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رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه توافق هسته اي را به 
نفع منطقه و جهان مي دانيم و اق��دام امريكا در خروج 
از برجام به ضرر ملت هاي منطقه، جهان و خود مردم 
امريكا بوده اس��ت، گفت: همه بايد تالش كنيم برجام 
حفظ ش��ود و ما در اين زمينه راه گفت وگو با اتحاديه 
اروپا را نبس��ته ايم. به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني 
رياست جمهوري، حسن روحاني روز گذشته در ديدار 
»استف بلوك« وزير امور خارجه دولت پادشاهي هلند 
با وي، با اش��اره به روابط خوب و دوستانه دو كشور در 
طول قرن هاي گذشته افزود: عالقه مند توسعه روابط 
سياسي و اقتصادي با هلند هستيم. روحاني خاطرنشان 
كرد: سياس��ت خارجي ما برمبناي تعامل س��ازنده با 
كشورهاست و عالقه منديم روابط با اتحاديه اروپا گرم تر 
باشد. رييس جمهوري با اش��اره به اعمال تحريم هاي 
غيرقانوني و يكجانبه امريكا عليه ايران، اظهار داشت: 
تحريم هاي ظالمانه امريكا حتي دارو و غذاي مردم ايران 
را نيز در برگرفته و انتظار اين است كه ملت هاي آزاده 
دنيا با صداي رسا اين تحريم هاي غيرقانوني را محكوم 
كنند. روحاني در ادامه با اشاره به خروج يكجانبه امريكا 
از برجام، افزود: ما معتقديم كه توافق هسته اي به نفع 
منطقه و جهان بود و اق��دام امريكا به ضرر همه و حتي 
مردم خود امريكا اس��ت و در طول ۲۱ ماه گذش��ته از 
خروج امريكايي ه��ا از برجام، متاس��فانه اتحاديه اروپا 
نتوانسته گام موثري در راستاي روابط دوجانبه و اجراي 
تعهداتش در برجام بردارد. رييس جمهوري همچنين 
ريشه ناامني در منطقه را حضور و رفتار امريكا نسبت 
به منطقه دانست و تصريح كرد: پارلمان عراق به خروج 
امريكايي ها از اين كشور راي داده است، حضور نيروهاي 

امريكايي در سوريه برخالف مقررات و خواست دولت 
اين كشور است و در كشورهاي ديگر از جمله افغانستان 
نيز مردم با حضور امريكايي ها در كشورش��ان مخالف 
هس��تند. روحاني تصريح ك��رد: اگر امريكا دس��ت از 
اقدامات تروريستي و دخالت هاي نادرست خود بردارد، 
منطقه ما به طور طبيعي امن خواهد بود. روحاني تاكيد 
كرد: اصول سياست ما اين است كه امنيت منطقه بايد 
توسط خود كش��ورهاي منطقه حفظ ش��ود و حضور 
نيروهاي خارجي در منطقه خليج فارس تحت عنوان 
ائتالف ه��اي مختلف را ب��راي امني��ت منطقه مفيد 
نمي دانيم. روحاني با بيان اينكه كامال آمادگي داريم با 
اتحاديه اروپا راجع به مس��ائل منطقه گفت وگو كنيم، 
افزود: با توجه به اينكه هلند ميزبان حقوقدانان بزرگ 
دنيا در دادگاه الهه اس��ت، مي توانيم ب��ا منطق و زبان 
حقوقي با هم درخصوص امنيت منطقه گفت وگوهاي 
خوبي داش��ته باش��يم. وزير امور خارجه هلند نيز در 
اين ديدار، توسعه روابط دو كش��ور در همه زمينه ها از 
جمله روابط اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و با اشاره 
به مالقات خود با نمايندگان ش��ركت هاي هلندي در 
تهران، ابراز اميدواري كرد كه كش��ورش بتواند نقش 
و مش��اركت فعال تري در اينستكس ايفا كند. »استف 
بلوك« با تاكيد بر ضرورت حفظ برجام به عنوان يك 
توافق بين المللي، افزود: ما به صورت آشكار و خصوصي 
به امريكايي ها گفته اي��م كه خروج آنه��ا از برجام كار 
درستي نبوده است. وزير امور خارجه هلند با بيان اينكه 
كش��ورش براي حفظ برجام تالش خواهد كرد، اظهار 
داشت: براي اين منظور بايد به گفت وگوها ادامه دهيم 

و مذاكره مي تواند راه حل مشكالت و اختالفات باشد.

روحاني در ديدار وزير خارجه هلند: 

راه گفت وگوي برجام را با اتحاديه اروپا نبسته ايم مجيد اعزازي|
دبير گروه راه و شهرسازي|

همان طور كه پيش بيني مي ش��د، اكثر صندلي هاي 
سبز مجلس شوراي اسالمي به كانديداهاي اصولگرا 
در تهران و اغلب شهرهاي كش��ور رسيد. آن گونه كه 
خبرگزاري ها گزارش كرده اند، از ميان ۲۹۰ كرس��ي 
مجلس و ۲۰۲ حوزه انتخابيه، )به استثناي نمايندگان 
۵ حوزه اقليت هاي ديني(، تكليف مس��تاجران ۲7۱ 
كرسي مجلس مشخص ش��ده كه از ميان آنها، ۲۲۱ 
نفر اصولگ��را، ۱۶ نفر اصالح طلب و ۳۴ نفر مس��تقل 
هستند؛ همچنين تكليف ۱۴ كرسي نيز در مرحله دوم 
مشخص خواهد ش��د. به اين ترتيب تا حاال دست كم 
7۶ درصد از كرسي هاي مجلس يازدهم به اصولگرايان 
رسيده است. طيفي كه منتقد سرسخت دولت تدبير 
و اميد به شمار مي روند و »ايران سربلند« را به عنوان 
ش��عار انتخاباتي خود برگزيده اند و از حاال براي پايان 
مجلس دهم روز شماري مي كنند تا خود در مجلس 
يازدهم س��كان تقنين و نظارت را به دس��ت گيرند و 
كارهاي بر زمين مانده را انج��ام دهند. راي دهندگان 
در انتخابات مجلس ني��ز در انتظارن��د كه منتخبان 
نمايندگي كاري در حد و اندازه وعده هاي داده ش��ده 
صورت دهند و قدري از مس��ائل و مشكالت معيشت 

آنان را كاهش دهند.
در همين ح��ال، همه مي دانيم كه ب��روز چالش هاي 
اقتص��ادي و بي ثبات��ي در بازارها، بيكاري، كس��ري 
بودج��ه، بح��ران نق��ل و انتقال پ��ول ب��ه بازارهاي 
بين الملل��ي، بح��ران آب، بح��ران محيط زيس��ت، 
كاهش اعتماد عمومي به سيستم مديريت كشور در 
مقابله با بحران ها و.... به اندازه اي بزرگ ش��ده اند كه 
ظرفيت هاي بزرگ اقتصادي و غيراقتصادي كش��ور 
را تحت الش��عاع قرار داده اند و از همين رو، تغيير اين 
شرايط بغرنج صرفا با تغيير نمايندگان مجلس و تغيير 
تركيب آن ميسر نيست. البته هريك از كانديداهاي 
پي��روز در انتخابات مجل��س يازده��م در وعده هاي 
انتخاباتي خود فارغ از اين شرايط، با روحيه اي مثبت 
از مديريت جهادي و »عرضه« و توان خود و همفكران 
خود سخن به ميان آوردند و گفتند كه مسائل كشور 

داراي راه حل است و با تغيير رويكردها مي توان بر اين 
شرايط فايق شد و مي توان مسائلي همچون بيكاري، 

فساد، تورم و... را حل كرد.
اينك كه اين فرصت از س��وي مردم ب��ه اصولگرايان 
اعطا ش��ده، خوب اس��ت منتخبان مجلس يازدهم 
به عن��وان يك جم��ع و مجموعه همفك��ر و همگرا، 
برنامه هاي عمليات��ي كوتاه مدت )س��ه ماهه(، ميان 
مدت )دوساله( و بلندمدت )۴ س��اله( خود را به طور 
دقيق براي حل مش��كالت و معضالت كش��ور ارايه 
كنند و به سواالتي از اين دست پاسخ بگويند كه چه 
اقدامي براي حل مسائل سياست خارجي و تنگناي 
مالي ناش��ي از تحريم هاي يكجانبه و خصمانه امريكا 
مي خواهند انجام دهن��د؟ در زمينه اقتص��اد، رونق 
توليد، خداحافظي با اقتصاد نفت سوز، كاهش قاچاق، 
افزايش صادرات و بازگرداندن ثبات به بازار مس��كن، 
خودرو، ارز و طال و... چه رويكردي را در پيش خواهند 
گرفت و بحران بيكاري و تورم و رشد منفي اقتصاد را 
چگونه تقليل و تسكين خواهند داد؟ چه برنامه هاي 
عملياتي براي س��اير ابرچالش هاي كشور دارند؟ چه 
برنامه اي براي كاهش فس��اد و بازگرداندن اعتماد از 

دست رفته مردم دارند؟
هر چند كه مردم حافظه تاريخي خ��ود را فراموش 
نكرده اند و ب��ه ياد دارن��د كه در مجل��س هفتم كه 
اصولگرايان برحسب تصادف با همين دست فرمان 
ش��وراي نگهبان توانس��ته بودن��د تقريب��ا بيش از 
7۵ درصد كرس��ي هاي مجلس را در دست بگيرند 
يك اتفاق مه��م اقتصادي را رقم زدند كه سرمنش��ا 
بس��ياري از عقبگرده��اي سياس��ت هاي اقتصادي 
كشور شد: و آن اينكه قانون برنامه چهارم توسعه را 
كه مي توانست حالل بسياري از مشكالت اقتصادي 
باش��د با اصالح م��اده ۳ اي��ن قانون كه ب��ه تثبيت 
قيمت ها معروف ش��د اصالح كردند و بدين ترتيب 
اصالح پذيري قيمت هاي انرژي را كه در قانون پيش 
بيني شده بود كنار گذاشتند .  اكنون آينده اقتصاد 
و سياس��ت ايران در دس��ت اصولگراياني اس��ت كه 
معتقدند مي توانند اوضاع را بهبود بخشند، حال بايد 

بگوييم: اين گوي و اين ميدان!

مجلس يازدهم اين گوي و اين ميدان
سرمقاله

معاون اول رييس جمهوري معتقد اس��ت: بزرگ ترين 
س��رمايه ملي كه امروز در اختيار ايران اس��ت همين 
جوانان و نخبگان علمي  هس��تند كه مي توانند آينده 
كشور را رقم بزنند. »اسحاق جهانگيري« عصر شنبه 
در بيست و هش��تمين مراس��م تجليل از دانشجويان 
برگزيده اظهارداش��ت: تحريم جديد FATF و ليست 
س��ياهي كه متاس��فانه مجددا ناجوانمردانه ايران در 
آن قرار داده ش��د، ش��رايط اقتصادي و سياسي كشور 
و كرونا همه موضوع��ات مهمي هس��تند.  وي گفت: 
نيروي انساني پيش نياز توس��عه همه جانبه و توسعه 
علمي كشور اس��ت كس��ي در آن ترديد ندارد. توسعه 
علمي پايه و جايگاه آن دانشگاه هاي كشور هستند در 
اين هم ترديد وجود ندارد.  وي با بيان اينكه در شرايط 
اقتصادي پيچده، دشوار و س��ختي قرار داريم، گفت: 
ما از يك طرف ب��ا تحريم هاي بي س��ابقه بين المللي 
قدرتي مثل امريكا روبرو هس��تيم كه به سخت ترين 
روش كه تا االن در س��طح بين الملل بي س��ابقه بوده 
عليه كشور ما وضع شده است. هدفش��ان هم اين بود 
كه اقتصاد كشور را دچار فروپاشي كنند. راهكاري كه 
ما پيش بيني كرديم اقتصاد كش��ور را از اين تحريم را 
عبور دهيم سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي بوده است 
كه كش��ور را تا حد زيادي در مقابل تكانه هاي تحريم 
مقاوم كند و تاب آوري كش��ور و مردم را باال ببرد. او به 
جهت گيري اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و افزود: يكي 
از رويكرد ۵گانه اقتص��اد مقاومتي، دانش بنيان كردن 
اقتصاد ايران اس��ت . او ادامه داد: بنگاه هاي بزرگي در 
ايران هس��تند، و اقتصاد ايران اقتصاد بزرگي اس��ت. 
۲سال ديگر، نفت در تحريم است، نفت در شديدترين 
تحريمي كه مي توانسته وضع ش��ده است و خصوصا 
روي نفت ايران فش��ار خاصي گذاشته ش��ده است تا 
فروخته نش��ود. وي با اش��اره به حجم ۲۰۰ ميليارد 
دالري تجارت خارجي ايران اظهارداش��ت: بخش��ي 
مانند نفت كه بيش از ۵۰ ميلي��ارد دالر درآمد ارزي 
حداقل در اين دوران اخير داشته و برخي مواقع وقتي 
كه قيمت نفت روي ۱۰۰ يا ۱۲۰ دالر در هر بش��كه 
مي رفت، درآمد ما از نفت بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر 
در سال بوده اس��ت. اكنون بايد ديد چه عاملي باعث 
ش��ده با وجود اين فش��ار روي نفت، اقتصاد كش��ور 
به هم نريخته است. بنابراين پيداست بنگاه هاي يك 
مجموعه هاي از رش��ته هاي مختلف از پتروشيمي، 
فوالد، صنايع معدن��ي تا صنايع غذايي هس��تند. او 
اظهار داش��ت: جهت گيري مهم ديگري در اقتصاد 
مقاومتي ب��وده كه ما در يك س��ير چند س��ال هاي 
اتكايمان از درآمد نفت و مناب��ع طبيعي مانند نفت 
كم كنيم و به جاي ديگري اين تكي��ه را قرار بدهيم. 
اينكه گفته شود تكيه كش��ور از درآمد نفت كاهش 
پيدا كند، نمي توان گفت كه اقتصاد كش��ور كوچك 
ش��ود. جهانگيري افزود: اقتصاد كش��ور يك كيكي 
اس��ت كه ۵۰ ميليارد دالر از اين مجموعه اقتصاد از 

سود سهم نفت بوده اس��ت، وقتي كه نفت از آن جدا 
ش��ود معناي آن اين اس��ت كه درحال كوچك شده 
است. وقتي كه كيك اقتصاد كشور كوچك مي شود، 
معناي آن اين اس��ت كه مردمي ك��ه مي خواهند از 
اين كيك ساالنه يك برداش��تي كنند و زندگي شان 
را اداره كنند، حتما سهم كمتري برداشت مي كنند. 
وي خاطرنشان كرد: هنر اقتصاد كشور در اين است 
كه ساالنه حداقل به اندازه رش��د جمعيت به اضافه 
يك كمي بيشتر، كه رفاه بيش��تري به مردم بدهد، 
بزرگ مي شود. اگر اقتصاد كشور ساالنه بتواند به اين 
نسبت بزرگ شود، مردم هر سال احساس مي كنند 
كه رفاهشان و زندگي ش��ان نسبت به استفاده اي كه 
دارد، بهتر شده اس��ت. او اضافه كرد: وقتي كه گفته 
مي شود اتكا كم شود، معناي آن اين نيست كه كيك 
اقتصاد در كشور كوچك ش��ود چرا كه زندگي مردم 
سخت تر مي شود. بنابر اين بايد تكيه گاه ديگري پيدا 
كنيم و مثال اينجا را كوچك كنيم و به جاي ديگري 
متكي شويم. جهانگيري ادامه داد: من خودم هم االن 
و هم در مسووليت هاي قبلي اي كه داشتم روي اين 
موضوع خيلي فكر كردم، كه اگر ما بخواهيم تكيه مان 
را از نفت  برداريم، كجا بگذاريم. من در زماني كه وزير 
صنايع و معادن ب��ودم، بعضي ه��ا مي گفتند معدن 
مي تواند ج��اي نفت را بگيرد. اوال اينچنين نيس��ت. 
)بقيه( مواد معدن��ي ايران چنين ظرفيت��ي ندارند. 
نفت يك نعمت استثنايي است. وي يادآور شد: دوم 
اينكه آنها هم معدن هستند. نفت يك ماده معدني، 
به نام نفت است، سنگ آهن هم يك ماده معدني  به 
نام س��نگ آهن اس��ت، مس هم يك ماده معدني به 
نام مس اس��ت لذا همه اينها هم يك ذخيره اي دارند 
و يك روز تمام مي شوند. بنابراين منظور از يك تمام 
شده به يك تمام شده ديگر نيس��ت. تنها جايي كه 
تمام نمي شود، مغز جامعه ما و تنها جايي كه از بين 
نمي رود، قدرت خالقيت و نوآوري جوانان اس��ت. او 
بيان كرد: اگر بخواهيم درآمد نفت را كم كنيم، تنها 
درآمدي كه آينده اين كش��ور مي تواند، به آن متكي 
ش��ود، مغز جوانان، نخبگان و نيروهاي تحصيلكرده 
كشور است كه بس��يار هم ارزشمند اس��ت ايران از 
اين جهت، يك فرصت اس��تثنايي در اختيار دارد لذا 
ما بايد قدر اين موضوع را بداني��م. جهانگيري ادامه 
داد: ما هنوز در برخي از دستگاه ها، نتوانسته ايم اين 
موضوع را با زبان واقعي جا بيندازيم كه نيروي انساني 
تحصيلكرده، زبده، نمونه كشور سرمايه اي است كه 
اگر نه بهتر از نفت، بلكه حتم��ا بهتر از نفت براي اين 
كشور اس��ت. چطور وقتي مي گوييم تحريم كردن 
نفت كار بدي است، كساني كه در اين نيروي انساني 
كشور اخالل مي كنند، مانند كساني هستند كه نفت 
كشور را تحريم مي كنند و مانند امريكايي ها و چه من 
و چه هر شخص ديگري باشد. البته به ظاهر ممكن 

است روي اعتقاد و اخالص كاري را انجام مي دهيم.

جهانگيري،  معاون اول رييس جمهوري:

نخبگان علمي بزرگ ترين سرمايه كشور هستند

دولت گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

 مجلس يازدهم 
اين گوي و اين ميدان

هم��ان ط�����ور ك��ه 
پيش  بين��ي مي ش��د، 
صندلي ه��اي  اكث��ر 
س��بز مجلس شوراي 
اسالمي به كانديداهاي 
ته��ران  در  اصولگ��را 
ش��هرهاي  اغل��ب  و 
كشور رس��يد. آن گونه 
كه خبرگزاري ه��ا گ��زارش كرده ان��د، از ميان 
۲۹۰ كرس��ي مجلس و ۲۰۲ حوزه انتخابيه، )به 
استثناي نمايندگان ۵ حوزه اقليت هاي ديني(، 
تكليف مستاجران ۲7۱ كرسي مجلس مشخص 
ش��ده كه از ميان آنها، ۲۲۱ نفر اصولگرا، ۱۶ نفر 
اصالح طلب و ۳۴ نفر مستقل هستند؛ همچنين 
تكليف ۱۴ كرس��ي نيز در مرحله دوم مشخص 
خواهد ش��د. به اي��ن ترتيب تا حاال دس��ت كم 

7۶درصد از كرسي هاي مجلس يازدهم...

مجيد اعزازي

 صفحه 3  

كالن

بهبود روابط اقتصادي با دنيا 
در گرو »اف اي تي اف«

يكي از محققان حوزه بانك��ي مي گويد با رفتن به 
ليس��ت س��ياه وضعيت مبادالت ما با كشورهاي 
ديگر بدتر خواهد ش��د و عمال چ��اره اي جز بهبود 
جايگاه خود در ليست گروه ويژه اقدام مالي نداريم. 
اگر در داخل كش��ور اجماعي براي بهب��ود روابط 
ب��ا »اف اي تي اف« ص��ورت نگيرد، همي��ن تعداد 
محدودي از كش��ورها كه با ما مبادله مي كنند هم 
ديگر تمايلي به اينكار نخواهند داشت. ضمن اينكه 

تقريبا هيچگونه بهبود روابط اقتصادي با جهان...

انرژي

 جابه جايي  بزرگ
در رده بندي  برتر صادرات نفت

يك سال پيش آژانس بين المللي انرژي پيش بيني 
كرد كه اياالت متحده تا سال ۲۰۲۴ صادرات نفت 
خام و فراورده هاي نفتي خود را به ۹ ميليون بشكه 
در روز افزايش خواهد داد و با پش��ت سر گذاشتن 
عربس��تان س��عودي به بزرگ تري��ن صادركننده 
مجموع نفت خام و فراورده هاي نفتي جهان تبديل 
مي شود. اما به نظر مي رسد كه طي يك سال اخير 
تحوالت جهاني به س��متي حركت ك��رد كه اين 
پيش بيني آژانس بين المللي انرژي زودتر از موعد 
و در همين سال جاري تحقق يافته است. موسسه 
»ميز« كه به تجزيه و تحلي��ل داده هاي نفت و گاز 
خاورميانه مشغول است، در گزارشي كه روز جمعه 
منتشر كرد با مقايسه آمار صادرات مجموع نفت خام 
و فراورده هاي نفتي اياالت متحده امريكا و عربستان 
سعودي، خبر داد كه در سال ۲۰۱۹ اياالت متحده 
توانسته است سلطه نفتي عربس��تان را شكسته و 

براين اساس به مقام نخست صادركننده نفت و ...
7

 صفحه 12 

مرز پردردسر براي صدور كاال

تورم كاالهاي تفريحي و فرهنگي در بهمن ماه 98 به 3‚49 درصد  رسيد

1000 كاميون پشت مرز»مهران« 

حذف تدريجي فرهنگ از سبدكاال

جهان

 آغاز آتش بس سراسري 
در افغانستان

15 14

مدير دفتر موس��يقي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
گفت: تمامي كنس��رت هاي موس��يقي سراس��ر كشور 
 به منظور اقدامات پيش��گيرانه از ۴ تا ۹ اس��فند لغو شد. 
»محمد الهياري« شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
با اعالم اين خبر گفت: براساس هماهنگي صورت گرفته 
ميان اين دو وزارتخانه )وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
و وزارت بهداش��ت، آموزش پزش��كي( تمامي تجمعات 
هنري از جمله اجراهاي زنده موسيقي مشمول اين اقدام 

پيشگيرانه براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا خواهند 
بود. مدير دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در عين حال خاطرنش��ان كرد: به طور يقين برگزاري يا 
لغو برنامه هاي هن��ري پس از موعد مقرر )۴ تا ۹ اس��فند 
۹8( به ويژه اجراي موسيقي و كنسرت ها در اولين فرصت 
اطالع رس��اني خواهد ش��د. در همين ارتباط ايسنا اعالم 
كرد تا پايان نهم اسفند ماه اجراي تمامي تئاترها و اكران 

فيلم هاي سينمايي در سراسر كشور متوقف شده است.

تعطيلي سينما، تئاتر و كنسرت  تا پايان هفته

هنر

وزير ام��ور خارجه اتريش روز ش��نبه و پيش از عزيمت 
به تهران، با اش��اره به افزايش تنش ه��ا در منطقه غرب 
آسيا گفت: وين در كس��وت نقش سنتي خود به عنوان 
ميانجي پيش��نهاد ميزباني مذاكرات در اين كشور را به 
طرف ايراني مطرح خواهد كرد. »الكساندر شالنبرگ« 
در گفت وگو با ايرنا افزود: اتريش ب��راي صلح و ثبات در 
منطقه خاورميانه اهميت زيادي قائل است. اما تحوالت 
اخير در منطقه به ش��دت نگران كننده بوده و ماموريت 
من در سفر به ايران اين خواهد بود كه به كاهش تنش ها 
از طريق گفت وگو كمك كن��م. وي افزود: از تالش هاي 
ديپلماتيك مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا براي 
شناسايي راه كارهاي گفت وگو ميان ايران و همسايگانش 
و همچنين بين ايران و امريكا حمايت مي كنم.  وزير امور 
خارجه اتريش از ديگر برنامه هاي س��فرش ب��ه ايران را 
تاكيد بر تعهد اروپا به حفظ برجام و اهميت اجراي كامل 
آن عنوان و تصريح كرد از آن جهت كه اين توافق در وين 
مذاكره و امضا شد، براي اين كشور اهميت ويژه اي دارد. 

او در پاسخ به سوالي درباره هم زماني سفرش به تهران با 
سفر وزير امور خارجه هلند كه با مقامات كشورمان ديدار 
كرد، توضيح داد: سفر من پس از سفر مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا، جوسپ بورل صورت مي گيرد و 
نمايان گر اين واقعيت است كه تنش زدايي از وضعيت در 
حال انفجار در منطقه خليج فارس اولويت تمام ۲7كشور 
عضو اروپا از جمله هلند اس��ت.  شالنبرگ با بيان اينكه 
اتحاديه اروپا آگاه اس��ت شكست برجام ممكن است به 
رقابت هاي تسليحات هس��ته اي در كل منطقه منجر 
شود و در نتيجه خطر آن براي اروپا غير قابل پيش بيني 
خواهد بود، افزود كه هرگونه تماس��ي در اين ش��رايط 
سودمند است. وزير امور خارجه اتريش در پاسخ به اين 
سوال كه پيام ش��ما به ايران، چنانچه قبال عنوان كرده 
بوديد چيست، گفت: همانطور كه اشاره كردم ما به شدت 
نگران افزايش تنش ها در منطقه خليج فارس هستيم 
و هر راهي را براي گفت وگو به اميد بهبود شرايط مورد 

بررسي قرار مي دهيم. 

اتريش آماده ميزباني مذاكرات تنش زدايي خاورميانه 

ديپلماسي



روي موج خبر

  توصيه پزش�كان در خص�وص پرهيز از 
اجتماعات حجت است؛حوزه نيوز|

مرجع تقليد شيعيان بر لزوم پرهيز از اجتماعات در 
دوران شيوع بيماري كرونا تاكيد كرد. پس از شيوع 
بيماري كرون��ا در قم و ايجاد ش��رايط خاص در قم 
و همچنين توصيه مسووالن بهداش��تي و درماني 
در خصوص پرهيز از اجتماعات مردمي و فرهنگي 
بزرگان حوزه نيز در اين خصوص واكنش نشان دادند. 
در همين راستا آيت اهلل جعفر سبحاني از مراجع تقليد 
با تاكي��د ضرورت توجه به هش��دار ها و توصيه هاي 
پزش��كي براي مقابله با ويروس كرونا گفت: توصيه 
پزشكان و مسووالن بهداشتي و درماني كشور براي 
مقابله با كرونا از جمله عدم حضور در اجتماعات براي 
ما حجت است. گفتني است پس از مثبت شدن اولين 
نمونه آزمايش كرونا در قم مجموعه عوامل اجرايي و 
بهداشتي و رسانه اي در استان قم به دنبال تالش در 

جهت حل اين مشكل هستند.

  ب�ا ايران ب�راي مبارزه ب�ا كرونا همكاري 
مي كنيم؛ ايرنا |

سخنگوي وزارت خارجه چين با بيان اينكه دولت 
و مردم ايران درجريان شيوع كرونا در چين در كنار 
اين كشور ايستادند، گفت كه كشورش براي مقابله با 
شيوع ويروس كرونا در ايران با تهران همكاري مي كند. 
گنگ شوانگ در اظهاراتي كه تارنماي وزارت خارجه 
چين روز شنبه منتشر كرد، گفت: ما با ايران از نزديك 
همكاري و مشاركت مي كنيم تا اين ويروس كامال 
مهار شود. سخنگوي چين تاكيد كرد كه در مبارزه با 
كرونا پكن و تهران قاطعانه در كنار يكديگر ايستاده اند. 
وي افزود كه دولت و مردم ايران درجريان شيوع كرونا 
در چين در كنار اين كشور ايستادند و محمد جواد 
ظريف وزير خارجه ايران اولين وزير خارجه اي بود 
كه در اين خصوص از چين حمايت و با اين كش��ور 
همدردي كرد و كمك هاي شاياني از سوي ايران به 
چين انجام شد. وي همچنين از بابت فوت چند نفر 
براثر ابتال به كرونا در ايران ابراز تاسف و با خانواده هاي 
آنها و ملت ايران همدردي كرد. ضمن آنكه چانگ خوا 
سفير چين در تهران نيز بر همكاري دو كشور در اين 

برهه حساس تاكيد كرده است.

  نتيجه صحت انتخابات پس از جمع بندي 
گزارش ها اعالم مي شود؛ شوراي نگهبان |

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: نتيجه صحت 
انتخابات در حوزه هاي سراس��ر كش��ور پس از 
بررس��ي و جمع بندي گزارش ها اعالم مي شود. 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در 
توئيتي در صفحه شخصي خود نوشت: روز گذشته 
هزاران نفر از اعضاي شبكه نظارتي شوراي نگهبان 
و مردم ناظران عزيز در تامين سالمت انتخابات و 
امانتداري آراي مردم مش��اركت كردند، از همه 

آنها تشكر مي كنم. 

  افزايش شمار نظاميان زخمي در حمله به 
عين االسد به ۱۱۰ نفر؛ مهر |

وزارت دفاع امريكا اعالم كرد كه شمار نظاميان اين 
كش��ور كه در حمله موش��كي به پايگاه عين االسد 
دچار »آسيب مغزي« ش��ده اند به ۱۱۰ نفر افزايش 
يافت. وزارت دفاع امريكا از افزايش ش��مار نظاميان 
زخمي اين كشور در حمله موشكي سپاه پاسداران 
به پايگاه عين االسد خبر داد. بر اساس اين گزارش، 
پنتاگون بامداد شنبه اعالم كرد كه يك نظامي ديگر 
با عالئم آسيب مغزي در اين حمله شناسايي شده و 
به اين ترتيب ش��مار نظاميان زخمي از ۱۰۹ نفر به 
۱۱۰ نفر افزايش پيدا كرده است. در بيانيه پنتاگون 
آمده است: متخصصان پزشكي ارتش از عين االسد تا 
آلمان و اياالت متحده تالش دارند تا سطح مطلوبي 
از مراقبت ها را براي خدمه نظامي تامين نمايند و به 
همين دليل ۷۰ درصد از كساني كه دچار آسيب مغزي 
تشخيص داده شده بودند، به محل خدمت بازگشتند. 
وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( در ابتدا اعالم كرده بود 
كه هيچ امريكايي در حمله موشكي سپاه پاسداران 
به پايگاه عين االس��د در اس��تان االنبار عراق آسيب 
نديده است. چند روز بعد فرماندهي مركزي امريكا 
)سنتكام( تأييد كرده بود كه ۱۱ نظامي اين كشور در 
حمله موشكي ايران به پايگاه نظامي عين االسد عراق 

دچار مشكل شده اند.

  هن�وز ب�ه جمع بن�دي ب�راي قرنطين�ه 
نرسيديم؛ ايلنا |

رييس پدافند غيرعامل كش��ور اع��الم كرد كه 
فعال به جمع بن��دي براي قرنطينه نرس��يديم. 
سردار جاللي كه در يك برنامه تلويزيوني حضور 
داشت در پاسخ به س��والي در مورد اينكه درباره 
كروناويروس آيا احتمال قرنطينه شهرها وجود 
دارد، گفت: در چرخه اقدامات پدافند زيس��تي، 
اقدامات قرنطينه وجود دارد و زماني كه كنترل 
توسعه انتشار ويروس از بين برود طبيعا قرنطينه 
يكي از اقداماتي است كه بايد انجام شود ولي هنوز 
به اين جمع بندي نرسيديم. وي ادامه داد: از سه 
روز گذشته آمار مبتاليان حتي در قم افزايش پيدا 
نكرده و كنترلي در حال انجام اس��ت و وضعيت 
آمارها نش��ان از ثبات دارد. جاللي در پاس��خ به 
س��والي در مورد احتمال قرنطين��ه قم يا مراكز 
زيارتي گفت: هشدارهاي بهداشتي بايد تقويت 
شود و تاكيد كردم كه بايد سطح آموزش باالبرود.

  دو ايران�ي مبت�ال ب�ه كرون�ا در ام�ارات 
شناسايي شدند؛ ايلنا |

وزارت بهداشت امارات خبر داد كه دو ايراني مبتال به 
كرونا در اين كشور شناسايي شده است. به گزارش 
عرب نيوز، وزارت بهداشت امارات روز شنبه اعالم كرد 
كه يك مرد ايراني ۷۰ ساله و همسر 64 ساله اش كه 
از ايران به اين كشور وارد شده اند، مبتال به ويروس 
كرونا هستند.  اين مرد ۷۰ ساله تحت مراقبت هاي 
شديد و ويژه است و ش��رايط او ناپايدار اعالم شده 
است. با احتساب اين دو نفر آمار مبتاليان به كرونا 

در امارات به ۱۳ نفر رسيده است. 

ايران2

»تعادل«نتايجابتداييانتخاباتمجلسشوراياسالميرابررسيميكند

آرايش سياسي مجلس يازدهم
گروه ايران|

كمتر از 8ساعت بعد از پايان رسمي انتخابات مجلس 
يازدهم و در ش��رايطي كه ردصالحيت هاي گسترده 
باعث ش��ده بود تا دايره گزينش ها تنگ تر از قبل شود 
و همين موضوع باعث بروز برخي نارضايتي ها در ميان 
فعاالن حزبي ش��ده بود؛ وزارت كش��ور نتايج ابتدايي 
انتخابات در پايتخت و برخي شهرها و كالن شهرها را 
اعالم كرد. نتايجي كه مطابق پيش بيني ها حكايت از 
پيروزي اصولگرايان )جبهه پايداري و ائتالف فراگير( 
در پايتخت و ساير استان ها داشت. بعد از اصولگرايان 
اما طيف هاي مس��تقلين و طرفداران دولت توانستند 
جايگاه بعدي را در فرآيند كلي انتخابات به دست آورند 
و در نهايت طيف هاي ميانه رو و اصالح طلب كه با توجه 
به ردصالحيت هاي گسترده نتوانستند در بسياري از 
حوزه ها نامزدي را ب��راي رقابت به مردم معرفي كنند 
قرار مي گيرند. بر اين اس��اس تركيب مجلس يازدهم 
را مي توان تركيبي از اصولگرايان در يك س��و به عنوان 
اكثريت و طيف هاي مس��تقل و طرف��داران دولت در 
سوي ديگر به عنوان فراكسيون اقليت در نظر گرفت. 
شمايلي كه نشان مي دهد سال هاي پاياني فعاليت هاي 
دولت نه در جمع گروه هاي ميانه رو و اصالح طلب بلكه 
در جوار چهره هاي منتقد دولت سپري خواهد شد. بر 
اساس اعالم وزارت كشور تا زمان تنظيم اين گزارش در 
ساعت ۱6: ۱5 چهره هايي چون، محمدباقر قاليباف در 
راس ليست تهران قرار داشت و بعد از او سيدمصطفي 
ميرسليم، مرتضي آقاتهراني، الياس نادران، سيدمحسن 
دهن��وي، س��يدمحمود نبويان، محس��ن پيرهادي، 
سيد احسان خاندوزي، ابوالفضل عمويي، فاطمه رهبر، 
اقبال ش��اكري ۱۰ نام ابتدايي باالي ليست را تشكيل 
مي دهند و بعد از اين اسامي چهره هاي ديگر اصولگرا 
چون بيژن نوباوه، مجتبي توانگر، روح اهلل ايزدي خواه، 
احمد نادري، س��يد نظام الدين موسوي، عبدالحسين 
روح االميني، زه��ره الهيان، مالك ش��ريعتي،  مهدي 
ش��ريفيان، سيدرضا تقوي، س��ميه رفيعي، سيد علي 
يزدي خواه، علي خضريان، فاطمه قاس��مپور؛ مجتبي 
رضاخ��واه، رضا تقي پور، غالمحس��ين رضواني، زهره 
الجوردي و عزت اهلل اكبري تاالر پش��تي ۳۰ نفر باالي 
ليس��ت را تش��كيل مي دهند؛ نفر ۳۱ در اين ليس��ت 
يامين پور است و بعد از او اسامي چون حميد رسايي و 
علي جعفري قرار گرفته اند. اما از ميان چهره هاي ميانه رو 
و اصالح طلب محجوب در جايگاه سي و چهارم نشست 
است و بعد از او سهيال جلودارزاده )۳6( و مجيد انصاري 
)۳۷( قرار داشتند و متعاقب آن مصطفي كواكبيان در 
جايگاه سي و هشتم قرار گرفته است. شكل و شمايلي 
كه نشان مي دهد بيشتر از دو سوم تركيب مجلس دهم 
در مجلس يازدهم دچار تغيير شده است.  در اين ميان 
بخشي از شعارها و وعده هاي راهيافتگان به بهارستان 
در خصوص نحوه مواجهه و تعامل با دولت بوده است. 
بر ف��رض تركيب اصولگراي اين مجل��س و با توجه به 
اظهارنظرهاي تند نامزدهاي آن و منتخبان كنوني نحوه 
تعامل اين مجلس با دولت مورد توجه ناظران مسائل 
سياس��ي اس��ت. روحاني رييس جمهوري در نشست 
خبري خود درباره ابهامات موجود در اين زمينه تاكيد 
كرده اس��ت: »قانون اساسي داور و مبناي ما با مجلس 
آينده است.« اينكه اما مجلس آينده به رياست احتمالي 
يكي از رقباي انتخاباتي رييس جمهوري تا چه اندازه در 
كنار و نه مقابل برنامه هاي دولت قرار گيرد و برنامه هاي 
آين��ده دولت تا چه ميزان در مجل��س مورد تاييد قرار 
گرفته و قابليت اجرا خواهد يافت عالمت سوالي است 

كه از خرداد ماه به آن پاسخ داده خواهد شد.

   تغييرات ساختاري در پارلمان
در آخرين اخبار در خصوص انتخابات اما س��خنگوي 
ستاد انتخابات كش��ور گفت: سرنوشت ۱68 كرسي 
مجلس شوراي اسالمي در دوره يازدهم تغيير مي كند. 
»سيد اسماعيل موسوي«، سخنگوي ستاد انتخابات 
كشور، با بيان اينكه تجميع نتايج آرا براي بيان ميزان 
مشاركت انجام نشده است، گفت: اسامي ۳6 نفر نخست 
نامزدهاي تهران تاكنون مش��خص شده است. ميزان 
مشاركت در ۲۰8 حوزه انتخابيه با تجميع نتايج شعب 
بايد انجام ش��ود كه هنوز تجميع و صورتجلسه نهايي 
نشده و آمار دقيق از اين حوزه ها به دست نيامده است. 
او افزود: به دنبال اين هس��تيم هرچه سريع تر تجميع 
را انجام دهي��م و ميزان مش��اركت را اعالم كنيم. اگر 
پيش دستانه عددي را اعالم كنيم ممكن است با عدد 

نهايي مغايرت داشته باشد. 
موس��وي با بيان اينكه۱۳ نماين��ده فعلي مجلس به 
مجلس راه يافتند، يادآورشد: سرنوشت ۱68 كرسي 
مجلس شوراي اسالمي در دوره يازدهم تغيير مي كند. 
دبير ستاد انتخابات با اشاره به اينكه در ۳6 نفر نخست 
بيان شده تغيير خاصي ايجاد نشده است، اظهار كرد: 
مجيد انصاري، مصطفي كواكبيان، سيد محمد حسيني 

و سيدمحمد آقاميري در رده هاي بعد قرار دارند.

  دومين فراكس�يون قوي مجل�س يازدهم 
متعلق به مستقلين است

سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه گفت: تعداد باالي 
نمايندگان مستقل در مجلس نويد اين را مي دهد كه 
دومين فراكسيون قوي مجلس متشكل از مستقلين 

خواهد بود. 
»رامين مهمانپرس��ت«، سخنگوي اسبق وزارت امور 
خارجه و سفير پيشين ايران در لهستان، در گفت وگو 
با برنا در خصوص آرايش نيروي سياس��ي در مجلس 
آينده و تشكيل فراكسيون ها در مجلس يازدهم گفت: 
بر اس��اس پيش بيني ما اين احتمال وج��ود دارد كه 
بخش مهمي از مردم به دليل شرايط سخت اقتصادي 
از عملكرد مس��ووالن راضي نباشند، بنابراين احتماال 
اصولگرايان فراكسيون اصلي مجلس را تشكيل دهند. 
ممكن است 5۰ درصد مجلس يا كمتر و بيشتر متعلق 
به اصولگرايان، باشد. سخنگوي اسبق وزارت خارجه 
با اش��اره به اينكه مردم گرايش نسبي به كانديداهاي 
مستقل داش��ته اند، اظهار كرد: ويژگي مهم انتخابات 
مجلس يازدهم اين اس��ت كه مردم به تعداد زيادي از 
كانديداهاي مس��تقل راي دادند، اين نشان مي دهد 
كه مردم به مستقلين كه داراي طرح و برنامه هستند، 

عملكرد خوبي داشتند، گرايشي نسبي دارند. 
س��فير پيش��ين ايران در لهس��تان و ليتواني دومين 
فراكسيون قوي مجلس را متعلق به مستقلين دانست و 
عنوان كرد: تعداد باالي نمايندگان مستقل در مجلس 
نويد اين را مي دهد كه دومين فراكسيون قوي مجلس 
متشكل از مستقلين خواهد بود. رقابتي كه بين جريانات 
اصولگرا و اصالح طلب با جريان مس��تقلين در مجلس 
آينده شكل خواهد گرفت را بايد به فال نيك بگيريم چرا 
كه باعث خالقيت هاي بيشتر، خواهد شد.  مهمانپرست 
با بيان اينكه اميدواريم از جناح  هاي سياسي برنامه هاي 
جامع و كالن ببينيم، گفت: صرف ش��عار، مش��كالت 
م��ردم را حل نمي كن��د، مردم با اين امي��د به صحنه 
مي آيند كه نمايندگان، مجلس را واقعا در رأس امور نگه 
دارند و طرح هايي داشته باشند كه بتواند زندگي آنها را 
متحول، معيشت شان را بهتر و مشكالت اقتصادي شان 

را كمتر كند، اميدواريم اين اتفاق بيفتد.
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بررسيچشماندازهمكاريهاي
ايرانوروسيهدرشانگهاي

در دي��دار س��فير اي��ران با 
نماين��ده رييس جمه��ور 
روس��يه در امور س��ازمان 
همكاري شانگهاي درباره 
دورنم��اي همكاري ه��اي 
دو كش��ور در اين سازمان 
گفت وگو ش��د. به گزارش 
فارس، »كاظم جاللي« سفير ايران در مسكو با »بختيار 
حكيم اف« نماينده پوتين رييس جمهور روس��يه در 
امور سازمان همكاري شانگهاي ديدار و گفت وگو كرد. 
دو طرف در اين ديدار در خصوص همكاري هاي ايران 
به عنوان عضو ناظر و فعال سازمان شانگهاي با اعضاي 
اين س��ازمان در حوزه هاي مختل��ف از جمله مبارزه با 
تروريس��م و افراط گرايي، مبارزه ب��ا يكجانبه گرايي، 
همكاري ه��اي اقتصادي و امنيت اطالع��ات در حوزه 
بين المللي گفت وگو و تبادل نظر كردند. جاللي و نماينده 
پوتين در امور سازمان همكاري شانگهاي در اين ديدار 
بر وجود زمينه هاي مختلف براي حضور فعال تر ايران 
در سازمان شانگهاي تاكيد شد. نماينده رييس جمهور 
روسيه در امور سازمان شانگهاي در اين ديدار همچنين 
موضع روس��يه در مورد حمايت از عضويت كامل ايران 
در اين س��ازمان را مورد اش��اره قرار داد. در اين مالقات 
دورنماي همكاري هاي دو كش��ور با توجه به رياس��ت 
روسيه بر اين سازمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
سازمان همكاري شانگهاي در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران 
چين، روسيه، قزاقس��تان، قرقيزستان، تاجيكستان و 
ازبكستان با هدف برقراري موازنه در مقابل نفوذ امريكا و 
ناتو در منطقه ايجاد شد و پاكستان و هندوستان بعدا به 
آن پيوستند. عضويت اين دو كشور در سازمان همكاري 
شانگهاي در اجالس رهبران كشورهاي عضو اين سازمان 
كه در جوالي ۲۰۱۷ در آستانه پايتخت سابق قزاقستان، 

برگزار شد، به تصويب رسيد. 

برخورددرانتظارعرضهكنندگان
ارزوخودروباقيمتدروغين

ب��ه  رحيم��ي  س��ردار 
س��ودجوياني كه در فضاي 
مجازي به صورت ناگهاني 
قيمت دالر و خ��ودرو را به 
صورت فضايي باال مي برند، 
هش��دار داد. ب��ه گ��زارش 
سايت پليس؛ سردار حسين 
رحيمي، در برنامه تلويزيوني با بيان اينكه دشمن جنگ 
عظيم اقتصادي را عليه مردم، نظام و ايران ما راه اندازي 
كرده است، اظهار كرد: عده اي بي وجدان با مطرح شدن 
بحث FATF براي باال بردن نرخ دالر اقدام كرده اند. اين 
افراد كه مخصوصًا در فضاي مجازي به صورت ناگهاني 
قيمت دالر و خودرو را ب��ه صورت فضايي باال مي برند، 
منتظر برخورد شديد دستگاه انتظامي و قضايي باشند 
و با آنها تعارفي نداريم. رييس پليس تهران بزرگ با بيان 
اينكه انجام اينگونه اقدامات گناه بزرگ و كمك به امريكا 
است، تصريح كرد: امروز دشمن شمشير خود را از رو بسته 
و دنبال ضربه زدن به ملت ايران است. اين مقام انتظامي 
ضمن هشدار جدي به دالالن، سوداگران و افرادي كه 
در فضاي مجازي به دنب��ال ارايه قيمت هاي دروغين 
هستند، گفت: برخورد جدي با اين افراد در دستور كار 
پليس قرار دارد. وي همچنان به آماده باش پليس براي 
چهارشنبه آخر سال اش��اره و خاطرنشان كرد: پليس 
امنيت، اماكن، پيشگيري و كالنتري ها كار خود را براي 
برخورد با فروشندگان موادمحترقه غيرمجاز و خطرناك 
آغاز كرده و در اين زمينه كشفيات خوبي نيز داشته ايم. 
رحيمي با بيان اينكه تالش پليس در ايام پاياني سال در 
تهران مضاعف مي ش��ود، يادآور شد: مراكز خريد را نيز 
تحت پوشش انتظامي قرار مي دهيم؛ همچنين در ماه 
اسفند اجازه مي دهيم فعاليت كسبه يك ساعت افزايش 
پيدا كند، يعني مجاز خواهند بود تا ساعت يك بامداد در 

تهران فعال باشند.

حملهايرانبهپايگاهامريكايي
نقضحاكميتعراقنبود

سفير ايران در عراق معتقد 
اس��ت: مان��دن نيرو ه��اي 
امريكايي در عراق به بغداد 
مربوط اس��ت و اگر كرد ها و 
اهل سنت به خروج نيرو هاي 
امريكاي��ي راي دهن��د، ما 
خوش��حال تر مي شويم. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، »ايرج مسجدي« سفير ايران 
در بغداد در مصاحبه تلويزيوني با اشاره به روابط حسنه 
و محترمانه ميان مرجعيت عاليقدر شيعيان در عراق و 
رهبري معظم انقالب اس��المي ايران، درباره نخستين 
دقايق پس از ترور س��ردار »قاسم سليماني« فرمانده 
نيروي سپاه قدس در س��فارت ايران، رويكرد تهران در 
قبال اعتراضات و ناآرامي هاي اخير عراق، تروريسم دولتي، 
حمايت ايران از كاهش تنش با كشور هاي عربستان و 
امارات و مساله عقب نشيني نيرو هاي امريكايي از منطقه 
صحبت كرد. او در مصاحبه اختصاصي ش��ب گذشته 
با ش��بكه »الفرات« عراق، گفت كه آيت اهلل سيستاني 
از احترام بااليي در ايران برخوردار اس��ت و ديدگاه هاي 
ايشان براي رهبران ايران قابل احترام است و كامال منطبق 
است و من درباره مساله عراق، هيچ اختالفي درباره امور 
عراق ميان دو طرف نمي بينم. مس��جدي افزود: رابطه 
ميان آيت اهلل سيستاني و آيت اهلل خامنه اي كامال برپايه 
احترام كامل است و ديدگاه آقاي سيستاني در عراق پياده 
مي شود. مسجدي در بخش ديگري از صحبت هايش 
گفت: منازعه ميان ايران و امريكا سياسي است، اما ترور 
سردار سليماني گزينه نظامي را نزديك تر كرد. حمله 
ايران به پايگاه امريكايي در عراق يك پاسخ براي دفاع از 
خود بود و قصد ما نقض حاكميت عراق نبود بلكه پاسخ 
به تعرض و تعدي امريكا در عراق بود. ما از ش��عار هاي 
ضد ايراني ناراحت مي ش��ويم، زيرا ما خود را دوس��تان 
عراق مي دانيم. اما به مطالبات مردمي احترام مي گذاريم. 

ايرانوعربستانتضادي
درمنافعكشوريندارند

سفير پيشين ايران در اردن، 
با تاكي��د بر اينك��ه ايران و 
عربستان به منظور كاهش 
تنش ها بين خود و بازگشت 
روابط دو كش��ور به حالت 
عادي بايد ب��ه دغدغه هاي 
منطقه اي هم توجه كنند، 
گفت: عربستان سعودي نبايد از قدرت البيگري و منابع 
مالي خود براي تهديد منافع سياس��ت خارجي ايران 
استفاده كند و ايران نيز مي بايست دغدغه سعودي ها در 
يمن را در نظر بگيرد تا مقدمات يك اقدام تنش زدا براي 
بازگشت اعتماد بين دو كش��ور فراهم شود. نصرت اهلل 
تاجي��ك، در مصاحبه با ايس��نا با بيان اينك��ه به نظر 
مي رسد تهران و رياض هر دو مي خواهند به سطحي از 
تنش زدايي در روابط برسند و به نوعي تالش دارند كه از 
افزايش تنش ها جلوگيري كنند و سطح تنش موجود را 
مديريت كنند، ادامه داد: اما اين خواستن كافي نيست. 
در واقع »خواستن« در اين چارچوب امر الزم است ولي 
كافي نيست و تعدادي از عناصر ديگر در اين قضيه موثر 
و تاثيرگذار هس��تند. مهم اين است كه دو كشور فقط 
روي قدرت و امكانات خود حساب كنند تا يك مصالحه 
سياسي شكل بگيرد و دوباره تعادل به منطقه برگردد.  اوبا 
بيان اينكه به نظر مي رسد اراده عملي دو كشور هنوز به 
آن سطح نرسيده كه بخواهند تنش ها را مديريت كنند يا 
آن را كاهش دهند، گفت: در اين امر يك سلسله عواملي 
دخيل است كه باعث ش��ده تهران و رياض به اين اراده 
نرسند. وي خاطرنشان كرد: در مورد عربستان عوامل 
خارجي نيز دخالت دارند تا اراده الزم براي مديريت سطح 
تنش در روابط دو كشور شكل نگيرد. اگر چه عربستان 
اخيرا نسبت به سياست ترامپ نسبت به ايران مأيوس 
شده اما هر دو كشور نياز دارند اقدامات عملي تنش زدايي 

را   آغاز كنند.

سياستترامپ،سببتقويت
نفوذايراندرلبنانشدهاست
سناتور امريكا با اشاره به سفر 
مهم رييس مجلس ايران به 
لبنان تاكيد كرد سياس��ت 
فاجعه بار واش��نگتن باعث 
تقويت نفوذ ايران در لبنان 
شده است. به گزارش فارس، 
»كريس موفي« س��ناتور 
دموكرات امريكايي ك��ه اخيرا در مونيخ با محمد جواد 
ظريف وزير خارجه ايران ديدار كرد، با اشاره به سفر اخير 
»علي الريجاني« رييس مجلس شوراي اسالمي به لبنان 
در حساب توئيتري خود نوشت: »شواهد درباره افزايش 
نفوذ ايران در لبنان زياد است. سياست فاجعه آميز دونالد 
ترامپ هر روز دارد ايران را تقويت مي كند، بازوهاي ايران 
تهاجمي تر شده ، برنامه هسته اي ايران دوباره آغاز شده 
و شبه نظاميان به سمت پايگاه هاي ما شليك مي كنند. 
سناتور مورفي از منتقدان اصلي ترامپ در زمينه سياست 
خارجي به ويژه رويكرد كاخ س��فيد عليه تهران است. 
مورفي به خاطر ديدارش با ظريف در مونيخ از س��وي 
ترامپ و وزارت خارجه امريكا مورد انتقاد قرار گرفته است. 
ترامپ گفته سناتور مورفي در راستاي تضعيف سياست 
خارجي دولت با ظريف ديدار كرده اس��ت. مورفي بعد 
از اين انتقادات در تش��ريح داليل خودش براي ديدار با 
ظريف گفته بود، هدفش از اين ديدار اثرگذاري بر سياست 
خارجي دولت ترامپ نبوده است . علي الريجاني هفته 
پيش در يك سفر دو روزه به سوريه و لبنان سفر كرده بود. 
وي در دمشق با »بشار اسد« رييس جمهور سوريه و در 
لبنان با »سيدحسن نصراهلل« دبيركل حزب اهلل ديدار و 
رايزني كرده بود.  الريجاني در تشريح دستاوردهاي سفر 
به لبنان گفته: در لبنان با نخبگان اين كشور از بخش ها 
و ِفرق مختلف ديدار داش��تيم ك��ه ديدگاه هاي خوبي 
درباره ش��رايط فعلي منطقه، نقش مقاومت و جايگاه 

ايران داشتند. 

چهره ها

ترتيب آراي  اعالم  شده 
گرايش سياسينام و نام خانوادگيرديفگرايش سياسينام و نام خانوادگيرديف
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پاورقي اقتصادي 3 كالن

گفت وگوي »تعادل« با محمد هادي مهدويان درباره ورود ايران به ليست سياه: 

راهي جز »اف اي تي اف« نداريم
بهبودروابطاقتصاديبادنيادرگرو»افايتياف«

يكي از محققان ح�وزه بانكي مي گويد ب�ا رفتن به 
ليست سياه وضعيت مبادالت ما با كشورهاي ديگر 
بدتر خواهد شد و عمال چاره اي جز بهبود جايگاه خود 
در ليست گروه ويژه اقدام مالي نداريم. اگر در داخل 
كش�ور اجماعي براي بهبود روابط با »اف اي تي اف« 
صورت نگيرد، همين تعداد محدودي از كشورها كه با 
ما مبادله مي كنند هم ديگر تمايلي به اينكار نخواهند 
داش�ت. ضمن اينكه تقريبا هيچگونه بهبود روابط 
اقتصادي با جهان بين الملل بدون در نظر داشتن نقش 
»اف اي تي اف« امكان پذير نخواهد ب�ود. به گزارش 
تع�ادل، روز جمعه به ليس�ت س�ياه »اف اي تي اف« 
بازگشتيم. ماجرا از اين قرار بود كه در سال 1395 وقتي 
با تالش تيم مذاكره كننده ايران، موفق شديم از ليست 
سياه خارج شويم، مذاكره كنندگان از »اف اي تي اف« 
يك برنامه عملي دريافت كرده بودند كه به موجب آن 
قرار بود برخي اصالحات را در قوانين كشور ايجاد كرده 
تا با ضوابط بين المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريسم همگام شويم. با اين حال برخي مخالفت ها 
و ممانعت هاي داخلي ميان اركان مختلف قدرت مانع 
از آن ش�د كه در ايران تصميم واحدي درباره اجراي 
بندهاي برنامه عمل ايران گرفته شود. در عين حال 
مذاكره كنندگان كه از قوه مجريه بودند به گروه ويژه 
اقدام مال�ي )»اف اي تي اف«( اطمين�ان داده بودند 
كه با اصالح قوانين كشور به برنامه عمل جامه عمل 
مي پوشانند. اين اطمينان ولي عمال به سرانجام نرسيد. 
گروه وي�ژه اقدام مالي نيز پ�س از چند دوره تمديد 
مهلت ايران براي انجام برنامه عمل، سرانجام با لحني 
تهديد آميز اعالم كرد كه ايران را به ليس�ت سياه بر 
مي گرداند. ليست سياهي كه فقط كره شمالي در آن 
عضو بوده است. در نهايت نيز به اين تهديدات جامه 
عمل پوشاند. اكنون كه ايران به ليست سياه بازگشته 
اين س�وال وج�ود دارد كه اين اقدام چ�ه تاثيري بر 
ارتباطات مالي و پولي ايران با جهان خواهد داشت؟ 
روز گذشته مديرعامل بانك پاسارگاد در اظهارنظري 
اعالم كرده كه بعيد مي داند وضعيت مبادالت مالي 
ايران با جهان از وضعيت كنوني خود بدتر ش�ود. به 
عبارتي به قدري مبادالت مالي ما با جهان بين الملل 
محدود بوده كه بعيد است بازگشت به ليست سياه 
وضعيت را بدتر كند. با اين حال در شرايط كنوني ايران 
برخي مبادالت محدود با كشورهايي مثل چين و هند 
دارد و اين نگراني وجود دارد كه ورود به ليست سياه 
همان ارتباطات محدود را هم قطع كند. در اين راستا 
با محمدهادي مهدويان، مديركل اسبق بررسي هاي 

اقتصادي بانك مركزي گفت وگو كرده ايم وي توضيح 
داده كه ورود به ليست سياه وضعيت را بدتر خواهد 
كرد. حتي براي مهاج�ران و مردم ع�ادي. در ادامه 

مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد: 

    همان گون�ه ك�ه مي داني�د ب�ه ليس�ت س�ياه 
»اف اي تي اف« برگشتيم، نظام پولي و مالي ايران را 

بعد از اين اتفاق چطور پيش بيني مي كنيد؟
ما يك بار ديگر نيز اين وضعيت را تجربه كرده ايم. در حقيقت 
بايد گفت كه شرايط بسيار سختي در انتظار نظام مالي و پولي 
است و اين تصميم به صورت كلي   روي مجموعه ايران يعني 
دولت، بانك ها، اشخاص حقوقي و حقيقي از دانشجو تا مسافر 

و مهاجر تاثير خود را خواهد گذاشت. 
   به طور خاص و مصداقي چه اتفاقي خواهد افتاد؟

مردم مورد تفحص قرار خواهند گرفت. هزينه هاي مبادالت 
مالي به شدت باالتر خواهد رفت به اين معنا كه اگر در حال 
حاضر هزينه عمليات ارزي و نقل و انتقاالت پول ما 15 درصد 
باشد بعد از اين بايد در انتظار اعداد و ارقام عجيب و غريب بود. 
البته به ص��ورت دقيق نمي توان گفت كه دقيقا اين هزينه 
چند درصد باالتر خواهدرفت چون هنوز مشخص نيست 
كه اين سياست تا چه اندازه روي ايران سنگين اجرا شود و 
كشورهاي همسايه ما نيز اين سياست را روي ما اعمال كنند 
يا خير؟ اينكه آيا اجازه خواهند داد دالل ها و واسطه ها ورود 
پيدا كنند؟ به طور كلي بايد گفت ميزان نرمي يا سختي اعمال 
اين سياست ها هنوز به صورت دقيق و قابل استناد مشخص 

نيست و در پروسه عمل براي ما روشن خواهد شد.
    نرخ ارز چطور پيش خواهد رفت؟ 

از ديدگاه من پس از ورود ايران به ليس��ت سياه گروه ويژه 
اقدام مالي، نرخ ارز هم روند افزايشي خواهد داشت و به نظر 
مي رسد با اينكه انكار مي شود اما اين تصميم طي هفته هاي 
اخير اثر خود را بر روي بازار ارز نشان داده است. در صورتي 
كه اگر پرونده اف اي تي اف در ايران به كاميابي مي رس��يد و 
در ليست سياه قرار نمي گرفتيم ممكن بود روند كاهشي 
داشته باشد اما اكنون اين روند افزايشي قطعي شده است 
بنابراين آنچه مربوط به اف اي تي اف بود كم و بيش بر روي 

نرخ ارز اعمال شد.
    قرار گرفتن در ليست سياه چگونه آثار خود را   روي 

بورس نشان خواهد داد؟
بورس مقول��ه ديگري اس��ت، ب��ورس زياد تح��ت تاثير 
سياست هاي دولت، وزارت اقتصاد، بازيگران بانكي و تورم 
است، هرچه كه تورم افزايش پيدا كند بورس تجديد ارزيابي 
مي كند و قيمت ها افزايش مي يابد و اين روند افزايش��ي تا 
حدي ادامه پيدا مي كند كه با بحران بانكي و ساير بحران ها 

تالقي كند و به صورت يكجا ريزش كند. به نظر مي رس��د 
كه اوضاع بورس پس از اين تصميم يا س��اكن اس��ت يا در 

سربااليي مي ماند.
   آيا دولت و مجموع حاكميت راهي دارد براي اينكه 
از اين به بعد مبادالت مالي خود را در خارج از كشور 

پيش ببرد؟
بايد هر راهي از طريق بهبود روابط با »اف اي تي اف« پيگيري 
ش��ود و خارج از آن راهي نيست. با شرايطي كه ايجاد شده 
مجددا ما وارد يك فضاي جديدي خواهيم ش��د كه تحت 
فشار خواهيم بود و اقتصاد ايران علي الخصوص نظام مالي 
و پولي و مبادالت م��ا با خارج از ايران در منگنه قرار خواهد 
گرفت. بايد ديد تا چه ميزان به كشورهايي مانند تركيه، عراق 
و افغانستان فشار وارد خواهند كرد و اين كشورها هم چقدر 
حاضرند به ايران سخت بگيرند؟ اين موضوع عامل اثرگذاري 
است. تكليف كشورهاي ديگر با ايران كه روشن است راه ما 
با آنها تقريبا به صورت 100 درصدي بسته شده است و بازار 
ايران در كشورهايي مانند ژاپن، كره جنوبي و هند و غيره سياه 
خواهد بود. بنابراين روزنه اميدي در خارج از بهبود روابط با 

»اف اي تي اف« وجود ندارد و امكان هيچگونه عملياتي براي 
ماوجود ندارد. ما تنها مي توانيم با كشورهايي مانند تركيه، 
عراق و ديگر كشورهاي منطقه اي ادامه دهيم كه آن هم به 
صورت مجوزهاي خفته يا 45 روزه است كه مشخص نيست 
چه آينده اي با ايران خواهند داشت. به صورت كلي در اين باره 
بايد گفت ابتكار عمل اكنون دست ما نيست چرا كه سرنوشت 

ما دست ديگران است.
  پس چرا برخي مسووالن مي گويند قرار گرفتن در 
ليست سياه تاثيري روابط بانكي نخواهد گذاشت، 

ديدگاه شما چيست؟
چنين چيزي امكان ندارد و قطعا روابط بانكي ما و خارج از 
ايران از قرار گرفتن در ليست گروه ويژه اقدام مالي تاثير خواهد 
گرفت. من فكر مي كنم بيش��تر از اين منظر مي گويند كه 
بانك هاي ما اصال ارتباطي ندارند كه بخواهد تاثيري بگذارد. 
در حقيقت بانك هاي ايران به شدت وضعيت دشواري دارند و 

اين وضعيت هم به بدتر شدن اوضاع دامن مي زند.
  ايران يكسري مبادالت مالي با كشورهايي مانند 

چين و هند دارد، سرنوشت آن چه خواهد شد؟

اگر تالشي براي بهبود روابط با »اف اي تي اف« نشود، به تدريج 
راه ها بسته خواهند شد، جز هند كه در رابطه با چابهار مجوز 
معافيتي دارد، راه بقيه كش��ورها با ايران روز به روز بسته تر 

خواهد شد.
   امكان بازگشت به شرايط قبل را چطور مي بينيد؟

امكان بازگشت از دو جهت س��خت است اول به داخل 
كشور بازمي گردد، مسائل داخلي در كشور بايد حل شود. 
بيرون آمدن از محدوديت هايي كه به ما تحميل مي كنند 
بسيار سخت تر از وارد شدن به آن است. هر اندازه كه ما 
قدرت هاي حامي داشته باشيم موانع تحميل محدوديت 
بر ما زماني كه موانع را ايجاد مي كنند بسيار سهل تر است 
تا زماني كه بخواهند اين موانع را از س��ر راه بردارند، اگر 
بخواهيم موانع را برداري��م بايد به صورت مطلق اجماع 
داشته باش��يم. هنگام اعمال عده اي مخالف هستند و 
صداي آنها به جايي نمي رسد در حالي كه هنگام برداشتن 
موانع اگر يك نفر هم مخالف باشد كار نشدني است. به 
صورت كلي ديدگاه من اين است كه شرايط بدتر خواهد 

شد و نبايد آن را انكار كرد.

ماليات بر دارايي طرح عادالنه اي است
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در طرح ماليات 
بر خانه هاي لوكس و ماش��ين هاي الكچري به رش��د 

»تورم«توجهي نشده است.
معصومه آقاپور عليشاهي در گفت وگو با خانه ملت در 
مورد ماليات بر خانه هاي و ماشين هاي ميلياردي گفت: 
ماليات بر خانه لوكس و ماشين هاي الكچري مدتي قبل 
در كميسيون تلفيق مجلس مورد بررسي قرار گرفت؛ 
از آنجايي كه دولت با كس��ري بودجه مواجه است اين 
طرح به احتمال زياد در صحن علني تصويب شود واگر 
به درستي اجرا شود اولين گام موثر در راستاي ماليات بر 

عايدي سرمايه مسكن و خودرو است.
نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
ماليات بر دارايي طرح عادالنه اي است كه در كميسيون 

تلفيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اما بايد نحوي 
اجرايي شدن آن بسيار توجه كنيم تا زماني كه آمايش 
دقيقي به لحاظ فرهنگي، س��رمايه انساني و دارايي ها 
نداشته باشيم نمي توانيم قوانين تصويب شده را در اين 

راستا به درستي اجرايي كنيم.
آقاپور عليشاهي تصريح كرد: مصوبه كميسيون تلفيق 
ماليات بر خانه هايي كه ارزش روز آن معادل ده ميليارد 
تومان و ماشين هاي لوكس��ي كه ارزش آن باالي 5/1 
ميليارد است مشمول پرداخت ماليات مي داند؛ اما سوال 
اينجاست معيار سنجش ماليات خودرو وارداتي براساس 
ارز نيمايي مشخص مي شود يا ارز آزاد؛ مسكن هم از اين 
امر مستثني نيست شايد صاحب دارايي در شرايطي كه 
اوضاع اقتصادي كش��ور در تحريم نبوده اقدام به خريد 

خودرو وارداتي كرده و بر حسب نياز منزلي را در گذشته 
كه ارزش چنداني نداشته با مشكالت اقتصادي به صورت 
اقساطي خريداري كرده اما امروِز با گذشت زمان ارزش 
دارايي آنها تغيير كرده است؛ اما ميزان درآمد افراد تغيير 
نكرده است آيا باز هم مشمول پرداخت ماليات مي شوند؟

وي در ادامه تاكيد كرد: قانون ماليات بر خانه هاي  لوكس 
و ماش��ين هاي الكچري خوب اس��ت اما نحوه اجرايي 
شدن آن اهميت زيادي دارد چگونه مي توانيم خانه ها 
و ماش��ين هاي گران قيمت را شناسايي كنيم يا نحوي 
اجرايي شدن اين قانون مهم اس��ت؛ آيا درآمد افراد در 
اجرايي شدن قانون مد نظر مسووالن است يا خير؟ وقتي 
بحث ماليات بر عايدي مسكن و ماشين هاي  ميلياردي 
مي شود بايد تمام شرايط صاحب سرمايه سنجيده شود 

آيا اين خانه و ماش��ين براي استفاده شخصي است و با 
حقوق كارمندي ماهيانه 2 ميليون تومان تهيه شده است 
يا براي س��رمايه گذاري و تجارت است؟ نحوي دريافت 
اين ماليات و چگونگي شفاف سازي آن بايد مورد توجه 

مسووالن اجرايي قرار بگيرد.
نماينده مردم در مجلس دهم تاكيد كرد: بس��ياري از 
قوانين شيك و مجلسي در مجلس تصويب مي شوند كه 
بندها و تبصره هاي پر كاربردي دارند اما بايد توجه كنيم 
در نحوه اجرايي ش��دن تا چه ميزان به درستي قابليت 
اجرايي ش��دن را دارند؛ چگونگي اج��را و نظارت براي 
اجرايي شدن قوانين دو اصل مهم در تصويب يك قانون 

است كه چندان به آن توجه نمي شود.
وي در ادامه بين كرد: در طرح ماليات بر خانه هاي لوكس 

و ماش��ين هاي الكچري به رشد »تورم« توجهي نشده 
است در اين بين نحوي شاخص هاي اجرايي شدن ماليات 
بر عايدي مسكن و ماشين ميلياردي مد نظر مسووالن 
نبوده است؛ بايد ش��اخص هاي براي ماليات بر عايدي 
مسكن و خودرو مشخص شود درغير اينصورت باعث 
نارضايتي بيشتر مردم و سرگيجي اقتصادي خواهد شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: شاخص ها در 
اجراي ماليات برمسكن و خودرو ميلياردي تعيين نشده 
و نحوه اجرايي شدن آن نامبهم است در اين بين نظارت 
دقيقي بر اجراي آن نيس��ت اين قانون ماهيت ماهوي 
خوبي دارد كه اگر به درستي اجرايي شود عادالنه است 
اما اگر به صورت نادرست اجرايي شود نارضايتي هايي را 

به دنبال خواهد داشت.
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مرز مهران در يكي دو روز 
آينده باز مي شود

درحالي كه مرز مهران از دوشنبه هفته گذشته بسته 
و اخباري منتشر شده مبني بر اينكه دليل بسته شدن 
اين مرز، شيوع ويروس كرونا در ايران و تصميم عراق 
براي بسته شدن مرزهاي خود با ايران بوده است، دبير 
شوراي اطالع رساني گمرك اعالم كرد كه بسته شدن 
مرز مهران و معطلي كاميون ه��اي صادراتي در اين 
مرز ربطي به شيوع ويروس كرونا ندارد. سيد روح اهلل 
لطيفي در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به س��ابقه 
جابه جايي كاال از ايران به عراق اظهار كرد: از سال هاي 
گذش��ته كاميون هاي ايراني وارد عراق نمي شدند و 
كاميون هاي عراقي با پالك عراق در گمركات ايران 
بارگيري و كاالها را ب��ه عراق منتقل مي كردند. وي 
افزود: اخيرا در استان  واسط عراق )بامركزيت كوت( 
تخلفات اداري رخ داده و تعدادي از مسووالن در اين 
استان دستگير شدند كه مسووالن گمرك هم جزو 
افراد دستگير ش��ده ، بودند. اين موضوع باعث شده 
تصميم گيري در اين استان عراق كه همجوار استان 
ايالم ايران قرار دارد، دچار مشكل شود و كاميون هاي 
خالي عراق نتوانس��تند از دوشنبه گذشته وارد مرز 
مهران براي تحويل بار شوند. لطيفي در مورد اينكه 
چه زماني مشكل مذكور برطرف خواهد شد، توضيح 
داد: آخرين اخبار حاكي از آن است كه برخي تجار و 
تشكل هاي صنفي در حال مذاكره با معاون استانداري 
استان واسط هستند و مشكل به زودي حل خواهد 
شد. در واقع مذاكراتي هم توسط بخش خصوصي، 
مقامات استاني و اداره كل گمرك ايالم و تجار طرفين 
صورت گرفته و پيش بيني مي شود اين مشكل طي 
يكي- دو روز آينده برطرف شود. سخنگوي گمرك 
در مورد اينكه گفته مي شود بسته شدن مرز به دليل 
شيوع ويروس كرونا در ايران است، نيز اظهار كرد: اين 
موضوع هيچ ارتباطي به كرونا ندارد و به دليل فقدان 

تصميم گيري در گمرك عراق بوده است.

فردا هزينه معيشت كارگران 
در سال 99 نهايي مي شود

عضو كميته دستمزد شوراي عالي كار، از نهايي شدن 
هزينه معيش��ت كارگران براي ورود ب��ه مذاكرات 
دستمزد سال ۹۹ كارگران در روز دوشنبه هفته جاري 
خبر داد. فرامرز توفيق��ي در گفت وگو با مهر، درباره 
آخرين وضعيت آغاز مذاكرات رسمي جلسات شوراي 
عالي كار براي تعيين تكليف دس��تمزد سال آينده 
كارگران گفت: در آخرين نشست كميته دستمزد 
شوراي عالي كار كه چهارشنبه هفته گذشته با حضور 
ش��خص وزير كار برگزار ش��د، نمايندگان كارگري 
گزارش خود را در خصوص هزينه س��بد معيش��ت 
كارگران ارايه دادند. وي با بيان اينكه در جلسه مذكور 
به دليل غيبت موجه نماينده كارفرمايان به داليل 
شخصي، در خصوص هزينه معيشت تصميم گيري 
نهايي صورت نگرفت افزود: هزينه معيشت مبناي 
ورودي به مذاكرات دستمزد است كه در جلسه روز 
دوشنبه هفته جاري با حضور نمايندگان كارگري، 

كارفرمايي و وزارت كار نهايي خواهد شد.
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نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
    بازپس گيري امريكا

    نشانه هاي ابرهاي تاريك در افق
لحظات تاريكي امروز با 30 س��ال پيش، زماني كه با 
فروافت��ادن پرده آهنين به نظر مي آمد دموكراس��ي 
و بازارها پيروز ش��ده اند، فرق مي كن��د . آن موقع اين 
اعتقاد وجود داشت كه بازارهاي جهاني آزاد، مشعلي 
خواهد بود كه در نهاي��ت آرمان هاي دمكراتيك را به 
تمامي گوشه كنارهاي كره زمين خواهد برد. ترامپ و 
پوتين، براي هر كسي كه شايد فاشيسم دهه 1۹30 را 
فراموش كرده باشد يا تصورات خيلي خوش بينانه اي 
دارد كه مردم و جهان فطرتا خوب هستد، به ما يادآوري 
مي كنند كه در واقع كنش��گران واقعا بدي در خارج 
از اين تصورات وجود دارند؛ ميان خير و ش��ر، جنگي 
وجود دارد و در اين نبرد متاسفانه گاهي اوقات به ويژه 
در كوتاه مدت شر برنده مي شود. اين تجربيات به ما اين 
هشدار را مي دهند كه معدود رهبران بد چه تخريباتي 
را مي توانند بر جامعه وارد آورند. اما تاكنون حداقل اين 
بوده كه در نهايت شايستگي اكثريت بزرگ نوع بشر 
بوده كه پيروز شده است. وظيفه امروزي ما اين است 
كه مطمئن باشيم كه اين اتفاقات يك بار ديگر هم رخ 
مي دهد. امريكا هميشه به قدرت نرم خود بر نفوذ بر نيك 
و خيري كه در سراسر جهان اعمال مي كرده مغرور بوده 
است. البته ما هرگز به آن اندازه كه ادعا مي كرديم خوب 
نبوده ايم – اپيزودهاي بسيار سياهي در دوران جنگ 
سرد وجود دارد – اما در كل اياالت متحده دموكراسي، 
حقوق بشر و توس��عه اقتصادي را ارتقا داده است . اما 
اكنون ما روي ديگر اين سكه را مي بينيم: ترامپ نقشي 
را ايفا مي كند كه ديگران در سراسر جهان از اين نقش 
پيروي مي كنند، نقش��ي از نژاد پرستي، تنفر از زن و 
تضعيف كردن حكومت قانون. ما نهادهايي داريم كه 
تاكنون از ما حمايت كرده اند. شايد در برخي از ديگر 
كشورهايي كه دموكراسي غيرليبرالي در آنها بروز يافته 
مانند مجارستان و فيليپين، اين موارد اهميت چنداني 
نداشته باشد. جهان و كشور با اين رهبران بي پروايي كه 
در راس آن قرار گرفته اند و آرمان حقيقت را به چالش 
مي كشند در خطر از هم پاشيدگي مرگبار قرار گرفته اند 
– كه در نهايت يكي از آنها مكان امني حتي براي صداي 
صلحي كه در اين كتاب خواستار عمل آن شده، نخواهد 
بود. فقط فكر كردن به يكي از موارد انقباض اقتصادي، 
جنگ يا بحران امنيتي كه مي تواند ما را به لبه پرتگاه 

هل بدهد، بر اندام ما لرزه مي اندازد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن

مديران مالياتي در ثبت اطالعات معامالت خالف واقع دقت كنندبسياري از طرح هاي اشتغال بازار صادراتي دارند
مدير پروژه سرمايه گذاري اشتغال فراگير روستايي وزارت كار با بيان 
اينكه هيچگاه براي دريافت تس��هيالت دير نيست به جوانان توصيه 
كرد: قبل از شروع هر كاري ايده داشته باشند تا بتوانند طرح خود را 
پشتيباني و پيگيري كنند. رامين اسدي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
براي شروع كار نيازمند داشتن ايده هستيم و نداشتن طرح و ايده در 
حال حاضر به يك معضل بزرگ تبديل شده است. وي گفت: در كشور 
ما چون قيمت تمام ش��ده محصول پايين است هر چيزي كه توليد 
شود و زمينه صادرات داشته باشد توجيه پذير است. مثال ضايعات كه 
طالي س��ياه نام گرفته، ارزش افزوده دارد و مي توان آن را صادر كرد 
چون قيمت تمام شده آن پايين است بنابر اين اگر ضايعات جمع آوري 

و صادر شود ارزش افزوده زيادي براي كشور به دنبال دارد.
مدير سرمايه گذاري پروژه اشتغال فراگير روستايي وزارت كار درباره 
بازار صادراتي طرح هاي اشتغال گفت: در حال حاضر بسياري از طرح ها 
بازار صادراتي دارند؛ محصوالت گلخانه اي و صيفي جات و همچنين 
زعفران در بس��ته بندي هاي مرغوب صادر مي شوند. در بحث صنايع 
دستي يكسري شركت ها كه بازارهاي هدف خود را در خارج شناسايي 
كرده اند بر اساس نياز بازار در حال توليد هستند و نمونه بارز آن توليد 

و عرضه انواع تابلو فرش بوده است. 
اسدي درباره نظارت بر طرح هاي اشتغال نيز گفت: وام هاي پرداختي 
براي اش��تغال روس��تايي بايد در محل هاي مورد نظر هزينه ش��ود. 
خوشبختانه سامانه ناظر را به همين منظور طراحي و راه اندازي كرده ايم 
و عالوه بر آن در تمام استان ها يك كميته نظارت هم داريم كه ميزان 
پيشرفت طرح را بررسي مي كند و چنانچه طرح دچار انحراف شود، 

پول را به سيستم برمي گردانيم.
وي در پاس��خ به اين پرسش كه بيش��ترين طرح هاي اشتغال در چه 
بخش هايي است؟ گفت: در حال حاضر سهم بخش كشاورزي بيشتر 
از دو بخش صنعت و خدمات اس��ت و چون زيرس��اخت روستاهاي 
ما كشاورزي محور اس��ت، بيشترين طرح هاي اشتغال هم به سمت 

كشاورزي رفته است.
اسدي گفت: در بخش كش��اورزي طرح ها عمدتا در گرايش گياهان 
دارويي، گلخانه ها و اصالح نژاد دام بوده است. شايد در يك دامداري 
100 رأسي نزديك به سه نفر كار كنند و تعداد اشتغال كم باشد ولي 
وقتي پول به اين مجموعه ها تزريق مي شود، موجب رونق كسب وكار 

و آبادي روستا مي شود.

دادستان انتظامي مالياتي از مديران سازمان امور مالياتي درخواست 
كرد: در رابطه با پرونده هاي مالياتي مودياني كه برخالف واقع نسبت 
به ارسال اطالعات خريد و فروش به نام ديگران اقدام مي كنند، جهت 

اجراي تبصره 2 ماده 2۷4 ق.م.م بررسي دقيق تر انجام دهند.
عباس بهزاد دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در 
نامه اي به مديران مالياتي سراسر كشور خواست در رابطه با پرونده هاي 
مالياتي مودياني كه برخالف واقع نسبت به ارسال اطالعات خريد و 
فروش به نام ديگران اقدام مي كنند، جهت اجراي تبصره 2 ماده 2۷4 
ق.م.م بررسي دقيق تر انجام دهند. در اين نامه آمده است: نظر به طرح 
دعاوي متعدد از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي با 
ادعاي ثبت معامالت در سامانه موضوع ماده 16۹ ق. م. م به نام ايشان 
برخالف واقع، توس��ط اش��خاص ديگر و درخواست مراجع مذكور از 
سازمان امور مالياتي جهت بررسي ادعاهاي مطروحه و اجراي تبصره 
2 ماده 2۷4 قانون ياد شده، اين دادستاني مبادرت به ارسال استعالمات 

فوق الذكر به ادارات كل امور مالياتي ذي ربط مي نمايد.
برابر مكاتبات واصله از ادارات كل امور مالياتي، متأسفانه برخي پاسخ ها 

از كفايت الزم براي ارايه به مرجع قضايي برخوردار نمي باشد.

لذا در مواردي كه شاكي مدعي است كه معامله ثبت شده در سامانه 
موصوف، برخالف واقع مي باشد، اداره كل امور مالياتي مشتكي عنه 
)شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به ثبت معامله غيرواقعي به نام 
شاكي نموده است( ضمن امتناع از ارسال پاسخ ناقص و غيرمستند، 
مكلف است با بررسي دقيق پرونده مالياتي مودي مالياتي درخواست 
نموده و با بررسي اسناد مربوط و همچنين اخذ تراكنش هاي بانكي، 
صحت و س��قم مدارك ارايه شده و نيز درستي يا نادرستي معامالت 
اعالمي را مورد ارزيابي و راس��تي آزمايي قرار دهند. متعاقب آن و در 
صورتي كه موضوع از مصاديق ماده 2۷4 ق. م. م مي باش��د ضرورت 
دارد مراتب را در كارگروه مندرج در ماده 2 »ش��يوه نامه داخلي نحوه 
اجراي مواد 2۷4 الي 2۷۷ قانون ماليات هاي مستقيم« مطرح و نتايج 
حاصله را به همراه اسناد و مدارك مثبته به اين دادستاني ارسال نمايند. 
همچنين اداره كل امور مالياتي مودي شاكي، ضرورت دارد برابر قوانين 
و مقررات صادره از جمله »دستورالعمل شماره 51۷/۹6/200 مورخ 
13۹6/۷/22 موضوع نحوه بررس��ي، تطبيق و اس��تفاده از اطالعات 
استخراج شده از سامانه هاي استخراج اطالعات« به موضوع رسيدگي 

و اتخاذ تصميم نمايند.

بودجه 99 فردا در صحن مجلس بررسي مي شودشرايط اقتصادي گوياي تورم باال در سال آينده است
استاد دانشگاه عالمه طباطبايي در مورد پيش بيني تورم 20 درصدي بر 
سال 13۹۹ از سوي رييس كل بانك مركزي گفت: براساس برآوردها تورم 
امسال بين 3۷ تا 3۸ درصد خواهد بود اما براي سال آينده شايد آقاي همتي 
به عنوان رييس كل بانك مركزي تورم 20 درصدي را هدف گذاري كرده 

باشد اما واقعيت هاي اقتصادي ايران آن را نشان نمي دهد.
وحيد شقاقي ش��هري در گفت وگو با ايلنا گفت: در حال حاضر نرخ رشد 
نقدينگي 2۸ درصد و نسبت نقدينگي به توليد تقريبا 110 درصد است، 
همچنين ناترازي نظام بانكي هنوز پابرجاست و حتي بيشتر هم مي شود. 

لذا اين موارد در مجموع گوياي تورم باال در سال آينده است.
اين استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي تصريح كرد: البته نبايد از نرخ ارز غافل 
ش��د، در حال حاضر فشار س��نگيني بر نرخ ارز وجود دارد به طوريكه در 
روزهاي اخير روند افزايشي داشته و دوباره وارد كانال 14 هزار تومان شده 
و برآورد بنده اين است كه نرخ دالر در سال ۹۹ بين 15 تا 1۸ هزار تومان 

باشد. شقاقي در توضيح كنترل بازار ارز گفت: بايد توجه داشت كه بانك 
مركزي تا امروز وظايف خود در مورد نرخ ارز، كاهش سرعت گردش پول 
و كنترل تقاضاي ارز را بخوبي انجام داده است اما عملكرد بانك مركزي 
كفايت نمي كند چون عالوه بر اين موضوع، تقويت تراز ارزي كش��ور نيز 
بسيار مهم است كه ارتباطي با عملكرد بانك مركزي ندارد و بيشتر مربوط 
به تجارت خارجي كشور و بخش واقعي است كه در اين زمينه با مشكالت 

شديدي روبه رو هستيم.
اين كارشناس اقتصادي يادآوري كرد: در اين راستا وزارتخانه هاي صمت 
و كشاورزي نقش مهمي دارند كه متاسفانه عملكرد ضعيفي از خود نشان 
داده اند و انتظارات در زمينه بهبود فضاي كس��ب و كار، حل مش��كالت 
صادركنن��دگان غيرنفتي و اج��راي راه تجاري را ب��رآورده نكرده اند كه 
نتيجه آن را در تراز تجاري و ارزي كش��ور مي بينيم. در مجموع و تا امروز 

دستگاه هاي مرتبط با توليد عملكرد مناسبي نداشته اند.

عضو هيات رييس��ه مجلس روند بررس��ي بودجه در جلس��ات 
علني پارلمان را تشريح كرد. اكبر رنجبرزاده عضو هيات رييسه 
مجلس ش��وراي اسالمي، در گفت وگو با تس��نيم، با بيان اينكه 
بررسي بودجه سال ۹۹ در دس��توركار اين هفته جلسات علني 
پارلمان قرار گرفته است، گفت: از فردا بررسي اليحه بودجه ۹۹ 

در مجلس آغاز مي شود.
وي با بيان اينكه طبق آيين نامه داخلي مجلس جلس��ات علني 
مجلس براي بررس��ي بودجه بدون انقطاع براي بررسي بودجه 
برگزار مي شود، افزود: نمايندگان از فردا تا چهارشنبه در 2 شيفت 
صبح و بعد از ظهر و در روز پنجشنبه در شيفت صبح به بررسي 
بودجه س��ال آينده مي پردازند. عضو هيات رييس��ه مجلس در 
تشريح روند بررسي بودجه در جلسه علني بيان كرد: در ابتداي 
جلس��ه 5 موافق و 5 مخالف كليات اليحه بودجه نظرات خود را 

مط��رح مي كنند. رنجبرزاده با تأكيد بر اينكه ابتدا كليات اليحه 
بودجه سال ۹۹ بررس��ي و رأي گيري مي شود، ادامه داد: پس از 
آن نمايندگان جزييات اليحه را بررسي و ابتدا بخش درآمدي و 

پس از آن بخش هزينه اي اليحه را بررسي و تصويب مي كنند.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس تصريح كرد: محمد باقر نوبخت 
رييس سازمان برنامه و بودجه و برخي از مسووالن دولتي در زمان 
بررسي بودجه در جلسه علني، ميهمان نمايندگان خواهند بود.

عضو هيات رييس��ه مجل��س با بي��ان اينكه بررس��ي بودجه تا 
20اسفند در مجلس به پايان مي رسد، گفت: شوراي نگهبان به 
صورت همزمان مصوبات مجلس درباره اليحه بودجه را بررسي 
و اليح��ه پس از تصوي��ب در مجلس و تاييد ش��وراي نگهبان از 
س��وي علي الريجاني رييس مجلس براي اجرا به رييس جمهور 

ابالغ مي شود.



اخبار

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

اثر »كرونا ويروس « و »اف اي تي اف« بر بازارها

پيش بيني  رشد  قيمت طال در بازارهاي جهاني 

گروه بانك و بيمه|حسين بداغي |
روز شنبه 3 اس��فند ماه 98 در بازارهاي جهاني اونس طال 
با ادامه افزاي��ش قيمت خود با 4 دالر افزايش نس��بت به 
روز جمعه با قيمت 1644 دالر معامله ش��د. در بازار آزاد و 
معامالت نقدي نيز قيمت دالر به 15220 تومان افزايش 
يافت. برخي كارشناسان و فعاالن بازار، دليل رشد همزمان 
نرخ اونس جهاني ط��ال و دالر در بازار ايران را به دو موضوع 
شيوع ويروس كرونا و همچنين اضافه شدن ايران به ليست 
گروه اقدام مالي و نزديك شدن به ايام تعطيالت نوروز و سال 
جديد خورشيدي مرتبط مي دانند. كارشناسان بازار طال 
مي گويند كه موضوع ويروس كرونا مي تواند روي كاهش 
رش��د اقتصادي و رونق بازارهاي مالي در بخش عمده اي 
از اقتصاد جهان اثرگذار باشد و در نتيجه بازارهاي سنتي 
مانند طال را جذاب تر كرده و بازارهاي سهام، خودرو، ملك 
و... را دچار ركود كند.  به گزارش »تعادل«، روز شنبه، بهاي 
خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 14 هزار و 430 
تومان و فروش 14 هزار و 530 تومان درج شد و نرخ خريد 
هر يورو نيز 15 هزار و 480 تومان و نرخ فروش آن 15 هزار و 
580 تومان معامله شد، اين نكته نشان مي دهد كه بازار ساز 
تالش دارد تا در نزديكي نرخ آزاد معامالت نقدي، به گونه اي 
نرخ صرافي ها اعالم شود كه سفته بازي رونق كمتري داشته 
باشد. از سوي ديگر، جو بازار ارز و طال نسبت به روزهاي قبل 
تغيير داشته و نهادهاي نظارتي و انتظامي نسبت به رشد 

سفته بازي و حضور دالل ها در بازار هشدار داده اند. 
از سوي ديگر، روز جمعه كارگروه ويژه اقدام مالي در جلسه 
خود در پاريس، ايران را در ليست سياه “اف اي تي اف “ قرار داد 
كه اين موضوع مي تواند عامل رشد رواني قيمت ها در بازار ارز 
و طال باشد. اما برخي كارشناسان و مسووالن بانكي معتقدند 
كه اين اقدام »اف اي تي اف« اثري بر بازار ارز و سكه ندارد و 
چيز جديدي نيس��ت زيرا قبل از اين روابط بانكي محدود 
شده بود و كانال هاي ارتباطي بانك ها قطع شده بود و لذا اثر 
جديدي بر روابط بانكي نمي گذارد. از جمله مدير مالي بانك 
تجارت در پاسخ به اين پرسش كه تصميم اخير گروه اقدام 
مالي چه تاثيري بر بازار ارز و عملكرد بانك ها داشته باشد 
گفت: روابط بانكي پيش از اين تصميم تغيير كرده و برخي 
ارتباط ها قطع ش��ده بود و لذا اين تصميم، اثر جديدي بر 
روابط بانكي و فعاليت بانك ها نخواهد داشت و همان گونه كه 
راهكارهاي دور زدن تحريم ها در دو سال اخير در دستور كار 
بوده همچنان همان اقدامات انجام خواهد شد و لذا تصميم 

گروه اقدام مالي، چيز جديدي نيست. 
رييس كل بانك مركزي نيز در واكنشي اظهار داشت: چنين 
وقايعي، مشكلي براي تجارت خارجي ايران و ثبات نرخ ارز 
ايجاد نخواهد كرد. اما در عين حال فعاالن بخش خصوصي 
و بازرگانان معتقدند كه اي��ن تصميم حداقل روي بخش 
خصوصي و تجارت و بازرگانان ايران اثر منفي خواهد داشت 
زيرا قبل از اين، بازرگانان در كشورها و شركت هاي مختلف، 
حساب بانكي داشته اند و قادر به نقل و انتقال و روابط بانكي 
و ارزي به شكل خصوصي بوده اند و حساب هاي بانكي آنها 
فعال بوده است . اما با اين تحوالت جديد، محدوديت هايي 
در كانال هاي ارتباطي بخش خصوصي و بازرگانان واتاق هاي 
بازرگاني و... ايجاد خواهد شد. لذا اگرچه روي روابط بانك ها 
و ساختار دولتي تجارت ايران ممكن است اثر كمي داشته 
باشد اما تصميمات گروه اقدام مالي، روي بخش خصوصي 
اثرات بيشتري خواهد داشت.   روز شنبه به دنبال افزايش 
قيمت جهاني اونس طال و قرار گرفتن ايران در ليست سياه 
»اف اي تي اف« بازار ارز و سكه با نوسانات قابل توجهي مواجه 
شد. در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر 14 
هزار و 430 تومان و قيمت فروش آن 14 هزار و 530 تومان 
اعالم شد. همچنين نرخ لحظه اي خريد هر يورو 15 هزار و 
480 تومان و فروش آن 15 هزار و 580 تومان معامله شد. 
از سوي ديگر، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامله شده ارز 
براي روز پنجشنبه يكم بهمن 98 را براي دالر 14 هزار و 246 
تومان، يورو 15 هزار و 465 تومان، پوند انگليس 18 هزار و 
40 تومان، درهم امارات 3 هزار و 838 تومان و لير تركيه را 

2 هزار تومان اعالم كرد.
در بازار طال و سكه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به قيمت 
1644 دالر و دالر به نرخ 15 هزار و 220 تومان در بازار آزاد، 
نرخ طال و س��كه به روند افزايش قيمت خ��ود ادامه دادند. 
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 617 
هزار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 604 هزار و 100 تومان، 
 سكه طرح جديد 5 ميليون و 910 هزار تومان، طرح قديم
 5 ميليون و 900 هزار تومان، نيم س��كه 2 ميليون و 990 
هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 820 هزار تومان و سكه 
گرمي نيز 960 هزار تومان معامله ش��د. در بازار ارز رسمي 
نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن 15 

ارز مانند يورو و پوند افزايش و قيمت 25 واحد پولي ديگر 
كاهش يافت؛ نرخ دالر و 6 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس 
اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز »ش��نبه سوم 
اسفند ماه 98« 42 هزار ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس 
54 هزار و 428 ريال و ه��ر يورو نيز به نرخ 45 هزار و 548 

ريال ارزش گذاري شد.

   كاهش شكاف نرخ دالر نيما و سنا به ۵۳۳ تومان 
از سوي ديگر، اختالف نرخ خريد هر دالر امريكا در سامانه 
نيما و بازار سنا در فاصله يك ماهه بين 28 دي تا 27 بهمن 

ماه به 533 تومان كاهش يافته است.
به گزارش ايِبنا، معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني 
تهران در گزارشي به كاهش شكاف نرخ دالر در سامانه نيما 
و بازار سنا پرداخته و نوشته است: در حالي كه ميانگين فاصله 
يك ماهه نرخ خريد دالر در سامانه نيما )بازار ثانويه( و بازار 
سنا )خريد و فروش اسكناس ارز( در يك ماهه منتهي به 28 
دي ماه، يك هزار و 65 تومان بوده، اين فاصله در يك ماهه 
منتهي به 27 بهمن ماه به 533 تومان كاهش يافته است. 
ميانگين خريد هر دالر امريكا در سامانه نيما در يك ماهه 
منتهي به 28 دي ماه 11هزار و 940 تومان كه اين رقم براي 
يك ماهه منتهي به 27 بهمن ماه به 13 هزار و 208 تومان 
افزايش يافته است. از سوي ديگر در مدت زمان مشابه، نرخ 
خري��د هر دالر امريكا در بازار س��نا از 13هزار و 6 تومان به 
13هزار و 742 تومان افزايش يافته است. با اين حال كاهش 
فاصله 1065 توماني هر دالر در سامانه نيما و بازار سنا، در يك 
ماهه منتهي به 27 بهمن ماه تقريبا 50 درصد كاهش يافته 
است كه خبري خوب براي صادركنندگان است زيرا آنها ارز 

حاصل از صادرات خود را در اين سامانه عرضه مي كنند.
اين معاونت همچنين نوشته است كه طي اين مدت ميانگين 
نرخ خريد دالر در ب��ازار 12هزار و 516 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز 13هزار و 770 تومان بوده اس��ت. اين گزارش 
مي افزايد در يك ماهه منتهي به 28 بهمن ماه بيش از 1.13 
ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما عرضه شده 
اس��ت كه با افزايش اين رقم، مجموع ارز عرضه شده از اين 
محل از ابتداي سال پايان روز 28 بهمن ماه به 14 ميليارد و 

580 ميليون يورو رسيده است.
همچنين طي اين مدت 1.11 ميليارد يورو ارز براي واردات 
از اين سامانه تامين شده است. از ابتداي امسال تا پايان روز 
بهمن ماه نيز 12 ميليارد و 280 ميليون يورو از اين سامانه 
براي واردات خريد ارز انجام ش��ده است. براساس گزارش 
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، تا پايان 
روز 28 بهمن ماه، شكاف بين فروش و خريد ارز در سامانه 

نيما به 2.3 ميليارد يورو افزايش يافته است.

   دالر عقب رفت
در خب��ري ديگر، افزايش تمايل معامل��ه گران به خريد 
ارزهاي امن باعث عقب گرد دالر شد. به گزارش رويترز، 
در جريان آخري��ن روز از معامالت هفتگي، تقاضا براي 
خريد ارزه��اي امن به طرز كم س��ابقه اي افزايش يافت 
و اسكناس س��بز از باالترين س��طح خود از اواسط سال 
2017 عقب نشست. گزارشات جدي حاكي از آن هستند 
ك��ه كرونا اولين قربانيان خود را در ايتاليا و ايران گرفته و 
شمار بيشتري را نيز مبتال كرده است.  روند رشد ضعيف 
اقتصادي كشورهاي اروپايي كماكان ادامه دارد؛ آلمان به 
عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپايي با كاهش شديد رشد 
مواجه شده و در فرانسه نيز اعتراضات به اليحه جنجالي 
اصالح بازنشس��تگي ادام��ه دارد. در انگليس نيز پس از 
كناره گيري چند وزير از جمله ساجد جاويد، وزير دارايي و 
چهره كليدي بودجه اين كشور از سمت خود، اكنون نوبت 
به استعفاي مشاور ارشد نخست وزير رسيد. همچنين 
اختالفات داخل��ي در دولت ائتالفي ايتالي��ا و احتمال 
برگزاري مجدد انتخابات در اين كشور به نگراني ها از تشديد 
بحران بدهي اين كشور دامن زده است. به دنبال خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا در ژانويه امسال و نزديك شدن به 
موعد مذاكرات در خصوص تعيين چگونگي روابط آينده، 
به نظر مي رسد بايد منتظر يك دوره پر تنش باشيم. ديويد 
فورست، مشاور نخست وزير انگليس در امور اروپايي گفت: 
از اينكه روابط تجاري مان با اتحاديه اروپا دچار تنش هايي 
شود واهمه نداريم. ما چيز زيادي از آنها نمي خواهيم فقط 
مي خواهيم تجارت آزادي مشابه بقيه كشورها با اتحاديه 
اروپا داش��ته باش��يم.  دولت انگليس به رهبري بوريس 
جانس��ون اكنون كار بسيار س��ختي براي احياي رشد 
اقتصادي و همچنين رس��يدن به توافق با اتحاديه اروپا 
بر س��ر چگونگي روابط دو طرف در آينده خواهد داشت. 
انتظار مي رود كه دس��ت كم يك سال دوره گذار در نظر 
گرفته شود و روابط دو طرف به شكل كنوني باقي بماند. به 

گفته فورست، انگليس قصد تمديد دوران گذار را ندارد.
بوريس جانسون، نخس��ت وزير انگليس خواستار داشتن 
روابطي مشابه كانادا با اتحاديه اروپا شده اما يكي از مسووالن 
ارشد اتحاديه اروپا گفته است اين اتحاديه تن به شرايطي 
مشابه روابط با كانادا براي انگليس نخواهد داد و اين توافق 
مد نظر يك روياي خيالي است. اورسال فون در لين، رييس 
كميسيون اروپا نيز گفته است امضاي هر پيمان تجارت آزاد 
با انگليس مستلزم مطمئن شدن اتحاديه از رعايت قوانين 

ضد دامپينگ توسط انگليس خواهد بود.
 انتظار م��ي رود پيامدهاي برگزيت به تدريج روي اقتصاد 
انگليس و كش��ورهاي اروپايي آشكار ش��ود، هر چند كه 

انتظار نمي رود بانك مركزي اروپا دست كم در كوتاه مدت 
تغيير زيادي در سياست هاي پولي خود ايجاد كند. اقتصاد 
انگليس به تدريج در حال وارد شدن به ركود است تا جايي 
كه مركز آمار انگليس رش��د اقتصادي اين كش��ور در ماه 
دسامبر را تنها 0.1 درصد اندازه گيري كرده است. از سوي 
ديگر به دنبال افزايش تعرفه روي محصوالت ايرباس از 10 
درصد به 15 درصد و تهديد وزارت خزانه داري اين كشور به 
اعمال تعرفه هاي بيشتر روي محصوالت اروپايي در صورت 
نرسيدن به توافق تجاري، يورو بيش از پيش در موقعيتي 
ضعيف قرار گرفته است. همچنين نگراني ها از تاثيرگذاري 
وي��روس كرونا روي رش��د اقتصادي منطقه ي��ورو باعث 
شده است تا ارز واحد اروپايي ضربه ديگري دريافت كند.  
جونيچي ايشي كاوا، استراتژيست ارشد بازار ارز در موسسه 
» اي جي سكيوريتيز« گفت: يورو اكنون در كانال مهمي قرار 
دارد و به نظر نمي رسد در كوتاه مدت شانسي براي تقويت 
محسوس در برابر دالر داشته باشد چرا كه از نظر بنيادي 
شرايط منطقه يورو بد تر شده است. با وجود باقي ماندن روند 
شيوع ويروس كرونا در مسيركاهشي، تلفات ناشي از اين 
ويروس كماكان ادامه دارد. تاكنون بيش از 77 هزار و 760 
مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين بين، 2360 
نفر جان خود را از دس��ت داده اند. خبرگزاري بلومبرگ از 
برنامه ريزي مقامات چيني براي تزريق نقدينگي بيشتر به 
بازارها در صورت لزوم خبر داده است. بانك مركزي چين 
نيز براي جلوگيري از ريزش بيشتر بازارها به تزريق بيش از 
240 ميليارد دالر نقدينگي اقدام كرده كه اين اقدام اندكي 
در تقويت ارزش يوان موثر بوده است. پيش تر شكسته شدن 
محدوده مقاومتي مهم هفت يواني در برابر هر دالر موجب 
نگراني از ريزش بازارهاي مالي در چين شده بود. مو سيونگ، 
تحليلگر بازار ارز در بانك مركزي سنگاپور گفت: يك نوع 
جنگ احساسي در معامالت به چشم مي خورد كه در آن 
معامله گران نمي توانند نگراني خود را مخفي نگه دارند. 
خيلي مهم است كه چين براي حمايت از اقتصادش چه 
كاري انجام دهد و حمايت قوي باعث خواهد شد تا بازارها 
مجددا اوج بگيرند. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
ديروز با ريزش 0.52 درصدي نسبت به روز قبل و در سطح 
99.262 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 

معادل 1.022 دالر اعالم شد.
در تازه ترين دور از معامالت، پوند با جهش 0.48 درصدي 
نس��بت به روز قبل خ��ود و ب��ه ازاي 1.2958 دالر مبادله 
ش��د. يورو 0.6 درصد باال رفت و ب��ا ورود به كانال 1.08 به 
1.0842دالر رسيد. همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا 
مع��ادل 1.3222 دالر كان��ادا اعالم ش��د. در برابر همتاي 

سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3983 دالر سنگاپور مبادله 
شد. تحليلگران بانك »ميتسوبيشي« ژاپن در يادداشتي 
نوش��تند: با توج��ه به خروج انگلي��س از اتحادي��ه اروپا و 
كاهش رشد اقتصادي كش��ورهاي منطقه يورو از جمله 
آلمان و فرانسه، بانك مركزي اروپا احتماال ناچار به اتخاذ 
سياست هاي انبساطي بيش��تري خواهد بود و اين مساله 
مي توان��د يورو را بيش از پيش رو به پايين س��وق دهد. در 
حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري سرانجام دو 
اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر سر آتش بس رسيدند 
و نخست وزير چين با س��فر به واشنگتن به همراه دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا فاز نخست توافق را امضا كرد. 
چين از كاهش تعرفه واردات 85 ميليارد دالر از محصوالت 
امريكايي به اين كشور به عنوان بخشي از تعهدات فاز نخست 
توافق خبر داده است. انتظار مي رود به تدريج روند بازگشايي 
ش��عبات ش��ركت هاي بزرگ خارجي در چين آغاز شود. 
خودروسازي تويوتا اعالم كرده است توليدات خود را در چين 
از اين هفته مجددا آغاز خواهد كرد. با اين حال هنوز بسياري 
از پروازهاي بين المللي به چين متوقف هستند. در معامالت 
بازارهاي ارزي جهاني، همچنين ه��ر دالر با 0.37 درصد 
كاهش به 111.562 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي 1.509 دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل 7.0268 يوان چين اعالم شد.

  روند صعودي طال ادامه خواهد داشت
همچنين طال روند صعودي پرقدرتي داشته و باعث شده 
كارشناسان وال استريت و سرمايه گذاران در نظرسنجي 
هفتگي افزايش بيشتر قيمت اين فلز ارزشمند در معامالت 

هفته جاري را پيش بيني كنند.
به گزارش ايس��نا، طال روز جمعه تحت تاثير ادامه شيوع 
ويروس كرونا در سراسر جهان و نگراني ها نسبت به آسيب 
ديدن رشد اقتصادي، به باالترين حد در هفت سال گذشته 
صعود كرد. برخي از ناظران به انتظارات براي تداوم سياست 

پولي تسهيلي در امريكا و كشورهاي ديگر اشاره كردند.
به گفته چارلي ندوس، استراتژيست ارش��د بازار در گروه 
السال فيوچرز در اين باره به كيتكونيوز گفت: بسياري از 
فعاالن بازارها سرش��ان را زير برف كرده و نگران نبودند اما 
در روزهاي پاياني ريسك گريزي دوباره زنده شد و طال اوج 
گرفت. به نظر مي رسد اين اپيدمي وخيم تر مي شود به طوري 
كه افزايش موارد ابتال به آن در كره جنوبي و ژاپن مشاهده 
شده اس��ت. صحبت زيادي درباره آسيب ديدن اقتصاد به 
خصوص بخش سفر و گردشگري وجود دارد. بانك امريكايي 
گلدمن ساكس در يادداش��تي پيش بيني كرده است اگر 
ويروس كرونا تا سه ماهه دوم امسال مهار نشود، هر اونس 
طال ممكن است تا مرز 1850 دالر صعود كند. در نظرسنجي 
كيتكونيوز از كارشناسان وال استريت، 15 نفر شركت كردند 
كه از ميان آنها 14 نفر معادل 93 درصد افزايش قيمت و تنها 
يك نفر معادل هفت درصد كاهش قيمت طال را پيش بيني 
كرد در حالي كه هيچ كس نظر خنثي نداشت. در نظرسنجي 
آنالين كيتكونيوز، 1121 نفر شركت كردند كه از ميان آنها 
820 نفر معادل 73 درصد افزايش قيمت و 192 نفر معادل 
17 درصد كاهش قيمت طال را پيش بيني كردند و 109 نفر 

معادل 10 درصد نظري نداشتند.
در نظرس��نجي هفته پي��ش 65 درصد از كارشناس��ان 
وال اس��تريت و س��رمايه گذاران به افزاي��ش قيمت طال 
خوش بين بودند. در بازار معامالت آتي امريكا روز جمعه 
ه��ر اونس طال 28 دالر و 30 س��نت مع��ادل 1.8 درصد 
افزايش پيدا كرد و در 1648 دالر و 80 س��نت بسته شد. 
اين فلز براي كل هفته 3.9 درصد افزايش قيمت نشان داد 
كه بزرگ ترين رشد هفتگي در هشت ماه اخير بود. كوين 
گريدي، رييس شركت فونيكس فيوچرز اظهار كرد: من 
به افزايش قيمت طال در هفته جاري خوش بين هستم. 
رشد قيمت طال به خصوص در برابر رشد دالر امريكا قابل 
مالحظه بوده است. آمار ويروس كرونا كه از چين منتشر 
مي ش��ود، وخيم تر مي ش��ود و تا زماني كه اوضاع تغيير 
نكند، طال همچنان خريدار خواهد داشت. فيليپ فالين، 
تحليلگر ارشد بازار در گروه پرايس فيوچرز اظهار كرد طال 
در وضعيت صعود انفجاري اس��ت و وي منتظر افزايش 
بيشتر قيمت اين فلز زرد اس��ت. طال با اقدامات محرك 
اقتصادي چين پش��تيباني ش��ده و ويروس كرونا باعث 
وحشت واقعي و تقاضاي قوي براي خريد طال شده است. 
افشين نوابي، مدير بازرگاني ش��ركت ام كي است اظهار 
كرد: طال آماده صعود به 1650 و 1675 دالر است. جيم 
ويكاف، تحليلگر فني كيتكو اظهار كرد كه نمودار فني بازار 
طال هفته گذشته مثبت شد و تاثير ويروس كرونا بر اقتصاد 

جهاني وخيم تر ديده مي شود.

كارت بانكي به جاي شعبه
علي پرورش| 

تا همين چند سال گذشته، بانك ها براي ارايه خدمات 
بهتر به مشتريان و برآورده كردن نيازمندي هاي آنها، 
بخش بزرگي از س��رمايه خود را صرف احداث شعب 
بيشتر در مناطق مختلف مي كردند تا امكان دسترسي 
مشتريان به ش��عب خود را افزايش بدهند. اما امروزه 
كافي است به مشتريان خود يك كارت بانكي بدهيم تا 
آنها از هر نقطه  در كشور، بدون نياز به حضور مستقيم 
در شعب بانكي، به راحتي نقل و انتقاالت مالي  خود را 

انجام بدهند.
امروزه ديگر بخش بزرگي از سرمايه بانك ها، به جاي 
اينكه صرف احداث ش��عب بيش��تر و بزرگ تر شود، 
صرف توسعه سامانه ها و ايجاد زيرساخت هاي فناوري 
اطالعات آنها مي شود. نه تنها بانك ها، بلكه بسياري از 
س��ازمان هاي ارايه دهنده خدمات، ديگر كمتر نگران 
داشتن نيروي انساني ماهر و كافي براي پاسخ گويي به 
ارباب رجوع بوده و بيشتر نگران امنيت، به روز نگه داشتن 

و مديريت سرويس هاي خود هستند. با رشد روزافزون 
بازار فين تك ها، تحول ديجيتال، رايانش ابري، هوش 
مصنوعي و درمجموع، انواع پيش��رفت هاي فناورانه، 
شكل و سرعت ارايه خدمات به مشتريان دايمًا در حال 
تغيير اس��ت. طبيعي اس��ت كه اين تغيير و تحوالت، 
نيازمندي ها و انتظارات مشتريان را هم پيوسته تغيير 
مي دهد و شما در نقش يك ارايه دهنده خدمات فناوري 
اطالعات، بايد بتوانيد پاس��خگوي نيازهاي متفاوت و 
متغير مشتريانتان باشيد. درواقع، سرعت ارايه خدمات، 
ميزان س��ودآوري، خلق ارزش افزوده، ميزان رضايت 
مشتريان، برآورد هزينه هاي ارايه خدمات، و خالصه 
همه چيز، به چگونگي اس��تفاده از فناوري اطالعات و 

مديريت صحيح آن منوط شده است.
ه��دف بنيادين ه��ر س��ازمان ارايه دهن��ده خدمتي 
سودآوري و تداوم ارايه خدمات است. اين دو عامل چنان 
درهم تنيده اند كه هر تغييري در كسب وكار مي تواند 
بر هر دوي آنها اثر بگذارد. وقتي بانك ها و سازمان هاي 

خدمات فناوري اطالعات بيشترين خدماتشان را در 
بس��تر فناوري اطالعات ارايه مي دهند، طبيعي است 
كه ه��ر تغييري، بر مي��زان و ن��وع هزينه هاي جاري 
سازمان، پيش بيني هزينه هاي الزم براي اقدامات آتي، 

سودآوري و بقاي سازمان تأثير خواهد گذاشت. 
 امروزه يك��ي از حياتي ترين مس��ائل س��ازمان هاي 
فناوري اطالعات، چگونگي ارزيابي خدمات يا تعيين 
ارزش خدمات ارايه شده به مشتريان، با درنظر گرفتن 
كليه هزينه هاس��ت؛ چراكه شرط الزم براي بقاي اين 
س��ازمان ها، داش��تن توانايي الزم ب��راي بازپرداخت 

هزينه ها و سودآور بودن است.
 به همين علت، بايد همس��و با اين تغيي��رات، به فكر 
راهكارهايي نوين به منظور مديريت مالي براي خدمات 

فناوري اطالعات بود.
يكي از فرآيندها در چارچوب ITIL، براي سازمان هاي 
ارايه دهنده خدمات فناوري اطالعات، مديريت مالي 
اس��ت. اجراي درس��ت اين فرآيند مي تواند متضمن 

دستيابي به س��ودآوري و بقاي سازمان باشد. به بيان 
ساده، مديريت مالي با طرح ريزي بودجه مالي براي تك 
تك خدمات و تأمين منابع مورد نياز آنها، گزارش گيري، 
تطابق خدمات قابل ارايه با اهداف مالي سازمان، صدور 
صورتحس��اب و... موفقيت س��ازمان در ارايه و تداوم 

خدمات و سودآوري را تضمين مي كند.
مديريت مالي خدمات فناوري اطالعات شامل مدل ها 
و روش هاي مالي است كه به كمك آنها مي توانيم ارزش 

خدمات را محاسبه كنيم.
يكي از علل اهميت مديريت مالي براي خدمات فناوري 
اطالعات اين اس��ت كه قدرت تصميم گيري مديران 
ارشد را باال مي برد و به آنها كمك مي كند كه بر مبناي 
واقعيت هاي كمي ش��ده و با اتكا ب��ه پيش بيني هاي 

درست، بتوانند دقيق تر و قاطعانه تر تصميم بگيرند.
مديريت مالي اطمينان مي دهد كه ارايه دهنده خدمات 
فناوري اطالعات فقط به ارايه خدماتي متعهد باشد كه 
واقعًا مي تواند آنها را ارايه كند. مديريت مالي، سازمان را 

به سطح مناسبي از سرمايه گذاري براي طراحي، توسعه 
و ارايه خدمات فناوري اطالعات مي رس��اند كه براي 

پشتيباني از استراتژي خدمات الزامي است.
با پياده س��ازي درست و اصولي فرآيند مديريت مالي، 
مي شود بين هزينه خدمات، كيفيت و همچنين عرضه 

و تقاضا تعادلي برقرار كرد.
هدف مديريت مالي، تعري��ف و حفظ چارچوب براي 
مواردي است كه در ادامه آورده شده است: تأمين بودجه 
براي مديريت خدمات؛ شناس��ايي و مديريت هزينه 
ارايه خدمات؛ بازگرداني هزينه هاي تحميل شده براي 
ارايه يك خدمت؛ ارزيابي تأثيرات مالي اي كه ناشي از 
استراتژي هاي تازه اجراش��ده يا تغييريافته هستند؛ 
اجراي سياس��ت ها و ش��يوه هاي مالي خ��اص، براي 
شركت ها و سازمان هاي ارايه دهنده خدمات فناوري 
اطالعات؛ حس��ابداري هزينه هاي توس��عه، تحويل و 
پش��تيباني خدمات؛ پيش بيني نيازمندي هاي مالي 

ارايه دهنده خدمات.
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تامين مالي بنگاه هاي مولد 
نقدينگي را افزايش نمي دهد

يك فعال اقتصادي با اس��تقبال از اجرايي شدن 
طرح گام گفت: نكته مهم طرح گام آن اس��ت كه 
دقيقا تامين مالي توليد و بنگاه هاي توليدي را انجام 
مي دهد. بهرام شكوري در گفت وگو با ايِبنا درباره 
اجرايي شدن طرح گام براي تامين مالي بنگاه هاي 
مولد اظهار داشت: به نظر مي رسد با اجراي طرح 
گام هم مشكل نقدينگي فعالين حل خواهد شد و 
هم حجم نقدينگي در جامعه بيشتر نخواهد شد. 
وي با بيان اينكه بيشترين زمان براي تسويه اوراق 
طرح گام كمتر از يك س��ال و حدود 9 ماه است، 
افزود: بنگاه هايي كه از طريق اوراق گام تامين مالي 
مي شوند، بعد از تسويه اوراق مرحله اول با همان 
وثايقي كه در بانك دارند، امكان تامين مالي مجدد 
از اين طريق را در قالب انتشار اوراق جديد دارند. 
وي با اشاره به تنگناي اعتباري بنگاه ها به ويژه بعد 
از جهش ارزي سال گذشته تصريح كرد: طرح گام 
نه تنها حجم نقدينگي را بيش��تر نمي كند، بلكه 
اين امكان وج��ود دارد كه بانك مركزي با اجراي 
همزمان عمليات بازار باز و به طور غيرمس��تقيم، 

نرخ تنزيل اوراق آن را كنترل كند.

اقدام بانك مركزي چين براي 
حمايت از اقتصاد در برابر كرونا

بان��ك مركزي چين اع��الم كرد حض��ور خود در 
بازارهاي مالي اين كش��ور را تقوي��ت خواهد كرد. 
به گزارش نيويورك تايمز، ليو گوچيانگ، يكي از 
مديران ارش��د بانك مركزي چين گفت كه بانك 
مركزي اين كشور گام هاي بيشتري براي حمايت از 
بازار در برابر ويروس كرونا خواهد برداشت. بخشي 
از اين اقدامات ش��امل تزريق نقدينگي بيش��تر و 
كاهش نرخ بهره وام و تس��هيالت به ش��ركت ها و 
بنگاه هاي كوچك و متوسط خواهد بود. ليو با بيان 
اينكه فضاي سياست پولي چين هنوز جاي مانور 
زيادي دارد، افزود: ابزارهاي در اختيار بانك مركزي، 
متعدد و نيرومند هس��تند و مطمئن هستيم كه 
مي توانيم بر پيامدهاي اين اپيدمي غلبه كنيم. در 
هفته هاي اخير بانك مركزي چين نرخ بهره روي  
بسياري از تسهيالت اعطايي را كاهش داده است 
اما س��رمايه گذاران انتظار دارند اقدامات بيشتري 
انجام شوند. از س��وي ديگر چن ليو، يكي ديگر از 
مديران بانك مركزي چين با بيان اينكه تاثير كرونا 
بر رشد اقتصادي چين كوتاه مدت خواهد بود، افزود: 
مطمئنيم كه پس از پايان همه گيري كرونا، تقاضا 
و سرمايه گذاري سركوب شده با سرعت زيادي آزاد 
شود. بسياري از كارشناسان و موسسات بين المللي 
پيش بيني كرده اند رشد اقتصادي سه ماهه نخست 
سال اقتصاد چين در محدوده سه درصدي باشد. در 
صورتي كه اين رشد به ثبت برسد، ضعيف ترين رشد 
اقتصادي چين در سه دهه اخير خواهد بود. چن ليو 
در بخش ديگري از سخنانش با هشدار به سودجويان 
بازار گفت كه بانك مركزي به دقت قيمت هاي نهايي 
براي مصرف كننده را زيرنظر دارد و با كساني كه قصد 
اخالل در زنجيره تامين داشته باشند برخورد خواهد 
كرد. به گفته اين مدير ارشد چيني، بانك مركزي به 
زودي نقدينگي بيشتر به بازار تزريق خواهد كرد و 
كماكان متعهد به كمك به رشد اقتصادي و توسعه 
پايدار در چين خواهد بود. تخمين زده مي شود كه 
بانك مركزي چين تاكنون ح��دود 250 ميليارد 
دالر به بازار ارز تزريق كرده باشد. عالوه بر اين بانك 
مركزي حدود 60 ميليارد دالر وام در اختيار كسب 

و كارهاي كوچك و متوسط قرار خواهد داد.

 حمايت بانك هاي تركيه
از ارزش لير

بانك هاي دولتي تركيه در راستاي كمك به كاهش 
شدت تضعيف لير و در بحبوحه رويارويي نظامي با 
نيروهاي تحت حمايت روسيه در سوريه، سيل دالر 
را به سوي بازارهاي آنكارا سرازير كردند. به گزارش 
بلومبرگ، براساس گزارش منابع نزديك به موضوع، 
موسسات و بانك هاي دولتي تركيه براي حفظ ثبات 
لير روز گذشته بالغ بر 800 ميليون دالر به بازار تزريق 
كردند. معامالت انجام شده تا پايان روز پنجشنبه 
كاهش ارزش لير را تعديل كرد. اين در حالي است 
كه لير تركيه با افت 0.4 درصدي به پايين ترين سطح 
خود در 9 ماه اخير رس��يده و در بازار اين كشور هر 
دالر 6.1079 لير معامله شد. شاخص اوراق قرضه 
12 درصد افزايش يافت و شاخص بورس استانبول 
متحمل بيش��ترين افت در جهان شد. درخواست 
آنكارا از واشنگتن مبني بر ارسال سامانه هاي دفاع 
موشكي موسوم به »پاتريوت« به مرزهاي جنوبي 
تركيه براي عقب راندن حمالت احتمالي نيروهاي 
سوريه، بي ثباتي اخير را در بازار تركيه رقم زده است. 
وزارت دفاع تركيه اعالم كرده اس��ت كه در جريان 
حمله هوايي به ادلب در س��وريه، 2 نظامي كشته و 

پنج نفر زخمي شده اند.

 افزايش سرقت سايبري 
از حساب هاي بانكي روسيه 

براس��اس گزارش بانك مركزي روس��يه، سال 
گذشته ميالدي س��رقت آنالين از حساب هاي 
بانكي در اين كشور افزايش داشته است به گزارش 
نيويورك تايمز، مطابق گزارش مذكور، در نتيجه 
اين افزايش، 6.4 ميليارد روبل )معادل 100.37 
ميليون دالر( از حساب هاي ش��خصي افراد در 
بانك هاي دولتي روس��يه به سرقت رفته است. 
بانك مركزي روسيه اعالم كرده كه اين نهاد سال 
گذشته بيش از نيم ميليون فعاليت غيرقانوني در 
حساب هاي سراسر كشور به ثبت رسانده است. 
با توجه به اينكه اي��ن بانك آمار و ارقام مربوط به 
سال 2018 را منتشر نكرده است، نمي توان برآورد 
درس��تي از ميزان چش��مگير بودن اين افزايش 

سرقت سايبري ارايه داد.
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رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

در گفت وگو با عضو شوراي عالي بورس مطرح شد

عقد وكالت راهگشاي سودآوري در روزهاي منفي بازار

داد و ستد 5 ميليون و 700 هزار تن فرآورده نفتي در بورس انرژي

فروش تعهدي از امروز به بازار مي آيدفوالدي ها عليه سهامداران شركت هاي بورسي

گروه بورس|
در نخس��تين روز از معامالت هفته ج��اري رونق بازار 
س��هام تداوم يافت. در اين روز رشد شاخص هاي بازار 
سهام در حالي ادامه يافت كه خبر قرار گرفتن ايران در 
ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي نير نتوانست جز در 
چند دقيقه، تاثير قابل توجهي بر دادو ستدهاي بازار 

سرمايه بگذارد.
بر اين اس��اس دقايق نخس��ت معامالت در روز شنبه 
در حالي آغاز ش��د كه اق��دام FATF در جهت اعمال 
محدوديت ضد ايران در لحظات اوليه معامالت به افت 
بيش از 11 هزار واحدي شاخص كل بورس انجاميد و 
نماگر ياد شده را از چند قدمي كانال 480 هزار واحدي 
به ميانه كان��ال 460 هزار واحد برد. ب��ا اين حال افت 
ياد شده ديري نپاييد و با فروكش كردن جو هيجاني 
معامالت، اغلب نمادهاي بازار سرمايه از كف قيمت به 
سقف مجاز روزانه دست يافتند. همين امر سبب شد تا 
در روز گذشته ش��اخص كل بورس به ميزان 14 هزار 
واحد نوس��ان كند و در نهايت ضمن افزايشي 3 هزار و 
113 واحدي به سطح 481 هزار و 869 واحدي برسد. 
جز نماگر ياد شده ساير شاخص هاي بازار سهام از جمله 
شاخص كل هم وزن و شاخص كل فرابورس نيز روند 

افزايشي پرقدرتي را شاهد بودند.
بس��ياري از كارشناس��ان يكي از داليل��ي را كه طي 
ماه هاي اخير توانسته به رشد دست جمعي قيمت در 
بازار سرمايه منجر شود و بهاي بسياري از نمادها را در 
همين مدت چند برابر كند، هجوم نقدينگي و انگيزه 
خريداران براي كس��ب سود از اين طريق عنوان كرده 
است. همين امر سبب شده تا در تمامي ماه هاي سال و 
در غياب رخوت بازارهاي موازي، سرمايه گذاران براي 
حف��ظ ارزش دارايي و درآمدزايي از س��رمايه خود به 
سمت بازار سهام بيايند. در اين ميان آنچه توانسته رشد 
قيمت ها در بازار ياد شده را تسريع كند نبود ابزارهاي 
كافي براي كسب س��ود دو طرفه از بازار سرمايه است 
كه در نبود ابزارهايي نظير »SHORT SELL« اتفاق 
مي افتد. همين امر سبب شد تا متوليان بازار سرمايه 
در س��ال جاري درصدد ايجاد ابزاري جايگزين برآيند 
كه ضمن دارا بودن كارايي الزم در زمينه مزبور با قواعد 

فقه اسالمي نيز سازگار باشد و شبهات شرعي موجود 
در اين زمينه را مرتفع كند. به دنبال اين رويكرد ابزاري 
تحت عنوان »فروش تعهدي« ايجاد شده كه قرار است 
از روز جاري در 5 نماد مورد معامله قرار گيرد و ضمن 
متنوع كردن قابليت هاي معامالتي در بازار س��رمايه، 
امكان كسب سود س��رمايه گذاران در روزهاي منفي 

بازار را نيز فراهم كند.
به همين منظور عضو شوراي عالي بورس در خصوص 
ابزار فروش تعهدي به ارايه توضيحاتي پرداخته است 
و ضمن روشن كردن زواياي عملياتي آن از فوايد اين 
ابزار و به كارگيري آن در بازار سرمايه سخن گفته است.

يكي از اتفاقات خوب بازار سرمايه در دو سه سال گذشته 
ابداع و استفاده از ابزارهاي متفاوت مالي است كه به اين 
ترتيب، موجب توسعه بازار سرمايه شده و تمام ساليق 

سرمايه گذاري را پوشش داده است.
به گزارش س��نا، ش��اهين چراغي، عضو شوراي عالي 
بورس در خصوص ابزار فروش تعهدي اظهار داش��ت: 
توسعه ابزارهاي مختلف سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
در دو سه سال گذشته بي نظير بوده و يكي از اين ابزارها، 
ابزار فروش تعهدي است كه در روزهاي منفي بازار نيز 

مي تواند براي يك سهامدار موفق كسب سود كند.
وي در اي��ن خصوص بيان داش��ت: كارب��رد اين ابزار 
به اينگونه اس��ت كه س��رمايه گذار متعهد مي شود تا 
سهامي را كه فروخته ش��ده، از بازار بخرد و برگرداند؛ 
در واقع سهم را قرض نمي گيرد، بلكه متعهد به خريد 
و بازگرداندن آن مي شود. از نظر عقد وكالت، اين روش 
قابل قبول ترين شكلي است كه مي تواند براي فروش 

تعهدي اتفاق بيفتد.
چراغي در ادامه گفت: بازار ما تا قبل از اين تقريبا بازاري 
يك طرفه بوده و به دليل اينكه تنوع بااليي در ابزارهاي 
معامالتي نداش��تيم فشار به س��مت خريد بوده اما با 
استفاده از ابزار فروش تعهدي، در كنار بقيه ابزارها مثل 
آپشن، ابزارهاي مشتقه در بازار سرمايه تكميل مي شود.

عضو شوراي عالي بورس در ادامه با اشاره به هم ترازي 
بازار سهام ايران با ديگر كشورها در زمينه تنوع ابزارها 
بيان داشت: بازار سرمايه ايران جزو معدود بازارهايي 
است در دنيا كه تنوع بااليي در ابزارهاي معامالتي دارد 

اما االن در مرحله اي هستيم كه بايد به اين ابزارها عمق 
بخشيده و زيرساخت هاي معامالتي آنها را هموار كنيم. 
به اين ترتيب، با شرايط موجود يكي از ابزارهاي خوبي 
كه حرفه اي ها مي توانند از آن استفاده كنند، ابزار فروش 

تعهدي است.
چراغي در ادامه با اش��اره به رويكرد دولت در تامين 
مالي از بازار سرمايه گفت: در اقتصاد ايران دگرديسي 
ايجاد ش��ده اس��ت و اين رويكرد جديد موجب شده 
اقتصاد ايران از بانك محوري به س��مت بازار سرمايه 
محوري حركت كند. لذا به نظر مي رسد دولت و تمامي 
افرادي كه بازار سرمايه را به خوبي مي شناسند و حتي 
آنهايي كه آشنايي جزئي با بازار سرمايه دارند به اين 

واقعيت پي برده اند كه مهم ترين منبع تامين مالي در 
حال حاضر، بازار س��رمايه است. وي در اين خصوص 
تاكيد كرد: در حال حاضر دو مدل تامين مالي از بازار 
س��رمايه وجود دارد. يكي از اين مدل ها اين است كه 
شركت هاي بورس��ي با افزايش سهام شناور يا عرضه 
بلوك هاي مديريتي، عمال س��هام خ��ود را به فروش 
مي رسانند و از اين طريق براي پروژه هاي خود تامين 
مالي مي كنند و با افزايش س��رمايه خ��ود را به ثبت 
مي رسانند. مدل دوم تامين مالي، به اين صورت است 
كه شركتي براي تامين مالي، سهام خود را به صورت 

عرضه اوليه وارد بازار سهام مي كند.
وي ادامه داد: تا صحبت از تامين مالي مي ش��ود افكار 

عمومي به س��مت اوراق مش��اركت جلب مي شود در 
حالي كه يكي از ابزارهاي تامين مالي از سيستم بانكي 
اوراق مشاركت است ولي بازار سرمايه با تنوع ابزارهاي 

معامالتي، تامين مالي را تسهيل كرده است.
اين كارگزار بازار سرمايه در پايان با ارايه توصيه هايي 
به سهامداران خاطرنشان كرد: سهامداران بايد بسيار 
با دق��ت وارد معامالت ش��وند و از هر گون��ه توجه به 
شايعات پرهيز كنند. ارزش ذاتي سهام را بررسي كرده 
و از ش��ركت هاي مشاور س��رمايه گذاري بهره ببرند. 
اما بهترين راه براي ورود به بازار س��رمايه اس��تفاده از 
صندوق هاي سرمايه گذاران يا مشاوران خبره و بي توجه 

به شايعات در كانال هاي تلگرامي است.

به گفته مديرعامل بورس انرژي از ابتداي امسال تاكنون 
پنج ميليون و 690 هزار و ۷4 تن فرآورده نفتي در بورس 
انرژي معامله شد. به گزارش ايرنا، سيد علي حسيني 
با بيان اينك��ه ميزان عرضه دو برابر ميزان معامله بوده 
است، اضافه كرد: هر هفته بالغ بر 500 هزار تن فرآورده 
نفتي در بورس عرض��ه مي ش��ود. مديرعامل بورس 
انرژي خاطرنشان كرد: س��هم صادراتي فرآورده هاي 
نفتي معامله ش��ده از فروش داخلي بيشتر بوده است، 

گفت: حدود چهار ميليون و 61 هزار و ۲5۲ تن فروش 
صادرات��ي و يك ميليون و 6۲8 هزار و ۲5۲ تن فروش 
داخلي بوده است. وي در بخش ديگري از اين گفت وگو 
اظهار داشت: هيچ مانعي براي عرضه نفت خام در بورس 
انرژي وجود ندارد و وزارت نفت به دنبال عرضه اين كاال 

در بورس انرژي است.
حسيني به پيچيدگي هاي موجود در معامالت نفت 
اشاره كرد و افزود: در شرايط فعلي آنچه بتوان معامله 

كرد از طريق امور بين الملل شركت نفت در حال انجام 
اس��ت اما همچنان به دنبال ايجاد راهكارهاي جديد 
براي عرضه نفت خام در بورس به صورت موفقيت آميز 
هستيم. وي اظهار داشت: با توجه به شرايط صادرات 
ايران و اس��تراتژي حاكم در كشور تمركز بيشتري را 
در عرضه فرآورده هاي نفت��ي داريم، اكنون وضعيت 
صادرات، فروش و معامالت در حوزه فرآورده هاي نفتي 
مطلوب به نظر مي رسد. مديرعامل بورس انرژي با بيان 

انجمن توسعه سرمايه گذاري حرفه اي ايران در نامه اي 
خطاب به معاون اول رييس جمهور و سه وزير صمت، 
اقتصاد و رفاه »از تح��ركات دالالن در بازار فوالد ابراز 
نگراني كرده و اين تحركات را اقدامي در جهت تضعيف 
حقوق س��هامدار و متعاقب آن مخالف سياست هاي 
ماندگاري نقدينگي در بازار س��رمايه كش��ور عنوان 

كرده است«.
به گزارش ايسنا، انجمن توسعه سرمايه گذاري حرفه اي 
ايران در اين نامه آورده است: »اقتصاد ايران در دو سال 
اخير آماج شديدترين تهاجم تحريمي تاريخ اقتصاد 
جهان قرار داش��ته اس��ت كه با هدف به زانو درآوردن 
اين مرز بوم به فعاالن اقتصادي آن تحميل شده است. 
در توصيف اين ش��رايط جمله اي رساتر از تعبير مقام 
معظم رهبري نيست كه “امروز عرصه اقتصاد، به خاطر 
سياست هاي خصمانه امريكا، يك عرصه كارزار است. 
يك عرصه جنگ اس��ت جنگي از ن��وع خاص. در اين 
عرصه كارزار، هر كسي بتواند به نفع كشور تالش كند 
جهاد كرده اس��ت “. با اين تعبير معظم له در خالل دو 
سال اخير توليدكنندگان و سرمايه گذاران در واحدهاي 
صنعتي تمامي تالش خود را براي اين جهاد اقتصادي 
مبذول كرده و كوشيده اند در اين جنگ نابرابر از اقتصاد 
كشور و معيش��ت عمومي مردم و كارگران بنگاه هاي 

اقتصادي دفاع كنند.
در اين راس��تا همان گون��ه كه رييس جمه��وري در 
هفته جاري به درس��تي به آن اش��اره ك��رده، تالش 
فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران به موفقيت نزديك 
توانسته است چرخ هاي بنگاه هاي اقتصادي كشور را به 
گردش درآورد. رشد قابل مالحظه بازارهاي سرمايه و 
بورس كاال در اين ميان نش��انه هاي واضحي از خروج 
اقتصاد كش��ور از ركود و غلبه س��رمايه گذاري واقعي 

بر گرايش هاي مخرب به خريد و فروش ارز و س��كه و 
كاالهاي ضروري معيشتي است. رشد بازار سرمايه در 
اين ميان عالوه بر جذب سرمايه هاي مردمي، بسترساز 
رشد و بالندگي بنگاه ها از طريق هدايت سرمايه هاي 
مردمي و كاهش فشار تحريم نفتي بر بودجه دولت و 
بنگاه هاي عمومي اس��ت كه همگان شاهد اين امر در 

خالل ماه هاي اخير بوده اند«.
در بخش ديگر اين نامه ذكر شده است كه: »تامين مالي 
چند هزار ميليارد توماني بنگاه هاي مالي نظير شستا 
و مشاركت بيش از 1.4 ميليون نفر از جمعيت كشور 
در آخرين عرضه اوليه، خود نشان دهنده آن است كه تا 
چه حد بازار سرمايه پر رونق مي تواند به اقتصاد كشور 
كمك كرده و به رشد بالندگي آن كمك كند. متاسفانه 
در خالل چند روز گذشته جريان مخربي با سابقه اي 
روشن در تالش براي تخريب وضعيت بنگاه هاي اقتصاد 
در بخش فوالدسازي ش��روع به تهديد اين شرايط از 
طريق ايجاد رانتي چند ه��زار ميليارد توماني در بازار 

فوالد كرده است.
در سال 9۷ اصرار به قيمت گذاري محصوالت فوالدي و 
پتروشيمي براساس ارز 4۲00 توماني به هزاران ميليارد 
تومان رانت و از دست رفتن فروش شركت هاي بورسي 
منجر ش��د كه آثار زيان بار آن تا هم اكنون گريبان گير 

بنگاه هاي اقتصادي بازار سرمايه است.
اين ش��رايط مخرب مجددا اينك در حال تكرار است. 
شماري از دالالن شناخته شده در بنگاه هاي خصوصي 
خانوادگي و رانتي اينك دوباره به كمين سود واحدهاي 
تولي��دي بازار س��رمايه با هزاران كارگ��ر و ميليون ها 
سهامدار اعم از بازنشستگان و سرمايه گذاران بورسي 
نشسته اند تا از طريق دستكاري در فرآيند كشف قيمت 
عادالنه ورق و شمش فوالدي منافع بنگاه ها را طعمه 

عطش سيري ناپذير رانت خواري خود سازند. اين گروه 
رانت خوار تحت لواي عناويني نظير ارزان سازي و توليد 
بخش خصوصي همان گونه كه در سال گذشته رخ داد 
به دنبال خري��د كاالهاي فوالدي در بورس كاال بوده و 
فروش آن در بازار آزاد يا بازارچه هاي مرزي هستند تا 
سود به حق بنگاه هاي بورس��ي را راهي جيب خود يا 

حساب هاي بانكي خارجي كنند«.
همچنين تاكيده شده است كه »بدون هيچ ترديدي 
و به سادگي مي توانيد دريابيد تا چه حد استدالل هاي 
گروه رانت جوي كه اينك به دنبال خريد محصوالت 
فوالدي با قيمتي غير واقعي هس��تند بي پايه و اساس 
اس��ت و اصوال به سادگي مي توان دريافت تا چه حد از 
رانت هاي گذشته اين گروه در چرخه توليد مانده و چه 
ميزان صرف فرار سرمايه يا سوداگري در بازارهاي ديگر 

از جمله ارز و طال شده است.
گزارش هاي متعدد نهاده��اي نظارتي از جمله مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي و سازمان بازرسي 
حاكي است اين عده پس از دريافت ورق به قيمت هاي 
دولتي و دستوري آن را در بازار آزاد به قيمت هاي بسيار 
باالت��ر به فروش مي رس��انند و توليدكنندگان واقعي 
مجبور به خريد ورق فوالد با قيمت هاي بسيار باالتر از 

بازار آزاد از همين گروه هستند.
در شرايطي كه بازار سرمايه با جذب نقدينگي از سطح 
جامعه اميدهاي زيادي را براي بهبود اقتصاد و صنايع 
كشور زنده كرده است؛ اقدامات اينگونه موجب ايجاد 
نااميدي و لطمه به س��هامداران بازار س��رمايه خواهد 
بود كه عواقب جبران ناپذيري داش��ته و مصداق بارز 
حركت در جناح دشمن و در راستاي مطامع دشمنان 
اين كشور و در راستاي تحقق فشار حداكثري اياالت 

متحده امريكا است«.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، از تكميل و ورود ابزار 
فروش تعهدي به بازار سرمايه از امروز خبر داد و گفت: 
اين ابزار در كميته فقهي سازمان بورس با عقد وكالت و 
به گونه اي تنظيم شده كه از نظر شرعي قابل قبول باشد. 
به گزارش سنا، شاپور محمدي اظهار داشت: دليل تغيير 
اسم اين ابزار از فروش استقراضي به فروش تعهدي اين 
است كه در اين ابزار فردي متعهد مي شود تا سهامي را 
كه فروخته شده، از بازار بخرد و برگرداند؛ در واقع سهم 
را قرض نمي گيرد، بلكه متعهد به خريد و بازگرداندن آن 
مي شود. از نظر عقد وكالت، اين روش قابل قبول ترين 
ش��كلي اس��ت كه مي تواند براي فروش تعهدي اتفاق 
بيفتد. محمدي با تاكيد بر امنيت سرمايه گذاري براي 
سهامداران در مكانيزم طراحي شده اين ابزار خاطرنشان 
كرد: بر اساس كارشناسي هاي صورت گرفته در طراحي 
فروش تعهدي، ساز و كار به نحوي طراحي شده كه از 
ورود س��هامداران به زيان جلوگيري مي شود. رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه در حال 
حاضر تقريبا در بورس ايران تمام ابزارهاي مرسوم مالي 
موجود اس��ت، يادآور ش��د: اكنون ابزارهايي همچون 
سهام و آتي سهام، اختيار خريد و اختيار فروش در بازار 
سرمايه وجود دارد. خريد اعتباري را نيز از قبل داشته ايم. 
فروش تعهدي نيز از فردا به اين ابزارها اضافه مي شود و 
با اين اتفاق همه ابزارهاي مرسوم مالي در بازار سرمايه 

كشور وجود دارد.
محمدي بورس ايران را جايگاه بيش��ترين استفاده از 
ابزارهاي مالي اس��المي در جهان ارزيابي كرد و گفت: 
ابزارهايي همچون اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق 
اجاره سهام، صكوك استصناع يا همان اوراق مبتني بر 
س��اخت، اوراق مرابحه، اوراق خريد دين، اوراق ُجعاله، 
اوراق وكالت و اوراق منفعت در بازار سرمايه كشور وجود 

دارد كه هيچ يك از كشورهاي اسالمي ديگر، از اين تنوع 
ابزارهاي مالي اس��المي در بازارهاي مالي و سرمايه اي 
برخوردار نيستند. وي افزود: در اين ميان تنها يك يا دو 
ابزار مالي اسالمي ديگر در جهان وجود دارد كه به بازار 
سرمايه كشور وارد نشده كه اكنون در دست بررسي و 

برنامه ريزي براي ورود به بازار سرمايه است.
رييس سازمان بورس در خصوص داليل عدم بهره گيري 
جدي شركت ها از تامين مالي از طريق بورس با وجود 
تنوع ابزارها در بازار س��رمايه كش��ور گف��ت: همواره 
شركت ها به دليل دريافت آسان تر تسهيالت از طريق 
بانك به بازار پولي كشور مراجعه مي كنند و دليل اصلي 
آن نيز اين است كه تامين مالي از طريق بورس مستلزم 
رعايت مقررات بيشتر است. البته مقررات موجود در بازار 
سرمايه براي حفاظت از حقوق سهامداران و صيانت از 
سرمايه هاي ُخرد است. وي در تشريح دليل ديگر تامين 
مالي از طريق بانك به عنوان انتخاب اول شركت ها يادآور 
شد: در تامين مالي بورس��ي بايد افراد متعهد شوند تا 
بازپرداخت خود را در زمان معيني انجام دهند. در حالي 
كه نظام بانكي اين اختيار را دارد كه براي شركتي مساله 
استمهال را انجام دهد. اما در بازار سرمايه اين تامين مالي 
از س��رمايه هاي مردم صورت مي گيرد و امكان اين امر 
وجود ندارد. محمدي ارايه صورت هاي مالي و اطالعات 
مورد نياز پذيرش در بورس را دليل ديگر مراجعه كمتر 
شركت ها به بازار سرمايه دانست و تصريح كرد: برخي 
شركت ها اين اطالعات را به صورت ادواري جمع آوري 
نكرده و در اختي��ار ندارند و به همين دليل نمي توانند 
مستندات مورد نياز براي تامين مالي از طريق بورس را 
فراهم كنند. در اين ميان با وجود تعداد كمتر شركت ها 
نسبت به نهادهاي دولتي اكنون سهم تامين مالي كشور 

از طريق بازار سرمايه 15 درصد است.

يك كارشناس بازار سرمايه، سال 98 را سال استثنايي 
در طول عمر بازار س��رمايه دانست و گفت: با توجه به 
رشدي كه ش��اخص و نرخ سهام ش��ركت ها به خود 
ديدند، سالي ش��كوفا در راستاي عميق شدن بورس 

را تجربه كرديم.
به گزارش س��نا، كمال خانزاده بي��ان كرد: كنترل و 
آمادگي ب��ورس در مقابله با رفتارهاي هيجاني باعث 
شده كه سهامداران خرد از هر گروهي تابلو معامالت 

روزانه را زير سلطه خود درآورند.
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: عميق شدن 

به اين معني است كه بازار س��رمايه وابسته به گروه، 
شركت، ش��خص يا جريان هاي از پيش تعيين شده 
نيس��ت و به طور قطع در راس��تاي بين المللي شدن 

گام برمي دارد.
خانزاده افزود: اينكه سهامداراني از بخش هاي مختلف 
اقتصاد با تجربه هاي متفاوت در بازار سرمايه حضور 
پيدا كردند، حكايت از آن دارد كه اين بازار از تك بعدي 
بودن يا انحصار شركت هاي سرمايه گذاري خارج شده 

و در اختيار عموم قرار گرفته است.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بورس، اجازه 

ورود هر قشر از افراد با هر سرمايه اي را مي دهد، توضيح 
داد: هم اكنون س��هامداران زيادي پا به بازار سرمايه 
گذاشته اند و ارزش بازار سرمايه با ورود اين سهامداران 
جديد رشد قابل توجهي داشته كه اين روند در سال 
آينده هم قابل تداوم اس��ت. در عي��ن حال، موضوع 
ارزشمند و حائز اهميت، كنترل و آمادگي بورس در 
مقابله با رفتارهاي هيجاني است. خانزاده تاكيد كرد: 
طي س��ال هاي اخير بازارهاي م��وازي بدون كنترل 
و نظارت دقيق، فعاليتي با بازدهي باال و غيرمنطقي 
داشتند؛ در صورتي كه هم اكنون مكانيزم بازارها مبتني 

بر قوانين و چارچوب هاي جديد انجام مي شود و حضور 
دالالن در هر بازاري به كمترين تعداد رسيده است، 
از طرفي اين اقدام باعث ش��د مردم با آشنايي بيشتر 

فضاي سالم بورس را دريابند و وارد آن شوند.
وي افزود: درست است كه قدرت خريد مردم در بعضي 
بازارها كاهش يافته، اما تنها ب��ازاري كه هنوز براي 

سرمايه گذاري با مبالغ كم آماده است، بورس است.
اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه اين گفت وگو 
رش��د صنع��ت IT در كش��ور را يك نعم��ت براي 
س��رمايه گذاري هاي مدرن يا خري��د و فروش هاي 
اينترنتي دانس��ت و گفت: هم اكنون دسترس��ي به 
معامالت بازار سهام تا روستاها امكان پذير شده و هر 
فردي با هر مبلغي مي تواند معامله شفاف با بازدهي 

مناسب داشته باشد. به گفته خانزاده، سهولت ورود 
و خروج و معامله در بازار سرمايه، يكي از اصلي ترين 
اركان جذابيت براي مردم است كه البته نتيجه مثبتي 
هم براي بازار دارد؛ چرا كه ارزش ذاتي و عميق شدن 

آن وابسته به ميزان نقدينگي و نوع معامالت است.
وي صنعت داروسازي و دامپروري و برخي صنايع را 
كه سرمايه اي كمتر از 100 ميليارد تومان داشتند از 
جمله صنايع پربازده بازار دانست و گفت: شركت هايي 
كه سرمايه اندكي داشتند همراستا با جريان نقدينگي 
بازار سهام، بيشتر مورد اقبال سهامداران خرد بودند تا 
شركت هاي قديمي تر يا بنيادي مانند پتروشيمي ها، 
معدني ها، پااليش��گاهي ها كه سرمايه سنگيني در 

بورس دارند.

بازار سرمايه تك بعدي نيست
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   پوشش سود ۱5۶5ريالي براي هر سهم 
»غچين«:  ش��ركت مجتمع كشت و صنعت 
چين چي��ن در صورت هاي مالي ميان دوره اي 
6ماهه اعالم كرد به ازاي هرسهم توانسته يك 
هزار و 565ريال سود پوشش دهد. به گزارش 
سنا، شركت مجتمع كشت و صنعت چين چين 
در دوره 6ماهه فعاليت خود به س��ود عملياتي 
۲56ميليارد ريالي و به سود خالص ۲81ميليارد 
ريالي دس��ت يافته اس��ت. اين ش��ركت سود 
انباشته 6ماهه را 416ميليارد ريال اعالم كرده 
اس��ت و به س��ود يك ه��زار و 565ريالي براي 
هرسهم رسيده است. »غچين« در اين گزارش 
فروش 6ماهه خود را 14ه��زار و 314تن را به 
ارزش يك هزار و ۲۷3ميليارد ريال اعالم كرد 
كه در اين دوره به سود ناخالص را 14۲ميليارد و 
393ميليون ريال دست يافته است. اين شركت 
در حال حاض��ر طرح بازس��ازي كارخانه را در 
دست توس��عه دارد و در دوره 6ماهه اين پروژه 
۲۷درصد پيشرفت داشته است. همچنين اين 
شركت طرح هاي ديگري در دست اقدام دارد 
كه پيش بيني كرده اس��ت 31خرداد1400 از 
آنها بهره برداري مي كند. »غچين« در تشريح 
برنامه هاي خود جهت تكميل طرح هاي توسعه 
اعالم كرد كه ش��ركت در ت��الش براي تكميل 
طرح هاي توسعه از محل افزايش سرمايه خواهد 
بود. ع��الوه بر اين برآوردي كه اين ش��ركت از 
برنامه هاي تامي��ن مالي و تغييرات هزينه هاي 
مالي خود داشته اعالم كرد كه شركت تمامي 
تسهيالت اخذ شده را تسويه كرده است و سعي 
بر تحصيل مبالغ مورد نياز طرح هاي توسعه را 

از محل افزايش سرمايه دارد.

   »ولغ�در« س�ود هر س�هم را ۳۴۸ريال 
اعالم كرد:  ش��ركت ليزينگ خودرو غدير در 
صورت هاي مالي 1۲ماهه اعالم كرد كه سود هر 
سهم شركت به 348ريال رسيد. شركت ليزينگ 
خودرو غدير اطالعات و صورت هاي مالي يكساله 
خود را منتش��ر كرد. در اين گزارش اعالم كرد 
سود خالص به 184 ميليارد ريال رسيده و سود 
انباشته پايان دوره شركت به مبلغ ۲14ميليارد 
ريال بالغ ش��ده است. اين شركت در سال مورد 
گزارش نسبت به س��ال مالي گذشته توانسته 
سود عملياتي را با رشد 46درصدي همراه سازد 
و سود هرسهم را با افزايش 31درصدي به مبلغ 
348ريال برس��اند. »ولغ��در« در اين گزارش 
اعالم ك��رد كه يك دس��تگاه مل��ك 5طبقه با 
كاربري تجاري اداري واقع در خيابان كريمخان 
زند كه به موجب حك��م دادگاه در ازاي بدهي 
سنواتي يكي از مش��تريان بدحساب توقيف و 
به نام ش��ركت ليزينگ منتقل ش��ده و پس از 
برگزاري مزايده در تاريخ 8بهمن139۷ سند به 
نام شركت منتقل شد و ملك مورد نظر در تاريخ 
4ارديبهشت1398 تخليه و به تملك اين شركت 
رس��يد. ملك مورد نظر به مبل��غ 198ميليارد 
ريال كارشناسي شد و با توجه به هماهنگي هاي 
صورت گرفته با شركت اصلي مجوز فروش آن 
صادر ش��ده است. اين ش��ركت در نظر دارد كه 
با لحاظ مناب��ع و ريس��ك ها، و افزايش وصول 
مطالبات به ويژه معوقات سنواتي و تامين منابع 
و همچنين مذاكره به منظور انعقاد قراردادهاي 
جديد در جهت گسترش عمليات ليزينگ اقدام 
كند و با حفظ جايگاه بورس و ارتقاي آن با توجه 
به عملكرد ش��ركت، هر چه بيشتر در راستاي 
تحقق اهداف سازمان و سهامداران گام بردارد و با 
گسترش حوزه فعاليت ليزينگي خود در راستاي 
رونق توليد و اقتصاد مقاومتي نقش شايسته و 
سهم اندكي در حمايت از توليدكنندگان داخلي 

ايفا كند.

   رش�د پرتفوي بورسي »وسپه«:  شركت 
سرمايه گذاري سپه اعالم كرد صورت وضعيت 
پرتفوي بورس��ي ش��ركت با افزاي��ش 6هزار و 
358ميليارد و 4۷1ميليون ريالي همراه شده 
است. شركت سرمايه گذاري سپه در اطالعات و 
صورت هاي مالي 1۲ماهه منتهي 30آذر1398 
س��ود هر س��هم را ۷09ريال اعالم ك��رد. اين 
شركت در يكس��ال مالي سود عملياتي خود را 
با رش��د 133درصدي به 4هزار و ۷56ميليارد 
ريال، سود خالص را با رش��د 13۲درصدي به 
4ه��زار و ۷40ميليارد ريال و س��ود انباش��ته 
پايان دوره را با رش��د 13۲درصدي به 5هزار و 
394ميليارد ريال رساند. »وسپه« در گزارش 
منتشر شده با توجه به صورت وضعيت پرتفوي 
سهام ش��ركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس، 
اين ش��ركت با رش��د 6ه��زار و 358ميليارد و 
4۷1ميليون ريالي پرتفوي بورسي همراه شد. 
بهاي تمام ش��ده اين پرتفوي با رشد يك هزار 
و ۷55 ميليارد ريال به 10هزار و 801 ميليارد 
ريال رسيد. همچنين ارزش بازار آن با افزايش 
16هزار و 614 ميلي��ارد ريال به مبلغ 3۷هزار 
و 160ميليارد ريال بالغ ش��د. اين ش��ركت در 
دوره مالي يكساله خود كل مبلغ واگذاري ها را 
4هزار و 184ميليارد ريال اعالم كرد و سود اين 
واگذاري به يك هزار و 600ميليارد ريال رسيد. 
كل مبلغ سهام بورسي خريداري شده »وسپه« 
به 3هزار و 9۷1ميليارد ريال رسيد. اين شركت 
در تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي خود در 
خصوص تركيب پرتفوي اعالم كرد كه تجزيه 
و تحليل بنيادي از طريق بررس��ي متغيرهاي 
كالن اقتص��ادي در عرص��ه بين المللي و ملي 
مورد بررسي قرار مي دهد و فاكتورهاي اصلي 
اثرگذار بر صنايع مختلف به منظور اس��تفاده 
بهين��ه از فرصت هاي س��رمايه گذاري در نظر 
مي گيرد. از س��وي ديگر به شناس��ايي صنايع 
پيشرو و سرمايه گذاري در سهام شركت هايي 
كه از مزيت نس��بي و سطح اطمينان بيشتري 

برخوردارند، مي پردازد.

اينكه هيچ مانعي براي عرضه نفت خام در بورس انرژي 
وجود ندارد، گفت: وزارت نفت به دنبال عرضه اين كاال 
در بورس انرژي است اما بيشتر به دنبال راهكاري براي 
موفقيت آميز بودن معامالت نفت در اين بورس هستيم.

    راه اندازي بازار آب، اولويت كاري
بورس انرژي

وي به آخرين اقدامات صورت گرفته براي عرضه آب در 
بورس انرژي اشاره كرد و گفت: اكنون براي اين اقدام 
در مرحله امكان سنجي هستيم و نمي توان به زودي در 
مورد آن به جمع بندي رسيد. حسيني گفت: در چند 

ماه اخير به دليل مش��كالت ايجاد ش��ده در حوزه آب 
به دليل بارش برف و س��يل هاي فصلي، فرصت تفكر 
براي متوليان حوزه جهت راه اندازي بورس آب فراهم 
نشد. مديرعامل شركت بورس انرژي خاطرنشان كرد: 
راه اندازي بازار آب از جمله اولويت هاي كاري اين بورس 
محسوب مي شود اما مسووالن فعال در اين حوزه درگير 

مشكالت حاكم در حوزه آب شدند.
وي با بي��ان اينكه نمي توان زمان مش��خصي را براي 
راه اندازي ب��ازار آب مطرح كرد، اف��زود: راه اندازي آن 
مزيت هاي زيادي را با خود به همراه دارد كه مي تواند 

مصرف آب را بهينه و انتقال آن را توجيه پذير كند.
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ضعف بسته صادراتي از نگاه فعاالن اقتصادي
تعادل| 

نمايندگان بخش خصوصي در نشست شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي استان تهران كه در اتاق بازرگاني 
تهران برگزار شد، بسته حمايت از صادرات غيرنفتي در سال 
1398 را كه به تازگي تدوين و براي تنظيم آيين نامه هاي 
اجرايي ارسال شده اس��ت، مورد نقد قرار دادند و با اشاره 
به مش��وق هايي كه از س��ال 1389 پرداخت نشده است، 
تدوين بسته كنوني با تاخير زياد و با منابع اندكي كه محقق 
نمي شود را بي اثر در توسعه صادرات دانستند. نكته مورد 
تاكيد آنها اين بود كه دولت ب��ه جاي صرف زمان و انرژي 
براي تدوين مش��وق هاي صادراتي كه در نهايت عايدي 
مشخصي براي صادركنندگان ندارد، موانع و ضوابط دست 
و پاگير را به حداقل برساند و فرآيند تجارت را تسهيل كند؛ 
از جمله استرداد به موقع ماليات بر ارزش افزوده، تسهيل 
واردات در مقابل صادرات، تسهيل ورود موقت و پرهيز از 
اعمال ممنوعيت هاي ناگهاني و مقطعي در برابر واردات و 
صادرات. در همين رييس ات��اق تهران تاكيد كرد كه اگر 
مس��ائل و موانع صادراتي رفع شود، صادركنندگان ديگر 
نيازي به مشوق هاي مالي نخواهند داشت. بر همين اساس 
قرار است نامه اي با امضاي رييس اتاق بازرگاني تهران براي 
رييس جمهور تهيه و ارس��ال شود تا رفع مشكالت عمده 

صادركنندگان مورد درخواست قرار گيرد.

   تصويري از صادرات به همسايگان
ش��صت و ششمين جلس��ه ش��وراي گفت وگوي استان 
تهران برگزار ش��د. در ابتداي اين جلسه، محمد عيديان، 
قائم مقام دبير شوراي گفت وگوي استان تهران، گزارشي 
از وضعيت تجارت خارجي كشور ارايه كرد وگفت: واردات 
غيرنفتي 15كشور همسايه ايران در سال 2018 معادل 
861 ميليارد و 170 ميليون دالر بوده و واردات نفتي آنها 
حدود 83ميليارد و 570 ميليون دالر برآورد شده است. در 
حالي كه مجموع صادرات غيرنفتي ايران به اين 15 كشور 
حدود 23 ميلي��ارد و560 ميليون دالر بوده و 10 ميليارد 
و 980ميلي��ون دالر نيز به صادرات نفتي به اينكش��ور ها 
اختصاص داشته است. بررسي اين آمار نشان مي دهد كه 
سهم ايران از تامين نياز اين 15 كشور معادل 2.7 درصد 
است. براساس آمار اعالمي از سوي او، مجموع واردات چهار 
كشور »چين، هند، كره جنوبي و ژاپن« به عنوان شركاي 
تجاري ايران، حدود 3088 ميليارد دالر بوده و 838 ميليارد 
دالر نيز ارزش واردات نفتي آنهاست. حال آنكه سهم ايران 
از واردات غيرنفت��ي آنها، تنها 14 ميليارد دالر و از واردات 
نفتي اين چهار كش��ور 35 ميليارد دالر برآورد ش��ده كه 
مجموع سهم ايران از واردات باالي آنها را به 46 صدم درصد 
مي رساند در حالي كه اين سهم بايد حداقل در سطح 98 
صدم درصد قرار گيرد. عيديان همچنين مجموع واردات 
اتحاديه اوراسيا را 318 ميليارد دالر عنوان كرد وافزود: از 
5 آبان ماه سال جاري كه توافقنامه تجارت ترجيحي ميان 
ايران و كشورهاي حوزه اوراسيا منعقد شده، صادرات ايران 

به اين كشور ها، رقم قابل مالحظه اي را ثبت نكرده است.
او در ادامه س��خنان خود با اش��اره به اينكه بسته حمايت 
از توسعه صادرات غيرنفتي در ستاد اقتصاد مقاومتي در 
تاريخ 3 بهمن س��ال جاري به تصويب رسيده، گفت: در 
اين جلسه مقرر شده كه ظرف دو هفته آيين نامه هاي اين 
بسته تدوين شود. اما مي دانيم كه از 15 اسفند ماه سيستم 
اعتبارات دولت بسته مي شود و عمال زماني براي تخصيص 
اعتبارات مندرج در اين بسته باقي نمانده است. از اين رو به 
نظر مي رسد، شايسته است دولت به جاي تدوين اين نوع 

مشوق ها، تالش خود را به تسهيل تجارت معطوف كند.
اين مقام مسوول در ادامه به آمار صادرات تهران پرداخت 
وگفت: طبق برنامه س��ند راهبردي ملي توسعه صادرات 
اس��تان تهران، در س��ال 1395 حدود 10 ميليارد و 87 
ميليون دالر ص��ادرات كاال و 6 ميليارد و 26 ميليون دالر 
صادرات خدمات كه جمع آن 16 ميليارد و 113 ميليون 
دالر اس��ت، بايد از تهران ص��ورت مي گرفت اما مجموع 
صادرات تحقق يافته در اين سال 8 ميليارد و 585 ميليون 
دالر كاال و 5 ميلي��ارد و 202 ميليون دالر خدمات بوده و 
انحراف از اين س��ند راهبردي، منفي 14.5 درصد است. 
در سال 1396 نيز ميزان انحراف منفي 25 درصد بود. در 

سال 1397 هدف گذاري براي صادرات كاال 13 ميليارد و 
109 ميليون دالر و براي خدمات 7 ميليارد و 831 ميليون 
دالر تعيين شده بود كه انحراف آن منفي 31.8 درصد بوده 
است. يعني درصد انحراف از هدف گذاري ها هر سال بيشتر 

و بيشتر شده است. 

   مشوق هاي بي حاصل
در ادامه اين جلسه، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران نيز با اش��اره به اينكه طي سال هاي گذشته 
مشوق هاي صادراتي با رويكرد تسهيالتي و بودجه اي بوده 
اس��ت، ادامه داد: اين مشوق ها عمدتا نتوانسته كمكي به 
صادرات بكند. به طوري كه از سال 1389 معوقات بسياري 
به صادركنندگان وجود دارد و منابع مورد نياز براي پرداخت 

مشوق ها به صادركنندگان تامين نشده است.
يداهلل صادقي، س��پس با اش��اره به اينكه بس��ته حمايت 
از توس��عه صادرات غيرنفتي س��ال 1398 مانند بس��ته 
حمايتي س��ال 1397 تدوين شده و صرفا اعداد آن تغيير 
كرده، توضيح داد: اعتبار مش��وق هاي صادراتي در س��ال 
گذش��ته 1700 ميليارد تومان تعيين ش��ده ب��ود كه از 
اين رقم تنه��ا 20ميليارد تومان براي اع��زام و حضور در 
نمايشگاه هاي خارجي تخصيص يافت. ضمن آنكه بعيد 
مي دانم صادركننده اي توانسته باش��د از اين تسهيالت 
استفاده كند. به گفته او، اعتبار1700 ميليارد توماني بسته 
حمايت از صادرات غيرنفتي سال 1397، در سال 1398 به 
780 ميليون تومان، يعني به كمتر از نصف تقليل پيدا كرده 
است. اكنون نيز در حالي كه در اواخر سال به سر مي بريم، 
دس��تورالعمل آن ابالغ شده اس��ت. مقرر بود كه سازمان 
توسعه تجارت، آيين نامه اين دستورالعمل را تنظيم كند كه 
پيگيري هاي ما حاكي از آماده شدن اين آيين نامه هاست 
و اكنون وزير صمت بايد آن را ابالغ كند كه البته در صورت 

ابالغ آن، فرصتي تا پايان سال مالي وجود ندارد. 
پس از آن هوشنگ رضايي ثمرين، رييس اداره بازرگاني 
خارجي س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
به تشريح بندهايي از بسته حمايت از صادرات غير نفتي 
سال 1398پرداخت. به گفته او، اعتبار حمايت از حضور 
ش��ركت هاي ايراني در نمايش��گاه هاي تجاري خارج از 
كشور، 87 ميليارد تومان است. رضايي گفت: حمايت از 
ايجاد، راه اندازي و توس��عه فعاليت مراكز تجاري ايران در 
بازارهاي هدف 50 ميليارد توم��ان، حمايت از راه اندازي 
خطوط منظم حمل و نق��ل صادراتي 65 ميليارد تومان، 
حمايت از برندسازي 7 ميليارد تومان و حمايت از برنامه 
توانمندسازي صادراتي بنگاه ها 20 ميليارد تومان تعيين 
شده است.  پس از طرح جزييات بسته حمايت از صادرات 

غيرنفتي، مسعود خوانس��اري رييس اتاق تهران، گفت: 
تنظيم كنندگان اين بس��ته حمايتي، هزينه هاي واقعي 
صادرات و صادركنندگان را در نظر نگرفته اند. حتي هزينه 
س��فر يا فقط هتل صادركنندگان در كش��ور هاي هدف 
چند برابر ارقامي اس��ت كه در جداول اين بسته حمايتي 
گنجانده شده اس��ت. براس��اس توضيحات خوانساري، 
صادرات كش��ور حدود 43ميليارد دالر برآورد ش��ده كه 
ح��دود 9 درصد آن يعني حدود 4 ميليارد دالر نزد دولت 
ب��ه عنوان ماليات بر ارزش افزوده بلوكه ش��ده، كه اگر آن 
را با دالر 14 هزار توماني محاس��به كنيم، رقم آن حدود 
56هزار ميليارد تومان مي شود. دولت در مقابل اين 56هزار 
ميليارد تومان مي خواهد حدود 700ميليارد تومان مشوق 
صادراتي پرداخت كند. در حالي كه شايسته است به جاي 
تدوين چنين مش��وق هايي، ماليات بر ارزش افزوده را از 

صادركنندگان دريافت نكند.

   بودجه اي به نام صادرات و به كام ديگران
در ادامه اين جلس��ه، رييس كميسيون تسهيل تجارت 
وتوس��عه صادرات اتاق تهران نيز گفت: به نظر مي رس��د، 
مش��وق هاي صادراتي به عنوان يك رديف بودجه اي در 
بودجه ساالنه دولت تعبيه مي ش��ود و در نهايت مصارف 
ديگري پيدا مي كند. به بيان ديگر، اين رديف بودجه  به نام 

صادرات و به كام بخش هاي ديگر است.
محمد الهوتي با بيان اينكه پرداخت مشوق هاي صادراتي 
از سال 1389 متوقف شده، ادامه داد: تا دو، سه سال گذشته 
پرداخت مشوق هاي صادراتي در بودجه لحاظ نمي شد، اما 
از زماني كه مقرر ش��د از واردات براي حمايت از صادرات 
عوارض دريافت شود، مشوق هاي صادراتي نيز در بودجه از 
رديف بودجه اي برخوردار شد. اما در نهايت به گفته مقامات 
آنچه تخصيص يافته فقط20 ميليارد تومان است. واقعيت 
اين است كه اين بسته هاي حمايتي به هدف خود نمي رسد، 
حتي اگر منابع آن تخصيص پيدا كند. او افزود: در اين بسته 
حمايتي تا سقف 6 ميليون تومان به عنوان كمك هزينه 
اعزام هيات هاي تجاري در نظر گرفته ش��ده، اما خوب 
است تدوين كنندگان اين بسته حمايتي اين را در نظر 
بگيرند كه هزينه هتل يك صادركننده در ساير كشورها 
چه نس��بتي با ارقام مندرج در اين بسته دارد. الهوتي 
همچنين عنوان كرد: البته بخشي از بسته حمايتي سال 
گذشته كه امكان سپرده گذاري صندوق توسعه ملي 
در بانك ها را فراهم كرد، براي صادرات موثر بوده است. 
چنانكه از 2 هزار ميليارد تومان رقم پيش بيني شده براي 
اين بخش، تاكنون بانك توسعه صادرات توانسته يك 
هزار ميليارد تومان با نرخ ميانگين 14.5 درصد را جذب 

كند. بانك هاي ديگر عالقه اي به جذب اين منابع ندارند. 
بنابراين، اين بسته حمايتي جز اين 2 هزار ميليارد تومان 
عايدي ديگري براي صادركنندگان دربر نخواهد داشت و 
پرداختن به اين بسته حمايتي به منزله اتالف وقت است. 
او در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه ستاد تسهيل 
صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پي اختياراتي 
است كه تصميماتش الزم االجرا باشد، توضيح داد: اين ستاد 
هشت جلسه برگزار كرده اما هنوز از اختيارات الزم برخوردار 
نيس��ت. براي مثال، بانك مركزي مي گويد مصوبات اين 
ستاد برايش الزم االجرا نيست. صادرات داراي مشكالت 
ريشه اي است كه بايد برطرف شود. الهوتي سپس با اشاره 
به اينكه مساله ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان به يك 
معضل بزرگ تبديل شده است، ادامه داد: صادركنندگان 
ماليات بر ارزش افزوده سال 1397 را در انتهاي سال 1398 
دريافت خواهند كرد و اگر صادركنندگان در سال، سه بار 
گردش حساب داشته باشند، اكنون 27درصد منابع آنها 
به عنوان ماليات بر ارزش افزوده نزد سازمان امور مالياتي 
بلوكه شده است. به گفته الهوتي، يكي ديگر از مسائل اخير 
صادرات، ضوابطي است كه بانك مركزي قصد دارد براي 
ورود موقت اعمال كند. الهوتي افزود: بانك مركزي اصرار 
دارد منشا ارز ورود موقت مشخص شود همچنين در مورد 
آن ثبت س��فارش صورت گي��رد. ارزش واردات موقت در 
سال 1397 حدود 600 ميليون دالر برآورد شده كه منجر 
به يك ميليارد و 200 ميليون دالر صادرات شده است. اين 
بدان معناست كه اين ميزان ورود موقت 100 درصد ارزش 
افزوده ايجاد كرده است. اما اكنون بانك مركزي به دليل آنكه 
مي گويد منشا ارز اين بخش از صادرات مشخص نيست، نام 
صادركنندگان آن را به سازمان امور مالياتي اعالم نمي كند. 
از اين رو، براي اغلب صادركنندگان اين بخش برگه مالياتي 
صادر شده و با سخت گيري هاي بانك مركزي، روزنه هاي 

باقيمانده براي دور زدن تحريم مسدود مي شود.
الهوتي همچنين با اشاره به اين نكته كه واردات از محل 
ارز صادراتي نيز با مشكالتي مواجه شده، اظهار كرد: انتقال 
ارز صادركنندگان به واردكنندگان حدود يك ماه به طول 
مي انجامد و در نهايت ممكن است توسط بانك مركزي مورد 
تاييد قرار نگيرد. واردكنندگان نيز به رغم آنكه عالقه مند به 
استفاده از ارز صادراتي هستند اما به دليل طوالني شدن اين 
فرآيند و اينكه امكان عدم تاييد از سوي بانك مركزي نيز 
وجود دارد، واردكنندگان اقبال كمي به آن نشان مي دهند.

احمدرضا فرش��چيان، رييس كميسيون كش��اورزي و 
صنايع تبديلي اتاق تهران، با بيان اينكه بسته حمايت از 
صادرات غيرنفتي، كپي شده از ساير كشورهاست، ادامه 
داد: صادركنندگان احتياجي به اين نوع بسته ها ندارند و 

حمايت هاي اعانه اي را نمي خواهند؛ چراكه توسعه صادرات 
نيازمند اصالح سياست هاست.  او ادامه داد: حدود هشت 
ماه پيش، يكي از مديران س��ازمان بنادر اعالم كرد كه به 
عنوان مشوق صادراتي قرار است 35درصد هزينه بندري 
به صادركنندگان مرجوع شود. اين در حالي است كه طبق 
قانون، صادركنندگان مشمول 35درصد تخفيف خدمات 
بندري هستند. اما اكنون استرداد اين 35 درصد منوط به 
بازگشت ارز حاصل از صادرات شده و در عين حال فرآيند 
استرداد آن بسيار طوالني است. بنابراين، اين نوع اقدامات 

نمي تواند به عنوان تسهيل صادرات تلقي شود.
محمود نجفي عرب، رييس كميس��يون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران، نيز از ممنوعيت صادرات دارو خبر داد وگفت: 
رجيس��تري دارو در ساير كشورها بس��يار زمان بر است 
و صادركنندگان دارو س��ال ها ب��راي بازاريابي آن تالش 
مي كنند. از اين رو الزم است اين ممنوعيت برداشته شود تا 

صادرات در اين بخش رونق بگيرد. 
همچنين محمدرضا نجفي منش، رييس كميسيون بهبود 
محيط كسب وكار اتاق تهران، نيز با بيان اينكه مشكالت 
صادرات مشخص اس��ت، گفت: شوراي گفت وگو بايد در 
جهت رفع اين مسائل تالش كند تا صادرات موجود را نيز 
از دست ندهيم. محمد امامي امين، معاون هماهنگي امور 
اقتصادي استانداري تهران نيز گفت: شرايط دولت اكنون 
به گونه اي نيست كه بتواند به صادركنندگان مشوق بدهد. 
اين نوع مشوق ها زماني توجيه داشت كه نرخ دالر 2 هزار 
تومان بود. آنچه صادركنندگان را رنج مي دهد، بروكراسي 
دس��تگاه هاي اجرايي اس��ت. از اين رو شايسته است كه 
دولت اين نوع مش��وق ها را كنار گذاشته و موانع صادرات 

را از ميان بردارد.

    نامه نگاري صادراتي با رييس جمهور 
در همي��ن حال، رييس ات��اق تهران با اش��اره به گزارش 
رييس كل گمرك در نشست اخير هيات نمايندگان اتاق 
تهران گفت: هر يك روز توقف كاال در گمركات يك درصد 
به قيمت تمام ش��ده كاال اضافه مي كن��د و اين در حالي 
اس��ت كه برخي كاالها در گمركات ح��دود 9 الي10 ماه 
است كه متوقف ش��ده. از سوي ديگر ماه هاست كه منابع 
صادركنندگان به عنوان ماليات ارزش افزوده بلوكه است. 

مگر نقدينگي صادركنندگان چقدر است؟ 
مس��عود خوانساري با اش��اره به اينكه دولت براي تنظيم 
بازار مناس��بت هاي مختلف اقدام به اعمال ممنوعيت در 
برابر صادرات مي كند، گفت: اين سياس��ت ها به صادرات 
ضربه مي زن��د و اگر كمبودي در بازار داخ��ل وجود دارد، 
دولت نسبت به واردات اقدام كند. صادركنندگان نيازمند 
5 ميليون تومان پول براي هزينه هتل نيس��تند. اگر اين 
مس��ائل را حل كنيم، واقعا صادركنندگان نياز به مشوق 
مالي نخواهند داشت. بر اين اس��اس مقرر شد، نامه اي با 
امضاي رييس اتاق بازرگاني تهران براي رييس جمهور تهيه 
و ارسال شود تا رفع مشكالت عمده صادركنندگان مورد 

درخواست قرار گيرد.

   70 درصد ثبت سفارش ها از مبدا پايتخت
در ادامه اين جلسه رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران گزارشي از وضعيت ثبت سفارش در استان 
اراي��ه كرد و گف��ت: از تاري��خ 25 آذر 1397 تا 28 بهمن 
1398 مجموع ارزش ثبت س��فارش هاي صورت گرفته 
حدود 30ميليارد يورو بوده كه حدود 21.5 ميليارد يورو 
مورد تاييد قرار گرفته است. بر اين اساس 72 درصد ثبت 
س��فارش ها مورد تاييد قرار گرفته و 23 درصد رد شده و 
5درصد نيز ثبت نهايي نشده است. يداهلل صادقي با بيان 
اينكه 70 درصد ثبت سفارش��ات از نظر ارزشي مربوط به 
تهران اس��ت، اعالم كرد كه اين ارقام نش��ان مي دهد، كه 
تهران قطب بازرگاني كش��ور است. همچنين به گفته او، 
زمان پاسخگويي دس��تگاه هاي مجوزدهنده در تهران از 
تاريخ 29 دي ماه تا 28 بهمن ماه به طور ميانگين 7 روز بوده 
كه از تاريخ 14 بهمن ماه تا 28 بهمن ماه اين زمان به 4 روز 
تقليل يافته است. او افزود: در عين حال به دليل در اولويت 
قرار داشتن توليد، درخواست صنايع بزرگ ظرف سه روز 

مورد بررسي قرار گرفته است. 

واحدهاي كوچك و متوسط در حوزه مديريت مالي به روز شوند
درنشستكميتهبورسكميسيونبازارپولوسرمايهاتاقايرانبررسيشد

نحوه ورود SMEها به بورس و چگونگي تامين مالي آنها 
از طريق بورس موضوع نشس��تي بود كه كميته بورس 
كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران برگزار كرد. در اين 
نشست به اهميت آموزش مديران بنگاه ها براي استفاده از 
دانش مديريت مالي نوين تاكيد شد. »نحوه ورود بنگاه هاي 
كوچك و متوسط به بورس و چگونگي تامين مالي آنها از 
بورس« موضوع نشستي بود كه كميته بورس كميسيون 

بازار پول و سرمايه اتاق ايران برگزار كرد.
در اين نشس��ت ابتدا مهدي بيرانوند، عضو هيات مديره 
جامعه حسابداران رسمي كشور از اهميت ورود بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط به بورس گف��ت. او ابت��دا از جايگاه 
SME ها در كشورهاي با اقتصاد توسعه يافته مانند آلمان 
گفت و اينكه بايد اين الگوها بررسي تا مشخص شود كه 
اين بنگاه ها چگون��ه منابع مالي خود را تامين مي كنند؛ 
درحالي كه در ايران خيلي از اين واحدها به منابع بانكي 
متكي هستند.بعد از آن بيرانوند به موضوع ديگر يعني نحوه 
تدوين و تنظيم دفاتر مالياتي و تراز مالي شركت ها اشاره 
كرد و گفت كه در ايران بسياري از شركت ها به جاي اينكه 
به مديريت مالي توجه كنند تمام تمركز خود را در نحوه 
تنظيم دفاتر مالياتي مي گذارند درحالي كه حسابداري 
و حسابرسي بخش��ي از مديريت مالي است ولي دانش 
جديد مديريت مالي بسيار گسترده است. اگر بنگاهدار 
بتواند از تمام ابزارهاي موجود در بازار پول و سرمايه براي 
تامين منابع مالي واحد خود بهره بگيرد، مي تواند گام هاي 

بزرگ تري براي رشد بنگاه خود بردارد.

در ادامه قدرت اهلل اسماعيلي، نماينده جامعه حسابرسان 
تاكيد كرد  زمان آن رس��يده، ك��ه بنگاه هاي كوچك و 
متوسط وارد بورس ش��وند. البته اين نكته متكي به اين 
است كه بنگاه ها عملكرد شفافي داشته باشند و مانعي 
براي تهيه صورت مالي خود بر اساس استانداردهاي مالي 
نداشته باشند و شفاف عمل كنند. از طرف ديگر مديران 
بنگاه ها بايد در كنار دانش فني، به دانش مديريت مالي هم 
توجه كنند. او ادامه داد: بايد موانع قانوني موجود را پيش 
پاي SME ها برطرف كنيم. البته مهم ترين مانع در ورود 
به بورس اين اس��ت كه در برخي مواقع قوانين و مقررات 
بورس اجاره ورود نمي دهد اما نكته ديگر هم اين اس��ت 
واحدي كه وارد بورس مي شود بايد در اطراف بنگاه خود 
ديوار شيشه اي بكشد. بخش خصوصي بايد بداند كه در 

بورس پنهان كاري معنايي ندارد.
سميه رشيديان، كارشناس اقتصادي مركز پژوهش هاي 
اقتصادي اتاق ايران كه رياست جلسه را هم برعهده دارد 
سوال مي كند كه هزينه اين شفافيت براي بخش خصوصي 
چه خواهد بود؟ پرسشي كه بيرانوند به آن پاسخ مي دهد: 
اين فايده در كوتاه مدت و ميان مدت اين است كه بنگاه هاي 
كوچك و متوسط از منابع مالي بورس استفاده مي كنند. 
بنگاه ها مي توانند اوراق بخرن��د و به جاي تاكيد بر بانك 
محوري منابع مالي ديگري هم در اختيار مي گيرند. اما 
در بلندمدت فايده ورود به بورس و ش��فافيت اين است 
كه از زيرس��اخت هاي بورس براي بهبود وضعيت واحد 
خود بهره بگيرند. بعد از آن نعمت اهلل شهبازي، مديركل 

س��رمايه گذاري و تامين منابع مالي وزارت صمت گفت 
كه تمام شركت هاي عضو در بورس حدود 700 تاست و 
قرار نيست كه ما در اينجا به الگو نسخه اي برسيم كه همه 
واحدهاي توليدي- صنعتي را دربربگيرد. اگر حدود 10تا 
ش��ركت هم وارد بورس شوند و از اين مسير بهره بگيرند 
يعني ما در اين حوزه موفق عمل كرده ايم. او تاكيد كرد: 
بايد واحدهاي كوچك و متوسط در حوزه مديريت مالي 
به روز شوند، همان اندازه كه به مديريت فني و به روز شدن 
آن تاكيد دارند مدير يك واحد صنعتي بايد به مديريت 
مالي به روز هم تاكيد داشته باش��د. او ادامه داد: ما تا چه 
زماني بايد اقتصاد بانك محور داش��ته باشيم؟ در دنيا از 
ابزارهاي جديد مالي بهره مي گيرن��د. اول آذرماه بانك 
مركزي آماري منتشر كرد كه حجم نقدينگي در كشور 
حدود 2500 ميليارد تومان است و افزايش تامين سرمايه 
در بخش توليد 50 هزار ميليارد تومان انجام شده است. اين 
نشان مي دهد كه نقدينگي در اختيار توليد قرار نمي گيرد.

به گفته شهبازي س��اختار مالي بنگاه هاي اقتصادي ما 
بسيار قديمي است. بايد س��ازمان حسابداري و سازمان 
حسابرس��ي، وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارتقاي 
دانش مالي و مديريت مالي مديران بنگاه هاي صنعتي و 
توليدي كمك كنند. در ادامه بيرانوند بار ديگر تاكيد كرد: 
يكي از مهم ترين مانع در مقابل اين مساله، مديران عامل   
واحدهاي توليد و صنعتي مديران حسابداري هاست آنها 
از تكاليف زياد و روزآمد ترس دارند و براي همين تاكيد 
مي كنند كه نيازي به شفافيت و ورود به بورس و تامين 

منابع مالي از اين طريق و در نهايت رعايت مقررات بورس 
نيست. او ادامه داد: ما بايد جامعه هدف خود را كوچك تر 
انتخاب كنيم و در آموزش اين گروه ها بتوانيم هدفمند و 

منسجم عمل كنيم.
شهبازي هم راهكار عملي براي تشويق بنگاه دارها براي 
ورود به بورس را چنين عنوان كرد كه بايد به دغدغه هاي 
آنها پاسخ كارشناسي داده شود. او پيشنهاد داد بنگاه هايي 
كه به بورس واردشده اند به صورت موردي از تجربه ورود 
خود به بورس و نحوه ورود و موانع و مش��كالت خود در 
اين مسير بگويند و از كاميابي هايش��ان براي همكاران 
خود بگويند. بعد از آن پيش��نهاد شد كه تصوير دقيقي 
از چالش ورود بنگاه ها به بورس ارايه و مشخص شود كه 
اين چالش ها در چه سطحي قابل حل است؟ آيا با آموزش 
مشكالت حل مي ش��ود؟ نياز به قوانين و مقررات دارد يا 
اينكه چه بايد كرد؟ پيشنهاد شد كميسيون بازار پول و 
سرمايه و در راس آن اتاق ايران با جايگاه حقوقي كه دارد 
مي تواند با وزارت خانه ها و مجلس ش��وراي اسالمي وارد 
گفت وگو و مكاتبه شود. شهبازي بار ديگر تاكيد كرد كه 
بايد دان��ش فني مديران بنگاه ها ارتقا يابد؛ مديران مالي 
بنگاه ها نياز به آموزش دارند و بايد آنها با روش هاي جديد 
مالي آشنا شوند. بيرانوند هم تاكيد كرد كه حسابداري 
يكي از شاخه هاي كوچك مديريت مالي است. او به مشكل 
مالياتي اشاره كرد و گفت چرا درنهايت مشكالت مالياتي 
با توافق حل مي ش��ود؟ او گفت كه ماليات از درآمد بايد 
پرداخت شود نه از غير درآمد ولي متاسفانه مديران مالي 

بنگاه ها نه ابزار و دانش مالي نوين را مي شناسند و نه تصوير 
دقيقي از درآمدهاي مالي خود دارند.

بعد از آن اسماعيلي هم تاكيد كرد كه صورت مالي، روش 
نوي��ن مالي و ماليات و نحوه تامي��ن منابع مالي به غيراز 
بانك ها مي تواند در آموزش مديران مالي و مديران عامل   

بنگاه هاي توليدي به آنها آموزش داده شود.
سيد مهدي حسيني، مديرعامل شركت ابزار انديشه هم در 
اين نشست از مشكالت نحوه ورود به بورس گفت و اينكه 
بايد براي رفع اين موانع گام هاي جدي برداشته شود. از 
طرف ديگر بايد مديران بنگاه ها از ابزارهاي مالي نوين در 
حوزه بورس و بازار س��رمايه اطالع دقيقي پيدا كنند كه 
اين نياز به آموزش دارد. او تاكيد كرد كه اين كالس هاي 
آموزشي يا در اتاق بازرگاني، صنايع، معدن و كشاورزي 
ايران برگزار يا اينكه در خود شهرك هاي صنعتي برگزار 
شود. اسماعيلي و شيرين رحيمي نماينده فرابورس هم 
از آموزش SME ها در ش��هرك هاي صنعتي گفتند. در 
همين حال بيرانوند از اهميت حاكميت شركتي گفت 
و اينكه در اينجا داليل عدم ورود SME ها به بورس بايد 
عارضه يابي شود. اما شهبازي گفت كه اين عارضه يابي قباًل 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. در ادامه 
همه پيشنهاد دادند كه مساله آموزش استفاده از ابزارهاي 
نوين مالي براي بنگاه ها مهم است و براي همين قرار شد 
كالسي با عنوان »طرح ملي آشنايي بنگاه هاي اقتصادي با 
بازار سرمايه« با همكاري اتاق ايران، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سازمان بورس و جامعه حسابداران برگزار شود.

نمايش آثار رفتن به ليست سياه 
مالي در بلندمدت

اتاق ايران| محسن حاجي بابا رييس كميسيون 
بازار پول و سرمايه اتاق ايران در واكنش به خبر قرار 
 FATF گرفتن ايران در ليست سياه مالي طبق بيانيه
مي گويد: بدون شك قرار گرفتن نام ايران در ليست 
سياه، صادركنندگان را دچار خسارات فراواني خواهد 
كرد، اما اينكه اندازه اين خسارت و مشكل چقدر خواهد 
بود، امري اس��ت كه به مرور ابعاد دقيق آن مشخص 
خواهد شد. پس از 3 سال هشدار كار گروه ويژه اقدام 
مالي )عليه پول شويي و تامين مالي تروريسم( موسوم 
به FATF، مبني بر تصويب كنوانسيون هاي مبارزه با 
پول شويي و تامين مالي تروريسم و تمديد چندباره 
ضرب االجل براي تصويب نهايي اين كنوانسيون در 
ايران، اين كارگروه در جلس��ه روز گذش��ته خود در 
پاريس تصميم گرفت نام ايران را در ليس��ت س��ياه 
قرار دهد. اقدامي كه از سال گذشته موجب نگراني 
فعاالن اقتصادي شده بود و آنها با تشديد تحريم هاي 
امريكا عليه ايران به كرات تاكيد كردند جذب سرمايه 
و تعامل با دنيا بدون FATF ميسر نيست. در همين 
زمينه، محس��ن حاجي بابا رييس كميسيون بازار 
پول و سرمايه اتاق ايران بابيان اينكه سياسي بودن يا 
نبودن اين اقدام براي فعاالن اقتصادي چندان توفيري 
ندارد، افزود: آنچه براي نمايندگان بخش خصوصي 
و فعاالن اقتصادي حائز اهميت اس��ت، نتيجه قرار 
گرفتن ايران در ليست سياه FATF است كه حتماً در 
مراودات ارزي، بازرگاني خارجي به خصوص صادرات 
تاثير خواهد گذاشت. حاجي بابا در ادامه با تاكيد بر 
محدوديت نقل وانتقال مال��ي براي صادركنندگان 
ايراني به واسطه تشديد تحريم هاي امريكا مي گويد: 
صادركنندگان در دو كشور عراق و افغانستان هستند 
كه مي توانند وجوه حاصل از صادرات خود را به صورت 
ريالي دريافت كنند، در كشورهاي ديگر مانند ژاپن، 
چين يا امارات ك��ه هنوز اين رويه مقدور نيس��ت، 
صادرات به چه ش��كل پيش خواه��د رفت؟ رييس 
كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران تاكيد مي كند: 
 ،FATF بدون شك قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه
صادركنندگان را دچار خسارات فراواني خواهد كرد، 
اما اينكه اندازه اين خسارت و مشكل چقدر خواهد بود، 
امري است كه به مرور زمان ابعاد دقيق آن مشخص 
خواهد شد. اين نكته را  بايد در نظر داشته باشيم كه 
همه بخش ها باهم متحمل يك ضرر و زيان نخواهند 
شد. براي نمونه عمده صادرات صنايع پتروشيمي به 
كشورهاي پيشرفته است كه قطعًا تاثير اين اقدام بر 
اين صنعت بسيار بيش��تر از صادركنندگاني است 
كه به عراق يا افغانستان كاال صادر مي كنند. حاجي 
بابا با تاكيد ب��ر اين نكته كه غيبت ايران در بازارهاي 
صادراتي بين المللي به سوءاستفاده ديگر كشورها 
منجر شده است، با ذكر مثالي توضيح داد: در ميان 
كشورهاي همسايه، در حال حاضر شاهديم كه تركيه 
از شرايط فعلي ايران به نفع خود سوءاستفاده مي كند. 
بنابراين صادركنندگان ما مجبور خواهند بود براي 
حفظ بازارهاي صادراتي شان به ناچار هزينه بيشتري 
بپردازند. رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق 
ايران در ادامه، به انتقاد از نحوه عملكرد بانك مركزي 
پرداخت و افزود: به رغم تاكيدات فروان بانك مركزي 
مبني بر جبران خسارات صادركنندگان اما تا به حال 
ما اقدام شايسته اي در اين خصوص نديديم؛ جز اينكه 
هر اقدامي هم كه با اين هدف عمل شد، در واقع نوعي 

مانع تراشي براي صادركنندگان بوده است. 

نواقص بهين ياب گذرگاهي 
براي سوءاستفاده دالالن

عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: وزارت صنعت به عنوان 
مسوول اصلي شناسايي و معرفي واحدهاي توليدي 
و معرفي آنها از طريق سامانه بهين ياب براي خريد 
مواد اوليه، نظارت جامع��ي ندارد و اين اتفاق دالالن 
و واس��طه ها را به جاي حوزه توليد تقويت مي كند. 
يك فعال ح��وزه توليد و عضو اتاق بازرگاني ايران در 
گفت وگو با تس��نيم گفت: وزارت صنعت به عنوان 
مسوول اصلي شناسايي و معرفي واحدهاي توليدي 
و معرفي آنها از طريق سامانه بهين ياب براي خريد 
مواد اوليه، نظارت جامعي ندارد و اين اتفاق دالالن و 
واسطه ها را به جاي حوزه توليد و صنايع پايين دستي 
تقويت مي كند. محسن صفايي افزود: وزارت صنعت 
كه طب��ق ماموريت ه��اي اصلي خود بايد اش��راف 
كاملي بر توليدكنندگان داشته باشد بايد خريداران 
هفتگي و توليدكنندگان واقعي را از س��رمايه داران 
و سودجوياني كه نتيجه حضور آنها، نوسان بيشتر 
در بازار آزاد است تفكيك كند تا در اين ميان، حوزه 
توليد و صنايع پايين دستي كه افراد بي شماري در آن 
مشغول به فعاليت هستند را به سمت پرتگاه هاي حوزه 
كسب وكار راهنمايي نكند. او ادامه داد: توليدكنندگان 
واقعي، مواد اوليه موردنياز خود را از بورس  براي توليد 
تامين مي كنند اما نبود نظارت دقيق وزارت صمت بر 
سهميه هاي سامانه بهين ياب باعث مي شود تا برخي 
توليدكننده نماها ام��كان خريد پيدا كرده و همين 
امر باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار 
مي شود.  او تاكيد كرد: بايد آمار  بنگاه هاي توليدي 
به صورت دقيق در بهين ياب ذكر شود، اما اين سايت، 
جامع و كامل نيست. براي مثال، جاي گزارش توليد 
ماهانه، هزينه بيمه پرسنل، مصرف برق و ... واحدهاي 
توليدي كه مستند باشد در اين سايت، خالي است و به 
همين دليل، اطالعات بسياري از واحدهاي توليدي 
درسايت »بهين ياب« ناقص است و متاسفانه همين 
اطالعات گمراه كننده، مس��تند امكان خريد مواد 
اوليه قرار مي گيرد و مسير نفوذ توليدكننده نماها و 
دالالن به بازار، هموار مي شود. او گفت: اگر قرار بوده 
كه درخصوص اطالعات بهين ياب تغييراتي اعمال 
شود، سوال اينجاست كه چرا از ابتدا با فعاالن بخش 
خصوصي و افرادي كه مي خواهند حيات بنگاه هاي 
خود را از طريق اين سامانه تامين كنند، پيشنهادي 
گرفته نمي شود و زماني كه متقاضيان با ضرر مواجه 
ش��دند، مس��ووالن، تازه به ياد توليد و توليدكننده 

مي افتند و حرف از جراحي اقتصادي مي زنند.
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اياالت متحده در مجموع »صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي« از عربستان سعودي سبقت گرفت

جابه جايي بزرگ در رده بندي برتر صادرات نفت

عربستان به دنبال ائتالف  جديد براي كاهش عرضه نفت

گروه انرژي|
يك س�ال پي�ش آژان�س بين الملل�ي انرژي 
پيش بيني كرد كه اياالت متحده تا سال 2024 
صادرات نفت خ�ام و فراورده هاي نفتي خود 
را به 9 ميليون بش�كه در روز افزايش خواهد 
داد و با پشت سر گذاشتن عربستان سعودي 
به بزرگ ترين صادركننده مجموع نفت خام و 
فراورده هاي نفتي جهان تبديل مي ش�ود. اما 
به نظر مي رسد كه طي يك سال اخير تحوالت 
جهاني به سمتي حركت كرد كه اين پيش بيني 
آژانس بين المللي ان�رژي زودتر از موعد و در 
همين سال جاري تحقق يافته است. موسسه 
»ميز« كه به تجزي�ه و تحليل داده هاي نفت و 
گاز خاورميانه مش�غول است، در گزارشي كه 
روز جمعه منتشر كرد با مقايسه آمار صادرات 
مجموع نفت خ�ام و فراورده هاي نفتي اياالت 
متح�ده امري�كا و عربس�تان س�عودي، خبر 
داد كه در س�ال 2019 اياالت متحده توانسته 
اس�ت س�لطه نفتي عربس�تان را شكسته و 
براين اس�اس به مق�ام نخس�ت صادركننده 
نفت و فراورده ه�اي نفتي جهان نايل ش�ود. 
بر مبن�اي اين گ�زارش س�ال 2018 ميالدي 
مجموع صادرات نفت خام و فراورده هاي نفتي 
عربستان سعودي حدود 9 ميليون و 400 هزار 
بشكه در روز و اياالت متحده حدود 7 ميليون 
و600 هزار بش�كه در روز بوده اس�ت. اما سال 
2019، صادرات عربس�تان افتي چشمگير را 
تجربه ك�رد و به حدود 8 ميلي�ون و300 هزار 
بش�كه در روز رس�يد، اما در امري�كا مجموع 
صادرات نفت خام و فراورده هاي نفتي به رشد 
مستمر خود ادامه داد و با ثبت رقم 8 ميليون 
و 500 ه�زار بش�كه در روز، ب�ه س�لطه نفتي 

عربستان سعودي پايان داد.

امري��كا به عن��وان بزرگ تري��ن مصرف كننده نفت 
خام جهان كه حدود 20 ميليون بشكه در روز نفت 
مي سوزاند، در سال 2006 ميالدي فقط 5 ميليون 
و 100 ه��زار بش��كه در روز نفت تولي��د مي كرد. از 
سال 2008 ميالدي به مدد آغاز انقالب نفتي شيل 
در اين كش��ور، توليد نفت خام امريكا روند صعودي 
گرفت و در س��ال 2010 مع��ادل 5 ميليون و 400 
هزار بشكه در روز، در سال 2012 معادل 6 ميليون 
و 400 هزار بشكه در روز و در سال 2014 معادل 8 
ميليون و 700 هزار بش��كه در روز نفت توليد كرد. 

اين روند در س��ال هاي آتي با سرعت باالتري ادامه 
يافت و اياالت متحده در س��ال 2018 توانس��ت با 
ثبت رك��ورد توليد 10 ميليون و 880 هزار بش��كه 
در روز عنوان بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان را 

از عربستان س��عودي بربايد. اين كشور در حالي در 
پايان سال 2019 توانس��ت توليد نفت خام خود را 
به رقم بي س��ابقه 13 ميليون و 400 هزار بشكه در 

روز برساند كه اين رشد توليد همچنان ادامه دارد.

اما ظاهرا هدف بعدي كه امريكا براي در دست گرفتن 
افسار نفت جهان در پيش گرفته است، كاهش قدرت 
عربستان سعودي به عنوان بزرگ ترين صادركننده 
نفت خام جهان اس��ت و هر چن��د كه مصرف باالي 
نفت خام اين كشور اجازه رقابت بر سر صادرات نفت 
خام با عربستان را نمي دهد، اما صادرات فراورده هاي 
نفتي توليدي اين كشور مي تواند آن را جبران كند. 
بناب��ر گزارش “ميس “ مجموع ص��ادرات نفت خام 
و فراورده هاي نفتي امريكا در س��ال 2009 فقط 2 
ميليون بش��كه در روز بود، اما از همان سال ها روند 
صعودي صادرات اين محصوالت آغاز ش��د. س��ال 
2010 حدود 2 ميليون و 300 هزار بش��كه در روز، 
س��ال 2011 حدود 3 ميليون بش��كه در روز، سال 
2015 حدود 4 ميليون و 800 هزار بش��كه در روز 
و س��ال 2018 حدود 7 ميليون و 600 هزار بشكه 
در روز مجم��وع صادرات نفت خ��ام و فراورده هاي 
نفتي اي��االت متحده بوده اس��ت. در همين س��ال 
2018 عربستان س��عودي حدود 9 ميليون و 400 
هزار بشكه در روز نفت و فراورده هاي نفتي به نقاط 

مختلف جهان صادر كرد كه يعني امريكا براي پشت 
سر گذاشتن اين كش��ور در حجم صادرات نيازمند 
افزودن ي��ك ميليون و 800 هزار بش��كه در روز بر 

صادرات نفتي خود بوده است. 
اما سال 2019 به گونه ديگر رقم خورد و فشارهاي 
قيمتي بازار نفت خام به سبب رشد توليد نفت شيل 
امريكا و افزايش مازاد عرضه در بازار، اعضاي اوپك 
و متحدانش )ش��امب روس��يه( را مجب��ور به اتخاذ 
سياست كاهش توليد نفت كرد. عربستان سعودي 
كه داعيه رهب��ري اوپ��ك را دارد و به تبع آن نقش 
كنترل كنندگ��ي بازار را به خود گرفته، ناچار ش��د 
بيش از تواف��ق صورت گرفته در اوپك پالس، توليد 
نفت خام خود را كاهش دهد. اما رش��د توليد نفت و 
فراورده هاي نفتي امريكا با همان شتاب پيشين ادامه 
يافت و بدين ترتيب در حال��ي كه مجموع صادرات 
نفت خام و فراورده هاي نفتي عربس��تان س��عودي 
در س��ال 2019 به ح��دود 8 ميلي��ون و 300 هزار 
بش��كه در روز كاهش يافت، اياالت متحده توانست 
صادرات خ��ود را به حدود 8 ميلي��ون و 500 هزار 
بشكه در روز برساند و گوي رقابت بر سر كسب رتبه 
نخست صادركنندگان نفت و فراورده را از عربستان 

سعودي بربايد.
بايد توجه داش��ت كه جزييات آمار منتش��ر ش��ده 
درباره مجموع صادرات نفت و فراورده هاي نفتي دو 
كشور مذكور نيز اهميت دارد. در حالي كه صادرات 
نفت خ��ام امريكا در محدوده 3 ميليون و 500 هزار 
بش��كه در روز تا 3 ميليون و 700 هزار بشكه در روز 
سير كرده و بيشتر سهم صادرات نفتي اين كشور به 
فراورده هاي نفتي مربوط است، وضعيت در عربستان 

سعودي برعكس است.
عربستان در س��ال 2019 به طور ميانگين حدود 7 
ميليون و 370 هزار بشكه در روز نفت خام صادر كرد 
و س��هم فراورده هاي نفتي در س��بد صادراتي سال 
2019 اين كش��ور تنها به يك ميليون بشكه در روز 

محدود مي شود.
اين رويدادها در جهت عرض اندام اياالت متحده به 
عنوان قدرتمندترين بازيگر در ميان توليدكنندگان 
نفتي را س��ازمان بين المللي انرژي در سال گذشته 
پيش بين��ي كرده ب��ود. اما اي��ن پيش بيني ها براي 
نيمه دهه 2020 ميالدي بودند و آمارهاي ماه هاي 
نخس��تين س��ال 2020 از وضعيت صادرات نفتي 
امريكا نش��ان مي دهد كه اين كشور بسيار سريع تر 
از انتظارات به سمت اخذ نقش بازيگر مسلط نفتي 

جهان پيش مي رود.

گروه انرژي|
عربستان و روسيه كه چند هفته قبل پس از مذاكراتي، 
در آس��تانه توافقاتي ب��راي كاهش عرض��ه نفت به 
بازارهاي جهاني به منظور جلوگيري از ريزش بيشتر 
قيمت ها قرار گرفته بودند، حاال با تداوم اثرپذيري بازار 
از كرونا، در فاصله اي دورتر از يكديگر قرار گرفته و در 
حال تشكيل ائتالف هايي جداگانه به منظور همسويي 

توليدكنندگان با خود هستند.
رياض ب��ه دنبال رويك��رد خود ب��راي حفظ قيمت 
نفت، وارد مذاكراتي با برخي از توليدكنندگان نفتي 
خاورميانه ش��ده بود؛ مذاكراتي ك��ه حاال تا حدودي 
نتيجه داده و آنطور كه وال اس��تريت ژورنال نوش��ته 
است؛ عربستان سعودي، امارات متحده عربي و كويت 
مذاكراتي براي كاهش توليد نفت به ميزان 300 هزار 
بشكه در روز را ش��كل داده اند. اين اقدام در واكنش 
به افت تقاضاي ناش��ي از شيوع ويروس كرونا صورت 
گرفته است. اين مذاكرات سه جانبه در حالي خارج از 
چارچوب اوپك پالس صورت گرفته كه مقامات مسكو 

مدتي قبل از عدم تمايل خود به كاهش بيشتر توليد 
خبر داده بودند. اين سه كشور مشتركا بيش از نيمي 
از ظرفيت توليد اوپك را تشكيل مي دهند كه براين 
اساس تصميمات آنها مي تواند بر بازار اثرگذار باشد. 

اما داغ ش��دن مذاك��رات براي مديريت ب��ازار نفت، 
شايعاتي از جنس خروج عربستان از توافق اوپك پالس 
را هم به همراه داشت؛ خبري كه عبدالعزيز بن سلمان، 

وزير انرژي عربستان سعودي آن را رد كرد. 
اما آنچه از تغيير گفتمان مقامات روسيه و عربستان 
در فاصل��ه يكي دو هفت��ه اخير برمي آي��د، مي تواند 
گمانه زني ها از درهم شكستن اتحاد نفتي دو كشور 
باش��د. دو توليدكننده بزرگ منطقه كه سياست هر 
كدام مي تواند تاثير مستقيمي بر بازار نفت به همراه 
داشته باشد. در همين حال در صورتي كه اتحاد ميان 
عربس��تان، كويت و امارات براي كاهش عرضه نفت 
شكل بگيرد و به مرحله اجرا درآيد، مي تواند توانايي 
اوپك براي تحت تاثير قرار دادن قيمت نفت را بيش 

از پيش كاهش دهد. 

در ميان كشورهاي توليدكننده نفت اوپك، عربستان 
بيش از ساير كشورها از كاهش قيمت نفت به واسطه 
كرونا تاثيرپذيرفته و اين مساله به كاهش درآمدهاي 
اين كشور منجر ش��ده تا جاييكه برخي برآوردها از 
احتمال افزايش كس��ري بودجه ري��اض به تبع اين 
شرايط حكايت دارد.  اما شيوع كرونا و به تبع آن كاهش 
تقاضاي جهاني نفت در حال��ي رخ داد كه تقريبا در 
همين برهه زماني توليد و عرضه نفت ليبي و ونزوئال 
به مرور كاهش و حذف شده است. كمااينكه باتوجه 
به مسائل اين كشورها، هنوز چشم انداز مشخصي از 
زمان بازگش��ت آنها به بازار جهاني نفت وجود ندارد. 
در همين حال، آخرين گزارش هاي منتش��ر شده از 
سوي آژانس بين المللي انرژي، اداره اطالعات انرژي 
امريكا و اوپك، عمدتا با كاهش دورنماي خود از ميزان 
تقاضاي جهاني نفت همراه بوده اند. كاهش تقاضاي 
جهاني نفت و افزايش عرضه به ويژه پيش بيني افزايش 
فروش نفت امريكا در بازارهاي جهاني، اين برآورد را 
تقويت مي كند كه حتي در صورت از بين رفتن شيوع 

كرونا، قيمت نفت در بازارهاي جهاني تقويت نشود؛ 
موضوعي كه نگراني كش��ورهاي توليدكننده اوپك 
از جمله عربس��تان را بيش از پيش افزايش مي دهد. 

همين مساله موجب ش��ده كه مقامات عربستان به 
دنبال شكل گيري ائتالف هايي )حتي كوچك( براي 

كاهش بيشتر عرضه نفت باشند. 

حمايت نمايشي وزارت نيرو از انرژي هاي تجديدپذير
وزارت نيرو ظاهرا هدفش از افزايش 30 درصدي نرخ 
خريد تضمين��ي برق تجديدپذيره��ا، حمايت از اين 
حوزه ب��ود اما با حذف ضريب س��اعتي، عمال كاهش 
اين رقم را نشانه رفته اس��ت. به گزارش مهر، ضرورت 
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در اتمسفر اقتصادي و 
اجتماعي هر كشوري امري انكار نشدني است و پذيرفته 
ش��دن اين ضرورت در ايران نيز در اسناد باالدستي و 
چشم اندازهاي صنعتي - اقتصادي از جمله قانون پنجم 
و ششم توسعه به وضوح آورده شده است. به طور مثال 
در قانون پنجم توس��عه از نصب و راه اندازي پنج هزار 
مگاوات نيروگاه تجديدپذير تاكيد شده يا در ماده 50 
قانون برنامه ششم توسعه تاكيد دارد كه دولت مكلف 
است سهم نيروگاه هاي تجديدپذير و پاك را با اولويت 
سرمايه گذاري بخش غيردولتي )داخلي و خارجي( با 
حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي تا پايان اجراي قانون 
برنامه )سال 1400( به حداقل پنج درصد ظرفيت برق 
كل كش��ور برساند. همچنين براس��اس تصويب نامه 
هيات وزيران درسال 95 و با استناد به اصل 138 قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران مقرر شده وزارتخانه ها، 
موسسه ها و ش��ركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي 
غيردولتي، بانك ها، شهرداري ها، براساس فهرستي كه 
وزارت نيرو تعيين و منتشر كرده، وظيفه دارند حداقل 
20 درص��د از برق مصرفي س��اختمان هاي خود را از 

انرژي هاي تجديدپذير تعيين كنند..

   نوسان ارزي، سد توسعه تجديدپذيرها
بررسي هاي متخصصان اين حوزه نشان مي دهد بنا به 
داليل مختلف از جمله نوس��ان قيمت ارز و نيز جذاب 

نبودن فعالي��ت در بخش انرژي ه��اي تجديدپذير و 
ناعادالنه بودن قيمت برق، باعث ش��ده اين توسعه با 
عقب ماندگي هايي همراه ش��ود. آمار نشان مي دهد 
ميزان توليد برق از انرژي ه��اي تجديدپذير در پايان 
آذرماه سال 98 به 850 مگاوات رسيده و اين درحالي 
است كه ظرفيت توليد برق در كشور 80 هزارمگاوات را 
نشان مي دهد، سهم انرژي هاي نو و تجديدپذير كمي 

بيش از يك درصد است.
محمدرضا حياتي، كارش��ناس حوزه ب��رق و انرژي 
در گفت وگ��و با خبرن��گار مهر با بي��ان اينكه يكي از 
راهكارهاي بازگشت به برنامه هاي توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير در كشور ايجاد جذابيت هاي سرمايه اي 
براي سرمايه گذاران خصوصي اس��ت، گفت: خريد 
تضمين��ي برق تجديدپذيرها يكي از سياس��ت هاي 
متولي برق و انرژي كش��ور طي س��ال هاي گذشته 
بوده اس��ت. اين نگاه به قبل از دهه 90 برمي گردد اما 
سياست هاي تشويقي خريد تضميني برق به اواسط 

دهه 90 مي توان ارجاع داد.

   انگيزه اي كه نقش بر آب شد
وي افزود: به طور مثال در سال 94 بود كه قيمت خريد 
تضميني تجديدپذيرها ب��ا يك افزايش بااليي روبرو 
ش��د و مدت قرارداد خريد تضميني از 5 به 20 سال 
افزايش يافت، و همين مس��اله باعث افزايش انگيزه 
سرمايه گذاري ها شد. اين موضوع در سال 95 با يك 
تغيير ديگري روبرو ش��د و با مصوبه وزير نيرو خريد 
تضميني برق از نيروگاه هاي تجديدپذير از مشتركان 
غيردولتي نيز در دستور كار قرار گرفت كه بر اساس 

آمارهاي موجود ميزان قراردادها و ثبت نام مشتركان 
به طرز قابل توجهي در سال 96 افزايش يافت.

به گفته وي، در همين بازه زماني تعرفه خريد تضميني 
با كاهش همراه ش��ده بود و به طور مثال تعرفه خريد 
تضميني واحدهاي زير 10 مگاوات از 6,750 ريال در 
هر كيلووات ساعت در سال 94، به 4,900 ريال در هر 
كيلووات ساعت در سال 95 كاهش يافت، مساله اي 
كه در هم��ان روزها با تحليل ها و اعتراضات زيادي از 

سوي نيروگاه داران روبرو شد.
حياتي ب��ا بيان اينكه پ��س تعيين س��ازوكار تعرفه 
تضميني ي��ك متغير مه��م در ايجاد انگي��زه براي 
سرمايه گذاران حوزه تجديدپذير خواهد بود، اظهار 
داش��ت: به اين معني كه هرچه قيمت يك كاال باالتر 
باشد عرضه كنندگان ميزان بيشتري از آن را به بازار 
عرضه مي كنند؛ اما آنچه ب��ه واقع توليد كنندگان را 
تحريك به توليد بيشتر مي كند سود بيشتر ناشي از 
توليد بيشتر اس��ت و دولت ها همواره از اين ابزارهاي 
اقتصادي در رسيدن به اهداف برنامه ريزي شده خود 

استفاده مي كنند.
وي تصريح كرد: بر همين اصل در ماه هاي پاياني سال 
97 زمزمه هاي افزايش مجدد تعرفه ها ش��نيده شد، 
»افزايش نرخ ارز«، »گران شدن تجهيزات انرژي هاي 
تجديدپذير« و »افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري 
در احداث سيس��تم هاي تجديدپذي��ر« عمده ترين 
داليلي بودند كه اصالح نرخ تضميني تجديدپذيرها 
را در دستور كار تصميم سازان حوزه برق و انرژي قرار 
داد به طوري كه خبرها از افزايش 20 تا 30 درصدي 

تعرفه ها حكايت داشتند.
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بازار نفت؛ مهم ترين محور 
گفت وگوي زنگنه - نواك

شانا | وزير نفت مهم ترين محور مذاكره با همتاي 
روس خود را بررسي تحوالت و مسائل مرتبط با 
بازار نفت عنوان كرد. بيژن زنگنه با توضيح محور 
ديدار خود با الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه 
درباره نشست پيش از موعد سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( ه��م عنوان كرد: براي 
برگزاري اين نشس��ت، اجماعي صورت نگرفته 
اس��ت و ديگر ه��م فرصتي براي برگ��زاري اين 
نشست نيست. يكصد و هفتاد و هشتمين نشست 
فوق العاده وزيران نفت و انرژي اوپك و هشتمين 
نشست مشترك وزارتي اوپك و غيراوپك چهارم 
و پنجم مارس )14 و 15 اس��فندماه( در مقر اين 
سازمان در وين برگزار مي ش��ود. اعضاي اوپك 
همزم��ان با كاهش قيمت نفت به دليل ش��يوع 
ويروس كرونا پيشنهاد برگزاري نشست پيش از 
موعد را مطرح كرده بودند كه اين نشست به دليل 

نبود اجماع تاكنون برگزار نشده است.

درآمد نفتي ونزوئال در آستانه 
توقف كامل

ايلنا | تحريم هاي امري��كا عليه زيرمجموعه 
ش��ركت روس نفت ممكن است توانايي ونزوئال 
را دچار مش��كل جدي ك��رده و منب��ع اصلي 
درآمد اين كشور را فلج كند. شركت »بازرگاني 
روس نفت« كه صادركننده اصلي نفت ونزوئال 
است، به دليل كمك به دولت ونزوئال براي فروش 
نفت هدف تحريم امريكا قرار گرفت. اين واحد 
سويسي روس نفت عامل فروش حدودي نيمي 
از صادرات نفت ونزوئال به ميزان 874.649 هزار 
بشكه در روز در ژانويه بوده است. عمده صادرات 
نفت ونزوئال در سال ميالدي گذشته به خريداران 
در هند و چين تحويل داده ش��د. فرناندو فريرا، 
مدير ريسك ژئوپليتيكي در شركت »راپيدان 
انرژي« اظهار كرد: با اين تحريم ها پااليشگاه ها 
رغبت خود براي خريد نفت ونزوئال را بيش��تر 
از دس��ت مي دهند و كشتي داران تمايلي براي 
هم��كاري با ش��ركت »بازرگان��ي روس نفت« 
نخواهند داشت. توليد نفت ونزوئال ممكن است 
در مقايس��ه با 850 هزار بشكه در روز در ژانويه 
به حدود 600 هزار بشكه در روز تا پايان امسال 
س��قوط كند. تحريم ها عليه شركت »بازرگاني 
روس نفت« همكاري ش��ركت هاي بين المللي 
شامل ش��ركت هاي كش��تيراني، بيمه گران و 

بانك ها را عمال غيرممكن مي كند.

سرمايه گذاري ۱۱۰ ميلياردي 
عربستان در يك ميدان گازي

ايسنا | شركت آرامكوي س��عودي قصد دارد 
براي بهره برداري از ذخاير گازي غيرمرسوم 110 
ميليارد دالر در ميدان گازي جفورا سرمايه گذاري 
كند. طرح هاي توسعه از سوي كميسيون عالي 
امور هيدروكربن ها در نشستي به رياست محمد 
بن س��لمان، وليعهد عربستان س��عودي مورد 
بازبيني قرار گرفت. خبرگزاري دولتي عربستان 
گزارش كرد ذخاير جف��ورا 100 تريليون فوت 
مكعب گاز دارد و توس��عه تدريج��ي اين ميدان 
توليد آن را تا س��ال 2036 به 2.2 تريليون فوت 
مكعب خواهد رساند. انتظار مي رود اين ميدان 
130 هزار بشكه در روز اتان و 500 هزار بشكه در 
روز مايع��ات گازي و ميعانات توليد كند. محمد 
بن سلمان اظهار كرده كه توسعه اين ميدان 22 
س��ال طول خواهد كش��يد و براي دولت ساالنه 
8.6 ميليارد دالر درآمد خالص فراهم كرده و 20 
ميليارد دالر در توليد ناخالص داخلي مشاركت 
مي كند. جفورا در جنوب شرقي ميدان گوار است 
كه بزرگ ترين ميدان نفتي مرسوم جهان است. 
يك مقام س��عودي پيش از اين گفته بود آرامكو 
منابع گازي عظيمي در كشور شناسايي كرده و 
سرگرم كار براي توسعه ذخاير گازي غيرمرسوم 
در جنوب گوار و جفورا در شرق عربستان سعودي 
است. منظور از ذخاير گازي غيرمرسوم ذخايري 
هستند كه نيازمند متدهاي استخراج پيشرفته 
مانند روش هاي به كاررفته در صنعت گاز شيل 
امريكا هستند. عربستان س��عودي قصد دارد تا 

سال 2030 به يك صادركننده گاز تبديل شود.

كرونا همچنان
در بازار نفت مي تازد

ايرنا | قيمت نفت تحت تاثير كرونا و با تعلل اوپك 
پالس در تصميم گيري براي كاهش توليد، با افت 
همراه ش��د، اما اين موضوع باعث نش��د تا قيمت 
هفتگي نفت نيز رش��د منفي را تجربه كند. سايه 
كرونا همچنان بر بازار نف��ت وجود دارد و كاهش 
سفرهاي هوايي به چين و نيز افت حمل و نقل در 
اين كشور،  بيش از 20 درصد از تقاضاي نفت خام 
چين را كاهش داده است. اظهارنظر اعضاي اوپك 
پالس در ابتداي هفته، باعث اميدواري به كاهش 
عرضه و تقويت قيمت ها ش��د، اما با گذشت زمان 
مشخص شد خبري از نشس��ت فوق العاده اوپك 
پيش از ماه مارس )11 اسفند لغايت 11 فروردين 
99( نيست و اين امر زمينه را براي سقوط قيمت ها 
فراهم كرد. پيش از اين احتمال كاهش عرضه نفت 
از سوي توليدكنندگان در ابتداي هفته قيمت ها را 
تا مرز 60 دالر نيز باال برده بود. همچنين گسترش 
كرونا در كش��ورهاي ديگر و افزايش آمار فوتي ها 
ناشي از اين ويروس دوباره نگراني ها را در اين زمينه 
افزايش داده و فشار مضاعفي بر بازار نفت به شمار 
مي رود كه مي تواند حتي قيمت ها را بيش از اين 
نيز كاهش دهد. اكثر فعاالن اين حوزه معتقدند: تا 
زماني كه شرايط چين عادي نشود، نمي توان انتظار 
داشت رفتار قيمت نفت خام در بازار افزايشي باشد.

عبور صنعت پتروشيمي از تحريم ها
صنعت پتروشيمي با وجود تحريم هاي بين المللي 
توانس��ته ضمن حفظ بازار جهان��ي نقش مهمي در 

تامين ارز مورد نياز كشور ايفا كند.
به گزارش خبرگزاري ميزان، تحريم هاي بين المللي 
باع��ث محدوديت فروش نفت خام ايران ش��ده كه 
اين موضوع كاهش درآمد هاي نفتي ايران را در پي 
داشته اس��ت. محدوديت هاي بين المللي بر صنعت 
پتروشيمي تاثير چنداني نداشته است و مواد توليدي 
اين صنعت مي تواند با عب��ور از تحريم ها به فروش 
برسد. توسعه پتروش��يمي ها در اين ميان مي تواند 
نقش مهمي براي عبور از محدوديت هاي بين المللي 

و افزايش اشتغالزايي در كشور ايفا كند.

   خام فروشي نقطه ضعف بزرگي در اقتصاد 
كشور است

محمدعلي خطيبي نماينده پيشين ايران در اوپك 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار گروه اقتص��اد خبرگزاري 
ميزان؛ با اشاره به تحريم هاي نفتي در كشور اظهار 
كرد: تحريم هاي بين المللي درس خوبي به اقتصاد 
كشور براي پايان خام فروشي داده است در اين دوره 
تحريم و تحريم هاي گذش��ته مشكلي در خصوص 
فراورده ه��اي نفتي نداش��تيم و مش��كل اصلي به 

خام فروشي است. 
نماينده پيشين ايران در اوپك تصريح كرد: بر اساس 
اسناد باالدستي دولت مكلف است ضمن جلوگيري 
از خام فروشي ش��رايط را براي فروش محصوالت با 
 ارزش نفتي كه قاب��ل تحريم نيس��تد، فراهم كند.
وي افزود: خام فروشي نقطه ضعف بزرگي در اقتصاد 

كشور است و نبايد اين شيوه از فروش مواد اوليه ادامه 
پيدا كند و با برنامه جدي در بازه مشخص به سمت 
فروش محصوالت ب��ا ارزش افزوده باالتري حركت 

كنيم كه اين توليدات تحريم ناپذيرند.
خطيبي عنوان كرد: توليد محصوالت با ارزش افزوده 
باال باعث افزايش اش��تغالزايي و مصونيت كشور در 

مقابل تحريم هاي بين المللي مي شود.
نماينده پيشين ايران در اوپك ابراز كرد: روش هايي 
براي فروش نفت در بازار مانند قرارد ادهاي بلندمدت 
و كوتاه مدت وجود دارد و مش��كلي براي بازگش��ت 

ايران به بازار هاي فروش نفت نيست.
وي ادام��ه داد: در صنعت پتروش��يمي نيز كمتر به 
س��مت توليد محصوالت با ارزش تر حركت كرديم 
و در اين ميان نقش مجلس ب��راي ايجاد تكليف به 
دولت براي جلوگيري از خام فروشي در برهه زماني 
4 ساله از خام فروشي جلوگيري كنند و اين برنامه به 
صورت مدون بايد كنترل و مورد نظارت قرار گيرد.

خطيب��ي ابراز ك��رد: توجه به نوس��ان قيمت نفت، 
پايه ريزي اقتصاد روي ف��روش نفت مي تواند باعث 

وابستگي و عدم توسعه اقتصادي در كشور شود.

عربستان

حجم صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي عربستان و امريكا 

امريكا



دريچه8طرح صلح

ترامپ و اسب تروا

چشم انداز تحقق طرح صلح معامله قرن
فاطمه خادم شيرازي| مدرس دانشگاه |

طرح صلح ترامپ كه خبرگزاري هاي مختلف از آن به 
عنوان »معامله قرن« و عده اي »اسب تروا«يادكرده اند، 
براي پايان دادن به بيش از ۷۰ سال منازعه فلسطين-

اسراييل پيشنهاد شده است.اين طرح در زمان دولت 
بوش پدر با عنوان »دو دولت«مطرح ش��د و براساس 
آن قرار بود دو كشور فلسطيني و يهودي در فلسطين 
تاريخي تش��كيل شود. و فلسطينيان س��اح را كنار 

گذاشته، رژيم صهيونيستي را به رسميت بشناسند.
كنفرانس مادريد 1991 و توافقنامه اس��لو 1993 در 
همين راستا شكل گرفت، با گذشت2۷ سال از مذاكرات 
فيمابين كه نتيجه اي براي فلسطين به همراه نداشت. 
طرح صلح، اين بار از ط��رف رييس جمهور اقتصادي 
امريكا، ترامپ مطرح شده است. اين طرح گرچه ظاهرا 
برعكس طرح قبلي اس��ت. اما با كم��ي دقت متوجه 
خواهيد شد كه امريكا و اسراييل و متحدان منطقه اي 
آنان در طول 2۷ سال از سازمان آزادي بخش فلسطين 
زمان خريده اند تا طرح اوليه خود را عمليات سازي كنند. 
در واقع مبناي حل مساله فلسطين طرح »دو دولت« 
نبوده بلكه تشكيل »يك دولت« در فلسطين است، كه 
براساس مصلحت و منافع اقتصادي امريكا تدوين شده 
است. شايد به توان گفت سه عامل اصلي در اين جريان 

دخيل هستند: 
  كمك هاي فراوان مالي امريكا به اس�راييل در 

كنار ديگر اعضاي اتحاديه اروپا.
  خس�ارات فراوان مادي امريكا ب�راي حفظ و 
نگه داش�تن امنيت فيزيكي اسراييل از طريق 
دريافت رايگان دانش اكتشافي براي صنايع مهم 

و راهبردي از واشنگتن .
  البي و نفوذ صهيونيست ها در محافل سياسي 

به ويژه كنگره امريكا .
موارد فوق سبب ش��ده كه ترامپ براي بهبود اقتصاد 
امريكا، طرح صلح را اجرايي كند تا از اين طريق ديگر 
نيازي به كمك به اسراييل نباشد و برعكس اسراييل به 
دليل احتياج به امريكا، يك منبع تجاري و درآمدزايي 
براي امريكا محسوب شود.از طرفي امريكا در نظر دارد 
براي منافع خود، نقش��ه جغرافيايي را تغيير دهد.اين 
تغيير بدون دخالت بازيگران عرب خاورميانه، عملياتي 
نخواهدش��د.امريكا به كمك متحدين عرب خود وبا 
استفاده از اختاف بين سازمان آزادي بخش فلسطين 
و حماس، توانس��ته اند قبل از اعام طرح، زيرساخت 

اجرايي رادر 5گام برنامه ريزي كنند.

  گام اول
انتقال سفارت امريكا از تل آويو به قدس درسال 2۰18 
يك اقدام ديپلماتيك براي به رسميت شناختن قدس 

به عنوان پايتخت اسراييل

  گام دوم
هدف اصلي اين طرح تغيير جمعيت فلسطيني و پراكنده 
كردن آنان در كشورهاي عربي از جمله اردن، عربستان، 
مصر و عراق اس��ت. امريكا براي جذب فلس��طيني ها، 
براساس طرح»وطن بديل« ش��ارون در اوايل قرن 21 
ميادي خواستار، احداث يك پايتخت جديد در منطقه 
وسيع اقتصادي چند هزار هكتاري با ظرفيت جمعيتي 
دو تا 3 برابر جمعيت كنوني، در جنوب شهر امان كنوني 
با نام »امان جديد« شده، تا جمعيت فلسطيني كرانه 
باختري رود اردن را به آن جا منتقل كند. همچنين اردن 
بايد به فلسطيني هاي ساكن اين كشور شناسنامه اردني 
بدهد تا از قالب مهاجر خارج و به عنوان شهروند اردني 
در آيند، و قدس ش��ريف را به عنوان پايتخت اسراييل 
به رسميت بشناسد. وعده طرح ايجاد كانالي بين بحر 
الميت و خليج عقبه براي احياي شورترين درياچه جهان 
كه قريب يك چهارم آن خش��ك شده، و تبديل آن به 
قطب گردشگري منطقه با درآمدي باال براي اردن، در 
صورت پذيرش جمعيت فلسطيني ها در پايتخت جديد 
اس��ت.و در صورت عدم صدور شناسنامه اردني، سلب 
توليت خاندان ملك عبداهلل كه بخشي از مشروعيت آنها 

به حساب مي آيد بر اماكن مقدس بيت المقدس است.

  گام سوم
نقش عربستان درجذب جمعيت فلسطيني هاي شرق 
فلس��طين بس��يار پررنگ مي باش��د. بعد از بيان طرح 
»چشم انداز عربستان 2۰3۰« كه عربستان مدعي آن 
براي قطع وابس��تگي به نفت است. طرح تأسيس اولين 
شهر هوش��مند غرب آس��يا به نام» نئوم« باجمعيت 1 
ميليون نفر در مرزهاي جنوب غربي عربستان، در امتداد 
سواحل درياي س��رخ و نزديك مرزهاي اردن، با فروش 
1۰ درصد س��هام شركت نفت عربس��تان »آرامكو« در 
بورس هاي غربي، و بقيه آن نيز با مشاركت سرمايه گذاران 
امريكاي��ي و اروپايي براي جذب جمعيت فلس��طيني 
منطقه، از داخل و خارج فلسطين به سمت اين شهر است.

  گام چهارم
عبدالفتاح السيس��ي با همكاري عربستان و امريكا و 
اسراييل براي زيرساخت طرح صلح ترامپ، دو اقدام را 

انجام داده است: 
ال��ف- مصراز س��ال 2۰1۷ منطقه »ج« ش��مال را به 
عن��وان بزرگ ترين منطق��ه آزاد صنعت��ي در غرب 
آس��يا در صح��راي س��ينا نزديك به ن��وار غ��زه، و با 
س��رمايه گذاري امارات متحده عربي و عربستان در 8 
پروژه بزرگ اين منطقه، كه تاكنون 5 پروژه آن اتمام 
يافته، و احداث منطقه اي مس��كوني با آپارتمان هاي 
كوچك براي س��كونت كارگران ايجادكرده است. اين 
پروژه با تخليه جمعيت مصري ش��مال ش��به جزيره 
س��ينا به بهانه مبارزه با تكفيري ها و س��لفي ها، براي 
ج��ذب جمعيت فلس��طيني هاي نوار غزه اس��ت كه 
 نرخ بيكاري ب��االي 5۰درصد جهان را دارا هس��تند 
ب- در همين س��ال )2۰1۷( جزيره مصري »تيران« و 

»صنافير«در استان سيناي جنوبي كه مسلط بر تنگه اي 
باريك و كم عمقي كه خليج عقبه را به درياي سرخ متصل 
مي كند، و سال ها مورد مناقشه ارضي عربستان سعودي و 
مصر بود، از طرف عبدالفتاح السيسي به پادشاه عربستان 
اهداءمي ش��ود. چند ماه پس از انتقال اين مالكيت، مصر 
از ايجاد پلي بين صحراي س��ينا ب��ا دو جزيره »تيران« و 
»صنافير« خبر داد. اين پل كه در توافقنامه اسلو قرار بود 
نوار غزه و كرانه باختري را به هم متصل كند. اين بار خارج 
از فلسطين به اتصال منطقه صنعتي شمال سينا به شهر 
نئوم است دو منطقه اي كه با هدف سازي انتقال جمعيت 

فلسطيني در سرزمين ديگر است.

  گام پنجم
طرح تجزيه عراق كه در س��ال ٢٠١٩، توسط تحليل 
گران سياسي بيان شد، به اين نكته اشاره دارد كه عراق 
س��تون فقرات پروژە جذب فلسطيني ها است. طرح 
تجزيه، عراق به س��ه كشور كرد در شمال، عرب سني 
در مركز و غرب و عرب شيعه در جنوب، باعث مي شود 
كه كشورهاي سني عراق و اردن باهم منطقه وسيعي را 
براي حل مساله فلسطيني ها تشكيل دهند .اين طرح 
در نظر دارد كه غ��رب رودخانه فرات در عراق و اردن و 
منطقه موسوم به كرانه غربي در فلسطين را به هم وصل 
كند. در نتيجه اجراي اين پروژه مرز كشورهاي اسراييل، 

فلسطين، عربستان سعودي، مصر و عراق تغيير خواهد 
كرد.و فلس��طين باز در خارج از وط��ن خود مي ماند و 
بازيگران فاتح اين پروژه اس��راييل، مصر، عربس��تان 

سعودي و كردها خواهند بود.

  چشم انداز
به رس��ميت پذيرفتن يك كش��ور جديد، اساسًا به 
معناي پذيرش انتقال حاكميت بر يك قلمرو از يك 
مرجع قدرت به مرجع قدرت ديگري است. نهادهاي 
بين المللي از جمله س��ازمان ملل نمي توانند قلمرو 
يك كشور را بدون مجوز آن كشور از آن بگيرند. اين 

كار يك��ي از قوانين بنيادين نظ��ام دولت ها را نقض 
مي كند .يك قلمرو اساس��ًا هنگام��ي تبديل به يك 
كشور مستقل مي شود كه سازمان ملل استقال آن 
را به رسميت بشناسد. لذا هدف اصلي اين طرح صلح 
ترامپ، با تثبيت اراضي اشغالي و پيوستن مناطقي از 
جوالن، رود اردن، جنوب لبنان، شرق جزيره سينا به 
اسراييل، اخراج فلسطيني ها به طور كامل از مناطق 
كرانه باختري و نوار غزه و ساماندهي شان در اردن 
و شبه جزيره س��ينا در مصر، نقض قوانين بنيادين 
نظام دولت ها است.دبيركل سازمان ملل نيزبيان كرد 
كه متعهد به كمك به اسراييل و فلسطيني ها براي 
دستيابي به توافق صلح بر اساس قوانين بين المللي، 
قطعنامه هاي س��ازمان ملل و توافق��ات دوجانبه و 
راهكار تشكيل دو كش��ور بر اساس مرزهاي قبل از 
سال 196۷ ميادي اس��ت. اگرچه زيرساخت هاي 
اجرايي اين طرح با آمادگي دولت هاي عربي صورت 
گرفته است .اما اين طرح براي تصويب با مشكات 

زير روبرو است: 
  مخالفت دولت اردن با ميزان جمعيت ميليوني 
مهاجرين فلسطيني، براي جلوگيري از بحران 

در اين كشور
  تقويت توان دفاعي مقاومت اس�امي در غزه 

)نمايش موشكي در جنگ دوروزه( 
  عدم همراهي دولت هاي اروپايي با طرح صلح 
ترامپ به دليل خطراِت درگيري محور مقاومت با 

رژيم صهيونيستي در مناطق مختلف .
  موج ضد اسراييلي در كل فلسطين با چرخش 
سياس�ي محمود عباس در اتحاد، همس�ويي و 
همراهي تش�كيات خودگردان با جريان هاي 

مقاومت فلسطيني .
  اگر محمود عباس )ابومازن( براي خنثي كردن 
طرح صلح ترامپ، تش�كيات خودگ�ردان را 
منحل و مسووليت كليه مناطق تحت اشغال را 
به خود اسراييل واگذاركند. و فراخوان عمومي 
به قيام سراسري را صادر نمايد، دولت اسراييل 
و امريكا را در تنگن�ا قرار خواهد داد درغير اين 
صورت وقوع درگيري  داخلي را به دنبال خواهد 

داشت.
  قطع كمك مالي به آنروا، اخراج سفير فلسطين 
از واش�نگتن، قطع كمك هاي مالي بسياري از 
كش�ورهاي منطقه، آس�يا، اروپا و ديگر نهادها 
به مردم فلسطين، باعث به هم خوردن، موازنه 
امنيت در منطقه به سود جريان مقاومت و بر عليه 

اسراييل خواهدشد.
  با اعام مخالفت ج�دي 107 نفر از نمايندگان 
دموكرات كنگ�ره امريكا، همه فلس�طيني ها، 
كشورهاي عربي و اسامي، اعضاي گروه 4 جانبه 
يعني روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد با 
اين طرح كه ترامپ قصد دارد يك »دولت ذره اي« 
در يك »ريز كشور« در بخش بسيار كوچكي از 
فلس�طين يعني فقط در 12 درصد از آن در ازاي 
وعده كمك 50 ميليارد دالري، براي تش�كيل 
 اس�راييل، اين طرح صلح ترامپ قبل از اجرا به

 بن بست برخورد مي كند.
  دولت ترام�پ در جريان خيان�ت به كردهاي 
متحدش در سوريه، نمي توانداعتماد اعراب را 
داشته باشدچون اگراين طرح پذيرفته شودهيچ 
تضمين�ي وجود ندارد كه امريكا و اس�راييل به 

تعهدات خود عمل كنند.
  ط�رح صلح ترام�پ ش�كافي در جهان عرب 
ايجاد ك�رد به گون�ه اي كه عربس�تان، امارات، 
بحرين، عمان و مصر در يك جبهه و فلسطين، 
ع�راق، لبنان، س�وريه،  تونس و كوي�ت نيز در 
جبهه ديگري قرار گرفتند. اين شكاف مي تواند 
در آين�ده، درش�وراي همكاري خلي�ج فارس 
دودس�تگي ايجاد كند، ودر ارتباط كشورهاي 
اين حوزه با امريكا تاثيرگذار خواهد بود.خصوصا 
كه اعضاي كنگره امريكا نيز، از عدم مش�ورت 
رهب�ران فلس�طين در تدوين اين ط�رح، ابراز 

نگراني شديد كردند.
  ط�رح بلندي ه�اي ج�والن به عن�وان خاك 
اسراييل، در آينده واكنش ارتش عربي سوريه 
را به دنبال دارد و اس�راييل اين بار با دولتي روبه 
روست كه توانس�ته بحران داعش را سركوب، 
و با گروه هايي چون حزب اهلل، حشدالش�عبي، 
مستش�اران ايراني و ده ها گ�روه ديگر مراوده 

داشته باشد.
  در ص�ورت نهايي ش�دن طرح صل�ح ترامپ، 
اسراييل با دومش�كل عمده روبرو خواهد شد: 
الف( جغرافياي اس�راييل فاقد عمق اس�ت به 
گونه اي كه در برخي نقاط، عرض آن به س�ختي 
ب�ه 15 كيلومت�ر مي رس�د، ل�ذا در آين�ده اگر 
در مع�رض ارتش ه�اي عرب�ي و اس�امي قرار 
گيردكاما اين س�رزمين دو شقه مي شود.ب( 
تهديدجمعيت ش�ناختي ب�ا اش�غال و ادغ�ام 
قلمروهاي فلسطيني، در نهايت ساكنان كرانه 
باختري را تبديل به ش�هرونداني مي كند كه از 
حقوق يكساني با يهوديان خواهند شد و بدين 
س�ان  يهوديان به اقليتي در اس�راييل تبديل 
خواهند ش�د. و اس�راييل مجبور خواهد بود به 

طرح دو دولت مستقل پايبند شود.
  در صورت�ي ك�ه ترام�پ نتواند ط�رح خود را 
اجرايي كند، مجبوراس�ت براي نجات اقتصاد 
ملي كمك هاي باعوض امريكا به اس�راييل را 
كاهش دهد و همچنين با خارج كردن نيروهاي 
نظامي خود از منطقه براي حفاظت از اسراييل، 
از متحدين خ�ود در كش�ورهاي عربي منطقه 

استفاده كند.
مركز بين المللي مطالعات صلح
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اسراييل- فلسطين: آيا فرانسه 
سكوت كرده است؟

عارفي آرمين| لوپوئن )فرانسه(|
 پ��س از اعام طرح ترام��پ، پاريس، حامي تاريخي 
راه حل دو كشور، احتياط ورزيد. سكوت مبهمي كه 
توسط ديپلمات هاي س��ابق محكوم شده است. اين 
طرح 18۰ صفحه اي، متحدان امريكا از جمله فرانسه 
را در وضعيت ناراحت كننده اي ق��رار داد. به گزارش 
عصرديپلماسي، ديپلماتي با نام مستعار توضيح داد: 
»فرانسه با دانستن اينكه ترامپ متحدانش را متهم 
مي كند، به طور مستقيم انتقاد نكرد بلكه با يادآوري 
پارامترهاي الزم براي صلح به زبان ديپلماتيك توضيح 
داد كه با طرح ترامپ موافق نيس��ت.« دنيس بوشار، 
ديپلمات سابق فرانسه و كارشناس مسائل خاورميانه، 
معتقد اس��ت: »اين طرح صلح نيس��ت بلكه الحاق 
است و با قوانين بين المللي و قطعنامه هاي سازمان 
ملل متحد مغاير است.« دنيس بوشار، كه عضو گروه 
بيست نفري از وزراي سابق، دانشگاهيان و ديپلمات ها 
است، با امضاي بيانيه اي تحت عنوان »ضعف اروپا« از 
سكوت اروپا و فرانسه انتقاد كرد. هيو لوات، پژوهشگر 
ش��وراي روابط خارجي اروپا، معتقد است: »اتحاديه 
اروپا نتوانسته از اصول و اهداف سياست خارجي خود 
پيروي كند، اگرچه اقدامات فردي مانند ابتكار جوزف 
بورل وجود داشته باش��د.« امانوئل مكرون برخاف 
سلف خود فرانس��وا اوالند كه در سال 2۰1۷ ميزبان 
كنفرانس صلح در پاريس بود، احتياط نشان مي دهد 
و نمي خواهد در ماجرايي كه از نظر سياسي كم رنگ 
شده و خطرناك است خود را درگير كند. رييس جمهور 
فرانسه در اواخر ژوئيه در گفت وگو با روزنامه فيگارو 
حتي از راه حل دو كشور، فاصله گرفت و ترجيح داد از 
»دو حاكميت« در كرانه باختري صحبت كند. با اين 
حال به نظر مي رسد اكنون اين راه حل دو كشور بيشتر 
از هميشه با شهرك سازي هاي اسراييل تهديد شده 
است. به گفته دنيس بوشار اين الحاق، اسراييل را در 
برابر معضل دشواري قرار مي دهد كه فرانسه بايد آن 
را هشدار دهد. »اشغال دايمي فلسطين بدون دادن 
حق راي به همه كه نوعي آپارتايد است، يا دادن حق 
راي به همه ك��ه در آن صورت به علت جمعيت زياد 
فلسطيني ها خطري براي اسراييل محسوب مي شود.«

ترامپ معامله قرن را خرج 
انتخابات ۲۰۲۰ مي كند

رييس مركز تحقيقات ابعاد منطقه اي سياست هاي 
نظامي امريكا در انستيتو كانادا و امريكاي روسيه با بيان 
اينكه معامله قرن طرحي ضدفلسطيني است، اظهار 
داشت: معامله قرن، بهايي است كه مردم فلسطين 
براي حل مشكات ترامپ در كنگره و پيروزي او در 
انتخابات 2۰2۰ بايد بپردازند. »والديمير باتيوك« 
روز گذش��ته در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در مسكو 
گفت: دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا با توجه به 
مشكاتي كه در مورد استيضاح وي در كنگره امريكا 
براي وي بروز كرده بوده طرح معامله قرن را پيشنهاد 
كرد. وي افزود: در واقع معامله قرن، بهايي اس��ت كه 
مردم فلسطين براي حل مشكات ترامپ در كنگره 
امريكا و پيروزي در انتخابات رياست جمهوري امريكا 
در ماه نوامبر آينده بايد بپردازند. باتيوك با اش��اره به 
ماهيت ضدفلسطيني طرح معامله قرن گفت: در اين 
طرح اشغال سرزمين هاي فلسطين ازسوي اسراييل 
تاييد شده است و مردم فلسطين از حقوق قانوني خود 
در چارچوب قطعنامه هاي ش��وراي امنيت و مجمع 
عمومي س��ازمان ملل محروم شده اند.  رييس مركز 
تحقيقات ابعاد منطقه اي سياست هاي نظامي امريكا 
در انستيتو كانادا و امريكا روسيه معتقد است كه هر 
طرحي كه متضمن حقوق مردم فلسطين به عنوان 
يكي از طرف هاي مناقشه نباشد، نمي تواند اجرا شود. 
كارشناس روس با بيان اينكه امريكا ميانجي بيطرفي در 
حل و فصل مناقشه فلسطين و اسراييل نيست، اظهار 
داشت: بهتر است اقدامات ميانجي گرايانه در مساله 
فلسطين از طريق گروه چهار ميانجي گران بين المللي 
خاورميانه باشد.  به گفته باتيوك، معامله قرن باتوجه 
به اينكه بدون توجه به خواسته مردم فلسطين و بدون 
تاييد گروه چهار خاورميانه و اعضاي شوراي امنيت 
پيشنهاد شده است طرحي يكجانبه محسوب مي شود 
كه هيچ شانسي براي اجراي آن وجود ندارد. گروه چهار 
ميانجي گران خاورميانه از روسيه، امريكا، اتحاديه اروپا 
و سازمان ملل تشكيل شده است.  باتيوك گفت: به 
احتمال زياد، ترامپ از اين طرح براي پيروزي خود در 
انتخابات استفاده مي كند اما چنين طرحي كه از طرف 
كشورهاي عربي و اس��امي رد شده است نمي تواند 
تحقق يابد و فش��ار و زورگويي و تاش براي تطميع 

برخي سياستمداران نيز كارساز نخواهد بود.

افزايش محدوديت 
فلسطيني ها در كرانه باختري

به دنبال رونمايي از طرح موسوم به »معامله قرن«، وزير 
جنگ رژيم صهيونيستي از ممنوعيت ساخت و ساز 
فلسطيني ها در مناطق مجاور و مشرف بر شهرك هاي 
صهيونيستي و »منطقه B« در كرانه باختري خبر داد. 
به گزارش شبكه ۷ رژيم صهيونيستي، »نفتالي بنت« 
همچنين دستور داده كه ساخت و ساز فلسطيني ها 
در مناطق نزديك به ش��هرك هاي »شيلو، عيلي« 
تا جنوب ش��هر نابلس ممنوع شود. وي ادعا كرد كه 
س��اختمان هاي فلس��طينيان امنيت شهرك ها را 
 تهديد مي كند و اين تصميم در پاسخ به درخواست

 شهرك نش��ينان گرفته شده اس��ت. طبق توافق 
س��ال هاي 1993 و 1995 بي��ن فلس��طيني ها و 
 C و A، B اسراييلي ها، كرانه باختري به سه منطقه
 A تقسيم شده است. در اين تقسيم بندي ها منطقه
تحت كنترل اداري و امنيتي تشكيات خودگردان 
فلسطين، منطقه B به صورت مشترك تحت كنترل 
هر دو طرف و منطقه C از نظر امنيتي و اداري كاما 
تحت كنترل رژيم صهيونيستي است. اين اقدام رژيم 
صهيونيستي در حالي صورت مي گيرد كه »دونالد 
ترامپ« رييس جمهوري امريكا س��ه شنبه هشتم 
بهمن )بيست و هشتم ژانويه( براي حل و فصل قضيه 
فلسطين طرح موسوم به معامله قرن را رونمايي كرد.

تاثير رقابت با ايران بر رويكرد عربستان به طرح معامله قرن
نظر

روح اهلل سوري| پژوهش�گر مسائل بين الملل| 
مناقشه فلسطين اسراييل را بايد قديمي ترين و 
مهم ترين مناقشه منطقه خاورميانه در نظرگرفت. 
اين مناقش�ه فراتر از يك موضوع اس�راييلي - 
فلس�طيني، مس�اله اي عربي-   اس�راييلي و در 
سطحي باالتر اسامي-  اسراييلي است كه تحوالت 
هفتاد س�ال اخير منطقه را از خود متاثر ساخته 
است. اهميت مساله فلسطين براي اعراب تا جايي 
بوده اس�ت كه برقراري توافق و صلح ميان مصر و 
اسراييل منجر به اخراج اين كشور از اتحاديه عرب و 
سازمان كنفرانس اسامي شد. در اين ميان مواضع 
كشور عربستان س�عودي نسبت به اين مناقشه 
را بايد همس�و و همراستا با همين مساله تحليل 
نمود. عربستان سعودي اگرچه به طور مستقيم در 
جنگ هاي اعراب و اسراييل حضورنداشته است اما 
همواره حمايت مالي آن شامل كشورهاي درگير در 
جنگ با اسراييل شده است. ملك فهد، صهيونيسم 
و كمونيسم را دو روي يك سكه مي خواند كه هدف 
آنها تجزيه و ناامن سازي كشورهاي اسامي است. 
همچنين عربستان س�عودي را مي توان يكي از 
محورهاي مهم تحريم نفتي 1973 به دنبال جنگ 
»يوم الكپور« عنوان نمود. عبدالعزيز در ماقات 
خود با روزولت در عرش�ه ناو كوينسي در فوريه 
1945، در پاسخ به اظهارنظر روزولت در ارتباط با 
رنج و محنت يهوديان و نياز آنها به سرزمين مادري، 
به وي پيشنهاد داده بود كه »به آنها و فرزندانشان 
بهترين قطعات زمين و محل هاي مسكوني آلمان 
را بدهيد، كشوري كه آنها را سركوب كرده است« 
در واقع سخن عبدالعزيز اين بود كه اگر به يهودي ها 
در آلمان و اروپا ظلم شده است بايد به آنها در همان 
جا هم جايي داده شود. اما آنچه طي سال هاي اخير 
جلب توجه مي كند تغييري اس�ت كه در رفتار و 
مواضع عربستان سعودي نس�بت به اسراييل و 
مناقشه اسراييل- فلسطين شاهد هستيم. واقعيت 
امر آن است كه تحوالت يك دهه اخير در خاورميانه 
را بايد مولفه اي اساس�ي در نوع نگاه كش�ورهاي 
عرب منطقه به طرح معامله ق�رن در نظر گرفت. 
توافق هسته اي ميان ايران و كش�ورهاي 1+5 از 
يك سو و تحوالت به وجود آمده در صحنه سياسي 
و ژئوپليتي�ك خاورميان�ه به دنب�ال بحران هاي 
متعدد، از جمله عواملي هستند كه به نظر مي رسد 
شرايط را به سمتي هدايت كرده است كه هرگونه 
تحليل راجع به آينده طرح معامله قرن و نوع رفتار 
كش�ورهاي عربي نس�بت به آن نمي تواند بدون 
در نظر گرفته ش�دن تغييرات گفته شده صورت 
پذيرد. اگر بخواهيم موضوع را از نگاه واقع گرايي 
و موازنه تهديد تحليل نماييم بايد اشاره كرد كه 
تصور ايران به عنوان يك تهديد در ش�رايط پس 
از توافق هس�ته اي و حضور ايران در بحران هاي 
منطقه، عربستان سعودي را به سمت ايجاد نوعي 
موازنه سازي برون گرا و درون گرا عليه تهديد ايران 
سوق داده است. در سطح موازنه سازي درون گرا 
مي توان به انعقاد قراردادهاي خريدتس�ليحات 
نظامي و در حوزه موازنه سازي برون گرا نيز مي توان 
به ايج�اد ائتاف هاي نظامي با ديگركش�ورهاي 
منطقه و مهم تر از آن همس�ويي با اسراييل براي 
مقابله با ايران اشاره كرد. موازنه سازي عربستان در 
برابر ايران به ويژه پس از نااميدشدن اين كشور از 

احاله مسووليت به امريكا به دليل عدم واكنش مورد 
انتظار از سوي اياالت متحده امريكا پس از حمات 
موشكي حوثي ها به تاسيسات نفتي آرامكو ابعاد 
پررنگ تري به خود گرفته اس�ت. تحت ش�رايط 
جديدي كه در منطقه خاورميانه به دنبال تحوالتي 
همچون بهار عربي، بحران هاي س�وريه و عراق، 
ظهور داعش و مهم تر از همه توافق هسته اي ايران 
با غرب ايجاد شده اس�ت در حال حاضر مي توان 
از برقراري نوعي ائتاف غير رس�مي و همسويي 
مواضع ميان عربستان با اسراييل سخن به ميان 
آورد. از نظر عربستان سعودي، جمهوري اسامي 
ايران پس از توافق هسته اي از آزادي عمل بيشتري 
در جهت پيشبرد اهداف منطقه اي برخوردار شده 
است. از نگاه اين كشور توافق هسته اي نشانه اي از 
تغيير نگاه امريكا در قبال ايران و به نوعي انعكاسي 
از كاهش ضمانت هاي امنيتي در منطقه از س�وي 
امريكا است.به همين خاطر مي توان اذعان كرد كه 
برجام عاملي براي همسويي و همگرايي عربستان 
س�عودي با اس�راييل بوده اس�ت. اين همگرايي 
و همس�ويي از نظر نگارنده تنها ب�ه اقدامات ضد 
ايراني همچون حمايت از برنامه هاي ترامپ براي 
در مقابله با ايران يا متقاعدس�ازي اروپا و جامعه 
جهاني براي مقابله با برنامه هاي موشكي ايران يا 
باالبردن ريسك همكاري ديگر كشورها با ايران 
محدود نخواهد ش�د بلكه در نهايت مي تواند به 
منظور موازنه سازي در برابر ايران دامنه خود را تا 
مناقشه اسراييل- فلسطين نيز گسترش دهد.. 
بدين صورت كه همخواني منافع ميان عربستان 
و اسراييل در پرتو تحوالت جديد منطقه اي قادر 
خواه�د بود اين دو را در قاب مش�ترك خصومت 
با ايران به سمت يك توافق غيررسمي يا رسمي 
و مهيا نمودن ش�رايط براي برق�راري يك توافق 
فلسطيني- اس�راييلي به منظور تمركز بيشتر 
بر ايران به پيش ببرد. انع�كاس چنين ادعايي را 
مي توان به خوبي در ن�وع واكنش و موضع گيري 
عربستان سعودي نسبت به مساله انتقال سفارت 
امريكا به بيت المق�دس و اخيرا طرح معامله قرن 
مش�اهده كرد. در واقعيت امر س�وق پيدا نمودن 
مختصات جديد منطقه اي تحت تاثير عوامل گفته 
شده به سمت تغيير توازن قواي منطقه اي به زيان 
عربستان باعث شكل گيري جريان ائتاف سازي 
اين كشور با قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي به 
منظور مهار ايران شده است. در اين ميان اسراييل 
به عنوان قدرت منطقه اي و اياالت متحده امريكا 
پس از انتخاب ش�دن ترامپ به رياست جمهوري 
به عنوان قدرتي فرامنطقه اي، دوبازيگري هستند 
كه در اين ائتاف س�ازي مورد توجه عربس�تان 
واقع ش�ده اند. طي س�ال هاي اخير نيز شواهدي 
دال بر ش�كل گيري چنين همكاري و همسويي 
ميان عربس�تان و اس�راييل وجود داشته است.
نشريه اكونوميست در يادداشتي ضمن اشاره به 
ديدار مقامات عربس�تاني و اسراييل در نشست 
انديشكده شوراي روابط خارجي امريكا در سال 
2016 به بررسي وجود منافع مشترك و نزديكي 
جهان عرب و اسراييل بر اساس اين منافع پرداخته 
است. در گزارش مذكور به نقل از مزراحي “رييس 
پيشين ش�وراي امنيت ملي اسراييل “ نگراني از 
ايران نگراني مشترك ميان اسراييل و عربستان 

عنوان ش�ده اس�ت. بر اس�اس آنچه اين گزارش 
نوش�ته اس�ت انور اش�كي از مقامات عربستان، 
صلح با اس�راييل و تغيير رژيم ايران براي امنيت 
منطقه را امري ضروري خوانده اس�ت. همچنين 
س�لمان انصاري رييس كميس�يون ام�ور روابط 
عمومي عربستان و امريكا در يادداشتي در يكي 
از روزنامه هاي امريكا در س�ال 2016 اتحاد ميان 
عربستان و اسراييل را همسو با منافع خاورميانه 
ب�زرگ خوانده اس�ت وي ع�دم وج�ود اقدامات 
تحريك آميز و خصمانه ميان عربستان و اسراييل 
طي 70 سال گذشته را عاملي براي تسهيل در اتحاد 

دوطرف ذكر كرده است.
بدين ترتيب با توجه به آنچه در روابط دوطرف طي 
سال هاي اخير شاهد هستيم رويكرد عربستان 
به مناقشه اس�راييل- فلسطين را مي بايست در 
چارچوب نگاه اين كش�ور به جاي�گاه ايران پس 
از توافق هس�ته اي و بحران هاي سوريه و داعش 
تحليل كرد. به نحوي كه بايد گفت عليرغم برخي 
سياست هاي اعامي از سوي عربستان سعودي 
در رابطه با طرح معامله قرن و پيش تر از آن انتقال 
س�فارت امريكا به بيت المقدس، اين كش�ور به 
دليل اتخاذ سياست مقابله جويانه با نفوذ و قدرت 
منطقه اي ايران متمايل به برقراري نوعي صلح مورد 

نظر امريكا و اسراييل در مناقشه فلسطين است.
بايد توجه داشت كه پروژه تغييرات دروني قدرت 
در عربستان و تاش محمد بن سلمان براي فائق 
آمدن بر برخي مشكات داخلي همچون انتقال 
قدرت به خ�ود و انجام برخي اصاحات اقتصادي 
و اجتماعي بي�ش از پيش اين كش�ور را نيازمند 
همراهي اياالت متحده خواهد كرد كه اين مساله 
نيز مس�ير موافقت عربس�تان با طرح مورد نظر 
ترامپ راجع به اسراييل را هموارتر خواهد كرد. در 
واقع درحوزه داخلي انجام اقدامات اصاحي و ايده 
بلندپروازانه 2030 و در حوزه منطقه اي برنامه هاي 
اين كش�ور براي مقابله با اي�ران و قرارگرفتن در 
جايگاه قدرت هژمون منطقه، اين كشور را به شدت 
نيازمند حمايت هاي اياالت متحده كرده است. از 
طرفي هم با توجه به واقف بودن امريكا و اسراييل به 
نقش عربستان در ميان كشورهاي عرب منطقه به 
نظر مي رسد كه در آينده نزديك شاهد شكل گيري 
نوعي سياست مذاكره و فشاراز سوي عربستان در 
رابطه با كشورهاي عرب جهت حل مساله فلسطين 

مطابق با منافع امريكا و اسراييل باشيم.
بنابراين مي توان گفت كه رويكرد عربس�تان به 
مناقشه فلسطين- اس�راييل در شرايط كنوني 
به شدت متاثر از رويكرد تقابل جويانه اين كشور 
در قبال جمهوري اس�امي ايران اس�ت. در نظر 
عربستان سعودي موضوع ايران از اولويت بسيار 
بيشتري نسبت به مناقش�ه فلسطين برخوردار 
اس�ت. آنچه اكنون عربس�تان تهديد عليه خود 
مي خواند نه مناقش�ه مذكور ك�ه موضوع برهم 
خوردن توازن قواي منطقه اي به نفع ايران است. 
به همين دليل نيز اين پيش بين�ي وجود دارد كه 
عربستان با توجه به دستاوردهايي كه مي تواند از 
رهگذر برقراري روابط با اسراييل و عدم مخالفت 
با ايده هاي ترامپ در مورد مساله فلسطين كسب 
نمايد در نهايت مناقشه فلسطين را مبنايي براي 

دستيابي به اهداف خود در قبال ايران قرار دهد.
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تسهيالت مرابحه با رشد 49 درصدي در 9 ماه نخست سال 98 رتبه سوم عقود بانكي را كسب كرد

رشد 14 درصدي مطالبات معوق در 9 ماه نخست سال 98
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

در گ��زارش آذرم��اه 98 گزيده ش��اخص هاي پولي 
و بانكي كش��ور، س��ه نكته اساس��ي در رابطه با مانده 
تس��هيالت دهي بانك ها به چشم مي خورد. نكته اول 
سهم 12 درصدي مطالبات معوق، مشكوك الوصول و 
سررسيد گذشته به اضافه خريد دين و اموال معامالت 
از كل مانده تس��هيالت است كه رشد 14 درصدي در 
9ماه نخست سال 98 داشته اس��ت. نكته دوم، سهم 
باالو 62 درص��دي بانك هاي خصوص��ي از مطالبات 
معوق، ، مش��كوك الوصول و سررس��يد گذشته است 
كه نشان دهنده س��هم باالي بانك هاي خصوصي در 
مطالبات بانك هاست. نكته سوم نيز رشد قابل توجه و 
باالي 49 درصدي عقد مرابحه در 9 ماه نخست سال 
جاري است كه نشان دهنده توجه مردم به اين نوع وام 
بانكي است كه براي تامين ضرورت هاي زندگي خود به 
سمت دريافت اين نوع وام زير 20 ميليون تومان با نرخ 
18 درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار رفته اند و در 
نتيجه رتبه اين نوع وام را در بين عقود بانكي به رتبه سوم 
با مانده 205 هزار و 420ميليارد توماني ارتقا داده اند.  
به گزارش »تعادل«، مانده خريد دين، اموال معامالت 
و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول 
در آذر  ماه 98 به رقم 171 هزار ميليارد تومان رسيده 
كه سهم آن از مانده تسهيالت بانك ها معادل 12درصد 
است و نسبت به اسفند 97 به ميزان 13.9 درصد رشد 
داشته كه نش��ان مي دهد با وجود پيگيري بانك ها در 
كاهش مطالب��ات معوق، به دليل ش��رايط اقتصادي 
كشور و فضاي كسب وكار، همچنان مطالبات معوق 

روبه افزايش است. 

رشدكمترتسهيالتدهي
نسبتبهنقدينگيوسپردهها

در ش��رايطي كه حجم نقدينگي در آذر 98 به 2262 
هزار ميليارد تومان رسيد، مانده كل تسهيالت بانك ها 
و موسس��ات اعتباري به بي��ش از 1426هزار ميليارد 
تومان بالغ شده كه نسبت آن به نقدينگي به حدود 63 

درصد رسيده است.
همچنين مانده تسهيالت بانك ها از رقم 1300 هزار 
ميليارد توماني در اس��فند 97 با 9.7 درصد رشد طي 
مدت 9 ماهه اول سال 95 به رقم 1426 هزار ميليارد 
تومان رس��يده و به ميزان 126ه��زار ميليارد تومان 
بيشتر شده است. اين موضوع نشان مي دهد كه رشد 
تس��هيالت دهي بانك ها كمتر از نرخ رشد نقدينگي 
باالي 20 درصدي در 9 ماه نخس��ت سال است و رشد 
تس��هيالت دهي كمتر از رش��د 20.9 درصدي 9 ماه 
نخست سال است. به عبارت ديگر، با وجود آنكه رشد 
نقدينگي در يكسال اخير 28 درصد و در 9 ماه نخست 
20 درصد بوده اما رش��د تس��هيالت بانك ها كمتر از 
10درصد بوده است و اين به معناي آن است كه تمايل 
بانك ها به تسهيالت دهي در ش��رايط رشد مطالبات 
معوق در سال هاي اخير، ركود نسبي اقتصاد، تحريم و 

فضاي كسب وكار و اقتصاد، كمتر شده است. 

سهم27.8درصديمشاركتمدني
 براس��اس تازه ترين گزارش بان��ك مركزي مربوط به 
عملكرد 9 ماهه بخش پولي و بانكي در س��ال 98 كه 
وضعيت تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري 
را توضيح داده، س��هم عقود مشاركت مدني همچنان 
باالتر از ساير عقود بانكي است و به 27.8 رسيده است كه 
در مقايسه با اسفند 97 كه سهم مشاركت مدني معادل 
407 هزار ميليارد تومان بود 2.7- درصد كاهش داشته 
است و مانده مشاركت مدني به 396 هزار ميليارد تومان 
بالغ شده است. در توضيح اين عقود بايد گفت: مشاركت 
مدني عبارت است از درهم آميختن سهم الشركه نقدي 
يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد 
به نحو مش��اع به قصد انتفاع طبق قرارداد. همچنين 
كارشناسان دليل سهم عقود مشاركتي را تمايل بانك ها 
به جلب سود بيشتر از طريق عقود مشاركتي و تمايل 
متقاضيان نيازمند نقدينگي به دريافت تس��هيالت از 

بانك ها اعالم كرده اند. اين موضوع نش��ان دهنده اين 
واقعيت است كه روند كاهش سهم عقود مبادله اي با 
سود تسهيالت كمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود 

مشاركتي با سود باالتر رو به افزايش است.

رشدفروشاقساطي
از س��وي ديگر مانده تس��هيالت فروش اقس��اطي از 
384 هزار ميليارد تومان در اس��فند 97 به رقم 388 
هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت كه نشان مي دهد 
در 9 ماه منتهي به آذر 98 معادل 1.2 درصدي رش��د 
نسبت به اسفند 97 داشته است، كه سهم آن از مانده 
تسهيالت بانك ها معادل 27.3 درصد است. در توضيح 
فروش اقساطي الزم به ذكر است كه فروش اقساطي 
عبارت اس��ت از واگذاري عي��ن كاال به بهاي معلوم به 
غي��ر، به ترتيبي كه تمام يا قس��متي از بهاي مزبور به 
اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي معين 

دريافت گردد. 

سهممرابحه
در رتبه س��وم، عقود مرابحه ق��رار دارد. عقود مرابحه 
براي نخستين بار از تيرماه 94 به جمع عقود بانكداري 
پيوس��ته، مرابحه از عقود اسالمي اس��ت و قراردادي 
اس��ت كه به موجب آن بانك، قيمت تمام ش��ده كاال، 
اعم از قيمت خريد و هزينه ه��اي حمل و نگهداري و 
ساير هزينه هاي مربوطه را به اطالع مشتري مي رساند، 
سپس با افزودن مبلغ يا درصدي به عنوان سود، به وي 
مي فروشد. مرابحه يكي از ابزارهاي تامين مالي اسالمي 
است كه حدود 80 درصد عمليات بانك هاي اسالمي 
در جهان براي تامين مالي مشتريان از طريق اين عقد 
انجام مي گيرد. مانده تسهيالت مرابحه تا سال 94 در 
سيس��تم بانكي ايران وجود نداشته و عمال صفر بوده 
اما يكي از پر طرفدار ترين تسهيالت و قراردادهاي وام 
بانكي در جهان بوده است. اما مرابحه به سرعت جاي 
خود را در عقود بانكي و شبكه بازار پول ايران پيدا كرد 
و رشد مانده آن به س��رعت باال رفت و تنها مانده آن از 
وام هاي جعاله و قرض الحس��نه باالتر رفت بلكه حتي 
جايگاه سوم را در تسهيالت بانكي كسب كرده است.  
دليل رشد اين تسهيالت، تامين نيازهاي فوري مردم 
از طريق دريافت وام هاي زير 20 ميليون تومان است 
ك��ه با عنوان خريد كاال و خدمات دريافت مي ش��ود و 
مردم براي رف��ع مهم ترين ضروريات كوتاه مدت از آن 
استفاده مي كنند و دليل مهم تر اقبال مردم به اين وام، 
نرخ پايين س��ود 18 درصدي اين نوع تسهيالت است 

كه از نرخ سود وام هاي باالي 20 درصدي كمتر است. 
براين اساس، در آذر 98 مانده عقد مرابحه به 205 هزار 
و 420 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند 97 
معادل 49 درصد رشد داشته و تنها در 9 ماه اخير مبلغي 
بيش از 100 هزار ميليارد تومان وام مرابحه پرداخت 
شده است. جايگاه اين عقد مرابحه در بين ساير عقود 
به جايگاه س��وم عقود بانكي از نظر مانده تس��هيالت 
رس��يده و وام جعاله و حتي قرض الحسنه را پشت سر 
گذاشته است. كارشناسان مي گويند: اگر عقد مرابحه 
بتواند به خريد كاال و ق��درت خريد مردم كمك كند، 
مي تواند نقطه اميدي براي ايجاد تقاضا و رشد و رونق 
اقتصادي باشد. به نظر مي رسد به تدريج سهم و جايگاه 
عقد مرابحه بين عقود بانكي افزايش يابد. بانك مركزي 
توضيح داده كه از تير 94 آمار تسهيالت عقود مرابحه و 
استصناع به تفكيك عقود اسالمي اضافه شده است. اما 
در عين حال اين پرسش مطرح است كه اين نوع سود 
18 درصدي براي بانك ها تا كجا صرفه اقتصادي خواهد 
داش��ت و بانك ها تا چه ميزان حاضرند منابع خود را با 
اين نرخ به تسهيالت مرابحه اختصاص دهند؟ پرسش 
بعدي اين است كه آيا اين عقد مرابحه مي تواند سهم 
خود را به بيش از سهم فروش اقساطي افزايش دهد و 
به جايگاه دوم عقود بانكي برسد؟ نكته قابل توجه اين 
است كه اكنون در تركيب مرابحه تنها وام خريد كاالي 
ايراني و حمايت از توليد قرار ندارد و تسهيالت خرد به 
مردم نيز در اين س��رفصل ديده مي شود اما اينكه چه 
بخش��ي از آن به تسهيالت خرد اختصاص يافته و چه 
بخشي مربوط به خريد كاالست بايد مشخص شود كه 
استفاده از كارت هاي اعتباري براي خريد كاالي ايراني 

جدا از ساير عقود محاسبه شود. 
 چنانچه كارت هاي اعتباري و مرابحه نتواند جايگزين 
وام هاي خرد ش��ود احتماال با كاهش رش��د در ماه ها 
و س��ال هاي آينده مواجه خواهد ش��د، زيرا وام خريد 
كاال با توجه به نرخ ب��االي آن و گراني كاالهاي ايراني 
با استقبال زياد مواجه نخواهد شد. لذا بايد تالش شود 
كه با ارزان كردن كاالها و ارزان كردن نرخ عقد مرابحه 
به افزايش تقاضا و خريد مردم كمك ش��ود تا منجر به 
رونق اقتصادي شود و اين ابزار جديد بانكي بتواند مانند 
كشورهاي ديگر به رشد توليد و اقتصاد و اشتغال كمك 
كند. برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به كارآيي 
عقد مرابحه در خريد كاال و افزايش رفاه مردم و مشتريان 
بانك ها پيش بيني مي ش��ود كه در س��ال هاي آينده 
مرابحه به يكي از رقباي اصلي بازار عقود بانكي تبديل 
شود.  اما در عين حال عده  اي از صاحب نظران با انتقاد از 

نرخ باالي كارت هاي اعتباري خريد كاال و عدم استقبال 
مورد انتظار از مردم مي گويند كه خريد كاال و اعتبارات 
مصرفي نبايد گران قيمت باشد و تا زماني كه نرخ ها باال 
باشد عمال جايگاه عقد مرابحه بيش از اين رشد نخواهد 
كرد. پيش بيني مي شود كه اين نوع كارت اعتباري و عقد 
مرابحه با تقاضا و رشد بااليي در بازار پول مواجه شود 
اما در عين حال با خطر گران شدن كاالهاي مصرفي 
همچنين مشكل پرداخت اقساط توسط خانوارهاي 

متوسط مواجه است.

رشد14درصديمطالباتمعوقوخريددين
 در رتبه چهارم تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري، 
ساير تسهيالت قرار دارد. در توضيح سرفصل ساير در 
عقود تس��هيالت بانك ها بانك مركزي در گزارش آذر 
98 نوشته كه ساير شامل خريد دين، اموال معامالت 
و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول 
است.   اين توضيح بانك مركزي، نشان مي دهد كه خريد 
دين، اموال معامالت و مطالبات معوق، سررسيد گذشته 
و مش��كوك الوصول در آذر  ماه 98 ب��ه رقم 171 هزار 
ميليارد تومان رسيده كه سهم آن از مانده تسهيالت 
بانك ها معادل 12درصد است و نسبت به اسفند 97 به 

ميزان 13.9 درصد رشد داشته است.
 باتوجه به س��هم نزديك به 12 درصدي رديف ساير از 
كل تسهيالت و رقم 171 هزار ميليارد توماني مي توان 
گفت كه مطالبات معوق و خريد دين و اموال معامالت 
س��هم بااليي در كل تسهيالت بانكي دارد و از اهميت 

زيادي برخوردار است. 

سهم7درصديقرضالحسنه
در رتبه پنجم، تس��هيالت قرض الحسنه قرار دارد كه 
بزرگ ترين عقود مبادله اي را شامل مي شود عقدي است 
كه به موجب آن بانك مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر 
به اش��خاص واگذار مي نمايد. عمده ترين وام هاي اين 
عقود مبادله اي را وام ازدواج جوانان تشكيل مي دهد. 
مان��ده قرض الحس��نه در آذر ماه 98 ب��ه 104 هزار و 
480ميليارد تومان رس��يد كه با رشد 33.1 درصدي 
نس��بت به اس��فند 97 مواجه شده و س��هم آن از كل 

تسهيالت 7.3 درصد بوده است.

مانده4.9درصديجعاله 
از س��وي ديگر وام جعاله تعمير مس��كن با سهم 4.9 
درصدي در رتبه ششم تسهيالت دهي بانك ها به 69 
هزار و 740 ميليارد تومان در آذر 98 رس��يده اس��ت، 

جعاله عبارت است از الزام به اداي مبلغ يا اجرت معلوم 
در مقابل انج��ام عملي معين طبق ق��رارداد. بانك ها 
مي توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش 
امور توليدي، بازرگاني و خدماتي،  با تنظيم قرارداد و به 
عنوان عام��ل يا عند االقتضاء به عنوان جاعل مبادرت 

به جعاله نمايند.
در رتبه هفتم، عقود مش��اركت حقوقي قرار دارد كه با 
س��هم 2.9درصدي از كل تسهيالت، مانده اين عقود 
از 39 ه��زار و 300 ميلي��ارد تومان در اس��فند 97 به 
41هزار و 400 ميليارد تومان در آذر 98 رسيده است. 
مش��اركت بانك ها در سرمايه ش��ركت هاي سهامي 
توليدي )صنعتي، معدني، كشاورزي و ساختماني( و 
نيز شركت هاي سهامي بازرگاني و خدماتي به منظور 
تامين كمبود منابع مالي مورد نياز اينگونه شركت ها، 
تحت عنوان مشاركت حقوقي صورت مي گيرد. به اين 
ترتيب امكان تامين قسمتي از منابع مالي بلندمدت 
كه براي اجراي طرح مورد نظر ش��ركت هاي سهامي 
ضروري اس��ت، از محل منابع سيستم بانكي به وجود 
مي آيد. رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.2  درصدي 
تعلق دارد و مانده اين نوع تس��هيالت 16 هزار و 330 
ميليارد تومان در اسفند 97 به 16 هزار و 790 ميليارد 
تومان در آذر 98 رسيده كه با رشد 2.3  درصدي همراه 
بوده اس��ت. در توضيح عقد مضاربه الزم به ذكر است 
مضاربه عقدي اس��ت كه به موجب آن، بر اساس يك 
قرارداد بين بانك و شخص )حقيقي و حقوقي( سرمايه 
و كار الزم براي اقدام به يك امر تجاري )خريد و فروش 
كاال( فراهم مي شود. در اين قرارداد، بانك تامين كننده 
وجه مورد لزوم و طرف ديگر ق��رارداد عهده دار انجام 
كليه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است. سود 
حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پايان كار بين بانك 
و عامل تقسيم خواهد شد. نسبت اين تقسيم بر اساس 
توافق اوليه خواهد بود.  از س��وي ديگر در رتبه بعدي، 
عقود سلف با س��هم 1.1 درصدي قرار دارد كه از رقم 
11هزار و 570ميليارد تومان در اسفند 97 به 15 هزار 
و 510ميليارد تومان در آذر 98 رسيده و 34.1درصد 
رشد داشته است، سلف قراردادي است كه به موجب آن 
بانك محصوالت توليدي مشتري را خريداري و بهاي آن 
كاال را نقداً پرداخت و كاال را در آينده تحويل مي گيرد.

همچنين در رتبه بعدي، اجاره به شرط تمليك با سهم 
0.7درصدي ق��رار دارد كه مان��ده آن از عدد 7 هزار و 
250ميليارد تومان به 9 هزار و 470 ميليارد تومان در 
آذر 98 رسيده است. در توضيح اين عقود اجاره به شرط 
تمليك عقد اجاره اي است كه در آن شرط مي شود كه 
مستاجر )مشتري( در صورت عمل به شرايط مندرج 
در قرارداد، در پايان مدت اجاره عين مستاجره را مالك 
گردد. تسهيالت سرمايه گذاري مستقيم با سهم اندك 
0.5درصدي از مانده تسهيالت از 7 هزار و 330 ميليارد 
تومان در اسفند 97 به عدد 7 هزار و 460 ميليارد تومان 

در آذر 98 رسيده است، 
 در رتب��ه آخر ني��ز عقود اس��تصناع ق��رار دارد كه از 
180ميليارد تومان در اس��فند 97 ب��ه 140 ميليارد 
تومان در آذر 98 رس��يده كه كاهش 22.2- درصدي 
را در مدت 9 ماه منتهي به آذر ماه 98 را نشان مي دهد. 
همچني��ن در توضيح عق��ود اس��تصناع، بانك ها در 
چارچوب اين عقد مي توانند به تامين مالي پروژه هاي 
بخش عمومي، خصوصي و دولتي اقدام نمايند كه گاه 
به عنوان س��رمايه گذار و گاه به عنوان واسط يا عامل، 

عمل مي كنند.

سهم62درصديغيردولتيهاازتسهيالت 
س��هم بانك هاي غيردولتي و موسس��ات اعتباري با 
رقم 882 هزار ميليارد تومان ب��ه ميزان 61.8 درصد 
از كل تسهيالت بانك ها يا بدهي بخش غيردولتي به 
بانك ها بوده است. همچنين سهم بانك هاي تجاري 
با رقم 246 ه��زار ميليارد تومان از مانده تس��هيالت 
بانك ها 17.2درصد و سهم بانك هاي تخصصي با رقم 
297هزارميليارد تومان 20.8 درصد كل بدهي بخش 

غيردولتي به بانك ها بوده است. 

مهدي  كرامتفر|
تورم و نرخ ارز، بر ش��اخص هاي اقتص��ادي و بازارهاي 
مختلف اثرگذار اس��ت و ميزان اثرپذيري هر بازار و هر 
شاخص از تورم و نرخ ارز به تدريج و با تاخير چندماهه رخ 
مي دهد و ميزان رشد قيمت ها و شاخص ها در هر بازاري 
متفاوت از ساير بازارها و بخش هاي مختلف اقتصاد است. 
در برخي بازارها اثر گذاري سريع و در برخي ديگر با تاخير 
صورت مي گيرد و عمقي بودن و سطحي بودن اثر تورم و 
نرخ ارز نيز متفاوت است. مهدي كرامتفر، رشد شاخص 

بورس را در اين راستا مورد بررسي قرار داده است. 
رشد اخير بورس از يكس��و تعديل با انتظارات تورمي 
و ارزي جدي��د براي ماه هاي پيش رو و از س��وي ديگر، 
ش��كل گيري حباب قيمتي در بخش هاي��ي از بازار به 
دنبال ورود سرمايه هاي جديد بوده است. بازار سهام در 
ماه هاي اخير عملكرد چشمگيري داشته است. طي دوره 
ده ماهه ابتداي سال، ارزش بورس تهران رشدي بيش 
از 118 درصد را ثبت نموده اس��ت. در همين دوره ارز 
2 درصد، طال 4.5 درصد و مسكن 25 درصد افزايش را 
تجربه نموده اند و اين ارقام به خوبي، بيانگر طاليه داري 
س��هام در بين انواع دارايي هاي مالي است. ارايه ارقام 
ده ماهه جهت ايجاد امكان مقايسه با ساير بازارهاست و 
بررسي رشد بورس از ابتداي سال تا پايان هفته منتهي 
به 25 بهمن نش��ان مي دهد كه ميزان رشد بورس باز 
هم افزايش يافته و به رقم 156 درصد مي رسد. در مورد 
داليل رشد بورس در يك سال گذشته، به نظر مي رسد 
كه بخش اصلي رشد بورس ناشي از جبران عقب ماندگي 

اين بازار نسبت به ساير بازارها به ويژه بازار ارز بوده است؛ 
با توجه به آنكه شمار زيادي از شركت هاي بورس به ويژه 
در گروه هاي فلزي و ش��يميايي، صادرات محور بوده و 
درآمد ارزي دارند يا محص��والت خود در بورس كاال را 
براساس قيمت گذاري با نرخ ارز به فروش مي رسانند، 
افزايش درآمد اين شركت ها منجر به افزايش متناسبي 
در قيمت سهام آنها شده است. براي شركت هاي ديگر 
كه داراي بازار داخلي هستند نيز افزايش قيمت سهام 
تا حد زيادي ناش��ي از تعديل درآمدها متناسب با نرخ 
تورم بوده اس��ت. در كنار اين موارد مي توان به رش��د 
قيمت جهاني كاالهاي پايه از جمله نفت و محصوالت 
شيميايي، تجديد ارزيابي دارايي ها و در نهايت چشم انداز 
تورمي اشاره نمود كه سبب شده ارزش ريالي شركت ها 
افزايش يابد. الزم به ذكر است كه محاسبه ارزش دالري 
بازار سهام نشان مي دهد كه تغيير محسوسي براي بازار 
سرمايه رخ نداده است. تغييرات كوتاه مدت بازار سهام 
طي يك ماه گذشته نيز به شكلي بوده كه بازار سرمايه 
پس از عبور از روزهاي بحراني و به شدت پرنوسان ميانه 
دي ماه )پس از واقعه ترور سردار سليماني و حوادث پس 
از آن( در پنج هفته اخير، رشد قابل مالحظه اي داشته به 
شكلي كه از مجموع 23 روز كاري سپري شده، شاخص 
كل تنها در چهار روز منفي بوده و در اين 23 روز به طور 
متوسط روزانه 1.2 درصد افزايش يافته است. در مورد 
اين رشد سريع و يك باره، با توجه به عدم بهبود محسوس 
در فضاي اقتصاد كالن كش��ور و همچنين متغيرهاي 
دروني بنگاه ها، به نظر مي رسد كه تنها دو علت اصلي 

وجود دارد؛ اولين علت احتمالي، مساله انتظارات آحاد 
اقتصادي در رابطه با نرخ تورم و نرخ ارز در س��ال آينده 
است. با توجه به فيصله يافتن مساله استيضاح ترامپ 
و انتظار تشديد فش��ارهاي اقتصادي-سياسي اياالت 
متحده بر كشور )به ويژه پس از حوادث اخير منطقه( در 
ماه هاي آينده كه مي تواند با افزايش محسوس نرخ ارز 
همراه شود، انتظارات تورمي و ارزي باعث شده تا افراد 

به سمت خريد سهام در بورس سوق يابند.
 با توجه به آنكه بازار س��هام در دو سال اخير نشان داده 
كه مي تواند با كمي وقفه زماني نسبت به نرخ ارز تعديل 
شود )و حتي بازدهي بيشتري داشته باشد( و برخالف 
بازار ارز به دور از مسائل كنترلي، نظارتي و امنيتي قرار 
دارد و معامله در آن از س��هولت و نقدش��وندگي بسيار 
بااليي برخوردار است، ش��مار زيادي از سرمايه گذاران 
ترجيح داده اند كه با سرمايه گذاري در سهام شركت ها، 
به صورت غيرمستقيم در بازار ارز سرمايه گذاري كنند. 
احتمال دوم در مورد رشد اخير بورس، بيش ارزشگذاري 
سهام يا ايجاد حباب قيمتي در بخش هايي از بازار است. 
محاسبات نش��ان مي دهد كه قيمت برخي شركت ها 
در ماه هاي اخير تحت تاثير هيجانات سهامداران رشد 
زيادي داشته و حتي نمونه هايي از رشدهاي حبابي بيش 
از 500 درصد نيز در بازار سهام وجود دارد. البته اين موارد 
بسيار معدود و غالبا در شركت هاي كوچك هستند اما به 
نظر مي رسد كه علت اصلي اين اتفاق، ورود سرمايه قابل 
مالحظه توسط افراد حقيقي و سهامداران خرد به بازار 
بوده است. بررسي خالص خريد )خريد منهاي فروش( 

سهام توسط افراد حقيقي نشان مي دهد كه در پنج هفته 
اخير، ميزان ورود پول از جانب اين افراد به بازار س��هام 
به شدت افزايش يافته و هر هفته حداقل 1000 ميليارد 
تومان پول جديد توسط اين افراد به بازار وارد شده است. 
با توجه به آنكه دانش تحليلي كم، رفتار هيجاني و توده وار 
و افق زماني كوتاه مدت، از ويژگي هاي رفتاري اين گروه 
از سهامداران است، افزايش حضور آنها مي تواند نوسانات 

بازار در هر دو جهت را تشديد نمايد.
در مورد داليل گس��ترش حضور سهامداران حقيقي و 
افزايش ميزان س��رمايه آنها در بازار، به نظر مي رسد كه 
بازدهي قابل مالحظه سهام نسبت به ساير بازارها يكي از 
اصلي ترين داليل جذب سرمايه ها به اين بازار بوده است. 
در كنار اين موضوع، افزايش تعداد سهامداران حقيقي و 
ورود افراد جديد به دنبال عرضه هاي اوليه نيز مي تواند 
يكي از علل رش��د س��رمايه افراد حقيقي در بازار سهام 
باشد. بررسي تعداد شركت كنندگان در عرضه هاي اوليه 
نش��ان مي دهد كه اين رقم به تازگي به 1.3 ميليون نفر 
رسيده است كه در مقايسه با بيشترين شركت كنندگان 
سال گذشته، رشدي بيش از 3 برابر را نشان مي دهد. با 
توجه به آنكه نحوه قيمت گذاري شركت ها در عرضه هاي 
اوليه به شكلي است كه سود قابل مالحظه اي )با ريسك 
صفر( در مدت كوتاهي نصيب سهامداران مي شود، اين 
موضوع س��بب ايجاد ذهنيت غيرصحيح از بورس براي 
افراد تازه وارد ش��ده و با افزايش ميزان س��رمايه آنها در 
بورس همراه خواهد بود. به عنوان جمع بندي مي توان 
گفت كه رش��د بورس در يك س��ال اخير، صرفا تعديل 

ارزش شركت ها با نرخ هاي جديد تورم و ارز بوده است. 
رشد بورس چهار هفته اخير نيز از يكسو تعديل با انتظارات 
تورمي و ارزي جديد براي ماه هاي پيش رو بوده و از سوي 
ديگر، شكل گيري حباب قيمتي در بخش هايي از بازار 
به دنبال ورود س��رمايه هاي جديد بوده است. دانش كم 
و رفتار هيجاني اين س��رمايه هاي جديد، مي تواند ابعاد 
ش��كل گيري و ريزش حباب قيمت��ي را افزايش دهد. 
هرچند كه ورود افراد جديد به بازار سرمايه مي تواند منجر 
به افزايش عمق بازار سرمايه شده و در بلندمدت توسعه 
بخش مالي را به دنبال داشته باشد اما بايد توجه داشت 
كه از يكسو افق سرمايه گذاري اين افراد بسيار كوتاه مدت 
)گرايش به سفته بازي( بوده و همچنين براساس تجارب 
تاريخي، متحمل شدن ضرر قابل مالحظه توسط افراد 
حقيقي به دليل ناآشنايي با مفهوم ريسك، غالبا به خروج 
دايمي سرمايه آنها از بازار سهام منجر خواهد شد. ورود 
گسترده و بي محاباي سهامداران جديد به بازار سرمايه 
با جذابيت هاي مصنوعي عرضه هاي اوليه، عدم توسعه 
ابزارهاي پوشش ريسك و ابزارهاي مشتقه نظير فروش 
تعهدي، از چالش هاي بزرگ توس��عه بازار س��رمايه در 
شرايط كنوني اس��ت. به اين ترتيب به نظر مي رسد كه 
در كنار توس��عه ابزارهاي جديد نظي��ر فروش تعهدي 
جهت دوطرفه نم��ودن بازار، اعمال برخي اصالحات در 
فرآيندهاي عرضه اوليه )نظير نحوه قيمت گذاري( توسط 
اركان س��ازمان بورس و اوراق بهادار جهت جلوگيري از 
ش��كل گيري حباب قيمتي و متضرر شدن سهامداران 

تازه وارد ضرورت دارد.

اثرتورمونرخارزبربازارسرمايه
يادداشت

آيندهمالياتبردارايي
درايرانوجهان
محمدقاسم   رضايي| 

با توجه به اينكه اصالحات محدودي در حوزه ماليات 
بر دارايي در بين كشورها انجام شده، به نظر مي رسد 
روند افزايش ماليات بر دارايي در طي سال هاي آينده 
ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش سازمان توسعه 
همكاري هاي اقتصادي )OECD(، در س��ال هاي 
پس از بح��ران جهاني اقتصاد، تثبيت مالي محرك 
اصلي اصالحات مالياتي در كشورهاي پيشرو بوده، 
اما اصالحات مالياتي اخير به سمت ابزارهاي مالياتي 
با هدف افزايش رش��د اقتص��ادي تغيير جهت داده 
است. در ش��رايط رش��د اقتصادي پايين، رشد آرام 
س��رمايه گذاري، نرخ بيكاري باال و وجود نابرابري، 
سياست هاي مالياتي مي توانند نقش پررنگي را در 
حمايت از رش�د اقت�صادي ف�راگير )بر اساس تعريف 
OECD، رشد فراگير زماني اتفاق مي افتد كه فاصله 
بين فقير و ثروتمند نامحسوس باشد و منافع حاصل 
از رشد اقتصادي در مسير عادالنه  تري توزيع شود( 
ب�ازي كنند. سياست هاي مالياتي داللت مستقيمي 
بر رشد اقتصادي و همچنين چگونگي توزيع سود 
حاصل از رشد در بين آحاد جامعه دارد. عالوه بر آن، 
اين سياست  ها نقش غيرمستقيم معناداري نيز در 
حمايت از رشد فراگير از طريق تامين مالي هزينه هاي 
عمومي عدالت پسند )مانند سرمايه گذاري در آموزش 
و زيرساخت ها( ايفا مي  كنند. بر اساس اين گزارش، 
اصالحات مالياتي به سمت تمركز بر رشد تغيير مسير 
داده است. با وجود اينكه در سال هاي پس از بحران 
جهاني، اصالحات مالياتي تحت تاثير اهداف تثبيت 
مالي برانگيخته شده بود، اما تشويق رشد اقتصادي 
مهم ترين هدف اصالحات مالياتي س��ال هاي اخير 
در اين كش��ورها بوده است. در بين تمام كشورهاي 
عضو OECD، اكثر اصالحات بر روي كاهش ماليات 
بر درآم��د نيروي كار و ماليات بر درآمد ش��ركت  ها 
تمركز داش��ته اس��ت و تعداد محدودي از كشورها 
به س��مت ماليات بر دارايي و محيط زيست حركت 
كرده اند. عالوه بر اين، به نظر مي  رسد روند تعدادي 
از سياست هاي مالياتي پس از بحران- كه اغلب هم 
پاسخي به الزام  هاي تثبيت مالي بوده  اند در حال طي 
كردن مسير پاياني مي باشند. به طور خاص، افزايش 
پيوسته نرخ ماليات بر درآمد نيروي كار و ماليات بر 
ارزش افزوده كه در طول س��ال هاي بحران مشاهده 
شده بود، اكنون متوقف شده است و حتي ممكن است 
روند معكوس هم داشته باشد. در ارتباط با ماليات بر 
درآمد شركت  ها نيز به نظر مي رسد كاهش نرخ كه 
به طور كلي ش��يب آرامي را پ��س از بحران در پيش 
گرفته بود، مجدداً رشد كند. به طور خالصه، آينده 
نظام مالياتي بين الملل تا سال 2025 را مي توان به 

صورت زير بيان كرد:  
 در طي سال هاي آينده، اختالف مالياتي )به اختالف 
درآمد نيروي كار پيش و پس از كس��ر ماليات گفته 
مي ش��ود( درآمد نيروي كار، پس از سال ها افزايش 
مداوم، تثبيت خواهند ش��د. همچنين اين روند بر 
كاهش بار مالياتي افراد كم درآمد و خانوارهاي داراي 
فرزند، تاكيد داش��ته كه از طريق قطع نرخ ماليات و 
افزايش كمك هزينه مالياتي و اعتبارها صورت خواهد 
گرفت.  برخي كشورها نرخ ماليات بر سود سهام و ساير 
منابع مربوط به درآمد حاصل از سرمايه شخصي را 
افزايش خواهند داد. چنين افزايشي در نرخ رسمي 
ماليات بر درآمد حاصل از سرمايه، مي تواند پاسخي به 
تمركز مجدد كشورها بر نابرابري و رفع اختالف ميان 
ماليات بر درآمد نيروي كار و درآمد حاصل از سرمايه 
باشد.  روند كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركت  ها كه 
پس از بحران آهسته  تر شده بود- ادامه خواهد يافت.   
اين در حالي است كه تعدادي از كشورها اقداماتي را 
در جهت افزايش ماليات بر درآمد شركت ها به منظور 
حماي��ت از پايه هاي مالياتي داخل��ي در مقابل فرار 
مالياتي شركت هاي چندمليتي به اجرا در خواهند 
آورد. افزايش نرخ اس��تاندارد ماليات بر ارزش افزوده 
ادامه نخواهد يافت. در اكثر كش��ورها انتظار مي رود 
كه درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده از محل كاهش 
نرخ ها و بهبود ميزان تبعيت از قوانين مالياتي افزايش 
يابد. اما تعدادي از كش��ورها نيز پايه هاي ماليات بر 
ارزش افزوده را با گس��ترش دامنه نرخ هاي كاهش 
يافته، محدود خواهند كرد. اصالحات مالياتي مرتبط 
با محيط زيست، جزئي و عموماً به تغييرات ماليات بر 
استفاده از مصرف انرژي و خودروها محدود خواهد 
بود.  با توجه به اينكه تعداد محدودي از اصالحات در 
حوزه ماليات بر دارايي در بين كش��ورها انجام شده 
است، بنابراين به نظر مي رسد هنوز پتانسيل افزايش 
درآمدها به شيوه اي كارا و از طريق ماليات بر دارايي 
)به ويژه ماليات مس��تمر از امالك مسكوني( به طور 
كامل به كار گرفته نشده و بنابراين روند افزايش ماليات 
بر دارايي در طي سال  هاي آينده ادامه خواهد داشت.

به طور كلي، كشورهاي در حال توسعه همواره تحت 
فش��ار تامين مناب�ع براي مخ�ارج عم�ومي بوده و 
گ�رفتار سيستم هاي مالياتي هستند كه موج�ب 
اخ�الل در رفتار عام�الن اق�تصادي مي ش��وند و در 
نتيجه انتظار دارند كه بتوانند با الگو گرفتن از اصالحات 
جهاني ماليات، سيستم  هاي مالياتي خويش را بهبود 
بخشند. اما در اين زمينه نكته مهم اين است كه شرايط 
اقتصادي و توانايي  هاي اجرايي آنها به طور قابل توجهي 
متفاوت از كشورهاي توسعه يافته است. به عبارت 
ديگر، در كشورهاي در حال توسعه موانع دست و پاگير 
فراواني در مقابل عملكرد كاراي بازارها وجود دارد، 
توزيع درآمدها نابرابرتر است و موديان و سازمان هاي 
مالياتي از ظرفيت اجرايي مطلوبي براي اجراي قوانين 
پيچيده مالياتي برخوردار ني�س��تند. با وج�ود اين 
مش�كالت، ني�از به تح�رك پذيري من�ابع، تش�ويق 
پ�س انداز و سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي در اين كشورها مهم تر از كشورهاي 
توس��عه يافته اس��ت. اقتصاد ايران نيز از اين قاعده 
مستثني نبوده و لذا انتظار مي  رود كه با الگو گرفتن از 
نظ�ام مالياتي بين الملل و با توجه به زيرساخت  هاي 
اقتصادي و فرهنگي و توانايي  هاي اجرايي نظام مالياتي 

بتوان سيستم مالياتي كشور را بهبود بخشيد. 



دانش و فن10اخبار

مشكالتي كه بيش از دو سال است گريبانگير فعاالن بازار شده 

بازار كامپيوتر در چاه ويل ركود
گروه دانش و فن|

ركود در بازار كامپيوتر در ماه هاي پاياني س��ال اتفاق 
جديدي نيست، زيرا در ماه هاي پاياني سال، كامپيوتر 
اولويت خريد مردم نيس��ت و طبق روال معمول بازار 
كامپيوت��ر از اواخ��ر بهمن ماه دچار ركود مي ش��ود و 
خريدوفروش ها به شدت كاهش مي يابد و البته كاهش 
قدرت خريد به وي��ژه در بازار كامپيوتر بيش��تر از هر 
صنفي چشمگير است، با وجود اين، در دو سال گذشته 
اين موضوع شدت گرفته است، از طرفي در سال هاي 
گذشته خريدهاي دولتي اين حوزه نيز به دليل كمبود 
بودجه و شرايط بد اقتصادي كاهش يافته و كاالهاي 
دست دوم رواج يافته است، درحالي كه در اين شرايط 
مصرف كننده نهايي )شركت ها و سازمان هاي دولتي 
و خصوص��ي( در ازاي خريد اين كاالها كه عموما جزو 
كاالهاي سرمايه اي به ش��مار مي آيند، قطعًا متضرر 
خواهند شد. معضل درصد خرابي باالي اين تجهيزات، 
نياز فراوان ب��ه قطعات يدكي واردات��ي گران قيمت، 
عدم وجود شرايط مش��خص براي گارانتي و خدمات 
پس از فروش و همچنين شناس��نامه دار نبودن اكثر 
عرضه كنندگان و واردكنندگان اين كاالها از مصاديق 

بارز تضييع حقوق مصرف كننده است.
شمارش معكوس براي پايان سال 98 آغاز شده است 
و بس��ياري از صنوف كه روزهاي س��خت توام با ركود 
را در طي س��ال گذرانده اند آماده مي ش��وند تا با رونق 
خريدوف��روش روزهاي تلخ را از ي��اد ببرند و با اميد به 
استقبال س��ال نو بروند. اما در بازار كامپيوتر كماكان 
هيچ خبري از رونق نيست و ركودي كه بيش از دو سال 
گريبان گير فعاالن بازار شده، اكنون تبديل به بحران 
شده و اتحاديه فناوران حتي معتقد است كاسبان اين 
بازار بدترين روزها را سپري مي كنند و افق روشني پيش 
رو ندارند. بنابر اظهار برخي از فعاالن بازار كامپيوتر ركود 
حاكم بر بازار طي 30 سال گذشته بي سابقه بوده و ظرف 
دو سال گذشته بسياري از فعاالن اين صنف تغيير شغل 
داده يا ورشكسته ش��ده اند و اگر دولتمردان چاره اي 
در اين باره اتخاذ نكنند ش��رايط به مراتب سخت تر و 

غيرقابل تحمل خواهد شد.

    حاشيه سود يك درصدي و كمبود كاال
مس��لم ياراحمدي از فعاالن صنف رايانه با بيان اينكه 
بازار كامپيوتر ش��رايط خوبي ندارد، گف��ت: »اوضاع 
فروش��ندگان بازار كامپيوتر اصال خوب نيست. بيش 
از دو سال اس��ت كه بازار در ركودي عميق فرو رفته و 

هيچ توجهي به آن نمي شود. يكي از اصلي ترين داليل 
ركود در بازار كامپيوتر كاهش خريدهاي دولتي است. 
ارگان هاي دولتي بودجه كافي براي خريد ندارند و اين 
باعث شده براي تجهيزات كامپيوتري هزينه نكنند. از 
طرف ديگر با افزايش و نوسان نرخ دالر به تبع آن قيمت 
اقالم كامپيوتر افزايش يافته است كه اين موضوع موجب 
كاهش خريدهاي مصرف كنندگان شده است. ازطرفي 
طي يكي دو سال گذشته بسياري از فروشگاه هاي بازار 
جمع شده اند و اكثر فروشگاه هاي نوپا بعد از شش ماه تا 
يك سال بيشتر دوام نمي آورند و ورشكسته مي شوند. 

فقط مالكان قديمي تاكنون دوام آورده اند.«
همچنين حسين ياراحمدي يكي ديگر از فعاالن بازار 
با اش��اره به حاشيه سود پايين فعاالن صنف كامپيوتر 
گفت: »حاشيه سود در حد يك درصد شده و به شدت 
پايين آمده است و حتي در بسياري از مواقع كاال با ضرر 
به فروش مي رس��د. زماني با 10 ميليون سرمايه، 10 
لپ تاپ خريد و فروش مي شد كه سود هر لپ تاپ پنج 
درصد بود، درحالي كه اكنون با همان سرمايه مي توان 
دو يا سه لپ تاپ با حاشيه سود يك درصد خريد و فروش 
كرد. به غير از اينكه حاشيه سود كاهش يافته است، كاال 
نيز در بازار تامين نمي شود. واردكننده اي كه قبال ماهي 
يك بار كاال به بازار كامپيوتر تزريق مي كرد در 11 ماه 
گذشته فقط يك بار كاال وارد كرده است. بنابراين هم 
در زمينه لوازم جانبي و هم قطعات با كمبود كاال در بازار 
مواجه هستيم.« وي با بيان اينكه تمركز شركت هاي 
واردكننده كاال اكنون بيشتر روي تعمير و خدمات پس 
از فروش است، گفت: »حاشيه سود پايين باعث شده كه 
واردات كاال براي واردكنندگان مقرون به صرفه نباشد. 
واردكننده ب��راي واردات كاال بايد حداقل 10 ميليارد 
سرمايه بخواباند، در صورتي كه سود بانكي اين پول به 
مراتب بيشتر است. به همين دليل كاال وارد نمي كند. 
اين موضوع باعث شده تا قطعات فيك و دست دوم در 
بازار زياد ش��ود كه در برخي مواقع به جاي نو فروخته 

مي شوند.«

    معضل واردات كاالهاي دست دوم
ورود كاالهاي دست دوم و مستعمل به بازار كامپيوتر، 
آنقدر جدي شده كه نگراني دست اندركاران واردات 
قانوني كاالهاي كامپيوتري را به دنبال داش��ته است. 
به همين دليل كميس��يون سخت افزار سازمان نظام 
صنفي رايانه اي، به بررس��ي آثار واردات بي رويه اين 
كااله��ا پرداخت��ه و محمدباقر اثني عش��ري، رييس 

سازمان درباره مشكالت ناشي از واردات و استفاده از 
كاالهاي دست دوم، گفته بود: »خريدوفروش كاالهاي 
دست دوم صنف تجهيزات رايانه اي سال هاست كه در 
سطح كنترل شده و با منش��أ تامين داخلي در كشور 
وجود داشته است، ولي اخيرا بررسي هاي كميسيون 
س��خت افزار نش��ان از واردات بي رويه اين كاالها در 
حجم زياد و با تس��ري به گروه هاي مختلف كااليي از 
جمله محصوالت خانگ��ي و اداري همچون لپ تاپ، 
مانيتور، دسك تاپ، ديتا پروژكتور، پرينتر و فتوكپي و 
محصوالت امنيتي مانند سرور، سوئيچ، ذخيره سازها 
و تجهيزات متعلقه دارد. اصوال خريد و ورود كاالهاي 
مستعمل اگر چه ممكن است در نگاهي ساده  انگارانه، 
نوعي صرفه  جويي ارزي تلقي شده و عدم مقابله با آن، 
راه حلي كوتاه مدت ب��راي رفع معضل تامين اين نوع 
كاالها در ش��رايط بحراني فعلي به حساب  آيد، اما در 
مسير پيش��رو موجي از مشكالت اساسي در سيستم 
زيرس��اخت اطالعاتي-امنيتي كشور و نابساماني در 

بازار متبوع خود را درپي خواهد داشت.« اثني عشري 
درباره مشكالت واردات كاالي دست دوم گفته بود: »با 
توجه به اينكه موضوع ثبت سفارش و واردات كاالي 
مستعمل مشمول اس��تاندارد اجباري، ممنوع بوده و 
در شرايط خاص با تاييد كميسيون ماده 1 امكان پذير 
اس��ت، مي توان گفت ك��ه واردات اي��ن قبيل كاالها 
ش��فاف نبوده و به احتمال زياد از مبادي غيررسمي و 
قاچاق با اظهارات غيرواقع و گاهي به عنوان كاالي نو 
به كش��ور وارد شده كه اين خود مبناي بيش اظهاري 
بوده و با فرض پرداخت كامل حقوق و عوارض گمركي 
مس��ير خروج ارز از كشور را با ارزش غيرواقعي هموار 
مي سازد. همچنين كاالهاي حوزه فناوري اطالعات 
مش��مول استانداردهاي س��خت گيرانه و اجباري در 
خارج و داخل ايران است كه ورود كاالهاي دست دوم 
به داخل كش��ور، احتمال تخلف در مس��ير ورود اين 
كاالها را در گلوگاه هاي مختلف محتمل مي سازد و از 
طرفي واردكنندگان شناسنامه دار كشور كه از مسير 

قانوني واردات انجام مي دهند، با مشكالت عديده اي 
همچون ثبت سفارش، تخصيص ارز و مشكالت گمرك 
و ماليات دست و پنچه نرم مي كنند و افزايش قاچاق 
علي الخص��وص در ارتباط با تامين كاالهاي دس��ت 
دوم، اختالل در فعاليت هاي رسمي فروش در صنف 
را دو چندان كرده و خواه��د كرد. همچنين ُبردهاي 
الكترونيكي استفاده ش��ده در محص��والت فناوري 
اطالعات به داليل متفاوتي در طول زمان دچار كهنگي 
و خرابي و در نتيجه افت كيفيت مي شوند كه به صورت 
بصري قابل تش��خيص نبوده ولي در هنگام استفاده 
به مرور زمان باعث ايجاد اختالالتي براي مصرف كننده 
نهايي شده كه آسيب هاي ش��ديد از منظر امنيتي-

محاسباتي براي مصرف كننده به همراه خواهند داشت. 
اصوال يكي از راه هاي نفوذ در شبكه هاي زيرساختي 
كشورها وارد كردن تجهيزات داراي عيوب امنيتي به 
كشور است، چه به صورت تعمدي و چه به علت قديمي 

بودن فناوري ساخت اين تجهيزات.«

بانكينگ سكيوريتي| يك حمله باج افزاري به شبكه 
گاز طبيعي امريكا و تأسيسات فشرده سازي گاز در اين 
كشور منجربه توقف فعاليت بخش هايي از اين شبكه 
شده است. به گزارش مهر، آژانس امنيت زيرساخت ها 
و امنيت س��ايبري امريكا اعالم كرده كه مهاجمان به 
شبكه گاز طبيعي امريكا از روش فريبنده فيشينگ براي 
فريب برخي كاركنان اين ش��بكه، سرقت اطالعات از 
ايميل هاي آنها و در نهايت دسترسي به زيرساخت هاي 
آي تي تأسيس��ات فشرده س��ازي گاز و مختل كردن 
عمليات آن بهره گرفته اند. امريكا اعالم نكرده اين حمله 
به كدام تأسيسات رخ داده است. باج افزار مورد استفاده 
ظاهراً توانسته به بخشي از داده هاي رمزگذاري شده ردو 
بدل شده نيز دسترسي يابد. اين داده ها براي كنترل و 
برقراري ارتباطات مورد استفاده بوده اند. سيستم هاي 
مورد حمله در حال حاضر به حالت عادي بازگشته اند. 
اين اولين بار نيس��ت كه زيرس��اخت هاي شبكه هاي 
حياتي انتقال ني��رو و انرژي در امريكا مورد حمله قرار 
مي گيرند و پي��ش از اين حمالتي به تجهيزات آي تي 

سدها و حتي شبكه هاي انتقال برق انجام شده بود.

انگجت| آم��ازون فهرس��ت كاالهايي ك��ه ادعاي 
جلوگيري از ابتال به ويروس كرونا يا درمان آن را دارند 
از پلتفرم خود حذف مي كند. به گزارش مهر، شركت 
آمازون فهرس��ت كاالهايي كه با ادعاي جلوگيري از 
ابتال به ويروس كرونا يا درمان آن در اين پلتفرم عرضه 
ش��ده اند را حذف مي كند. اين ش��ركت تغيير مذكور 
را در هفته جاري به فروش��ندگان طرف س��وم اعالم 
كرده است. همچنين چنانچه فروشندگان »ادعاهاي 
پزشكي ممنوعه« را حذف كنند، آمازون حذف آن را 
از فهرست فروش��ندگان برچسب دار )مشخص شده( 
در نظر مي گيرد. اين درحالي است كه بسياري از افراد 
سعي دارند با ادعاهاي واهي درباره درمان ويروس كرونا 
يا »كوويد -19« كاالهاي خود را بفروشند. طبق گزارش 
شبكه خبري سي  ان بي سي، فروشندگان كتاب هايي 
بي محتوا درباره اين ويروس را تبليغ مي كنند و از سوي 
ديگر به دلي��ل ادعاهاي بيهوده فروش ويتامين C نيز 
افزايش يافته است. از سوي ديگر فيس بوك و گوگل نيز 
مشغول مقابله با انتشار اطالعات جعلي درباره ويروس 

كرونا هستند.

انگجت| افشاي اطالعات شركت هاي خصوصي در 
وب پديده تازه اي نيست. اما يك شركت استراليايي 
با افشاي اطالعات 120 ميليون خانوار ركورد تازه اي 
را به ثبت رسانده اس��ت. به گزارش فارس، محققان 
موسس��ه امنيتي آپ گارد مي گويند كه يك شركت 
اس��تراليايي به نام تتراد كه در زمينه تجزيه و تحليل 
شرايط بازار فعاليت مي كند، موجب افشاي اطالعات 
120 ميلي��ون خانوار در نقاط مختلف جهان ش��ده 
است. اين اطالعات روي سرورهاي كلود اس 3 آمازون 
نگهداري مي شدند. از جمله اطالعاتي كه بدين وسيله 
افش��ا ش��ده مي توان به نام و نام خانوادگي، آدرس و 
عادات خريد افراد اشاره كرد. در برخي موارد اطالعات 
دقيق تر و جزئي تري از كاربران مانند درآمد آنها نيز در 
دسترس است. شركت تتراد ضمن تاييد اين موضوع 
از اطالع رساني به مشتريان خود در مورد اين مشكل 
خبر داده و افزوده كه داده هاي كاربران را قفل كرده تا 
از وقوع هرگونه مشكل جلوگيري شود. اين كشف يكي 
از مش��كالت فرايند جمع آوري اطالعات در مقياس 

كالن را نشان مي دهد.

زددي ن�ت| رباتيك با اس��تفاده از بازي هاي رايانه اي، 
امكان آموختن برنامه نويس��ي به كودكان چهار ساله را 
فراهم كرده است. به گزارش مهر، شركت رباتيك ماتاتالب 
در ش��نزن چين، ربات هايي براي بازي و تفريح بچه هاي 
كم سن وس��ال توليد كرده كه ضمن ارتقاي توانايي هاي 
شناختي كودكان به طور غيرمستقيم برنامه نويسي را هم 
به بچه ها ياد مي دهند. اين ربات هاي كوچك كه به شكل 
نيم دايره هاي متحرك طراحي شده اند بدون استفاده از 
نمايشگر يا حتي هرگونه نشانگر يا كد برنامه نويسي درك 
و فهم كودكان را به گونه اي شكل مي دهند تا آنها ذهنيتي 
مشابه با يك برنامه نويس ورزيده را در خود پرورش دهند. 
درون اين نيم دايره هاي متحرك پايه دار، عروس��ك هاي 
اسباب بازي جاي گرفته اند تا توجه كودكان را به خود جلب 
كنند. تركيب هاي مختلف اين عروسك ها روي صفحات 
كاغذي داراي نمادهاي گرافيكي براي ياد دادن شيوه هاي 
مختلف برنامه نويسي مورد استفاده قرار مي گيرد. در حال 
حاضر در بسياري از مهدكودك ها و دبستان هاي چين، 
آموزش برنامه نويسي و كدنويس��ي به عنوان يك برنامه 

درسي ثابت مد نظر قرار مي گيرد. 

اينترستينگ اينجينيرينگ| محققان با فريب حالت 
رانندگي خودكار تسال، توانستند دو دستگاه از خودروهاي 
توليدي اين ش��ركت را با س��رعتي بيش از مق��دار مجاز 
تعيين ش��ده به حركت درآورند. به گزارش مهر، گروهي 
از پژوهشگران موسس��ه امنيتي مك آفي حالت رانندگي 
خودكار يا اتوپايلوت مدل هاي ايكس و اس اتومبيل هاي 
تسال را فريب دادند. خودروهاي تسال مجهز به دوربين هاي 
EyeQ3 اس��ت كه با خواندن تابلوهاي مشخص كننده 
محدوديت س��رعت، اطالعات الزم براي تنظيم سرعت را 
به خودرو منتقل مي كنند. دو محقق مك آفي براي فريب 
اين دوربين ها يك تكه نوار چسب برق را روي تابلويي كه 
محدوديت سرعت را 3۵ مايل در ساعت نشان مي داد نصب 
كردند و كاري كردند تا عدد سه شبيه به هشت به نظر برسد. 
اگر چه اين دستكاري به راحتي توسط افراد عادي قابل درك 
اس��ت، اما دوربين هاي دو خودروي تسال نتوانستند آن را 
تشخيص دهند و لذا سرعت خودروها به شدت افزايش يافت. 
با توجه به استفاده ۴0 ميليون خودروي تسال از اين سيستم 
رانندگي خودكار به نظر مي رسد شركت سازنده بايد براي 

ارتقاي دوربين هاي خود تالش كند.

حمله باج افزاري به شبكه گاز 
طبيعي امريكا

آمازون كاالهاي مدعي درمان 
كرونا را حذف مي كند

شركت استراليايي اطالعات 
120 ميليون خانوار را لو داد 

 آموزش كدنويسي به كودكان
 ۴ ساله با بازي

هك حالت رانندگي خودكار 
تسال با يك تكه چسب

  Sun. Feb 23. 2020  1605   يكشنبه  4  اسفند 1398   28 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره 

دنياي فناوري

فون آرنا| يك شركت آلماني اقدام به ساخت فناوري 
تشخيص پوست براي گوشي ها كرده است. اين فناوري 
مي تواند با تشخيص دقيق سلول هاي پوستي هر فرد، 
امنيت گوشي هاي هوشمند را بهبود ببخشد. به گزارش 
گجت نيوز، ما اكنون گوش��ي هاي بيش��تري را در بازار 
مي بينيم كه از تشخيص چهره به عنوان گزينه  امنيتي 
خود استفاده مي كنند. تشخيص چهره، يك تكنولوژي 
بيومتريك اس��ت كه از تش��خيص اجزاي صورت براي 
شناس��ايي افراد اس��تفاده مي كند. با اين حال، برخي 
گزينه هاي تش��خيص چهره شكس��ت ناپذير نيستند. 
درواقع اگرچه سيستم تش��خيص چهره به عنوان يك 
روش بسيار مناسب براي باز كردن قفل دستگاه معرفي 
مي ش��ود، اما در عين حال بارها عنوان شده كه امنيت 
اين روش نسبت به ساير روش هاي موجود كمتر است. 
به همين دليل بي بي س��ي نيوز يك شركت نرم افزاري 
آلماني به نام trinamiX را معرفي كرده است كه اقدام 
به توسعه فناوري تشخيص پوست كرده و قادر به تمايز 
بين پوس��ت واقعي و يك پوست پالس��تيكي است. در 
واقع اين فناوري كه Beam Profile Analysis نام 

دارد، مي تواند بين متريال هاي مختلف تمايز قائل شود 
تا تعيين كند آن جنس يك پوس��ت زنده، يك ماسك 
سيليكوني، چوب، پالستيك يا ساير گزينه ها است. اين 
فناوري شبكه اي از نقاط نور را ساطع مي كند كه پس از 
آن اسكن انجام مي شود تا بتواند نحوه  بازتاب نور توسط 
اشياء مختلف و تفاوت در بازتاب آن از متريال هاي مختلف 
را تحليل كند. اين تجزيه و تحليل همان چيزيست كه 
به آنها كمك مي كند بين متريال و سطوح مختلف تمايز 
قائل شوند. در نتيجه ساخته  trinamiX فقط پوست را 
شناسايي نمي كند، بلكه مي تواند 100 متريال مختلف 
را از يكديگر تشخيص دهد. عالوه بر اين، با توجه به اين 
واقعيت كه رنگ پوست انسان ها با يكديگر متفاوت است، 
بازتاب نور يكس��اني را ارايه مي كنند. بنابراين مي تواند 
پوست هاي رنگارنگ را بدون مش��كل شناسايي كند. 
همچنين اين شركت افزوده اس��ت كه فناوري آنها در 
شرايط مختلف نوري، حتي در يك اتاق تاريك هم كار 
مي كند. اين شركت آلماني همكاري تازه اي را با كوالكام 
به منظور استفاده از اين محصول در گوشي هاي هوشمند 

آينده آغاز كرده است. 

ايندپندن�ت| فيس ب��وك در ازاي پرداخت مبلغي به 
كاربران، ص��داي آنها را ضبط مي كند. ب��ه گزارش مهر، 
فيس بوك تصميم دارد با اس��تفاده از اصوات ثبت ش��ده 
فناوري شناس��ايي صوت خود را ارتقا دهد. اين شركت از 
كاربران مي خواهد تا نام دوستان خود را همراه با يك پيام 
كوتاه بخوانند. اين پيام براي بهبود سيس��تم هاي هوش 
مصنوعي فيس بوك به كار مي رود تا درك آن از صحبت هاي 
افراد را ارتقا بخش��د. طرح جديد فيس بوك نيز بخشي از 
 »Pronunciations« برنامه جديد اين شركت به نام
و اپليكيشن »ويوپوينت« اس��ت. اين طرح براي كاربران 
باالي 18 سال در فيس بوك ارايه ش��ده است. كاربران از 
طريق اپليكيشن ويوپوينت دعوت مي شوند تا كليپ هاي 
صوتي خود را بفروشند. اين درحالي است كه چندي پيش 
مشخص شد فيس بوك يكي از شركت هايي است كه به 
محاورات صوتي كاربرانش بدون اجازه آنها گوش مي دهد 
تا سيس��تم هوش مصنوعي خود را آم��وزش دهد. عالوه 
برآن مشخص شد گوگل، اپل، آمازون و مايكروسافت نيز 
به كارمندان خود اجازه مي دهند محاورات را گوش و آنها 

را ثبت كنند تا سرويس هاي خودكارشان را ارتقا دهند. 

ورج| گوگل با انتشار پستي به كاربرانش هشدار داده تا 
اپليكيشن و سرويس هاي اين شركت را روي دستگاه هاي 
هواوي نص��ب نكنند. به گزارش مه��ر، در ماه مي 2019 
ميالدي دولت امريكا شركت هواوي را در فهرست سياه 
صادراتي خود قرار داد و همين موضوع روي رابطه شركت 
با گوگل تاثير گذاشت. اكنون دستگاه هاي اندرويد جديد 
هواوي اجازه نصب پيش فرض س��رويس هاي جي ميل، 
مپز يا پلي استور را ندارند. درهمين راستا گوگل در بيانيه 
جديدي خطاب به مشتريانش توصيه كرده از سايد لود 
كردن اپليكيشن هاي اندرويد روي دستگاه هاي هواوي 
خودداري كنند. سايد لود كردن در دستگاه هاي اندرويد 
به معناي نصب بسته يك اپليكيشن در فورمت APK است. 
چنين بسته هايي به طور معمول از وب سايت هايي به غير از 
گوگل پلي استور دانلود مي شوند. گوگل به طور رسمي به 
كاربرانش توصيه كرد اپليكيشن ها و سرويس هاي گوگل 
را روي دستگاه هاي هواوي نصب نكنند زيرا ريسك زيادي 
وجود دارد و احتمال دارد اين اپليكيش��ن ها دستكاري 
ش��ده باش��ند و امنيت كاربر را به خطر بيندازند و گوگل 

نيز نمي تواند استفاده از اين اپليكيشن ها را تضمين كند.

انگج�ت| گوگل با فهرس��ت كردن لين��ك گروه هاي 
خصوصي واتس اپ به همه اجازه پيوستن به اين چت را 
مي دهد. به گزارش ديجياتو، روزنامه نگاري به نام جردن 
ويلدون در صفحه توييتر خود مدعي ش��ده لينك هاي 
دعوت به چت گروهي واتس اپ امكان ايندكس )فهرست( 
شدن توسط گوگل و نمايش در ليست جست وجو را دارد. 
اين مساله باعث مي شود كه لينك هاي مذكور در دسترس 
همه كاربران وب قرار داش��ته باش��ند. سايت مادربورد با 
بررسي اين ادعا از صحت آن خبر داد و با استفاده از قابليت 
جست وجوي پيش��رفته گوگل به لينك دعوت بسياري 
از گروه ه��اي خصوصي دس��ت يافته و حتي به ش��ماره 
تلفن اعضاي گروه هم دسترسي پيدا كرد. اليسون بوني، 
سخنگوي فيس بوك در اين باره گفته است: »لينك دعوت 
هم مثل تمام مطالب كانال هاي عمومي در صورتي كه به 
شكل عمومي در اينترنت منتشر شود، توسط ديگر كاربران 
واتس اپ قابل پيدا كردن است. اگر كاربران نمي خواهند 
افراد ناشناس و غيرقابل اعتماد به گروه آنها اضافه شوند 
نبايد لينك را در سايت هاي عمومي منتشر كنند.« گوگل 

هنوز درباره اين موضوع واكنشي نشان نداده است.

فناوري تشخيص پوست
براي امنيت بهتر گوشي هاي هوشمند

فيس بوك در ازاي پول صداي 
كاربران را ضبط مي كند

هشدار گوگل براي نصب 
اپليكيشن در  گوشي هاي هواوي 

لينك گروه هاي خصوصي 
واتس اپ لو رفت

علت مشكالت دولت همراه 
دولت همراه بناست خدمات دستگاه هاي دولتي را 
به صورت غيرحضوري ارايه كند؛ هرچند ارايه اين 
خدمات از طريق اپليكيشن دولت همراه چندان 
مطابق ميل مردم نيست، اما معاون وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات معتقد است كه الزم نيست دولت 
اپليكيشن يا برنامه ارايه دهد، بلكه خدمات دولت 
بايد از طريق اپليكيشن هاي پركاربر ارايه شود. به 
گزارش ايس��نا، دولت همراه راه اندازي ش��ده تا با 
بهره گي��ري از آن، مردم به جاي مراجعه  حضوري 
براي دريافت خدمات دولتي، هر زمان و هر جا اين 
خدمات را دريافت كنند و به همين دليل است كه 
حل چالش هاي آلودگي هوا، اشتغال، حفظ محيط 
زيس��ت، حقوق ش��هروندي و ايجاد بهره وري، با 
بهره گيري از خدمات دولت همراه ميسر مي شود. 
سامانه دولت همراه س��ال گذشته رونمايي شد و 
اما رضا باقري اصل، دبير ش��وراي اجرايي فناوري 
اطالعات، اخيرا در پاسخ به يكي از كاربران توييتر 
كه نوشته بود: »مشكل دولت همراه برطرف شد؟ 
من از خبرهاي خوش خوشحال مي شم. اما از عدم 
پاسخگويي در ماجراي دولت همراه بسيار ناراحت. 
يعني اينكه اين سامانه اين همه مدت پايين باشه 
يك درده و عدم پاسخگويي صحيح و روشن يك 
درد بزرگ ت��ر.« گفته بود: »س��امانه دولت همراه 
توسط سازمان فناوري اطالعات ايران مديريت و 
راهبري مي شود. حتما پيگيري مي كنم كه مشكل 
چيست.« نظراتي كه درباره اپليكيشن دولت همراه 
در فروشگاه هاي آنالين مطرح مي شود حاكي از آن 
است كه اين اپليكيشن ظاهرا نمي تواند پاسخگوي 
نياز كاربران باشد؛ برخي از كاربران به مشكل عدم 
احراز هويت اشاره مي كنند كه با وجود درج شماره 
ملي و تاريخ تولد اتفاق نمي افتد، برخي مي گويند 
كد فعال سازي برايشان ارسال نمي شود و كاربراني 
كه از دريافت نكردن خدمات ناراضي هستند هم 
معتقدند اپليكيشن دولت همراه برنامه ناكارآمدي 
اس��ت كه حتي نمي ت��وان آن را ح��ذف كرد. در 
همين حال، امير ناظمي، رييس سازمان فناوري 
اطالعات درباره مش��كالتي كه اپليكيشن دولت 
همراه دارد، اظهار كرد: »دليل اين موضوع به زبان 
ساده اين اس��ت كه الزم نيست دولت اپليكيشن 
ارايه دهد و ارايه آن انحصاري باش��د، آنچه من از 
روز اول با آن مخالفت كردم و اكنون هم به دنبال 
تغيير رويه هستيم، يعني خدمات دولت از طريق 
اپليكيشن هاي پركاربر ارايه شود. يعني اگر روي 
موبايلتان اپليكيشن اپراتوري را داريد، اشكالي ندارد 
كه از همان اپليكيشن خدمات دولت الكترونيك تان 
را هم بگيريد. اگر راه هاي دريافت خدمات موازي 
باشد، رقابت ايجاد مي شود، اما تا زماني كه اين راه ها 
به صورت انحصاري در دس��ت دولت باشد، هر روز 
به داليل مختلف تحت تاثير قرار مي گيرد. بنابراين 
خدمات مي تواند در اپليكيشن دولت همراه متمركز 
 شود اما اپليكيشن هاي مختلف هم مي توانند به اين 
هسته وصل شوند و هر سرويسي را كه خواستند 
دريافت كنند، يعني كارب��ران اپ دولت همراه را 
داشته باشند اما قرار نباشد اين انحصارا تنها راهي 
باشد كه مردم با آن روبرو مي شوند.« معاون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه اجراي اين 
تغيير رويكرد زمان مي برد، افزود: »اين موضوع در 
اين لحظه اولويت يك ما نيست، بلكه اولويت اين 
است كه مردم بتوانند از اپليكيشن ها يا برنامه هايي 
كه سرويس را بهتر از دولت ارايه مي دهند، سرويس 
بگيرن��د. اگر ق��رار بود همين س��رويس هايي كه 
اپليكيشن پرداخت يا اپليكيشن هاي حمل و نقل 
دارند، توس��ط دولت ارايه شود، با اين كيفيتي كه 
االن مردم دريافت مي كنن��د ممكن نبود و امروز 
امكانات امروز فراهم نمي شد. ما مي خواهيم مثل 
موارد ديگر كه وقتي بازيگران مختلف وارد شدند، 
كيفيت سرويسي كه مردم دريافت كردند، افزايش 
پيدا كرد اين اتف��اق در دولت هم بيفتد، هرچند 
پافشاري بخش هاي مختلف دولت براي اين زياد 
است. يعني بخش هاي مختلف دولت حاضر نيستند 
اين را بپذيرند كه ارايه س��رويس به مردم از طرق 

اپليكيشن هاي مختلف باشد.«

اعالم برنامه هاي اجرايي شبكه 
ملي اطالعات تا يك ماه آينده

دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي گفت: »وزارت 
ارتباطات ظرف مدت يك ماه آينده بايد برنامه هاي 
اجراي��ي مربوط ب��ه اهداف عملياتي ش��بكه ملي 
اطالع��ات را به اين ش��ورا ارايه دهد.« ابوالحس��ن 
فيروزآب��ادي در گفت وگو با مهر، در ارزيابي كلي از 
وضعيت پروژه ش��بكه ملي اطالعات در يك سال 
اخير و س��رعت پيش��رفت اين پروژه اظه��ار كرد: 
»شوراي عالي فضاي مجازي در جلسات اخير خود 
اهداف عملياتي ش��بكه ملي اطالعات را تا س��ال 
1۴0۴ مشخص كرده است. براين اساس قرار است 
وزارت ارتباطات ظرف ي��ك ماه آينده، برنامه هاي 
اجرايي اين س��ند را به شوراي عالي فضاي مجازي 
ارايه دهد.« فيروزآبادي با اشاره به ميزان پيشرفت 
اهداف مدنظر در اجراي شبكه ملي اطالعات طي 
سال هاي گذشته، خاطرنشان كرد: »اميدواريم بعد 
از مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي و برنامه هاي 
اجرايي كه قرار اس��ت وزارت ارتباطات اعالم كند، 
ش��اهد س��رعت گرفتن اجراي پروژه شبكه ملي 
اطالعات باشيم. پيش بيني نمي كنيم كه در روزهاي 
باقي مانده تا پايان سال 98، شاهد بروز اتفاق خاصي 
در پروژه شبكه ملي اطالعات باشيم.« وي با اشاره به 
برنامه ريزي براي تحقق اقتصاد ديجيتال در كشور 
كه ذيل اهداف كالن شبكه ملي اطالعات ديده شده 
است، درباره برخي نگراني ها از نحوه سرمايه گذاري 
خارجي ك��ه بتواند منافع مل��ي را در اي��ن پروژه 
تحت تأثير ق��رار دهد، گفت: فعاًل در مصوبه اهداف 
كالن شبكه ملي اطالعات، اهداف عملياتي تا سال 
1۴0۴ مشخص شده اما اينكه چه برنامه ها و مقرراتي 
براي تحقق اين اهداف الزم است، در فازهاي بعدي 

مطرح و بررسي خواهد شد.«
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بازگشت ملخ صحرايي به 3 استان جنوبي تاييد شد

بيگانه ها در شهر
گروهبنگاهها|

در روزهاي اخير و در ش��رايطي ك��ه افكار عمومي ايرانيان 
دربست تحت تاثير ورود كرونا به كش��ورمان قرار داشت؛ 
خبري در ويترين رسانه هاي گروهي قرار گرفت كه هرچند 
شايد در بدو امر به نظر برسد كه ارزش خبري و حاشيه اي 
آن به اندازه ويروس كرونا نيس��ت؛ اما واقعيت آن است كه 
بخش قابل توجهي از حيات اقتصادي و معيشتي كشاورزان 
را تحت تاثي��ر قرار مي دهد. موضوع هجوم دوباره ملخ ها به 
استان هاي جنوبي و شرقي كشورمان معادله اي بود كه در 
روزهاي اخير يك بار ديگر در فضاي رس��انه اي كشورمان 
مطرح شد؛ موجودات مخربي كه به صورت انبوه و گروهي 
به زمين هاي كش��اورزي و باغي كش��ور هجوم مي آورند؛ 
محصوالت كشاورزان را به يغما مي برند و در نهايت با گذاشتن 
دامنه وسيعي از ويراني ها و خرابي ها راه خود را به سمت ساير 
كشورها ادامه مي دهند. براساس اعالم سخنگوي سازمان 
حفظ نباتات كشور طبق آخرين گزارش ها، هجوم مجدد 
دسته هاي بزرگ ملخ صحرايي از شبه جزيره عربستان به 
سه استان جنوبي كشور از جمله بوشهر، هرمزگان و فارس 
در روزهاي اخير آغاز شده است. سيدمحمدرضا مير ديروز 
درباره هجوم مجدد ملخ صحرايي از كشورهاي شبه جزيره 
عربستان و شاخ آفريقا افزود: از ۳۰ بهمن ماه جاري ريزش 
ملخ صحرايي توسط ديد باني سازمان حفظ نباتات كشور 
مشاهده شد كه در همين مدت با چهار ريزش عمليات مبارزه 
در س��طح هفت هزار و ۵۰۰ هكتار از اراضي مرتعي و باغي 
انجام شده است. وي با بيان اينكه هجوم ملخ صحرايي از شبه 
جزيره عربستان از بهمن ماه هرسال شروع و تا مردادماه سال 
آتي ادامه دارد، اظهارداشت: طبق گزارش فائو، هجوم ملخ 
صحرايي در سال جديد نسب به مدت مشابه سال گذشته از 
شدت بيشتري برخوردار است. وي علت هجوم ملخ صحرايي 
را شرايط آب و هوايي و دماي مساعد استان هاي جنوبي كشور 
دانست و تصريح كرد: اكنون اكيپ هاي سازمان حفظ نباتات 
كشور آمادگي مقابله با هجوم ملخ صحرايي از شبه جزيره 
عربستان و شاخ آفريقا را دارد و هيچ نگراني در اين خصوص 
نداريم. او گفت: سموم، ماش��ين آالت، ادوات، تجهيرات و 
خودروي الزم براي مبارزه با اين آفت در استان هاي جنوبي 
كشور تدارك ديده شده است. مير پيش بيني كرد: با توجه به 
پيش بيني سازمان فائو در حجم باالي هجوم ملخ صحرايي 
به كشور در سال جاري، عمليات مبارزه با اين آفت در سطح 
بيش از يك ميليون هكتار انجام شود. وي افزود: سازمان حفظ 
نباتات كشور امسال براي مبارزه با اين آفت در سطح مذكور 
۸۴ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه با تصويب سازمان برنامه 
و بودجه كشور، تاكنون ۲۰ ميليارد تومان آن تخصيص يافته 
كه به استان ها ارسال شده است. سال گذشته مبارزه با ملخ 
صحرايي در سطح ۷۵۰ هزار هكتار از ۹ استان جنوبي كشور 
از جمله سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان، 
بوشهر، فارس، خوزس��تان، كهگيلويه و بوير احمد، ايالم و 

خراسان جنوبي عملياتي شده بود.

    هجوم ملخ ها به استان بوشهر 
 معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهاد كشاورزي 
استان بوشهر گفت: از عصر روز پنجشنبه يكم اسفند ماه ۹ 
شهرستان اين استان با هجوم ملخ هاي صحرايي روبه رو شده 
است. خسروعمراني ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: حمله 
گسترده ملخ ها از طريق دريا به استان بوشهر همچنان ادامه 
دارد. وي بيان كرد: جمعيت ملخ هايي كه امسال به استان 
بوشهر وارد شده به مراتب بيش از سال گذشته است و سال 
گذشته   جز عسلويه و كنگان ساير شهرستان هاي اين استان 
شامل بوشهر، دشتستان، جم، دير، دشتي، تنگستان، گناوه 
و ديلم به ملخ آلوده شدند اما امسال همه شهرستان ها جز 
ديلم آلوده شده است. عمراني با بيان اينكه در سال جاري 
ملخ ه��ا در كانون هاي جديدي ورود كردند ،گفت: س��ال 
گذشته دسته هاي ملخ تنها در عرصه هاي طبيعي استان 
بوشهر وارد شدند و ۱۰۴ هزار هكتار آلوده شدند اما امسال 
عالوه بر عرصه هاي طبيعي در زمين هاي زراعي و باغي وارد 
شده و پيش بيني مي شود با توجه به هجوم ملخ ها سطح 
مبارزه سه برابر سال گذشته باشد. معاون بهبود توليدات 
گياهي س��ازمان جهاد كش��اورزي استان بوش��هر افزود: 
عمليات پايش از روز گذشته در اين استان آغاز شده است و 
به اندازه كافي سم تامين و توزيع و افزون براين هماهنگي 
تامين ۲ هواپيماي سمپاش انجام و ۹ دستگاه سمپاش يو 

ال وي تامين شده است. وي با اشاره به تشكيل ستاد بحران 
استان بوشهر و سازمان جهاد كشاورزي و آماده باش همه 
نيروها گفت: با توجه به اينكه ملخ ها رفتار متغيري دارند و 
در كانون هاي آلوده باقي نمي مانند به همين دليل بيشترين 
تاكيد ما بر سمپاشي شبانه است. عمراني اضافه كرد: از همه 
كشاورزان، مردم، محيط بانان و ساير افراد درخواست مي شود 
در صورت ديدن كانون هاي جديد آلوده به ملخ مسووالن 
جهاد كشاورزي منطقه خود را در جريان قرار دهند. وي با 
تاكيد براينكه مبارزه با حمله ملخ ها تنها از عهده يك سازمان 
برنمي آيد،  ادامه داد: عمليات مقابله با هجوم ملخ ها درصورتي 
موفق خواهد بود كه مانند سال گذشته هماهنگي و همكاري 
همه مردم و دس��تگاه هاي اجرايي را در اين زمينه داشته 
باشيم. عمراني اظهار داشت: دامداران مراقب باشند دام هاي 
خود را به مناطقي كه سمپاشي شده است وارد نكنند بعد از 
پنج روز تا يك هفته اجازه دارند در اين مناطق تردد كنند. 
وي گفت: همچنين زنبورداران نيز بايد كندوهاي خود را ۱۰ 
تا ۱۵ كيلومتر دورتر ازمناطق آلوده و سمپاشي شده مستقر 
كنند. عمراني اضافه كرد: تالش مجموعه استان براين است 
كه كمترين آسيب به مزارع، باغ ها و محيط زيست وارد شود 
اما رسيدن به اين امر مستلزم همكاري همه آحاد جامعه 
است. وي گفت: همه ۵۰ اكيپ سال گذشته براي مبارزه با 
حمله ملخ ها آماده هستند و وارد كار مبارزه شدند. عمراني 

يادآور شد: ملخ هايي كه وارد استان بوشهر شده اند همه بالغ 
هستند و فرصت مبارزه ما با اين دسته ها ۱۵ تا ۲۰ روز است 
كه آنها را از بين ببريم و اوج مبارزه با ملخ ها در ارديبهشت 
سال ۹۹ اس��ت. وي گفت: هرچه مقدار مبارزه با ملخ ها در 
اين فرصت بيش��تر باش��د كانون هاي آلوده در فروردين و 

ارديبهشت كمتر مي شود.

    كشاورزان خطر حمله ملخ  را جدي  بگيرند
كيلومترها دورتر از بوشهر در استان فارس رييس سازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان فارس نيز با اش��اره به ضرورت 
آمادگي براي مقابله با اين مش��كل گفت: با توجه به اينكه 
هجوم دسته هاي ملخ صحرايي به اين استان در سال ۹۸ 
زودتر و با گستردگي و تعداد بيشتر از سال گذشته شروع 
شده، كش��اورزان بايد اين موضوع را جدي بگيرند. محمد 
مهدي قاسمي، ديروز در نشست ستاد بحران ملخ صحرايي 
سازمان جهاد كشاورزي استان فارس در شيراز افزود: هم 
اينك مرحله رشد محصول مزارع گندم، كلزا و محصوالت 
كشاورزي زمستاني )شتوي( اين استان است و امكان دارد 
اين آفت، خسارت بسيار زيادي به مزارع وارد كند از اين رو 
همه بهره برداران و كشاورزان بايد خطر حمله ملخ را جدي 
بگيرند و به محض رويت آن بي درنگ اطالع رساني  كنند تا 
كاركنان حفظ نباتات اين سازمان سريعا در محل حضور 

يابند و اقدامات الزم را انجام دهند. وي ادامه داد: ملخ هاي 
صحرايي روز دوم اس��فند ۹۸، هجوم گسترده اي از كشور 
عربستان به استان بوش��هر داشتند و با توجه به اينكه اين 
هجوم نسبت به سال ۹۷ بسيار گسترده تر و استان فارس 
همجوار با استان بوشهر است، نياز به فراهم كردن تمهيدات 
الزم براي مقابله با ملخ داريم و همچنين به استان بوشهر به 
سبب اينكه در خط مقدم قرار دارد، كمك خواهيم كرد.به 
گفته وي، ملخ صحرايي در حال حاضر به س��ه شهرستان 
جنوبي استان فارس شامل، ُمهر، المرد و بخشي از الرستان 
حمله كرده اند. رييس سازمان جهاد كشاورزي استان فارس 
با اش��اره به تجربه خوب سال ۹۷ استان فارس در مبارزه با 
ملخ صحرايي  اظهار داشت: اين سازمان آمادگي كامل براي 
مقابله با ملخ را دارد و چارچوب كلي كار، وظايف دستگاه هاي 
ذي ربط، كارشناسان، مديران معين و امكانات شهرستاني 
نيز به خوبي پيگيري شده است. قاسمي گفت: سم الزم براي 
مبارزه اوليه با ملخ صحرايي خريداري شده و به صورت رايگان 
در اختيار كشاورزان قرار خواهد گرفت از سوي ديگر انتظار 
داريم همانند سال ۹۷ كشاورزان با انسجام و عزم جدي از 
تمام امكانات در اختيار براي مبارزه با اين آفت بهره گيرند. 
وي  بيان كرد: همه دستگاه هاي وابسته به جهاد كشاورزي 
و ساير دستگاه هايي كه عضو ستاد بحران شهرستان ها و 
استان ها هستند همكاري الزم را با كشاورزان در امر مبارزه 

خواهند داشت.

    آمادگي مبارزه با ملخ را داريم
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان فارس افزود: افزون 
بر سه شهرستان ياد شده كه به طور ويژه پايش مي شوند، در 
۱۴ شهرستان ديگر اين استان كه سال ۹۷ دسته هاي ملخ 
صحرايي در آنها مشاهده شد، آمادگي الزم براي مبارزه با 
اين آفت را دارند. وي اظهار داشت: ۲ آمادگاه مبارزه با ملخ 
س��ال ۹۷ در المرد و شيراز مهيا شده و همه امكانات اعم از 
ماشين هاي شاسي دار و سمپاش ها در اين مكان ها متمركز 
شده كه به فراخور نياز در اختيار شهرستان هاي مختلف قرار 
مي گيرد. قاسمي اضافه كرد: فرودگاه هاي سمپاش از سال 
گذشته آماده شده بود كه در صورت امكان مبارزه هوايي نيز 
انجام مي شود اما ملخ ها غالبا در مناطق سخت گذر ريزش 
دارند كه با اس��تفاده از تراكتور و ماشين هاي شاسي بلند، 
سمپاش��ي را انجام خواهيم داد. وي ادامه داد: بيش��ترين 
پهپاد سمپاش در اس��تان فارس وجود دارد كه در صورت 
نياز براي مبارزه با ملخ استفاده خواهد شد. رييس سازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان فارس گفت: براي مبارزه با ملخ 
۷۰ميليارد ريال اعتبار براي سال ۹۹ پيش بيني شده است 
كه با توجه به ضرورت مبارزه با اين آفت، از سازمان مديريت 
و برنامه ريزي تقاضا داريم اين اعتبار تامين شود.ملخ هاي زرد 
رنگ صحرايي )دريايي(، گروهي از ملخ هاي پرنده هستند 
كه بزرگي آنها به ۱۵ سانتي متر مي رسد و در زمره مضرترين 

حشرات به شمار مي آيند.

خبرگزاري موج گزارش مي دهد

رتبه بندي خدمات اپراتورهاي موبايل در نت سنج پالس؛ همراه اول پيشتاز
بر اساس گزارش نت سنج پالس، كيفيت اينترنت اپراتور اول 
ارتباطي نسبت به ساير اپراتورها »خوب« و ميزان پوشش 
دهي آن در شهر تهران ۸۵ درصد گزارش شده كه باالترين 
جايگاه در بازار رقابتي اس��ت.  به گزارش تعادل از موج، به 
گفته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، كارشناسان وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات در دو سال گذشته ۱۳۴۲ شهر 
ايران، جاده ها و محله ها س��ر زده و وضعيت پوشش دهي 
و س��رعت اينترنت اين مناطق را پايش ك��رده و با نصب 
۶۰۰۰ سنسور در شبكه به صورت آنالين كيفيت اينترنت 
اپراتورهاي مختل��ف را رصد مي كنند و اين اطالعات را به 
همراه شكاياتي كه در سامانه ۱۹۵ ثبت شده را در وب سايت 
نت سنج پالس قرار مي دهد و آن را به روز رساني مي كند.  
بنا بر اطالعات س��ايت نت سنج پالس وضعيت و كيفيت 
شبكه، پوشش اپراتورها، ميزان سرعت، شكايات مردم در هر 
منطقه، خدمات اپراتوري در حوزه اينترنت را بررسي مي كند 
و وضعيت اپراتورها در بخش موبايل و تلفن ثابت را نمايش 
مي دهد. از اين رو در اين گزارش عملكرد برخي اپراتورها 

را بر مبناي اطالعات سايت نت سنج پالس كه يك هفته 
فعاليت خود را آغاز كرده ارزيابي و تحليل مي شود. در بخش 
وضعيت پوشش؛ همراه اول در ۷۳ درصد استان تهران داراي 
پوشش خوب، ۱۴ درصد پوشش متوسط، ۴ درصد پوشش 
ضعيف و ۷ درصد فاقد پوشش است و در شهر تهران ميزان 
پوشش خوب اين اپراتور به ۸۵ درصد، پوشش متوسط به ۱۰ 
درصد و پوشش ضعيف ۲ درصد و فاقد پوشش به ۱ درصد 
رسيده است. براساس داده هاي سنج پالس، ايرانسل در ۸۰ 
درصد استان تهران داراي پوشش خوب، ۱۰ درصد پوشش 
متوسط، ۳ درصد پوشش ضعيف و ۵ درصد فاقد پوشش 
است و در ش��هر تهران ميزان پوشش خوب اين اپراتور به 
۸۳ درصد، پوشش متوسط به ۱۱ درصد و پوشش ضعيف 
۳ درصد و فاقد پوشش به ۱ درصد رسيده است. همچنين 
رايتل در ۴۵ درصد اس��تان تهران داراي پوشش خوب، ۲ 
درصد پوشش متوسط و ۵۰ درصد فاقد پوشش است و در 
شهر تهران ميزان پوشش خوب اين اپراتور به ۸۷ درصد، 
پوشش متوسط به ۴ درصد و فاقد پوشش به ۷ درصد رسيده 

است. از نظر كيفيت اينترنت در بخش كاربران تجاري، بازي، 
تماس اينترنتي و وبگردي به ترتيب اپراتور همراه اول، رايتل 
و ايرانس��ل بهترين رتبه ها را دارند و در بخش دانلودهاي 
حجيم به ترتيب اپراتور همراه اول، ايرانسل و رايتل بهترين 
رتبه ها را دارند. بخش ديگري از ارزيابي سايت سنج پالس 
مربوط به شكايت هاي مردمي از اپراتورهاست كه به سامانه 
۱۹۵ منعكس مي ش��ود و در قالب داده ها در سايت سنج 
پالس به نمايش گذاشته مي شود، بر مبناي داده هاي اين 
سايت سه نوع ش��كايت از اپراتورها در سايت قرار دارد كه 
نخستين آن مربوط به عدم آنتن دهي شبكه است كه به 
نسبت هر ۱۰۰ هزار مشترك وضعيت سه اپراتور اصلي در 
استان تهران به اين شرح است كه به ترتيب شاخص رايتل 
۴.۱۵، ايرانسل ۴.۰۲ و شاخص همراه اول ۳.۶۲ است كه به 
هر اندازه كه شاخص باالتر باشد به معني تعداد شكايت هاي 
باالتر از اپراتور است كه در بخش آنتن دهي رايتل بيشترين 
شكايت را در سطح استان براي عدم آنتن دهي دارد و همراه 

اول كمترين شكايت.

 كشندگي »كرونا«
 از »آنفلوآنزا« كمتر است

كرمانش�اه| ب��ه گفته 
ريي��س مركز بهداش��ت 
استان كرمانش��اه مردم 
ع��ادي هي��چ ني��ازي به 
اس��تفاده از ماس��ك در 
برابر كرونا ندارند. ابراهيم 
شكيبا در جلس��ه ديروز 
شوراي پدافند غيرعامل اس��تان كرمانشاه با بيان 
اينكه نگراني براي كرونا تا حدودي طبيعي اس��ت 
اما نبايد اجازه بدهيم اين نگراني زياد ش��ود، گفت: 
مهم ترين نكته درباره ويروس كرونا ضريب سرايت 
باالي آن نس��بت به برخي ديگر از ويروس ها است. 
برخالف ضريب سرايت باالي اين ويروس، اما ميزان 
كشندگي آن ۲.۱ درصد است كه از ميزان مرگ و مير 
آنفلوآنزا كه چهار تا پنج درصد بود، كمتر است. رييس 
مركز بهداشت استان كرمانشاه اضافه كرد: البته اين 
ويروس هر روز چهره متفاوتي را از خود نشان مي دهد 
و ممكن است اين موارد تغييراتي داشته باشد. شكيبا 
با بيان اينكه كرونا در افراد معمولي و جوانان خطر 
چنداني ندارد، اظهار كرد: افراد جواني كه مش��كل 
زمينه اي ندارند، در صورت ابتال به كرونا با چند روز 

استراحت خوب مي شوند. 

 بررسي 3۱ هزار پرونده
 در بيمارستان هاي كردستان

كردستان| مديركل بيمه 
سالمت كردس��تان گفت: 
از زمان راه اندازي س��امانه 
پردازشگر اسناد بستري در 
بيمارستان هاي استان )اول 
شهريور( تاكنون ۳۱ هزار 
پرونده بيماران بستري در 
اين مراكز درماني به صورت الكترونيكي بررسي شده 
است. دكتر انور اس��ماعيلي ديروز در گفت وگو با ايرنا 
اظهار داش��ت: هم اكنون تمام بيمارستان هاي بخش 
دولتي زيرنظر دانشگاه علوم پزشكي كردستان به سامانه 
پردازشگر اسناد بستري مجهز هستند و پرونده هاي 
بخش بستري اين مراكز به صورت الكترونيكي بررسي 
مي شود. وي با بيان اينكه اين سامانه از اول شهريور در 
برخي بيمارستان ها آغاز شد ولي از اول آذر به تمام ۱۵ 
بيمارستان دانشگاهي سطح استان تعميم داده شد، 
افزود: در مجموع تاكنون ۳۱ هزار س��ند در اين مراكز 
به صورت الكترونيكي مورد بررس��ي قرار گرفته است. 
مديركل بيمه سالمت كردستان يادآور شد: راه اندازي 
اين سامانه در بيمارس��تان ها موجب صرفه جويي در 
زمان، مصرف كاغذ و تجهيزات و هدر رفت وقت نيروي 

انساني خواهد شد.

بهره برداري  ۵3۵ ميليارد ريال 
طرح ارتباطي در زنجان

زنجان|مديركل ارتباطات 
و فناوري اطالعات اس��تان 
زنج��ان گف��ت: پروژه هاي 
ارتباطات��ي اين اس��تان در 
سال جاري با اعتباري بالغ 
ب��ر ۵۳۵ ميلي��ارد ريال به 
مناس��بت چهل و يكمين 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي به بهره برداري رسيد 
كه حاصل همت بي وقفه تالش��گران عرصه ارتباطات 
و فناوري اطالعات اس��ت. وحيد فرخي   اظهار داشت: 
ارتباطات به عنوان شرياني حياتي در دستيابي به توسعه، 
زمينه برنامه ريزي ه��ا  و تحقق هدف هاي مديريتي را 
فراهم مي س��ازد و اين��ك قدرت در گ��رو برخورداري 
از كاربردي ترين ش��بكه هاي ارتباطي و دسترسي به 
اطالعات است. وي با اش��اره به لزوم تسريع گسترش 
شبكه هاي ارتباطي در سطح استان زنجان، گفت: ارتقاي 
يك سايت به نسل چهارم در شهرستان زنجان، راه اندازي 
يك سايت جديد داراي فناوري هاي ۳G ،۲G و ۴G در 
سه راهي جاده دندي و ارتقاي يك سايت به نسل چهارم 
در جاده زنجان- تبريز توسط شركت خدمات ارتباطي 
ايرانسل و ارتقاي ۲ سايت به نسل سوم و چهارم توسط 

شركت ارتباطات سيار از جمله اين پروژه ها هستند. 

موارد مشكوك به كرونا در بابل 
هنوز تاييد نشده است

ريي��س  مازن�دران| 
دانش��گاه علوم پزش��كي 
بابل از شناسايي شش فرد 
مش��كوك به كرونا ويروس 
در شهرس��تان خب��ر داد و 
گفت: موارد مشكوك به اين 
ويروس هنوز تاييد نش��ده 
است. سيد فرزاد جاللي درگفت وگو با مهر با بيان اينكه 
نتيجه آزمايشات موارد مشكوك به كرونا ويروس در بابل 
هنوز تأييد نهايي نشده است، افزود: شش فرد مشكوك 
به كرونا ويروس در شهرستان بابل شناسايي شدند.  تا اين 
زمان ۲ بيمار با عالئم باليني خفيف توصيه به درمان هاي 
سرپايي در منزل شده اند و ۴ نفر ديگر نيز با حال عمومي 
مساعد در بيمارستان ميناگر بستري هستند. از مجموع 
اين افراد سه نفر مشكوك به كرونا ويروس به دليل اينكه 
سابقه سفر به قم داشتند مشكوك به كرونا هستند و موارد 
مشكوك را ايزوله كرده ايم تا در صورت مثبت بودن ابتالء 
به كرونا، شهروندان ديگر درگير بيماري نشوند، اما هنوز 
نتايج آزمايشات كرونا ويروس در بابل تأييد نشده است.  
ميزان مرگ و مير در بيماران آلوده به كرونا ويروس، به طور 
ميانگين ۲ درصد است و در بيماراني كه داراي بيماري 
زمينه اي و اختالل در سيستم ايمني باشند بيشتراست. 

ارتقاي ظرفيت بندرگاه براي 
پذيرش شناورهاي ۱۵00 تني
هرمزگان| مديركل بنادر 
و دريان��وردي هرم��زگان 
مي گويد: اليروبي بندرگاه 
هرمز با هدف افزايش ضريب 
ايمن��ي عملي��ات بندري، 
ايجاد ش��رايط ايمن براي 
ورود ش��ناورهاي مسافري 
و خدماتي، همچنين ارتقاي ظرفي��ت براي پذيرش 
ش��ناورهاي ۱۵۰۰ تني اجرا شده اس��ت. به گزارش 
ايلنا، اهلل مراد عفيفي پور با بيان اينكه ايجاد و توسعه زير 
س��اخت هاي دريايي، بندري و گردشگري چه زماني 
كه در قالب مس��ووليت هاي اجتماع��ي و چه آنجا كه 
در زمينه وظايف اصلي و حاكميتي تعريف مي شود با 
سرعت مورد برسي و ارزيابي فني قرار مي گيرد اظهار 
داش��ت: اين وظايف همواره در جزاير و بنادر اس��تان 
ارجح امور و اهم برنامه هاي سازمان بنادر و دريانوردي 
قرار دارد. وي با اش��اره به جاذبه هاي دريايي، طبيعي و 
گردشگري متعدد در جزيره رنگين كماني خليج فارس 
افزود: چشم اندازهاي طبيعي و تنوع رنگي جزيره هرمز 
مس��افران زيادي را جذب كرده در اين راستا اليروبي 
بندرگاه هرمز از نيمه دوم سال گذشته آغاز و طي هشت 

ماه صورت گرفت.
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پيشگيري از كرونا به كمك 
تكنولوژي درمتروي تهران

خريد آنالين بليت تك سفره مترو و شارژ كارت بليت 
مترو و اتوبوس يكي از كارآمدترين خدماتي كه اين 
روزها با افزايش نگراني ها پيرام��ون ويروس كرونا 
در سامانه و اپليكيش��ن »تهران من« در دسترس 
است. به گزارش تعادل از مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، 
در روزهاي��ي ك��ه نگراني ها درباره ش��يوع و انتقال 
ويروس كرونا افزايش يافته، برخي مس��ائل به ويژه 
استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي به دغدغه اي 
همگاني تبديل ش��ده، اما براي رف��ع اين نگراني ها 
تكنولوژي به كمك پيشگيري از شيوع بيماري ها 
در مترو رسيده است. شهروندان و مسافران متروي 
ته��ران مي توانند با خريد بليت تك س��فره مترو و 
شارژ كارت بليت مترو و اتوبوس به صورت برخط از 
طريق سامانه يا اپليكيشن »تهران من« بليت تهيه 
و ديگر از حضور در صف هاي طوالني و تماس هاي 
غيرضروري جلوگيري كنند. شهروندان به اين شيوه 
بدون نياز ب��راي حضور در صف هاي طويل خريد يا 
شارژ بليت و لمس غير ضروري وسايل و اسكناس 
و اماكن عموم��ي يكي از مهم ترين نيازهاي روزمره 
شهروندي را دريافت مي كنند. در سامانه تهران من 
به نشاني my.tehran.ir و اپليكيشن ويژه آن كه از 
كافه بازار و گوگل پلي و خود سامانه تهران من به طور 
مستقيم قابل دانلود است. گفتني است سازمان فاواي 
شهرداري تهران به تازگي نسخه جديد اپليكيشن 
»تهران من« را در اختيار شهروندان قرار داده است و با 
ارايه خدمات شهروندي برخط، تسهيل پرداخت هاي 
شهري و انواع قبوض و همچنين خدمات شهرسازي، 
امكان رسيدگي به بسياري از نيازهاي شهري را به 
صورت غيرحضوري در اين سامانه فراهم كرده است.

يك واحد تجهيزات پزشكي 
متخلف در قزوين پلمب شد

قزوين| يك واحد تجهيزات پزشكي به علت احتكار 
ماس��ك و ژل شست وشو در اس��تان قزوين پلمب 
شد. هوش��نگ محمدي گفت: متصدي يك واحد 
تجهيزات پزشكي به دنبال احتمال شيوع ويروس 
كرونا، ماسك و ژل شست وشو را در يك انبار احتكار 
كرده بود كه به دام قان��ون افتاد. مديركل تعزيرات 
حكومتي اس��تان افزود: در گشت مشترك امروز با 
حضور كارشناس��ان معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشكي، اين واحد صنفي تعطيل و پرونده آن براي 
رسيدگي به شعبه مربوط ارجاع داده شد. محمدي 
اضافه كرد: ب��ا توجه به گزارش ه��اي واصله درباره 
گرانفروش��ي و عدم عرضه ماس��ك و اقالم دارويي، 
بهداشتي توسط تعدادي از داروخانه ها و مراكز عرضه 
تجهيزات پزشكي و محصوالت بهداشتي، گشت هاي 
مشترك از امروز كار بازرسي از همه داروخانه هاي 

استان را آغاز كرده اند.

شهادت ۲ مرزبان در درگيري 
با گروهك تروريستي

زاهدان|بامداد امروز در درگيري مسلحانه مرزبانان 
با يك گروهك تروريستي در منطقه جنوب شرق 
كش��ور ۲ تن از مرزبانان هنگ م��رزي جكيگور به 
شهادت رس��يدند. مرزبانان هنگ مرزي جكيگور 
با تش��ديد اقدامات كنترلي در نوار مرزي از حضور 
تعدادي تروريس��ت مس��لح كه به قصد ضربه زدن 
به يگان هاي مرزي به سمت مرزها پيشروي كرده 
بودند مطلع شدند. اين گزارش حاكي است مرزبانان 
بالفاصله با آتش س��نگين با اعض��اي اين گروهك 
تروريستي به مقابله برخاستند كه در اين درگيري 
تعدادي از آنها با توجه به مقاومت ش��ديد مرزبانان 
با دادن تلفات به سمت خاك كشور مقابل متواري 
شدند. در اين درگيري مسلحانه متاسفانه ۲ نفر از 
مرزداران هنگ مرزي جكيگور به نام  اس��تواريكم 
»احمد رحماني فرد« و سرباز »احمد توكلي« به فيض 

واالي شهادت نائل آمدند.

چهرههاياستاني

 خودرو دكتر مصدق
به ثبت ملي رسيد

كرج|مديركل ميراث فرهنگي البرز از ثبت چهار اثر 
ميراث تاريخي منقول و يك اثر ميراث ناملموس استان 
در فهرست آثار ملي خبر داد. فخرالدين صابري در اين 
باره اظهار كرد: با پيگيري ها و تالش هاي همكاران بنده 
در معاونت ميراث فرهنگي اس��تان البرز در آخرين 
جلسه شوراي ملي ثبت آثار تاريخي و فرهنگي كشور 
چهار اثر منقول، ضريح چوب��ي امامزاده عبدالقهار 
روس��تاي ورده و درهاي امامزاده يحيي روس��تاي 
دوزعنبر در شهرستان ساوجبالغ، خودروي شخصي 
دكتر محمد مصدق در منزل كه واقع در شهرستان 
نظرآباد و ظرف سفالي مكشوفه در گورستان تاريخي 
رزكان نو در شهرستان كرج هستند، به فهرست آثار 
ملي اضافه ش��د. وي افزود: همچنين اثر ناملموس 
شيوه پخت سنتي نان و شيريني روستاي سرودار در 
شهرستان كرج نيز از آثاري بود كه در آخرين جلسه 
شوراي ثبت آثار تاريخي و فرهنگي كشور در فهرست 
آثار ملي به ثبت رسيد. با ثبت اين پنج اثر در فهرست 
آثار ملي تعداد آثار ثبت ش��ده اس��تان البرز در اين 

فهرست به ۲۹۷ اثر رسيد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

تورم كاالهاي تفريحي و فرهنگي در بهمن ماه 98 به 3‚49 درصد  رسيد

حذف تدريجي فرهنگ از سبد طبقه متوسط 
ريحانه جاويدي|

فشار بحران اقتصادي بر دهك هاي كم درآمد جامعه 
سبب مي شود نخستين كاالهايي كه از سبد مصرفي 
خانوارهاي اين طبقه حذف ش��ود، كاالي فرهنگي 
باشد. اقالمي كه بخش��ي از شاخص رفاه اجتماعي و 
ضامن سالمت روان فرد و در نهايت نشاط اجتماعي 
مي ش��وند، به نفع تامين كاالهاي معيشتي از ليست 
كااله��اي مصرفي حذف مي ش��ود و هرچه فش��ار 
اقتصادي بيشتر شود، اين فضا براي تامين كاالهاي 
تفريحي، فرهنگي و س��فر هم كوچك تر ش��ده و به 
موازات آن خشم و عصبانيت در جامعه افزايش يافته و 
آمار نزاع و درگيري روند صعودي پيدا مي كند. نگاهي 
به آمارهاي منتشر شده از سوي مركز ملي آمار ايران 
حكايت از آن دارد كه وضعيت تورم در بخش تفريح 
و كاالهاي فرهنگي در بهمن 98 مطلوب نبوده است. 
براس��اس آخرين آماري كه اين مركز منتشر كرده، 
تورم كااله��اي تفريحي و فرهنگي در گروه كاالهاي 
غيرخوراكي با رقم 49.3 درصدي در جايگاه دوم بعد 
از مبلمان و لوازم خانگي با رقم 53.7 درصد قرار داشته 
باشد. اين درحالي است كه بر اساس آمارها، تورم كل 
كشور 37 درصد بوده و تورم كل كاالهاي غيرخوراكي 
در بهمن 98 رقمي معادل 32.3 را نشان مي دهد. از 
همين رو كارشناسان با اتكا به اين آمار معتقدند طبقه 
متوس��ط فرهنگي در ايران در س��خت ترين شرايط 
چهاردهه اخير روزگار مي گذارنند كه يا به مهاجرت 
اين طبقه منجر شده يا آنها را به نااميدي و مشكالتي 

از اين قبيل كشانده است.

   مهاج�رت؛ راه�كار اجب�اري ب�راي طبقه 
متوسط فرهنگي

افزايش ت��ورم كاالهاي فرهنگي در حالي اس��ت كه 
كارشناس��ان معتقدند اين وضعيت، قش��ر متوسط 
فرهنگ را رنجور كرده و فشار مضاعفي را بر اين گروه 
وارد مي كنند در نتيجه اين وضعيت طبقه متوس��ط 
جامعه يا بايد به س��راغ كارهايي ب��رود كه ارتباطي 
ب��ا هويت فرهنگي ندارد يا به اجب��ار تن به مهاجرت 
دهد. علي اصغر س��عيدي، جامعه ش��ناس اقتصادي 
و مديرگ��روه برنامه ريزي و رفاه اجتماعي دانش��گاه 
تهران درباره اين موضوع به »تع��ادل« گفت: بعد از 
وقوع انقالب، گروه هاي اجتماعي در ايران دگرگون 
شد، به تدريج در اين 40 سال، از طريق سياست هاي 
آموزشي، طبقه جديدي به نام طبقه متوسط فرهنگي 
ايجاد شد كه عامل اصلي هويت آنها متكي به فرهنگ 
اس��ت اما در گذر زمان با بروز بحران هاي اقتصادي، 

بخش هايي از اين طبقه نتوانستند سرمايه فرهنگي 
خود را به س��رمايه فيزيكي و اقتصادي تبديل كنند، 
بنابراين در شرايط تورم كه بيشتر شامل اقالم فراغت 
و فرهنگي مي شود، اين قشر با كمبود منابع مالي رو به 
رو مي شوند و چون هويت خود را از سرمايه فرهنگي 
مي گيرند، نسبت به س��اير طبقات فشار مضاعفي را 
تحم��ل مي كنند. دقيقا مثل افرادي هس��تند كه به 
مركز خريد مي روند اما توان خريد كردن ندارند. اين 
گروه در شرايط تورمي و افزايش ماليات گردشگري، 
حتي سفر را هم از دست مي دهند و اين وضع فشار را 
بيشتر مي كند. اين گروه در شرايط تورمي فعلي بيشتر 
از س��اير دهك ها و گروه ها در فشار است براي اينكه 
نمي تواند نيازهاي فرهنگي خود را كه متنوع هم هست 
تك��رار كند. يعني فرد متعلق ب��ه اين طبقه نيازهاي 
فرهنگي دارد اما ناگزير است بيشتر درآمدش را براي 
هزينه هاي خوراكي مصرف كن��د، در واقع نيازهاي 
خوراكي به حدي تنزل پيدا كرده كه نمي تواند از آن 
كم و مثال صرف تحصيل فرزندش كند. اين موضوع را 
از زاويه ديگر هم مي توان تحليل كرد. به نظر مي رسد 
يكي از داليل تمايل مردم به گرفتن يارانه اين اس��ت 
كه به كمك آن بخش��ي از درآمدهاي خوراك خانوار 
طبقه متوسط تأمين شود و خانواده، بخشي از درآمد 
خود را صرف هزينه فرهنگي كند. آنچه در اين مقطع 
بايد تحليل شود اين است كه خانواده ها تا چه اندازه 
در تأمين س��رمايه گذاري فرهنگي خود تحت فشار 
هستند. نبايد آنها را تنها با فشار در هزينه هاي خوراكي 
تحليل كرد؛ چراكه اكنون طبقه متوس��ط در تأمين 
هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي اش با مشكل مواجه 
است. در ساير كشورها خانواده هاي طبقات پايين در 
بحران هاي اقتصادي فقط از جهت تأمين هزينه هاي 
خوراكي تحت فش��ار قرار مي گيرند كه بايد آن را كم 
كنند. اما خانواده ايراني فشار ديگري را تحمل مي كند 
كه بايد هزينه رفتارها و سرمايه گذاري هاي فرهنگي 
خود را هم محدود كند. در واقع يك فشار مضاعف به 

خانواده ها وارد مي شود.
او افزود: اكر وضعيت فعلي جامعه ادامه داشته باشد، 
اين طبقه متوس��ط فرهنگ��ي كه در واقع س��رمايه 
اجتماعي جامعه هستند، راهكارهاي متفاوتي پيدا 
مي كنند مانند مهاج��رت كه در همين مقطع زماني 
هم در حال انجام اس��ت. اگر واقع��ا دولت مي خواهد 
فشار را از روي اين طبقه كه اتفاقا طبقه مهم اجتماعي 
هم هس��تند بردارد، بايد تا حد ممكن شرايط آزادي 
فرهنگي را فراهم كند. در گذش��ته تجربه طرح هاي 
كاذب مانند دادن يارانه به اين قشار را داشتيم كه نه 

تنها نوعي بي احترامي هب طبقه فرهيخته است بلكه 
فايده اي هم ندارد و مانند يك مسكن مقطعي عمل 
مي كند بنابراين در چنين ش��رايطي اقال بايد به اين 
گروه آزادي فرهنگي داده ش��ود تا بتوانند به فعاليت 
فرهنگي خود ادامه دهند چرا كه در غير اين صورت 
جامعه سرمايه اجتماعي خود را از دست مي دهد كه 

اين اتفاق در حال حاضر در حال وقوع است.
 

   وضعيت فرهنگي امروز، تحقق هشدارهاي 
10 سال قبل است

اظه��ارات س��عيدي، در حال��ي اس��ت ك��ه س��اير 
جامعه شناسان هم نظري مش��ابه داشته و معتقدند 
بحران اقتصادي نيازهاي متعالي انس��ان را از چرخه 
خارج شود، تورم باال در گروه كاالهاي فرهنگي، اين 
امور را از زندگي مردم حذف كرده و س��بب مي شود 
روان اجتماع��ي تحت فش��ار قرار گرفته و س��المت 
روان عمومي دچار مخاطره ش��ود. س��عيد معيدفر، 
جامعه شناس درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: 
زماني كه شرايط اقتصادي با مشكالت حاد مانند آنچه 

ما درحال تجربه آن هس��تيم رو به رو مي شود و تورم 
به اندازه  اي مي شود كه تامين نيازهاي معيشتي مردم 
هم دچار اشكال است، نخس��تين چيزي كه از سبد 
خانواده ها به ويژه در دهك هاي كم درآمد و متوسط 
حذف مي شود، امور مربوط با نيازهاي متعالي جامعه 
است. بنابراين به تدريج افراد از نيازهاي متعالي خود و 
اموري كه موجب شكوفايي، اخالق مداري و سالمت 
فرد و ساختن يك جامعه سالم از نظر فكري، معنوي، 
اخالقي و فرهنگي مي شود، چشم پوشي كرده و اين 
امور را ح��دف مي كنند.  او افزود: براي تحليل چنين 
وضعيتي حتي اگر به ت��ورم كاالهاي فرهنگي توجه 
نكنيم و اصال آماري از اين موارد اعالم نش��ود وقتي 
اكثريت جامعه به سخت ترين شكل نيازهاي اساسي 
معيشتي خود را تامين مي كند، نشان مي دهد كه در 
بخش فرهنگ وضع تا چه ميزان بغرنج و بد است. اما 
اين وضعيت درحالي اس��ت كه بخش اعظم نيازهاي 
انسان مادي نيست بلكه معنويات است حاال اگر انسان 
نتواند ضروريات پاسخ به اين نيازهاي معنوي را تامين 
كند، چه اتفاقي براي روان فرد رخ مي دهد؟ در پاسخ 

به اين پرس��ش مي توان گفت انسان به دليل مشكل 
معيشتي هر روز در حال سقوط كردن است و نتيجه 
آن را در آمارهاي نزاع و درگيري، افزايش خشونت و 
تنش در جامعه مي بينيم. در چنين ش��رايطي براي 
اندكي امكانات بيش��تر بخشي از مردم همديگر را له 

مي كنند و شان و جايگاه انساني از دست مي رود. 
معيدفر بيان كرد: در جامعه ما چنين اتفاقي رخ داده 
و در حال ادامه است. به دليل فشارهاي اقتصادي در 
چهاردهه اخير هر روز سقوط افراد به طبقه پايين تر 
را ش��اهد هس��تيم و چنين وضعيتي يك جامعه پر 
از فس��اد و خش��ونت و بي تعهدي را مي سازد و اقشار 
فرهنگي مجبور به رها كردن جامعه شده و در نتيجه 
ما س��رمايه هاي اجتماعي خود را از دست مي دهيم. 
اينكه بگوييم با ادامه اي��ن وضع در آينده چه اتفاقي 
رخ مي دهد، هم اظهارنظر درس��تي نيست، چرا كه 
اكن��ون و در مقطع زماني فعلي در بدترين ش��رايط 
فرهنگي هس��تيم، يعني دقيقا در همان چشم انداز 
نگران كننده اي كه 10 س��ال قبل هش��دارهاي آن 

داده مي شد.

آخرين وضعيت كروناويروس در ايران 

شمار جانباختگان كرونا به ۵ تن رسيد
اطالع رساني ديرهنگام وزارت بهداشت از شيوع كرونا 
در ايران باعث شد افراد بيشتري در معرض اين ويروز 
قرار بگيرند. رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت بهداشت از شناس��ايي قطعي 10 مورد جديد 

كروناويروس 2019 خبر داد.
كيانوش جهانپ��ور درباره آخري��ن وضعيت بيماري 
كروناويروس جديد در كشور گفت: تا اين لحظه بيش 
از 785 نفر از ميان هزاران نفري كه به مراكز بهداشتي 
مراجعه كردند، به مراكز درماني ارجاع شدند و تحت 
نظر قرار گرفتند تا بررس��ي هاي بيش��تري روي آنها 

انجام شود.
او افزود: از ميان جمع تحت نظر، تا روز گذشته 18 نفر 
مبتالي قطعي به بيماري كوويد 19 يا كروناويروس 
جديد بودند و ظرف ظهر روز گذش��ته و قبل از ظهر 
امروز هم 10 مورد جديد ابتالي قطعي به كرونا ويروس 
تاييد شده اس��ت كه از اين جمع هش��ت نفر از شهر 
قم، دو نفر از بيماران بس��تري در شهر تهران هستند 
كه تشخيص شان قطعي ش��ده و نتايج آزمايشگاهي 
آنها به صورت قطعي آنها اعالم ش��ده است. بنابراين 
مجموع��ا با آماري ك��ه طي روزهاي گذش��ته اعالم 
شد 28 نفر تش��خيص قطعي كروناويروس در كشور 
داش��تيم كه البته اين طبق نمونه هايي اس��ت كه از 
ديروز تا امروز تش��خيص داده ش��دند. جهانپور ادامه 
داد: هم نمونه هايي كه امروز تشخيص داده شده اند و 
هم نمونه هاي قبلي عمدتا يا در شهر قم ساكن هستند 
يا س��ابقه و ش��رح حالي مبني بر مراجعت به شهر قم 
ظرف روزهاي گذشته داش��ته اند. يعني عمدتا به قم 
سفر داشته اند البته مواردي هم هستند كه در تهران يا 
شهرهاي ديگر بوده اند كه ممكن است سابقه حضور يا 
مسافرت به شهر قم نداشته باشند.جهانپور تاكيد كرد: 

يك نفر از موارد 10 گانه جديد كه امروز ابتالي شان به 
كرونا ويروس جديد تاييد شد، متاسفانه فوت كردند. 
بنابراين مجموعا تا قبل از ظهر امروز )ديروز( پنج نفر 
بر اثر ابتال به كرونا ويروس جديد در كشورمان جانشان 

را از دست داده اند.
از س��وي ديگر رييس هيات امناي صرفه جويي ارزي 
در معالج��ه بيماران گفت: هيات امن��ا اقدام به خريد 
تمام توليدات ماسك هاي شركت هاي ايراني مي كند 
و آن را براي توزيع رايگان در بين خانواده ها در سراسر 
كشور در اختيار معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار 
مي دهد. يوسفي با اعالم اين خبر اظهار كرد: با توزيع 
رايگان ماسك در كشور، عالوه بر ايجاد آرامش رواني 
در جامعه، بحث سوداگري و اختالل در نظم اجتماعي 
و اقتصادي كش��ور از بين مي رود. ب��ا هماهنگي اداره 

كل تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو، 
دس��تورالعمل ممنوعيت خريد و فروش ماس��ك در 

داروخانه ها به زودي ابالغ مي شود.
او تاكيد كرد: ماس��ك هاي خريداري شده و وارداتي 
به همراه بسته آموزش��ي و محلول شوينده از طريق 
خانه هاي بهداش��ت، مراكز جامع خدمات س��المت، 
پايگاه هاي س��المت و واحدهاي بهداشتي در كشور 
در بين مردم به صورت توزيع مي ش��ود. رييس هيات 
امناي صرفه جويي ارزي در معالج��ه بيماران يادآور 
شد: ماسك ها و بسته هاي آموزشي وزارت بهداشت با 
اولويت استان هايي كه در آنها موارد مثبت كوويد19 
گزارش ش��ده و به صورت همزمان در ساير استان ها 
توزيع مي شود.در حالي كه انتشار خبرهاي متعدد در 
فضاي مجازي مردم را بيش از پيش نگران كرده است، 

وزير بهداش��ت تاكيد كرد: با توجه به سوابق گذشته 
مي گويم كرونا را به زودي شكس��ت مي دهيم.سعيد 
نمكي گفت: حدود 25، 2۶ روز پيش اولين لحظاتي 
كه صداي كرونا در اطراف كشور  شنيدم از سوي چين، 
در خواست محدود كردن پروازها را داشتم؛ شايد يگانه 
مردي كه ايستادند براي انجام اين كار دكتر جهانگيري 
بودن��د. او ادامه داد: به عنوان كهنه س��رباز س��المت 
ايران كه در حذف س��رخك، حذف كزاز، برنامه فلج 
اطفال و ... مسووليت داشتم و امسال در سيالب هاي 
اخير كه سازمان جهاني بهداشت حيرت كرد در اوج 
تنهايي و تحري��م و بدون حمايت بين المللي اپيدمي  
 H1N1 بيماري واگير نداشتيم و همچنين انفلوانزاي
را مدارا كرديم كه كش��ندگي اش به مراتب بيشتر از 
كرونا است، مي گويم كرونا را شكست مي دهيم.نمكي 
گفت: امروز بسيج »كرونا را شكست مي دهيم« را به 
عنوان بسيج دانشگاهي شروع كرديم و مردم مطمئن 
باشند عنقريب خبر شكست كرونا را خواهند شنيد. 

     براي قرنطينه به جمع بندي نرسيديم
همچنين رييس پدافند غيرعامل كش��ور اعالم كرد 
كه فعال ب��ه جمع بندي ب��راي قرنطينه نرس��يديم. 
سردار جاللي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه درباره 
كروناويروس آيا احتمال قرنطينه شهرها وجود دارد، 
گفت: در چرخ��ه اقدامات پدافند زيس��تي، اقدامات 
قرنطينه وجود دارد و زماني كه كنترل توسعه انتشار 
ويروس از بين برود طبيع��ا قرنطينه يكي از اقداماتي 
اس��ت كه بايد انجام شود ولي هنوز به اين جمع بندي 
نرس��يديم. او كه در يك برنام��ه تلويزيوني صحبت 
مي كرد گفت: از س��ه روز گذشته آمار مبتاليان حتي 
در قم افزايش پيدا نكرده و كنترلي در حال انجام است 

و وضعيت آمارها نش��ان از ثبات دارد. جاللي در پاسخ 
به سوالي در مورد احتمال قرنطينه قم يا مراكز زيارتي 
گفت: هشدارهاي بهداشتي بايد تقويت شود و تاكيد 

كردم كه بايد سطح آموزش باال برود.
در اين چند روز در عين حال كه شاهد خودداري وزارت 
بهداشت از اعالم ابتال به ويروس كرونا بوديم، خبرهاي 
نادرستي نيز در فضاي مجازي در رابطه با اين ويروس 
منتشر مي ش��د.  رييس پليس سايبري كشور گفت: 
پليس فتا با منتش��ركنندگان هرگونه كليپ جعلي 
يا خبر كذب در مورد بيم��اري كرونا ويروس برخورد 
قانوني مي كند.وحي��د مجيد با توجه ب��ه اظهارنظر 
رسمي مقامات وزارت بهداشت در خصوص مشاهده 
مواردي دال بر ابتالي تعدادي از هموطنان به بيماري 
كرونا ويروس و نظر به اطالع رساني هاي صورت گرفته 
در صدا و سيما و خبرگزاري ها مرتبط با اين موضوع، 
گفت: بر اس��اس رصدهاي ص��ورت گرفته در فضاي 
مجازي كشور كه جزو ماموريت هاي اصلي اين پليس 
محسوب مي شود، متاسفانه شاهد انتشار اخبار جعلي 
و كليپ هاي غيرواقعي و تقطيع شده در خصوص انتشار 
وسيع بيماري كروناويروس هستيم كه انتشار اينگونه 
كليپ ها و اخبار جعلي در فضاي مجازي باعث ايجاد 
نگراني خانواده ها و تشويش اذهان عمومي در كشور 
شده است.به گفته او، تيمي از كارشناسان فني پليس 
فتا با تشكيل كارگروه ويژه در سطح كشور مسووليت 
رصد و پايش، جريانات اين حوزه را با دقت و به صورت 
ش��بانه روزي بر عهده دارند و تاكن��ون تعدادي افراد 
متخلف و مجرم در اين حوزه در س��طح اس��تان هاي 
كشور به دليل ارتكاب به انتشار اخبار كذب و تصاوير 
غيرواقعي شناس��ايي و ضمن دس��تگيري به مراجع 

قضايي معرفي شده اند.

پيشنهاد 3 ساله شدن آموزش زبان انگليسي در مدارس
سرپرست حوزه تربيت و يادگيري زبان فارسي سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه معموال در 
روش ها و رويكردهاي مختلف، آموزش زبان انگليسي 
سه جلس��ه در هفته دنبال مي شود گفت: اگر شوراي 
عالي آموزش و پرورش برنامه ريزي كند كه كل 500 
ساعت زبان انگليسي را در سه سال متوسطه اول فشرده 
كنيم و هفته اي سه جلسه آموزش زبان داشته باشيم 

دانش آموز بازدهي بيشتري خواهد داشت.
معصومه نجفي پازوكي پيرام��ون حلقه هاي مفقوده 
زبان آموزي در نظام آموزشي گفت: اگر زبان آموزي را 
به عنوان برنامه درسي درنظر بگيريم بايد به مولفه هاي 
آن توجه كنيم كه يكي از اي��ن مولفه ها، رويكردهاي 
يادگيري است؛ در اين باره رويكرد آوايي و رويكرد كل 
نگر مطرح است، در رويكرد دوم سخن از واقعيت زبان 
به ميان مي آيد اما رويكرد آوايي 40 سال قبل در دنيا 

زيرسوال رفت و تاريخ انقضاي آن فرا رسيد.او افزود: اما 
در نظام آموزشي ما آنچه درعمل اتفاق مي افتد بيشتر 
به سمت رويكرد آوايي است. البته درچندسال اخير به 
سمت مولفه و رويكرد كل نگر رفته است اما چون هنوز 
همه جنبه هاي آن شناخته نشده است، محتوا به خوبي 
منتقل نشد و معلم و اوليا هم نتوانستند به خوبي با آن 
كنار بيايند. اين عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات 
آم��وزش و پرورش با بيان اينك��ه مولفه بعدي اهداف 
اس��ت، گفت: اگر ه��دف رويكرد آوايي باش��د توانش 
دستورزباني و... مورد توجه است اما در رويكرد كل نگر 
توانش اجتماعي، خواندن و ... توامان با يكديگر همراه 
است، متاسفانه درس فارسي را جزو بديهي ترين دروس 
فرض مي كنند كه هركسي مي تواند آن را تدريس كند.

او با اشاره به نتايج آزمون بين المللي پرلز گفت: در حوزه 
سواد خواندن از سال 2001 هر دوره نسبت به دوره قبل 

درجا زده ايم. در سال 2001 از 35 كشور شركت كننده، 
سي و دوم شده ايم. سال 200۶ بين 45 نظام آموزشي، 
چهلم شديم. سال 2011 بين 45 نظام آموزشي سي 
و هشتم و سال 2015 بين 50 نظام آموزشي، چهل و 
پنجم شديم. در اين آزمون دانش آموز كالس چهارم 
بايد متن دو سه صفحه اي بخواند و به سواالت انتهايي 
پاسخ دهد. يك علت، رويكرد آوايي و عدم درك عميق 
فارسي است. نجفي با بيان اينكه سنگاپورو هنگ كنگ 
قبال رتبه خوبي نداشته اند اما در آزمون هاي بعدي جزو 
10كشور اول شده اند، درباره كنكور سراسري و منابع آن 
گفت: كتاب نگارش در پايه دوازدهم كه هدفش نوشتن 
است از كنكور حذف شد و نتيجه اين بود كه در مدرسه 
هم حذف شد. كنكور تعيين كننده شده كه فاجعه است. 
وقتي معلم و دانش آموز مي بينند آينده با كنكور رقم 

مي خورد روي دروس كنكوري تمركز مي كنند.

او درباره زمان شروع آموزش زبان خارجي گفت: آيا بايد 
اين درس را از دوره متوسطه به دوره ابتدايي ببريم؟ به 
مناطق دوزبانه توجه كنيم. بزرگ ترين مشكل آنها در 
زبان فارسي دوزبانه بودن دانش آموزان است. در يكي از 
بازديدها ديدم كه دانش آموز چهارم ابتدايي در نوشتن 
فارسي مشكل داشت. اگر زبان انگليسي را هم از دوره 
دوم ابتدايي شروع كنيم چه مي شود؟ در اين صورت 
بچه هاي دوزبانه با مشكل بيشتري مواجه مي شوند. 
سرپرست حوزه تربيت و يادگيري زبان فارسي سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ادامه داد: فرض كنيد 
متناس��ب با رويكرد تلفيقي آوايي و كل نگر يك بسته 
آموزش زبان ب��راي دوره ابتدايي طراح��ي كرده ايم، 
اگر اي��ن را به منطقه دو زبانه ببريم چگونه آن را به 40 
دانش آم��وز تدريس مي كنند؟ اگر به رويكرد و اهداف 
توجه كنيم در بخش اجرا مشكالت زيادي داريم. وقتي 

50 دانش آم��وز در كالس و در نيمكت هاي چهارنفره 
درس مي خوانند سياست ها چطور قرار است اجرا شود؟ 
نجفي افزود: يا بايد از ايده آل ها عقب نشيني كنيم يا در 
اجرا تغييراتي را لحاظ كنيم. مثال اجراي آزمايشي در 
برخي مدارس به طور كامل انجام شود و برنامه به صورت 

پلكاني اشاعه پيدا كند تا به اهداف مدنظر برسيم.
سرپرس��ت حوزه تربي��ت و يادگيري زبان فارس��ي 
س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي در برنامه 
تلويزيوني پرسشگر با بيان اينكه معموال در روش ها 
و رويكردهاي مختلف، آموزش زبان انگليس��ي سه 
جلسه در هفته است گفت: اگر شوراي عالي آموزش 
و پرورش برنامه ريزي كند كه كل 500 س��اعت زبان 
انگليسي را در سه سال متوس��طه اول فشرده كنيم 
و هفته اي س��ه جلس��ه آموزش زبان داش��ته باشيم 

دانش آموز بازدهي بيشتري خواهد داشت.
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تراكم باالي كالس ها دشمن 
بزرگ نظام يادگيري

در حال��ي كه ش��يوع وي��روس كرونا در كش��ور 
نگراني هاي��ي را در ميان مردم ايجاد كرده اس��ت، 
كم كم زمزمه هاي درخواست براي تعطيلي مدارس 
از سوي خانواده ها به گوش مي رسد؛ اما چراهميشه 
اولين گزينه تعطيلي است؟رش��د 2.57 درصدي 
دانش آموزان در مقطع ابتدايي را امس��ال ش��اهد 
بودي��م در حال��ي ك��ه 3.84 درصد كاه��ش آمار 
معلم��ان در دوره ابتدايي را داش��تيم. اين آماري 
است كه معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش 
مي گويد. پيش از اين بارها و بارها مسووالن آموزش 
و پ��رورش بر اي��ن موضوع تاكيد ك��رده بودند كه 
تراكم دانش آموزي سر كالس هاي درس خصوصًا 
در مقطع ابتدايي نگران كننده اس��ت. كالس هاي 
مدارس دولتي عموماً با 40 تا 45 دانش آموز تشكيل 
مي ش��ود و آن هم در فضايي كوچك. اين در حالي 
است كه سازمان امور استخدامي كشور با تقسيم 
تعداد دانش آموز بر تعداد معلمان، اجازه استخدام 
معلمان را مي دهد و اين جمع و تقسيم به صورت 
كلي و كش��وري رخ مي دهد. ب��ه معناي ديگر اگر 
در منطقه اي دو دانش آموز باش��د و يك معلم و در 
مدرسه اي 40 دانش آموز و يك معلم، عماًل در اين 
معادله ما 42 دانش آموز داريم و 2 معلم و تقس��يم 
آنها به هم عادالنه است چون روي كاغذ به ازاي هر 
21 دانش آموز يك معلم داريم. اين معادله اي است 
كه در حال حاضر باعث شده منابع انساني الزم به 
آموزش و پرورش تعلق نگي��رد و تراكم كالس ها 
ايجاد ش��ود. هر چند كمبود مدارس يكي ديگر از 
مشكالت است اما در اين سال ها خيرين زيادي پاي 
كار آمدند تا مشكالت كمبود مدارس را حل كنند.

در واقع مداري روستايي و عشايري و حتي مدارس 
غيردولتي كه عمومًا يك اس��تانداري براي تعيين 
سقف تراكم دانش آموزي در نظر مي گيرند در اين 
معادالت باعث مي شود منابع انساني محدودي به 
مدارس دولتي برسد.رضوان حكيم زاده نيز يكي از 
مطالبات جدي اين معاونت را تغيير شاخص هاي 
سازمان امور استخدامي كشور عنوان مي كند و اينكه 
مقايسه بر مبناي ميانگين كل دانش آموزان و معلم 
را كنار بگذارند و نسبت كالس درس به معلم را در 
نظر بگيرند.او به مهر گفت: ستاد منابع نيروي انساني 
كه با حكم وزير در آموزش و پرورش تشكيل شده 
است نيز معتقد است محاسبه نسبت كالس به معلم 
بايد در نظر گرفته شود. اميدواريم توافق سازمان امور 
اداري و استخدامي كشور را نيز بگيريم. وي يكي از 
مش��كالت تراكم جمعيت در كالس هاي درس را 
خصوصًا در مناطق محروم و مدارس دولتي، تحت 
تاثير قرار گرفتن عنصر يادگيري دانست و خصوصًا 
اينكه ارزش��يابي كيفي توصيفي نيز اس��تانداري 
را براي تعداد دانش آموز به معلمي كه قرار اس��ت 
تك تك دانش آموزان را ارزيابي كند تعيين كرده 
است.از س��وي ديگر طرح شهاب نيز كه قرار است 
به استعداديابي درست تحصيلي بينجامد و هدايت 
تحصيلي را به مرور به عهده بگيرد در صورت ادامه 
روند افزايشي تراكم دانش آموزي كارايي نخواهد 
داشت. اما حاال به جز اين بحث ها مي بينيم كه تراكم 
دانش آموزي و عدم توجه به اين شاخص طي سال ها 
در آم��وزش و پرورش در بزنگاه هايي بيش از پيش 
آموزش و پرورش را از كارايي مي اندازد.آيا همچنان 
آموزش و پرورش قرار است دستگاهي منفعل در 
مواقع بحراني بماند؟ آيا بنا نيست زيرساخت هاي 
حضور فعاالنه خود را تقويت كند. مثل رساندن هر 
كالس درس در كشور به تراكمي استاندارد. مثل 

تقويت بخش سالمت و بهداشت در مدارس. 

چرا محيط زيست
پروانه شكار صادر مي كند

مديركل دفتر حفاظ��ت و مديريت حيات وحش 
با بيان اينكه اساس صدور پروانه هاي شكار علمي 
است، گفت: پروانه هاي شكار با لحاظ كردن اصول 
فني، اطالعات مناطق، آماربرداري هاي سراسري، 
نظرات دفاتر تخصصي ابالغ و در حال اجرا اس��ت.

ش��هاب الدين منتظمي افزود: به اس��تناد بند »و« 
ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازي، برقراري هر گونه 
محدودي��ت و ممنوعيت موقتي زمان��ي، مكاني،  
نوعي و طريقي و كمي شكار و صيد و اعالم آن طبق 
مقررات ماده 4 قانون ش��كار و صيد و بر اساس بند 
»ب« ماده ۶ قانون ش��كار و صيد، تنظيم و اجراي 
مقررات ش��كار و صيد بر اساس هدف هاي مندرج 
در اين قانون و به استناد ماده 15 آيين نامه اجرايي 
قانون شكار و صيد، تعيين  و اعالم  هرساله شرايط  
و مقررات  شكار و صيد از جمله اختيارات و وظايف 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت است.او ادامه داد: 
مطابق ماده 2 آيين نامه اجرايي شكار ويژه، سازمان 
حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع ذي صالح 
در امر حفاظت و بهره برداري پايدار از حيات وحش 
و محيط زيست كشور شناخته شده است. منتظمي 
اظهار كرد: با توجه به وضعيت و جمعيت گونه هاي 
قابل شكار و شرايط اكولوژيك و ظرفيت قابل تحمل 
محيط براي بهره برداري، تعداد مجاز و سهميه قابل 
ش��كار در يك فصل ش��كار را معين و بر آن اساس 
پروانه ويژه ش��كار را در چارچوب قوانين و مقررات 
شكار و صيد تعهدات بين المللي جمهوري اسالمي 
ايران صادر خواهد ك��رد.او افزود: به منظور اجراي 
قوانين فوق و با هدف بهره گيري از شكار به عنوان 
يكي از ابزارهاي مديريتي در زيستگاه ها، سازمان 
حفاظت محيط زيست هرساله پس از جمع بندي 
نظ��رات كارشناس��ي ادارات كل حفاظت محيط 
زيست اس��تان ها درخصوص دس��تورالعمل هاي 
ش��كار چهارپا در قرق هاي اختصاص��ي و مناطق 
چهارگانه، اخذ ديدگاه هاي فني دفاتر تخصصي و 
پس از برگزاري جلس��ات متعدد نسبت به تدوين 
دستورالعمل هاي مربوطه و ابالغ آن به ادارات كل 
حفاظت محيط زيست استان هاي متقاضي صدور 

پروانه اقدام مي كنند.



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

معامالت مسكن پايتخت در بهمن 20 درصد افزايش يافت

ضرباهنگ معامالت ملك تندتر شد
گروه راه و شهرسازي|

براساس تازه ترين آمار منتشر شده از سوي اتحاديه مشاوران 
امالك، حجم معامالت مسكن در شهر تهران و كل كشور 
طي بهمن ماه سال جاري به ترتيب ۲۰ و ۹ درصد نسبت 
به ماه گذش��ته افزايش يافته است، اين در حالي است كه 
دي ماه هم ش��اهد افزايش1۲.1 درصدي ماهيانه تعداد 
معامالت در تهران بوديم؛ البته بيشترين رشد معامالت 
ماهيانه را طي نيمه دوم سال جاري در آذر ماه داشتيم كه 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش مس��كن 134.7 درصد 
نسبت به آبان ماه رش��د كرد، اما رشد ۲۰ درصدي حجم 
معام��الت در بهمن ماه )14 ه��زار و 4۶4 قرارداد خريد و 
فروش ملك در تهران( هم نشانه خوبي از بهبود قراردادهاي 
 خريد وفروش مسكن است.بررسي ها نشان مي دهد كه طي

11 ماه گذشته در بازار مسكن، بيشترين افزايش ماهيانه 
حجم معامالت مس��كن در ارديبهشت ماه و با ثبت ۲54 
درصدي حجم قراردادها نسبت به فروردين ماه بوده و پس 
ازآن آذر ماه با افزايش 134.7 درصدي معامالت، در جايگاه 
دوم قراردارد. ناگفته نماند كه طي ماه هاي گذشته همواره 
تعداد قراردادها نسبت به ماه قبل افزايشي بوده و تنها در 
خردادماه شاهد منفي شدن اين رقم بوديم كه بالفاصله 

درتير ماه اين كاهش معامالت جبران شده است.
اگرچه نمودار رشد معامالت ماهيانه حاكي از آن است كه در 
اغلب ماه ها شاهد افزايش تعداد قراردادهاي خريد و فروش 
مسكن بوديم اما اين موضوع به اين معنا نيست كه بازار در 
دوران رونق به سر مي برد بلكه هم اكنون بازار ركودي تورمي 
را سپري مي كند، يعني عالوه بر پايين بودن حجم معامالت، 
قيمت ها هم در حال افزايش است.طي 11 ماه گذشته رشد 
ماهيانه قيمت ها، همواره مثبت بوده است و تنها در آبان 
ماه شاهد كاهش قيمت نسبت به مهر ماه بوديم، البته اين 
افزايش قيمت هاي ماهيانه قابل توجه نبوده و بيشترين رشد 
مربوط به ارديبهشت ماه است اما با اين وجود، هر ماه قيمت 
مسكن نسبت به ماه قبل افزايش يافته يعني بازار مسكن 

در ركودي تورمي به سر مي برد.
در واقع بيشترين رشد قيمت مربوط به بهمن ماه و با ثبت 
افزايش ۲۰ درصدي است، البته با توجه به اينكه در ماه هاي 
پاياني سال به سر مي بريم و هرساله در دي، بهمن و اسفند 
ماه شاهد رشد قيمت ها هستيم انتظار مي رفت كه قيمت ها 
افزايش يابد اما طي يك ماه گذشته و به دليل نوسانات نرخ 
دالر، رشد قيمت مصالح ساختماني و هزينه صدور پروانه 

ساخت و ساز، رشد قيمت ها در بازار مسكن بيش از ميزان 
پيش بيني شده رخ داد، درواقع تاثير عوامل محرك داخلي 
و خارجي بر بازار طي بهمن ماه موجب ش��د كه قيمت ها 

بيش از پيش رشد كند.
البته كارشناسان معتقدند كه رشد قيمت در سال آتي با اين 
ميزان تداوم نمي يابد و به ثبات قيمتي در بازار مي رسيم. 
يك كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه احتماال رشد 
قيمت مسكن شهر تهران در سال آينده مقداري پايين تر از 
نرخ تورم خواهد بود، گفت: سال آينده شهرهايي كه از روند 
افزايش قيمت مسكن تهران جا مانده اند اين عقب ماندگي 
را جبران مي كنند.مهدي روانشادنيا در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: اگر سيكل هاي گذشته را مالك قرار مي داديم، 
بايد سال 13۹۸ بازار مسكن شهر تهران به يك ثبات قيمتي 
مي رسيد كه البته از تيرماه تا آذرماه قيمت ها يا پايين مي آمد 

يا افزايش ناچيزي داشت، اما چند پارامتر خارج از بازار و چند 
پارامتر داخل بازار مسكن، اين بخش را دچار تغيير مسير 
كرد، تغيير قيمت بنزين، افزايش نسبي نرخ ارز، اتفاقات 
سياسي و اقتصادي از عوامل بيروني بود.به گفته او، در داخل 
بازار مسكن هم، دولت سقف تسهيالت را به ۲4۰ ميليون 
تومان افزايش داد، از طرف ديگر مصالح ساختماني از جمله 

آهن آالت و ميلگرد رشد داشتند. 

   رشد قيمت در ركود
طي ماه هاي گذشته، حجم معامالت رشدي نسبي را تجربه 
كرده اس��ت و به گونه اي نبوده كه بازار مس��كن را از ركود 
خارج كند و بازار همچنان در ركود تورمي به سر مي برد، 
كارشناسان مسكن معتقدند كه افزايش قيمت ها در بازار 
طي بهمن ماه و رش��د ۲۰ درص��دي قراردادهاي خريد و 

فروش نسبت به دي ماه به دليل افزايش قيمت تمام شده يا 
رشد تقاضا نيست بلكه اين نوسان ريشه در بازارهاي موازي 
مثل طال، ارز و بورس دارد كه تاثير منفي خود را روي قيمت 
مسكن مي گذارد.در شرايط كنوني، مسكن ظرفيت رشد 
قيمت جديد را ندارد، درآمد مردم كاهش يافته اس��ت و 
وام هاي موجود مس��كن هم تنها 1۰ درصد قيمت خريد 
خانه را پوشش مي دهد؛ اگر متوسط درآمد خانوار ايراني 
را در خوشبينانه ترين حالت بين4 تا 5 ميليون در ماه در 
نظر بگيريم، سال هاي زيادي طول مي كشد تا يك خانواده 
بتواند خانه اي با متراژ كم در منطقه متوسط شهر خريداري 
كند.با اين حال وقتي به آمار قيمت خانه در شهر تهران در 
دو ماه گذشته مراجعه مي كنيم شاهد افزايش قيمت ها در 
پايتخت هستيم. متوسط قيمت هر متر مربع خانه از رقم 
1۲ ميلي��ون و ۶17 هزار تومان در آذرماه امس��ال به رقم 

13 ميليون و ۸۸۲ هزار تومان رسيده است.يعني با وجود 
اينكه بازار كشش افزايش قيمت ها را ندارد اما رشد قيمت 
همچنان ادامه دارد. »محمد اسالمي«، وزير راه و شهرسازي 
اوايل امسال اعالم كرد كه در اتفاقي تاريخي قيمت خانه كه 
هميش��ه متاثر از نرخ تورم بود از تابستان دو سال پيش تا 
االن متاثر از افزايش نرخ ارز بوده است. همچنين در دي ماه 
امسال كه تنش هاي سياسي ميان ايران و امريكا افزايش 
يافته بود و انتظار مي رفت كه قيمت ملك كاهش يابد اما 
در همين ماه و بر اس��اس آمارهاي وزارت راه و شهرسازي 
قيمت خانه در تهران 3 درصد گران شد در حالي كه چون 
از 4 ماه قبل از آن، قيمت مسكن روند نزولي به خود گرفته 
بود انتظار ذهني ادامه كاهش قيمت با وجود قرار گرفتن در 
ماه هاي پاياني سال را افزايش مي داد اما نوسانات بازارهاي 

موازي مسكن شرايط را تغيير داد.

   ثبت 14 هزار و 464 فقره معامله 
در شرايطي كه بازار در ركود تورمي به سر مي برد، گزارش 
اتحاديه مش��اوران امالك نشان مي دهد كه رشد ماهيانه 
تعداد معامالت مسكن در بهمن ماه هم ادامه يافته است، از 
يكم تا بيست ونهم بهمن ماه 13۹۸، 14 هزار و 4۶4 قرارداد 
خريد و فروش ملك در تهران به امضا رس��يده كه نسبت 
به ماه قبل ۲۰ درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۲۶ 
درصد افزايش نشان مي دهد.در كل كشور هم طي ۲۹ روز 
ابتدايي بهمن ماه ۶1 هزار و 51۰ مبايعه نامه منعقد شده 
كه نسبت به دي ماه امسال ۹ درصد و نسبت به بهمن ماه 
سال گذشته، 11 درصد افزايش داشته است. ماه گذشته هم 
قراردادهاي خريد وفروش در كل كشور 1۹ درصد نسبت 

به آذرماه رشد داشت.

    كاهش 4 درصدي نرخ اجاره بها
درحالي كه حج��م معامالت خريد و فروش مس��كن در 
پايتخت رشد داش��ته، قراردادهاي اجاره كاهش داشته 
 است. در بخش اجاره طي ۲۹ روز از بهمن ماه 13۹۸ حدود
11 هزار و 47 اجاره نامه در تهران به امضا رسيده كه نسبت 
به ماه گذشته 4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
7 درصد كاهش نشان مي دهد. در كل كشور هم از يكم تا 
بيست و نهم بهمن ماه 4۰ هزار و 543 اجاره نامه منعقد شده 
كه نسبت به ماه قبل ۸ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل 3 درصد افزايش يافته است.

وزير راه و شهرسازي: 

پرواز به چين با مجوز وزارت بهداشت صورت مي گيرد
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي با اشاره به وضعيت 
حمل  ونقل كشور نسبت به ورود ويروس كرونا در كشور 
گفت: تردد كاميون ها از مرزهاي كشور نيازمند هماهنگي 
ميان وزارت صمت و اتاق بازرگاني است. همچنين فقط 
پرواز باري براي جابه جايي كاالهاي ضروري زيرنظر وزارت 

بهداشت انجام مي شود.
ديروز قرارداد توليد 5 هزار تن ريل در فاز اول بين فرمانده 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبي��اء و مديرعامل ذوب آهن 
اصفهان با حضور وزيران راه و شهرسازي و صمت به امضا 
رسيد.وزير راه و شهرسازي در حاشيه مراسم امضاي اين 
قرارداد، با اشاره به وضعيت تردد و ورود و خروج از مرزهاي 
زميني كش��ور نيز به خبرنگاران گفت: در اين ش��رايط 
مهم ترين مساله هماهنگي بين دستگاه ها است و اين مساله 
نيازمند هماهنگي ميان وزارت صمت و اتاق بازرگاني است.

او در پاس��خ به س��وال ديگ��ري مبني بر اينكه آي��ا پرواز 
هواپيماهاي شركت هواپيمايي ماهان به چين ادامه دارد، 
گفت: فقط پروازهايي كه دولت مصوب كرده بود، انجام شد. 
در ح��ال حاضر فقط پرواز باري براي جابه جايي كاالهاي 
ضروري آن هم زيرنظر وزارت بهداش��ت انجام مي شود. 
البته در صورتي كه ضرورت نياز به كااليي از سوي وزارت 

بهداشت تاييد شود، هواپيما مجاز به پرواز است.
اسالمي همچنين با اش��اره به امضاي اين قرارداد اظهار 

داشت: قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا يك قرارداد فعال با 
وزارت راه و شهرسازي در خصوص پروژه احداث راه آهن 
زاهدان-چابهار دارد و پيرو همين قرارداد قرارداد تامين ريل 
اين پروژه ميان ذوب  آهن و قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا به 
امضا رسيد.وي افزود: اين قرارداد براي تامين 5۰۰۰ تن ريل 
منعقد شده و مجموع نياز اين پروژه ريلي ۶۰ هزار تن است.

اس��المي گفت: قرارداد ديگري كه به امضا رسيد تامين 
متعلقات و اقالم پروژه هاي ريلي س��اخت داخل است كه 

بيانگر يك رونق توليد به معناي واقعي است.

   پيشنهادهاي جذاب خارجي ها 
وزير راه و شهرسازي در افتتاحيه نمايشگاه توانمندي هاي 
فني و مهندسي ايراني با محوريت رونق توليد نيز گفت: 
روزانه پيشنهاد جذابي براي ريل، واگن و لوكوموتيو از سمت 
خارجي ها به ما ارايه مي شود چرا كه متوجه ظرفيت هاي 

داخل براي توليد زيرساخت هاي بخش ريلي شده اند.
به گزارش تسنيم، اس��المي افزود: در صنعت ريلي اتفاق 
بزرگي در بخش زيرساخت در حال رخ دادن است و براي 
اولين بار امروز در بزرگ ترين پروژه خط آهن كشور كه با 
عنايت مقام معظم رهبري از صندوق توسعه ملي بهره مند 
مي شود تفاهم نامه اي را براي توليد ريل ملي امضا خواهيم 
كرد تا بتوانيم محصولي را كه در تمام عمر از خارج از كشور 

وارد مي ش��ده با رونق توليد داخلي در داخل كشور توليد 
كنيم و در آينده در زمينه توليد ريل به خودكفايي برسيم و 

واردات آن براي هميشه قطع شود.
وي ادامه داد: همچنين در صنعت ريلي در عرصه لكوموتيو 
و واگن نيز اقدامات خوبي براي رونق توليد داخلي در دست 
داريم و نكته جالب اينجاس��ت كه پيشنهادهاي جذابي 
در همين ش��رايط تحريمي براي ريل و واگن و لكوموتيو 

به صورت روزانه از سمت خارجي ها به ما ارايه مي شود.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: كساني كه براي تحريم 
برنامه ريزي مي كردند بعد از ديدن ظرفيت هاي داخل با 
پيشنهادهاي جذاب دنبال اين هستند كه مسير خودكفايي 
را تحت تأثير قرار دهند.اس��المي اظهار كرد: بيش از 14 
هزار كيلومتر ريل در كشور داريم و 14 هزار كيلومتر خط 
ريلي در دست مطالعه و ساخت داريم و همانطور كه وعده 
رييس جمهور در خصوص وصل شدن 5 استان كشور به 
خط ريلي محقق شده، اين موضوع را براي 4 استان ديگر 

كشور در دست اقدام و پيگيري داريم.
وي با اعالم اينكه تا پايان اين دولت 5۸۰ كيلومتر آزادراه 
جديد به بهره برداري خواهد رسيد، گفت: در حال حاضر 
۲ ه��زار و 4۰۰ كيلومتر آزادراه در كش��ور داريم و به طور 
همزمان ۲ ه��زار و 5۰۰ كيلومتر احداث آزادراه جديد در 

دست مطالعه و ساخت داريم.

مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافري كشور اعالم كرد

موعد پيش فروش بليت اتوبوس هاي نوروزي
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافري كشور 
اعالم كرد: پس از تعيين قيمت هاي جديد بليت اتوبوس 
كه هم اكنون در حال ارزيابي است، پيش فروش بليت 
اتوبوس هاي مس��افري بين ش��هري ويژه تعطيالت 
نوروزي آغاز مي شود و هيچ مشكل و كمبودي در اين 

زمينه وجود ندارد.
احمدرضا عامري در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: با 
توجه به ثابت ماندن قيمت بليت اتوبوس طي يكسال 
گذشته و مذاكره براي تغيير قيمت ها، فعال پيش فروش 
بليت اتوبوس هاي ويژه ايام نوروز انجام نمي شود و پس 
از نهايي و ابالغ شدن قيمت هاي جديد، تاريخ دقيق و 

نرخ هاي آن اعالم خواهد شد.
او در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه آيا پيش فروش 
بليت اتوبوس هاي نوروز به موقع انجام خواهد ش��د يا 
خير؟ افزود: هر ساله اين كار را به درستي انجام داده ايم 
و مشكلي در اين زمينه نداشتيم و امسال نيز بعد از نهايي 
شدن قيمت ها پيش فروش بليت اتوبوس ها را براي عيد 
امسال آغاز خواهيم كرد و اين كاري است كه به صورت 

روتين در هر سال انجام مي دهيم.
مديرعامل اتحاديه ش��ركت هاي تعاوني مس��افري 
كش��ورگفت: كمب��ودي در زمينه اتوب��وس نداريم و 
هرساله اتوبوس هاي دربستي با مقاصد داخلي و خارجي 

مختلف كار خود را در كنار ديگر اتوبوس هاي نوروزي 
بين شهري انجام مي دهند و هيچ مشكلي در اين زمينه 
پيش  نخواهد آمد. امسال نيز اين اتفاق بدون مشكل 
رخ خواه��د داد. عامري اظهار كرد: از س��وي ديگر هر 
اتوبوسي نمي تواند به مقاصد خارجي مانند تركيه برود 
و شرايط خاصي را بايد از نظر كشور مقصد احراز كند. 
به عنوان مثال اتوبوس هاي دربستي تركيه با توجه به 
پروتكل امضا ش��ده بين دو كشور بايد شرايط خاصي 
داشته باشند و با توجه به اين شرايط تعداد محدودي 
از اتوبوس ه��ا مي توانند در اي��ن زمينه فعاليت كنند. 
همچنين شهرهاي توريست پذيري مانند مشهد كه 
اتوبوس هاي دربستي ش��ان در همه ايام سال بيشتر 
از ديگر مقاصد داخلي اس��ت در ايام ن��وروز نيز تعداد 
دربستي هايشان بيشتر مي شود، مشكلي در اين زمينه 

هم نخواهيم داشت.
مديرعامل اتحاديه ش��ركت هاي تعاوني مسافربري 
تاكيدكرد: ب��ه همه مردم توصي��ه مي كنيم كه براي 
تنظيم هر چه بهتر سفرهاي نوروزي شان از قبل نسبت 
به برنامه ريزي و تهيه بلي��ت اتوبوس اقدام كنند و اگر 
در شرايطي خاص با مشكلي مواجه شدند، مي توانند 
با اتحادي��ه ش��ركت هاي تعاوني مس��افري يا ديگر 

دستگاه هاي متولي تماس بگيرند.

گزارش مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي از وضعيت بلند مرتبه هاي تهران: 

  ۳6۴ برج خطرناك در منطقه يك قرار دارد                اطالعات 2۴۴ برج مخدوش است                 فقط ۳۵ درصد برج ها پايان كار دارند

پرونده ناقص برج هاي پايتخت

علي بيت اللهي، رييس بخش زلزل��ه و خطرپذيري مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، گفت: 1۰۰ برج تهران در 
حريم گسل هاي اصلي، 55 برج در حريم گسل هاي متوسط 

و 1۶ برج در حريم گسل هاي فرعي واقع شده اند.
 ساختمان هاي بلند يا برج ها، اعم از مسكوني يا تجاري، محل 
تجمع جمعيت متمركزي هستند كه در صورت بروز سانحه، 
تلفات جاني آن باال و امدادرساني براي ساكنان با مشكالت و 
پيچيدگي هاي زيادي همراه است. براساس مصوبه شوراي 
عالي شهرسازي و معماري، ساخت برج ها در حريم گسل هاي 
اصلي ممنوع اس��ت. با اي��ن حال، به گفته كارشناس��ان، 
ساختمان هاي متعدد فراواني هستند كه در حريم گسل ها 
احداث شده اند و ضرورت دارد تا به منظور امنيت ساكنان 
و شهرها براي جابه جايي آنها تدابيري انديشيده شود.علي 
بيت اللهي، رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس��ازي كه مطالعه اي آماري بر برج هاي شهر تهران 
داشته و توزيع آنها را بر اساس مناطق مختلف شهري تهران 
و نيز زمان ساخت آنها بررسي كرده است در گفت وگو با پايگاه 
خبري وزارت راه و شهرسازي، گفت: گازكشي هاي وسيع در 
سطح شهرها و پراكنش ساختمان هاي بلند در كالن شهرها و 
به ويژه شهر تهران، خطرات ثانويه زلزله مانند آتش سوزي ها را 
دو چندان كرده است. رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي تصريح كرد: متاسفانه در مورد برج هاي 
تهران، كاستي هاي اطالعاتي قابل توجهي وجود دارد و حتي 

اطالعات موجود نيز گاه در دسترس نيستند. 

   آمار كلي برج هاي شهر تهران
به گفته عضو هيات علمي مركز تحقيقات، بر اساس آمار 
موجود حدود ۹7۹ پرونده برج در ش��هر تهران موجود 
اس��ت كه ۶14 برج در حال بهره ب��رداري، 11۲ برج در 
مرحله اسكلت، 13۸ برج نيمه تمام، 5۰ برج در مرحله 
گودبرداري و ۶5 پرونده در مرحله پروانه ساخت و پيش 
از ساخت هس��تند.وي اعالم كرد: 3۶4 برج در منطقه 
1، 1۹۰ پرون��ده در منطق��ه ۲۲، ۹۹ ب��رج در منطقه 
3، ۹5 پرون��ده در منطقه ۶، ۹4 ب��رج در منطقه ۲، 7۰ 
برج در منطقه 5 و بقيه در س��اير مناطق شهري تهران 
پراكنده ان��د. رييس بخش زلزله مرك��ز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي اظهار كرد: 1۰۰ برج تهران در حريم 
گسل هاي اصلي، 55 برج در حريم گسل هاي متوسط و 
1۶ برج در حريم گسل هاي فرعي واقع شده اند. مجموع 
مس��احت پلي گون هاي در برگيرنده برج ها حدود 11 
كيلومترمربع است كه اين مساحت حدود 1.5 درصد 

مساحت شهر تهران است.

    برج هاي پرخطر در منطقه 1و ۲۲ تهران
به گفته وي، بيش��ترين تعداد برج ها در منطقه 1 با 3۶4 و 
۲۲ با 1۹۰ پرونده اس��ت. بيت اللهي ادامه داد: در مجموع 
735 پروانه ساخت صادر شده است، بر اين اساس اطالعات 
موجود حدود ۲44 پرونده فاقد اطالعات و مخدوش هستند. 
مي توان مشاهده كرد كه برج سازي در تهران به شكل انبوه از 

سال 137۲ شروع و در سال هاي 13۸۸ تا 13۹4 به اوج خود 
رسيده است. در مجموع 344 گواهي پايان كار براي برج ها 
صادر شده و بنابراين حدود 35 درصد از پرونده هاي موجود 

داراي پايان كار هستند.
وي توضيح داد: براس��اس آمار موج��ود، 1۶۰ پرونده برج 
مربوط به ارتفاع باالي ۲۰ طبقه و بقيه از ۹7۹ پرونده كمتر 
از ۲۰ طبقه هستند. 1۹ پرونده باالي 1۰۰ متر ارتفاع، 457 
پرونده بين 5۰ تا 1۰۰ متر، 4۹7 پرونده بين 3۶ تا 5۰ متر 
و ۶ پرونده زير 3۶ متر ارتفاع دارند.عضو هيات علمي مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با توجه به اهميت عرض 
معابر در امداد و نجات زمان وقوع زلزله اطالعات قرار گيري 
س��اختمان هاي بلند در تهران در معابر را بدين شرح اعالم 
ك��رد: 3 برج در معبر ۶ متري، ۲4 برج در معابر بين ۶ تا 1۰ 
متري، ۲51 برج بين 1۰ تا 1۲ متري، 343 برج بين 1۲ تا ۲4 
متري، 35۸ برج در معابر باالي ۲4 متري است. به گفته وي، 
قرار گيري ساختمان هاي بلندمرتبه روي حريم گسل هاي 
لرزه زا ريس��ك لرزه اي ش��هر تهران را باال برده است. بر اين 
اساس، 1۰1 پرونده در حريم گسل هاي اصلي )گسل هاي 
با طول بيش از 1۰ كيلومتر طبق تعريف آيين نامه ۲۸۰۰( 
واقع مي ش��ود. بيت اللهي ادامه داد: طبق مصوبه ش��وراي 
عالي شهرسازي و معماري، برج سازي در حريم گسل هاي 
اصلي ممنوع است. حريم گسل هاي متوسط )طول بين ۲ 
تا 1۰ كيلومتر(، 55 پرونده در اين حريم واقع ش��ده است. 
1۶ پرونده در حريم گس��ل هاي فرعي )گسل هاي با طول 

كمتر از ۲ كيلومتر( واقع شده اس��ت. بر اساس قرارگيري 
ساختمان هاي بلند روي گسل هاي لرزه زاي تهران، مي توان 
به وضوح بر اهميت ريسك لرزه اي ساختمان هاي بلند و بر 
ضرورت اتخاذ تمهيدات ارتقاي ايمني اين نوع از ساختمان ها 
در برابر خطر زلزله پي برد. رييس بخش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي دو پيشنهاد كلي براي رفع معضل 
از سوي آن مركز اعالم كرد و گفت: نخست آنكه با توجه به 
به روز نبودن و ناقص بودن پرونده هاي برج هاي تهران، بايد 

اقدام جدي براي تكميل اطالعات و به روز كردن آن انجام 
شود. به نظر مي رسد كه اين پرونده در شهرداري تهران هم 
كامل نباشد. در صورت نبود اطالعات عمليات ميداني براي 
تكميل اطالعات )وضعيت موجود، تعداد طبقات، قدمت 
و...( پيشنهاد مي شود انجام گيرد. وي ادامه داد: همچنين، بر 
مبناي فاكتور ريسك زلزله، برج هاي واقع روي حريم گسل ها، 
ارزيابي و وضعيت آنها بر اساس اولويت بندي بر مبناي درجه 

ريسك بررسي شود تا تصميم گيري هاي آتي انجام بگيرد.
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كرونا در شوراي شهر تهران
در پي تماس برخي از اعضاي ش��وراي شهر تهران 
با رحمان زاده،  ش��هردار منطقه 13 كه مشكوك به 
 ابتال به ويروس كرونا است، محسن هاشمي به طور 
خود خواسته، خود را قرنطينه كرد و اعضاي هيات 
رييسه شورا براي تداوم جلسات صحن علني شورا 
جلس��ه برگزار كردند. قرار است كه از امروز، بودجه 
سال ۹۹ شهرداري تهران در پارلمان شهري پايتخت 

بررسي شود.
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران اما گفت: در 
جلسه هيات رييسه شورا نتيجه بر اين شد كه جلسات 
برقرار باشد ولي به دليل افزايش غايبان شورا ممكن 

است صحن شورا برگزار نشود.
اعطا  درباره برگزاري جلس��ه اضطراري در شوراي 
شهر به دليل كرونا و تعطيلي احتمالي شورا اظهار 
كرد: هنوز تصميم قطعي در اين زمينه گرفته نشده 
اس��ت. در جلسه هيات رييس��ه برخي از همكاران 
حضور داشتند و در بررسي هاي اوليه تصميم مبني 
بر تعطيلي شوراي شهر گرفته نشد و بنا بر اين بود 
كه جلسات برقرار باشد. البته ممكن است به دليل 
به حد نصاب نرسيدن جلسه با توجه به تعداد غايبين 
احتمالي جلسه تعطيل شود.به گزارش فارس، برخي 
اعضاي شوراي شهر هفته پيش با شهردار منطقه 13 
كه مش��كوك به ويروس كروناست جلسه داشتند. 
محسن هاشمي بعد از اين ديدار هم با برخي ديگر از 
اعضا مالقات كرد و ديروز به خبرگزاري فارس گفت 
كه به دليل اين اتفاقات از خانه بيرون نرفتم.پس از اين 
خبر، ناهيد خدا كرمي، عضو كميته سالمت و محيط 
زيست شوراي شهر اظهار كرد: شوراي شهر فعال به 
دليل موضوع كرونا به مدت يك هفته تعطيل است 
ولي روابط عمومي شوراي شهر اعالم كرد: يك عضو 
شورا به تنهايي نمي تواند تصميم براي تعطيلي داشته 
باشد و اين موضوع بايد در هيات رييسه بررسي شود.

   محسن هاشمي: تست كرونا مي دهم
رييس شوراي ش��هر تهران ديروز همچنين با بيان 

اينكه فعال سالم است، گفت: تست كرونا مي دهم.
هاش��مي در پيامي كه در صفحه شخصي خود در 
توئيتر منتشر كرد، گفت: به خاطر ديدار من با شهردار 
منطقه 13 كه مش��كوك به كرونا است، براي انجام 
تست به بيمارستان مراجعه خواهم كرد و فعال در خانه 
هستم. البته فعال عالئم كرونا را ندارم اما نتيجه تست 
بعد از 4۸ ساعت مشخص مي شود. ديگر اعضاي شورا 

نيز حتما تست كرونا خواهند داد.
هاش��مي گفت: سه ش��نبه هفته گذش��ته جلسه 
ش��وراياران در منطقه 13 تشكيل ش��د و عالوه بر 
من مسجدجامعي، ميالني از اعضاي شوراي شهر 
و برخ��ي از همكاران روابط عمومي در اين جلس��ه 
حضور يافتند. )نكته ديگر اين اس��ت كه روز بعد از 
اين مالقات بنده با خانم نژاد بهرام و آقاي فراهاني و 
نظري جلسه داشتم.( وي افزود: رحمان زاده شهردار 
منطقه 13 در جلسه ماسك بر صورت داشت و به من 
گفت آنفلوآنزا دارم و به دليل اينكه در روز ۲۲ بهمن 
گشت زده ام دچار بيماري شده ام.رييس شوراي شهر 
تهران ادامه داد: امروز از خانم خداكرمي كه پزشك 
شورا هستند و عضو كميته سالمت و محيط زيست 
بوده در مورد وضعيت جس��ماني آقاي رحمان زاده 
سوال كردم كه ايشان به من گفتند از 4 تست كرونا 
مجتبي رحمان زاده شهردار منطقه 13 سه مورد آن 
مثبت بوده است.وي بيان داشت: پس از اطالع از اين 
موضوع به هيات رييس��ه اعالم كردم كه جلسه اي 
تشكيل دهند و در مورد برگزاري جلسات آتي شورا 

تصميم بگيرند.

   رحمان زاده كرونا ندارد
مدير روابط عمومي شهرداري منطقه 13 اما ديروز 
اعالم كرد: حال عمومي مرتضي رحمان زاده شهردار 
منطقه 13 خوب است و خبر ابتالي شهردار منطقه 
به كرونا صحت ندارد.كيانوش جعفري مدير روابط 
عمومي شهرداري منطقه 13 گفت: آقاي رحمان زاده 
از دو هفته پيش گرفتار سرماخوردگي شديد بوده و به 
علت ناراحتي ريوي در بيمارستان بستري شده است. 
در حال حاضر حال عمومي وي خوب است و مشكل 
خاصي ندارد. اينكه گفته مي ش��ود شهردار منطقه 

مبتال به كرونا است، صحت ندارد.

 بارش   برف و باران 
از پنجم اسفند

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
سامانه بارشي جديد اواخر وقت روز دوشنبه پنجم 
اسفند وارد كشور مي شود و ابتدا موجب بارش برف و 
باران در استان هاي واقع در دامنه زاگرس مركزي و 

جنوب غرب كشور مي شود.
ص��ادق ضياييان در گفت وگو با فارس در تش��ريح 
آخرين وضعيت جوي كشور اظهاركرد: روز سه شنبه 
با تقويت اين سامانه بارشي، گستره فعاليت آن به 
زاگرس مركزي، غرب و جنوب غرب كشور، مركز 
و دامنه هاي جنوبي البرز كش��يده مي شود و از بعد 
از ظهر سه شنبه سواحل درياي خزر، شمال شرق 
و شرق كشور نيز تحت تاثير فعاليت اين سامانه قرار 
مي گيرد كه بارش در مناطق سردسير و مرتفع به 

شكل برف خواهد بود.
ضياييان افزود: روز چهارش��نبه بارش در مناطقي 
كه ذكر ش��د ادامه دارد و شدت بارش ها از روزهاي 
سه شنبه تا بعداز ظهر چهارش��نبه در دامنه هاي 
زاگرس مركزي، دامنه هاي جنوبي البرز و غرب كشور 
خواهد بود و در شمال شرق كشور هم روز چهارشنبه 

بارش هاي شديدي داريم.
او اضافه كرد: از بعد از ظهر سه شنبه دماي هوا در نوار 
شمالي كشور به طور محسوسي كاهش مي يابد و با 
افزايش سرعت وزش باد درياي خزر مواج خواهد بود.

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه خليج فارس از اواخر دوشنبه تا چهارشنبه مواج 
است، افزود: روز سه شنبه در شمال غرب و جنوب 
غرب، روز چهارشنبه در شرق كشور، جنوب شرق و 

جنوب وزش باد شديد پيش بيني مي شود.
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علت معطلي 1000 كاميون در مرز »مهران« چيست

مرز پردردسر براي صدور كاال
تعادل |

چرا توقف بي��ش از يك هزار كاميون حامل كاالهاي 
ايراني در مرز مهران خبرس��از ش��د؟ پش��ت صحنه 
بسته شدن اين مرز مش��ترك با عراق چيست؟ روز 
گذش��ته شايعه اي منتش��ر ش��د كه به دليل شيوع 
ويروس »كرونا« مرز مهران بس��ته شده و همين امر 
موجب آش��فتگي و س��ردرگمي رانندگان را در اين 
مرز فراهم كرد. البته همزماني اين موضوع با ارس��ال 
نامه مديركل گمرك ايالم به مديركل دفتر صادرات 
با مضمون تعطيلي مرز مه��ران و توقف بيش از يك 
هزار كاميون حامل كاالهاي ايراني در اين مرز، بازار 
شايعات را داغ تر كرد. در چنين شرايطي نبود مرجعي 
رسمي براي اطالع رساني، تجار و فعاالن اقتصادي را 
با سردرگمي بيشتري مواجه كرد. روزنامه »تعادل« 
براي پي بردن به علت اصلي بس��ته ش��دن اين مرز 
تجاري مشترك با عراق، به گفت وگو با دوتن از فعاالن 
بازار عراق پرداخته اس��ت. هرچن��د داليل متفاوتي 
در اين زمينه مطرح مي ش��ود، اما مهم ترين مواردي 
كه مطرح مي ش��ود، را مي توان » تخلفات اداري در 
اس��تان كوت عراق و گمرك اين استان« از يك سو، و 
»تقلب برخي تجار ايراني صنعت كاش��ي و سراميك 
در ارتباط با جعل استاندارد« را از سوي ديگر عنوان 
كرد. در همين حال برخي از مسووالن دولتي تاكيد 
دارند كه بس��ته ش��دن مرز مهران، هيچ ارتباطي به 
وي��روس »كرونا« ندارد. با اين وجود، متضرر ش��دن 
صادرات كش��ور از ش��يوع اين ويروس، دور از ذهن 
نيست. كما اينكه در حال حاضر ورود مسافران ايراني 
به عراق ممنوع اعالم ش��ده و محدوديت هايي براي 
رفت وآمد هيات هاي تجاري ايران ايجاد شده است. 
ديروز )شنبه( نامه اي از سوي مديركل گمرك ايالم 
به مديركل دفتر صادرات منتش��ر شد كه از تعطيلي 
مرز مهران براي صادرات كاالهاي ايراني به عراق خبر 
مي داد. انتشار اين نامه در فضاي مجازي شايعاتي را 
مبني بر بسته ش��دن مرز هاي عراق به واسطه شيوع 
ويروس كرونا، به همراه داش��ت. اين اخبار در حالي 
مطرح شد كه سازمان گذرگاه هاي مرزي عراق، ديروز 
)شنبه( اعالم كرد كه فعاليت بازرگاني ميان دو كشور 
ادامه دارد به شرطي كه رانندگان و سرنشينان وسايل 
نقليه درگير در مبادله تجاري تحت معاينه پزشكي 
قرار گيرند و اقدامات پيشگيرانه الزم را انجام دهند. در 
اين بيانيه تاكيد شده پذيرش مسافر ايراني و خارجي تا 
بررسي كامل اقدام هاي بهداشتي درباره ويروس كرونا 
از مرزهاي دو كشور به مدت سه روز ممنوع است. در 
همين حال ورود اتباع و مسافران عراقي به اين كشور 
از مرزهاي اي��ران نيز منوط به انج��ام آزمايش هاي 

پزشكي شده است.
در همين ح��ال در متن نامه روح اهلل غالمي مديركل 
گمرك ايالم به مديركل دفتر صادرات گمرك كه در 
تاريخ سي ام بهمن ماه 98، ارسال شده، چنين آمده 
اس��ت: »احتراما با عنايت به مش��كالت حادث شده 
در گمرك ع��راق و عدم ورود كامي��ون خالي عراقي 
جه��ت بارگيري محموله ه��اي صادراتي به محوطه 
تجاري همچنين معطلي بيش از يك هزار كاميون در 
پاركينگ، خواهشمند است دستور فرماييد تا اطالع 
ثانوي از ارسال كاال به مقاصد اين گمرك خودداري 
نمايند. بديهي اس��ت به محض رفع مشكل در اسرع 

وقت اطالع رساني الزم صورت خواهد گرفت.«
غالم��ي درباره مروادات تجاري اي��ران با عراق از مرز 
مهران در گفت وگويي با »ايسنا« عنوان كرد: تجارت 
عراق و ايران در مرز مهران به علت مشكالت داخلي 
از سوي عراق متوقف شده و زمينه توقف كاميون هاي 

تجاري را در مرز مهران فراهم آورده اس��ت. در حال 
حاضر ني��ز رايزني هايي براي بازگش��ايي مرز مهران 
از طرف وزارت امور خارجه ايران، اس��تانداري ايالم 
و ديگر مسووالن كشوري و استاني با طرف عراقي با 
هدف بازگشايي و فعاليت مجدد مرز مهران در حال 

انجام است.
 او گفته بود كه با اين وجود از كاميون داران و حامالن 
مواد خواركي و فاسدشدني خواس��ته ايم درصورت 
تمايل بار خود را به مبدا برگش��ت دهن��د. اين مقام 
مسوول تاكيد كرد: بسته شدن مرز مهران، ارتباطي با 
شيوع بيماري كرونا در ايران ندارد و درصورت به نتيجه 
رسيدن رايزني ها براي بازگشايي مرز از طرف عراق، 

فعاليت هاي تجاري مجددا از سر گرفته مي شود.
 علت بسته ش��دن مرز مهران و معطلي 1000 هزار 
كاميون چيست؛ »كرونا«، »تخلف بازرگانان در جعل 

استاندارد يا تخلفات گمركي عراق«؟ 
»تعادل« در همين رابطه با دوتن از فعاالن اقتصادي 
در ب��ازار عراق گفت وگو كرده و ب��ه اطالعاتي در اين 
زمينه دست يافته است. سيدحميد حسيني از اعضاي 
اتاق بازرگاني ايران و فعال در بازار عراق در گفت وگو 
با روزنامه »تعادل« با تاكي��د بر اين نكته كه در حال 
حاضر بي��ش از 1000 كاميون در پاركينگ و در مرز 
مهران، معطل مانده اند گفت: پيگيري هاي الزم براي 
رفع اين مش��كل انجام ش��ده و انتظار مي رود از روز 
يكشنبه مرز مهران بازگشايي ش��ود. اين عضو اتاق 
بازرگاني ايران، اما بسته بودن مرز را به تخلفات اداري 
در اس��تان بامركزيت كوت عراق وگمرك اين استان 
نسبت داد و افزود: اخيرا مسوول گذرگاه هاي مرزي 
عراق عوض شده و به دنبال آن بسياري از كاركنان اين 
گمرك از مديران تا پرسنل دستگير شده اند. درنتيجه 
اين گمرك به اندازه كافي، پرسنل ندارد و فعاليت آن 

با مشكل روبه رو شده است. 
حسيني در ادامه با اشاره به اينكه روزانه حدود 300 
كاميون عراق��ي، براي تحوي��ل و بارگيري كاالهاي 
ايراني به مرز مهران وارد مي شوند، عنوان كرد: تعداد 
اين كاميون ها در روز يكشنبه هفته گذشته به 110، 

دوش��نبه به 80 و سه شنبه به 40 عدد كاهش يافت. 
در نهايت ني��ز هيچ كاميوني براي تحويل كاال به مرز 
مهران وارد نشد؛ همين موضوع نيز زمينه چالش هاي 
ياد شده را فراهم كرد. با اين وجود مسووالن گمركي 
در استان بامركزيت كوت قول داده اند كه از يكشنبه، 
نيروهاي جديدي در گمرك عراق مستقر شوند و اين 
چالش را برطرف كنند.  اين فعال اقتصادي افزود: مرز 
پيرانشهر هم به دليل بارش برف بسته شده اما ساير 
مرزهاي ع��راق در رابطه با ورود كاالهاي ايراني روال 
عادي خ��ود را دارد. در حال حاض��ر انتقال كاال هاي 
ايراني به عراق از مرزهاي »شلمچه، پرويزخان، چذابه 

و باشماق« ادامه دارد.
 حس��يني همچنين در پاس��خ به اين پرسش كه آيا 
ويروس كرونا روند تجارت ايران و عراق را تحت تاثير 
خواهد داد يا خير، گفت: افت خريد برخي محصوالت 
توسط عراقي ها به دليل شيوع اين بيماري در ايران، 
دور از انتظار نيس��ت؛ به طوري كه در حال حاضر نيز 
شاهد آن هستيم كه ورود مس��افران ايراني به عراق 
ممنوع شده و اين محدوديت تا استقرار تيم پزشكي 

در مرزهاي عراق ادامه خواهد داشت. 
از سوي ديگر، علي شريعتي از اعضاي اتاق بازرگاني 
ايران در گفت وگو ب��ا »تعادل« نبود مرجعي جامع و 
واحد براي اطالع رس��اني دقيق در چنين شرايطي را 

يكي از بزرگ ترين مش��كالت كشور دانست و افزود: 
گمانه زني ها و نظرات ش��خصي، زمينه س��ردرگمي 
فعاالن اقتصادي را فراهم كرده است. در حال حاضر 
فعالي��ت توليدكنن��دگان، صادركنن��دگان و حتي 
رانندگان در هاله اي از ابهام قرار دارد. اين صادركننده 
افزود: با اين وجود بررس��ي هاي ما حكايت از آن دارد 
كه تعطيلي مرز مهران به دليل رفتار برخي تجار ايراني 
در حوزه استاندارد بوده و اين تقلب در حوزه صنعت 
كاشي و سراميك رخ داده است. به گفته اين عضو اتاق 
بازرگاني، برخي تجار اسناد جعلي ارايه كرده اند و در 
نتيجه طرف عراقي مرز را براي بررس��ي بسته است. 
با اين وجود اعالم كرده اند كه مرز مهران از يكش��نبه 

بازگشايي مي شود.
ش��ريعتي در پاسخ به شايعه بسته شدن مرز به دليل 
ش��يوع ويروس »كرونا« نيز در اظهاراتي عنوان كرد: 
اين مرز از چند روز قبل از شيوع كرونا در ايران، بسته 
شد. به عالوه آنكه هنوز هيچ مقام عراقي تعطيلي مرز 
مهران به دليل كرونا را تاييد نكرده است. با اين وجود 
قرار است اين موضوع به زودي از سوي عراق بررسي 

و نظر نهايي درباره آن اعالم شود. 
او با بيان اينكه درحال حاضر كاميون هاي ما به سمت 
مرزهاي عراق در حركت هستند، گفت: اما اين مرزها 
شلوغ اس��ت و نبود صدايي واحد، آشفتگي به وجود 

آورده است. 
درچنين شرايطي مسووالن بايد اطالع رساني دقيق 
از وضعيت مرزها اراي��ه دهند تا گمانه زني ها متوقف 
شود. ش��ريعتي همچنين با اشاره به مشخص نبودن 
تعطيلي مرزها براي رانندگان كاميون گفت: اكنون 
در بين رانندگان كاميون ها براي حمل بار به مرزهايي 
همچون »تمرچين«، شايعاتي مبني بر بسته بودن 
مرز وجود دارد و اين موضوع باعث شده كه آنها كرايه 

باالتري تقاضا كنند.
اين عضو اتاق بازرگاني درباره اثرات ش��يوع كرونا بر 
تجارت اي��ران و عراق گفت: چين ب��ه عنوان دومين 
اقتصاد بزرگ دنيا در اثر ش��يوع اي��ن ويروس حدود 
چندين ميليارد دالر، متضرر شد؛ بنابراين بايد اعتراف 

كنيم كه اقتصاد ايران نيز در اثر اين بيماري، متضرر 
مي شود. به عالوه آنكه ما اكنون در روزهاي طاليي قبل 
از عيد براي صادرات قرار داريم؛ اگر هرچه س��ريع تر 
ديپلماس��ي الزم صورت نگيرد؛ تاثيرات منفي قابل 

توجهي بر تجارت خارجي كشور خواهد داشت. 
 در همين حال، تق��ي تقي پور مديركل دفتر ارزيابي 
كيفي��ت كاالهاي صادراتي و وارداتي س��ازمان ملي 
اس��تاندارد نيز درباره ادعاي تقلب تجار كه منجر به 
بسته شدن مرز مهران شده، در اظهاراتي عنوان كرد: 
اگر مستندات هر كااليي با ماهيت آن تطابق نداشته 
باشد، مراتب بايد از سوي گمرك به سازمان استاندارد 
منعكس شود، تا اگر آرم و نشان استاندارد جعل شده 
باشد، طرح دعوي حقوقي انجام شود. اين مقام مسوول 
تاكيد كرد كه در صورت وصول گزارش گمرك مبني 
بر جعل اسناد استاندارد كاالهاي صادراتي به عراق، 
با خاطيان به شدت برخورد مي شود، زيرا عراق بازار و 

اولويت نخست صادراتي ايران است.
در همين حال، محمد الهوتي رييس كنفدراسيون 
صادرات ايران نيز درباره ش��يوع ويروس »كرونا« در 
ايران و تاثير آن بر تجارت ما با عراق مي گويد: با توجه 
به برنامه ريزي هاي انجام شده، »كرونا« در كوتاه مدت 
تاثيري بر تجارت ايران با دو شريك مهم يعني چين 
و عراق نخواهد داشت. رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران همچنين درباره  آخرين وضعيت تجارت با عراق 
به »ايس��نا« گفته است: براس��اس برنامه ريزي هاي 
دولت عراق، رفت و آمد ايراني ها به اين كشور محدود 
شده اما اين موضوع شامل حال محموله هاي تجاري 
و اقتصادي نمي شود. براس��اس گفته هاي اين فعال 
اقتصادي، در حال حاضر تعداد زيادي از كاميون هاي 
ايراني براي ورود به كش��ور عراق در مرز قرار دارند و 
آمد و شدشان ادامه دارد. با اين وجود عراق به منظور 
جلوگيري از شيوع »كرونا« وضعيت سالمت رانندگان 
ايراني را بررس��ي مي كن��د اما اين ب��ه معناي توقف 
صادرات به عراق نيس��ت و نخواهد بود. البته الهوتي 
بر اين باور اس��ت كه شيوع »كرونا« محدوديت هايي 
را براي رفت وآم��د هيات هاي تجاري اي��ران، ايجاد 
مي كند اما در كوتاه مدت بر بازار صادراتي ايران تاثيري 

نخواهد داشت.
اما اينكه واقعا مي توان بسته ش��دن مرز مهران را به 
ويروس كرونا ربط داد يا خير، گمرك ايران اين موضوع 
را رد مي كند. به طوري كه س��يد روح اهلل لطيفي دبير 
شوراي اطالع رساني گمرك در گفت وگويي با ايسنا، 
تاكيد كرده كه بسته شدن مرز مهران، هيچ ارتباطي به 
ويروس»كرونا« ندارد و به دليل فقدان تصميم گيري 
در گمرك عراق بوده است. براساس اظهارات اين مقام 
مسوول در گمرگ، آخرين اخبار حكايت از آن دارد 
كه برخي تجار و تشكل هاي صنفي در حال مذاكره با 
معاون استانداري اس��تان واسط هستند و مشكل به 

زودي حل خواهد شد. 
در واقع مذاكراتي هم توسط بخش خصوصي، مقامات 
استاني و اداره كل گمرك ايالم و تجار طرفين صورت 
گرفته و پيش بيني مي شود اين مشكل طي يكي، دو 

روز آينده برطرف شود.
از سوي ديگر، شعبان فروتن نايب رييس اتاق مشترك 
ايران و عراق هم با بيان اينكه تعطيلي اين مرز ارتباطي 
به »كرونا« ندارد، گف��ت: قرار بود اين مرز روز جمعه 
بازگشايي شود و دليل تعطيلي آن مباحث استاندارد 
بوده است. فروتن در گفت وگويي كه با »ايرنا« داشته، 
عنوان كرده كه مسووالن عراقي اعالم كرده اند دليل 
تعطيلي مرز مهران، رعايت نكردن استاندارد كاالهاي 

صادراتي بوده است.

ضرورت رفع مشكالت صادرات فرش دستباف
شاتا| رييس مركز ملي فرش با اشاره به بسته حمايت از 
صادرات غيرنفتي خواستار توجه جدي به زيرساخت هاي 
فرش دستباف و پرداخت تسهيالت از محل مشوق هاي 
صادراتي جهت پايانه صادراتي تخصصي فرش دستباف، 
گمرك تخصصي فرش همچنين كمك به توليدكنندگان 
مواد اوليه فرش دستباف ش��د. فرحناز رافع در نهمين 
پيش جلسه كارگروه توسعه صادرات گفت: مساعدت 

در خصوص تشكيل خانه هاي فرش در كشورهاي هدف 
صادراتي يك ضرورت الزم است . او افزود: مناطق مختلف 
جغرافيايي ايران هركدام داراي سبك و تنوع در نقشه و 
مواد اوليه فرش دستباف هستند و با توجه به اين ظرفيت 
بزرگ نياز اس��ت تا در خصوص برپايي نمايش��گاه هاي 
دايمي فرش دستباف در كشورهاي مختلف دنيا اقدام 
ش��ود. رييس مركز ملي فرش ايران، برنامه ريزي انجام 

ش��ده جهت برپايي هفت خانه فرش با همكاري وزارت 
امورخارجه در كشورهاي هدف را از ديگر برنامه هاي اين 
مركز عنوان كرد. رافع در پايان از سازمان توسعه تجارت 
ايران درخواست كرد نس��بت به تخصيص مشوق هاي 
صادراتي جهت ثبت برند جغرافيايي فرش دستباف اقدام 
كند.  همچنين در ادامه اين جلسه، مهرداد غضنفري، 
معاون اقتصادي اس��تاندار قم از اهتمام وزارت صنعت، 

معدن و تجارت براي دعوت از مس��ووالن استاني جهت 
حضور در جلسات كارگروه توسعه صادرات كشور تقدير 
و تشكر كرد. او ضرورت تدوين بسته هاي جامع و كامل در 
حوزه صادرات را با اهميت دانست و حمايت از صادرات در 
شرايط فعلي به عنوان پيشران توسعه را ارزشمند توصيف 
و درخواست كرد تا براي همه كاالها بسته هاي صادراتي 
با اخذ نظر ذي نفعان تدوين ش��ود. در همين حال بايد 

افزود نهمين پيش جلسه كارگروه توسعه صادرات ايران 
با حضور كليه اعضا، مس��ووالن سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان قم و فارس، مسووالن استانداري قم و 
رييس مركز ملي فرش همچنين اتحاديه هاي صادراتي 
فعال در حوزه فرش دستباف و با دستور جلسه براي رفع 
مشكالت فرش دستباف و تبيين موضوعات صادراتي 

استان قم در سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد.
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بررسي راهكارهاي رفع 
مشكالت ورود موقت

ش�اتا|معاون وزير صمت از پيگيري هاي مس��تمر 
سازمان توس��عه تجارت در خصوص اخذ اختيارات 
اصل 127 يا 138 قانون اساس��ي در راستاي اجرايي 
شدن مصوبات كارگروه توسعه صادرات خبر داد. حميد 
زادبوم در نهمين پيش جلسه كارگروه توسعه صادرات با 
اشاره به مكاتبات انجام شده با وزراي دستگاه هاي عضو 
كارگروه جهت معرفي نمايندگان ثابت و تام االختيار 
توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، از دستگاه هاي 
عضو خواست تا نسبت به پيگيري موضوع و همچنين 
حضور فعال در جلسات كارگروه اقدام كنند. او اضافه 
كرد: يكي از اقدامات كارگروه پيگيري مستمر براي 
رفع مشكالت ورود موقت است كه با استناد به جلسات 
برگزار ش��ده توس��ط دبيرخانه كارگروه، اميدواريم 
پيش��نهادات ارايه ش��ده، اجرايي ش��ود و بخشي از 
مشكالت صادركنندگان از محل ورود موقت را مرتفع 
كند. دبير كارگروه توس��عه صادرات در پايان گفت: 
همكاري و پيگيري گم��رك ج.ا.ا، بانك مركزي ج.ا.ا، 
سازمان امور مالياتي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران در حل مشكالت مربوطه اثرگذار است.

 برنامه ريزي ايران و تركيه 
براي سرمايه گذاري مشترك 

معاون بين الملل اتاق ايران در ديدار با رييس شوراي 
روابط اقتصادي خارجي تركيه - ايران )دئيك( گفت: 
به  رغم مشكالت ناشي از تحريم هاي اقتصادي، نگاه 
دولت مردان دو كش��ور براي توس��عه روابط مثبت 
اس��ت. او اقتصاد ايران و تركي��ه را مكمل يكديگر و 
داراي ظرفيت هاي بي شمار براي همكاري دانست 
و بر ضرورت برنامه ريزي طرفين بر س��رمايه گذاري 
مشترك تاكيد كرد. رييس شوراي روابط اقتصادي 
خارجي تركيه و ايران )دئيك( با معاون امور بين الملل 
اتاق ايران ديدار كرد. در اين نشس��ت ضمن بررسي 
موانع موجود براي همكاري هاي تجاري بين دو كشور 
بر لزوم س��رمايه گذاري مشترك در راستاي تقويت 
روابط بين ايران و تركيه تاكيد شد. محمدرضا كرباسي، 
معاون امور بين الملل اتاق اي��ران در ديدار با عثمان 
آكسوي، رييس جديد شوراي روابط اقتصادي خارجي 
تركيه و ايران، با اشاره به رابطه ديرينه تجارت ميان دو 
كشور، اقتصاد ايران و تركيه را مكمل يكديگر و داراي 
ظرفيت هاي بي شمار براي همكاري دانست. به عقيده 
كرباسي، ايران و تركيه در زمينه هاي انتقال تكنولوژي، 
تامين نياز شركت هاي تركيه، سرمايه گذاري مشترك 
و صادرات به كشورهاي ثالث و مشاركت در صادرات 
خدمات فني و مهندس��ي مي توانند همكاري هاي 
تجاري خ��ود را گس��ترش دهن��د. او تصريح كرد: 
به  رغم مشكالت ناشي از تحريم هاي اقتصادي، نگاه 
دولت مردان دو كشور براي توسعه روابط مثبت بوده 
و بر همين اساس تجارت 30 ميليارد دالري ميان دو 
كشور هدف گذاري ش��ده است. فرصت هاي جديد 
همكاري اقتصادي بين دو كشور موضوع ديگري بود 
كه از سوي كرباس��ي مورد توجه قرار گرفت. به باور 
او رهايي اي��ران از اقتصاد تك محصولي نفت، فصل 
جديدي براي توسعه و تنوع بخشي صادرات به شمار 
مي آيد و مسووليت خطير و اولويت اتاق هاي بازرگاني 
دو كشور بايد رفع موانع و زمينه سازي براي توسعه 
همكاري ه��اي مختلف تجاري و اقتصادي باش��د. 
بنابراين اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه و نهاد 
متناظر آن در شوراي دئيك تركيه با همكاري يكديگر 
مي توانند مشكالت را شناسايي و آنها را حل كنند. 
معاون بين الملل اتاق ايران در ادامه معامالت تجاري 
دو كشور را رابطه اي كوتاه مدت بين دو كشور دانست 
و تصريح كرد: زماني كه اين ارتباط به سرمايه گذاري 
مشترك تبديل ش��د، روابط مستحكم و درازمدت 
ش��كل خواهد گرفت. طي سال هاي گذشته شاهد 
روند قابل مالحظه حضور سرمايه گذاري شركت هاي 
ترك در ايران بوديم و در حال حاضر نيز اتاق ايران با 
اشراف به مسائل آنها با جديت به دنبال رفع موانع و 
مشكالت اين شركت هاست. عثمان آكسوي، عضو 
هيات مديره و رييس بخش ايران شوراي دئيك نيز 
ضمن ابراز خرسندي در مورد سوابق فعاليت هاي بيش 
از دو دهه خود در ارتباط با كشور ايران، آمادگي خود 
را براي پيشبرد اهداف توسعه تجارت دو كشور اعالم 
كرد. او با اشاره به اينكه تا چند سال گذشته شناخت 
كمي از بازار ايران در تركيه وجود داشت، گفت: سعي 
كرديم در مراكز مختلف تركيه ظرفيت هاي كار با ايران 
را به خوبي معرفي كنيم و به رغم مشكالتي كه وجود 
دارد، كماكان براي جذب س��رمايه گذاري و توسعه 

همكاري بين دو كشور تالش مي كنيم.

تشكيل بيش از 73 هزار پرونده 
تخلف صنفي در 11 ماه

ش�اتا| معاون نظارت و بازرسي س��ازمان صمت 
تهران گفت: بازرسي و نظارت بر بازار كاال و خدمات، 
باحضور بازرسين سازمان صمت استان و اتاق اصناف 
و تعزيرات حكومتي با قدرت و توان بيش��تر انجام 
مي ش��ود .عزيزاهلل افضلي اعالم كرد: طي 11ماهه 
امس��ال بيش از 57500 مورد بازرس��ي در سطح 
اس��تان انجام شده كه دراين راس��تا 73450مورد 
پرونده تخلف به ارزش ريالي بيش از 27359 ميليارد 
ريال تنظيم كه نسبت به سال گذشته 103درصد 
افزايش داشته است. معاون نظارت و بازرسي سازمان 
همچنين گفت: گشت هاي مشترك بازرسي نيز با 
8094 مورد انجام گرفته كه نسبت به سال گذشته 
39 درصد افزايش داشته است. او در ادامه از اجراي 
طرح مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز خبرداد و گفت: در 
بازه زماني 10 ماهه امس��ال، دراستان تهران بيش 
از62300 مورد بازرس��ي با 1031پرونده به ارزش 
ريالي 192 ميليارد و 400ميليون تشكيل شده است. 
معاون نظارت و بازرسي اعالم كرد: شكايات صنفي 
اعالم شده به اين س��ازمان به دو طريق حضوري با 
19857 مورد و تلفني 45060 مورد بوده كه نسبت 

به سال گذشته 261درصد افزايش داشته است.

  گمانه زني ها و نظرات ش�خصي، زمينه 
سردرگمي فعاالن اقتصادي را فراهم كرده 
است. در حال حاضر فعاليت توليدكنندگان، 
صادركنندگان و حتي رانندگان در هاله اي 
از ابهام قرار دارد. اين صادركننده افزود: با 
اين وجود بررسي هاي ما حكايت از آن دارد 
كه تعطيلي مرز مهران به دليل رفتار برخي 
تجار ايراني در حوزه اس�تاندارد بوده و اين 
تقلب در حوزه صنعت كاش�ي و سراميك 

رخ داده است

برش

در ديدار سركنسول ايران دركويته پاكستان با رييس اتاق تهران مطرح شد هشدار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان: 

سامان دهي به تجارت با همسايه شرقيبا گران فروشان ماسك هاي پزشكي برخورد مي شود
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان اعالم كرد: 
كليه احتكاركنندگان و گرانفروش��ان انواع ماس��ك هاي پزشكي 
شناسايي و با آنها برخورد قانوني خواهد شد. به گزارش خبرگزاري 
مهر، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد 
با توجه به افزايش تقاضا براي انواع ماس��ك هاي پزشكي و به تبع 
آن سوءاس��تفاده هاي احتمالي برخي از عرضه كنندگان و عوامل 
توزيع در عدم عرضه مكفي و فروش اق��الم مذكور به قيمت هاي 
غيرمتع��ارف، حس��ب هماهنگي ه��اي به عمل آمده با س��ازمان 
غذا و دارو حداكثر نرخ فروش انواع ماس��ك س��ه اليه جراحي به 
تفكيك قيمت فروش كارخانه، فروش به مراكز درماني از س��وي 
عوامل توزيع و مصرف كننده نهايي پس از تصويب در كميسيون 

نرخ گذاري مربوطه به كليه واحدهاي توليدي ابالغ گرديد.
براس��اس اين گزارش واحدهاي مذكور مكلف به رعايت س��قف 
قيمت هاي مصوب تعيين ش��ده و درج قيمت روي بس��ته بندي 
محصوالت خود هس��تند. در حال حاضر حداكث��ر نرخ فروش به 
مصرف كننده نهايي هر عدد ماس��ك س��ه الي��ه، مطابق مصوبه 
كميس��يون نرخ گذاري مربوط��ه 4,100 ريال مي باش��د و كليه 
داروخانه ه��ا و مراكز عرضه مكلف به رعايت س��قف قيمت تعيين 

شده در فروش انواع ماسك سه اليه هستند.
تاكيد مي شود به جهت پتانسيل امكان تأمين اقالم مذكور در داخل 
كشور از سوي توليدكنندگان، در حال حاضر مشكلي براي تأمين 

اقالم مذكور وجود نداشته و توليدكنندگان با حداكثر ظرفيت خود 
در حال فعاليت هس��تند، لذا از هموطنان عزيز تقاضا مي ش��ود از 

خريدهاي غيرضروري و بيش از نياز خودداري نمايند.
اين سازمان، در خصوص گرانفروش��ي انواع ماسك هاي پزشكي 
اع��الم مي دارد؛ آم��اده رس��يدگي و برخورد با متخلفان اس��ت و 
شهروندان مي توانند ش��كايات خود در اين زمينه به شماره 124 
اع��الم نمايند؛ و با توجه به اينكه ش��يوع بيماري كرونا باعث لزوم 
اس��تفاده از ماسك و دس��تكش يك بار مصرف براي پيشگيري از 
ابتالء شده، با آن دس��ته از توزيع كنندگان و عرضه كنندگاني كه 
با سوءاس��تفاده از اين شرايط نسبت به عدم عرضه و احتكار اقدام 
مي كنند به عنوان اخالل در نظام توزيع، بدون چشم پوشي و برابر 

قانون برخورد قاطع مي نمايد.
اين در حالي اس��ت كه به جهت جلوگيري از بروز هرگونه اخالل 
در تأمي��ن و فرآيند توزي��ع همچنين احتكار انواع ماس��ك هاي 
تولي��د داخل، رصد و پايش مس��تمر ميزان توزي��ع و عرضه كليه 
توليدكنندگان از س��وي س��ازمان غ��ذا و دارو انج��ام پذيرفته و 
فروش تامين كنن��دگان صرفًا بايد از طري��ق عوامل توزيع داراي 
مجوز انجام پذيرد، مضافًا با هدف جلوگيري از سوءاس��تفاده هاي 
احتمالي در عرضه ماس��ك هاي تقلبي در بازار، كليه داروخانه ها 
و عرضه كنندگان مكلف شدند از ش��بكه مجاز تعيين شده خريد 

خود را انجام دهند.

رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين با سركنس��ول ايران در كويته 
پاكستان ديدار داشت. مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران، 
و حسن درويشوند، سركنس��ول ايران در كويته پاكستان، با بررسي 
وضعيت فعلي تجارت دو كشور و ظرفيت هاي موجود، بر تمركز دو طرف 
روي توسعه مناسبات تجاري و رسمي سازي مراودات تجاري غيررسمي 
تاكيد كردند. در ديدار سركنسول ايران در كويته پاكستان با رييس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران راه هاي گسترش تعامالت 
اقتصادي دو كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت. حسن درويشوند 
كه با حكم وزارت امور خارجه ايران از كنسولگري پيشاور به كويته نقل  
مكان كرده  است، در مالقات با مسعود خوانساري، از پاكستان به عنوان 
بازاري مستعد و خريدار كاالهاي ايراني ياد كرد و با بيان اينكه نزديك 
به 90 درصد از تجارت ايران و پاكستان از طريق مرز زميني و منطقه 
بلوچستان پاكستان با مركزيت كويته صورت مي گيرد، حجم روابط 
بازرگاني دو طرف طي سال گذشته را يك ميليارد و 480 ميليون دالر 
اعالم كرد كه به گفته وي، از اين ميزان حدود يك ميليارد و 250 ميليون 

دالر مربوط به صادرات ايران به پاكستان است.
او در عين حال حجم تجارت غيررسمي ميان دو كشور را رقمي معادل 
4تا 5 ميليارد دالر برآورد كرد و يادآور شد كه براي رونق مبادالت تجاري 
رسمي بايد مشكالت گمركي و لجستيكي ميان دو كشور برطرف شود. 
درويشوند با اش��اره به اينكه انرژي و محصوالت پتروشيمي از جمله 
نيازهاي جدي پاكستان است، خاطرنشان ش��د كه چندين قرارداد 

همكاري ميان دولت هاي دو كشور در زمينه انتقال گاز و برق از ايران 
به پاكستان منعقد شده كه هنوز اجرايي نشده  است و بايد كمك كرد تا 
اين بازار اقتصادي براي كشور حفظ شود. رييس اتاق بازرگاني تهران نيز 
در اين نشست، به پروژه هاي مطالعاتي و عملياتي اتاق تهران در ارتباط 
با راه هاي توسعه همكاري هاي اقتصادي ايران با كشورهاي همسايه 
اشاره كرد و تعامل و همراهي اتاق بازرگاني با وزارتخانه هاي ايران در 
كشورهاي اطراف را گامي موثر در تحقق اهداف و برنامه هاي تجاري 
بخش خصوصي در اين كشورها دانست. مسعود خوانساري همچنين 
يافتن مسيرهاي برقراري پيوند و ارتباط ميان تجار ايراني با همتايان 
خود در پاكستان را از جمله اقداماتي دانست كه به گفته وي، مي تواند 
در دستوركار همكاري مشترك اتاق تهران و كنسولگري ايران در كويته 
قرار گيرد. او همچنين با اشاره به سفر قريب الوقوع هياتي از اتاق تهران 
به پاكستان، تصريح كرد كه طي اين سفر، مالقات  و گفت وگوهايي با 
مقامات اتاق هاي بازرگاني كراچي و الهور و ديگر نهادهاي تجاري اين 
كش��ور در راستاي توس��عه همكاري هاي اقتصادي دو كشور صورت 

خواهد گرفت.
به گفته خوانس��اري، در اين سفر چهار روزه كه به مقصد دو شهر مهم 
تجاري پاكس��تان صورت مي گيرد، بررس��ي راه هاي افزايش سطح 
مبادالت تجاري و تس��هيل فرآيندهاي تج��ارت براي فعاالن بخش 
خصوصي مورد بحث و گفت وگو با مقامات دولتي و بخش خصوصي 

پاكستان قرار خواهد گرفت.



15 جهان

نگاهي به سناريوهاي پس از توافق طالبان و امريكا

بانك مركزي چين از اقتصادهاي متضرر از ويروس مرگبار حمايت مي كند

آغاز آتش بس سراسري در افغانستان

خسارت ۱۸۵ميليارد دالري كرونا به اقتصاد چين

گروه جهان|
 از نخستين ساعات شنبه »هفته كاهش خشونت« 
مي��ان نيروهاي دولت��ي و ش��به نظاميان طالبان در 
افغانستان آغاز ش��د. قرار اس��ت در خاتمه اين يك 
هفته توافقنامه اي ميان نمايندگان امريكا و طالبان 
در دوحه پايتخت قطر، امضاء ش��ود. اين آتش بس به 
معناي برقراري آتش بس سراس��ري و خاتمه دادن 
ب��ه خونريزي و تخريب نيس��ت اما قرار اس��ت به آن 

منتهي شود. 
به گزارش خبرگزاري آلمان، توافق بر س��ر كاستن از 
درگيري هاي خشونت آميز پس از ماه ها مذاكره ميان 
طالبان و نمايندگان اي��االت متحده كه بارها با وقفه 
روبرو شد به دس��ت آمد. مايك پومپئو وزير خارجه 
امريكا، پنجشنبه اعالم كرده بود واشنگتن و نيروهاي 
طالبان به توافقي دست يافتند تا پس از دهه ها بحران، 
خشونت در افغانستان به طرز چشم گيري كاهش يابد. 
پومپئو گفته اگر طي اين يك هفته خشونت ها واقعا 
كاهش يابد، امريكا و نماين��دگان طالبان توافقنامه 
همه جانبه اي امضاء خواهند كرد تا زمينه بازگش��ت 
آرامش به افغانس��تان را فراهم كن��د. در همين حال 
مارك اس��پر وزير دفاع امريكا، هش��دار داده كه اگر 
شبه نظاميان طالبان به تعهدات خود در اين يك هفته 
پايبند نمانند، اياالت متحده همچنان آمادگي دارد كه 

از هم پيمانان خود در افغانستان دفاع كند.
نشريه افغانستان ديلي نوشته: از شنبه براي يك هفته 
طرح كاهش چشمگير خشونت از سوي طالبان به اجرا 
گذاشته مي شود. طرحي كه پس از شكست مذاكرات 
9 دوره اي صلح ميان امريكا و طالبان در قطر، از سوي 
طالبان مطرح شده و مدت هاي زيادي روي آن بحث 
و تبادل نظر جريان داشت. خصوصا اين طرح در زماني 
از س��وي طالبان مطرح ش��د كه از يك سو مذاكرات 
آنها باشكست مواجه شده بود و از سوي ديگر، گزينه 
آتش بس دايمي از سوي دولت افغانستان همواره به 
صورت جدي و پياپي به عنوان يكي از پيش شرط هاي 
گفت وگوهاي صلح مطرح مي شد. سوي سوم و پنهان 
نيز در اين مورد وجود دارد كه اكثرا به حدس و گمان 
منجر مي شود، آن سوي سوم اين است كه در سال هاي 
گذش��ته طالبان در فصل زمس��تان به دليل سرما و 
مشكالت راه هاي مواصالتي و تداركاتي اين گروه، از 

توانايي كمتري براي پيشبرد عمليات هاي تهاجمي 
نظامي برخوردار بودند. 

ط��رح كاهش خش��ونت ني��ز در زماني مطرح ش��د 
و در زماني به اجرا گذاش��ته مي ش��ود ك��ه طالبان 
به طور طبيع��ي از توانايي راه ان��دازي عمليات هاي 
نظامي برخوردار نيس��تند و ممكن است كه با اندك 
تاثيرگذاري بر شاخه نظامي از اين آزمون موفق بيرون 
بيايند. در صورت موفقيت در اين آزمون، در بيست و 
نهم ماه جاري ميالدي، توافقنامه صلح ميان طالبان 
و اياالت متحده امريكا به امضا مي رسد. هرچند اين 
سناريو از قبل طرح ريزي شده است و به نظر مي رسد 
كه هفته كاهش خشونت در صورت موفقيت طالبان 
يا شكست آنان، تاثيري بر روند امضاي توافقنامه صلح 
نخواهد گذاش��ت. با اين حال تص��ور مي كنيم كه تا 

اينجاي كار همه چيز به خوبي پيش رفته است، هفته 
كاهش خش��ونت به پايان مي رسد و توافقنامه صلح 
ميان طالبان و جانب امريكا امضا مي ش��ود، س��والي 
كه پيش مي آيد اين اس��ت: س��ناريوهاي بعدي چه 

مي تواند باشد؟
دوم: يكي از سناريوها مي تواند گزينه آتش بس دايمي 
باشد. طبق گزارش رسانه ها و اظهارنظر كساني كه از 
نزديك گفت وگوهاي صلح ميان اياالت متحده امريكا 
و طالبان را دنب��ال مي كنند، بعد از امضاي توافقنامه 
صلح يكي از تعهدات طالبان به اجرا گذاشتن آتش بس 
و آغ��از گفت وگوهاي بين االفغاني اس��ت. به اجرا در 
آوردن گزينه آتش بس محك اصلي براي طالبان است؛ 
چون كه فصل س��رد به پايان مي رسد و با آغاز فصل 
بهار و باز شدن راه هاي مواصالتي و تداركاتي طالبان، 

قدرت اين گروه براي راه اندازي عمليات هاي نظامي 
افزايش مي يابد. از س��وي ديگ��ر، طبق گزارش هاي 
مسووالن امنيتي و رسانه ها، روابط رهبري طالبان با 
ش��اخه نظامي اين گروه در بسياري موارد قطع شده 
و شاخه نظامي دس��ت به عمليات هاي غيرمنسجم 
و ب��دون رهبري و خودس��رانه زده ان��د. قطع روابط 
رهبري طالبان با ش��اخه نظامي مي تواند معناهاي 
مختلف داشته باش��د، از جمله اينكه روابط نظاميان 
و رهبران طالب��ان به لحاظ تكنيكي مخدوش و قطع 
گرديده كه كنترل بر وس��ايل ارتباطي ميان گروهي 
آنان بيش��تر ش��ده و معناي دوم آن نيز اين است كه 
رهبران طالبان تاثيرگذاري خود را بر ش��اخه نظامي 
و راديكال و جنگجويان از دس��ت داده است. با تمام 
اينها مي توان ادعا كرد كه طالبان به هر صورت از طرح 

كاهش خشونت مي گذرند اما سوال اين است كه در 
چنين شرايطي، طالبان قدرت به اجرا گذاشتن گزينه 

آتش بس را نيز دارند يا خير؟
سوم: آغاز گفت وگوهاي بين االفغاني مساله ديگري 
است كه پس از امضاي توافقنامه صلح امريكا-طالبان 

اتفاق مي افتد.
 در اينجا مش��كالت بيش��تر مي ش��ود و سوال هاي 
جدي تري پي��ش مي آيد. در اين مورد س��ردرگمي 
طالبان ب��ه همان ميزان اس��ت كه سياس��تمداران 
افغانس��تان با آن درگير هستند. نخستين سوال اين 
اس��ت كه طالبان در گفت وگوه��اي بين االفغاني با 
چ��ه گروهي حاضر به گفت وگو مي ش��وند؟ با دولت 
افغانستان كه از دل انتخابات گذشته رياست جمهوري 
بيرون آمده يا گروه هاي سياس��ي و احزاب كه از قبل 
با طالبان نشس��ت هاي را داشته اند؟ جواب مي تواند 
ساده باشد: طالبان اگر قرار بود كه با احزاب سياسي 
وارد گفت وگو ش��وند، نبايد منتظ��ر نتايج انتخابات 
مي بودند و با اين گروه ها توافق مي كردند اما گروه هاي 
سياسي فقط مي تواند از گروه خود نمايندگي كند و 
نه از مردم افغانستان. پس اين گفت وگوها نمي تواند 
مشروعيت قانوني را فراهم كند و طالبان ناگزيرند با 
دولت افغانستان گفت وگو كنند. اگر طالبان حاضر به 
گفت وگو با دولت افغانستان شوند، پس آنها مشروعيت 
دولت را نيز پذيرفته اند، با اين دولت صلح مي كنند و 
وارد نظام مي شوند. چيزي كه همواره از سوي طالبان 
تاكنون رد شده است. طالبان تاكنون بيشتر از اينكه 
خواهان مش��اركت در دولت باش��ند، برنامه تسخير 
كامل دولت را ب��ه پيش برده اند. اگ��ر طالبان از اين 
خواست خود كه تسخير كامل قدرت و تغيير ساختار 
حقوقي نظام باش��د، دست بكش��ند به اين معناست 
كه جمهوريت و نظام مبتني بر قانون اساس��ي ادامه 
پيدا مي كند، طالبان نيز بخش��ي از نظام مي شوند و 
در مس��يري كه 19سال طي ش��ده، همراه و همگام 
مي ش��وند. در صورتي كه طالبان از خواس��ت هايي 
چون تعديل قانون اساسي يا تغيير ساختار نظام دست 
بكشند، وارد ساختار فعلي نظام شوند، در اين صورت 
افغانس��تان يك بحران بزرگ را پشت سر گذاشته و 
يك گام به جلو براي رس��يدن به دولت و ملت واحد 

برداشته  است.

گروه جهان|
 ش��يوع كرونا فقط در دو ماه نخس��ت س��ال جاري 
ميالدي 1۸۵ميليارد دالر به اقتصاد چين زيان رسانده 
است. س��اوث چاينا مورنينگ پست به نقل از »جون 
مين« اقتصاددان برجس��ته چين و مقام ارشد سابق 
صندوق بين المللي پول آورده اس��ت كه كرونا باعث 
شده تا رشد صنعت گردش��گري و مصرفي در چين 
به ش��دت كاهش يابد. او گفته براي بازگشت اقتصاد 
به مدار رشد سالم و پايدار دولت به تالش هاي بسيار 

زيادي نياز دارد. 
»جون مي��ن« كه رياس��ت مركز تحقيق��ات مالي 
دانشگاه چينگ هوا در پكن را عهده دار است، گفته: 
»شاخص ها نش��ان مي دهد مصرف در چين در سه 
ماهه نخست سه تا ۴ درصد كاهش مي يابد و همين 
فشار زيادي بر اقتصاد بزرگ چين تحميل مي كند.« 
اين محقق چين��ي گفته در بخش گردش��گري نيز 
خس��ارات بسيار س��نگين اس��ت و اگرچه بخشي از 
اين چالش به دليل رش��د صناي��ع مصرفي تفريحي 
آنالين برطرف شده است، اما براي بازگشت به رشد 
 معقول بايد 1۰ برابر بيش��تر از گذش��ته تالش كرد.

اين در شرايطي است كه در دو هفته نخست ماه فوريه 
سال ۲۰۲۰ ميزان فروش خودرو در چين بزرگ ترين 
بازار خودرو دنيا نيز تا 9۲ درصد در مقايس��ه با دوره 
مشابه سال گذشته ميالدي كاهش يافته است. چين 
در س��ال ۲۰19 ميالدي ش��اهد فروش ۲۵ ميليون 
دستگاه خودرو در بازار خود بود كه احتمال دارد ميزان 
فروش دس��تكم تا پايان س��ال نزديك به 1 ميليون 

دستگاه و شايد بيشتر كاهش يابد.
»چن ون لينگ« اقتصاددان مركز تبادالت اقتصادي 
چين مي گوي��د كه حتي اگر در روزه��اي آينده ۸۰ 
درصد از فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي از سرگرفته 
شود باز هم رشد اقتصادي در سه ماهه نخست بيشتر 
از ۴.۵درصد نخواهد بود. رشد اقتصادي چين در اين 

دوره در سال ۲۰19 ميالدي 6.۴ درصد بود.

  دست به كار شدن بانك مركزي چين 
در همين حال بانك مركزي چين اعالم كرده حضور 
خود در بازارهاي مالي اين كشور را تقويت خواهد كرد. 
به گزارش نيويورك تايمز، »لي��و گوچيانگ« يكي از 
مديران ارشد بانك مركزي چين گفته بانك مركزي 

اين كشور گام هاي بيشتري براي حمايت از بازار در برابر 
ويروس كرونا خواهد برداشت. بخشي از اين اقدامات 
شامل تزريق نقدينگي بيشتر و كاهش نرخ بهره وام و 
تسهيالت به شركت ها و بنگاه هاي كوچك و متوسط 
خواهد بود.  »ليو« با بيان اينكه فضاي سياست پولي 
چين هنوز جاي مانور زي��ادي دارد، گفته: »ابزارهاي 
در اختيار بانك مركزي، متعدد و نيرومند هس��تند و 
مطمئن هستيم كه مي توانيم بر پيامدهاي اين اپيدمي 
غلبه كنيم.«  در هفته هاي اخير بانك مركزي چين نرخ 
بهره روي بسياري از تسهيالت اعطايي را كاهش داده 
است اما سرمايه گذاران انتظار دارند اقدامات بيشتري 
انجام شود. از سوي ديگر »چن ليو« يكي ديگر از مديران 
بان��ك مركزي چين با بيان اينكه تاثير كرونا بر رش��د 
اقتصادي چين كوتاه مدت خواهد بود، گفته: »مطمئنيم 
كه پس از پايان همه گيري كرونا، تقاضا و سرمايه گذاري 

سركوب شده با سرعت زيادي آزاد شود.« 
بس��ياري از كارشناس��ان و موسس��ات بين الملل��ي 
پيش بيني كرده اند رش��د اقتصادي سه ماهه نخست 
س��ال اقتصاد چين در محدوده س��ه درصدي باشد. 
در صورتي كه اين رش��د به ثبت برسد، ضعيف ترين 

 رش��د اقتصادي چين در س��ه دهه اخير خواهد بود.
»چن ليو« در بخش ديگري از سخنانش با هشدار به 
سودجويان بازار گفته بانك مركزي به دقت قيمت هاي 
نهايي براي مصرف كننده را زيرنظر دارد و با كساني كه 
قصد اخالل در زنجيره تامين داش��ته باشند برخورد 
خواهد كرد. به گفت��ه اين مدير ارش��د چيني، بانك 
مركزي بزودي نقدينگي بيشتر به بازار تزريق خواهد 
ك��رد و كماكان متعهد به كمك به رش��د اقتصادي و 

توسعه پايدار در چين خواهد بود. 
تخمين زده مي ش��ود كه بانك مركزي چين تاكنون 

حدود ۲۵۰ ميليارد دالر به بازار ارز تزريق كرده باشد. 
عالوه بر اين بانك مركزي حدود 6۰ ميليارد دالر وام 
در اختيار كس��ب و كارهاي كوچك و متوس��ط قرار 

خواهد داد.
ش��مار كل مبتاليان كرونا به ۷۷ هزار و 9۲۸ نفر در 
سراس��ر جهان رس��يده كه ۷6 هزار و ۲۸۸ نفرشان 
چيني هس��تند. در اين مي��ان دو ه��زار و ۳6۲ نفر 
جان باخته ان��د كه دو هزار و ۳۴۵ نف��ر آنها در چين 
درگذشته اند. از ميان جمع مبتاليان ۲۰ هزار و ۸61 

نفر نيز درمان شده اند.

دريچه

كوتاه از منطقه

هشدار خبرنگاران آلماني در 
مورد استرداد آسانژ به امريكا

گروه جهان| دو ش��بكه خبري آلمان از محتواي 
نامه  اي اطالع پيدا كرده اند كه نشان مي دهد جوليان 
آسانژ در صورت اس��ترداد به امريكا در انزواي كامل 
محبوس و در شرايط سختي نگهداري خواهد شد. 
پرونده آسانژ مخالفت هاي بس��ياري را برانگيخته 
است. دادگاهي در لندن دوشنبه بررسي درخواست 
امريكا براي استرداد جوليان آسانژ را آغاز مي كند. دو 
شبكه خبري NDR و WDR آلمان اعالم كرده اند از 
محتواي نامه اي اطالع پيدا كرده اند كه نشان مي دهد 
روند قضايي بررسي پرونده آسانژ در امريكا منصفانه 
نخواهد بود. خبرنگاران اين دو شبكه رونوشت نامه 
دادستان ايالت ويرجينيا در امريكا را مشاهده كرده اند 
كه در آن شرح داده شده، در صورت استرداد آسانژ 
به امريكا، چطور با او برخورد خواهد ش��د. جوليان 
آسانژ ۴۸ س��اله كه بنيانگذار ويكي ليكس است در 
حال حاضر در يك زندان امنيتي در لندن محبوس 
است. او در صورت بازگشت به امريكا عالوه بر حبس 
در باالترين شرايط امنيتي در شمار زندانياني خواهد 
بود كه پرونده آنها شامل اقدامات ويژه اداري است. 
اين اقدامات به دستگاه قضايي امريكا اجازه مي دهد 
ارتب��اط زنداني با دنياي خ��ارج را كامال قطع كند و 
ارتباط او با وكاليش را تحت نظر گيرد.  دادس��تان 
پرونده آسانژ در امريكا در نامه خود تأكيد كرده كه 
اين اقدامات تنبيهي نيستند، بلكه براي جلوگيري از 
خطر ضروري هستند. در نظر گرفتن چنين شرايطي 
براي حبس آسانژ اما نشان مي دهد كه سازمان هاي 
اطالعاتي امريكا نگران اند از اينكه آسانژ اطالعاتي در 
مورد شرايط بازداشت خود منتشر كند كه مي تواند 

امنيت ملي امريكا را به خطر اندازد.

رشد ۱۷ برابري سرمايه گذاري 
امريكا در روسيه

گروه جهان| امريكا ركورددار افزايش سرمايه گذاري 
در روسيه ش��د. به گزارش اسپوتنيك، با وجود افزايش 
تحريم هاي امريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا عليه 
روسيه در سال هاي اخير، سرمايه گذاران خارجي هنوز 
هم نس��بت به بازار اين كشور مش��تاق هستند. نتايج 
مطالعات موسس��ه »كي ام پي جي« نشان مي دهد در 
۲۰19 كشورهاي منطقه آسيا- اقيانوسيه حدود ۸.۲ 
ميليارد دالر سرمايه گذاري در روس��يه انجام داده اند. 
بيشترين افزايش سرمايه گذاري مربوط به سرمايه گذاران 
امريكايي بوده كه در سال گذشته ۳.۴ ميليارد دالر در 
روسيه سرمايه گذاري كرده اند؛ اين رقم در مقايسه با سال 
۲۰1۸ حدود 1۷ برابر افزايش داشته است. از سوي ديگر 
اما ميزان سرمايه گذاري كشورهاي اروپايي در روسيه 
كاهش محسوسي يافته است؛ تا جايي كه سرمايه گذاران 
اروپايي ۲.6 ميليارد دالر در اين كش��ور سرمايه گذاري 
كرده اند در حالي كه اين رقم ب��راي ۲۰1۸ حدود ۵.9 
ميليارد دالر بوده است. از زمان بحران داخلي اوكراين در 
۲۰1۴ و الحاق شبه جزيره كريمه به روسيه، كشورهاي 
غربي تحريم هاي گسترده اي ضد بخش هاي مختلف 
روسيه وضع كرده اند. در بين بخش هاي مختلف، انرژي 
كماكان جذاب ترين مقصد براي س��رمايه گذاري هاي 
خارجي بوده و در بين بخش هاي مختلف حوزه انرژي 
نيز بخش گاز بيشترين جذب سرمايه را در سال ۲۰19 
ميالدي داشته است. همچنين بانك مركزي روسيه اعالم 
كرده اين كشور تا پايان ژانويه ۲۲۷6.۸ تن ذخاير طال 
داشته كه معادل 116ميليارد دالر است. روسيه اكنون 
پنجمين دارنده بزرگ طال در جهان محسوب مي شود. در 
سال هاي اخير روسيه اقدام به افزايش محسوس ذخاير 

طالي خود كرده است. 

وزراي اقتصاد گروه ۲۰ 
در عربستان گرد هم آمدند 

گ�روه جهان| اج��الس وزراي اقتصاد و روس��اي 
بانك ه��اي مركزي ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان ش��نبه 
در عربس��تان آغاز شد. به گزارش خبرگزاري رسمي 
عربس��تان، در اين اجالس طيفي از مسائل مهم، از 
جمله چشم انداز رشد اقتصاد جهاني و حمايت هاي 
مورد نياز براي آن م��ورد مذاكره قرار خواهد گرفت. 
وزارت خزانه داري امريكا نيز گزارش داده كه اس��تيو 
منوچين رييس اين وزارتخانه در اجالس عربستان 
حضور يافت��ه و درباره موضوع تقويت اقتصاد جهاني 
مذاكره خواهد كرد. گزارش ها حاكي است كه شيوع 
ويروس كرونا و تهديد اقتصاد جهاني يكي از موضوعات 
اصلي اجالس گروه۲۰ در عربس��تان سعودي است. 
چين، دومين اقتصاد بزرگ جهان با بحران ويروس 
كرونا مواجه شده و ارزش سهام بسياري از شركت هاي 
آسيايي به شدت سقوط كرده است. بسياري از كشورها 
پرواز به چين را متوقف كرده اند و برخي شركت هاي 
خودروس��ازي كه قطعات خ��ود را از چين دريافت 
مي كردند، در هفته هاي گذش��ته مجبور ش��ده اند 
واحدهاي توليدي خود را تعطيل كنند. ويروس كرونا 
بر برخي از شركت هاي غربي نيز تاثير منفي گذاشته 
است. اخيرا سهام ش��ركت اپل به شدت سقوط كرد 
و ده ها ميليارد دالر زيان ديده اس��ت. اين شركت در 
چين واحدهاي توليدي عظيمي دارد و بعد از امريكا 
و اروپا بيشترين فروش محصوالتش را در چين انجام 
مي دهد. مركز پژوهش هاي »آكسفورد اكونوميكز« 
اخيرا پيش بيني كرده اس��ت كه گس��ترش ويروس 
كرونا به خارج از منطقه آسيا مي تواند رشد اقتصادي 
جهان را 1.۳ درصد كاهش دهد و 1.1 تريليون دالر به 

اقتصاد جهان زيان بزند.

رايزني بي نتيجه سران اروپا 
درباره بودجه بلندمدت 

گروه جهان| س��ران ۲۷ كشور اروپايي پس از دو 
روز رايزني براي تصويب بودجه بلندمدت به توافق 
نرسيدند و شارل ميشل رييس شوراي اتحاديه اروپا، 
به طور رس��مي پايان بي نتيجه اين نشست را اعالم 
كرد. به گزارش يورونيوز، ب��ا آنكه برخي از رهبران 
اروپايي براي ادامه گفت وگوها در بروكسل پايتخت 
بلژيك، اعالم آمادگي كرده اند اما به نظر مي رس��د 
اين گفت وگوها از هم اكنون به بن بس��ت رس��يده 
است. مته فردريكسن نخست وزير دانمارك، گفته: 
»آماده ام كه در تمام تعطيالت آخر هفته اينجا بمانم 
اما فكر نمي كنم كه به توافقي دس��ت پيدا كنيم.« 
اگزاويه بتل نخس��ت وزير لوكزامبورگ، نيز هشدار 
داده: »مشكل اين اس��ت كه اگر هر كسي بخواهد 
پول هايي را كه داده و گرفته حساب كند، هيچگاه 
به نتيجه نمي رسيم.« اختالف بودجه اي كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا از آنجا ناش��ي مي شود كه برخي 
از كشورهاي برخوردار حاضر نيستند بيشتر از اين 
به نفع كشورهاي ضعيف تر سركيسه را شل كنند. 
از سوي ديگر كشورهايي كه از امتيازات و امكانات 
اتحاديه اروپا بيشتر از سايرين بهره مي برند، سهم 
چندان��ي در تأمين بودجه مش��ترك اين اتحاديه 
ندارند. پس از اجرايي شدن برگزيت و خروج رسمي 
بريتاني��ا از اتحاديه اروپا، حف��ره بزرگي در بودجه 
اتحاديه اروپا به وجود آمد كه به نظر مي رسد جبران 
آن از هم اكنون به چالشي براي اتحاديه اروپا تبديل 
شده است. سران اروپا براي حل اين اختالف احتماال 
نشست ديگري برگزار خواهند كرد و شارل ميشل 
گفته است مقام هاي اروپايي به مذاكرات غير رسمي 

خود در اين زمينه ادامه خواهند داد.

برني سندرز: روسيه از 
انتخابات امريكا كنار بكشد 

گ�روه جه�ان| برني س��ندرز از نامزده��اي حزب 
دموكرات امريكا براي انتخابات رياس��ت جمهوري به 
گزارش هاي منتشره درباره ادعاي تالش روسيه براي 
كمك به كارزار انتخاباتي او واكنش نشان داده و به اين 
كش��ور هش��دار داده كه از انتخابات امريكا كنار برود. 
به گزارش بي بي سي، سندرز گفته مقام هاي امريكايي 
ماه پيش به او درباره اين تالش هاي روسيه اطالع داده 
بودند. او گفته است مشخص نيست روسيه چطور قصد 
دخالت دارد اما شديدا با آن مخالفت كرده است. سندرز، 
والديمير پوتين را رذل خودكامه خوانده كه دولتش 
از پروپاگانداي اينترنتي براي تفرقه اندازي در كش��ور 
استفاده كرده است. پيشتر گزارش شده بود كه نهادهاي 
اطالعاتي امريكا به دونالد ترامپ و برني س��ندرز خبر 
داده اند كه روسيه تالش  مي كند به آنها براي پيروزي 
در انتخابات رياست جمهوري نوامبر آينده كمك كند. 
گزارش نهادهاي امنيتي در اين باره نخس��تين بار در 
جلسه محرمانه اعضاي كنگره با مقام هاي اطالعاتي 
در 1۳فوريه عنوان شده است. پس از آنكه اخبار در اين 
باره علني ش��د ترامپ سرپرست مركز ملي اطالعات، 
جوزف مك گواير را اخراج و سفير فعلي امريكا در آلمان 
را جايگزين او كرد. ترامپ اين گزارش ها را يك كارزار 
ديگر دموكرات ها براي پخش اطالعات غلط دانسته 
و آن طور كه رس��انه هاي امريكايي مي گويند بس��يار 
عصباني شده است. نيويورك تايمز نوشته ترامپ به ويژه 
از اين خشمگين شده كه آدام شيف نماينده دموكرات 
كه مديريت تحقيقات استيضاح او را در كنگره بر عهده 
داشت در اين جلس��ه حضور داشته است. آدام شيف، 
نماينده ايالت كاليفرنياست و رييس كميته اطالعاتي 

مجلس نمايندگان است.
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هند به دنبال امضاي 
توافق تجاري با امريكاست

گروه جهان|دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
دو روز پيش از آغاز س��فرش به هند اعالم كرده هند 
تعرفه هاي گمركي سنگيني براي واردات كاالهاي 
امريكايي وضع كرده است و او مذاكرات تجاري جدي 
با نارندرا مودي نخس��ت وزير هند، خواهد داش��ت. 
به گزارش تايمز او اينديا، رييس جمهوري امريكا به 
همراه خانواده خود قرار است ۲۴ و ۲۵ ماه جاري به 
شهرهاي احمدآباد در ايالت گجرات، آگرا در ايالت اوتار 
پرادش و دهلي نو سفر كند. ترامپ در طول سخنراني 
انتخاباتي خود در كلورادو گفته: »هفته آينده به هند 
سفر مي كنم و ما قرار است در مورد تجارت گفت وگو 
كنيم. هند مدت زيادي است كه تعرفه هاي گمركي 
س��نگيني عليه ما وضع كرده اس��ت. آنه��ا يكي از 
كشور هاي بزرگ جهان با تعرفه هاي گمركي سنگين 
عليه كاالهاي امريكايي هستند.« او درباره امضاي 
توافق تجاري با هند گفته: »دو كشور مي توانند به يك 
توافق تجاري بسيار خوب دست يابند اما در صورتي 
كه اين توافق براي من مناسب نباشد، مذاكرات كند 
خواهند شد. ممكن است اين مذاكرات پس از انتخابات 
برگزار شوند. ما تنها قراردادي را امضا مي كنيم كه براي 
امريكا سود داشته باشد زيرا امريكا بايد اول باشد. چه 
آنها با اين امر موافق باشند يا نه، امريكا را در اولويت قرار 
مي دهيم.« اين درحالي است كه هند اعالم كرده در 
مذاكرات تجاري با امريكا منافع ملي در اولويت قرار 
خواهد داشت و دهلي نو عجله اي براي امضاي توافق 
تجاري با امريكا ندارد. »راويش كومار« س��خنگوي 
وزارت خارجه هن��د، گفته: »اميدواريم در مذاكره با 
امريكا به يك فهم مشترك برسيم كه براي هر دو طرف 
عادالنه باشد. اين مذاكرات پيچيده است. نمي خواهيم 
براي امضاي اين قرارداد عجله كنيم زيرا  نتيجه آن بر 
زندگي ميليون ها نفر در هند تاثير مي گذارد.«  هند 
و امريكادر زمينه كش��اورزي، ابزار پزشكي، تجارت 
ديجيتال و همچنين تعرفه هاي جديد پيشنهاد شده 
اختالفات جدي با يكديگر دارند. يك مقام ارشد در 
دولت امريكا گفته: »نگراني هاي واشنگتن كه در سال 
گذشته به خروج هند از نظام عمومي ترجيحات منجر 
شد، همچنان وجود دارد.« امريكا پس از چين دومين 
شريك تجاري هند محسوب مي شود. ارزش تجارت 
دو جانب��ه هند و امري��كا در ۲۰1۸ ميالدي 1۴۲.6 
ميليارد دالر اعالم شد. امريكا از كسري تجاري خود 

در مقابل هند ناراضي است.

پاكستان در فهرست 
خاكستري FATFماند

نهاد ناظر موس��وم ب��ه كارگروه وي��ژه اقدام مالي 
)FATF( با نگه داشتن نام پاكستان در به اصطالح 
فهرست خاكس��تري به اين كشور چهار ماه ديگر 
مهلت داد تا معيارهاي مد نظر اين نهاد درخصوص 
مبارزه ب��ا تامين مال��ي تروريس��م بين المللي را 
برآورده س��اخته تا جلوي ورود نامش به فهرست 
س��ياه را بگيرد. به گزارش رويت��رز، كارگروه ويژه 
اقدام مالي )FATF( پس از آنكه پاكس��تان چند 
بار ضرب االجل هاي قبلي اين نهاد را درخصوص 
رعايت معيارهاي آن رعايت نكرد، از اينكه پاكستان 
مجددا نتوانسته اجراي يك طرح اقدام مورد توافق 
بين المللي را تكميل كند اظهار نگراني كرده است.

امريكا: از تركيه 
حمايت مي كنيم

وزارت خارجه امريكا ضمن ابراز تسليت به  مناسبت 
كشته شدن شماري از سربازان تركيه در ادلب، اعالم 
كرده اين نهاد از تركيه، به  عنوان متحد خود در ناتو 
حمايت مي كند. به گزارش آناتولي، يك مقام وزارت 
خارجه اياالت متحده درباره آخرين تحوالت ادلب 
و كشته شدن سربازان تركيه گفته: »در برابر چنين 
اقداماتي از تركيه، به  عنوان متحد خود در ناتو حمايت 
مي كنيم. نيروهاي تركيه براي هماهنگي بيشتر و 
كاهش تنش در ادلب در اين منطقه حضور دارند. در 

برابر چنين اقداماتي در كنار تركيه هستيم.« 

مقتدي صدر به تظاهرات 
ميليوني تهديد كرد

رهبر جريان صدر ع��راق به تظاه��رات ميليوني و 
تحصن در اطراف منطقه سبز تهديد كرد. به گزارش 
سومريه نيوز، مقتدي صدر گفته: »ما به عنوان يكي از 
مردم مظلوم عراق به برگزاري جلسه پارلمان جهت 
تصويب كابينه وزارتي كه سهميه بندي نباشد چشم 
دوخته ايم. اگر جلسه اين هفته برگزار نشود يا برگزار 
شود اما كابينه تصويب نشود يا اينكه كابينه شامل 
وزراي متناسب با خواسته هاي مردم و مرجعيت نباشد 
تظاهرات ميليوني مردمي و تحصن در اطراف منطقه 
سبز براي فشار آوردن بر مسووالن جهت نجات عراق از 
فاسدان، طايفه گرايان و نژادپرستان برگزار مي كنيم.« 

تخريب ۱20هزار هكتار 
جنگل در عربستان 

وزير كشاورزي و محيط زيست عربستان اعالم كرده 
ساالنه1۲۰هزار هكتار جنگل در عربستان از بين 
مي رود و بسياري از مناطق عاري از درخت است و 
درختان آنها خشك مي شود. به گزارش عرب نيوز، 
ساالنه 1۲۰هزار هكتار جنگل درخت در عربستان 
از بين مي رود. درختان به مقابله با بيابان زايي كمك 
مي كند و يك محي��ط پايداري را براي خاك ايجاد 
مي كند. در كشورهاي عربي زمين هاي كشاورزي 
از ۷۰ تا 9۰ درصد در معرض تهديد بيابان زايي قرار 
گرفتند. به  رغم آغ��از كمپين جنگل زايي در اكتبر 
گذش��ته، بيابان زايي همچنان تهدي��د جدي در 

عربستان است.
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عكسروز

چهرهروز

اجراي تئاتر هادي مرزبان به تعويق افتاد
اجراي نمايش »دكتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست دارد« به كارگرداني هادي مرزبان به تعويق افتاد. طبق اعالم دست اندركاران اين 
تئاتر، پيش از اين قرار بود اين اثر نمايشي هفته اول اسفند ماه اجراي خود را در تاالر وحدت آغاز كند اما به صالحديد گروه اجرايي و بعد از 
توافق با تاالر وحدت، قرار شد اجراي اين نمايش به زماني ديگر موكول شود. اين نمايش كه داستاني عاشقانه و سياسي دارد، بر اساس داستاني 
به همين نام نوشته شهرام رحيميان اجرا خواهد شد. رضا كيانيان اولين بازيگري است كه بازي او در اين نمايش اعالم شد. در خالصه داستان 
اين اثر نمايش��ي آمده است: اسفنديار و ملك تاج از كودكي به هم عالقه مند بودند و عشقشان به ازدواج انجاميد. حال در كودتاي ۱۳۳۲از 

اسفنديار )دكتر نون( كه از ياران نزديك و وفادار دكتر مصدق است، خواسته مي شود مصاحبه اي ضد نخست وزير انجام دهد. 

بازارهنر

»كرونا« بر فروش سينماها تاثير داشته است؟
آمار فروش برخي فيلم هاي سينمايي در حال اكران 
اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا تعداد مخاطبان 
سينماها پس از انتشار خبرهاي شيوع كرونا ويروس 
در ايران كاهش يافته است؟ به نظر مي رسد خبرهاي 
مرب��وط به ابتالي چن��د نفر در بعضي ش��هرهاي 
كش��ور و هش��دار براي حضور كمتر در مكان هاي 
عمومي سبب شده س��الن هاي سينمايي كشور با 
افت مخاطب در روزه��اي پاياني هفته قبل روبه رو 
شود. مقايس��ه آمار فروش فيلم ها در سايت فروش 
سينماي ايران نشان مي دهد فيلم هاي پرفروشي 
مثل »مطرب« در دو روز گذش��ته )تا لحظه انتشار 
اين گزارش( حدود ۱0 هزار نفر مخاطب داشتند در 
حالي كه فقط جمعه هفته قبل نزديك به ۱۲ هزار 
نفر و پنجشنبه گذشته بيش از ۱0 هزار نفر تماشاگر 
داشته است. اما از سويي ديگر بايد اين موضوع را هم 
در نظر گرفت كه ش��ايد اكران فيلم هاي تازه سبب 
كم رونقي فروش فيلم هاي ديگر ش��ده باشد. مثال 
كمدي »خوب، ب��د، جلف ۲« به كارگرداني پيمان 
قاسم خاني در سه روز اكران خود نزديك به 80 هزار 
نفر مخاطب داش��ته گرچه فيلم هاي ديگري مثل 
»چهل و هفت« و »عطر داغ« روي هم كمتر از يك 
هزار نفر تماشاگر داشته اند. اگرچه تعداد مخاطبان 
سينما در ماه هاي گذشته به داليل مختلف نوسان 
داشته و اين روزها شايد شلوغي هاي آخر سال را هم 
بايد به داليل كم شدن مخاطبان سينما اضافه كرد، 

اما شايد الزم است براي كمتر نشدن حضور تماشاگر 
در سينما به ويژه در شرايط خاص فعلي، تمهيدي 
جدي  انديشيده شود. از جمله تمهيداتي كه به نظر 
مي توان انديشيد نصب محلول هاي ضدعفوني كننده 
در سينماهاس��ت تا خطرات ابتال به اين ويروس را 
كمتر كند و اگر تماشاگري عالئم آنفلوآنزا داشت به 
سينما مراجعه نكند. اما در گزارشي كه به تازگي از 
سوي روابط عمومي سازمان امور سينمايي و سمعي 
بصري منتشر شده، ميزان فروش سينماي ايران در 
يازده ماه سال ۱۳98 به فروشي معادل ۲9۳ ميليارد 
و 8۱۳ ميليون و ۳90 هزار تومان رس��يده اس��ت و 
طي اين مدت ۲5 ميلي��ون و 7۱7 هزار و ۲4۲ نفر 
به تماشاي فيلم هاي درحال اكران نشستند. ميزان 
فروش فيلم هاي سينمايي در يازده ماه سال 97 نيز 
مع��ادل ۲۳۲ ميليارد و ۱5۳ ميلي��ون و 575 هزار 
تومان و تعداد تماشاگران ۲6 ميليون و 6۲۲ هزار و 

۳۲6 نفر بوده است.

تاريخنگاري

حمله به اقبال در دانشگاه تهران 
چهارم اسفند ۱۳۳9، دانشجويان دانشگاه تهران عليه شريف امامي نخست وزير 
و منوچهر اقبال دست به تظاهرات و اعتصاب زدند. در اين تظاهرات خودرو اقبال 
رييس دانش��گاه به وسيله دانش��جويان معترض به آتش كشيده شد. فروردين 
۱۳۳6 كه عالء از نخست وزيري بركنار و حكم نخست وزيري منوچهر اقبال صادر 
شد، بايد روزهاي سخت پيش رو را پيش بيني مي كرد. پزشك سياستمداري كه 
به واسطه درمان رضاخان به دربار او نزديك شده بود، حاال ديگر نفر دوم كشوري 
شده بود كه استبداد دست از دامانش برنمي داشت. كابينه اقبال طوالني ترين 
دولت بعد از ش��هريور ۱۳۲0 بود و سه س��ال و نيم به طول انجاميد. او حكومت 
نظامي را لغو كرد و به جاي آن »س��ازمان اطالعات و امنيت كشور )ساواك(« را 
تشكيل داد. او تشكيل اين سازمان را از افتخارات خود مي دانست و در مورد آن 
گفت: امنيت چنان برقرار است كه نيازي به حكومت نظامي نيست. اقدام ديگر 
او انعقاد قراردادي با شركت نفت ايتاليايي به نسبت ۲5 به 75 به سود ايران بود 
ك��ه تبليغات زيادي را براي رژيم فراهم آورد. از ديگر اقدامات اقبال در اين دوره 
مي توان به ايجاد سازمان بازرسي شاهنشاهي، اخذ چندين وام از دولت امريكا، 
انتقال اختيارات سازمان برنامه و بودجه به رييس دولت و تصويب قانون رسيدگي 
به اموال كارمندان دولت اشاره كرد. انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي ملي 
مقدمات س��قوط دولت اقب��ال را فراهم كرد. تقلب آش��كار در انتخابات فضاي 
كش��ور را متشنج كرد و در نهايت شاه مجبور به بركناري اقبال شد. او پس از آن 
رياست دانش��گاه تهران را به عهده گرفت. اما فضاي دانشگاه براي پذيرش او در 
دانشگاه نيز مهيا نبود. چهارم اسفند ۱۳۳9، به دنبال حمله گروهي از دانشجويان 
دانش��گاه تهران به اتومبيل منوچهر اقبال رييس دانشگاه، اين دانشگاه تعطيل 
ش��د. در تظاهرات آن روز، خودرو اقبال به آتش كش��يده شد. پس از اين، اقبال 
عازم لندن شد و سپس در سال ۱۳4۲ در بازگشت به ايران در سمت مديرعامل 

ش��ركت ملي نفت ايران منصوب شد و تا پايان حياتش در اين سمت باقي ماند. 
او چهارم آذر ۱۳56 قبل از زبانه كشيدن شعله هاي انقالب بر اثر سكته قلبي در 

68سالگي جان سپرد.

پيمان معادي در نقش يك تاجيك در جشنواره برلين
فيلم فرانس��وي »ش��يفت ش��ب« با بازي پيمان 
معادي در بخ��ش نمايش هاي وي��ژه هفتادمين 
جش��نواره بين المللي فيلم ب��ه روي پرده مي رود. 
»شيفت شب« به كارگرداني »آن فونتن« روايتگر 
داستان سه پليس با بازي »عمر سي«، »ويرجيني 
افريا« و »گرگوري گادبيوس« است كه در يكي از 
ماموريت غيرمعمول ش��بانه خود بايد يك مهاجر 
تاجيكستاني )با بازي پيمان معادي( را به فرودگاه 
ببرند اما متوجه مي شوند فرد مهاجر در كشورش 
 به مرگ محكوم ش��ده است و اين س��ه نفر با يك 
دو راهي اخالقي مواجه مي شوند و يك شب وقت 
دارند تا تصميم نهايي خ��ود را در اين باره بگيرند. 
»شيفت شب« روزهاي ۲8، ۲9 فوريه و اول مارس 
)9 و ۱0 و ۱۱ اسفند ماه( در مجموع چهار نمايش 
در بخش  نمايش هاي ويژه برلين خواهد داش��ت.  

پيم��ان معادي چن��د روز قبل اعالم ك��رد كه در 
جشنواره فيلم برلين حاضر نخواهد بود. هفتادمين 
جشنواره فيلم برلين از تاريخ ۲0 فوريه تا اول مارس 
)۱ تا ۱۱ اسفند( برگزار مي شود و امسال »جرمي 
آيرونز« بازيگر تحسين شده سينما و تئاتر انگليس 
به عنوان رييس هيات داوران بخش رقابتي اصلي 

انتخاب شده است.

»تومان« در فرانسه اكران عمومي مي شود
مرتضي فرشباف كارگردان فيلم سينمايي »تومان« 
از فيلم ه��اي رونمايي ش��ده در سي وهش��تمين 
جش��نواره فيلم فجر، از اكران اين فيلم در فرانسه 
خبر داد. مرتضي فرشباف كارگردان فيلم سينمايي 
»تومان« كه در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر 
حضور داشت، درباره زمان نمايش اين فيلم به مهر 
گفت: در حال حاضر به اين فكر مي كنيم كه فيلم را 
دوباره تدوين كنيم يا نه، ولي با توجه با بازخوردهاي 
مثب��ت »تومان« در جش��نواره فيلم فج��ر در پي 
اين هس��تيم كه با يك پخش كننده در ايران براي 
نمايش عمومي آن به نتيجه برسيم با اين وجود يك 
پخش كننده فرانسوي به نام »وايد منيج منت« به 
توافق رسيده ايم تا »تومان« را در خارج از ايران هم 
اكران كنيم. او افزود: اين پخش كننده فرانس��وي، 
پيش از اي��ن كار پخش كنندگي فيلم »س��وگ« 
را هم به عه��ده گرفته بود و ما س��ابقه همكاري با 
يكديگر را داشته ايم از همين رو طبق اين سابقه و 
اينكه »تومان« را خيلي دوست داشتند، حاضر به 
همكاري مجدد شدند. ضمن اينكه ما سعي مي كنيم 
جزو فيلم هاي بخش »دو هفته با كارگردانان« در 
جشنواره كن هم باشيم. بعد از آن و در يك فاصله ۳ 
تا 5 ماهه »تومان« را در فرانسه به نمايش عمومي 
مي گذاريم. فرشباف بيان كرد: براي پخش اين فيلم 

در اي��ران هم در نظر داريم با يك��ي از دفاتر پخش 
كه تواناي��ي و امكانات الزم را دارن��د و مي توانند از 
 فيلم مراقبت كنند، به نتيجه برسيم. ضمن اينكه 
در نظر داريم نس��خه بلندتر »توم��ان« را در گروه 
»هنر و تجربه« به نمايش بگذاريم. اين كارگردان 
در پايان اظهار كرد: در حال حاضر شرايط به گونه اي 
اس��ت كه فيلم ها و صاحبانش زماني را براي اكران 
عمومي انتخاب نمي كنند بلكه براي اين امر انتخاب 
مي شوند كه ديگر فيلمسازان سعي مي كنند فكري 
درباره اين موضوع نداشته باشند. اين مقوله به قدري 
پيچيده و هزارتوي اكران به قدري عجيب است كه 
س��عي مي كنيم درباره اكران خيال پردازي نكنيم 
گويا نمايش عمومي فيلم ها مولفه هايي دارد كه در 
كنترل ما نيست و شانس هايي دارد كه بايد سعي 

كنيم روي اين شانس ها كار كنيم.

میراثنامه

حفاري ها از »ُتل يونجه« داراب سر درآوردند
در حالي يك دانش آموخته باستان شناسي از ايجاد 
چند گودال حفاري غيرمجاز در محوطه تاريخي 
»تل يونجه« خبر مي دهد كه چند سالي است اين 
تپه تاريخي عالوه بر آسيب اتوباني كه از ميانه آن 
رد شده، هر روز شاهد كوچك تر شدن آن از طريق 
رشد زمين هاي كش��اورزي در اطراف خود است. 
از يك س��و هر س��ال تپه تاريخي »تل يونجه« كه 
س��ال ها قبل براي ايجاد اتوبان به دو نيم تقس��يم 
شده بود، به واسطه ش��خم زدن زميِن كشاورزان 
حدود نيم آب مي رود و از سوي ديگر شواهد جديد 
در اين محوطه تاريخي از ايجاد گودال هاي عميق 
و بزرگي كه حكايت از حفاري هاي غيرمجاز دارد، 
در اين محوط��ه خبر مي دهن��د، گودال هايي كه 
به گفته ش��اهدان عيني به زمان زيادي براي حفر 
كردن نياز دارند و قاچاقچي��ان زمان الزم را براي 
اين كار داشتند. محمود ابراهيمي - دانش آموخته 
باستان شناسي دانشگاه مرودشت شيراز- كه حدود 
۱5 روز قبل از تل يونجه ديدن كرده، مي گويد: در 
زمان حضورم با س��ه حفاري غيرمجاز در مناطق 
مختلف تپه مواجه ش��دم، دو حف��اري غيرمجاِز 
جديدتر كه شبيه به س��اختار گور ايجاد شده بود 
و حفاري ديگري كه حدود ده متر عمق داش��ت و 
مشخص نيست چه زماني رخ داده است، اما قطعا 
به زمان زيادي براي كندن نياز داش��ته است. او با 
بيان اينكه گويا دو حفاري ش��بيه ب��ه گور كه در 
فاصله حدود ۱۱ متر از يكديگر انجام ش��ده اند، با 
دس��تگاه به وجود آمده اند، ادامه مي دهد: تا جايي 
كه اط��الع دارم اين محوطه پيش از اين توس��ط 
باستان شناسان مطالعه شده است، اما هنوز هيچ 
كاوِش باستان شناسي روي آن انجام نشده است و 

به نظر مي رسد حدود 6 هزار سال قدمت دارد، يعني 
متعلق به هزاره چهارم قبل از ميالد است. او به ايسنا 
مي گويد: جاي تعجب اس��ت كه حفاران غيرمجاز 
چطور فرصت داش��ته اند، ح��دود ۱0 متر در دل 
زمين حفاري كنند. از يك سو بايد خيلي مطمئن 
باشند كه چيزي وجود دارد و اين كار را انجام دهند 
و از سوي ديگر چطور توانسته اند در زمان زيادي و 
بدون حضور هيچ شخص ديگري كارشان را انجام 
دهند و كسي جلوي كارشان را نگيرد چون فاصله 
زيادي هم با منطقه شهري ندارد، شايد هم آنقدر با 
محوطه آشنايي داشته اند كه از زمان رفت و آمدها 
مطلع بوده اند. در اين شرايط به نظر مي رسد داستان 
»ُتل يونجه« داستان يك روز و يك سال نيست، از 
تقسيم تپه باستاني به دو قسمت كه به هخامنشيان 

نسبتش مي دهند كه بگذريم، سال هاست به يمن 
حضور چند كش��اورز كه يكي جو و گندم مي كارد 
و ديگري امس��ال ُگل برداش��ت مي كند، تپه »ُتل 
يونجه« هر سال كوچك تر از قبل مي شود و كسي 
نيس��ت جواب آن را بدهد تا به جز كشاورزاني كه 
خاكش را بسيار مناسِب كاشت و برداشت مي دانند 
و ميراِث فرهنگي كه هنوز حتي براي بررسي هاي 
اوليه وارد محوطه نشده اند. محوطه اي باستاني و 
بيضي شكل در جاده قديم داراب- فسا و در نزديكي 
داراب كه حاال ش��ايد به خاطر بدشانسي اش بين 
زمين هاي كشاورزي محصور شده اند و بدشانسي 
وقتي بيش از پيش به اي��ن محوطه تاريخي روي 
آورده كه حفاران غيرمجاز در زمان زيادي مي توانند 

كار خود را انجام دهند و كسي مزاحم شان نشود!

ايستگاه

 جاني دپ 
از نقش جديدش گفت

جان��ي دپ با حض��ور در 
جش��نواره فيل��م برلين 
همراه ديگر بازيگران فيلم 
»ميناماتا« در كنفرانس 
مطبوعاتي فيلم شركت 
كرد. به گ��زارش ورايتي، 
جان��ي دپ جمع��ه ۲۱ 
فوريه وارد برلين ش��د تا 

براي حمايت و معرف��ي فيلم جديدش »ميناماتا« 
در كنفران��س مطبوعاتي فيلم ش��ركت كند. وي 
در اين فيل��م در نقش دبليو اوژن اس��ميت عكاس 
مشهور جنگي بازي كرده است. اين فيلم بر مبناي 
رويدادهاي واقعي ساخته شده و داستان آن با تمركز 
بر اس��ميت ساخته شده اس��ت كه در برابر شركت 
قدرتمندي مي ايستد كه مسوول مسموم كردن مردم 
شهر ميناماتا در ژاپن با جيوه در سال ۱97۱ است. 
ديگر بازيگران اين فيلم نيز در برلين حضور يافتند. 
مي نامي از جمله اين بازيگران است كه در فيلم در 
نقش آيلين زن جوان ژاپني بازي كرده كه اسميت را 
متقاعد مي كند به اين تالش دست بزند. بيل نيگي 
نيز در نقش باب هيس بازي كرده كه سردبير مجله 
»اليف« و كارفرماي اسميت است. هيويوكي سانادا 
كه در نقش يك فعال محلي بازي كرده، بنويي دلوم 
فيلمبردار و اندرو لويتاس كارگردان فيلم نيز در اين 
رويداد حضور داشتند. در كنفرانس مطبوعاتي فيلم 
جاني دپ گفت كه كش��ش عجيبي به اس��ميت و 
عكاس��ي او داشت و وقتي كمي درباره زندگي وي و 
تجربياتش مطالعه ك��رد و دريافت او چه چيزهايي 
را قرباني كرد تا بتواند آن لحظات را در عكس هايش 

جاودان كند، اين كشش خيلي بيشتر هم شد.

 واكنش سينمايي ها 
به اظهارات ترامپ عليه اسكار

امري��كا ف��ررا بازيگ��ر 
التي تبار سينماي امريكا 
در واكنش به اظهارنظر 
اخير ترامپ عليه آكادمي 
اسكار و جوايز فيلم كره اي 
»انگل« گفت: توقع نظر 
ديگري غير از اين نمي شد 
از او داش��ت! به گزارش 

ورايتي، امريكا فررا بازيگر و تهيه كننده امريكايي 
ك��ه نزديك به دو دهه اس��ت به عن��وان بازيگري 
التين تبار فعاليت دارد، گفت به تازگي دارد احساس 
مي كند ديگر تهيه كنندگان نيز استعدادهاي التين 
را كشف كرده اند و داستان هاي آنها را با تحسين و 
تمجيد مي سازند. فررا كه بازيگر مهمان و كارگردان 
سريال جديد نتفليكس با عنوان »نجيب« با تمركز 
بر داستاني التين است، درباره اظهارات جنجالي 
ترامپ در تظاهرات كلرادو در روز پنجش��نبه كه 
اهداي اس��كار به فيلمي از كره جنوبي را زير سوال 
برده بود، گفت: براي من اصاًل تعجب آور نبود. هيچ 
چيز نمي توانم به جز اين بگويم كه تو )ترامپ( هيچ 
جاي تعجبي براي من نگذاشته اي! ماروين لموس 
از سازندگان سريال و چارلز دي كينگ تهيه كننده 
آن، البته كمي بيشتر صحبت كردند و لموس گفت: 
فكر مي كنم ترامپ اصاًل فيلم خوب را نمي شناسد 
حتي اگر با آن صورت كوفتي اش با آن روبه رو شود. 
او افزود: »انگل« بهترين فيلمي بود كه من پس از 
مدت ها ديدم. كينگ نيز گفت: بهترين فيلم بايد 
بهترين فيلم باش��د، بهترين فيلمي كه در س��ال 
ساخته شده كه نش��ان دهنده بهترين اثر سينما 
در آن دوره باشد و من به عنوان يك عضو آكادمي 
مي توانم بگويم چقدر از انتخاب اين فيلم و اهداي 
4 جايزه به آن خوش��حال و هيجان زده شدم. فكر 
مي كنم اظهارات ترامپ نشان دهنده يك ذهنيت 

كهنه و قديمي است. 

دومي »كيخا«   در  مسابقات  ژيمناستيك  ملبورن

چرا سرمربي تيم ملي جوانان رفت؟ 

ملي پ��وش   ، كيخ��ا س��عيدرضا 
ژيمناس��تيك اي��ران كه ب��ه فينال 
خرك حلقه اين رقابت ها صعود كرده 
بود توانس��ت به م��دال نقره اين رقابت ها دس��ت 
 پيدا كند. س��عيدرضا كيخا ك��ه در دور مقدماتي 
خرك حلقه نمره خوب ۱4.400 را كس��ب كرده 
بود در فينال اين وسيله موفق شد با نمره ۱5.0۳۳ 
در جايگاه دوم اين رقابت ها قرار بگيرد. ژيمناست 
امريكايي هم با نمره ۱5.400 قهرمان شد. نفر سوم 
اين رقابت ها ژيمناستيك كاري از كشور ژاپن بود. 
همچنين ملي پوشان چين به دليل ويروس كرونا 
در اين رقابت ها حضور نداشتند. كيخا با كسب اين 
نتيجه و با توجه به امتيازاتي كه كسب كرده است 
 يكي از اميدهاي ايران براي كسب سهميه المپيك 
به شمار مي رود. تكليف كسب سهميه المپيك او 
در ۲ رويدادي كه در آين��ده در باكو و قطر برگزار 
مي شود مش��خص خواهد ش��د. رقابت هاي جام 

جهاني ژيمناستيك يكي از مراحل كسب سهميه 
المپيك محسوب مي شود و امتيازاتي كه كيخا در 

اين رقابت ها كس��ب كرد تاثير زيادي در المپيكي 
شدن اين ژيمناست دارد. 

س��رمربي تيم ملي جوانان بعد از ماه ها بي توجهي 
از سوي فدراسيون فوتبال، تصميم به خداحافظي 
از تيم ملي گرفته و شائبه حضور او در تيم صنعت 
نفت آبادان شنيده مي شود. سيروس پورموسوي، 
س��رمربي تيم ملي فوتبال جوانان با انتشار پيامي 
در فض��اي مج��ازي از ادامه حض��ور در تيم ملي 
كناره گيري كرد. وي چند ماه قبل به همراه اين تيم 
جوانان در ورزش��گاه دستگردي تهران توانست از 
مرحله مقدماتي به عنوان تيم نخست راهي مرحله 
نهايي مسابقات قهرماني آسيا شود. قبل از انتشار 
پيام خداحافظي او از تيم ملي، شائبه حضورش در 
تيم صنعت نفت آبادان وجود داشت و با اتفاقي كه 
امروز رخ داده، اين موضوع قوت يافته است. اقدام 
صنعت نفت براي جذب سرمربي تيم ملي جوانان 

در حالي اس��ت كه اخيرا س��رمربي اين تيم ليگ 
برتري قراردادش را فسخ كرد و به عنوان سرمربي 
تيم ملي بزرگساالن ايران مشغول به كار شده است. 
نكته مهم در نحوه جدايي پورموسوي از تيم ملي 
مربوط به مسائل حقوقي و قرارداد اين مربي است 

چرا كه وي بعد از مرحله مقدماتي هيچ قراردادي با 
تيم ملي جوانان نداشته و در ماه هاي اخير به علت 
كوتاهي مس��ووالن فدراسيون، قراردادش تمديد 
نشد. از س��وي ديگر، پورموسوي دستمزد قرارداد 
قبلي خودش را هم دريافت نكرده است و هم چنان 
از تيم ملي ايران طلبكار است. با توجه به وضعيت 
نابس��امان فدراس��يون فوتبال و كوتاهي مهدي 
تاج در دوره رياس��تش و ادامه اين اتفاق در دوران 
سرپرس��تي بهاروند و نبود مناب��ع مالي در خزانه 
فدراس��يون فوتبال، به نظر مي رسد پورموسوي با 
قبول پيشنهاد صنعت نفت، يكي از تيم هاي باالي 
جدول ليگ برتر خواسته كه به وضعيت يك بام و 
دو هواي فدراسيون فوتبال در رابطه با قراردادش 

پايان دهد.

ورزشي


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08
	Taadol-09
	Taadol-10
	Taadol-11
	Taadol-12
	Taadol-13
	Taadol-14
	Taadol-15
	Taadol-16

