازارموازيبهواسطهانتظارات
تورمي افزايش يافته و نقل و انتق��ال در اين بازارها به
حدي نيس��ت كه پولها به راحتي در اين بازارها قادر
به گردش باشند از اين جهت اكنون بازار سرمايه محل
مناسبيبرايجذبنقدينگيهايسرگردانشدهاست.

رشد بازار تا كجا ادامه دارد؟
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رشد بازار تا كجا
ادامهدار اس��ت و ميتواند نقدينگي را به سمت خوب
جذبكند،افزود:دراينزمينهبايديكمقايسهتاريخي
را از س��الهاي بين  ۸۲تا  ۹۰ ،۸۴تا  ۹۲و مقطعي كه
اكنون در آن قرار داريم مدنظ��ر قرار دهيم كه بازار به
صورت فزايندهاي مورد توجه صاحبان س��رمايه قرار
گرفت.
نصيرزادهاظهارداشت:درمقطعبينسالهاي ۸۲تا۸۴
به واسطه رونقي كه در كل اقتصاد كشور رخ داد شاهد
توجه همه سرمايهگذاران به بازار سرمايه بوديم و بعد از
آنبهدليلكاهشقيمتهايجهانيوفضاياقتصادي
حاكمدركشورباافترشددربازارسرمايهمواجهبوديم.
اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد :در سال
 ۹۲تا  ۹۴بازار س��رمايه به دليل وجود فضاي تورمي و
تحريمها با رشد همراه شد و بعد از آن دولت به واسطه
كاهش تحريم و تنشه��اي اقتصادي ،ورود پولهاي
جدي��د و تزريق منابع مال��ي قادر ب��ه مديريت نظام
اقتصادي بود.

بورس ،فضاي جذاب براي سرمايهگذاري
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظهار داشت :بورس در
جامعه به عنوان يك فضاي جذاب براي سرمايهگذاري
شناخته شده است كه اين موضوع باعث ورود پولهاي
خرد به سمت اين بازار و رشد  P/Eبازار در مقطع فعلي
شده است.
وياظهارداشت:مديرانسازمانبايدازطريقابزارهايي
كه در اختيار دارند بتوانند منابع چش��مگيري كه به
صورت روزانه وارد بازار ميشوند را حفظ و جذابيتهاي
الزم براي سرمايهگذاري 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
طريقوروددربخشتوليدميتواندباعثايجاداتفاقات

در بورس تهران روي داد

شاخصكل بورس در آستانه فتح كانال  462هزار واحدي
گروه بورس|
در پايان معامالت روز گذشته شاخص بورس با رشد
 ۲۹۰۸واحدي به  ۴۶۱هزار و  ۹۸۸واحد رسيد و براي
اولينبار وارد كانال ۴۶۱هزار واحدي شد .در معامالت
ديروز ،سهام داران تعداد  ۳۵۳ميليون سهم از گروه
فلزات اساسي را به ارزش سه هزار و ۷۹۳ميليارد 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  ۲۶بهمن  ،۹۸با افزايش ۲۹۰۸
واحد به ركورد بيسابقه  ۴۶۱هزار و  ۹۸۸واحد رسيد
و خود را در واپس��ين روزهاي بهمن ماه براي رش��د
بيشتر آماده كرد.

براس��اس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در اين
روز ،اكثر ش��اخصهاي بورس با رشد مواجه شدند،
بهطوريكه ش��اخص كل با  ۲۹۰۸واحد رشد معادل
ص قيمت
 ۰.۶۳درصد كار خود را به پايان برد و شاخ 
«وزني -ارزش��ي» با  ۷۷۶واحد افزايش معادل ۰.۶۳
درصد به ۱۲۳هزار و ۲۸۱واحدرشد كرد .شاخص كل
«هم وزن» با  ۱۱۰۱واحد رش��د معادل  ۰.۷۴درصد
به  ۱۵۰هزار و  ۳۲واحد ،شاخص قيمت «هم وزن» با
 ۷۳۴واحد افزايش ،معادل  ۰.۷۴درصد به  ۱۰۰هزار
و  ۶۱واحد ،شاخص آزاد شناور با  ۳۱۶۱واحد كاهش،
معادل ۰.۵۷درصد به ۵۵۸هزار و ۸۹۵واحد ،شاخص
بازار اول با  ۱۰۴۸واحد افزايش معادل  ۰.۳۲درصد به
 ۳۳۲هزار  ۲واحد و شاخص بازار دوم با  ۱۰۶۸۶واحد

رش��د معادل  ۱.۱۳درصد ،به  ۹۵۹هزار و  ۴۹۲واحد
رسيد .از سويي ديگر در اين روز  ۴نماد «واميد با ۴۰۰
واحد ،شپنا با ۳۴۶واحد ،تاپيكو با ۲۹۱واحد و فخاس
با ۲۸۲واحد»رشد،بيشترينتاثيرمثبترابرشاخص
كل بورس بر جاي گذاشتند.
بر اس��اس اين گزارش ،در پايان معامالت روز شنبه
شاخصهاي صنايع تاالر شيشهاي نيز با رشد مواجه
شدند بهطوري كه ش��اخص صنايع «چند رشتهاي
صنعتيبا ۱۶۰۰واحدصعودمعادل ۳.۵۷درصدبه۴۶
هزار و  ۴۰۹واحد ،رايانه با  ۱۲۳۰واحد افزايش معادل
 ۳.۴۳درصد به ۳۷هزار و ۱۲۳واحد ،محصوالت كاغذ
 ۳۹۱۸واحد رشد معادل  ۳.۳۱درصد به  ۱۲۲هزا رو
 ۳۷۱واحد ،وسايل ارتباطي ۶۰۴واحد افزايش معادل

شركتهاي بزرگ در بازار را مورد ارزيابي قرار ميدهيم
شاهد هستيم كه اين شركتها ميتوانند  ۷۰درصد
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��ركتها ،بازار س��رمايه به
لحاظ س��ودآوري جذاب خواهد بود و در صورت ادامه
اين روند ،بورس ،محل مناسبي براي جذب پولهاي
درشت خواهد بود اما سرمايهگذار بايد دقت بيشتري
در انتخاب سهام خود داشته باشد .وي خاطرنشان كرد:
اگر فاكتورهاي انتظارات تورمي بازار جهاني ،توانايي
ش��ركتها براي فروش و پيدا كردن بازار جديد مورد
توجه قرار گيرد ميتوان گفت همچنان موتور حركت
بين بازارهاي مختلف با بازار سرمايه خواهد بود.

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 شركتها را وارد بازار سرمايه كنند.
وي با بيان اينكه بازار س��رمايه اكنون در شرايطي قرار
دارد كه ميتواند پذيراي ورود شركتهاي بزرگ باشد،
افزود :ممكن است در آينده نه چندان دور بازار سرمايه
بهعنوانريسكاقتصاديكشورمطرحشود،بدينمعنا
كه با خروج منابع از بورس چه بازاري را ميتوان براي
آنها تعريف كرد.
شركتهاي بزرگ ،چراغ راهنماي بازار
سرمايه
وي با بيان اينكه ش��ركتهاي ب��زرگ به عنوان چراغ
راهنماي بازار محس��وب ميش��وند ،گفت :زماني كه
 ۳.۰۱درص��د به  ۲۰ه��زار و  ۵۴۶واحد ،محصوالت
چوبي ب��ا ( )۱۸۲۶۸واحد ريزش ،مع��ادل ()۳.۱۸
درصد به  ۵۵۶هزار و  ۳۶۴واحد ،محصوالت چرمي با
( )۱۸۲۶۸واحد افت معادل ( )۳.۴۳درصد به ۱۲هزار
و  ۸۲۰واحد ،فني مهندس��ي با ( )۱۷۱واحد كاهش
معادل ( )۴.۲۵درصد به  ۳هزار و  ۸۶۷واحد» 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
وحپترو»بيشترينافزايشقيمتونمادهاي«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  ۷۱۳هزار نوبت معامالتي ،ش��ش
ميليارد و  ۲۳۰ميليون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش
 ۳۹هزار و  ۱۷۳ميليارد تومان در بورس معامله شد.
در فرابورس ايران نيز شاخص كل با افزايش بيسابقه

 99واحد روبرو شده و به ركورد  5915واحد رسيد.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران در اين روز به بيش
از 348تريليونتومانرسيد.معاملهگراندرفرابورس
بيش از  2.6ميليارد سهام حقتقدم و اوراق مالي در
قالب 393هزار نوبت معامله و به ارزش 3460ميليارد
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
داشت ه است.
نمادهاي پربيننده روز گذشته مربوط به ذوبآهن
اصفهان ،س��رمايهگذاري 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 بودهاند.

رييس سازمان بورس مطرح كرد

كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد

ظرفيت  200هزار ميليارد توماني بورس براي تامين مالي

انتظارات ترسناك برخي سهامداران!

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :در سالهاي
گذش��ته حجم معامالت در بورس انرژي حدود  2الي
 3هزار ميليارد تومان بود ،اما امسال تا به اينجا  45هزار
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 ظرفيتهاي بورس براي جذب سرمايه
دراينصنعتگفت:درحالحاضرپذيرششركتهاي
پتروشيمي و پااليشي در بورس پيگيري شده است و
بازار بورس تهران و بورس ايران فضاي مناس��بي براي
عرضه سهام اين شركتهاست.
وي افزود :ما در حوزه تشكيل شركت و افزايش سرمايه،
تجربه مناسبي داريم و در اين حوزه باسابقه هستيم.
براي مثال در سال  94توانستيم  5هزار ميليارد تومان
اوراق براي شركت نفت منتشر كنيم .همچنين اوراق
س��لف موازي نيز براي تأمين مالي پروژههاي 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 صرفاً به اوراق مشاركت و اوراق سلف
موازي استاندارد محدود نميشود .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��ازمانهاي پيشرو در بين
كشورهاي منطقه است.
شاپورمحمدي اظهار داشت :در حال حاضر در بورس
انرژي ف��روش فرآوردههاي نفتي ي��ك جايگاه ويژه
پيدا كرده اس��ت ،همچنين براي فروش نفت خام در
بورس انرژي نيز وزارت نف��ت و مجلس بهطور جدي
پيگيريه��اي الزم را انج��ام دادند ،ام��ا چون فروش
نفت خ��ام در محمولههاي بزرگ انجام ميش��ود ،در

اين حوزه موفقيت چنداني نداشتهايم ،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 پروژههاي پااليش��ي و
پتروشيمي ميتوانيم از پيشفروش فرآوردههاي نفتي
از طريق اوراق سلف موازي استاندارد هم اقدام كنيم و
بهطوركلي در اين ح��وزه ظرفيتها و ابزارهاي بورس
براي تأمين مالي پروژههاي صنعت نفت مناسب است.
وي اظهار كرد :در سالهاي گذشته حجم معامالت در
بورس انرژي حدود  2الي  3هزار ميليارد تومان بود ،اما
امسال تا به اينجا 45هزار ميليارد تومان نفت و فرآورده
و مشتقات آن در بورس انرژي معامله شده است كه اين
نشان از ظرفيت باالي اين سازوكار دارد.
انتشار 130هزار ميليارد تومان اوراق مالي
وي گفت :همچنين در س��ال جاري حج��م كل بازار
سرمايه  830هزار ميليارد تومان بوده است و تاكنون
در حوزه صنعت نفت ،ما 130هزار ميليارد تومان اوراق
منتشركردهايم.
امكان تامين مالي نيمي از نياز صنعت نفت
در بازار سرمايه
محمدي ادامه داد :طبق گفته وزير نفت ،براي تأمين
مالي پروژههاي صنعت نفت به حدود  30ميليارد دالر
سرمايه نياز است كه بازار سرمايه حداقل نيمي از آنها را
ميتواند 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 سپردههاي بانكي نامتوازن بوده است به گونهاي
كه اين نرخها مانع از ورود سرمايه مردمي به بازارهاي

بورس ش��ده اس��ت ،مث ً
ال در حال حاضر اگر به فردي
بگويند كه در بازار سرمايه وارد شود ،او اين كار را انجام
نخواهد داد زيرا سرمايهاش در سپردههاي بانكي ماه به
ماه سود باال دريافت ميكند و در نتيجه اين كار براي او
صرفه اقتصادي ندارد.
وي اظهار كرد :سرمايهگذاري در بازار بورس برخالف
سپردههاي بانكي ،باعث ايجاد اشتغال و توليد ميشود،
اما به دليل نرخ باالي سود سپردههاي بانكي كه همه
ميدانيم نرخ مصوب ش��وراي پول و اعتبار نيس��ت،
سرمايههاي خرد براي ورود به بازار بورس دچار مشكل
شدهاند كه ما بايد براي افزايش سوددهي بازار بورس
تدبيري بينديش��يم .وي همچنين ادامه داد :در اين
راستا سازمان بورس انرژي براي ورود سرمايهگذاران
تسهيالتي انجام داده است ،براي مثال؛ قب ً
ال در گذشته
براي ورود به اي��ن حوزه فقط بايد تضمين بانكي ارايه
ميدادند ،اما االن س��ازمان بورس ،سهام بورس را هم
قبول ميكند و حتي تضمين شركت سرمايه نيز مورد
قبول آنهاست،در اين راس��تا ما در بازار سرمايه ،نظام
رتبهبندي را راهاندازي كرديم تا بدين صورت مشكل
تضامين را تا حد قابل قبولي حل كنيم.
ظرفيت 200هزار ميليارد توماني
برايتامينماليصنعت
شاپورمحمدي گفت :ما تا االن  20يا  30هزار ميليارد
تومان براي پروژههاي صنعتي تأمين مالي انجام داديم
كه اين مقدار ميتواند تا 10برابر افزايش يابد.
ويگفت:بايدبين ريسك وبازده دربازار سرمايهنسبت
به ساير بازارها تناسب وجود داشته باشد ،در پروژههاي
صنعت نفت ريسك باال وجود دارد ،در نتيجه بايد بازده
اين پروژهها را هم به نسبت باال ببريم .به نظر من بايد
با بازار بورس با زبان خودش حرف زد تا مردم به سمت
سرمايهگذاري در آن تشويق شوند.

بازارسرمايهگزينهمناسبيبرايسرمايهگذارانبلندمدت
استوبااستراتژيبلندمدت،درحالحاضرهمسهمهاي
زيادي در اين بازار وجود دارد كه پتانسيل رشد خواهند
داشت .مرتضي عباد كارشناس بازار سرمايه در خصوص
تاثير خروج احتمالي دولت از شركتها و صنايع بورسي
بيان كرد :بهطوركلي هر اتفاقي كه به رشد بازار سرمايه
كمك كند ،اتفاق مثبتي براي اين بازار خواهد بود .اگرچه
ممكن اس��ت بحث خروج دولت از شركتها و واگذاري
سهم دولت ،در كوتاهمدت نوسانهاي منفي ايجاد كند
اما؛ در بلندمدت خروج دولت از تصديگري شركتهاي
بورسي حتما به نفع بازار سرمايه خواهد بود.
وي در رابطه با پيشبيني وضعيت بازارسرمايه در ميان
مدت گفت :بازار سرمايه پتانسيل مدتي اصالح و درجا
زدن در محدوده فعلي را دارد؛ كمااينكه در برخي گروهها
مثلبانكوخودروهمتقاضايخريدسهم،تضعيفشده
است .ولي با در نظر گرفتن وضعيت ساير بازارها ،اين دوره
كوتاهمدت بوده و در ميان م��دت و بلندمدت روند بازار
سرمايهصعودياست؛بهنظرميرسدطبقروالهرساله،
تا اواخر اسفندماه به دليل تسويه حقوقيها 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  ۱۰تا ۱۵
درصدي هم رش��د كند ،باز هم اثر اين افزايش نرخ ارز بر
بازار سرمايه و صنايع صادرات محور ،مثبت است .بنابراين
باشرايطفعلي،ريسكيمتوجهبازارسرمايهنيست.وليبه
هرحالمنطقياستكهبخشيازنقدينگيتازهواردبعداز
كسب بازدهي انتظاري از اين بازار خارج شده و راهي بازار
ديگريشود؛امادرمجموعبازارارزاصالبازارمناسبيبراي
سرمايهگذاري نيست .بازار سرمايه گزينه مناسبي براي
سرمايهگذارانبلندمدتاستوبااستراتژيبلندمدت،در

حال حاضر هم سهمهاي زيادي در اين بازار وجود دارد كه
پتانسيلرشدخواهندداشت.عباددرمقايسهبازدهيبازار
سرمايهبابازارهايموازيعنوانكرد:دربلندمدتبازدهي
بازارهاي موازي با نسبتي تقريبا يكسان رشد خواهد كرد؛
وليمقايسهبازدهييكسالهبازارسرمايهبابازارهايموازي
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��رمايهگذاري بر مبناي تحليل ،كليشهاي 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��همهاي بنيادي بازار ،رش��د
كمتري نس��بت به بسياري از س��همهاي كوچك بازار
سرمايه داشته ،به دليل عدم ارزندگي اين سهمها نيست؛
بلكه رفتار حقوقيها و فشار عرضهها در نمادهاي بزرگ
ب��ازار به محض اندكي رش��د ،مانع از رش��د قيمت زياد
سهمهايبزرگشدهاست.نقدينگيهمبيشتربهسمت
س��همهاي كوچكتري حركت كرده كه س��هامداران
عمده ،عرضهكننده نيس��تند و قيمت س��هم راحتتر
باال ميرود .مثال س��همهاي گروه پااليشگاهي به رغم
ارزندگي و پتانسيلهاي رشد سودآوري در سنوات آتي،
رش��د چنداني تجربه نكرده است .عباد در ادامه با اشاره
به رفتارهاي غير حرفهاي توس��ط برخي سهامداران و
سبدگردانها گفت :حفظ س��رمايه در اين بازار مهمتر
از كسب بازدهي است .نگاه قماربازانه به بازار سرمايه ،به
اين بازار آسيب وارد ميكند .مثال برخي سبدگردانها،
اقدام به س��رمايهگذاري به صورت تك سهم ميكنند و
سود حاصل از س��رمايهگذاري روي هر تك سهم را هم
بعد از خروج از آن س��هم ،به سرمايهگذاران و مشتريان
خودپرداختميكنند.اينمدلسرمايهگذاري،حرفهاي
نبوده و به ساختار بازار سرمايه لطمه خواهد زد.

رويخطشركتها
س�ود ۷۵۱ريالي براي هرس�هم «قزوين»:
شركت كارخانجات قند قزوين در صورتهاي مالي
۹ماهه از س��ود۷۵۱ريالي به ازاي هرسهم خبر داد.
به گزارش سنا ،ش��ركت كارخانجات قند قزوين در
اطالعيه۹ماههمنتهيبه۳۰آذر،۱۳۹۸سودانباشته
اين دوره را ۴۳۵ميلي��ارد و ۴۶۶ميليون ريال اعالم
كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال مالي گذشته
با افت۱۶درصدي مواجه ش��ده اس��ت .اين شركت
س��ود عملياتي دوره۹ماه��ه را۲۸۵ميليارد ريال و
س��ود خالص را ۲۴۸ميليارد ريال اعالم كرد كه در
مقايسه با مدت مشابه سال مالي گذشته به ترتيب
با افت۳درصدي و رشد۳درصدي همراه شده است.
«قزوين» در تشريح اهداف خود اعالم كرده است كه
قصد افزايش جذب مواد اوليه (چغندرقند) را دارد.
همچنينافزايشراندمانتوليدشكر،افزايشكيفيت
محصوالتتوليديوافزايشسهمازبازارفروشرادر
برنامه خود قرار داده است .از سوي ديگر اين شركت
در۹ماه فعاليت خود توانس��ته۳۹ه��زار و۳۲تن از
محصوالت خود را به ارزش يك هزار و۲۵۶ميليارد و
۵۷۰ميليونريالبهفروشبرساندوازاينمحلسود
ناخالص۲۹۹ميلياردو۶۲۵ميليونرياليشناسايي
كند .همچنين براي دوره مال��ي ۳ماهه منتهي به
۲۹اس��فند ،۱۳۹۸پيشبيني كرده اس��ت فروش
ش��ركت ۲۴هزار و ۳۲۳تن 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 دوره۳ماهه منتهي به۲۹اسفند ۱۳۹۸با توجه
بهوضعيتعرضهوتقاضايبازارپيشبينيميشود
شكربانرخمصوببهفروشبرساند.
«كيمي�ا»۹،ماه�ه ۱۴۹۶ري�الس�ودكنار
گذاشت :شركتصنعتي و معدنيكيمياي زنجان
در صورته��اي مالي ۹ماهه خود اع�لام كرد براي
هرسهميكهزارو۴۹۶ريالسودكنارگذاشتهاست.
ش��ركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان توانسته
در ۹م��اه از فعاليت خود منتهي ب��ه ۳۰آذر۱۳۹۸
سود عملياتي را با رشد ۶۷درصدي نسبت به مدت
مشابه سال مالي گذشته به مبلغ۳۱۸ميليارد ريال
برساند .همچنين سود خالص شركت نيز با افزايش
۶۳درصدي به۳۴۴ميليارد ريال رسيد .اين شركت
در گزارش منتشر شده خود اعالم كرد سود هرسهم
تحقق يافته ب��ا افزايش ۶۳درصدي ب��ه يك هزار و
۴۹۷ريال بالغ ش��د و سود انباشته نيز۸۰۲ميليارد
ريال منتشر شده است« .كيميا» در تشريح اهداف
وبرنامههايراهبريخوددرخصوصتوليدوفروش
محصوالت اعالم ك��رد كه در برنامههاي ش��ركت
توليدكننده انواع كنس��انتره سولفيدي و اكسيدي
سرب و روي با كيفيت مطلوب قرار دارد و با توجه به
نقشواهميتروزافزوناينمحصولدرصنايعپايين
دست،اينشركتمصمماستجهتدستيابيبهتر
بهاهدافترسيمشدهوافزايشسوددهيوهمچنين
تامين نياز شركتهاي توليدكننده شمش و جلب
رضايتمشتريانخود،درچارچوبسيستممديريت
كيفيت شركت عمل كند و براساس استانداردهاي
بينالمللي و رعايت اس��تانداردهاي ملي و الزامات
قانونيونيازمنديهايخاصمشترياناقدامكند.اين
شركت در اين راستا به دنبال افزايش راندمان توليد
و بهبود كيفيت محصوالت با استفاده از روشهاي
نوين است ،همچنين شركت همواره جهت ارتقاي
سوددهي درصدد برنامهريزي دقيقتر براي توليد و
فروش در زمان مناسب ( L.M.Eباال) است تا از اين
طريقموجباترشدسوددهيرافراهمكند.
رش�د ۵۷درصديس�ود«وهور» :ش��ركت
مديريت ان��رژي تابان ه��ور در صورته��اي مالي
۱۲ماهه اعالم كرد سود هر سهم با رشد۵۷درصدي
نسبت به مدت مشابه س��ال مالي گذشته به مبلغ
۳۶۳ريال رسيد .ش��ركت مديريت انرژي تابان هور
در اطالع��ات و صورتهاي مالي۱۲ماهه منتهي به
۳۰آذر ،۱۳۹۸با اش��اره به رش��د ۷۵درصدي سود
عملياتي نسبت به دوره مالي گذشته ،رقم آن را يك
هزار و ۶۳۹ميليارد ريال اعالم كرد .همچنين سود
خالص اين ش��ركت با افزاي��ش۵۷درصدي به يك
هزار و۴۵۱ميليارد ريال و سود انباشته پايان دوره با
افزايش۷۸درصدي به يك هزار و۶۸۰ميليارد ريال
بالغ شده است« .وهور» در صورت وضعيت پرتفوي
سهامشركتهايپذيرفتهشدهدربورسخودازرشد
۳ميليون ريالي آن خب��ر داد .در اين پرتفوي ،بهاي
تمام شده با كاهش۳ميلياردو۸۱۷ميليون ريالي به
۲ميليون ريال و بهاي تمام شده با كاهش۳ميليارد
و ۹۵۰ميليون ريالي به مبلغ ۵ميليون ريال رسيد.
اين شركت طي مدت مورد گزارش كل مبلغ سهام
واگذار ش��ده را۱۲ميلياردو۲۶۹ميليون ريال اعالم
كرد كه سود اين واگذاري۸۹۵ميليون ريال منتشر
شد.همچنينكلمبلغبهايتمامشدهسهامبورسي
خريداري شده به۴ميليارد و۲۹۵ميليون ريال بالغ
شد«.وهور»درتشريحاهدافوبرنامههايراهبردي
خوددرخصوصتركيبپرتفوياعالمكردكهاهداف
آتيشركتدرخصوصتركيبپرتفويراميتوانبه
دوبخشاهدافكوتاهمدتوبلندمدتتقسيمكرد.در
اهدافكوتاهمدتكهشامليكسالآتيميشودتغيير
خاصيمدنظرنخواهدبودوفقطراهاندازيپروژههاي
در دست تكميل به منظور افزايش ظرفيت توليد را
ميتوان ذكر كرد .ولي در خصوص اهداف بلندمدت
ميتوانبهافزايشسرمايهگذاريدربخشانرژيهاي
نومانندبادي،زمينگرماييوسايرمواردازايندست
اش��اره كرد .همچنين در برآوردي كه اين شركت از
برنامههاي تامين مالي و تغييرات هزينههاي مالي
داردميتوانبهبخشتامينماليازطريقتهاترهزينه
برقشركتهايگروهاشارهكرد.درموردهزينهمالي
بايدگفتباتوجهبهاينكهشركتمشمولشناسايي
هزينه مالي به دليل خريد سهام نيروگاه منجيل از
سازمانخصوصيسازياستبهدليلوجودمطالبات
ازمديريتشبكهبرقكشور،بدهيمزبوربامطالبات
تهاتر شده و بر اين اساس هزينه مالي مزبور اثر نقدي
برشركتواردنخواهدكرد.

اخبار
قيمت مصوب گل رز اعالم شد
ايلنا| رييس اتحاديه فروش��ندگان گل و گياه
ته��ران از تعيي��ن قيمت مصوب ب��راي گل رز و
الزماالجرا 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 ميكند ش��اهد
نابساماني در قيمتها به ويژه قيمت گلهاي پر
طرفدار مانند رز هس��تيم .او ادامه داد :در س��ال
جاريبرايجلوگيريازايناتفاقجلسهمشتركي
با تش��كلها و اتحاديههاي 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  25هزار تومان،
هرشاخه گل رز درجه يك را  20هزار تومان ،هر
شاخه گل رز درجه  2را  15هزار تومان اعالم كرد.
اوگفت:قيمتهايمصوبتاابتداياسفندماهالزم
االجرا است .شاهرخي در پاسخ به اين پرسش كه
خريدارچگونهتفاوتبينسوپرگلرزودرجههاي
پايينت ر آن را تشخيص دهد ،اظهار كرد :كيفيت
گلها به خوبي از يكديگر قابل تشخيص است و
مشتريان ميتوانند 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.
ل در
ش��اهرخي اطمينان داد افزاي��ش قيمت گ 
روزهاي پاياني سال نخواهيم داشت.

نامهبهجهانگيري
براي صادرات ميوه شب عيد
تس�نيم| درحالي كه قيمت ميوه در بازار مصرف
به دليل ذخيرهسازي براي ميوه شب عيد باال رفته
اس��ت رضا نوراني رييس اتحاديه ملي محصوالت
كش��اورزي در نامهاي 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 تحريمهاي 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 ميكنند و
موجبنارضايتيتوليدكنندگانوصادركنندگانرا
دراستانهايسيبخيزكشورنمودندموردپيگيري
قانوني قرار گيرند .سال  1398سالي كه به نام رونق
توليدازسويمقاممعظمرهبرينامگذاريگرديدو
با الطاف بيكران حضرت حق نزوالت آسماني خوبي
بر كشور باريد .خوشبختانه وضعيت توليد نسبت به
سالگذشتهدوچندانگرديدوباتشديدتحريمهاي
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 وپرتقالبودهكه توليد سيب درختي وپرتقال
بس��يار عالي بوده و وزارت جهاد كشاورزي و وزارت
صنعت در انديشه توس��عه صادرات آن به اوراسيا و
تصويب مشوقها و يارانههاي صادراتي بودند .وزارت
جهاد كش��اورزي در تالش بود كه س��يب درختي
حدود 1.5ميليون تن مازاد داريم و بايد حتما صادر
شود و جلسات زيادي با اين اتحاديه جهت افزايش
صادرات داشتند متاسفانه تصميمات خلقالساعه
بعضي مسووالن مسير صادرات را كند نموده است
ودراتاقهايدربستهتصميمممنوعيتمحدوديت
صادراتي را وضع مينماي��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
تنظيمبازارنمودندكهاينامرعالوهبراينكهصادرات
راتهديدميكندموجببياعتباريوبيمسووليتي
صادركننده دربازارهاي جهاني ميگردد.

كمبود عرضه تاير وانت
رفع ميشود
ايرنا| س��خنگوي انجمن صنفي تاير ايران گفت:
با موافقت س��ازمان حماي��ت از مصرفكنندگان و
توليدكنندگان با درخواس��ت تايرس��ازان ،قيمت
تايرهايوانتيدركارخانجاتافزايشيافتهوبهزودي
كمبود عرضه اين محصول رفع ميشود .مصطفي
تنها با يادآوري اينكه در ماههاي گذشته قيمتي كه
سازمان حمايت بابت تايرهاي وانتي اعالم كرده بود،
موردتاييدورضايتكارخانجاتتوليديقرارنگرفت،
افزود :قيمت اين تايرها كمي ناعادالنه بود و كفاف
هزينههاي توليد توليدكنندگان را نميداد .او بيان
داشت :به همين دليل تايرسازان در پاييز و تابستان
گذشته در عمل ترجيح ميدادند محصوالتي توليد
كنندكهسودآوريشركتشانمحفوظماندهودچار
زياننشوند.نتيجهاينتصميمتايرسازان،كمبودتاير
وانتيدربازاربهويژهدرتابستانبودكهاينفصلسال،
زمانونيازبهجابهجاييميوهوترهبار،اوجمصرفاين
دستهازالستيكهاست.
او اظهار داش��ت :در نهايت در مذاكرههايي كه بين
دوطرف در تابستان انجام شد ،كارخانهها اعتراض
خودرابادليل،سندومدركاعالمكردندوتفاهمشد
قيمت هر جفت تاير وانتي ۱۰۰هزار تومان افزايش
داشته باش��د تا توليد آنها براي كارخانهها بهصرفه
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 ( ۱۶مخصوص وانتهاي نيس��ان و برخي
كاميونته��اي قديمي) و باال رفت��ن قيمت آنها به
صورت نامعقول بود .او خاطرنشا ن كرد :از حدود يك
ماهپيشباتمهيداتبهعملآمدهوموافقتسازمان
حمايت با قيمتهاي تايرسازان ،قيمت اين دسته از
تايرها اصالح و مشكل برطرف شد.
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تشكلها

«تعادل» از خروج دو برند خارجي از بازار لوازم خانگي كشور گزارش ميدهد

مردم نگران نباشند ،محصوالت داخلي نيازها را تامين ميكند

تعادل|مرضيهاحقاقي |
پس از قطع همكاري ش�ركتهاي توليدكننده
لوازم خانگي كره جنوبي با ش�ركتهاي ايراني
در س�ال گذش�ته ،طرفهاي 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 روزهاي س�خت را
فراموش نميكنند .افزود :قانون تجارت ميگويد
حفظ ب�ازار از ورود به آن س�ختتر اس�ت ».در
همين ح�ال خبرهاي خوش�ي از فعاليت مجدد
اين توليدكنن�دگان داخلي در قال�ب برندهاي
جديد به گوش ميرسد .برخي از محصوالت اين
توليدكنندهها ت�ا قبل از پايان س�ال روانه بازار
ميشودومابقينيزدرسالبعد عرضهميشود.با
اينوجودازتوليدكنندگانانتظارميروددردوره
جديد فعاليتش�ان ،داخليسازي در اين دو برند
لوازمخانگيرانسبتبهگذشتهجديتربگيرند.

   نگاهي به ورود محصوالت كرهاي
به بازار ايران
روز جمعه ( 25بهمن م��اه) خبري مبني بر خروج دو
برند كرهاي لوازم خانگي از كشور منتشر شد (ال جي
و سامسونگ)  .اين خبر در حالي رسانهاي شده كه اين
شركتها چند ماهي است كه فعاليت خود را در ايران
قطع كردهاند و از بازار كش��ور خارج ش��دهاند .درواقع
اين خبر پس از تغيير نام و تابلوي اين برندها در سطح
شهر مجددا مطرح شده اس��ت .خبر ياد شده بازتاب
گستردهاي 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 تحريمهاي اياالت
متحده انتقاد كرد وافزود :ايرانيان دوس��تان روزهاي
س��خت را فراموش نميكنند؛ اما برخي شركتهاي
خارجي كه در سالها و ماههاي اخير صرفا با پذيرش
قلدري امريكا ،ايران را ترك كردهاند ،بدانند بازگشت به
بازار ايران بسيار سخت خواهد بود .او تصريح كرد :قانون
تجارت ميگويد حفظ بازار از ورود به آن سختتر است.
در ده��ه  70تلويزيونه��اي ك��رهاي در قالب كاالي
مس��افري به كش��ور وارد ميش��دند .اين محصوالت
به لحاظ تكنولوژي و كيفيت ،م��ورد توجه مردم قرار
گرفتند .در دوران رياس��تجمهوري مرحوم آيتاهلل
اكبر هاشميرفسنجاني ،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؛ازتعرفههايسنگينمالياتيمعافشود.درنتيجه

مجموعهاي از ش��ركتهاي توليدكننده و واردكننده
داخليگردهمآمدندومذاكراتيراباشركتهايكرهاي
ترتيب دادند .درنهايت قرار بر اين شد تا در داخل كشور
دستگاهتزريقپالستيكراراهاندازيوفرمدورتلويزيون
را توليد كنند و پنل كه قسمت اصلي تلويزيونهاست
از خارج و توسط برندهاي معتبر همكار تامين شود.
اين شركتهاي كرهاي با گذشت زمان ،در سطح دنيا
مطرحترشدندوباكسبسودباالتروحاشيهسودبيشتر،
هزينهقابلتوجهيرابهتحقيقوتوسعهاختصاصدادند.
توجه به اين نكته ضروري بهنظر ميرسد كه اختصاص
هزينهبه R&Dزمينهموفقيتيكشركتوماندگاري
آن را در بازار فراهم ميكند .كما اينكه شاهد آن هستيم
كه توليدكنندگان قديمي لوازم خانگي ايراني همچون
ارج و آزمايش به س��بب بهروز نشدن از گردونه رقابت
و توليد خارج ش��دند و ديگر كمتر نامي از آنها به ميان
آورده ميشود.
در ادامه برندهايي در ايران تاسيس شدند و نمايندگي
رسميشركتهايكرهايوخدماتپسازفروشآنهارا
نيزدراختيارگرفتند.طرفايرانينيزدرطولاينسالها
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 راهاندازي 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  30تا  70درصد محصوالتي چون
تلويزيون ،گروه برودتي و شويندهها در داخل كشور و به
همت مهندسان و نيروي انساني داخلي توليد ميشد.
توليد محصوالتاين شركتهايكرهايازچنانرونقي
در ايرانبرخوردار شدكه تنها در خط توليد لوازم خانگي
يكي از اين برندها ،بالغ بر  3هزار نفر مشغول كار بودند.
هرچندقطعاتاصليهمچونپنلدرتلويزيون،كانورتر
وكمپرسوردرماشينلباسشوييويخچال،وارداتيبود.
البتهبايدتاكيدكردماژول[پنلنمايشگرتلويزيون]،در
كل دنيا تنها توسط پنج يا شش شركت توليد ميشود.
شركتهاي مطرحي چون «سامسونگ ،الجي ،سوني
يا پاناسونيك» هم از ماژول همين چند شركت فعال در
اين حوزه استفاده ميكنند .براي شركتهاي ايراني نيز
تاكنون منطقي نبوده كه خط توليد اين ماژولها را در
داخل كشور راهاندازي كند.
ام��ا با خروج اين ش��ركتها از ايران ،عم�لا توليد اين
محصوالت در داخل كشور ،تعطيل شد .پس از خروج
ش��ركتهاي كرهاي ،شركتهاي توليدكننده داخلي
اين محصوالت ،تالش كردند تا با عرضه كنترل ش��ده
توليدات قبلي خود به بازار ،در حد امكان ،بازار خريد و
فروشاينمحصوالتراكنترلكنند.درادامهنيزتالش

كردندتادربازهزمانيكوتاهمدتي،محصوالتجايگزيني
را به بازار تزريق كنن��د .در اين ميان توجه به اين نكته
ضروري بهنظر ميرسد با وجودي كه اين شركتهاي
كرهاي فعاليت خود را در كشور نيمهكاره رها كردهاند،
اما زيرساختهاي توليدي براي اين لوازم خانگي باقي
مانده است .بنابراين اين شركتها كوشيدند تا با همه
قدرتدرراستايتحققسياستهايكشور،خودكفايي
و ارتقاي داخليسازي ،پيش بروند و خالهاي موجود در
بازار را پوشش دهند.
   چراتابلويسازندگانلوازمخانگيكرهاي
پايينكشيدهشد
در همين رابطه ،س��يدعليرضا موس��ويمجد رييس
هياتمديره انجمن لوازم صوت��ي و تصويري ايران به
«ايرنا» گفته بود :پايين آوردن تابلوهاي شركتهاي
ك��رهاي از مغازهها چند وقتي اس��ت آغاز ش��ده و در
هفتههاي آينده نخس��تين محصوالت جايگزين اين
شركتها با برند داخلي وارد بازار ميشود .به گفته اين
مقام صنفي ،اكنون كارهاي مقدماتي انجام و توليدات
آزمايشي آغاز شده و تا پايان سال تلويزيون و مانيتور و
از سال ۹۹لباسشويي و يخچال توليدي اين شركت به
بازار عرضه خواهند شد .موسويمجد خاطرنشانكرد:
مردم نگراني نداشته باشند ،زيرا خدمات گارانتي را تا

 ۱۸ماه پس از تاريخ نصب و خدمات پس از فروش را تا
 ۱۰سال پس از خريد دريافت خواهند كرد.
او بيان كرده كه زيرساختهاي توليد محصوالت جديد
همان زيرساختهايي اس��ت كه در زمان همكاري با
اين ش��ركت كرهاي به ايران آورده ش��ده بود و اكنون
حدود ۳۰درصد نيرويي كه در پ��ي تبعيت كرهايها
از تحريمهاي امريكايي به ناچار تعديل يا بيكار ش��ده
بودند بهتدريج در حال بازگشت به كار هستند .موسوي
همچنين تاكيد كرده كه ش��ركتهاي ايراني با همه
قدرت در راس��تاي سياستهاي كش��ور در حركتند
تا خألهاي بازار لوازمخانگي پوش��ش داده ش��ود .وي
تاكيدك��رد :هرچند حركت كرهايها خ��وب نبود ،اما
بركت آن براي كش��ور حركت در مسير خودكفايي و
ارتقاي داخليسازي بود و محصوالت ياد شده از طريق
منابع تامين خارجي جايگزين با بهترين كيفيت مواد
اوليه ساخته ميشوند.
از سوي ديگر ،سيد مرتضي ميري رييس هياتمديره
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 ميزن��د و اتحاديه لوازم خانگي ت�لاش كرد تا با
تغيير نام تابلوهاي شركتهاي كرهاي ،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��ركتهاي طرف قرارداد برندهاي كرهاي محصولي
برايعرضهرسميندارند،قاچاقچيانبرندهايشناخته
ش��ده را از طريق مرزها و از مناطق مثل بانه و گناوه به
كشور وارد ميكنند.
حميدرض��ا غزن��وي ،س��خنگوي انجم��ن صنف��ي
توليدكنندگانلوازمخانگينيزبابياناينكهشركتهاي
كرهاينزديكبهدوسالاستكهبهتبعيتازتحريمهاي
امريكاشركتهايايرانيراتحريمكردهاند،گفت:دراين
مدت ش��ركتهاي كرهاي مواد اوليه ،قطعات و اجازه
استفاده از اليسنس برند را به شركتهايي كه بر اساس
قرارداد با ش��ركتهاي كرهاي الجي و سامسونگ در
بخش لوازم خانگي سرمايهگذاري كرده بودند ،ندادند.
اين ش��ركتها تنها به اميد اينكه بازار جذاب ايران را از
دست ندهند و با توجه به اينكه حتي براي نسل بعدي
ما فرهنگسازي و برندسازي كرده بودند ،به اميد روزي
كه تحريمها برداشته ش��ود و دوباره به ايران برگردند،
همچنان براي تبليغات هزينه ميكردند .اين شركتها
حتي به صورت سازمان يافته از طريق قاچاق بازار ايران
راتامينميكردندكهاينمسالهباعثشدهبوددررقابت
نابرابر ،توليدكنندگان ايراني را زمينگير كنند و حقوق
دولتي و گمركي دولت را نيز پرداخت نكنند.

در پانزدهمين نشست كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران بررسي شد

كوچكسازي دولت راه برونرفت از مشكالت كسبوكار
نمايندگان بخ��ش خصوصي در نشس��ت پانزدهم
كميس��يون اقتصاد س�لامت 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
گفتوگو كنند و راهكارهايي براي خروج از بنبست
بوروكراسي پيچيده اين حوزه بيايند.
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران ،رييس مركز ملي
مطالع��ات پايش و بهبود محيط كس��بوكار وزارت
اقتصاد در اين نشست ،گزارشي را تشريح كرد كه در
بوكار در كشور پرداخته و موانع
آن به چالشهاي كس 
و دستاندازهاي اين حوزه در آن ترسيم شدهاست.
علي فيروزي در توضي��ح اين گزارش ،راهكارهاي به
دست آمده از سوي مركز ملي مطالعات پايش و بهبود
بوكار را نيز بيان كرد و از فعاالن اقتصادي
محيط كس 
حوزه س�لامت خواس��ت تا اين مركز را در دستيابي
بوكار اين بخش
ب��ه راهحلهاي بهبود فضاي كس�� 
همراهي كنند .اين در حالي بود كه اعضاي كميسيون
اقتصاد سالمت اتاق تهران و صاحبان بنگاههاي اين
بوكار
بخش نيز مهمترين چالشهاي محيط كس�� 
اين حوزه را تش��ريح كردند .فيروزي در اين نشست،

بوكار را به
يكي از بزرگترين آسيبهاي محيط كس 
همريختگي 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  1800صفحه برآورد
بوكار بدل شده است.
كرد كه عمال به غول ايجاد كس 
بوكارها در
او با بيان اينكه براي راهاندازي برخي از كس 
كشور بايد تا  130مدرك از سوي متقاضي جمعآوري
و ارايه ش��ود ،افزود :وضعيت رتبه ايران در ش��اخص
سهولت كس��ب وكار بانك جهاني نشان ميدهد كه
ايران در جايگاه  127جهان طي سال  2019ميالدي
قرار گرفته است .به گفته او ،در ميان  20كشور منطقه
منا نيز ،رتبه ايران در سال  2020بدون 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  30دس��تگاه اجرايي در كشور ،مسوول بهبود
شاخص سهولت انجام كسب وكار هستند ،تاكيد كرد
كه از اين ميان 17،دستگاه دولتي سهم بسزايي در اين
مهم دارند .وي راهكار بهبود اين شاخص را پيادهسازي
سيستمهوشمندمديريتوكنترلمحيطكسبوكار
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 OUTكه در اتحاديه اروپا به اجرا
درآمده اس��ت ،هر قانون جديدي كه در رابطه با يك
موضوع خاص وضع ميشود 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
فوريتهاي 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��تگاههاي
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 ،استعالمهاي مورد نياز براي مجوز را دريافت
و متقاضيان مجوز خود را از مركز ملي پايش محيط
كسب وكار دريافت ميكنند .او سپس به فعاليتهاي

هيات مقرراتزدايي اشاره كرد و افزود :در اين هيات،
يك كميته تخصصي فعال است كه بخش خصوصي
ميتوان��د مصوبات و مقررههايي كه از س��وي هيات
بوكار بنگاهها است را
وزيران صادر شده و مخل كس 
به اين كميته براي رسيدگي ارجاع دهند.
در ادام��ه اين نشس��ت ،اعضاي كميس��يون اقتصاد
سالمت اتاق تهران به بيان ديدگاههاي خود پرداختند.
ابتدا ناصر رياحي ،عضو هيات رييسه اتاق تهران ،در
اين رابطه نبود مستندسازي در بخشهاي مختلف
بوكار كشور را يكي از چالشها و مشكالت موجود
كس 
دانست و افزود :در حالي از سوي مسووالن دولتي آمار
مربوط به برخي از حوزههاي اقتصادي بهطور غلوآميز
مطرح و در سطح گس��تردهاي رسانهاي ميشود كه
بيان اين روايات نهتنها براي حل مشكالت كسب وكار
راهگشا نيست بلكه به بار معضالت اضافه خواهد كرد.
محمود نجفيعرب ،رييس كميسيون اقتصاد سالمت
اتاق تهران ،نيز در سخناني ،كوچكسازي دولت را راه
اصلي براي برونرفت از مشكالت و تسهيلكننده امور
بوكار در كشور عنوان كرد و در عين حال يادآور
كس 
شد كه ارتباطات بينالمللي نيز بايد تسهيل شود .او
همچنين تغيير و جابهجاييهاي گسترده مديران كل
در وزارتخانهها و نهادهاي دولتي به هنگام تغيير وزرا
و روسا را چالش ديگري عنوان كرد و افزود :متاسفانه

تركمنستان مقصد ايدهآل صادرات دانش مهندسان ايراني است جايگاه ايران در عراق تثبيت ميشود

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران وتركمنستان ضمن تشريح
فرصتهاي همكاري پيش روي ايران و تركمنس��تان ،خواستار
مش��اركت فعاالن اقتصادي در انتخاب��ات هياتمديره اين اتاق
مشترك شد.
به عقيده مجيد محمدنژاد ،تركمنستان كه قبال مقصد ايدهآلي
براي صادراتي محصوالت معدني محسوب ميشد ،امروز ميتواند
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��الهاي اخير ،امروزه روابط اقتصادي اين
دو كشور نيازمند توجه شايس��ته است؛ سابقه روابط اقتصادي،
فرهنگي ،سياس��ي و ...اين دو كشور نش��اندهنده ظرفيتهاي
بالقوه اقتصادي است كه متأسفانه اكنون بخشي از اين ظرفيتها
توس��ط كش��ورهاي ديگر منطقه بالفعل شده و س��هم ايران در
مراودات تجاري طي س��الهاي اخير بس��يار كاهش پيدا كرده
اس��ت .به گزارش پايگاه خب��ري اتاق ايران ،مجي��د محمدنژاد
فرصتهاي 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 ميتواند مقصد صادرات
دانش مهندسان ايراني باش��د؛ چراكه اقداماتي خوبي در حوزه
اقتصاد دانشبنيان شكل گرفته است.
او تصريح كرد :ش��ركتهاي دانشبنيان زيادي در عرصه نفت،
گاز و توليد قطعات نيروگاهي در ايران شروع به فعاليت كردهاند
و با همت جوانان ايراني توانس��تهاند 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 بهصورت جدي
وارد شويم.
او ب��ا تأكيد بر مش��اركت بخ��ش خصوصي و دول��ت براي حل
مش��كالت موجود و بهرهمندي از راهكاره��اي جديد ،افزود :با
توجه به شرايط حساس منطقهاي ديگر نميتوان مانند گذشته
عمل كرد .در روابط اقتصادي دو كشور نبايد صرفاً موفقيتهاي
گذشته در روابط اقتصادي اين دو كش��ور را الگو قرار داد و بايد
ظرفيتهاي جديدي همچون بهرهمندي از اقتصاد دانشبنيان،
گردشگري سالمت و ايدههاي جديد در توسعه روابط دو كشور
را بهكار گرفت.

رييس خانه اقتصاد وتجارت ايران و تركيه گفت :اگر يك سال اين بازار بر
رويتركيهبستهشود،ايرانخواهدتوانستدراينحوزهتثبيتبازارنمايد
و بازگش��ت تركها به بازار عراق در حوزه تخم مرغ ،ماكاروني ،نمكهاي
خوراكي مشكل خواهد بود .به گزارش ايلنا سيدجالل ابراهيمي در مورد
تصميماخيردولتعراقگفت:كالهجياوغلورييساتحاديهتوليدكنندگان
ماكارونيتركيهطييكبيانيهگفتهاستكهيكيازبازارهايمهمصادراتي
توليدكنندگان ماكاروني تركيه ،عراق بود كه طبق تصميم شوراي وزيران
عراقورودماكارونيتركبهعراقممنوعشدهاست.اينامرعاملافتتوليد
و توقف صادرات در صنايع ماكاروني مستقر در جنوب شرقي و شرق تركيه
ومنطقهقزلتپهاست.
او ادامه داد :دولت عراق در ماه مينيز ورود تخم مرغ ،نوشيدني ،بستني و
حالوارداتنمكوانواعماكارونيتوليدتركيهرابهعراقممنوعكرد.شوراي
وزيران عراق ورود ماكاروني ترك را به عراق يكس��ال ممنوع كرد و اين امر
يعني از دست دادن صادرات 24واحد و مركز توليدي ماكاروني و پاستا در
شرق و جنوب ش��رق تركيه و عامل توقف و پايين آمدن سطح توليد اين
صنعتدرتركيهخواهدشد.رييسخانهاقتصادوتجارتايرانوتركيهگفت:
اينامربهاحتمالقويدرنتيجهاختالفاتموجودسياسيبينعراقوتركيه
صورت گرفته است .اهميت صادرات اين نوع كاال در حدي است كه مجمع

ن اين
شاهد آن هستيم كه همراه با اين تغيير ،مديرا 
نهادها نيز كنار گذاشته ميشوند و افرادي كه سابقه و
تجربه كاري محدودي دارند به جاي آنان به كار گرفته
ميشوند .اين وضعيت ،به مشكالت مربوط به محيط
كسب وكار ميافزايد.
حميدرضا راسخ ،ديگر عضو اين كميسيون ،نيز يكي
از عارضههايي كه گريبانگير وزارت بهداشت شده ،را
مداخله اين وزارتخانه در زنجيره تامين كاال و خدمات
س�لامت عنوان كرد كه به گفت��ه وي ،اين وضعيت
براي بنگاهها و محيط كس��ب وكار حوزه س�لامت
چالشبرانگيز شده است .در پايان اين نشست ،به گفته
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران ،مقرر شد
چالشها و معضالت بهبود محيط كسب وكار حوزه
سالمت از سوي اين كميسيون با همكاري تشكلهاي
اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته و طي تعامل با مركز
بوكار وزارت
ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كس 
اقتصاد در مورد راهكارهايي برونرفت از مش��كالت
بحث و بررس��ي صورت گيرد .محمود نجفيعرب با
اشاره به مش��كالت متعدد بنگاههاي فعال در حوزه
س�لامت در پيچوخم 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.

توليدكنندگانماكارونيوپاستايتركيهازوزيرامورخارجهوتجارتتركيه
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
نيزشديداًتحتتأثيرقرارميدهدواينامربهتوليداتكشاورزي،آردسازي
وسايرمحصوالتموردنيازاينصنعتنيزتأثيرگذاراست.مقاماتاقتصادي
تركمعتقدندكهاينامربرايافزايشسهمايراندربازارعراقصورتگرفته
است.درحاليكهايرانخوديكيازصادركنندگانقديميايناقالمبهعراق
بوده اس��ت .ابراهيمي با بيان اينكه رييس اتحاديه ماكاروني ترك معتقد
است كه اين امر عامل بيكاري گروهي شاغلين و كارگران در اين صنعت از
مرحلهتهيهگندموآردوحملونقلوتوليدكنندگانوكارگرانكارخانجات
مربوطهخواهدشد،ادامهداد:اگريكسالاينبازاربررويتركيهبستهشود،
ايران خواهد توانست در اين حوزه تثبيت بازار نمايد و بازگشت تركها به
بازار عراق در حوزه تخم مرغ ،ماكاروني ،نمكهاي خوراكي مشكل خواهد
بود .او افزود :تركها معتقدن��د كه عراقيها درصدد تقويت بازار كاالهاي
ايراني در آن كشور هستند و با تثبيت بازار محصوالت ايراني در اين حوزه
در عراق جايگاه خود را پيدا ميكنند و تركيه بازار خود را از دست ميدهد و
از سوي ديگر عراق نيز با همكاري ايران به تقويت توليدات خود با مشاركت
ايرانيها اقدام خواهد كرد.

انرژي
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كوتاهازدنيايانرژي
نياز به صرفهجويي
 10درصدي در برق

گزارش «تعادل» از تالش وزير نفت براي شانه خالي كردن از تخصيص بنزين سفر

دولت زير بار بنزين نوروزي ميرود؟

گروهانرژي|
زماني كه دولت در آبانماه بنزين را سهميهبندي و گران
كرد،هيچصحبتيازسهميههايمناسبتيمطرحنشد،اما
براساسسنتسالهايگذشتهكههميشهسهميهبندي
بنزينبااختصاصدادنسهميهسفردرروزهاينوروزهمراه
بوده،انتظارميرودكهامسالنيزشاهداينسهميهباشيموبا
نزديكشدنبهپايانسالونوروز،بحثتخصيصسهميه
بنزينسفرداغترشدهاست.طييكماهگذشتهخبرنگاران
هر جا كه به بيژن زنگنه ،وزير نفت دسترسي پيدا كردند،
آخرينخبرهادربارهتصميمدولتدرخصوصبنزينسفر
را جويا ش��دند و وزير نفت كه ابتدا با تكذيب مطرح بودن
چنين پيشنهادي در دولت و طرح اين موضوع كه بودجه
سهميهبنزيننوروزيدربرنامهبودجهديدهنشدهاستدر
پي گريز از پذيرش مسووليت آن بود ،حاال به نظر ميرسد
كه مواضعش نرمتر شده و ميگويد اين سهميه در دست
بررسياست.زنگنهديروزگفتكهبرخيدردولتمخالف
اختصاص اين سهميه هستند ،چون در صورت اختصاص
 100ليتربنزيننوروزيبههرخودرو،حدود 3هزارميليارد
تومان از منابع درآمدي دولت كه حاصل از سهميهبندي
بنزين ب��وده را بايد خرج اين طرح كرد ،در حالي كه دولت
اينمنابعرابهخانوادههايكمبضاعتاختصاصدادهاست.
اينسخناندرحاليگفتهشدهاستكهبراساسطرحيكه
آبانماه و همزمان با سهميهبندي بنزين ارايه شد ،قرار بود
 60ميليون نفر از مردم ايران تحت پوشش درآمد حاصل از
سهميهبنديبنزينقراربگيرندومبلغيرابهصورتماهانه
دريافتكنند،امابررسيهاي«تعادل»حاكيازآناستكه
بهرغمكاهشروزانهحدود 20ميليونليترازمصرفبنزين
بهسبباجرايطرحسهميهبندي،اماپسازگذشت 3ماه
هنوزهمطرحتوزيعدرآمدحاصلازكاهشمصرفبنزين
درميان 60ميليونايرانيبهطوركاملاجرانشدهاست.
زماني كه در آبان ،ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
ايران اعالم كرد كه قرار اس��ت از تاريخ  24آبانماه بنزين
سهميهبنديشدهونرخآنهمباالبرود،دراطالعيهاينخبر
موضوع ديگري هم با جزيياتي مطرح شد .اينكه دولت در
نظر دارد منابع درآمدي حاصل از اين اقدامات بنزيني را در
ميان 60ميليونايرانتوزيعكند.قراربودظرف 10روزپس
ازاجرايطرحسهميهبنديبنزين،طرحتوزيعيارانهجديد
هماجراييشودكهاعتراضاتخيابانيپسازسهميهبندي
بنزين باعث ش��د دولت طرح توزيع يارانه را حتي زودتر از
موعد تعيين شده و به صورت ناقص اجرا كند .بايد در نظر

داشتكهبراساسآنچهشخصيتهاونهادهايرسميمثل
وزير نفت و شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي طي اين
مدت گفتهاند ،طرح سهميهبندي بنزين باعث شده است
كهمصرفبنزينحدود 20ميليونليتردرروزكاهشپيدا
كندودولتتوانستهاستبهاهدافمدنظرخوددراينطرح
برسد .بر اساس آنچه از ابتدا گفته شد ،پيشبيني ميشد
كه كاهش مصرف بنزين ناشي از سهميهبندي آن حدود
 31هزارميلياردتوماندرسالدرآمدبرايدولتايجادكند
كه البته قرار بود كه همه اين مبلغ به حس��اب60ميليون
ايراني واريز شود.
اما اين طرح به حاش��يه رفت .پس از گذش��ت س��ه ماه از
سهميهبندي 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 ميليونها
ايراني از آن جا ماندهاند ،دولتيان كمتر درباره آن سخني

ميگوين��د .البته ديروز بيژن زنگن��ه ،وزير نفت وقتي كه
درباره ابه��ام در منبع تامين هزينههاي اختصاص بنزين
نوروزي سخن ميگفت ،اش��ارهاي به اين طرح بازتوزيع
درآمد حاصل از س��هميهبندي بنزين داشت .به گزارش
ايسنا ،زنگنه كه در حاشيه كنفرانس توسعه نظام مالي در
صنعت نفت به سواالت خبرنگاران پاس��خ ميداد درباره
اينكه ش��نيده ميش��ود برخي اركان دولت با پيشنهاد
اختصاص بنزين نوروزي مخالف هستند ،توضيح داد كه
دليل مخالفت اين افراد اين است كه منابع يارانهها كاهش
مييابد؛چونمنابعحاصلازافزايشقيمتبنزينتمامابا
دستوررييسجمهوريوتصويبسراننظامبهخانوادههاي
كمبضاعتاختصاصمييابد.
طيهفتههاياخير،خبرنگارانبارهااززنگنهدربارهسهميه
نوروزي بنزين سوال كردند و هر بار وزير نفت تالش كرد در
سخنانشهيچنشانهايازوعدهياپذيرشمسووليتدرقبال

طرحاختصاصسهميهبنزيننوروزينباشد.خبرنگارانبا
استنادبهسخنانعلياصغرمونسان،وزيرميراثفرهنگي،
صنايعدستيوگردشگريكهقولپيگيريسهميهبنزين
س��فر براي نوروز در هيات دولت را داده است و همچنين
س��نت ادوار گذشته كه اجراي طرح سهميهبندي بنزين
با تخصيص سهميه نوروزي همراه بوده است ،پيگير اين
موضوع ش��دهاند .وزير نفت ابتدا ميگفت كه هزينههاي
چنين طرحي در اليحه بودجه سال  99پيشبيني نشده
است ،اما بعدا مشخص شد كه در ادوار گذشته هم دولتها
در اليحه بودجه به اين سهميه اشاره نميكردند و صرفا به
يكمصوبهدولتيبسندهميكردند.
اما ديروز به نظر ميرس��يد كه وزير نفت كمي مواضعش
را در قبال س��هميه نوروزي نرمتر 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

مهر| س��خنگوي صنعت برق گف��ت :پايداري در
گرمايش و روش��نايي كل كش��ور فقط با۱۰درصد
صرفهجوي��ي در مص��رف امكانپذي��ر خواهد بود.
مصطفيرجبيمشهدي،دراينبارهگفت:هماكنون
به دليل آنكه اولويت كشور تامين گاز بخش خانگي
است تا مشكلي در گرمايش منازل هموطنان ايجاد
نشود،ميزانگازتحويليبهنيروگاههامتناسببااين
شرايط كاهش يافته است .سخنگوي صنعت برق با
بيان اينكه در اين ش��رايط نيروگاهها بايد از سوخت
مايع اس��تفاده كنند ،ادامه داد :با توجه به مشكالت
تامين سوخت در مناطق سردسير و برفي كشور ،از
هموطنان درخواست ميكنيم با درك اين شرايط،
نسبتبهكاهشمصرفخوداقداموكاركنانصنعت
برقوگازرادرتداومخدمترسانيياريكنند.

رييسجمهوريدستوردادندپيشنهادهابرايتعيينميزان
تخصيصبنزينسهميهارايهشود.اگراينپيشنهادهابيايد،
دربارهآنتصميمگيريميشود.
او ادامه داد :اگر قرار باش��د ۱۰۰ليتر سهميه بنزين به۱۸
ميليونخودرويسواريكهدركشوروجوددارد،تخصيص
پيدا كند يعني بايد يك ميليارد و ۸۰۰ميليون ليتر بنزين
به خودروها سهميه نوروزي داده شود كه اگر اين رقم را در
 ۱۵۰۰تومانضربكنيم،نزديكبه ۳هزارميلياردتوماناز
منابعبرايتخصيصبهافرادمشمولكمميشود.
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 علياصغر 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
استوهفتهآيندهكههياتدولتتشكيلميشوداحتماال
اين طرح مورد بررسي قرار ميگيرد .اما ميتوان با قطعيت
گفت كه اگر چنين سهميهاي در نظر گرفته شود ،منبع
تامين آن قطعا از محل حمايت از خانوادههاي كمدرآمد
نخواهد بود .آقاپور عليشاهي بيان كرد :اين اختيار كامال
به هيات دولت داده ش��ده اس��ت كه درباره سهميه سفر
تصميمگيريكندومجلسهيچدخالتيدرآنندارد.
با اين حال ،او اضافه كرد كه اين پيش��نهاد براي رفاه حال
مردمدرايامعيدوهمچنينايجادرونقدرحوزهگردشگري
داده شده است و هر گونه هزينهاي هم كه دولت براي ارايه
سهميهبنزيننوروزيمتقبلشود،مطمئنادرگردشمالي
وتوسعهبخشگردشگريچندبرابرجبرانخواهدشد.
نماينده مجلس شوراي اسالمي از حوزه انتخابيه شبستر
درباره اين پرسش «تعادل» كه چرا طرح بازتوزيع درآمد
حاصل از كاهش مصرف بنزين هن��وز بهطور كامل اجرا
نشدهاست،پاسخدادكهدولتهنوزهيچگزارشيازدرآمد
حاصل از سهميهبندي بنزين به مجلس ارايه نكرده است
ومجلسيانازجزيياتاجراياينطرحبيخبرهستند.
به گفته او ،مجلس كه فعال به دليل آمادگي براي انتخابات
تعطيل است ،از 5اسفند به موضوع اليحه بودجه 99ورود
ميكند .طرح سهميه س��فر هم اگر بخواهد اجرا شود ،از
آنجا كه بايد منبع هزينه آن مشخص باشد ،بايد در اليحه
بودجه ديده ميشد ،مگر آنكه دولت بخواهد از منبع ساير
رديفهاي بودجههزينه اين طرح را بپردازد.

افزايش انگيزه روسيه
براي كاهش توليد نفت

ش�انا |برخي منابع اع�لام كردند كه اش��باع
بازار نفت و افزايش ارزش روبل ،داليل روس��يه
براي كاه��ش توليد نفت را افزاي��ش دادهاند .به
گزارش خبرگزاري رويترز از مسكو ،منابع نفتي
اع�لام 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 شدهاند انگيزه
روسيه براي كاهش توليد نفت همراه با سازمان
كشورهايصادركنندهنفت(اوپك)درقالببيانيه
همكاريموسومبهاوپكپالسافزايشيابد.پيش
ازايننهادرياستجمهوريروسيهاعالمكردهبود
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 ،رييسجمهوري روسيه است.

كاهش  ۱۰دالري

پيشبينيقيمتنفت

ايسنا|درستچندروزپسازاينكهاوپكپيشبيني
خودازميزانتقاضابراينفتدرسال ۲۰۲۰رابهدليل
آس��يبهاي اقتصادي ناش��ي از بيماري كوويد ۱۹
كاهشداد،بانكامريكاييگلدمنساكسقيمتمورد
پيشبيني براي نفت در س��ه ماهه اول سال جاري تا
پايانامسالرا ۱۰دالركاهشدادو ۵۳دالرپيشبيني
كرد .دامي��ن كوروالين ،استراتژيس��ت كاال در بانك
گلدمن ساكس در يادداشتي نوشت :ابهامات بنياديم
در بازار نفت فوقالعاده باالست و افت تقاضاي چين و
جهانبهدليلشيوعويروسكروناقابلتوجهاست.وي
در نخستين ارزيابي خود از ميزان افت تقاضاي چين
برآوردكردكهتقاضاياينكشورچهارميليونبشكه
درروزبرمبنايساالنهافتخواهدكرد.بافرضبهبود
تدريجيتقاضاتاماهمه،رشدتقاضايجهانيبراينفت
در سال ۲۰۲۰به ۰.۶ميليون بشكه در روز در مقايسه
با ۱.۱ميليونبشكهدرروزبرآوردقبليخواهدرسيدو
بازار جهاني تا نيمه اول سال ۲۰۲۰دچار يك ميليون
بشكه در روز مازاد عرضه خواهد شد .گلدمن ساكس
بر مبناي اين فرضيات عرضه و تقاضا انتظار دارد بازار
جهانينفتدرنيمهاولسال ۲۰۲۰دچارمازادعرضه
شدهوذخايرنفتچهاربرابرپيشازپيشبينيانجام
شدهقبلازشيوعويروسكروناشود.

امريكا خود را جايگزين ايران در بازار نفت كره جنوبي كرد
گروه انرژي|
ايران در س��الهاي اخير جزو صادركننده اصلي نفت
به كره جنوبي بود اما تحريمهاي 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 2017با صادرات حدود
 46ميليون و  730هزار بش��كه نف��ت به كره جنوبي،
دومين تامينكننده بزرگ نفت اين كش��ور به شمار
ميآمد .پيش از آن يعني در سال 2016نيز ايران روزانه
حدود 598هزار بشكه نفت در روز به كره جنوبي صادر
كرد .اما در س��ال  2018به 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  200هزار بش��كه نفت از ايران خريداري
كردكهالبتهبيشترآنراميعاناتگازيتشكيلميداد.
اما آنطور كه ايس��نا براس��اس آمارهاي گمرك كره
جنوبي نوش��ته؛ واردات نفت كره جنوب��ي از ايران در
ژانويه به دليل تحريمهاي واشنگتن متوقف شده است.
كره جنوبي در ژانويه سال گذشته ۲۲۷هزار و ۹۴۱تن
معادل  ۵۳هزار و  ۶۷۶بش��كه در روز نفت ايران را وارد
كرده بود و عمده خريد اين كشور ميعانات بود كه نوع
بسيارسبكنفتخاماست.ايندرحالياستكهاياالت
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 1.72
ميليون تن معادل  406هزار و  55بشكه نفت در روز به
كره جنوبي صادر كرده كه اين ميزان  53.3درصد 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��الهاي اخير جزو مشتريان بالقوه نفت
ايران بودند و بخش قابل توجهي از صادرات نفت ايران
را به خود اختصاص ميداد .اين ش��رايط حاكي از آن
اس��ت كه در صورت برداشته شدن تحريمها (باتوجه
به جايگزيني نفت امريكا) ،ايران بايد روي گزينههاي
تازهاي 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 تحريمها
سخت باشد ،باتوجه به رشد توليد فرآوردههاي نفتي و
پتروشيمي بايد به اين بازارها بازگشت.

پايان عصر نفت؛ فريب يا واقعيت
عصر نفت ممكن اس��ت در بلندمدت يعني تا  ۳۰س��ال
ديگر به پايان خود نزديك شود اما در كوتاهمدت اينگونه
نيست حتي زماني گفته ميشد كه دوران زغالسنگ به
پايان رسيده اما اكنون ۳۰تا ۴۰درصد انرژي دنيا را تامين
ميكند .رضا مدير در گفتوگو با ايلنا ،درباره القاي پايان
عصرنفتازسويغرببهجهانسوميهااظهارداشت:بين
كشورهايصنعتيوگروههايزيستمحيطياختالفنظر
جديوجودداردكمااينكهحزبدموكراتهايامريكاعضو
موافقتنامه پاريس شدند و جمهوريخواهان از آن خارج
شدند .بنابراين بخشي از اظهارنظرها مبني بر پايان عصر
نفتازمسائلزيستمحيطيوتغييراقليمناشيميشودو
ازانرژيهايتجديدپذيردفاعميكنندوبرخينيزهمچنان
حامي صنايع زغال سنگ و سوختهاي فسيلي هستند.
وي اف��زود :اكنون افكار عموم��ي و صندوقهاي مختلف
سرمايهگذاريرويمسووالناروپابسيارفشارواردميكنند
كه سرمايهگذاري روي سوختهاي فسيلي كم شود و از

يك طرف بواسطه برخي تغيير ساختارهاي اقتصادي در
اروپا و ژاپن و حتي امريكا بهش��دت تقاضا براي نفت و گاز
كم شده است .به خصوص زمان اوباما و دموكراتها قويتر
بود .معاون اسبق امور اوپك وزارت نفت تصريح كرد :آنچه
اكنونتقاضاينفتوگازراساپورتميكندتقاضايياست
كه بيشتر از سوي چين و هند و كشورهاي در حال توسعه
ونوظهورمثلآرژانتينوبرزيلاستدرواقعطرفديالوگ
تقاضا بيش��تر طرف جهان سوم است .اين روند از مدتها
قبل شروع شده در چند سال گذشته هم بيشتر نمود پيدا
كرده و فشار روي سوختهاي فسيلي نفت و زغال سنگ
و سپس گاز افزايش يافته است .وي گفت :برخي معتقدند
دوره انتقال انرژي يعني عبور از س��وختهاي فسيلي به
تجديدپذير تا  2050طول ميكش��د اكن��ون اين دوران
انتقال آغاز شده و گاز به عنوان پلي از سوختهاي فسيلي
به انرژيهاي تجديدپذير محسوب ميشود حتي در اين
پروس��ه انرژي اتمي هم انرژي موجهي حساب نميشود

سرمايهگذاري   براي كاهش
مصرف گاز نيروگاهها

م نفتي
سرپا ماندن اقتصاد روسيه با وجود تحري 
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��رمايهگذاري ميكند ش��ركتهاي خصوصي و
مولتينشنالسرمايهگذارهستندبههميندليلبهميزان
زيادي سرمايهگذاريش��ان را روي سوختهاي فسيلي
كاهش دادهاند .اينها به تدريج از نفت كنار ميكشند .وي
تاكيد كرد :در هر حال عصر نفت ممكن است در بلندمدت
يعني تا 30س��ال ديگر به پايان خود نزديك ش��ود اما در
كوتاهمدت اينگونه نيست حتي زماني گفته ميشد كه
دورانزغالسنگبهپايانرسيدهامااكنون 30تا 40درصد
انرژيدنياراتامينميكندبهعبارتديگرعصرزغالسنگ
بهپايانرسيدهاماعصرمصرفآنبهپاياننرسيده،درمورد
نفت هم همينگونه است يعني عصر سلطه و آقايي آن تا
سهدههديگرتمامميشود،امازير 10سالهمچنانتقاضا
وجود دارد و بازار جهاني تشنه آن و صادرات ادامه دارد.

اقتصادروسيهثابتكردهكهميتوانددربرابرتحريمهاي
غربوكاهشقيمتنفتدوامبياورد.بهگزارشتسنيم
و به نقل از راش��اتودي ،ماتياس سيلر ،يكي از مديران
صندوق اروپاي نوظهور بارينگز گفت اقتصاد روس��يه
ثابت كرده ك��ه ميتواند در براب��ر تحريمهاي غرب و
كاهش قيمت نفت دوام بياورد .سيلر طي مصاحبهاي
با ديليتلگراف گفت :بهرغم مشكالتي كه مسكو بين
سالهاي  2010و  2015با آن مواجه بود ،طي  5سال
گذشته همهچيز به سرعت رشد يافته است .وي اشاره
كرد :اين منطقه به طرز فوقالعادهاي خوب عمل كرده
است ،بنابراين سرمايهگذاريهاي ما در روسيه افزايش
يافته و بخش بزرگتري از س��بد سرمايهگذاريهاي
مالي ما را تشكيل ميدهد .بارينگز  60درصد صندوق
اروپاي نوظهور را در روس��يه سرمايهگذاري ميكند و
همچنين بر كشورهايي مثل لهستان و تركيه تمركز
دارد .س��يلر توضيح داد :اين كش��ورها فضاي زيادي

براي رشد دارند و ميتوان شركتهاي بسيار خوبي را
با قيمت پايين در اين مناطق يافت .مث ً
ال بانك آنالين
تينكاف روسيه يكي از بهترين گزينههاست كه سود ده
برابري در س��رمايهگذاري آن وجود دارد .ولي صندوق
سرمايهگذاري انگليس قصد دارد روابط خود را با روسيه
در آينده كاهش دهد چون اعتقاد دارد بخش نفت كه
بسياري شركتها در آن دخالت دارند،به تدريج اهميت
خود را از دست ميدهد.
دولت روسيه در سالهاي اخير اقداماتي براي كاهش
وابستگي اين كشور به نفت و حفاظت از اقتصاد در برابر
نا آراميهاي جهاني اتخاذكرده است .يكي از اصليترين
اقدامات روسيه اجراي قانون مالي بود كه طبق آن اگر
قيمت نفت باالتر از  42دالر در هر بش��كه باش��د ،پول
اضافيصادراتنفتبهصندوقثروتمليروسيهمنتقل
ميشود .ذخاير خارجي روسيه از آن زمان افزايش يافته
و به سطح قبل از بحران در  2007رسيده است.

جهش سوم صنعت پتروشيمي تا ۱۴۰۰
در آمد فروش مواد پتروش��يمي پس از انقالب با
افزايش  ۱۰۰برابري به  ۱۷ميليارد دالر رس��يده
است.
به گزارش ميزان ،با پيروزي انقالب اسالمي تعداد
مجتمعه��اي پتروش��يمي از  ۶واحد ب��ا افزايش
نزديك به  ۱۰برابر به  ۵۶واحد رس��يد و بهتبع آن
ظرفيت توليد نيز ب��ا افزايش حدود  ۲۲برابري به
 ۶۶ميليون تن رسيد.
در آمد فروش مواد پتروش��يمي پس از انقالب با
افزايش  ۱۰۰برابري به  ۱۷ميليارد دالر رس��يده
اس��ت و ميزان صادرات پتروش��يمي نيز در سال
با افزاي��ش  ۲۴۰برابري به رق��م  ۱۲ميليارد دالر
رسيده است.
با وجود محدوديتهاي بينالمللي طي سالهاي
اخير صنعت پتروشيمي توانسته گامهاي 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 برنامهريزيهاي
صورت گرفته پيش بيني ميشود كه تا سال ۱۴۰۰
ميزان ظرفيت توليد پتروشيمي به  ۱۰۰ميليون
تن و درآمد اين صنع��ت نيز به حدود  ۳۷ميليارد
دالر برسد.
براي دستيابي به اين هدف بايد تالش شود كه ۲۸
طرح اولويتدار با سرمايهگذاري  ۱۷ميليارد دالر
تا سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداري برسند كه اين امر به
معني افزايش  ۷۹درصدي ظرفيت اسمي صنعت
پتروشيمي كشور ،افزايش  ۲برابري توليد محصول
نهايي و افزايش بي��ش از  ۶۰درصدي درآمد اين
بخش از س��ال  ۱۳۹۲تا پايان سال  ۱۴۰۰است.
حسن مرادي كارش��ناس حوزه انرژي ،با اشاره به

ايرنا| معاون وزير نفت در ام��ور گاز گفت :در حال
حاضرباتوجهبهسهمقابلتوجهنيروگاههايسيكل
باز در كشور ،با س��رمايهگذاري۳۳ميليارد دالري و
همچنين اجراي طرحهاي بهينهسازي 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،
ساالنهمعادل ۴.۵ميليارددالردرآمدايجادخواهدكرد
كه منبعي مناسب براي باز پرداخت سرمايهگذاري
صورتگرفتهدركمترازهشتسالخواهدبود.تربتي
بامعرفيپروژههايبااولويتدرشركتمليگازبراي
تامينمنابعمالي گفت:خطصادراتيعمان،احداث
خط انتقال گاز نهم ،دهم و يازدهم سراسري ،توسعه
فازدوممخزنذخيرهسازيسراجهقم،احداثفازدوم
پااليشگاهايالمو...ازاولويتهايمهمشركتمليگاز
ايران براي سرمايهگذاري است .معاون وزير نفت به
پيشنهادزمينههايسرمايهگذاريبرايآيندهاشاره
و تصريح ك��رد :در بخش توليد و عرضه گاز ميتوان
به پروژههاي پااليشگاهي اشاره كرد كه بازپرداخت
اينپروژههاازمحلمنابعحاصلازتوليدمحصوالت
جانبيخواهدبود.

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 مجتمعهاي س��نتي و اوليه در س��واحل
خليج فارس ،خط اتلين غرب و شرق طرحي شده
و بسياري از پتروشيميهايي 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 عاليتر
شود ارزش افزوده بيش��تر ايجاد خواهد كرد و در
زنجيره توليد كاالي با ارزش ،شرايط براي حضور
در بازارهاي جهاني ايجاد خواهد شد.
وي افزود :اس��تفاده از پتروش��يمي براي گريز از
تحريمه��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��ادهتر در ادامه
محصوالت اوليه با ارزش افزوده باال توليد ميشوند.
مرادي ابراز كرد :توس��عه صنايع پتروشيميهاي
در برنامه ششم توسعه ديده شده و پتروشيميها
ميتوانند ضمن افزايش اش��تغالزايي در كش��ور
طرحهاي صنايع ديگر را به گردش درآوردند.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
اصالحي
قطعه يك ايالم

برابررايشماره 139360315001001696مورخ 1393/02/27هياتاول/هياتدومموضوعقانون
تعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسميمستقردرواحدثبتيوبرابر
راي هيات نظارت استان ايالم به ش�ماره  139818715480000067مورخ  1398/10/14به شرح
ذيل اصالح ميگردد .تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اكبر فتحيزاده ،فرزند حيدر ،به
كدملي( 4500259821ششدانگ)يكبابساختمان،بهمساحت 141/35مترمربع،پالكشماره
43فرعياز 1474اصلي،واقعدرايالم-محلهعاشوري-جنبمدرسهباللحبشي،خريداريشده
از حيدر فتحيزاده و منتسب به مالكيت حسين .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله 15روزآگهيميشوددرصورتيكهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضياعتراضي
داش�ته باش�ند ميتوانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهيهاي 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.
تاريخ انتشار :نوبت اول98/11/12 :
نوبت دوم98/11/27 :

صفري -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

گزارش
دگرگوني نظم جهاني
و محدودشدن قدرتها

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��انهاي از
كاهشبازيگريقدرتهاوتغييرتدريجينظمجهاني
ارزيابيكردهاست.بهگزارشايرنا،دراينگزارشآمده
است:درژانويه ۲۰۲۰اياالتمتحدهگاميرابرايترور
چهرهبرجستهسياسيونظاميايرانبرداشت،ايران
نيزدرپاسخبهايناقدام،بهپايگاهنظامياياالتمتحده
در عراق حمله موشكي كرد و فضا وارد دوره جديدي
شد.اگرچهشرايطخطرناكيايجادشدهبوداماهردو
طرفتالشكردندتاپيامدهاياقدامخودرابهحداقل
برسانند.باوجودنبودكانالارتباطيمستقيممياندو
كشور اما مس��يرهاي واسطهاي از طريق بغداد و برن
برقرار شد .اينبحرانكوتاهبود امانشان دادكه جنگ
گسترده ميان دو طرف قابل پيشگيري است ،حال
آنكه جنگهاي هيبريدي (تركيبي) ادامه دارند .اين
تحوالتنشانداداگرچهبازيگرانجهانيهمممكن
است بسيار غيرقابل پيشبيني باشند اما ميتوانند
به دليل هراس از نتايج درگيري مس��لحانه غيرقابل
كنترل ،خوددار شوند .جامعه جهاني با نگراني به اين
بحرانواكنشنشانداداماتالشواقعيازسويديگر
بازيگرانبرايتوقفاينمسيربهسويجنگصورت
نگرفت .شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد جلسه
فوقالعادهاي را تشكيل نداد .مسكو هم كه در موارد
استفاده اياالت متحده از نيروي قهريه واكنش نشان
ميداد ،ابتكار يا درخواس��تي را براي تشكيل جلسه
شورايامنيتارايهنكرد.جالباينجاستنهمتحدان
اياالتمتحدهونهشركايايرانبرايكمكبهيكياز
دوطرف،عجلهاينشانندادندوايرانوامريكارابهطور
كامل براي حل مشكلشان تنها گذاشتند .بنابراين
نشان دادن همبستگي از س��وي هر يك از شركاي
قديميياتازهاينكشورها،بهصورتآشكاربرمبناي
منافعمليهركدامازبازيگرانبهاجرادرآمد.اكنوناين
شرايطنشاندهندهسرعتفزايندهازهمگسيختگي
جامعهجهانيوبيعالقگيبرايتشكيلبلوكهايي
شبيهدورهجنگسرداست.
اياالت متحده چندان موضع خود را تغيير نداده و در
جستوجويايجاددوبارهگروههاييپرقدرتاستتا
بهنحوموفقيتآميزيعليهرقباعملكند.واشنگتن
در همين چارچوب برخي از مسووليتهاي خود نيز
كاستهوبارآنرابردوشمتحدانافكندهاست.دراين
چارچوبتمركزاصليواشنگتنبهنحوچشمگيريبه
جنگعليهرقيباصلييعنيپكنمعطوفشدهاست
سپس به رقباي درجه دو يعني مسكو و تهران توجه
دارد.كاخسفيددراينفرآيندطيفوسيعيازابزارهاو
روشهارابرايجنگيدنبهكارميگيرد؛تحريمهمراه
با افزايش فش��ار بر نهادها و افراد مشخص با تاكيد بر
محدودكردنتحركآنهادردستوركارقراردارد.البته
درمعدودموارديبهحذففيزيكينيزتوجهميشود.
اقداماتسياستخارجيبهنحوفزايندهايهدفمندو
گزينشيشدهاست.چيندرآمادگيكاملبرايتقابل
با اياالت متحده به سر نميبرد .گذشته از گسترش
جبهه رقاب��ت چين و امري��كا ،برعكس پكن تالش
ميكند تا دايره اختالفات خود با واشنگتن را محدود
كند .همانزم��ان كه تقابل ميان امريكا و ايران كليد
خورد،چينواياالتمتحدهبهتوافقتجاريدستپيدا
كردند.درحاليكهتوسعهاقتصادي-سياسيپكنبه
دنبالخودتوسعهژئوپليتيكرابههمراهدارد،امامورد
دوم با فاصله بسيار زيادي نسبت به مسائل اقتصادي
عقب ماندهاست.جبراناين فاصله،روندي طوالنيو
پرزحمتخواهدبود.باوجودحضورگستردهاقتصادي
چيندرخاورميانه،اينكشوربامحدوديتهاينظامي
و سياس��ي خود در منطقه آشناست ضمن اينكه از
ضعفتجربهديپلماتيكنيزرنجميبرد.عالوهبراين
منافعاقتصاديمنطقهايچينتنهابرايرانمتمركز
نيستواينكشورمنافعبيشتريدركشورهاييدارد
كه ايران را دشمن خود ميدانند (همچون عربستان
سعودي و كشورهاي حوزه خليج فارس)  .هنوز زمان
زيادي باقي مانده است تا چين در بيرون از شرق آسيا
بهيكقدرتاقتصاديسياسي(ژئواكونوميك)درجه
يكتبديلشود.طيپنجسالگذشته،روسيهبازيگر
شاخصي در خاورميانه شده است اما موفقيت مسكو
چندانبهخاطرمنابعنيستوبيشتربرمنافعخاص،
درككرملينازدرونخاورميانهومهارترهبرانشدر
بهكارگيريمنابعوابزاراستواراست.هندوستانهنوز
در نخستين مراحل دگرگوني به سوي تبديل شدن
به يك قدرت بزرگ اس��ت .به نظر ميآيد خاورميانه
به عنوان يكي از نخس��تين مناطقي باشد كه نقش
دهلينودرآنپررنگخواهدشد،البتهدركنارمناطق
جنوبوجنوبشرقآسياومنطقهآبياقيانوسهند.
بهطور كلي نقش و اهميت هم��ه قدرتهاي بزرگ
در ساختار بينالمللي در حال كاهش است .اين امر
يكي از پيامدهاي افزاي��ش توانايي نظامي بازيگران
منطقهاياستكهپيشازاينتنهادراختياربازيگران
اصلي بود .ديگر پيامده��اي اين تحوالت عبارتند از
كاهش شديد آس��تانه تحمل قدرتهاي بزرگ در
واكنش به خسارتهاي انس��اني ،كاهش جذابيت
بسياري از كشورها به عنوان اهداف منافع اقتصادي
يا جايگاه راهبردي ،روند فزاينده جهاني اولويتيابي
امور داخلي و مهمتر شدن سياستهاي اجتماعي-
اقتصادي نسبت به سياست خارجي .در خالل و پس
از جنگ سرد ،خاورميانه نمونه آشكار و يكي از مراكز
جهانيبودكهرقابتهايژئوپليتيكميانقدرتهاي
پيشروي جهان در آن جريان داشت .امروز تحوالت
منطقهتغييراينوضعيترانشانميدهدبهگونهاي
كهرقابتبهطوركلبهديگرحوزهها(همچونفناوري
ازجملهتكنولوژينظامي،امورمالي،اقتصاديوفضاي
اطالعاتي)منتقلشدهاست.جغرافيايپيشينكهدر
اختيار بازيگران بزرگ قرار داش��ت اكنون در كنترل
قدرتهاي محلي قرار گرفته اس��ت .خود بازيگران
بزرگهممجبورشدهاندتابراساستقاضاهايفوري
در سياس��ت داخلي خود رفتار كنن��د به جاي آنكه
پيگيرراهبردهايعظيمژئوپليتيكيباشندكهبرپايه
ارزشهايايدئولوژيكيشكلگرفتهاند.
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دريچه

معماي نابرابري

« نابرابري» نادرست است اما كدام «برابري» درست است

جاشوراتمن|ترجمه:محمدمعماريان|
نيويوركر|مايكلوآنجالبهتازگي ۵۵سالهشدهاند.طي
چندسالاخير،دونفرازآشنايانشاندرگذشتهاند:يكيدراثر
سرطانوديگريدرتصادفرانندگي.بهنظرشانآمدهاست
كهبايدبرايبچههايشانبرنامهايبريزند.اينزوجقدريپول
دربانكدارند.فرضكنيدهردودرسقوطهواپيمابميرند؛
آنپولچهميشود؟
مايكل و آنجال چه��ار فرزند دارند كه كوچكترينش��ان
اواخ��ر نوجوان��ي را ميگذراند و بزرگترينش��ان نزديك
 30سال دارد .كلوئي ،بچه بزرگشان ،نابغه رياضي است و
درگوگلبرنامهنويسيميكند.كلوئياميدواراستبزودي
شركت خودش را راه بيندازد .ويل كه فارغالتحصيل رشته
مددكارياجتماعياست،دريكمركزتوانبخشيمعتادان
كار ميكند تا وام دانش��جويياش را پس بدهد .بچههاي
دوقلويشان،جيمزوالكسيس،دركالجمشغولتحصيلاند.
جيمزكههميشهباعلفدرفضاستونمرههايخوبيهم
نميآورد ،باور دارد كه ميتواند روزي س��لبريتي يوتيوبي
شود( .او تا همين حاال دو بار به خاطر شيرينكاريهايش
دردانشگاهمعلقشدهاست).الكسيسكهدلشميخواهد
شاعر شود ،به يك عارضه مادرزادي مبتالست كه ممكن
استدرميانساليباعثنابينايياششود.
اولكارتصميمگرفتندپولشانرابهطوربرابر
مايكلوآنجالِ ،
تقسيم كنند .بعد به فكر فرو ميروند .كلوئي به سرعت در
مسيرموفقيتهايپولسازدردرهسيليكونپيشميرود.
فش��ار وام بر دوش ويل كه ميكوشد به اقشار آسيبپذير
ياريبرساندسنگينيميكند.اگربهجيمزارثيبرسد،البد
تنبلترميشودوآنپولراهمخرجلباسهايآنچنانيو
خوراكيهايشميكند.الكسيسباآنمشكلپزشكياش
شايددرآيندهنيازمندكمكباشد.مايكلوآنجالبهاينفكر
ميافتندكهشايدتقسيمبرابرپولكارمعقولينباشد.براي
آنهامهماستكهبچههايشانهمگيبتوانندشكوفاشوند،و
بدينمنظورشايدمجبورباشندسهمنابرابريبهآنهابدهند
كهآنهمصورتخوشاينديندارد.
دوركين فيلسوف سال  ۱۹۸۱در مقالهاي با عنوان
رونالد
ِ
«برابري چيست؟» به اين نوع معما كه پيش روي والدين
قرار ميگيرد پرداخت .دوركين نوش��ت والدين در چنين
خانوادهاي بايد ميان دو هدف ارزش��من ِد تس��اويطلبانه
سبكسنگين كنند .يك هدف «برابري منابع» است كه
ميتوان با تقس��يم برابر ارث به آن رس��يد ،اما عيبش اين
ميان طرفهاي درگير ماجرا
است كه به تفاوتهاي مه ِم ِ
توجهي نميكند .هدف ديگر «برابري بهرهمندي» است
كه ميكوش��د از طريق حسابكتابهاي پرپيچوخم ،آن
تفاوتها را در نظر بگيرد .اگر از مس��ير اول برويد ،حقايق
مهمي درباره بچههايتان را عامدان��ه ناديده گرفتهايد .در
مس��ير دوم با اين خطر مواجهيد كه ميراثت��ان را نه برابر
تقسيم كنيد و نه درس��ت .در سال ،۲۰۱۴مركز پژوهش
پيو از امريكاييها خواس��ت «بزرگترين خطرات دنيا» را
ردهبندي كنند .تعداد زيادي نابرابري را در صدر جا دادند،
يعني مقدمبر«نفرتدينيو قومي» ،سالحهايهستهاي
و تخريب محيطزيست .با اين حال ،مردم توافق ندارند كه
«برابري»دقيقاًيعنيچه.مث ً
الدريكسالگذشته،ساكنان
شهرنيويوركدرگيربحثپيراموندبيرستانهايدولتي
نمونه شهر مثل استووزانت و برانكسساينس شدهاند .به
نسبتجمعيت،سهمبرخيقوميتهادراينمدارسبسيار
زياد و سهم برخي بسيار كم است .چه بايد كرد؟ يك طرف
ميگويدكهشهربايدبرابريدررويهپذيرشراتضمينكند:
بايد مطمئن شود كه همه دانشآموزان و خانوادههايشان
اطالعاتبرابردارندوتشويقميشوندكهبرايآزمونورودي
درس بخوانند .طرف ديگر هوادار يك ش��كل مستقيمتر
و نمايندگيمدارتر از برابري اس��ت :اين طرف ميخواهد
آزمون ورودي كنار گذاش��ته شود تا يك سيستم پذيرش
جديد طراحي شود كه تعداد دانشآموزان متناسب با آمار
جمعيتيشهرباشد.هردوطرفدرپيهدفهايارزشمند
تساويطلبانهاند،وليرويكردشانباهممغايراست.دوركين
مينويسد كه چون افراد و اقتضائات زندگيشان با هم فرق
دارند،الجرمبايدميانبرخوردبرابرباآنهابابرابردانستنآنها
سبكسنگين كرد .چون ساده ميشود نابرابري را فهميد،
پيچيدگيهايتساويطلبيبيشترسرخوردهمانميكنند.
مديران عامل ،بهطور متوسط 300،برابر كاركنانشان پول
درميآورند؛ ميلياردرهايي كه پول اهدا ميكنند ،عرصه
سياس��تورزيمان را شكل ميدهند؛ اتوماسيون به سود
مالكاناست،نهكارگران؛اقتصادهايشهريرشدميكنند
در حالي كه اقتصادهاي روس��تايي با ركود دست و پنجه
نرم ميكنند؛ و بهترين خدمات س�لامت و درمان نصيب
ثروتمندترين آدمها ميش��ود .از راست تا چپ سياسي،
همگي داغدار ازدستدادن چيزي هستيم كه آلكسي دو
توكويل به آن «برابري عمومي شرايط» ميگفت؛ چيزي
كهاگراستثنايدردناكبردهداريراكناربگذاريم،روزگاري
جامعه امريكايي داراي آن بود .مساله هم فقط پول نيست.
توكويلدرسال ۱۸۳۵نوشتكه«شيوههايرايجزندگي»
امريكاييهانيزتساويطلبانهبودند:جوريرفتارميكرديم
كه انگار تفاوت چنداني با همديگر نداش��تيم .امروزه ،در
سالنهايسينماباصفهاي«اولويتدار»برايپاپكورن
و پنج رده در اوب��ر مواجهيم .ما همچنان درگير همهجور
نابرابريهايآشكاربراساسنژاد،جنسيت،گرايشجنسي
وسايرجنبههايهويتيهستيم.نابرابريهمهجاهستو
نميتوانبرآنچشمبست.بيماريراتشخيصدادهايم.چرا
نميتوانيمدربارهدرمانشتوافقكنيم؟
در ژانويه  ،۲۰۱۵جرمي والدرون (فيلس��وف سياست در
دانشكدهحقوقدانشگاهنيويورك)يكسلسلهدرسگفتار
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 تفاوتهاي 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،
ديدهميشد.والدرونگفتمنطقاًممكناستدرمخاطبان
«سربازاندركنارغيرنظاميان،فراريانومحكوماندركنار
شهروندانقانونمدار،بيخانمانهادركنارمالكان»وحتي
«ورشكستهها،نوزادانوديوانگان»همحضورداشتهباشند

كههركدامحقوققانونيمتفاوتيدارند .والدروندركتابي
باعنوان برابرييكديگر:مبانيبرابريبشريكهمحصول
آن درسگفتارها بود ،اشاره ميكند كه تفاوت در مهارت،
تجربه ،خالقيت و فضيلت نيز اف��راد را متمايز ميكند .او
ميپرسد كه عطف به اينگونه تفاوتهاي دامنهدار و مهم،
مردمبهچهمعنا«برابر»هستند؟والدرونبهبرابريبنيادين
مااعتقاددارد؛وليدرمقامفيلسوفميخواهدبداندكهچرا
چنيناعتقاديدارد.
بنابهاعالميهاستقالل«،بديهي»استكههمهآدميانبرابر
خلق ش��دهاند .ولي از يك منظر خاص ،آنچه بديهي است
سولومون نويسنده از
نابرابري ماست .يك دهه پيش ،دبورا
ِ
دونالدترامپپرسيدنظرشدربارهاينايدهكه«همهآدميان
برابرخلق شدهاند»چيست؟ميگويند ترامپگفت« :اين
حرف درست نيس��ت .برخي آدمها بسيار باهوش به دنيا
ميآيند.برخيآدمهاهمنهچندانباهوش.برخيهابسيار
زي��اد به دنيا ميآيند و برخي نه .پس نميتواني بگويي كه
همهبرابرخلقشدهاند».ترامپتصديقكردكههمهسزاوار
برخوردبرابرتحتلوايقانونهستند،امانتيجهگرفتاينكه
«همهآدمهابرابرخلقشدهاند»درحقيقت«برايبسياري
از مردم ،تعبي ِر بسيار سردرگمكنندهاي است» .بنا به يك
نظرسنجي در سال  ،۲۰۱۵بيش از  ۲۰درصد امريكاييان
با او همرأياند :آنها معتقدند گزاره «همه آدمها برابر خلق
شدهاند»غلطاست.
اما از منظر والدرون ،مجبور نيس��تيم يك��ي از دو طرف را
آن واحد هم برابر و هم
بپذيريم :يعني ميشود مردم را در ِ
نابرابر ديد .هر جامعهاي ميتواند اعضايش را در دستههاي
مختلف بچيند (قانونمدار و مجرم ،مس��تعد و نامستعد)
اما در عين حال يكنوع اصل برابري اساس��ي را به ميدان
بياورد كه حد و حدود قضاوتهايش را مشخص كند و بر
آن قضاوتها چيره شود .تساويطلباني از قبيل دوركين
و والدرون اين اصل را «برابري عميق» مينامند .بهخاطر
همين برابري عميق است كه ميتوان گفت حتي كساني
كه از طريق اعمالشان ارزش��ي مضاعف و موجه مييابند
(قهرمانان،سناتورها،ستارههايپاپ)كماكانمبنائاًبهتراز
ديگراننيستند.والدرونميگويدكهبههمينمنوال،برابري
عميقتضمينميكندكهحتيشنيعترينقاتالنراكماكان
ميتوانعضونژادبشر«،باهمهارزشوشأنيكهايننكتهدر
بر دارد» ،دانست .برابري عميق (در كنار اصول ديگر) به ما
گوشزد ميكند كه خطاست بچههاي خردسال مهاجران
را ،فارغ از وضع قانوني مهاجرتشان ،به زندانهاي زننده
بيندازيم.والدرونميخواهدخاستگاهايناصلرابيابد.
او در جريان جستوجوهايش ،چندين سده تاريخ تفكر را
ميكاود .انديشمندان متعددي ،از سيسرو گرفته تا الك،
گفتهاند ِ
تعقل ماس��ت كه ما را برابر ميكند( .ولي
قابليت ِ
آيا همين توانايي به صورتي نابرابر توزيع نش��ده اس��ت؟)
انديشمندانديگريمانندايمانوئلكانتبهفهماخالقيمان
اشارهكردهاند(.وليآياايننكته،برابريرابهفضيلتمندان
محدود نميكند؟) برخي فالس��فه از قبيل جرمي بنتام
كشيدن ماست كه برابرمان ميكند.
گفتهاند ظرفيت رنج
ِ
(وليُ ،خ��ب ،حيوانات هم رنج ميكش��ند ).ديگراني هم
ظرفيت عش��قورزيمان را مطرح كردهاند( .ولي تكليف
افرادخودخواهوسنگدلچهميشود؟)درسطحكاربردي،
خوب ميش��د اگر يك مبناي خوشتعريف براي برابري
عميقمانوجودداشت.چنينمبناييميتوانستراهنماي
تفكرمان باشد .اگر مث ً
ال روشن ميشد كه برابري عميق بر
مبناي توان رنجكشيدن ماس��ت ،مايكل و آنجال با خيال
راحتتريميتوانستندبهدخترشانالكسيسكهباخطر
نابيناييمواجهاست،بيشترازبقيهخواهروبرادرهايشپول
بدهند.وليبهنظروالدرون،هيچيكازايناستداللهاكام ً
ال
قانعكنندهنيست.
اطمينان
بنابهمشاهداتاو،انواعواقسامسنتهايدينيبا
ِ
خاط ِر فراوان ميگويند كه ما همگي ش��بيه خدا آفريده
شدهايم ،اما منشأ برابري اين نيست ،بلكه فهم آن است كه
هركسي قهرمان حكايت زندگي خويش است ،داستاني
آكن��ده از خطا ،پي بُردن به خطا و خالص ش��دن از آن :ما
برابريم چون براي خدا مهم است كه براي هركداممان چه
پيشميآيد.والدروناشارهميكندكهملحداننيزميتوانند
يمارادرايننكتهبيابندكههركداممانداستانيازآن
برابر 
خويشداريم.خودوالدرونمجذوبمفهوممرتبط«زايايي»
است كه هانا آرنت مطرح كرده است :نكته مشترك ميان
همهماآناستكهدرلحظهتولد«تازهوارد»بودهايم،بهاين
معناكهبا«ظرفيتآغازكردنچيزيجديد،يعنيظرفيت
عمل» وارد تاريخ ش��دهايم .بااينح��ال ،آرنت خوشبين
نبود كه بتوان برابري را اثبات كرد .به نظر او ،هولوكاس��ت

نشان داد كه «در عرياني انتزاعي نوع بشر هيچ قداستي»
ديده نميشود .اگر حق با او باشد ،برابري حقيقتي بديهي
درباره نوع بشر نيست ،بلكه يك برساخته اجتماعي است
كه انسانها آن را ساختهاند و بايد تصميم بگيريم كه جامه
عملبهآنبپوشانيم.
والدروندرانتهانتيجهميگيرد«جوهرهظريف،روحمانند،
صيقلخ��ورده و واحدي» در كار نيس��ت كه م��ا را برابر
سازد .اس��تداللها در دفاع از برابري عميق ما مثل لحاف
چهلتكهاي ميماند كه رويهمرفته متقاعدكننده است،
اما تكبهتك كارا نيس��ت .برابري نوعي ايده مركب است:
مكملورقيبيكديگر.
شبكهايازدريافتهايشهودي ّ
ماهيت برابري مبهم اس��ت .لذا سخت ميشود معماهاي
تس��اويطلبانه را ب��ا تكيه بر اص��ول اوليه حل ك��رد .در
هر موقعيتي باي��د محتاطانه پيش برويم و طي مس��ير،
دريافتهايشهوديمتناقضمانپيرامونمعناي«برابري»
راباهمآشتيبدهيم.برابريعميقكماكانايدهمهمياست
كه از جمله به ما ميآموزد تبعيض و تعصب خطاست .اما
فينفسهآنقدر ُشستهو ُرفتهنيستكهبهپرسشهايتند
و تيز درباره نحوه درست تقسيم داراييهاي جامعه پاسخ
بدهد .براي پاس��خ دادن به آن پرسشها ،اصول جزئيتر و
عينيتريبايدبهيارياشبيايند.

برش

سرخوردگيها و پيچيدگيهاي ناشي
از تس�اويطلبي ،بازتاب�ي از پيچيدگ�ي
پنهان در مفه�وم برابريان�د .اين مفهوم
چنان س�اده و بديهي به نظر ميرس�د كه
گويي كافي است بخواهيم ايجادش كنيم تا
خودبهخود ايجاد شود .اما براي دستيابي
به آن ،بايد ارادهاي در كار باشد كه فهمهاي
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�اويطلبي اخالقي .حتي آرمان
برابري هم فينفس�ه كافي نيس�ت .هيچ
تكنسخهاي از امر خير نيست كه بر ساير
نسخهها برتري تام و تمام داشته باشد.
اينكاربراياجتماعهاييكهيكمقصودمشتركباتعريفي
روشن داشته باشند سادهتر اس��ت .دوندگاني كه در دوي
صدمتر رقابت ميكنند استعدادهاي مختلفي دارند و در
شرايطمتفاوتيتمرينكردهاند؛ازيكمنظرميتوانگفت
كهاينتفاوتهاموجبميشودمسابقهبسيارغيرمنصفانه
باشد(.مگرميتوانيدباكسيرقابتكنيدكهژنهايبهتري
دارد؟)وليدوندگاناجتماعيتساويطلبانهشكلميدهند
كه هدف مشتركي دارد (يافتن س��ريعترين دونده) و لذا
قاعدهها و رويههايي (مسابقات كسب سهميه ،ممنوعيت
دوپينگ) اب��داع كردهاند كه به آنها ام��كان ميدهد بازي
را معتبر بدانند به ش��رط آنكه كسي پيش از سوت شروع
مسابقهدويدنراآغازنكند.باپذيرشيكنظريهبرابريكه
همگي بر آن توافق دارند ،آنهم پيش از مسابقه ،دوندگان
پايان مسابقه
ميتوانند در نابرابري مقامهايشان در نقطه ِ
نيزمعناييجمعيبيابند.بههمينمنوال،يكبيمارستان
همميتواندباقبولنوعينظريهبرابريكهبرخيتفاوتها
را ناديده ميگيرد (بعضي بيماران پولدارند و بقيه فقير) اما
به تفاوتهاي ديگري بها ميدهد (بعضي بيماران مشكل
فوريدارندوليبقيهنهچندان)وبرايبرخيبيماراناولويت
قائل شود .مهمترين نكته آن است كه چنين تدبيري براي
طرفهايدرگيردرماجرامعقولمينمايد.
چونحفظچنينتوافقهاييمستلزمتالشمستمراست،
اجتماعهايتساويطلبهموارهدرخطرفروپاشياند.بااين
حال،واديتساويطلبيپُراستازجزيرههاييكهدرهريك
توافقيجرياندارد:مزارعاشتراكي،تعاونيها،ورقابتهايي
با سازماندهي درس��ت كه در آنها از يك نظريه مشترك
برابريدرجهتيكمقصودكاربردياستفادهميشود.
هيچ اصلي بيعيب و ايراد نيست .هر اصلي حاوي خطرات
نهفتهاي اس��ت كه به مرور زمان ظه��ور مييابد .در بحث
تقسيمداشتهها،بسياريافرادسراغاصلضرورتميروند:
اينكهاوليناولويتمانبايدبرآوردهكردننيازهايبنيادين
به صورتي برابر باشد .خطر نهفته آنجايي روشن ميشود
حد معين��ي از امرار معاش فراتر برويم .وقتي فئودور
كه از ّ
داستايوفسكي به دانش��كده نظامي رفت ،نامهاي به خانه
فرستاد و از پدرش كه ملاّ ك بود اما پولي در بساط نداشت،
چكمههاي نو و تجهيزات ديگري خواست .فئودور نوشته

بودكهاگراينوسايلرانداشتهباشدطردميشود.ميخاييل
آندرويچ پذيرفت كه نيازهاي پس��رش تغيي��ر كردهاند و
تقاضايش را برآورده كرد .كمي بعد هم در شرايطي مبهم
جانسپرد،وداستايوفسكيبهايننتيجهرسيدكهپدرش
به دست رعيتهايي كشته شده كه از آنها زياد كار كشيده
بود .همين ماجرا كه الهامبخش «برادران كارامازوف» شد،
نشاندهنده يك مس��اله محوري است كه تساويطلبي
هموارهباآندستبهگريباناست:همانچيزيكهفالسفه
نامآنرا«مشكلسليقههايگرانقيمت»نهادهاند.
صورت اين مساله ساده است :آنچه به نظر يك نفر ضروري
ميآيد،درنظرفردديگرتجملاّ تيبيدليلاست..حفاظت
از جغ��د خالدار ،از نظر هواداران محيط زيس��ت ضروري
اس��ت؛ ولي از نظر هيزمشكني كه چيزي تا بيكارشدنش
تجمل است .اين مساله چنان پابرجاست كه
نمانده ،نوعي ّ
بخشيازفلسفهسياسي(تحتعنوان«اولويتگرايي»)به
اين چالش اختصاص يافته كه بين نيازها و خواستههاي
مردم تمايز بگذارد .چنين كاري هم دشوار است ،از جمله
به علت اينكه مرز ميان نياز و خواسته به مرور زمان تغيير
ميكند .برخي معالجات پزش��كي كه امروزه اختياري به
نظر ميرسند ،فردا ضروري ميشوند .چهار اقتصاددان در
مطالعهايكهبرايادارهمليپژوهشاقتصاديانجامدادند،
موفقيت كارزار «جنگ عليه فقر» رييسجمهور ليندون
جانسونراارزيابيكردند.آنهادريافتندكهاگرمعيارقضاوت
رانسخهبهروزشدهايازتعريف«فقر»بگيريمكهجانسون
از آن استفاده كرده بود ،نرخ فقر در امريكا از ۱۹.۵درصد در
سال ۱۹۶۳به ۲.۳درصددرسال ۲۰۱۷كاهشيافتهاست.
بااينحال،بهگفتههمينمحققاندرمقالهشان«،انتظارات
حداقلاستانداردهايزندگيتغييريافتهاست».امروزه،
از
ِ
تأمين اجتماعياي كه در كارزار
استفاده از آن شبكههاي ِ
«جنگ عليه فقر» ايجاد ش��دند (كوپن غذا ،كمكهزينه
درمان و امثال آن) خودشان نشانه فقر شدهاند .در نتيجه،
نوعيشبكهتأمينيجديدواستوارتر(تحصيالتدانشگاهي
پايهرايگان،بيمهدرمانيبرايهمه)بهنظربرخيافرادجزو
ضرورتهايتساويطلبانهميآيد.
اندرسونفيلسوفدرمقالهاياثرگذاردرسال۱۹۹۹
اليزابت
ِ
باعنوان«نكتهبرابريدرچيست؟»روييكويژگيعجيب
در قرارداد اجتماعي ما دست گذاشت :اگر از كارتان اخراج
ش��ويد مزاياي بيمه بيكاري نصيبتان ميشود تا در امرار
معاشنمانيد،ولياگرازكارتاندستبكشيدتابچ هدارشويد
خودتان بايد مشكل درآم ِد ازدسترفتهتان را حل كنيد .او
ْ
توليدمثل
مينويسد اين تناقض نشان ميدهد «ميل به
نمونهديگريازسليقههايگرانقيمتشمردهميشود».او
ميگويدكهاينتناقضبازتابيازآنپيشفرضسكسيستي
است كه «خودپرستي و خودكفايي اتميستي» را هنجار
بشري ميداند .واژه «ضرورت» به ايده حداقل و نه بيش از
آنداللتميكند.درحقيقت،اينواژهمعيارسختيپيش
پايماميگذارد.روشنكردنششايدمستلزمبازنگريدر
نحوهعملكردجامعهباشد.
ش��ايد چون ايده ضرورت اينقدر پردردسر است ،تعهدات
تس��اويطلبانه ما بر بنيان اصلي متفاوت استوار شدهاند:
آرنسون فيلسوف چند دهه قبل اين ايده
شانس .ريچارد
ِ
را توضي��ح داد« :برخي مردم از موهبت خوششانس��ي
برخوردارندوبرخيبهبدشانسيمبتاليند،ووظيفهجامعه
(همه ما دستهجمعي) اين اس��ت كه توزيع خوبي و بدي
ناشي از اين قرعه آش��فته را تغيير دهيم ،همين قرعهاي
كه حيات بشر را چنان كه افتد و داني ميسازد» .اندرسون
تعبيري براي اين دورنما ساخته كه بسيار رايج شده است:
«تساويطلبيشانس».
سيستمي كه بر پايه تساويطلبي شانس بنا نهاده شود،
بهجاي آنكه از افراد بپرسد چه نيازي دارند تا آن را مبناي
توزيع چيزها قرار دهد ،س��عي ميكند توزيع بداقبالي را
ميان همه برابر كن��د .اگر در محلهاي فقير ب��ه دنيا آمده
باش��يد ،يا اگر خانهتان در يك فاجعه طبيعي غيرمترقبه
نابود شود ،تساويطلبي شانس ميگويد كه سزاوار كمك
هس��تيد .اگر با تلفكردن پساندازهايتان يا راهانداختن
يك كس��بوكار ن��اكام و امثال��ش گند بزني��د ،خودتان
هستيد و خودتان .اس��تعارههاي «زمين بازي مسطح» و
«شبكه تأمين اجتماعي» را مديون تساويطلبي شانس
هستيم .اولي بدشانس��ي مادرزادي شما را برابر ميكند ،و
دومي بدشانسياي كه در بزرگسالي يقهمان را ميگيرد.
مشكلديگر،كهيكنظريهپردازسياسيبهنامياشامونك
دركتابعصر مسووليت :شانس،انتخابودولترفاه آنرا
كاويده ،اين است كه تمايزگذاشتن ميان انتخاب و شانس
دشوار اس��ت .اگر هر روز به جاي رفتن سر كار در تختتان

بخوابيدواخراج شويد ،آشكاراانتخابهايبديداشتهايد.
ولياگردرخانوادهايبهدنيابياييدكهدرآمدشكميباالتر
از خط فقر است ،و بعد در دبيرستان تركتحصيل كنيد تا
مشغول كاري شويد كه راه به جايي نميبرد ،چه ميتوان
گفت؟ به احتمال قريب به يقين ،هم بدشانسي آوردهايد و
هم انتخابهاي بدي داشتهايد .فرض كنيد بهجاي رفتن
به دانش��گاه ايالتيتان ،در كارخانه ماشينس��ازياي كه
والدينتان كار ميكنند 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
دانشگاهدراختيارشمابودهاست.اگرمهارتهايبيشتري
كسب كرده بوديد ،احتمال استخدامتان بيشتر نميشد؟
يااينكهالزاماتجهانيسازيكهبهتعطيليكارخانهمنجر
ش��دند ،فارغ از آموزشهايي كه ديدهايد ،احتمال اشتغال
شما را ميكاهند؟ شايد شبهاي پياپي بيدار بمانيد و به
اين پرسشها بينديش��يد بدون آنكه به جواب مشخصي
برسيد .مونك مينويسد انتظار اينكه «يك ديوانساالري
دولتي واقعي ،از آن جنس كه در دنياي واقع ميبينيم ،به
اين پرسشهاي فرضي پيچيده درباره ميليونها شهروند
پاسخدهد»نابجاوعبثاست.
او مينويس��د كه تمايز ميان انتخاب و شانس ،نه از جنس
حقيقت ،كه از جنس زاويهديد است .تبيينهايي كه براي
رفتار انسان ارايه ش��دهاند ،بهطور سنتي در دو دسته قرار
ميگيرند :يك دسته بر آن نيروهايي تمركز دارند كه ما را
پيشميبرند،ودستهدومتأكيدميكنندكهماتكبهتك
چگونه و تا چه ح��د ميتوانيم تصميم بگيريم كه در برابر
آن نيروها مقاومت كنيم .همين پدي��ده را ميتوان در دو
سوي بحث بهاصطالح س��اختار-عامليت هم ديد .مونك
مينويسد كه در بخش غالب قرن بيستم ،جرمشناسان از
منظرساختاريبهجرمهانگريستهاند:آنهاسياستمداران
راتشويقكردهاندكهباكاستنفقر(علتريشهايجرم)به
مبارزهباجرمبروند.ولياواخرآن قرن ،مسيرجرمشناسان
عوض شد :آنها آزمودن انگيزههاي تكتك مجرمان را آغاز
كردند و پرس��يدند كه چگونه ميتوان خطاكاران بالقوه را
كه «عامل» كار خويشان��د از ارتكاب جرم منصرف كرد.
جرمشناسان،بهگفتهمونك،دريافتهاوديدگاههايسابق
خود پيرامون فق��ر را رد نميكردند ،بلكه فقط از منظري
متفاوتبهجرممينگريستند.منظريكهبرمدار«عامليت»
ميچرخيد و بيشتر به درد افسران پليس ميخورد ،همان
افسرانيكهنميتوانستنديكمحلهراازچنگالفقردرآورند
اما ميتوانستند نحوه گشتزني خود در آن محله را تغيير
دهند .زبان و ادبيات بحث هم ممكن اس��ت رهزن باشند.
از نابرابري كه ميهراس��يم ،ذهنمان فوراًسراغ متضادش
ميرود.سايتوصيهميكندكهبهاينميلوفشارناخودآگاه
توجهنكنيم.صدالبتهكهيكشعارشفافورضايتبخشاز
ينزديكتر
دستمانميرود،اماشايدبهفهماخالقيعموم 
شويم.ديويداشميتزِفيلسوفدركتابعناصرعدالت ۹كه
سال ۲۰۰۶منتشرشد،علتشراتوضيحميدهد.اشميتز
درآغازازماميخواهدبهاينفكركنيمكهچهچيزيباعث
ميشود يك محله جاي مناسبي براي زندگي باشد :يك
محلهپررونقالبدبايدمغازهخواروبارفروشي،آتشنشاني،
كتابخانه و پارك بازي داش��ته باشد .به همين منوال ،يك
نظامعدالتمدارهمبايدحاويچندساختارمتفاوتباشد
تا بتوان در آن زيست .ذهن به سادگي وسوسه ميشود تا
عدالترايكچيزواحدبداند؛مث ً
اليكتكساختمانمهيب،
فرضاً ديوان عالي .ولي عدالت بيشتر از جنس مجموعهاي
ازساختمانهاستكههريككاركردخاصخودرادارد.
اشميتز ميگويد كه محله عدالتمداري ،چهار سازه دارد:
برابري ،سزاواري ،معاملهبهمثل ،و نياز .ما در موقعيتهاي
مختلف براي حل انواع متفاوتي از مسالهها سراغ اين چهار
سازه ميرويم .شهروندان حق دارند كه در پيشگاه قانون با
هم برابر باشند .در مقابل ،كارگران بسته به دستاوردي كه
داشتهاند بايد دستمزدهاي متفاوتي بگيرند .در رابطهاي
كه با والدينمان داريم ،معاملهبهمثل را ترجيح ميدهيم.
وقتي هم كه ميخواهيم با فرزندانمان درس��ت تا كنيم،
ميپرسيم كه نيازشان چيست( .مايكل و آنجال هم براي
نوشتن وصيتنامهش��ان ميتوانند روي ضرورت بيش از
مابقي مفاهيم تكيه كنند :يعني بهجاي اينكه بپرس��ند
بچههايشان «سزاوار چه هستند؟» يا «اخيراً برايمان چه
كردهاند؟» ،ميتوانند بپرسند كه« :بچههايمان به چه نياز
دارند؟»)هيچيك از اين اصول آنقدرگستردهنيستكهدر
تمامموقعيتهابهكاربيايد.درحقيقت،ايناصولاغلببا
همديگراصطكاكپيداميكنند.همچنينبعيدنيستكه
از آنها استفاده نادرست هم بشود .هيچكس دوست ندارد
كتاب شايستگيها باشد.
ازدواجش بر اساس حس��اب و ِ
همچنيندرمحلكاراگراصلمعاملهبهمثلحكمفرماباشد،
هيچكاريپيشنميرود.
پس در زندگ��ي واقعيمان ،در محله عدالتمدار پرس��ه
ميزنيم .يك مربي هرگز تيمش را صرفاً بر اس��اس اصول
تساويطلبانه اداره نميكند .او براي پيروزشدن بايد اغلب
بهترينبازيكنانشرابهميدانبفرستد.وليهيچسيستمي
شايستهساالري بيرحمانه و ُصلب هم ندارد .در يك تيم
خوب و كار تيمي خوب ،هر بازيكني به كمك نياز داشته
باشد،بايدآنرادريافتكند،بازيكنانبراساسمعاملهبهمثل
همديگر را ياري ميكنند ،به ازاي دستاوردهايشان پاداش
ميگيرند ،و برخوردي كه با آنها ميشود به قدر كافي برابر
استتااحساسكننددريكدمودستگاهمشتركو ُمشاع
بههمگرهخوردهاند.
س��رخوردگيها و پيچيدگيهاي ناشي از تساويطلبي،
بازتابيازپيچيدگيپنهاندرمفهومبرابرياند.اينمفهوم
چنان ساده و بديهي به نظر ميرسد كه گويي كافي است
بخواهيم ايجادش كنيم تا خودبهخود ايجاد شود .اما براي
دس��تيابي به آن ،بايد ارادهاي در كار باش��د كه فهمهاي
متعددازامرخيرودرسترابهرسميتبشناسدوعطفبه
هرموقعيتدستبهدامانيكيازآنهاشود؛كهاينهميعني
نوعيتساويطلبياخالقي.حتيآرمانبرابريهمفينفسه
كافينيست.هيچتكنسخهايازامرخيرنيستكهبرساير
نسخههابرتريتاموتمامداشتهباشد.
منبع:ترجمان
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تحليل تركيب نقدينگي  2262هزار ميليارد توماني آذر  98نشان ميدهد

افزايشسهم سپرده بلندمدت باماهشمارشدنكوتاهمدت

گروهبانكوبيمه|حسينبداغي|
براساسجديدترينآمارمنتشرشدهميزاننقدينگيكشور
بارشدباالي 28.2درصديدريكسالمنتهيبهآذر 98به
رقمبيشاز 2262هزارميلياردتومانرسيدكهازمرز2200
هزارميلياردتومانگذشتهودر 9ماههنخستسال 98نيز
 379هزارميلياردتومانيا 20.2درصدرشدكردهاست.
به گ��زارش تعادل ،به عقيده كارشناس��ان اقتصادي ،اين
افزايشنقدينگيمتاثرازرشدبدهيدولتبهبانكهاوبانك
مركزيوخلقپولدربازاربينبانكي،رقمقابلتوجهاضافه
برداشتبانكهاازبانكمركزي،رشدمطالباتمعوقو...اثر
قابلتوجهيبرتورمدرماههايآيندهخواهدداشت.
از سوي ديگر ،تركيب نقدينگي نشان ميدهد كه متاثر از
ماه شمار شدن سود سپردههاي كوتاهمدت ،ثبات نسبي
درنرخارزوطال،ركودبازارمسكنوسايرشاخصها،حجم
نقدينگي بيشتر جذب س��پردههاي بلندمدت شده كه با
نرخ مصوب  15درصدي شوراي پول و اعتبار و همچنين
پرداخت سود حدود 20درصدي بانكها به اين سپردهها،
انگيزه س��پردهگذاران افزايش يافته و ميزان سپردههاي
بلندمدت از رقم  1103هزار ميليارد تومان بيش��تر شده
است.درمقابلرقمسپردهكوتاهمدتبه 640هزارميليارد
تومان ،رقم س��پرده ديداري يا حساب جاري به رقم 310
هزار ميليارد تومان و قرضالحس��نه به 115هزار ميليارد
تومان رس��يده اس��ت 48.7 .درصد نقدينگي را س��پرده
بلندمدت 28.3 ،درصد نقدينگي را س��پرده كوتاهمدت،
 13.7درصد نقدينگي را سپرده جاري يا ديداري 5،درصد
نقدينگيراقرضالحسنه 2.8،درصدنقدينگيرااسكناس
و مسكوك تشكيل ميدهد .به عبارت ديگر ،حدود 800
هزار ميليارد تومان از نقدينگي را پول داغ ش��امل سپرده
ديداري ،كوتاهمدت و اسكناس تشكيل داده كه روي هم
معادل 35.5درصدكلنقدينگيكشوراست .ازسويديگر،
برعكسسال 97و 96كهمتاثرازرشدنرخارزوطالومسكن
و خودرو ،تمايل به نگهداري پول به صورت سپرده ديداري
و جاري و كوتاهمدت بيش��تر شده بود ،در سال 98متاثر از
ثبات نسبي نرخ ارز و دالر و سكه و ركود مسكن ،تمايل به
نگهداريدرحسابسپردهبلندمدتافزايشيافتهوانگيزه
كمتري براي نگهداري پول در حساب جاري و كوتاهمدت
وجودداشتهاست.رشديكسالهسپردههانشانميدهدكه
درشرايطرشد 28.2درصدينقدينگيدريكسالمنتهي
به آذر ،98سپرده ديداري 56درصد ،بلندمدت 27درصد
كوتاهمدت 19.8درصد ،قرضالحسنه 30.5درصد ،رشد
داشتهاستوابتداسپردهديداريمتاثرازتحوالتاقتصادي،
رشدخريدوفروشسهاموافزايشصادراتدردوسالاخير
وهمچنينماهشمارشدنسپردهكوتاهمدتوازبينرفتن
حساب پشتيبان سپرده جاري ،بيش از همه رشد داشته
است.دررتبهدومسپردهبلندمدتبهخاطرماهشمارشدن
سپردهكوتاهمدت،كاهشسودخريدوفروشطالوسكهو
ركود مسكن ،رشد باالي 27درصدي داشته است .در رتبه

در مدت 12ماه  48.6درصد رش��د داش��ته كه به عقيده
كارشناسانبهدليلرونقبازارسهام،صادراتغيرنفتيو...
تمايلبهنگهداريپولدرحسابجاريافزايشيافتهاست.
حجم شبهپول شامل سپرده درازمدت و قرضالحسنه نيز
1898هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 24.9درصدي در
طول يكسال اخير داشته است .در شرايطي كه نقدينگي
رشدباالي 28.2درصدوپولرشد 48.6درصدداشتهرشد
شبهپول24.9درصدبودهاستاينآماربيانگرايناستكه
پولبيشازنقدينگيوشبهپولرشدكردهورشدشبهپول
نيزكمترازرشدنقدينگيبودهاست.
حجمپول 363هزارميلياردتومان
همچنين حجم پول ش��امل حس��اب جاري يا ديداري و
اسكناسوسكهبه 363هزارميلياردتومانرسيدهكه310
هزارميلياردتومانآنحسابجاريباديدارياستكهنشان
ازرشد 80هزارميلياردتوماني( 34.8درصد)درمدت 9ماه
منتهيبهآذر 98دارد.همچنينطيبازهيكسالمنتهي
به آذر  98حساب ديداري  56درصد رشد داشته است كه
درمقايسهبابازهزمانيآذر 96-97بهميزان 13درصدرشد
نشان ميدهد.بهعبارتديگر،در سالرونقخريدوفروش
سهامدربورس،رشدسپردهجاريبيشازسالرونقخريد
وفروش ارز و طال و خودرو بوده است.

بعد سپرده كوتاهمدت با  19.8درصد قرار دارد .همچنين
سپرده قرضالحسنه ،متاثر از سياستهاي دريافت وام به
خصوص وام ازدواج و وام مسكن ،با رشد باالي 30درصدي
همراه شده است .به عبارت ديگر ،سياست ماه شمار شدن
سپردهكوتاهمدت،عمالهمحسابپشتيبانسپردهجاري
وديداريوپرداختچكراكاهشدادهوسوديبهآنهاتعلق
نميگيردولذاصاحباندستهچكترجيحدادهاندحاالكه
سودي به سپرده كوتاهمدت پشتيبان حساب جاري آنها
تعلقنميگيردپولخودرادرهمانسپردهجاريپسانداز
كنندوهمانگيزهبرايسپردهبلندمدتراباالبردهوبهجاي
سود كم ماه شمار كوتاهمدت و همچنين نبود سود در بازار
طال و ارز و ...انگيزه براي دريافت س��ود  15درصدي تا 20
درصديبلندمدتافزايشيافتهاست.
حجم سپرده كوتاهمدت  640هزار ميليارد
تومان
همچنينسهمسپردههايكوتاهمدتازحجمنقدينگيدر
آذرماه 98به 640هزار ميليارد تومان رسيده است كه در9
ماهمنتهيبهآذر 98اينرقمبه 56هزارميلياردتومانرسيد
كهنشانازرشد 56هزارميلياردتوماني( 9.6درصد)داشته
كه اين ميزان رشد سپرده كوتاهمدت در يك سال منتهي
به آذر 98به 19.8درصد رس��يده است .به دليل ماه شمار

شدنسودسپردهكوتاهمدتتمايلمردمبهسپردهگذاري
كوتاهمدت كم شده است .در واقع بسياري از مردم ترجيح
دادندكهسپردههايخودراازحالتكوتاهمدتخارجوبراي
كسب سود بيشتر به سپردههاي بلندمدت منتقل كنند.
شوكهاي ارزي ايجاد شده در اسفندماه 96و متعاقب آن
در فروردين ،97باعث ش��د تا سپرده گذاران ،سپردههاي
خود را از حالت بلندمدت ب��ه كوتاهمدت و جاري منتقل
نمايند تا قدرت نقد شوندگي سپردههاي خود را افزايش
دهندودرزمانيمناسبآنراازبانكهاخارجوبهبازارهاي
ديگر سوق دهند .اين تغيير ترجيحات سپردهگذاران ،هم
باعث تخريب بازارهاي ديگر ميشد و هم براي بانكها كه
سودروزشماربهسپردههايكوتاهمدتپرداختميكردند،
مضر بود .از اين رو ش��وراي پول و اعتبار براي جلوگيري از
اينوضعيتتصميممهميگرفتومعيارپرداختسودبه
سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت عادي را تغيير داد و
سودكوتاهمدتماهشمارشد.
رش�د  25درصدي س�پردههاي بلندمدت
در  9ماه
ازسويديگرسپردههايبلندمدتدرسالآذرماه 98بهيك
هزارو 103ميلياردتومانرسيدكهنشانازرشد 223هزار
ميلياردتوماني( 25.4درصد)دربازهزماني 9ماهمنتهيبه

آذر 98دارد كه اين ميزان در يك سال منتهي به آذر ،98به
مقدار 27درصدرشدداشتهاست.
سهمتسهيالتقرضالحسنهبيشازپسانداز
براساسآمارهاميزانپساندازقرضالحسنهنيزبهرقم115
هزارميلياردتومانرسيدهاستكهدر 9ماههمنتهيبهآذر
ماه سال جاري 13هزار ميليارد تومان 12.9درصد افزوده
شده است .سهم قرضالحسنه از نقدينگي كشور معادل5
درصد از كل حجم نقدينگي را ش��امل ميشود همچنين
ميزان تسهيالت قرضالحسنه نيز 7درصد كل تسهيالت
بانكيراشاملميشودكهازداليلباالتربودنآنميتوانبه
وامازدواجاشارهكرد.بهاعتقادكارشناساناقتصادييكياز
داليلكاهشسپردههايقرضالحسنهآناستكهجلوي
پرداختتسهيالتسودآورازمحلمنابعقرضالحسنهدر
بانكهاي تجاري گرفته شده است؛ لذا بانكهاي تجاري
ديگر انگيزهاي براي عقد مبادالت قرضالحس��نه ندارند.
به اين ترتيب ابزارهاي تش��ويقي محدود شده و تبليغات
كاهشيافتهاست.
رشد شبهپول كمتر از نقدينگي و پول
همچنين حجم پول ش��امل حس��اب جاري يا ديداري و
اس��كناس و س��كه با  363هزار ميليارد تومان در آذر 98

كاهش1900ميلياردتومانياسكناسومسكوك
ازسويديگرازميزان 363هزارميلياردتومانبهميزان53
هزار ميليارد تومان اسكناس در دست مردم است كه اين
مقداردر 9ماهمنتهيبهآذر 98بيشاز 1900ميلياردتومان
( )-3.6كاهش داشته است ،به عقيده كارشناسان كاهش
حجم اسكناس و مسكوك در دس��ت مردم به دليل رشد
بانكداريالكترونيكاستوگسترشبانكداريالكترونيك
باعثافتاستفادهفيزيكيازاسكناسشدهاست.
همچنين كارشناسان اقتصادي ميگويند ،هرقدر نسبت
اس��كناس و مس��كوك در دست اش��خاص به نقدينگي
كوچكترباشدحاكيازآناستكهمبادالتجامعهبيشتر
از طريق ابزارهاي بانكي و اعتباري و كمتر با پول پايه انجام
ميشودودرنتيجهتقاضابرايپولنقددرجامعهكمتراست.
برهمين مبنا اگر نسبت اسكناس و مسكوك به پايه پولي
كم باشد نشان ميدهد كه نسبت بيشتري از پايه پولي در
صندوقهاي بانكها و همچنين به عنوان ذخاير بانكها
در بانك مركزي است .اين موضوع نشان ميدهد كه حجم
سپردههايبانكهادرايجادنقدينگيباالبودهوپايينبودن
نسبتاسكناسومسكوكازنقدينگياينموضوعرااثبات
ميكند ..در واقع ميت��وان گفت دليل اصلي اين موضوع،
خرد بودن اسكناسها و اتكاي مردم به چكهاي بانكي به
عنوان پول است .البته رشد ابزارهاي الكترونيكي پرداخت
طي س��الهاي اخير قابل توجه بوده و بر اين موضوع تاثير
گذاشتهاست.

فراز و فرودهاي دالر و نقش آن در تحوالت جهاني

دالر از يك ارز تنها تا يك ارز غالب

گروهبانكوبيمه|
دالر در تاريخ پر فراز و نشيب خود در 235سال اخير ،بارها
نوسانهايشديددرمقابلطالوسايرارزهاراازسرگذرانده
ودرنهايتارزشحالنرخدالردراين 2قرننشانميدهد
كهارزشدالردرسال 1785معادل 26.5برابرارزشآندر
سال 2020بودهاست.بهعبارتديگر،كاالييباقيمت26.5
دالردرسال 2020بهقيمت 1دالردرسال 1785دادوستد
شده است .به گزارش «تعادل» ،بر اساس گزارش مندرج
شده در دالر تايمز و س��ايتwww.in2013dollars.
 comومهمتريننقاطعطفياتحولنرخدالردرطولاين
 235سال مربوط به تحوالت جنگهاي اول و دوم جهاني،
جنگداخليشمالوجنوب،استقاللامريكا،بحرانهاي
مالي 1929و،2007- 2008برقراريسيستمبرتنوودز،
شوك نيكسون و اعالم شناور شدن ارزش دالر در برابر طال
وسايرارزها،شوكهاينفتيسالهايمختلفو...است.
تاريخ دالر
دالر يكي از مهمترين نمادهاي تاريخ اياالت متحده امريكا
است،سال 1785كنگرهامريكابهاتفاقآرادالرراپولرسمي
اين كش��ور قرار داد ،تا پيش از اين پول ليره انگليسي پول
رايجبود،درجريانمبارزاتبرايكسباستقاللازبريتانيا،
امريكاييانسكهنقرهاياسپانيابهنام«دالر»كهدرمكزيك
رايجبوداستفادهكردندوبههميندليلنامپولمليخودرا
«دالر» گذاشتند سكه دالر نقرهاي از قرن چهاردهم بيش
از سه قرن به نامهاي ديگر از جمله تالر در اروپا رايج بود كه
اسپانياييهاآنراحفظوبهمستعمراتخوددرقارهامريكا
منتقل ساختند .با مقايسه دالر در ابتداي تشكيل كشور
امريكاتاامروزنشانميدهدظرفنزديكبه 250سالاخير
ارزش دالر  2549درصد كاسته شده است در واقع شما با
يك دالر در اواخر قرن  18ميالدي ميتوانستيد در حدود
 25دالر امروزي خريد كني��د .ارزش دالر امريكا در زمان
جنگداخليوجنگاولودومجهانيكاهشچشمگيري
يافت .فدرال رزرو بانك مركزي اياالت متحده امريكا كه در
سال  1913تاسيس شد سعي بر حفظ ارزش دالر داشت
و تورم معكوس ناش��ي از جنگ جهاني اول را مهار كند كه
در ابتداي دهه  20ميالدي موفق شد ولي طي دهه بعدي
ارزشدالر 30درصدكاهشيافت ،دولتامريكاكهدوسوم
طاليجهانراتحتكنترلداشتبعدازجنگجهانيدوم
سيستمپوليبرتونوودزراباهدفكنترلروابطپوليميان
دولتها تأس��يس كرد .در نظام برتون وودز هر كشور بايد
سياستپوليخودراچناناتخاذكندكهنرخمبادلهارزخود
رابهطالگرهزدهوايننرخراثابتنگهداردواصرارداشتكه
نظامبرتونوودزهمبرطالوهمبردالرامريكامبتنيباشد.
امادولتنيكسوندرسال ۱۹۷۱قابليتتبديلدالرامريكا
به طال را به ش��كل يكطرفه فس��خ نمود و و دالر را به ارز

بيپشتوانهتبديلكرد.ايناقدامباعثشدشرايطيپديدآيد
كهدالرامريكاتبديلبهارزاندوختهبسياريازكشورهاشود.

معادلقدرتخريدحدود 30.96دالردرسال 2020است،
كه حاكي از تفاوت 29.96دالر ظرف 122سال است.

تولد امريكا و رسميت دالر
 9س��ال پس از اعالميه استقالل سيزده بريتانياي كبير و
تشكيل كشور جديد اياالت متحده امريكا در سال1785
ميالدي كنگره اياالت متحده امريكا دالر را يكاي رسمي
اينكشورقرارداد.بامقايسهقيمتهايامروزباقيمتدالر
در سال 1785مش��خص ميشود كه قيمت دالر در سال
 2020به ميزان 2.549درصد بيشتر از ميانگين قيمت از
سال 1785اس��ت .تورم دالر امريكا در اين دوره به صورت
 1.40درصد در سال را تجربه كرده است .به عبارت ديگر،
يك دالر در س��ال 1785معادل قدرت خريد حدود26.5
دالر در س��ال 2020است كه تفاوت 25.5دالر طي235
سالاتفاقافتادهاست.

زيمرمن
س��ال 1914به دنبال چندين دهه صلح نيروهاي مركزي
اروپاشاملآلمانقيصري،دولتاتريشوهنگريوعثماني
به نبرد با متفقين انگليس��ي و روس و فرانسه پرداختند و
نخستين جنگ عالمگير اتفاق افتاد دولت اياالت متحده
امريكابراساساصولسياستخارجيبيطرفانهخودسعي
بر پرهيز از مداخله در جنگ اروپاييها داشتند اما در نهايت
دولتامريكاتحترياستجمهوريويلسونواردجنگشد
تصميمامريكابرايورودبهجنگبهدنبالغرقكشتيهاي
امريكايي توس��ط زيردرياييهاي 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
وعدهميدهددرصورتحملهبهامريكابخشيازخاكاين
كشور به مكزيك ملحق شود ،صورت گرفت كه در نهايت با
ورودامريكاييهادرحاليكهجنگبهنفعنيروهايمتحدين
پيشميرفتپيروزيمتفقيندرسال 1918بهارمغانآمد.
طبقآمارها،قيمتدالرامروزهبهميزان 2.469درصدبيشتر
از ميانگين قيمت دالر از س��ال 1914و همچنين1.601
درصد بيشتر از سال 1918است .تورم دالر امريكا طي اين
دوره 3.11درصددرسالراتجربهكردهاستهمچنيناين
ميزان از سال  1918به مقدار 2.82درصد است .به عبارت
ديگر ،يك دالر در س��ال 1914معادل قدرت خريد حدود
 25.7دالر امروز اس��ت كه تف��اوت 24.7دالري را در106
سالاخيررانشانميدهد،همچنينيكدالردرسال1918
معادلقدرتخريد 17دالردرسال 2020استكهنشاناز
تفاوت 16دالري را طي 102سال است.

جنگ داخلي شمال و جنوب
درسال 1861ميالديجنگيكهبهتصميمرييسجمهور
وقتامريكابرايپايانبردهداري،بينايالتهايشماليبه
رهبري آبراهام لينكلن و يازده ايالت جنوبي تحت هدايت
جفرسونديويسرييسجمهوركنفدراسيوناتفاقافتاد
كه تا س��ال 1865ميالدي به طول انجاميد و در نهايت با
پيروزي اياالت شمالي به پايان رس��يد .براساس آمارها،
قيمتدالردرسال 2020بهميزان 2.820درصدبيشتراز
ميانگينقيمتدالرازسال 1861است.تورمدالرامريكادر
اينمدتزمانيبهميزان 2.1درصددرسالراتجربهكرده
است .يك دالر در سال  1861معادل قدرت خريد حدود
 29دالردرسال 2020استكهنشانازتفاوت 28.20دالر
ظرف 159سالاخيراست.
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
استعمارياسپانياكهنزديكبهچهارقرنقدرتمسلطدر
امريكايجنوبيومركزيوحوزهپاسيفيكبوددراينجنگ
شكستسختيخوردودرنتيجهنيرويدريايياسپانيانابود
وامپراتوريتاريخياينكشوربهتاريخپيوستوبسيارياز
مستعمراتازجملهكوبااستقالليافتندونيزايالتفلوريدا
وفيليپينبه امريكاپيوستند ،مورخان ايننبردرا پايانيبر
نخستينامپراتورياستعمارياروپاييوآغازتبديلامريكا
به يك قدرت جهاني ميدانند .مقايسه اين برهه تاريخي با
امروز نشان ميدهد كه قيمت دالر در حال حاضر به ميزان
 2.996درصد بيشتر از ميانگين قيمت دالر از سال1898
است .تورم دالر امريكا در اين بازه زماني 2.8درصد در سال
راتجربهكردهاست.بهعبارتديگر،يكدالردرسال1898

ركود بزرگ
سال 1929بزرگترينبحراناقتصاديدرسدهبيستمرقم
خوردكهازآنباعنوانركودبزرگيادشدهاست،اينبحران
يك دهه به طول انجاميد .قيمت دالر امروز در سال2020
بهميزان 1.402درصدبيشترازميانگينقيمتدالرازسال
 1929است.تورمدالرامريكادرايندورهبهميزان 3درصد
رشد را در سال تجربه كرده است .در واقع ،يك دالر در سال
 1861معادل قدرت خريد حدود  15دالر در سال 2020
است كه حاكي از تفاوت 14دالري در مدت 91سال است.
ظهور ابرقدرت
سال  1939به دنبال يورش آلمان نازي به خاك لهستان
بزرگترين جنگ در تمام تاريخ با 85ميليون كشته اتفاق
افتاد دولت امريكا پس از پايان جنگ بينالملل اول مجددا
بهسياستانزواطلبانهخودبازگشتهبودكهحملهنيروهاي

ژاپنيبهبندرپرلهاربردر 1941ورقرابرميگردانددولت
روزولتبهآلمانوژاپناعالنجنگدادهوبهمتفقيناروپايي
خودانواعسالحهاراميرساندبهدليلدوريامريكاازصحنه
جنگ و سيل توليدات نظامي امريكايي كه در جبهههاي
شرق اروپا و ساير نقاط استفاده ميشود امريكا پس از پايان
جنگ تبديل به يك��ي از ابرقدرتهاي اقتصادي و نظامي
ميشود ،با پيروزي امريكا و متفقين در جنگ جهاني دوم
وتقابلدوبلوكغربوشرق،دولتامريكابرايجلوگيري
ازنفوذكمونيسمدركشورهاياروپايغربي،تركيهويونان
طرحمارشالوبازسازياقتصادياروپارااجراميكند.
نگاهيبهآمارهانشانميدهدقيمتدالردرسال2020
به ميزان  1.748درصد بيشتر از ميانگين قيمت دالر از
س��ال 1939و همچنين 1.327درصد بيش��تر از سال
 1945است .تورم دالر امريكا طي اين دوره 3.67درصد
در سال را تجربه كرده است همچنين اين ميزان از سال
 1945به ميزان  3.61درصد است .در واقع ،يك دالر در
سال 1939معادلقدرتخريدحدود 18.5دالردرسال
 2020استكهتفاوت 17.5دالردر 81سالاخيررانشان
ميدهد ،از س��وي ديگر يك دالر در سال  1945معادل
قدرت خريد  14.2دالر در سال  2020است كه نشان از
تفاوت 13.2دالري را در 75سال دارد.
شوك نيكسون
سال ۱۹۷۱دولتنيكسونقابليتتبديلدالرامريكابهطال
را به شكل يكطرفه فسخ و دالر را به ارز بيپشتوانه تبديل
كرد .اين اقدام باعث شد شرايطي پديد آيد كه دالر امريكا
تبديل به ارز اندوخته بسياري از كشورها شود .قيمت دالر
در شرايط امروز به ميزان 534.5درصد بيشتر از ميانگين
قيمتدالرازسال 1971است.تورمدالرامريكادرايندوره

به ميزان 3.8درصد رشد در سال داشته است .در واقع ،يك
دالر در سال 1971معادل قدرت خريد حدود 6.3دالر در
سال 2020است كه نش��ان از تفاوت 5.3دالري در مدت
 49سال 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  2020به ميزان  83.1درصد
بيشتر از ميانگين قيمت دالر از سال 1992است .تورم
دالر امريكا در اين دوره به ميزان  2.1درصد رشد را در
سال تجربه كرده است ،يك دالر در سال 1992معادل
قدرت خريد حدود  1.8دالر در سال  2020است ،كه
نشان از تفاوت  0.8دالري در مدت  28سال اخير دارد.
پرده آخر بحرانها در قرن بيست و يكم
قرن جديد براي امريكا با حمله تروريستي به برجهاي
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 ميدهد در هزاره
جديد قيمت دالر در سال 2020به ميزان 49.2درصد
بيشترازميانگينقيمتدالرازابتدايقرنجديداست.
تورم دالر امريكا در اين دوره به ميزان  2درصد رشد را
در سال نشان ميدهد .يك دالر در سال  2000معادل
قدرت خريد حدود  1.5دالر در سال  2020است ،كه
نشان از تفاوت  0.5دالري در طول دو دهه اخير دارد.

يادداشت
معقولسازي انتظارات
از عمليات بازار باز

حسين دروديان|
ش��روع عمليات بازار باز در كشور و بهرهگيري از
ظرفيت اين ابزار سياس��تگذاري مهم ميتواند
آثار مثبت و مطلوبي در اقتصاد به ارمغان آورد ،اما
نبايد سطح انتظارات از اين ابزار غيرمعقول باشد.
عمليات بازار باز رايجترين ابزار اعمال سياس��ت
پولي در اقتصادهاي امروز است .به همين دليل،
تمايلجامعهسياستگذاريوكارشناسياقتصاد
نسبتبهتوصيهبهكاربرداينابزاردراقتصادايران
كام ً
القابلپيشبينياست.اخيراًاينانتظاربهسر
آمد و نخستين ورود بانك مركزي به خريد اوراق
بدهي دولت در بازار سرمايه واقع شد.
اگر عمليات بازار باز به ابزار اصلي سياستگذاري
پولي در دنيا بدل ش��ده ،به اين علت اس��ت كه
هدف ابزاري بانكهاي مركزي امروز ،تحقق نرخ
بهره در سطح هدف اس��ت .مهمترين خروجي
جلسات كميته سياست پولي بانكهاي مركزي
دنيا ،تعيين نرخ بهره در سطحي ازپيشمشخص
است .اين هدف بايد با كاربرد عمليات بازار باز يا
همانخريدوفروشاوراقدولتيتحققيابد.براي
كاهش نرخ بهره يا جلوگيري از افزايش آن بانك
مركزي بايد مب��ادرت به خريد اوراق كند .خريد
اوراقازسويبانكمركزيهمفشاربرنرخبهرهدر
بازار اوراق را تنزل داده و هم با تزريق پول پرقدرت
كه روانه حس��اب بانكها خواهد شد ،نرخ بهره
بينبانكي را تعديل ميكند .پس عمليات بازار باز
بهطور متناسب و همزمان ،نرخ بهره در بازار اوراق
و بينبانكي را هدف قرار ميدهد .هدف از تنظيم
نرخ بهره در يك سطح مشخص ،تعقيب اهداف
ضدتورميوضدركوديمدنظرسياستگذاراست
كهالبتهبانكهايمركزيدرسهدههاخيربيشتر
جانب اهداف تورمي را ميگيرند.
بهرهگيري از ظرفيت باالي عملي��ات بازار باز و
تجويزآنبهعنوانابزاراصليسياستگذاريپولي
در ايران نيازمند برخي از مالحظات است كه در
ذيل به برخي از آنها اشاره ميشود:
اقتصاد ايران در دو سال اخير تورم بااليي به خود
ديده است .اين تورم به وضوح پس از عمليشدن
تهديدخروجامريكاازبرجامورخدادهايمتعاقب
آن بهوقوع پيوس��ت كه ش��امل جهش نرخ ارز،
محدوديت ورود كاال ،تشديد انتظارات تورمي و
رشد منفي در بخش توليد است .اين ويژگيها،
مختصات بارز تمامي دورههاي تورم ش��ديد در
اقتصاد ايران اس��ت؛ يعني س��الهاي ،۷۳-۷۴
 ۹۰-۹۲و  .۹۷-۹۸ب��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�لال در ارتباطات خارجي اقتصاد و
فروش نفت)  .چنين تورمي با افزايش نرخ سود به
عنوان شيوه متعارف ضدتورمي در عمليات بازار
بازعالجنشدهوحتيمحدوديتسمتتقاضارابر
تنگناهايطرفعرضهميافزايد،ضمناينكهخود
به عاملي جديد در فشار هزينه تبديل ميشود؛
كاهش نرخ سود براي سبك كردن فشار هزينه
بر بخش توليدي ،با خطر سيالشدن نقدينگي
انباشته با اهداف سفتهبازانه روبهروست .به ويژه
در ش��رايطي كه تورم در باالترين س��طوح خود
قرار دارد؛
افزايش يا كاهش نرخ س��ود در عمليات بازار باز،
هردومستعدباالنگهداشتنسطحرشدنقدينگي
است.كاهشنرخسودسياستمتعارفانبساطي
است كه بر انگيزههاي وامستاني افزوده و هزينه
وجوه نقد براي بانكها را هم كاهش ميدهد .اما
افزايش نرخ سود به عنوان روال انقباضي مرسوم،
به سبب سهم باالي سپردههاي سرمايهگذاري
مدتدار در اي��ران ،باز هم اس��تعداد اين را دارد
كه با فش��ار بر هزينه بانكها در پرداخت سود،
اينبار رشد نقدينگي را از محل پرداخت مستقيم
سود س��پرده باال نگه دارد .اين همان مكانيسم
شناختهشده تأثير نرخ سود بر افزايش نقدينگي
در سالهاي 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 ماهيتاً 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 ميزند .كاهش نرخ
س��ود از طريق تقويت جريان وامدهي ميتواند
رشد نقدينگي را باال نگه داشته و افزايش آن با
فربهشدن سپردههاي سرمايهگذاري و كاهش
جريان محو پول همين نتيجه را به جا ميگذارد.
در اين وضعيت سياستگذاري پولي بايد مبتني
بر تابع واكنش��ي مش��تمل بر دو متغير هدف
سياستگذار يعني شكاف نرخ تورم و توليد باشد
و وزنهاي 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 دسترسترين گزينهها
براي تأمين آن انتشار اوراق بدهي است .اين امر
ريسك واگرايي نرخها و حتي عدم فروش اوراق
را جدي ميسازد .اجراي عمليات بازار باز توسط
بانك مركزي ميتواند در رفع اين مخاطره كارايي
داشته باشد.

گزارش
شبكه ملي اطالعات
باالخره سامان ميگيرد؟

مع��اون راهبري مركز ملي فضاي مج��ازي درباره
مصوبات آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي
گفت«:تاپايانسالبرايشبكهملياطالعاتبرنامه
مصوبي خواهيم داشت كه تا سال  ۱۴۰۴ضمانت
اجراي��ي دارد و دولت بعدي موظف ب��ه اجراي آن
است ».عباس آسوشه در گفتوگو با ايرنا اظهار كرد:
«اينترنت يك سرويس روي شبكه ملي اطالعات
است و تعاملي مديريتشده با آن خواهيم داشت.
آنجايي كه مديران و قانونگذاران اينترنت به حق
مالكيت و ش��هروندي مردم ايران احترام بگذارند
ميتوانند به سرويسدهيشان در كشور ادامه دهند
اماآنجاييكهاتفاقاتيمانندمسدودسازيصفحات
ايراني در زمان شهادت حاج قاسم سليماني رخ دهد
و مردم ما را از اطالعرس��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�لاغ 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
اخيرشورادرراستايهمينابالغيهمباحثمختلفي
در خصوص طرح كالن ،معماري و چارچوبهاي
شبكه ملي اطالعات مورد بحث و بررسي قرار گرفت
و در نهايت كارگروهي توس��ط شورا تعيين شد تا
كارشناسيهاي 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،تجارتالكترونيكونيزمحتوايفضاي
مج��ازي مانند ص��وت و تصوير اينها روي ش��بكه
ملي قرار ميگيرند .شبكه ملي اطالعات ،خدمات
كاربردي و محتوا مجموعا فضاي مجازي كشور را
تشكيل ميدهند .متاسفانه در رسانهها به مسالهاي
اشاره ميش��ود كه كامال غلط است .آنها ميگويند
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 ميش��ود .مردم كش��ور ابتدا به شبكه ملي
اطالعات وصل ميش��وند و پ��س از آن از خدمات
مختلفيكهرويشبكهوجوددارداستفادهميكنند.
يكي از آنها خدمت اينترنت است».
ويدربارهزمانمقرربراينهاييشدنطرحعملياتي
شبكه ملي اطالعات ،اظهار كرد« :ميتوان گفت تا
پايان سال براي شبكه ملي اطالعات برنامه مدون
و مصوب خواهيم داش��ت .برنامهاي كه در شورا به
تصويب برسد تا سال تا۱۴۰۴ضمانت اجرايي دارد.
تصويبطرحكالنشبكهملياطالعاتبهايندليل
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
راازبينميبردچراكهمصوبهشورا،مصوبهباالدستي
و حاكميتي است و پيش بردن توسعه شبكه ملي
طبق بندهايي كه به تصويب ميرسد جزو وظايف
هر دولتي است كه در آينده سر كار بيايد».
وي با بي��ان اينكه ارايه خدم��ات دولت الكترونيك
روي پيامرس��انهاي داخلي هدفي است كه به پيدا
كردن جايگاه اصلي ش��بكه مل��ي اطالعات كمك
ميكند ،افزود« :اين كه ش��هروندان براي استفاده
هر كدام از خدمات دولت مانند دريافت ،پرداخت و
تسهيالت بانكي از پيامرسان داخلي استفاده كنند.
استفادهازرايانامههايبوميدرسيستمهايدولتيو
مجموعههايي كه از بودجه دولتي استفاده ميكنند
نيزازديگرمواردياستكهبهقرارگرفتنشبكهملي
اطالعاتدرجايگاهاصليخودكمك ميكند .موتور
جس��توجو نيز از اجزاي اصلي شبكه ملي مستقل
است ،موتور جستوجويي كه بتواند تا سال ۱۴۰۰
كل نيازهاي ملي فضاي مجازي كاربران را برطرف
كند.البتههدفگذاريبهاينمعنينيستكهدربدو
شكلگيري،ازبازارسهمبگيرد.موتورجستوجوي
بوميبرايگرفتنسهمبازار،بايدباگوگليكه۲۰سال
استدركشورمامورداستفادهقرارميگيردوكاربران
بهآنوابستههستندرقابتكند.اينكميسختاما
شدنياست.برايرسيدنبهايناهدافبايداقدامات
تكميلي انجام شود قطعا اجرايي شدن آنها بيش از
س��ال ۱۴۰۰وقت خواهد برد .با اجرايي شدن طرح
كالن و معماري در شبكه ملي اطالعات رخ ميدهد
نهتنهاشاهدتحولدرامورشبكهايخواهيمبودبلكه،
كسبوكارهاياينترنتينيزمتحولخواهدشد».
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  ۱۲بهمن
برگزار شد) از آنجايي كه توافق نظر بااليي وجود
داشت ،بخش زيادي از سند به تصويب رسيد .اينكه
سند طرح كالن ش��امل چه چيزهايي باشد ،براي
بخشهاي مختلف شبكه ملي و خدمات كاربردي
هدفگذاري صورت گرفت و چارچوب كلي طرح به
تصويب رسيد .اين سند بر اساس زمانبندي شورا
مورد تاييد قرار خواهد گرفت.
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دانش و فن

اپراتورها بهدنبال افزودن سنجههاي كيفيت اينترنت در مناطق هستند

نگراني اپراتورها براي مردم خوب است

گروهدانشوفن
ش از وضعيت سرويسدهي اپراتورهاي
اگرچه انتشار گزار 
همراه و ثابت ،موضوع جديدي نيس��ت و پيش از اين هم
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي به اين كار
اقدام ميكرد ،اما انتظاري كه مسووالن با راهاندازي سامانه
نتسنجپالسدارندايناستكهباشفافيتيكهدرمشاهده
كيفيت اينترنت وج��ود دارد و مردم به صورت آنالين و در
لحظه ميتوانند از وضعيت سرويس خود و سرويسهاي
ديگر در نقاط مختلف كشور باخبر شوند ،اپراتورها تالش
بيشتريبرايبهبودكيفيتشبكههايخودكنند.
حسين فالح جوشقاني ،رييس سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطاتراديوييروزگذشتهدرنشستخبري«راهاندازي
س��امانه نتس��نجپالس و قابليتهاي آن» اظهار كرد:
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات از ابتداي حضور خود،
درخواستداشتندكيفيتبرايمردمشفافشودونظارت
از سمت مردم باشد و اين مساله به عنوان سياست كلي در
دستوركارسازمانتنظيممقرراتارتباطاتقرارگرفت.در
حال حاضر ۱۷اپراتور ثابت ،سه اپراتور موبايل و دو اپراتور
ثابتبيسيمداريموبرايناساسپروژهايطراحيكرديم
كه ش��اخصهاي كيفيت را بر اس��اس اسناد بينالمللي
بررسيكنيمكهشاخصكيفيتسرويسازتاخير،جيترو
پكتالسوشاخصتجربهمشتريازجملهاينكهصفحهبا
چهسرعتيلودميشودرادربرميگيرد.برايآگاهيازاين
اطالعات ،يكي از روشها اين بود كه به اطالعات اپراتورها
اكتفا كنيم كه امكان مهندس��ي اطالعات وجود داشت و
ممكنبودفقطاطالعاتخوببهدستمابرسد.بههمين
دليلسعيكرديمخودرابهجايمشتريبگذاريم،براياين
كار۶۰۰۰سنجهكيفيتخدماتاپراتورهارادرسطحكشور
نصب كرديم كه شاخصهاي اطالعات را بررسي كنند و
اين اطالعات بهصورتي كه براي مردم قابل درك باش��د،
در سامانه نتسنجپالس قرار ميگيرد و مردم ميتوانند
بهصورتشفافايناطالعاترامشاهدهكنند.ويادامهداد:
همچنيندركلكشور ۲۴۰هزاركيلومتردرايوتستقرار
داديم ،به اين صورت كه ماشيني با سيمكارت اپراتورهاي
مختلف در كل كشور تردد و بررسي ميكند كه اپراتورها
پوششمناسبيدارندياخير.البتهباامكاندرايوتستتنها
ميتوان پوشش خيابانها را بررسي كرد و داخل خانهها را
شاملنميشودموردبررسيقرارداد.بههمينمنظوربراي
اينكهپوششداخلياپراتورهارادرنظربگيري،اپليكيشني
طراحي كرديم كه اگر مشتركين آن را روي گوشي خود

نصبكنند،همميتوانندبهصورتآناليناطالعاتراببيند
وهماطالعاترابرايمابفرستند».

بيشاز 130هزارنفرازنتسنجبازديدكردند
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان
اينكهاطالعاتسامانه۱۹۵باسامانهنتسنچپالسيكپارچه
شده ،افزود« :اپراتورها از اينكه مردم در جريان كيفيت قرار
ميگيرند،نگرانهستندامااينبرايمردمخوباست،كما
اينكه تاكنون بالغ بر ۱۳۰هزار نفر از سايت بازديد كردند و
نظرشانرادربارهسامانهدادند.دراينمدتهمكاربرانيكه
از اين سامانه استفاه كردند ۴۶،درصد گفتند سامانه خيلي
خوب ۳۵،درصد خوب و ۲۰درصد گفتند كه متوس��ط يا
ضعيفاست».فالحجوشقانيدرپاسخبهاينكهآيااپراتورها
نظراتي كه درباره كيفيت آنها داده ميش��ود را ميپذيرند،
گفت« :برخي اپراتورها نظرشان اين است كه ديتاهايي كه
ت ميآيد با ديتاهاي
از طريق سامانه نتسنجپالس به دس 
خودشان متفاوت اس��ت .طبيعي است كه اپراتور اينطور
بگويدكهديتاراقبولنداريمونمرهاولكشورهستيم.البته
ما نسبت به اطالعات خود اطمينان داريم حاال اگر گروهي
مشكلي در اين اطالعات ميبينند ميتوانند گزارشهاي
خود را براي ما ارسال كنند و ما هم آن را بررسي و اگر اشتباه
از سمت ما باشد اعالم و آن را رفع ميكنيم .تفاوتي كه اين
سامانهبانظارتهايقبليداردايناستكهاطالعاتسامانه
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 نتس��نجپالس بر افزاي��ش بهبود كيفيت
اينترنت بيان كرد« :قب ً
ال ما گزارشهاي فصلي و س��االنه از
وضعيت سرويسدهي اپراتورهاي همراه و ثابت ميداديم
و بس��ياري از مردم هم اص ً
ال اين گزارشها را نميديدند و
به آن توجه نداش��تند؛ اما حاال مردم به صورت آنالين و در
لحظه ميتوانند از وضعيت سرويس خود و سرويسهاي
ديگر در نقاط مختلف كشور باخبر شوند .مطمئن باشيد
به مرور زمان اثرات بهبود كيفيت شبكه اينترنت كشور را
خواهيدديدچراكهاپراتورهاحاالميدانندمردمآنهارارصد
ميكنند.ازطرفيپيشازايندربسياريازمواقع،زمانيكه
مشتركباشركتهاياينترنتيتماسميگرفتآنهامشكل
را به گردن مخابرات يا زيرساخت ميانداختند .حاال با اين
سامانه همهچيز ش��فاف خواهد شد و حواس ما هم بيشتر
جمعخواهدشدكهمشكلازسمتاپراتورهاستيابخش
حاكميتچونديگرهمهچيزآنالينوشفافثبتميشود».

بازار ما به بلوغ نرسيده است
يكي از مواردي كه از زما ن راهاندازي نتسنجپالس مطرح
ش��ده ،اين است كه چنين س��امانهاي براي نخستينبار
راهاندازي شده ،هرچند اين موضوع بدين معنا نيست كه
ايران از نظر فناوريهاي 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 كاربرانشان
اين نياز حس نشده است .در كشورهاي ديگر دنيا به اين
دليلكهبازارهاياپراتوريشانبهبلوغرسيدهاست،نظارت
رگوالتورهابهحوزههايپسينيرفتهاست.شرايطبلوغبازار
تعيينميكندمردمكداماپراتوروكدامكيفيتراانتخاب
ميكنند.متاسفانهباگذشتاينهمهسال،مابلوغمناسب
را در بازار اپراتورها نداريم .بازار ما شاخصهاي خوبي دارد
اما رقابتي نيس��ت و همين مساله ايجاد مشكل ميكند.

دنيايفناوري

بهطور مثال ،ما سه اپراتور همراه در كشور داريم كه يكي
از آنها سهم ۵۵درصدي دارد ،يكي ۴۰درصدي و ديگري
كمتر از ۵درصد .اين نش��ان ميدهد 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 از55
درصد بازار ،انحصار دارد ».او درباره علت اين انحصار اظهار
كرد« :انحصار ذاتي مخابرات بهدليل مشكل در واگذاري
اين ش��ركت در مرحله خصوصيسازي ايجاد شده است.
زيرساختهايشبكهاينشركتدرزماندولتيبودنوبا
هزينه دولت ايجاد شده و حاال شرايط به گونهاي است كه
برايشركتهايبخشخصوصيصرفهاقتصادينداردكه
باهزينهبااليكشبكهموازيديگردراينزمينهايجادكنند.
ازطرفيمخابراتحاالرقيبشركتهاياينترنتياستو
با اينكه توانس��تهايم بازار ۵تا ۴ميليون براي شركتهاي
اينترنت ثابت ايجاد كنيم اما همچنان نزديك  ۵۰درصد

بازار در اختيار مخابرات اس��ت .در واقع مخابرات عالوه بر
عمدهفروش��ي ،خردهفروشي هم انجام ميدهد و اين كار
را براي شركتهاي اينترنتي سختتر كرده است .ما براي
پاياندادنبهاينانحصاردوراهحلدرنظرگرفتيم.دراولين
گام به شركت ايرانياننت به عنوان اپراتور چهارم در حوزه
فيبرنوريمجوزبرايايجادشبكهبراساسفيبرنوريداديم
اما به داليل مختلف اين اپراتور نتوانست سرمايهگذاري
الزم در اي��ن بازار را انجام ده��د .در نهايت راهحل دومي را
درنظر گرفتهايم و آن ايجاد يك كنسرس��يوم مشترك با
تركيب اپراتورهاي FCPو وزارت نيروي براي گس��ترش
شبكهفيبرنورياست.باتشكيلاينكنسرسيومكهمراحل
نهايي خود را طي ميكند ،قرار است از راه هوايي و با توجه
به زيرساختهاي وزارت نيرو در زمينه شبكه فيبرنوري،
اپراتورهاي اينترنتي امكان ارايه س��رويس فيبرنوري را
داشتهباشند».

شناسايي بدافزار جديد كرهاي
توسط امريكا

بيتوجهي كاربران به حفظ
حريمشخصيدراپليكيشنها

كالهبرداريموبايلي
در امريكا و كانادا

حذف بيش از ۵۰۰افزونه
مخرب از كروم توسط گوگل

رييسهياتمديرهسامسونگ
استعفاكرد

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
كردهاند .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 ميدهد از راه دور به
رايانههاي مختلف دسترس��ي يابند و دادههاي مورد
نياز خود را به سرقت ببرند .هدف از اين كار دور زدن
تحريمهاي اقتص��ادي و تبادل ارز ديجيتال توصيف
ش��ده اس��ت .وزارت خزانهداري امريكا در سپتامبر
سال  ۲۰۱۹تحريمهايي را بهعلت حمالت سايبري
ادعايي كره ش��مالي به اين كشور تحميل كرده بود.
امريكا مدعي است بدافزار جديد توسط گروه هكري
 HIDDEN COBRAطراحي شده كه بزرگترين
و فعالترين گروه هكري در كره شمالي است.

آسينايج|نتايج يكبررسينشانميدهد 40درصد از
كاربران اپليكيشنهاي اجتماعي ،اطالعات شخصي خود
را در محيط اين برنامهها به اشتراك ميگذارند .به گزارش
فارس ۶۶،درصد از زنان كاربر اپليكيشنهاي دوستيابي،
ميگوينداحساسميكنندافرادفعالدربرنامههاييادشده
قابلاعتمادهستندوايندرحالياستكهايناعتمادبيپايه
ميتواندامنيتافراديادشدهرابهطورجديبهخطربيندازد.
همچنين  ۶۳درصد از افرادي كه از سال  ۲۰۰۰به اين سو
متولدشدهاندنيزگفتهاندبرايافشاياطالعاتخصوصي
خوددرمحيطاپليكيشنهايمذكوراقدامميكنند.بررسي
يادشده كه توسط موسسه نورتون اليف الك انجام شده،
نشان ميدهد دانش عمومي در مورد خطرات استفاده از
اپليكيشنهايهمراهوامكانافشاياطالعاتازطريقآنها
پايين است و بايد در اين زمينه اطالعرسانيهاي بيشتري
انجام ش��ود .همين تحقيق كه در هند انجام ش��ده نشان
ميدهد ۵۵درصدازساكنانشهرهايبزرگدراينكشور
از اپليكيشنهاي مذكور بهطور جدي براي آشنايي با افراد
غريبهاستفادهميكنند.

زددي نت| بررس��ي موسس��ات امنيتي سايبري نشان
ميدهد يك حمله از نوع فيشينگ بر ضدكاربران خدمات
موبايلي بانكي در امريكا و كانادا آغاز شده است .به گزارش
مهر،تحقيقاتكارشناسانموسسهامنيتيالكاوتنشان
ميدهد اين حمله فيشينگ با ارسال پيامكهاي فريبنده
ب��راي كاربران تلفن همراه ص��ورت ميگيرد .پيامكهاي
يادشدهحاويلينكبهوبسايتهايآلودهومخربيهستند
كهمشابهباسايتهايبانكهايمعتبرطراحيشدهاند،اما
در صورت ورود اطالعات در آنها هكرها با سرقت اين دادهها
ميتوانند وارد حسابهاي بانكي كاربران شوند .بررسيها
نشان ميدهد حدود ۴۰۰۰كاربر گوشيهاي هوشمند در
برخي كشورها و بهخصوص امريكا و كانادا هدف حمالت
فيشينگ قرار گرفتهاند .سايتهاي فريبنده طراحيشده
نيزشباهتزياديبهسايتهايبانكهايمشهوروشناخته
شده در امريكا و كانادا دارند .هنوز مشخص نيست چند نفر
باب��ت اين حمالت دچار ضرر و زيان مالي ش��دهاند .برخي
بانكهايهدفاينحمالتبرايمشتريانخودپيامهايي
ارسالكردهودراينزمينهبهآنهاهشداردادهاند.

زددي ن�ت| گوگل بي��ش از  ۵۰۰افزون��ه مخرب و
خطرناك طراحيشده براي مرورگر كروم را از فروشگاه
اينترنتيوباستورخودحذفكردهاست.بهگزارشمهر،
حذفاينافزونههايمخربحاصلبيشازدوماهتحقيق
و بررس��ي بوده است .شناس��ايي افزونههاي يادشده با
همكاريشركتسيسكوصورتگرفتهاست.افزونههاي
مخرب با تزريق آگهيهاي ناخواس��ته به درون محيط
مرورگركروم،پيامهايبازرگانيمتعدديرابرايكاربران
اين مرورگر به نمايش ميگذاشتند .همچنين برخي از
اينافزونههاكاربرانرابهسمتمشاهدهوبسايتهاي
خاصي هدايت ميكردند .در برخي موارد س��ايتهاي
يادشدهوابستهبهشركتهايمشهوريماننددل،مكسي
و بس��ت باي بودهاند و از همين رو شائبه همكاري اين
شركتهاباطراحانافزونههايمذكوربهطورجديشكل
گرفتهاست.تحقيقاتنشاندادهكهطراحيافزونههاي
يادشدهبخشيازيكفعاليتبدافزاريبزرگدرمحيط
مرورگركرومبودهكهازحداقلدوسالقبلبهاينسودر
جريانبودهاست.

انگجت| رييسهياتمديره سامسونگ از سمت خود
در اين شركت كنارهگيري ميكند .او به جرم خرابكاري
در فعاليتهاي اتحاديهاي كارگ��ران به  ۱۸ماه زندان
محكوم ش��ده اس��ت .به گزارش مهر ،لي سانگ هون،
رييس هياتمديره سامسونگ الكترونيكز از مقام خود
كنارهگيريميكند.اينشركتبهزوديجانشينهون
را تعيين ميكند .در دسامبر ۲۰۱۹ميالدي ،لي سانگ
هون براي خراب��كاري در فعاليتهاي قانوني اتحاديه
كارگري مجرم شناخته و به  ۱۸ماه حبس محكوم شد.
اوبااستفادهازتاكتيكهايمختلففعاليتهاياتحاديه
كارگرانرامختلميكرد.اينتاكتيكهاشاملبهتعويق
انداختنمذاكراتبينمديرانوكارگران،تعطيلكردن
شركتهايپيمانكاريكهدراتحاديههايكارگريفعال
بودند و كشف اطالعات از كارگران براي وادار كردن آنها
به ترك اتحاديهها بودند .طبق اسناد موجود تمام اين
اعمال خالف قانون در سال ۲۰۱۳ميالدي اتفاق افتاده
اس��ت .در آن زمان لي س��انگ هون ،مدير ارشد مالي
سامسونگ بود.

بازنويسيخودكار مقاالت
ويكيپدياباهوشمصنوعي

كنفرانسبينالملليفيسبوك
لغوشد

مانيتور قابل حمل برايموبايل
ساختهميشود

ت�ك اكسپلوريس�ت| ويكيپدي��ا محبوبترين
دايرهالمعارف آنالين دنيا اس��ت ولي برخي مقاالت آن
بهطورمرتببهروزنميشوند.برايحلاينمشكلهوش
مصنوعي به كمك آمده است .به گزارش مهر ،بهمنظور
بهروزرس��اني مرتب مطالب منتشرشده در ويكيپديا
قرار است از يك سيستم هوش مصنوعي استفاده شود
كه ميتواند محتواي قديمي را بهطور خودكار شناسايي
ك��رده و تغيير دهد .در حال حاضر ني��ز از رباتها براي
بهينهسازي مطالب ويكيپديا استفاده ميشود .اما اين
كار محدودبه بهروزرس��اني قالبهاي كلي و نيز مقابله
با خرابكاريهاي اينترنتي است .پژوهشگران دانشگاه
امآيتي سيستم هوش مصنوعي تازهاي ابداع كردهاند
كه با بررسي مقاالت سايت ويكيپديا اطالعات قديمي
را شناسايي كرده و بدون دخالت انسان اطالعات تازه را
جايگزين ميكند .نح��وه نگارش و ويرايش اطالعات از
طريق سيستم يادشده شباهت زيادي با عملكرد انسان
دارد و پاراگرافبندي آن نيز با هوشمندي زيادي صورت
ميگيرد .همچنين تناقضهاي احتمالي در جمالت را
شناسايي و حذف ميكند .اين سيستم هوش مصنوعي
هنوز براي اس��تفاده عمومي آماده نيست و دقت آن در
حوزه دس��تور زبان  ۳.۸۵از  ۵است .لذا هنوز بايد براي
ارتقاي آن تالشهاي بيشتري انجام شود.

رويت�رز| فيسبوك 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
سانفرانسيسكوبرگزارميشود،پذيرايبيشاز4000
نفر اس��ت و در آن فيسبوك از استراتژيهاي جديد
بازاريابي خود رونمايي ميكند .با اين حال با توجه به
ش��يوع بيرويه ويروس كرونا ( )19_COVIDاين
غول شبكههاي اجتماعي تصميم گرفت تا كنفرانس
امس��ال خود را لغو كند .سخنگوي فيسبوك در اين
رابطه گفته اس��ت« :اولويت اول ما سالمت و امنيت
تيمهايمان اس��ت و به همين دليل و صرفا به دليل
پيشگيري و احتياط ،كنفرانس بينالمللي بازاريابي
خود را به دليل ريس��ك باالي ابتال به ويروس كرونا
لغو ميكنيم ».كرونا ويروس تاكنون باعث تعطيلي
كارخانهها و فروش��گاهها ،كاهش توليدات و تاخير
در عرضه محصوالت شده اس��ت .فيسبوك اولين
شركتي نيست كه كنفرانس خود را لغو ميكند .هنوز
درماني براي اين ويروس خطرناك معرفي نش��ده و
از همين رو بسياري از شركتهاي تكنولوژي محور
براي حفاظ��ت از جان كارمندان ،اكث��ر برنامهها و
كنفرانسهاي خود را لغو ميكنند.

گيزموچاينا| سامس��ونگ و الجي مش��غول توليد
نمايشگرهايي مخصوص موبايل هستند كه به كاربران
اجازه ميدهد از تمام قدرت موبايلشان استفاده كنند.
به گزارش مهر ،كاربردهاي تلفن هوشمند بسيار وسيع
هستند .از بازيهاي 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��ركتهاي سامسونگ و الجي
تصميم دارند يك مانيتور قاب��ل حمل براي موبايلها
بسازند .اين مانيتورها سبك هستند و با سيم يا بلوتوث
به دس��تگاه متصل ميش��وند .پيش از اين شركتها
روشهايمختلفيبرايبزرگتركردننمايشگرموبايل
به كار گرفتند .گوگل در اندرويد  ۱۰حالت «دسكتاپ
م��ود» را عرضه كرد كه ب��ه كاربران اج��ازه ميدهد از
طريق يك نمايش��گر بزرگتر از موبايلشان استفاده
كنند .سامس��ونگ نيز حالت مشابه «دكسمود» را در
دستگاههايش ارايهكرده است .البته الجينيز درنسخه
نرمافزار اندرويد  ۱۰خود حالت مشابهي را عرضه كرده
اما نمايشگر جديد مانيتوري قابل حمل را براي كاربران
فراهم ميكند كه بهطور خاص ب��راي موبايل طراحي
شده است .اين نمايشگر داراي يك كيبورد است و كاربر
ميتواند آن را به دستگاه مورد نياز خود وصل كند.

پاسخ هواوي به امريكا
در مورد اتهام جاسوسي

اندرويداتوريتي|تنشهايمياندولتامريكاوهواوي
تمامي ندارد و اخيرا نيز وزارت دادگس��تري اين كشور،
كمپانيچينيرابهچندينوچندجرممختلفمتهمكرده
است .به گزارش ديجياتو ،جرايمي كه وزارت دادگستري
اينكشوربرايهواويدرنظرگرفتهبسيارسنگيناست.
البته هواوي هم بيكار 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 ميش��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 ميگويد 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«:ماتنهاميگوييمكهپنهانكارينكنندوخجالت
نكش��ند .اس��ناد را منتش��ر كنند و اجازه دهند كل دنيا
نظارهگر باشند ».سافولك مستقيما به اتهامات واردشده
به اين كمپاني مبنيبر ايجاد بكدورها براي جاسوس��ي
از شبكههاي مخابراتي كشورهاي ديگر اشاره ميكند .او
همچنين به شواهدي اشاره ميكند كه در پي آن هواوي
بهسرقتاطالعاتسريوسوءاستفادهازآنهابرايتقويت

خود متهم شده است .او در همين رابطه ميگويد كه اگر
حكم بر سرقت اطالعات بود ،ديگر شركتهاي اين حوزه
نيز بايد با همين نرخ ،رشد ميكردند .او در ادامه ميگويد
اگراطالعاتسريسودآوريوجودداشتهباشدكههواوي
از رقباي خود دزديده ،آنها هم پابهپاي كمپاني بايد رشد
ميكردند.پيشازاينكههواويتوسطامريكاتحريمشود،
اينكمپانيدرمسيررسيدنبهرتبهيكتوليداتگوشي
هوشمنددردنياقرارداشتوميتوانستامثالسامسونگ
رابهزيربكشد.بااينحالتحريمهاچندانرويسهمبازار
اينكمپانيچينيتاثيرنگذاشتهودرحالحاضردررتبه
دوم و باالتر از ش��ركتهايي مانند اپل قرار گرفته است.
سافولكدرآخرميگويد«:اعتقادكاربرانما،همانطوركه
در ۳۰سالگذشتهديدهايد،بهمانشانميدهدكهدررابطه
باايناتهاماتچهعقيدهايخواهندداشت».

بنگاهها
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در مسير رشد صادرات كشور انجام شد

رونق صادرات محصوالت كشاورزي با حمايت بنياد بركت

حمايتهاي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام
(ره) ام��كان صادرات بي��ش از ۱۲۰۰تن انواع محصوالت
كشاورزيمنطقهارسبارانرابهكشورهايهمسايهفراهم
آورده است.
معاونتاميننهادههاومشاركتهاياقتصاديبنيادبركت
با اعالم اين خبر افزود :حمايتهاي بنياد از كش��اورزان و
باغدارانمنطقهارسباراندراستانآذربايجانشرقيباعث
ذخيره ۱۰هزار تن انواع ميوه و صادرات بيش از ۱۲۰۰تن
انواعمحصوالتكشاورزيبهكشورهايهمسايهشدهاست.
هادي جوهري تصريح كرد :شركت بازرگاني سايه اسكو از
شركتهايمشاركتيبنيادبركتستاداجراييفرمانامام
با ذخيره و بستهبندي ۱۰هزار تن انواع ميوه و صيفيجات
و صادرات بيش از ۱۲۰۰تن انواع محصوالت كشاورزي به
كشورهايروسيه،آذربايجان،عراقوپاكستانازكشاورزان
و باغداران منطقه ارس��باران در اس��تان آذربايجان غربي
پشتيبانيميكند.
بهگفتهمعاونتاميننهادههاومشاركتهاياقتصاديبنياد
بركت،فعاليتهاياينشركتمشاركتيبنيادباعثايجاد
 ۳۳۵شغلمستقيموغيرمستقيمدرمنطقهارسبارانشده
اس��ت .جوهري خاطرنشان كرد :اين شركت مشاركتي از
سال گذشته در زميني به متراژ بيش از 10هزار مترمربع و
بامشاركتبنيادبركتدرشهركصنعتيبيلورديهريس
منطقهارسبارانآغازبهفعاليتنمودهاست.
وي افزود :ش��ركت مش��اركتي بنياد بركت با فعاليت
در بخش حمل و نقل و برداش��ت و بس��تهبندي انواع
مي��وه و صيفيجات ،عالوه بر اش��تغالزايي براي ۳۵
نفر بهطور مستقيم و  ۳۰۰نفر به شكل غيرمستقيم،
امكان ذخيرهسازي و صادرات محصوالت كشاورزي و
باغي را به كشورهاي همسايه فرآهم آورده است.معاون

تامين نهادهها و مشاركتهاي اقتصادي بنياد بركت
اظهار داشت :اين شركت با داشتن كادري مجرب و با
آموزشهاي الزم در ارتباط با ارتقاي سطح بستهبندي
محصوالت باغي و رعايت چهارچوبهاي اس��تاندارد

صادراتي نقش بسزايي در حوزه بستهبندي محصوالت
به صورت ارگانيك در منطقه ايفا نموده است.جوهري
خاطرنشانكرد:شركتمشاركتيبنيادبركتتوانسته
است با خريد خرد و مستقيم محصول نهايي در منطقه

اپراتور اول موبايل ايران پيشتاز در مسووليتهاي اجتماعي

مس��ووليت اجتماعي موضوعي است كه اغلب شركتها
بايد به آن توجه داشته باش��ند و با نگاهي به سابقه همراه
اول ميتوان متوجه شد كه اپراتور برتر كشور در اين زمينه
گامهاي بس��يار بلندي برداشته و يكي از برترينها در اين
زمينهاست.همراهموبايلستانباشيد.
در دنياي فعلي اغلب ش��ركتها و مخصوصا كمپانيهاي
بزرگدركنارجنبهاقتصاديوفعاليتتجاريخودنگاهي
نيز روي مس��ووليت اجتماعي دارند و در تالش هستند تا

از طريق خدمات مستقيم و غيرمستقيم خود اقداماتي در
جهتبهبودشرايطمردموجامعهانجامدهند.اينموضوع
در ايران هم ديده ميشود و اغلب در زمانهاي خاص نظير
سيلوزلزلهوشرايطمشابهشاهداخبارگوناگونيهستيم
كهبرخيازشركتهاوسازمانهانسبتبهانجامكمكهايي
اقدامكردهاند.امابانگاهيكليبهاينموضوعميتوانمتوجه
ش��د كه اپراتور اول كشور يا همان همراه اول در اين زمينه
اقدامات چشمگير و بسيار وسعي داشته است .با نگاهي به

سابقههمراهاولدراينخصوصميتوانبهسادگيمتوجه
شدكهاپراتوراولعملكرددرخشانيرادرزمينهمسووليت
اجتماعيازخودنشاندادهويكالگويبسيارخوبدراين
زمينه به حساب ميآيد .با مراجعه به وبسايت همراه اول
و گشتي كوتاه در اتاق خبر اين سازمان ميتوان به خوبي
متوجهشدكهاوليناپراتوركشوركهحدودربعقرنتجربه
خدمت رساني دارد ،تمام تالش خود را ميكند تا در زمينه
مسووليتهاي اجتماعي نيز مقام برتر بودن را حفظ كند.

ارسباران با جامعه هدف ۲۰۰نفره از كشاورزانو ذخيره
و بس��تهبندي به ميزان يك ميليون و  204تن ،انواع
محصوالتكشاورزيرابهكشورهايروسيه،پاكستان،
عراق و آذربايجان در س��ال گذش��ته صادر نمايد .وي

اقداماتي نظير كمك به مردم مناطق سيلزده ،حمايت از
تيمهايورزشيونمايشگاهها،ارسالكمكهايغيرنقدي
بهافرادآسيبديدهوبسياريازاينقبيلمواردنمونههايي
هستند كه ميتوان به آنها اشاره كرد .مقاالت مرتبطي كه
در قس��مت باالي اين مطلب قرار داده شده ،نمونههايي از
همينجنسهستند.
البتهسايراپراتورهاوهمچنينشركتهانيزبايدازاقدامات
اجتماعيهمراهاولالگوبگيرندوگامهايبلنديهمچون

تامين تجهيزات و قطعات مترو با حمايت و توان توليدكنندگان و صنعتگران داخلي

تصريح كرد :اين شركت همچنين در راستاي اهداف
مديريت زنجيره تامين محصوالت فوقالذكر ،آمادگي
الزم در جهت توس��عه طرح و ايجاد اشتغال جديد به
ميزان  ۱۵۰نفر را با ايجاد واحد توليد پوره انواع ميوه به
صورتاسپتيكدارااست.جوهريبااشارهبهاينكهمدل
اشتغالزايي بنگاهمحور يكي از روشهاي بنياد بركت
برايايجاداشتغالدرمناطقمحروماست،گفت:دراين
مدل،اشتغالزاييومحروميتزداييازطريقمشاركت
و توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي دنبال ميشود.
وي ادامه داد :بنياد بركت از سال  1387اقدام به مشاركت
بابنگاههاياقتصاديدرقالبطرحاشتغا لزاييبنگاهمحور
كرده و تا به امروز با 350ش��ركت مش��اركت داشته كه از
 250ش��ركت خارج شده اس��ت.معاون تامين نهادهها و
مش��اركتهاي اقتصادي بنياد بركت خاطرنش��ان كرد:
 9ش��ركت مش��اركتي بنياد بركت در زمين��ه صادرات
محصوالتشانفعالهستندوتابهامروزموفقبهصادرات
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
جملهتركيه،روسيه،چين،هنگكنگ،تايلند،تركمنستان،
افغانستان،عراقواماراتشدهاند.
گفتني اس��ت ،بنياد بركت در راستاي سياستهاي
ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان امام مبني بر پرهيز
از تصديگري ،پس از به ثبات رس��يدن و س��ودهي
بنگاههاي اقتصادي مش��اركتي ،از آنها خارج ش��ده و
سهام خود را به بخش خصوصي واگذار ميكند .بر اين
اساس ،بنياد بركت تا به امروز از مجموع  350شركتي
كه با آنها مشاركت داشته ،از  250شركت خارج شده
و سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است.

همراه اول در اين زمينه بردارن��د .زيراكه چنين اقداماتي
ميتوانند كمك بزرگي براي رفع نياز افراد جامعه باشند.
همانطوركهدراينمقالهازموبايلستانمطالعهكرديد،همراه
اول يكي از برترين ش��ركتها در ايران است كه در زمينه
يدارد.شماعملكرد
مسووليتاجتماعيگامهايبلنديبرم 
اين سازمان را چگونه ارزيابي ميكنيد و چه پيشنهاداتي
براي ساير سازمانها داريد؟ نظرات خود را از طريق بخش
ديدگاههاباماوكاربرانموبايلستاندرميانبگذاريد.

فرنوش نوبخ��ت نايبرييس هياتمدي��ره و مديرعامل
شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه با تبريك چهل
و يكمين سالگردپيروزي انقالب اسالمي از تالشهاي اين
شركت براي تحقق شعار سال رونق توليد براي رسيدن به
خودكفايي در صنعت حمل و نقل ريلي درون شهري خبر
داد.بهگزارش«تعادل»ازمديريتارتباطاتواموربينالملل
شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه ،فرنوش نوبخت
گفت :در آستانه بيست و يكمين سال بهرهبرداري و چهل
و يكمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي به عنوان اولين
بهرهبردارمترودركالنشهرهايكشوربرايتحققشعارسال
 ۱۳۹۸كه رهبر معظم انقالب اسالمي (مدظله العالي) به
نامرونقتوليدنامگذاريكردندهمكاريباتوليدكنندگان
داخليراجزبرنامههاياصليخودقراردادهوتالشكردهتا
گاميبرايتحققاينمهمبرداريم.ويافزود:باتوجهبهوجود
تحريمها و افزايش آن مشكالت زيادي را در تامين قطعات
داشتيمچراكهصنعتمترودركشورماصنعتيجديداست
اما با توجه به رشد جمعيت در پايتخت و شهرهاي بزرگ
كشور ،وجود سامانه حمل و نقل شهري كارآمد و مطمئن
از جمله دغدغههاي 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
محيطزيستمحسوبشدهوتوانستجايخودرادرميان
ش��هروندان به عنوان يك سيستم قابل قبول كه ميتواند
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 كردهايم همانند پل ارتباطي با
حوزههايدانشگاهي،صنعتوبازارحملونقلريليشهري
عملكنيمتاازوابستگيبهديگركشورهابرايتامينقطعات
بكاهيم تصريح كرد :بوميس��ازي قطعات مهم مصرفي از
اولويتهايشركتبهرهبرداريمترويتهرانوحومهاستو
درحالحاضربخشيازپلهبرقيها،ترمزهايقطار،تجهيزات
آن وغيره  ...بوميس��ازي شده كه كمك بزرگي به كاهش
هزينههاي شركت كرده و توانستهايم با تكيه بر توانمندي
شركتهايايرانيجهتتاميننيازمنديهايشركتمترو

گامياساسيدرراستايرونقتوليدمليبرداريم.مديرعامل
شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه افزود :طي اين
دوسال موفق شدهايم قطعه هندريل  ۸۲۲پله برقي را در
همين دوره توسط متخصصان داخلي بوميسازي كنيم
و كاهش خرابي پله برقي را در ايستگاههاي خطوط مترو
شاهد بوديم وتفاهم نامهاي با شركت ذوب آهن و شركت
بهرهبرداريمترويتهرانوحومهبرايتامين ۸۰۰تنريل
مترو منعقد كرديم كه مطابق اي��ن قرارداد ۵۰۰تن از اين
ريلها مخصوص خطوط درون ش��هري و  ۳۰۰تن براي

ريلهاي برونش��هري قابل استفاده ميباشد .همچنين
صفحات سرسره سوزن قطعه ديگري بود كه توانستيم از
توليدات داخلي استفاده كنيم از ديگر قطعات ميتوان از
پايه چك ريل نوع اتريشي  ،UIC60فنر مارپيچي فلزي
قطر 22وطول 120ميليمتردستگاهروبل(برايهرزگيري
تراورس چوبي) ،دس��تگاه نصب غ�لاف داخلي رولپالگ
مخصوصهرزگيريتراورسهايديويداگاينقطعات
بخش كوچكي از تجهيزاتي است كه به همت متخصصان
داخلي توليدو مورداستفاده قرارگرفته،بهدنبالانجاماين
پروژههاصرفهجويياقتصاديراشاهدهستيم.
وي خاطرنشان كرد :ش��ركت بهرهبرداري متروي تهران
و حومه در راس��تاي تامين تجهيزات مورد ني��از مترو ،از
توليدكنندگانوصنعتگرانداخليحمايتميكندچراكهبا
اينكارازخروجارزازكشورجلوگيريشدوبههميننسبت
صرفهجوييارزيايجادميشودكهخودكفاييارزيرابراي
كشوربههمراهداشتهواعتقادداريماينكارموجبتوسعهو
پيشرفتتوليدكنندگانداخليوخدمتبهصنعتحملو
نقلريلياست.نوبختافزود:پسازمصرفتوليداتداخلي
در متروي تهران به عنوان اولي��ن بهرهبردار مترو در ايران
ميتوانيمديگرمتروهايكالنشهرهارانيزترغيبكنيمتا
ازتوليداتداخليكشوراستفادهكنندهمينافزايشتقاضا
باعث كاهش مشكالت مترو در خصوص گشايش اعتبار و
مسائلارزيبرايتامينتجهيزاتوقطعاتموردنيازبراي
تعميرونگهداريخواهدشد.مديرعاملشركتبهرهبرداري
متروي تهران گفت :از س��ال گذشته براي تامين قطعات،

سراغتوليدكنندگانداخليرفتيمودانشفنيرابانظارت
دانش��گاهها در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار داديم تا
برابر ضوابط اق��دام كنند اميدواريم بتوانيم كمك كنيم تا
بوميسازي مترو بيشتر شكل بگيرد ،ضمن اينكه تامين
قطعات را از هر مسيري كه ميسر باشد ،انجام ميدهيم و
اجازه نخواهي��م داد ناوگان مترو به عل��ت نبود قطعات از
كار بيفتند.وي گفت :در همين راستا وبا توجه به اهميت
موضوعومسائلعنوانشده،توجهبهافزايشرضايتمندي
شهروندان از خدمات ارايه شده نيز از اولويتهاي كاري ما
درشركتبهرهبرداريمترواست.نايبرييسهياتمديره
افزود :با كاهش سرفاصله حركت قطارها در ساعات پيك،
كهدرراسبرنامههاياينشركتقرارداردسعيدرافزايش
رضايتمندي مسافران مترو داشتيم و براي رسيدن به اين
هدفدرقدماولبرنامهريزيهايالزمبرايافزايشحركت
قطارها در دس��تور كار قرار داديم و با شبيهسازي خطوط
ظرفيتهاي موجود را محاسبه كرديم .در گام بعدي براي
رسيدن به س��رفاصله كمتر نيازمند تامين نيروي انساني
بوديم كه با برنامهريزي و پش��تيباني خوب همكارانم در
بخشهاي 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 1396يكي از اصليترين برنامههاي شركت
بهرهب��رداري متروي تهران حومه كه كاهش س��رفاصله
حركتقطارهابود.عملياتيكنيمودرايندوسالسرفاصله
حركت قطارها در خطوط يك ،دو و چهار از 5دقيقه به 3و
نيمدقيقهكاهشيافت.

ميزبانيرويدادهايورزشي
بهرغمسختگيريهايبينالمللي

فارس ۵درصددربازارتجارت
الكترونيككشورسهمدارد

اقتصاد ايران
شكستناپذير است

خريد  ۲۵هزار تن از محصول
سيب آذربايجان غربي

سينما«پيروزي»درسالآينده
كلنگزنيميشود

گيالن| مدي��ركل اداره
ورزش و جوان��ان گيالن
گفت :بهرغم سختگيري
براي ميزباني رقابتهاي
ورزش��ي در اي��ران،
خوش��بختانه ميزبان دو
روي��داد ورزش��ي مهم و
بينالملليدرايناستانهستيم.مريمبخشيديروز
در حاش��يه برگزاري هجدهمين دوره رقابتهاي
شطرنجبينالملليجامكاسپيندررشتدرمصاحبه
باايرنااظهارداشت:دشمناننظامجمهورياسالمي
س��عي داش��ته و دارند كه ايران را حتي در ميادين
ورزشيمنزويكنندكهدراينراستاودرعرصههاي
بينالمللي ،فشارهاي زيادي را براي عدم ميزباني
رش��تههاي ورزش��ي مختلف در ايران را خواستار
شدند .وي افزود :اما اين فشارها و سختگيريها نيز با
شكست مواجه شده و استان گيالن طي ماه جاري
شاهد دو رويداد مهم و بينالمللي ورزشي است كه
يكي از اين دو رويداد مهم مسابقات وزنهبرداري جام
فجربودكهآنرقابتها،گزينشيالمپيك ۲۰۲۰نيز
محسوبميشدكهخوشبختانهبهميزبانيگيالنو
در رشت برگزار شد.

فارس| رييس كميسيون
فناوري،اطالعاتوارتباطات
واقتصادرسانهاتاقبازرگاني
فارسبااشارهبهپيشينهاين
استانوشهرشيرازدرحوزه
الكترونيك،سهم۵درصدي
استان فارس از كل تجارت
الكترونيككشوررابسياراندكوجاييبرايطرحگاليه
دانست .يلدا راهدار ديروز در جلسه كميسيون فناوري،
اطالعاتوارتباطاتواقتصادرسانهاتاقبازرگانيفارس
گفت:درحاليكهاستانهايخراسانرضويواصفهان
ب��االي ۸درصد 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
كسبوكاردردنياوكشوراستكهكشورچينوحوزهمد
وپوشاكرتبهاولكسبوكارهايالكترونيكوتجارت
الكترونيك در جهان را به خود اختصاص داده اس��ت.
براساسآمارتاپايانسال ۹۶بيشاز ۳۸هزاركسبوكار
فعالداراينمادالكترونيكوجودداشتهكهشهرتهران
رتبهبرتردرحوزهتجارتالكترونيكدركشورراداراست.

بوش�هر| مدي��ر گ��روه
گردشگرانهنديپيامآوران
صلحجهاني«جايجاگت»
گفت:ايران،كشوريمحكم
و مقتدر و اقتصاد آن در برابر
فش��اري كه از خارج بر آنان
وارد ش��ده شكستناپذير
است .راجا گوپال ديروز در جشنواره فرهنگي و هنري
مادرانه در حس��ينيه حضرت زينيب(س) بندر گناوه
افزود:باحضورزنانومردانباارادهوپرتالشايرانيهيچ
قدرتينميتوانددرحوزههاياقتصاديشماراشكست
دهد.وياظهارداشت:درطوليكهفتهايكهواردخاك
ايران ش��دهايم ،اين كشور مردمان بسيار خارقالعاده و
شگفتانگيزيداردوآثارودستاوردهايزياديمشاهده
كرديم و از نزديك متوجه شديم زنان و مردان آن براي
زندهنگهداشتناقتصادميهنخودتالشوهمتمضاعف
ميكنند.ويگفت:درروزمادرفهميديمكهزنانايراني
همپابامردانخوددرمنزلوجامعهبرخالفتصوريكه
ازقبلداشتيمآزادانهمشغولكاروتالشهستندوامروز
باحضوردربينبانوانگناوهايديدمكهآناننقشيمهم
درادارهاينكشوربزرگدارندوايندستاوردسفرخودرا
برايجهانيانبازگوخواهيمكرد.

آذربايج�ان غرب�ي|
ب��ا نزديكت��ر ش��دن
ب��ه اي��ام پايان��ي س��ال،
برنامهريزيهاي اجرايي
برايتايمننيازمنديهاي
مردم در حال انجام است؛
در هيم��ن خص��وص
استاندارآذربايجانغربيگفت:وزارتصمت ۲۵هزار
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 تشكلهاي 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 پيگيريهاي 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
تصويباينمصوبهمراتباعتراضاستانرابهوزارت
صمت و جهادكشاورزي اعالم كرديم.

كرمانشاه|درشرايطيكه
توسعهمحيطهايفرهنگي
يكيازضرورتهايغيرقابل
انكار در هر جامعهاي است؛
مديركل فرهنگ و ارش��اد
اسالمي استان كرمانشاه،
اعتباراتبحثهايفرهنگي
را محدود خواند و گفت :ب��ا يك بضاعت محدود ،بايد
پاس��خگوي  90درصد مطالبات فرهنگ��ي ،هنري و
رسانهايمردمباشيم.بهرامفاضليديروزدرگفتوگوبا
فارس،اظهارداشت:باتوجهبهجمعيتشهركرمانشاه
وجود  2سينما در اين ش��هر (فرهنگ و آزادي) كافي
نيست.ويصنعتسينماراصنعتيدانستكههرچه
بهسمتبخشخصوصيبرودموفقترخواهدشدودر
اين خصوص افزود :در بيش��تر استانها بحث آشتي با
سينما راهاندازي شده است.مديركل فرهنگ و ارشاد
اسالمي استان كرمانش��اه با اشاره به چند سالن بودن
سينمافرهنگكهمديريتآنبابخشخصوصياست،
تصريحكرد:مديريتسينماهايآزاديوفرهنگتدابير
خوبيراانديشيدهاندوازحالتوقفهآنهاراخارجكردهاند،
براي نخستينبار سينما آزادي امس��ال از مرز فروش
يكميلياردتومانيگذشت.

چهرههاياستاني

اخبارشهرستانها
دستگيري كالهبردار ميلياردي
ساختمانهاي نيمهساز

يزد| فرمانده انتظامي اس��تان يزد گفت :سازنده
طرحهاي س��اختماني كه س��اختمانهاي نيمه
ساز اس��تان يزد را همزمان به  91نفر فروخته و 70
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
اطالعاتوامنيتعمومياستانقرارگرفت.فرمانده
انتظامياستانيزدگفت:بالفاصلهباهماهنگيمقام
قضاييمكانهاييكهاحتمالترددوحضورمتهمدر
آن جا ميرفت تحت نظر قرار گرفت تا اينكه با انجام
اقدامات اطالعاتي و فني و مراقبتهاي 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 به 91نفر فروخته و
در مجموع 70ميليارد ريال از بابت فروش واحدهاي
آپارتماني كالهبرداري كرده است.

نان  ۹روستاي محاصره در برف
خلخال با بالگرد تأمين ميشود

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 ۹روستاي محاصره در برف با بالگرد
تأمينميشود.فرهادعبدالعليپورپيشازظهرشنبه
در جلسه مديريت بحران شهرستان خلخال عنوان
كرد :در پي بارش سنگين برف و مسدودي برخي از
راههايروستاييمشكلونگرانيخاصيدرتأمينآرد
وناناهاليشهرستانخلخالوجودندارد.بهگفتهوي
نان ۹روستايگرفتاردربرفخلخالنيزپسازپخت
در مركز استان با مشاركت سازمان هالل احمر و به
وسيلهبالگردارسالميشود.مديركلمديريتبحران
استاناردبيلبابياناينكهدرتأمينمايحتاجعمومي
مردمشهرستانخلخالمشكلخاصيوجودندارد،
يادآورشد:باپيشبينيهايانجاميافتهدوتريليآرد
از مركز استان بارگيري شده و به شهرستان خلخال
ارسالشدهاست.

ذخيره  ۵۰۰۰تن سيب
در سردخانههاي بروجرد

بروجرد|معاونتوسعهوبرنامهريزيفرمانداري
بروجرد گفت ۵۰۰۰ :تن سيب در سردخانههاي
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 برنامهريزي الزم
براي عرضه ميوه ش��ب انجام ميش��ود و در اين
راستا مشكلي وجود ندارد .گودرزيان اضافه كرد:
بازارچههاي محلي باي��د در محلههاي مختلف
شهرستان ايجاد ش��ود كه قرار شده مكانهاي
براي اين بازارچهها 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  ۶۴هزار
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 ۶۴
هزار مش��ترك روس��تايي در گيالن شد ،اظهار
كرد :خوشبختانه با تالشها صورت گرفته امروز
آب همه مشتركان روس��تايي وصل شد .وي با
بيان اينكه اين تعداد مش��ترك مربوط به ۴۰۸
روستاي اس��تان گيالن بوده است ،گفت۱۰۰ :
نيرو در قالب  ۳۲اكيپ به همراه اكيپهاي اعزام
از ساير استانها 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 ميكنم ،ادامه داد :استان
گيالن داراي  ۳۲۲هزار مش��ترك در يك هزار و
 ۸۰۰روستاي گيالن است.

آغاز تشديد نظارت بر هتلها
و رستورانهاي كرمانشاه
كرمانش�اه|رييس بازرس��ي و نظ��ارت اتاق
اصناف كرمانشاه از تش��ديد نظارت بر هتلها و
رستورانهاي كرمانشاه خبر داد .رامين پهلواني
با اشاره به تاكيدي كه استاندار بر لزوم ساماندهي
ت در هتلها و رستورانها داشته ،اظهار كرد:
قيم 
در همين راس��تا نظارت بر اين مراكز را تشديد
كرديم و گش��تهاي مشتركي با همكاري ساير
بخشها از جمله اتحاديه مربوطه ،پليس اماكن
و ...ترتيب داديم.
وي ادام��ه داد :در جريان اين گش��تها بر موارد
مختلفيازجملهوضعيتوكيفيتارايهخدمات،
رعايتتعرفه،مسائلبهداشتيو...نظارتميشود.
رييس بازرسي و نظارت اتاق اصناف كرمانشاه با
بياناينكهتعرفهارايهخدماتوانواعغذادرهتلها
و رستورانها مشخص است ،يادآور شد :هرگونه
دريافت وجهه اضافه مشمول جريمه خواهد بود.
به گفته پهلواني ،اين نظارتها جنبه پيشگيرانه
براي جلوگيري از افزايش قيمتها در ايام نوروز و
ورود مسافران نوروزي را دارد.

اخبار
اعتبار ويژه براي مقابله با كرونا
در كشور

رييسهياتامنايصرفهجوييارزيمعالجهبيماران
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 صرفهجويي ارزي
معالجهبيماران،دربارهتمهيداتدرنظرگرفتهشده
جهت مقابله با بيماري كرونا در كشور اظهار داشت:
هرچند خوشبختانه تاكنون موردي از ابتال به كرونا
دركشورنداشتهايمولياعتبارويژهبنابردستوروزير
بهداشتبرايمقابلهبااينبيماريازطريقخريداري
تجهيزاتموردنيازدرنظرگرفتهشدهاست.اوبااشاره
بهاينكهتجهيزاتموردنيازدرصورتلزومدراختيار
دانشگاههاي علوم پزش��كي و مراكز درماني كشور
و اورژانسها قرار ميگي��رد ،گفت :خريداري كيت
حفاظتفرديوسطحپيشرفته،دستكشهاييكبار
مصرف،ماسكويژه،گانهايضدآبومحلولهاي
ضدعفونيكنن��ده ،كاور كفش و اپ��رون نايلوني از
برنامههاي هيات امنا جهت پيش��گيري و مقابله با
بيماري كرونا است .يوسفي با تاكيد بر اينكه تاكنون
هيچمورديازابتالبهكرونادركشورنداشتهايم،گفت:
عليرغماينمسالههمهتمهيداتالزمجهتمقابلهبا
يدراين
اينبيماريانجامشدهاستوحداكثرآمادگ 
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
تهيهآننيزدردستوركارقرارگرفتهواقداماتنهايي
آن در حال انجام است.

داروخانهها نبايد تضعيف شوند

رييس سازمان غذا و دارو ،گفت :ديوان عدالت اداري
به داروس��ازان عنايت ندارد و درخواست داريم پيكر
نحيف و ضعيف داروخانهها را دس��ت كاري نكنيد.
محمدرضاشانهساز،درجلسهايكهبههمتانجمن
داروس��ازان تهران با تعدادي از نمايندگان مجلس
برگزارشد،افزود:دشمنهميشهسعيبراينداشته
تا با تحريمهاي دارويي مردم كشورمان را اذيت كند
و هماكنون هم از لحاظ دارويي در نوك حمله امريكا
ودشمنانخارجيهستيموليخوشبختانهباهمت
داروسازان اين اتفاق نيفتاده است و مردم دسترسي
آساني به دارو دارند و قيمت دارو هم بسيار مناسب
است و گرانترين داروها را هم با مناسبترين قيمت
عرضه ميكنيم .او اظهار ك��رد ۹۷:درصد داروها در
كشورتوليدميشوندو ۳درصدواردميشود.شانهساز
ادامهداد:كشورماامروزهبهتوانمنديهايبسيارخوبي
در زمينه دارو رسيده است به صورتي كه هر داروي
جديد در دنيا ارايه شود ما در كمترين زمان ممكن
دركشورتوليدخواهيمكردواينادعايبسياربزرگي
است كه در كمترين حوزهاي اتفاق ميافتد .رييس
سازمان غذا و دارو افزود :داروسازاني كه اين اتفاقات
بسيارخوبرادركشوربهنتيجهرساندهاندمتأسفانه
دربخشخدماتديدهنشدهيعنيداروخانهبهعنوان
يك بنگاه اقتصادي هميشه مورد اتهام بخشهاي
غيرمرتبطوغيركارشناسيبودهوليدربازرسيهاي
هدفمند س��ازمانهاي قضايي مش��خص شده كه
پايينترينتخلفرادرگروهوصنوفپزشكيدارندكه
بعدازاينبازرسيهاتقديرازداروخانههابهعملآمد.
وي گفت :بنده از اصرار ديوان عدالت اداري در تحت
فشار گذاشتن داروخانهها نگرانم ،امروزه داروخانهها
دربدترينشرايطاقتصاديقراردارندوبدونمنتبه
مردم در حوزه س�لامت با بيشترين فشارهاي وارده
خدمت رس��اني ميكنند كه وظيفه ما و مسووالن
اس��ت كه حوزه س�لامت و به خصوص داروخانهها
را حمايت نماييم .معاون وزير بهداشت اظهار كرد:
هماكن��ون داروخانهها از بيمهها و به خصوص بيمه
س�لامت چندين ماه طلب دارند چرا بايد مسووالن
غيرمرتبطداروخانههاراتحتفشاربگذارندوتعرفه
حقفنيراباطلنمايند!اينحكمبسياراشتباهاست
ودرخواستداريمباتصميممناسباينحكمراديوان
محترمعدالتاداريلغونمايد.

سمنها سرمايه اجتماعي
كشورهستند

معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياس��تجمهوري
گفت:سمنهايپايدار،سرمايههاياجتماعيكشور
به حس��اب ميآيند و بايد از تجربيات آنها استفاده
كنيم .معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده نهاد
رياستجمهوري در مراس��م رونمايي از  5مستند
آموزشي سمنهاي پايدار گفت :يكي از رويكردهاي
معاونتدردولتدوازدهمتوانمندافزاييسازمانهاي
مردمنهادبودهاست.خيليازتشكلهابهدليلفقدان
ابزار تبليغاتي ديده نميش��وند .ما وظيفه خودمان
ميدانيم كه در جهت توانمندي س��منها فعاليت
كنيمودرحالحاضر 4دورهازآندر 8منطقهكشور
برگزارشدهاست.تاپايانسالنيزدرتمامكشورطرح
توانمندس��ازي اجرا خواهد شد .او افزود :اين طرح با
هدفبهينهسازيمديريتوايجادمنابعبرايسمنها
برگزار ميشود .س��ال آينده به صورت تخصصي در
جهت شبكهس��ازي س��منها تالش خواهيم كرد.
شبكهس��ازي ميتواند فعاليت آنه��ا را بهتر كند و
همافزاييبينآنهاراافزايشدهد.همچنيننهادهايي
كههمراستابامعاونتزنانفعاليتميكنندازحمايت
معاونتزنانبرخوردارخواهندبود.ابتكارگفت:براي
ما سازمانهاي مردمنهادي كه پايدار ماندهاند بسيار
اهميت دارن��د .بايد آنها را به جامع��ه معرفي كرد و
تالشهايآنهاراانعكاسداد.تشكلهاييهستندكه
 35تا 40سالازعمرآنهاميگذرد.ماباآنهاهمكاري
يدانيمكهاينگونهخيريههاچقدرارزش
ميكنيموم 
دارند.معاونامورزنانوخانوادهنهادرياستجمهوري
در ادامه افزود :بايد س��ازمانهاي پايدار مردمنهاد به
ديگرانتجربياتخودراارايهدهندوبيانشودچگونه
اين انجمنها فراز و نشيبها را پشتسر گذاشتند.
ابتكار در پايان گفت :بايد به ادامه فعاليت آنها كمك
و بهويژه با سينماي مستند به جامعه آنها را معرفي
كنيم.اينسازمانهاسرمايهاجتماعيكشورهستند.
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اقتصاداجتماعي

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

ميگو در دوراهي محيطزيست و درآمدزايي
اختالفنظرها درباره مجوز پرورش ميگو در س��احل
خليجفارس از جمله سواحل قشم ،هرمزگان و جزيره
هرمز كه در سالهاي گذش��ته صادر شده ،اكنون به
اوج رس��يده تا سواحل خليجفارس اين روزها به محل
اختالف محيطزيس��تيها و كارشناسان اقتصادي و
شيالت تبديل شود .در حالي كه كارشناسان اقتصادي
معتقدندپرورشميگودرسواحلخليجفارسميتواند
كانال جديدي براي ارزآوري باشد و براي جامعه محلي
اشتغالزايي كند اما فعاالن محيطزيست بر اين موضوع
پافش��اري ميكنند كه ساخت س��ايت پرورش ميگو
در سواحل خليجفارس با آس��يبهاي جبرانناپذير
محيطزيس��تي همراه بوده كه براي جب��ران آن بايد
چندينبرابرسودماليپرورشميگوهزينهكرد.اختالف
نظركارشناساناقتصادبامحيطزيستيهادرحالياست
كه مسووالن سازمان حفاظت محيطزيست معتقدند
اين سازمان با در نظر گرفتن شرط و شروطي مخالفتي
با فعاليت سايتهاي پرورش ميگو ندارد .موضعگيري
مسووالن حفاظت محيطزيست اين استان در حالي
است كه مس��ووالن منابع طبيعي هم بيشتر بر جنبه
اقتصادي مزارع ميگو تاكيد كرده و معتقدند  ۵۰هزار
هكتار از ساحل هرمزگان پتانسيل پرورش ميگو را دارد
كه از نظر اقتصادي براي اين استان منبع قابل توجهي
به شمار ميرود.
    سود مقطعي پرورش ميگو
به قيمت هزينه گزاف در طوالنيمدت
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 الكپشت پوزهعقابي
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 محيطزيس��ت نسبت به
فعاليت پرورش ميگو در سواحل خليجفارس واكنش
نشان دهند.
وحيد محمدي ،فعال محيطزيست درباره اين موضوع
به «تعادل» گفت :ميزان آلودگيهاي 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 نقشههاي موجود از
اين طرحها نشان ميدهد 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 ميشود و
مشكالتي را براي كل س��احل شهر بندرعباس ايجاد
ميكند بنابراين در ارايه مجوز به اين مزارع س��ازمان
حفاظت محيطزيست كشور بايد اين موضوع را در نظر
بگيرد و اگر قرار باشد اين سايتها به مرحله اجرا برسند
محلآنراجابهجاكنندچراكهبرايجبرانآسيبهاي

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان با
اشاره به اينكه از سويي ميگوييم 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
ظرفيتهاي اقتصادي خاص خود را دارد كه ميتوانيم با
در نظر گرفتن اصول توسعه پايدار در اين شرايط سخت
از آنها استفاده كنيم.

ناش��ي از اجراي چنين طرحهايي در سالهاي آينده
بايد هزينه بيش��تري نسبت به س��ودي كه به صورت
مقطعي به دس��ت ميآيد پرداخت كرد .پيش از اين
در بخشهاي ديگر ش��اهد تصميمهايي بوديم مانند
برن��جكاري در اصفهان و فارس كه براي مدتي س��ود
زيادي عايد كشور كرد اما اكنون ميبينيم كه فرسايش
خاك ناشي از چنين طرحي چقدر شهروندان را تهديد
كرده و چقدر بايد هزينه كنيم ت��ا اثرات آن بهصورت
حداقلي خنثي شود.
محمدي بيان كرد :بر اس��اس پايشهاي انجام شده،
انواع آلودگيها در س��احل بندرعباس وجود دارد كه
ورود اين آاليندهها 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 نميشود تا
جايي كه پساب حوضچهها و استخرهاي پرورش ميگو
كه داراي مواد مضر و باكتري زا از جمله آمونياك است
كه بيماريزا بوده و مشكالت زيادي ايجاد ميكند وارد
منابع آب شده و عالوه بر آن با اين اقدامها ساحل شرق
بندرعباس به ساحل گلي تبديل ميشود و ريزدانهها را
افزايش ميدهد كه ميتواند در سالهاي بعد مشكالت
بسياري براي حيات شهرها ايجاد كند.
    يك بام و دو هواي محيطزيست
اظهارات اين فعال محيطزيس��ت در حالي اس��ت كه

ميثمقاسمي،معاونفنيحفاظتمحيطزيستاستان
هرمزگان درباره فعاليت سايتهاي پرورش ميگو در
سواحل خليج فارس اظهار كرد :با گسترش تحريمها،
توسعه صنعت پرورش ميگو ميتواند به اقتصاد منطقه
كمككند.كارگاهتكثيرالرو،مثلكارگاهپرورشميگو
حوضچهبازنداردودرفضايايزولهوبستهتكثيرصورت
ميگيرد .اين فعاليتها نه در فضاي باز كه بايد زير يك
سازهانجامشود.سازمانحفاظتمحيطزيستبراساس
ضوابط اس��تقرار مصوب هيات وزيران و دستورالعمل
سازمان به اين سرمايهگذار 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
ميكند ولي در توسعه صنايع ،عموما تخريب منظر رخ
ميدهد .مشكل از آنجا ش��روع ميشود كه طرحهاي
آمايشوپهنهبنديمناطقساحليبهخصوصسواحل
حس��اس را نداريم يا اگر داريم در ص��دور مجوزهاي
بهرهب��رداري اصال ب��ه آن توجه نميكني��م .ما هم از
گسترش توريست پايدار در منطقه استقبال ميكنيم.
از نظر من به عنوان يك حامي محيطزيس��ت ،هر چه
صنعت كمتر در مناطق بكر توسعه يابد ،بهتر است.
اودرموردآاليندههايزيستمحيطياينواحدصنعتي
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 ميشود با توجه به شيب
ساحل و عمق دريا در اين نقطه و انحالل بيشتر در آب،
نگرانيهاي محيطزيستي را كمتر ميكند.

    نگاه اقتصادي منابعطبيعي
انتش��ار تصاوير و اخباري مبني بر احداث سايت پرورش
ميگودرجزيرههرمزدرحاليواكنشفعاالنمحيطزيست
را در پي داش��ته اس��ت ك��ه مديركل مناب��ع طبيعي و
آبخيزداري اس��تان هرم��زگان ميگويد كه بر اس��اس
مطالعاتشيالتمنطقه ۵۰هزارهكتارازساحلهرمزگان
پتانس��يل پرورش ميگو را دارد .اميدذاكري با اش��اره به
اينكه در حال حاض��ر  ۱۲هزار 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 دستگاههاي مختلفي از جمله ميراث،
محيطزيست ،منابع طبيعي و ...استعالم ميشود .اگر آن
زمين داراي ارزش زيست محيطي يا فرهنگي و تاريخي
باشد دستگاهها ميتوانند با واگذاري آن مخالفت كنند.
او افزود ۱۲ :هزار مترمربعي كه اكنون براي پرورش ميگو
واگذار ش��ده اس��ت داراي ارزشهاي زيست محيطي يا
تاريخي بر اساس اعالم دستگاههاي متولي نيست .بهطور
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
اشتغالهاي دريامحور است البته محيطزيست منطقه
براي پرورش ميگو در س��احل هرم��زگان ارزيابيهاي
زيست محيطي دريافت خواهد كرد و از سوي ديگر اداره
ميراث و آب منطقهاي نيز به داليلي از جمله حريم اماكن
فرهنگي و تاريخي و حريم دريا ميتوانند با واگذاري زمين
دربخشهايمشخصيمخالفتكنند.

     محيطزيست مهم است
اما ابعاد اقتصادي هم اهميت دارد
دغدغ��ه فع��االن محيطزيس��ت نس��بت به ع��وارض
محيطزيس��تي پرورش ميگو در سواحل خليجفارس در
حالياستكهرييسادارهتوسعهميگويادارهكلشيالت
هرمزگان بر اين موضوع تاكيد دارد كه شيالت با هرگونه
تخريبدرسواحلمخالفاست.علياكبرمجازدربارهاين
موضوعگفت:برايهرواگذاريحدودبيستمورداستعالم
از دستگاههاي ذيربط گرفته ميشود كه در اين مورد نيز
همهچيزبراساسقانونومقرراتالزمبودهاست.بااينحال
باتوجهبهفشاربرذخايرآبزياندرمنابعطبيعيوهمچنين
سياستهاي 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 آبزيپروري
اشتغا لزاييخوبيرادراستانهرمزگانبهويژهبرايبوميان
استانبهوجودآوردهاستامابدونشكشيالتهرمزگانو
مجموعهبهرهبردارانشيالتنيزباتخريبمحيطزيستيا
خسارت به اراضي بهشدت مخالف بوده و خواهان حفاظت
ازاراضيومحيطزيستهستند.
او افزود :اعالم بالمانع ب��ودن اين اداره كل صرفا به لحاظ
فني و احداث مزرعه پرورش ميگو در عرصه مورد تقاضا با
نقاط UTMمشخص بوده و نافي ضوابط و چارچوبهاي
قانوني و حدود و حريم ساير دستگاههاي ذيربط نيست.
حتي بر اساس آييننامههاي صدور مجوزها متقاضي را
ملزم ميكند كليه اس��تعالمهاي مندرج در آييننامه از
ساير ادارات و دستگاهها 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
جزئيتردربارهاينموضوعمعتقدندبرايتوسعهصنايعبايد
اولويتبنديوجودداشتهباشد.محمدقيومي،سرمايهگذار
در صنعت پرورش ميگو درب��اره اين موضوع به «تعادل»
گفت:قطعاحفظمحيطزيستموضوعمهمياستكهبايد
بهآنتوجهشوداماازسويديگرنبايدبهمعيشتواشتغال
مردم هم بيتوجه بود .در شرايط فعلي تنها در يك سايت
پرورشميگويروستايگزيهرمزگان،براي 32نفرايجاد
اش��تغال شده است و در فصل برداشت ميگو اين تعداد به
 200نفر ميرسد .او افزود :از سوي ديگر بايد به درآمدزايي
هم توجه كرد .براي مثال در همين سايت نامبرده تنها با
 20ميليارد تومان هزينه به ذخيره 400تن توليد فقط در
چهارماهرسيدهايمكهباصادراتاينمحصولبهكشورهاي
حاشيه خليج فارس و شرق آسيا درآمد ارزي قابل توجهي
به دست ميآيد ضمن آنكه بخش وسيعي از نيازهاي بازار
داخلهم تامينميشود.

جزييات پرداخت مطالبات مراكز درماني و داروخانهها
مديركل بيمه س�لامت اس��تان تهران ،با اشاره به اينكه
مطالبات مراكز درماني تا ش��هريور و داروخانهها نيز مهر
 ۹۸پرداخت شده است ،گفت :در استان تهران  ۱۷۳هزار
نفر درخواست آزمون ُوسع داشتهاند .محمد حسيني ،در
موردمطالباتمراكزدرمانيازسازمانبيمهسالمت،افزود:
تمامي مطالبات مراكز طرف قرارداد تا ش��هريور امسال
پرداخت شده اين در حالي است كه مطالبات داروخانهها
تا پايان مهرماه پرداخت شده است.
او ادامه داد :پزشكان و مراكزي كه نسبت به نسخهنويسي
الكترونيكي اقدام كردهاند ،مطالباتشان تقريباً 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  ۱۳آبان ماه
آغاز شد و طي اين مدت  ۱۷۳هزار نفر در استان تهران در
سامانه ،ثبتنام و درخواس��ت ارزيابي ُوسع كردهاند .اين
افرادعنوانكردندكهتوانماليبرايپرداختماهيانهحق
بيمه را ندارند .حسيني اظهار كرد :بر اساس ارزيابيهاي
وزارت رفاه ۱۳۶،هزار نفر از اين تعداد ارزيابي ُوسع شدهاند

و در نهايت براي  ۹۶هزار و  ۸۸۶نفر پيامك ارسال شد كه
ميتوانند تحت پوشش بيمه رايگان قرار گيرند .او اظهار
كرد :تاكنون براي ۲۶هزار نفر اين افراد دفترچه بيمه صادر
شده است .مديركل بيمه سالمت استان تهران با اشاره به
اينكه پيشبيني ميشد دو ميليون نفر در استان تهران
تحت پوشش بيمه نباشند ،گفت :بسياري از مردم تا بيمار
نشوندبرايتحتپوششقرارگرفتن،مراجعهنميكنندو
درنهايتكمتراز ۱۵درصدپيشبينيمابرايپوششبيمه
درسامانهثبتنامكردهاند.حسينيبيانكرد:بيمهشدگاني
كه توانايي پرداخت حق بيمه دارند ،بايد ماهيانه  ۴۸هزار
و ۴۰۰تومان به ازاي هر نفر پرداخت كنند كه مبلغ زيادي
است و ميتوانند از مراكز درماني و خصوصي طرف قرارداد
بهرهمند ش��وند .وي گفت :در حال حاضر تنها به صورت
اورژانس��ي (نياز به بس��تري) ،افراد ميتوانند 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  ۱۰هزار بيمار خاص تحت
پوششبيمهسالمتهستندكهشاملبيمارانپيوندكليه،

دياليزي ،هموفيلي و اماس ميش��وند و داروها و خدمات
بستري ،مشمول حذف فرانشيز شده و ميتوانند رايگان
خدمات استفاده كنند.
حسينيدرموردحذفدفترچهدرمراكزدرمانينيزگفت:
حذف دفترچه درماني يكسري مراحل و آمادگي نياز دارد
كه در حال حاضر در  ۵۵بيمارستان دانشگاه تهران با كد
ملي بيماران پذيرش ميشوند و استحقاقسنجي انجام
ميشود .در بخش سرپايي و خصوصي نيز با الكترونيكي
كردن نسخهنويس��ي ،اقدامات ما انجام شده و پزشكان
نسخههاي خود را در دفترچه بيمه نمينويسند كه اين
اقدامنيزدرآيندهمنجربهحذفكاملدفترچهخواهدشد.
بهگفتهوي،درشهرستانهايدماوند،پرديس،فيروزكوه،
پيشوا ،قرچك و ورامين ،نسخهنويسي الكترونيكي آغاز
شدهاست.مديركلبيمهسالمتاستانتهرانتأكيدكرد:
با حذف دفترچه و اجراي نسخه الكترونيكي ،همپوشاني
بيمهاي 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�لامت است و براي پوش��ش بيمهاي مشاوره خدمات
روان نيز با دفتر روان وزارت بهداش��ت جلسات متعددي
داش��تيم كه اميدواريم اين پوشش تا اسفندماه ،نهايي و
مشاورههايي كه توسط روانپزشك ارايه ميشود هم تحت
پوششبيمهسالمتقرارگيرد.ويبااشارهبهاينكهتمامي
داروهاي توليد داخل تحت پوشش بيمه سالمت هستند،

افزود :همچنين بيش از ۸۰درصد داروهاي وارداتي تحت
پوشش هستند .مديركل بيمه سالمت استان تهران در
مورد پوشش درماني اتباع در سازمان بيمه سالمت گفت:
در حال حاضر حدود  ۱۳هزار نفر از اتباع تهران كه داراي
كارت اقامت هستند ،تحت پوش��ش قرار دارند و تمامي
تعهدات براي آنها همانند ساير بيمهشدگان است.

 ۷۰درصد عوارض كودكآزاري در بزرگسالي مشخص ميشود
معاوناموراجتماعيسازمانبهزيستيكشوربابياناينكه
ش��ايعترين كودك آزاري غفلت از كودكان است ،گفت:
كودكآزاري مزمن باعث كاهش  ۶۰درصد بهرهوري فرد
دربزرگساليميشود.حبيباهللمسعوديفريددربارهمراكز
نگهداريكودكانباالي ۱۸سالدربهزيستيگفت:درحال
حاضر تعداد مراكزنگهداريافرادباالي ۱۸سالكماستو
خيريناينمراكزرامديريتميكنند،البتهكودكاندرمراكز
شبهخانوادهبهزيستيبالفاصلهبعدازورودبه ۱۸سالازاين
مراكز ترخيصنميشوندوخيرين همچنان حمايتهاي
الزمراازدخترانوپسرانيكهبهاين سنرسيدهانددارند.
او با بي��ان اينكه ش��رط الزم ب��راي ترخي��ص از مراكز
ش��بهخانواده  ۱۸س��ال است ،اما ش��رط كافي اين سن
نيس��ت ،ادامه داد :هدف ما اين اس��ت كه اين اقدامات را
نظاممند ك��رده و بتوانيم در قالب مراكز آمادهس��ازي يا
مدلهاي پانس��يون مانند اين كودكان را بعد از  ۱۸سال
هم تا زماني ك��ه توانايي الزم را براي حضور مس��تقالنه
در جامعه كس��ب كنند ،نگهداري كنيم .در حال حاضر
 ۱۵الي  ۲۰مركز نگهداري افراد باالي  ۱۸سال داريم كه
توسط خيرين راهاندازي شدهاند ،البته بيش از  ۹۰درصد
مراكز ش��به خانواده ما توس��ط خيرين راهاندازي شده و

زيرنظر سازمان بهزيستي فعاليت ميكنند .معاون امور
اجتماعي سازمان بهزيستي كشور همچنين درباره طرح
غربالگريآسيبهاياجتماعيدرمدارسگفت:اينطرح
جزئي از همان طرح نماد يا نظام مراقبتهاي اجتماعي
دانشآموزان است كه توس��ط وزارت آموزش و پرورش
اجرا ميشود.ما نيز مانند س��اير دستگاهها جزو شركاي
اصلي اجراي اين طرح هستيم .در اين طرح اگر مواردي از
كودكآزاري ،خشونت خانگي و اعتياد كودكان شناسايي
شودبهسازمانبهزيستيارجاعدادهميشودومامداخالت
الزم را انجام ميدهيم ،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��اورههاي الزم حمايت كنيم،
اما چنانچه خانواده شرايط الزم را نداشته باشد يا بهطور
موقت صالحيت نگهداري كودك را نداشته باشد ،كودك
را براي مدت زمان كوتاهي در مجموعه بهزيس��تي و دور
از خانواده نگهداري ميكنيم يا اينكه براي مدت كوتاهي
سرپرستي كودك را به اقوام سببي يا نسبي ميدهيم .او
به ايلنا گفت :در برخي موارد نيز كه پدر باعث آزار كودك و
خانواده بوده است ،با توجه به اينكه كودكآزاري 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 ميكني��م و بچه در كنار م��ادر ميماند .در حقيقت
بجاي اينكه فرد آزاردي��ده را از خانواده دور كنيم ،فردي
كه باعث آزار شده است را از خانواده دور ميكنيم .معاون
امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور درباره آمارهاي
كودكآزاري در سال  ۹۸تصريح كرد :در آمارهايي كه در
اورژانس اجتماع��ي  ۱۲۳در خصوص كودكآزاري ثبت
ميشود ،تفاوت محسوسي را نسبت به سالهاي گذشته
احساس نكردهايم .البته اين نشاندهنده اين نيست كه
كودكآزاري كمتر شده يا ثابت مانده است .آمارهايي كه
در خصوص كودكآزاري به ما مراجعه كردهاند نسبت به
سال گذشته تغيير محسوسي نداشته است .فريد تاكيد
كرد :براي اينكه بخواهيم كودكآزاري كاهش پيدا كند،
بايد حتما اقدامات پيشگيرانه را انجام دهيم سبكهاي
فرزندپ��روري و مهارتهاي زندگي را ب��ه مردم آموزش
دهيم .همچنين درباره اي��ن قانون كه كودكآزاري يك
جرم عمومي اس��ت ،بايد به مردم اطالعرس��اني كنيم و
چنانچه كودكآزاري مش��اهده كردند س��ريعا به مراكز
انتظامييااورژانساجتماعياطالعدهند.اوادامهداد:اكثر

تماسهايمادرخصوصكودكآزاريازطريقهمسايهها
است و اگر مردم در جريان اين قانون قرار بگيرند ميتوانند
در همان مراحل اوليه كودكآزاري به ما اطالع دهند و ما
سريعا جلوي آن را بگيريم و اقدامات الزم را در خصوص
آن انجام دهيم.
     بيشتر كودكآزاريها از نوع رواني است
معاوناموراجتماعيسازمانبهزيستيكشوربابياناينكه
خيلي از كودكآزاريها عامدانه نيست و همچنين صرفا
همه موارد كودكآزاري از نوع ضرب و شتم نيست ،ادامه
داد:دربسياريازمواردكودكآزاريروانياست.تبعيضها،
توهينها ،تحقيرها از نوع كودكآزاري رواني اس��ت كه
ميتوانيم با موارد پيش��گيرانه مانند سبك فرزندپروري
اين ن��وع از كودكآزاريها را كاه��ش دهيم .فريد درباره
بيشترين نوع كودكآزاري خاطرنشان كرد :در همه جاي
دنيا ش��ايعترين نوع كودكآزاري كه بيش از  ۵۰درصد
كودكآزاري را شامل ميش��ود ،غفلت از كودكان و عدم
توجه به كودك در زمينههاي 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 كودكآزاري

را انجام ميدهيم .بعد از آن كودكآزاري رواني شايعترين
نوع آزار كودكان است كه شامل تبعيض ،تحقير ،توهين
و ...اس��ت .وي ادامه داد :در كودكآزاري جس��مي نيز از
بع��د رواني آن نيز بدتر اس��ت .در مطالعاتي كه در چين و
امريكا شده است بار كودكآزاري مزمن هزينههاي بسيار
سنگيني را براي جامعه ايجاد ميكند و ۷۰درصد عوارض
كودكآزاري مزمن در بزرگس��الي مش��خص ميشود و
كودكي كه دايما در معرض آزار اس��ت در بزرگسالي ۶۰
درصدميزانبهرهورياشكاهشپيداميكند.معاونامور
اجتماعي سازمان بهزيستي كش��ور درباره كودكآزاري
جنسينيزگفت:در موارديكهبه ماگزارشداده ميشود،
كودكآزاريجنسيكمتراز ۱درصداست،امااينموضوع
با توجه به اينكه شناسايي آن بسيار سخت است نيازمند
آموزش و آگاهسازي اس��ت .بايد به كودكان آموزشهاي
لمس خ��وب و لمس بد و حريم خصوصي ارايه ش��ود .ما
ميتوانيمبسياريازكودكآزاريهايجنسيراباآموزش
مناسببهكودكانكاهشدهيم.البتهاگرچنانچهكودكي
باعالئمافسردگيمشاهدهشدحتمابايداينموضوعرانيز
در نظر بگيريم ،اما عم��ده فعاليتهاي ما بايد در مباحث
پيشگيرانهوآموزشباشد.

راهوشهرسازي
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نكلفتي خيابانها را اجاره ميدهند
يك مقام مسوول :عدهاي با زور و گرد 

كسب درآمد غيرقانوني ازمعابر عمومي پايتخت

گروه راه و شهرسازي|
به گفته حميدرض��ا تحصيلي ،مديرعامل ش��ركت
س��اماندهي صنايع و مش��اغل ش��هر عدهاي با زور و
گردنكلفتي خيابانهاي شهر را به عدهاي ديگر اجاره
ميدهند.
به گزارش «تعادل» ،تهران سالهاس��ت كه با معضل
دستفروشي مواجه است و در سالهاي اخير به دليل
ت��ورم و ركود اقتصادي ناش��ي از تحريمه��ا بر تعداد
دستفروشان افزوده شده اس��ت .اگر در سالهاي دور
اقش��ار ضعي��ف و مهاجراني كه از روس��تاها به تهران
ميآمدند به دليل نبود شغل باالجبار به دستفروشي
روي ميآوردند اما اكنون اقشار متوسط هم براي گذران
زندگي دستفروشي را به عنوان شغل دوم خود انتخاب
كرده و ش��بها در معابر و چهارراههاي شهر اقدام به
دستفروشيميكنند.
عدهاي نيز دستفروش��ي در زير زمين را به معابر شهر
ترجيح داده و در واگنهاي شلوغ مترو كاالهاي خود
را ميفروشند .به زعم كارشناسان ،دستفروشي شغلي
كاذب محسوب ميش��ود اما نميتوان تعداد زيادي از
ش��هروندان را كه از اين طريق كسب درآمد ميكنند
ناديده انگاشت و به بهانه سد معبر جلوي فعاليت آنها
را گرفت.
اين را هم بايد در نظر داش��ت كه طي سالهاي اخير
با كاهش قدرت خريد ش��هروندان ،آنه��ا نيز ترجيح
ميدهند تا اجناس ارزانتر حتي با كيفيت پايين تهيه
كنند و به همين دليل وجود دستفروشان با استقبال
مردممواجهشدهاستواينيكنيازدوطرفهبينمردم
و دستفروشان است.
از سوي ديگر سالها اس��ت كه در دورههاي مختلف
مديريت شهري ش��اهد برخورد نامناس��ب ماموران
ش��هرداري با دستفروش��ان بودهايم و اي��ن موضوع
فقط مختص تهران نيس��ت و در ش��هرهاي ديگر نيز
برخورد خشن با دستفروش��ان رواج دارد .بارها شاهد
طرحهاي ضربتي شهرداريها براي جمعآوري بساط
دستفروش��ان بودهايم كه با بدتري��ن رفتارها و اعمال
خشونت بساط دس��تفروش را كه تمام زندگي ودار و
ندارش محسوب ميشود را تخريب كرده و باقي مانده
را با خود ميبرند.
فارغ از رفتارهاي نامناس��ب ماموران ش��هرداري ،اما
شهرداريها نيز داليل خاص خودشان را دارند .عالوه
برسدمعبرگاهممكناستدستفروشانبهمحليبراي
عرضه كاالهاي غيرمجاز ،فروش غيرمجاز محصوالت
بهداشتي و ...تبديل ش��ود و مشكالت عديدهاي را در
س��يماي ش��هري ،تردد عابران در معابر شهر و ايجاد
معضالت ترافيك ش��هري به وجود بياورد .پديدهاي
كه توازن اجتماعي ،فرهنگي شهر را بههمريخته و به
عنوان يك شاخص نامطلوب شهري به چشم ميآيد.

بنابراين به نظر ميرسد ش��هرداري بايد هدف خود را
ساماندهي دستفروشان قرار دهد نه اينكه در روزهاي
پاياني س��ال مانع از فعاليت آنها شده و عدهاي 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 خيابانهاي ش��لوغ و پر تردد با قيمتهاي باال
اجارهدادهميشود.يعنيعدهايبهاندازهچندموزاييك
فضا را با قيمتهاي باال به دستفروشان اجاره ميدهند.
حميدرضا تحصيلي ،مديرعامل ش��ركت ساماندهي
صنايع و مش��اغل ش��هر ته��ران درباره س��اماندهي
دستفروشها گفت :شركت ساماندهي مشاغل سيار
حلقه دوم اين مساله است و در حلقه اول بايد شركت
شهربان و حريمبان نسبت به انضباط شهري اقدام كند.
او افزود :تعدادي از افراد شناس��ايي ش��دهاند كه واقعا
دستفروش هستند و براي اين موارد به مناطق 22گانه
نامهفرستادهايم و دس��تور داديم ،شهرداريها در هر
منطقه محلهايي را در اختيار ما قرار دهند و براساس
آمار اعالمي محلهايي 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 نميدهد ،ضمن اينكه همه اين

افراد دستفروش نيستند؛ برخي مغازهداراني هستند
كه سطح خيابان را اشغال كردهاند يا عدهاي مافياي اين
كارهستندوسطحخيابانرابههمديگراجارهميدهند
و بايد ساماندهي آنها انجام گيرد .اما همانطور كه گفتم
بعد از اقدام شهربان ما در حلقه دوم قرار داريم و اقدامات
را انجام ميدهيم.
تحصيلي گفت :عدهاي كاس��ب نيس��تند و ب��ا زور و
گردنكلفتي خيابانهايي را گرفتهاند و به عدهاي ديگر
اجارهميدهند،با اينمواردمانندقبلبرخوردميكنيم.
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 بيكانون را
ساماندهي كند .با توجه به اينكه به روزهاي پاياني سال
نزديك ميشويم ،براي رسيدن به يك رويكرد مناسب
تاكنون  4جلس��ه در ش��هرداري برگزار كردهايم و از
شهرداريهايمناطقخواستهايمتامكانهايمناسب
براي اسكان دستفروشان را به ما اعالم كنند .همزمان
آيين نامه اجرايي مشاغل بيكانون را نيز در دست تهيه

داريم و اميدواريم بتوانيم افرادي را كه در اين مس��ير
فعاليت ميكنند و شغل اصلي آنها دستفروشي است را
شناسايي كرده و آنها را ساماندهي كنيم.
باتوجهبهاينكهبهروزهايپايانيسالنزديكميشويم
شهرداريچنانچهقصد ساماندهيدستفروشانرادارد
بايد هر چه زودتركار را شروع كند.
ساماندهي كيوسكهاي مطبوعاتي
در كنار ساماندهي دستفروش��ان يكي از موضوعاتي
كه نياز به س��اماندهي دارد ،كيوسكهاي مطبوعاتي
اس��ت .همواره حرف و حديثهاي بسياري در ارتباط
با انحصار در واگذاري و ميزان اجاره اين كيوس��كها
مطرح ميشود و اين موضوع نياز به شفافسازي دارد.
تحصيل��ي در ادام��ه صحبتهاي��ش ب��ه رون��د
قيمتگذاريهايغيرمتعارفكيوسكهايمطبوعاتي
پرداخت و گفت :متاس��فانه عدهاي خاص در بعضي از
نقاط قيمتي را براي كيوسكهاي مطبوعاتي در فضاي
مجازي اعالم ميكنند كه غيرواقعي است .براي مثال
چندوقتپيشقيمتسهميليارديبراييككيوسك
مطبوعاتي در اندرزگو در فضاي رسانهاي منتشر شد و
به دليل تخلف آن كيوسك جمعآوري و به پاركينگ
انتقال داده شد.

او با اش��اره ب��ه تنظيم اليح��هاي براي س��اماندهي
كيوس��كهاي مطبوعات��ي گفت :براي س��اماندهي
كيوس��كهاي مطبوعاتي اليحهاي تنظيم و تقديم
ش��وراي ش��هر ش��د و منتظريم تا در صحن شوراي
ش��هر مطرح ش��ود .در اين اليحه افزايش اجارهبهاي
كيوس��كهاي 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 بهروزرساني است ،لذا منتظر مصوبه
شوراي شهر هستيم تا قرارداد و مساله هزينه و درآمدها
مشخصشود.
تحصيلي ادامه داد :در اجراي اين طرح از نرمافزاري كه
آماده بهرهبرداري است ،استفاده خواهيم كرد .براين
اساس يك باركد روي بدنه كيوسكها نصب ميشود و
مشخصاتمالكوآدرسكيوسكرامشخصميكند.
همه اين اطالعات بر روي س��ايت شركت ساماندهي
مشاغل سيار نيز ديده ميشود تا همه به صورت شفاف
از وضعيت كيوسكهاي مطبوعاتي مطلع شوند.
مديرعامل شركت س��اماندهي صنايع و مشاغل شهر
تهران با تاكيد بر اينكه هوشمندسازيدركيوسكهاي
مطبوعاتي يك تغيير بسيار مهم است كه اتفاق خواهد
افتاد،تصريحكرد:دراينطرحكيوسكهايمطبوعاتي
ميتوانند به عنوان مرجعي براي ارايه انواع خدمات از
جمله دس��تگاه خودپرداز ،شارژ موتورسيكلت ،نصب
مانيتوروپنلهايخورشيديمورداستفادهقرارگيرند.
او درباره افزايش قيمت اجارهبهاي كيوسكها با اضافه
شدنآپشنهايجديدگفت:اينمواردربطيبهافزايش
اجاره ندارد .كيوس��كها متعلق به شهرداري است و
براي شخص نيست و قرار است اين مورد اصالح شود.
براساسقانوناصالاجازهنداريم،كنارخيابانرابهكسي
اجاره دهيم يا بفروشيم .اين كيوسكها سالهاست كه
وجود دارند و نسبت به كسب درآمد نرمال از آنها بحثي
نيست ،اما بايد ساماندهي شوند و يك حساب و كتابي
در فروشو تعويض پيكر آنهاايجاد شود .اگر اين طرح به
زودي به اجرا برسد ،شاهد اتفاقات خوبي در ساماندهي
كيوسكهاي مطبوعاتي خواهيم بود.
او گفت :اي��ن طرح در قالب يك تفاهمنامه به زودي با
شركتسرمايهگذاريشهرداريتهران،مركزمطالعات
و سازمان زيباسازي شهرداري با محوريت ساماندهي
انجام خواهد شد و پس از انجام مطالعات اوليه ،تغيير
نوع كاربري و بدنه كيوسكها در دستور كار قرار خواهد
گرفت .اگر درآمدي از كيوسكها حاصل شود ،حتما
درصدي را براي بهرهبردار كيوسك نيز درنظر خواهيم
گرفت و اينگونه نيست كه تنها شهرداري منتفع باشد.
تحصيلي درباره درآمدي كه از اجراي اين اليحه حاصل
ميشود ،گفت :مبلغ درآمدي پيشبيني شده است و
پس از ارايه در صحن شورا اعالم خواهد شد.

پس از طرح اليحه ماليات برعايدي سرمايه در هيات دولت ،مطرح شد

ارجحيت رونق ساخت و ساز بر مالياتستاني از مسكن
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چندي پيش ،رييس اتحاديه امالك در اظهاراتي اعالم
كرد كه 77درصد معامالت بازار مسكن توسط تقاضاي
سرمايهاي انجام ميشود ،درواقعكاهش 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��رمايهاي و بهبود بازار مس��كن
ميدانند،اگرچهعضوكميسيونعمرانمجلسشوراي
اسالميمعتقداستكهدرشرايطكنوني،اولويتاصلي
كشور تقويت و رونق بخش مسكن و ساخت و ساز در
كشور است و اين موضوع از مساله دريافت ماليات هم
مهمتر و جديتر است.
به گزارش مه��ر ،ف��رجاهلل رجبي با اش��اره به تدوين
پيشنويس اليحه اصالح قانون مالياتهاي مستقيم،
ميگويد :يكي از مفاد و محورهاي اين اليحه ،ماليات
بر عايدي س��رمايه مسكن است ،در موضوع ماليات بر
عايدي سرمايه ،توجه به مابهالتفاوت 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 ميدهد :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 ميكند :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 ميكند .رجبي تصريح
ميكند :از طرف ديگر اجراي قانون ماليات بر عايدي

سرمايه مس��كن موجب ميشود 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 ميش��ود ،مگر آنكه قانون ماليات بر عايدي
سرمايه در تمام بازارهاي اقتصادي اجرايي شود.
عضو كميس��يون عمران مجلس ميافزايد :بر اساس
اليحه اصالح قانون مالياتهاي مس��تقيم ،نرخهاي
ماليات بر عايدي بر اساس مدت تملك به اين صورت
استكهتملكيكسالهوكمترحدود ۲۵درصد،بيش
از يك سال تا  ۶سال به ازاي هر سال معادل  ۲.۵واحد
درصد نرخ مذكور كاهش مييابد و  ۷س��ال و بيش��تر
حدود  ۱۰درصد خواهد بود.

استقبال از مصوبه دريافت ماليات
از خانههاي لوكس
عالوه بر ماليات برعايدي مس��كن ،يكي ديگر از انواع
ماليات مربوط ب��ه دريافت ماليات از خانههاي لوكس
است ،اقدامي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي از آن
استقبال ميكنند ،يكي از فعاالن بازار مسكن با اشاره به
تبعاتمثبتدريافتايننوعازمالياتميگويد:مصوبه
كميسيونتلفيقمبنيبرمالياتامالكلوكسميتواند
به احياي يكي از پايههاي مالياتي مهم منجر شود كه
در ديگر كشورها يكي از درآمدهاي مهم مالياتي دولت
است .به گزارش مهر ،محمد سعيد تجريشي ميافزايد:
يكي از مهمترين مناب��ع درآمدي دولتهاي محلي و
مركزيدربسياريازكشورهايجهان،مالياتبردارايي
( )property taxاست كه به صورت ماليات ساالنه
بر ارزش بازاري داراييها از قبيل زمين ،ملك ،خودرو
و ساير داراييهاي افراد وضع ميشود .او ادامه ميدهد:

در بين داراييهاي افراد ،زمين و ملك متداولترين پايه
ماليات بر دارايي است و عمده درآمدهاي مالياتي از اين
محل ،از ملك و زمين حاصل ميشود .تجريشي اضافه
ميكند :چگونگي دريافت و هزينهكرد اين نوع ماليات
در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در سال،۲۰۱۸
بهطورمتوسط ۵.۵درصدازدرآمدهايمالياتيدولتها
دركشورهايعضوسازمانهمكاريوتوسعهاقتصادي
(،)OECDازاينپايهمالياتيحاصلشدهاستكهاين
درصددربرخيكشورهاازجملهكرهجنوبي،انگلستان
و امريكا به بيش از  ۱۰درصد هم ميرسد.
اين پژوهش��گر اقتصادي ادامه ميدهد :در كش��ور ما
تا قبل از س��ال  ،۱۳۸۰طبق ماده  ۳قانون مالياتهاي
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 شهركها (به
استثناييكواحدمسكونيشخصحقيقياعمازخانه
يا آپارتمان به انتخاب او) مشمول ماليات ساالنه بودند.
اوي��ادآور ميش��ود :با اين ح��ال در اصالحي��ه قانون
مالياتهاي مستقيم در س��ال  ۱۳۸۰اين 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 ميشود به نوعي همين
منطق را دارد اما مبلغ آن بس��يار ناچيز است و درصد
بس��يار كمي از درآمدهاي ش��هرداريها را تش��كيل
ميدهد .تجريش��ي ادامه ميدهد :به عنوان مثال در
بودجه پيشنهادي سال  ۱۳۹۸شهرداري تهران تنها
 ۶۰۰ميليارد تومان به اي��ن موضوع اختصاص يافته
اس��ت كه حدود  ۶درصد از كل درآمدهاي شهرداري

تهران را ش��امل ميشود .اين در حالي است كه به نظر
ميرسدشهرداريتهرانيكيازبهترينعملكردهارادر
زمينه عوارض نوسازي دارد و وضعيت در ساير شهرها
احتماالً بدتر است.
اين كارش��ناس اقتصادي تصريح ميكند :در جريان
بررسي اليحه بودجه ۹۹در كميسيون تلفيق مجلس،
نمايندگانمجلسدراينكميسيون،مالكانواحدهاي
مسكوني گرانقيمت با ارزش ۱۰ميليارد تومان و باالتر
را مشمول پرداخت ماليات ساالنه كردند.
بهگفته او ،اين مصوبه با وجود اينكهپيشبيني ميشود
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
 ۱۳۸۰نيزدركشورماوجودداشت)بهپايههايمالياتي
كشور ميشود ميتواند 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
ميتوان مالياتهايي مانند ماليات بر خانههاي خالي
موضوع ماده ۵۴قانون مالياتهاي 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
مالياتساالنهامالكخالينسبتبهسايرامالك،عرضه
خانههاي خالي را تشويق ميكنند.

ايستگاه خبر

توصيه به مسافران جادهاي
در آستانه موج جديد بارشها
مديركل دفتر مديريت بحران و تجهيز ماش��ينآالت
سازمان راهداري و حملو نقل جادهاي،گفت :سامانه
جديد بارش��ي از امروز (يكشنبه) استانهاي كشور را
دربرخواهدگرفت،بنابراينبهمسافرانتوصيهميشود
تجهيزات زمستاني به همراه داشته باشند .به گزارش
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي،
محمد رودباري افزود :با توجه به اطالعيه هواشناسي به
استانهابرايانجامعملياتبرفروبي،نمكپاشيوهمه
عملياتراهداريزمستاني،تجهيزوتعميرماشينآالت
و همچنين تجهيز راهدارخانهها به تجهيزات مورد نياز
از جمله ش��ن ،نمك و ذخيره سوخت مورد نياز اعالم
آمادهباش شده است.

اوادامهداد:سازمانهواشناسياعالمكردهاستبارشها
در اس��تانهاي آذربايجانغربي ،آذربايجانش��رقي،
اردبيل ،زنجان ،كردس��تان ،ارتفاعات البرز ،گيالن و
مازندران در روز يكشنبهبه صورتبرف وباران و درنيمه
جنوبي كشور و كرمانشاه و ايالم به صورت باران خواهد
بود .رودباري افزود :همچنين در روز دوشنبه بارش برف
و باران استانهاي آذربايجانشرقي ،آذربايجانغربي،
اردبيل ،زنجان ،كردستان ،لرستان ،كرمانشاه ،شمال
چهارمحال و بختياري ،غرب اصفهان ،خراسان شمالي
و ارتفاعات استانهاي گيالن ،مازندران ،البرز ،گلستان،
شمال و ش��مال ش��رق خوزس��تان ،تهران و قزوين
پيشبيني ميشود .مديركل دفتر مديريت بحران و
تجهيز ماشينآالت س��ازمان راهداري اظهاركرد :در
برخيمناطقاستانهايگيالن،غربمازندرانوايالم،

بارشهابهصورتبارانخواهدبودكهلغزندگي،كاهش
ديد ،اختالل در ت��ردد جادهاي ،آبگرفتگي معابر و باال
آمدن آب رودخانهها را در پي خواهد داشت.
رودباري درباره آخرين وضعيت بازگشايي محورهاي
اس��تان گيالن اظهار ك��رد :در برف اخي��ر گيالن از
ماش��ينآالت و تجهيزات راهداري  ۱۱استان كمك
گرفتيم؛ ۶۱دستگاه ماشينآالت مختلفنظيربلدوزر،
لودر ،گريدر ،برفخور ،كاميون برف روب ،نمكپاش و
كمرشكن به استان گيالن اعزام شد.
پايانبارگذاريسنگينساختمانيدرمنطقه۲۲
پيروزحناچي ،شهردار تهران تاكيد كرد :طبق توافق
انجام شده با شوراي عالي شهرسازي ،ديگر بارگذاري
س��نگين تراكم س��اختماني در منطقه  ۲۲نخواهيم

داش��ت و روال عادي روند صدور پروانه در اين منطقه
انجام ميشود .حناچي در حاشيه ايين افتتاح ۵۵پروژه
شهريمنطقه ۲۲تهرانگفت:بخشمسكونيمنطقه
 ۲۲تهران به ش��كل بيرويهاي در س��الهاي گذشته
توسعه داشته اما موضوع خدمات آن مغفول بوده است.
به گفته حناچي ،شهر تنها محيط مسكوني نيست و
بايدبهتناسبآنخدماتدهيوهمچنينايجاداوقات
فراغت براي شهروندان مدنظر قرار گيرد.
شهردار تهران با انتقاد از بارگذاري بيرويه ساختمان در
اينمنطقهافزود:اتفاقيكهبعدازسال ۸۶دراينمنطقه
افتادموضوعياستكهبايد ساعتهادربارهآننوشتو
بايد بررسي شود كه چرا چنين اتفاقي افتاد.
او اظهاركرد :در همه اسناد قبل از آن ،منطقه  ۲۱و ۲۲
آخرينفرصتهايتهرانبرايتنفسوتفرجبودهاست،

اما اتفاقي برايش افتاد كه نميشود از آن ساده گذشت.
يكي از اقدامات ش��هرداري اين بود كه طرح تفصيلي
منطقه ۲۲را به كميسيون ماده ۵برد و تالش كرديم تا
اين منطقه سر و ساماني بگيرد.
اوافزود:اينمنطقهآخرينذخايرزيستمحيطيتهران
راهمبهخوداختصاصدادهاستوايندرحالياستكه
اين منطقه كمآبترين منطقه شهر تهران است .يكي
از مشكالت اين منطقه بارگذاري بيش از حد در سطوح
مسكوني است كه اگر همه برجها ساكنيني پيدا كند
برجها مشكالت خود را بيشتر نشان ميدهد.
وي گف��ت :پروژهه��اي بزرگ ته��ران نظي��ر مركز
همايشهاي رازي ،زيرگذر گيشا ،پروژه اتوبان رستگار
همگيتاپايانسالافتتاحخواهدشدوازسالبعدنسل
جديدي از پروژههاي شهري را خواهيد ديد.

ايرانشهر
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 ،نامهنگاري
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 صحبتهاي خداكرمي ،روز گذش��ته نيز
سيدمحمود ميرلوحي ،نايبرييس كميسيون
نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران از ابعاد ديگر
اين نامه پرده برداشت و درباره روند رسيدگي به
تخلفاتدورهپيشينمديريتشهريگفت:براي
اينكهبهوظيفهخوددراينزمينهعملكنيم،نامه
محرمان ه ارسال ش��ده به شوراي نگهبان را براي
رييسهيات اجراييانتخاباتنيزارسالكردهايم.
او تصريح ك��رد :با توج��ه به اينكه گفته ش��د،
تخلفي از جانب آقاي قاليباف انجام نشده است،
گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور را براي
شوراي نگهبان ارس��ال كرديم و آنها بايد پاسخ
بدهند كه با وج��ود  ۸۰۰مورد گزارش��ي كه از
تخلفات ذكر ش��ده ،آيا ميشود يك فرد را از اين
تخلفات مبرا دانست؟
انتقاد از عملكرد يك بام و دو هوا
نايبرييس 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
ميشود ،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
دوهواعملميشودواگراينمواردمبنايتصميم
اس��ت ،چرا براي برخي در نظر گرفته ميشود و
براي برخي نه .او درباره  ۳۳مورد تخلفاتي كه در
گزارشحسابرسيسال ۹۳مطرحشد،اظهاركرد:
بر مبناي گزارشي كه دو بخش حراست و بازرسي
شهرداريارايهدادهاندتاكنون ۱۰موردازتخلفات
اينگزارشموردتاييدقرارگرفتهاستومتاسفانه
موارد مهم آنكه 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 پرداختها
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 كداميك از
مواردتخلفازجنسقضايياستتابهقوهقضاييه
شكايت شود و كدام يك از جنس تخلفات اداري
است تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
نايبرييس 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  ۸۰۰مورد تخلف كه امالك
نجوميتنهايكيازآنهااست،اشارهميكند،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 ميشد؟
اكنون همهچيز به حدي شفاف است كه گاهي
سازمان بازرس��ي كل كش��ور حتي در كارتابل
مديران ورود پيدا ميكند و نسبت به تصميماتي
كهحتيهنوزاعمالنشدهاخطارميدهد.سازمان
بازرسي كل كشور گزارشهاي خود را ارايه كرده
است و آخرين آن مربوط به تيرماه امسال بود كه
به ۴۱مورد تخلف نيز اشاره شد ،اما چه برخوردي
با آن شد .ميرلوحي تصريح كرد :واقعا جاي سوال
است كه چطور چنين برخوردي با گزارشهاي
تلنبار شدهازدوره قبليمديريتشهريميشود،
چرانسبتبهاينمواردبرچسبمحرمانهميزنند
ومحتاطانهپيشميروند.نايبرييسكميسيون
نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران تاكيد كرد:
بايد سرنوشت پروندههاي قبلي ،پرونده تخلف
معاون اسبق شهردار وامالك مشخص شود.براي
غيرخوديها مو را از ماست بيرون ميكشند ،اما
براي خوديها اينگونه عمل نميكنند و بنا هم
نيست كه صداي اعتراض را بشنوند.
گاليهازبرخيمديرانكنونيشهرداري
نايبرييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي
شهر تهران در پاسخ به اينكه آيا تاكنون پاسخي
براي نامه ارس��الي به ش��وراي نگهبان دريافت
كردهايد ،گفت :خير ،هنوز پاسخي نگرفتهايم.
او در پاسخ به اينكه اگر اراده مديريت شهري در
بررسي پرونده تخلفات دوره پيشين شهرداري
قويتر بود ،آيا اين پروندهها سريعتر به سرانجام
نميرسيد،اظهاركرد:گاليههاييازبرخيمديران
داريم ،چرا كه اگر زودتر اقدام ميكردند و موارد
اخير را زودتر از اين مورد بررسي قرار ميدادند،
شايد اين بهانهها اكنون وجود نداشت.

اخبار
فهرستكااليي براي فرو 
ش
فوقالعاده پايان سال اعالم شد
شاتا|فهرستكاالهاوخدماتيكهدرنمايشگاههاي
فروش بهاره و فروشهاي فوقالعاده عرضه ميشوند
اعالم ش��د .بر اس��اس تصميم س��تاد تنظيم بازار
مسووليت برگزاري فروشهاي فوقالعاده بر عهده
اتاقهاي اصناف سراسر كشور نهاده شده است .بر
اين اس��اس اتاقهاي اصناف سراسر كشور مكلف
هس��تند برگزاري فروشهاي فوقالع��اده را طبق
ضوابط مرتبط يعني كيفيت ،ميزان تخفيفهاي
اعمالي و ...با اطالعرساني مناسب مديريت و نظارت
كنند .درنتيجه برگزاري نمايشگاههاي فروش بهاره
نيز طبق دستورالعمل ابالغي از سوي وزير صنعت،
معدن و تجارت با مس��ووليت و محوريت اتاقهاي
اصناف در سراس��ر كش��ور با حداقل هزينه غرفه،
برنامهريزي خواهد شد.
اقالم اساسي و مواد غذايي مانند برنج ،شكر ،روغن
خوراكي ،حبوبات ،ماكاروني ،رب گوجهفرنگي و...
در كنار اقالم پروتئيني نظير گوشت قرمز ،گوشت
مرغ و تخممرغ در اين نمايشگاهها و فروشهاي 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
نيازدرنمايشگاهفروشبهارهوفروشهايفوقالعاده
سراسر كش��ور عرضه ميشوند .در عين حال ستاد
تنظيم بازار فهرست خدمات مش��مول را حمل و
نقل درونشهري و برونشهري شامل بار و مسافر،
هوايي ،ريلي و ج��ادهاي و دريايي ،خدمات تعمير
خودرو و خدمات پ��س از فروش ،امكان تفريحي و
فرهنگي،سياحتيوزيارتي،هتلداريوگردشگري،
خدماتگردشگري،ارايهخدماتخبازي،قاليشويي
و خشكشويي و ...اعالم شده است .صنوف منتخب،
ميادين ميوه و ترهبار ،فروش��گاههاي زنجيرهاي و
اتحاديه تعاونيهاي كارمندي ،كارگري ،فرهنگيان
و نيروهاي مسلح در اولويت شبكههاي توزيع طرح
بوده و مكلف به همكاري حداكثري در اجراي طرح
ايام پاياني سال هستند.

 ۸۰درصد از واحدهاي 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
اظهاركرد:طرحاعمالشناسهكاالبرايلوازمخانگي
از  ۱۵دي براي واحدهاي توليد و از تاريخ  ۱۵بهمن
براي واحدهاي توزيعي آغاز شد .او گفت :با توجه به
ميزان قاچاق لوازم خانگي كه در كش��ور وجود دارد
و آسيبي كه به توليدكننده و مصرفكنندگان اين
حوزه ميزند 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
همراهخواهدبود.هاشميبااشارهبهتنظيمآييننامه
جامع پيشگيري از قاچاق گفت :مطابق اين برنامه
بايد تمام كاالهاي موجود در انبارها و توليد شده در
كارخانجاتشناسهكاالدريافتكندتاازوروداجناس
تقلبي و قاچاق به بازار اجتناب شود .توليدكنندگان
و واردكنندگان همگي موظف به اخذ شناس��ه كاال
براياخذمحصوالتخودشدند.مديربخشصنايع
فلزيولوازمخانگيوزارتصمتبيانكرد:درمرحله
بعدياينافرادموظفبهاخذكدرهگيريبرايكاالها
خواهندشد؛ارايهكدرهگيريبرايمحصوالتباعث
ميشودتاهرمحصولازابتداتاانتهاموردارزيابيقرار
بگيردبهعبارتيديگربرايهرواحدكااليتوليدشده
كدياختصاصيدرنظرگرفتهميشودوبااستفادهاز
اينكدميتوانتشخيصدادكهمحصولفوقدرچه
مرحلهاي قرار دارد و چه مسيري را طي كرده است.
او افزود:كدرهگيريبرايكاالهاعملكردي شبيهبه
 GPSدارد و با استفاده از آن ميتوان شرايط كاال را
در هر لحظه ارزيابي كرد و دليل نامگذاري آن همين
است چرا كه با استفاده از اين كد ميتوان مسير طي
شدهوشرايطفعليمحصولرابهطوركاملرهگيري
كرد.هاشميتصريحكرد:درمرحلهفعليشناسهكاال
برايهرمحصولارايهشدواينبهمعنايآناستكه
هر نوع محصول توليد شده در كارخانجات داخلي يا
واردشدهدركشوربايدشناسهمشخصيداشتهباشد
برايمثالشركتيكه ۱۰مدليخچالتوليدميكند
موظف به دريافت  ۱۰شناسه براي هر نوع محصول
توليد شده است ،اما كد رهگيري بر خالف شناسه
كاال به تك تك محصوالت اختصاص پيدا ميكند.
مدير بخش صنايع فل��زي و ل��وازم خانگي وزارت
صمت بيان كرد :واحدهاي توليدي و واردكنندهها
اس��تقبال خوبي از اجراي اين طرح داشتند كه بنا
بود در مرحله اول براي  ۸كاال شامل يخچال فريزر،
ماشين لباسشويي ،ماشين ظرفشويي ،جاروبرقي،
لوازم صوتي و تصويري و مواردي از اين قبيل اجرايي
ش��ود ،اما توليدكنندگان براي كاالهايي مثل اتوي
برقي ،چرخ خياطي ،ماكروويو ،پكيج و كولر گازي
هم داوطلبانه شناسه كاال دريافت كردند .او افزود :در
حال حاضر توسط واحدهاي توليدي داخلي حدود
 ۴هزارشناسهدريافتشدهكهبه ۱۹۶واحدصنعتي
مربوط است؛ شركتهاي واردكننده هم حدود ۸
هزار و  ۳۱۰شناس��ه دريافت كردهاند .بيش از ۸۰
درصدازواحدهايصنعتيمشمولاينطرحشناسه
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
تمامجلساتيكهبراياجراياينطرحبرگزارشدبر
آنتأكيدداشتيم.
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صنعت،معدنوتجارت

ثبت سفارش براي خودروهاي مانده در گمرك باز ميشود

شرايط ترخيص خودروهاي دپويي
تعادل|گروهصنعت|
براس��اس مصوبه  16بهمن ماه  98هيات وزيران ،مجوز
ترخيص  5108خودروي دپو شده در گمركات پس از 3
سال بالتكليفي صادر شد .پيش از اين دولت در دو مصوبه
جداگانه در ديماه 97و ارديبهش��ت 98مجوز ترخيص
 ۷۱۵۳دستگاه 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 رايزنيهاي صورت گرفته ،دولت مجوز ترخيص مابقي
خودروهاي دپو ش��ده را صادر كرد .اما در تازهترين خبر،
معاون فني گمرك ،به تشريح جزيياتي از تعيين تكليف
اينخودروهاوشرايطترخيصآنهاپرداختهاست.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  ۱۰۴دستگاه خودرو كه از محل تسهيالت مربوط
به جانبازان است و باالي  ۲۵۰۰سي سي هستند ،اجازه
ترخيصيافتند-3.بامصوبههياتدولتخودروهايباالي
 ۲۵۰۰سيسي موجود در گمرك خرمشهر جهت تردد
در محدوه منطقه آزاد اروند كه تا تاريخ  ۳۱مرداد ۱۳۹۷
برايآنهاقبضانبارمنطقهصادرشده،نيزتعيينتكليفو
ترخيص ميشوند -4.خودروهايي كه در محاكم قضايي
مطرحودرحالرسيدگيهستندوبيشاز 2هزاردستگاه
اعالمشدهاند،درصورتصدورحكمقطعيبرائت،بدوندر
نظرگرفتنمهلتاعطاييتوسطمصوبهاخيرهياتدولت،
قابل ترخيص خواهند بود -5 .همچنين خودروهايي كه
تشريفاتراطيكردهبودند،بدونمجوزجديديترخيص
ميشوند -6 .در نهايت مالك تعيين تكليف خودروهاي
ساخت و سفارش امريكا ،اعالم نظر حوزه معاونت حقوقي
رياستجمهورياست.
مجوز دولت براي خودروهاي محبوس
تيرماه سال  ۹۶بود كه وزارت صمت با ابالغ بخشنامهاي،
ثبت سفارش خودرو را فقط براي نمايندگيها مجاز اعالم
كرد ،اما پس از گذشت مدتي ،سامانه ثبت سفارش بهطور
كامل بسته شد .البته پس از مدتي با اعمال قوانين جديد
براي واردات خودرو ،قفل سايت ثبت سفارش در ديماه
همانسالبازشد.پسازآنودرتيرماه 97بادستورمحمد
شريعتمداري وزير پيشين صمت ،واردات 1339قلم 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
بااينمصوبهاجازهترخيصنيافتند.
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
هماهنگياقتصاديدرتصميمي،مجوزترخيص۱۳هزار
خ��ودرو را در ديم��اه 97صادر كند .ب��ه موجب مصوبه
 16ديماه كه از س��وي اس��حاق جهانگيري معاون اول
رييسجمهور 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  ۲۵ديماه
 97مخالفت خود را با ترخي��ص خودروهاي وارداتي كه
بعد از ۱۶مردادماه ۹۷وارد گمركات كش��ور شده بودند،
اعالم كرد .برهمين اساس ،دولت اجازه ورود بدون انتقال
ارز خودروهاي دپويي پس از ابالغ سياس��تهاي ارزي را
نداد .اين سياست دولت يكبار ديگر سرنوشت  13هزار
خودروي دپو شده را در هالهاي از ابهام قرار داد.
ناگفته نماند دولت در دو مصوبه جداگانه يكي در ديماه
سال 97و ديگري در ارديبهشت سال ،98مجوز ترخيص
نيمي از خودروهاي دپو ش��ده را صادر ك��رد .با اين حال
همچنان  ۵هزار و  ۱۰۸دس��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 رييسجمهور ارايه شد،
محمدنهاونديانمعاوناقتصاديمسوولرسيدگيبهاين
موضوع شد .از همين رو ،نتيجه جلسات معاون اقتصادي
رييسجمهوربادستگاههايذيربطموجبشد تامجوز
نهاييبرايترخيصخودروهايوارداتيماندهدرگمركات
از سوي هيات وزيران زده شود.
از اين رو ،چهارش��نبه  16بهمن ماه  98در جلسه هيات
وزيران ،خودروهاي وارداتي مانده در گمركات كشور بعد از
حدود 3سالتعيينتكليفشدند.درمصوبههياتوزيران
تاكيد شده كه دولت در راستاي رفع مشكالت خودروهاي
موجود در گمركات اس��تانهاي «خوزس��تان ،بوشهر و
هرمزگان» واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال
ساخت) كه تا تاريخ  ۱۶ديماه  ،97داراي ثبت سفارش و
قبض انبار اماكن گمركي ،مناطق آزاد تجاري -صنعتي يا
مناطق ويژه اقتصادي هستند را به صورت بدون انتقال ارز
ياازمحلارزمتقاضيبااظهارمنشأارزوتاييدبانكمركزي
ايران بالمانع ميداند .در بخش ديگري از دس��تورالعمل
ابالغيدولتتاكيدشده،خودروهاييكهتاتاريخ۱۶ديماه
 ،97داراي قبض انبار بوده و با رويه بانكي تامين ارز شدهاند،
با پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ سامانه سنا
درروزترخيص،باهمانثبتسفارشبانكيقابلترخيص
هستند.اينمصوبههمچنينتغييرتعرفهبرخيازخودروها
را مورد اشاره قرار داده و آورده است كه خودروهايي با ارزش
بيش از ۴۰هزار دالر با محاسبه و پرداخت ۴۰واحد درصد
سودبازرگاني،مازادبرماخذحقوقوروديمندرجدرجدول
تعرفه كتاب مقررات صادرات و واردات ،براس��اس شرايط
موصوفقابلترخيصهستند.
وضعيتجديدترخيصخودروهايوارداتي
حال اما موضوع مهمي كه از س��وي يك مقام مسوول در
گمركمورداشارهقرارگرفتهاست،بازشدنثبتسفارش
برايبرخيازخودروهايفاقدثبتسفارشاست.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
سفارشهستندبرميگردد،آنهمدرشرايطيكهدرحال
حاضر ثبت سفارشخودرو ممنوعاست.
از س��وي ديگر ،با توجه به اينكه مفاد مصوبه  ۱۶ديماه
 ۱۳۹۷هياتوزيران،بهجزبند()۳آنكهمهلت 4ماههاي
برايترخيصخودروهاتعيينكردودرادامهدوماهتمديد
شد،هنوزقابلاجراست،بنابرايندرراستاياجراييكردن
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
خودروهايحائزشرايطمصوبهقبلياقدامتااينخودروها
قابليت اظهار و انجام تش��ريفات گمرك��ي و ترخيص از
گمرك را داش��ته باش��ند .حال با توجه به اينكه حدود
 ۱۱۰۰دستگاهازخودروهايباقيماندهفاقدثبتسفارش
هستند،امكانترخيصبرايآنهاوجودنداشتوبهگمرك
نيز اظهار نشدهاند ،با ابالغ مصوبه ،بخشي از اين خودروها
تعيينتكليفشدهوباصدورثبتسفارشقابليتاظهارو
ترخيصازگمركپيداميكنند.
همچنين ب��ا توجه به اينك��ه ورود خودروه��اي باالي
 ۲۵۰۰سيسي به سرزمين اصلي ممنوع است ،در بين
خودروهاي دپو ش��ده تعداي داراي اين شرايط هستند
كه در مورد آنها نيز ظاهرا تصميمگيري 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 ميش��ود ،اين در حالي است
كه حدود ۱۰۴دس��تگاه خودرو از قبل از سال ۱۳۹۳در
گمركباقيماندهكهازجملهخودروهايواردشدهازمحل
تسهيالت مربوط به جانبازان است كه اكثريت اين ۱۰۴
دستگاهباالي ۲۵۰۰سيسيهستند.
البته براس��اس اظهارات معاون فن��ي گمرك ،با مصوبه

هيات دولت خودروهاي باالي ۲۵۰۰سيسي موجود در
گمرك خرمشهر جهت تردد در محدوه منطقه آزاد اروند
كه تا تاريخ  ۳۱مرداد  ۱۳۹۷براي آنها قبض انبار منطقه
صادر شده است نيز تعيين تكليف و ترخيص ميشوند،
كه از  ۲۲۷خ��ودرو در گمرك خرمش��هر (منطقه آزاد
اروند) قرار دارد كه ۱۵۴دس��تگاه باالي ۲۵۰۰سيسي
هستند .اما در مورد خودروهاي ساخت و سفارش امريكا،
مالك تعيين تكلي��ف ،اعالم نظر حوزه معاونت حقوقي
رياستجمهوريباشد.
در اي��ن ميان اما برخي از خودروهاي وارداتي دپو ش��ده
داراي پروندههاي قضايي هس��تند ،كه تعداد آنها بيش
از ۲۰۰۰دس��تگاه اعالم شده بود؛ حال اين پرسش قابل
طرحاستكهسرنوشتاينخودروهاچهميشود؟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
توسطمصوبهاخيرهياتدولت،قابلترخيصخواهندبود.
همچنين براساس اين دستورالعمل جديد ،خودروهايي
كه تشريفات را طي كرده بودند ،نيز بدون مجوز جديدي
ترخيص ميشوند .البته حدود  ۱۰۴۸دستگاه از ۵۱۰۰
خودروي باقي مانده در گمرك ،جزو خودروهايي بودند
كه در مدت 6ماهه 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.ازسويديگر،همانطوركهدرارتباطبااينقبيل
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 دستگاههاي مربوطه جهت ترخيص
خودروهاي باقي مانده قرار خواهد گرفت .حال كه پس
از كش و قوسهاي فراوان ،خودروهاي محبوس مجوز
ورود به س��رزمين اصلي را دريافت كردند ،اين پرسش
بعضا مطرح ميشود كه ورود چند هزار دستگاه خودرو
آي��ا ميتواند بر روند قيمتي در ب��ازار خودرو در جهت
كاهشياثرگذارباشدياخير؟؛حسنكريميسنجريدر
گفتوگوبا«تعادل»دربارهاثرگذاريآزادسازي ۵هزارو
 ۱۰۸دستگاهخودرويدپوشدهبرنمودارقيمتيخودرو
دربازارميگويد:ازآنجاييكهشكافبينعرضهوتقاضا
برايخودرو 1ميليوندستگاهاست،ورود 5هزارخودرو
به بازار نميتواند خيلي تاثير بسزايي بر كاهش قيمت
خودرو داشته باشد .هر چند ممكن است به عنوان يك
مسكنموقتتاثيرمحدوديداشتهباشد.بهگفتهاو،اين
عدد باال نيست؛ چراكه توليد روزانه خودروسازيهاي
ايران رقم  4هزار و  500تا است .يعني اين تعداد برابر با
توليديكروزخودروسازانداخليكشوراست.سنجري
در ادامه تصميم دولت براي ترخيص خودروهاي دپو
شده را مثبت ارزيابي ميكند و ميافزايد :باتوجه به نياز
بازاربهعرضه،نبايداينخودروهادرگمركخاكبخورند
وبايدهرچهسريعترترخيصشوند.البتهاينكارشناس
خودروييدرمورداينكهآياممنوعيتوارداتخودرودر
شرايطفعليكهبازارخودروبهدليلعدمعرضهمناسب
ملتهب اس��ت ،اساسا سياست درس��تي است ،عنوان
ميكند :از يكسو 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
متقاضيانخودرو،ممنوعيتوارداتمنطقينيست؛اما
در مجموع اين تصميم دولت براي كاهش تقاضاي ارز را
ميتوانمنطقيارزيابيكرد.

قاچاق پوشاك  ۲۳۵هزار شغل را از بين برد
مشاور مبارزه سيستمي و كاالمحور ستاد مركزي مبارزه
با قاچاق كاال و ارز كشور با بيان اينكه در سال  96به ميزان
 ۲.۶ميليارد دالر قاچاق پوشاك صورت گرفته است افزود:
 ۲۳۵هزارشغلدراينرابطهازبينرفت.محمدقديميدر
يازدهمينجلسهكميسيونبرنامهريزي،هماهنگيونظارت
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،كفشولوازمخانگي،هدفازاجراياينطرح
راتشخيصلحظهايوانكارناپذيركااليقاچاقبيانكرد.
او با بيان اينكه با اجراي طرح رجيس��تري ،قاچاق موبايل
تقريبابهصفررسيدهوتنهاتخلفاتجزئيصورتميگيرد،
افزود:اينطرحبهمنظورتغييررفتارتدريجيوقانونمندي
ذينفعاندرحالانجاماستكهسطحعرضهرامدنظردارد.
قديمي تصريح كرد :در اين طرح سطوح مختلف از جمله
زنجيرهابتدايي،ميانيوانتهاييتامينوعرضهمدنظراست،
درهمينراستاتاكنوندرزنجيرهابتداييعرضهبهروزرساني
بسترهايسختافزاريشناساييقاچاقكاال،خودكارسازي

فرآيندهايگمركي،اتصالسامانههايفرابخشيبهمنظور
صحتسنجياطالعاتدرزنجيرهمياني؛ايجادسامانههاي
رصدفرآيندتوزيع،ايجادزيرساختهايسختافزاريمثل
دوربينهاي جادهاي و تدوين قوانين مورد نياز و در زنجيره
انتهاييتدوينقوانينموردنياز،آموزشهاوآگاهسازيهاي
متعددوايجادزيرساختهاياطالعاتيموردنيازعملياتي
شده است .او با تاكيد بر ضرورت مبارزه با قاچاق در سطح
عرضه گفت :اين مبارزه باعث تس��هيل اجراي سامانهها و
فرآيندهاي تجاري ،افزايش ريسك عرضه كاالي قاچاق،
افزايش قدرت تش��خيص كاالي قاچاق از كاالي قانوني و
كاهشتقاضايكاالازابتدايزنجيرهميشود.مشاورمبارزه
سيستمي و كاالمحور ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و
ارز كشور با اشاره به تصويب قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
درسال ۱۳۹۲كهبراساسآننداشتنشناسهكاالوشناسه
رهگيرييكيازمالكهايتشخيصكااليقاچاققلمداد
ميشود ،افزود :شناس��ه  GTINيك شناسه بينالمللي
استكهمعموالاكثركاالهايموجوددربازاراينكدرادارند

و حت��ي ايرانياني كه اقدام به صادرات ميكنند نيز اين كد
بينالمللي را دريافت ميكنند و كد كاالهاي ايراني در اين
شناسه ۶۲۶است.
اوبابياناينكهطبقآمارستادمركزيمبارزهباقاچاقكاالو
ارزكشوردرسال ۹۶بالغبر ۲.۶ميليارددالرقاچاقپوشاك
دركشورصورتگرفتهاست،گفت:اينآمارنشانميدهد
 ۹۸درصدپوشاكخارجيموجوددركشوردرقالبقاچاق
وارد ميشود و اين ميزان  ۲۱درصد كل قاچاق كشور را به
خود اختصاص داده است .بهواسطه اين حجم قاچاق۲۳۵
هزار ش��غل در كشور از بين رفت و از سال ۹۴تا ۹۶چيزي
حدود ۲۵درصد واحدهاي توليدي فعال در حوزه پوشاك
نيزكاهشيافتوواحدهايدارايچندشيفتكارينيزبا
كاهششيفتمواجهشدند.قديميتاكيدكرد:سهولتدر
قاچاق ،حمل آسان ،حاشيه سود نسبت به وزن و ريسك
پايين عرضه از عمده داليل قاچاق پوش��اك اس��ت ،اما با
تالشهاي صورت گرفته از شهريورماه  ۹۵واردكنندگان
پوشاك ملزمبه دريافتگواهي فعاليت نمايندگي شركت

ماليات ،دالالن خودرو را فراري داد
در بودج��ه ۹۹تصميم گرفته ش��ده كه خري��د و فروش
خودرو مشمول ماليات ش��ود .همين موضوع سبب شده
سرمايهگذاران اين بازار كه مدتي است به بازار هجوم آورده
و گرانيه��ا را هم رقم زدهاند ،از اجرايي ش��دن اين قانون و
پرداختمالياتهايسنگيننگرانشدهوخودروهايانبار
كردهخودراواردبازاركنندكهبااينكارآنها،التهاببازاركم
شده و قيمتها كاهش يافت ه است .به گزارش ايسنا احمد
نعمتبخش ،دبير انجمن خودروس��ازان ايران در رابطه با
علت كاهش قيمتها در بازار خودرو پس از روند صعودي
اخير با اعالم اين مطلب گفت :اينكه قيمتها كاهشياند،
عمدتا به دليل تصميم گرفته شده در بودجه ۱۳۹۹است
كهپيشبينيشدهبرايخريدوفروشخودرومالياتاخذ
شود .چند ماه است كه سرمايهگذاران براي خريد خودرو
هجوم آوردهاند و اكنون كه متوجه ش��دهاند 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
كردهاند .او ادامه داد :همزمان با اين موضوع ،با عرضه روزانه
بيش از  ۲۰۰۰دس��تگاه هريك از خودروسازان بزرگ به

بازار ،قيمتها كاهشي شدهاند .البته همانطور كه پيش از
اين نيز پيشنهاد دادهايم ،بهترين راه اين است كه قيمتها
تكنرخيشودتارانتازبينبرود.زمانيكهحجمنقدينگي
و اختالف قيمت ۲۵تا ۶۰ميليوني قيمت درب كارخانه و
بازارزمينههايايجادتقاضايكاذبوسوداگرانهرابهشدت
افزايشدادهكهسببجذابيتسرمايهگذاريوايجادداللي
دراينبازارميشود.نعمتبخشخاطرنشانكرد:تنهاراهاين
استكهخودرودرحاشيهبازارفروختهشود؛يعنيدرموقع
فروشقيمتاعالمنشودودرزمانتحويل،قيمتخودروبه
نرخحاشيهبازارتعيينشود.زمانيكهدالليهاازبينبرودو
خودروهاي انبار شده عرضه شود ،خودروسازان هم با نبود
قيمتهايدستوريمتحملزياننميشوند.داللهانيزكه
از قيمتهاي حاشيه بازار سودي نصيبشان نشود ،از اين
بازار كنار ميروند ،بنابراين تقاضا واقعي و متعادل شده و به
تدريجقيمتهاهمكاهشيافتهوتعادليميشود.بررسي
بازار نش��ان ميدهد كه قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي
طييكي،دوروزاخيرازشيبصعوديخودبرگشتهوروند
تخودرودربازار
نزوليبهخودگرفتهاست.برايناساسقيم 

خارجيشدند.ازخردادماه ۹۶وارداتپوشاكفاقدشناسه
ميسر نبوده است و از زمس��تان  ۹۷اجراي طرح مبارزه با
برندهاي محرز پوش��اك قاچاق در تهران و هفت اس��تان
كشورآغازشد.ويبااشارهبهاينكههدفازبرخوردباعرضه
پوشاك برند خارجي قاچاق تغيير رفتار عرضهكنندگان
اين برندهاس��ت ،گفت :اين طرح جوان��ب مثبتي چون
حداقلبودنتبعاتاجتماعي،حفظتعادلبازار،حمايتاز
توليدكنندگانواكثريتاتحاديههايپوشاك،حفظوايجاد
فرصتشغليدركشورو...رابهدنبالداشتهاست،همچنين
رونقكسبوكاربسياريازتوليدكنندگانايراني،تصاحب
بسياريازسكوهايفروشمناسبتوسطبرندهايايراني
درتهرانوتغييررفتار ۷۰درصديعرضهكنندگانبرندهاي
محرزدرتهرانبهعنواندستاورداجرايطرحمشهوداست،
اما در كنار آن با چالشهايي چون رايزني برخي از صاحبان
نفوذ با مس��ووالن جهت اجرا نشدن طرح و عدم همكاري
برخيدستگاههاراشاهدهستيم،اماشخصوزيركشوربر
اجرايجديطرحتاكيددارد.قديميبهابعادمختلفقاچاق

لوازمخانگياشارهكردوگفت:درسال،۹۶ميزانقاچاقدر
حوزه لوازم خانگي ۱.۶ميليارد دالر بوده است كه۸درصد
حجم قاچاق كل كش��ور را به خود اختص��اص ميدهد و
ب هواسطهاينقاچاق۵۶هزارشغلمستقيمدركشورازدست
رفتهاست.اوتصريحكرد:حجمزياديازلوازمخانگيداخل
بازارفاقدشناسهبودندكهتا ۱۵بهمنماهبهعرضهكنندگان
فرصت داده ش��د تا شناسه كاال اخذ و نصب شود و تا هفته
قبل بالغ بر ۱۳هزار شناس��ه كاال در حوزه لوازم خانگي در
كشور اخذ شده و به نظر ميرسد چيزي حدود  ۹۰درصد
كاالهايموجوددربازاردارايشناسههستند.مشاورمبارزه
سيستميوكاالمحورستادمركزيمبارزهباقاچاقكاالوارز
كشورتاكيدكرد:خوشبختانهعملياتروانيورسانهايانجام
شدهدربازارلوازمخانگيباعثشدهكهتقريبافروشگاههاي
مطرحكشوراجناسفاقدشناسهنداشتهباشند،همچنين
كميتهفضايمجازينيزذيلستادفعالشدهوسايتهايي
كه كاالهاي غيرقانوني عرضه ميكنند شناسايي و مورد
برخوردقانونيقرارميگيرند.

تأكيد بر همكاري بيشتر اتاق ايران و وزارت صمت
ديروز(شنبه 26بهمنماه)نسبتبهدوهفتهگذشتهبهطور
متوسطدرپرتيراژهايگروهسايپايكميليونو ۶۰۰هزار
تومانتاسهميليونو ۵۰۰هزارتومانكاهشقيمتداشته
است .قيمت پرايد ۱۱۱از ۶۶ميليون و ۵۰۰هزار تومان به
 ۶۳ميليونو ۹۰۰هزار تومانكاهش يافته است.كمترين
كاهشقيمتنيزمربوطبهتيبابودهكهاز ۷۶ميليونتومان
به ۷۴ميليون و ۴۰۰هزار تومان رس��يده است .بيشترين
كاهش قيمت در اين گروه خودرويي مربوط به ساينا بوده
كه از ۷۹ميلي��ون تومان در اوج به ۷۵ميليون و ۵۰۰هزار
تومان رسيده است .اما در محصوالت گروه خودروسازي
ايرانخودرونيزكاهشقيمتهابيشترازمحصوالتسايپا
و اكثرا حدود 6ميليون تومان بوده است .بيشترين كاهش
مربوطبهخودرودناباهفتميليونتومانكاهشوكمترين
آن مختص خودرو رانا با س��ه ميليون تومان كاهش بوده
است .پرتقاضاترين خودروهاي اين گروه همچون سمند
6LXميليونو ۳۰۰هزارتومان،پژوپارس ۲۰۶،صندوقدار
تيپ ۲وتيپ ۵آنهريك 6ميليونتومانو ۲۰۷صندوقدار
پنجميليونتومانكاهشقيمتداشتهاند.

وزيرصنعت،معدنوتجارتبههمراهقائممقامخوددرامور
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
وزارتخانهواتاقايراندرحوزهرتبهبنديواستفادهبهينهتر
ازظرفيتشورايگفتوگويدولتوبخشخصوصيمورد
تأكيدقرارگرفت.درنشستمشتركبينرييسواعضاي
هيات رييس��ه اتاق ايران با وزير صنعت ،معدن و تجارت و
معاونانايشان،ضمنقدردانيازهمراهياينوزارتخانهدر
حل مشكالت و مسائل مربوط به توليدكنندگان و فعاالن
اقتصادي،موضوعرتبهبنديكارتهايبازرگانيواستفاده
از سامانه يكپارچه تجارت مورد توجه قرار گرفت .عالوه بر
اينروندواگذاريبرخيازاختياراتوزارتصنعت،معدنو
تجارت به بخش خصوصي در چارچوب قانون و در راستاي
كاهش تصديگريهاي دولت ،بررسي شد .در اين راستا
غالمحسينشافعي،رييساتاقايرانازهمكاريهايوزارت
صنعت،معدنوتجارتدرحوزهصدوروتمديدكارتهاي
بازرگاني،رتبهبنديكارتهاوفعاالناقتصاديتشكركرد

و گفت :در كنار اقدامات صورت گرفته بايد براي اس��تفاده
دقيقتر از ظرفيت نهادهاي قانوني مانند شوراي گفتوگو
و ستاد تسهيل ،برنامهريزي دقيقي صورت گيرد .در ادامه
رضا رحماني ،وزير صنعت ،معدن و تجارت نيز تالشهاي
اتاقايرانبرايبهبودمحيطكسبوكاروپيگيريهاياين
نهادبرايحلمشكالتپيشرويبخشخصوصيراقابل
تقديرخواندوگفت:اگرقرارباشدمشكالتبهوجودآمدهدر
اقتصادراحلكنيمراهيجزهمكاريوهمراهيبيندولت
وبخشخصوصينداريم.اوخاطرنشانكرد:برگزاريمنظم
و هدفمند جلساتي از اين دست ميتواند به حل چالشها
كمككند.تعاملوگفتوگوبينتمامنهادهايتصميمساز
موجبهماهنگيووحدترويهشدهوماراازمشكالتناشي
ازتحريمهاعبورميدهد.درادامهحسينمدرسخياباني،
قائممقام وزير صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگاني از
اقداماتوتعامالتصورتگرفتهبينوزارتخانهواتاقايران
دربارهامكانبهرهبرداريازسامانهيكپارچهتجارتبهعنوان
يكاقدامموثربرايتسهيلفرآيندصدوروتمديدكارتهاي
بازرگانيواجرايبهترقانون،يادكرد.
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انتقاد شديد آلمان از قدرتهاي جهاني در كنفرانس امنيتي

مونيخ ،ويترين اختالفات اتحاد فراآتالنتيك

گروهجهان|
نشست سهروزه امنيتي مونيخ كه از روز جمعه آغاز شده تا
يكشنبه(امروز)ادامهداردبهمحفليبرايگلهگزاريوانتقاد
متحدانقديميازيكديگربدلشدهاست.ابتدافرانكوالتر
اش��تاينماير رييسجمهوري آلمان ،در مراسم گشايش
كنفرانس مونيخ ،امريكا را در كنار چين ،روسيه به افزايش
بيثباتيدرجهانمتهمكرد.سپسمايكپمپئووزيرخارجه
اياالتمتحده،انتقادمتحداناروپاييمبنيبرعقبنشيني
واشنگتنازرهبريجهانراردوتاكيدكردكهغربدرحال
پيروزي است .پمپئو خطاب به رهبران اروپايي گفت« :به
همراههمپيروزميشويم».امانوئلماكرونرييسجمهوري
فرانسه ،اما ساعاتي پس از اظهارات وزير خارجه امريكا در
پاسخبهاوگفت«:غربروبهتضعيفوافولاست».
پنجاه و ششمين نشست امنيتي مونيخ با حضور رهبران
بلندپايه ۳۵كش��ور جهان و حدود يكصد وزير خارجه در
حال برگزاري اس��ت .دهها نفر از رهبران و ديپلماتهاي
ارشدجهانازجملهرييسجمهورفرانسه،جاستينترودور
نخستوزير كانادا ،و دبيركل ناتو و هياتي از اياالت متحده
در اين كنفرانس كه هر ساله از سال ۱۹۶۳برگزار ميشود،
حضوردارند.بهاعتقادناظران،اينكنفرانسدرگذشتهنيز
درموارديمثلحملهنظاميامريكابهعراقدرسال۲۰۰۳
صحنهاختالفوتنشبيناروپاوامريكابودهاست؛وليتنش
فعلي بين دو سوي اقيانوس اطلس از موارد قبلي شديدتر
استوموضوعاتبيشتريراشاملميشود.
بهگزارش خبرگزاري فرانس��ه ،فرانك والتر اشتاينماير در
سخنرانيافتتاحيههمايشگفت«:روسيهاستفادهازنيروي
نظامي و تغيير مرزهاي اروپا به شيوه خشونتآميز را باري
نالمللي
ديگربهيكسياستبدلكردهاست.چينقوانينبي 
را بهطور دلخواه و فقط زماني كه با منافع آن كشور مغايرت
ندارد ،ميپذيرد ...و امريكا ،نزديكترين متحد ما با دولت
فعليايدهيكجامعهبينالملليراردميكند».
رييسجمهوري آلمان با اش��اره به ش��عار «عظمت را به
امريكا بازميگردانيم» كه يكي از ش��عارهاي اصلي كارزار
انتخاباتي ترامپ اس��ت با انتقاد كمس��ابقه از واش��نگتن
گفت��ه« :عظمت را ب��از ميگردانيم حتي اگ��ر هزينه آن
را همس��ايگان و متحدان بپردازن��د .نتيجه اين وضعيت
افزايش بياعتمادي ،افزايش تسليحات و كمبود امنيت و

حتي رفتن به س��وي مسابقه تسليحات هستهاي است».
رييسجمهوري 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.اوگفتهآلمانبايدهزينههايدفاعياش
رابرايمشاركتبيشتردرامنيتاروپاوحفظاتحادخود
بااياالتمتحدهامريكاافزايشدهد.اوهمچنينگفتهكه
منافع اياالت متحده امريكا از اروپا به سمت آسيا تغيير
جهت پيدا كرده است .اشتاينماير همچنين با اشاره به
پيمان ناتو گفته «تنها با اقدام مشترك ميتوانيم 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 رييسجمهوري فرانسه با انتقاد ضمني از
سخنانجنجاليامانوئلماكروندرنشستدوماهپيش
ناتو كه گفته بود اين پيمان نظامي دچار مرگ مغزي
شدهاست،گفت«:خوشحالمبهاطالعبرسانمكهبرخي
سخنان درخصوص مرگ ائتالف فراآتالنتيك اغراقي
بيش نيست .غرب درحال كسب پيروزي است و امريكا
ميخواهد يك ميليارد دالر براي پروژههاي 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

اخير در خصوص روسيه شكس��ت خورده ،تاكيد كرده از
گفتوگوهاي فعالتر براي ح��ل و فصل اختالفات ميان
روسيه و غرب حمايت ميكند .او با ابراز تاسف از تضعيف
غرب گفته« :اروپا در حال تبديل شدن به قارهاي است كه
ديگر به آينده اعتقادي ندارد .اتحاديه اروپا بايد بيدار شود و
بهگونهايعملكندتاازامريكاوچينبهويژهدرفناوريهاي
نوينعقبنماند».
ماكروندربخشيديگرازسخنرانيخوددراجالسامنيتي
مونيخبابياناينكهبحرانامروزدراروپا،بحراندموكراسي
است،گفته«:نكتهمهمدرسطحاتحاديهاروپاايناستكه
در مورد مسائل حاكميتي بايد سريعتر عمل شود و اينكه
چگونهميتوانيمسريعترسرمايهگذاريوابتكارعملاروپا
راتوسعهدهيم».

امريكايي است كه جامعه جهاني را رد كند؟»
امانوئل ماكرون رييسجمهوري فرانسه ،اما در واكنش به
ادعايوزيرخارجهامريكامبنيبرپيروزيغربگفت«:غرب
روبه تضعيف و افول است ».ماكرون همچنين از روسيه به
عنوانيكچالشاصليمقابلناتوانتقادكردهوگفتهمسكو
درحالانجاماقداماتبيثباتكنندهعليهدموكراسيهاي
غرب است .رييسجمهوري فرانسه گفته« :غرب درحال
ضعيفشدناست.امريكاسياستيازچندسالقبلدرپيش
گرفتهكهمربوطبهدولتفعليواشنگتننيستوطبقاين
سياست،امريكابهنوعيدرحالتجديدنظردرروابطبااروپا
وخروجازاينمناسباتاست».
ماكرون با اش��اره به اينكه سياس��ت اروپايي در سالهاي

تشديد تنشهاي چين و امريكا
نشستمونيخدرشرايطيبرگزارميشودكهتنشهاي
امريكا و چين نيز دوباره باال گرفته است؛ بهطوري كه
وزير خارجه چين در حاشيه اجالس مونيخ به امريكا
هش��دار داده اگر عليه تدابير مقابلهجويانه چين براي
مهار ويروس كرونا گامي بردارد ،به توافق اوليه تجاري
دو كشور لطمه شديدي وارد خواهد شد.
روزنامه چيني س��اوثچاينا مورنينگپست به نقل از
«وانگ ي��ي» وزير خارجه چين نوش��ته« :اگر امريكا
گامي بردارد كه ضد تالشهاي چي��ن در مهار كرونا
باش��د و باعث ضربه خوردن به تجارت و گردشگري و
مسافرتها 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 كمكهاي 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 ميكند و اي��ن طبيعتا پيامدها و
مشكالتي براي اجراي توافق اوليه تجاري دو طرف به
وجودميآورد.اينتدابيرمحدوديتيتجاريومسافرتي
امريكا غيرضروري است».

گروهجهان|آيتوكيليان|
دولتدونالدترامپپسازاعالماينكهتعرفهوارداتهواپيمااز
اتحاديهاروپارااز 10به15درصدافزايشميدهد،اختالفات
خودبااتحاديهاروپاراافزايشداد.دفترنمايندهتجارتاياالت
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
هواپيماهايپاناروپاييراآزارخواهدداد.
انتظارميرودكهسازمانتجارتجهاني()WTOنيزدرباره
ميزانتالفياتحاديهاروپادرقبالامريكاتصميمبگيرد.اين
تصميم در يك بحث طوالني جداگانه ولي مش��ابه درباره
يارانهامريكابهبوئينگخواهدبود.بااينحالاياالتمتحده
تصميم گرفته تا پيش از اين نشست با انتقام از يارانههاي
دادهشدهاتحاديهاروپابهايرباس،طيفوسيعيازكاالهاي
اروپاييوانگليس-ازموادغذاييگرفته تاابزاروپوشاك-را
درفهرستافزايش 25درصديتعرفهقراردهد.
فايننشالتايمزنوشته،اينكهدولتترامپتصميمگرفتهتا
فهرستكاالهاياروپاييكهمشمولتعرفهميشوندراكوتاه
كندبااستقبالازدستاندركاراناتحاديهاروپادربروكسل
مواجه ميشود؛ چه تحليلگران بسياري بر اين باورند كه
اعمال تعرفه روي طيف گستردهاي از محصوالت اروپايي
ميتواندروابطمتحدانقديميرابهشدتبهچالشبكشد.
برهميناساسمقاماتدوطرفاقيانوسسعيدارندتابراي
انعقاديكپيمانتجاريمعنيدارتربهمذاكراتخودادامه
دهند .بااينحالتوليدكنندگانكاالهادراروپاكههمچنان

درفهرستتعرفههايامريكاقراردارندبالفاصلهپسازانتشار
فهرستتعرفههاازاينكهازاينفهرستحذفنشدهاندابراز
نااميديكردند.انجمنمليتجارياياالتمتحدههمهشدار
دادهكهتعرفههايتالفيجويانهايكهتوسطاتحاديهاروپا
بهويسكيامريكاتعلقميگيرد،بهفروشاروپاشركتهاي
نوشيدنيامريكاآسيبميرساند.
اياالت متحده امريكا در حال حاضر بر مشروبات الكلي به
همراهديگرنوشيدنيهاياروپاييتعرفهاعمالكردهاست.
دونالدترامپپسازدستيابيبهتوافقنامهآتشبسمحدود
در جن��گ تجاري طوالنيمدت اي��االت متحده با چين و
پيمان تصويب كنگره پيمان تجديدنظر در نفتا با كانادا و
مكزيك،تمركزسياستهايتجاريتهاجميخودرابهطور
فزايندهايبهسمتاروپاسوقدادهاست.
مقامهايامريكاييغالباًازكسريتجارتامريكابااتحاديه
اروپا ابراز تاس��ف كردهاند ك��ه براس��اس دادههاي دفتر
سرش��ماري اياالت متحده از 146ميليارد دالر در س��ال
 2016به 178ميليارد دالر در س��ال 2019رسيده است.
عالوه بر اين ،آنها نسبت به اقدامات چندين كشور اروپايي
براي اعمال ماليات بر خدم��ات ديجيتالي كه به برخي از
بزرگترين گروههاي فناوري اياالت متحده آس��يب وارد
خواهد كرد ،اعتراض كردهاند و از مقاومت اتحاديه اروپا در
برابر امتيازات بزرگ در دسترس��ي به بازار كشاورزي ،كه
هموارهيكيازآنهاست،خشمگينشدهاند.
بنا بر اين گزارش ،در بروكسل و در سرتاسر اتحاديه اروپا از
اينكه دولت ترامپ با شعار تامين منافع ملي امريكا بر روي

ابرازتاسفايرباس
شركت هواپيمايي اروپايي ايرباس به عنوان قرباني جديد
جنگتجاريامريكاعليهاروپا،درواكنشبهتصميمدولت
ترامپدربارهافزايشتعرفهوارداتهواپيماهاياينشركت
از اروپا ،از اين اقدام واشنگتن عميقا ابراز تاسف كرده است.
در بياني��ه ايرباس آمده« :تعرفههايي كه قرار اس��ت از۱۸
مارساعمالشوندبيشازپيشتنشتجاريبينامريكاو
اتحاديهاروپاراتشديدميكندوازاينروبيثباتيبيشتري
درشركتهايهواپيماييامريكاييايجادميكندكههمين
حاالهمدچاركمبودهواپيماهستند».
واشنگتندرحاليشركتهواپيماسازيايرباساروپاراوارد
صحنه جنگ تجاري ميان امريكا و اروپا كرده كه بهويژه در

روند ركود اقتصاد ژاپن
تسريع ميشود

انتقاد «كري» از سياستهاي
غيرمسووالنه «ترامپ»

لغو سفر جانسون به امريكا
بهدليل آشفتگي داخلي

گروه جهان|شمار مبتاليان به ويروس كرونا در ژاپن
روبهافزايشاستوبرآوردهاحاكياستكهاقتصاداين
كشور تا پايان امس��ال با ركود مواجه ميشود .روزنامه
ژاپنتايمزنوشتهاست،اقتصادژاپنحتيپيشازشيوع
اين بيماري هم وضعيت مطلوبي نداش��ت و بهسختي
خود را به پيش ميبرد .بس��ياري از كارشناسان بر اين
باور بودند كه اقتصاد ژاپن با بدترين ركود از سال۲۰۱۴
ميالدي مواجه خواهد شد ولي شيوع كرونا تحقق اين
پديده را تسريع كرده است .اين گزارش حاكي است كه
آسيبپذيري چين و ژاپن بهدليل شيوع كرونا موجب
خواهد ش��د تا اقتصاد ژاپن بدترين شرايط و ركود را در
مقايسهبا ۵سالقبلتجربهكند.پيشترتحليلگرانامور
اقتصاديپيشبينيكردهاندكهكروناممكناسترشد
اقتصادي چين را در نيمه اول س��ال جاري ميالدي به
 ۴درصد كاهش دهد كه پايينترين رقم از سال۱۹۹۰
ميالدي خواهد بود .رشد اقتصادي ژاپن در سال۲۰۱۴
ميالدي زماني ك��ه اجراي برنامه مالياتي در دس��تور
كار دولت قرار گرف��ت تا مرز 7.4درصد كاهش يافت و
كرونا ميتواند اين رشد را تا پايان سال جاري ميالدي
3.8درصد كاهش دهد .هيروشي ميازاكي اقتصاددان
شركتميتسوبيشيسكيوريتيمورگانميگويداقتصاد
ژاپنمستحكمنبودهاستوكرونامشكالتشراافزايش
داده است .او حتي پيشبينيها را به مراتب بدتر از اين
دانستهوگفتهعاليممنفيدرحالنمايانشدناستو
ممكناسترشداقتصاديژاپنتا7.5درصدكاهشيابد
كهازشرايطسال ۲۰۱۴ميالديهمبدترخواهدبود.

گروه جهان| جان ك��ري وزير خارجه امريكا در دوره
دوم زمامداري باراك اوباما از رويكرد ترامپ بهش��دت
انتقادكردهاست.جانكريچهارسالمسووليتهدايت
وزارتخارجهامريكارابرعهدهداشت.اويكيازچهرههاي
اصليدركسبتوافقهستهايباايرانوهمچنينيكياز
پشتيبانانپيماناقليميپاريسبود.اوكهبرايشركت
دركنفرانسامنيتيمونيخبهآلمانرفتهخروجامريكااز
پيماناقليميپاريسرااقداميغيرمسووالنهخواندهودر
اين باره بهشدت از دولت ترامپ انتقاد كرده است .كري
كهخوديكيازامضاكنندگانپيماناقليميپاريساست
گفتهادعايترامپمبنيبراينكهباراصليپيماناقليمي
پاريس بر دوش امريكا سنگيني ميكند ،دروغي بيش
نيست.اوگفته«:پيماناقليميهيچفشاريبرامريكاوارد
نميكند .اين عادالنه نيست كه ما امريكا و جهان را در
برابرهمقراردهيم.رفتارواقداماتترامپغيرمسووالنه
است ».ترامپ ۲۰۱۷اعالم كرده بود كه امريكا از پيمان
اقليميپاريسخارجميشود.توافقبرسرپيماناقليمي
پاريس در سال  ۲۰۱۵حاصل شده بود .كري گفته در
شرايطيكهجوانانازسياستمدارانميخواهندرفتاري
همچون افراد بالغ در پيش گيرند و احساس مسووليت
بيشتريداشتهباشند،صحيحنيستكهرهبرانجهان
ازپذيرشمسووليتشانهخاليكنند.وزيرخارجهدولت
اوباما رويكرد ترامپ در ارتباط با مسائل اقليمي را براي
جوانانمايوسكنندهخواندهاست.اوگفتهترامپباتوجه
بهقدرتونقشخوددرجهانميتوانستاقداماتبسيار
مهميدرارتباطباتغييراتاقليميانجامدهد.

امريكا و چين در راس افزايش
هزينههاي نظامي جهان

گروه جهان| يك مطالعه جديد نش��ان داده كه
 ،۲۰۱۹بزرگترين جهش كشورها در هزينههاي
نظام��ي و دفاعي طي يك دهه بوده اس��ت .امريكا
به عنوان صدرنش��ين هزينهكرد نظامي در جهان،
نظامي چين است.

همچنان در پي مقابله با قدرت
بهگزارش دويچهوله ،موسسه بينالمللي مطالعات
استراتژيك ( )IISSاعالم كرده مجموع كشورهاي
جهان در  ،۲۰۱۹چهار درصد بيشتر از سال ۲۰۱۸
يخودهزينهكردهاند.اين
برايخريدتجهيزاتنظام 
بيشترين افزايش هزينه نظاميدر ۱۰سال گذشته
ارزيابي و اعالم شده اس��ت .ميزان سرمايهگذاري
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 نظاميخود را
به ميزان ۶.۶درصد افزايش دادهاند .واش��نگتن در
بودجه نظاميخ��ود  ۶۸۴.۶ميلي��ارد دالر معادل
۶۳۱.۸ميليارد يورو هزينه كرده كه ۲۷۵.۴ميليارد
دالر آن به دو مقوله خريدار تس��ليحات و تحقيق و
توسعهيابهعبارتيسرمايهگذاريدفاعيبودهاست.
اين رقم به خودي خود بيشتر از مجموع هزينههاي
نظاميچين به مبلغ ۱۸۵ميليارد دالر و حدوداًسه
برابرهزينهچيندرهمانبخشاست.دراينگزارش
همچنين اعالم شده كه هزينه نظاميامريكا فقط
از سال ۲۰۱۸تا ۲۰۱۹مبلغي معادل ۵۳.۴ميليارد
دالر يعني حدوداً ب��ه اندازه مجموع بودجه نظامي
بريتانيا افزايش پيدا كرده است .بر اساس تحقيقات
موسس��ه  ،IISSروس��يه در بخش سرمايهگذاري
دفاعي ،رتبه س��وم را به خود اختص��اص داده ولي
بودج��ه نظاميآن تقريباً  ۱۰براب��ر كمتر از اياالت
متحده بوده است .در همين حال ،اروپا هزينههاي
دفاعي خود را به ميزان۴.۲درصد افزايش داده است.
اين درصد افزايش در ميان كشورهاي اروپايي ،بعد
از بحراني مالي جهان در سال  ۲۰۰۸صورت گرفته
است .گزارش ساالنه موسسه بينالمللي مطالعات
استراتژيك همچنين نشان داده جايگاه  ۱۵كشور
درحوزههزينههايدفاعيدرسطح ۲۰۱۸همچنان
حفظشدهاستوتنهايكتغييردرآنديدهميشود
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.

كوتاهازمنطقه

دولت ترامپ تعرفه هواپيماهاي اروپايي را افزايش ميدهد

تنش تازه با سالح تجارت

دريچه

اعمال تعرفهها س��نگين بهويژه روي محصوالت فوالدي
و آلومينيوم��ي در س��ال 2018تاكيد كرد ،خش��مگين
هس��تند .همچنين تهديد مداوم ترامپ مبني بر اعمال
مالياتهاي مشابه بر واردات خودروهاي اروپايي از جمله
اتومبيل و قطعات خودرو نيز رهبران اروپايي را ميآشوبد.
فايننشيالتايمزنوشته:اتحاديهاروپاهموارهبانگرانيفزاينده
بهواشنگتننگاهكردهاست،زيراواشنگتناقداميدرجهت
اخالل در عملكرد سازمان تجارت جهاني انجام داده است،
بهويژهباامتناعازمعرفينامزدهايقضاتجديدبهاستيناف
مكانيزمحلاختالف.تعرفههايمربوطبهايرباسهميشه
به عنوان عملي غير قابل هضم از سوي اياالت متحده عليه
اتحاديهاروپادرنظرگرفتهميشد».

گروه جهان|نخستوزير بريتانيا سفر خود به اياالت
متحده را بهدليل آشفتگي داخلي لغو و به زمان ديگري
موكول كرد .بهگزارش سيانان ،بوريس جانسون سفر
خود به امريكا براي ديدار با دونالد ترامپ رييسجمهور
اين كشور را لغو كرده است .اين ديدار قرار بود كه اوايل
سال  2020انجام ش��ود اما هماكنون به ماه ژوئن و در
حاشيه نشست سران گروه هفت به تعويق افتاده است.
روزنامه انگليسي سان نوش��ته ،جانسون هماكنون بر
موضوعاتداخليتمركزكردهاست.رسانههايانگليسي
اواخرماهدسامبرگزارشدادندكهترامپازجانسونبراي
سفر به كاخ سفيد در اوايل سال جاري ميالدي دعوت
كرده بود .ترامپ پيشتر گفته بود كه لندن و واشنگتن
پسازبرگزيتبرايرسيدنبهتوافقتجاريجديدآزاد
هستند .بهدليل 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 نخستوزير بريتانيا به يك خانهتكاني گسترده در
كابينهدستزد.جانسوندراوليناقدامجولياناسميت
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
اروپادرسهسالمذاكراتبرگزيتبود.همچنين«اندريا
ليدسوم»وزيربازرگانيهمكهتنهاهفتماهپيشبهاين
سمت انتخاب شده بود ،به همراه جفري كاكس مشاور
حقوقيدولتجانسونازسمتهايخودبركنارشدند.

توافق امريكا با طالبان
مشروط است

ماههاي اخير ،ش��ركت بوئينگ امريكا كه تا چندي پيش
بزرگترين 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
سرگذاشتهاست.
در اين بيانيه همچنين آم��ده« :تصميم دفتر نمايندگي
تجاريامريكابراينحقيقتتاكيدداردكهامريكادرنهايت
تاوانچنينتعرفههاييراخواهدپرداخت.ايرباسبهمذاكره
بامشتريانامريكاييادامهخواهنددادوتاحدممكنباآنها
برايكاهشتاثيراتافزايشتعرفههاهمكاريخواهدكرد.
ايرباس به تالشهاي خود براي يافت��ن راهحلي از طريق
مذاكرهبرايرفعايناختالف۱۵سالهادامهخواهدداد.اين
شركتاميدواراستدفترنمايندگيتجاريامريكابهويژهبا

توجه به مجوز سازمان جهاني تجارت به اتحاديه اروپا براي
اعمال تعرفهها عليه ش��ركت هواپيمايي بوئينگ به ويژه
هواپيماي ۷۳۷مكس و  ۷۷۷اين شركت در تصميم خود
تجديدنظركند».
گيلومفوريمديراجراييشركتهواپيماييايرباس،باانتقاد
از سياس��تهاي ترامپ و افزايش تعرفهها گفته« :تبعات
اعمالتعرفههايرييسجمهوريامريكابراروپا،بهاقتصاد
خود امريكاييها بازخواهد گشت .امريكا در صورت اعمال
تعرفهبركاالهاياروپايي،اقتصادكشورخودرابانتايجمنفي
مواجه خواهد كرد .براي مثال شركت هواپيمايي ايرباس
۴۰درصدتجهيزاتمخابراتيخودراازشركتهايامريكايي
تهيه ميكند و بدون ش��ك در صورت اعمال تعرفه بر اين
شركت ،فروشندگانامريكايينيزمتحملضرراقتصادي
خواهندشد».

نخستين مورد مرگ
بر اثر ابتال به كرونا در اروپا

ليبرمن :براي دوران
پسا نتانياهو آماده شويد

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  ۸۰ساله مبتال به ويروس كرونا پس از ورود به
بيمارستاندراينكشورجانباختهاست.ايننخستين
مورد مرگ بر اثر ابتال به كرونا در اروپا اس��ت .پيش از
اين روزنامه اينديا تودي اع�لام كرده بود كه ويروس
كرونا در چين  ۱۴۳قرباني جديد گرفته اس��ت .امري
كه باعث شد شمار جانباختگان اين ويروس به هزار
و  ۵۲۳نفر برسد .چين با تاييد اين خبر اعالم كرده كه
شيوعبيماريرادركشوركنترلكردهاست.كميسيون
سالمتچينگفته۱۴۳موردمرگوميردر ۳۱منطقه
ازكشورراثبتكردهاست.همزمانگزارشهايخبري
حاكي از آن اس��ت كه ويروسكرونا از آسيا به آفريقا
رسيده است .با تاييد ابتالي يك فرد خارجي در مصر به
ويروس كرونا ،پاي بيماري «كوويد  »۱۹به 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 گفتهاند كه اين فرد اگرچه
حامل ويروس كرونا است اما در وضعيت پايداري به سر
ميبرد.بهگزارشكميسيونمليبهداشتچين،تعداد
مبتاليان به ويروس كرونا در اين كشور به بيش از ۶۳
هزار نفر رسيده است.

گروه جه�ان| وزي��ر جنگ رژيمصهيونيس��تي از
احزاب مختلف در سرزمينهاي اشغالي خواسته كه
براي دوران پسا نتانياهو آماده شوند .بهگزارش شبكه
۱۲تلويزيون اس��راييل ،آويگدور ليبرمن وزير جنگ
رژيمصهيونيس��تي ،گفته دوران بنيامي��ن نتانياهو
نخستوزير 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 كنارهگيري كند و تمامي احزاب بايد براي
دورانپسانتانياهوآمادهشوند».بنياميننتانياهومتهم
به فساد اس��ت و چندين پرونده گشوده دارد .ليبرمن
درباره تشكيل دولت جديد در سرزمينهاي اشغالي
نيز ابراز اميدواري كرده است كه درباره تشكيل دولت
بدون حضور فهرست مشترك اعراب و حريديم توافق
شود .وزير جنگ رژيمصهيونيستي 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 نظرسنجيها بيشتر
ي ميكنند كه انتخابات
شهروندان اسراييلي پيشبين 
پارلماني به دور چهارم بكش��د .بنبست سياسي مانع
از تشكيل دولت در سرزمينهاي اشغالي شده است.

مايك پمپئو وزير خارجه امريكا ،مارك اسپر وزير
دفاع اين كشور و زلمي خليلزاد نماينده ويژه اياالت
متحده در امور صلح افغانستان در حاشيه كنفرانس
امنيت��ي مونيخ با اش��رف غن��ي رييسجمهوري
افغانستان،دربارهتوافقواشنگتنباطالبانگفتوگو
كردند .اين ديدار در حالي انجام شد كه هم مقامهاي
طالبان و هم مقامه��اي امريكاي��ي از توافق براي
آتشبس هفت روز در افغانس��تان خبر دادهاند .با
اين حال دفتر رياس��تجمهوري افغانستان گفته:
«وزراي خارجه و دفاع امريكا تصريح كردند توافق با
طالبان كه احتماالً در هفتههاي آينده نهايي گردد،
محتويات مشروط دارد».

احداث برجهاي جديد
ديدهباني تركيه در سوريه

تركيه دو بر ج ديدهبان��ي در غرب حلب واقع در در
منطقه االتارب س��وريه احداث ميكند .بهگزارش
الميادين ،االتارب ۲۰هزار نفر جمعيت دارد .پيش
از اي��ن ،تركيه براس��اس توافق با روس��يه ۱۲برج
ديدهباني در ش��مالغرب س��وريه براي نظارت بر
فعاليتهاي تروريستهاي مستقر در اين مناطق
ايج��اد كرده ب��ود .از ديدگاه س��وريه اين برجهاي
ديدهباني بيش��تر به جاي نظ��ارت بر فعاليتهاي
تروريستها ،از آنان حمايت ميكردند و به همين
خاطر توافقنامه آتشبس در اين ارتباط با توجه به
حمالت تروريستها به مناطق مسكوني در داخل
مناطقآزادشدهسوريهنقضشدهبهحسابميآمد.

گرفتاري صدها پاكستاني
در ووهان چين

 ۸۰۰دانشجوي پاكستاني در شهر ووهان چين كه
ش��يوع ويروس كرونا از آنجا آغاز شد گرفتار شده و
خواهان كمك براي بازگشت به كشورشان هستند.
ايندانشجويانميگويندكهازلحاظروحيدرعذاب
هستندوازدولتپاكستاندرخواستكمككردهاند.
بهگزارش گاردين ،دانشجويان دولت پاكستان را به
حمايت نكردن از خود مته��م كردهاند .عمرانخان
رييسجمهوري پاكس��تان ،گفته به وزارت خارجه
دستوردادههراقداميكهبرايدانشجويانپاكستاني
در ووهان الزمباشد ،انجام دهد.

نخستوزير مكلف عراق
كابينه را تكميلكرده است

نخستوزيرمكلفعراقدرميانمناقشاتگروههاي
سياسي ،روند تشكيل كابينه دولت جديد را تكميل
كرده و آماده ارايه آن به پارلمان براي كس��ب راي
اعتماداست.بهگزارشايسنا،محمدالخالديرييس
فراكسيونبيارقالخير،گفته«:كابينهدولتتكميل
شدهودرصورتبرگزاريجلسهپارلمان،ازيكشنبه
(فردا) آماده رايگيري درباره وزرا اس��ت .درگيري
كنوني ميان گروههاي مردمي نيس��ت بلكه ميان
احزابياستكهميخواهندبرصحنهسياسيكشور
كنترل داشته باشند و به فداكاريهاي عراقيها در
تظاهرات بيش از چهار ماهه توجهي ندارند».
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عكس روز

چهره روز

«جمشيد هاشمپور» در نقش «جمشيد آريا»

جمشيد هاشمپور در فيلم سينمايي «گيجگاه» (نام موقت) به كارگرداني عادل تبريزي به ايفاي نقش ميپردازد .جمشيد هاشمپور در
نقش قهرمان سالهاي نهچندان دور سينماي ايران« ،جمشيد آريا» ،در فيلم سينمايي «گيجگاه» 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 نسلهاي مختلف تكميل ميشود .اين فيلم سينمايي پاسداشتي
براي چند ده ه 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.

اسكوچيچ :دوست دارم تيمم هجومي بازيكند

اوليننشستخبريسرمربيجديدتيم
ورزشي مليفوتبالايرانباحضوراصحابرسانه
برگزار شد .دراگان اس��كوچيچ درباره
س��بك بازي تيمش در تيم ملي ايران به چه ش��كل
خواهد بود ،آيا ايران هجومي بازي ميكند يا به صورت
تدافعي؟ اظهار كرد :همانطور كه عرض كردم تيم من
تيمياستكهفوتباليپوياوبرنامههايروشنوواضح
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 تيمهاي بزرگ رقابت كند .اين اشتباه
بزرگ را مرتكب نميش��وم كه تغيي��ر بزرگي را در
مسابقات پيشرو انجام دهم .مربي بيشفعالي هستم
و دوست دارم تيمم هجومي بازي كند .اگر مسابقات
ايجابكندسيستمهاوبرنامههايمختلفيبرايخط
دفاعيهمخواهمداشت.اوافزود:مهمترازاينكهدرباره
سيستمدفاعيوتهاجميتيمصحبتكنمبايدتاكيد

كنمكهارتباطخوبيبايدبينبازيكنانومربيانوجود
داشتهباشد.اينارتباطنزديكوتعاملدوجانبهباعث

باالترينروحيهتيممليشودوبازيكنانفعلخواستن
را به بهترين شكل ممكن صرف كنند.

ميرهاشم حسيني :بدقولي در قبال المپيكيها زشت و خندهدار است

تالش راهداران برای بازگشایی جادهها در استان آذربایجان غربی
ايستگاه

«كلوزآپ»كيارستميدر
سرويس«استريم»ديده ميشود
س��رويس نمايش فيلم
استريم كرايتيريون در
كنار شماري از بهترين
فيلمهاي سينمايي كه
براي ماه فوريه تا مارس
در اختي��ار كاربران قرار
ميدهد،فيلميازعباس
كيارستميرانيزانتخاب
كرده اس��ت .به گزارش ايندي واير ،اين س��ايت
معتبر سينمايي در فهرست فيلمهاي تماشايي
كه اين ماه از طريق س��رويسهاي اس��تريم در
دس��ترس مخاطبان خواهد بود ،به «كلوزآپ»
عباس كيارستمي اشاره و از آن به عنوان يكي از
بزرگترينفيلمهاييكهتاكنونساختهشده،ياد
كردهاست.اينفيلمقراراستدرسرويساستريم
كرايتيريون ديده شود .عالوه بر اين به مناسبت
ماه تاريخ س��ياهان امريكا  ۱۸فيلم از فيلمهاي
تاثيرگذار س��يدني پواتيه ش��امل «نيلوفرها در
زمينه»« ،اف��راد بيروح»« ،گريه كن ،كش��ور
عزيز» و البته «حدس بزن چه كس��ي براي شام
ميآيد» در اين فهرست قرار دارد« .دختران گرد
و غبار» از جولي دش و مجموعهاي از فيلمهاي
خارجي زبان برنده اسكار نيز در نظر گرفته شده
اس��ت كه «جش��ن بابِت» برگرفته از «جنگ و
صلح» و مجموعهاي از كالس��يكهاي سينما و
نيز پيشگامان س��ينماي آفريقاييهاي امريكا
در مقطع  ۱۹۱۵تا  ۱۹۴۶نيز از جمله فيلمهايي
است كه در دسترس است ۲۲ .فيلم از فيلمهاي
ژان لوك گدار كه «زن متاهل» از جمله آنهاست،
 ۵فيلم از فيلمه��اي متي ديوپ و مجموعهاي از
فيلمهايمونتگومريكليفنيزازجملهفيلمهاي
اين ماه سرويس كرايتيريون هستند .اين فيلمها
از  ۹فوريه به صوت استريم در دسترس هستند.

پروژه جديد «تايكا وايتيتي»
معلوم شد
جود الو و تايكا وايتيتي با
همديگربرايساختيك
سريالهمكاريميكنند.
به گزارش ورايتي ،تايكا
وايتيت��ي برن��ده جايزه
اسكارباهمكاريجودالو
براي شبكه شوتايم ،يك
سريال ميسازد .در حالي
كهبهزوديفصلدوم«پاپجديد»درشبكهاچبياو
ديدهخواهدشدجودالوبراييكبرنامهتلويزيوني
ديگر اعالم همكاري كرد تا با يكي از مش��هورترين
كارگردانهاي 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 تهيهكننده ،كارگرداني برخي از اپيزودهاي
اين سريال را هم برعهده خواهد داشت .از آنجا كه
هنوز همه جنبههاي سريال روشن نيست ،تعيين
نشدهكهچنداپيزودراوايتيتيبايدكارگردانيكند.
وايتيتي كه برنده جايزه فيلمنامه اقتباسي اسكار
شده با همكاري پيتر وا ِرن فيلمنامه اين سريال را
مينويس��د .الو نيز تهيهكننده اجرايي اين پروژه
خواهدبود.تنهاتوضيحيكهدربارهاينسريالداده
شدهايناستكهبااقتباسازرمانگرافيكي«مولف»
نوشته جيمز كاالهان ساخته ميشود .گفته شده
اينسريالاززاويهديديكفيلمسازمولفبابازيالو
روايتميشودوطنزيبرهاليووداست.هنوزروشن
نيستكهچهزمانيتوليداينسريالشروعميشود.
الوبايدبازيدرقسمتسوم«هيواليشگفتانگيز»
را شروع كند و وايتيتي نيز بايد توليد «ثور :عشق و
تندر»راتااواخرامسالانجامدهد.

عكس   :ايسنا

بازار هنر

تكليف سيمرغهاي «روز صفر» چه ميشود

در حالي كه جايزه بخش «نگاه نو» جشنواره فيلم فجر
بهدبيراينرويدادتحويلدادهشدهوابراهيمداروغهزاده
هم با اه��داي آن به فيلمي ديگر به ج��اي «روز صفر»
مخالفتكرده،هنوزمشخصنيستتكليفجايزههاي
اين فيلم كه هيچكدام از برندگانش��ان براي دريافت
آنه��ا به اختتاميه نرفتن��د چه ميش��ود .در دورههاي
مختلف جش��نواره فيلم فجر گاهي اين اتفاق رخ داده
كه برگزيده جايزهاي به مراسم اختتاميه نيامده و يكي
ديگرازعواملفيلميايكنمايندهبهجايبرگزيدهبراي
دريافتجايزهرويسنرفتهاست،اماهمانطوركهدبير
جشنواره امسال پيشتر گفته اينكه تمام برگزيدههاي
يكفيلمبااعالمقبليوبهبهانههاييبهاختتاميهنيايند
بيسابقهبودهاست.دراينچندروزپسازمراسمپاياني
جشنواره،اظهارنظرهايمتعدديازسويدبيروبرخي
داوران جشنواره مطرح شده و حتي يكي از آنها (فرشته
طائرپور) گفته بود كه ميتوان جايزه بخش نگاه نو را به
فيلمي ديگر اهدا كرد ،البته او به همراه ديگر داوران اين
بخش (مصطفي رزاقكريمي ،مهدي جعفري ،هادي
مقدمدوست و روحاهلل حجازي) ديروز ( ۲۶بهمنماه) با
انتشارنامهاياعالمكردندجايزهبهترينفيلم«نگاهنو»
را كه به «روز صفر» داده بودند ،به دبير جشنواره تحويل
ن با اشاره به
دادهاند .ابراهيم داروغهزاده شامگاه ۲۵بهم 
اينكه تمايلي به پذيرش دبيري اين دوره از جش��نواره
نداشته و حوادثي كه پيش آمد ،انگيزهاي برايش شد تا

هر طور شده اين دوره از جشنواره را برگزار كند ،گفت:
داوران فيلمها را ديدهاند و داوري كردهاند ،پس اين رأي،
رأي نهايي است .ممكن است جايزه نقدي تهيهكننده
را پرداخت نكنند يا سيمرغ را بگويند تا نامه ننويسيد و
عذرخواهينكنيد،بهشماتحويلنميدهيم،وليرأيرا
نميتوانعوضكرد.فيلمهاديدهوداوريشدهاند.بهنظر
منتغييرشاصالدرستنيست.داروغهزادهتاكيدكرد:
آقاي ملكان در بيانيهاي كه ارايه داد ،كامال تصريح كرد
كه به رأي داوران احترام ميگذارد و اين رأي را پذيرفته
است.ايرادمشخصاوبهدبيرجشنوارهبودوتصميماتي
كه دبير گرفته بود .اعتراضش اين بود كه چرا فردي كه
گفتهبودمنبهجشنوارهنميآيم،داوريشده،پسبحث
برسرداوريهانبودهاست .باوجودتمامايناظهارنظرها
و اتفاقها آنچه اهميت دارد آيندهاي است كه با تعيين
تكليف ش��ش سيمرغ تحويل گرفتهنش��ده در انتظار
جشنوارهفيلمفجر،داوريوشأنوجايگاهآناست.

هديه اشرفزاده براي مادران ايران
تازهترين كنس��رت گروه «ماهيما» به خوانندگي
حجت اشرفزاده 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 عالقهمندان موسيقي بود .حجت اشرفزاده
از جمله خوانندگان فعال موسيقي ايراني است كه
طي س��الهاي اخير بعد از انتشار قطعه پرطرفدار
«م��اه و ماهي» در ميان مخاطبان موس��يقي پاپ
نيز به عنوان خوانندهاي صاحب سبك و پرطرفدار
ش��ناخته ميش��ود« .نوايي نوايي» از ملوديهاي
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 اشرفزاده 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 نميكند كه ما در مناس��بتي
چون «ولنتاين» يا «س��پندارمزگان» باشيم .زيرا

هر روزي كه در آن به هر بهانهاي عاش��قتر باشيد
آن روز ميتواند يكي از بهترين روزهاي زندگي هر
يك از ماباشد .اشرفزاده افزود :امشب هم روز عشق
مصادفباميالدحضرتزهرا(س)وروزمادرشدهكه
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 نميتوانم
همانقدركهدرسالنهايبزرگترميتوانستمشور
وهيجانبيشتريرامنتقلكنمودراينجاهمچنين
كنم ،اما بسيار خرسندم كه در اينجا ميتوانيم آثاري
را به شما عزيزان ارايه دهيم كه ميدانم با آنها خاطره
داريد .به هر حال من از اين كنسرت از شما عزيزان
ميخواهمبهجايقهروعصبانيتبراييكبارهمكه
شده «قربان صدقه» رفتن را امتحان كنيد.

«بيسرزمين» به ايران رسيد
رمان «بيسرزمين» نوش��ته كريستينا هنريكز با
ترجمه آذين فراهاني از سوي نشر خزه منتشر شد.
رمان «بيسرزمين» حكايت چند خانواده امريكاي
التيني است كه با مهاجرت به ايالت متحده امريكا
غم غربت ،اندوه ،عش��ق و مرگ را تجربه ميكنند.
اين رمان نوشته كريستينا هنريكز با ترجمه آذين
فراهاني اس��ت كه از سوي نش��ر خزه منتشر شد.
«بيس��رزمين» كتاب سال  ۲۰۱۴نيويورك تايمز
و جزو ده كت��اب پرفروش آمازون در همان س��ال
بوده اس��ت .اين رمان همچنين بهترين رمان سال
ديليبيست ،بوكپيج و مجل ه اس��كولاليبرري و
رمان برجست ه واشنگتن پست در سال  ۲۰۱۴بوده
و نامزد دريافت جوايز بهترين داس��تان مدال اندرو
كارنگي و ديتون ليترري پي��س پرايز .بن فونتين
(نويسندهايكهخودبرندهجايزهپن/همينگويبود)
«بيسرزمين»رااينگونهتوصيفكردهاست:پرشور،

قدرتمند ...يك موفقيت .منتقد واش��نگتن پست
درباره اين كتاب گفته است :رماني ماليم و بيتكلف
كه آرام آرام تار و پودش را در هم گره ميزند ،سرعت
ميگيرد و داستان درام خود را ميبافد و مخاطب،
ناگهان خود را در ميان شخصيتهاي زنده و ذهن
پرتوان نويسنده ،غوطهور ميبيند« .بيسرزمين»
در  ۲۷۲صفح��ه و با بهاي  ۴۰ه��زار تومان به چاپ
رسيده است.

چهره بيحاشيه 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
 ۵ميليون توماني ما بابت ماليات كس��ر شده است.
ميرهاشم حس��يني در گفتوگو با ايس��نا ،درباره
آمادهس��ازي تيم مل��ي تكوان��دو در راه حضور در
رقابتهاي قهرماني آس��يا ،اظهار كرد :از زمان آغاز
اردوي تيم ملي واقعا تمرينات سخت و پرفشاري را
پشت سر گذاشتيم و تمامي بچهها مصمم به كسب
نتيجهاي خوب در اين رقابتها 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  ۵ميلي��ون تومان حقوق

ميدهند و همچنين بابت كس��ب سهميه پاداش
جداگان��ه پرداخت ميكنند ام��ا از جمع مبلغ ۶۰
ميليون تومان حقوق  ۶ميليون تومان بابت ماليات
كم كردند .تكوان��دوكار باآتيه تيم مل��ي و يكي از
شانسهاي كسب مدال در المپيك توكيو ،به ايسنا
گف��ت :چند روز پيش به عنوان نيمي از حقوق يك
ساله تا المپيك ،از مبلغ  ۳۰ميليون تومان مبلغ ۲۷
ميليون تومان براي ما واريز شد و  ۳ميليون تومان

به عنوان ماليات از اين مبلغ كس��ر شد .در حقيقت
پاداشي كه قول داده بودند در كار نبود و تنها حقوق
 ۵ميليوني را براي يك سال و آن هم با كسر ماليات
به ما پرداخت ميكنند .حسيني با انتقاد از بدقولي
درب��اره دادن پاداش به المپيكيها ،اظهار كرد :اين
كار واقعا زشت و خندهدار است كه پاداش و حقوق
را يكي كردهاند و  ۶ميليون ماليات كس��ر كردهاند.
ما  ۳س��ال پشت سر هم در مسابقات زيادي حضور
داشتيم ،وزن كم كرديم و مدام در اردوها بوديم اما
با ما اينطور رفتار ميكنند .هدف ما شاد كردن دل
مردم است اما وقتي مس��ووالن قول ميدهند بايد
سر قولشان بايستند .اينطور برخوردها قطعا اثر بدي
بر روحيه ورزش��كاران ميگذارد و انگيزهمان را كم
ميكند .البته ژاله فرامرزيان ،معاون توسعه مديريت
و منابع وزارت ورزش و جوانان ،گفته است :قرار نبود
به المپيكيها جز حقوق ،پاداش هم بدهيم و كسر
ماليات طبيعي است.

ميراثنامه

اگر اين برج فروبريزد ،تاريخمان فرو ميريزد

در حالي كه يك ريش��ناس ميگويد اگر برج «طغ��رل» فروبريزد تاريخ اين
سرزمين فروميريزد ،يك مقام مسوول اظهار ميكند :با انتشار نخستين خبرها
دربار ه 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 پژوهشهاي علمي و اعالم
نتايج نهايي ،حتما وضعيت برج رسانهاي ميشود .حرف و حديثها زياد است،
حتي بعد از اينكه ميراث فرهنگي در يك هفته گذش��ته ،انحراف از محور برج
طغرل را عمال امكانپذير ميداند ،هرچند مربوط به  ۲۰سال قبل .اما از سوي
ديگر خليلآبادي -رييس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران -پنج روز
قبل ،كجشدگي برج را رد ميكند ،آنهم در حالي كه حتي تا زمان اظهارنظرش
به پاي برج هم نرفته است و ميگويد «برج طغرل كج نشده و همانطور كه بوده،
مانده است ».دانشجويان يك ريشناس در شهر باستاني ري از تصاويري كه در
دورههاي مختلف آموزشي خود از برج تاريخي طغرل گرفته بودند ،فرضيهاي
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
صحبتهاي درگوشي دوستانهشان از آن صحبت ميكردند ،اما گويا اين نظريه
ميراث فرهنگي را زياد شوكزده نكرد ،هرچند اينبار به جاي متوليان ميراثي،
متولياني در شوراي ش��هر وظيف ه 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 بحثاند .در اين بين حركت دستگاههاي
مختلف گودبرداري از جمله براي مترو كه پايش را روي گلوگاه آب چشمهعلي
زمين باستاني
گذاشته بود ،انفجارهاي پي در پي در كارخانههاي اطراف در دل ِ
«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 توجهاند .احمد ابوحمزه ،ريشناس كه به واسطه
تصاوير دانشجوياناش اين هشدار را براي نخستينبار مطرح ميكند ،به ايسنا
ميگويد :برج طغرل افتخاري براي مردم ايران و جهان اس��ت كه از گذش��ته و
جايگاه اي��ران حرف ميزند ،يكي از برجهاي 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  ۱۰۰۰س��ال پيش تاكنون پابرجاست .او با بيان اينكه از
سال  ۱۳۷۰تحقيقاتي روي برج انجام داده و نظرياتي را دربار ه آن مطرح كرده
اس��ت ،ادامه ميدهد :هرس��اله تصاويري كه من و دانشجويانم از اين برج ثبت

ميكنيم ،با تصاوير دورههاي ديگر مقايسه ميشوند .امسال در بررسيها به اين
نتيجه رسيديم كه تغييراتي روي ساز ه برج در حال به وجود آمدن است ،اما اين
را كه كج ش��ده و از محور خود تغيير كرده باشد نميتوانيم به صورت دقيق و با
اطمينان مطرح كنيم .او اما وضعيت امروزي برج طغرل را كه در س��ال ۱۳۱۰
در فهرس��ت آثار ملي كشور به ثبت رسيده ،بد ارزيابي ميكند و ادامه ميدهد:
پروژههاي عمراني جديدي كه در ش��هرري فعال ش��دهاند ،به مرور باعث وارد
شدن آسيبهايي به اين برج تاريخي ميشوند و در نتيج ه آن ،برج به مرور كج
شود ،آسيب ميبيند يا عمرش كوتاهتر ميشود .او با اشاره به افتادن چند سنگ
از ديوار ه برج در نوروز چند سال گذشته ،اظهار ميكند :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 بودجهاي ملي براي برج نياز داريم تا بتوان آن را حفظ كرد،
مسووالن آن
هر چند ميراث فرهنگي نيز زحمت خود را ميكش��د .چند نفر از
ِ
اعالم كردهاند كه وضعيت برج به زودي بررسي ميشود و متخصصان قرار است
برنامهريزيهاي مناسبي را براساس وضعيت آن داشته باشند .او دربار ه پست
گا ِز قرارگرفته در عرص ه برج طغرل نيز توضيح ميدهد :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 ديوار ه برج طغرل جابهجا شود.

تاريخنگاري

سايكس وارد بندرعباس شد

بيست و هفتم بهمن ،1294سرپرسي سايكسژنرالانگليسي ،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  1905م /
1283شزمانيكهدركرمانفعاليتداشتبهسرآرتورهاردينگ،سفيرانگلستان
در ايران ،نوش��ت «ايجاد يك نيروي س��وار در جنوب ايران تحت نظارت افسران
انگليسي تنها راهحل هميش��گي براي ناامنيهاست ».از قبيل اين نامهنگاريها
و اعتراضات انگليس مبني بر ناامني منطقه به دولت ايران باعث تش��كيل نيروي
ژاندارمري در ايران ش��د كه افسران بيطرف سوئدي آن را فرماندهي ميكردند.
ژاندارمري تا حدي توانسته بود امنيت را برقرار كند ولي با دخالت آلمانها و اقدام
عليه منافع انگلستان نهتنها خواستههاي انگليس برآورده نميشد بلكه با تحريك
مردم عليه آنان شورشهايي را نيز به وجود ميآوردند .از طرف ديگر نيروي قزاق
زير نظر روسها بود كه در ايران به راحتي فعاليت ميكردند همه اين اتفاقات عرصه
را براي حضور انگلستان تنگ كرده بود .مارلينگ ،كاردار سفارت انگليس در تهران،
كه اوضاع ژاندارمري را چنين ميديد طي نامهاي خطاب به ادواردگري در 13ژانويه
22/1916دي1294نوشت«:بديهياستكهمنافعماحكمميكندتابرايجنوب
ايران مآلانديش��ي كنيم ،و در اين مورد پيشنهاد ميكنم 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 جنايتهاي
زيادي عليه مردم منطقه كردند.

