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اهميت و جايگاه اقتصاد چين در نظام عرضه و تقاصاي 
جهاني كاال و مواد اوليه باعث ش��ده است بحران شيوع 
ويروس كرون��ا در چين به كاهش تعام��ات صنعتي و 
بين المللي اين كشور و افت رشد اقتصادي چين و ديگر 
كش��ورهاي جهان منجر ش��ود. تارنماي شبكه خبري 
»سي .ان .ان.« در گزارش��ي عنوان داشت، حدود دو دهه 
پس از ش��يوع بيماري سارس كه منش��أ آن هم از چين 
بود، ويروس كرونا به نحو ملموس��ي ب��ه اقتصاد جهان 
آسيب وارد كرده است.  در حالي كه اقتصاد چين در سال 
۲۰۰۳ كمتر از ۴ درصد توليد خال��ص ملي جهان را در 
اختيار داش��ت، اكنون اين كش��ور به تنهايي ۱۶ درصد 
توليد جه��ان را در اختيار دارد. س��ارس در س��ال هاي 
۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ بيش��تر از ۸ هزار نف��ر را بيمار كرد كه 
در نهايت ۷۷۴ نفر از آنها مردند. براس��اس برآورد برخي 
موسسه ها، در اثر اين بيماري در س��ال ۲۰۰۳، اقتصاد 
چين بي��ش از ۴ ميلي��ارد دالر زيان ديد و كش��ورهاي 
شرق آس��يا و همس��ايگان چين هم در كل ۱۸ ميليارد 
دالر خسارت متحمل شدند. آمار بيماران مبتا به كرونا 
تاكنون بيشتر از ۳۴ هزار نفر و تعداد جانباختگان در ۲۵ 
كشور جهان نيز بيش از ۷۰۰ نفر اعام شده است. نكته 
نگران كننده سرعت همه گيري بيماري جديد است كه 
با شتاب بسيار بيشتري گسترش مي يابد. شايد شيوع 
اين بيماري هم بخشي از روند جهاني سازي ارزيابي شود 
كه به موازات تقسيم منافع ناشي از تعامات كشورهاي 
جهان، هزينه هاي يك معامله مبتني بر وابستگي متقابل 
هم به ديگر كش��ورها س��رايت مي يابد. به گزارش سي .

ان .ان.، به صنايع خودروس��ازي چين دس��تور داده شد 
تا از بازگش��ايي كارخانه ها پس از پايان تعطيات سال 
نو چيني خودداري كنند و برخي ش��ركت ها چون اپل 
نمايندگي خود را تا ۱۰ روز بعد از تعطيات تعطيل اعام 
كردند. شركت هاي خودروس��اي فولكس واگن، تويوتا، 
دايملر، جنرال موتورز، رنو، هوندا و هيونداي از بازكردن 
كارخانه هاي خود صرفنظر كردند. تويوتا تا حدود دوهفته 
بعد تعطيلي دفاتر و كارخانه هاي خ��ود چين را تمديد 
كرد. شاخص سهام »اس اندپي« پيش بيني كرده است 
كه همه گيري اين بيماري توليد صنعت خودروس��ازي 
چين را در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ حداقل ۱۵ درصد 
كم مي كند. فروشگاه  برند بريتانيايي »بلوبري« كه ۶۴ 
نمايندگي در چين دارد حدود يك س��وم آنها را تعطيل 
اعام و مدير اجرايي اين شركت اعام كرد ويروس كرونا 
تأثير منفي محس��وس بر صنعت فروش كاالي لوكس 
داشته است. شركت Qualcomm كه از آن به عنوان 
بزرگ ترين توليدكننده تلفن هاي هوشمند در جهان نام 
برده مي شود نيز هشدار داد كرونا بر بازار توليدات آنها هم 
تاثير منفي فراواني داشته است. گردشگري چين سهم 
عمده اي در فرايند اين صنعت در جهان دارد. هر س��ال 
ميليون ها نفر از شهروندان چين به كشورهاي منطقه و 
جهان سفر مي كنند. سهم گردشگري شهروندان چيني 
با حدود ۱.۵ ميليون مسافر به استراليا به تنهايي از چند 
كشور بزرگ امريكا، بريتانيا و ديگر كشورها بيشتر است. 
مردم چين بيش از ۱۲ ميليارد دالر براي سفر به استراليا 

هزينه مي كنند، ح��ال آنكه اين رقم ب��راي امريكايي ها 
حدود ۴ و براي انگليسي ها ۳.۵ ميليارد دالر است. همين 
موضوع در مورد س��فر چيني ها به كش��ورهاي منطقه 
همچون تايلند و سنگاپور و غيره صادق است. يكي ديگر 
از منابع درآمدي اس��تراليا حضور دانشجويان خارجي 
اس��ت كه در س��ال به ۳۴ ميليارد دالر مي رسد. بخش 
مهمي از اين دانش��جويان از چين و كشورهاي همسايه 
آن به استراليا سفر مي كردند و به دومين صنعت پردرآمد 
استراليا پس از بخش صنايع فلزي رونق مي بخشيدند. 
اما اكنون با بسته شدن پروازها و ايجاد محدوديت سفر، 
بخش مهمي از اين درآمدها براي ترم هاي آموزشي سال 

۲۰۲۰ محقق نخواهد شد.

   تاثير كرونا بر اقتصاد جهان
اين رك��ود به صورت زنجي��ره اي به ديگر كش��ورها هم 
كشيده مي شود. در بخش قطعه س��ازي خودرو كاهش 
قطعات توليد شده در چين موجب شد تا كارخانه هايي 
كه ب��راي كاهش قيمت ب��ر روش ه��اي مديريتي فاقد 
انب��ارداري متكي هس��تند، در ديگر كش��ورها تعطيل 
شوند. كارخانه هيونداي در كره جنوبي و فيات در اروپا از 
جمله نمونه هاي اين موضوع بوده اند. با اين حال بسياري 
از تحليلگران اعتقاد دارند ت��ا همين ميزان توقف توليد 
يا اختال در فعاليت كارخانه ه��ا و صنايع قابل جبران 
است به شرط آنكه از سرعت گسترش بيماري در چين 
كاسته شود. اگرچه اين امر به كاهش رشد اقتصاد منتهي 
مي ش��ود، در دوره هاي بعد اين كمب��ود جبران خواهد 
شد. اگر تعداد مبتايان به كرونا افزايش يابد، زيان هاي 
اقتصادي آن نيز به س��رعت افزاش خواهد يافت. تكرار 
پيامدهاي وابستگي متقابل در اقتصاد جهان را مي توان 
در عرصه هاي مختلف مش��اهده كرد. در س��ال ۲۰۱۱ 
پس از زلزله ژاپن، خط توليد بس��ياري از ش��ركت هاي 
خودروساز جهان توقف ش��د زيرا دسترسي آنها به يك 
نوع رنگدانه خاص ك��ه در كارخان��ه اي نزديك نيروگاه 
اتمي فوكوشيما توليد مي ش��د، قطع شده بود. بسياري 
از فعاالن بازار جهاني كاال از پيامدهاي آبش��ارگونه اين 
بحران در اقتصاد و تجارت نگران هستند. به باور مشاور 
اقتصادي ارشد گروه »Allianz« بحران شيوع ويروس 
ابتدا كشور را فلج مي كند و به تدريج با گسترش ويروس 
در داخل كشورها، تجارت داخلي، مصرف، توليد و پويايي 
مردم كاهش مي يابد. اگر در اين شرايط از رشد همه گيري 
ويروس جلوگيري نش��ود بر س��رعت اين فرايند افزوده 
مي ش��ود و ركود به حالت منطقه اي و سپس به سطوح 
بين المللي و جهاني ارتقا مي ياب��د. در اين حالت بحران 
باعث توقف تجارت، زنجيره عرضه و س��فر در گس��تره 
جهاني خواهد شد. برخي تحليلگران كرونا را مانند سارس 
مي بينند. بايد به ياد داشت اگرچه اقتصاد چين چهار برابر 
بزرگ تر از آن زمان ش��ده، به همان اندازه آسيب پذيري 
چين افزايش يافته است. اگر كاال در چين ساخته نشود 
يا اينكه ترس از بيماري مانع ورود كاالها از مبدأ چين به  
كشورها گردد، چرخ بس��ياري از صنايع جهان از شرق 

آسيا تا اروپا، آفريقا و قاره امريكا مي خوابد.

كرونا و زنجيره ركود جهاني
مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
قطع بند ن��اف نفت از اقتصاد در ش��رايطي كه س��ايه 
تحريم هاي يكجانبه امري��كا عليه ايران ب��ه اوج خود 
رس��يده، به يكي از آرمان هاي اقتصاد ايران بدل ش��ده 
اس��ت. آرماني كه شايد اغلب كش��ورهاي داراي منابع 
طبيعي دس��ت كم به آن فكر مي كنند. ام��ا اين آرمان 
چگون��ه عمليات��ي و اجرايي خواهد ش��د؟  در پاس��خ 
به اين س��ئوال، ابتدا باي��د پيامد درآمدهاي ناش��ي از 
نفت براي اقتص��اد را مرور كرد. نف��ت، گاز و همچنين 
محصوالت معدن��ي در زمره ثروت هاي خ��دادادي به 
ش��مار مي روند كه با تاش و فعاليت به نس��بت اندك 
توليدي، درآمدهاي دالري زي��ادي را به اقتصاد هديه 
مي دهند، از همين رو اس��ت كه برخي آن را »نعمت« 
مي دانند. اما اين همه داستان نيست. اغلب كشورهاي 
داراي منابع طبيعي به دليل سياست ها و ساختارهاي 
مشكل دار اقتصادي نمي توانند از اين نعمت خدادادي 
به نفع اقتصاد و رشد و بالندگي ش��هروندان خود بهره 
مند ش��وند. از همين رو اس��ت كه نف��ت را »نقمت« 
مي خوانند. حال سئوال اين است كه مكانيسم تبديل 
نعمت به نقمت چگون��ه كار مي كن��د؟ در يك مدل و 
تعريف بسيار ساده مي توان گفت كه تبديل درآمدهاي 
دالري ناش��ي از نفت به ريال و تزريق مستقيم آنها به 
بودجه هاي ساالنه كش��ور، س��وخت موتور تورم زاي 
اقتصاد كش��ور به ش��مار مي رود. )البته همه مي دانيم 
كه از اواخر ده��ه ۱۳۸۰ و اوايل ده��ه ۱۳9۰ فعاليت 
غيرقانوني و مشكل دار موسسه هاي اعتباري به سوخت 
مضاعف چرخه تورم زا در اقتصاد ايران بدل ش��ده اند.(  
افزون بر تورم زايي اين شيوه اس��تفاده از درآمد منابع 
طبيعي، از آنج��ا كه تعيين نرخ كاالهاي��ي مانند نفت 
و گاز در بازار بين الملل��ي صورت مي گيرد و تحت تاثير 
ريسك هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك اقتصادي 
و غير اقتصادي متعدد، بعضا نوسان هاي شديدي را نيز 
تجربه مي كند، از اين رو، بنا نهادن فعاليت هاي كشور 

بر اساس درآمدهاي پرنوسان و نامعلوم نفت، از منطق 
اقتصادي بي بهره است. از همين رو، برخي كشورهاي 
نفتي پيشرفته براي مقابله با دو مشكل ياد شده )تورم 
و نوس��ان نرخ نفت( اقدام به ايجاد »صندوق توس��عه 
ملي« كرده اند و درآمدهاي نفتي خود را به اين صندوق 
واريز مي كنند تا به طور مس��تقيم وارد اقتصاد و بودجه 
كشور نشود. چنين صندوقي در ايران نيز طي دهه هاي 
گذش��ته و با عناوين مختلف راه اندازي شده است اما از 
كارآيي الزم برخوردار نبوده اس��ت. چرا كه بر اس��اس 
مطالعات اقتصادي انجام ش��ده، با افزايش درآمدهاي 
نفتي در ايران، ميل دولت ها به تزريق بيشتر درآمدهاي 
حاصله از نفت به اقتصاد نيز بيش��تر ش��ده است. البته 
راه اندازي چنين صندوق هايي براي كشورهايي همچون 
ايران، كاركرد ديگ��ري نيز دارند و آن، جبران كس��ري 
بودجه به هنگام كاهش شديد قيمت ها است. بي گمان 
اغلب اقتصاددانان بر اين مس��اله كه تورم »ام الفس��اد« 
اقتصاد كشور به شمار مي رود، توافق دارند. تجربه زيسته 
مردم طي دهه هاي اخي��ر و به ويژه طي يكي دو س��اله 
اخير نيز مويد اين مساله هس��ت كه تمام بازارها و نرخ 
تمام كاالها تحت تاثير افزايش نرخ تورم به شدت افزايش 
يافته اند و خود ب��ر حجم اين گلوله برف��ي افزوده اند. در 
چنين شرايطي است كه اقتصاددانان به اصاح ساختار 
تخصي��ص منابع كش��ور در قالب بودجه هاي س��االنه، 
اصاح نظام بانكي و  اصاح نظام مالياتي توصيه كرده و 
مي كنند.  در عين حال، بايد به اين مساله اذعان كرد كه 
اصاحات اقتصادي به غير از اينكه نيازمند اجماع و اراده 
واحد در اركان حاكميت است، مستلزم انباشت سرمايه 
اجتماعي نيز هست. مس��اله اي كه به نظر مي رسد، طي 
يكي دو ساله اخير به دليل فضاي حاكم بر حوزه سياست 
داخلي كش��ور به ش��دت تضعيف شده اس��ت. از اين رو 
است كه انتظار مي رود، مسووالن كشور با تعديل برخي 
رويكردها و ايجاد برخي گشايش هاي سياسي در فضاي 
عمومي جامعه، شرايط تشكيل سرمايه اجتماعي مورد 

نياز براي انجام برخي اصاحات اقتصادي را فراهم آورند.

نفت و راه هاي نرفته
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

نفت و راه هاي نرفته
قطع بند ن��اف نفت از 
در ش��رايطي  اقتصاد 
كه س��ايه تحريم هاي 
يكجانب��ه امريكا عليه 
اي��ران ب��ه اوج خ��ود 
رس��يده، به يك��ي از 
اقتص��اد  آرمان ه��اي 
ايران بدل شده است. 
آرماني كه ش��ايد اغلب كشورهاي داراي منابع 
طبيعي دس��ت كم به آن فكر مي كنند. اما اين 

آرمان چگونه عملياتي و اجرايي خواهد شد؟
در پاس��خ به اي��ن س��ئوال، ابتدا باي��د پيامد 
درآمدهاي ناش��ي از نفت براي اقتصاد را مرور 
كرد. نف��ت، گاز و همچنين محصوالت معدني 
در زمره ثروت هاي خدادادي به شمار مي روند 
كه با تاش و فعاليت به نسبت اندك توليدي، 
درآمده��اي دالري زيادي را ب��ه اقتصاد هديه 
مي دهند، از همين رو اس��ت كه برخ��ي آن را 
»نعمت« مي دانند. اما اين همه داستان نيست. 

مجيد  اعزازي

 صفحه 7  

انرژي

زنگنه: تحريم، ابزار امريكا 
براي بازاريابي نفت

قرارداد هاي نفتي در راس��تاي افزايش توليد نفت 
اي��ران در حالي ك��ه ش��ديدترين تحريم ها دامن 
صنعت نفت را گرفته، همچنان بس��ته مي شوند. 
ديروز وزي��ر نفت در يكي از همين مراس��م، يعني 
آيين امضاي قرارداد طرح بهبود بازيافت، افزايش 
توليد و بهره برداري از ميدان هاي پارس��ي و پرنج، 
بين ش��ركت ملي نفت ايران و گروه مپنا بيان كرد 
كه معتقد اس��ت يكي از انگيزه هاي مهم امريكا در 

استفاده از ابزار تحريم، تسلط بر بازار نفت و ...

بانك و بيمه

 تاثير كرونا 
بر افزايش قيمت جهاني طال

روز ش��نبه ۱9 بهمن ماه 9۸ در بازارهاي جهاني 
اونس طا ۱۵۷۱ دالر معامله ش��د كه با افزايش 
نس��بت به هفته گذش��ته همراه ش��ده است. در 
ب��ازار آزاد و معامات نق��دي نيز قيم��ت دالر به 
۱۳۷۵۰تومان رس��يد كه با افزايش نسبي نسبت 
به هفته گذشته همراه شده و برخي كارشناسان 
 ،fatf معتقدند كه ب��ا نزديك ش��دن به مهل��ت
انتظار مي رود كه بازار ارز با تحوالتي مواجه شود. 
همچنين روز شنبه قيمت خريد و فروش طا به 
دنبال افزايش نرخ اونس جهاني و نرخ دالر افزايش 
يافت.به گ��زارش تعادل، بهاي خري��د هر دالر در 
تابلوي صرافي هاي بانكي ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان و 
فروش ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان درج شدو نرخ خريد 
هر يورو ني��ز ۱۴ هزار و ۷۰۰ توم��ان و نرخ فروش 
آن ۱۵ هزار معامله ش��د. در س��امانه سنا نيز نرخ 
لحظه اي قيمت خريد دالر ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان و 
قيمت فروش آن ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعام شد. 
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 كميسيون تلفيق بودجه 99 كشورتصويب كرد

 شهرداري ها 
 مامور اخذ  ماليات 
از خانه هاي خالي

مجلس

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسامي گفت: رشد و پيشرفت ايران در چهل سال 
عمر انقاب در زير فشار تحريم و تكانه هاي شديد 
اقتصادي، ستودني است. هادي قوامي روزگذشته 
در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه خراسان 
ش��مالي اظهار داش��ت: اگر ش��وك و تكانه هاي 
اقتصادي كه دش��من براي ايران اس��امي ايجاد 
كرده نبود، رشد و توسعه در بخش هاي مختلف، 

بسيار بيشتر از اين بود. 
نماينده مردم اسفراين در مجلس افزود: در نظام 
اسامي، با رويكرد عدالت محور و توسعه خدمات 
در تمام نق��اط، اقدامات خوبي در زمينه توس��عه 
كشور انجام شده و در بخش هاي مختلف از جمله 
كش��اورزي، گردش��گري و صنعت شاهد توسعه 
هستيم اما اگر توطئه ها و فشارهاي دشمن نبود، 
دستاوردهاي انقاب بسيار بيش از اين ميزان بود.  
وي گفت: بودجه س��ال 9۰، با ۱۲۰ ميليارد دالر 
و بودجه س��ال 9۱ با ۶۰ ميليارد دالر بسته شد، و 
اين نشان از تاثير فشار هاي اقتصادي و تكانه هاي 
تحريم ها بر برنامه ريزي ها دارد.  وي اظهار داشت: 
اگر امريكا و س��ردمداران كه ادعاي دموكراس��ي 
دارند، اج��ازه مي دادند، مردم اي��ران بيش از اين، 
به آنچه حقشان است دس��ت مي يافتند، اگر اين 
فشارها نبود، قطعا نرخ بيكاري در ايران تك رقمي 
بود و تورم هم به اين مي��زان نبود.   رييس مجمع 
نمايندگان مردم خراس��ان ش��مالي در مجلس 
شوراي اسامي با بيان اينكه دشمن، با تحريم هاي 
ظالمانه ايران، حقوق مردم ما را ناديده گرفته است 
گفت: اگر انقاب اسامي، مسير توسعه را طبيعي 
و بدون تنش و فش��ارهاي اقتصادي طي مي كرد، 
توس��عه و پيش��رفت بيش از اين ميزان بود.  او با 
اشاره به مشكات اقتصادي و خسارت هاي جنگ 
تحميلي خاطرنشان كرد: در جنگ تحميلي، هزار 
ميليارد دالر خسارت به ايران تحميل شد و البته 
براي جبران هم، كوتاهي شده اس��ت.  قوامي در 
بخش ديگري از سخنان به مبالغ دريافتي تبصره 
۱۴ اليحه بودجه س��ال 99 مربوط به درآمدهاي 
هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و گفت: بيش از ۲۶۰ 
هزار ميليارد تومان منابع ناش��ي از ارزش افزوده، 
در تبصره ۱۴ اليحه بودجه س��ال آتي ديده شده 
اس��ت.  وي افزود: امريكا با خروج از برجام، تاش 
داشت تا با مش��كل فروش نفت براي ايران، مردم 
را دچار مشكات اقتصادي كرده و آنان را به نظام 
بدبين و گايه مند كند، اس��تكبار مي خواس��ت 
با مش��كات اقتصادي، مردم ايران را علت نظام 
بشوراند.  عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراي اسامي افزود: خوشبختانه، با اين منابع، 
به معيشت مردم كمك مي شود و بخشي از نيازها 

تامين مي شود.

قوامي: پيشرفت ايران زير 
فشار تحريم ها ستودني است

اخبار

گير او پترس��ون، نماينده ويژه دبيركل سازمان 
ملل متحد در امور س��وريه با علي اصغر خاجي 
دس��تيار ارش��د وزير امور خارجه كش��ورمان 
در امور ويژه سياس��ي دي��دار و گفت وگو كرد. 
به گ��زارش ايس��نا، در اين دي��دار در خصوص 
آخرين تحوالت س��وريه به ويژه موضوع ادلب، 
كميته قانون اساسي، بازسازي، كارگروه تبادل 
بازداشت ش��دگان و ربوده ش��دگان، آوارگان و 
ساير امور بشردوستانه بحث و تبادل نظر صورت 
گرف��ت. در اين دي��دار همچني��ن زمينه هاي 
همكاري مش��ترك جمهوري اس��امي ايران و 
س��ازمان ملل متحد براي كمك به حل و فصل 
بحران سوريه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
دستيار ارش��د وزير امور خارجه در اين ديدار با 
مرور آخرين تحوالت سوريه به بررسي وضعيت 
ادلب پرداخت و بر ضرورت مبارزه با تروريس��م 
و لزوم اجراي توافق س��وچي تصري��ح كرد. وي 
افزود: جمهوري اس��امي ايران بر رعايت حفظ 
جان غيرنظاميان و جلوگيري از استفاده از آنها 
به عنوان سپر انساني تاكيد و جهت كمك به حل 
و فصل اختافات ميان تركيه و سوريه آمادگي 
دارد. همچنين طرفين ب��ر ضرورت حل و فصل 
بحران س��وريه از طريق فرايند هاي سياس��ي و 
گفت وگوهاي س��وري- س��وري تاكيد كردند. 
نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد كه در 
چارچوب رايزني هاي منطقه اي به كش��ورمان 
سفر كرده است با ارايه گزارشي از برخي اقدامات 
و تح��ركات صورت گرفت��ه به وي��ژه ماقات با 
مسووالن سوري، از حمايت جمهوري اسامي 
ايران براي ت��داوم فعاليت ه��اي كميته قانون 

اساسي قدرداني نمود.

آمادگي ايران براي كمك 
به حل اختالف تركيه و سوريه 

امام جمعه لواس��انات در توييتي اعام كرد: در 
لواس��ان خبرهاس��ت. بنابر اخبار موثق معاون 

شهرسازي شهرداري لواسان هم بازداشت شد.
حجت االسام سيد سعيد لواساني، عصر شنبه 
در توييت خ��ود گفت: وقتي گفته مي ش��د با 
مردم خوب رفتار كنيد و آن��ان را اذيت نكنيد، 
اهمي��ت نمي دادند. به گ��زارش ايرن��ا، در ماه 
جاري شهردار، دو عضو شوراي شهر و چند تن 
از كارمندان شهرداري لواسان دستگير شدند 
و تا اين لحظه علت اين دس��تگيري ها از سوي 
مراجع قضايي به صورت رس��مي اعام نشده 
اس��ت. لواس��ان يكي از ش��هرهاي شهرستان 
ش��ميرانات در ۱۱ كيلومتري ش��مال شرقي 

پايتخت واقع شده است. 

معاون شهردار لواسان 
دستگير شد

جهان

 فراخوان براي ورود اروپا
به رقابت تسليحاتي
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رييس بنياد مسكن انقاب اسامي با بيان اينكه اين 
نهاد تعهد ساخت ۵۰ هزار واحد مسكوني در مناطق 
س��يل زده را دارد گفت: ۴۰ هزار واحد مس��كوني در 
مناطق س��يل زده استان هاي خوزس��تان، گلستان و 

لرستان تا پايان سال جاري تحويل مردم مي شود.
به گزارش ايرنا، عليرضا تابش اظهار كرد: ۸۰ هزار واحد 
مسكوني نيز در مناطق س��يل زده نيازمند بازسازي 
بود كه عمليات بهسازي اين واحدها هم طي ماه هاي 
گذشته انجام و تحويل شده است. او با اشاره به اينكه 
عمليات بازسازي واحدهاي مسكوني در نقاط اصلي 
سيل تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد، گفت: 

۲۵ هزار واحد مس��كوني خارج از نق��اط اصلي جاري 
شدن س��يل در اس��تان هاي گلس��تان، خوزستان و 
لرستان ساخته شده است. تابش با اشاره به سيل اخير 
در استان سيستان و بلوچستان افزود: ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
واحد مسكوني در اين سيل تخريب شده اند كه بنياد 
مسكن تا بهار سال آينده تمامي اين واحدها را احداث و 
بازسازي خواهد كرد. تابش يادآور شد: فرآيند بازسازي 
منازل مسكوني استان سيستان و بلوچستان هم اكنون 
در مرحله تشكيل پرونده و معرفي مالكان به بانك هاي 
عامل جهت گرفتن وام باعوض ق��رار دارد كه پس از 

اين مرحله كار ساخت با سرعت آغازخواهد شد.

تحويل ۴۰ هزار واحد مسكوني در مناطق سيل زده 

مسكن

۵ س��ال پس از تصويب قانون اخذ ماليات بر خانه هاي 
خالي، حاال از مجلس خبر مي رسد كه ايجاد بسترهاي 
ماليات س��تاني از خانه هاي خالي به شهرداري سپرده 
ش��ده اس��ت. آنگونه كه ديروز در كميس��يون تلفيق 
مجلس شوراي اس��امي تصويب شد، نيمي از ماليات 
وصولي از خانه هاي خالي در اختيار ش��هرداري و نيم 
ديگر به خزانه واريز خواهد ش��د. حاال بايد منتظر ماند 
و ديد ش��هرداري عزم ايجاد زمينه هاي الزم را خواهد 

داش��ت يا مثل گذاش��ته اجراي اين قان��ون در محاق 
مي ماند. ب��ه گزارش »تع��ادل«، در س��ال ۱۳9۴ بود 
كه در اصاحيه قانون ماليات هاي مس��تقيم تصويب 
ش��د و طبق قانون جديد دولت مكلف شد از خانه هاي 
خالي با شرايط خاصي ماليات بگيرد. دريافت ماليات 
از خانه ه��اي خال��ي در چارچ��وب اصاح��ات قانون 
ماليات هاي مس��تقيم مصوب ۱۳9۴ و در قالب حكم 

ماده )۵۴(، در دستور كار قرار گرفت. 

»تعادل« وضعيت بازار ساخت و ساز طي 17 سال گذشته 
را بررسي مي كند

 ضرباهنگ شاخص
 پيش نگر بازار مسكن 

 صفحه 13  

 صفحه 3  

 رهبر انقالب در ديدار جمعي از فرماندهان 
و كاركنان نيروي هوايي و نيروي پدافند هوايي ارتش: 

بايد قوي شويم تا جنگ نشود



روي موج خبر

     بررسي روند اصالحات ساختاري بودجه؛ پاد|
در جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا روند اصالحات ساختاري بودجه مورد 
بررس��ي قرار گرفت. چهل و شش��مين جلسه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، ديروز با حضور 
س��ران قوا، معاون اول رييس جمه��ور، وزراي 
ذي ربط، دادس��تان كل كشور و معاون اول قوه 
قضاييه برگزار شد. در بخشي از اين جلسه روند 
اصالحات س��اختاري بودجه مورد بررسي قرار 
گرفت. در ادامه جلسه درباره چگونگي هماهنگي 
بين قوا براي انجام بهينه امر نظارت به نحوي كه 
موجب افزايش كارآمدي و سرعت جريان امور 
دستگاه هاي اجرايي شود، تصميم گيري و مقرر 
شد ظرف س��ه ماه آتي طرح پيشنهادي تهيه و 
به تصويب شوراي عالي رسانده شود. همچنين 
در اين جلس��ه گزارش��ي از روند واگذاري هاي 
بنگاه هاي متعلق به صندوق هاي بازنشستگي و 
تأمين اجتماعي و مشكالت اجرايي آن توسط 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به جلس��ه ارايه 
شد. اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
بر ادام��ه روند واگذاري ها با رعايت كامل منافع 
ذي نفعان و به كارگيري بهينه سرمايه ها و منابع 
موج��ود در جهت اه��داف و ماموريت هاي اين 
صندوق ها تأكيد كردند. در ابتداي اين جلس��ه 
اعض��ا ضمن تبريك دهه مب��ارك فجر به ملت 
ايران خواستار حضور همه آحاد ملت و ايرانيان 
در مراسم راهپيمايي روز ۲۲ بهمن ماه به عنوان 
نماد وحدت و انسجام ملي و مشاركت عمومي 
در مقابله با جنگ تحميلي اقتصادي از س��وي 

دولت امريكا شدند.

    ايران آماده همكاري در چارچوب احترام 
به حاكميت سوريه است؛ خبرآنالين |

وزير امور خارجه كش��ورمان، بر آمادگي كامل 
ايران براي هر نوع همكاري در چارچوب احترام 
به حاكميت، استقالل، وحدت و تماميت ارضي 
سوريه تاكيد كرد. »گير پترسون« نماينده ويژه 
دبيركل س��ازمان ملل متحد در امور سوريه كه 
به تهران سفر كرده است، ظهر ديروز با »محمد 
جواد ظريف« وزير امور خارجه ديدار كرد. در اين 
ديدار ظريف با اشاره به راه حل سياسي به عنوان 
تنها راهكار حل بحران سوريه بر آمادگي كامل 
ايران براي هر نوع همكاري در چارچوب احترام 
به حاكميت، استقالل، وحدت و تماميت ارضي 
س��وريه تاكيد كرد. پترس��ون نيز در اين ديدار 
ديدگاه خود در خصوص روند سياس��ي و ديگر 
موضوعات مورد عالقه را با وزير امور خارجه ايران 
مورد تبادل نظر قرار داد. پترسون عالوه بر ديدار 
با ظريف، با ديگر مقامات وزارت امور خارجه نيز 
درخصوص آخرين تحوالت مربوط به س��وريه 

ديدار و گفت وگو خواهد كرد.

    مخالف�ت قاطعانه نامزده�اي دموكرات 
امريكا با ترور سپهبد سليماني؛ ايسنا |

نامزدهاي دموكرات انتخابات رياست جمهوري 
۲0۲0 در امري��كا در يك مناظ��ره انتخاباتي با 
تصميم رييس جمهور كشور خود براي به شهادت 
رساندن سپهبد قاسم سليماني مخالفت كردند و 
آن را غيرقانوني دانس��تند. نامزدهاي دموكرات 
انتخابات رياست جمهوري امريكا سه روز مانده 
به برگزاري انتخابات مقدماتي درون حزبي خود 
در ايالت نيوهمپشاير در يك مناظره انتخاباتي به 
سواالتي پيرامون سياست خارجي شان در قبال 
ايران، كره شمالي، روسيه، افغانستان و موضوعات 
ديگر در صورت به قدرت رسيدن پاسخ دادند. به 
نوشته روزنامه نيويورك تايمز، اغلب اين نامزدها 
در پاس��خ به اين سوال كه آيا از نظر آنها حمله به 
سپهبد قاسم سليماني قانوني بوده است يا خير؟ با 
اين اقدام مخالفت كردند و دو نفر از آنها نيز تصميم 
رييس جمهور ترامپ براي ترور قاسم سليماني را 

به شدت زير سوال بردند.

    شكايت ۴۸ خانواده شهداي مدافع حرم 
از دونالد ترامپ؛ ايسنا |

مديرعام��ل موسس��ه حقوقي عدال��ت از طرح 
دع��واي ۴۸ خانواده ش��هداي مدافع حرم عليه 
ترامپ خبر داد . »سيدمحمدرضا موسوي فرد« 
ديروز در نشس��ت خبري تبيين دعوي حقوقي 
خانواده مدافعان حرم عليه امريكا اظهار داشت: 
برخي خانواده هاي ش��هداي مداف��ع حرم از ما 
خواستند كه از برخي مقامات امريكايي به دليل 
نقش اي��االت متحده در ش��كل گيري داعش و 
گروه هاي تروريستي ش��كايت كنند. بر اساس 
قوانين بين الملل تصمي��م گرفتيم كه از برخي 
مقام هاي امريكاي��ي و در راس آن دونالد ترامپ 
و كس��اني كه در ترور حاج قاسم سليماني نقش 
داشته اند، شكايت كنيم. موسوي فرد خاطرنشان 
كرد: براس��اس قوانين داخلي كشور از سال ۹0 
ما مباني حقوقي ب��راي پيگيري اتباع امريكا كه 
عليه منافع كش��ورمان اقدام انجام داده اند را در 

دادگاه هاي داخلي داريم.

    راز انگشتر عقيق حاج قاسم سليماني
از زبان خودش؛ باشگاه خبرنگاران |

انگشتر عقيق حاج قاسم سليماني در روزهاي 
قبل و پس از شهادتش مورد توجه دوستداران 
اين شهيد بزرگوار بود. در تصاويري كه از سپهبد 
شهيد حاج قاسم سليماني وجود دارد، همواره 
انگشتري عقيق با نگين بزرگ در دستش ديده 
مي ش��ود كه پس از ترور او در ف��رودگاه بغداد 
نيز تصاويري از اين انگش��تر در فضاي مجازي 
دست به دست شد. سردار سليماني در ويديويي 
راز اينكه چرا اين انگش��تر هميشه در سفر هاي 
جنگي در دس��تش بوده اس��ت را بيان مي كند 
و مي گويد: اين انگش��تر هديه رهبر انقالب به 
سردار سليماني است كه ۷ سال آرزوي داشتن 

آن را داشته است.

ايران2

رهبر انقالب در ديدار جمعي از فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي و نيروي پدافند هوايي ارتش: 

بايد قوي شويم تا جنگ نشود و تهديد دشمن تمام شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي فرمان��ده كل قوا صبح روز 
گذشته )شنبه( در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروي 
هواي��ي و نيروي پدافند هوايي ارتش، واقعه ۱۹ بهمن 
س��ال ۱۳۵۷ را نتيجه اطمينان ام��ام خميني )ره( و 
مبارزان به وعده الهي دانس��تند و گفتن��د: اگر تفكر 
تخلف ناپذير بودن وعده الهي در جامعه حاكم شود و 
مسووالن هوش��يارانه عمل كنند، تهديدها به فرصت 
تبديل خواهد شد و تحريم مي تواند عامل نجات كشور 
از وابستگي به نفت و حل بسياري از مشكالت شود. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
رهبر انق��الب اس��المي در اين ديدار ك��ه در چهل و 
يكمين سالروز بيعت تاريخي همافران نيروي هوايي با 
امام خميني )ره( در ۱۹ بهمن ۵۷ برگزار شد، اين واقعه 
را يك حادثه فراموش نشدني و اعجاب برانگيز و داراي 
درس ها و عبرت هايي خواندند و افزودند: در دوران رژيم 
گذشته، نيروي هوايي ارتش يكي از نزديك ترين نيروها 
به مركز قدرت و امريكا ب��ود اما رژيم طاغوت، ضربه را 
از همين ني��رو خورد كه هيچگاه تصور آن را نمي كرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: براساس 
آيات قرآني، خداوند از جايي به دش��من ضربه مي زند 
كه هيچگاه انتظار آن را ندارد و مومنين نيز از ناحيه اي 
تقويت و حمايت مي ش��وند كه انتظار آن را نداشته اند 
كه در فرهنگ ديني، »رزق ال يحتسب« يا همان رزقي 
كه در محاس��بات مادي جايي نداش��ته است، ناميده 
مي شود. رهبر انقالب اسالمي با اشاره به آيات قرآني كه 
صراحتًا و موكداً از نصرت ياري كنندگان دين خدا ياد 
شده است، افزودند: بايد به اين وعده هاي الهي اطمينان 
داش��ت و با اميد به آينده به حركت رو به جلو با قدرت 
ادامه داد. حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: اگر 
چنين تفكر و روحيه اي در هر مجموعه و جامعه ايماني 
حاكم شود، افراد آن مجموعه با عزم راسخ، تهديدها را 
به فرصت تبدي��ل خواهند كرد. همان گونه كه نيروي 

هوايي به رغم تحريم هاي امريكا، اكنون عالوه بر تعمير 
و بازس��ازي جنگنده ها و هواپيماها، طراحي و ساخت 
جنگنده را نيز انجام داده اس��ت. ايشان رمز موفقيت 
و پيش��رفت نيروي هوايي را تبديل تهديد به فرصت، 
قطع اميد از بيگانگان و تكيه بر توانايي ها و ظرفيت هاي 
داخلي برشمردند و افزودند: اين موضوع قابل تعميم 
به كل كش��ور است و مي توان به رغم تحريم ها كه يك 

حركت جنايتكارانه اس��ت، براي كش��ور فرصت هاي 
زي��ادي را به وجود آورد. رهبر انقالب اس��المي تأكيد 
كردند: اگر مسووالن هوشيارانه عمل كنند مي توان با 
استفاده از شرايط تحريم، اقتصاد كشور را از وابستگي به 
نفت كه عامل مهم بسياري از مشكالت است، نجات داد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتن��د: البته برخي افراد 
با هوش در داخ��ل هيات حاكمه امري��كا متوجه اين 

موضوع هستند و گفته اند نبايد بگذاريم ايران اقتصاد 
بدون نفت را تجربه كند و به همين دليل بايد مسيري را 
باز بگذاريم تا اقتصاد ايران به كلي از پول نفت جدا نشود 
كه مسووالن به خصوص مس��ووالن اقتصادي بايد در 
اين خصوص هوشيار باشند. ايشان با اشاره به پيچيده تر 
شدن ابزارها و شيوه هاي دشمنان خاطرنشان كردند: 
در مقابل، شيوه ها و روش هاي جمهوري اسالمي نيز 

پيچيده تر از گذشته ش��ده است به گونه اي كه اكنون 
در بخش هاي گوناگون كشور، روش ها و كارهاي كاماًل 
منطقي، پيچيده و پيش رونده اي در جريان است كه 
تأمين كننده عمق راهبردي كش��ور است و دشمن را 
زمين گير كرده است. ايشان با تأكيد بر لزوم قوي شدن 
كشور در همه جهات به ويژه در زمينه دفاعي گفتند: 
ما به دنبال تهديد هيچ كشور و ملتي نيستيم بلكه به 
دنبال حفظ امنيت كشور و جلوگيري از تهديد هستيم. 
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر اينكه ضعيف بودن، 
دشمن را تش��ويق به اقدام خواهد كرد، افزودند: براي 
آنكه جنگ نش��ود و براي آنكه تهديد تمام شود، بايد 
قوي شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، نيروهاي مسلح 
به وي��ژه نيروي هوايي ارتش، نيروي هوافضاي س��پاه 
و س��ازمان صنايع دفاع را به ت��الش براي تقويت بنيه 
دفاع��ي در ابعاد مختلف، دقت در پيش بردن كارهاي 
مهم و حداكثر استفاده از ظرفيت ها و استعدادها توصيه 
كردند و گفتند: اگر روساي قبلي امريكا مسير شيطاني 
اين رژيم را در زير پوشش هايي دنبال مي كردند، امروز 
انحراف، جنگ افروزي، فتنه سازي و طمع امريكايي ها 
به داش��ته هاي ديگران، علني و بدون پوشش است و 
اين مس��ير باطل دشمنان ملت ايران قطعًا محكوم به 
شكست است. پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، 
امير سرتيپ نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي ارتش با 
بيان گزارشي از پيشرفت برنامه هاي اين نيرو در ابعاد 
»ارتقاء توان رزم«، »پشتيباني، فني و قطعه سازي« و 
»پويايي سازمان و ارتقاء كيفيت نيروي انساني« گفت: 
طراحي و ساخت پهپاد، مهمات هوشمند و هواپيماي 
با سرنشين، تعميرات موتور و قطعات هواپيما، كمك به 
مناطق سيل زده از طريق پرواز هواپيماهاي ترابري و 
راه اندازي آمبوالنس هوايي كشور با تجهيز يك هواپيما 
به امكانات پيشرفته پزشكي از جمله فعاليت هاي نيروي 

هوايي بوده است.

مسوول سياست خارجي اروپا بعد از سفر به واشنگتن اعالم كرد

 شرط زنده ماندن برجام 
گ�روه ايران|در پايان سفر به تهران و واشنگتن و در 
شرايطي كه بسياري از تحليلگران سفر بورل به اين دو 
پايتخت را آخرين فرصت ها براي نجات برجام تفسير 
و تعبير مي كردند، مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا با بيان اينكه ديپلماس��ي بدون پش��توانه عمل و 
اقدام راه به جايي نخواهد برد، اعالم كرد: »اگر بخواهيم 
برجام زنده بماند، بايد اطمينان حاصل كنيم كه ايران 
در ازاي بازگشت به اجراي كامل اين توافق، از مزاياي 
آن برخوردار شود.« عباراتي كه جوزف بورل با بيان آنها 
تصويري از چشم انداز پيش روي برجام را ارايه مي كند. 
چشم اندازي مبتني بر »وظايف« و »تعهدات« دو طرف 
كه از يك طرف ايران را به منافعي كه در بطن برجام روي 
آنها تاكيد شده مي رساند و از سوي ديگر به دغدغه هايي 
كه برخي كشورهاي غربي در خصوص دانش هسته اي 
ايران مطرح مي كنند، پاسخ مي دهد. رويكردي كه ايران 
از زمان خروج ترامپ از برج��ام روي آن تاكيد و اعالم 
كرده كه تنها راه تداوم برجام؛ تمركز روي اين وظابف و 
تعهدات دو طرفه است. در برابر اين رويكرد معقول ايران، 
اما اياالت متحده با به كارگيري اهرم هاي فشار اقتصادي 
و سياس��ي تالش مي كند تا ايران را وادار به پذيرفتن 
توافقي كند كه هيچ پايه و اساس منطقي ندارد.دوشنبه 
۱۴بهمن ماه بود كه جوزف بورل به منظور گفت وگو 
درباره طيف هاي وسيعي از موضوعات مهم، مانند برنامه 
جامع اقدام مش��ترك )برجام(، افزايش تنش ها ميان 
تهران و واشنگتن و مس��ائل منطقه اي به تهران سفر 
كرد و با مقامات بلندپايه ايران گفت وگو هاي مفصلي 

انجام داد. سفري كه بسياري از كارشناسان آن را آخرين 
گام هاي اروپا براي حفاظت از برجام و تداوم آن تحليل 
و ارزيابي و اعالم كردند كه بورل به دنبال آن است كه از 
طريق بازآفريني وظايف و تعهدات دو طرف و تاكيد بر 
اجراي آنها، زمينه نجات برجام را فراهم كند. بورل، چند 
روز بعد از سفر به تهران اما چمدان هايش را براي سفر 
تازه اي بست و عازم واشنگتن شد تا با مايك پمپئو، وزير 
امور خارجه، رابرت اوبراين، مشاور امنيت ملي، جارد 
كوشنر، مشاور رييس جمهور و نانسي پلوسي، رييس 
مجلس نمايندگان امريكا ديدار و گفت وگو كند. هرچند 
جزيياتي از گفت وگو هاي ب��ورل و مقامات امريكايي 
منتشر نش��د، اما زمزمه هايي در اين خصوص شنيده 
شد كه اياالت متحده چارچوب تازه اي را براي توسعه 
مناسبات ارتباطي با ايران ارايه كرده است تا بر اساس 
آن بتوان دورنماي ارتباطي مشخصي را ميان دو طرف 
ترسيم كرد. ديروز بورل اظهارات تازه اي را بعد از مالقات 
با مايك پمپئو وزير امور خارجه امريكا در واشنگتن و 
در يادداشتي در نشريه امريكايي پروجكت سينديكيت 
بيان كرد. مطالبي كه با پيگيري آنها مي توان تصويري 
از راهبردهاي آتي كشورهاي اروپايي در خصوص برجام 

و امنيت منطقه دست پيدا كرد.

  اهداف اروپا از مذاكره
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا با بيان اينكه 
ديپلماس��ي بدون پش��توانه عمل و اقدام راه به جايي 
نخواهد ب��رد، گفت: اگر بخواهيم برج��ام زنده بماند، 
بايد اطمينان حاصل كنيم كه ايران در ازاي بازگشت 

به اجراي كامل اي��ن توافق، از مزاي��اي آن برخوردار 
ش��ود. بورل كه جمعه ش��ب با مقام هاي امريكايي در 
واشنگتن ديدار كرد، در يادداشت خود به طرح ادعايي 
رييس جمهوري امريكا درباره صلح خاورميانه موسوم 
به »معامله قرن« اشاره كرد و گفت: اگر خواهان برقراري 
صلح ميان فلس��طين و اسراييل هستيم بايد از طريق 
راه حل بر پايه مذاكره كه طبق قوانين بين الملل و مورد 
توافق تمام طرف ها باش��د به آن برسيم. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا سه ش��نبه هم��راه با بنيامين 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي در كاخ سفيد 
حاضر شد و با رونمايي از طرح خود موسوم به »معامله 
قرن« اعالم كرد كه اين طرح، ش��هر قدس را پايتخت 
يكپارچه رژيم صهيونيستي مي داند. بيشتر دولت هاي 
اروپايي و اتحاديه اروپا واكنش س��ردي را به اين طرح 
نشان داده و بر لزوم از س��رگيري مذاكرات روند صلح 
خاورميانه تأكيد كرده اند. بورل در اين خصوص تصريح 
كرد كه ديپلماسي بدون اقدام عملي محقق نمي شود؛ 
اگر مي خواهيم آتش بس ش��كننده ليبي پايدار باشد 
بايد از تحريم معامالت تسليحاتي حمايت كنيم. اگر 
نمي خواهيم كشورهاي منطقه ساحل آفريقا گرفتار 
بي قانوني و بي ثباتي ش��وند بايد تالش ه��اي خود را 
افزايش دهيم. وي س��پس عنوان كرد كه كشورهاي 
جامعه جهاني بايد سهم خود را در اين زمينه ها ايفا كنند. 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا افزود كه فراتر از 
بحران هاي موجود در همسايگي اروپا دو اولويت وجود 
دارد. اول اينكه اتحاديه اروپا بايد راهبرد جديدي را با و 
براي آفريقا ترسيم و از مسائلي همچون تجارت، نوآوري، 

تغييرات آب و هوايي، فضاي مجازي، سرمايه گذاري 
براي معنا دادن به ادعاي برابري بهره برداري كند. دوم 
اينكه به گفت��ه او اتحاديه اروپا بايد رويكرد جدي تري 
را نس��بت به بازيگران راهبردي جهان از جمله اياالت 
متحده، چين و روسيه اتخاذ كند. بورل با اشاره به وجود 
برخي اختالف نظرها افزود كه س��ه كش��ور در حوزه 
سياست قدرت و تحوالت بين المللي نقش مهمي ايفا 
مي كنند و در اين مي��ان اتحاديه اروپا بايد از ارزش ها، 
منافع و اصول توافق شده بين المللي حمايت كند. بورل 
تصريح كرد كه رسيدن به اين دستاورد ساده نيست و 
ممكن است تا پايان امسال نتوان به آن دست پيدا كرد. 
اما پيروزي و باخت در مبارزات سياسي بستگي به اين 

دارد كه چگونه آن را ترسيم كنيد. 

  تطبيق اروپا با واقعيات جهاني
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا تصريح كرد 

كه تمركز اتحاديه اروپا در س��ال جاري ميالدي روي 
اين نكته خواهد ب��ود كه از نقش بازيگ��ري كه هنوز 
در جست وجوي هويت مي گردد، فاصله بگيرد. بورل 
عنوان كرد ك��ه اتحاديه اروپا بايد خ��ود را با تحوالت 
بين المللي تطبيق دهد و به دنيا از دريچه  كنوني و نه 
آنچه آرزو مي كند نگاه كند. وي دنيا را به عرصه رقابت 
ژئواس��تراتژيك تعبير كرد كه رهبران برخي كشورها 
براي اس��تفاده از زور و اقتصاد به عنوان س��الح، ابايي 
ندارند. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا به عنوان 
مثال توضيح داد، براي اينكه اتحاديه اروپا بازنده رقابت 
ميان امريكا و چين نشود بايد با استفاده از زبان قدرت، در 
كسوت يك بازيگر ژئواستراتژيك ايفاي نقش كند. وي با 
اشاره به دشواري هاي اين رويكرد يادآور شد كه اتحاديه 
اروپا بر پايه صلح، حاكميت قانون و چند جانبه گرايي 
تشكيل شد و اينك با استفاده از اراده سياسي بايد در 

عرصه تحوالت بين المللي تاثيرگذار باشد.
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بازنگري در مجازات حبس
دستور كار جدي قوه قضاييه است
رييس ق��وه قضاييه با بيان 
اينكه »قانون«، ابزار قاضي 
است و بايد در قوانين مربوط 
به حبس بازنگاه جدي شود، 
گفت: به دنبال ايجاد تعادل 
در اين موضوع هس��تيم و 
بازن��گاه درب��اره حبس در 
دستور كار قوه قضاييه قرار گرفته است. به گزارش اداره 
كل روابط عمومي قوه قضاييه، رييسي در ديدار اعضاي 
»كميس��يون وزراي دادگستري و معاونان پارلماني و 
حقوقي ادوار«با بيان اينكه اگر روي »محوريت قانون« 
توافق نكنيم كار سخت مي شود، تاكيد كرد: بايد همه 
جريان��ات، توافق كنند كه كش��ور در همه حوزه ها بر 
اس��اس »قانون« پيش برود و همه حق��وق را رعايت 
كنند. البته اين به منزله آن نيس��ت كه قانون در همه 
جا كامل است بلكه منظور اين است كه »قانون ناقص« 
بهتر از بي قانوني و »رفتار س��ليقه اي« اس��ت. رييس 
قوه قضاييه يكي از دس��تور كارهاي ضروري مجلس 
يازدهم را بازنگري در برخي مواد آيين دادرسي عنوان 
كرده و اف��زود: در بازنگري قوانين، حبس  بايد مربوط 
به جرايمي باش��د كه واقعا به اين مجازات نياز اس��ت 
در غيراينصورت الزم اس��ت از مجازات هاي بازدارنده 
ديگر غير از حبس استفاده كنيم. در ابتداي اين ديدار 
اعضاي كميسيون به بيان نقطه نظرات خود در رابطه 
با دستگاه قضايي كشور پرداخته و با استقبال از تأكيد 
قوه قضاييه بر »قانون گرايي و حاكميت نگاه حقوقي«، 
نس��بت به تحوالت ق��وه قضايي��ه در دوره اخير ابراز 

خوش بيني كردند. 

دادگاه »روح اهلل زم« به زودي 
برگزار مي شود

س��خنگوي قوه قضاييه در 
گفت وگ��و با رادي��و تهران 
درب��اره آخري��ن وضعيت 
زم«  »روح اهلل  پرون��ده 
گف��ت: ما اه��ل احتماالت 
نيستيم و صبر مي كنيم كه 
رس��يدگي ها انجام شود و 
قاضي تصميم بگيرد. وي افزود: طي روز هاي آينده دادگاه 
پرونده »روح اهلل زم« برگزار و در چارچوب مقررات به آن 
رسيدگي مي شود. اسماعيلي تصريح كرد: اين پرونده 
غير از متهم اصلي، ۵ بازداشتي ديگر نيز دارد و افرادي هم 
احضار شدند كه پرونده در دست بررسي است. در ارتباط 
با اين پرونده اف��رادي در بخش هاي مختلف به عنوان 
متهم حضور دارند و از طيف هاي مختلف اسامي مطرح 
است كه تا زماني كه پرونده رسيدگي نشود، نمي توانيم 
در مورد آن صحبت كنيم. اس��ماعيلي تصريح كرد: ما 
پرونده »روح اهلل زم« را تفكيك كرديم تا به طور مجزا به 
آن رسيدگي شود، پرونده افراد ديگر هم به مرور زمان 
رسيدگي خواهد شد. وي درباره بازداشت ۵ نفر در ارتباط 
با كالهبرداري از كانديدا هاي انتخابات مجلس براي احراز 
صالحيت آنها گفت: اين افراد كالهبردار هستند و هيچ 
ارتباطي با شوراي نگهبان و بررسي صالحيت ها ندارند 
و متهمان اين پرونده مانند بسياري از كالهبرداري ها و 
ادعا هاي دورغين ديگر باعث سلب اعتماد مردم و ربودن 
اموال مردم شده اند. اسماعيلي گفت: رييس قوه قضاييه 
دستور آزادسازي اين خودرو ها را نداد، بلكه اعالم كرد كه 
بايد تعيين تكليف شوند، زيرا روند رسيدگي به پرونده 

طوالني شده است.

احتمال دارد اصالح طلبان درباره 
عدم ارايه ليست تجديدنظر كنند
سخنگوي حزب اعتماد ملي 
گفت: اگر تأييد صالحيت 
نامزدهاي اصالح طلب ادامه 
داشته باش��د به نحوي كه 
امكان ارايه ليس��ت باشد، 
شوراي عالي سياست گذاري 
اصالح طلبان مي تواند ارايه 
ليس��ت را مورد بررس��ي مجدد قرار ده��د. به گزارش 
فارس، ديروز سه شخصيت شاخص اصالح طلبان يعني 
محمدعلي افشاني شهردار سابق تهران و عضو شوراي 
مركزي حزب اعتماد ملي، محمدحسين مقيمي استاندار 
سابق تهران و افشين عال از فعاالن فرهنگي اين طيف 
سياسي تاييد صالحيت شدند. در شرايطي كه برخي 
افراد از عدم تهيه ليست از سوي اصالح طلبان در انتخابات 
اسفندماه صحبت كرده بودند، اسماعيل گرامي مقدم 
مي گويد اگر تاييد صالحيت نامزدهاي اصالح طلب ادامه 
داشته باشد به نحوي كه امكان ارايه ليست باشد، شوراي 
عالي سياست گذاري اصالح طلبان مي تواند ارايه ليست 
را مورد بررس��ي مجدد قرار دهد. بايد فضاي انتخاباتي 
را باز گذاش��ت و اصالح طلبان نيز به فعاليت بپردازند. 
شوراي عالي سياس��ت گذاري اصالح طلبان از ابتدا بنا 
بر مشاركت در انتخابات داشت اما فضا به گونه اي پيش 
رفت كه اين اختيار و امكان از آنها گرفته شده است. به 
هر حال اصالح طلبان طرفداراني دارند، بنابراين اگر اين 
انگيزه حضور از آنها گرفته شود مسووليت آن بر عهده 
كيست؟اگر بنا است اصالح طلبان در انتخابات حضور 
فعال داشته باشند بايد در مورد صالحيت نامزدهاي آنها 

تجديد نظر صورت گيرد. 

امريكا: آلمان نبايد در جشن 
22 بهمن شركت كند!

در حالي كه س��فير امريكا 
در آلمان از حضور مقامات 
آلماني در جش��ن مراس��م 
پيروزي انقالب اس��المي 
ايران به شدت عصباني است، 
اما برلي��ن آن را امر معمول 
ديپلماتيك خوانده است. به 
گزارش فارس، سفير امريكا در آلمان كه به شدت موضع 
ضد ايراني دارد در روزهاي گذشته از موضع دولت آلمان 
در ارسال پيام تبريك س��الگرد پيروزي انقالب ايران و 
جشن گرفتن اين مراس��م انتقاد كرد. به نوشته وبگاه 
شبكه خبري  فاكس نيوز، »ريچارد گرنل« سفير امريكا 
در جمهوري فدرال آلمان در اين زمينه گفت، مسووليت 
اخالقي برلين حكم مي كند كه اين كشور در زمينه حقوق 
بشر ايران مواضع بسيار قاطعي داشته باشد. سفير امريكا 
در آلمان كه به شدت مواضع ضد ايراني دارد در ادامه از 
هنجارشكنان و اغتشاشگران چندي قبل در ايران دفاع 
كرد. وي سال هاست كه به دولت »آنگال مركل« صدر 
اعظم آلمان توصيه مي كند از حمايت از ايران دس��ت 
بكشد. سفير امريكا در آلمان همچنين گفت كه جشن 
گرفتن تداوم موجوديت رژيم ايران، پيامي خالف اين 
را ارسال مي كند. وزارت خارجه آلمان نيز در بيانيه اي 
كه براي فاكس نيوز ارس��ال كرده، اعالم كرده است كه 
جشن گرفتن روزهاي ملي هر كشوري، اقدام معمول 
ديپلماتيك در روابط دوجانبه است. در بخشي از اين بيانيه 
تاكيد شده است: »تا زماني كه جمهوري فدرال آلمان 
همچنان روابط ديپلماتيك خود را با ايران حفظ مي كند، 
اين امر در مورد جشن هاي ملي آينده نيز صدق مي كند.« 

آيين هاي اربعين شهيد سپهبد 
حاج قاسم سليماني تشريح شد
در آستانه فرارسيدن اربعين 
شهادت سردار سليماني و 
ديگر ش��هداي مقاومت در 
جنايت تروريس��تي رژيم 
متج��اوز امري��كا در بغداد، 
سرتيپ دوم پاسدار رمضان 
شريف س��خنگو و مسوول 
روابط عمومي كل سپاه آيين هاي گراميداشت اين عزيزان 
را اعالم كرد. به گزارش ايلنا، سخنگوي سپاه پاسداران 
آيين هاي گراميداشت اربعين س��ردار سرافراز شهيد 
سپهبد حاج قاسم سليماني و شهداي مقاومت را تشريح 
كرد و گفت: مراسم چهلم شهادت سردار سليماني در 
تهران ۲۴ بهمن، در كرمان ۲۷ بهمن و ساير استان هاي 
كشور بين ۲۴ الي ۲۷ بهمن ماه برگزار مي شود. وي افزود: 
براساس برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي به عمل آمده 
مراسم چهلم شهيد قاسم سليماني و همراهان شهيدش 
در تهران در روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه پس از نماز مغرب 
و عشاء با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم در مصالي 
بزرگ امام خميني)ره( برگزار مي شود. سخنگوي سپاه 
پاسداران همچنين درخصوص برگزاري مراسم مشابه 
در كرمان و ديگر شهرهاي كش��ور گفت: مراسم ويژه 
شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني و همراهان در كرمان 
در روز ۲۷ بهمن ماه و در ساير مراكز استان ها و شهرهاي 
كشور نيز بين ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه متناسب با شرايط و 
برنامه ريزي هاي استاني برگزار خواهد شد. شريف تاكيد 
كرد: به فضل الهي مردم بصير، انقالبي و قدرشناس ايران 
اسالمي با حضور پرشكوه و اجتماع عظيم در راهپيمايي 

۲۲ بهمن و اربعين قاسم سليماني شركت كردند.

چهره ها
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شهرداري  ها مسوول ماليات  ستاني از خانه هاي خالي
5 س�ال پس از تصويب قانون اخ�ذ ماليات بر 
خانه هاي خالي، حاال از مجلس خبر مي رس�د 
كه ايجاد بسترهاي ماليات ستاني از خانه هاي 
خالي به شهرداري س�پرده شده است. آنگونه 
كه ديروز در كميسيون تلفيق مجلس شوراي 
اسالمي تصويب شد، نيمي از ماليات وصولي از 
خانه هاي خالي در اختيار شهرداري و نيم ديگر 
به خزانه واريز خواهد شد. حاال بايد منتظر ماند 
و ديد ش�هرداري عزم ايجاد زمينه هاي الزم را 
خواهد داشت يا مثل گذشته اجراي اين قانون 

در محاق مي ماند.

به گ��زارش »تعادل«، در س��ال 1394 ب��ود كه در 
اصالحيه قانون ماليات هاي مس��تقيم تصويب ش��د 
و طبق قان��ون جديد دولت مكلف ش��د از خانه هاي 
خالي با شرايط خاصي ماليات بگيرد. دريافت ماليات 
از خانه ه��اي خال��ي در چارچوب اصالح��ات قانون 
ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 و در قالب حكم 
ماده )۵4(، در دستور كار قرار گرفت. طبق اين ماده، 
واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش 
از يكصد هزار نفر كه به اس��تناد سامانه ملي امالك و 
اسكان كشور )موضوع تبصره ۷ ماده 1۶9 مكرر اين 
قانون( به عنوان »واحد خالي« شناسايي مي شوند، از 
سال دوم به بعد مشمول ماليات به نسبتي از ماليات 
بر اجاره خواهند ش��د، با اين حال ماليات واحدهاي 
خالي در س��ال دوم معادل يك دوم ماليات متعلقه، 
سال سوم برابر ماليات متعلقه و سال چهارم و به بعد 
يك ونيم برابر ماليات متعلقه خواهد بود. اما اين قانون 
تاكنون اجرا نشده است. اين در حالي است كه آمارها 
نشان مي داد كه خانه هاي خالي ايراني تا نزديك به دو 
ميليون و 800 هزار واحد در كل كشور ازدياد يافته اند. 
همچنانكه ن��رخ خانه هاي خالي كش��ور از رقم 4.۲ 
درصد در سال 138۵ )حدود ۶33 هزار واحد خالي( 

به 8.3 درصد در سال 1390 )حدود 1.۶ ميليون واحد 
خالي( و 11.3 درصد در سال 139۵ به حدود )حدود 
۲.8 ميليون واحد خالي( در سال جاري رسيده است. 
اين در حالي اس��ت كه محاسبات نشان مي دهد نرخ 
طبيعي خانه هاي خالي طي دوره زماني مذكور، چهار 
درصد بوده اس��ت. اين وضعيت بيانگر ش��كاف قابل 
توجهي بين نرخ طبيعي و نرخ واقعي خانه هاي خالي 

در بازار مسكن ايران است.

  اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
چه سرنوشتي پيدا كرد؟

وزارت راه و شهرسازي به مدت دو سال از تصويب اين 
قانون موظف بود س��ازوكار اجراي اين قانون را فراهم 
كند. در اين مدت سازمان امور مالياتي بارها اعالم كرد 
كه وزارتخانه مذكور از فراهم كردن زمينه هاي الزم براي 
اجرا كه از جمله آن مي توان به اجراي سامانه اي در اين 
زمينه اش��اره كرد امتناع مي كند.  وزير وقت راه نيز هر 

زماني كه درباره ايجاد اين سامانه و علل تاخير در فراهم 
كردن بسترهاي اجراي آن مورد پرسش قرار مي گرفت، 
پاسخ دهي را به آينده موكول مي كرد و در نتيجه آن شد 
كه اكنون با گذر ۵ سال از تصويب قانون آن هنوز اجرا 
نشده است. حاال ولي از كميسيون تلفيق مجلس شوراي 
اسالمي خبر مي رسد كه مكانيزم هاي اجراي دريافت 
ماليات از خانه هاي خالي به شهرداري سپرده شده است. 
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كشور، س��ازمان امور مالياتي مكلف است با همكاري 
شهرداري هاي سراسر كشور واحدهاي مسكوني خالي 
از سكنه واقع در ش��هرهاي با جمعيت بيش از يكصد 
هزار نفر جمعيت در سال هاي 139۷ 1398 و 1399 
را شناسايي و ماليات متعلقه را بر اساس ماده ۵4 مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم و اصالحات بعدي از مالكان 
آنها اخذ كند. معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره 11 
ماده ۵3 قانون ماليات مستقيم با اصالحات و الحاقات 
بعدي در محاس��به ماليات موض��وع اين حكم در نظر 
گرفته نمي شود. همچنين ۵0 درصد از درآمد حاصل از 
اين ماليات به حساب درآمد عمومي در رديف 110 ۲04 
جدول شماره ۵ اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و 
۵0 درصد باقي مانده به عنوان س��هم شهرداري ها به 
حساب شهرداري هاي محل اخذ ماليات واريزمي شود. 
س��ازمان امور مالياتي كش��ور و وزارتخانه ه��اي راه و 
شهرسازي و نيرو و ديگر وزارتخانه هاي ذي ربط اين حكم 
مكلفند كليه اطالعات الزم جهت شناسايي خانه هاي 
خالي از سكنه را در اختيار شهرداري كشور قرار دهند. 
رييس س��ازمان مالياتي در اين خصوص معتقد است، 
آنچه كميسيون تلفيق تصويب كرده، در حقيقت ماليات 
بر اصل ثروت است، به عبارت ديگر ما دو نوع ماليات در 
حوزه مس��كن داريم، يكي ماليات ب��ر نقل و انتقال كه 
مالياتي فراگير است و همه افراد در زمان فروش خانه بايد 
اين ماليات را پرداخت كنند، حاال چه واحد مسكوني يا 
خودرو لوكس باشند يا نباشند اما ماليات پيشنهاد شده 
از سوي كمييون تلفيق، مالياتي است كه بر اصل ثروت 
تلقي مي ش��ود. وي تاكيد كرد: اين موضوع قبال نيز در 
قانون وجود داشته اما اجرايي نشده است، با اين حال اين 
مصوبه مي تواند آغازي باشد بر دريافت ماليات از اصل 
ثروت كه اقدام مثبت و مفيدي است. اين مقام مسوول 
در پاسخ به اينكه آيا شرايط اجراي اين مصوبه وجود 
دارد يا خير؟ گف��ت: بي ترديد اين امكان وجود دارد و 

با تصويب مجلس مصوبه مذكور اجرايي خواد شد.
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 واريز عيدي كاركنان دولت
با حقوق بهمن ماه 

سخنگوي سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم 
كرد: عيدي كاركنان دولت با حقوق بهمن ماه 

واريز مي شود. 
مهدي قمصريان سخنگوي س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور اعالم كرد: عيدي كاركنان دولت 
با حقوق بهمن ماه واريز مي شود. بر اساس اعالم 
قمصريان، هي��ات وزيران مبل��غ ثابت دوازده 
ميليون ريال را به نس��بت م��دت خدمت تمام 
وقت در سال 1398 به عنوان پاداش آخر سال 
)عيدي( تعيين كرده اس��ت.  بر اساس مصوبه 
هيات دولت، پرداخت پاداش آخر سال )عيدي( 
به كاركنان خريد خدمت، قراردادي و موقت به 
نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1398 

خواهد بود. 
سخنگوي سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: 
مي��زان پرداخت پ��اداش آخر س��ال )عيدي( 
بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه 
از كارافتادگي، حقوق وظيفه وراث مستخدمين 
متوفاي مش��مول صندوق هاي بازنشس��تگي 
كشوري، س��ازمان تامين اجتماعي نيروهاي 
مسلح و ساير صندوق هاي بازنشستگي نيز به 
مبلغ ثابت دوازده ميليون ريال حسب مورد از 
محل بودجه مصوب صندوق بازنشس��تگي يا 

دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پرداخت است.
قمصري��ان اف��زود: خدمت نيمه وق��ت بانوان 
از لحاظ اج��راي اين تصويب نام��ه، تمام وقت 
محس��وب مي ش��ود و معلمان حق التدريس 
نيز نس��بت به س��اعات تدريس مش��مول اين 

تصويب نامه خواهند بود.
س��خنگوي س��ازمان برنامه و بودج��ه تصريح 
كرد: ش��ركت هاي دولتي موظفن��د از پرداخت 
هر نوع مبلغ��ي تحت عنوان عي��دي يا عناوين 
مشابه عالوه بر مبلغ مذكور به مديران و اعضاي 
هيات مديره خودداري كنند و سازمان حسابرسي 
يا حسابرسان قانوني شركت ها مكلفند نظارت 

الزم در اين خصوص اعمال نمايند.

جريمه سنگين در انتظار وكال 
و پزشكان متخلف

رييس كل س��ازمان ام��ور ماليات��ي گفت: در 
صورت سرپيچي وكال و پزشكان از ثبت نام در 
سامانه امور مالياتي، در زمان بررسي اظهارنامه، 
ماليات و جريمه سنگيني عليه متخلفان اعمال 

خواهيم كرد.
اميدعلي پارسا رييس كل سازمان امور مالياتي 
در گفت وگو ب��ا مهر، اظهار ك��رد: طبق قانون 
پزش��كان وكال و 1۵ صن��ف ديگر ك��ه اعالم 
كرديم بايد در سيستم س��ازمان امور مالياتي 
ثبت نام كنند. فرض كنيد حال اصاًل كسي ثبت 
نام نكند، س��ازمان امور مالياتي زمان بررسي 
اظهارنامه مالياتي شخص كه مربوط به خرداد 
ماه مي شود، به موضوع عدم ثبت نام در سامانه 

ورود مي كند.
وي افزود: در اين حين، با اس��تفاده از اطالعات 
ديگري كه در س��ازمان امور مالياتي داش��ته و 
به اطالعات آن ش��خص دسترس��ي داريم، از 
آن شخص به عنوان كسي كه تكاليف مالياتي 
خود را انجام نداده اس��ت ياد مي شود و به اين 
ترتيب ماليات و جريمه سنگيني براي اين فرد 
در نظر گرفته مي ش��ود و اگر اين شخص يك 
فرد اقتصادي باش��د مي داند كه نمي ارزد فرار 

مالياتي كند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هنوز با 
متوليان بخش وكالت جلساتي در مورد ضرورت 
ثبت نام وكال در سامانه امور مالياتي نداشته ايم 
اما حتمًا بايد ترتيب برگزاري چنين جلسه اي 
را بدهيم. پارسا با اشاره به ماليات پزشكان نيز 
گفت: با پزش��كان تفاهم نامه اي دو هفته قبل 
امضا كرديم و قرار شد مجموعه نظام پزشكي با 
تعامل خود پزشكان تا پايان بهمن ماه، فرايند 
ثبت نام در سامانه را انجام دهد تا عدالتي كه به 

دنبالش هستيم، محقق شود.

 ثروت هاي منجمد دولت را 
به ثروت زاينده  مبدل مي كنيم

خزانه دار كل كشور با بيان اينكه به دنبال تبديل 
ثروت منجمد دولت به ثروت زاينده  هس��تيم، 
گفت: مطلق��ا به دنب��ال ف��روش دارايي هاي 
دولت به هر قيمتي نيس��تيم. به گزارش مهر، 
رحمت اهلل اكرمي عصر امروز در سومين نشست 
هم انديش��ي صاحب نظران اقتص��ادي با وزير 
امور اقتصادي و دارايي با موضوع مولدس��ازي 
دارايي هاي دولت، اظهار كرد: ما از دارايي هاي 
دولت به درس��تي اس��تفاده نمي كنيم، براي 
اس��تفاده بهينه بايد قدم هايي برداريم. معاون 
وزير اقتصاد افزود: براي مولدسازي دارايي هاي 
دولت، ابت��دا بايد دارايي ه��ا را احصا كنيم كه 
اين كار قاعدتًا با سامانه هاي خزانه داري انجام 
مي ش��ود؛ پ��س از احصا ش��دن، باي��د قيمت 
دارايي ه��ا را مش��خص كني��م. وي ادامه داد: 
باي��د دارايي ها را به دو دس��ته تقس��يم كنيم. 
دارايي هايي كه به آنها نياز داريم و دارايي هايي 
كه مازاد تلقي مي ش��وند. اكرمي تصريح كرد: 
برخ��ي مي گويند چون دول��ت نمي تواند نفت 
بفروش��د اموال خود را به ه��ر قيمتي خواهد 
فروخت؛ مطلقًا اينطور نيس��ت. آنچه كه ما در 
وزارت اقتصاد به دنبالش هستيم يافتن بهترين 
راه براي استفاده بهينه از اين دارايي هاست. ما 
به دنبال تبديل ثروت منجمد به ثروت زاينده 
هستيم. خزانه دار كل كشور تاكيد كرد: مطلقًا 
به دنبال اين نيستيم دارايي هاي دولت را به هر 
قيمتي بفروشيم يا اينكه چون درآمد نداريم به 

دارايي ها به چشم درآمد نگاه كنيم.

بهتبعاتقانونيكهمينويسيم،فكرنميكنيمصادراتكشوربه115ميليونتنرسيد
رييس كل گمرك كش��ور گفت: در حوزه صادرات در عملكردي 
بي نظير به 11۵ ميليون تن برسيم كه اين رقم 4 برابر وزن واردات 
كشور است و اين در حالي است كه با توجه به شرايط موجود، قاعدتا 

اقتصاد كشور بايد زمين گير مي شد.
سيدمهدي ميراشرفي اظهار كرد: كنوانسيون RKC كنوانسيون 
تجديد نظر ش��ده كيوتو است كه به تصويب مجلس رسيده است. 
تحريم ها باعث ش��د كه اين كنوانس��يون را از روي كاغذ به ورطه 
عمل وارد كنيم و همين امر باعث ش��د ب��ه عملكرد قابل توجه در 

حوزه صادراتي برسيم.
وي افزود: از ابتداي س��ال جاري تاكنون نيز واردات انجام شده به 
كش��ور ۲8 ميليون تن بوده كه 8۵ درصد آن ش��امل مواد اوليه و 
ماشين آالت خط توليد است، همچنين در واردات كاالي اساسي 
نيز ۲0 درصد رش��د نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل مشاهده 

مي شود.
ريي��س كل گمركات كش��ور تصريح كرد: اس��تان مركزي با يك 

ميليارد دالر صادرات رتبه خوبي در كشور كسب كرده است.
ميراشرفي بيان كرد: اكثر اختيارات گمركات به استان ها تفويض 
ش��ده و در حال حاضر در اس��تان مركزي ۲۲ گمرك اختصاصي 

وجود دارد.
رييس كل گمرك كشور گفت: با تخصيص اعتبار مناسب گسترش 
فضاي گمرك استان مركزي انجام خواهد تا معضل كمبود فضا در 

اين گمرك رفع شود.

بهره برداري از 1۲ پروژه گمركي به ارزش 3۲۶ ميليارد ريال 
همچنين س��خنگوي گمرك اي��ران از بهره ب��رداري از 1۲ پروژه 
گمركي به مناس��بت دهه فجر خبر داد و گفت: 1۲ پروژه گمركي 
به ارزش 3۲۶ ميليارد ريال به مناس��بت سالروز پيروزي انقالب 

اسالمي در كشور به بهره برداري خواهد رسيد.
س��يد روح اهلل لطيفي افزود: اين پروژه هاي عمراني شامل احداث 
من��ازل س��ازماني، تكميل و اتم��ام پروژه هاي عمران��ي، احداث 
ساختمان هاي اداري، محوطه سازي، ديوار كشي اماكن گمركي، 
درب خروج برخي گمركات و تكميل سكو و محوطه بارانداز ريلي 
است. سخنگوي گمرك اضافه كرد: مبلغ قرارداد پروژه هاي افتتاح 
شده گمرك به مناسبت دهه مبارك فجر در سال 1398 در سراسر 
كش��ور به ميزان 3۲۶ ميليارد ريال است كه در گمركات نوردوز، 
بازرگان، تمرچين، س��منان، قم، گرگان، بندرعباس، يزد، شيراز، 
قزوين، چوئبده خوزستان و مهران توسط معاونت توسعه مديريت 

ومنابع گمرك ايران به انجام رسيده است.
دبير شوراي اطالع رساني گمرك بيان كرد: اين پروژه ها مشتمل بر 
احداث 48 باب واحد مسكوني سازماني براي كاركنان در مناطق 
دور افت��اده مرزي، س��اختمان اداره درب خروج گمرك ش��هيد 
باهنر در استان هرمزگان، تكميل سكوي ريلي گمرك استان قم 
و ديواركش��ي گمرك مهران در اس��تان ايالم و احداث ساختمان 
اداري گمركات استان هاي فارس، سمنان، قزوين، گلستان، يزد، 

خوزستان است.

رييس كان��ون عالي انجمن ه��اي صنفي كارگران ب��ا بيان اينكه 
مناطق آزاد از فلسفه اش��تغالزايي خود دور شده و به مراكز خريد 
و پاساژهاي بزرگ تبديل شده اند، گفت: در راستاي حفظ امنيت 
ش��غلي و رعايت حقوق صنفي كارگران مناطق آزاد، كارگروهي 
س��ه جانبه به منظور شناسايي و بررسي مش��كالت كارگران اين 

مناطق تشكيل مي شود.
ناصر چمني در گفت وگو با ايسنا، درباره تشكيل كارگروه بررسي 
مش��كالت كارگران مناطق آزاد، گفت: متاس��فانه به دليل آنكه 
مناطق آزاد از ش��مول قانون كار خارج ش��ده اند مشكالتي براي 
كارگران ش��اغل در اين مناطق ايجاد ش��ده بود و امكان پيگيري 
حقوق و مطالبات آنها وجود نداشت ولي در شوراي عالي كار طي 
چند جلس��ه به اين موضوع ورود و درخواست كرديم تا مشكالت 

كارگران شاغل در اين مناطق مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي ادام��ه داد: وقت��ي قانوني را مي نويس��يم به تبع��ات آن فكر 
نمي كنيم. متاسفانه به بهانه هاي مختلف مثل حفظ اشتغال و رفع 
موانع توليد چند آيين نامه نوشته شده و كارگاه هاي زير ۵ نفر مثل 
مناطق آزاد را از ش��مول قانون كار خارج ك��رده بودند. همين امر 
باعث شده بود كه كارگران مناطق آزاد به دليل عدم بهره مندي از 

حمايت هاي قانون كار، گرفتار تبعيض شوند.
رييس كانون عال��ي انجمن هاي صنفي كارگران افزود: با توجه به 
آنكه مناطق آزاد يكي از مجموعه هايي بود كه بيشترين كارگران 
ما در آن ش��اغل بودند و به دليل مش��كالتي كه به وجود آمده بود 

نيازمند حمايت و بهره مندي از حداقل هاي قانون كار بودند لذا با 
استناد به رأي 3۶۶ كه ديوان عدالت اداري صادر و اعالم كرده بود 
كه در مواردي كه مقررات خاص اشتغال در اين مناطق مسكوت 
مانده و از قدرت الزم برخوردار نباش��د، از قانون باالدستي يعني 
قانون كار تبعيت اين مس��اله را حق خود دانستيم كه به مشكالت 

كارگران شاغل در مناطق آزاد رسيدگي كنيم.
چمني گفت: در اين راس��تا در آخرين جلس��ه ش��وراي عالي كار 
درخواس��ت كرديم كه مناطق آزاد را از ش��مول قانون كار خارج 
نكنند و قانون كار شامل آنها هم بشود؛ لذا مقرر شد تا كارگروهي 
به منظور بررسي مشكالت كارگران اين مناطق با حضور نماينده 

مناطق آزاد و از طرف وزارت كار تشكيل شود.
وي تصري��ح كرد: فلس��فه تش��كيل مناط��ق آزاد اين ب��وده كه 
كارخانه هايي راه اندازي و اشتغال زايي شود تا درصد رشد اقتصادي 
باال برود ولي عمال اين اتفاق نيفتاد و شاهد هستيم كه بيشتر اين 
مناطق از فلس��فه اشتغالزايي فاصله گرفته و به مراكز و پاساژهاي 

بزرگ خريد تبديل شده اند.
رييس كان��ون عالي انجمن هاي صنفي كارگران بر ضرورت حفظ 
امنيت ش��غلي و رعايت حقوق صنفي كارگران مناطق آزاد تاكيد 
كرد و گفت: در جلسه اخير شوراي عالي كار با تصميم اعضا، اشتغال 
كارگران مناطق آزاد به رسميت شناخته شد و اميدواريم با تشكيل 
كارگروه مذكور بررسي مشكالت و مطالبات كارگران اين مناطق 

به شكل مطلوبي صورت گيرد.
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سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي
نوشته:  جوزف  استيگليتز|

ترجمه:  منصور  بيطرف|
سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

فصل يازدهم 
    بازپس گيري امريكا

اياالت متحده از دهه 1980 به اين طرف قادر نبوده 
است كه به چنين واكنش متوازني دست يابد. مثال، 
افرادي هستند كه به ما مي گويند كه كوركورانه رژه 
جهاني سازي را همانطور كه دارد روي مي دهدقبول 
كني��م، در حالي كه ديگراني هس��تند كه به تصوير 
گذشته چسبيده اند و تالش مي كنند كه هر چيز تازه 

و متفاوتي را رد كنند - نه تنها در روند توليد صنعتي 
و اتوماسيون بلكه جريان جهاني كاالها و مردم. فصل 
چهارم نش��ان داد كه هيچكدام از اين راه ها مسير رو 

به جلو نيست.
يقينا اياالت متحده قادر نيس��ت ن��ه تنها تغييرات 
اقتصادي را قبول كند بلكه آن را مديريت هم كند. ما 
بارها و بارها اين كار را انجام داده ايم. اقتصاد و جامعه 
قرن بيست و يكم مشخصا از سه چهارم قرن گذشته 
متفاوت اس��ت جه برس��د به اواخر ق��رن هيجدهم. 
ساختارهاي اجتماعي و نهادهايي مانند نژادپرستي، 
برده داري و تبعيض جنس��يتي ديگر براي اكثريت 

امريكايي ها قابل قبول نيس��ت يا آنكه من اين طور 
اعتقاد و اميد دارم. در زماني كه قانون اساسي امريكا 
نوشته مي شد ما يك جامعه كشاورزي بوديم كه بيش 
از ۷0 درصد جمعيت به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
به كشاورزي وابسته بودند. تا اينكه رسيديم به دهه 
19۵0 كه جامعه صنعتي توليدي شده بوديم. امروزه 
ما يك جامعه پساصنعتي هستيم با توليدات صنعتي 
كه كمتر از 10درصد نيروي كار ما را در اختيار دارد.

اين محيط در حال تغيير اقتصادي نيازمند آن است 
كه دولت يك نقش تغييرپذير داش��ته باشد. نه تنها 
آنچه دولت انجام مي دهد مجبور به تغيير آن اس��ت 

بلكه مهم آن اس��ت ك��ه چگونه اين تغيي��ر را انجام 
مي دهد. دليل آنكه مقررات و مخارج عمومي افزايش 
يافته اين نيست كه سياستمداران قدرت را در دست 
دارند بلكه به اين خاطر است كه اگر ما خواسته باشيم 
يك اقتصاد پويا، ابداعات قرن بيس��ت و يكمي خوب 
كار كرد، شهري و پسا صنعتي داشته باشيم، مجبور 

شديم.
هيچكدام از موفقيت هاي م��ا در مديريت اين موارد 
از رفتارهاي فردي تنها برنخاس��ته است. همگي در 
هم��كاري درگير بوده ان��د – و در زمانه خودش، اين 
همكاري از تصوي��ر فولكلوريك امريكا از اجتماعاتي 

كه با كمك همديگر توليد غله را باال مي بردند، راه هاي 
منظم تري كه با همديگر كار مي كردند از جمله توافق 
بر سرقواعد مشخص، مقررات و مصالحه هاي آزادي 
ناآرام فردي، بسط يافته بود. با اينحال، انواع و اندازه 
همكاري كه اقتصاد قرن بيست و يكم ما نيازمند آن 
است، تازه و بي همتا است. در اينجا ميان سطح كنش 
جمعي كه اكنون الزم اس��ت و آنچ��ه نيازمند آن در 
اواخر قرن هيجدهم بود، زمان هايي كه قانون اساسي 
اياالت متحده امريكا نوشته شد و برخي ها با آنچنان 
شورو شوقي به گذشته نگاه مي كنند، هيچ تطبيقي 

وجود ندارد.

پاورقي اقتصادي

چهره ها

حسينزادهبحريني:مصوباتمالياتيدريچهمناسبي
براياخذمالياتازپردرآمدها

رييس كميته پولي و بانكي مجلس مي گويد تصميم كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 99 مبني 
بر اخذ ماليات از خانه هاي بيش از 10 ميليارد تومان و خودروهاي بيش از يك ميليارد تومان فتح باب 
مناسبي براي اخذ ماليات از پردرآمدها است. محمدحسين حسين زاده بحريني با اشاره به مصوبه 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 99 مبني بر دريافت ماليات از خانه ها و خودروهاي گرانقيمت، 
گفت: مصوبه اين كميسيون مبني بر اخذ ماليات از خانه هاي بيش از 10 ميليارد تومان و خودروهاي 
بيش از يك ميليارد تومان تصميم معقول و پسنديده اي بود زيرا اين افراد از خدمات كشور استفاده 
مي كنند و بايد بابت استفاده از اين خدمات ماليات پرداخت كنند. نماينده مردم مشهد و كالت 
در مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سوال كه چرا بعضي اقتصاددان ها معتقدند كه مبالغ 
مصوب كميسيون تلفيق خيلي باالست و بايد تعديل شود، توضيح داد: بايد منطق كارشناساني كه 
بر اخذ ماليات از خانه هاي بيش از ۵ ميليارد تومان و خودروهاي گران تر از 300 ميليون تومان اصرار 
دارند، مورد توجه قرار گيرد. حسين زاده بحريني افزود: اين كارشناسان با تصميم كميسيون تلفيق 
مبني بر اخذ ماليات از خانه هاي لوكس و خودروهاي الكچري موافق هستند، اختالف نظر در ارزش 
خانه و خودرويي است كه بايد مشمول اين نوع ماليات بشود.  عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
سال 99 اظهار كرد: در صحن علني مجلس بايد موضوع دريافت ماليات از خودروها و خانه هاي 
لوكس با دقت بيشتري بررسي شود و منطق كارشناساني كه معتقدند بايد از خودروهاي بيش از 
300 ميليون تومان و خانه هاي بيش از ۵ ميليارد تومان ماليات اخذ شود، مورد توجه قرار گيرد.  

دژپسند:جبرانعقبماندگيرشداقتصادي
با3برنامهكالن

وزير اقتصاد با اشاره به 3 برنامه كالن وزارت اقتصاد براي تحقق اقتصاد قوي گفت: بعد 
از تحريم صادرات نفت بالفاصله طرح هايي را براي بخش هاي غيرنفتي لحاظ كرديم تا 

در تجهيز و تأمين مواد اوليه و واسطه اي مشكلي ايجاد نشود. 
فرهاد دژپس��ند در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به الزامات تحقق اقتصاد قوي گفت: 
برنامه هاي ويژه اي براي تحرك اقتصاد ايران و تغيير وضعيت ركودي در نظر گرفته ايم و 

تالش مي كنيم با اجراي اين برنامه ها در مسير تحقق اقتصاد قوي گام  برداريم. 
وي گفت: در راس��تاي تحقق اقتصاد قوي طرح و برنامه هايي براي تأمين مالي دولت و 
اقتصاد ايران، اصالح روش ها و همچنين افزايش تحرك اقتصاد در نظر گرفته ايم. دژپسند 
با توجه به موانع تحقق اقتصاد قوي و رشدهاي اقتصادي پايدار در كشور گفت: متأسفانه 
بعد از هدف ق��رار گرفتن بخش هايي از اقتصاد ايران تحت تأثير تحريم هاي خارجي با 

چالش هايي روبرو شديم. 
در حال حاضر صادرات نفت ايران مورد هدف تحريم هاي اقتصادي امريكا قرار گرفته 
اس��ت، اما بالفاصله تصميم گرفتيم روي بخش هاي غيرنفتي تمركز كنيم. در حال 
حاضر طرح هايي را براي تجهيز س��رمايه و تأمين منابع مال��ي مواد اوليه و كاالهاي 
واسطه اي در دستور كار قرار داده ايم تا عقب ماندگي رشد اقتصادي در سنوات اخير 

جبران شود.

صادقيفر:تأمين۲۰۰هزارمسكنمقرونبهصرفه
برايكارگران

معاون فرهنگي -  اجتماعي وزير كار از تأمين ۲00 هزار مسكن مقرون به صرفه براي كارگران تا سه 
سال آينده خبر داد و گفت: بر اساس شاخص هاي تعريف شده، كارگران به تناسب ميزان نيازمندي 
اولويت بندي مي شوند. ابراهيم صادقي فر در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه يكي از برنامه هاي مهم 
حوزه كارگري، بحث تأمين مسكن كارگران است، اظهار كرد: در همين زمينه اخيراً طي تفاهمنامه 
با وزارت راه و شهرسازي مقرر شد، ۲00 هزار مسكن براي گروه هاي كارگري در قالب طرح مسكن 
ملي ساخته شود. وي با تاكيد بر اينكه رويكرد اصلي مورد نظر در اين طرح، تأمين مسكن مقرون 
به صرفه متناسب با توان اقتصادي خانوارهاي كارگري فاقد مسكن است، گفت: از فرصت هاي 
قانوني همچون ماده 149 قانون كار، ظرفيت هاي موجود و بهره گيري از اصل هم افزايي منابع با 
مشاركت دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي مرتبط، جهت كاهش هزينه هاي توليد و قيمت 
تمام شده مسكن استفاده حداكثري شده است. معاون فرهنگي اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي گفت: طبق ماده 149 قانون كار، عالوه بر اينكه دولت تكاليفي در حوزه تأمين مسكن 
كارگران دارد، كارفرمايان نيز بايد در اين زمينه وارد شوند به طوري كه در تبصره دو اين ماده نيز بر 

استفاده از ظرفيت كارفرمايان براي ساخت مسكن كارگري تاكيد شده است.
وي درباره شناس��ايي گروه ه��اي هدف نيز گفت: براي شناس��ايي گروه ه��اي هدف و 
اولويت بندي آنها بر اساس شاخص هاي تعيين شده، متناسب با شرايط هر گروه جهت 

رفع دغدغه مسكن كارگران اقدام خواهد شد.



ويژه

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

تاثير كرونا بر افزايش قيمت جهاني طال
گروه بانك و بيمه|

روز شنبه 19 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني اونس طال 
1571 دالر معامله شد كه با افزايش نسبت به هفته گذشته 
همراه شده است. در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز قيمت 
دالر به 13750 تومان رسيد كه با افزايش نسبي نسبت به 
هفته گذشته همراه شده و برخي كارشناسان معتقدند كه 
با نزديك شدن به مهلت fatf، انتظار مي رود كه بازار ارز با 
تحوالتي مواجه شود. همچنين روز شنبه قيمت خريد و 
فروش طال به دنب��ال افزايش نرخ اونس جهاني و نرخ دالر 
افزايش يافت.به گزارش تعادل، بهاي خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 13 هزار و 200 تومان و فروش 13 هزار و 
500 تومان درج شدو نرخ خريد هر يورو نيز 1۴ هزار و 700 
تومان و نرخ فروش آن 15 هزار معامله شد. در سامانه سنا 
نيز نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر 13 هزار و 200 تومان و 
قيمت فروش آن 13 هزار و 500 تومان اعالم شد. همچنين 
نرخ لحظه اي خريد هر يورو 1۴ هزار و 700 تومان و فروش 
آن 15 هزار تومان معامله شد. از سوي ديگر، سامانه سنا نيز 
نرخ ميانگين معامله شده ارز براي روز پنجشنبه 17 بهمن 
98 را براي دالر 13 هزار و ۴75 تومان، يورو 1۴ هزار و 9۴8 
تومان، پوند انگليس 17 هزار و ۴23 تومان، درهم امارات 
3 هزار و 67۴ تومان، لير تركيه 2 هزار و 353 تومان و يوآن 
چين را يك هزار و 93۴ تومان اعالم كرد.در بازار طال و سكه 
نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به قيمت 1571 دالر و دالر 
به نرخ 13 هزار و 750 تومان در بازار آزاد، نرخ طال و سكه با 
افزاييش قيمت مواجه شد. مظنه يك مثقال طالي آب شده 
17 عيار 2 ميليون و 21۴ هزار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 
511 هزار و 100 تومان، سكه طرح جديد 5 ميليون و 20 
هزار تومان، طرح قديم ۴ ميليون و 990 هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و 550 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 5۴0 
هزار تومان و سكه گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد.در 
بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ ۴7 ارز را اعالم كرد كه 
بر اساس آن نرخ 29 ارز مانند يورو و پوند كاهش و قيمت 12 
واحد پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ دالر و 5 ارز ديگر نيز ثابت 
ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
»شنبه نوزدهم بهمن ماه 98« ۴2 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس 5۴ هزار و 150 ريال و هر يورو 

نيز  ۴5 هزار و 972 ريال ارزش گذاري شد.

اميدواريبازارطالبهافزايشقيمتها
از سوي ديگر، در نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز كارشناسان 
وال استريت با اشاره به انتظار براي خريد طال به عنوان دارايي 
مطمئن، به افزاي��ش قيمت طال در معامالت هفته جاري 
خوش بين بودند.به گزارش ايسنا، بازار سهام در هفته گذشته 
صعودهاي متعددي را تجربه كرد و طال با كاسته شدن از 
نگراني هاي سرمايه گذاران نسبت به صدمات اپيدمي كرونا 

بر اقتصاد جهاني، كاهش پيدا كرد. با اين حال اين بحران هنوز 
رفع نشده و سازمان جهاني بهداشت شمار تلفات ويروس 
كرونا در چين را 637 نفر اعالم كرده است در حالي كه بيش 
از 31 هزار مورد ابتال به اين ويروس گزارش شده است. اوله 
هانسن، مدير استراتژي كاال در شركت ساكسو بانك گفت: 
تاثير اين ويروس را نمي توان ناديده گرفت. وي كه به افزايش 
قيمت طال خوش بين بود، گفت: تاثير كامل هر گونه كندي 
اقتصادي در چين و خارج از آن هنوز به طور كامل در بازارها به 
حساب نيامده است.در نظرسنجي كيتكونيوز از كارشناسان 
وال استريت، 12 نفر شركت كردند كه هشت نفر معادل 67 
درصد افزايش قيمت و يك نفر معادل هشت درصد كاهش 
قيمت طال را پيش بيني كردند و سه نفر معادل 25 درصد 
نظري نداشتند.در اين بين، 966 نفر در نظرسنجي آنالين 
كيتكونيوز از س��رمايه گذاران شركت كردند كه 570 نفر 
معادل 60 درصد افزايش و 232 نفر معادل 2۴ درصد كاهش 
قيمت را پيش بيني كردن��د در حالي كه 16۴ نفر معادل 
17 درصد نظري نداشتند.در نظرسنجي هفته گذشته 82 
درصد كارشناسان وال استريت و 69 درصد سرمايه گذاران به 
افزايش قيمت طال راي داده بودند. بهاي معامالت آتي طال در 
بازار امريكا روز جمعه سه دالر و ۴0 سنت معادل 0.2 درصد 
افزايش پيدا كرد و در 1573 دالر و ۴0 سنت بسته شد اما 
براي كل هفته ح��دود 0.9 درصد كاهش ثبت كرد.دانيل 
پاويلونيس، كارگزار ارشد كاال در شركت »آر جي او فيوچرز« 
در اين باره به كيتكونيوز گفت: به نظر مي رسد طال مي خواهد 
به ركورد باالي اخيرش بازگردد. اگر اپيدمي ويروس كرونا 
همچنان نگران كننده باشد، طال همچنان خريدار خواهد 
داشت.به گفته فيليپ فالين، تحليلگر گروه پرايس فيوچرز، 
به نظر مي رسد طال پس از اينكه به پايين محدوده معامالت 
اخيرش سقوط كرد، درصدد بهبود دوباره است. طال اوايل 
هفته گذشته با اين اميد كه ويروس كرونا ممكن است به 
سرعت مهار شود، كاهش پيدا كرده بود اما اخبار اخير نشان 
مي دهد كه اين طور نيست.فيليپ استرايبل، استراتژيست 
ارشد بازار در شركت »بلو الين فيوچرز« اظهار كرد: من نه 
تنها به دليل شيوع ويروس كرونا بلكه با توجه به رشد نرخ 
بيكاري امريكا، به افزايش قيمت طال خوش بين هس��تم. 
مشاغل غيركشاورزي امريكا در ماه ميالدي گذشته 225 
هزار مورد افزايش يافت اما نرخ بيكاري از 3.5 به 3.6 درصد 
رشد كرد زيرا افراد بيشتري در جست وجوي شغل، وارد بازار 
كار شدند.چارلي ندوس، استراتژيست ارشد بازار در گروه 
السال فيوچرز گفت: به نظر مي رسد فعاالن بازار به بازبيني 
نزولي آمار مشاغل امريكا توجه بيشتري معطوف كردند. در 
حالي كه مشاغل غيركشاورزي امريكا ماه ميالدي گذشته 
رشد چشمگيري پيدا كرد اما آمار سال 2019 به ميزان نيم 
ميليون شغل بازبيني نزولي شد. وي در ادامه پيش بيني كرد 

طال در محدوده 1560 دالر حمايت خواهد شد.

ادامهصعوددالر
همچني��ن دالر در آخري��ن دور از معامالت هفتگي 
نيز پيش��روي كرد. به گزارش رويترز، دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا از استيضاح در مجلس سنا به لطف 
اكثريت نمايندگان جمهوري خواه در اين مجلس نجات 
يافت و اكنون مي تواند با آس��ودگي خاطر بيشتري به 
كارزار انتخابات رياست جمهوري بپردازد كه قرار است 

در ماه نوامبر برگزار شود.
همچنين نگراني ها از ش��يوع بيشتر ويروس كرونا در 
سطح جهان به دنبال انتش��ار اخباري از ابداع واكسن 
مقابله با اين وي��روس در چين، ژاپن و انگليس؛ تا حد 
زيادي كاهش يافته است. بانك مركزي چين نيز براي 
جلوگيري از ريزش بيش��تر بازارها ب��ه تزريق بيش از 
2۴0 ميليارد دالر نقدينگ��ي اقدام كرده كه اين اقدام 
اندكي در تقويت ارزش يوان موثر بوده است. پيش تر 
شكست محدوده مقاومتي مهم هفت يواني در برابر هر 
دالر موجب نگراني از ريزش ش��ديد بازارهاي مالي در 
چين شده بود.تحليلگران بانك »جي پي مورگان« در 
گزارشي نوشتند: سرمايه گذاران خواهان رسيدن به يك 
ثبات در زمينه توقف شيوع ويروس هستند و تا زماني كه 

تعداد تلفات كم نشود، هراس معامله گران ادامه خواهد 
داشت.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز 
با صعود 0.21 درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 
98.593 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 

معادل 1.0225 دالر اعالم شد.
از س��وي ديگر پس از سه سال بحث و جدال، انگليس 
س��رانجام در آخرين روز از م��اه ژانويه 2020 اتحاديه 
اروپا را ترك گفت تا بدين س��ان به نخستين كشور در 
تاريخ اين اتحاديه تبديل شود كه از آن خارج مي شود. 
انتظار مي رود پيامدهاي برگزيت به تدريج روي اقتصاد 
انگليس و كش��ورهاي اروپايي آش��كار شود، هر چند 
كه انتظار نم��ي رود بانك مركزي اروپا دس��ت كم در 
كوتاه مدت تغيير زيادي در سياس��ت هاي پولي خود 
ايجاد كند.هنوز مشخص نيس��ت كه با توجه به روند 
خروج ش��ركت هاي بزرگ بين الملل��ي از انگليس به 
دنبال برگزيت، رشد اقتصادي اين كشور چگونه خواهد 
بود. پيش تر مدي��ر بانك امريكايي »جي پي مورگان« 
از انتق��ال مقر اروپاي��ي اين بانك از لن��دن به پاريس 
خبر داده بود. تاكنون صدها ش��ركت، بانك، صندوق 

سرمايه گذاري و موسسات بيمه اي براي ادامه فعاليت 
خود در انگليس طبق شرايط جديد از دولت درخواست 
مجوز فعاليت كرده اند.دولت انگليس به رهبري بوريس 
جانسون اكنون كار بسيار س��ختي براي احياي رشد 
اقتصادي و همچنين رسيدن به توافق با اتحاديه اروپا 
بر سر چگونگي روابط دو طرف در آينده خواهد داشت. 
انتظار مي رود كه دس��ت كم يك س��ال دوره گذار در 
نظر گرفته شود و روابط دو طرف به شكل كنوني باقي 
بماند. بوريس جانسون، نخست وزير انگليس خواستار 
داشتن روابطي مشابه كانادا با اتحاديه اروپا شده است. 
انگليسي ها همچنين با برخي از شركاي بزرگ تجاري 
خود نظير اس��تراليا مذاكراتي را براي پيمان تجارت 
آزاد آغاز كرده اند.در تازه تري��ن دور از معامالت، پوند 
با ريزش 0.38 درصدي نس��بت به روز قبل خود و به 
ازاي 1.2891 دالر مبادله شد. يورو 0.33 درصد پايين 
رفت تا در نهايت كانال 1.10 شكس��ته شود و هر يورو 
به 1.09۴5 دالر برسد. همچنين نرخ برابري هر دالر 
امريكا معادل 1.3307 دالر كانادا اعالم ش��د. در برابر 
همتاي س��نگاپوري، هر دالر ب��ه ازاي 1.389۴ دالر 

سنگاپور مبادله شد.

داليلكاهشنسبتتسهيالتبهسپردهدرشبكهبانكي
محمد گلشاهي |

اگر كاهش نس��بت تسهيالت به س��پرده ها بابت انضباط 
مالي و كاهش ريسك باشد، خبر خوبي است اما اگر ناشي 
از مشكالت مالي بانك ها باش��د بايد هرچه زودتر چاره اي 
براي آن انديشيده شود.در دنياي امروز بانكداري بسيار به 
اعداد وابسته شده و تفسير اين آمار و ارقام از بسياري جهات 
با اهميت است. در واقع در نظام بانكي بين المللي براي هر 
عملكردي ش��اخص و نسبتي تعريف شده كه مي بايست 
در چارچوب اين نسبت ها حركت كرد و تغييرات هر يك 
از نس��بت ها مي تواند حاكي از تحوالت مهمي در رابطه با 
وضعيت بانكداري يا اقتصادي هر كش��وري باشد. يكي از 
نسبت هاي كاربردي و مهم بانكداري نسبت تسهيالت به 
سپرده است كه از قديم مورد استفاده و استناد قرار مي گرفته 
است. اين نسبت نش��ان مي دهد چه ميزان از سپرده هاي 
جذب شده توس��ط بانك )يا بانك ها( پس از كسر سپرده 
قانوني به صورت تسهيالت در اختيار مردم و مشتريان بانك 
)يا بانك ها( قرار گرفته است. زماني اين نسبت در كشور باالتر 
از 100 درصد بود، اما با توجه به استانداردهاي بين المللي 
بانكداري آرام آرام و از اوايل دهه 90 خورشيدي اين نسبت 
كاهش يافت و اكنون و بر اساس آمار بانك مركزي در پايان 

مهرماه اين نسبت به 79.6 درصد رسيده است.
البته اگر بخواهيم روند حركتي اين نسبت را در دو سال اخير 
بيان كنيم اين نسبت در س��ال 1396 در حدود 83 تا 86 
درصد در نوسان بود اما پس از رسيدن اين نسبت در مهرماه 
1397 به حدود 8۴.1 درصد به ناگاه اين نسبت در ماه بعد 

حدود 2.۴ واحد درصد كاهش يافت و به 81.7 درصد رسيد 
و پس از آن با نوساناتي اندك و آرام به تدريج كاهش يافت تا 
اينكه در مردادماه به كمترين ميزان خود يعني 79.2 رسيد 
و در دو ماه پس از آن نيز همچنان در كمتر از 80 درصد باقي 
ماند. در اينجا ما قصد اين را نداريم كه بگوييم عدد بهينه اين 
نسبت براي اقتصاد ايران چه مقدار است بلكه هدف بررسي 
داليل و احتماالت اين كاهش است و اينكه آيا اين موضوع 

يك نشانه بهبود براي نظام بانكي است يا خير؟
كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي: يكي از مواردي كه 
پس از روي كار آمدن رياست جديد بانك مركزي بدان تاكيد 
شده است كاهش نسبت بدهي بانك ها به بانك مركزي بوده 
است. اين عدد كه در ابتداي روي كار آمدن ايشان و در پايان 
مهرماه سال 1397به 160.5 هزار ميليارد تومان رسيده بود 
پس از آن روند كاهش��ي به خود گرفت و جز در ماه خرداد 
سال 1398 و البته مقدار بسيار جزيي در فروردين امسال، 
در س��اير ماه ها با كاهش روبه رو بوده است. از اين رو گمان 
مي رود كه بخشي از سپرده هاي بانكي جهت كاهش بدهي 
بانك ها به بانك مركزي استفاده شده است كه اين موضوع 
مي تواند اثرات مثبت خوبي را روي تورم و پايه پولي بگذارد 
چرا كه بدهي بانك ها به بانك مركزي يكي از اجزاي فزاينده يا 
كاهنده پايه پولي در كنار اجزاي خالص دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي، خالص بدهي هاي دولت و خالص ساير اقالم 
به شمار مي آيد.ريس��ك و نااطميناني: درست در مهرماه 
سال گذشته كه بانك مركزي به دنبال بهبود انضباط مالي 
بانك ها بود در بازار ارز اتفاقات عجيبي در حال رقم خوردن 

بود و نرخ دالر تا نزديكي مرزهاي 20 هزار تومان نيز رسيده 
بود. اين موضوع به همراه رشد قيمت ها و نيز التهاب در ساير 
بازارهاي موازي و شايعاتي كه آن روزها به زبان مي آمد آحاد 
اقتصادي جامعه را بر آن داشته بود كه پول يا ريال خود را به 
ساير دارايي ها تبديل كنند. اين موضوع سبب شد تا بانك ها 
به جهت جلوگيري از هجوم بانكي قدري محتاطانه تر رفتار 
كرده و ذخاير نقدي بيش��تري را داشته باشند. همچنين 
هر از چندگاهي ش��ايعه اي در فضاي مج��ازي در رابطه با 
ورشكستگي يكي از بانك ها به گوش مي رسيد كه اين امر 
سبب ايجاد صف هايي براي دريافت پول مي شد. مجموع اين 
موارد سبب شد تا بانك ها اقدامات احتياطي بيشتري را لحاظ 
كنند كه شايد ثمره آن كاهش نسبت تسهيالت به سپرده 
باشد.بازارهاي موازي: يكي ديگر از مسائلي كه در تورم ها 
مطرح مي شود عدم تناسب بين نرخ سود سپرده و تسهيالت 
بانكي با تورم است. در واقع بانك ها در بازار سپرده به داليلي 
مجبورند با نرخ باالتري از نرخ اعالمي بانك مركزي سپرده ها 
را جذب كنند و در نتيجه براي بانك ها به صرفه نيست كه با 
نرخ مصوب بانك مركزي اقدام به اعطاي تسهيالت نمايند. 
از اين رو بسياري از بانك ها روش هايي مانند بلوكه كردن 
بخشي از تسهيالت اعطايي را دنبال مي كنند. با اين حال 
سود خوب بازارهاي موازي از جمله بازار بورس سبب شده 
تا بسياري از بانك ها وسوسه شوند تا بخشي از سپرده ها را 
وارد بازار س��هام نمايند تا سود 18 تا 20 درصد يك ساله را 
گاهي در يك يا دو ماه به دست آورند. براي تحقيق بيشتر 
در رابطه با اين موضوع سراغ آمار اعالمي بانك هاي بورسي 

رفتيم و بانك هايي را كه اقدام به اعالم و انتشار آمار نه ماهه 
عملكرد )حسابرسي نشده( خود به سازمان بورس كردند را 
مورد بررسي قرار داديم. اين بانك ها كه مشتمل بر 16 بانك 
بودند )مابقي بانك ها هنوز گزارش نه ماهه خود را اعالم نكرده 
بودند( را از دو منظر افزايش در تسهيالت اعطايي به اشخاص 
غير دولتي و سرمايه گذاري در سهام مورد بررسي قرار داديم. 
نتيجه اين شد كه در حالي كه بانك ها تسهيالت اعطايي خود 
به اشخاص غيردولتي در پايان آذرماه نسبت به پايان سال 
1397 حدود 12 درصد افزايش داده اند اما در همين مدت 
سرمايه گذاري در سهام را نسبت به ابتداي سال 1۴ درصد 
افزودند. البته همان طور كه از جدول پيداست بانك ها در 
اين زمينه متفاوت عمل كرده اند اما به طور متوسط رشد 
سرمايه گذاري در سهام بيش از رشد اعطاي تسهيالت بوده 
است. البته به نظر مي رسد كه بانك هايي كه داراي منابع مازاد 

بودند عالقه بيشتري به بازار سهام نشان داده اند.
تغيير شيوه وام دهي: يكي ديگر از احتماالت مطرح شده 
تغيير شيوه وام دهي بانك ها از شيوه هاي سنتي و معمول 
است. اگر به تبليغات اين روزهاي بانك ها توجه كرده باشيد 
شيوه پرداخت وام بر اساس سپرده در كمترين زمان )يك 
تا دو روز كاري( بس��يار رايج شده است. در اين شيوه بانك 
نسبتي از سپرده شما در بانك را به خود شما وام خواهد داد 
)برخي از شركت ها از اين شيوه براي اعطاي تسهيالت به 
كاركنان خود توسط بانك ها استفاده مي كنند( . همچنين 
برخي بانك ها نيز مدت زمان اعطاي وام بر اساس ميانگين 
سپرده را افزايش دادند در كنار اين قضايا همانطور كه قبال 

اشاره شد به جهت آنكه نرخ سود حال حاضر براي بانك ها 
به صرفه نيست در نتيجه بانك ها ميزاني از تسهيالت را نزد 
خود نگه مي دارد كه اين امر نيز در كنار ساير عوامل مورد 
اشاره سبب شده تا نسبت تسهيالت به سپرده كاهش يابد.

بازي پانزي: اما نكته آخر كه شايد چندان جالب نباشد اين 
اس��ت كه ممكن است اين كاهش در نسبت تسهيالت به 
سپرده بابت گرفتار شدن بانك ها در يك فرآيند خطرناك 
باشد كه مجبور شده اند به جاي استفاده از سپرده ها براي 
امور بانكداري و اعطاي تسهيالت، سپرده هاي جديد را در 
قالب پرداخت سود به سپرده هاي قبلي استفاده نمايد و در 
نتيجه قدرت تسهيالت دهي بانك ها كاهش يافته باشد كه 

البته اين موضوع نيازمند بررسي كامل دارد.
در مجموع بايد گفت بررس��ي فرضيه هاي مطرح ش��ده 
مي تواند تا حدودي وضعيت بانك هاي كشور را بهتر نمايان 
سازد و مقام ناظر پولي با توجه به هر يك از گزينه ها واكنش 
جداگان��ه اي را ارايه دهد. در صورتي كه كاهش نس��بت 
تسهيالت به سپرده ها بابت انضباط مالي و كاهش ريسك 
باشد مي تواند خبر خوبي باشد اما در صورتي كه اين موضوع 
به دليل مش��كالت مالي بانك ها باش��د بايد هر چه زودتر 
چاره اي براي آن انديشيده شود. همچنين ورود بانك ها به 
عرصه اي مانند بورس يا ساير بازارهاي موازي همواره مورد 
انتقاد بس��ياري از اقتصاددانان بوده است و آن را تخطي از 
وظايف اصلي بانك ها مي دانند. در هر صورت بررسي تمام 
ابعاد و احتماالت توسط ناظر پولي سبب كاهش ريسك در 

نظام بانكي خواهد شد.

4585 ميليارد تومان تسهيالت ازدواج در بانك رفاه
در ب��ازه زماني 92 تا 98، بانك رف��اه ۴.585ميليارد 
تومان تس��هيالت ق��رض الحس��نه ازدواج پرداخت 
كرده اس��ت  بانك رف��اه كارگران در راس��تاي ايفاي 
مسووليت هاي اجتماعي، در بازه زماني 1392 تا دي 
 م��اه 1398 مبلغ ۴.585 ميليارد تومان تس��هيالت 

قرض الحس��نه ازدواج و تهيه جهيزيه پرداخت كرده 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، 
در راستاي ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي و كمك 
به زوج هاي جوان، پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج و تهي��ه جهيزيه يك��ي از مهم ترين برنامه ها و 

اقدامات بانك بوده اس��ت به گونه اي كه در بازه زماني 
1392 تا دي ماه 1398 مبلغ ۴.585 ميليارد تومان 
تس��هيالت به زوج هاي جوان پرداخت ش��ده است و 
در مراس��م روز ملي ازدواج با حضور مقامات كشوري 
از اي��ن بانك به  عن��وان بانك حامي بني��ان خانواده 

تجلي��ل به عم��ل آمد.همچنين بانك رف��اه عالوه بر 
تسهيالت ازدواج، مبلغ 57۴ ميليارد تومان تسهيالت 
قرض الحسنه ويژه مستمري بگيران سازمان تامين 
اجتماعي، 6۴1 ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه 
ويژه زندانيان معسر، مصوبات سفر رياست جمهوري، 

وديعه مس��كن و... و قرض الحس��نه مشاغل خانگي، 
اشتغال زايي و كارفرمايان طرح هاي مددجويي كميته 
امام خميني )ره(، سازمان بهزيستي، وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي به مبل��غ 696 ميليارد تومان در بازه 

زماني مذكور پرداخت كرده است.

ارتقاي رفاه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها با تسهيالت طرح اساتيد بانك رفاه 
توجه به ارتقاي رفاه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها يكي 
از ضرورت هاي افزايش كيفيت آموزش در دانشگاه هاي 
كشور است و طرح هايي همچون طرح اساتيد بانك رفاه، 
درصدد تحقق اين هدف هستند.به گزارش روابط عمومي 
بانك رفاه كارگران به نقل از خبرگزاري ايس��نا، توسعه 
 ايران اس��المي متكي به تالش هاي اقش��ار و گروه هاي 
مختلف جامعه به ويژه اقش��ار علمي و دانشگاهي است 
كه با پرورش نسل جوانان دانشمند، محقق و كارشناس، 
پشتوانه رشد و شكوفايي بخش هاي مختلف اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و... را در كشور فراهم مي كنند. وزير 
علوم تحقيقات و فن��اوري نيز همواره حمايت از جامعه 
دانشگاهي كشور به ويژه اساتيد دانشگاه ها را مورد تأكيد 

قرار داده و معتقد اس��ت بايد تس��هيالتي براي اعضاي 
هيات علمي جوان و نخبه دانشگاه در راستاي ماندگاري 
آنها در كشور، ايجاد كرد.بر اين اساس، ارتقاي رفاه و حل 
مشكالت مالي اعضاي هيات علمي و اساتيد دانشگاه ها 
يكي از برنامه هايي است كه توسط نظام بانكي كشور مورد 
پيگيري قرارگرفته و تسهيالت گوناگوني توسط بانك ها 

به اين منظور طراحي و اجرا شده است. 
يكي از طرح هاي تس��هيالتي ويژه اعضاي هيات علمي 
دانش��گاه ها كه در سال هاي اخير مورد استقبال جامعه 
دانشگاهي قرارگرفته و تا پايان مهرماه سال 99 نيز تمديد 
شده، طرح اساتيد بانك رفاه است.ذكر اين نكته ضروري 
است، اساتيد دانش��گاه به عنوان اركان اساسي جامعه 

علمي طي دو سال اخير تحت نوسانات و التهابات بازارها 
و افزايش تورم از شرايط رفاهي مناسب فاصله گرفته و 
تحت فش��ارهاي اقتصادي قرارگرفته اند و طرح اساتيد 
بانك رفاه گامي موثر در بهبود ش��رايط رفاهي و تكريم 

آنها به شمار مي رود.
در تش��ريح جزييات طرح اس��اتيد بانك رفاه بايد گفت، 
اس��اتيد عضو هيات علمي دانش��گاه ها و موسس��ه هاي 
آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي كه 
داراي مجوز از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند مشمول اين 
طرح هستند و اين تسهيالت از سال 96 در حال پرداخت 
است.ضمناً تسهيالت طرح اساتيد در قالب عقد مرابحه و 

بابت امور علمي و پژوهشي، تعميرات اساسي و بازسازي 
كامل واحد مسكوني، تأمين اموال و خدمات موردنياز به 
اساتيد و اعضاي درجه يك خانواده )تحت تكفل( اساتيد 

پرداخت مي شود.
نرخ سود تعيين شده در اين تسهيالت 18 درصد و مدت 
بازپرداخت تسهيالت نيز 60 ماه تعيين شده و همچنين 
امكان دريافت اين تس��هيالت با ارايه تمامي تضامين و 
وثايق مورد قبول بانك فراهم ش��ده است.آنچه در اين 
ميان حايز اهميت محسوب مي ش��ود، ميزان رضايت 
و بازتاب اين تس��هيالت در تغيير شرايط رفاهي جامعه 
دانشگاهي و نقش نظام بانكي در بهبود فرآيند اعطاي اين 
تسهيالت به اعضاي هيات علمي است. در همين رابطه 

كميل طيبي استاد اقتصاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه مدت 
طوالني بازپرداخت تس��هيالت بانك رفاه فرصتي براي 
ماندگاري اس��اتيد جوان است و به بهبود وضعيت مالي 
آنها كمك مي كند، گفت: تسهيالتي كه طي چند سال 
اخير از جانب نظام بانكي به منظور كمك به اقشار مختلف 
جامعه پرداخت ش��ده، گره از مس��ائل برخي از طبقات 
گشوده است و اساتيد دانشگاه نيز از مشكالت اقتصادي 
بركنار نيستند و به تسهيالت بانكي نياز دارند. وي با اشاره 
به طرح اساتيد بانك رفاه افزود: يكي از طرح هاي كمكي 
بانك رفاه براي جامعه علمي كشور، پرداخت تسهيالت به 
اساتيد است. اساتيد محور علمي جامعه به شمار مي آيند و 
نبايد دغدغه هاي مالي مانع از فعاليت هاي علمي آنها شود.
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فراخوانجذبايدههاي
نوآورانهفناپزيرساخت

رويداد فراخوان جذب طرح ها و ايده هاي نوآورانه 
و دعوت ب��ه رويداد طرح مس��اله ش��ركت  فناپ 
زيرس��اخت، با همكاري ش��ركت راهب��ران امين 
سرمايه پاسارگاد، بازوي خدمات نوآوري شناسا )از 
شركت هاي گروه مالي پاسارگاد( در روز سه شنبه 
م��ورخ 15 بهمن س��ال1398، در محل صندوق 

نوآوري و شكوفايي برگزار شد.
در اين روي��داد، دكتر مهدي ايزدي��ار مديرعامل 
شركت فناپ زيرساخت با تشريح شرايط اقتصادي 
كش��ور بر لزوم توجه به علم، فن��اوري، نوآوري و 
حمايت از جوانان خالق و نوآور جهت بهبود فضاي 
اقتصادي كشور تأكيد كرد و گفت: داشتن تجربه، 
صرفا راه گشاي مشكالت س��ازمان ها نخواهد بود 
و اس��تفاده از جوانان با دانش و فناور و بهره گيري 
از پويايي و نش��اط جواني در كن��ار تجربه مديران 

مي تواند هم افزايي سازماني ايجاد كند.
دكتر ايزديار همچنين با اشاره به جايگاه تأثيرگذار 
گروه مالي پاسارگاد در بخش هاي مختلف صنعتي، 
فرهنگي و اقتصادي كش��ور افزود: ش��ركت فناپ 
-از ش��ركت هاي گ��روه مالي- به عن��وان يكي از 
ش��ركت هاي برتر در حوزه IT در كشور شناخته 
شده كه تاكنون فعاليت هاي خود را در راستاي ايجاد 
ارزش در كشور و نيز حمايت از نخبگان و جلوگيري 
از فرار مغزها ادامه داده است. اين شركت با تكيه بر 
شعار “آنچه توانسته ايم، لطف خدا بوده است “ به 
عنوان شعار گروه مالي پاس��ارگاد، به ساير اهداف 

تعيين شده خواهد رسيد.
در بخش بعدي روي��داد، مديران ش��ركت فناپ 
زيرس��اخت در چهار حوزه حمل ونقل هوشمند، 
هوشمندس��ازي و اينترنت اش��يا، مرك��ز داده و 
زيرساخت شبكه و سامانه هاي پشتيباني و نگهداري 
و تعميرات به معرفي فعاليت هاي شركت فناپ در 
اين حوزه ها پرداختند و ضمن تشريح پروژه هاي 
انجام شده تاكنون، نيازهاي فناورانه و چالش هاي 

موضوعي خود را در اين ۴ حوزه بيان كردند.
در حوزه حمل ونقل هوش��مند موضوعاتي مانند 
ثبت تخلفات رانندگي و هوشمندسازي حمل و نقل 
جاده اي، حمل ونقل ريل��ي، حمل ونقل دريايي 
و حمل ونق��ل هوايي، در حوزه هوشمندس��ازي 
و اينترن��ت اش��يا )IOT( موضوعات��ي مانن��د 
هوشمندسازي بناها و محيط ها، هوشمندسازي 
مديريت مصرف، سيستم هاي قرائت از راه دور و 
هوشمندسازي جايگاه هاي سوخت، در حوزه مركز 
داده و زيرساخت موضوعاتي مانند بهبود كارايي 
مركز داده، ايده هاي نو در طراحي و اجراي مركز 
داده، تعريف خدمات نوآورانه پلتفرم و س��رويس 
روي بس��تر زيرس��اخت فيزيكي مركز داده، در 
حوزه سامانه هاي پشتيباني، نگهداري و تعميرات 
نيز موضوعاتي مانند پياده س��ازي سيستم هاي 
Mission Control ب��راي كنترل و مديريت 
نيروهاي اعزامي، اراي��ه راه حل هاي پيش بينانه 
پش��تيباني و نگه��داري، مديريت لجس��تيك و 
طراحي و اجرا و نظارت بر فرآيندهاي پشتيباني، 
نگهداري و تعميرات از جمله مسائل جذاب و مورد 
عالقه ش��ركت فناپ زيرس��اخت جهت حمايت 
و س��رمايه گذاري خواهد بود.محس��ن سيدين 
مديرعامل شركت راهبران امين سرمايه پاسارگاد 
نيز ضمن معرفي گروه مالي پاسارگاد، به تشريح 
اهداف و برنامه هاي اين رويداد پرداخت. وي با بيان 
اينكه شركت شناسا از سال 1391و ذيل گروه مالي 
پاسارگاد شروع به فعاليت كرده است، افزود: اين 
شركت در حال حاضر در تمامي مراحل طرح هاي 
كسب وكاري و در زنجيره ارزش نوآوري، از مرحله 
شتابدهي تا ساير بخش ها ورود كرده و با در اختيار 
داش��تن ش��تابدهنده تريگ آپ و صندوق هاي 
مختلف جس��ورانه و پژوهش و فن��اوري تاكنون 
بيش از ۴ هزار طرح را مورد ارزيابي قرار داده و روي 
52 طرح نيز س��رمايه گذاري كرده است. شركت 
راهبران امين سرمايه پاسارگاد نيز به عنوان يكي 
از شركت هاي زيرمجموعه شركت شناسا، خدمات 
مختلف از جمله مديريت و مشاوره به كسب وكارها 
و نيز س��رمايه گذاران را ارايه مي كند و اين رويداد 
نيز در همين راس��تا و توس��ط ش��ركت راهبران 
برگزار ش��ده اس��ت.در بخش پاياني اين رويداد، 
حامد ساجدي مديرعامل شركت شناسا با بيان 
اينكه شركت فناپ در حال حاضر يكي از برترين 
شركت هاي ايران است، گفت: فناپ با اين سابقه 
و تجربه درخشان نيز همچنان به دنبال نوآوري و 
حمايت از فناوران است كه اين موضوع نشان دهنده 
نگاه به آينده و آينده نگري اين شركت است.وي 
افزود: شناس��ا يك VC اس��ت كه شتاب دهنده 
تريگ آپ را به عنوان بازوي شتابدهي در كنار خود 
داشته و در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه هاي 
مطرح ش��ده در اين رويداد و نيز حوزه هايي مانند 
معدن، انرژي، س��المت و آموزش سرمايه گذاري 
مي كند.دكتر س��اجدي خاطرنشان كرد: الگوي 
فعلي در اكوسيس��تم كارآفرين��ي ايران بهترين 
الگوي موجود نبوده و نمي توان برترين مدل هاي 
جهاني را بدون مطالعه و انطباق با وضعيت كشور 
اجرا كرد. از اين رو ش��ركت شناسا از ابتداي سال 
جاري به فكر راه اندازي يك پلتفرم ارتباطي است 
كه در آن ارتباط ميان صنايع مختلف و افراد نوآور 
و خالق تس��هيل و اين پلتفرم باعث خلق ارزش 
شود.ساجدي در پايان س��خنان خود با اشاره به 
اينكه فرآيند مطرح شده در اين رويداد يك فرآيند 
تكرارشونده است، پيشنهاد راه اندازي يك باشگاه 
با نام »كلوپ نوآوران فناپي« را ارايه كرد كه در آن 
تمامي فعاالن و عالقه مندان به حوزه هاي كاري 
ش��ركت فناپ حضور داشته باش��ند. اين ارتباط 
مي تواند باعث خلق ارزش براي طرفين و در نهايت 

كمك به اقتصاد كشور شود.
در پايان اين مراسم نيز حاضران در رويداد، سواالت 
خ��ود را در خصوص موضوع��ات مختلف مطرح 

كردند كه توسط كارشناسان پاسخ داده شد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

در گفت وگو با رييس سازمان بورس مطرح شد

راهكارهاييبرايبورسيشدنشركتها
گروه بورس|

رونق بازار س��رمايه همچنان ادامه دارد. در نخستين 
روز هفته گذش��ته داد و س��تدهاي بازار سرمايه در 
حالي خاتمه يافت كه ش��اخص كل بورس تهران به 
ميزان 6 هزار و 948 واحد رش��د كرد و به 452 هزار 
و 842 واحد رس��يد. اين رشد 1.52 درصدي اگرچه 
در ساعات اوليه معامالت از شدت بيشتري برخوردار 
بود و نماگر ياد شده را به سطح 456 هزار واحدي وارد 
كرده بود اما به دليل غلبه عرضه بر تقاضا در بسياري از 
نمادها مانند »اخابر« پايدار نماند و در نهايت به سطح 

ياد شده رسيد. 
عواملي از اين دست سبب شد تا شاخص كل هموزن 
نيز در پايان معامالت روز گذش��ته نسبت به ابتداي 
معامالت افت محسوسي را شاهد باشد و نتواند رشد 
بيش از 545 واحد را تجربه كند. الزم به ذكر است كه 
سمت و س��وي كلي معامالت در فرابورس نيز تقريبا 
مش��ابه با رون��د معامالت بورس بود و ب��ه صعود 92 

واحدي شاخص ياد شده انجاميد. 
در اي��ن روز اگرچه غلبه عرضه ب��ر تقاضا براي مدت 
زماني اندك مش��هود بود با اين حال، افت قيمت در 
بس��ياري از نمادها پايدار نماند و در پايان معامالت 
شاهد جمع شدن صف فروش در برخي نمادها بوديم. 
دليل اين امر حجم باالي نقدينگي وارد شده به بازار 
سهام اس��ت كه طي ماه هاي گذشته توانسته توجه 
بس��ياري از تحليلگران داخل��ي و خارجي را به خود 

جلب كند. 
در همي��ن باره رييس س��ازمان بورس داليل رش��د 
شاخص بورس تهران را حمايت شركت هاي حقوقي 
و نيز برگش��ت اعتماد فعاالن حقيقي به بازار س��هام 

دانست.

    داليل رشد شاخص بورس تهران 
شاپور محمدي در گفت وگو با فارس، درپاسخ به اين 
پرسش كه چه اتفاقي افتاده كه اقتصاد كشور در ركود 
به سر مي برد و به گفته وزير اقتصاد، رشد اقتصادي در 
سال جاري 0.6 درصد شده، اما شاخص بورس مرتب 
ركورد مي شكند، گفت: افزايش شاخص بورس داليل 
متعددي دارد، از جمله اينكه از محل تجديد ارزيابي 
و افزايش سرمايه شركت ها كه باعث سودآوري آنها 

مي شود و سهام آنها رشد مي كند. 
محم��دي اضاف��ه ك��رد: با س��ودآوري ش��ركت ها 
اطمينان به س��رمايه گذاري در بازار شكل مي گيرد 
و در هم��ه بازاره��اي دني��ا حضور س��رمايه گذاران 

 در ب��ازار در بلندم��دت با س��ودآوري همراه اس��ت.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين گفت: 
يك��ي از مولفه هاي بازار س��رمايه، تنوع بخش��ي به 
ابزارهاي معامالتي اس��ت. در سال هاي گذشته فقط 
سهام در بازار خريد و فروش مي شد، اما در حال حاضر 
عالوه بر سهام، اوراق بدهي هم وجود دارد. در گذشته 
فق��ط اختيار خريد بود، االن ه��م اختيار خريد و هم 
اختيار فروش و هم معامالت آتي سهام است. در حالي 

كه قبال برخي از اين ابزارها نبودند. 
محم��دي در ادام��ه گف��ت: در بح��ث نقدينگي و 
حمايت هاي صنعت كارگ��زاري نيز توفيقات خوبي 
كسب شده، همچنين س��هام شركت هاي بورسي با 
رشد همراه بوده و اگر مردم بدانند شركت هاي بورسي 
به طور مداوم رش��د مي كنند، سهام خود را نخواهند 
فروخت. چرا كه ش��ركت ها هم سود نقدي به سهام 

مي دهد و هم قيمت خود سهام تقويت مي شود.
وي در مورد حمايت از ش��ركت هاي بورس��ي گفت: 
مي توان با معافيت يا تشويق مالياتي، از شركت هاي 

بورسي حمايت كرد. از طرفي سازمان بورس از حضور 
مردم در بورس حمايت و استقبال مي كند، به گونه اي 
كه در سال گذشته يك درصد هزينه نقل و انتقال سهام 
پرداخت مي شد اما در س��ال جاري نيم درصد شده 
است، يعني با همه اين اقدامات سعي مي كنيم بازار 

بورس متنوع شده و براي مردم جذاب باشد. 

    حضور فقط 620   شركت در بورس
رييس س��ازمان ب��ورس همچنين در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه چرا از صدها هزار شركتي كه در كشور 
وجود دارد، حدود 600 شركت در بورس حضور دارند، 
گفت: در حال حاضر 620 شركت و نماد معامالتي در 
بورس وجود دارد. بايد به بحث جذب ش��ركت هاي 
بيش��تر به بورس به صورت جدي توجه ش��ود. بحث 
تش��ويق هاي مالياتي براي ش��ركت هاي بورسي نيز 

مطرح است.
محمدي گفت: برخي از شركت هاي خارج از بورس 
قانون را دور مي زنند و شايد ماليات ندهند يا بسيار كم 

ماليات بدهند، اما شركت هاي بورسي همگي شفاف 
هستند و ميزان واقعي ماليات را مي پردازند. بنابراين 
شركتي كه در بورس حاضر مي شود، بايد تشويق شود، 
زيرا برخي از شركت هايي كه خارج از بورس هستند، 
يا ماليات نمي دهند يا اينكه به اندازه حق خود ماليات 

نمي پردازند. 
محمدي همچنين گفت: براي ش��ركت هاي بورسي 
در اخذ تس��هيالت بانكي بايد امتيازاتي قائل شويم، 
البته امتياز غيرقانوني نمي خواهيم، اما امتياز براساس 
قانون براي اين ش��ركت ها مي خواهيم كه در اعطاي 
تس��هيالت، براي تأمين مالي در اولويت باشند، زيرا 
شركت هاي بورسي ش��فاف هستند و مرتب گزارش 
عملكرد مي دهند، بنابراين اولويت تس��هيالت بايد 
با شركت هاي بورسي باشد. مشوق هاي ديگري هم 

مي توان براي اين شركت ها در نظر گرفت. 
رييس س��ازمان بورس، در ادامه گف��ت: براي مثال 
مي ت��وان ش��رايطي را ترتي��ب داد ت��ا در مزايده و 
مناقصه هاي بزرگ چنين ش��ركت هايي كه شفاف 

هس��تند، رتبه بهتري بگيرند و امتياز داشته باشند 
اين حماي��ت حتي مي تواند به گونه اي باش��د كه در 
تبليغات از طريق رسانه ملي و رسانه هاي ديگر، كاالي 

شركت هاي بورسي را با هزينه كمتري تبليغ كنيم.
شاپور محمدي در پاس��خ به اين شبهه اي كه برخي 
از مجوزه��اي كارگزاري بورس به قيمت 25 ميليارد 
تومان دس��ت به دست مي ش��ود و آيا محدوديت در 
صدور مجوز كارگزاري باعث رانت شده است، گفت: 
تعدادي كارگزاري ها در كشور ما و يك كشور همسايه 
مانند تركيه يكسان است. ما 108 شركت كارگزاري 
بورس داريم كه اين تعداد به نس��بت بازار س��رمايه 
مناسب است و ناشي از رانت محسوب نمي شود. اين 
كارگزاري ها بايد تبديل به ش��ركت هاي سهامي عام 
ش��وند. البته تعدادي از كارگزاري ها هم درخواست 

تبديل شدن به سهامي عام داده اند. 
محم��دي ادام��ه داد: همان گون��ه كه مردم س��هام 
بورس هاي چهارگانه، يعني بورس اوراق، بورس كاال، 
بورس انرژي و فرابورس را خريداري مي كنند، اميدوار 
هستيم بتوانند با س��هامي عام شدن كارگزاري هاي 
بورس، سهام كارگزاري ها را هم خريد و فروش كنند 

و شركت هاي كارگزاري در بورس حاضر شوند. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قبل از آزاد 
ش��دن صدور مجوز بايد فراخوان بدهي��م و در حال 
بررسي هس��تيم و برخي از كارگزاري ها درخواست 
تبديل شدن به شركت سهامي عام داده اند كه تا حدود 
شش ماه آينده اولين كارگزاري در بورس اوراق بهادار 
تهران س��هام خود را ارايه مي كند و اين مستلزم اين 

است كه افزايش سرمايه بدهد.
 البته طبق قانون براي سهامداري نهادهاي مالي مانند 
كارگزاري يا بانك هاي بورس��ي طبق قانون س��قفي 
درنظر گرفته مي شود كه حداكثر در حد يك صندلي 
هيات مديره خواهد بود. اين ب��ه خاطر جلوگيري از 

ريسك سيستماتيك است. 
رييس سازمان بورس همچنين در مورد معامالت آتي 
سكه و ارز ديجيتال در بورس گفت: در مورد معامالت 
آتي سكه، چون بانك مركزي مديريت ارز، طال و سكه 
را برعهده دارد، بايد آنها تصميم بگيرند، اما در مورد 
ارز ديجيتال يا بهتر بگوييم محصول ديجيتال كه نه 
ارز و نه كاال به شمار مي رود، مي تواند در بورس ارايه 
شود، زيرا ارز ديجيتال به گونه اي است كه بايد ويژگي 
همتا داشته باشد و محرمانه باشد، در حالي كه آنچه در 
بورس ارايه مي شود، در معرض همگان قرار مي گيرد و 
به هيچ وجه محرمانه نيست، بلكه بسيار شفاف است 

كاهش حساسيت بورس به تحريم ها و ريسك هاي سياسي
ي��ك تحليلگر بازارهاي مال��ي، تحريم هاي جديد بر 
بازار س��رمايه را كم اثر دانس��ت و گفت: حساس��يت 
بازار به ريسك هاي سياس��ي و تحريم ها از جمله در 
شركت هاي گروه معدني و فوالدي كاهش يافته است .

به گزارش سنا، موسي احمدي اظهار داشت: به نظر 
مي رسد فعال شدن مكانيزم ماشه، آثار و تبعات منفي 
بر تجارت خارجي كش��ور داش��ته و محدوديت هاي 
تازه اي را بر تراكنش پولي و مالي با ش��ركاي كنوني 
در پي داشته باشد اما از سوي ديگر در صورت داشتن 
آثار دالري در برخي نمادها مي تواند اثر افزايشي هم 

داشته باشد.
احمدي با بيان اينكه هميشه در بازارهاي مالي شاهد 
وقوع رخدادهايي هس��تيم ك��ه در مواقعي از برخي 
از آنه��ا به عنوان »اقدامات غيرمنتظ��ره« و از برخي 

ديگر به عنوان »تهديد ناديده گرفته« ياد مي ش��ود، 
گفت: در ادبيات مالي مورد اول را قوي س��ياه و مورد 
اخير را كرگدن خاكستري نام گذاري كرده اند. دليل 
اي��ن نام گذاري ها هم توجه دادن س��رمايه گذاران و 
سياس��ت گذاران به رخدادهاي محتم��ل در فضاي 
س��رمايه گذاري و ل��زوم اتخاذ راهكارهاي مناس��ب 
براي آنهاست. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: 
انتشار خبر شهادت سردار سليماني توسط نيروهاي 
امريكايي و فضاي عدم اطمينان ايجاد شده پس از آن 
موجب شد س��رمايه گذاران با احساس فضاي ناامن 
ناش��ي از آن به فكر حركت س��رمايه خود به فضاي 
امن تر از بازار سرمايه و عمدتًا بازارهاي موازي بيفتند 
كه موجب كاهش موقت شاخص هاي بازار سرمايه و 
افزايش شاخص هاي بازارهاي موازي شد. وي توضيح 

داد: روند تغييرات بازارهاي مالي جهاني و شاخص ها 
نيز پس از انتشار خبر بسيار شديد بود اما عكس العمل 
و جهش مجدد شاخص هاي بازارهاي مالي جهان پس 
از پاسخ موشكي ايران به امريكا نشان داد كه بازارهاي 
مالي از احتمال رخداد كشمكش نظامي بيشتر ميان 
ايران و امريكا چشم پوشي كرده است. لذا پس از اين 
حمله و عكس العمل هاي بعد از آن از سوي دو كشور 
اين تنش ها فروكش كرد و به تبع آن ش��اهد كاهش 
قيمت نفت خام و بهبود شاخص  بازارهاي سهام بود.

به گفته احمدي، بازار به اين نتيجه رس��يده اس��ت 
كه ريسك كش��مكش هاي نظامي ميان دو كشور در 
منطقه به طرز قابل توجهي كاهش يافته و دو طرف 
تمايلي براي ادامه درگيري نشان نداده اند . بنابراين 
به نظر مي رسد بخش��ي از اين واكنش ها به احتمال 

واكنش هاي بعدي دو كش��ور خصوصًا در مورد تنگه 
هرم��ز و احتمال دغدغه هاي كاه��ش صادرات نفت 

جهاني از منطقه بوده است.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادامه با اش��اره به 
اينكه هم اكن��ون با برطرف ش��دن مقطعي موضوع 
فوق، دغدغه موجود بازار س��رمايه بر گزارش هاي 9 
ماهه ش��ركت ها و اخبار مربوط به افزايش س��رمايه 
ش��ركت ها از محل تجديد ارزيابي دارايي ها متمركز 
شده است، افزود: همچنين بهبود جو رواني و بهبود 
سطح ريسك در اقتصاد جهاني مربوط به توافقاتي در 
زمينه كش��مكش تجاري ميان امريكا و چين و روند 
صعودي بازارهاي كااليي فلزات و مس نيز بازارهاي 
مالي را تحت تأثير قرار داده اس��ت. وي اظهار داشت: 
بازگشت شاخص در هفته گذشته به نحوي بود كه در 

مورد بسياري از شركت ها، قيمت ها به سطح قبل از 
شوك برگشته و در برخي موارد هم از آن عبور كرده 
است. اين در حالي است كه شاخص بورس قبل از اين 
تنش، عدد ۳84 هزار را ديده بود كه پس از ش��وك، 
ب��ا 10درصد كاهش مواجه ش��د و با بهبود ش��رايط 

هم اكنون تا 450 هزار رشد كرده است.
احم��دي در پاي��ان خاطرنش��ان ك��رد: در مجموع 
مي توان اذعان داشت كه در اين ميان تقويت فرهنگ 
س��رمايه گذاري از طريق ارتقاء س��طح س��واد مالي 
و تقوي��ت جايگاه تحليل گ��ري در ب��ازار مي تواند از 
رفتارهاي هيجاني كاسته و از عواقب ناگوار آن بكاهد. 
اين موضوع نيازمند اتخاذ استراتژي هاي بلندمدت 
و برنامه ريزي از س��طوح س��ني پايين ب��وده و نوعي 

سرمايه گذاري در بازار سرمايه تلقي مي شود.

بورس بهترين گزينه براي سرمايه گذاريگمانه زني هاي كارشناسي در مورد آينده بازار سرمايه
يك كارش��ناس بازار سرمايه ضمن تش��ريح علل رشد شاخص كل 
بازار س��رمايه، عوامل تاثيرگذار بر روند حركت شاخص كل اين بازار 
را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، مهدي دلبري با بيان اينكه نمي توان 
گفت رشد كالن بازار سرمايه حباب است، اظهار كرد: البته شايد برخي 
تك س��رمايه اي ها از قيمت واقعي خود فاصله پيدا كردند. با اين حال 
گزارش هاي ماهانه بازار فعال خوب است. وي ادامه داد: گزارش دي ماه 
حدود 20 درصد نس��بت به ميانگين گزارش هاي ماه هاي قبل رشد 
داش��ته است. اما سئوال اين است كه آيا فروش بيشتر منجر به توليد 
شده است يا خير؟ فعال گزارش هاي 9 ماهه گزارش هاي متعادلي است. 
نه مي توان گفت مثبت و نه مي توان گفت منفي. اما رشد بازار بيشتر از 
رشد سود سهام ها بوده و اين موضوع عمدتا به دليل جريان پول بوده و 
به نظر من فعال جريان پول بازار را نگه داشته است. اين كارشناس ارشد 
بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه اگر جريان پول قطع شود، احتمال اصالح 
قيمت در برخي از گروه ها وجود دارد، ادامه داد: از طرف ديگر افزايش 
قيمت هاي محصوالت كااليي مانند ش��مش، افزايش قيمت در دالر 

نيمايي و... باعث ايجاد خوش بيني در بازار شده است.
دلبري با بيان اينكه بازار به پيش��واز گزارش هاي بعد از عيد مي رود، 
توضيح داد: اگر اين خوش بيني به وق��وع نپيوندد، احتمال اصالح يا 
خروج پول از بازار وجود دارد. فعال جريان پول و دالر نيما انتظار ريزش 
سنگين را نمي دهد. وي در ادامه با بيان اينكه براي پيش بيني شاخص 
بورس بايد به چند عامل مهم توجه داشت، توضيح داد: اتفاقي كه براي 
شاخص بسيار مهم است، اتفاقات سياسي مانند انتخابات است و اتفاق 

ديگري كه اهميت زيادي دارد بحث بودجه است كه حتما بايد بررسي 
شود زيرا قطعا در سود شركت ها در سال آتي تاثيرگذار است. 

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه قيمت هاي سهام را 
سود تعيين مي كند، گفت: اگر در سود شركت ها اتفاق مثبتي نيفتاد 
شايد روند امس��ال تكرار نشود. فعال غير از نگراني هايي كه در قيمت 
جهاني وجود دارد افزايش و در نهايت به ثبات رسيدن دالر نيما نكته 
مثبتي در بازار است. دلبري با اشاره به اليحه بودجه سال ١٣٩٩ اظهار 
كرد: بازار قبل از ارايه اليحه بودجه در اين مورد نگران بود و االن نگراني 
در مورد بودجه اين است كه قابليت تحقق آن بسيار پايين و قسمت 
عرضه بودجه بسيار سنگين است. از يك طرف رشد زيادي در فروش 
اوراق داريم و از طرف ديگر رشد 40 برابري در فروش اموال و شركت ها 

ديده شده است كه شايد تحقق آن عدد سنگيني باشد.
وي ادامه داد: در حال حاضر حجم اوراقي كه در صندوق ها وجود دارد، 
پذيرش اوراق جديد را سخت مي كند. ساالنه حدود 20 تا ۳0 ميليارد 
تومان ورودي به صندوق هاي س��رمايه گذاري درآمد ثابتمان است. 
بايد ديد دولت 80 هزار ميليارد تومان اوراق را مي تواند بفروشد يا خير.

اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه در حال حاضر تنها نگراني كه 
بازار از بودجه دارد بحث عرضه است، توضيح داد: بودجه اي نوشته شده 
است كه عرضه سنگيني دارد. در مورد ساير بخش ها كه نگراني وجود 
داشت مانند بازار، فعال نگراني خاصي ندارد. اگر در مجلس اصالحات 
ديگري صورت بگيرد در مورد ماليات يا هزينه تمام شده شركت هاي 

توليدي شايد بازار واكنش تندتري نشان دهد.

هنوز سهام بسياري از شركت ها و بنگاه هايي كه در بورس حضور دارند 
به خصوص سهام شركت هاي بزرگ و بانك هاي بزرگ با ارزش ذاتي 

خود فاصله دارند و همچنان از ظرفيت رشد برخوردارند.
به گزارش ايرنا، مصطفي اميد قائمي به علت رشد چشمگير شاخص 
بورس در بازار اش��اره كرد و گفت: بيش��تر تمهيدات اتخاذ ش��ده در 
خصوص نظام بانكي و سيستم بانكي در رشد بازار سرمايه تاثيرگذار 
بود و تا حدودي تثبيت نرخ ارز باعث رشد سودآوري شركت و جذب 

سرمايه گذاران به اين بازار شد.
وي با تاكيد بر اينكه اكنون بازار اوراق بهادار به عنوان بهترين گزينه براي 
سرمايه گذاري تلقي مي شود، افزود: بسياري از منابع و نقدينگي هاي 
موجود سرمايه گذاران به س��مت اين بازار سوق پيدا كرد. با اين حال 
قيمت يكسري از س��هام كه بخش عمده اي از ارزش بازار را تشكيل 
مي دهند تغيير چنداني نكردند و در مقابل نرخ شركت هاي پرريسك 

و كوچك با روند صعودي همراه شده اند.
قائمي خاطرنش��ان كرد: همه بازارها با دوره رونق و ركود و افزايش و 
كاهش قيمت ها همراه هس��تند، به همين دليل كسي نمي تواند به 
صورت دقيق پيش بيني كند كه رونق يا ركود بازار تا كجا ادامه دارد اما 

هميشه پشت سر هر رونقي ركودي وجود دارد و بالعكس.
اين كارشناس بازار س��رمايه گفت: اينكه بتوان دوره ركود در بازار را 
كوتاه و تاثير آنها را در بازار كم كرد به نحوه مديريت بازار و اقتصاد كشور 
برمي گردد. وي با تاكيد بر اينكه پيش بيني دقيق روند بازار غيرممكن 
است، گفت: هنوز سهام بسياري از شركت ها و بنگاه هايي كه در بورس 

حضور دارند به خصوص سهم شركت هاي بزرگ و بانك هاي بزرگ با 
ارزش ذاتي خود فاصله دارند و همچنان جا براي رشد دارند.

قائمي خاطرنشان كرد: بورس بايد روش هاي مختلفي را به كار گيرد تا 
بتواند از سرمايه و نقدينگي هايي كه وارد بازار شده به خوبي استفاده 

كند.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه نقدينگي هاي وارد شده به بازار 
نبايد فقط منجر به افزايش قيمت سهام و صرف برخي از سفته بازي ها 
شود، افزود: بورس بايد توجه بيشتري را به جايگاه خود و بحث تامين 

مالي براي بنگاه ها داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: در سال هاي اخير تعداد دفعات افزايش سرمايه از 
محل آورده نقدي كاهش و پروسه آن طوالني و پرهزينه شده است، 
به طور معمول از اين روش از س��وي بنگاه ها كمتر مورد استفاده قرار 

مي گيرد.
قائمي گفت: بايد روش هايي اتخاذ شود تا منابع مالي جذب شده در 
بازار سرمايه به سمت بنگاه ها سوق پيدا كنند تا اين بنگاه ها بتوانند از 
اين طريق طرح هاي توسعه را اجرا و زمينه رونق طرح ها را فراهم كنند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا اقبال سرمايه گذاران در سال 
99 به سمت بازار س��رمايه ادامه دار خواهد بود يا خير، گفت: در سال 
جديد وقايع سياسي و متفاوتي ايجاد مي شود و نمي توان به طور دقيق 
پيش بيني كرد كه شاهد چه اتفاقي در اين سال خواهيم بود اما در سال 
99 باز هم بازار سرمايه از پتانسيل رشد برخوردار است و مي تواند براي 

بورس سال اميدو ار كننده اي باشد.

با انتقال شركت بورس اوراق بهادار به سعادت آباد، تاالر 
شيشه اي خيابان حافظ، موزه بازار سرمايه مي شود 

تا محلي براي آشنايي عموم مردم با اين بازار باشد.
به گزارش س��نا، ياس��ر ف��الح، مديرعامل ش��ركت 
اطالع رس��اني و خدم��ات ب��ورس گفت: ب��ه زودي 

س��اختمان قديم بورس در خيابان حافظ كه در واقع 
امروز س��ازه اي تاريخي و نمادين اس��ت به موزه بازار 

سرمايه تبديل مي شود.
وي با اش��اره به اينكه ساختمان فعلي شركت بورس 
محل آشنايي عموم مردم با تاريخ 52 ساله بازار سرمايه 

ايران مي شود، افزود: شركت اطالع رساني و خدمات 
بورس روند تجهيز و راه اندازي موزه بازار س��رمايه را 
در دس��تور كار خود قرار داده و در آينده اي نه چندان 
دور موزه بازار س��رمايه ميزبان عم��وم هموطنان و 
گردشگران مي شود. ياس��ر فالح ادامه داد: از تمامي 

اهالي شريف بازار سرمايه و فعاالن اين حوزه دعوت 
مي كنم تا شركت اطالع رساني و خدمات بورس را در 
اين زمينه ياري كنند و با در اختيار گذاشتن اسناد و 
اشياء تاريخي بازار سرمايه، امكان بازديد عموم مردم 

را از اين موزه فراهم كنند.
مديرعامل ش��ركت اطالع رس��اني و خدمات بورس 
يادآور شد: زنگ تاريخي بورس اوراق بهادار، سكه هاي 
500 توماني كه در س��ال 96 به افتخار 50 س��الگي 
بازار سرمايه ضرب ش��د، هدايايي كه از سوي ديگر 

كش��ورهاي به بورس ما در طول سال ها اهدا شده و 
اسنادي تاريخي كه در محل كتابخانه و اسناد سازمان 
بورس و اوراق بهادار نگهداري مي شوند، عموما اشيايي 
هستند كه مي تواند در اين موزه در اختيار بازديد عموم 

قرار بگيرد.
وي در پايان متذكر شد: براي پيرايش و چيدمان اين 
موزه حتما با كارشناس��ان وزارت ميراث فرهنگي و 
گردشگري مذاكراتي خواهيم داشت و از نظرات اين 

متخصصين بهره مي بريم.

تاالر حافظ، موزه بازار سرمايه مي شود
مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس: 
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  پيش�نهاد افزايش س�رمايه »غش�صفا«:  
هيات مديره شركت ش��ير پاستوريزه پگاه اصفهان 
پيشنهاد افزايش سرمايه 615 ميليارد و 499 ميليون 
ريالي، معادل 2۷0 درصد س��رمايه اين شركت را به 
مجمع عمومي فوق العاده اين شركت پيشنهاد داد. 
به گزارش سنا، شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان 
عنوان كرده اس��ت برنامه افزايش س��رمايه از مبلغ 
226 ميلي��ارد و 509 ميليون ريال به 8۳۷ ميليارد 
و 8 ميليون ريال دارد. بر اساس اين گزارش، افزايش 
س��رمايه »غش��صفا« از محل مازاد تجديد ارزيابي 
دارايي ها به منظور اصالح ساختار مالي كه در تاريخ 
25 دي 1۳98 ب��ه تصويب هيات مديره رس��يده و 
جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال 
شده، خواهد بود. بديهي است انجام افزايش سرمايه 
يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و تصويب مجمع عمومي فوق العاده اس��ت و در اين 

خصوص اطالع رساني خواهد شد.

  تعيين س�ود 5۰۰ ريالي هر سهم »سهرمز«:  
مجمع عمومي شركت سيمان هرمز تقسيم مبلغ 
500 ريال سود نقدي و 65۳ ريال سود خالص براي هر 
سهم اين شركت را در مجمع به تصويب رساند. مجمع 
عمومي عادي ساالنه شركت سيمان هرمز براي سال 
مالي منتهي به ۳0 آبان ماه 1۳98 در روز چهارشنبه 
16 بهمن ماه 1۳98 برگزار شد. دستور جلسه مجمع 
عمومي ساالنه »سهرمز« براي دوره مالي ذكر شده 
به شرح زير بوده است:  استماع گزارش هيات مديره و 
بازرس قانوني، تصويب صورت هاي مالي سال )دوره( 
مالي منتهي به ۳0 آبان ماه 1۳98، انتخاب حسابرس 
و بازرس قانوني، انتخاب روزنامه  كثيراالنتشار، انتخاب 
اعضاي هيات مديره، تعيين حق حضور اعضاي غير 
موظف هيات مديره و تعيين پ��اداش هيات مديره. 
براساس گزارش منتشر شده در خصوص اين جلسه، 
خالصه تصميمات مجمع عمومي شركت سيمان 
هرمز عبارت است از:  سود نقدي به ازاي هر سهم به 
مبلغ 500 ريال و سود خالص به ازاي هر سهم 65۳ 
ريال تصويب شد. سود خالص ۷08 ميليارد و 268 
ميليون ريال و سود انباشته پايان دوره با لحاظ كردن 
مصوبات مجمع، 444 ميليارد و 9۷0 ميليون ريال 
اعالم شد. شاخص انديشان به  عنوان بازرس قانوني 
و حسابرس و همچنين شهود امين به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

  پيش�نهاد افزايش س�رمايه ۱۹۲ درصدي 
»ومعلم«:  هيات مديره بيمه معلم پيشنهاد افزايش 
سرمايه ۳ هزار و 8۷4 ميليارد و 5۷4 ميليون ريالي، 
معادل 192 درصد سرمايه اين شركت را به مجمع 
عمومي فوق العاده اين ش��ركت پيشنهاد داد. بيمه 
معلم عنوان كرده است برنامه افزايش سرمايه از مبلغ 
يك هزار و 500 ميليارد ريال به 4 هزار و ۳۷4 ميليارد 
و 5۷4 ميليون ري��ال دارد. بر اس��اس اين گزارش، 
افزايش سرمايه »ومعلم« از محل مازاد تجديد ارزيابي 
دارايي ها به منظور اصالح ساختار ماِلي، افزايش سهم 
نگهداري و اخذ مجوز قبول اتكايي، افزايش توانگري 
مالي و افزايش ظرفيت سرمايه گذاري كه در تاريخ 
8 بهم��ن 1۳98 به تصويب هيات مديره رس��يده و 
جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال 
شده، خواهد بود. بديهي است انجام افزايش سرمايه 
يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و تصويب مجمع عمومي فوق العاده اس��ت و در اين 

خصوص اطالع رساني خواهد شد.

  رش�د 46۱ ميليون ريالي پرتفوي بورس�ي 
»خكرمان«:  شركت گروه اقتصادي كرمان خودرو 
در صورت ه��اي مالي 9ماهه از رش��د 461ميليون 
ريالي پرتفوي بورس��ي خود خبر داد. شركت گروه 
اقتصادي كرمان خودرو در اطالعات و صورت هاي 
مالي 9ماهه منتهي به ۳0آذر1۳98، با سرمايه 5هزار 
ميليارد ريالي سود هرسهم را ۳05ريال اعالم كرد. 
اين شركت در صورت هاي مالي 9ماه زيان عملياتي 
را با كاهش 88درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
مالي گذشته مبلغ 4ميليارد و 8۳1ميليون ريال اعالم 
كرد. همچنين س��ود خالص اين دوره به يك هزار و 
526ميليارد ريال و سود انباشته پايان دوره به يك 
هزار و682ميليارد ريال رسيد. »خكرمان« در گزارش 
منتشر شده اعالم كرد كه پرتفوي سهام شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس شركت با رشد 461ميليون 
ريال همراه شد. همچنين در اين پرتفوي بهاي تمام 
شده با افت 18ميليارد و ۷09ميليون ريالي به مبلغ 
56ميليارد و ۳5۳ميليون ريال رسيد. عالوه بر اين 
ارزش بازار اين شركت با كاهش 25هزار و 168ميليارد 
ريالي به مبلغ 56ميليارد و 814ميليون ريال بالغ شده 
است. شركت گروه اقتصادي كرمان خودرو در اين 
مدت مبلغ كل سهام واگذار شده خود را ۳69ميليارد 
و 58ميليون ريال اعالم كرد و اين واگذاري با س��ود 
40ميليارد و 904ميليون ريالي همراه شد. از سوي 
ديگر كل مبلغ بهاي سهام خريداري شده اين شركت 

به 296ميليارد و5۳4ميليون ريال رسيد.

  »غويتا« به هر س�هم ۱۲۷5 ريال اختصاص 
داد:  ش��ركت ويتان��ا در دوره 12 ماه��ه منتهي به 
۳0آذر ماه 1۳98، به ازاي هر س��هم خود يك هزار و 
2۷5ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته كه سود هر سهم 5۳9 ريال اعالم شده 
بود، از افزايش 1۳۷ درصدي برخوردار است. شركت 
ويتانا با سرمايه 600 ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
12ماهه دوره مالي منتهي ب��ه ۳0 آذر 1۳98 را به 
صورت حسابرسي شده منتشر كرد. شركت ويتانا در 
دوره ياد شده، مبلغ ۷64 ميليارد و ۷10 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار 
و 2۷5 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 
1۳۷ درصدي برخوردار است. الزم به ذكر است در 
صورت مالي حسابرسي شده دوره مذكور نسبت به 
گزارش حسابرسي نشده، كاهش 6 درصدي در سود 
هر سهم به دليل شناسايي 46 ميليارد ريال ماليات بر 

درآمد شركت مشاهده مي شود.



تشكلها6اخبار

در نشست فعاالن اقتصادي مطرح شد

همكاريدوجانبهبراياحيايمعادنكوچكمقياس
تعادل |

اعضاي كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران 
در نشست اخير خود، با بررسي وضعيت معادن كوچك 
مقياس، برتوجه بيشتر دولت و همكاري سازنده با بخش 
خصوصي براي احيا، فعال سازي و توسعه اين معادن 
تاكيد كردند. به گفته آنها، با توجه به اشتغال زايي باال 
وتوان ايج��اد ارزش افزوده قابل توجه، معدن مي تواند 
به عنوان يك بخش پيشران اقتصاد در كانون توجه و 
تمركز قرار گيرد. اين در حالي اس��ت كه براساس آمار 
اعالمي از سوي رييس خانه معدن، حدود 9 هزار معدن 
در كشور وجود دارد كه حدود نيمي از آن يعني 4 هزار 
معدن تعطيل شده اند. در عين حال، حدود 98 درصد 
معادن ايران در مقياس كوچك ارزيابي شده است. از 
همين رو، خانه معدن ايران با همكاري وزارت صمت 

احياي 500 معدن كوچك مقياس را كليد زده اند. 

   آماري از معادن غيرفعال
در آغاز نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني 
تهران، سيدرضا عظيمي، مدير اجرايي و دبير شوراي 
هماهنگي طرح احيا، فعال س��ازي و توس��عه معادن 
كوچك  مقياس گزارشي از پيش��رفت اين طرح براي 
نمايندگان بخش خصوصي ارايه كرد. او با بيان اينكه 
طرح احياي معادن با هماهنگي اتاق بازرگاني تهران و 
خانه معدن تحت عنوان »نهضت فرآوري و بهره برداري 
از معادن كشور« در س��ال 1396 شكل گرفت، ادامه 
داد: پس از آن يك تفاهم نامه چهار جانبه با مشاركت 
خانه معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايميدرو و 
مجموعه گل گهر منعقد شد و مفاد اين تفاهم نامه به 

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ابالغ شد.
او توضيح داد: به موجب اين طرح، حدود 4752 معدن 
غيرفعال شناسايي شده، كه بيشترين آنها در خراسان 
رضوي وكمترين آن در خراس��ان شمالي قرار گرفته 
است. در عين حال استان هاي »يزد، سمنان، مركزي، 
آذربايجان غربي، كردستان، خراسان جنوبي و فارس« 
در شمار اس��تان هايي قرار دارند كه معادن غيرفعال 
بيش��تري در آنها وجود دارد. او همچنين با اش��اره به 
وجود 468 معدن غيرفعال فلزي در كشور، عنوان كرد 
كه در صورت فعال س��ازي اين معادن 32 ميليون تن 
به ظرفيت توليد افزوده خواهد شد. به گفته عظيمي، 
احياي معادن فلزي به دليل اثرگذاري آن بر اشتغال در 
اولويت قرار گرفته است.  همچنين براساس آمار اعالمي 
عظيمي، در حال حاضر حدود 133 هزار شغل در حوزه 
معدن وجود دارد كه با احي��اي اين معادن 110 هزار 
شغل پايدار مستقيم ديگر ايجاد خواهد شد. در واقع با 
احتساب اشتغال غيرمستقيم اين معادن، دستيابي به 
حدود 800 هزار شغل دور از ذهن نخواهد بود. او سپس 
به چالش هاي حوزه معدن كاري بر اساس نظرسنجي 
از فعاالن اين بخش اش��اره كرد وگف��ت: تامين مالي، 
زيرساخت، فرآوري، كمك هاي تكنيكال و فني از جمله 
مهم ترين مش��كالت فعاالن حوزه معدن عنوان شده 
اس��ت كه با تعريف پروژه هايي رفع مشكالت در حوزه 
زيرساخت ها در دستور كار قرار گرفته است. براساس 
توضيحات عظيمي، تا تاريخ بهمن 1398 حدود 1200 
معدن در قالب 280 پروژه مورد بررسي قرار گرفته اند كه 
براي 477 معدن اقدام كلينيكي صورت گرفته و براي 
احياي آنها راه حل ارايه ش��ده است. از اين ميان 133 

معدن نيز احيا شده است.

   پيشنهاد خانه معدن چيست؟
در ادامه اين نشست، محمدرضا بهرامن، رييس خانه 
معدن ايران توضيح داد كه خانه معدن در سال 1395 
به دولت پيشنهاد كرد: فعال سازي 500 معدني كه به 
داليل مختلف تعطيل شده بودند به اين تشكل واگذار 
شود. عضو كميسيون صنعت ومعدن اتاق تهران ادامه 
داد: البته اين درخواست را داشتيم كه دولت نيز مقررات 
دست وپاگير را براي احياي اين معادن از پيش روي ما 
بردارد. فعال سازي اين معادن به طور مستقيم به خانه 
معدن واگذار نشد، اما خوشبختانه پيشنهاد ما به يك 
تفاهم نام��ه ميان خانه معدن و ايميدرو منتهي ش��د. 
بهرامن با بيان اينكه هر شغل در صنعت معدن كاوي، 
7 شغل جانبي ايجاد  مي كند، افزود: ايجاد 110 هزار 
فرصت ش��غلي در صورت جبران عقب ماندگي ها در 

حوزه معدن قابل تحقق است.

   معادن كوچك  مقياس كدامند؟
پس از اين توضيحات مقدماتي، س��اير حاضران اين 
كميسيون به طرح پرسش ها و نظرات خود پرداختند. 
احمد صادقيان، نايب رييس كميسيون صنعت ومعدن 
ات��اق تهران، در مورد تعري��ف معادن كوچك مقياس 
پرسيد و اينكه معادن كوچك چگونه  مي توانند با معادن 

بزرگ رقابت كنند؟
سيدرضا عظيمي نيز در پاس��خ به اين پرسش عنوان 
كرد كه براساس تعاريف جهاني، معادن كوچك به آن 
دسته از معادن اطالق  مي شود كه عمليات معدن كاوي 
در آنها به صورت سنتي و با ابزار دست انجام  مي گيرد. 
در عين حال طبق تعريفي كه مركز آم��ار ايران ارايه 
 مي كند، معادن با پرسنل كمتر از 50 نفر كوچك تلقي 
 مي ش��ود. طبق اين تعاريف 98.3 درصد معادن ايران 
در ش��مار معادن كوچك قرار  مي گيرد. بهرامن نيز در 
اين باره توضيح داد: مقياس معادن بر اساس ذخيره و 

ظرفيت آنها نيز ارزيابي  مي شود و از اين نظر سهم معادن 
كوچك در اقتصاد معدن كشور حدود 30 درصد است.

   ديدگاه فعاالن اقتصادي
رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، نيز اين 
پرس��ش را مطرح كرد كه چنانچ��ه معادن تعطيل به 
چرخه اقتصاد كشور بازگردد، ميزان ارزش افزوده آن 
به چه ميزان خواهد ب��ود؟ زهره وندي همچنين كم و 
كيف نياز صنعت معدن كاوي اي��ران به فناوري هاي 

جديد را جويا شد.
محمدرضا زهره وندي، در پاسخ به اين پرسش گفت: 
در ح��ال حاضر حدود 4 هزار مع��دن از 9 هزار معدن 
شناسايي ش��ده، در كشور تعطيل است. اين در حالي 
است كه معادن تعطيل عمدتا در زمره معادن كوچك 
قرار داش��ته و اشتغال زا هستند. به گفته او، تحريم ها، 
تامين ماشين آالت و بازار محصوالت فعاالن معدني را 
تحت فشار قرار داده است. با وجود اينكه خانه معدن با 
راهكارهايي كه به دولت ارايه  مي كند، درصدد كاهش 
اين مش��كالت برآمده اس��ت. به هر روي ما به عنوان 
فعاالن ح��وزه معدن بايد تالش كني��م كه همچنان 

سرپا بايستيم.
در ادامه اين جلسه، حسين حقگو، كارشناس كميسيون 
صنعت و معدن اتاق تهران، هم با اشاره به اينكه گفته 
شده، 98 درصد معادن كشور كوچك مقياس هستند، 
ادامه داد: با وجود اين ميزان معدن كوچك در كشور، 
س��هم عم��ده اي از ارزش افزوده مع��ادن در 2 درصد 
باقيمانده از معادن كشور و به تعبيري معادن متوسط و 
بزرگ توليد  مي شود. او با بيان اينكه سياست گذاري در 
حوزه معدن دچار مشكل است، افزود: بررسي ها نشان 
 مي دهد سياست اكتشافي كشور غلط است و اكتشافات 
عمدتا به شركت هاي شبه دولتي و خصولتي واگذار شده 
است. آسيب شناسي نقش سياست گذاري در وضعيت 

اين روزهاي صنعت مع��دن كاوي  مي تواند براي عبور 
 از اين مشكالت و تصحيح اش��تباهات راهگشا باشد.

همچنين عباس آرگون، ديگر عضو اين كميسيون، نيز 
با اشاره به تعطيلي 50 درصد از معادن، در مورد عوامل و 
داليل غيرفعال شدن اين معادن پرسيد كه رييس خانه 
معدن ايران اينگونه پاسخ داد: به دليل حالوت بودجه 
نفتي، توسعه ساير بخش ها از جمله بخش معدن مغفول 
مانده است. اما يكي ديگر از داليل تعطيلي معادن آن 
است، افرادي فاقد صالحيت فني و مالي مديريت معادن 
را برعهده  مي گيرن��د و زماني كه اين معادن به مرحله 
اكتشاف  مي رسد، صاحبان آنها ادعا  مي كنند كه فاقد 
منابع مالي كافي هستند. به اين ترتيب معدن مذكور به 
ورطه تعطيلي كشيده  مي شود. از اين رو براي كاهش 
ميزان تعطيلي معادن بايد نگرش ها در اين حوزه تغيير 
كند و صالحيت ه��اي مالي و فني افراد براي مديريت 
معادن مورد توج��ه قرار گيرد. براس��اس توضيحات 
بهرامن، اكتشاف مقدماتي معادن در ساير كشور ها نيز 
معموال در اختيار دولت ها اس��ت. البته عملكرد دولت 
در اكتش��اف مقدماتي نيز به دليل كمبود منابع قابل 
دفاع نيست. اما بخش خصوصي اين آمادگي را دارد كه 
وارد اين حوزه شود. توجه به اين نكته نيز حائز اهميت 
است كه توسعه عمق اكتشافات نيازمند سرمايه گذاري 
خارجي است. به گفته او، ايران در كنار روسيه وامريكا 
جزو معدود كشورهايي است كه در كنار ذخاير نفتي 
از ذخاير معدني نيز برخوردار است. اما مساله اين است 
كه براي توسعه اين بخش برنامه درازمدت راهبردي 
تعريف نشده است. نتيجه آنكه اكنون سهم معدن در 

توليد ناخالص داخلي حدود يك درصد است.

   الگوبرداري از پيشنهاد خانه معدن 
مريم خزاعي، معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، 
ارايه پيشنهاد احياي 500 معدن از سوي خانه معدن 

به دولت را اقدامي ارزشمند توصيف كرد وگفت: به نظر 
 مي رسد، يكي از رسالت هاي اتاق بازرگاني و تشكل ها 
اين است كه به رغم مشكالت و مسائل موجود اقداماتي 
در جهت توس��عه اقتصادي هر چند در سطح خرد به 
انجام برسانند. اين پروژه و اين همكاري  مي تواند به يك 

الگو براي ديگر تشكل ها تبديل شود.
 او با اشاره به س��هم 0.54 درصدي بخش معدن )غير 
از نف��ت و گاز( در تولي��د ناخالص داخلي بر اس��اس 
حساب هاي ملي مركز آمار در سال 1397، گفت: رشد 
ارزش اف��زوده بخش معادن به رغم وجود تحريم ها در 
س��ال هاي 96 و 97 مثبت بوده اس��ت. با وجود اين به 
نظر  مي رسد، بخش معدن به جايگاه شايسته خود در 
ارزش افزوده اقتصاد كشور دست نيافته است. خزاعي 
در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه چه راهكارهايي 
براي افزايش اين سهم وجود دارد؟ در عين حال الزم 
است، مشخص ش��ود، احياي معادن به چه ميزان به 
ارزش افزوده و ارزش صادرات اين بخش افزوده است؟

رييس خانه معدن نيز در اين باره توضيحاتي اراده كرد 
وگفت: يكي از داليل كوچك بودن سهم معدن در توليد 
ناخالص داخلي آن است كه بانك مركزي ادعا  مي كند، 
نمي تواند سهم هر بخش را تا انتهاي زنجيره آن در توليد 
ناخالص داخلي لحاظ كند. در زمان تصويب بودجه نيز 
نمايندگان  مي گويند سهم اين بخش در اقتصاد ناچيز 

است و به آن بودجه درخوري اختصاص نمي دهند.
بهرامن در ادامه توضيح داد: خانه معدن تشكلي است 
كه خود را مدعي  مي داند، اما اپوزيسيون دولت نيست. 
خانه معدن به عنوان يك كلينيك تخصصي در كنار 
دولت است. براي نمونه ارتباط خانه معدن با ايميدرو در 
قالب يك تشكل مردم نهاد )NGO( است. خانه معدن 
23 كميته تخصصي دارد كه روزانه دو كميته جلسه 
فني تخصصي برگزار مي كنند. او همچنين با اشاره به 
ديگ��ر اقدامات خانه معدن گفت: به دليل اهميتي كه 
خانه معدن براي محيط زيست قائل است، گروهي از 
اعضاي كميته محيط زيست خانه معدن را براي آموزش 
به خارج از كشور اعزام كرده ايم. ما معتقديم در جريان 
عمليات معدن كاوي هيچ تخريبي نبايد صورت گيرد.  
احمد كيميايي اسدي، مشاور كارآفريني اتاق تهران 
نيز در اين نشست در مورد وضعيت سرمايه گذاري در 
حوزه فرآوري پرسشي را مطرح كرد. او در ادامه پرسش 
خود گفت ك��ه آيا هزينه تامين ماش��ين آالت جديد 
باالست يا به دليل اعمال تحريم ها امكان واردات اين 

نوع ماشين آالت به كشور وجود ندارد؟
بهرامن نيز با بيان اينك��ه در حوزه فناوري هاي جديد 
به كش��ور س��رمايه گذاري صورت گرفته، افزود: اين 
سرمايه گذاري ها عمدتا بدون توجه به نياز بازار مصرف 
بوده است. به بيان ديگر، توليدات ما بازار مصرف را قانع 
نمي كند و صنعت معدن كاري ايران چندان در فرآوري 
موفق نبوده است. در حال حاضر حدود 5 هزار كارخانه 
سنگ بري در كشور وجود دارد، اما درصد پاييني از آنها 
 مي توانند كاالي مورد نياز و م��ورد تقاضا در بازارها را 
تامين كنند. اين فعال اقتصادي همچنين عنوان كرد: 
در اين حوزه حتي با مازاد توليد مواجه هستيم و عدم 
توفيق در تصاحب بازارها به نوع ديپلماسي تجاري ما 
باز مي گردد. چنانكه براي مثال توليدات معدني تركيه 
يك سوم توليدات ايران اس��ت اما صادرات آن به 2.8 
ميليارد دالر  مي رسد، در حالي كه ارزش صادرات ايران 

از 350 ميليون دالر فراتر نرفته است.
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 سايه پوشاك تاناكورا
بر بازار شب عيد

ايرنا| عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك ايران درباره بازار شب عيد، گفت: 
هرچند توليدات داخلي به اندازه كافي وجود دارد، 
اما مشكل اصلي همچون سال هاي گذشته وفور 
پوشاك بي كيفيت، قاچاق و استوك )دست دوم( 
است كه همچنان از چين و كشورهاي جنوب شرق 
آسيا به راحتي وارد بازار مي شود. مجيد نامي افزود: 
اين كاالها بيش��تر اقشار متوسط و با سطح درآمد 
پايين كش��ورمان را هدف قرار مي دهند كه عمده 
مصرف كنندگان صنعت پوشاك از همين اقشارند. 
وي در عي��ن ح��ال، با تقدير از تالش هاي س��تاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در بس��تن فروشگاه هاي 
عرضه كننده پوشاك قاچاق، به اجرايي شدن ثبت 
شناسه كاال براي پوشاك از مهر ماه امسال اشاره و 
ابراز اميدواري كرد چنين طرح هايي در راس��تاي 

رونق توليد تداوم يابد. 
وي افزود: با توج��ه به افزايش ن��رخ ارز و جديت 
س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز در جمع آوري 
پوشاك قاچاق، ش��اهد كاهش اجناس قاچاق در 
بازار هس��تيم و فضا براي توليدكنندگان داخلي 
باز شده است. به گفته اين مقام صنفي، داليل ياد 
شده و كمرنگ شدن حضور برندهاي خارجي در 
بازار ايران سبب شده تا رش��د 30 تا 40 درصدي 
توليدات داخلي و گسترش فضاي كسب و كار را در 
يكسال گذشته در كشور شاهد باشيم. وي تاكيد 
كرد: فضاي ياد شده به شرط تامين مواد اوليه مورد 
نياز، تامين نقدينگي و به روز رساني دانش فني و 
نوسازي كارخانجات پوشاك، فرصت خوبي براي 
توليدكنندگان است. نامي يادآور شد: امروز فرصت 
خوبي براي ارتقاي دانش فني متخصصان پوشاك 
در زمينه هاي طراحي، توليد و برندينگ وجود دارد 
و تحريم ها هرچند محدوديت هايي براي ارتباط با 
خارجي ها ايجاد كرده، اما به دليل ُخرد و كوچك 
بودن واحدهاي پوشاكي، همچنان ارتباط و مراوده 

با ديگر كشورها برقرار است.
وي به تهدي��دات امريكايي ها براي محدود كردن 
صنايع كش��ور در ارتباط با خارجي ها اشاره كرد 
و گفت: پس از محدود ش��دن ارتباط��ات مالي با 
اروپايي ها كه كمرنگ شدن ارتباطات با شركت هاي 
آنها را در پي داش��ت، اكنون برخي ش��ركت هاي 
تركيه اي، هندي و برخي بانك هاي اين كشورها 
براي پايان همكاري با صنايع پوش��اك كشورمان 
تاريخ تعيين كرده اند كه هزينه هاي بيشتر، افزايش 
قيمت م��واد اوليه و ماش��ين آالت و كند ش��دن 
روند تامين آنها را به دنبال خواهد داش��ت. عضو 
هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و 
پوشاك ايران، از ش��يوع ويروس كرونا در چين به 
عنوان عاملي ديگر در محدود ش��دن تامين مواد 
اوليه از اين كشور ياد و خاطرنشان كرد: چيني ها 
همواره به عنوان يكي از منابع اصلي تامين مواد اوليه 
صنعت پوشاك كشورمان مطرح بوده و هستند. 
وي، همچنين مجموع نقدينگي م��ورد نياز كل 
صنعت نساجي و پوشاك را 3 ميليارد دالر در سال 
عنوان كرد كه صرف تامين مواد اوليه و ماشين آالت 
مي شود وتامين نشدن آن چالشي در توليد است. 
نامي در خصوص تامين مواد اوليه داخلي نيز گفت: 
در ماه هاي گذشته ظرفيت هاي خوبي براي توليد 
نخ در كشور ايجاد شده كه از كيفيت قابل قبولي 

برخوردار است، اما از تنوع الزم برخوردار نيست.

لوازم خانگي فاقد شناسه 
جمع آوري مي شود

مه�ر| س��خنگوي انجم��ن توليدكنن��دگان 
لوازم خانگي با بيان اينكه طرح برخورد با كاالهاي 
فاقد شناسه در حال اجراست، گفت: در گام اول، با 
كاالهاي فاقد شناس��ه در هايپرها و فروشگاه هاي 
بزرگ برخورد مي شود. حميدرضا غزنوي، با بيان 
اينكه طرح برخورد ب��ا كاالهاي لوازم خانگي فاقد 
شناسه كاال كه قرار بود از 15 بهمن ماه اجرايي شود 
به صورت مرحله به مرحله پي��ش مي رود، گفت: 
در گام اول اين طرح ابتدا هايپرها و فروشگاه هاي 
بزرگي كه اقدام به فروش لوازم خانگي فاقد شناسه 
مي كنند، مورد رسيدگي قرار گرفته و برخورد با ساير 
عرضه كنندگان كاالي قاچاق در گام هاي بعدي اين 
طرح انجام مي شود. وي با بيان اينكه جلوگيري از 
ورود كاالي قاچاق موجب رونق بازار داخل ش��ده 
اس��ت، افزود: در حال حاضر توليد لوازم خانگي در 
يخچال و ماش��ين لباسشويي افزايش پيدا كرده و 
تنها در تلويزيون كاهش توليد داشته ايم. غزنوي 
در پايان با رد شايعاتي مبني بر كوتاهي ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در اجراي اين طرح خاطرنش��ان 
كرد: ستاد با جديت اجراي اين طرح را دنبال مي كند 
اما با اين حال با توجه به اهميت تنظيم بازار، نبايد 
رفت��اري صورت گيرد تا زمينه براي س��ودجويان 
جهت ايجاد تنش در بازار لوازم خانگي فراهم گردد. 
بر اساس اعالم وزارت صمت تمامي توليدكنندگان 
و تشكل هاي صنعتي لوازم خانگي توليد داخل تا 
15 دي ماه و همچنين واردكنندگان لوازم خانگي 
تا 15 دي ماه فرصت داشتند تا براي 8 گروه كااليي 
خود فرآيند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و براي 
كاالهاي خود شناس��ه درياف��ت كنند. همچنين 
بر اس��اس اعالم س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
لوازم خانگي وارداتي از 15 بهمن ماه، چنانچه فاقد 
شناسه كاال باشند، به عنوان كاالي قاچاق محسوب 
خواهند شد. طرح شناس��ه كاال و رهگيري لوازم 
خانگي در ش��رايطي به مرحله اجرا رسيده كه به 
گفته حميدرضا دهقاني نيا، سخنگوي ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، نزديك به 70 درصد از حجم كل 
بازار لوازم خانگي در سال 96 به ارزش بيش از 2.2 
ميليارد دالر در اختيار قاچاقچيان بوده است، ولي 
با اين وجود مصوبه هيات دولت مبني بر برخورد با 
لوازم خانگي فاقد شناس��ه كاال از سال 95 تاكنون 

روي زمين مانده بود.

بهم��ن حس��ين زاده مديرعامل ش��ركت س��هامي 
نمايش��گاه هاي بين المللي ايران در مراسم گشايش 
دومين نمايش��گاه توانمندي ه��اي صنايع كوچك و 
متوسط استان گلستان گفت: صنايع كوچك و متوسط 
نقش مهمي در اقتصاد جهاني به ويژه در كشورهاي در 
حال توسعه ايفا مي كند. به گزارش شاتا، وي با اعالم 
اينكه براس��اس برآورد بانك جهاني بالغ بر 50 درصد 
اشتغال در دنيا توسط شركت هاي كوچك و متوسط 
ايجاد شده، افزود: سهم اين شركت ها در توليد ناخالص 

داخلي اقتصادهاي نوظهور به 40 درصد مي رسد.
حسين زاده افزود: با وجودي كه شركت هاي كوچك 
ومتوس��ط از توان مال��ي و ق��درت بازاريابي كمتري 
نس��بت به ش��ركت هاي بزرگ برخوردار هستند. از 
اين رو در توس��عه اقتصادي كش��ورها و دستيابي به 
بازارهاي صادرات��ي نقش قابل مالحظ��ه اي دارند و 
قدرت تحرك آنها در تغيير رش��ته فعاليت و انطباق 
كااله��ا و خدمات خود با ذوق و س��ليقه مش��تريان 
عمدتًا بيش از شركت هاي بزرگ است. به گفته وي، 
برپايي نمايش��گاه هاي تخصصي ب��ه منظور معرفي 
توانمندي ه��اي اين ش��ركت ها اه��داف متعددي را 
برآورده مي كنند و توسعه صادرات غير نفتي از جمله 
اين اهداف اس��ت. حس��ين زاده، معرفي پتانسيل ها 
و توانمندي هاي ش��ركت ها و موسس��اتي كه كاال و 
خدمات متنوع خود را عرضه كرده اند وآش��نا كردن 
ش��ركت كنندگان با امكانات واحده��اي توليدي كه 
مي توانند نيازهاي آنا را به برخي از اقالم مورد نيازشان 
تأمين كند را از ديگر اهداف در اين زمينه معرفي كرد. 
وي همچنين انعقاد قراردادهاي تجاري، مطلع كردن 
مس��ووالن و مقامات تصميم گيرنده از مش��كالت و 
خواسته هاي خود طي مذاكرات دو جانبه يا ميزگردها 
و همايش ه��اي تخصصي و آگاهي از ذوق و س��ليقه 
بازديدكنندگان و سرانجام پيشرفت هاي تكنولوژيكي 
كه رقباي تجاري يا صنعتي آنان عرضه كرده اند را هم 

از جمله اهداف مد نظر دانست.
حس��ين زاده ادامه داد: بررسي هاي انجام شده نشان 
مي دهد كه حدود 96 درصد واحدهاي اقتصادي كشور 
ما را بنگاه هاي كوچك و متوس��ط تشكيل مي دهند 
كه نقش آنها در ايجاد اش��تغال صنعتي به 65 تا 70 

درصد مي رس��د و حمايت قاطع از اي��ن بنگاه ها و بر 
طرف كردن مشكالت آنها در زمينه نقدينگي، تأمين 
مواد اوليه، بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته و نوين، 
مهارت افزايي نيروي كار، مشكالت مالياتي و بازاريابي 
مي تواند توان رقابتي آن��ان را در بازارهاي هدف براي 

توسعه صادرات افزايش دهد.
وي تصريح كرد: موقعيت جغرافيايي و تزانزيتي اين 
استان مي تواند در توسعه صادرات ايران به تركمنستان 
و ساير جمهوري هاي آس��ياي مركزي نقش مهمي 
ايفا كن��د. از ويژگي هاي ب��ارز اين اس��تان مي توان 
به ف��رودگاه بين المللي گرگان، راه آه��ن، مرز آبي و 
ترانزيت جاده اي و ش��هرك هاي صنعتي فعال اشاره 
كرد. حس��ين زاده افزود: صنايع كوچك و متوسطي 
كه در اين نمايشگاه عرضه ش��ده اند از پتانسيل هاي 
صادراتي قابل مالحظه اي برخوردار هستند و موفقيت 
آنها در بازارهاي هدف مستلزم آن است كه به ارتقاي 
كيفي محصوالت و خدمات خود توجه كافي معطوف 
كنند. همچنين بايد شيوه هاي مديريتي خود را بهبود 
بخشند و استانداردهاي مورد قبول بازارهاي صادراتي 

را رعايت كنند.
وي تاكيد كرد: اين صنايع بايد با همكاري واحدهاي 
همگن به ايجاد مراكز تحقيق و توسعه مبادرت كنند 
تا بتوانن��د كاالها و خدمات جدي��دي ارايه دهند كه 
بازار فروش آنها محدود به كشورهاي همجوار نباشد. 
اين در حالي است كه افزايش توان رقابتي اين صنايع 
و برق��راري رابطه منطقي بين آنه��ا و صنايع بزرگ، 
تضمين كنن��ده موفقيت آنه��ا در بازارهاي صادراتي 

است.
حسين زاده يادآور شد: شركت سهامي نمايشگاه هاي 
بين المللي ايران نيز به دفعات، توانمندي هاي صنايع 
كوچك و متوسط كشور را در نمايشگاه هاي داخلي و 
برون مرزي كه برپا كرده وبه معرض نمايش قرار داده 
و آماده است كه در اكسپوي 2020 دوبي كه حدود 8 
ماه ديگر برگزار خواهد شد، توانمندي هاي صادراتي 
استان هاي كشور را به بازديدكنندگان اين نمايشگاه 
جهاني كه بزرگ ترين رويداد اقتص��ادي خاورميانه 
در چند دهه اخير به ش��مار مي رود به معرض نمايش 

قرار دهد.

نقش 70 درصدي بنگاه ها  در اشتغالزايي صنعتي
ب��ا توجه به محدوديت منابع مالي همه دولت ها و نياز به 
رش��د و توس��عه و اجراي پروژه هاي مختلف زير بنايي و 
ع��ادي كه دولت توان انجام همه آنها را ندارد به س��مت 
بخش خصوصي گراي��ش پيدا مي كنند ت��ا بتواند اين 
پروژه ها را به انجام برس��انند. در حال حاضر دولت ايران 
با تع��داد زي��ادي از پروژه هاي نيمه تمام روبه رو اس��ت 
كه توان انجام آن را نداش��ته و در نهايت نيازمند بخش 
خصوصي ش��ده تا آنها را ب��ه اتمام برس��اند. ولي نكته 
اينجاس��ت كه تعداد زيادي از كش��ورهاي دنيا سال ها 
اس��ت كه در اين زمينه مش��غول برنامه ريزي هستند و 
پروژه هاي مشاركتي كالن و زيربنايي كشور را با مشاركت 
 بخ��ش خصوصي به اج��را در مي آورند كه اي��ن مدل را

) PPP )public private partnership  مي گويند. 
به گزارش سايت فدراسيون فاوا، در اين ميان پروژه هاي 
ح��وزه فناوري اطالع��ات و ارتباطات ه��م از اين قاعده 
مس��تثني نيس��ت و روز به روز پروژه هايي از اين دست 
در كش��ورهاي مختلف ارايه مي ش��ود. به عنوان نمونه 
كشوري مانند بنگالدش توانس��ته از اين طريق بخش 
فناوري اطالعات و ارتباطات خود را به شكل قابل توجهي 
ارتقا دهد. اگر به سايتي كه نخست وزيري بنگالدش در 
اين زمينه راه اندازي كرده نگاهي داش��ته باشيم با تعداد 

قابل توجه��ي از پروژه ه��اي مختلف در ح��وزه فناوري 
ارتباطات و اطالعات مواجه مي شويم كه به دنبال جذب 
سرمايه گذار از بخش خصوصي هستند.  روي هريك از اين 
پروژه ها نيز كليك كنيد يك مشخصات كلي در خصوص 
پروژه ارايه مي دهد و اين ليست به صورت دايم به روز رساني 
مي ش��ود. به طور مثال يكي از پروژه هاي عنوان شده در 
قالب PPP انجام كارهاي زيرساختي يكي از پارك هاي 
علم و فناوري هاي »هاي تك« است كه دولت يك منطقه 
232 هكت��اري را براي ايجاد اين پارك علم و فناوري در 
كالس جهاني اختصاص داده اس��ت. اين پروژه از جمله 
مواردي بوده كه دولت پيش تر قصد داشته با منابع خود 
انجام دهد؛ اما در نهايت بنا شده است كه با مدل مشاركتي 
انجام ش��ود و هزينه هاي زيرساختي بخش خصوصي از 
طريق در آمد حاصل از اين پارك پرداخت شود. در يك 
پروژه ديگر دولت قصد دارد منابع پروژه توسعه اينترنت 
به مناطق روستايي بنگالدش را نيز از اين طريق تامين 
كند. بنگالدش يك اس��تراتژي در اين بخش براي خود 
طراحي كرده كه از دهه 90 مي��الدي تالش كرده تا آن 
را اجرايي كند و ان را روز به روز نيز توس��عه دهد.در سال 
2004 كميته اي با اختيارات ويژه بين وزارتخانه اي براي 
تسهيل و توسعه پروژه هاي مدل PPP ايجاد شد. از سال 

2010 نيز بنگالدش سرمايه گذاري بسيار خوبي در بخش 
ICT داشته و به لطف ابتكارات و تعامل هاي بين بخش 
خصوصي و دولتي از سال 2010 بخش فناوري اطالعات 
ساالنه 40 درصد رشد داشته است. وزيرخارجه بنگالدش 
اخيرا طي س��خناني عنوان كرده بود چشم انداز 2021 
توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات بنگالدش ديگر يك 
رويا نيست و امروز يك واقعيت است. وي در ادامه افزود: 
صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات و ابزارهاي مربوط به 
آن، زندگي و معيشت مردم را در سراسر اين كشور زنده 
كرده است. وزيرخارجه بنگالدش همچنين گفت: دولت 
در شناسايي فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يك 
بخش پيشرو سريع عمل كرد و در نتيجه، طي يك دهه 
اشتغال زايي قابل توجهي ايجاد كرد و وضعيت حكمراني 
را نيز بهبود بخشيد. دولت بنگالدش تسهيالت ويژه اي را 
نيز ايجاد كرده است. براي واردكنندگان سخت افزار تعرفه 
يك درصدي و براي صادركنندگان مشوق هاي نقدي در 
نظر گرفته كه با اين كار تالش مي كند عالوه بر كارآفرينان 
محلي بتواند س��رمايه گذاران خارجي را نيز جذب كند. 
جالب آنك��ه بنگالدش به دنبال آن اس��ت كه تا س��ال 
2021 تبديل به صادر كننده تلفن همراه شود. همچنين 

بنگالدش بناست به صادر كننده روبات نيز تبديل شود.

پيشرفت ICT در بنگالدش با مشاركت دولت و بخش خصوصي

حاجي آقامي��ري، عضو هيات نماين��دگان اتاق ايران 
مي گويد: بسته توس��عه صادرات غيرنفتي براي دوره 
غيرتحريم تدوين شده است نه دوران تحريم اقتصادي. 
مساله بانكي و گشايش اعتبار است؛ مبناي برنامه ريزي 
در اين بس��ته حمايتي بانك محور ب��وده درحالي كه 
ما در ش��رايط تحريم به سر مي بريم. من فكر مي كنم 
اين بسته عملياتي نمي ش��ود و تبليغاتي است. بسته 
توسعه صادرات غيرنفتي ابالغ شد؛ به گفته معاون وزير 
اقتصاد با سپرده گذاري ارزي و ريالي به صادركنندگان 
تس��هيالت اعطا مي ش��ود. اين بس��ته توسط ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي مصوب ش��ده است. يكي 
از ابزارهاي اين بس��ته سپرده گذاري يك هزار ميليارد 
ريالي اس��ت كه با نرخ سود 11 تا 18 درصد در اختيار 

تجار و ص��ادرات قرار مي گيرد. همچنين يك ميليارد 
يورو سپرده گذاري ارزي پيش بيني شده كه در قالب 
تسهيالت ارزي خواهد بود. سيدرضي حاجي آقاميري، 
در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« درباره بسته 
توس��عه صادرات غيرنفتي گفت: اين بسته براي دوره 
غيرتحريم تدوين ش��ده ن��ه دوران تحريم اقتصادي. 
او معتقد اس��ت: در بسته توس��عه صادرات غيرنفتي 
مهم ترين نكته، مساله بانكي و گشايش اعتبار است؛ 
مبناي برنامه ريزي در اين بسته حمايتي بانك محور بوده 
درحالي كه ما در شرايط تحريم به سر مي بريم و تقريبًا 
با بانك هاي جهاني قطع ارتباط هستيم. مهم ترين نكته 
اين بسته اين است كه در شرايط غيرتحريم مي تواند 
فعال باش��د. او ادامه مي دهد: وقتي در اين بس��ته به 

گشايش اعتبار اسنادي تاكيد مي شود، بايد به اين هم 
پاسخ داد كه چه كسي مي تواند در اين وضعيت گشايش 
اعتبار اسنادي انجام دهد؟ به گفته حاجي آقاميري، رقم 
در نظر گرفته شده براي حمايت از صادرات نسبت به 
كل اقتصاد ايران رقم بسيار ناچيزي است. من نسبت به 
اين بسته زياد اميدوارم نيستم و فكر نمي كنم اين بسته 
حمايتي بتواند تكانه اي به صادرات غيرنفتي بدهد. او 
معتقد است: من اين بسته را خيلي عملياتي نمي بينم؛ 
قبال هم اين اتفاق ها تكرار ش��ده است، معلوم نيست 
بودجه اين بسته توسط چه كساني و چه زماني تأمين 
مي شود؟ گاهي اين بودجه در اختيار بخش خصوصي 
قرار نمي گيرد يا بودجه در نهايت برمي گردد. من فكر 

مي كنم اين بسته تبليغاتي است.

بسته حمايت از صادرات غيرنفتي تبليغاتي است
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وزير نفت در حاشيه مراسم امضاي قرارداد ميادين نفتي پارسي و پرنج بيان كرد

تحريم، ابزار امريكا براي بازاريابي نفت
گروه انرژي|

قرارداد هاي نفتي در راستاي افزايش توليد نفت ايران 
در حالي كه شديدترين تحريم ها دامن صنعت نفت را 
گرفته، همچنان بسته مي شوند. ديروز وزير نفت در يكي 
از همين مراسم، يعني آيين امضاي قرارداد طرح بهبود 
بازيافت، افزايش توليد و بهره ب��رداري از ميدان هاي 
پارسي و پرنج، بين شركت ملي نفت ايران و گروه مپنا 
بيان كرد كه معتقد است يكي از انگيزه هاي مهم امريكا 
در استفاده از ابزار تحريم، تسلط بر بازار نفت و اشغال 
بازار كشورهاي ديگر است و از همين رو پيش بيني كرد 
كه در صورت كاهش قيمت هاي نفت، ممكن اس��ت 
اياالت متحده به تحريم صنعت نفت چند كشور ديگر 

هم مبادرت بورزد.
ديروز آيين امضاي قرارداد طرح بهبود بازيافت، افزايش 
توليد و بهره برداري از ميدان هاي پارسي و پرنج، بين 
شركت ملي نفت ايران و گروه مپنا با حضور وزير نفت 
برگزار ش��د و بيژن زنگنه در حاش��يه اين مراسم، در 
پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اينكه آينده بازار 
جهاني نفت خ��ام را چگونه پيش بيني مي كند، گفت 
كه امريكايي ها خواهان س��قوط قيمت نفت نيستند 
و اگر قيمت ها در آينده روند كاهش��ي خ��ود را ادامه 
دهند، ممكن است كه دولت اياالت متحده دو كشور 
صادركننده نفت ديگر را هم ع��الوه بر ايران و ونزوئال 

هدف تحريم قرار دهد.
زنگنه بيان كرد كه معتقد است بخش مهمي از داليل 
اعمال تحريم هاي نفتي عليه ايران و ونزوئال از جانب 
امريكا، با انگيزه هاي صرفا نفتي قابل توضيح است و اين 
كشور در جهت ايجاد فضاي بازار براي شركت هاي نفتي 

امريكايي به چنين اقداماتي روي آورده است.
پيش تر محمدصادق جوكار، عضو هيات علمي موسسه 
مطالعات انرژي در گفت وگو با »تعادل«، تعريف شدن 
انرژي در راهبرد امنيت ملي امريكا و احتمام دولت اين 
كشور در بازاريابي انرژي صادراتي خود در سطح راس 
حكومتي را مطرح كرده بود. جوكار درباره نقش انرژي 
در راهبرد امنيت انرژي امريكا عنوان كرده بود كه »از 
نظر استراتژي هايي كه خود امريكايي ها در سال 2017 
منتشر كردند، امنيت ملي امريكا بر سلطه انرژي استوار 
شده اس��ت. بدين معنا كه قيمت نفت نبايد در امريكا 
رش��د پيدا كند و دوم اينكه انقالب توليد نفت ش��يل 
بايد به انقالب صادرات نفت منجر شود. از طرف ديگر، 

دستورالعمل انرژي جهان را بايد امريكا تعيين كند.«
او افزوده بود كه »در راستاي تحقق راهبرد انرژي اياالت 
متحده و انقالب صادرات نفت، بازاريابي ديپلماتيك 

جزو رئوس تصميم گيري رفتار اياالت متحده شده است 
و بازاريابي نفت و گاز خود را چه در بازار جنوب شرقي 
آسيا و چه در اروپا از رأس حكومت پيگيري مي كند. 
بنابراين با توجه به نقش انرژي در راهبرد امنيت انرژي 
امريكا، اظهارنظرهاي آقاي ترامپ درباره بازار نفت معنا 

پيدا مي كنند.«
محمود خاقاني، ديگر تحليلگر حوزه انرژي نيز پيش تر 
در مصاحبه اي كه با »تعادل« انجام داد، تحريم صنعت 
نفت ايران را در راس��تاي تالش امريكا براي تسلط بر 
بازار نفت دانسته و گفته بود كه »به دليل آنكه امريكا 
كنترلي بر نفت ايران ندارد، تحريم ايران در دستور كار 
قرار گرفت. در اين راستا، در ژوئن سال 2017، دونالد 
ترامپ رسما استراتژي ديپلماسي انرژي امريكا را اعالم 
كرد و گفت كه امريكا مي خواهد تسلط كامل بر بازار 
نفت داشته باشد. دولت اياالت متحده تاكنون هم در 

همين مسير در حال حركت بوده است.«

   سرانجام نشست اضطراري اوپك
زنگنه در حاشيه مراسم امضاي قرارداد براي ميدان هاي 
نفتي پارسي و پرنج درباره برگزاري نشست فوق العاده 
اوپك ب��ا توجه به ش��يوع ويروس كرون��ا اظهار كرد: 
صحبت هايي در اين زمينه مطرح شد، اما بعد فروكش 
كرد، فعال نشس��ت فوق العاده اوپ��ك در همان تاريخ 
چهارم و پنج��م مارس )1۵ و 1۶ اس��فندماه( برگزار 
مي ش��ود.وي درباره اينكه آيا ايران با كاهش بيش��تر 
توليد موافق است، گفت: ايران از كاهش توليد نفت به 
ميزاني كه اكثريت با آن موافق باشند، حمايت خواهد 
كرد.وزير نفت درباره اين پرسش كه آيا از نظر او كاهش 
۶00 هزار بشكه اي نفت از سوي اوپك و غيراوپك براي 
متعادل كردن بازار كافي است، بيان كرد: ميزان كاهش 
توليد را تنها نبايد با نگاه رياضي و اعداد ديد، بلكه هر 
كشور داليل خاص خود را براي كاهش توليد دارد كه 

پيچيده است.

   نخستين حضور نفتي مپنا
زنگنه ديروز با اشاره به افزايش برداشت 121 ميليون 
بشكه اي نفت در طول اجراي قرارداد توسعه ميادين 
پارسي و پرنج، در خصوص جزييات اين قرارداد گفت: 
نخستين بار است كه ش��ركت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب پس از پي��روزي انقالب اس��المي، قراردادي 
مهم را در زمينه باالدس��تي نفت در سطح بين المللي 
طراحي و اجرا مي كند.به گفته او فناوري مهم ترين ركن 
فعاليت هاي نفتي است و بعد از آن تامين مالي بايد مورد 

توجه قرار گيرد.زنگنه با بيان اينكه قرارداد طرح بهبود 
بازيافت، افزايش توليد و بهره ب��رداري از ميدان هاي 
پارسي و پرنج، پنجمين قرارداد در قالب IPC است كه 
البته كمي بومي ش��ده است، اين قرارداد را به شركت 
ملي نفتخيز جنوب و گروه صنعتي مپنا تبريك گفت. 
گفتني است پيش از اين، توافقنامه توسعه ميدان هاي 
پارسي و پرنج در مردادماه سال گذشته، بين شركت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب و گروه مپنا امضا ش��ده 
بود. وزير نفت درباره اينكه آيا قرارداد مشابه با اين نوع 
قرارداد باز هم امضا خواهد شد، تصريح كرد: مذاكره با 
شركت هاي ايراني براي توسعه ميدان شادگان نيز در 

حال انجام است.

   هزينه و فايده پارسي و پرنج
به گفته زنگنه، با اجراي اين طرح با احتساب نفت ۵0 
دالري، به شكل ناخالص، ۶ ميليارد دالر به درآمدهاي 
نفتي ايران افزوده مي شود. اصل مبلغ اين قرارداد ۸7۶ 
ميليون دالر است كه با موارد جانبي سرمايه گذاري به 

1.۳ ميليارد دالر مي رس��د. دوره اين قرارداد 10 ساله 
اس��ت، اما دوره اجراي آن كمتر است و زودتر به توليد 
مي رسد.او با بيان اينكه همه مبلغ سرمايه گذاري بايد از 
سوي سرمايه گذار تامين شود، تصريح كرد: بازپرداخت 
سرمايه گذاري اين طرح از محل حداكثر ۵0 درصد از 
افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي طرح است. طرح 

بزرگي است كه ابعاد مختلفي دارد.
زنگنه با بيان اينكه بخش��ي از مناب��ع مالي طرح ها را 
مي توان از بازار س��رمايه تامين كرد، درباره استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملي براي چنين طرح هايي گفت: 
صندوق توسعه ملي يكي از منابع تامين مالي است، اما 
هم اكنون با توجه به وضعيت اقتصادي كشور بايد به 

منابعي غير از صندوق توسعه ملي توجه كرد.
به گزارش ش��انا، مدت قرارداد ط��رح بهبود بازيافت، 
افزايش توليد و بهره برداري از ميدان هاي پارسي و پرنج 
كه در قالب مدل قراردادي نفت خيز جنوب امضا شده 
است، 10 سال، ارزش قرارداد حدود يك ميليارد و ۳۸0 
ميليون دالر و هدف از اج��راي قرارداد، افزايش توليد 

روزانه ميدان هاي پارسي و پرنج از ۵2 هزار بشكه فعلي 
به ۸۵ هزار بشكه  است. بر اساس اين گزارش، افزايش 
۳۳ هزار بشكه اي توليد نفت اين ميدان ها )با احتساب 
هر بش��كه ۵0 دالر( مطابق هدف گذاري قرارداد، در 
حكم يك ميليون و ۶۵0 هزار دالر درآمدزايي روزانه 
براي كشور است و اجراي اين قرارداد ضمن ايجاد ثروت، 
فرصت خوبي را براي نقش آفريني شركت هاي داخلي 

در طرح هاي توسعه اي نفت و گاز ايجاد خواهد كرد.
ميدان نفتي پارسي در منطقه دزفول جنوبي و در 12۵ 
كيلومتري ش��هر اهواز واقع شده است. اين ميدان در 
سال 1۳۴۳ كشف و بهره برداري از آن در سال 1۳۴۵ 
با توليد روزانه 7 هزار و ۴00 بش��كه آغاز شد و تاكنون 
۸۹ حلقه چاه در آن حفاري شده است. ميدان پرنج نيز 
در ميان ميدان هاي كرنج و پارسي، در امتداد جنوب 
شرق-شمال غرب در 7۵ كيلومتري شهر بهبهان و ۴0 
كيلومتري رامهرمز قرار گرفته است. بهره برداري از اين 
ميدان از سال 1۳۸۶ آغاز شد و تاكنون 11 حلقه چاه 

در آن حفاري شده است.
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مصرف سوخت از بهار به ميزان 
پيش از سهميه بندي باز مي گردد

پس از اجراي سياس��ت 
سهميه  بندي بنزين، تنها 
در هفته ه��اي نخس��ت 
شاهد كاهش روند مصرف 
سوخت در كشور بوديم؛ 
بر اين اساس در آن زمان 
مي��زان مص��رف بنزين 
حدود 20 تا 22 ميليون 
ليتر در روز كاهش يافت. 
اما به مرور ميزان كاهش 
مصرف تغيير مسير داد، به ويژه در كالن شهرهايي 
مثل تهران كه آرام آرام ميزان مصرف بنزين بيشتر 
ش��د به طوري كه هم اكنون ميزان كاهش مصرف 
از 20 ميليون ليتر به حدود 1۸ ميليون ليتر در روز 
رسيده اس��ت. بر همين اساس نيز قابل پيش بيني 
است كه مصرف سوخت به مرور به روند قبل باز گردد 
و صرفه جويي حاصل شده كه محدود به هفته هاي 
نخست اجراي سهميه بندي بود، كاهش بيشتري 
پيدا كند. متاسفانه آنچه پس از سهميه بندي بنزين 
شاهد آن بوديم افزايش فساد در حوزه سوخت بود كه 
اين مساله مي تواند افزايش يابد. در عين حال معتقدم 
در كنار افزايش فساد، به مرور با خو گرفتن مردم به 
قيمت جديد بنزين و تداوم شاخص تورم، مصرف اين 
سوخت از سال آينده افزايش بيشتري پيدا كرده و ما 
در بهار سال ۹۹ به ميزان مصرف بنزين به سطح قبل 
از سهميه بندي برگرديم. بايد توجه داشت كه بنزين 
يك كاالي مصرفي است و مصرف كننده به دليل نياز 
خود، هر طور كه باشد براي تامين آن تالش مي كند.

مساله ديگري كه بعد از سهميه بندي بنزين با آن روبرو 
شديم، شلوغي بيشتر جايگاه هاي سوخت در كشور 
بوده است. اين موضوع به دليل ناكارآمدي سيستم 
سوختي كشور است. سهميه بندي سوخت موجب 
شده كه زمان سوخت گيري خودروها در جايگاه ها 
به 2.۵ برابر قبل افزايش پيدا كند. پس از اجراي اين 
سياست خودروها زمان بيشتري صرف سوخت گيري 
مي كنند زيرا برخي خودروها بخشي از سوخت خود را 
با كارت خود و بخشي را با كارت جايگاه مي زنند و روند 
محاسبه نيز كمي طوالني تر شده است. همين موضوع 
موجب شده عمدتا تنش ميان مصرف كنندگان با 
يكديگر و با كاركنان جايگاه هاي سوخت نيز افزايش 
يافته است. از سوي ديگر بسياري از خودروهايي كه 
مسافركشي مي كنند به دليل اينكه سهميه كفاف 
كارشان را نمي دهد و بايد از س��وخت آزاد استفاده 
كنند، دفعات بيشتري به جايگاه ها مراجعه مي كنند 
و هر بار سوختگيري محدودي انجام مي دهند. اين 
امر موجب شلوغي قابل مالحظه اغلب جايگاه هاي 
سوخت به ويژه در كالن شهرها شده است. اما از طرف 
ديگر، ميزان سوخت گيري و مصرف بنزين در برخي 
ش��هرهاي كوچك كاهش پيدا كرده كه همين امر 
منجر به ضرر و زيان مالي جايگاه داران در بس��ياري 

شهرهاي كوچك شده است.

هشدار قطع برق در زمستان
تسنيم| پس از هشدارهاي متعدد سخنگوي صنعت 
برق و مديران توانير در خصوص احتمال بروز مشكل 
براي تأمين برق كش��ور در صورت ادامه روند رش��د 
مصرف گاز در بخش خانگي، وزير نيرو نيز از احتمال 

بروز خاموشي هاي منطقه اي خبر داد.
در حالي كه روزهاي پرمصرف و س��رد زمس��تان را 
پشت س��ر مي گذاريم، خبري از اطالع رساني هاي 
ش��ركت ملي گاز نيست؛ در مقابل ش��ركت توانير 
بيش از ش��ركت ملي گاز نگران افزايش مصرف گاز 
در كشور است و هشدارهاي سخنگوي صنعت برق 
در خصوص مصرف بي رويه گاز در دو هفته اخير در 
مقابل سكوت شركت ملي گاز، قابل تأمل است.پس 
از هشدارهاي متعدد سخنگوي صنعت برق و مديران 
توانير در خصوص احتمال بروز مشكل براي تأمين برق 
كشور در صورت ادامه روند رشد مصرف گاز در بخش 
خانگي، وزير نيرو نيز در روزهاي اخير از احتمال بروز 
خاموشي هاي منطقه اي خبر داد.اردكانيان در اين 
خصوص گفت: قرار بود مصرف خانگي و تجاري ما 
روزانه ۵20 ميليون متر مكعب گاز باشد كه اكنون 
به ۶00 ميليون متر مكعب گاز رسيده و گاهي از اين 
مقدار هم تجاوز كرده است.به گفته وي، نيروگاه ها در 
اولويت محدود شدن تخصيص گاز در شرايط افزايش 
مصرف بخش خانگي هستند. در حال حاضر حدود 
۶0 درصد سوخت مصرفي نيروگاه ها با سوخت مايع 
تأمين مي شود كه در صورت افزايش مصرف گاز در 
بخش خانگي و افزايش بيش از پيش سهم مصرف 
سوخت مايع در نيروگاه ها، احتمال بروز مشكالتي 
در تأمين سوخت بخش توليد برق كشور وجود دارد.

شتاب سقوط قيمت نفت كم شد
ايرنا| شتاب سقوط قيمت نفت در هفته گذشته 
كمتر شد و طالي س��ياه تحت تاثير پيش بيني 
كاهش ۶00 هزار بشكه اي عرضه نفت، با سرعت 
كمتري كاهش پيدا كرد.سايه كرونا همچنان بر 
بازار نفت وجود دارد و قيمت ها را پايين مي آورد. 
تا آنجا كه در هفته گذشته نيز قيمت نفت حدود 
۴ درصد افت كرد.اما اين افت قيمت در مقايسه با 
كاهش ۸ درصدي هفته پيش از آن حكايت از اين 
دارد كه اميدواري به تصميم اوپك پالس درباره 
كاهش ۶00 هزار بشكه اي توليد نفت توانسته تا 
حد زيادي بازار را متعادل كند. هر چند كه روسيه 
براي همراهي تمام و كمال با اين طرح درخواست 
زمان بيشتري كرده است و همين امر روند مثبت 
نفت در روزهاي پاياني هفته را  منفي كرد. در كنار 
اين كاهش، عربستان تصميم گرفته تا ۹۵0 هزار 
بشكه از طرفيت پااليشگاهي خود را در هفته هاي 

آينده به تعميرات ببرد.

سامانه 
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30005320

ناصر رييسي فرد
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يك قرن بعد از ويلسون،  ترامپ در صحنه امريكا ظاهر شد 

آيا ويروس کروال يک جنگ بیولوژيکی نیست  ؟

اگركينززندهبوددربارهترامپچهميگفت؟

ویروس کروال و جنگ اقتصادی امریکا علیه چین

جان هاوكينز، اس��تاد علم سياست، اقتصاد و جامعه 
در دانشگاه كانبرا )استراليا( در مطلبي كه براي پايگاه 
خبري ياد شده نوشته است معتقد است يك قرن بعد 
از »وودرو ويلسون« رييس جمهور اسبق امريكا، اياالت 
متحده رييس جمهور ديگري دارد كه از عمق فكري 

چنداني در امور جهاني برخوردار نيست.
»يك��ي از تاثيرگذارتري��ن اقتصاددان ه��اي جهان 
مي گويد: رييس جمهور امريكا هيچ طرح، برنامه، ايده 
س��ازنده يا هر چيز مثبتي شبيه به اينها را نداشت. او 
از بسياري جهات )ش��ايد به نحو اجتناب ناپذيري(، 
اطالعات غلطي را دريافت مي ك��رد. وي كوته فكر و 
ژوليده )و همچنين س��ردرگم( ب��ود. رييس جمهور 
امريكا نتوانس��ت اين نواقص را با توصيه و اندرزهاي 
ديگران رفع كند. وي تاجران را دور خود جمع كرده 
بود. او در امور ملت كامال بي تجربه بود و گاهي مردم 

را خطاب قرار مي داد.
س��طور باال ارزيابي اي اس��ت كه اقتصادداِن مشهوِر 
انگليس��ي »جان مينارد كينز«، يك قرن قبل )سال 

1919(، آن را به رشته تحرير درآورده است.
به گ��زارش الف، ج��ان هاوكينز،  در اين يادداش��ت 
آورده اس��ت كه مخاطب كينز، »وودرو ويلس��ون« 
رييس جمهور اس��بق امريكا بود. كينز از ويلسون به 
دليل ناتواني و انفعال وي در اثرگذاري بر توافقات پس 
از جنگ جهاني اول در اروپا )به طريقي كه صلح و رفاه 

بيشتري را با خود به ارمغان بياورد( انتقاد مي كرد.
يك ق��رن بعد، اياالت متح��ده امريكا رييس جمهور 
ديگري دارد كه از عمق فكري چنداني در امور جهاني 
برخوردار نيس��ت. حداقل ويلس��ون، مردي با ذاِت 
سخاوتمندانه بود. اگر كينز زنده بود، در مورد دونالد 
ترامپ كه سياست هايش از نوعي حِس محق بودن و 
ترس از بازي گرفته شدن توسط كشورها و ملت هاي 

سوء استفاده گر، تغذيه مي شوند چه مي گفت؟
اندكي قبل، ترامپ در جرياِن نشسِت مجمع جهاني 
اقتصاد در داووس س��وييس، مس��ائل جديدي را در 
چارچوِب خطرناك ايدئولوژي ملي گرايي اقتصادي 
خود مطرح كرد. وي بار ديگر بر نيت و قصد خود جهِت 
تغييِر سازمان و ساختاِر سازمان تجارت جهاني كه آن 
را سال هاي سال، براي امريكا ناعادالنه توصيف كرده 
بود، تاكيد كرد. ترامپ در مورد مزاياي فوق العاده اي 
كه از سوي كش��ورها و اقتصادهاي مختلف جهان به 
چين و هند اعطا مي ش��ود، انتقاد كرد. وي همچنين 
اتحاديه اروپا را تهديد كرد كه به خودروهاي صادراتي 
آن به امريكا، در صورتي كه با يك توافق آزاِد تجاري 

موافقت نكند، تعرفه وضع خواهد كرد.
ترامپ عينا حامِل همان ويژگي هايي است كه كينز 
هشدار داده بود براي شكوفايي اقتصاد و صلِح پايدار، 

ويرانگر هستند.

  داستاِن دو رییس جمهور
كينز رفتار و سياسِت ويلسون در جريان گفت وگوهاي 
پاريس كه منجر ب��ه انعقاد »توافق صلح ورس��اي« 
ش��د را به دقت مورد مشاهده و بررسي قرار داده بود. 
صلح ورساي، ش��رايط و مختصاِت صلح در اروپا پس 
از شكس��ت آلمان در جرياِن جنگ جهاني اول را به 

نمايش مي گذاشت. ويلس��ون 14 نكته و بند را براي 
استقراِر يك صلِح عادالنه و باثبات پيشنهاد داده بود. 
نكاتي كه به طور كامل در جريان گفت وگوهاي پاريس 
ناديده گرفته ش��دند. نتيجه اين امر آن بود كه صلِح 
ورساي، اقدامات تنبيهي شديدي را عليه آلمان برقرار 
كرد كه منجر ب��ه قدرت گيري افرادي نظير »آدولف 
هيتلر« در اين كشور و در نهايت، شروِع جنگ جهاني 

دوم شد.
نارضايتي كينز از توافق صلح ورساي وي را واداشت تا 
كتابي با اين عنوان: »پيامدهاي اقتصادي صلح« را به 
رشته تحرير درآورد. ناكامي و شكسِت بزرگ ويلسون 
اين بود كه نتوانست از اتخاذ اقدامات شديد تنبيهي 
عليه آلمان جلوگيري كند. در اين راستا، ترامپ نيز 
فردي اس��ت كه عاشِق به كار گيري اقداماِت تنبيهي 
است. اگر قرار باش��د موضِع ثابِت وي در ديپلماسي 
بين الملل��ي را در قالب يك ش��عار خالصه كنيم، آن 
شعار اين خواهد بود: »آنها را وادار كن تا بها بپردازند 

 .»)Make Them Pay/(
در بلندمدت، ناسازگاري و عدِم همراهي دولت ترامپ 
با مس��ائِل مرتبط با تغيي��رات آب و هوايي، احتماال 
موجب خواهد شد تا ما شاهِد بدترين ميراِث سياسي 
وي براي جهان باش��يم. با اين حال، همين حاال، وي 
با بازگرداندن تعرفه هاي تجاري، مخصوصا در جنگ 
تجاري با چين )كه ش��روِع جنگ هاي تجاري دولِت 
ترام��پ بود(، خس��ارت زيادي را ب��ه اقتصاد جهاني 

وارد مي كند.
ترامپ ادعا كرده )بر اساس آمارها، بيش از صد بار در 
سال 2019 گفته است(: وي چين را وادار كرده تا به 
امريكا بهاي اقتصادي سياست ها و اقداماِت نادرست 
و ناعادالنه اقتصادي خود را بپردازد. او مدعي اس��ت 
كه اين كار را با تحميِل تعرف��ه بر كاالهاي صادراتي 
چين به امريكا انجام داده است. با اين حال، حقيقت 
اين است كه تعرفه هاي وارداتي امريكا، تقريبا به طور 
كامل، اثِر منفي خ��ود را بر قيمت ها در داخِل امريكا 
گذاشتند. چين با كاس��تِن عامدانه از ارزِش رقابتي 
كاالهاي خ��ود، در مقابل اقدامات امريكا دس��ت به 
حركاِت تالفي جويانه مي زند و مس��تقيما به اقتصاد 

امريكا خسارت مي زند.

  هزینه هاي جنگ تجاري
ترامپ بارها و بارها الف زده كه در جنگ تجاري پيروز 
ش��ده و صلح را برقرار كرده است. چند روز قبل، وي 
گفت: »فاز اوِل توافق تج��اري با چين، بزرگ ترين و 
موفقيت آميزترين توافقي است كه تا به حال، كسي 
آن را ديده اس��ت«. با اين حال، تماِم آنچه اين توافق 
انجام مي دهد، وارونه )معكوِس( برخي اقدامات مخرب 
و ويرانگري است كه اياالت متحده امريكا آنها را انجام 
داده است. اين توافق به درستي، يك آتش بِس ناقص 

و معيوب نام گرفته است.
»صن��دوق بين الملل��ي پ��ول« اخيرا مدل س��ازي 
)شبيه سازي( خود از آثار و تبعات مخربي كه جنگ 
تج��اري ميان امري��كا و چين براي اقتص��اد جهاني 
در س��ال 2020 به بار خواهد آورد را منتش��ر كرده 
است )نخس��تين بار اين شبيه س��ازي در اكتبر سال 

2019 منتشر ش��ده بود( . تخمين هاي ابتدايي اين 
مدل سازي تخمين مي زنند كه جنگ تعرفه اي چين 
و امريكا، ميزان توليد ناخالص داخلي جهان را در سال 
2020، تا 0.8 درصد كاهش خواهد داد. فاز اول توافق 
تجاري ترامپ با چين كه وي آن را بزرگ ترين توافقي 
توصيف كرده كه تا به حال كس��ي شاهد آن بوده، از 
شدت آسيب ها خواهد كاست. با اين حال چندان هم 
در اين زمينه تاثير قابل توجهي نخواهد داشت بلكه 
آسيِب 0.8 درصدي را به 0.3 درصد كاهش مي دهد. 
اين بدان معناس��ت كه توليد ناخالص داخلي جهان 
در س��ال 2020، به جاي آنكه 3.8 درصد باشد، 3.3 
درصد خواه��د بود. البته كه همي��ن موفقيِت اندك 
ه��م در صورتي محقق خواهد ش��د ك��ه همان گونه 
كه اقتصادداِن ارش��د صندوق بين المللي پول »گيتا 
گوپين��ات« مي گويد: »ف��از اول توافق تجاري چين 
و امريكا، از ثبات برخوردار باش��د و به دليل تنش ها، 

مخدوش نشود«. 
مدل سازي اكتبِر 2019 صندوق بين المللي پول نشان 
مي دهد كه اقتصادهاي مختل��ف جهان تا چه اندازه 
در س��ال 2020، از جنگ تجاري چين و امريكا رنج 

خواهند برد. بر اين اساس، چين شاهِد كاهش حدودا 
2 درصدي در توليد ناخالص داخلي خود خواهد بود. 
امريكا 0.6 درصد و اروپا و ژاپن نيز 0.5 درصد از توليد 

ناخالص داخلي خود را از دست خواهند داد.
در حال حاضر، اقتصاد چين، سه برابر بيشتر از اقتصاد 
امريكا در حال رشد است )رش��د 6 درصدي اقتصاد 
چين در مقايسه با رشد 2 درصدي اقتصاد امريكا( . از 
اين رو، آسيب هايي كه اقتصاد چين از جنگ تجاري 
با امريكا مي بيند، تقريبا با رشد اقتصادي آن در قياس 
با امريكا جبران مي شود. از نظِر توليد ناخالص داخلي 
سرانه نيز )ابزاري براي س��نجيدِن اينكه تعرفه هاي 
تجاري تا چه حد به صورت ميانگين، براي افراد ايجاد 
خسارت مي كنند(، خس��ارت حدود 400 دالر براي 

شهروندان امريكايي و چيني ارزيابي شده است.
با توجه به اين گزاره كه درآمد متوسِط چيني ها كمتر 
از همتايانش��ان در امريكاست، كاهش درآمد سرانه، 
بيشتر به چين آسيب مي زند )امري كه با روايِت ترامپ 
مبني ب��ر اينكه جنگ تجاري موجب ش��ده تا چين 
خسارِت بيشتري را متحمل شود، همخواني دارد( . با 
اين حال، درس تاريخ اين است كه اقدامات تنبيهي 

امكان دارد نتيجه عكس دهند و موجِب آسيب رسيدن 
 به كش��وري ش��وند كه آنها را به اجرا گذاشته است. 
كينز حدود يك قرن پيش در اين رابطه مي نويس��د: 
»ش��كوفايي اقتصادي و ش��ادي يك كشور، موجب 
شكوفايي اقتصادي و شادي ديگر كشورها مي شود«.

كينز معتقد بود: صلح و ش��كوفايي اقتصادي، بدوِن 
تج��ارِت آزاد، كه وي اميد داش��ت بتوان��د تخاصِم 
ميان مرزبندي هاي سياس��ي جدي��د )در آن زمان( 
در قب��ال يكديگ��ر را كاهش دهد، محق��ق نخواهد 
ش��د. مرزبندي هايي كه مياِن دولت هاي ملي گراي 
حريص، حس��ود، نابالغ، و از لحاظ اقتصادي ناقص، 

ايجاد شده اند.
ويلسون رغبِت زيادي داشت اما نتوانست نظم جهاني 
مبتني بر منازع��ه ميان قدرت هاي بزرگ را با نظمي 
جهاني كه مبتني بر قاعده، منطق و استدالل باشد، 
جايگزين كند. درست برعكس، اينگونه به نظر مي آيد 
ك��ه ترامپ، منازع��ه و درگيري را به قاع��ده و قانون 
ترجيح مي دهد. رويكرِد تنبيهي به روابط اقتصادي 
بين المللي، يك قرن پيش شكست خورد. ما اكنون 

داليل متقن و خوبي داريم تا از آن هراسان باشيم«.

دکتر حمیداهلل مفید| 
پژوهشگر افغانستانی مسائل بین الملل|

جنگ های بيولوژيکی يا زيس��ت باری، بار همزيستگاه 
بشری را در چند سال پسين لگد مال کرده است. البته 
که اين پديده پيشينگی مرگبار و نکبت باری دارد. نخست 
بنگريم، که س��تيز يا جنگ بيولوژيکی يا زيستی باری 
چيست ؟جنگ بيولوژيکی کاربرد و استفاده از پديده های 
بيولوژيکی، شامل باکتريا ها، ويروس ها، پوپنک ها و ديگر 
فرآورده های کشتار گروهی به منظور نابودی  انسان ها، 
ناتوان سازی زنده جان ها و حتی جانوران  و گياه هاست، 
که از سوی دولت ها يا ساختار های ارتشی و يا اقتصادی به 
منظور نابودی يا تضعيف يا ناتوانی دشمن به کار می رود.

  تاریخچه پیدایش جنگ افزارهای بیولوژیکی:
در س��ده ای 14 ترس��ايی هنگام محاصره کافا برای 
نخستين بار تاتار های مهاجم اپيدمی طاعون يا كروال 
را به منظور فراگير س��اختن اين بيماری با استفاده از 
منجنيق يا فقلمان پيکر های م��ردگان آلوده به  اين 
بيماری را در شهر کافا پرتاب کردند، که موجب بربادی  

و شيوع اين بيماری در ميان مردم کافا گرديد.
در سده 18 ترسايی هنگام جنگ فرانسه و هندوستان 
سال های ميان ) 1۷54 تا 1۷6۷ ترسايی( فرانسوی ها 
عليه هندوستان  از باکتری های بيماری فراگير ابله  در 

جنگ استفاده  نمود.
در 24 جون س��ال 1۷63 يک افسر انگليسی تعدادي 
پتو و شال بيماران مبتال به طاعون را از يک بيمارستان 
که بيماران مبتال به طاعون در آن بستری بودند در ميان 
اهالی يک دهکده نزديک رودخانه ) اوهايوی( پخش 
کرد ، که منجر به فراگير ش��دن اين بيماری در ميان 

اهالی گرديد و تلفات سنگينی به بار آورد.
 کش��ور آلمان در جنگ جهانی نخس��ت با استفاده از 
) باس��يلويس آنتراس��يس( و ) بورخولدريامالئی( به 
گونه مخفيانه در آلوده کردن حيوانات و  کشتزار های  
کش��ور های بی طرف که روابط اقتصادی با متفقين 
داشتند، استفاده کرد و موجب تلفات گسترده گرديد.

کشور ژاپن ميان س��ال های 1932 تا 1945 ترسايی 
برنام��ه گس��ترش افزار ه��ای جنگ��ی بيولوژيکی را 
در هاربين چي��ن پی ريزی کرد به اي��ن منظور 150 

س��اختمان 5 جز وتام مجهز به سيستم های ماهواره 
يی و سه هزار کارشناس و دانشمند را فراهم نمود و کم 
کم 11 شهر بزرگ چين را مورد تازش قرار داد ميکرو 
ارگانيزم های استفاده شده بيشتر شامل ) باسيلوس ، 
انتراسيس) سياه زخم( ، نايسرا ، مننژيتيس، وبيريوکلرا 
، پرسينياسپستيس( و گونه های )شيگال( بودند.که 
موجب کشته شدن نزديک به 2۷0 هزار نفر گرديدند. 
اياالت متحده امريکا نيز ميان سال های 1942 تا 1969 
برنامه گسترش افزار های جنگی بيولوژيکی خود را در ) 
فورتدتريک مريلند (، با سايت های آزمايشی در می سی 
سی پی و يوتا پی ريزی کرد. در سال 1940 با استفاده 
از انفجار آزمايش��ی افزار جنگی بيولوژيکی با استفاده 
از ) باسيلوس آنتراس��يس ( در ي��ک جزي��ره کوچک 
گرينارد در ساحل شمالی اسکاتلند )فازار های( جنگی 
بيولوژيکی خود را مورد آزمايش قرار داد ، که در فرآيند 
آن اين جزيره به شدت نا امن و خطرناک گرديد. در ماه 
 Aum( مارچ 1995 افراد منسوب به آيين مذهبی
Shinrikyo( س��ه تازش بيولوژيکی را در ژاپن با 
اس��تفاده از ويروس ) Ebola( که از زاير به دس��ت 
آورده بودن��د،   در متروی توکيو ب��ه کار بردند ، که 

موجب کشته شدن 12 نفر گرديد.

  انواع باکتری های بیولوژیکی که در جنگ ها 
استفاده می شوند :

باکتريای ) باسيلوس آنتراسيس ( عامل بيماری سياه 
زخم.

باکتريای ) فرانسيال توالرنيس( عامل بيماری توالرمی 
يا تب خرگوش .

باکتريای ) بروسيال( عامل بيماری تب کشنده مالت
با کتريايی )کوکسيال بورتنی ( عامل بيماری کشنده 

تب کيو .
ويروس )آنسفاليت آس��ب( ونزوياليی  عامل بيماری 

واگير وکشنده افالنزايی
زه��ر يا س��م ) بوتوليني��وم ( عامل بيماری کش��نده 

بوتوليسم.
بيماری ) انترويوتوکسين بی(  عامل بيماری خطرناک 

استافيلوکی .
تمام اين باکتريا ها و ويروس ها با نيرنگ ها  يا توس��ط 

افزار جنگی و يا توسط جاسوسان منتقل می شوند .

  ویروس کرونا چیست ؟
اين نوع ويروس از خانواده ويروس کرونا کش��ف شده 
است که جزو خانواده بزرگ ويروس هاست که ويروس 

سرماخوردگی معمولی تا عامل بيماری سارس شامل 
آن می شود، اين بيماری در ش��هر )ووهان( چين که 
نزديک به 9 ميليون نفر باش��نده دارد پديدار گرديده 
است، به منظور جلوگيری از شيوع يا همگانی شدن اين 
ويروس ، تصمصم گرفته شد، تا تمام شبکه ترانسپورتی 
اين شهر متوقف شود و در حقيقت تمام شبکه اقتصادی 
چين به نيمه بندشی )تعطيل( در آمده است ، خاطر 
نشان می ش��ود، که يک بخش تيلفون ) هوه وای ( در 

اين شهر توليد می شود.

  آیا ویروس  کروال نمی تواند تا آزمایش  یک 
جنگ اقتصادی امریکا علیه چین باشد؟

چي��ن دارای اقتص��اد رهبری ش��ده از س��وی حزب 
کمونيس��ت است که بيشترين س��ود را شرکت های 
دولتی می برن��د، امريکا دارای اقتص��اد غير دولتی و 
خصوصی اس��ت، که بيش��ترين سود را ش��رکت ها و 
تراس��ت ها و کمپنی های غير دولتی می برند.اغلب 
پژوهشگران روابط امريکا و چين را مهم ترين روابط دو 
جانبه از ديدگاه  تاثيرات و پيامد های آن بر سياس��ت  
و نظم جهانی می دانند. اين ديدگاه درست است، زيرا 
روابط جاری ميان دو ابرقدرت در عرصه نظم جهانی در 
دوران) پس��ا جنگ  سرد( بسيار شکننده  می باشد، از 
سوی ديگر بسا مسايلی منفعتی می تواند تا مناسبات 
اين دو کشور را متزلزل سازد ، از اين رو پايش تحوالت 
و روابط اين دو بازيگر بر تر می تواند در فهم روند های 

سياسی جهانی موثر واقع شود.
با آمدن دونالد ترامپ در پست رياست جمهوری اياالت 
متحده امريکا  نخستين نشانه های خرابی مناسبات 

چين و امريکا با توييتری های ترامپ آشکارا شد.
ب��ه تعقي��ب آن امريکا در س��ال 2018 يک رش��ته 
پرونده های قضايی عليه شرکت های چينی که متهم 
به دزدی ابزارهای سايبری  بودند، وضع کرد .و سپس 
خبر گرفتاری ) منگ وانژو ( معاون رييس هيات مديره 
و رييس مالی شرکت بزرگ چينی )هوه وای(  از سوی 

اياالت متحده امريکا، جهان را شگفت زده ساخت .  
در ماه مه سال 2019 ترس��ايی دونالد ترامپ رييس 
جمهور آمريکا اقدامات ش��ديدی عليه تيلفون های 
همراه ) هوه وای( شرکت چينی وضع کرد ، در پی آن 

امريکا افزايش تعرفه  کاال های چينی را نيز سازماندهی 
نمود .اين رش��ته برخ��ورد های زيان ب��ار بر يکديگر 
موجب ش��د ، تا هردو دولت در پ��ی تضعيف و بربادی 

يکديگر بيفتند.
تاريخ دخال��ت های امري��کا بر جهان و ت��ازش های 
وحش��يانه آن بر همه  هويدا و آشکارا است، اين کشور 
تنها در 10 سال پيسن کشور های عراق ، افغانستان، 
سوريه ، لبيا، گرنادا، سودان، يوگوسالوی، ايران  و ديگر 
کشور های جهان را با تازش مستقيم و ددمنشانه برباد 
ساخت ، ايدون رقيب  بزرگ اقتصادی خود چين را نيز 
بايد ، ضربه جديد بزند. چنان فکر می شود، که ويروس 
کرونا از گوش��ت خفاش و مار پديدار شده است ؟ اين 
پاسخ بس��يار مس��خره آميز و کمدی می آيد و دانش 
امروز باکتری لوژی و ويروس شناسی آن را نمی پذيرد، 
مگر اين انديشه که امريکا با استفاده از دانش ويروس 
شناسی اين ويروس را سازماندهی نموده و آن را از  راه 
 شبکه های پنهانی در چين همگانی و تکثير نموده است . 

می تواند به حقيقت نزديک باشد.
چرا که دانشمندان جهان برای اينکه اغلب شبکه های 
خبر رسانی جهان در اختيار امريکا قرار دارد، از نشر و 
پخش اين خبر خودداری می نمايند. چون تبليغات و 
جنگ رسانه يی عليه چين به منظور  تضعيف اقتصاد 
چين  زياد است ، اين درحالی است که  بيماری سارس  
 SARS ک��ه پيش از اين در جهان ش��يوع ش��ده بود 
Server acute(  و در س��ال 2003  جان نزدي��ک 
 respiratorsyndro   ، ب��ه  9098نف��ر راگرفت
اما اينقدر تبليغات علي��ه آن صورت نگرفت و اين قدر 
تعذيرات عليه آن وضع نش��ده بود ، در حالی که تنها 
ويروس ) مرس( در سال 2014 در خاورميانه موجب 

مرگ 858 نفر از 2494 نفری بيمار اين ويروس شد.
 اما از اين دس��ت به آن دست کسی از آن با خبر نشد و 
تبليغاتی عليه آن  به راه نيفتاد.از اين رو چنين پنداشته 
می ش��ود ، که  ويروس کرونا از س��وی دس��تگاه های 
جهنمی اس��تخباراتی امريکا  در کشور چين پخش 
و تکثير شده باش��د و در ايالت  ووهان چين به منظور 
تضعيف و ناتوانی اقتصاد چين به کار رفته باش��د و اين 

احتمال می تواند نزديک به حقيقت باشد
منبع: مرکز بین المللی مطالعات صلح 
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ایران مي تواند پایگاه هاي  امریكا 
در خاورمیانه را تعطیل كند

میدل ايست نیوز|
 مركز پژوهش هاي اس��تراتژيك و بين المللي 
امري��كا، طي گزارش��ي اع��الم كرد ك��ه ايران 
توانايي هاي موش��كي خود را افزاي��ش داده تا 
موشك هاي دقيق تري اصابت كند و قدرت دارد 
ت��ا كار پايگاه هاي نظامي امريكا در منطقه را به 

تعطيلي بكشاند.
»ايان ويليامز«، در اين گزارش نوشت كه حمله 
ايران ب��ه پايگاه امريكايي ها در عين االس��د در 
پاس��خ به ترور سردار س��ليماني تبعاتي بيشتر 
از »يك حمله بدون خسارت« به گفته مقامات 
امريكاي��ي، داش��ت و اين حمله نش��ان دهنده 
ميزان قدرت س��امانه هاي موشكي ايران براي 
به تعطيلي كشاندن پايگاه هاي نظامي امريكا و 

هم پيمانانش در خاورميانه است.
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي ايران در پاسخ 
 به ترور سردار سليماني توسط امريكا، با شليك

 20 موشك بالس��تيك دو پايگاه عين االسد در 
اس��تان االنبار در غرب ع��راق و پايگاه حرير در 
اربيل اقليم كردستان عراق را هدف حمله خود 
قرار داد، در زمان حمله 1500 سرباز امريكايي 
در پاي��گاه عين االس��د حضور داش��تند كه به 
دس��تور فرماندهان خود به پناهگاه هاي پايگاه 

رفته بودند.
ابتدا، وزارت دفاع امريكا در واكنش به اين حمله 
اعالم ك��رد كه اين حمله هيچ خس��ارت جاني 
نداشته و تنها خس��ارت هايي محدود در درون 
پايگاه برجاي گذاش��ته اس��ت اما بعد از مدتي 
اعالم ك��رد كه 34 نفر از س��ربازان ارتش دچار 

آسيب هاي مغزي شده اند.
ويليام��ز در گ��زارش خ��ود گفت ك��ه از ابتدا 
مي دانست كه ضرر هايي به نيروهاي امريكايي 
وارد ش��ده و اش��اره كرد كه 64 نفر از سربازان 
را از پاي��گاه بيرون بردند تا تحت نظر پزش��كي 
براي آسيب هاي مغزي قرار بگيرند و اين تعداد 
همچنان با مرور زمان افزايش پيدا خواهد كرد 

زيرا عوارض اينچنيني فورا ظاهر نمي شود.
اين تحليلگر درباره علت آس��يب به س��ربازان 
امريكاي��ي تصريح كرد كه هن��گام حمله همه 
نيروهاي امريكايي در امنيت نبودند زيرا عده اي 
در پناهگاه هاي نا امن زير زمين و عده اي ديگر 
در روي زمين در حالت آماده باش براي دفاع از 
پايگاه و فعال كردن هواپيماهاي بدون سرنشين 
قرار داشتند. ويليامز درباره پناهگاه هاي پايگاه 
عين االس��د گفت ك��ه اين پناهگاه ه��اي براي 
حفاظت از سربازان از ضربه هاي موشكي سبك 
و خمپاره ساخته شده است و براي موشك هاي 
بالستيكي كه حامل صدها كيلوگرم مواد منفجره 

است، فايده اي ندارد.
به نظر اين تحليلگر، ايران قصد نداشته تا از وقوع 
خسارت هاي جاني جلوگيري كند زيرا پايگاهي 
را هدف قرار داد كه داراي منازل مسكوني بود و 
در صورتي كه مي خواست از وقوع خسارت هاي 
جاني خ��ودداري كن��د آش��يانه هواپيما ها يا 
تاسيسات نظامي را فقط هدف قرار مي داد. وي 
همچنين اشاره كرد كه پايگاه هاي امريكايي در 
كش��ورهاي ديگر داراي فعاليت 24 ساعته در 
روز است و امكان ندارد كه هيچ مكاني خالي از 

سربازهاي امريكايي باشد.
اين تحليلگر در گزارش خود نوش��ته است كه 
شليك موشك ها به صورت پي در پي نبوده و در 
دوره هاي زماني متفاوت انجام شده است و اين 
تاكتيكي است كه طرف مهاجم استفاده مي كند 
تا بگويد حمله تمام شده و سربازان خارج شوند 

تا دوباره حمالت با شدت بيشتري ادامه يابد.
اين گزارش درباره اعالم قبلي ايران به بغداد 90 
دقيقه قبل از حمله اشاره كرده است كه مي تواند 
به دو علت باش��د اول اينكه خسارت هاي جاني 
كمتري وارد شود و دوم اينكه روابط ميان تهران 

و بغداد به سوي نابودي نرود.
اين گزارش همچنين با اعالم اينكه ايران قدرت 
دارد ت��ا كار پايگاه ه��اي امريكاي��ي در منطقه 
را به تعطيلي بكش��اند، به مي��زان دقت اصابت 
موشك هاي ايراني اشاره كرد و گفت كه ميزان 
اصابت موش��ك هاي ايراني در سطح عالي قرار 
دارد و در مقي��اس »خطاي دايره اي احتمالي« 
كه مقياسي براي درجه دقت موشك در اصابت 

است، واقع شده است.
در خالصه اين گزارش آمده است كه اين حمالت 
ميزان خطر پيش��رفت موش��كي اي��ران براي 
پايگاه هاي امريكايي را نشان مي دهد امري كه 
موجب شد امريكا خواستار اجراي اقداماتي براي 
تقويت امنيت و كاهش خطرات احتمالي آسيب 
هوايي و موشكي به نيروهايش شود و اين امر از 
طريق تقويت قدرت پناهگاه هاي سربازان براي 
تحمل شدت ضربه موشك هاي بالستيكي انجام 
خواهد شد. اين نويسنده نوشته است كه بدون 
توجه به اينكه آيا ايران قصد داشت خسارت هاي 
جاني وارد كند يا ن��ه، فرماندهان ايراني خوب 
مي دانند كه فرصت كشتن نيروهاي امريكايي 

بسيار بود و آنها نيز آماده اين كار بودند.
نويسنده اين گزارش در پايان به تغيير طرز فكر 
ايران اشاره كرد و گفت: »پاسخ ايران به امريكا 
و هدف ق��رار دادن نظاميان امري��كا در عراق 
نشان دهنده اين اس��ت كه فرماندهان ايراني 
به اين نتيجه رسيدند كه فايده ضربه موشكي 
به امريكا بيشتر از ضرر عكس العمل احتمالي 
امريكاس��ت و اين خود دليلي براي تغيير طرز 
تفكر ايران است زيرا در گذشته حمالتي نيابتي 
عليه امريكا انجام مي داد اما در حمله اخير خود 
مس��تقيما امريكا را هدف قرار داد و مسووليت 
اين حمل��ه را با اع��الم ك��ردن آن پذيرفت و 
نزديك به 10 هزار كيلوگرم مواد منفجره روي 

امريكايي ها فرود آورد.

  در حال حاضر، اقتصاد چین، سه برابر بیشتر از اقتصاد امريكا در حال رشد است )رشد 6 درصدي اقتصاد چین در مقايسه با رشد 2 درصدي اقتصاد 
امريكا( . از اين رو، آس�یب هايي كه اقتصاد چین از جنگ تجاري با امريكا مي بیند، تقريبا با رش�د اقتصادي آن در قیاس با امريكا جبران مي شود. از 
نظِر تولید ناخالص داخلي سرانه نیز )ابزاري براي سنجیدِن اينكه تعرفه هاي تجاري تا چه حد به صورت میانگین، براي افراد ايجاد خسارت مي كنند( 

خسارت حدود 400 دالر براي شهروندان امريكايي و چیني ارزيابي شده است.
  ويلسون رغبِت زيادي داشت اما نتوانست نظم جهاني مبتني بر منازعه میان قدرت هاي بزرگ را با نظمي جهاني كه مبتني بر قاعده، منطق و استدالل 

باشد، جايگزين كند. درست برعكس، اينگونه به نظر مي آيد كه ترامپ، منازعه و درگیري را به قاعده و قانون ترجیح مي دهد.

برش



نگاه 9 پرونده

نگاهي به عملكرد ابزارهاي تأمين مالي در صنعت بانكداري طي سال هاي اخير نشان مي دهد 

كاهش سهم عقود مشاركتي و افزايش تسهيالت مبادله اي 

عدم تناسب هزينه ها و گردش مالي دفترخانه ها با مشكالت سهميه بندي طالق

گروه بانك و بيمه | ليال محرابي |
بررسي س��اختار نظام بانكي كشور طي سال هاي 
مورد نظر نش��ان مي دهد تمايل بانك ها به اعطاي 
تس��هيالت مش��اركتي درحال كاهش و در مقابل 
سهم تسهيالت غيرمشاركتي افزايش يافته است. 
در واقع تا پيش از س��ال ۱۳۹۵، ب��ا توجه به باالتر 
بودن سودهاي عقود مشاركتي، بانك ها براي آزادي 
عمل و دريافت س��ود بيشتر به سمت اين عقود كه 
نرخ سود آن متغير اس��ت حركت كرده اند. برخي 
كارشناس��ان دليل اين وضعيت را به ركود نس��بي 
صنع��ت و توليد در س��ال هاي اخي��ر، تحريم هاي 
اقتصادي و در نتيجه رش��د منفي سرمايه گذاري 
و رشد منفي اقتصاد مرتبط دانسته و معتقدند كه 
در چنين ش��رايطي تمايل به دريافت تس��هيالت 
مبادله اي با نرخ ثابت بيشتر شده تا مشكالت موجود 
را حل كرده و نقدينگي م��ورد نياز را تامين كنند. 
اما برخي صاحب نظ��ران معتقدند كه اين روند در 
س��ال هاي اخير باعث رشد بدهي بخش خصوصي 
به بانك ها، رش��د مطالبات معوق بانك ها و اضافه 
برداشت بانك ها از بانك مركزي و رشد نقدينگي و 
تورم شده است و س��ودآوري بخش هاي اقتصادي 
و بانك ها را به نس��بت كاهش داده است و لذا بايد 
در جهت رشد توليد و بهبود كسب وكار و افزايش 
سود از محل عقود مشاركتي اقداماتي انجام شود.

از س��ال ۱۳۹۵ به بع��د با تصويب ش��وراي پول و 
اعتبار مبني بر يكسان سازي نرخ سود تسهيالت، 
كاهش نرخ سود بانكي و شرايط نا اطميناني حاكم 
بر اقتصاد كشور، ش��اهد گرايش بيشتر بانك ها به 

سمت عقود غيرمشاركتي هستيم. 
در اين ميان، اگرچه عقد مشاركت مدني همچنان 
بيش��ترين حجم تسهيالت دهي بانك ها را به خود 
اختصاص مي  دهد، رشد قابل توجه عقود مبادله اي 
طي س��ال هاي اخير ازجمله رشد ۱۵۰۰ درصدي 
مب��ادالت س��لف در بانك هاي خصوصي يا رش��د 
بي��ش از ۳۰۰ درصدي اجاره به ش��رط تمليك در 
بانك هاي دولتي تخصصي داللتي بر افزايش وزن 
عقود مبادله اي در بانك ها داش��ته اس��ت. در اين 
راستا با توجه به مش��كالت مربوط به عدم اجراي 
صحيح عقود مش��اركتي، الزم است براي انتخاب 
مناس��ب ابزارها ب��ه عواملي همچون اف��ق زماني 
فعاليت ها )كوتاه مدت يا بلندمدت(، موضوع تأمين 
مال��ي و محل مصرف آنها در صنعت كش��ور توجه 

ويژه اي شود.
نظام بانكي در تأمين نياز مالي بخش هاي مختلف 
اقتصاد از جايگاه ويژه اي برخوردار اس��ت و به رغم 
تنگناهاي اعتباري ش��بكه بانكي، مجموع س��هم 
بخش ه��اي توليدي ش��امل كش��اورزي، صنعت 
و معدن، مس��كن و س��اختمان از كل تس��هيالت 
پرداختي به بخش هاي اقتصادي طي ش��ش ماهه 
اول س��ال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ درصد بوده است كه 
نش��ان از توجه ويژه ش��بكه بانكي ب��ه حمايت از 

توليد دارد. 
در اين راستا، بانك ها تسهيالت موردنياز مشتريان 
را در چهارچ��وب قرارداده��ا و معام��ات اس��امي 
تنظيم و در اختيار آنان قرار مي دهند كه بر اساس 
تقسيم بندي بانك مركزي در ۱۱ دسته بندي تحت 
عنوان قراردادهاي مشاركتي و غيرمشاركتي قرار 
مي گيرند. عقود مشاركتي شامل مشاركت مدني، 
مشاركت حقوقي و مضاربه، و عقود غيرمشاركتي 
ش��امل قرض الحسنه، س��رمايه گذاري مستقيم و 

همچنين عقودي با ب��ازده ثابت يا عقود مبادله اي 
)فروش اقس��اطي، جعاله، اجاره به شرط تمليك، 
سلف، استصناع( اس��ت كه نرخ سود تسهيالت در 
قالب آنها نرخ ثابتي دارد. با توجه به اهميت و نقش 
تأمين مالي در روند توسعه يافتگي صنعت كشور، 
در اين گزارش تالش ش��ده اس��ت وضعيت و روند 
اعطاي تسهيالت اعطايي ش��بكه بانكي بر اساس 
گروه هاي مختلف بانكي و به تفكيك عقود اسامي 
طي سال هاي ۱۳۹۳ تا پايان خرداد ۱۳۹۸ بررسي 

و تحليل شود.

   وضعيت تسهيالت اعطايي 
آمار به دس��ت آمده از بانك مركزي نشان مي دهد 
تس��هيالت اعطايي بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانك��ي ب��ه بخ��ش غيردولت��ي از ۶۲۴۱ هزار 
ميليارد ريال در س��ال ۱۳۹۳ با نرخ رشد متوسط 
ساالنه ۱۷ درصد به ۱۳.۳۳۶ هزار ميليارد ريال در 
پايان سه ماهه اول ۱۳۹۸ با سهم ۷۹.۳ درصدي از 
كل تسهيالت اعطايي )بخش دولتي و غيردولتي( 
رسيده است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 
)۸۰ درصد( ۰.۷ واحد درصد افزايش داشته است. 
وضعيت تس��هيالت اعطايي بر اساس طبقه بندي 
بانك ها نشان مي دهد تسهيالت اعطايي بانك هاي 
تجاري دولتي با ۲۶.۲ درصد رش��د نسبت به سال 
۱۳۹۶ به ۲۱۶۱ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸ 

رسيده است. 
همچنين طي دوره مشابه، مانده تسهيالت اعطايي 
بانك هاي تخصصي با ۱۶.۲ درصد رش��د به ۲۷۶۶ 
هزار ميليارد ريال و بانك هاي غيردولتي و موسسات 
اعتباري غيربانكي با رشد ۲۵ درصدي به ۸۴۰۹.۳ 

هزار ميليارد ريال رسيده است
بررسي ها نش��ان مي دهد طي دوره مورد مطالعه، 
بانك هاي خصوصي همواره بيش��ترين سهم را در 
اعطاي تس��هيالت نظام بانكي ب��ه خود اختصاص 
داده اند. اين در حالي اس��ت كه در پايان س��ه ماهه 
اول ۱۳۹۸، س��هم اين گروه از بانك ها به ۶۳ درصد 
رسيده اس��ت و بعد از آن بانك هاي تخصصي سهم 
۲۱ درصدي در تس��هيالت دهي كشور داشته اند و 
در نهاي��ت بانك هاي تجاري س��هم ۱۶ درصدي را 

ثبت كرده اند.

   افزايش سهم عقود مبادله اي به 46 درصد
بررس��ي ارقام مربوط ب��ه عقود مبادله اي نش��ان 
مي دهد سهم اعتبارات اعطاييِ  در قالب اين عقود 
افزايش قابل توجهي داشته و از ۳۵ درصد در سال 
۱۳۹۳ ب��ه ۴۶.۳ درص��د در پايان خ��رداد ۱۳۹۸ 
رس��يده، به نحوي كه به طور متوس��ط ساالنه ۲۳ 
درصد افزايش داشته است. مانده تسهيالت اعطايي 
بانك ها در قالب عقد فروش اقساطي نسبت به كل 
مانده تس��هيالت اعطايي بانك ها در سال ۱۳۹۸ با 
افزايش ۳۵ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل 
مواجه بوده و به ۳۷۸۷.۳ هزار ميليارد ريال رسيده، 
به ِ طوري كه مبلغ قابل توجهي از تسهيالت اعطايي 
طي سال هاي مورد بررس��ي بعد از عقد مشاركت 

مدني در قالب اين عقد انجام شده است.
 در اين ميان، مانده تسهيالت اعطايي در قالب عقود 
اجاره به شرط تمليك، سلف، و مرابحه به ترتيب با 
رشد ۱۲۱ درصد، ۹۹ درصد و ۶۸ درصد بيشترين 
افزايش را در س��ال ۱۳۹۸ نس��بت به سال ۱۳۹۶ 
ثبت كرده اند كه نشان دهنده تمايل بيشتر بانك ها 

به ارايه تس��هيالت تحت اين عقود در س��ال هاي 
اخير است. 

بررسي ها نشان مي دهد س��هم عقود مشاركتي از 
۴۷.۵ درصد در س��ال ۱۳۹۳ به حدود ۳۵ درصد 
در پايان خرداد ۱۳۹۸ كاهش يافته است كه روي 
برگرداني از عقود مضاربه و كاهش رشد مشاركت 
مدن��ي در نظام بانكي ازجمل��ه عوامل موثر در اين 
كاهش به شمار مي رود. در ميان عقود مشاركتي، 
عقد مشاركت مدني توانسته است با سهم متوسط 
س��االنه حدود ۴۰ درصد بيش��ترين استفاده را در 

ميان عقود 
مشاركتي و كل عقود اس��المي به خود اختصاص 
دهد. البته، رش��د اين تس��هيالت با روند كاهشي 
همراه بوده و در س��ال ۱۳۹۶ از س��رعت رشد آن 
به شدت كاسته شده و به رقمي در حدود ۶ درصد 
رسيده است. اين امر نش��ان مي دهد شبكه بانكي 
در تالش اس��ت از ابزاره��اي جايگزي��ن به جاي 
مشاركت مدني براي اعطاي تس��هيالت استفاده 
كند. تسهيالت قرض الحسنه اعطايي نظام بانكي 
كشور با سهم متوسط ۶ درصدي از كل تسهيالت 
و با رش��د متوسط س��االنه ۲۱ درصد از ۳۱۷ هزار 
ميليارد ريال در سال ۱۳۹۳ به ۸۳۱.۷ هزار ميليارد 

ريال در پايان خرداد ۱۳۹۸ رسيده است. 
بررسي ها نشان مي دهد در سال ۱۳۹۸، حدود ۶۷ 
درصد تسهيالت اعطايي در قالب عقد قرض الحسنه 
)۵۶۴ هزار ميليارد ريال( توسط بانك هاي خصوصي 
تأمين شده است كه رشد ۳۴.۶ درصدي نسبت به 

دوره مشابه سال ۱۳۹۷ داشته است. 
در پايان خرداد ۱۳۹۸ عقود مشاركت مدني و فروش 
اقس��اطي به ترتيب با ۳۰.۵ و ۲۹.۱ درصد سهم از 
كل تسهيالت، س��هم عمده اي از تسهيالت اعطايي 
به بخش غيردولتي )به طور متوسط ۶۰ درصد( را به 
خود اختصاص داده اند. در پايان سال ۱۳۹۷، سهم 
عقود قرض الحسنه، س��لف، جعاله، مرابحه، فروش 
اقساطي، اجاره به شرط تمليك و مشاركت حقوقي 

افزايش داشته و سهم عقود مضاربه، مشاركت مدني 
و س��رمايه گذاري مستقيم نس��بت به سال ۱۳۹۶ 
كاهش يافته اس��ت از كل تسهيالت اعطايي تا سال 
۱۳۹۶، شبكه بانكي تس��هيالت خود را به عقودي 
اختص��اص داده اند كه س��ود بيش��تري نصيب آنها 
مي كند و همواره سهم عقود مشاركتي ) به خصوص 
مش��اركت مدني( باالتر از عقود غيرمشاركتي بوده 
اس��ت؛ اما از س��ال ۱۳۹۶ تا پايان خرداد ۱۳۹۸، با 
توجه به طرح منطقي كردن نرخ س��ود تس��هيالت 
بانكي، سهم عقود مشاركتي )به خصوص مشاركت 
مدني( نس��بت به عقود مبادله اي كاهش يافته و با 
توجه به ش��رايط اقتصادي كشور، بانك ها بيشتر به 
سمت عقود مبادله اي كه داراي سود معلوم و معيني 

است، حركت كرده اند. 
در اين ميان، فروش اقساطي سهم غالب و بيشترين 
رق��م مانده تس��هيالت اعطايي بانك ه��ا را به خود 
اختصاص داده اس��ت كه عمدتا ناش��ي از سهولت 
كاربرد اي��ن عقود در بانك هاس��ت. بررس��ي روند 
تسهيالت اعطايي به تفكيك بانك ها نشان مي دهد 
طي س��ال هاي مورد بررس��ي، بانك ه��اي دولتي 
)بانك هاي تج��اري و تخصصي( تمايل بيش��تري 
به عقود مبادل��ه اي و وامدهي با س��ود ثابت دارند؛ 
به طوري كه در پايان خرداد ۱۳۹۸، حدود ۷۵ درصد 
تس��هيالت اعطايي اين گروه از بانك ها در قالب اين 
عقود پرداخت ش��ده اس��ت و در مقابل، بانك هاي 
خصوص��ي بيش��ترين اعتب��ارات خود را ب��ه عقود 

مشاركتي )حدود ۵۲ درصد( اختصاص داده اند.
سهم عقود مبادله اي از تسهيالت اعطايي بانك هاي 
تجاري در پايان خرداد ۱۳۹۸ با رشد ۴۵ درصدي 
نسبت به دوره مش��ابه س��ال قبل به ۶۱.۶درصد 
رسيده است. در اين ميان، فروش اقساطي با رقمي 
به ميزان ۸۷۴ هزار ميليارد ريال در س��ال ۱۳۹۸ 
توانسته اس��ت بيشترين س��هم )۴۰ درصد( را به 
خود اختصاص دهد كه نش��ان دهنده تمايل زياد 
بانك هاي تجاري به تس��هيالت دهي در قالب عقد 

فروش اقساطي است.  ساير عقود مبادله اي ازجمله 
جعاله، مرابحه، س��لف و اجاره به شرط تمليك به 
ترتيب در رتبه هاي بعدي از لحاظ تسهيالت دهي 
در بانك هاي تج��اري قرار مي گيرند. تس��هيالت 
اعطايي بانك هاي تخصصي نيز همانند بانك هاي 
دولتي تجاري بيشتر از نوع مبادله اي بوده، به طوري 
كه حدود ۷۰ درصد از كل اعتبارات اين نوع بانك ها 
را تشكيل مي دهد در بانك هاي تخصصي، به ترتيب 
فروش اقس��اطي با سهم متوسط ساالنه ۵۷ درصد 
و مش��اركت مدني با س��هم ۱۷ درصدي در تمام 
سال هاي مورد بررسي بيش��ترين سهم را به خود 
اختصاص داده اند و به ط��ور ميانگين ۷۵ درصد از 

تسهيالت در قالب اين دو عقود اعطا شده است. 
يكي از نكات قابل توجه در بانك هاي تخصصي رشد 
قابل توجه تسهيالت اجاره به شرط تمليك در سال 
۱۳۹۷ و روند كاهش��ي عقد مضاربه طي سال هاي 
مورد بررسي است. از سال ۱۳۹۵ به بعد با يكسان 
شدن تقريبي سود تسهيالت در هر دو عقد، شاهد 
افزايش رش��د و س��هم عقود مبادله اي نس��بت به 
عقود مش��اركتي در بانك هاي خصوصي هستيم، 
به طوري كه س��هم پرداخت تسهيالت اين بانك ها 
در قالب عقود مش��اركتي و مبادله اي به ترتيب از 
۶۲ درصد و ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴۵ درصد 
و ۳۵ درصد در پايان خرداد ۱۳۹۸ رس��يده است. 
در اين ميان، رشد اعتبارات عقود مبادله ِ اي سلف 
بسيار قابل توجه بوده است، به طوري كه تسهيالت 
داده شده به عنوان س��لف با رشد ۱۵۰۰ درصدي 
به ۲۵.۶ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۶ افزايش 
يافت��ه و در پايان خرداد ۱۳۹۸ ني��ز اين ميزان به 
۶۸.۱ هزار ميليارد ريال رس��يده اس��ت كه نسبت 
به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۲۰۰ درصد رشد 
داشته است. رشد منفي تسهيالت دهي بانك هاي 
خصوصي در مورد عقد مضاربه نيز نش��ان مي دهد 
اين گروه از بانك ها تمايل چنداني به ش��راكت در 

اين نوع معامالت نداشته اند.

تناس��ب بين گ��ردش مالي، 
تس��هيالت و بده��ي بانكي، 
درآم��د و هزين��ه، رق��م 
سرمايه گذاري، ارزش ملك و 
سرقفلي، تعداد پرسنل شاغل 
و ساير هزينه هاي يك فعاليت 
اقتصادي و خدماتي با اهداف 
كس��ب وكار و نتايج و درآمد 
حاصل از آن، ب��ه مرور زمان 
و به تدريج ش��كل مي گيرد 
و مديران هر واحد اقتصادي و خدماتي، متناس��ب با 
شرايط كس��ب وكار خود، پول خرج مي كنند و تعداد 
پرس��نل خود را افزاي��ش مي دهند تا فعالي��ت آنها از 
توجيه اقتصادي و مالي و پولي برخوردار باشد. لذا اگر 
به هر دليلي، تغيير بزرگي در محيط كسب و كار آنها 
روي دهد، با خسارت و زيان مواجه مي شوند و مدت ها 
طول مي كشد كه فعاليت خود را با تغييرات جديد وفق 
دهند.براين اس��اس، دولت و ساير نهادهاي نظارتي و 
تصميم گير بايد تصميمات و مقررات جديد را به گونه اي 
بررسي و اعالم كنند كه موجب زيان و به هم ريختگي 
وضعيت كسب وكارها و فعاليت واحدهاي اقتصادي و 

خدماتي نشود. 
رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در هفته هاي 
گذشته از طرح »س��هميه بندي ثبت طالق در دفاتر 
رس��مي طالق«خبر داد كه بر اساس بخشنامه اخير 
رييس قوه قضاييه در مبارزه با فساد طراحي شده است.

وي با اعالم آغاز طرح »سهميه بندي ثبت طالق در دفاتر 
رسمي طالق كشور « بيان داشت؛ سامانه اي به منظور 
تعيين سقف براي ثبت طالق طراحي شده است كه اين 
سامانه در سطح كشور اجرايي مي شود و سقف ساالنه 

طالق را در هر دفتر مشخص مي نمايد.
در مباني خلق طرح جاري و ايجاد چنين س��ازوكاري 
مطالب مختلفي بيان شد؛ از جمله داليل ارايه اين طرح 
به درآمدهاي كالن برخي دفاتر به علت يك سري روابط 

اشاره شده و رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
خلق اين سامانه را در راستاي تسريع و تسهيل كار مردم، 
جلوگيري از هرگونه رانت در صنف با تعيين سقف براي 

ثبت طالق دانست.
در اظهارنظر ه��اي ديگر به برخي دفات��ر طالق با زد و 
بندهاي ناس��الم تاكيد ش��د كه بدون رعايت مسائل 
اخالقي، مبادرت به ثبت طالق مي كنند؛ به واقع هدف 
بخشنامه را مسدود كردن راه فساد دانستند؛ در برخي 
نوشته هاي ديگر آن را راه درماني موثر براي جلوگيري 
از افزاي��ش بي رويه طالق در جامعه مطرح كردند! تا با 
تغيير نوع مراجعه، اثرگذاري بر خرده فرهنگ ها، كند 
كردن سرعت مراجعه براي طالق، همچنين جلوگيري 
از رابطه بازي، از آمار طالق تاحدودي كاسته شود و افراد 
به واسطه آشنايي با دفاتر، نتوانند طالق را بدون ضابطه 

و اخالق انجام دهند.
در كارآمدي و عدم كارآمدي اين طرح مي بايس��ت از 
تحليل اقتصادي حقوق ك��ه برگرفته از تكنيك هاي 
اقتصادي و تحليل هزينه_فايده مي باشد به همراه توجه 
به اصول اساسي حقوق انساني و شهروندي؛ استفاد كرد 
كه آيا طرح جاري در راس��تاي اهداف خود اثر بخش 
مي باشد و سبب افزايش بهره وري خواهد بود يا خير؟ 
از علت مبنايي چنين طرحي، خلق درآمدهاي كالن 
برخي از دفاتر به علت روابط پنهاني عنوان شده است 
كه عده اي با نفوذ و انجام كارهاي غير اخالقي، موجب 
طالق كساني مي شوند كه يا تمايل به طالق ندارند و 
ترديد دارند يا هنوز مي توان به جلوگيري از فروپاشي 
يك خان��واده اميدوار بود اما عده اي با زمينه س��ازي و 
قانوني جلوه دادن كار، حقوق ديگران را ناديده گرفته 
و اف��راد چه زن و چه مرد را مجب��ور به طالق وجدايي 

مي كنند.
بعضي از دفاتر به دليل قدمت، نشاني و محل استقرار 
دفاتر در معابر عمومي و اصلي يا نزديكي به دادگاه هاي 
خانواده بصورت متعارف مانند موقعيتهاي جغرافيايي 
و ويژه ساير مشاغل از درآمد بيشتري برخوردار بودند و 

نوعي رانت طبيعي دارند و در نتيجه درآمد بيشتري نيز 
كسب مي كنند و به دالل ها و واسطه ها و افراد صاحب 
نفوذ نيز دسترسي دارند. اما س��وال اين است كه اين 
طرح مي تواند از كار آنه��ا جلوگيري كند؟ آيا اين كار 
باعث نمي شود كه همين دفاتر از سهميه ساير دفاتر 
استفاده كنند يا كار چاق كن براي ساير دفاتر باشند؟ 
آيا اين طرح در مصداقي وسيع نقش موثري در توزيع 
ثروت و درآمد و كاهش رانت موثر است ؟ يا بالعكس به 
نوعي سبب فشار مضاعف به مردم در شرايط بحراني 

اقتصادي فعلي است!
قطعا شخصي كه شرق تهران س��كونت دارد؛ دادگاه 
خانواده محل رس��يدگي به دادخواست طالق وي در 
ش��رق واقع ش��ده اس��ت براي اجراي صيغه طالق به 
غرب تهران مراجعه نمي نمايد ! در چنين ش��رايطي 
با تصور پر ش��دن سقف سامانه طالق يك دفتر طالق 
رس��مي، مراجعه كننده نياز به دفترخان��ه اي دارد كه 
سقف آن خالي اس��ت. در اينجا شايد توازني در تعداد 
مراجعه  كننده دفاتر باشد وليكن سبب موقعيتي براي 
واسطه هاي مختلف مي ش��ود و با نظر به اينكه اجراي 
صيغه طالق محدود به مدت معيني است و زوجين در 
هنگام طالق در انزجار رواني از يكديگر به سر مي برند 
در ايجاد انگيزه براي مصرف كننده در پذيرش واسطه ها 
موثر اس��ت و اين افزايش انگيزه جهت تسريع در امور 
س��بب رانت هاي مختلف مي گ��ردد. اول اينكه دفتر 
اوليه يا شخص معرف ممكن است هزينه اي را بر دوش 
مصركننده بار نمايد و دوم دفت��ري كه اجراي صيغه 
طالق مي نمايد به بهانه داشتن فضا براي ثبت، قيمت 
خود بصورت توافقي بر مصرف كننده افزايش دهد؛ در 
نتيجه اين اعمال محدوديت نه تنها براي مصرف كننده 
صدمه ديده از ط��الق جلوگيري نمي كند بلكه طرح 
جاري در توزيع ثروت و درآمد نقش موثر را ايفا نمي كند 

بلكه سبب افزايش رانت و درآمد كاذب نيز مي شود. 
نكته دوم با توجه به اصول روانشناسي فردي و اجتماعي 
و طبق نظر تخصصي كارشناس ها معموال انسان به طور 

متعارف به دليل عوامل مختلف مثل عدم شناخت، عدم 
تحليل رفتار متقابل، عدم خودشناسي وعدم شناخت 
طرف مقابل و عدم شناخت عشق و همدلي ... ممكن 
است كه از يك رابطه عاطفي وعالقه به درد و خشم و در 
نهايت به نفرت برسند؛ زيرا جراحت روحي در ابتدا وجود 
ندارد، روح ش��اداب اس��ت و جراحت و شكاف به مرور 
حادث مي شود؛ اما در مسير برعكس آن در اكثريت افراد 
پديد نمي آيد يعني انسان ها پس از طي اين مراحل روبه 
سقوط از نفرت به درد و از درد به عالقه به طور متعارف 
باز نمي گردند و اگر اين مراحل برعكس حادث شود در 
واقعا ارتباط درماني با بخيه اس��ت.در جدايي معموال 
زوجين يك سقوط عاطفي را تجربه كرده اند؛ بنابراين 
هر اقدامي در حال سقوط قطعا كارآمدي الزمي نخواهد 
داشت و هر نوع س��رمايه گذاري در اين مرحله بهينه 
نيس��ت و اين طرح قطعا در زماني كه زوجين در حال 
خشم، دوري و سقوط هستند نه تنها كارآمد نمي باشد 
بلكه سبب كاهش انگيزه براي بازگشت زوجين است 
زيرا بر خشم آنان مي افزايد. هر اقدامي براي جلوگيري 
از افزايش آم��ار جدايي بايد بصورت فرهنگي  در زمان 
مناسب نهادينه سازي ش��ود و پيش از پيوند، هر نوع 

سرمايه گذاري در اين راستا صورت گيرد. 
در پ��ي اين موضوع با چند تا دفتر خان��ه كه در دوران 
وكالت خود آشنا شده بودم تماس گرفتم و گفت وگو 
كردم . متاسفانه در ش��رايط ركود اقتصادي فعلي كه 
دفترخانه هاي طالق نس��بت به سال هاي گذشته در 
شرايط سختي بودند؛ مشاهده كردند كه طرح جاري 
عطف به ماسبق شده و خيلي از دفترخانه ها در شرايطي 
كه نزديك به س��ال جديد است س��امانه انها با نظر به 
تكميل بودن تعداد طالق هايشان در گذشته مطابق با 
سقف تعييني مسدود شده است. يعني عمال از درآمد 
آنها در ماه هاي پاياني س��ال كاس��ته شده ومشكالت 

معيشتي آنها را نيز در پي آن افزايش مي يابد.
و اما از بزرگ ترين مصائب جاري اين است كه در تعدادي 
از اين دفترخانه ها سه الي چهار كارمند حضور داشتند 

كه از درآمد حاصل دفترخان��ه ارتزاق مي كردند و هر 
كدام به نوعي خانواده اي را تحت پوشش قرار مي دادند. 
به عب��ارت ديگر، با اجراي اين طرح پس از مدتي دفتر 
خانه قادر به تامين حقوق كارمندان نخواهد بود. يعني 
دفترخانه شلوغ و با كارمند بيشتر بايد تعداد پرسنل را 
كم كند زيرا سهميه بندي عمال به معناي كاهش كار 
است و تعداد پرسنل، هزينه و اجاره و ساير هزينه هاي 
دفترخانه نياز به درآمد مكف��ي دارد و هر واحدي كه 
هزينه بيشتري داشته باش��د عمال با خسارت و زيان 

مواجه خواهد شد. 
در نتيجه عده اي به تعداد بيكاران جامعه اضافه مي شود؛ 
مضاف بر انكه بيكاري پنهان براي بسياري از كارمندان 
دفاتر حاصل مي گردد. حال اگر تعداد كل دفتر خانه ها 
را و تعداد طالق هاي جاري كه مثال در سال ۹۷ حدود 
صدو هش��تاد هزارتا بوده است محاسبه كنيم و برهم 
تقسيم كنيم و شرايط جغرافيايي كشور را هم در نقاط 
مختلف در نظر بگيريم، در مي يابيم كه به نوعي از توازن 
خودكار برخوردار بوده اس��ت و توجيه اقتصادي براي 
دفاتر وجود داشته اس��ت و دفتر خانه هايي كه درآمد 
كمتري داش��تند مي بايس��ت از تبليغات و بازاريابي 
اس��تفاده مي كردند ك��ه در اين منطق��ه و موقعيت 
جغرافيايي حضور دارند و دنبال ت��وازن بنگاه در بازار 
بودند؛ اما در حال حاضر با طرح سهميه بندي بسياري 
از اقدامات گذشته تغيير خواهد كرد و توجيه اقتصادي 

واحد از بين خواهد رفت.
متاس��فانه به جاي اينكه ش��رايط اقتصادي ضعيف  و 
مشكالت فرهنگي جاري به صورت درست شناسايي و 
آسيب شناسي گردند تا راه حل مناسب آن اخذ گردد؛ 
مشاهده مي كنيم كه با طرح ها و قوانين بررسي نشده 
و ناكارآمد بيش��تر به بستر اجتماعي آسيب وارد شده 
و امنيت اقتصادي مش��اغل مختل��ف و امنيت رواني 
شهروندي كه طبق قانون اساسي  داراي حق انتخاب 
است نيز به اشكال مختلف تضعيف گرديده است لذا 

به نظر طرح فوق كارايي شايسته اي نخواهد داشت.
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 هريم، مشكل فيشينگ را 
حل نمي كند

علي رزازي| 
كيف قاپ ه��اي با معرف��ت، پ��ول و موبايل را 
بر مي داش��تند و كارت ه��اي بانك��ي اگر رمز 
را در كن��ارش نگه��داري نكرده بودي��د و اگر 
كم��ي با معرفت ت��ر بودند، گواهينامه و س��اير 
مدارك هويتي را در گوشه اي رها مي كردند كه 
مال باخته، بابت درياف��ت المثني مدارك خود 

به زحمت نيفتد.
به عبارت ديگه، اگر دچار حادثه اي مي شديد، 
موجودي نقد ش��ما، موبايل ش��ما و ساير اشيا 
قيمتي خود را از دست مي داديد ولي موجودي 
حس��اب خود را از دست نمي داديد چون كارت 
بي رمز براي سارق ارزشي نداشت مجددا تاكيد 
مي كنم اگ��ر رمز كارت خود را مثال بر روي يك 

كاغذ در كيف خود نگهداري نكرده بوديد.
توضيح زير، تهديد ايجاد ش��ده توس��ط هريم 
را مش��خص مي كند. روش ه��اي احراز هويت، 
معموال در س��ه گروه تقس��يم بندي مي شوند: 
گروه اول: آنچه ش��ما داريد. مثال: كليد خانه 
ش��ما، روش��ي براي احراز هويت شماست. به 
عبارت ديگ��ر، هر كس كه كليد خانه ش��ما را 
داشته باش��د، امكان ورود به خانه شما را دارد. 
گروه دوم: آنچه شما مي دانيد. مثال: رمز عبور 
ايميل، معروف ترين مثال در اين دسته محسوب 

مي شود.
 گروه سوم: آنچه شما هستيد. مثال: اثر انگشت 

منحصر به فرد هر انسان.
البته اين دسته بندي كالسيك هست و امروزه 
ش��اهد روش هايي ديگري نيز هس��تيم، مثال 
روش هايي كه مبتني بر »آنچه آنگونه كه شما 

فكر مي كنيد« است.
به منظ��ور احراز هويت در س��امانه ها و اماكن، 
حسب اهميت و ارزش از يك يا چند روش عامل 
احراز هويت استفاده مي شود. مثال ممكن است 
ش��ما دو قفل براي خانه خ��ود در نظر بگيريد 
دو عام��ل از گروه اول: آنچه ش��ما داريد يا مثال 
گاوصندوق محل كار شما داراي يك كليد و يك 
رمز است يك عامل از گروه اول و يك عامل نيز از 
گروه دوم. به عنوان مثال ديگر، در پرداخت هاي 
با كارت روي دس��تگاه كارت خوان، شما كارت 
آنچه شما داريد را كشيده و سپس رمز آنچه شما 
مي دانيد را ارايه مي دهيد و در صورت صحت دو 

عامل، امكان تراكنش داريد.
اما در پرداخت ه��اي اينترنتي مجازي، ش��ما 
اطالعات كارت خود را الزاما آنچه داريد نيست 
چرا كه مي تواني��د اطالعات كارت خ��ود را به 
خاطر بس��پاريد همراه رمز دوم خود آنچه شما 
مي داني��د وارد كرده و در صورت صحت، امكان 

تراكنش داريد.
نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه در صورت 
انتخاب بيش از يك عامل، ه��ر يك از عامل ها 
بايد از گروه هاي مختلفي باشد. به عبارت ديگر، 
دو عامل نبايد از يك گروه انتخاب ش��وند. مثال 
دو قفل براي خانه خود در نظر بگيريد. دوستي 
داش��تم كه نگران بود موتور س��يكلتش را دزد 
ببرد، تصميم گرفت به جاي يك قفل، دو قفل به 
موتور خود بزند. يك روز، دسته كليدش را فردي 
برداشت و دو قفل را باز كرد و موتور را برد. البته 
توجه دارم كه باز كردن دو قفل براي كس��ي كه 

كليد ندارد سخت تر از يك قفل هست.
فيش��ينگ، نش��ر ناخودآگاه رمز و… عموما 
به عنوان خاستگاه دليل اس��تفاده از رمز دوم 
پويا رمز دوم يك بار مصرف مطرح مي ش��ود. 
افزايش تعداد جرم هاي ناشي از وب سايت هاي 
شبيه سازي شده و… و افزايش مال باختگاني 
ك��ه آخرين فعالي��ت خ��ود را ورود اطالعات 
خود در وب س��ايتي نامشخص پس از دريافت 
پيامكي با متن اقناع كننده اعالم كرده بودند؛ 
لزوم اس��تفاده از عامل ديگري در احراز هويت 

را بيشتر كرد.
اما اتفاقي كه افتاده اين است كه رمز دوم پويا كه 
عموما از طريق هريم درخواست داده مي شود 
با توجه به ارس��ال در قالب پيام��ك به موبايل 
دارنده كارت، به عنوان يك عامل از گروه »آنچه 
شما داريد« محسوب مي شود. به عبارت ديگر، 
اگر من به موبايل ش��ما دسترسي داشته باشم 
مي توانم درخواست رمز دوم پويا كرده، پيامك 
دريافتي را خوانده و با دانس��تن ساير اطالعات 

روي كارت شما، تراكنش انجام دهم.
خالصه آنكه، اگر كيف ش��ما توسط كيف قاپ 
دزديده شد و موبايلتان درون كيفتان بود، دو عامل 
احراز هويت شما يعني اطالعات كارت آنچه شما 
داريد و رمز دوم پويا آنچه شما داريد كه به موبايل 
شما ارسال مي شود در اختيار س��ارق قرار دارد 
و مي توانيد انتظار داش��ته باشيد كه نه تنها اشيا 
قيمتي خود را ديگر نبينيد بلكه موجودي حساب 

بانكي خود را نيز از دست بدهيد.
رمز دوم پويا قصد داشت ابرويي سوءاستفاده در 
قالب فيشينگ و… را درست كند ولي چشمي 
احراز هوي��ت دو عامل��ي در پرداخت هاي غير 
حضوري را كور ك��رد. به عبارت ديگر، دو عامل 
اطالعات كارت و رمز كارت كه از دو گروه مختلف 
بودن��د را به اطالعات كارت و رم��ز دوم پويا كه 
متعلق به يك گروه هستند تبديل كرده است. 

اما راهكار چيست؟
به نظر مي رسد، رمز دوم پويا، بايد به عنوان عامل 
جديدي به ساير عوامل قبلي افزوده مي شد نه 
اينكه ج��اي آن را بگيرد. به عب��ارت ديگر، در 
پرداخت هاي بدون نياز به حضور كارت، كاربر 
موظف به وارد كردن اطالعات كارت آنچه دارد 
و رمز دوم آنچه مي داند و رمز سوم پويا آنچه دارد 
باشد تا در صورت آنكه دچار فيشينگ و… شد، 
عامل سوم رمز سوم پويا از سوءاستفاده و زيان 

كاربر جلوگيري كند.

يادداشت

مريم دهقان
وكيل پايه يك 

دادگستري



دانش و فن10اخبار فضايي

اختالل در شبكه اينترنت، به  دليل حمله هكري توزيع شده به »گيت وي« بين الملل زيرساخت 

علت اختالل اينترنتي، حمله DDoS   بود
گروه دانش و فن|

اينترنت بين الملل روز گذشته در ساعاتي دچار اختالل 
بود، علت اي��ن اختالل به گفته بناب��ي، نايب رييس 
هيات مديره ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت، حمله 
هكري توزيع ش��ده از مبدا شرق آسيا و شمال امريكا 
به گيت وي بين الملل زيرس��اخت عنوان شد. حمله 
منع سرويس توزيع شده به حمالتي گفته مي شود كه 
نفوذگر با ارسال درخواست هاي بسيار به يك سرور يا 
كامپيوتر، باعث استفاده بيش از حد از منابع آن مانند 
پردازنده سرور، بانك اطالعاتي و پهناي باند مي شود، 
به صورتي كه سرور مجازي يا اختصاصي ميزبان سايت 
دچار كندي ش��ده كه به دليل حجم باالي پردازش 
سيستم دچار وقفه و اختالل يا حتي قطعي كامل و از 

دسترس خارج شود.
سازمان ها و كسب وكارها در همه ابعاد روزانه قرباني 
حمالت سايبري مي ش��وند؛ بدافزارها، باج افزارها و 
حمالت DDoS از جمله تهديدهاي امنيتي هستند 
كه در س��ال هاي اخير كاربران فض��اي مجازي را در 
معرض خطر حمالت سايبري قرار داده اند و موجب 
لو رفتن اطالعات ش��خصي و محرمانه آنها شده اند. 
هك و نفوذ به اطالعات كاربراني كه در وب سايت هاي 
مختلف همچون فروشگاه هاي آنالين و اينترنتي به 
خريد و پرداخت هاي الكترونيك اقدام كرده اند، بدون 
شك مي تواند تبديل به تراژدي بزرگي براي مشتريان، 
ش��ركت هاي مربوطه و همچني��ن بانك ها و تمامي 
نهادهاي مالي و اعتباري شود، زيرا لو رفتن اطالعات 
ش��خصي، هويتي و مالي كاربران در محيط اينترنت 
به هكرها و مجرمان س��ايبري اين امكان را مي دهد 
تا مبالغ هنگفتي را از حساب هاي بانكي و كارت هاي 
اعتباري آنها به سرقت ببرند و براي اهداف خود از آنها 

سوءاستفاده كنند. 
يكي از مواردي كه مي تواند نارضايتي كاربران را در پي 
داشته باشد، اختالل در سرويس هاي اينترنتي است؛ 
اتفاقي كه روز گذش��ته رخ داده بود و س��جاد بنابي، 
نائب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت، 
دليل ب��روز اين اختالل در ش��بكه اينترنت را حمله 
هكري توزيع شده از مبدا شرق آسيا و شمال امريكا به 
گيت وي بين الملل زيرساخت عنوان كرد. او در ساعت 
 25: 13 روز گذش��ته در توييتر نوش��ت: »در ساعت

 44: 11 به دليل حمله منع س��رويس توزيع ش��ده، 

اينترنت برخ��ي اپراتورهاي همراه و ثابت براي مدت 
يك ساعت با اختالل مواجه شد كه با مداخله سپر دژفا 
و تالش همكاران ش��ركت زيرساخت  اين ارتباطات 

هم اكنون عادي شده است.« 
حمالت منع س��رويس توزيع شده يا DDoS زماني 
اتفاق مي افت��د كه تعداد زيادي درخواس��ت به يك 
سامانه سرازير مي شود، زماني كه تعداد درخواست ها 
به اندازه اي باش��د كه پهناي باند سايت نتواند به آن 
پاس��خ دهد، به قول معروف س��ايت داون مي شود. 
معموال حمله به سايت و سامانه ها با فشار روي ضعف 
و آسيب پذيري هاي امنيتي سامانه ها اتفاق مي افتد، 
اما حمالت ديداس به اين ش��كل نيس��ت و بات هاي 
مهاج��م از كمبود پهناي باند و منابع س��رورها براي 

حمله سوءاستفاده مي كنند. از آن جا كه ورود بات ها 
به سايت هاي مختلف توزيع شده است، آنها خيلي با 
كاربر قانوني تفاوتي ندارند، شايد به همين دليل است 
كه هنوز راه حل قطعي براي اين حمالت پيدا نش��ده 
اس��ت. كمااينكه به گزارش ايرنا، در شهريورماه سال 
جاري، تعدادي از كسب وكارهاي حوزه ارز ديجيتال، 
مورد حمله قرار گرفتند؛ حمالتي كه حجم آن تقريبا 
2۰ برابر استاندارد جهاني و از كشورهاي ديگر انجام 

شده بود.
دژف��ا مجموعه اي از سامانه هاس��ت ك��ه براي رصد 
وضعيت تهديدات و افزايش توان مقابله با آس��يب ها 
در فضاي سايبري كشور توسط مركز مديريت امداد 
و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه اي كش��ور كه 

نقش cert ملي ايران را بر عهده دارد راه اندازي و در 
دست توسعه اس��ت. پيش از اين ابوالقاسم صادقي، 
معاون امنيت سازمان فناوري اطالعات درباره بخشي 
از امكانات دژفا در كاهش تأثير حمالت منع سرويس 
توزيع شده گفته بود: »اين سامانه، تشخيص و اجتناب 
و كاهش تأثير حمالت DDoS اس��ت كه در يكي از 
مراكز آپاي دانش��گاهي توسعه پيدا كرده و در سطح 
آزمايشگاهي تس��ت هاي خود را پشت سر گذاشته 
و براي آنكه در س��طوح جدي تر و براي ترافيك هاي 
سنگين تست شود، آماده است. اين سامانه مي تواند 
در مقابل حمالت دي��داس )DDoS( به اپراتورهاي 
اينترنت )FCP( و كس��ب و كارهاي ديجيتال كمك 
كند و نمونه بومي ديگري هم ندارد. سامانه تشخيص 

و كاهش اثر حمالت ديداس چند رقيب خارجي دارد 
اما در كنار اين رقباي خارجي، اين س��رويس بومي 
مي تواند كارب��رد موثري براي كاربران ش��بكه ملي 

اطالعات ارايه كند.«
بنابي همچنين درباره روند حمله اي كه اتفاق افتاده 
بود، به مه��ر توضيح داد: »يك��ي از روش هاي حمله 
سايبري به تجهيزات ش��بكه اي، ارسال درخواست 
)ريكوئست( باالتر از حد نرمال بهIP هاي يك كشور 
از سوي هكرها است كه به عنوان حمله منع سرويس 
شناخته مي شود. در اين شرايط با افزايش بار اضافي 
روي ش��بكه، مشخص مي ش��ود كه حمله سايبري 
)اتك( در حال رخ دادن است.« وي گفت: »در موردي 
كه حوالي ظهر ش��نبه اتفاق افتاد، در ساعت 44: 11 
سپر دژفاي شبكه ارتباطي كشور اين حمله را كه از نوع 
حمله »منع سرويس توزيع شده«، بود و تنها مربوط به 

يك سري IP مشخص نبود، شناسايي كرد.«
 بنابي با بيان اينكه اين موضوع به س��رعت به شركت 
ارتباطات زيرس��اخت اع��الم و رن��ج آدرسIP هاي 
درخطر، مشخص ش��د، افزود: »به سرعت توانستيم 
جلوي اي��ن حمله هكري را در كمتر از يك س��اعت 
بگيري��م.« وي گف��ت: »اين حمله هك��ري از خارج 
از كش��ور و روي دروازه ارتباط��ات بين المل��ل ايران 
)گيت وي( رخ داد و مبدا آن شرق آسيا و شمال امريكا 
بود.« بناب��ي تاكيد كرد: »به نظر نمي رس��د كه اين 
حمله، حمله هدفمند و از س��وي يك دولت صورت 
گرفته باشد؛ بلكه يك حمله از سمت گروه هاي هكري 
بود كه آسيبي به ش��بكه وارد نكرد و تنها سبب بروز 
اختالل در سرويس برخي اپراتورهاي موبايل و ثابت 
در مقاصد مختلف شد.« اين مقام مسوول در شركت 
ارتباطات زيرساخت ادامه داد: »هم اكنون نيز اوضاع 
به حالت عادي برگشته است. دليل آنكه برخي كاربران 
همچنان با اختالل مواجه هستند، ريكاوري تجهيزات 
است كه در كمتر از يك ساعت آينده، شرايط نرمال 
مي ش��ود.« اين اظهارات در حالي مطرح شد كه در 
همان زمان و تا دو س��اعت پ��س از آن هم اختالالت 
ادامه داشت. البته باالخره در اظهاراتي ديگر درباره اين 
اختالالت، بنابي در ساعت 16:3۰ در توييتر نوشت: 
»با تالش متخصصان اپراتورها، FC ها و همكارانم در 
شركت زيرس��اخت ، همه  اپراتورها به وضعيت عادي 

برگشتند.« 

زددي نت| يك مش��كل جديد در سيستم عامل 
وين��دوز ۷ باعث ش��ده كه كاربران ب��راي خاموش 
كردن رايانه ها ي��ا راه اندازي مجدد آنها با مش��كل 
مواجه ش��وند. به گزارش مهر، مش��كل يادشده در 
هفته گذش��ته ب��راي رايانه هاي مجهز ب��ه ويندوز 

۷ ب��ه وجود آمده و بس��ياري از كاربران با حضور در 
شبكه هاي اجتماعي نسبت به اين موضوع اعتراض 
كرده ان��د. كارب��ران مي گويند در زمان��ي كه براي 
خاموش كردن يا ش��ات داون رايانه اقدام كرده اند، 
پيامي براي آنها ب��ه نمايش درآم��ده دال بر اينكه 

 »ش��ما اجازه خاموش كردن اين رايانه را نداريد.«
 اي��ن كارب��ران افزوده اند كه مش��كل مذكور اجازه 
راه ان��دازي مجدد ي��ا ري بوت رايانه را ه��م به افراد 
نمي دهد. هنوز سرمنشا وقوع اين مشكل مشخص 
نيست و متخصصان امنيتي نيز نتوانسته اند در اين 

زمينه اطالعاتي جم��ع آوري كنند. در دو روز اخير 
اعتراض به اي��ن موضوع در ش��بكه هاي اجتماعي 
ش��دت گرفته، اما مايكروس��افت هنوز نس��بت به 
 اين مش��كل واكنش��ي از خود نش��ان نداده است. 
راه حل موقت اين مش��كل آن است كه كاربران بايد 

يك حساب ادمين جديد براي ويندوز ۷ درست كنند 
و از طريق حساب مذكور وارد ويندوز شوند. سپس 
از همين مس��ير وارد حس��اب كاربري پيش فرض 
ش��ده و در نهايت رايانه را خام��وش كرده يا مجدداً 

راه اندازي كنند.

باگي كه مانع خاموش كردن رايانه ها مي شود
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رويترز| توييتر تاييد كرده است كه حساب هاي رسمي 
فيس بوك و فيس بوك مس��نجر در اين شبكه اجتماعي 
براي مدت محدودي هك شده بود. بر اساس گزارش هاي 
توييتر، هكرهاي مس��وول اين حمالت به كمك پلتفرم 
شخص ثالث به اين ش��بكه نفوذ كرده بودند. به گزارش 
ديجياتو، گروهي كه مسووليت هك اكانت هاي بزرگ ترين 
 OurMine شبكه اجتماعي را بر عهده گرفته اند تحت نام
شناخته مي شوند كه پيش از اين نيز اكانت هاي مختلفي را 
در شبكه اجتماعي توييتر هك كرده اند. اين گروه همچنين 
حساب هاي كاربري فيس بوك و مسنجر در اينستاگرام 
را نيز هك كرده بودن��د. البته الزم اس��ت بدانيد اكنون 
كنترل تمامي اين حس��اب ها در اختيار خود فيس بوك 
قرار گرفته است. يكي از سخنگويان توييتر در اين رابطه 
مي گويد: »به محض اينكه متوجه ش��ديم اين اكانت ها 
هك شده اند، حساب هاي هك شده را قفل كرديم و پس 
از ارتباط گرفتن با همكارانمان در فيس بوك، به سرعت 
كنترل حساب هاي كاربري را به دست گرفتيم.« عالوه بر 
توييتر، خود فيس بوك نيز تاييد كرده است كه تعدادي از 
حساب هاي كاربري اين كمپاني هك شده بود: »تعدادي 
از حساب هاي تجاري ما در شبكه هاي اجتماعي براي مدت 
محدودي هك شدند، ولي توانستيم دوباره كنترل آنها را به 
دست بگيريم.« گروه OurMine اولين بار نيست كه به 
حساب هاي كاربري توييتر حمله مي كنند. اخيرا پيش از 
 ،»Super Bowl« مرسوم به NFL آغاز فينال مسابقات
اين گروه حساب رسمي توييتر، اينستاگرام و فيس بوك 
NFL، تمامي 15 تيم حاضر در اين مسابقات و همچنين 
حساب رسمي شبكه ESPN را هك كرده بودند. انتخاب 
زماني پيش از آغاز مسابقه فينال NFL به اين منظور بود 
تا گروه هكري مورد توجه رسانه ها قرار گيرند و بر شهرت 
خود بيفزايند. گفته مي شود كه اين گروه توييت هايي را از 
طريق اپ »Khoros« پست كرده اند كه از آن بيشتر به 
عنوان پلتفرمي براي بازاريابي ديجيتال استفاده مي شود. 
استفاده هكرها از اين برنامه، انتخاب آن را بيش از پيش 
سوال برانگيز مي كند. با اين حال به نظر مي رسد مشكالت 
توييتر در تامين امنيت حساب هاي كاربري همچنان ادامه 
دارد و اين شبكه اجتماعي محبوب هنوز نتوانسته راه حلي 

براي آن ارايه كند.

 حساب هاي فيس بوك
و مسنجر در توييتر هك شدند

فون آرنا| آسيب پذيري جديد كه در زيرسيستم بلوتوث 
اندرويد كشف شده، به هر شخصي اجازه مي دهد تا بدون 
هيچ محدوديتي به داده هاي خصوصي كاربران دسترسي 
داشته باشد. به گزارش ديجياتو، اين آسيب پذيري توسط 
شركت امنيتي ERNW كشف شده و به قدري خطرناك 
است كه تقريبا هر شخصي و در هر مكاني مي تواند بدون 
آگاهي شما به محتويات گوش��ي تان دسترسي داشته 
باشد و عالوه بر سرقت اطالعات شخصي، بدافزارها را نيز 
روي آن نصب كند. البته اخباري كه در اين رابطه منتشر 
شده، جا براي اميدواري نيز دارد. آسيب پذيري بلوتوث 
اندرويد، تنها گوشي هايي را در معرض حمالت هكر هاي 
س��ودجو قرار مي دهد كه از نس��خه هاي اندرويد ۸ و ۹ 
استفاده مي كنند و آپديت امنيتي ماه فوريه را نيز نصب 
نكرده اند. در نتيجه اگر كاربر يكي از گوشي هاي اندرويد 
با نسخه ۸ و ۹ هس��تيد و آپديت امنيتي ماه فوريه را نيز 
دريافت نكرده ايد، به شدت پيشنهاد مي شود كه بلوتوث 
گوشي خود را روشن نكنيد. اين آسيب پذيري در اندرويد 
1۰ برطرف شده و در صورت تالش هكرها، بلوتوث كرش 
مي كند و اجازه دسترسي به داده هاي شخصي را به افراد 
سودجو نمي دهد. البته راه حل هايي هم براي پيش گيري 
از اين حمالت وجود دارد. براي مثال پيش��نهاد مي شود 
درصورت امكان گوشي خود را به اندرويد 1۰ بروز كنيد 
يا اينكه حتما آپديت امنيتي م��اه فوريه را نصب كنيد. 
درصورتي كه هيچ كدام از راه ها برايتان مقدور نيس��ت، 
بهتر است در مكان هايي كه افراد زيادي نزديكتان هستند، 
بلوتوث را روشن نكنيد يا اگر مجبور به اين كار هستيد، 
قابليت پيدا كردن آن توسط گوشي هاي ديگر را روشن 
نكنيد. براي اين كار كافيست در حين جست وجو براي 
دس��تگاه هاي مبتني بر بلوتوث، وارد منوي تنظيمات 
گوشي خود نشويد. البته ممكن است برخي از گوشي ها 
قديمي تر چنين گزينه اي نداش��ته باش��ند و در صورت 
روش��ن بودن بلوتوث، همواره توس��ط ديگر دستگاه ها 
شناسايي شوند. در اين صورت تا به روزرساني هاي مربوطه 
را دريافت نكرده ايد، از روش��ن كردن بلوتوث خودداري 
كنيد. ش��ركت ERNW گفته به محض اينكه مطمئن 
شود تمامي كاربران پچ هاي امنيتي را دريافت كرده اند، 

جزييات اين آسيب پذيري را منتشر مي كند.

 كشف آسيب پذيري    بلوتوث 
در اندرويد

آي م�ور| مقام��ات فرانس��ه اپل را ب��ه خاطر عدم 
اطالع رس��اني در مورد دانلود نس��خه جديد iOS و 
پيامدهاي آن ب��راي آيفون هاي قديمي 25 ميليون 
يورو جريم��ه كردند. به گ��زارش ديجياتو، دبيركل 
امور رقابت و مصرف كنندگان و دايره پيش��گيري از 
كالهبرداري فرانسه روز گذشته با انتشار بيانيه خبري 
ويژه اي اعالم كرد: »به دنبال بررسي هاي انجام شده 
توس��ط اداره كل رقاب��ت و مصرف و پيش��گيري از 
كالهبرداري و بعد از توافقي ك��ه با بازپرس پاريس 
انجام گرفت مقرر شد كه اپل 25 ميليون دالر جريمه 
را باب��ت عدم اطالع رس��اني دقي��ق پرداخت كند.« 
اين بررس��ي ها به دو سال پيش و ژانويه سال 2۰1۸ 
بازمي گردد. دفتر بازرسي پاريس بعد از آن رسيدگي 
به اين پرونده را آغاز كرد كه جمعي از كاربران آيفون 
در اين كش��ور از اپل به خاطر كند ش��دن س��رعت 
آيفون هايشان بعد از دريافت آپديت نرم افزاري جديد 
و به طور مشخص نسخه هاي iOS 1۰.2.1 و 11.2 

شكايت كردند. 
رسيدگي به اين پرونده در تاريخ 5 ژانويه همان سال 
آغاز و مشخص شد كه اپل هشداري بابت كند شدن 
سرعت آيفون هاي قديمي در صورت دانلود آپديت 
نرم افزاريiOS به كاربرانش نداده بود. اين آپديت ها 
در سال 2۰1۷ منتشر ش��ده بودند و شامل قابليتي 
براي مديريت مصرف انرژي گوش��ي مي ش��دند كه 
تحت برخي ش��رايط خاص خصوصا در مواردي كه 
باتري دس��تگاه قديمي بود، دريافت آنها باعث كند 
ش��دن عملكرد آيفون 6، مدل SE و ۷ مي ش��د. در 
ادامه اين بيانيه آمده است كه بعد از بروز اين مشكل 
كاربران نتوانسته اند نرم افزار گوشي خود را به نسخه 
قبل برگردانند و در نتيجه مجبور شده اند يك باتري 
جديد تهيه كنند و در برخي موارد حتي آيفون خود 
را تعويض كنند. در اين گزارش اش��اره شده كه عدم 
اطالع رساني درست از س��وي اپل يك رفتار تجاري 
گمراه كننده بوده است. براساس اين گزارش اپل طي 
توافقي پذيرفته كه مبلغ 25 ميليون يورو را به اداره 
يادشده بپردازد و براي مدت يك ماه يك بيانيه خبري 

را در اين رابطه روي وب سايت خود منتشر كند.

كند شدن آيفون هاي قديمي 
كار دست اپل داد

جي اس ام آرن�ا| هواوي همچن��ان درگير تحريم هاي 
نرم افزاري گوگل اس��ت و به همين دلي��ل نمي تواند به 
گوگل پلي و سرويس هاي موبايلي اين كمپاني دسترسي 
داش��ته باشد. همين دليل كافيس��ت تا اين غول چيني 
محبوب به هر دري بزند تا به نحوي برنامه هاي مورد نياز 
كاربران را در گوشي هاي خود ارايه كند. يكي از جديدترين 
راه حل هاي اين كمپاني نيز نصب پيش فرض ۷۰ برنامه 
پركاربرد در گوش��ي هاي خود است. به گزارش ديجياتو، 
هواوي طي جلسه اي كه پش��ت درهاي بسته با برخي از 
خبرنگاران اروپاي ش��رقي برگزار كرده است، از تصميم 
خود مبني بر نصب نزدي��ك به ۷۰ برنامه كاربردي مانند 
اينستاگرام، واتس اپ و فيس بوك به صورت پيش فرض 
روي گوشي هاي آينده خود پرده برداشته تا به اين طريق 
كاربران را بيش از پيش درگير نصب پردردسرAPK هاي 
مختلف نكند. ليست اين برنامه ها هنوز مشخص نيست و 
بسته به بازار فروش مي تواند تغيير كند. همچنين هواوي 
مي خواهد آپديت هاي متعدد اي��ن برنامه ها را از طريق 
س��رور هاي خود ارايه كند. در ضم��ن اين كمپاني گفته 
است كه ليست برنامه ها مي تواند بسته به چارت اپ هاي 
محبوب گوگل پلي تغيير كند. در نتيجه مي توان اينگونه 
تعبير كرد كه اگر تغيير در مراودات پرحاش��يه كمپاني 
چيني با امريكا ايجاد نشود، بايد شاهد چندين اپليكيشن 
مختلف در گوشي هاي جديد اين كمپاني باشيم. در هر 
صورت انتظ��ار مي رود كه ه��واوي از راه حل جديد خود 
در س��ري P4۰ استفاده كند. اين راه حل اما شايد موقتي 
باش��د زيرا گفته مي ش��ود خود هواوي مشغول كار روي 
ارايه س��رويس هاي موبايل خود موسوم به HMS است 
تا آنها را جايگزين سرويس هاي گوگل كند. از طرفي اين 
كمپاني به همراهي شيائومي و كمپاني BBK قصد دارد 
با گوگل پلي رقابت كنند. اين شركت ها انجمني تحت نام 
انجمن توسعه دهندگان بين المللي راه اندازي كرده اند كه 
به توسعه دهندگان كمك مي كند برنامه هايشان را راحت تر 
روي گوشي هاي هواوي و ديگر كمپاني هاي چيني عرضه 
كنند. در هر صورت تا معرفي رسمي هواوي P4۰ نمي توان 
در اين رابطه اظهارنظر قطعي كرد و بايد ديد آيا كمپاني 
چيني حاضر است فضاي ذخيره سازي با ارزش كاربران را 

با ۷۰ برنامه مختلف اشغال كند يا خير.

 راهكار جديد »هواوي«
 براي جايگزيني گوگل پلي

وال اس�تريت ژورنال| وزارت امني��ت داخلي امريكا 
براي رديابي فعاليت مهاجران غيرقانوني در مرز مكزيك، 
اقدام به خري��د داده هاي مكاني موبايل كرده اس��ت. به 
گزارش ديجياتو، داده هاي خريداري شده از نوع اطالعات 
جغرافيايي ناشناسي است كه معموال موسسات تبليغاتي 
براي هدف گرفتن گروه خاصي از كاربران از كمپاني هاي 
تحليلي خريداري مي كنند. بخ��ش قابل توجهي از اين 
داده ها زماني به دس��ت كمپاني ها مي رس��د كه كاربران 
حين نصب اپ با به اشتراك گذاري آن موافقت مي كنند. 
سازمان هاي دولتي نظير »پليس مهاجرت و گمرك اياالت 
متحده )ICE( « با استفاده از اين داده ها به پايش مرزهاي 
جنوبي و شناسايي مهاجران غيرقانوني پرداخته اند. در يك 
مورد اين سازمان به لطف همين داده ها تونلي را شناسايي 
كرده كه از خاك مكزيك ش��روع شده و به يك فست فود 
تعطيل شده در آريزونا ختم مي شد. ظاهرا سازمان هاي 
دولتي اين داده ها را از شركتي به نام Venntel خريده اند 
كه خود اين كمپاني هم آن را از چندين كمپاني بازاريابي 
خريداري كرده ب��ود. پليس مهاجرت دو س��ال قبل در 
ازاي اين داده ها 1۹۰ ه��زار دالر به Venntel پرداخت 
كرده اس��ت. وزارت امنيت داخلي باوجود تاييد گزارش 
وال استريت، به ناشناس بودن هويت افراد در اين داده ها 
اش��اره كرده اس��ت. اين وزارتخانه چگونگي استفاده از 
اين اطالعات را مش��خص نكرده است. روش دولت براي 
دس��تيابي به داده هاي مذكور از نظر قانوني زير س��وال 
اس��ت چرا كه در س��ال 2۰1۷ دادگاه عالي دسترس��ي 
سازمان هاي دولتي به داده هاي مكاني گوشي را به دريافت 
مجوز مش��روط كرد. با وجود اين به گفته وزارتخانه اين 
داده ها به صورت تجاري ارايه شده اند و شامل راي مذكور 
نمي ش��وند. اين گزارش يكي ديگر از مواردي اس��ت كه 
نشان مي دهد چگونه مي توان از داده هاي ظاهرا بي ضرر 
و ناشناس براي رهگيري فعاليت هاي افراد استفاده كرد. 
پيش از اين نيويورك تايمز نيز در گزارشي نشان داده بود 
كه چقدر ساده مي توان با داده هايي از اين دست افراد خاص 
را رهگيري كرد. همچنين براساس بازرسي هاي كميسيون 
فدرال ارتباطات امريكا )FCC( مشخص شده بود حداقل 
يكي از اپراتورهاي سرشناس امريكايي درازاي دريافت پول 

اقدام  به افشاي اطالعات جغرافيايي كاربران كرده است.

دولت امريكا اطالعات مكاني 
مهاجران را مي خرد

دنياي فناوري

 علت تعويق 
در پرتاب ماهواره ظفر

رييس س��ازمان فضايي ايران با تاكي��د بر اينكه 
ماهواره ظفر و ماهواره بر هيچ مشكلي ندارند و اين 
پرتاب بدون هيچ مشكلي به زودي انجام مي شود، 
گفت: »براي آنكه دقت فداي سرعت نشود، پرتاب 
ماهواره ظفر با تعويق انجام خواهد شد و زمان دقيق 
قرار گيري آن در مدار به زودي اعالم مي ش��ود.« 
مرتضي براري در گفت وگو ب��ا خبرنگار فارس، با 
اشاره به تعويق در پرتاب ماهواره ظفركه قرار بود 
اواخر هفته قبل انجام شود، گفت: »براي آنكه بدون 
هيچ گونه مشكلي ماهواره ظفر توسط ماهواره بر 
سيمرغ در مدار 53۰ كيلومتري قرار بگيرد زمان 
پرتاب آنكه اعالم ش��ده بود آخر هفته قبل انجام 
مي شود با تعويق انجام خواهد شد. ماهواره ظفر طي 
چهار ماه گذشته تست هاي آزمايشي خود را توسط 
هشت تيم متخصص از دانشمندان ايراني پشت سر 
گذاشته و هيچ گونه مشكلي براي قرار گرفتن در 
مدار ندارد. اين ماهواره داراي توان تصويربرداري، 
مخابراتي و همچنين جمع آوري س��يگنال هاي 
فضايي است. يكي ديگر از تفاوت هاي ماهواره ظفر 
با ماهواره نويد اين است كه ماهواره ظفر كامال يك 
ماهواره عملياتي بوده كه با قرار گرفتن آن در مدار 
اميدواريم بتوانيم خدماتي را به جامعه ارايه دهيم.«

   شناسايي محل هاي حاصلخيز
 براي گسترش حوزه كشاورزي

وي اف��زود: »ماه��واره داراي خدم��ات مختلف 
ب��راي حوزه هاي اقتص��ادي ، اجتماعي و حتي تا 
حدودي سياسي است زيرا يكي از خدمات ماهواره 
شناس��ايي محل هاي حاصلخيز براي گسترش 
حوزه كشاورزي و توليد محصوالت اساسي براي 
كشور اس��ت در واقع ماهواره ظفر كاربرد عمومي 
دارد و در آين��ده اي نزديك همه بخش هاي مهم، 
فناوري، زيست محيطي هم با استفاده از خدمات 
اين محصول ملي شاهد تغيير و تحول مي شوند.« 
براري تصريح كرد: »بدون شك در حوزه علمي و 
فناوري در مدت زمان كوتاهي با پيش��رفت هاي 
متنوعي روبرو خواهيم بود چراكه ماهواره مي تواند 
جواب بسياري از پرس��ش ها يا مسائل مربوط به 
موضوعات مختلف را بدهد. ماهواره ظفر در ابعاد 
۷۰ در۷۰ طراحي شده كه هدف آن پس از پرتاب، 

ديتاگيري و ارسال اطالعات به زمين است.«
جبارعلي ذاكري، رييس دانش��گاه علم و صنعت 
نيز با تاكيد براينكه ماهواره ظفر بومي سازي شده 
اس��ت، گفت: »تجهيزات ساخته شده در ماهواره 
دانش��گاه علم و صنعت بومي س��ازي و درداخل 
كشور توليد شده است. تمام آي سي ها و قطعات 
ريزش هم دانه به دانه در داخل كشور توليد شده از 
طرفي بايد بگويم ماهواره داراي برد خاص و هشت 
اليه اس��ت كه در بخش هايي از آن براي كاهش 
وزن ماهواره از مواد خاصي اس��تفاده كرديم چرا 
كه اگر ماهواره وزنش از يك حدي بيش��تر باشد 
هم در پرتابگر به مش��كل برِمي خورد و هم مدت 
زمان ماندگاري اش تحت تأثير قرار مي گيرد ولي 
همه اين موارد پيگيري ش��ده است.« همچنين 
احمد حس��يني س��خنگوي فضايي وزارت دفاع 
درباره فرآين��د و مراحل پرتاب ماه��واره ظفر به 
فضا گفت: ماهواره بر سيمرغ و ماهواره ظفر براي 
انجام فرايند پرتاب به پايگاه فضايي امام خميني 
منتقل شده اند.« وي با بيان اينكه زيرساخت هاي 
پايگاه فضايي با انجام عمليات هاي مورد نياز آماده 
پرتاب اس��ت، تاكيد كرد ك��ه 2۰۰ فرايند اصلي 
توسط 3۰ تيم و ارتباطات مورد نياز با شش استان 
براي انجام عمليات برقرار شده است.« حسيني 
گفت: ماهواره بر سيمرغ و ماهواره ظفر پروژه هاي 
تحقيقاتي هس��تند از طرفي بايد بگويم ماهيت 
پروژه ه��اي تحقيقاتي و فناورانه ب��ه اين صورت 
است كه در اين فرايند يك طرح ريزي وجود دارد 
و گام هاي فرايند مطابق طرح ريزي پيش مي رود 
و مطابق نتايجي كه از هر گام حاصل و تحليلي كه 
روي داده ها و نتايج اتفاق مي افتد، تصميمات الزم 
براي ادامه كار گرفته مي شود.« سخنگوي گروه 
فضايي وزارت دفاع ادامه داد: »نخس��تين زماني 
كه همه شرايط فراهم شود عمليات پرتاب انجام 
خواهد ش��د چرا كه فرايند پرتاب ماهواره ظفر با 
ماهواره بر سيمرغ به دليل تست تكنولوژي هاي 

جديد داراي شرايط پيچيده است.«

موتور فضايي »آرش«  تست شد
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: موتور 
فضاي��ي »آرش« آزماي��ش موف��ق خ��ود را در 
شرايط خأل پشت سر گذاشت. به گزارش ايسنا، 
محمدجواد آذري جهرمي در توييتر نوشت: »پس 
از چندبار ع��دم موفقيت، موت��ور آرش كه قادر 
است ماهواره ها را از مدار 5۰۰ كيلومتري تا مدار 
21 هزار كيلومتري انتقال دهد، آزمايش موفق 
خود را در شرايط خأل در پژوهشگاه فضايي ايران 
پشت سر گذاش��ت. اين موفقيت گام مهم ديگر 
براي رسيدن به مدار 36 هزار كيلومتري زمين 
است.« ماهواره ها براي آنكه از مدار 4۰۰ كيلومتر 
به ۷۰۰۰ كيلومتر برس��ند، نياز ب��ه موتورهاي 
پرقدرت دارند. اي��ن موتورهاي پرقدرت درصد 
عم��ده اي از فعاليت آنها بر توليد انرژي اس��ت و 
بدنه آنها بايد س��بك باش��د. اين نوع موتورهاي 
پرقدرت طي پروژه اي در پژوهشگاه فضايي ايران 
طراحي و ساخته شده است؛ در اين پروژه خانواده 
موتورهاي فضايي به نام آرش با استفاده از توان 
علمي دانشگاه ها طراحي ش��ده است. به گفته 
حسين صميمي، رييس پژوهشگاه فضايي ايران، 
موتور فضايي آرش از خانواده موتورهاي فضايي 
سبك و پرقدرت محسوب مي شود؛ اين موتورها 
نياز به انجام تست هاي شبيه سازي و خأل دارند كه 
اين تست ها در كشور طراحي و پياده سازي شده 
و با اين نمونه عملكرد موتور و همچنين تس��ت 

فرستنده انجام شده است.
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»تعادل«ازچالشهايپيشرويتوليدوصادراتگزارشميكند

بايد مشكالت صدور رواديد براي تجار رفع شود
گروهبنگاهها|

جلس�هپيگي�ريويژهمس�ائلومش�كالت
پيشرويصادراتكش�وربهتازگيباحضور
مع�اوناقتصاديوزارتام�ورخارجه،رييس
كلس�ازمانتوس�عهتج�ارتاي�ران،معاون
سازمانامورمالياتي،معاونگمركوروساي
كميسيونهايتسهيلصادراتوتوسعهكسب
وكاراتاقبازرگانيتهرانوكميسيونتوسعه
صادراتاتاقبازرگانيايراندرشرايطيبرگزار
شدكهموضوعافزايشدامنههايصادراتيبعد
ازخروجترامپازبرجاموبازگشتتحريمهاي
اقتصاديعليهكشورمانبهعنوانيكاولويت
اساسيدردستوركارمس�ووالنقرارگرفته
است؛دراينميانموضوعصدوررواديدبراي
اهاليتوليدوبازرگانيكش�ورمانباعثشده
تااهال�ياقتصادبهعنواني�كمطالبهجدي
ازمس�ووالنوزارتخارج�هبخواهندكهدر
زمينهصدورروادي�دهماهنگيهايالزمرابا
فعاالناقتصاديترتيبدهندتازمينهتوسعه
مناس�باتارتباطيفعاالناقتصاديباجهان

پيرامونيباسرعتبيشتريانجامشود.

   حذف ويزاي فيزيكي ايران 
براي تجار، زائران و بازرگانان عراقي

يك��ي از كانون هاي اصل��ي صادرات ب��راي فعاالن 
اقتص��ادي ايران��ي كش��ور ع��راق در همس��ايگي 
كشورمان اس��ت؛ بر اس��اس تالش وزارت خارجه و 
هماهنگي هاي سياسي؛ مراحل صدور ويزاي عراق 
براي توليد كننده هاي ايراني كه در گذشته مشكالت 
بس��ياري را ايجاد مي كرد به سهولت قابل دسترسي 
است؛ در همين زمينه دبيركل اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق با اش��اره به حذف فيزيكي ويزاي ايران 
براي طرف عراقي، از تسهيل در صدور ويزاي تجاري 

از سوي عراق خبر داد.
حميد حسيني يكي ديگر از دستاوردهاي توافقات 
را تس��هيل در صدور ويزاي تجاري از س��وي طرف 
عراقي براي تجار و بازرگانان ايراني دانس��ت و افزود: 
متاسفانه پيش از اين ويزاي تجاري از سوي عراق تنها 

براي سرمايه گذاراني صادر مي شد كه با دولت عراق 
طرف قرارداد بودند نه براي همه تجار و بازرگانان؛ لذا 
فعاالن اقتصادي كشورمان مجبور بودند با استفاده 
از ويزاي زيارتي، فعاليت ه��اي اقتصادي خود را در 
كش��ور عراق پيگيري كنند و كوتاه مدت بودن زمان 
اين ويزا و مسائل ديگر، مشكالتي را براي بازرگانان 

ايراني ايجاد كرده بود.
حس��يني با بيان اينكه اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و عراق بارها درخواس��ت تس��هيل در صدور ويزاي 
تجاري براي بازرگانان ايراني كرده بود، افزود: با توجه 
به مشكالت مذكور، ما بارها خواستار اتخاذ تصميم 
مناسب براي تس��هيل در تجارت با كش��ور عراق و 

صدور ويزاي تجاري از س��وي اين كشور شده بوديم 
و پيش��نهاد داده بوديم يا ويزاي تجاري عراق براي 
بازرگانان ايران حذف شود يا فرايندي كه به تسهيالت 
در اين حوزه منجر مي شود، در دستور كار قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه در توافقات انجام 
گرفته بين مسووالن وزارت خارجه دو كشور، مقرر 
ش��د هم در صدور ويزاي تجاري و بلندمدت 6 ماهه 
تسهيالتي فراهم شود و هم هزينه 300 دالري صدور 

اين ويزا به نصف تقليل يابد.
حس��يني در پايان گفت: عالوه بر اين موارد، وزارت 
خارجه كشورمان براي تسهيل در تردد گردشگران، 
تجار و بازرگانان عراقي، اق��دام به حذف ُمهر خروج 

از كشور ايران از پاس��پورت عراقي ها كرده و ويزاي 
الكترونيكي براي آنها صادر مي ش��ود ت��ا اين افراد 
در س��فرهاي خود به كش��ورهاي اروپايي، اردن يا 
عربستان، مهر خروج از ايران در پاسپورت آنها ثبت 

نشده باشد تا با مشكل مواجه نشوند.

   وي�زا همچن�ان بزرگ ترين مش�كل تجار 
ايراني با روسيه است

عس��گراوالدي مي گويد: شرق دور روسيه، محدوده 
سيبري است كه تجار ما عالقه ندارند در اين مناطق 
س��رمايه گذاري كنند و بازار آن مناطق هم با كاالي 

ايراني آشنايي چنداني ندارد. 

در ساير مناطق اما فعاالن اقتصادي ايراني با مشكل 
صدور ويزا روبه رو بوده اند كه با تالش هاي انجام شده 

اين وضعيت روبه بهبود است.
عضو هيات نماين��دگان اتاق ايران مهم ترين چالش 
تجار را سياس��ت هاي گمركي روس��يه و صدور ويزا 
مي دان��د و معتقد اس��ت:  »سيس��تم ارزش گذاري 
باالي كاالهاي ايراني در گمرك روسيه«، »ضعف در 
بازاريابي و شناس��ايي ظرفيت هاي بازاري روسيه«، 
»فق��دان اس��تانداردهاي بهداش��تي مش��ترك«، 
»مشكالت مربوط به اخذ رواديد«، »كشش تقاضاي 
مصرف كنندگان روسي به كاالهاي اروپايي« و »عدم 
اعتماد دوسويه بين تجار دو كشور« چالش هاي عمده 
صادركنندگان ايراني در مراوده با روسيه هستند.« 

به گفته عسگراوالدي در چهار نوع سيستم حمل ونقل 
يعني سيس��تم هواي��ي، دريايي، ريل��ي و كاميوني 
ايرانيان براي س��فر به روس��يه مش��كل دارند. خط 
كشتيراني ايران از انزلي به آستاراخان ممكن است و 
تجار بايد كاالي خود را به انزلي منتقل كرده و بعد به 

روسيه صادر كنند. 
راننده كاميون ها مشكل دريافت ويزا دارند. خطوط 
ريلي در ايران در خدمت تجارت نيس��ت و سيستم 
هوايي ما مش��كالتي دارد.  از طرفي ايران هواپيماي 
باري به روسيه ندارد و هواپيماي مسافربري هم فقط 
به مسكو پرواز مي كند درحالي كه تجارت با روسيه 

فقط در شهر مسكو انجام نمي شود.
او از پيش��نهاد اتاق ايران به طرف روس��ي مي گويد: 
»اتاق ايران معتقد اس��ت كه بايد با معرفي پارلمان 
بخش خصوصي، ب��ه كارآفرينان و تج��ار ما ويزاي 
يك ساله بدهند، ولي هنوز روس ها هيچ كاري انجام 

نداده اند.« 
به گفته عس��گراوالدي موانع و مشكالت باعث شده 
حجم صادرات ايران به روس��يه حدود 400 ميليون 
دالر و واردات از اي��ن كش��ور، يك ميلي��ارد و 250 

ميليون دالر باشد كه اين رقم خيلي كمي است.
او تأكيد مي كند: »بايد ايران و روس��يه به عنوان دو 
كشور دوست كه تعامالت سياسي-تجاري باهم ديگر 
دارند با رفع مشكالت، ارتباط تجاري-اقتصادي خود 

را گسترش دهند.«

امضاي تفاهم نامه همكاري شركت بهره برداري متروي تهران و حومه و شبكه اميد
انعقاد تفاهم نامه همكاري بين ش��ركت بهره برداري 
متروي ته��ران و ش��بكه اميد با ه��دف آموزش هاي 

شهروندي براي استفاده صحيح از مترو امضا شد.
به گزارش »تعادل« از مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، تفاهم نامه 
همكاري ديروز با حضور فرن��وش نوبخت مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه، مهدي 
س��الم مدير ش��بكه اميد و معاونين و مديران شركت 
بهره برداري متروي تهران و شبكه اميد منعقد شد. در 
ابتداي اين مراسم نوبخت ضمن تبريك ايام دهه فجر 
و چهل و يكمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران 
گفت: متروي تهران و حومه با ظرفيت حدود دو ميليون 
مسافر در طول روز بزرگ ترين متولي حمل و نقل ريلي 
درون شهري در پايتخت است. وي تصريح كرد: متروي 
تهران بستر مناس��بي براي اطالع رس��اني و آموزش 

شهروندي دارد و با همكاري متوليان فرهنگي مي توانيم 
در راستاي اعتالي اهداف كشور و نظام گام هاي موثري  
برداريم. نوبخت با اش��اره به اينكه طي دو سال گذشته 
تعداد ظرفيت هاي مسافري متروي تهران دو برابر شده 
است افزود: در سال ۹6 روزانه ۱400 اعزام قطار انجام 
مي ش��د كه اين آمار در حال حاضر ب��ه 2 هزار و 240 
حركت رسيده اس��ت. مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با تاكيد بر اينكه انتظار مي رود با 
برنامه ريزي هاي انجام شده، بيشتر از پيش بتوانيم در 
راستاي تشويق بيشتر مردم در استفاده از حمل و نقل 
عمومي گام برداريم چرا كه قشر زيادي از مسافران مترو 
كه نوجوانان هستند و از اين طريق مي توانند به صورت 
مستقيم و غير مستقيم تحت آموزش شهروندي قرار 
گيرند. وي گفت: در حال حاضر متروي تهران سرآمد و 
الگوي انتقال دهنده تكنولوژي در ديگر شهرهاي كشور 

است و در رتبه ۱5 در ميان كشورهاي دنيا قرار دارد كه 
اين دس��تاورد بزرگي براي انقالب اسالمي ايران است. 
مدير ش��بكه اميد نيز ضمن قدرداني از نگاه فرهنگي 
حاكم در متروي ته��ران گفت:  متروي تهران مي تواند 
بستر مناسبي براي فعاليت هاي فرهنگي به خصوص 
براي قشر نوجوان باش��د زيرا تعداد زيادي از مسافران 
مترو در طول روز نوجوانان هستند و آموزش شهروندي 
در اين سن مي تواند اين قشر آسيب پذير را مسووليت 
پذير و اجتماعي بار آورد. س��الم با اش��اره به اينكه اگر 
نوجوان با عمليات فرهنگي، مسووليت اجتماعي و رفتار 
فرهنگي را آموزش ببيند آينده بهتري خواهد داشت 
افزود: اميدواريم متروي تهران با امضاي اين تفاهم نامه 
ابزارهاي رسانه اي بيشتري را در اختيار رسانه ملي قرار 
دهند تا با كمك اين ابزارها،  در راستاي توليد برنامه هاي 

مشترك ويژه نوجوانان گام  برداريم.

عذرخواهيمعاوناستاندار
همدانازمردم

ن  و مع��ا  ن| هم�دا
هماهنگي امور اقتصادي 
هم��دان  اس��تانداري 
اعالم كرد: بن��ده از جانب 
دس��تگاه ها و بانك ه��ا از 
تمام م��ردم به علت اينكه 
طرح ه��اي اش��تغالزاي 
استان را تاكنون كارشناسي نكرده اند، عذرخواهي 
مي كنم. ظاهر پورمجاهد ديروز در كارگروه اشتغال 
و س��رمايه گذاري اس��تان همدان، با تأكيد بر اينكه 
بانك هايي كه در ارايه تسهيالت روستايي همكاري 
نداشته اند، اخطاريه دريافت مي كنند، گفت: از هيچ 
بانك و دستگاهي پذيرفته شدني نيست در شرايط 
فعلي كشور كه به س��ختي منابع به دست مي آيد، 
تسهيالت را رها كنند. بايد گيرها رفع شود و سازمان ها 
مشكالت موجود در بانك ها را اعالم كنند تا بررسي 
و رفع شوند. وي با اشاره به اينكه برخي بانك ها بعد از 
۱۱ ماه از سال اعالم مي كنند كه تسهيالت وجود دارد 
اما طرحي در بانك ها نيست، به مديركل كار استان 
تأكيد كرد: اداره كار بيشتر از سهميه طرح به بانك ها 
معرفي كند. پورمجاهد با بيان اينكه بانك هايي كه تا 
تاريخ 30 آذر اقدام نكرده اند، به تهران اعالم خواهيم 
كرد، ادامه داد: بانك صادرات استان بايد در سال ۹۸ 
س��همي كه در سال ۹۷ ابالغ شده را جذب كند. وي 
خطاب به مديران دستگاه ها و بانك هاي استان تأكيد 
كرد: مردم تقاضاي تسهيالت دارند و دولت هم ابالغ 
كرده است، پس مشكل كار كجاست؟پورمجاهد با 
تأكيد بر اينكه اصال پذيرفتني نيست كه تسهيالت 
پايين تر از س��هم بانك ها پرداخت شود، اظهار كرد: 
خبرنگاران از بانك ملت درباره پرداخت تس��هيالت 
مطالبه گري كنند. وي با اشاره به اينكه بايد با تعامل 
بانك ها و دستگاه هاي ذي ربط مشكالت طرح هاي 
اشتغالزاي استان حل و فصل شوند، گفت: بايد برخورد 
شود تا كسي كه دلسوزانه كار مي كند با كسي كه مانع 

ايجاد مي كند، مشخص شود.

سهمبااليدامها
دربروزبيماريهاينوپديد

مدي��ركل  س�منان| 
دامپزشكي استان سمنان 
با اشاره به نقش مهم دام و 
حيات وحش در سالمت 
انسان ها گفت: ۷0درصد 
بيماري ه��اي نوپدي��د، 
مشترك بين انسان و دام 
هستند. حميدرضا حس��يني در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: براساس تحقيقات انجام شده 60 درصد 
بيماري هاي عفوني و ۷0درصد بيماري هاي نوپديد 
مشترك بين انسان و دام بوده و معموال منشأ دامي 
دارند و همين اهميت اين بخش را بيش از پيش نشان 
مي دهد. اين دامپزشك با اشاره به شيوع كروناويروس 
در چين و برخي كشورهاي همجوار آن گفت: اگرچه 
هنوز به صورت رسمي تاييد نشده كه اين بيماري 
نيز مشترك بين انس��ان و دام است اما احتمال آن 
زياد است. وي با بيان اينكه يافته هاي علمي نشان 
مي دهد كه بيش از 50درصد بيماري هاي عفوني 
شناخته شده دنيا مشترك بين انسان و دام هستند 
گفت: در حقيق��ت ۸32 مورد از يك ه��زار و ۷0۹ 
عامل شناخته شده بيماري ها در دنيا، مشترك بين 
انسان و دام هستند. وي به سهم باالي بيماري هاي 
نوپدي��د و بازپديد از عوامل بيماري زاي مش��ترك 
بين انسان و دام پرداخت و خاطرنشان كرد: از ۱56 
عامل شناخته شده بيماري هاي نوپديد ۱۱4 مورد 
مش��ترك بين انسان و دام اس��ت كه اين رقم خود 
گوياي اهميت اين بخش و ضرورت توجه جدي تر به 
آن است. مديركل دامپزشكي استان سمنان با بيان 
اينكه اين سازمان نقش اساسي در پويايي اقتصادي 
دارد گفت: اقتصاد پويا در سايه امنيت غذايي و انسان 
سالم محقق مي شود. اهميت اين بخش تا آنجا است 
كه در برنامه هاي پنجم و شش��م، امنيت غذايي به 
عنوان يكي از محورهاي توس��عه مورد تاكيد قرار 
گرفته و در حقيقت صيانت و حراست از اين امنيت 

غذايي به عهده دامپزشكي گذارده شده است.

گروه9نفرهگردشگرانآلماني
درزاهدان

سيستانوبلوچستان| 
معاون گردش��گري اداره 
كل مي��راث فرهنگ��ي، 
گردش��گري و صناي��ع 
و  سيس��تان  دس��تي 
بلوچستان گفت: گروه ۹ 
نفره از گردشگران آلماني 
به منظور آش��نايي با آث��ار و جاذبه هاي فرهنگي و 
گردشگري اس��تان ديروز شنبه وارد زاهدان شدند. 
مجتبي ميرحس��يني در اين باره اظهار داشت: اين 
گروه مطابق برنامه سفر به مدت 2 روز از جاذبه هاي 
گردشگري ش��مال اس��تان ديدن كرده و از مراكز 
ديدني مركز و جنوب اين استان بازديد خواهند كرد. 
وي بيان كرد: اين گروه آلماني شامل فرهنگياني از 
جمله نويسنده، مربي مدرسه و مدير بازنشسته است 
كه با هدف آش��نايي با آثار و جاذبه هاي گردشگري 
سيس��تان و بلوچس��تان و توليد محتوا براي شكل 
دادن به سفرهاي جديد به مقصد اين استان هستند. 
معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي سيستان 
و بلوچستان افزود: افزايش حضور گردشگران خارجي 
انگيزه و مس��ووليت ما براي بهبود زيرس��اخت ها با 
مشاركت فعال مردم و همكاري همه دستگاه هاي 
اجرايي را جهت رشد اقتصادي و رسيدن به اشتغال 
پايدار افزاي��ش مي دهد. وي بيان ك��رد: حضور در 
نمايشگاه هاي خارجي، ش��كل گيري پويش ملي 
معرفي و س��فر به سيستان و بلوچس��تان و توليد 
محت��واي موردنياز در كن��ار مهمان نوازي متفاوت 
مردمان ما باعث شد تا مديران تورهاي ورودي، جرات 
بيشتري براي تغيير در جغرافياي گردشگري ايران 
به خرج داده و اين را به عنوان مقصد جديد سفرهاي 
گردشگران خارجي معرفي كنند. ميرحسيني اظهار 
داشت: به آينده گردشگري و نقش آفريني در تحوالت 
آينده ايران بسيار اميدواريم و سيستان و بلوچستان با 
مجموعه اقدامات ملي و استاني از انزوا خارج و تبديل 
به يكي از قطب هاي گردشگران ورودي خواهد شد.

واگذاري379واحدمسكوني
بهمددجويانبهزيستي

مازن�دران| مدي��ركل 
بهزيستي استان مازندران 
ساخت مسكن ويژه جامعه 
ه��دف را يك��ي از وظايف 
مهم بهزيس��تي در مسير 
توانمند سازي مددجويان 
دانس��ت و گفت: از ابتداي 
امسال تاكنون 3۷۹ واحد مسكوني توسط بهزيستي 
به گروه هاي هدف تحويل داده شده است.  به گزارش 
روابط عمومي بهزيس��تي مازندران، همزمان با فرا 
رسيدن دهه مبارك فجر و به منظور واگذاري يك هزار 
و 6۷3 واحد مس��كوني به خانوارهاي زيرپوش��ش 
سازمان بهزيستي در 2۸ اس��تان كشور، به صورت 
ويديو كنفرانس، با حضور وحيد قبادي دانا معاون وزير 
و رييس سازمان بهزيستي كشور، نفريه معاون امور 
توانبخشي، يزدان مهر معاون مشاركت هاي بهزيستي 
كشور، 66 واحد مسكوني به مددجويان زيرپوشش 
اداره كل بهزيستي مازندران تحويل داده شد. فرزاد 
گوهردهي در حاشيه برگزاري اين مراسم با اشاره به 
واگذاري 66 واحد مسكوني به جامعه هدف بهزيستي 
استان در دهه فجر امسال گفت: از اين تعداد ۸ واحد 
آسيب ديده در سيل، ۱۸ واحد مربوط به خانواده هاي 
داراي دو عضو معل��ول و 4۸ واحد براي خانواده هاي 
تك معلول و زنان سرپرست خانوار با اعتباري بالغ بر 
۸ ميليارد و 350 ميليون ريال واگذار شد. وي ساخت 
مس��كن ويژه جامعه هدف را يك��ي از وظايف مهم 
بهزيستي در مسير توانمند سازي مددجويان دانست 
و خاطرنشان كرد: از ابتداي امسال تاكنون 3۷۹ واحد 
مسكوني توسط بهزيستي به گروه هاي هدف تحويل 
داده شده است. مديركل بهزيستي استان مازندران با 
قدرداني از نهادهايي كه در اين زمينه به بهزيستي در 
تسهيل و تسريع خانه دار شدن مددجويان كمك كرد، 
افزود: بنياد مسكن انقالب اسالمي، بسيج سازندگي 
و خيران محترم استان نقش بسزايي در احداث اين 

واحدهاي مسكوني ايفا كردند.
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فناوري نانويي شارژ تلفن همراه 
با انرژي بدن

كاشان|جمعي از پژوهشگران دانشگاه كاشان با 
پژوهشگران اروپايي به فناوري نانويي شارژ تلفن 
همراه با ذخيره انرژي بدن دس��ت يافتند. عضو 
هيات علمي دانشگاه كاشان گفت: محققان اين 
واحد با مشاركت پژوهشگران موسسه تحقيقاتي 
ماكس پالنك آلم��ان و دانش��گاه هاي دكين و 
آر ام اي تي استراليا و ايونينا يونان با توسعه فناوري 
برداشت كننده انرژي پوشيدني، انرژي حاصل از 
راه رفتن را ذخيره و از آن براي شارژ تلفن همراه 
استفاده مي كنند. محمدمهدي ابوالحسني افزود: 
در اين روش نانو ساختار برداشت كننده انرژي با 
استفاده از نظريه هاي ترموديناميكي به گونه اي 
طراحي شده كه س��اختار داخلي نانوژنراتورها 
داراي تخلخلي با ابعاد كوچك تر از ۱00 نانومتر 
باشد. وي گفت: با قراردادن اين برداشت كننده 
انرژي در بدن، انرژي تلف شده از حركت دست، 
راه رفتن و تپش قلب به انرژي الكتريكي تبديل 
مي شود . عضو هيات علمي دانشگاه كاشان افزود: 
اين گروه پژوهش��ي توانستند با موفقيت انرژي 
حاصل از راه رفتن فردي به وزن ۸0 كيلوگرم را 

ذخيره و براي شارژ تلفن همراه استفاده كنند .

 بازداشت  شكارچي 
يك قوچ وحشي  در خوسف

بيرجند|ش��كارچي يك رأس قوچ وحشي در 
خوسف بازداشت شد. رييس نمايندگي حفاظت 
محيط زيست خوسف گفت: با اعالم دستگيري 
ش��كارچي يك راس قوچ وحش��ي در خوسف 
همياران افتخاري محيط زيس��ت ب��ه ماموران 
نيروي انتظامي مبني بر شكار غيرمجاز در يكي 
از مناطق آزاد اين شهرستان، بالفاصله ماموران 
نيروي انتظامي براي پيگيري ب��ه محل اعزام و 
موفق به بازداش��ت شكارچي غيرمجاز و توقيف 
يك دستگاه خودروي س��واري شدند. تقي زاده 
افزود: ماموران از داخل خودروي س��واري، الشه 
يك رأس قوچ وحشي، يك قبضه سالح شكاري 
ساچمه زني، 42 فشنگ ساچمه زني، 2 چاقوي 
شكار و يك دوربين چشمي كشف و ضبط كردند. 

وي گفت: متهم به مراجع قانوني معرفي شد.

افتتاح 50  واحد  مسكن 
مددجويي  بهزيستي در اردبيل  
اردبيل|همزمان با تحويل بيش از ۱600 مسكن 
مددجوي بهزيستي در سراسر كشور، پنجاه واحد 
مسكن مددجويي هم در استان اردبيل افتتاح شد. 
به گفته مديركل بهزيستي استان اردبيل براي 
ساخت اين خانه ها به هر مددجو در شهرها 30 
ميليون تومان و در روس��تاها ۱۸ ميليون تومان 
كمك بالعوض داده شده اس��ت. ستاري افزود: 
خانه هاي افتتاح شده به خانواده هاي دومعلولي، 
زنان سرپرست خانوار و معتادان رها يافته از اعتياد 
تعلق دارد. او افزود: س��هميه استان اردبيل براي 
ساخت مسكن مددجويي خانواده هاي دو معلولي 
و زنان سرپرس��ت خانوار و معتادان رها يافته از 
اعتياد براي س��ال ۹۸، نود واحد بود كه باكمك 
و حمايت سازمان بهزيس��تي و تالش همكاران 
در استان، امسال دو برابر سهميه مشخص شده 

يعني203 واحد ساخته و تحويل شده است.

پايان مسابقات مچ اندازي 
بانوان قهرماني خراسان رضوي

مشهد|رقابت هاي مچ اندازي بانوان قهرماني 
خراسان رضوي و انتخابي تيم استان در مشهد 
برگزار ش��د. اين مس��ابقات باپايان مس��ابقات 
مچ ان��دازي بان��وان قهرماني خراس��ان رضوي 
حضور 4۱شركت كننده در مشهد برگزار شد. 
در اين رقابت ه��ا در رده هاي س��ني جوانان و 
بزرگساالن بخش راست دستان، خانم ها سعيده 
زارع، خديجه نوايي، حميده رحماني، ش��بنم 
رحماني، مريم مهران مهر، راحله اكبري، شميم 
يعقوبيان فر، زهرا عباس آبادي، فاطمه صبوري، 
هليا دوالبي، فرش��ته نظري، صبا اروجي، مهال 
فتح آبادي، زهرا صالحي، مهال حس��ن آبادي و 
معصوم��ه ناوياني به مقام نخس��ت بخش خود 

دست يافتند. 
همچني��ن در رقابت هاي بخش چپ دس��تان 
نيز مريم مهران فر، تهمين��ه خداجاني، هديه 
رحماني، الهه جعفري، مهال حسن آبادي، مبينا 
خان زايي، شميم يعقوبيان، فاطمه صبور و شبنم 

رحماني موفق به كسب مقام قهرماني شدند.

احتمال قطع برق  در برخي از 
نقاط خراسان شمالي

بجنورد| قائم مقام شركت برق خراسان شمالي 
از احتمال قطع برق در برخي از نقاط اين استان 
طي اسفندماه خبر داد. عليخاني در گفت وگو با 
ايسنا گفت: در حال حاضر به منظور صرفه جويي 
در مصرف گاز، گازرس��اني به نيروگاه ش��يروان 
محدود ش��ده اس��ت. با محدوديت هاي صورت 
گرفته هم اكنون از ش��ش واح��د گازي نيروگاه 
ش��يروان فقط يك واحد فعال است. وي تصريح 
كرد: در حال حاضر يك واحد فعال در اين نيروگاه 
۱52 مگاوات برق توليد مي كند كه نياز اس��تان 
فقط برطرف مي شود. وي تاكيد كرد: اما احتمال 
مي رود براي صرفه جويي در مصرف س��وخت و 
بهره مند شدن همه افراد از گاز، توليد برق كاهش و 
احتمال قطع برق در اسفندماه در اين استان وجود 
داشته باشد. عليخاني افزود: از مردم درخواست 
مي شود به منظور بهره مندي همه افراد از گاز و 
برق، مردم صرفه جويي در مصرف را داشته باشند.

چهرههاياستاني

حملبارهايتجاريعاملاصلي
واژگونياتوبوسهاست

اصفه�ان| مدي��ركل 
راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي استان اصفهان 
با تاكيد ب��ر اينكه حمل 
بار تجاري از سوي ناوگان 
مسافري غيرمجاز است، 
گف��ت: ميزان ب��ار مجاز 
ناوگان حمل و نقل برون ش��هري ۱600 كيلوگرم 
اس��ت كه در كنترل هاي يك ماهه اخير ميزان بار 
تجاري حت��ي باالي 3 ت��ن از اتوبوس هاي بيرون 
شهري كش��ف و ضبط شده است. مهدي خضري 
ديروز در نشست خبري به مناسبت چهل و يكمين 
سالگرد پيروزي انقالب، اظهار كرد: در اين ايام ۷۸ 
پروژه با اعتباري بالغ بر ۱40 ميليارد تومان افتتاح 
و همچنين 45 پ��روژه با اعتبار ۷0 ميليارد تومان 
كلنگ زني مي شود، همچنين پروژه هاي راه هاي 
روس��تايي و محروميت زدايي راه هاي روستاهاي 

استان در دست اجرا است.
 مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
اصفهان تاكيد كرد: وج��ود مجتمع هاي خدمات 
رفاه��ي در راه هاي اس��تان، در كاهش تصادفات 

تاثيرگذار است.
وي با اش��اره به ۱4 هزار كيلومتر بزرگراه، آزادراه، 
راه هاي ش��رياني اصلي، فرعي و روستايي استان 
اصفهان، گفت: طي ۱0 ماه نخس��ت امسال 2۷۱ 
ميليون تردد توسط دستگاه هاي ترددشمار ثبت 
ش��ده كه حاك��ي از افزايش ۷ درص��دي تردد در 
محورهاي استان است. خضري با اشاره به كاهش 
40 درصدي اعتبارات استان در حوزه راه ها، تاكيد 
كرد: ب��ا توجه ب��ه محدوديت اعتب��ارات راه هاي 
اس��تان، نمي توان انتظار ويژه اي در جهت اصالح 
راه ها داشت. وي در خصوص حضور دستفروشان 
در حاش��يه راه ها، اظهار كرد: ب��ا همكاري نيروي 
انتظامي سعي در جلوگيري از فعاليت دستفروشان 

و برخورد قاطع با آنها در حاشيه راه ها هستيم.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

كرونا و تنش هاي منطقه اي مانع تحقق آمار 10 ميليون گردشگر در سال 1398 شدند

كاهش سفر خارجي ها به ايران در نيمه دوم امسال
تنش هاي منطقه اي از يك س��و و سقوط هواپيماي 
اوكرايني از س��وي ديگر صنعت گردشگري ايران را 
تحت تاثير خود قرار دادند اما با آرام شدن تنش ها باز 
هم گردشگري ايران جان دوباره نگرفت و اين صنعت 
نيمه جان با شيوع ويروس كرونا باز هم ضربه ديگري 
را تحمل كرد تا جايي كه اين بار نه تنها بخش خصوصي 
بلكه مسووالن دولتي متولي بخش گردشگري هم كه 
معموال آمارهاي مبتني بر كاهش مسافران ورودي را 
تكذيب كرده و آن را نادرس��ت مي خواندند، به تاثير 
التهابات جهاني در صنعت گردشگري كشور اذعان 
كرده و اعالم كردند، ميان رس��يدن ب��ه برآوردهاي 
وزارتخانه براي رسيدن به آمار 10 ميليون گردشگر 
در س��ال 1398، فاصله بسياري افتاده و جلوي رشد 
س��ريع گردشگري ايران گرفته ش��ده است تا جايي 
كه معاون گردشگري كش��ور روز گذشته بيان كرد: 
آمار گردش��گري ورودي در نيمه دوم س��ال، تحت 
تاثير سقوط هواپيماي اوكرايني، تشديد تنش ها در 
منطقه و شيوع ويروس كرونا، با افت و كنسلي مواجه 

شده است. 

    موانع رشد سريع گردشگري در ايران 
ولي تيموري در نشس��ت خبري كه ب��ه بهانه برپايي 
سيزدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران، با 
يادآوري اينكه آمار سفر گردشگران و مسافران خارجي 
به ايران در 10 ماه نخست امسال به هفت ميليون و 8۷0 
هزار نفر رسيده اس��ت، افزود: مقايسه آماري با مدت 
زمان مشابه سال گذشته نش��ان مي دهد شمار سفر 
گردشگران خارجي به ايران در 10 ماه نخست امسال، 

19.۷3 درصد رشد داشته است.
وي ادامه داد: طبق گزارش سازمان جهاني جهانگردي 
ايران، در سال گذشته س��ومين كشوري بود كه رشد 
سريع گردش��گري را تجربه كرد. برآورد ما بر اين بود 
كه آمار گردش��گران خارجي در سال 1398 به حدود 
10 ميليون نفر برسد اما اتفاقاتي كه رخ داد جلوي رشد 
سريع گردشگري ايران را گرفت. متاسفانه در ابتداي 
سال ميالدي، گردش��گران اروپايي به واسطه سقوط 
هواپيم��اي اوكرايني و بع��د از آن، چيني ها به خاطر 
شيوع ويروس كرونا، سفرشان را به تعويق انداختند يا 
كنسل كردند. با اين حال اعداد نشان مي دهد وضعيت 
گردشگري در س��ال 1398 چندان هم بد نبوده، ولي 
براي عبور از اين شرايط و خسارات كه در درازمدت يقه 

ما را نگيرد، حتما اقدام مي كنيم.

معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي گفت: ما براي عيد بهاره چيني ها تدارك 
زيادي ديده بوديم، ٩ استان و مناطق آزاد به اين منظور 
آماده پذيرش گردش��گران چيني بودند، اما به خاطر 
ويروس كرونا، بخشي از اين برنامه ها اجرا نشد و تعداد 

زيادي از گردشگران را از دست داديم.
او در عين حال بيان كرد: اتفاقات تلخ در هر كشوري رخ 
مي دهد و گردشگري آن را متاثر مي كند، ولي در كشور 
ما اين اتفاقات تلخ زياد بوده، شايد هم از بدشانسي مِن 
مدير گردشگري است كه مجموعه اتفاقات تلخ پشت سر 
ه��م و به س��رعت رخ داد؛ از خروج امري��كا از برجام و 

برگشت تحريم ها گرفته تا شيوع ويروس كرونا.
تيموري اضافه كرد: البت��ه ويروس كرونا يك اپيدمي 
جهاني است، به طوري كه سازمان جهاني جهانگردي 
رش��د گردشگري در س��ال ۲0۲0 را با درنظر گرفتن 
تاثير ويروس كرونا، برآورد كرده و احتمال كاهش آن 

را داده است.

وي اف��زود: البته به دنبال اي��ن اپيدمي جهاني، ما هم 
پيش بيني هايي داش��تيم و بسته حمايتي را با كمك 
بخش خصوصي آماده كرده ايم كه به دولت ارايه شده 
است. هرچند موضوع اين بسته حمايت مالي نيست، 
بلكه تسهيل شدن شرايط در بازپرداخت وام هاي بانكي 

يا بيمه ها است. 

    نگران بهار هستيم
تيموري درباره آمار كنسلي تورهاي گردشگري كه از 
سوي انجمن صنفي آژانس هاي مسافرتي و هوايي پس 
از سقوط هواپيماي اوكراني تا ۷0 درصد اعالم و سپس 
از سوي معاونت گردشگري تكذيب شد، توضيح داد: آن 
عدد )۷0درصد( دقيق نبود، براي همين تكذيب شد. 
من به عنوان متولي گردشگري كه به همه مجراهاي 
آماري دسترسي دارم در بازه زماني سه روز بعد از اتفاق، 
نمي توانم آماري از كنسلي ها بدهم. مضاف بر اينكه محل 
اعالم آن آمار هم تخصص مربوطه را نداشت، حوزه اي 

بايد در اين باره نظر و آمار بدهد كه از ورود گردشگري 
متاثر باشد. وي سپس گفت: عدد دقيقي از كنسلي تورها 
و سفر گردشگران خارجي هنوز ندارم كه اعالم كنم، 
هيچ كس��ي هم اين آمار را ندارد، اگر همچنين آماري 

بدهد دروغ گفته است.
معاون گردش��گري ادام��ه داد: حوادثي مثل س��قوط 
هواپيم��اي اوكراين��ي در فصل گردش��گري ايران رخ 
نداد كه كنس��لي هاي آن زياد يا عدد آن بزرگ باش��د، 
بنابراين آمارهايي كه در اين خصوص اعالم شد، صحيح 
نبود. نمي خواهيم بگوييم همه چيز گل و بلبل اس��ت، 
گردشگري ما از س��قوط هواپيماي اوكرايني و ويروس 
كرونا، متضرر ش��د و بيش��ترين نگراني ما از بابت آمار 
كنس��لي تورهاي گردشگري و كاهش سفرها در فصل 

پيش رو )بهار( است.
او درباره برنامه هاي ايران براي بازگش��ت گردشگران 
چيني به ايران به دنبال ويروس كرونا، گفت: ما بيشتر 
از يك س��ال در بازار چين كار كردي��م، اين بازار خيلي 

مهم اس��ت و با شيوع اين ويروس، فعاليتمان را متوقف 
نمي كنيم اما بنا به مالحظ��ات جهاني و حفظ امنيت 

هموطنان، تابع ضوابط وزارت بهداشت هستيم.

    اقامت چيني ها به خاطر حساسيت ها
با مشكل روبرو شده

معاون گردشگري با اشاره به حضور تعدادي از گردشگران 
چيني در ايران، تصريح كرد: حق نداريم هر كسي را كه به 
ايران وارد شده، در هتل جا ندهيم، به موزه راه ندهيم يا از 
ساير خدمات محروم كنيم. بعضًا به خاطر حساسيت ها 
در بعضي اس��تان ها اقامت چيني ها با مشكالتي روبرو 

شده است.
او درباره تعداد گردش��گران چيني كه عيد بهاره سال 
گذشته به ايران س��فر كردند و خسارتي كه امسال به 
ايران از ناحيه شيوع ويروس كرونا وارد شده است، اظهار 
كرد: در عيد بهاره چيني ها در سال گذشته حدود 1۷ 
هزار نفر از اين كشور به ايران سفر كردند، قطعا تعداد 
گردشگران چيني در ايران كم نشده چون تعدادي از آنها 
به ايران سفر كرده اند. همين ديشب كه موضوع اقامت 
گروهي از چيني ها را در ايران پيگيري مي كردم متوجه 
حضور دست كم 100 نفر از گردشگران چيني در ايران 
شدم. تعداد گردشگران چيني كاهش نيافته، ولي كرونا 

مانع افزايش و جهش آماري شده است.
معاون گردشگري به س��والي درباره كپي كردن برند 
گردش��گري ايران و بي حاصل بودن همايش هايي كه 
به اين منظور در سال هاي گذشته با صرف هزينه هاي 
بسيار، برگزار شد، واكنش��ي اعتراضي داشت و گفت: 
بر اساس چه علم و دانشي به اين نتيجه رسيديد. ما با 
مطالعات علمي به اين برند رسيديم. نمي دانم درباره 
سيمرغ فجر صحبت مي كنيد يا برند گردشگري. هويتي 
كه ما براي برند گردشگري پيدا كرده ايم شايد فقط در 
عنوان »سيمرغ« با جشنواره هاي فجر مشترك باشد، 

اما در شكل و شمايل متفاوت است.
تيموري افزود: صرفا اينكه در گذشته اجالسي برگزار 
شد و از آن به خروجي نرسيديم و امروز بدون برگزاري 
همايش��ي به خروجي رسيديم، دور از انصاف است. ما 
يك سال درباره برند كار كرديم و صاحبنظران مشاركت 
داشته اند. از نتيجه مطالعات قبلي كه شخصا در سال 
٩٣ پيگير بودم و از خروجي همه همايش ها استفاده 
شده است. قطعا آنچه به عنوان هويت بصري برند ملي 
گردشگري رونمايي مي شود مورد توجه صاحب نظران 

هنري و فرهنگي قرار مي گيرد.

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع مطرح كرد

 معوقات فرهنگيان در انتظار تخصيص بودجه
1,800 ميليارد تومان حق التدريس معلمان ش��اغل در 
م��دارس در كنار حقوق و مزاياي معلمان رس��مي وزارت 
آموزش و پ��رورش به يكي از مهم تري��ن واريزي هاي اين 
وزارتخانه تبديل شده كه بايد تا پايان سال تسويه شود اما 
معوقات فرهنگيان همچنان گرفتار تخصيص بودجه است. 
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
درباره اين موضوع بيان كرد: غير از حقوق و مزاياي مستمر، 
حق التدريس معلمان شاغل از مهم ترين واريزي هاي ماست 
كه 1,800 ميليارد تومان است. تالش ما اين است كه تا ۲9 

اسفند اين 1,800 را پرداخت كنيم.
علي الهيار تركمن بيان كرد: عزم تغيير جدي در آموزش 
و پرورش وجود دارد. اگ��ر به عنوان آموزش و پرورش بايد 
جوانان را براي حضور موثر در جامعه آماده و آنها را به حيات 
طيبه برسانيم بايد تغيير س��اختار را از جمله در محتوا و 
آموزه هاي درسي انجام دهيم. اين امر را سازمان پژوهش 
جدي دنبال مي كند و زيرنظام هاي سند تحول بنيادين نيز 
در دست اجرا هستند. مجموعه آموزش و پرورش در اين 

راستا حركت مي كنند.
الهيار تركمن درباره تعلق عيدي به دانشجومعلمان گفت: 
درخواست مي كنم دانشجومعلمان و همكاران جوانان ما 
هرگونه مطالبه اي براي بهبود شرايط كاري شأن دارند در 
چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط باشد. در صورت داشتن 

درك درس��ت از قوانين است كه مي توانند مطالبه كرده و 
خواس��ته هاي خود را به گوش مسووالن برسانند. اگر اين 
خواسته ها با قوانين مغايرت داشته باشد ما هم نمي توانيم 
كاري انجام دهيم و ممكن است شكافي بين دانشجومعلمان 

و آموزش و پرورش ايجاد كند.
وي ادامه داد: دولت ميزان و نحوه پرداخت عيدي كاركنانش 
را هر ساله طبق مصوبه اي مشخص و ابالغ مي كند و در آن 
قيد شده كه مالك، اش��تغال به خدمت تمام وقت است و 
هرچقدر از ميزان اشتغال آنها كم شود از عيدشان نيز كسر 
مي شود. سوال اين است كه آيا دانشجومعلمان مشمول به 
تحصيل اند يا مشغول به كار؟ بر اساس قانون متعهدين به 
خدمت، دانشجومعلمان را رسمي كرده ايم ولي آنها اشتغال 

به كار ندارند بلكه مشغول تحصيل اند.
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
ادامه داد: بنابراين نمي توانيم عيدي به اين گروه بپردازيم. 
يكي از نمايندگان مجلس اين موضوع را مطرح و به انتظاري 
براي دانشجومعلمان تبديل كرده است، اما ما به تنهايي قادر 
نيستيم اين كار را انجام دهيم. البته استعالم كرده ايم ولي تا 
زماني كه مجوزهاي قانوني در دسترس آموزش و پرورش 
نباشد نمي توانيم اين كار را انجام دهيم. در پاسخ به استعالم 
از سازمان اداري و استخدامي، آنها هم اعالم كردند كه حتمًا 
اش��تغال به كار تمام وقت بايد براي پرداخت عيدي وجود 

داشته باشد. الهيار با بيان اينكه گاليه از نمايندگان مجلس 
دارم گفت: اگر نمايندگان در اين برهه زماني، دلسوزي دارند 
بايد اين دلسوزي در تمام عملكردشان باشد. روز گذشته 
گزارشي از كميسيون تلفيق بودجه ديدم كه در بند الحاقي 
به تبصره 9، تمامي درآمدهاي اختصاصي تمامي دانشگاه ها 
و حتي مراكز آموزش فني و حرفه اي وزارت كار را از اجراي 
قانون متوازن، مس��تثني كرده اند اما توجهي به آموزش و 
پرورش نشده است. اگر نمايندگان قرار است براي آموزش 
و پرورش دلس��وزي كنند بايد به سمتي حركت كنيم كه 
همه امكانات در اختيار آموزش و پرورش باشد و اگر در اين 
مصوبه، آموزش و پرورش هم ش��امل مي شد ۵0 ميليارد 
تومان در ساختار بودجه عمومي به طور قطعي در آموزش و 

پرورش قرار مي گرفت.
وي كه در برنامه پرسشگر سخن مي گفت، درباره معوقات و 
واريزي هاي تا پايان سال گفت: غير از حقوق و مزاياي مستمر، 
حق التدريس معلمان شاغل از مهم ترين واريزي هاي ماست 
كه 1,800 ميليارد تومان است. نظام بودجه ريزي در آموزش 
و پرورش س��ه مرحله اي شده اس��ت. حدود ۷۵ درصد از 
اعتبارات مورد نياز ما در زمان تنظيم اليحه در بودجه پيش 
بيني مي ش��ود، در حين اجراي بودجه تا 10 درصد قابل 
افزايش است و مي توانيم تخصيص باالتر از سقف بگيريم 
و مابقي به عنوان مطالبه به سال مالي بعد منتقل مي شود. 

تمام تالش ما اين اس��ت كه به موقع تخصيص بگيريم و 
تا ۲9 اسفند اين 1,800 ميليارد تومان را پرداخت كنيم. 
الهيار تركمن همچنين درباره كسر ۴۵ درصدي از حقوق 
دانش��جومعلمان نيز گفت: آمادگ��ي ام را اعالم مي كنم با 
نمايندگان صنفي دانشجو معلمان جلساتي داشته باشيم و 
قوانين را براي آنها شرح دهيم. در قانون متعهدين خدمت 
به صراحت آمده كه بخش��ي از دريافتي ماهانه بايد صرف 
پرداخت هزينه غذا و خوابگاهي باشد. يكي از نمايندگان اين 
موضوع را مطرح كرده است كه بخشنامه كسر ۴۵ درصد در 
زمان وزارت خودش ابالغ شده است. البته بحثي كه وجود 
دارد اين است كه اين ۴۵ درصد از حقوق قبلي شأن كسر 
مي شده اما اكنون كه حقوقشان با مجوز داده شده به وزارت 

آموزش و پرورش به حداقل حقوق ارتقا يافته باز هم بايد ۴۵ 
درصد از آنها ميس��ر شود؟ اصالح اين ۴۵ درصد در حيطه 
هيات امناي دانشگاه فرهنگيان است و مطلع هستم كه در 
دستور كار آنها قرار دارد. معاون برنامه ريزي و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش افزود: ما موظف به رعايت دقيق همه 
قوانين و مقررات هستيم. صيانت از حرفه معلمي يك وظيفه 
عمومي براي همه قواي كشور است. همان قانون متعهدين 
به خدمت كه اجازه معافيت از خدمت س��ربازي، دريافت 
حقوق و احتساب سال هاي تحصيل در سوابق خدمتي را 
داده همان قانون اين محدوديت را ايجاد كرده است. گرچه 
اگر مطالبه اي وجود دارد هر جا قانون به ما اجازه دهد ورود 

كرده و بررسي مي كنيم.

  Sun. Feb 9.  يكشنبه  20  بهمن 1398   14 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1594  2020 

۳۵ درصد تاالب هاي دنيا
از بين رفته است

مدي��ركل حفاظت و احي��اي تاالب هاي محيط 
زيست كشور بيان كرد: علي رغم اينكه 1۷1 كشور 
جهان عضو كنوانسيون رامسر هستند، در ۵0 سال 
اخير 3۵ درصد از تاالب هاي دنيا از بين رفته است. 
مسعود باقرزاده كريمي در ايين رويداد روز جهاني 
تاالب ها، با بيان اينكه پيگير ثبت جهاني ش��هر 
تاالبي بندر خمير هستيم، اظهار كرد: روز جهاني 
تاالب از اهميت ويژه اي برخوردار است. وي افزود: 
توجه به جنبه هاي مردمي و مشاركت هاي جوامع 
محلي در حفظ تاالب ها ارزشمند است. مديركل 
حفاظت و احياي تاالب هاي محيط زيست كشور 
با بيان اينكه علي رغم اينكه 1۷1 كش��ور جهان 
عضو كنوانسيون رامسر هستند، عنوان كرد: در 
۵0 سال اخير 3۵ درصد از تاالب هاي دنيا از بين 
رفته اس��ت. وي تصريح كرد: حفاظت از تاالب ها 
يك نوع مس��ووليت اجتماعي را ب��ه همراه دارد. 
باقرزاده با اشاره به اينكه آن چيزي كه در توسعه 
بشري گم شده اس��ت اخالق است، خاطرنشان 
كرد: در يك جامعه محلي بايد ارتباط معني دار و 
هويتي داشته باشيم. وي معيارهايي جهاني شهر 
تاالبي را در 10 مورد برشمرد و گفت: شهر تاالبي 
بندر خمير از معيارهاي جهاني خوبي برخوردار 
است. مديركل حفاظت و احياي تاالب هاي محيط 
زيست كش��ور بر همكاري بيشتر و مسووالن در 
حفظ تاالب ها تاكيد كرد و اف��زود: ارتباط مردم 
و مس��ووالن در حفظ جايگاه شهرهاي تاالبي از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. باقرزاده همچنين 
از وجود تهديدات صنعتي در ش��هر تاالبي بندر 
خمي��ر هش��دار داد و اظهار ك��رد: كارخانه گچ، 
كارخانه سيمان، تراكم زياد بهره برداري از تاالب 
و همچنين جانمايي نامناسب اسكله جديد اين 
شهرستان از تهديدهاي جدي به شمار مي آيند. 
وي بهره برداري از تاالب ها در راستاي حفاظت 
از تاالب ها عنوان كرد و اف��زود: اگر بهره برداري 
درست نباشد تاالب ها رو به زوال مي روند و ميزان 
بهره برداري نوعي حفاظت از تاالب است. مديركل 
حفاظت و احياي تاالب هاي محيط زيست كشور 
در پاي��ان با بيان اينكه بهره ب��رداري بايد ضامن 
دوام و حفاظت تاالب باش��د، خاطرنش��ان كرد: 
بخشي از منافع تاالب بايد به خود تاالب برگردد تا 
محيط زيست و زيست بوم هاي موجود در منطقه 

تقويت شود.

۴۴ هزار تخت بيمارستاني
در حال ساخت در كشور

معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي وزارت 
بهداش��ت، از آمادگي س��اخت بيمارستان هاي 
صحرايي در كوتاه مدت خبر داد و گفت: در صورت 
بروز شرايط ويژه، نيروهاي نظامي و ساير دستگاه ها 
قادر خواهند بود به كمك وزارت بهداشت آمده و 
امكان تجهيز بيمارس��تاني صحراي��ي در مدت 
زماني كوتاه را فراهم كنن��د.  كامل تقوي نژاد در 
خصوص پروژه هاي بهداش��تي- درماني در حال 
ساخت وزارت بهداشت و مدت زمان ساخت اين 
پروژه ها گفت: روال س��اخت پروژه ها به صورت 
عادي ادامه دارد ام��ا، پروژه هايي نيز وجود دارد 
كه قديمي تر باشند. وي همچنين درباره تعداد 
تخت هاي بيمارستاني در حال ساخت در كشور، 
اظهار كرد: حدود ۴۴ هزار تخت بيمارستاني در 
حال ساخت است كه بخش��ي در حال توسعه و 
بخش ديگري تخت هاي جديد هس��تند كه در 
اختيار بيمارستان ها قرار مي گيرند. از اين تعداد 
8 ه��زار تخت تا پايان امس��ال و ۶ هزار تخت نيز 
ظرف س��ال آينده به بهره برداري مي رسند تا در 
مجموع 1۴ هزار تخت بيمارستاني به بهره برداري 
برسد. وي در پاسخ به س��وال ايسنا درباره نحوه 
تامين دارو و تجهيزات پزشكي در شرايط تحريم، 
خاطرنشان كرد: تاكنون از منابع مختلفي كه در 
اختيار بانك مركزي بوده است كليه منابع ارزي 
مورد نياز براي تهيه تجهيزات فراهم شده است. 
خوشبختانه امسال هيچ مشكل جدي در تامين 
دارو و تجهيزات پزشكي نداشته ايم و به رغم تمام 
سختي هايي كه در تامين منابع ارزي پيش رويمان 
بود، حتي مشكل تامين داروهاي كمياب نسبت به 

سال گذشته كاهش يافته بود.

10 هكتار از جنگل هاي رودبار در آتش سوخت

۷0 درصد سهم سالمت كشور در بيمارستان ها هزينه مي شود

عضو مجمع نمايندگان استان گيالن گفت: آتش سوزي 
جنگل هاي گيالن كش��ور منجر به از بين رفتن 8 الي 10 
هكتار از جنگل هاي شهرستان رودبار و دهستان بلوكات 
ش��د كه كمبود تجهيزات اطفاي حريق به خس��ارت اين 
آتش سوزي اضافه كرد. منوچهر جمالي سوسفي، در رابطه 
با آتش سوزي جنگل هاي استان گيالن، گفت: جنگل هاي 
شمال كشور در استان گيالن و بخشي از جنگل هاي رودبار، 
دهستان بلوكات، حلميه جان و... دچار آتش سوزي شده و 
حدود 8 الي 10 هكتار از جنگل هاي اين منطقه از بين رفته 
اما علت وقوع آن به صورت دقيق مشخص نشده است. عضو 
مجمع نمايندگان استان گيالن با اشاره به اينكه مردم حافظ 
هميشگي جنگل ها هستند، افزود: سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور به تنهايي نمي تواند حافظ تمام جنگل ها 

و مراتع كشور باشد به همين دليل نگهداري و حراست از آن 
بايد از جانب خود مردم صورت بگيرد. بر همين اساس مردم 
فداكار اين منطقه با گذشتن از جان خود وارد ميدان شده و 
براي اطفاء حريق و جلوگيري از پيشروي آتش تالش كردند، 
اما متاسفانه آتش جنگل ها خاموش نشده و خسارت هاي 
بس��ياري را به مردم تحميل كرده اس��ت.  نماينده مردم 
رودبار در مجلس دهم، با انتقاد از برخورد نيروهاي سازمان 
جنگل ها و منابع طبيعي با مردم ساكن اطراف جنگل ها، 
يادآور شد: متاسفانه برخورد نامناسب مسووالن سازمان 
جنگل ها و تشكيل پرونده براي مردم اين منطقه به دليل 
برخي از رفتارها و اتفاقات س��طحي، موجب گاليه مندي 
مردم شده است. بنده هم موافق اجراي قانون هستم اما بايد 
در اين شرايط سخت اقتصادي، با مردمي كه سال ها در اين 

منطقه زندگي  كرده اند، مهربان تر رفتار كنيم. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم با بيان اينكه مردم و روستاييان ساكن 
در اطراف جنگل ها از رفتار و برخورد نيروهاي اداره منابع 
طبيعي، گاليه مند هستند، ادامه داد: يكي از مشكالت عديده 
روستاييان بر سر محدوده اراضي خود با منابع طبيعي بوده 
كه متاسفانه تاكنون به صورت دقيق مشخص نشده است. 
بنده معتقدم بايد با مردمي كه با وجود همه مشكالت پاي 
نظام و انقالبشان ايس��تاده اند و همواره در صحنه حضور 
داشتند بهتر رفتار كنيم. گاليه و آزردگي مردم از مسووالن 
باعث كاهش حض��ور آنها در پيش��گيري ها و جلوگيري 
از آتش س��وزي جنگل ها و قاچاق چوب ش��ده كه بسيار 
نگران كننده است. عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس، اظهار كرد: شب گذشته بنده به همراه امام 

جمعه دهستان بلوكات، مديركل منابع طبيعي، فرماندار و 
روساي ادارات شهرستان براي همدردي با مردم و كنترل 
حريق در محل آتش سوزي حاضر شده و به رغم تالش هاي 
بي وقفه موفق به اطفاء حريق نشديم. اميدواريم در روزهاي 
آينده با بارش باران، شعله ها فروكش كرده و خاموش شوند. 
نماينده مردم رودبار در مجلس دهم با اش��اره به وضعيت 
تجهيزاتي شهرس��تان رودبار براي مقابله با آتش سوزي 
جنگل ها، يادآور شد: تجهيزات ما در رودبار، كفاف مهار آتش 
به اين وسعت را نمي دهد، هرچند از شهرستان هاي اطراف 
و مركز استان براي كنترل آتش كمك هايي فرستاده شد، 
اما ماشين هاي آتشنشاني ازحد مشخصي فراتر نرفته و به 
همه سطوح دسترسي ندارند. از اين رو مهار آتش در مناطق 

صعب العبور تنها با حضور مردم ميسر مي شود. 

مدير هماهنگي امور بيمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه علوم 
پزش��كي تهران، گفت: 9 درصد از GNP كش��ور به حوزه 
سالمت اختصاص مي يابد كه ۷0 درصد آن در بيمارستان ها 
هزينه مي شود كه در مقايسه با س��اير كشورهاي جهان 
سهم بااليي است.  جالل سعيدپور افزود: با توجه به شرايط 
كنوني اقتصاد كشور و محدوديت هاي تأمين منابع، يكي 
از مهم ترين اولويت ها در اداره بيمارستان ها استفاده بهينه 
از منابع و امكانات موجود و كاهش هزينه هاي غير ضروري 

اس��ت. گرچ��ه در اقتصاد درم��ان در بخ��ش دولتي نگاه 
سودجويانه مطرح نيست ولي به عنوان يك تكليف شرعي 
و قانوني بايد تا جايي كه مي توانيم در مديريت بهينه منابع 
و مصارف بكوش��يم. مدير هماهنگي ام��ور بيمه، تعرفه و 
استاندارد دانشگاه علوم پزش��كي تهران، با ارايه گزارشي 
تحليلي از وضعيت اقتصاد درمان مجتمع بيمارستاني ياس، 
گفت: تحليلي از عملكرد هر يك از مراكز درماني تابعه به 
تفكيك و در مقايسه با عملكرد كل دانشگاه در سال هاي 9۶ 

و 9۷ در اداره اقتصاد درمان معاونت درمان بر مبناي نمودار 
پابن السو انجام شده كه طي جلساتي در اختيار مسووالن 
بيمارستان ها قرار مي گيرد تا پس از تفسير دقيق هر يك از 
شاخص ها )وضعيت عملكرد تخت هاي بيمارستاني، ثبت 
اسناد در سامانه س��پاس، تبادل اسناد الكترونيك، اعمال 
جراحي گلوبال در هر بيمارستان براي بهبود مديريت منابع 
و مصارف مراكز خود از آن اس��تفاده كنند. در اين مس��ير 
ما نيز در س��تاد معاونت درمان دانشگاه در كنار مسووالن 

بيمارستان ها هستيم و هر كمكي بتوانيم انجام مي دهيم. 
وي در ادامه با اشاره به ضرردهي اعمال جراحي گلوبال طبق 
مطالعه انجام شده، افزود: اگر بيمارستان را به يك مجموعه 
زيانده دربياوريم خدمات رساني به بيماران مختل مي شود. 
بخش��ي از اين زيان دهي از انجام خدمات غير ضروري به 
بيمارستان ها تحميل مي شود كه با توجه مسووالن مراكز 
و بازنگري فرآيندها قابل اصالح است. بخشي هم به ماهيت 

قانون گذاري اين اعمال است.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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»تعادل«پيامدهايتوسعهشهريمبتنيبرحملونقلعموميرابررسيميكند

نسخه شهرداري براي جذب نقدينگي سرگردان
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |

هفته گذش��ته محسن هاش��مي رييس شوراي شهر 
تهران در جلسه شوراي ش��هر از راه حلي براي توسعه 
حمل و نقل خبر داد و گفت: شهرداري تصميم گرفته از 
نقدينگي هاي سرگردان مردم براي توسعه شهر همچون 
توس��عه مترو و حمل و نقل عمومي اس��تفاده كند. در 
اين رابطه، شهردار تهران با شركت هاي سرمايه گذار و 
كساني كه مايل هستند اطراف مترو اقداماتي انجام دهند 

صحبت كرده و مذاكراتي انجام داده است.
به گزارش »تعادل«، ش��هرداري در گذشته نيز نسبت 
به فروش اوراق مشاركت براي تكميل مترو اقدام كرده 
بود و تابس��تان س��ال جاري پيروز حناچي در صفحه 
توييتر خود نوش��ت: »طي يك هفته 1300 ميليارد 
تومان اوراق مش��اركت به فروش رس��يد.« اكنون نيز 
ش��هرداري در نظر دارد براي تكميل خ��ط 7 مترو از 
سرمايه هاي سرگردان مردم استفاده كندكه احتماال 
باز هم در قالب اوراق مش��اركت خواهد بود. استفاده از 
نقدينگي س��رگردان مردم موضوعي است كه مدت ها 
است مسووالن دولتي به دنبال اجراي آن هستند. در 
اين رابطه هفته گذشته سازمان خصوصي سازي اعالم 
كرد كه چندين شركت پتروشيمي را از طريق بورس به 
شهروندان واگذار مي كند. بورس يك ساز و كار شفاف 
و مشخص دارد، اما اينكه ش��هرداري چگونه مي تواند 
از س��رمايه هاي س��رگردان مردم براي ادامه و تكميل 
پروژه هاي ش��هري اس��تفاده كند موضوعي است كه 
درهاله اي از ابهام قرار دارد يا حداقل تاكنون مسووالن 
شهري درباره آن صحبتي نكرده اند. واقعيت اين است 
كه شهرداري به دليل بدهي هاي بسياري كه طي 12 
س��ال گذشته به بار آورده اس��ت، چندان مورد اعتماد 
سرمايه گذاران نيست و به نظر نمي رسد سرمايه گذاران 
عالقه اي براي سرمايه گذاري در اين حوزه داشته باشند. 
از سوي ديگر، اين را نيز بايد مد نظر قرار داد كه به گفته 
محمود ميرلوحي، قيمت بليت اصلي مترو حدود 10 
هزار تومان اس��ت كه بخش��ي از آن را مردم بخشي را 
شهرداري و بخشي را دولت بايد بپردازد.  تاكنون دولت 
از پرداخت سهم خودش در اين حوزه سر باز زده است و 
با توجه به قيمت 1500 توماني در سال جاري، پرواضح 
است كه مترو ضرر مي كند. اين موضوعي است كه برخي 
اعضاي ش��وراي شهر بارها به آن اذعان داشته اند. حال 
چگونه مي توان انتظار داشت سرمايه گذار خارجي وارد 
پروسه اي شود كه زيان ده است. سال گذشته شوراي 
شهر تهران مجوز انتش��ار 1300 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت براي توسعه مترو در خطوط ۶ و 7 را مصوب 

كرد، اوراقي كه قرار بود در س��ايه روابط حسنه دولت و 
مديريت شهري بالفاصله با تضمين 50 درصدي دولت 
منتشر شود تا گره توسعه مترو را كه كور شده بود باز كند 

كه در عمل اين اتفاق نيفتاد.

TOD  تشكيل كميته   
شهربانو اماني، عضو كميس��يون حمل و نقل شوراي 
شهر تهران در گفت وگو با تعادل توضيحاتي در اين باره 
ارايه كرد و گفت: شوراي پنجم بعد از روزي كارآمدن 
نظر سنجي از شهروندان انجام داد كه بر اساس نتايج 
آن، اولويت بيش از 95 درصد مردم شهر حل مشكل 
ترافيك و آلودگي هوا بود كه اين امر در دستور كار شورا 
و نيز شهرداري قرار گرفت. در اين خصوص شورا زيرنظر 
كميسيون حمل و نقل كميته توسعه شهري مبتني بر 
حمل و نقل عمومي )TOD( را تش��كيل داد. تجربه 
شهرهايي كه در گذشته شرايط امروز تهران را داشته اند 
و خيلي جلوتر از ما از خطوط مترو بهره مي بردند، اين 
اس��ت كه توسعه ش��هري بايد مبتني بر حمل و نقل 

عمومي باشد.  او با بيان اينكه توسعه مترو يكي از عوامل 
مهم در كاهش آلودگي هوا و نيز ترافيك است، افزود: بر 
همين اساس، شوراي پنجم اولويت اصلي اش را توسعه 
حمل و نقل عمومي از جمله مترو و وسايل نقليه انبوه 
بر گذاشت، اما اين موضوع به تنهايي منجر به كاهش 
ترافيك نمي شود. بايد تعادل معناداري بين شهرسازي 
و حمل و نقل عمومي اتفاق بيفت��د و خانه ها نزديك 
ايستگاه هاي مترو س��اخته شود. اين الگويي است كه 
در بسياري از شهرها كه پيش تر گرفتار آلودگي هوا و 

ترافيك بوده اند، به كار گرفته شده است.
او ادامه داد: بنابراين اين موضوع به درستي در تبصره 
2 ماده 52 برنامه جامع ش��هر تهران ديده شده است. 
همچنين براي اجرايي ش��دن اين امر بسيار مهم در 
تبصره 37 بودجه سال 98 شورا، شهرداري ملزم شده تا 
اصالح طرح تفضيلي را در يك سال اول برنامه انجام دهد 
كه اين موضوع تاكنون عملي نشده است.  او تصريح كرد: 
عالوه بر اين، بر اساس برنامه جامع بايد هر درآمدي كه 
از شعاع 300 كيلومتري مترو صادر مي شود، به حساب 

مش��خصي واريز و 100 درصد آن ب��راي حمل و نقل 
عمومي استفاده شود. اما اكنون چند دهه است كه اين 
موضوع مورد بي توجهي قرار گرفته است. در اين چند 
دهه توسعه شهري مبتني بر ساخت برج باغ ها و مال ها 
بوده و مشكالت جدي براي شهرها به وجود آورده اند. 
همچنين به دليل اينكه در صدور پروانه بحث هاي حمل 
و نقلي ديده نشده و رويكردها بيشتر خودرو محور بوده، 

مشكالت چند برابر شده است. 

   تحولي عظيم در توسعه شهري
اماني با بيان اينكه صحبت هاي محس��ن هاشمي به 
عنوان رييس ش��ورا به درستي بيان شده است، اظهار 
كرد: به همين دليل در كميس��يون حمل و نقل شورا 
پيشنهاد تشكيل پهنه T را عنوان كرديم. در اين پهنه 
بايد در طراحي و ساخت پروژه ها شاخص هاي دسترسي 
به حمل و نقل عمومي در نظر گرفته شود. در صورتي كه 
اين اتفاق بيفتد مي تواند تحول عظيمي در شهرسازي و 
حمل و عمومي باشد. او در اين باره توضيح داد: معموال 

رقم بااليي از سرمايه كشور در بخش مسكن هزينه شده 
و بايد ساالنه يك ميليون واحد مسكوني ساخته شود. 
اين در حالي است كه مي توان به جاي ساخت مسكن 
مهر، مس��كن اميد يا اجتماعي و تفكيك مسكن هاي 
مختلف، انواع مختلف مس��كن تجاري، مس��كوني و 
اداري را حول ايستگاه هاي مترو احداث كرد. اكنون كه 
ش��هرداران تهران صدور هولوگرام را متوقف كرده اند، 
صدور پروانه سيار حذف شده است، محدوديت براي 
صدور پروانه ارتفاعي داريم و در كل شهر فروشي متوقف 
شده اس��ت، بهترين راهكار اين است كه سرمايه هاي 
مردم در بخشي هزينه شود كه هم سرمايه مردم حفظ 
ش��ود و هم بتواند مهم ترين كاالي مورد نياز مردم را 

تامين كند.
او در پاس��خ به اينكه شهرداري چه س��از و كاري براي 
تشويق سرمايه هاي مردم به س��مت سرمايه گذاري 
در شهرداري در نظر گرفته است، از بيان جزييات اين 
موضوع خودداري كرد و گفت: االن در بافت فرس��وده 
امتيازاتي براي شهروندان در نظر گرفته اند كه مي توان 

شبيه همان را در اين حوزه نيز به كار گرفت.
او در پاسخ به اينكه آيا منظور از سوق دادن سرمايه هاي 
مردم به سرمايه گذاري در توسعه حمل و نقل عمومي 
انتش��ار اوراق مشاركت اس��ت، گفت: انتش��ار اوراق 

مشاركت براي سرمايه گذاري انبوه است. 
عضو كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران درباره 
سرانجام انتشار 1300 ميليارد اوراق مشاركت گفت: 
اينكه گفته مي ش��ود،  اين اوراق سوخت شده واقعيت 
ندارد. اوراق منتش��ر شده و پول آن هم در خزانه است 
و منتظريم به مترو برگردد و براي توسعه مترو هزينه 
شود.مش��كل اينجاس��ت كه به دليل طلب هايي كه 
بانك هاي عامل از س��نوات گذشته داش��ته اند، طي 
كردن پروسه زمان بر ش��د. دنبال اين بوديم كه اوراق 
مشاركت س��ال 98 منتشر شود كه در اين خصوص با 
بانك عامل وارد مذاكره ش��ديم اين بانك براي تامين 
منابع مالي مشكالتي دارد و اميدواريم با درايت و وسع 

نظر هيات مديره بانك آينده اين موضوع اجرايي شود.
اماني در پاس��خ به اينكه با توجه ب��ه بدهي هاي باالي 
شهرداري آيا سرمايه گذاران بخش خصوصي تمايلي 
براي ورود به اين بخش خواهند داشت، گفت: زماني كه 
سرمايه گذاران از مقرون به صرفه بودن طرح مطمئن 
شوند، قطعا از آن استقبال مي كنند. در حال حاضر يكي 
 TOD از امن ترين محل ها براي سرمايه گذاري، بخش
است و شهرداري مي تواند و بايد اين كار را شروع كند.

اين كار شدني است و قابليت اجرايي دارد.

بازويپژوهشيمجلسعنوانكرد

7دليلبراينامطلوببودنبرخوردبادستفروشان
براساس مطالعاتي كه از س��وي مركز پژوهش هاي 
مجلس انجام شده، توصيه شده است كه دستفروشي 
در زمان ركود اقتصادي به رسميت شناخته شود. در 
اين گزارش 7 دليل اصلي نامطلوب بودن برخورد با 

دستفروشان اينگونه برشمرده شده است: 
 اين امر يك برخورد موقتي و صوري اس��ت و زمينه 
س��وق دادن دستفروش��ان به فعاليت هاي مجرمانه 
را فراهم مي كند، همچني��ن مخدوش كردن چهره 
شهر، بي توجهي به عدالت اجتماعي، اختالل در بازار 
رس��مي، ارايه تصويري نامطلوب از شهرداري و سد 
معبر نبودن دستفروش��ي به عنوان داليل نامطلوب 

بودن برخورد با دستفروشان عنوان شده است.
در پژوهش��ي كه مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 
تهران انجام داده اس��ت، به س��ه رويك��رد مديريت 
شهري به پديده دستفروشي پرداخته شده است. بر 
اساس اين پژوهش، س��ه رويكرد مختلف به فراخور 
موقعيت هاي سياسي و اجتماعي هر دوره به مرحله 
اجرا گذاش��ته شده اس��ت: چشم پوش��ي، مقابله و 

ساماندهي.
رويكرد مبتني بر چشم پوشي بيش از هر چيز، نوعي 
مداخله نكردن است و معادل واگذاشتن خود با توجه 
به مش��غله هاي ريز و درش��ت نهادهاي شهري )در 
رأس همه شهرداري تهران( و بدون تأثير بودن اغلب 
برخوردها و مداخله با حضور فعاالنه دستفروش��ان 
در سطح ش��هر و رويكرد چشم پوشي بيش از ديگر 

رويكردها دنبال شده است. رويكرد مقابله نيز از جانب 
نهادهاي شهري همواره پيگيري مي شود اما معمواًل 

از سطح اقدامات مقطعي و موقتي فراتر نمي رود.
كمتر دوره اي در پايتخت بوده كه سياست هاي مقابله 
با دستفروشي كه در اغلب مواقع نهايتًا با برخوردهاي 
قهرآمي��ز همراه بوده به ش��كلي جام��ع و فراگير به 
سياست كالن مديريت ش��هري بدل شود، در كنار 
اين دو رويكرد چند س��الي است كه ايده ساماندهي 
فرش فروشان در بخشي از نهادهاي شهري تهران پا 
گرفته اس��ت كه با وجود همه تالش هايي كه در اين 
رابطه انجام ش��ده هيچگاه به نتيجه نرسيده است. 
سال هاست كه در بدنه مديران و كارشناسان مديريت 
شهري تهران رويكرد مقابله با دستفروشان هواداران 

سفت و سختي دارد. 
به اعتقاد آنها راه حل بي بازگشت دستفروشي مقابله 
جدي ب��ا آن از مجراي ممنوع س��ازي و جمع آوري 
قاطعانه آن اس��ت كه چنين رويكردي دست كم به 
7 دليل نامطلوب است و بايد به نفع ايده ساماندهي 

دستفروشي كنار گذاشته شود.
  مقابله با دستفروش��ان در بهتري��ن حالت، راه حلي 
موقت  و صوري با پديده دستفروشي است كه بي آنكه 
به س��راغ علل ساختاري موجود دستفروشي برود يا 
فكري س��نجيده براي حل و فص��ل اصولي آن كند، 
در نهايت به جمع آوري دستفروش��ان از سطح شهر 
رضايت مي دهد. در چنين شرايطي دستفروشان به 

محض كاهش فش��ارها و نظارت ها يا با بهره گيري از 
فرصت ها و خالءهاي موجود و با اتكاي به انواع و اقسام 
خالقيت ها و ش��گردها، بار ديگر بساطش��ان را پهن 
خواهند كرد. از آنجا كه مقابله با دستفروشان، عمومًا 
به جمع آوري آنان از س��طح ش��هر و پراكنده آنها در 
خيابان ها و معابر محدود مي شود و براي تأمين معاش 
آنان بديلي پيش نمي گذارد، به گونه اي ناخواس��ته 
زمينه س��وق يافتن آنها ب��ه فعاليت هاي مجرمانه را 

فراهم مي كند. 
ب��ه بيان ديگ��ر، مقابل��ه ب��ا دستفروش��ي در ازاي 
ممنوع س��ازي فعاليت در بخش غيررسمي اقتصاد 
به علل ساختاري از اش��تغالزايي براي دستفروشان 
در بخش اقتصاد رس��مي ناتوان است. اين امر بخش 
وس��يعي از دستفروش��ان را به س��وي فعاليت هاي 

غيررسمي پرخطر هدايت مي كند.

   بي توجهي به عدالت اجتماعي
بر اساس يافته هاي اين مطالعه، مقابله با دستفروشان 
عماًل مس��تلزم چيزي كمتر از دايمي كردن كنترل 

شبه پليسي بر كل شهر نيست.
 اي��ن ام��ر پيوس��ته، اينجا و آنج��ا، ب��ه درگيري با 
دستفروش��ان و فرار و گريز آنان از ماموران سد معبر 
خواهد انجاميد ك��ه طبعًا چهره ش��هر را مخدوش 
مي كند و فضاي شهري را پرتنش خواهد ساخت. ابعاد 
و گستره مقابله با دستفروشان از حيث قانوني روشن 

نيس��ت.  مقابله با دستفروش��ان كه در اغلب قريب 
به اتفاق موارد معادل محروم كردن اقش��ار ضعيف 
و آس��يب پذير اجتماعي از تنها امكان واقعي گذران 
معيشت شان اس��ت، چيزي كم از اعمال بي عدالتي 
در حق آنان ندارد. آنها هم به س��بك و سياقي غالبًا 
بي رحمانه و قهرآميز براي شهري كه يكي از شعارهاي 
آ ن »عدالت گستري« اس��ت، مايه شرمساري است 
كه ب��ا فرودس��تان اجتماعي با بي عدالت��ي برخورد 
كنند. افكار عمومي از آن اس��تقبال نمي كند و به آن 
با بدبيني نظر مي كند. حق را عمومًا به دستفروشان 
خواه��د داد و با آنها همدلي خواه��د كرد. در چنين 
ش��رايطي، تصوير عمومي ش��هروندان از شهرداري 

بيش از گذشته منفي خواهد شد.
همچني��ن گفته مي ش��ود دستفروش��ان كاالهاي 
بي كيفيت و ُبنجل عرضه مي كنند كه اين تشخيص 
را بايد به خود خريداران واگذار كرد. اگر شهروندي 
كاالي بي كيفي��ت مي خرد، احتمااًل بيش از هر چيز 
به دليل توان ناچيز مالي اوس��ت و اين نوعي توافق 

دوجانبه است. 
برخي نيز رس��ميت يافت��ن دستفروش��ي را باعث 
سرعت بخش��ي به روند مهاجرت به ته��ران عنوان 
مي كنند كه بايد گفت بيش از آنكه جذابيت هاي خود 
تهران، عامل مهاجرت اين افراد باشد، شرايط وخيم 
مهاجرفرست است كه در روند مهاجرت دخالت دارد.

 به بيان س��اده تر، ت��ا زماني كه بح��ران اقتصادي و 

اجتماعي شهرهاي مهاجرت فرست، مهار و وضعيت 
مساعدي براي اشتغال فراهم نشود، مهاجرت آنها به 
تهران كاهش محسوسي نخواهد داشت. يكي ديگر از 
انتقادات رايج به پديده دستفروشي، ايجاد اخالل در 
فرآيند بازار يا اقتصاد رسمي است. اين در حالي است 
كه بخش اعظم خدمات و محصوالت دستفروشان را 
كاالها و خدماتي تشكيل مي دهند كه در بازار رسمي 
عرضه نمي ش��وند و در نتيجه اين كليشه كه قيمت 
ارزان دستفروشان، رقيبي براي قيمت باالي كاالها 

در اقتصاد رسمي است، زير سوال مي رود.
در مطالعاتي كه مركز پژوهش هاي مجلس نيز در اين 
رابطه انجام داده، پيشنهاد شده سياست گذاران كشور 
براي كاهش فشار اقتصادي بر فقرا، دستفروشي را به 
عنوان راه حلي موثر براي كاهش بيكاري و كمك به 
اقشار بي درآمد در دوران ركود در نظر بگيرند و شغل 

دستفروشي را قانوني كنند و به رسميت بشناسند.
همچني��ن يك��ي ديگر از مش��كالتي كه از س��وي 
منتقدان مطرح مي ش��ود، س��د معبر كردن و ايجاد 
مزاحمت براي ش��هروندان است. در اين پژوهش به 
اين منتقدان پاسخ داده شده كه دستفروشان بخشي 
از نظم خودانگيخته پياده روها و خيابان ها هس��تند. 
دستفروش��ان عمومًا جايي به عرض��ه اجناس خود 
مشغول مي شوند كه فروش داشته باشند و مشتريان 
نيز به راحتي بتوانند در كنار بس��اط آنها بايستند و 

اقدام به خريد كنند.

»تعادل«وضعيتبازارساختوسازطي17سالگذشتهرابررسيميكند

ضرباهنگ شاخص پيش نگر بازار مسكن 
گروه راه و شهرسازي|

بررسي آمار ساخت و ساز در تهران طي سال هاي 81 
تا 98 نش��ان مي دهد كه بيشترين حجم پروانه هاي 
ساختماني صادرش��ده مربوط به سال هاي 90 و 91 
است يعني در اين سال ها شهر فروشي پايتخت به اوج 
خود رسيد، ضمن اينكه در سال هاي 91 و 92 شاهد 

جهش قيمت مسكن و آغاز دوره رونق هم بوديم.
براس��اس تازه ترين گزارش��ي كه از س��وي سامانه 
شهرسازي ش��هرداري تهران منتشرشده، باالترين 
ميزان پروانه صادرشده براي ساخت و ساز مربوط به 
سال 90 با ثبت 28 هزار و 319 فقره پروانه و كمترين 
حجم پروانه به س��ال جاري با ۶ ه��زار و 970 پروانه 
اختصاص دارد، البته آمار امسال مربوط به 9 ماهه اول 
سال جاري اس��ت و اطالعات مربوط به 3 ماهه فصل 

زمستان در اين آمار وجود ندارد.
اين گزارش نشان مي دهد كه در سال 81، 19 هزار و 
290 فقره پروانه س��اختماني صادرشده كه براساس 
اين تعداد پروانه، 107 هزار و 347 واحد مس��كوني 
ساخته ش��ده اند، پس از آن تا سال 8۶ شاهد نوسان 

تعداد پروانه هاي س��اختماني بوديم البته حجم اين 
پروانه ها تا س��ال 8۶ به رقم 19 هزار پروانه سال 81 

نرسيد.
در واقع در دهه 80، بيشترين حجم پروانه صادر شده 
مربوط به سال 81 بود، اگرچه در سال هاي 8۶ و 89 
به ترتيب 24 هزار و 45۶ و 17 هزارو 815 فقره پروانه 
صادر ش��د، در دهه 90 بيش��ترين پروانه صادرشده 
ساختماني به سال 90 با 28 هزار و 319 فقره پروانه 
و 201 هزار و ۶98 واحد مس��كوني تعلق دارد پس از 
آن در س��ال 90، 25هزارو 319 پروانه ساخت و ساز 

صادر شد.
تحليل وضعيت س��اخت و ساز مس��كن دردهه 90 
حكايت از آن دارد كه بيشترين ميزان پروانه مربوط 
به نخستين سال اين دهه است پس از آن پروانه هاي 
ساختماني تقريبا سيري نزولي را طي مي كنند تا اينكه 
در س��ال 9۶، دوباره تعداد پروانه ها افزايش مي يابد و 
به 10 هزار و 1۶8 فقره مي رسد. در سال 97 اين رشد 
ادامه مي يابد و به 10 هزار و 894 فقره پروانه مي رسد.

در اين مي��ان و جدا از اينكه بيش��ترين حجم پروانه 

صادرش��ده در 18 سال گذش��ته متعلق به سال 90 
است، بررسي ها نش��ان مي دهد كه تعداد پروانه هاي 
ساختماني با رونق و ركود مسكن رابطه اي مستقيم 
دارد، يعن��ي يكس��ال پي��ش از اوج قيمت ها، حجم 
پروانه ها افزايش مي يابد به عنوان نمونه در سال هاي 
92-91 قيمت مس��كن جهش كرد اما در سال 90، 
تعداد پروانه ها رش��د قابل مالحظه اي داش��ت يا در 
سال 9۶ هم كه شاهد رشد س��اخت و ساز بوديم در 
سال 98-97 بازار مسكن،  رشد داشت، يعني افزايش 
پروانه هاي ساخت و ساز مي تواند نشانه اي براي جهش 

قيمت مسكن در آينده باشد.

   تهران، جايي براي ساخت و ساز ندارد
در شرايطي كه طي دو سال گذشته آمار ساخت و ساز 
و صدور پروانه هاي ساختماني نسبت به سال هاي قبل 
از آن رشد نس��بي داشته است، برخي انبوه سازان در 
اين باره معتقدند كه ديگر تهران جايي براي ساخت 
وساز جديد ندارد و بايد هر ساخت و ساز جديدي كه 
در تهران انجام مي شود در بافت فرسوده و در بخش 

بهسازي و نوسازي باشد، درواقع با اين حجم ساخت و 
ساز كه در حال حاضر در تهران صورت مي گيرد، سقف 
جمعيتي پر شده است؛ ضمن اينكه ساختمان هايي 
در كشور و به ويژه در تهران ساخته مي شوند كه 100 

درصد سطح اشتغال دارند، اين بدين معني است كه 
طبق ضوابط شهرسازي بايد براي هر نفر حداقل 5 متر 
در نظر گرفته شود در حالي كه بر اساس تراكم فعلي 

براي هر نفر يك متر در نظر گرفته شده است. 

 Sun. Feb9. 2020  يكشنبه  20  بهمن 1398   14 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1594 

 30 هزار واحد مسكوني
در سوريه ساخته مي شود

معاون وزير راه با اعالم اينكه دولت ايران در سوريه 
س��رمايه گذاري نمي كند، گفت: در تفاهم ايران و 
سوريه دولت هيچ نقش اجرايي ندارد، صرفا موضوع 
كمك دولت، بسترس��ازي و فراهم كردن ش��رايط 
حضور بخش خصوصي در بازسازي كشور سوريه 
است. به گزارش تسنيم، محمود محمودزاده درباره 
مش��اركت ش��ركت هاي خصوصي ايراني در روند 
احداث 30 هزار واحد مسكوني در سوريه، اظهار كرد: 
موضوع تفاهم و تعامل ايران با سوريه در تفاهم اخير، 
ريل گذاري در سه بخِش صنعت ساختمان، حمل و 
نقل، و مطالعات و مشاوره براي حضور شركت هاي 
خصوصي ايراني در سوريه است. او با تاكيد بر اينكه 
موضوع اصلي اين تفاهم نامه مربوط به صدور خدمات 
فني و مهندسي توس��ط بخش خصوصي ايران به 
س��وريه اس��ت، ادامه داد: وزارت راه و شهرس��ازي 
به منظور آنكه بتواند ش��رايط حضور شركت هاي 
خصوصي صنعت س��اختمان اي��ران و همچنين 
شركت هاي حمل و نقلي ايراني را در سوريه فراهم 
كند، با سوريه تفاهم نامه اي را به امضا رسانده است. 
به گفته محمودزاده، با توجه به ساختاري كه بين 
دو كش��ور وجود دارد قرار ش��د تا 30هزار واحد در 
حوزه مس��كن به عنوان الگويي پايه احداث شود تا 
هم شركت هاي ايران ش��رايط منطقه را بسنجند 
و در مقابل، مجموعه دولت س��وريه بتواند راجع به 
فعاليت هاي بخش خصوصي ارزيابي داشته باشد. 
او تاكيد كرد: اين شروع همكاري دو كشور قلمداد 
مي شود و مي تواند بازار بزرگي براي فعاليت بخش 
خصوصي ايراني باش��د. چنانچه اين الگو بر اساس 
چارچوب هاي طراحي شده و مورد انتظار دو كشور 
عملياتي شده و به بهره برداري برسد، طبيعتا بستر 
بزرگي براي فعاليت شركت هاي خصوصي ايراني در 
كشور سوريه به وجود خواهد آمد. او گفت: در حوزه 
حمل و نقل نيز همكاري به شيوه صنعت ساختمان 
است كه در اين بخش هم زمينه حضور شركت هاي 
خصوصي ايراني در احداث پايانه هاي حمل و نقلي، 
شبكه راه ها، پل ها و بنادر كشور سوريه با تفاهم نامه 
و ايجاد شركت مشترك در حال مطالعه است و به 
زودي اين موارد نيز آغاز خواهد ش��د. محمودزاده 
افزود: در موضوع مشاوره هم انجام مطالعات پيش نياز 
طرح هاي توسعه ش��هري و طرح هاي حمل و نقل 
مطرح شده است تا بتوان اين چرخه را كامل كرد. 
بدين معنا بخ��ش خصوصي ايراني بتواند با حضور 
خود در كشور س��وريه از مطالعه و طراحي تا اجرا و 
نظارت حضور داشته باشد و سه شركت كلي در اين 

سه حوزه پيش بيني و ايجاد شده است.

پيش بيني بارش برف 
يك متري در برخي استان ها

مديركل پيش بيني و هش��دار س��ريع س��ازمان 
هواشناس��ي از بارش 30 تا 70 سانتي متري برف 

براي روز دوشنبه در استان گيالن خبر داد.
به گزارش تسنيم، صادق ضياييان، با اشاره به اينكه 
بارش برف تا روز سه شنبه، مناطق وسيعي از كشور 
را ف��را مي گيرد، گفت: براي روز ش��نبه 19بهمن، 
بارش ب��رف در جنوب آذربايجان غربي، نيمه غربي 
كردستان و نيمه شمالي كرمانشاه، شديدتر خواهد 
بود. او افزود: روز دوش��نبه 21 بهمن شدت بارش 
برف در گيالن است و پيش بيني مي كنيم، ميزان 
بارش برف در نواحي جلگه اي اين استان، بين 30 
تا 70 سانتي متر و در ارتفاعات تا يك متر نيز برسد. 
همچنين ساكنان جنوب آذربايجان غربي، زنجان، 
شرق كردستان، خراسان شمالي و شمال خراسان  
رضوي بارش برف را تجربه خواهند كرد. ضياييان 
پيش بيني كرد: شدت بارش ها در روز سه شنبه 22 
بهمن ماه در استان هاي گيالن و غرب مازندران است 
و در همين مدت در استان و شهر تهران به احتمال 

فراوان، شاهد بارش برف خواهيم بود.

الزام رانندگان اتوبوس به 
اعالم حضور در پاسگاه  پليس

جانش��ين پليس راه ناج��ا از همكاري با س��ازمان 
راهداري براي الزام اعالم حضور رانندگان اتوبوس 
از س��اعت 10 شب تا 7 صبح در پاسگاه هاي پليس 
خبر داد و گفت: اين كار با هدف كاهش سوانح براي 
اتوبوس ها انجام مي شود. ايوب شرافتي در گفت وگو 
با تسنيم با يادآوري اينكه سال 95 حدود 94 درصد 
ناوگان اتوبوس كش��ور به س��امانه سپهتن مجهز 
شده اند، يادآور ش��د: بررسي فرآيند ها و تصادفات 
طي سه س��ال اخير حاكي از آن است كه تصادفات 
رانندگي اتوبوس ها در مقايسه با قبل از نصب سامانه 
سپهتن تقريبًا 3 برابر كاهش يافته است. او با تأكيد 
بر اينكه با س��امانه هاي هوشمند مخالف نيستيم، 
افزود: نصب سامانه هاي هوشمند روي وسايل نقليه 
عمومي مسافربري، باربري و خودروهاي شخصي 
قطعاًً عالوه ب��ر كاهش تصادف��ات رانندگي باعث 
نظم بخش��ي به ترافيك و كاهش ترافيك مي شود. 
ش��رافتي ادامه داد: متأس��فانه طي حدود 40 روز 
اخير تصادفات واژگوني و خروج از جاده اتوبوس ها 
افزايش يافته كه طي بررسي هاي به عمل آمده عامل 
اصلي حدود 53 درصد دليل اين سوانح خستگي و 
خواب آلودگي راننده بوده است. جانشين پليس راه 
ناجا يادآور شد: سوانح مذكور بيشتر در ساعات بين 
12 شب تا ۶ صبح اتفاق افتاده است. او با بيان اينكه 
هنوز سامانه هاي هوشمند، قدرت تشخيص حاالت 
و خس��تگي راننده را ن��دارد و نمي تواند آالرم هاي 
الزم را اع��الم كند، اظهار كرد: اين س��امانه ها فعالًً 
نمي توانند قبل از خستگي، از رانندگي راننده هاي 
اتوبوس جلوگيري كنند.  شرافتي با اشاره به اينكه 
فعالًً تصميم بر اين گرفته شده كه براي پيشگيري از 
خستگي و خواب آلودگي رانندگان اين كار را انجام 
دهيم، افزود: در آينده نزديك به سامانه - سپهتن- 

برمي گرديم و به هيچ عنوان منكر آن نيستيم.
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موافقت نامه تجاري ميان ايران و كشورهاي عضو اوراسيا زير ذره بين: 

5 هاب پشتيبان پيمان تجاري اوراسيا
تعادل |

موافقت نامه تجاري ميان ايران و كشورهاي عضو اوراسيا از 
آبان ماه 1398 وارد فاز عملياتي شد. اين قرارداد دسترسي 
فعاالن اقتصادي كشور به بازار 330 ميليارد دالري 5 كشور 
»روسيه، بالروس، قزاقس��تان، قرقيزستان و ارمنستان« 
براي صادرات آسان تر را فراهم مي كند. در همين راستا، روز 
گذشته در يك رويداد تجاري، با حضور دولتمردان و فعاالن 
بخش خصوصي، فرايند تحقق پيمان تجاري اوراسيا مورد 
توجه ق��رار گرفت. در اين ميان، نگراني بخش خصوصي و 
دولتي اين است كه اين توافق تجاري به سرنوشت دو پيمان 
»اكو» و »دي 8 « دچار ش��ود. »آماده نبودن زيرساخت ها 
براي بهره گيري از اين فرصت«، »نبود هماهنگي الزم ميان 
دستگاه هاي مختلف مسوول«، »توقف 20 روزه كاميون ها 
پشت مرز«، »وجود بازار سياه در حمل ونقل ريلي كشور« 
و »نبود كاميون هاي سردخانه دار براي حمل محصوالت 
كشاورزي براي صدور«و... را مي توان از جمله چالش هاي 
پيش روي اين پيمان تجاري اس��ت. دراين ميان، مناطق 
آزاد، به عنوان كريدور هاي تجارت آزاد با كشورهاي عضو 
اتحاديه اوراسيا به شمار مي روند كه با توجه به مزاياي قانوني 
موجود، و زنجيره تامين مناسب ايجاد شده مابين فعالين 
اقتصادي مناطق آزاد و ويژه، نقش بسزايي در توسعه صادرات 
و مديريت هدفمند واردات خواهند داشت. در همين حال، 
5 هاب پشتيبان براي اجراي موفقيت آميز پيمان تجاري 
اوراسيا تعريف شده است. بر اين اساس »منطقه آزاد انزلي« 
با توجه به بندر كاسپين و زيرساخت هاي لجستيكي موجود 
به عنوان ه��اب دريايي، »منطقه آزاد ارس« با تكيه بر مرز 
نوردوز آذربايجان شرقي به عنوان شاهراه ارتباطي ايران و 
ارمنستان هاب زميني، »منطقه آزاد فرودگاه امام خميني 
)ره( و زيرساخت هاي حمل و نقل كارگو« هاب لجستيك 
هوايي، »منطقه آزاد چابهار« تنها بندر اقيانوسي كشور به 
عنوان هاب لجستيك و »مناطق آزاد كيش و انزلي« هاب 

مالي، به عنوان پشتيبان اين موافقتنامه مصوب شده اند. 

      جزييات موافقت نامه اوراسيا
موافقت نامه تجاري ميان ايران و كشورهاي عضو اوراسيا از 
آبان ماه 1398 اجرايي ش��ده است. اين قرارداد دسترسي 
فعاالن اقتصادي كشور به بازار 330 ميليارد دالري 5 كشور 
»روسيه، بالروس، قزاقس��تان، قرقيزستان و ارمنستان« 
ب��راي صادرات فراهم كرده اس��ت. همچني��ن با توجه به 
ظرفيت 540 ميليارد دالري توليدكنندگان اين كشورها، 
امكان تامين بخش قابل توجهي از نيازهاي ضروري كشور 
با قيمت پايين تر نسبت به ديگر كشورها به وجود آمده است. 
اين موافقتنامه با هدف آزادس��ازي و تسهيل تجارت كاال 
از طريق ايجاد بس��تري براي تشكيل منطقه آزاد تجاري، 
حماي��ت از همكاري هاي اقتصادي و تج��اري طرفين را 
در دس��تور كار قرار داده و افزايش همكاري ها و تس��هيل 
ارتباطات را به همراه خواهد داشت. موافقت نامه ياد شده 
دوره اعتباري 3 ساله دارد و آغازگر فرآيند تجارت آزاد ميان 
ايران و اوراسيا محسوب مي شود.  براساس آمارها اتحاديه 
اروپا، كشورهاي شرق آسيا و كشورهاي امريكاي جنوبي 
بيشترين تعداد موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي معتبر 
را به امضا رس��انيده اند. از ميان كشورهاي همسايه ايران 

نيز تركيه و هند بخش قابل توجه��ي از اقتصاد خود را به 
موافقت نامه هاي منطقه اي وابس��ته كرده اند. حدود 73 
درصد از صادرات 168 ميلي��ارد دالري تركيه و حدود 67 
درصد از صادرات 323 ميليارد دالري هند در سال 2018، 
به بازارهاي ايجاد شده توسط اينگونه موافقتنامه ها بوده 
است. ايران نيز در حال حاضر با حدود 46 كشور، از طريق 
3 موافقت نامه معتبر، همكاري هاي تجاري خود را توسعه 
داده است. از اين رو، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، به عنوان 
پيشرو در توسعه اقتصادي كشور عمل مي كنند؛ به طوري كه 
اين مناطق در راستاي تحقق اهداف موافقتنامه اوراسيا، با 
تكيه بر مزيت هاي قانوني خود، زمينه برقراري امكان نفوذ 
به بازارهاي مورد بحث را فراهم مي كنند. در حال حاضر 8 
منطقه آزاد تجاري، صنعتي در نقاط مرزي و 32 منطقه ويژه 
اقتصادي در سراسر سرزمين اصلي، در حال فعاليت هستند 
كه ميزبان بيش از 1850 واحد توليدي فعال، و حدود 1280 
واحد خدماتي فعال هستند. از سال 1392 تاكنون، بيش 
از 81 هزار ميليارد تومان و 22 ميليارد دالر سرمايه داخلي، 
در كنار 5.4 ميليارد دالر سرمايه خارجي جذب اين مناطق 
شده است. طي اين سال ها بيش از 32 ميليارد دالر كاالي 
غير نفتي به سرزمين اصلي ارسال شده است. عملكرد 130 
ميليارد دالري صادرات به خارج كشور در برابر 45 ميليارد 
دالر واردات، حكايت از تراز تجارت خارجي كامال مثبت اين 
مناطق به ميزان 85 ميليارد دالر دارد. در همين حال بايد 
تاكيد كرد كه مناطق آزاد 8 گانه كشور، كريدورهاي تجارت 
آزاد با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا هستند. با توجه به 
مزيت هاي قانوني موجود و زنجيره تامين مناسب ايجاد شده 
ميان فعاالن اقتصادي، مناطق آزاد و ويژه، نقش بسزايي در 

توسعه صادرات و مديريت هدفمند واردات خواهند داشت.

      حضور كمرنگ ايران در پيمان هاي منطقه اي
رييس اتاق ايران در همايش مناطق آزاد، ويژه و توس��عه 
همكاري هاي اقتصادي با كشورهاي همسايه كه تمركز 
اصل��ي آن روي ص��ادرات، ترانزيت و اوراس��يا بود، يكي از 
محورهاي اصلي تحقق توسعه را مشاركت در پيمان هاي 
منطقه اي دانست و بي اعتنايي مسووالن كشور به اين موضوع 
را مورد انتقاد قرار داد. غالمحسين شافعي نقش بلوك هاي 
اقتصادي در توسعه را بس��يار پررنگ خواند و تأكيد كرد: 
ايران جزو كشورهايي است كه كمترين موافقت نامه تجارت 
ترجيحي را حتي با كشورهاي همسايه خود دارد. شافعي با 
اشاره به تجارت كشورهاي توسعه يافته، يكي از محورهاي 
اصلي روند توس��عه اقتص��ادي را حض��ور در پيمان هاي 
منطقه اي و پيوستن به موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي 
دانست. به گفته او تاكنون ايران در دو موافقت نامه تجاري 
يكي در قالب اكو و ديگري بين 8 كش��ور مسلمان حضور 
داشته كه متأسفانه هيچ يك از آنها به نتيجه نرسيده است. 
ميزان تجارت ميان كش��ورهاي عضو اكو 7.5 تا 8 درصد 
برآورد مي ش��ود كه رقم ناچيزي است. او آسيب شناسي و 
ارايه تجزيه و تحليل دقيق از تجربيات ناموفق گذشته ايران 
در پيمان هايي كه داشته را عامل موفقيت در موافقت نامه 
تجارت ترجيحي با اوراس��يا عنوان كرد و افزود: در منطقه 
اوراسيا با بازاري 180 ميليون نفري روبه رو هستيم كه نبايد 
آن را ناديده گرفت، همچنين ميزان توليد ناخالص داخلي 
اين منطقه 1.9 تريليون دالر برآورد مي شود. شافعي نگراني 
اصلي بخش خصوصي درخصوص اين موافقت نامه را آماده 

نبودن زيرساخت ها براي بهره گيري از اين فرصت برشمرد 
و تصريح كرد: توقف 20 روزه كاميون ها پشت مرز، وجود 
بازار سياه در حمل ونقل ريلي كش��ور، نبود كاميون هاي 
س��ردخانه دار براي حمل محصوالت كشاورزي كه مزيت 
اصلي ايران براي حضور در بازار اوراس��يا است، مهم ترين 
چالش هايي هس��تند كه ب��ا آنها درگير هس��تيم. او نبود 
هماهنگي الزم ميان دستگاه هاي مختلف مسوول را معضلي 
ديگر در اين وادي دانست و تأكيد كرد: ده ها سازمان در يك 
موضوع خاص مداخله مي كنند ولي يك متولي پاسخگو 
براي آن مساله، وجود ندارد. هم اكنون نيز چندين سازمان 
در اين توافقنامه همكاري دارند كه هماهنگي ميان آنها براي 

پيشبرد اهداف ضرورت دارد. 

      4 رويكرد مهم در مسير اتصال به اوراسيا
مرتض��ي بانك دبير ش��وراي عال��ي مناطق آزاد كش��ور 
موافقت نامه تجاري في مابين ايران و كشورهاي عضو اوراسيا 
را جامع ترين موافقت نامه تجاري كشور دانست و افزود: اين 
موافقت نامه حاوي 9 فصل شامل ساز و كارهاي عملياتي 
اس��ت كه تمامي موضوعات آتي در آن پيش بيني شده و 
پياده سازي آن با حداقل چالش هاي عملياتي همراه خواهد 
بود. براساس توضيحات دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور، 
مناطق آزاد و ويژه كشور در 4 حوزه جهت تحقق موافقتنامه 
اوراس��يا اقدام خواهند كرد. در محور نخست مزيت هاي 
گوناگوني جهت فرآيندهاي توليدي خصوصا كس��ب و 
كارهاي صادرات گرا در مناطق آزاد و ويژه تعريف شده است. 
براساس محور دوم كنسرسيوم هاي موفق توليدكنندگان در 
حوزه هاي تخصصي در مناطق، در كنار وجود شركت هاي 

مديريت ص��ادرات تخصصي، از امكان��ات متنوعي نظير 
نمايش��گاه هاي دايمي محصوالت صادراتي و رويدادهاي 
تجاري بهره مند خواهند ش��د كه با توج��ه به مزيت هاي 
مناطق آزاد در تردد اتباع خارجي، فرصت مناسبي جهت 
ارايه محصوالت به تجار كشورهاي مقصد خواهند بود. در 
محور سوم از زيرساخت هاي متنوع لجستيكي ايجاد شده 
در مناطق آزاد و ويژه، به عنوان مسيري بهينه براي فعاالن 
اقتصادي كشور به منظور تردد كاالهاي بين ايران و اعضاي 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا، نام برده ش��ده است. مشخصا 
منطقه آزاد انزلي با توجه به بندر كاسپين و زيرساخت هاي 
لجستيكي موجود به عنوان هاب دريايي، منطقه آزاد ارس 
با تكيه بر مرز نوردوز آذربايجان ش��رقي به عنوان شاهراه 
ارتباطي ايران و ارمنس��تان به عنوان هاب زميني، منطقه 
آزاد فرودگاه امام خميني )ره( و زيرساخت هاي حمل و نقل 
كارگو به عنوان هاب لجستيك هوايي و منطقه آزاد چابهار 
به عنوان تنها بندر اقيانوسي كشور به عنوان هاب لجستيك 
پشتيبان اين موافقتنامه مصوب شده اند. در محور چهارم نيز 
مزيت هاي قانوني مناطق آزاد در تاسيس و استقرار شعب 
بانك هاي خارجي و آفشور، همچنين بيمه هاي خارجي 
مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به قوانين و امتيازات 
مربوطه، مناطق آزاد كيش و انزلي به عنوان هاب مالي اين 

موافقتنامه مطرح شده اند.

      نگراني از عدم تحقق پيمان اوراسيا 
رضا اردكانيان رييس كميسيون مشترك اقتصادي ايران 
و روسيه، نيز در اين همايش گفت: وقتي به الگوي عضويت 
ايران در دو موافقتنامه بين المللي ش��امل س��ازمان اكو و 
سازمان D8 نگاه مي كنيم، مي بينيم كه موافقتنامه هاي 
موفقي نبوده اند ولي هيچ گاه به دنبال داليل آن نمي گرديم. 
اردكانيان تاكيد كرد چنانچه پيوس��تگي عملكرد ميان 
دس��تگاه هاي درگير اين موافقتنامه ايجاد نش��ود، مانند 
موافقتنامه هاي قبلي با عدم موفقيت روبه رو مي شود. او افزود: 
روسيه به عنوان بازيگر عمده اتحاديه اوراسيا و همچنين 
ارمنس��تان به عنوان تنها عضو اين اتحاديه كه با ايران مرز 
زميني دارند، به دستور رييس جمهور در اولويت افزايش 
فعاليت هاي تجاري و سطح هماهنگي ها با اين اتحاديه قرار 
دارند.  او با اشاره به مشكالتي كه تحريم براي كشور ايجاد 
كرده است، افزود: نبايد اين موضوع سبب شود تا مسائلي 
كه ربطي به تحريم ها ندارد، مانند سازوكارهاي بخشي شده 
دستگاه ها، زير اين مشكالت پنهان شود. اردكانيان همچنين 
با اشاره به اينكه منطقه آزاد انزلي به عنوان تنها منطقه آزاد 
نزديك به اوراسيا و همسايگي با بنادر اوكتائو قزاقستان و 
آستاراخان روس��يه در اولويت افزايش ارتباطات تجاري با 
كش��ورهاي عضو اين اتحاديه قرار دارد، گفت: بندر آستارا 
نيز با توجه به منطقه ويژه اقتصادي بودن آن و اتصال ريلي، 
زميني و دريايي به بنادر آستارا و باكو آذربايجان، از موقعيت 
خوبي برخوردار بوده و 80 درصد مبادالت تجاري ما با روسيه 
از طريق بندر آستارا انجام مي شود. اردكانيان همچنين با 
بيان اينكه مذاكرات براي عضويت دايم ايران در تواقفنامه 
اوراسيا در آينده اي نزديك انجام مي شود، گفت: امروز 40 
كشور دنيا از جمله هند در صف الحاق به اين موافقت نامه اند 
كه ايران توانسته حضور خود در اين اتحاديه را شكل بدهد.

گزارش عملكرد منطقه ويژه المرد به مناسبت دهه فجر از سوي مديرعامل: وزير صمت در گفت وگو  با خبرنگاران در سقز مطرح كرد  

اشتغالزايي منطقه المرد به 50 هزار تن مي رسدبرنامه توسعه 13 استان كشور

آمادگي براي ايجاد بازاري آرام در شب عيد

در راس��تاي بهبود ش��اخص هاي تولي��دي و صنعتي در 
استان هاي مختلف، وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد: 
براي توسعه 12 استان برنامه ويژه اي تهيه كرده ايم كه يكي از 
آنها كردستان است و طرح هايي كه بايد انجام شود، مشخص 
شده است. به گزارش »تعادل« از شاتا، رضا رحماني پس از 
افتتاح طرح هاي توليدي شهرس��تان سقز در گفت وگو با 
خبرنگاران با تبريك ايام اهلل دهه فجر، بيان كرد: طرح هاي 
مختلفي براي افتتاح در كل كشور در اين ايام مبارك داريم 
كه در استان ها و شهرهاي مختلف به بهره برداري رسيدند و 
در سقز امروز نيز دو واحد را افتتاح كرديم. وي با بيان برخي 
ويژگي هاي اين دو واحد، تصريح ك��رد: طرح توليد لوازم 
خانگي كه افتتاح شد، 52 قلم كاالي كوچك خانگي را توليد 
مي كند كه كاالهاي قاچاق پذيري بودند و به صورت قاچاق 
وارد بازار مي شدند كه بحمداهلل توليد اين كاالها در اين واحد 
كار مهم و ارزشمندي است. وزير صنعت، معدن و تجارت 
گفت: با راه اندازي اين واحد اين گونه كاالها توسط جوانان 
بومي منطقه در همين منطقه توليد مي شود. رحماني ادامه 
داد: اين واحدها سرمايه گذار خارجي هم دارند كه نكته اي 
حائز اهميت است.از س��وي ديگر اين واحدها درخواست 
توسعه را نيز داده اند و از مسووالن در اين زمينه درخواست 
همكاري كرده اند. وي در خصوص سفرهاي استاني خود 
نيز بيان كرد: در اين س��فر از نزديك با مسائل و مشكالت 

آشنا مي شويم، مسائل در جلس��ات مطرح و جمع بندي 
مي شود و يقينا اين موارد پيگيري مي شود. وزير صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص فوالد استان كردستان، ادامه 
داد: كارها و فعاليت ها شروع شده است و عمده مسائل حل 
شده است.رحماني يكي از برنامه هاي امروز خود را بازديد از 
بازارچه مرزي در بانه دانست و گفت: دولت آيين نامه مربوط 
به بازارچه هاي مرزي را تصويب كرده است، اقالم مشخص 
و موانع نرم افزاري حل شده است.وي افزود: در اين خصوص 
بايد دستگاه هاي مرتبط مانند وزارت صمت و گمرك و بانك 
و... بايد به هم لينك شوند تا به مردم خدمات ارايه بدهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري در خصوص 
كاالهاي��ي مثل پارچه كه در داخل كش��ور توليد و با برند 
خارجي از خارج وارد مي شود، گفت: موسسه استاندارد هم 
در صادرات و هم در واردات موظف است كه كيفيت كاالها را 
نمونه گيري و كنترل كند، از سوي ديگر خالف اظهاري در 
واردات و صادرات كاال نيز تخلف محسوب مي شود. رحماني 
در بخش ديگري گفت: سازمان ايميدرو براي سرمايه گذاري 
در كردس��تان ماموريت پيدا كرده است كه اين ماموريت 
 بيش��تر در حوزه معدن و صنايع معدني است.البته براي
12 اس��تان برنامه ويژه اي تهيه كرده ايم ك��ه يكي از آنها 
كردستان است كه طرح هايي كه بايد انجام شود مشخص 

شده است و ان شاءاهلل كارهاي خوبي انجام مي شود.

فريدون فدايي دولت مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي المرد 
گفت: با افزايش س��رمايه گذاري ها در منطقه المرد، طي 
سال هاي آتي اشتغالزايي اين منطقه به 50 هزار تن خواهد 
رسيد. فريدون فدايي دولت، همچنين از برنامه توسعه صنايع 
پايين دست آلومينيوم منطقه، با ساخت كارخانه هاي توليد 
»پودر آلومينا«، »آند گرافيتي« و »توليد روزانه 400 حلقه 
رينگ خ��ودرو از آلومينيوم« خبر داد.  ب��ه گزارش روابط 
عمومي ايميدرو، فريدون فدايي دولت ديروز به مناسبت 
دهه فجر در نشست خبري »اعالم گزارش هاي پيشرفت 
منطقه و س��رمايه گذاري هاي ص��ورت گرفته در منطقه 
اقتصادي المرد« افزود: توسعه صنايع پايين دست آلومينيوم 
در اولويت برنامه ه��اي اين منطقه قرار دارد. به تازگي يك 
متقاضي بخش خصوصي براي طرح توليد 500 هزار تن  
cps )آند گرافيتي( آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در 
اين طرح اعالم كرده است. مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي 
المرد ميزان سرمايه گذاري اين طرح را 160 ميليون يورو 
برآورد كرد. فدايي دولت همچنين از برنامه ساخت كارخانه 
توليد آلومينا در اين منطقه اقتص��ادي خبر داد و گفت: با 
س��اخت اين پروژه، 350 هزار تن به ظرفيت پودر آلومينا 
كشور اضافه خواهد شد. پروژه توليد ورق هاي عريض توسط 
بخش خصوصي نيز از ديگر اقدامات توس��عه اي در پايين 
دست آلومينيوم است كه درخواست واگذاري زمين توسط 

متقاضي اين طرح اعالم شده است. وي با اشاره به استقرار 
بزرگ ترين و مدرن ترين پروژه آلومينيوم كشور در المرد، 
عنوان كرد: كارخانه آلومينيوم جنوب با ظرفيت توليد يك 
ميليون تن شمش، در فاز نخست برنامه توليد 100 هزار تن 
شمش آلومينيوم را دستور كار دارد. وي با بيان اينكه ميزان 
سرمايه گذاري در اين پروژه 1.2 ميليارد دالر است، افزود: 
منطقه ويژه اقتصادي المرد با وسعتي برابر با 8500 هكتار 
و با اهدافي همچون انتق��ال دانش، افزايش توان صادراتي 
و تامين نيازه��اي داخلي از طريق توس��عه صنايع مادر، 
اشتغالزايي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي راه اندازي 
شد. متقاضيان سرمايه گذاري در اين منطقه از تامين آب، 
برق، گاز، خطوط اينترنت، فيبر نوري، فضاي سبز، با كمترين 
دغدغه مي توانند اقدام به سرمايه گذاري كنند. فدايي دولت 
گفت: از ديگر اقدامات پيش رو منطقه، مي توان به انتقال آب 
خليج فارس به دشت المرد با رعايت الزامات زيست محيطي 
اشاره كرد. مجاورت با فرودگاه بين المللي المرد، همجواري 
با حوزه گازي پارس جنوبي و پارس ش��مالي، واقع شدن 
در مسيرهاي كريدورهاي مهم ترانزيتي، زميني و هوايي 
از ديگر امكانات اين منطقه انرژي بر اس��ت. وي استقرار و 
فعاليت گمرك مستقل، دسترسي به بندرهاي تخصصي 
)عسلويه، پارسيان( و امكان صدور پروانه بهره برداري براي 
سرمايه گذاران را از ديگر مزيت هاي اين منطقه خواند. فدايي 

دولت در تشريح مشوق هاي سرمايه گذاري و مزيت هاي 
گمركي اين منطقه گفت: فراهم بودن زيرساخت و بسته هاي 
پيشنهادي سرمايه گذاري، مجاز بودن مبادالت بازرگاني با 
خارج كشور بدون تشريفات خاص و همچنين معافيت از 
پرداخت ماليات و عوارض گمركي، ماليات بر ارزش افزوده را 
از مشوق هاي سرمايه گذاري منطقه دانست. وي همكاري 
با دانش بنيان ها در جهت استفاده از ظرفيت هاي داخلي 
را از اقدامات اين منطقه نام برد. وي با اش��اره به مهم ترين 
سرمايه گذاري هاي صورت گرفته درالمرد، گفت: كارخانه 
آلومينيوم جنوب، نيروگاه غدير انرژي و شركت هاي پايين 
دست پتروشيمي ازجمله صنايع پيش بيني شده در منطقه 
هستند. از سوي ديگر مي توان به صنايعي  از جمله آلومينيوم، 
منيزيم، پتروشيمي، سيمان، نيروگاه، صنايع پايين دست، 
پااليشگاه ميني ريفاينري اشاره كرد. فدايي دولت يادآور 
شد: منطقه ويژه اقتصادي المرد از زيرساخت هاي توسعه اي 
مناسبي برخوردار است و امكان پاسخگويي به درخواست 
متقاضيان براي س��رمايه گذاري در منطق��ه و راه اندازي 
واحدهاي صنعتي و توليدي جدي��د در كوتاه ترين زمان 
ممكن فراهم اس��ت. وي با دعوت از سرمايه گذاران  اظهار 
داشت: سرمايه گذاري در صنايع ميان دستي و پايين دستي 
به دليل دسترسي آس��ان به خوراك اصلي اين واحدها، از 

فرصت هاي بي نظير در اين منطقه است.

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان اع��الم كرد: با فرا 
رس��يدن سال 1399 طرح بازرس��ي، نظارت و پايش 
بازار اقالم هدف و پرمصرف ويژه ايام پاياني سال از يكم 
اسفند در سراسر كشور ش��روع و تا پانزدهم فروردين 
ماه 1399 ادامه پي��دا خواهد كرد. به گزارش ش��اتا، 
سيدجواد احمدي بيان كرد: اين طرح با نظارت ويژه و 
مستمر بازرسان سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استان هاي سراسر كش��ور بر مراكز عرضه كاال شامل 
»نان، لبنيات )شير، ماست و پنير(، گوشت قرمز، گوشت 
مرغ، تخم مرغ، برنج، شكر، روغن نباتي، حبوبات، ميوه، 
پوشاك، كيف و كفش، آجيل و خشكبار، خواربار و انواع 
ش��يريني، روغن موتور، مواد شوينده و تاير خودرو« و 
واحدهاي ارايه خدمات از جمله شركت هاي مسافرتي، 
هواي��ي، جاده اي، ريلي و درياي��ي و دفاتر فروش آنها، 

حمل و نقل درون شهري و برون شهري، اماكن تفريحي 
و فرهنگي، س��ياحتي و زيارتي، واحده��اي اقامتي، 
غذاخوري ها، رس��توران هاي بين ش��هري، نظارت بر 
عملكرد انبارها و سردخانه ها، ميادين و ميوه و تره بار، 
خدمات خشكشويي، قاليشويي و.... انجام مي گيرد و 
بازرس��ان تالش دارند تا بتوانند بازار را آرام نگه دارند و 
اجازه تخلفات مرتبط با قيمت كاالهاي اساسي را ندهند. 
وي اف��زود: كنترل و نظارت بر بازار كاالها و خدمات به 
عنوان يك ضرورت در حوزه بازرسي سازمان حمايت 
در طول سال مدنظر بوده و طبق روال هر ساله با توجه 
به افزايش تقاضاي مردم در اين ايام گسترده تر مي شود. 
احمدي؛ اهداف اجراي اين طرح در كشور را ضرورت 
كنترل و نظارت بر وضعيت بازار و خدمات اولويت دار در 
مراحل تأمين و توزيع، ارايه خدمات و قيمت با توجه به 
افزايش تقاضاي عمومي در اين ايام، ايجاد بستر مناسب 

براي تامين و توزيع مايحتاج عمومي، اتخاذ تمهيدات 
الزم به منظور هم افزايي و همكاري موثر با ساير نهادها 
و دس��تگاه هاي ذي ربط در راس��تاي وحدت رويه در 
اقدامات نظارتي، جلوگيري از عرضه كاالهاي قاچاق 
و برخورد بازدارن��ده با تخلفات احرازي طبق قوانين و 
بخشنامه هاي مربوطه و جلوگيري از تخلفات احتمالي 
توسط برخي افراد سودجو و در نهايت رسيدگي فوري 
و دقيق و كارشناسي به شكايات و گزارش هاي مردمي 
عنوان كرد. معاون بازرس��ي و رس��يدگي به تخلفات 
سازمان حمايت؛ كنترل و نظارت بر رعايت قيمت هاي 
مصوب، نصب برچس��ب قيمت درراس��تاي »پويش 
مردمي بدون قيمت نخريم« و ارايه فاكتور از س��وي 
توليدكنندگان و عرضه كنندگان كاال يا رعايت ضرايب 
س��ود مجاز در مقاطع عمده و خرده فروش��ي را ديگر 

اهداف مهم اين طرح برشمرد .
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رشد توليد شمش آلومينيوم 
در دي ماه

ايرنا|جداول آماري عملكرد واحد هاي توليد كننده 
ش��مش آلومينيوم گوياي آن است كه با ثبت توليد 
24 هزار و 893 تن در دي ماه امسال، نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته رشد 38 درصدي دارد. واحدهاي 
توليدكننده آلومينيوم كش��ور در 10 ماهه امسال 
)منتهي به دي( در مجموع 221 هزار و 223 تن توليد 
داشتند كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال گذشته 
افت 17 درصدي را نشان مي دهد. بيشترين ميزان 
توليد شمش آلومينيوم در دي ماه امسال مربوط به 
ايرالكو )اراك( با رقم 14 هزار و 246 تن ثبت شد كه 
در مقايس��ه با دي ماه 97 افزايش دو درصدي دارد. 
عالوه براين در ماه مورد بررسي بيشترين درصد رشد 
هم مربوط به هرمزال با توليد چهار هزار و و 538 تن 
و رش��د 132 درصدي است كه نسبت به دي ماه 97 
نشان مي دهد. براساس جداول آماري مورد بررسي 
در دوره اي��ن گزارش، ايرالكو با رقم 146 هزار و 939 
تن بيشترين ميزان توليد را ثبت كرد كه نسبت به 10 
ماهه پارسال يك درصد رشد دارد. پيش از اين جداول 
آماري ايميدرو در دوره 9 ماهه امسال )منتهي به آذر( 
خبر از توليد 185 هزار و 570 تن شمش آلومينيوم 
داده بود. جمهوري اس��المي ايران همچنين براي 
افق 1399 دستيابي به توليد 823 هزار تن شمش 
آلومينيومي را هدفگذاري كرده كه براي تحقق اين 
مهم يك ميليارد و 800 ميليون دالر سرمايه گذاري 
صرف مي ش��ود، صنعت آلومينيوم پس از س��ال ها 
از شكل گيري مثلث س��ه وجهي ايرالكو، المهدي و 
هرمزال، تبديل به مربع چهار ضلعي مي ش��ود كه 
آلومينيوم جنوب از يك ايده كالن روي كاغذ، تبديل 

به يك ضلع توليد در اين بخش مي شود.

فرآيند جديد ثبت نام خودرو 
اعالم مي شود

ايرنا|معاون ام��ور صنايع وزير صمت با بيان اينكه 
توليد خودرو نسبت به سال گذش��ته ٣ برابر شده، 
گفت: ط��ي هفته هاي آتي فرآين��د جديد ثبت نام 
خودرو اعم از پيش فروش و فروش فوق العاده اعالم 
خواهد شد و اميدواريم قيمت ها تعديل شود. مهدي 
صادقي نياركي در ديدار با حجت االسالم والمسلمين 
آل هاش��م، نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي و 
امام جمعه تبريز اظهار كرد: نوسانات قيمت خودرو 
اغلب با موضوع داللي و واسطه گري ارتباط مستقيم 
دارد. وي اعالم كرد: ب��ا وجود تحريم ها، تجارت ١٠ 
ماهه س��ال جاري افزون بر 6٣ ميليارد دالر است و 
در حال حاضر ش��رايط باثبات��ي را تجربه مي كنيم. 
حجت االسالم والمس��لمين دكتر آل هاشم نيز در 
اين ديدار ارايه تسهيالت بانكي بيشتر با بهره كمتر 
به بخش خصوصي، پيشگيري از اسراف، خودداري 
از دولتي شدن اقتصاد را از جمله عوامل تحقق عدم 
وابستگي اقتصاد كشور به نفت برشمرد و گفت: برآيند 
همه اقدامات در همه س��طوح بايد به كاهش فشار 
اقتصادي بر معيشت و زندگي آحاد مردم منجر شود.

ثبت نام ۳ هزار و ۸۸۳ بنگاه
در سامانه تاپ

برات قباديان معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت در دوازدهمين كنفرانس 
ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون 
ايران بيان كرد: در س��ال 2000 مس��اله هزاره سوم 
مطرح ش��د و در اين زمان 193 نفر از رهبران دنيا به 
اين نتيجه رسيدند كه باوجود تمامي پيشرفت ها، 
انسان خس��ارت هايي را نيز به كره خاكي وارد كرده 
اس��ت. در حال حاضر 170 كشور از اين كشورها در 
زمينه توس��عه پايدار فعاليت دارند.  به گزارش شاتا، 
وي، ادامه داد: هيچ كشوري توسعه نيافته است مگر 
اينكه از مسير دانش��گاه ها بگذرد؛ بپذيريم كه بايد 
كشور را علمي اداره كنيم و دانش��گاه هاي ما به روز 
ش��وند. معاون آموزش، پژوهش و فن��اوري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، عنوان كرد: ديگر نمي توان 
به شيوه قديمي كشاورزي كرد و صنعت را اداره كرد؛ 
بايد از فناوري هاي روز استفاده كرد. راهي جز عميق 
فكر كردن نداريم. قباديان، افزود: دنيا به دنبال ارتباط 
هرچه بيشتر بين صنعت و دانشگاه است و فعاالن اين 
حوزه نيز بايد به دنبال تحقق اين امر باش��ند. زماني 
اين همكاري شكل مي گيرد كه نيازي وجود داشته 
باش��د بنابراين اين كش��ش بايد از هردو سو باشد. 
وي، گفت: اگر دانش��گاهيان مساله ارتباط با جامعه 
را جدي بگيرند بخش دولتي و خصوصي نيز مجبور 
به همكاري خواهد بود. آنهايي كه امروز به دنبال علم 
نروند و واحدهاي فناور را ايجاد نكنند شكست خواهند 
خورد.  وي با اشاره به پروژه طرح توانمندسازي توليد 
و توسعه اشتغال پايدار )طرح ملي تاپ(، بيان كرد: اين 
طرح شش ماه است كه به صورت پايلوت راه اندازي 

شده است.



15 جهان

امانوئل ماكرون از دكترين هسته اي خود رونمايي كرد

پوتين از رابطه دوستي با اردوغان چه مي خواهد؟

فراخوان براي ورود اروپا به رقابت تسليحاتي

امتيازگيري پنهاني سلطان از تزارها

گروه جهان|
 امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، در سوداي 
رهبري اروپا در فضاي پسابرگزيت است. او كه اخير در 
سفر به لهستان تلويحا نشان داده بود قصد دارد رهبري 
اروپا را پس از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به دس��ت 
بگيرد، اين بار با تاكيد ب��ر رونمايي از دكترين جديد 
هسته اي فرانس��ه گفته كه بازدارندگي هسته اي اش 
كش��ورش منافع ديگر كش��ورهاي اروپايي را تامين 
مي كند. كارشناسان مسائل امنيتي اروپا بر اين باورند 
كه اصرار ماكرون بر همكاري هاي امنيتي بيشتر ميان 
كش��ورهاي اروپايي به دليل آن است كه او مي خواهد 
قاره س��بز اس��تقالل راهبردي خود را در رويارويي با 
تهديدهاي فزاينده جهان��ي تقويت كند و براي دفاع 
از خود ديگ��ر تنها متكي به كمك اي��االت متحده و 

ائتالف هاي فرامنطقه اي نباشد.
ماك��رون با اش��اره تلويحي به نقش رهبري فرانس��ه 
پيشنهاد اجراي برنامه بازدارندگي هسته اي زير پرچم 
اتحاديه اروپا و ناتو را رد و تأكيد كرده اس��ت كه روند 
همكاري هسته اي فرانس��ه با بريتانيا پس از برگزيت 

تغيير نخواهد كرد.
با خروج قدرت هسته اي بريتانيا از اتحاديه اروپا، فرانسه 
اكنون تنها قدرت هسته اي اتحاديه اروپاست. از زمان 
پايه گذاري نيروي دفاع هس��ته اي به دس��ت شارل 
دوگل رييس جمهوري فرانس��ه پس از جنگ جهاني 
دوم، اين كشور مدت هاس��ت كه به در دست داشتن 
توان هسته اي به عنوان عامل بازدارنده مستقل خود 
افتخار مي كند و تمامي روساي جمهوري پس از دوگل 
تاكنون نيز همين سياس��ت بازدارندگي هسته اي را 

دنبال كرده اند. 
به گ��زارش خبرگ��زاري فرانس��ه، امانوئ��ل ماكرون 
در س��خنراني خ��ود از اروپايي��ان خواس��ته در برابر 
بي نظمي هاي فزاينده در جهان توان عملياتي خود را 
تقويت كنند و تماشاگر مسابقه تسليحاتي هسته اي 
نباش��ند. او كه در دانش��گاه جنگ فرانس��ه در برابر 
مقامات ارشد ارتش و نيز وزراي خارجه و دفاع سخن 
مي گفت، كشورهاي اروپايي را به گفت وگوي راهبردي 

 درباره نيروي بازدارنده اتمي فرانسه فراخوانده است.
رييس جمهوري فرانسه در بيان سياست راهبردي اين 
كشور در زمينه سالح  هسته اي گفته: »منافع حياتي 
فرانس��ه از اين پس گستره اي اروپايي دارد« و هدف از 
تهديد در به كار بردن سالح اتمي، دفاع از اين گستره 
نيز هست. رييس جمهوري فرانسه به كشورهاي اروپايي 
پيشنهاد كرده در صورت تمايل در تمرينات نيروهاي 
بازدارنده فرانسه شركت كنند. ماكرون گفته: »در دهه 
اخير معادالت راهبردي، سياسي، اقتصادي، فناوري، 
انرژي زايي و نظامي در جهان به شكل گسترده اي برهم 
ريخته و از همين رو مي تواند صل��ح در اين قاره را كه 

به بهاي فاجعه هاي بس��يار به دست آمده به مخاطره 
بيندازد.«   رييس جمهوري فرانس��ه با اشاره به رقابت 
عمومي ميان امريكا و چين و فروپاشي فزاينده نظام 
حقوق��ي بين المللي و از ميان رفتن س��اختار نظارت 
و كنترل بر تس��ليحات در اروپا بر ضرورت اس��تقالل 
راهبردي بيش��تر تاكيد كرده و گفته اس��ت كه اروپا 
ديگر نمي تواند در برابر اين مسابقه تسليحاتي به نقش 
تماشاگر اكتفا كند. او اروپاييان را به شركت در مذاكرات 
آين��ده درباره كنترل تس��ليحات و ني��ز گفت وگوي 
راهبردي درباره نقش نيروي بازدارنده اتمي فرانس��ه 
دعوت كرده اس��ت.  ماكرون گفته اطمينان دارد كه 

امنيت اروپا در درازمدت در اتحاد كامل با امريكا تامين 
مي ش��ود، اما تاكيد كرده كه امنيت اروپاييان، به طور 
اجتناب ناپذيري با استقالل بيشتر توان عملياتي آنها 
پيوند دارد. ماكرون با اشاره به توافق هاي گذشته درباره 
س��الح  اتمي ميان ُبرد ميان واشنگتن و مسكو، گفته 
است: »روشن بگوييم كه اگر اين بار مذاكراتي درباره 
يك توافق نامه عمومي تر وجود داشته باشد اروپايي ها 
بايد در آن شركت كنند و امضاءكننده آن باشند، زيرا 

چنين توافقي سرزمين ما را در بر مي گيرد. «
واشنگتن اخيراً با اشاره به توسعه برخي تسليحات تازه 
هسته اي از سوي مسكو خروج خود از توافق دوجانبه 

امريكا و روسيه درباره سالح هسته اي ميان ُبرد كه در 
سال ١٩٨٧ امضاء شده بود را، اعالم كرد. 

فرانسه، پس از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، تنها كشور 
عضو اتحاديه است كه داراي سالح اتمي است. فرانسه 
كه بر وجود يك نيروي بازدانده اتمي الزم تاكيد دارد، 
تس��ليحات اتمي خود را كاهش داده و امروز، به گفته 
امانوئ��ل ماكرون، داراي اندكي كمتر از ٣٠٠ س��الح 

هسته اي است.
رييس جمهوري فرانسه تاكيد كرده است كه پاريس 
در اي��ن زمينه با توج��ه به مس��ووليت و منافع خود 
داراي كارنامه يگانه اي در جهان اس��ت، زيرا به شكل 
بازگشت ناپذيري تسليحات اتمي زميني خود را نابود 
كرده، تاسيسات مربوط به آزمايش هاي اتمي خود را 
برچيده، تجهيزات توليد مواد شكاف پذير براي سالح 
را جمع آوري كرده و از ميزان تس��ليحات اتمي خود 

كاسته است.
اين تسليحات داراي دو بخش زيردريايي و هوايي است. 
بخش نخس��ت آن با نام نيروي راهبردي اقيانوسي از 
چهار زيردريايي پرتاب موش��ك باليستيك دريايي 
زميني با كالهك هاي اتمي و بخش دوم آن با نام نيروي 
هوايي راهبردي از چهار گ��ردان هوايي و هوادريايي 
تش��كيل شده كه به موش��ك هاي اتمي هوا به زمين 

مجهز است. 
رييس جمهوري فرانس��ه هفته گذش��ته در سفر به 
لهستان خواستار روابط نزديك تر با ورشو براي شكل 
دادن به اتحاديه اروپا بدون بريتانيا شده بود. ماكرون 
پس از انجام مذاكرات با آندژي دودا رييس جمهوري 
لهستان در ورشو، همچنين از اين كشور خواسته همراه 
با آلمان روابط سه  جانبه اي را احيا كنند و به اين منظور 
نشستي پيش از تابستان برگزار شود. رييس جمهوري 
فرانسه اذعان كرده كه پس از اجرايي شدن برگزيت و 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا يك شكنندگي جدي در 
اين بلوك ايجاد شده است. به اعتقاد ناظران، ماكرون 
به دنبال احياي سه گانه وايمار است، گروهي متشكل از 
سه كشور لهستان، آلمان و فرانسه كه هدفشان تقويت 

همكاري ها در شرايط بحراني است.

گروه جهان| آيت وكيليان| 
رويدادهاي حول محور س��وريه، ليبي و يورش هاي 
تركيه، روس��يه را در موقعيتي ناخوشايند قرار داده 
اس��ت. آنكارا به دلي��ل اينكه فكر مي كن��د برخي از 
ش��وخي هاي خفيف كه از جهت واش��نگتن شنيده 
مي شود را مي توان به جادوگران كرملين نسبت داد. 
مقامات روسي بيشتر با فكر فلسفي مي توانند تصديق 
كنن��د كه بازگردان��دن بازي عادالنه اس��ت؛ اكنون 
چندين سال است كه آنها )روس ها( سياست هايي را 
در پيش گرفته اند كه رجب طيب اردوغان در راستاي 
اين سياست ها و با هدف امتيازگيري از روسيه سعي 
كرده كه روابط كش��ورش را با امري��كا تنگ تر كند 
و در اين ميان��ه، لفاظي هاي خصمان��ه و رفتارهاي 
تحريك آميزي را عليه متحدان امريكايي نشان دهد؛ 
از كردهاي سوريه، اسراييل و يونان گرفته تا مصر و 

امارات متحده عربي.
خبرگزاري بلومبرگ نوش��ته، روس ها واكنشي در 
قبال تحري��كات اردوغان از خود نش��ان نمي دهند. 
دليل آن هم روشن است؛ پوتين از اين وضعيت براي 
تضعيف س��ازمان پيمان آتالنتيك ش��مالي )ناتو( و 
تأمين معامالت تجاري س��ودآور با تركيه، از فروش 
سخت افزار نظامي تا خطوط لوله گاز استفاده كرد. 

پوتين براي حف��ظ جايگاه خود به عن��وان بهترين 
دوس��ت جديد اردوغان، جاه طلبي هاي منطقه اي و 

بين المللي رهبر تركيه را توجيه كرده اس��ت؛ براي 
نمون��ه دو رييس جمهور اخير امري��كا )باراك اوباما 
و دونال��د ترامپ( به اين مس��اله آگاه��ي دارند كه 
والديمير پوتين در مقابل لفاظي خصمانه اردوغان 
عليه متحدان واشنگتن خود را ناشنوا جلوه مي دهد؛ 
مانن��د آنچه در س��وريه و ليبي )تقوي��ت النصره در 
س��وريه و تجهيز 5000 نفر از نيروه��اي داعش در 

ليبي.( اتفاق افتاد.
رهبر روسيه حتي اقدامات اردوغان و سياست هاي 
او را در منطقه ن��ه تنها خنثي نمي كند بلكه با اتخاذ 
رويكردي بسيار پيچيده، آن را پنهان و تحمل كرده 
است. حمله نظامي تركيه به ش��مال غربي سوريه، 
هيچ اميدي )از طرف روس ها( در دل بشار اسد ايجاد 
نكرد كه بتواند كنترل كشور خود را دوباره در دست 
بگيرد. اكنون سربازان و مزدوران تركيه مقابل تصرف 
طرابلس از س��وي خليفه حفتر ايستاده اند؛ درست 
همانط��ور كه اردوغ��ان از روابط نزديك با كس��اني 
كه ش��عار »مرگ بر امريكا« خواه از س��وي رهبري 
حماس يا اخوان المسلمين سر مي دهند هيچ ابايي از 
واشنگتن ندارد. اردوغان اكنون اين سياست و نقشه 
را در مس��كو )در جريان س��فر اخير خود به كي يف( 
پياده كرده اس��ت. از زمان الحاق كريمه به روس��يه 
كه والديمير پوتين آن را در س��ال 2014 انجام داد، 
او »افتخار به اوكراين« كه به يك ش��عار مقاومت در 

برابر هژموني روسيه تبديل شده ، را شعاري همسان 
شعار نازي ها تلقي كرده است.روس ها همانطور كه 
قبال امريكايي ها و اروپاييان متوجه ش��دند، معتقد 
اس��ت كه با اردوغان مس��ائلي را پي��ش مي برند كه 
آشكارا مي توان آن را تهديدهايي براي پايان دادن به 

»اتحادها« قلمداد كرد.
پوتين اكنون خود را در انتهاي اين فهم از سياس��ت 
تركيه مي بيند. اردوغان در تماس تلفني اخير با مسكو 
هش��دار داده كه اگر سربازان تركيه در سوريه تحت 
حمالت بيش��تر نيروهاي اسد قرار بگيرند، تركيه به 
سخت ترين روش واكنش نشان خواهد داد و البته او 
هشدار داده كه روابط روسيه و تركيه و نوع نگاه آنان، 

مي تواند منجر به تجزيه سوريه شود. 
اكنون خ��ون در هر دو طرف ريخته ش��ده اس��ت؛ 
نيروهاي بشار اسد باعث افزايش حمالت به مواضع 
تركي��ه در ادلب ش��ده و چندي��ن س��رباز تركيه را 
كشته اند. روس��يه مي گويد برخي از س��ربازان اين 
كش��ور در حمالت مواضع تركيه كش��ته ش��ده اند. 
صدها سوري، سرباز و غيرنظامي به طور يكسان، در 
درگيري هاي تشديد شده كشته شده اند و ده ها هزار 
نفر مجبور شده اند كه از منطقه فرار كنند و اين يك 

بحران جديد پناهندگي را ايجاد مي كند.
گزينه هاي پوتين با اردوغان محدود اس��ت. تركيه 
به طور بالقوه ش��ريك اقتصادي بزرگي براي روسيه 

اس��ت و دو رهبر مي خواهند تجارت بين دو كشور، 
كه در حال حاضر حدود 30 ميليارد دالر هستند، به 
100 ميليارد دالر برس��د. عضويت تركيه براي اميد 
روسيه براي حفظ سازمان هاي چندجانبه در قفقاز و 
آسياي ميانه بسيار مهم است. البته پوتين مي خواهد 
عدم اطمينان ناتو نسبت به تعهد تركيه به اين اتحاد 
را تحريك كن��د. رجب طيب اردوغان اين را مي داند 
كه اگر روابط او ب��ا اياالت متح��ده و اروپا در حالت 
فعلي )كه چندان هم مسالمت آميز نيست( بماند، او 
مي تواند در چنين ش��رايطي با فشار بر روسيه از آنها 
امتياز بگيرد؛ مكان گرفت��ن اين امتيازات اكنون در 
س��وريه و ليبي است، جايي كه روس ها در مورد آنها 

سكوت اختيار كرده اند.
اما آيا واش��نگتن مي تواند از اين موقعيت اس��تفاده 

كن��د؛ همانطور كه روس��يه با قطع رواب��ط تركيه با 
اياالت متحده امريكا از اين وضعيت اس��تفاده كرد، 
ش��ايد، اين ش��رايط فعلي هم بتواند پوتين را به اين 
محاسبه س��وق دهد كه عليه اردوغان عقب نشيني 
كند و امتيازات الزم را به او بدهد. در غير اين صورت 
رهبر تركيه مي تواند جبهه جديدي بگشايد و عالقه 
خود را براي بازگش��ت به جبهه غربي نشان دهد. ما 
هنوز آنجا نيس��تيم اگر به آن نقطه برس��يم، اياالت 
متحده بايد ناظ��ران ديپلماتيك را ب��ا نظمي عالي 
 - باالتر از آنچه در س��ال هاي اخير نشان داده است - 

نمايش دهد تا اردوغان را از سرما درآورد.
با اين حال، اكنون، مقامات امريكايي مي توانند بي سر 
و صدا در كشف پوتين از معناي دوست بودن اردوغان 

لذت ببرند.

دريچه

 ضربه بحران بويينگ
 به رشد اقتصادي امريكا

گروه جهان| توقف توليد نسل جديد بويينگ ۷3۷ 
جلوي رشد توليد ناخالص داخلي امريكا را گرفته است. 
به گزارش فاكس بيزنس، وزير خزانه داري امريكا درباره 
رش��د توليد ناخالص ملي 2020 گفته: »فكر كنم كه 
پيش بيني هاي ما به دليل مشكالت بويينگ و ديگر عوامل 
كاهش يافته اس��ت. بنابراين رشد توليد ناخالص ملي 
پايين تر از رقم پيش بيني شده خواهد بود. مي توانستيم 
به رشد سه درصد دست يابيم اما بويينگ كه بزرگ ترين 
صادركننده امريكا ست، ضربه شديدي به صادرات ما زده 
است.«  هيات مديره بزرگ ترين شركت هواپيماسازي 
جهان در راستاي اعتمادسازي دوباره، ماه پيش دنيس 
مولنبرگ مديرعامل اين غول هواپيمايي را بركنار كرد و 
ديويد كالهون رييس هيات مديره شركت جانشين او شد. 
يك فروند هواپيماي بويينگ مدل ۷3۷ مكس متعلق به 
شركت الين اير 2۹ اكتبر201۸ در يك پرواز داخلي در 
اندونزي دچار سانحه شد و همه 1۸۹ سرنشين آن جان 
باختند. حدود پنج ماه بعد از اين حادثه، 10 مارس 201۹ 
يك فروند هواپيماي ديگر شركت بويينگ از همين مدل 
در پرواز شماره 302 خطوط هوايي اتيوپي كه از فرودگاه 
بين المللي بوول اتيوپي عازم فرودگاه بين المللي جومو 
كنياتا واقع در نايروبي پايتخت كنيا بود، دچار سانحه 
مشابهي شده و همه 15۷ نفر سرنشين آن كشته شدند. 
پس از اين حوادث، همه هواپيماهاي بويينگ مدل ۷3۷ 
مكس در جهان تا رفع اش��كال نهايي، زمينگير شدند. 
بويينگ اميدوار است با رفع نواقص اين هواپيما، توليد و 
فروش آن ادامه يابد به ويژه آنكه توليد 400 فروند مدل 
مكس ۷3۷ به پاياني رسيده اما تحويل آنها منوط به رفع 

نواقص هواپيماست.

برگزاري انتخابات جمهوري 
ايرلند در سايه برگزيت 

گروه جه�ان| رأي گيري براي انتخاب��ات پارلماني 
زودهنگام در ايرلند شنبه برگزار شد. رأي گيري انتخابات 
سراس��ري در جمهوري ايرلند از آن جهت مهم است 
كه تكليف آينده »لئو وارادكار« نخست وزير فعلي اين 
كشور را تعيين خواهد كرد. رويدادهاي سياسي اخير 
به ويژه برگزيت و مسائل داخلي ايرلند، انتخابات جاري 
در اين كشور را به آزموني دشوار براي وارادكار بدل كرده 
است. به گزارش يورونيوز، نخست وزير ايرلند پيش تر با 
اشاره به توافق برگزيت و تصويب آن از سوي نمايندگان 
مجلس بريتانيا، پيش از خروج رسمي بريتانيا از اتحاديه 
اروپا، زمان برگزاري انتخابات زودهنگام در كش��ورش 
را اعالم كرده بود. لئ��و واداكار از 201۷ تاكنون دولتي 
را با اقليت كرسي هاي مجلس ايرلند اداره كرده است. 
اكنون يك هفته پس از خروج رسمي بريتانيا از اتحاديه 
اروپا، جمهوري ايرلن��د در موقعيت ويژه اي قرار گرفته 
زيرا اين كشور تنها عضو اتحاديه اروپاست كه با بريتانيا، 
عضو پيشين و تازه گسسته همين اتحاديه، مرز زميني 
دارد. جمهوري ايرلند عالوه بر عضويت در اتحاديه اروپا 
با بريتانيا نيز روابط اقتصادي گسترده اي دارد. از سوي 
ديگر رويدادهاي پيشرو نيز از عوامل تأثيرگذار بر انتخابات 
ايرلند هستند. قرار است اعضاي اتحاديه اروپا مذاكرات 
تجاري پسابرگزيت را با دولت لندن آغاز كنند و در اين 
ميان ايرلند به دلي��ل جايگاه ژئوپليتيك ويژه در ميانه 
بريتانيا و اتحاديه نقش مهمي خواهد داش��ت. موضوع 
مبادالت تجاري و س��فرهاي زميني ميان جمهوري 
ايرلند با ايرلند شمالي كه بخشي از قلمرو رسمي بريتانيا 
در جزيره ايرلند است در دوره پسابرگزيت از مهم ترين 

مسائلي است كه در مذاكرات مطرح خواهد شد. 

 مخالفت محافظه كاران 
با همكاري لندن و هوآوي

گروه جهان|گروه��ي از نمايندگان ارش��د حزب 
حاكم محافظه كار بريتانيا در نامه اي سرگشاده به ساير 
اعضاي اين حزب، بر لزوم مخالفت با طرح دولت بوريس 
جانسون نخس��ت وزير براي مشاركت شركت چيني 
هوآوي در پروژه راه اندازي اينترنت پرسرعت نسل پنجم 
تاكيد كردند. به گزارش ايرنا، نويس��ندگان كه اسامي 
چهار وزير پيشين دولت در آن ديده مي شود، تصريح 
كردند، به جاي هوآوي مي توان از شركت هاي جايگزين 
استفاده كرد. آنها مي خواهند آنچه شركت هاي با خطر 
باال ناميده اند از اين پروژه حذف شوند. در اين نامه آمده: 
»ما به دنبال راهكاري هستيم كه اطمينان حاصل كنيم 
فقط شركت هاي قابل اعتماد به عنوان پيمانكاري اجراي 
اين پروژه مشاركت كنند.« به گفته آنها، پيمان كاران 
مي توانند از كشورهايي باشند كه در آنجا رقابت سالم، 
حاكميت قانون و احترام به حقوق بش��ر وجود داشته 
باشد. شوراي امنيت ملي بريتانيا دو هفته پيش باوجود 
مخالفت واشنگتن، با مشاركت محدود شركت هوآوي 
در پروژه راه اندازي اينترنت پرسرعت بريتانيا موافقت 
كرد. در اين پروژه، هوآوي از ارايه و نصب تجهيزات در 
بخش هاي حساس ش��بكه ارتباطات بريتانيا موسوم 
به هسته مركزي منع شده است و فقط مجاز خواهد 
بود تا 35 درصد از ابزار حواش��ي شبكه را تجهيز كند. 
اين ش��ركت چيني همچنين از مشاركت در مناطق 
نزديك به پايگاه هاي نظامي و هسته اي منع شده است. 
اياالت متحده در روزهاي گذشته فشار زيادي را عليه 
لندن اعمال كرد و با طرح اين ادعا كه شركت هوآوي با 
سرويس جاسوسي چين هم دست است، عدم همكاري 

لندن در اين زمينه را خواستار شده است. 

فروش هواپيماي رييس جمهور 
مكزيك از طريق بخت آزمايي

گروه جهان| از آنجايي كه براي هواپيماي اختصاصي 
رييس جمهور مكزيك مشتري پيدا نشده، قرار است 
كه اين هواپيما در يك مسابقه بخت آزمايي به فروش 
برس��د. بهاي بليت بخت آزمايي 26 دالر اعالم ش��ده 
اس��ت. به گزارش دويچه ول��ه، آن��درس مانوئل لوپز 
اوبرادور رييس جمهوري مكزيك ، اعالم كرده است كه 
قصد دارد هواپيماي بويينگ »۷۸۷ دريم الينر« ويژه 
رياست جمهوري اين كشور را از طريق التاري واگذار 
كند. قرار است كه شش ميليون بليت بخت آزمايي به 
ارزش ه��ر بليت 26 دالر فروخته ش��ود. لوپز اوبرادور 
گفته اس��ت كه درآمد حاصل از اين التاري در اختيار 
بيمارستان هاي كشور گذاشته مي شود. آندرس مانوئل 
لوپز اوبرادور رييس جمهور چپ گرا، پس از پيروزي در 
انتخابات سال 201۸ ميالدي وعده داد كه هواپيماي 
اختصاصي را بفروشد و فقط با هواپيماهاي مسافربري 
سفر كند. تاكنون براي خريد جت رييس دولت مشتري 
پيدا نشده است. گفته مي شود كه نگه داري اين هواپيما 
در اين مدت حدود يك ميليون و 500 هزار دالر هزينه 
برده است. پس از اعالم اين خبر، رسانه هاي مكزيك اين 
پرسش را مطرح كردند كه برنده بخت آزمايي چگونه 
مي تواند از عهده هزينه نگه داري آن برآيد. لوپز ابرادور در 
پاسخ گفته است كه برنده خوشبخت مي تواند به مدت 
يك سال به طور رايگان از فرودگاه  نظامي سانتا لوچيا يا 
فرودگاه بين المللي مكزيكوسيتي به عنوان پاركينگ 
اس��تفاده كند. فليپه كالدرون رييس جمهور پيشين 
مكزيك، هواپيماي ويژه رييس دولت را به قيمت 21۸ 
ميليون دالر خريده ب��ود. قيمت روز اين هواپيما بين 

130 تا 150 ميليون دالر است. 

ترامپ 2شاهد كليدي پرونده 
استيضاح را اخراج كرد

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
پس از تبرئه ش��دن در اين استيضاح، دو تن از شاهدان 
سرش��ناس اين دادرس��ي را اخراج كرد. منتقدان اين 
اخراج ها را انتقام گيري مي دانند. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، در حالي كه الكساندر ويندمن، از شاهدان كليدي 
پرونده اوكراين در روند دادرس��ي استيضاح ترامپ در 
كنگره امريكا، به بيرون از كاخ س��فيد هدايت شده بود، 
گوردون ساندلند، سفير اياالت متحده در اتحاديه اروپا 
نيز طي اطالعيه اي از كنار گذاشته شدن خود از اين مقام 
خبر داد. سرهنگ الكساندر ويندمن، كارشناس شوراي 
امنيت ملي امريكا در امور اوكراين، به گفته ديويد پرسمن 
وكيل اش توسط ماموران حراست كاخ سفيد به خارج 
از اين مجموعه هدايت شد. پرسمن از اين اقدام انتقاد 
كرده و گفته ترامپ از اين كارمند بلندپايه به خاطر بيان 
حقيقت انتقام گرفته است. ويندمن سال گذشته تماس 
تلفني 25 جوالي دونالد ترامپ با همتاي اوكرايني اش 
ولوديمير زلنسكي را نامعقول ارزيابي كرده و نگراني خود 
را با وكيل ش��وراي امنيت ملي امريكا در ميان گذاشته 
بود. در پي اين ماجرا اپوزيسيون حزب دموكرات روند 
محاكمه استيضاح دونالد ترامپ را به اتهام سوءاستفاده 
از قدرت و مانع تراشي در برابر تحقيقات كنگره امريكا به 
جريان انداخت. جمهوري خواهان اما چهارشنبه گذشته 
با اكثريت خود در سناي امريكا ترامپ را از اين اتهامات 
تبرئه كردند. به گزارش رسانه هاي امريكايي، يوگني برادر 
دوقلوي سرهنگ ويندمن نيز كه از كاركنان ارشد شوراي 
امنيت ملي امريكاست، اخراج ش��ده است. ران وايدن 
سناتور دموكرات، اين اخراج ها را انتقام تنگ نظرانه به 

تالفي بيان حقيقت ارزيابي كرده است. 
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صدها پرونده عليه محمد 
يونس، برنده نوبل صلح

گروه جهان| محمد يونس، مبتكر وام هاي خرد و 
كم بهره براي كمك به فقرزدايي و برنده جايزه نوبل 
صلح، ب��ه اتهام نپرداختن ح��ق كارمندانش تحت 
پيگرد قضايي قرار گفته است. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، بيش از صد تن از كاركنان ناراضي ش��ركت 
خدمات مخابراتي گرامين بنگالدش از محمد يونس، 
مديرعامل اين شركت، شكايت كردند. يونس متهم 
به ضايع كردن حق كارمندان خود ش��ده است. اين 
ش��ركت خصوصي مخابرات موظف است كه پنج 
درصد از سود خود را به كاركنان بپردازد، اما به گفته 
وكيل شاكيان، روساي شركت و در راس آنها يونس 
از پرداخت سهم آنان در 10 سال گذشته خودداري 
كرده اند. س��خنگوي برنده جايزه نوبل صلح حاضر 
نش��ده اس��ت، در رابطه با اين اتهام و شكايت هاي 
قضايي موضع گيري كند. شركت خدمات مخابراتي 
گرامين يكي از شركت هاي تابعه بانك گرامين است 
كه با هدف كمك به تنگدستان، به ويژه روستاييان 
بنگالدش، بنيان نهاده ش��د. كمك به روستاييان از 
طريق تلفن هاي همراه صورت مي گيرد، تلفن هايي 
كه ب��دون پيش پرداخت در اختيار اف��راد قرار داده 
مي ش��ود تا بتوانند از طريق آن درآمد داشته باشند. 
آنها براي اي��ن منظور وام كم بهره دريافت مي كنند. 
شركت مادر، يعني بانك گرامين، در1۹۸3 توسط 
محمد يونس با هدف پرداخت وام هاي خرد و كم بهره 
به تنگدستان و كشاورزان تاسيس شد. از طريق اين 
موسسه مالي ميليون ها نفر، به ويژه زناني كه سرپرستي 
خانواده را به عهده داشتند، توانستند با دريافت وام هاي 
اعتباري خرد و كم بهره شاغل شوند. محمد يونس و 
بانك او 2006 جايزه نوبل صلح را دريافت كردند. پنج 
سال پس از دريافت جايزه نوبل نخستين پرونده هاي 
قضايي عليه بانك و موسس آن به جريان افتاد. گفته 
شد كه نخست وزير وقت بنگالدش، شيخ حسينه، 
مسبب شكايت ها بوده است. حسينه يونس را متهم 
به مكيدن خون تنگدس��تان كرده بود، زيرا به گفته 
او، بهره بانك او حدود 20 درصد بوده اس��ت. يونس 
پس از اعالم عمومي ش��كايت ها، از سمت مديريت 
بانك استعفا داد. در پي آخرين شكايت ها، اقتصاددان 
برجسته بنگالدشي در ژانويه س��ال جاري با حكم 
دادگاه كار دستگير و با قيد وثيقه آزاد شد. او متهم به 
اخراج غيرقانوني سه  تن از كارمندان شركت مخابرات 
گرامين ش��ده بود. در س��ال هاي اخير گزارش هاي 
انتقادي درباره فوايد وام هاي خرد افزايش يافته است. 

كوتاه از منطقه

 لير در پايين ترين سطح
 ۸ ماه اخير

با وجود تالش هاي گس��ترده بانك مركزي و ديگر 
بانك هاي دولتي تركيه براي شكسته نشدن كانال 
6 لير، ن��رخ دالر در آخرين دور از معامالت هفتگي 
بورس استانبول به 6.04۸2 لير رسيد كه اين نرخ، 
كمترين نرخ برابري ثبت شده براي لير از ماه مه سال 
گذشته تاكنون است. به گزارش ايسنا، شكسته شدن 
اين كانال مقاومتي مهم باعث ايجاد نگراني در بين 

معامله گران از ريزش هاي بيشتر لير شده است. 

 اعتراض شهروندان اردني 
به افزايش بهاي برق 

شركت برق اردن شهروندان اين كشور را تهديد 
كرد كه اگ��ر قبض ها را پرداخت نكنند، برق آنها 
قطع خواهد ش��د. به گزارش راي اليوم، شركت 
برق اردن اعالم كرده هر ش��هروندي خواس��تار 
خدمات اين شركت باش��د، بايد هزينه آن را نيز 
بپردازد. ش��هروندان اردني در اعتراض به گران 
شدن آبونمان برق و در اعتراض به آن، از پرداخت 
قبض هاي گران امتناع مي كنند. گراني برق در اين 
كشور چالش هاي بسياري را در پي داشته است.

افزايش توليد ترياك 
در افغانستان

به رغم ادعاي امري��كا مبني بر كاهس زمين هاي 
زير كشت خشخاش در افغانستان، آمارها نشان 
مي دهد كه توليد ش��يره ترياك نسبت به 201۸ 
افزايش داشته و به 6 هزار و ۷00 تن رسيده است. 
در گزارش امريكا آمده در 201۸، 221 هزار هكتار 
زمين در افغانستان زيركشت خشخاش قرار داشت 
اما در 201۹ اين رقم به 160 هزار هكتار كاهش 
يافت و اين درحالي است كه در مقابل توليد شيره 

ترياك نسبت به 201۸ افزايش يافته است. 

تعويق اعتصاب عمومي 
پزشكان در عراق

صنف پزش��كان عراق از موكول شدن اعتصاب 
مسالمت آميز در بيمارستان ها به ماه آتي ميالدي 
خبر داد. به گزارش سومريه نيوز، صنف پزشكان 
عراق پيش تر از تصميم پزشكان اين كشور براي 
اعتصاب عمومي به مدت يك ماه به نشانه اعتراض 
به افت كيفيت نظام س��المت و فساد موجود در 

وزارت بهداشت و محيط زيست خبر داده بود.

عربستان درخواست پاكستان 
درباره كشمير را رد كرد 

عربستان با درخواست پاكستان براي بررسي مساله 
كشمير در نشست وزارتي سازمان همكاري اسالمي 
مخالفت كرده اس��ت. به گزارش هندو، مقام هاي 
پاكس��تاني پيش تر گفته بودند كه اس��الم آباد از 
طريق واداشتن عربستان به برگزاري اين نشست 
به پيروزي ديپلماتيكي رسيده است. اما عربستان 
درخواست هاي عمران خان نخست وزير اين كشور، 

براي بررسي مساله كشمير را نپذيرفته است.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sun. Feb 9.   يكشنبه  20  بهمن 1398   14 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1594  2020 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:12:18اذانمغرب:17:58اذانصبحفردا:5:32

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: ايسنا چهارمینجشنوارهصنايعدستیفجر

عكسروز

چهرهروز

فرامرز قريبيان از سينما خداحافظي كرد
»خروج آخرين فيلم من در سينماي ايران است«؛ اين مهم ترين و در عين حال ناخوشايندترين خبري بود كه در نشست رسانه اي فيلم 
»خروج« ابراهيم حاتمي كيا از زبان فرامرز قريبيان مطرح شد. بازيگري با نزديك به 5 دهه حضور مستمر و موثر در سينماي ايران كه 
حاال به نشانه »اعتراض« به عملكرد مديران سينماي ايران، سخن از خداحافظي به ميان آورده است. قريبيان كه در نشست خبري 
»خروج« درباره عالقه مندي اش به حضور در اين فيلم س��ينمايي به عنوان آخرين فيلمش در سينماي ايران گفت: »من نقش هاي 
معترض را خيلي دوست دارم، چون خودم معترض هستم.« در ادامه همين نشست در قامت يك بازيگر پيشكسوت و معترض ظاهر 

شد تا عليه آنچه »بچه بازي و غرض ورزي مسووالن سينمايي« مي دانست واكنش نشان دهد. 

بازارهنر

اجراي پرفورمنس »كابوسها و آينه« در ميالن
آرام قاسمي پرفورمنس »كابوسها و آينه« را در 
موزه فرهنگ هاي جهان اجرا مي كند. »كابوسها 
و آينه« دومين اثر آرام قاسمي پس از پرفورمنس 
»مرز« اس��ت كه در م��وزه فرهنگ هاي جهان 
»مودك« در ش��هر ميالن ايتالي��ا، روزهاي ۱۳ 
فوريه )۲۴ بهمن( و ۲ آوريل )۱۳ فروردين ۹۹( 
اجرا مي شود. »كابوسها و آينه« زبان شعر، حركت 
معاصر و مالتي مديا را در هم مي آميزد و با بياني 
مينيمال، ترس، انحالل و نابودي انس��ان معاصر 
را در هج��وم واقعيت هاي كاب��وس وار به تصوير 
مي كشد. قاسمي خود كارگرداني اين پرفورمنس 
را بر عهده دارد. ليست كامل عوامل اين نمايش 

عبارتند از شاعر :بيتا ملكوتي، مترجم ائوال مندل، 
موس��يقي: آنكيدو دارش، طراحي لباس: مهناز 
سيد اختياري، صدا: آليچه بتينلي و پائوال مندل، 

روابط عمومي: ايليا شمس. 

تاريخنگاري

مهدي بازرگان برنامه هاي دولت موقت را اعالم كرد
روز جمعه ۲۰ بهمن ۱۳5۷ مهندس مهدي بازرگان، نخست وزير دولت موقت انقالب 
طي يك سخنراني عمومي كه با حضور بيش از صد ها هزار نفر از مردم در دانشگاه تهران و 
خيابان هاي اطراف آن برگزار شد، برنامه هاي دولت موقت را تشريح كرد. از اولين ساعات 
صبح روز گروه هاي مختلف مردم به دانشگاه تهران رفته بودند تا به سخنراني مهندس 
بازرگان گوش دهند. در تمام خيابان هاي اطراف دانشگاه مردم جمع شده بودند. در اطراف 
مسجد دانشگاه كه قرار بود سخنراني در آنجا برگزار شود جمعيت زيادي آمده بودند و در 
خياباني كه به مسجد دانشگاه منتهي مي شد در يك طرف مردان و در طرف ديگر زنان 
ايستاده بودند. تا ساعت ۱۱ كه مهندس بازرگان وارد مسجد دانشگاه شد و سخنراني را 
آغاز كرد. او درباره انتظاراتي كه از وزراي دولت موقت وجود خواهد داشت، گفت: »چون 
هنوز وزرا معرفي نشده اند و نامي برده نشده مي توانم ذكري بكنم و بگويم: انتظار اينكه 
اين وزرا مريم بافته و عيسي رشته باشند نداشته باشيد. عرض كردم بزرگ ترين ضربه اي 
كه حكومت استبدادي طي ۲5۰۰ سال و مخصوصاً پنجاه و چند سال اخير به اين ملت و 
مملكت زد از بين بردن شخصيت ها و رجال يا به قول آن صدراعظم ناصرالدين شاه، ايجاد 
قحط الرجال بود. بنابراين هيچ يك از اين آقايان وزرا از جميع جهات كامل، بي عيب، مبرا، 
مصلح، متخصص و كامل نخواهند بود. آنچه از حاال مي خواهم تقاضا كنم، آن عمل بعدي، 
آنچه بعد از فوت وقت يا موقع خداحافظي بگويم و حالليت بطلبم از هم اكنون از همه ملت 
ايران اين حالليت را علي الحساب روي خبط ها، خطا ها و اشتباه ها مي طلبم، منتها آنچه 
اكنون وعده مي دهم و از جانب وزرا آينده هم عرض مي كنم داش��تن حسن نيت، قصد 
خدمت و فعاليت است. اما تضمين به اينكه هيچ عيبي، ايرادي، خطايي، نقصي نباشد و از 
دست ما گناهي و ناحقي سر نزند ندارم. اگر شما داريد فكرتان را عوض كنيد. نمي گويم 
دولت را عوض كنيد. مي گويم فكرت��ان را عوض كنيد.«  او ادامه داد: تا اينجاي عرايضم 

تشكرات از خدا و خلق و همچنين تقاضا ها و توقعات بود و بستن پيمان متقابله اي كه بعد از 
اين بايد رعايت و اجرا شود. اما برنامه كلي و ترتيب كار دولت به اين شرح است، همانطور كه 
اطالع داريد و مقام رهبري انقالب در انتصاب رييس دولت اعالم فرمودند خطوط اصلي و 
وظايف دولت موقت به قرار ذيل است: ۱- احراز و انتقال قدرت ۲- ارايه و اثبات حقانيت 
)همان رفراندوم( ۳- احياء و اداره و اصالح مملكت ۴- انتخابات مجلس موسسان و ارجاع 
به آراي عمومي براي تدوين و تصويب قانون اساسي جديد 5- انتخابات مجلس شوراي 

ملي 6- استعفا و تحويل كار به رييس جمهور و به دولت رسمي بعدي.

مخاطبان تئاتر فجر سالن »يونان« را ترك كردند
نهمي��ن روز از س��ي و هش��تمين جش��نواره 
بي��ن الملل��ي تئاتر فجر ب��ا تأخير حض��ور وزير 
آموزش و پرورش براي تماشاي نمايش »بيگانه 
در خانه« و همچنين ترك سالن اجراي نمايش 
»تسال« از يونان توسط مخاطبان همراه شد. سي 
و هشتمين جش��نواره بين المللي تئاتر فجر روز 
جمع��ه ۱۸ بهمن، نهمي��ن روز برگزاري خود را 
سپري كرد و به روزهاي پاياني خود نزديك شد. 
در اين روز نمايش »بيگانه در خانه« به كارگرداني 
محمد مساوات در سالن اصلي نيز آخرين اجراي 
خود را در جش��نواره پشت سر گذاشت؛ اجرايي 
كه با اس��تقبال قابل توجه مخاطبان همراه بود و 
حتي باعث ازدحام پشت درهاي ورودي مجموعه 
تئاتر شهر ش��د. يكي از مهمانان آخرين اجراي 
»بيگانه در خانه«، محسن حاجي ميرزايي وزير 
آموزش و پرورش بود. وزير با تأخير به سالن اصلي 
مجموعه تئاتر شهر رسيد و اين در حالي بود كه 
مخاطبان در سالن نشسته و در انتظار آغاز اجراي 
نمايش بودند. اصحاب رس��انه نيز كه از ساعتي 
پيش در انتظار حضور حاجي ميرزايي بودند نيز 
در مقابل در ورودي سالن اصلي مجموعه مجال 
طرح چند پرس��ش را از مقام اول وزارت آموزش 
و پ��رورش پيدا كردن��د. البته اي��ن اولين باري 
نيس��ت كه وزراي دولت در مع��دود حضورهاي 
خود در سالن هاي تئاتري باعث تأخير در اجراي 
نمايش ها مي ش��وند. هميشه زمان بندي حضور 
وزرا و برخي مسووالن به گونه اي است كه اجراي 
نمايش ها با تأخيري شروع مي شود و مخاطبان 
بدون اينكه بدانند چرا، بايد در س��الن به انتظار 
بنش��ينند. در اين دوره از جش��نواره تئاتر فجر، 
حضور وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي نيز باعث 
تأخير در اجراي نمايش »صدمين س��الگرد فتح 
گريه« شد. درس��ت اس��ت كه وزرا و مسووالن 

درگيري ه��اي متعددي دارند ام��ا هيچ بهانه اي 
براي بي توجهي و رعايت نكردن آداب تماش��اي 
تئاتر قابل قبول نيست. اما در نهمين روز جشنواره 
تئاتر فجر، نمايش »تس��ال« از كش��ور يونان در 
سالن س��مندريان مجموعه تئاتر شهر به صحنه 
رفت. هميشه و در دوران هاي مختلف جشنواره، 
مخاطب��ان، هنرمندان و فع��االن عرصه تئاتر به 
دنبال تماشاي آثار بين الملل جشنواره هستند 
ولي در اكثر اوقات اين آث��ار كيفيت قابل قبولي 
ندارند. اين اتفاق در خصوص نمايش »تسال« نيز 
به زعم مخاطبان، صادق بود. اولين اجراي نمايش 
»تس��ال« كه قرار ب��ود س��اعت ۱۸ روي صحنه 
برود، با ۴5 دقيقه تأخير شروع شد كه اين امر با 
انتقاد مخاطبان همراه بود اما بعد از آغاز نمايش 
هم تعدادي از مخاطبان ب��ه اعتراض به كيفيت 
نمايش، سالن سمندريان تماشاخانه ايرانشهر را 
ترك كردند. تنها بخش سي و هشتمين جشنواره 
بين الملل��ي تئاتر فجر كه همچنان توانس��ته با 
استقبال مخاطبان اجراهاي خود را سپري كند، 
بخش تئاترهاي خياباني جشنواره است. استقبال 
مخاطبان در نهمين روز جشنواره نيز از آثار بخش 
خياباني قابل قبول بود. سي وهشتمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر، با دبيري نادر برهاني مرند 
در روز دوشنبه ۲۱ بهمن در تاالر وحدت به كار 

خود پايان مي دهد.

معرفي »دنياي بدون جنگ« علي رهبري به مسابقه گرمي 
يكي از قطعات پروژه »مادرم ايران« به آهنگسازي 
علي رهبري كه چندي پيش به خوانندگي محمد 
معتم��دي پي��ش روي مخاطبان ق��رار گرفت از 
س��وي يك كمپاني معتبر كش��ور آلمان به دوره 
بع��دي مس��ابقه »گرم��ي« معرفي ش��د. قطعه 
»شماره ۴« پوئم س��مفونيك »مادرم ايران« اثر 
علي رهبري آهنگساز و رهبر اركستر بين المللي 
كشور با نام »دنياي بدون جنگ« توسط كمپاني 
بين المللي »ناكسوس« كشور آلمان براي شركت 
در مسابقه گرمي سال آينده انتخاب شد. اين اثر 
۲۸ دقيقه اي در س��ال ۱۳۹6 روي اشعار سعدي 
شيرازي و محمد فريد ناصري براي خواننده ايراني 
و اركس��تر بزرگ سمفونيك س��اخته و به استاد 
حس��ين دهلوي هديه شده اس��ت. در ادامه اين 
خبر كه توسط علي رهبري به رسانه ها ارسال شده 
عنوان شده كه پوئم سمفوني »مادرم ايران« كه 
در كنسرتي با صداي محمد معتمدي و همراهي 

اركستر س��مفونيك دولتي آنتاليا با صدابرداري 
جان ايكالو مديريت پروژه باربد بيات در س��الن 
آس��پندوس آنتالي��ا به صورت زنده ضبط ش��ده 
است، شامل ۱۱ قطعه بوده كه در ۳ آلبوم توسط 
كمپاني ناكسوس به بازار بين المللي عرضه شده 
است. جوايز گرمي از جوايز بين المللي موسيقي 
است كه از سال ۱۹5۹ ساالنه از سوي »آكادمي 
ضبط« در لس آنجلس ب��ه هنرمندان و تيم هاي 

ضبط اهدا مي شود.

میراثنامه

سرانجام موزه »دفينه« زمستان سال آينده معلوم مي شود
رييس بنياد مستضعفان از بازگش��ايي موزه »دفينه« 
تا زمس��تان س��ال آينده، خبر داد و درباره بازگرداندان 
اموال »كاخ مرمر« گفت: متعلقات »كاخ مرمر« محفوظ 
است و همه آنها برگردانده مي شود. ساختمان معروف 
به »دفينه« قرار بود، يك س��وپر ماركت بزرگ باشد كه 
پيش از انقالب به سفارش يك مالك خصوصي طراحي 
شد اما به افتتاح نرسيد و بعد از انقالب هم در اختيار بنياد 
مستضعفان قرار گرفت. اين بنا كه معماري آن برگرفته از 
مكتب »فرانك لويد رايت« است، توسط »كمال كمونه« 
طراحي ش��ده و واجد ارزش شناخته شده است. با اين 
حال در سال ۱۳۹5 اخباري درباره تخريب فضاي داخلي 
اين بناي ارزشمند منتشر ش��د. شش ماه بعد، سپيده 
سيروس نيا، معاون وقت ميراث فرهنگي تهران درباره 
اين تخريب گفت: به نظر مي رسد در داخل ساختمان 
كار مي كنند و قصد استحكام بخشي دارند، تا جايي كه 
مي دانيم يك سري ديوارها و سقف ها را حذف كرده اند. 
به دنبال اين اظهارنظر مدير وقت روابط عمومي موسسه 
موزه هاي بنياد مستضعفان هم در واكنش به اداره كل 
ميراث فرهنگي تهران اين پاسخ را داده بود: چه چيزي 
را بايد اط��الع مي داديم؟ اگر قصدمان تخريب بود، بايد 
به آنها خبر مي داديم. آن موقع علت بازسازي، اين طور 

اعالم شد: ستون هاي اصلي ساختمان »دفينه« كمانه 
كرده و در حال ريزش است، بنابراين طرح مقاوم سازي 
ساختمان و بازس��ازي براي ايجاد چند واحد موزه اي و 
استاندارد كردن خزانه موزه هاي بنياد مستضعفان تهيه 
ش��د. هيچ تخريبي در اين فضا انجام نمي شود و فقط 
عمليات مقاوم سازي و بازس��ازي موزه در دست انجام 
است. به دنبال اين كشمكش ها، سرانجام خردادماه سال 
۱۳۹6 زهرا احمدي پور، رييس وقت س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور،  در واكنش 
به اين اقدام يك سويه بنياد مستضعفان، وارد عمل شد و 
با ثبت اين بناي تاريخي در فهرست آثار ملي و ابالغ آن 
 در نامه اي به استاندار وقت تهران اعالم كرد: »موزه دفينه 

)تماشاگه پول( واقع در استان تهران، ميدان ونك، بلوار 
ميرداماد، نبش كوچه دفينه كه پس از طي تش��ريفات 
قانوني الزم به ش��ماره ۳۱۷۱6 م��ورخ ۱۳۹6/۳/۱ در 
فهرس��ت آثار ملي ايران به ثبت رس��يده است.« حاال 
آن طور كه پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان مي گويد، 
اين ساختمان با كاربري موزه قرار است به زودي آغاز به 
كار كند. او به ايسنا گفت كه به زودي چهار موزه را افتتاح 
مي كنند، از موزه دفينه هم يادي كرد و گفت: موزه دفينه 
در خيابان ميرداماد كه موزه اي متروكه بود را بازسازي 
خواهيم كرد و سال آينده درهاي اين موزه به روي مردم 
باز خواهد شد. او همچنين درباره متعلقات خود كاخ مرمر 
و به نمايش گذاشتن آن افزود: آنچه ما تحويل گرفتيم 
همه محفوظ است، البته خيلي هايشان در همين موزه به 
نمايش گذاشته شده است. بعضي ها هم در خزانه است و با 
همراهي ميراث مرمت مي شود. يك تعداد اثر به مجموعه 
كاخ مرمر نيز اضافه ش��ده كه قبال در اين كاخ نبوده و از 
خزانه موزه هاي بنياد اضافه شده است. قانون موزه ها اين 
است كه معموال يك سوم از مجموع آثار نگهداري شده 
در خزانه به نمايش گذاشته مي شود و دو سوم در خزانه 
مي ماند و هر بار چرخش بين آثار صورت مي گيرد تا آثار 

براي بازديدكنندگان تكراري نباشد.

ايستگاه

»جوكر« نامزد »تمشك طاليي« 

كارگردان »جنگ ستارگان« 
فيلم علمي- تخيلي مي سازد

در حالي كه امشب مراسم 
اس��كار برگزار مي ش��ود، 
جايزه »تمشك طاليي« 
ك��ه ب��ه بدترين ه��اي 
صنعت سينما مي پردازد، 
نامزده��اي چهلمي��ن 
دوره خود را معرفي كرد. 
هاليوود ريپورتر نوشت: در 

اين ميان بدترين فيلم ها »گربه ها«، »مراسم ترحيم 
خانواده مادئا« و »رمبو: آخري��ن خون« بوده اند كه 
هر يك در ۸ رشته نامزد دريافت جايزه شده اند. اين 
جوايز امس��ال يك بخش جديد به نام »بي توجهي 
بي پروا به زندگي انسان ها و اموال عمومي« نيز دارد 
كه »جوكر« نيز در ميان نامزدهاي آن جايزه گرفته 
اس��ت. نامزدهاي دريافت جوايز امسال عبارتند از: 
بدترين فيلم: »گربه ها«، »ديوانه«، »ش��ارون تيت 
فراموش ناشدني«، »مراسم ترحيم خانواده مادئا«، 
»رمبو: آخرين خون«، بدترين بازيگر مرد نقش اصلي: 
جيمز فرانكو براي »زيرووي��ل«، ديويد هاربور براي 
»پسر جهنمي«، متيو مك كانهي براي »آرامش«، 
سيلوستر استالونه براي »رمبو: آخرين خون«، جان 
تراولتا براي »ديوانه« و »رنگ تجاري«، بدترين بازيگر 
زن نق��ش اصلي: هيالري داف براي »ش��ارون تيت 
فراموش نشدني«، آن هاتاوي براي »كالهبرداري« 
و »آرامش«، فرانچسكا هي وارد براي »گربه ها«، تيلر 
پري براي »مراسم ترحيم خانواده مادئا«، ربل ويلسون 
براي »كالهبرداري«، بدترين كارگردان: فرد درست 
براي »ديوانه«، جيمز فرانكو براي »زيروويل«، آدريان 
گرنبرگ براي »رمبو: آخرين خون«، تام هوپر براي 
»گربه ها«، نيل مارشال براي »پسر جهنمي«، بدترين 
فيلمنامه: »گربه ها«، »شارون تيت فراموش ناشدني«، 
»پسر جهنمي«، »مراس��م ترحيم خانواده مادئا«، 
»رمبو: آخرين خون«، همچنين در بخش جديد كه 
به نام »بي توجهي بي پروا به زندگي انسان ها و اموال 
عمومي« امسال به جايزه تمشك طاليي اضافه شده 
است، فيلم هاي»ش��ارون تيت فراموش ناشدني«، 
»روي بتن كشيده شده«، »پسر جهنمي«، »جوكر«، 

»رمبو: آخرين خون« كانديدا شدند. 

گ��ِرت ادواردز كارگردان 
»جنگ س��تارگان: يك 
س��ركش« روي صندلي 
كارگردان��ي ي��ك فيلم 
علمي- تخيلي مي نشيند. 
ورايت��ي نوش��ت: گ��رت 
ادواردز كارگ��ردان »يك 
سركش: داستاني از جنگ 

ستارگان« براي ساخت يك پروژه بي نام علمي- تخيلي 
از سوي كمپاني »نيو ريجنسي« انتخاب شد. اين پروژه 
كه ايده آن از س��وي ادواردز مطرح شده يك داستان 
علمي- تخيلي است كه در آينده نزديك مي گذرد. 
مناب��ع گفته اند انتخ��اب بازيگران در دس��ت انجام 
است و اميد مي رود فيلمبرداري اين فيلم از تابستان 
شروع شود. نخس��تين تجربه كارگرداني ادواردز با 
تريلر »هيوالها« انجام ش��د كه در آن او هم به عنوان 
كارگردان و هم نويس��نده و فيلمبردار و طراح توليد 
كار كرد. اين فيلم نزد منتقدان جايگاه خوبي به دست 
آورد و او به زودي براي كارگرداني »گودزيال« در سال 
۲۰۱۴ انتخاب شد. اين بازسازي از فيلم »گودزيال« با 
فروش 5۲۴ ميليون دالري در سراسر جهان روبه رو 
شد و پس از آن »گودزيال: شاه هيوالها« سال پيش 
راهي سينماها شد. »گودزيال در برابر كونگ« نيز قرار 
است در پايان ۲۰۲۰ ديده شود. در حالي كه ادواردز 
از ساخت دنباله هاي گودزيال آزاد شد، براي لوكاس 
فيلم يكي از فيلم هاي »جنگ ستارگان« يعني »يك 
سركش« را ساخت كه يك ميليارد دالر فروش كرد كه 

بيش از 5۰۰ ميليون دالر آن در امريكا بود.

فدراسيون فوتبال با اختيار كامل »اسكوچيچ« را انتخاب كرد

ميزباني ايراني ها در آسيا قطعي نيست

ب��ه دنب��ال انتخ��اب اس��كوچيچ ب��راي 
سرمربيگري تيم ملي فوتبال ايراني، حواشي 
درباره نحوه انتخاب او ايجاد شد، زمزمه هايي 
كه حكايت از آن داشت اكوچيچ با البي برخي افرادي كه 
پيش از اين هم س��ابقه جابه جايي او در تيم هاي ايراني را 
داشتند توانست سكان تيم ملي را به دست گيرد اما وزير 
ورزش و جوانان در واكنش به انتخاب دراگان اسكوچيچ 
به عنوان س��رمربي تيم ملي فوتبال گفت: سرمربي تيم 
ملي فوتبال ايران با اختيار كامل از س��وي فدراس��يون 
 فوتب��ال ص��ورت گرفته و ق��رارداد او بلندمدت اس��ت .

  مسعود سلطاني فر افزود: انتخاب سرمربي تيم ملي فوتبال 
ايران با اختيار كامل از س��وي فدراسيون فوتبال صورت 
 گرفته و قرارداد او بلندمدت و تا راهيابي به جام جهاني است .

 وي افزود: فدراسيون فوتبال بعد از انتخاب سرمربي تيم 
ملي بايد به سرعت روند آماده سازي و برنامه ريزي مفصل و 
موثر براي ششمين صعود ايران به جام جهاني را دنبال كند. 
سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان و نام هاي زيادي 
كه مطرح شد؛ دراگان اسكوچيچ به صورت رسمي هدايت 

تيم ملي فوتبال ايران را بر عهده گرفت تا چهل و هفتمين 
س��رمربي تاريخ فوتبال ايران باشد.  اسكوچيچ جانشين 
مارك ويلموتس ش��د و حاال بايد تيم ملي را براي حضور 

در مسابقات انتخابي جام جهاني و جام ملت ها آماده كند 
و نخستين آزمون او در تاريخ هفت فروردين ماه در برابر 

هنگ كنگ در ورزشگاه آزادي خواهد بود.

طبق جدول منتشر شده در كنفدراسيون فوتبال آسيا 
هنوز ه��م ميزباني تيم هاي ايران��ي در خانه براي ليگ 
قهرمانان آسيا قطعي نيست. مديران چهار نماينده ايران 
به همراه مهدي علي نژاد معاون وزارت ورزش و ابراهيم 
شكوري سرپرست دبيركلي فدراسيون فوتبال چندي 
پيش براي برگرداندن راي كنفدراس��يون فوتبال آسيا 
مبني بر محروميت نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان 
آسيا راهي مالزي ش��ده بودند.  AFC پيش از اين اعالم 
كرده بود كه تيم هاي ايراني به خاطر ش��رايط امنيتي 
نمي توانند در كشور خودشان ميزبان حريفان آسيايي 
خود باشند و بايد در زمين بي طرف به ميدان بروند. بعد از 
اعتراض ايران، AFC پيشنهاد جديدي را مطرح و عنوان 
كرد تيم هاي ايراني ابتدا بازي هاي خارج از خانه خود را 
برگزار كنند و سپس بعد از بررسي شرايط امنيتي ايران 
و در صورت فراهم بودن شرايط، سه بازي برگشت را در 
خانه خود ميزبان باشند. اين موضوع هم مورد اعتراض 
ايران قرار گرفت. بعد از برگزاري جلسه ايراني ها با دبير 
كل كنفدراسيون فوتبال آسيا وزارت ورزش و باشگاه هايي 
مثل استقالل و پرس��پوليس با افتخار و با سر و صداي 
زيادي از يك »پيروزي ب��زرگ« صحبت كردند مبني 
بر اينكه AFC اين ش��رط امنيتي را هم برداشته است و 
بازي هاي برگش��ت قطعًا در ايران برگزار مي شود. البته 
AFC دوبار بعد از اين جلس��ه در بيانيه هايي اين شرط 
امنيتي را ذكر كرد ك��ه با اعتراض مجدد ايراني ها و بعد 

از چند س��اعت اين ش��رط را حذف كرد! با اين حال در 
دفترچه راهنماي مسابقات ليگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسيا 
كه اطالعات كامل تيم ها را به روزرساني و منتشر كرده 
است، هنوز ميزباني تيم هاي ايراني در خاك خود قطعي 
نيست؛ درست بر خالف آنچه وزارت ورزش و باشگاه هاي 
ايراني بارها بر آن تاكيد كرده بودند. با اين حال سرپرست 
دبيركلي فدراسيون فوتبال پس از جلسه با اعضاي فيفا 
درباره نشست هايي كه در چند روز اخير در زوريخ داشته 
است به نكاتي از جمله تعيين تكليف ميزباني ايران در 
بازي هاي آسيايي اشاره كرد. ابراهيم شكوري، سرپرست 
دبيركلي فدراسيون فوتبال درباره سفر خود به زوريخ، مقر 
فيفا گفت: در جلساتي كه با معاون دبيركل فيفا، خزانه دار 
فيفا، مسوول مالي فيفا، مس��وول توسعه فوتبال فيفا، 
مسوول حسابرسي و انطباق فيفا برگزار كرديم بيشترين 
بحث ما پيرامون مسائل مالي، مطالبات فدراسيون و نحوه 

دريافت مطالبات بود. همچنين درباره پروژه هاي اجرايي 
و كمك هاي فيفا نيز به بح��ث و تبادل نظر پرداختيم. 
همچنين مطالبات باشگاه ها از ديگر مواردي بود كه در 
جلسه با مسووالن فوق مطرح كرده و درباره راهكارهاي 
پرداخت و رفع مشكالت فدراسيون فوتبال ايران با توجه 
به تحريم هايي كه وجود دارد، صحبت كرديم. او افزود: 
مهم ترين بحثي كه طبق شعار فيفا مطرح كرديم اين است 
كه ورزش و فوتبال بايد از سياست جدا باشد. همان طور كه 
مطلع هستيد اين شعار فيفا است. متاسفانه اين تحريم ها 
بحث سياسي است كه روي فوتبال ما اعمال مي شود و 
اين امر با شعار فيفا و فوتبال در تضاد است. نمايندگان 
فيفا اين موضوع را قبول داش��ته و در تالش هس��تند تا 
اين مش��كل برطرف ش��ود. از طرف فدراسيون فوتبال 
راهكارهاي مختلفي داده شد تا مطالبات خود را دريافت 
كنيم. شكوري در پايان گفت: مقرر شد حداكثر تا يك يا 
دو هفته آينده نظر نهايي خود را اعالم كنند و ما بتوانيم به 
حق فوتبال ايران و باشگاه ها برسيم. نكته مهم ديگري كه 
بود اين است كه مسووالن فيفا نظرشان مثبت بود و اعالم 
كردند در اولين فرصت مطالبات فدراسيون فوتبال ايران را 
از فيفا به فدراسيون و باشگاه ها پرداخت مي كنند. ما تاكيد 
داشتيم با توجه به اينكه فوتبال از سياست جدا است، فيفا 
از ما يكسري توقعات و درخواست دارد و در مقابل به عنوان 
عضوي از فيفا، فدراسيون فوتبال ايران نيز اين درخواست 

را دارد كه اين مبالغ حتما پرداخت شود.

ورزشي
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