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هفته اول بهمن ماه موعد تصويب لوايح مالي ايران بود. جو 
سنگيني كه در كشور به دليل وقايع تلخ دي ماه حاكم 
بود باعث شد كه اين مس��اله به دست فراموشي سپرده 
شود و مساله »اف اي تي اف« مسكوت باقي بماند. موضوع 
»س��ي اف تي« و پالرمو براي ماه ها بحث داغي ميان دو 
جريان سياسي اصلي كش��ور بود. دولت كه مي دانست 
براي ادامه فعاليت هاي بين المللي به تصويب لوايح مالي 
نياز دارد فش��ار زيادي براي تصويب اين لوايح گذاشت. 
اين فشار صرفا از طريق مجلس و مذاكرات رسمي ميان 
نهاده��اي دولتي و حاكميتي نبود بلكه موج رس��انه اي 
گسترده اي براي اين موضوع طراحي شد. مصاحبه هاي 
گوناگوني از مقامات دولتي و كارشناس��ان در خصوص 
اهميت تصويب »اف اي تي اف« صورت گرفت. در مقابل 
چهره هاي مخال��ف دولت نيز اس��تدالل مي كردند كه 
تصويب لوايح مالي مشكالت بيشتري براي كشور ايجاد 
مي كند و به نوعي خيانت است. بحث به قدري باال گرفت 
كه در سطح مردم عادي هم همگان از مساله آگاه شدند. 
حتي تريبون نماز جمعه هم محل اي��ن منازعات بود و 
در اين خصوص بحث ش��د.  امروز ش��رايط اقتصادي- 
بين المللي كشور نسبت به آغاز بحث تفاوت جدي پيدا 
كرده اس��ت. اولين تفاوت در رفتار خصمانه دولت هاي 
مختلف عليه ايران است. ديگر مس��اله در حد توييت و 
سخنراني نيست بلكه شاهد طيف گسترده اي از اقدامات 
عليه ايران هس��تيم. طبيعتا ورود ايران به ليست سياه 
فرصت مغتنمي براي بيگانگان است كه از آن نخواهند 
گذشت. تفاوت دوم در مساله شدت گرفتن تحريم است. 
روزي كه اين بحث براي اولين بار مطرح مي ش��د اصوال 

كشور در چنين فشار تحريمي نبود و فشار بين المللي به 
ايران بي سابقه است. در ابتداي راه بحث بر سر اين بود كه 
تصويب اين لوايح براي تجار مفيد است اما امروز مي گوييم 
اگر اين لوايح تصويب شود آيا اصوال مسيري براي تجارت 
مستقيم باقي مانده است؟ اما موضوع مهم تري در ميان 
اين دعواهاي داخلي مغفول واقع شده است و آن مشكل 
اثر  رواني ورود ايران به ليس��ت سياه است. هرچند اميد 
اين اس��ت كه فرصت براي ايران تمديد شود اما به نظر 
نمي رسد فرصت مجددي وجود داشته باشد و احتماال 
امريكا تمام تالشش را براي سخت تر شدن مسير ايران به 
كار خواهد بست. در چنين شرايطي طبيعتا بايد جامعه را 
آماده كرد كه تحريم ها به قدري پيشرفت كرده است كه 
حتي در صورت ورود ايران به ليست سياه اثر  آن چندان 
ديده نخواهد شد. خطر بروز شوك رواني به جامعه بسيار 
بيشتر از مساله گسترش تحريم ها ناشي از عدم تصويب 
لوايح مالي است. مثال واضح درباره اين موضوع بيماري 
است كه در زمان س��المتي به وي توصيه هاي بهداشتي 
مي شود اما وقتي به بيماري جدي دچار شده ديگر موضوع 
توصيه هاي بهداشتي براي س��الم ماندن چندان داراي 
اهميت نيس��ت. در ماه هاي گذش��ته به ويژه هفته هاي 
اخير بحث به قدري داغ شده بود كه اين خطر وجود دارد 
فرداي ورود ايران به ليست سياه شاهد شوك به اقتصاد 
باشيم و در بهترين حالت با هزينه سنگين بازارهاي ارزي 
و بازار سرمايه كنترل مي شود. وقتي صحبت از اتحاد براي 
گذر از بحران مي كنيم به اين معني است كه ديگر مساله 
جناحي در خص��وص »اف اي تي اف« را كن��ار بگذاريم و 
هرچند مدت ها براي تصويب لواي��ح جنگيديم اما امروز 
براي حساسيت زدايي از جامعه بپذيريم كه در پايان بهمن 

قرار نيست اتفاق چندان مهمي رخ دهد. 

فصل حساسيت زدايي از اقتصاد
سرمقاله

تبصره 14 - تبص��ره ياران��ه اي - اليحه بودجه س��ال 
1399 كه در هفته گذشته مس��كوت مانده بود ديروز 
در كميسيون تلفيق مورد بررس��ي مجدد قرار گرفت و 
تغييرات تازه اي در آن روي داد. در حالي كه روز گذشته 
محمد ش��ريعتمداري وزير تعاون،  كار و رفاه اجتماعي 
در پاس��خ به س��وال خبرنگار »تعادل« از م��دل آزمون 
وس��ع براي پرداخت يارانه معيش��تي توضيح مي داد، 
 كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1399 به بررسي 
تبصره 14 اليحه بودجه پرداخته بود. براس��اس تغيير 
قيمت بنزين كه در آبان ماه امس��ال رخ داد، قيمت هر 
ليتر بنزين سهميه بندي ش��ده به 1500 تومان و آزاد 
به 3000 تومان تغيير ياف��ت . تغييري كه با اعتراضاتي 
همراه بود. دولت در پي اين تغيير از توزيع يارانه اي تقريبا 
معادل 50 ه��زار تومان به ازاي هر نفر بين مش��مولين 
-60 ميليون نفر - كه اين دولت آن را يارانه معيش��تي 
نام نهاده بود خب��ر داد . بر همين اس��اس در تبصره 14 
اليحه بودجه سال 1399 دولت پيش بيني كرده بود كه 
31 هزار ميليارد تومان يارانه معيشتي ميان مشمولين 
توزيع كند. اين يارانه با يارانه هدفمندي كه به ازاي هر 
نفر 45 هزار تومان اس��ت و تقريبا بين 80 ميليون نفر 
توزيع مي شود فرق دارد .  اكنون سخنگوي كميسيون 
تلفيق مجلس مي گويد كه با نظر اعضاي اين كميسيون، 
يارانه معيشت بنزين در سال آينده به همه يارانه بگيران 
به طور مساوي تعلق مي گيرد. هادي قوامي سخنگوي 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه س��ال 99 در گفت وگو 
با خانه ملت در تش��ريح نشست كميسيون متبوعش، 
گفت: در نشس��ت اين كميس��يون، تبصره 14 اليحه 
بودجه سال 99 مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نماينده 
مردم اسفراين در مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: با 

تصويب كميسيون تلفيق مجلس، يارانه معيشت بنزين 
در سال آينده به همه يارانه بگيران به طور مساوي تعلق 
مي گيرد و به افراد تحت پوشش كميته و بهزيستي ۲0 
درصد بيش��تر تعلق خواهد گرفت. از س��وي ديگر يك 
عضو ديگر كميسيون تلفيق بودجه سال 99 به فارس 
گفت: با مصوبه كميسيون تلفيق درآمدهاي مربوط به 
يارانه معيشتي و همچنين يارانه نقدي با هم ادغام و در 
نتيجه هر 78 ميليون ايراني از دريافت يارانه معيشتي 
و نقدي برخوردار مي ش��وند. احمد اميرآبادي فراهاني 
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
نشست ديروز عصر كميس��يون تلفيق بودجه سال 99 
گفت: اعضاي كميسيون در اين جلسه 4۲ هزار ميليارد 
تومان درآمد مربوط به يارانه نق��دي و 31 هزار ميليارد 
تومان درآمد مربوط به يارانه معيشتي در سال 99 با هم 
ادغام خواهند شد. وي افزود: بر اين اساس هر 78 ميليون 
ايراني با ادغام اين درآمدها از يارانه نقدي و معيشتي به 
صورت توامان بهره مند خواهند ش��د. عضو كميسيون 
تلفيق سال 99 اظهار داش��ت: همچنين بر اساس اين 
مصوبه مددجويان كميته امداد و س��ازمان بهزيستي 
يارانه را با ۲0 درصد بيش��تر از سايرين دريافت خواهند 
كرد. اميرآبادي خاطرنش��ان كرد: اعضاي كميس��يون 
تلفيق همچنين وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي را 
مكلف كردند تا با بهره گيري از اطالعات در اختيار نسبت 
به شناسايي س��ه دهك پر درآمد جامعه و حذف آنها از 
فهرست يارانه بگيران اقدام و داليل و مدارك الزم را براي 
حذف اين افراد ارايه كند. وي افزود: عالوه بر اين بر اساس 
مصوبه كميسيون، سازمان هدفمندي يارانه ها مكلف 
شد تا زمينه را براي ثبت نام افرادي كه تاكنون موفق به 

ثبت نام براي دريافت يارانه نشده اند را فراهم آورد.

تغيير مهم كميسيون تلفيق در اليحه بودجه سال 1399
يارانه معيشتي با هدفمندي ادغام شد
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هفت��ه اول بهم��ن ماه 
موع��د تصوي��ب لوايح 
مال��ي اي��ران ب��ود. جو 
س��نگيني كه در كشور 
به دلي��ل وقايع تلخ دي 
ماه حاكم بود باعث شد 
كه اين مساله به دست 
فراموشي سپرده شود و 
مساله »اف اي تي اف« مسكوت باقي بماند. موضوع 
»س��ي اف تي« و پالرمو براي ماه ه��ا بحث داغي 
ميان دو جريان سياس��ي اصلي كشور بود. دولت 
كه مي دانست براي ادامه فعاليت هاي بين المللي 
به تصويب لوايح مالي نياز دارد فشار زيادي براي 
تصويب اين لوايح گذاشت. اين فشار صرفا از طريق 
مجلس و مذاكرات رسمي ميان نهادهاي دولتي 
و حاكميتي نبود بلكه موج رسانه اي گسترده اي 
ب��راي اين موض��وع طراحي ش��د. مصاحبه هاي 

گوناگوني از مقامات دولتي و ...

فراز جبلي

 صفحه 5  

بازار سرمايه

 وزن مناسب بازار 
در بودجه 99

با تقديم اليحه پيشنهادي دولت به مجلس، بازار 
نقد و بررس��ي آثار آن بر وجوه مختلف اقتصادي 
داغ شد. بازار سرمايه به عنوان يكي از بازوان مهم 
اقتصادي هم از اين غائله مستثنا نبود. برنامه ريزي 
دولت براي واگ��ذاري بنگاه هاي دولت��ي و اعالم 
انتش��ار 80هزار ميليارد توم��ان اوراق در بودجه 
99 و... برخ��ي از بندهاي بودجه 99 اس��ت. طرح 
اختص��اص 50 درص��د از داراي��ي صندوق هاي 
سرمايه گذاري به اوراق دولتي در اليحه بودجه سال 

ديگر موضوعي بود كه فعاالن بازار...

اقتصاد اجتماعي

معماي مرگ مشكوك 
پرندگان در ميانكاله

تلفات پرندگان مهاجر در تاالب بين المللي ميانكاله 
در چند روز اخير از مرز دو هزار قطعه گذشت، با اين 
حال يگان حفاظت محيط زيس��ت و كارشناسان 
دامپزش��كي مازندران كه در منطقه حضور دارند 
ميزان تلف��ات را حدود چهار ه��زار قطعه تخمين 
مي زنند اما هنوز معلوم نيس��ت چ��ه عاملي يك 
ش��به چهارهزار پرنده را از بين برده و ميانكاله را به 
بحران كشانده است. از فرض بيماري تا مسموميت 
در ميان گزينه هاي مطرح ش��ده وجود دارد و حاال 
انگشت اتهام به سمت تاالب خواران و شكارچيان 
غيرمج��از هم رفته ك��ه چندي پي��ش هم بيش 
از 300 هكت��ار از اراضي جنگل��ي پناهگاه حيات 
وحش ميانكاله را به آتش كشيدند. به اين ترتيب 
زمس��تان گذراني پرندگان مهاج��ر در ميانكاله به 
داليل نامعلوم به تراژدي ختم ش��د كه مسووالن 
حفاظت محيط زيست با تشكيل تيم ويژه از يك سو 

و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي...
۱2

 همين صفحه 

تغيير مهم كميسيون تلفيق در اليحه بودجه سال 1399

در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد 

افزايش10درصدي عوارض كسب و پيشه 

ادغام يارانه معيشتي با هدفمندي

خانه ملت

سخنگوي كميس��يون اصل نود مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به ارسال سه گزارش كميسيون 
درباره سوانح هوايي، مافياي خودرو و سيل اخير، 
گفت: با توجه به آمار س��قوط هواپيم��ا در ايران 
پيگير تحقي��ق و تفحص از س��وانح هوايي ايران 
هستيم.  به گزارش روز يكشنبه خانه ملت، بهرام 
پارسايي با اشاره به پرونده هاي كميسيون اصل نود 
مجلس شوراي اسالمي كه براي قرائت در صحن 
به هيات رييسه مجلس ارسال شده است، اظهار 
داش��ت: گزارش پرونده حادثه سقوط هواپيماي 
تهران- ياسوج، س��يل فروردين ماه سال جاري و 
مافياي خودرو براي ارايه به صحن آماده شد و در 
جلسه هفته گذشته كميسيون اصل نود با توجه به 
حضور تمامي اعضاي ثابت و غيرثابت رأي گيري 
و به هيات رييس��ه جهت قرائت در صحن ارسال 
ش��د. در ارتباط با پرونده س��يل با توجه به اينكه 
تعداد باالي جان باختگان شهر شيراز، كميسيون 
بازديد ميداني نيز به عم��ل آورد. نماينده مردم 
شيراز در مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: 
هر سه پرونده با پيشنهادات نمايندگان به هيات 
رييسه ارسال شده است، همچنين يك نسخه از 
هر كدام پرونده ها به قوه قضاييه جهت رسيدگي 
به تخلفات ارسال شده است. پارسايي در توضيح 
پرونده س��قوط هواپيماي تهران- ياسوج، افزود: 
با توجه به مش��كالتي كه در اي��ن پرونده احصاء 
ش��د، نياز اس��ت كه تمام حوادث هوايي كشور 
مورد بازبيني قرار گيرد، از اين رو پيشنهاد داديم 
تحقي��ق و تفحص جامع��ي پيرام��ون حوادث 
هوايي سال هاي اخير انجام ش��ود. وي ادامه داد: 
متاسفانه در ارتباط با اين پرونده نظر كارشناسان 
كميته س��انحه در گ��زارش اوليه با مس��تندات 
اختالف فاحش داش��ت همچنين رأي قاضي با 
گزارش كميته س��انحه مغايرت دارد، در صورتي 
كه كميسيون اصل نود به اين موضوع ورود پيدا 
نمي كرد يا در مراجع قضايي رسيدگي نمي شد 
مانند ساير حوادث مشابه، خلبان به عنوان مقصر 
اعالم مي شد. اين نماينده مردم در مجلس شوراي 
اسالمي يادآور شد: متاسفانه كميته بررسي سوانح 
در كش��ور ما برخالف كل دنيا اس��تقالل ندارد و 
رييس سازمان هواپيمايي كشور بايد اين كميته 
را تش��كيل دهد و رييس كميته با حكم رييس 
س��ازمان هواپيمايي انتخاب مي ش��ود بنابراين 
طبيعي است افراد جانبدارانه قضاوت كنند. وي 
خاطرنشان كرد: قضاوت هاي عجوالنه، شتاب زده 
و غيرحرفه اي رييس كميته بررس��ي سانحه در 
ارتباط با حادثه هواپيماي��ي اوكراين نيز موجب 
شد تا بي اعتمادي بين مردم نسبت به مسووالن و 
بي اعتباري سازمان هواپيمايي كشور بين سازمان 

هواپيمايي جهاني به خصوص ايكائو ايجاد شود. 

پيگيري طرح تحقيق و تفحص 
از سوانح هوايي كشور

دولت

سخنگوي ستاد انتخابات كشور با تاكيد بر اينكه 
نظارت مستمري بر تبليغات زودرس انتخاباتي 
وجود دارد، گفت: اگر مواردي از تبليغات زودرس 
وجود داشته باش��د، قوه قضاييه و هيات نظارت 

ستاد انتخابات به آن رسيدگي مي كنند.
سيداسماعيل موسوي در گفت وگو با ايسنا درباره 
آخرين فعاليت هاي س��تاد انتخابات كشور براي 
اجراي انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي اظهار 
كرد: فرمانداران و بخشداران در حال تعيين شعب 
حوزه هاي انتخابيه هستند و پس از تعيين شعب، 
اعضاي شعبه ها نيز توسط فرمانداران و بخشداران 
تعيين مي شوند. هنوز تعداد شعب سراسر كشور 
نهايي نشده اس��ت و هرگاه تعيين شعب توسط 
فرمانداران و بخشداران نهايي شود، تعداد شعب 
مش��خص و اعالم خواهد ش��د. وي ادام��ه داد: 
دوره هاي آموزشي س��تاد انتخابات كشور ادامه 
دارد و براي مربيان انتخاب��ات، دوره آموزش هاي 
نهايي برگزار مي شود تا آنها آموزش ها را به اعضاي 
هيات هاي اجرايي وش��عب منتق��ل كنند. دبير 
ستاد انتخابات كش��ور با اش��اره به اينكه شوراي 
نگهبان اس��امي نهايي تاييد صالحيت ش��دگان 
را روز ۲۲ بهمن به وزارت كش��ور اعالم مي كند، 
تصريح ك��رد: روز ۲3 بهمن نيز فرمان��داران اين 
اسامي را اعالم خواهند كرد. وزارت كشور منتظر 
ش��وراي نگهبان براي اعالم اين اس��امي اس��ت. 
موس��وي درباره تعداد واجدين شرايط راي دادن 
در انتخاب��ات اظهار ك��رد: در ح��ال دريافت اين 
اطالعات به تفكيك اس��تان ها، شهرس��تان ها و 
حوزه هاي انتخابيه هستيم و پس از نهايي شدن، 
اين آمار اعالم خواهد ش��د. س��خنگوي س��تاد 
انتخابات كشور همچنين تاكيد كرد: احراز هويت 
راي دهندگان صددرصد الكترونيكي خواهد بود 
اما هنوز درباره استفاده از صندوق الكترونيكي با 
شوراي نگهبان به توافق نرسيده ايم ونشست هاي 
ما با شوراي نگهبان ادامه دارد.  وي در پايان با بيان 
اينكه هيات بازرسي ستاد انتخابات كشور نظارت 
مس��تمري بر تبليغ��ات زودرس دارد، گفت: اگر 
مواردي از تبليغات زودرس وجود داش��ته باشد، 
قوه قضاييه و هيات نظارت س��تاد انتخابات به آن 

رسيدگي مي كنند.

نظارت مستمري بر تبليغات 
زودرس انتخاباتي وجود دارد

جهان

هشدار »شي« درباره كرونا: 
وضعيت وخيم است

۱5 ۱3

 مع��اون پارلمان��ي رييس جمه��ور گف��ت: بعضي ها 
مي جنگند براي جنگ اما از ويژگي هاي سردار سليماني 
اين بود كه براي صلح مي جنگيد و كشور ما، خاورميانه 
و حتي اروپايي ها مديون س��ردار س��ليماني هستند. 
حس��ينعلي اميري معاون پارلماني رييس جمهور در 
گفت وگو با مه��ر، در رابطه با فرمايش��ات مقام معظم 
رهبري در مورد »مكتب س��ليماني«، گفت: س��ردار 

سليماني انساني بسيار بزرگ و س��رداري ملي بود و به 
عنوان نماد مبارزه با تروريس��م در عصر حاضر بايد از او 
ياد كرد. وي عنوان كرد: كش��ور ما، خاورميانه و حتي 
اروپايي ها مديون سردار سليماني هستند. اگر سردار 
س��ليماني در جبهه هاي مبارزه با داعش در سوريه و 
عراق حضور پيدا نمي كرد قطعًا منطقه با مش��كالت 

اساسي روبرو بود.

خاورميانه و اروپا مديون»سردار سليماني« است

خبر

رييس سازمان بهزيستي كشور از استعفاي يكصد مسوول 
اين س��ازمان به علت بخش��نامه تعارض منافع خبر داد و 
گفت: از اين تعداد، ۲ نفر از مديران كل استان، هشت نفر از 
معاونان استان، 1۲ نفر رييس اداره استان و شهرستان، 19 
نفر كارشناس مسوول و 59 نفر كارشناس ناظر بوده اند. به 
گزارش ايرنا، وحيد قبادي دانا روز گذشته در نشست خبري 
با موضوع تش��ريح اقدامات انجام ش��ده درباره بخشنامه 
تعارض منافع افزود: 17۲ نفر از دست اندركاران بهزيستي 
نيز به علت بخش��نامه تع��ارض مناف��ع از مديريت مراكز 
خصوصي و غيردولتي خود كه تحت پوشش بهزيستي بوده، 
انصراف داده اند و آن را واگذار كرده اند. وي خاطرنشان كرد: 
از اين تعداد نيز سه نفر مديركل اس��تاني، 6 نفر از معاونان 
اس��تان، 31 نفر رييس اداره استان و شهرس��تان، ۲6 نفر 
كارشناس مس��وول و 105 نفر كارش��ناس ناظر بوده اند. 
رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: اين سازمان، حدود 
سه و نيم ماه پيش بخش��نامه تعارض منافع را صادر كرد 

كه براس��اس آن دست اندركاران بهزيس��تي كه همزمان 
مس��ووليت اجرايي و مديريت يك مركز را برعهده دارند، 
بايد يكي از اينها را واگذار كنند. وي يادآور شد: از سه و نيم 
ماه پيش كه بخشنامه تعارض منافع صادر شد، ديگر هيچ 
مجوزي براي مديران بهزيستي و بستگان آنها شامل همسر، 
فرزند، مادر، پدر، خواهر و برادر صادر نش��ده است. رييس 
سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه نفرات جايگزين براي 
دست اندركاران بهزيس��تي كه به علت بخشنامه تعارض 
منافع از پس��ت خود اس��تعفا داده اند، انتخاب شده است، 
افزود: اين اقدامات باعث ش��فافيت در عملكرد مديريتي 
مي شود. قبادي دانا افزود: بخشنامه تعارض منافع موجب 
مي ش��ود تا رقابت خوبي بين خيريه ها و مراكز غيردولتي 
تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور ايجاد شود و موجب 
مي شود تا آسيبي به جامعه هدف بهزيستي نرسد؛ اگر مدير 
مراكز و خيريه ها پستي در بهزيستي داشته باشد موجب 

مي شود كه نظارت الزم روي آن مراكز وجود نداشته باشد.

استعفاي 1۰۰ مسوول بهزيستي به علت بخشنامه تعارض منافع

بهزيستي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين 

سامانه پيامك نمايند.  روزنامه تعادل

جناب آقاي دكتر بيگدلي
مديرعامل محترم بانك ملت

كسب جايگاه نخست سودآوری و فروش در نظام بانکی و ميزان 
دارايی در ميان صد ش�رکت برتر ايرانی براساس ارزيابي سازمان 
مديري�ت صنعت�ي را خدم�ت جنابعالي،كاركنان، مش�تريان و 

سهامداران آن بانك بزرگ تبريك مي گوييم.
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روي موج خبر

   ترام�پ تصميم�ات خ�ود را بر اس�اس 
واقعيت ها پايه گذاري كند؛ تعادل|

وزير امور خارجه كش��ورمان نوشت: بهتر است به 
دونالد ترامپ توصيه شود كه نظرات و تصميمات 
سياس��ت خارجي خ��ود را بر اس��اس واقعيت ها 
پايه گذاري كند. محمدجواد ظريف در توئيتر ضمن 
انتشار بخش هايي از مصاحبه خود با نشريه اشپيگل 
كه روز گذشته منتشر شد، خطاب به رييس جمهور 
امريكا نوشت: بهتر اس��ت به دونالد ترامپ توصيه 
شود كه نظرات و تصميمات سياست خارجي خود 
را بر اساس واقعيت ها پايه گذاري كند، نه بر اساس 
عناوين خبرهاي فاكس نيوز يا مترجمان فارسي اش. 
براي آگاهي بهتر، او مي تواند مصاحبه كامل من را )به 
زبان انگليسي( بخواند. رييس جمهور اياالت متحده 
پيش تر در توئيتي نوشته بود: وزير امور خارجه ايران 
مي گويد ايران خواستار مذاكره با اياالت متحده است 
اما مي خواهد كه تحريم ها برداشته شود. نه، مرسي!

  شناس�ايي و بازگرداندن ۲۲۰ هزار ميليارد 
تومان ماليات  به بيت المال؛ باشگاه خبرنگاران|

رييس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور مي گويد: 
۲۲۰ ه��زار ميلي��ارد تومان ماليات ب��ه بيت المال 
بازگردانده ش��د كه برخي از اين مبلغ فرار مالياتي 
بود. حجت االسالم درويش��يان، ديروز در ديدار با 
آيت اهلل نوري همداني از مراج��ع تقليد، نظارت بر 
اجراي قواني��ن از مهم ترين وظايف اين س��ازمان 
اعالم كرد: حمايت از كارآفريني و س��رمايه گذاري 
و رفع موانع توليد از ديگ��ر رويكرد هاي جدي اين 
سازمان اس��ت. او پيگيري مطالبات كالن كشور از 
جمله، مسائل اشتغال و معيش��ت مردم را از ديگر 
اولويت هاي س��ازمان بازرسي برش��مرد و افزود: با 
جديت به دنبال رفع مش��كالتي هستيم كه دست 
و پاي توليد كنندگان را بسته است. حجت االسالم 
درويش��يان از شناس��ايي و بازگرداندن ۲۲۰ هزار 
ميليارد تومان ماليات به بيت المال خبرداد و افزود: 
برخي از اين مبلغ فرار مالياتي بود كه با تالش هاي 
كارشناسان اين سازمان به بيت المال بازگردانده شد.

  موضوعات دوجانب�ه و منطقه اي؛ محور 
گفت وگوي ظريف و بن علوي؛ مهر|

وزير ام��ور خارجه عمان ديروز در راه بازگش��ت 
از داووس در توقفي كوت��اه در تهران با وزير امور 
خارجه جمهوري اسالمي ايران ديدار و گفت وگو 
كرد. در اين ديدار دو وزير در خصوص موضوعات 
دوجانبه و منطقه اي به ويژه همكاري هاي دوكشور 
در تنگه هرمز تبادل نظر كردند و بر اراده دولت هاي 
متبوع خود در جهت تداوم همكاري ها و رايزني ها 
با هدف تضمين ايمني دريانوردي و امنيت انرژي 
براي همگان تاكيد كردن��د. آنها از همه طرف ها 

خواستند نقش مثبتي را در اين روند ايفاء كنند.

    رفتار مرزباني امريكا با ايرانيان، نژادپرستي 
مطلق و نقض حقوق بشر است؛ تعادل |

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان به اخبار حاكي 
از مورد بازجويي قرار گرفتن ايرانيان در مرزهاي امريكا 
واكنش نشان داد و آن را نژادپرستي و نقض قوانين 
بين المللي حقوق بشر خواند. سيد عباس موسوي، 
در پيامي توييتري نوشت: گفته مي شود كه مقامات 
امنيت مرزي امريكا با ايرانيان به خاطر مليت ش��ان 
رفتاري خصومت آميز دارند. اين نژادپرستي مطلق و 
نقض قوانين بين المللي حقوق بشر و هنجارها بوده و 
عمل ديگري از وسواس شريرانه اين دولت]امريكا[ با 

ايران و دشمني عميق آن با ايرانيان است.

  تحقيقات نمي تواند مس�تندي براي رد 
صالحيت نمايندگان باشد؛ ايسنا |

يك وكيل دادگس��تري گفت: تا زماني كه نس��بت 
به موضوعات مال��ي  اش��خاص در دادگاه و محاكم 
قضايي رسيدگي نشده، رد صالحيت فقط بر مبناي 
اظهارنظ��ر يا تحقيقات نمي تواند مس��تندي براي 
بحث رد صالحيت نمايندگان مجلس تلقي ش��ود. 
عبداهلل سمامي در رابطه با موضوع رد صالحيت 9۰ 
نماينده مجلس فعلي عمدتا به دليل مسائل مالي، 
با بيان اينكه اين تصميم نمي تواند تصميم درستي 
باشد، اظهار كرد: اگر بحثي در خصوص مشكالت در 
باب موضوعات مالي هست، بايد اين موضوعات ابتدا 
در دادس��را و محاكم قضايي به اثبات برسد و سپس 
آن را به عنوان مس��تند خود تلقي كرده تا از اين باب 
بتوانند كسي را رد صالحيت كنند. وي افزود: تا زماني 
كه نسبت به موضوعات مالي  اش��خاص در دادگاه و 
محاكم قضايي رسيدگي نشده، رد صالحيت فقط بر 
مبناي اظهارنظر يا تحقيقات نمي تواند مستندي براي 
بحث ردصالحيت نمايندگان مجلس تلقي شود، 
به خصوص اينكه در حال حاضر اين تعداد نماينده 
مجلس فعلي هستند، اگر مشكالت مالي دارند پس 
بايد به دستگاه قضايي معرفي شوند و اگر مشكل مالي 

ندارند كه  رد صالحيت معني پيدا نمي كند.

  ابراز تمايل وليعهد انگليس براي سفر به 
ايران؛ ايسنا |

وليعهد انگلي��س در گفت وگويي ب��ه نقش مهم و 
چندجانبه ايران در جهان اشاره كرد و گفت كه مايل 
است سفري رسمي به ايران داشته باشد. به گزارش 
رويترز، چارلز ش��اهزاده ولز و وليعهد ملكه انگليس 
در گفت وگو با روزنامه ساندي تايمز گفته است كه 
مايل است سفري رسمي به ايران داشته باشد. چارلز 
در اين باره گفت: بله معلوم است كه دوست دارم]به 
ايران بروم[. مي دانم كه ايران قرن ها بخش مهمي از 
جهان بوده و كمك شاياني به دانش بشري، فرهنگ، 
شعر و هنر كرده اس��ت. منظورم اين است كه واقعا 
ملت چشم گيري هستند. سخنگوي چارلز درباره رخ 
دادن چنين سفري در آينده گفت: هيچ برنامه اي براي 
سفر رسمي شاهزاده ولز به ايران وجود ندارد. وليعهد 
انگليس در ادامه اظهار كرد كه سعي دارد ميانجي باشد 
و براي صلح در خاورميانه دعا كرده است. او ادامه داد: 
من فكر مي كنم كه مهم ترين چيز، صلحي عادالنه و 

ماندگار است.

ايران۲

مجلس زمينه مالي فعاليت هاي نامزدها را بررسي كرد

شفاف سازي مالي انتخابات زير ذره بين بهارستان
گروه ايران|

در شرايطي كه موضوع شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي؛ 
طي دهه هاي اخير همواره يكي از مطالبات جدي مردم و 
رسانه ها از ساختار قانوني كشور را شكل مي دهد، اما ابعاد و 
زواياي گوناگون اين مطالبه جدي و اثرگذار تا زمان مجلس 
ده��م هرگز رنگ و بوي عملياتي به خ��ود نگرفت؛ اليحه 
شفاف سازي منابع مالي و هزينه هاي انتخاباتي نامزدهاي 
انتخابات، در آبان ماه سال 94 توسط هيات دولت با قيد دو 
فوريت تصويب و براي روند بررسي و تصويب تقديم مجلس 
وقت شد. در آن زمان با ورود اين اليحه به مجلس، مقرر شد تا 
كميسيون مشتركي به منظور رسيدگي اليحه شفاف سازي 
منابع مالي و هزينه هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات تشكيل 
و به بررس��ي آن بپردازد. اما با توج��ه به برگزاري انتخابات 
دهمين دوره مجلس در سال94زمان براي بررسي اليحه 
شفاف سازي هزينه هاي تبليغات انتخابات بسيار محدود بود، 
از طرف ديگر موارد مبهمي در اين اليحه وجود داشت كه 
نياز به بررسي هاي كامل و جامع داشت بنابراين نمايندگان 
اع��الم كردند كه به دليل كمبود وقت بررس��ي كامل اين 
اليحه را به موعد ديگري موكول مي كنند. بعد از انتقاداتي 
كه در خصوص مسكوت گذاش��تن اين طرح مطرح شد، 
سرانجام در سوم دي ماه 98 نمايندگان مجلس دهم با كليات 
طرح دوفوريتي شفاف سازي منابع تأمين مالي تبليغات و 
فعاليت هاي انتخاباتي موافقت و حدودا يك ماه بعد از اين 
موضوع نمايندگان بررس��ي جزييات اين طرح را آغاز و در 
خصوص آن تصميم سازي كردند و ديروز هم جزييات آن را 
به ثبت رساندند  بعد از تصميم نمايندگان از اين پس اهداف و 
گروه هاي سياسي و داوطلبان شركت در انتخابات موظف اند 
تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت هاي انتخاباتي و 
هزينه هاي تبليغاتي خود و منابع تأمين مالي اين هزينه ها و 
ميزان كمك هاي مالي نقدي و غيرنقدي دريافتي را به نحو 
شفاف و با رعايت روش هاي استاندارد حسابداري در سامانه 
مالي انتخابات ثبت كنند، به گونه اي كه از طريق كميسيون 
ماده 1۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي و 
هيات هاي اجرايي و نظارت، حس��ب مورد قابل دسترس، 

حسابرسي و رسيدگي باشد. 

  كليات طرح
مقدمات ديروز جلس��ه علني مجلس به رياس��ت علي 
الريجاني برگزار ش��د و بررسي جزييات طرح شفافيت و 
نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات 
مجلس در دس��تور كار نمايندگان قرار گرفت. در جريان 
بررس��ي جزييات طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي 
فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس در مصوبه اي 
امكانات و منابع قانوني تامين مالي تبليغات و فعاليت هاي 
نامزده��اي انتخاب��ات مجلس تعيين ش��د. همچنين 
نمايندگان مجلس س��از و كار دريافت و پرداخت كمك 
مالي نقدي يا غيرنقدي براي تامين منابع مالي فعاليت هاي 
انتخاباتي را شفاف كردند.ضمن اينكه با تصويب ماده ۵ طرح 
شفافيت و نظارت بر تامين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در 
انتخابات مجلس نيز مقرر شد كه از اين پس حداكثر هزينه  
هر نامزد انتخاباتي در هر دوره  انتخابات با پيشنهاد وزارت 
كشور به تاييد هيات مركزي نظارت برسد. اما فرآيند بررسي 
جزييات اين طرح به همين موارد محدود نشد و در ادامه 
اين جلسه نمايندگان چارچوب هزينه هاي انتخاباتي هر 

داوطلب را هم تعيين كردند. مجلس با تصويب ماده ۷ اين 
طرح در مصوبه اي داوطلبان نمايندگي مجلس را موظف 
كرد حس��ابي را جهت نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي 
مربوط به هزينه هاي انتخاباتي تعيين كنند. نمايندگان 
مجلس در مصوب��ه اي ديگر در همين رابطه مقرر كردند 
كمك هاي مالي دريافتي داوطلبان نمايندگي مجلس در 
سامانه مالي انتخابات ثبت شود. با تصويب ماده 1۰ اين 
طرح مقرر شدد در صورت انجام هرگونه هزينه  تبليغاتي 
و انتخاباتي خالف قانون از س��وي داوطلبان نمايندگي 
مجلس، آنها از نامزدي در كليه انتخابات  محروم مي شوند.

  درياف�ت و پرداخت كمك ه�اي مالي در 
انتخابات مجلس شفاف مي شود

در بررسي جزئي ابعاد و زواياي گوناگون اين طرح نمايندگان 
مجلس دهم س��از و كار درياف��ت و پرداخت كمك مالي 
نقدي يا غير نق��دي براي تامين منابع مالي فعاليت هاي 
انتخاباتي را شفاف كردند. نمايندگان مجلس در جلسه 
علني ديروز ماده 4 طرح شفافيت و نظارت بر تامين مالي 
فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس را بررسي كرده 
و آن را به تصويب رساندند. بر اس��اس اين ماده، دريافت 
و پرداخ��ت كمك مالي نقدي يا غي��ر نقدي براي تامين 
منابع مالي فعاليت هاي انتخاباتي بايد شفاف بوده و هويت 
پرداخت كننده و دريافت كننده آن به شرح ذيل معلوم باشد: 
الف( پرداخت كننده: شخص حقيقي: نام و نام خانوادگي، 
كد ملي؛ احزاب و گروه هاي سياسي: عنوان حزب، شماره 
پروانه، نام و نام خانوادگي دبير حزب. ب( دريافت كننده: 
نام و نام خانوادگي، تاريخ دريافت؛ بر اساس تبصره 1 اين 
ماده هرگونه پرداخت و كمك نقدي  بايد از طريق اسناد 
بانكي يا به صورت الكترونيكي و از طريق شماره حساب 

موضوع ماده )۷( اين قانون انجام گيرد؛ بر اس��اس تبصره 
۲ اين م��اده درصورت عدم رعايت الزامات و ضوابط مقرر 
درخصوص وجوه پرداختي، نامزدها حق استفاده از آن را 
نداشته و بايد وجوه دريافتي به پرداخت كننده عودت داده 
شود. درصورتي كه پرداخت كننده كمك مشخص نباشد 
يا اطالعات ارايه شده از سوي آنها بيانگر موارد فوق نبوده يا 
اشتباه باشد، اموال مذكور اعم از نقدي و غيرنقدي مشمول 

احكام اموال مجهول المالك است.

  حداكث�ر هزينه  هر نامزد انتخاباتي به تاييد 
هيات مركزي نظارت مي رسد

مرحله بعدي از بررسي جزييات اين طرح به مشخص شدن 
كف و سقف هزينه هاي انتخاباتي بازمي گردد؛ با تصويب 
نمايندگان مجلس دهم از اين پس حداكثر هزينه  هر نامزد 
انتخاباتي در هر دوره  انتخابات با پيش��نهاد وزارت كشور 
به تاييد هيات مركزي نظارت خواهد رسيد. نمايندگان 
مجلس در جلسه علني ديروز مجلس، ماده ۵ طرح شفافيت 
و نظارت بر تامين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات 
مجلس را بررسي كرده و آن را به تصويب رساندند. بر اساس 
اين ماده حداكثر هزينه  هر نام��زد انتخاباتي در هر دوره  
انتخابات متناسب با هر حوزه  انتخابيه پراكندگي جمعيت و 
محدوده جغرافيايي و تعداد كرسي هاي هر حوزه با پيشنهاد 
وزارت كش��ور، به تاييد هيات مركزي نظارت مي رس��د. 
بر اس��اس تبصره يك اين ماده هزينه ها و مخارجي كه با 
موافقت نامزدها يا س��تاد انتخاباتي آنها توسط اشخاص 
حقيقي يا احزاب و گروه هاي سياسي صورت مي گيرد به 
عنوان هزينه نامزدها محاسبه مي شود. مخارج احزاب و 
گروه هاي سياسي در حوزه فعاليت هاي انتخاباتي از زمان 
شروع فرايند انتخابات مشمول اين حكم هستند. بر اساس 

تبصره ۲ اين ماده احزاب و گروه هاي سياسي در محدوده 
مجاز تبليغات انتخاباتي صرفا با موافقت نامزدهاي مجاز به 
انجام تبليغات براي آنها بوده و بدون كسب موافقت كتبي 
آنها حق انجام هيچ گونه تبليغاتي را ب��راي آنها ندارد. بر 
اساس تبصره ۳ اين ماده انجام كليه هزينه هاي انتخاباتي 
و تبليغاتي و همچنين انجام كارها يا فروش محصوالت يا 
ارايه خدمات كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مربوط به 
انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت مي شود بدون اخذ 
رضايت كتبي از نامزد يا حزب يا نماينده مجاز امور مالي آنها 

و بدون پرداخت از طريق حساب مربوطه ممنوع است.

  معرفي حساب بانكي و نماينده مالي از سوي 
داوطلبان نمايندگي مجلس

بعد از مش��خص ش��دن كف و س��قف هزينه ها نوبت به 
س��اختارمند كردن هزينه هاي انتخاباتي مي رس��د كه 
نماين��دگان مجل��س ده��م در خصوص آن دس��ت به 
تصميم گي��ري زدند. نمايندگان مجل��س در مصوبه اي 
داوطلبان نمايندگي مجلس را موظف كردند حسابي را 
جهت نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي مربوط به هزينه هاي 
انتخاباتي تعيين كنند. نمايندگان مجلس ديروز در جريان 
بررسي طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي 
انتخاباتي در انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي، ماده ۷ 
اين طرح را به تصويب رساندند كه براساس آن داوطلبان 
موظفند حسابي را جهت واريز، برداشت و هرگونه نقل و 
انتقال وجوه و منابع نقدي مربوط به هزينه هاي انتخاباتي، 
نزد يكي از بانك هاي داراي مجوز از بانك مركزي، تعيين 
يا افتتاح و هنگام ثبت نام يا درخواس��ت مجوز توس��ط 
احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهي بانك مربوطه را در 
اين خصوص ارايه دهند. براساس اين مصوبه در انتخابات 

دوره يازدهم مجلس ش��وراي اسالمي اين تكليف بايد تا 
قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود. طبق تبصره 
اين ماده بانك نگهدارنده اين حساب مكلف است در ضمن 
برگزاري انتخابات و همچنين پس از آن اطالعات مربوط 
به حساب هاي ياد شده را بنا به درخواست رسمي وزارت 
كشور و هيات مركزي نظارت جهت اقدامات قانوني الزم 
در اختيار اين مراجع قرار دهد. طبق ماده 8 طرح شفافيت 
و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات 
مجلس كه به تصويب مجلس رسيد همه نامزدها موظفند، 
عالوه  بر اعالم شماره حساب، شخصي را به عنوان نماينده 
مالي، به همراه مشخصات كامل آن به هنگام درخواست 
مجوز يا ثبت نام حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداري ها 
يا بخشداري  ها معرفي نمايند. تغيير نماينده مالي صرفًا 
با اعالم رس��مي آن به مراجع مربوطه امكان پذير است. 
كليه هزينه هاي مربوط به احزاب و گروه هاي سياس��ي 
و هزينه هاي مربوط به انتخابات توس��ط نامزدها بايد از 
طريق نماينده مالي صورت گيرد. به موجب اين مصوبه در 
انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي اين تكليف 

بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود.

  هزين�ه  تبليغات�ي خ�اف قان�ون موج�ب 
محروميت از نامزدي در كليه انتخابات مي شود

در آخري��ن مرحله از بررس��ي هاي محتواي��ي اين طرح 
نماين��دگان جرايم قانوني تخلفات را مش��خص كردند. 
نمايندگان مجل��س در مصوبه اي مقرر كردند در صورت 
انجام هرگونه هزينه  تبليغاتي و انتخاباتي خالف قانون از 
سوي داوطلبان نمايندگي مجلس، آنها از نامزدي در كليه 
انتخابات ها محروم مي شوند. نمايندگان مجلس در جلسه 
علني صبح روز يكشنبه مجلس و در جريان بررسي طرح 
شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي، ماده 1۰ اين طرح را به 
تصويب رساندند كه به موجب آن نامزدها مكلفند، عالوه  بر 
ارايه اسناد و مدارك الزم در طول دوره برگزاري انتخابات 
به مراجع ذي صالح، گزارش  مالي خود را كه بيانگر مجموع 
منابع تأمين هزينه هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفكيك 
موارد مذكور در ماده )۳( اين قانون و همچنين تفصيل اين 
منابع به صورت جزو به جزو مشتمل بر مشخصات كامل 
اشخاص يا احزاب كمك كننده و همچنين امكاناتي كه از 
محل منابع عمومي دريافت گرديده است و مصارف آنها 
باشد، همراه با اسناد مالي الزم درخصوص دريافت و هزينه 
از حساب  معرفي شده، حداكثر ۲۰ روز بعد از رأي گيري 
به فرمانداري ذيربط جهت ارسال به وزارت كشور و هيات 
مركزي نظارت ارايه دهند. به موجب اين مصوبه گزارش 
مزبور پس از تأييد نهايي از طريق سامانه وزارت كشور در 
دس��ترس عموم قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده 
تخلف از اين قانون نزد مراجع قضايي ارسال خواهد شد. 
براساس ماده 11 اين طرح كه به تصويب مجلس رسيد 
تخلف از مفاد اين قانون و انجام هرگونه هزينه  تبليغاتي و 
انتخاباتي برخالف احكام آن جرم بوده و مرتكب به يكي از 
مجازات هاي تعزيري درجه ۶ به استثناي مجازات حبس 
محكوم مي شود و در صورتي كه نامزدهاي انتخابات مرتكب 
اين جرم شوند عالوه بر مجازات مقرر منجر به محروميت 
آنها از نامزدي در كليه انتخابات ها از يك تا دو دوره از سوي 

مراجع صالح قضايي است.

رييس جمهوري به بخشنامه اخير رييس دستگاه قضا واكنش نشان داد

كاف سردرگم تلويزيون اينترنتي
بعد از بخش��نامه اي كه ۳۰دي ماه از س��وي رييس قوه 
قضاييه در خصوص متولي اصلي صدور مجوز فعاليت هاي 
صوتي و تصويري و خبري در فضاي مجازي منتشر شد؛ 
ديروز رييس جمهوري به بخشنامه حجت االسالم رييسي 
واكنشي نشان داد و در نامه اي تصميم گيري در اين زمينه 
را به تصميم شوراي عالي فضاي مجازي مرتبط خوانده 
است. نامه اي كه در واقع پرده از مباحثه اي برداشت كه به 
نظر مي رسد در سطوح تصميم گيري كشور درباره متولي 
صوت و تصوير در فضاي مجازي و همچنين مبحث صوت 
و تصوير فراگير، در جريان است.. اما ابهاماتي كه در خصوص 
متولي اصلي»صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير 
فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن« متعلق به امروز و 
ديروز نيست؛ اين موضوع از جمله مواردي است كه پس از 
گذشت بيش از 1۳ سال از مطرح شدن آن هنوز وضعيتش 
در ايران چندان روشن نيست. از يك طرف صداوسيما و 
نهادهاي همسو با آن تالش مي كنند تا رسانه ملي را متولي 
اصلي هر نوع فعاليت صوتي، تصويري و خبري در فضاي 
مجازي معرفي كنند، و از س��وي ديگر فعاالن رسانه اي و 
مدني با اشاره به اين واقعيت كه صداوسيما به اندازه كافي 
در حوزه هاي تصويري و صوتي انحصار ايجاد كرده است و 
از دايره اختيارات نامحدودي در زمينه هاي برنامه سازي 
و توليد خبر بهره مند است؛ اما علي رغم اين دايره وسيع 
اختياراتش نتوانسته مبتني بر مطالبات عمومي مردم در 
اين زمينه عمل كند، در يك چنين ش��رايطي افزودن بر 
دايره اختيارات انحصاري اش نه تنها به اين رسانه كمكي 

نمي كند بلكه عاملي در جهت تضعيف فعاليت هاي مدني 
و اجتماعي در فضاي مجازي نيز خواهد شد. سازمان صدا 
و سيما و وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطالعات و از سوي 
ديگر وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي سه ضلع مثلثي 
هستند كه به نوعي در اين حوزه خود را متولي يا حداقل 
سهيم مي دانند. اما در اين ميان با توجه به نگاه انحصارطلبانه 
و دور از واقعيت صدا و سيما، اين سازمان هر نوع محتواي 
صوتي و تصوي��ري را مصداق پخش فراگير )كه در قانون 
اساسي به آن اشاره شده است( مي داند و از اين رو معتقد 
است هم بحث آي پي تي وي و هم محتواهاي ويدئويي و 
صوتي مبتني بر OTTها هم در حوزه اختيارات اوست و 
اين موضوع دقيقا اختالف ميان وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي و صدا و سيما است.  با اينكه از ابتداي مطرح شدن 
موضوع در سرانه هاي گروهي كش و قوس هاي فراواني از 
يك طرف ميان وزارتخانه هاي ارتباطات و ارشاد با سازمان 
صدا وسيما بر سر آن شكل گرفت، اما اواخر سال 9۳ سازمان 
صدا و سيما با برگزاري مزايده اي باالخره عزم جدي خود 
را براي راه اندازي اين سرويس نشان داد. اما ديري نپاييد 
كه با بركناري اخ��وان بهابادي به عنوان قائم مقام رييس 
س��ازمان صدا و سيما در امور فناوري و رسانه هاي نوين و 
در ادامه آن، استعفاي محمد س��رافراز از صدا و سيما، با 
حضور رييس جديد اين سازمان، قراردادهاي صدا و سيما 
با ۵ شركت )يا كنسرسيوم( برنده در مزايده نيز به حالت 
تعليق درآمد تا زمزمه هايي در اين خصوص كه دولت متولي 
اصلي مجوزهاي اين حوزه است بر سر زبان ها شكل بگيرد. 

    بخشنامه رييسي درباره مجوز صوت وتصوير 
فراگير در فضاي مجازي

ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه در بخشنامه اي كه به 
تاريخ ۳۰ديماه 98 منتشر شد، اعالم كرد: مسووليت صدور 
مجوز و تنظيم مقررات ص��وت و تصوير فراگير در فضاي 
مج��ازي و نظارت بر آن منحصرا بر عهده س��ازمان صدا و 
سيما است. سيدابراهيم رييسي رييس قوه قضاييه با صدور 
بخشنامه اي به همه مراجع قضايي سراسر كشور اعالم كرد: 
با عنايت به نظريه تفسيري مورخ 1۰ مهر ۷9 شوراي محترم 
نگهبان ذيل اصول 44 و 1۷۵ قانون اساسي و ابالغيه مقام 
معظم رهبري مورخ ۲۲ شهريور 94 خطاب به رييس جمهور 
محترم مبني بر اينكه: »مسووليت صدور مجوز و تنظيم 
مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت 
بر آ ن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سيما است«؛ ضروري 
است مراجع قضايي و ستادي قوه قضاييه هر گونه استعالم 
درباره ص��وت و تصوير فراگير در فضاي مجازي را از حيث 
پروانه فعاليت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا 
و سيما به عمل آورند. بديهي است هر گونه فعاليت در اين 
زمينه بدون مجوز اين سازمان غيرمجاز مي باشد.« نامه اي 
كه  باعث به وجود آمدن دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي موافق 

و مخالف با اين ديدگاه شد. 

    واكنش روحاني به بخشنامه اخير رييسي
ي��ك هفت��ه بع��د از بخش��نامه ريي��س دس��تگاه قضا، 
رييس جمهوري به بخشنامه حجت االسالم ابراهيم رييسي 

واكنشي نشان داد و در نامه اي تصميم گيري در اين زمينه 
را كه رهبري به او ابالغ كرده بوده، به تصميم شوراي عالي 
فضاي مجازي مرتبط خوانده است. پس از آنكه رييس قوه 
قضاييه در بخش��نامه اي خطاب به مراجع قضايي سراسر 
كشور متكي به نظريه تفسيري شوراي نگهبان و ابالغيه 
رهبري، هرگونه استعالم درباره صوت و تصوير فراگير در 
فضاي مجازي را از حيث پروانه فعاليت، مقررات و موضوعات 
مرتبط از سازمان صداوسيما را مشروع خواند، رييس جمهور 
در نامه اي خطاب به رييس قوه قضاييه اين امور را در حوزه 
شوراي عالي فضاي مجازي خوانده است. محمود واعظي 
رييس دفتر رييس جمهور در نامه اي به اسماعيلي رييس 
حوزه رياس��ت قوه قضاييه با اشاره به بخشنامه رييس قوه 
قضاييه م��ورخ 98/1۰/۲8 با موضوع »مس��ووليت صدا و 
س��يما در خصوص صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و 
تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن« بيان كرد 

كه بخشنامه مذكور به استحضار رييس جمهور رسيد و ايشان 
چنين پي نوشت كردند: »حجت االسالم رييسي، رييس 
محترم قوه قضاييه؛ سالم عليكم؛ احتراما؛ اينگونه امور مرتبط 
به شوراي عالي فضاي مجازي است.« اظهارنظري كه نشان 
مي دهد نظر رييس جمهوري با تفسيري كه رييس دستگاه 
قضا در اين زمينه ارايه مي كند متفاوت است. بعد از انتشار 
اين اظهارنظر روحاني رس��انه هاي مخالف دولت با انتشار 
انتقادهاي تند تالش كردند تا اين نوع جهت گيري را بر خالف 
منافع كالن كشور تفسير كنند و ديدگاه رييس جمهوري 
را به عاملي در جهت حاشيه سازي توصيف كنند و در سوي 
ديگر فعاالن مدني و اساتيد دانش��گاهي با دفاع از ديدگاه 
رييس جمهوري هر گگونه انحصاري را در حوزه رسانه اي را 
تصميمي بر خالف منافع كالن كشور ارزيابي كردند. اما براي 
اگاهي از كم و كيف اين تفاوت ديدگاه ها بايد همچنان منتظر 

روزهاي آينده و اظهارنظرهاي بعدي بمانيم. 
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ادعاي مطرح شده در خصوص »شيوه تامين بودجه سپاه« برداشت شخصي است
در شرايطي كه حسن عباسي در اظهاراتش ادعاهاي عجيبي را درباره راه هاي تامين بودجه سپاه مطرح كرده است، سخنگوي 
سپاه ادعاي مطرح شده توسط وي در خصوص شيوه تامين بودجه سپاه را ديدگاه و برداشت هاي شخصي وي و فاقد وجاهت 
قانوني دانست. به گزارش سپاه نيوز، در پي انتشار ويدئويي در فضاي مجازي كه در آن كارشناسي به بيان مطالب در خصوص 
شيوه تامين بودجه سپاه مي پردازد، سردار رمضان شريف در گفت وگويي، با رد ادعاهاي اين فرد، گفت: هرچند بيان برخي 
مطالب و تحليل هاي غيرمنطقي توسط كارشناس مذكور مسبوق به سابقه بوده و سپاه در مردادماه سال 9۵ نيز بر اصالح اين 
رويه تاكيد كرده است، اما اعالم مي كنيم اين فرد در برخي محافل ديدگاه ها و برداشت هاي شخصي و بي پايه و اساس را مطرح 
كرده كه در مواردي از جمله آنچه اخيرا مطرح شده توسط بدخواهان دستاويز قرار گرفته و هجمه به سپاه را سبب شده در 
حالي كه صحت و واقعيت نداشته است. سپاه تمامي عرصه هاي ماموريتي از جمله ارتقاي توان و قدرت بازدارندگي، صيانت از اقتدار نظام و امنيت مردم، 

خدمت رساني و كمك به توسعه، پيشرفت و آباداني كشور و نيز مقابله با توطئه هاي دشمنان را تكليف و رسالت ذاتي و آرماني خودمي داند.

 ترور سردار سليماني جنايت جنگي بود
عضو پارلمان اروپا و نايب رييس سابق كميته روابط خارجي اين پارلمان ترور سردار سليماني را جنايت جنگي آشكاري اعالم 
كرد كه هدف آن پايان دادن به مقاومت در منطقه از سوي امپرياليسم بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خاوير كووسو 
در مصاحبه با شبكه تلويزيوني الميادين اعالم كرد: هدف قرار دادن يك فرمانده نظامي به صورت علني و بي پرده، تروري از 
روي كينه و نيرنگ است كه در عراق رخ داد و به نظرم امريكا سالحي كه بتواند جنگنده هاي ايراني يا سوري را هدف قرار دهد 
در اختيار ندارد. اين عضو پارلمان اروپا گفت: آنها كامال مي دانستند كه مي توانند اين اقدام را در عراق اجرا كنند و بدين وسيله 
از خط قرمز عبور مي كنند چرا كه شخصي را ترور كردند كه در پايان دادن به تروريسم به شكل گسترده اي مشاركت و فعاليت 
داشت. وي سردار سليماني را فردي عزيز نزد مردمي دانست كه از مصيبت هاي تروريسم رنج مي بردند و وي اولين فردي بوده 
است كه از سوريه از همان ساعات اوليه حمايت كرده است. »خاوير كووسو« در ادامه افزود: ما در آستانه جنگ بزرگي بوديم و بايد در اين باره به ايران تبريك 
بگوييم كه توانست آن را مهار كند و همچنين صبر كند. ايران حمله اي انجام داد كه ميليمتري اندازه گيري شده بود و به مثابه هشداري براي امريكا بود. 

چهره ها



پاورقي اقتصادي 3 كالن

ميراشرفي از وجود ۱۰ پرونده باز تخلفات مالي در گمرك خبر داد

نواقصگمركالكترونيكراميپذيريم
رييس كل گمرك ايران در پاس��خ به سوال »تعادل« در 
رابطه با عملكرد گمرك الكترونيك كه مورد انتقاد برخي 
فعالن اقتصادي است، بيان كرد: طبيعتا وقتي ۲۵ دستگاه 
به س��امانه گمرك وصل هس��تند، عملكرد ۲۵ سازمان 
مرتبط باعث بروز اشكال در سامانه خواهد شد. از اقدامات 
صورت گرفته اين است كه پنجره واحد اين توان را دارد كه 
معطلي را به حداقل برساند. وي همچنين درباره پرونده 
تخلف مدير گمركي كه اخباري درباره تخلفات ۴.۵ ميليون 
دالري وي اخباري منتشر شده بود، به »تعادل« گفت كه 
آن پرونده مختومه ش��ده و تخلفي محرز نشده است. در 
زمينه بروز تخلف احتمالي در گمرك، هم بايد بگويم كه 
در يك سال گذشته پرونده تخلفات مالي با اعداد بزرگ 
نداشتيم و يكس��ري پرونده هاي باز از گذشته داريم كه 
بيش از ۱۰ پرونده است و در محاكم در دست رسيدگي 
قرار گرفته كه كاشف اين پرونده ها هم گمرك بوده است. 
سيد مهدي ميراشرفي، روز گذشته در نشست خبري به 
مناسبت روز جهاني گمرك، در پاسخ به سوال خبرنگار 
تعادل، درباره اينكه چطور گمرك مي خواهد با توجه به 
نواقص گمرك الكترونيك به مرحله گمرك هوشمند وارد 
شود، گفت: ما بايد انتقادپذير باشيم و نواقص را بپذيريم. 
ما پنجره واحد تجارت فرامرزي داريم كه ۲۵ س��امانه به 
آن وصل هستند و ممكن است در اين سامانه ها مشكل 
ايجاد شود، هرچند بايد بگويم نسبت به گذشته وضعيت 
بهتر ش��ده ولي به هر حال ايراداتي هنوز موجود اس��ت. 
ما خواس��ته ايم كه كاربران موارد مشكل و قطعي  را به ما 
گزارش كنند كه گزارش كنيم و ايرادات برطرف ش��ود. 
وي همچنين درباره پرونده تخل��ف ۴.۵ ميليون دالري 
يكي از مديران گمركي بيان ك��رد: تخلفات اين پرونده 
محرز نشده و پرونده مختومه ش��ده است اگر غير از اين 
بود توسط دستگاه قضا اعالم مي شد. حداقل در يك سال 
گذشته هيچ پرونده اي با ارقام بزرگ وجود ندارد، اكنون 
البته ۱۰ پرونده باز داريم كه كاشف آن خود گمرك بوده 
مربوط به سنوات گذشته است. رييس كل گمرك ايران با 
اشاره به اينكه هر ساله سازمان جهاني گمرك براي سال 
جديد نامگذاري انجام مي دهد، گفت: اين نامگداري جديد 
گمرك تقويت كننده ثبات مردم، ش��كوفايي اقتصادي 
و محيط زيست نام گرفته اس��ت. سال گذشته مرزهاي 
هوشمند نامگذاري شده بود. رييس كل گمرك ايران اظهار 
كرد: گمرك ايران در اجراي اقتصاد هوشمند همراستا با 
شعار سازمان جهاني گمرك اقداماتي انجام داد. گمرك از 
سازمان هاي پيشرو در الكترونيكي كردن عمليات است و 
كاغذ از پروسه فعاليت ها حذف شد  و در زمينه جلوگيري 
از تباني، موضوع تكميل فعاليت كارشناس��ان مجازي را 
دنبال كرد . ميراشرفي تصريح كرد: بحث مجازي كردن 
خدمات را نيز داريم كه در سال جاري بخشي از خدمات 
در قالب گمرك موبايلي ارايه شد. بحث هوشمندسازي 
فعاليت ها نيز دنبال ش��د و در ادامه فعاليت هاي مجازي 
گمرك، پيگيري ش��د و در س��ال جاري در توليد پلمب 
هوشمند عمل كرديم و در حال حاضر اماكن گمركي به 
پلمب هاي هوشمند مجهز شد. همچنين گمركات مبدا 
و مقصد مجهز به تراشه هايي شده كه بتوان اطالعات كاال 

را در اختيار داشت. وي ادامه داد: تا قبل از پايان سال نيز 
اميد داريم كه خريد آنتن هاي آراف اي دي در جاده ها عمل 
كنيم و بتوانيم رصد محموله هاي گمركي را داشته باشيم و 
ترانزيت هوشمند را داشته باشيم. در بعد بين المللي نيز با 
تركيه و آذربايجان تجربه اي تير الكترونيكي را پيش برديم 
كه مورد تقدير جهاني قرار گرفت. همچنين كنوانسيون 
تير در مسير ش��رق نيز در حال توسعه است و مسير ۴۵ 
روزه حمل كانتينر به ۱۰ روز تا يك هفته كاهش خواهد 
يافت.  معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: اولين محموله 
كنوانسيون تير هم از افغانستان به چابهار منتقل شد. در 
قالب رايزني با گمرك هند، گرجستان و آذربايجان به دنبال 
ايجاد كريدور الكترونيك شمال - جنوب هستيم و در فاز 
بعدي روس��يه و هند به اين كريدور خواهد پيوست. وي 
اضافه كرد: بحث مديريت يكپارچه مرزي نيز با هماهنگي 
۲۵ سازمان به دنبال اعمال مديريت هماهنگ هستيم كه 

مدت زمان ترخيص و تسهيل تجارت را خواهيم داشت.

  تراز تجاري منفي 600 ميليون دالر 
در 10 ماهه امسال

ميراشرفي با اشاره به روند تجارت در ۱۰ ماه اخير بيان داشت: 
با وجود تحريم ها، ۷۲ ميليارد دالر حجم واردات و صادرات 
بود و صادرات با ۳۵.۵ ميليارد دالر و رشد وزني ۲۰.۷ درصد 
به ثبت رس��يد ولي ۳.۲ درصد كاه��ش ارزش صادرات را 
داش��تيم. ميراش��رفي تاكيد كرد: در بحث واردات نيز ۳۶ 
ميلي��ارد و ۸۱ ميليون دالر واردات انجام ش��د. اين ميزان 

واردات ۶۰۰ ميليون دالر از صادرات پيشي گرفت. عمال در 
۱۰ ماهه امسال از ۲۸ ميليون تن واردات، ۱۹ ميليون تن 
كاالي اساسي بود.  وي اضافه كرد: شركاي تجاري ايران در 
بخش صادرات چين با ۸.۳ ميليارد دالر، عراق با ۸ ميليارد 
دالر، تركيه ۴.۱ ميلي��ارد دالر و امارات با ۳.۷ ميليارد دالر 
و افغانستان با ۱.۹ ميليارد دالر مقاصد صادراتي كاالهاي 
ايراني بود. در بخش واردات نيز شركاي ايران چين، امارات، 
تركيه، هن��د و آلمان مبدا كاالهاي واردات��ي ايران بودند. 
ميراشرفي گفت: تاكنون ۲۱۳ شركت توليدي و دانش بنيان 
به عنوان فعال اقتصادي مجاز شناخته شده اند كه تسهيالت 
بسيار ويژه اي مي گيرند از جمله اينكه در مسير سبز گمرك 
قرار دارند. وي افزود: ۱۴ دس��تگاه ايكس ري كاميوني در 
گمركات را نوس��ازي كرديم و قرارداد پنج دستگاه ايكس 
ري داخلي را بستيم كه سه دستگاه به بهره برداري رسيد. 
با توجه به مضيقه مالي با بخش خصوصي صحبت كرديم و 
اولين كاميون پرسرعت ساخت بخش خصوصي، در گمرك 
شهيد رجايي مستقر خواهد شد. رييس كل گمرك بيان 
كرد: در سال گذشته ۴۷ دستگاه ايكس ري چمداني و ۳۰ 
دستگاه ايكس ري مسافري نيز ايجاد شد و ميزان تخلفات 
زوار در كاالهاي ممنوعه از اين طريق كاهش يافته است.  
ميراشرفي بيان كرد: براي كاهش رسوب كاال برنامه ريزي 
كرديم و در حال حاضر واردات كاال به ۴ روز و صادرات نيز 
به كمتر از يك روز رسيديم كه ارتقاي ۴۵ پله اي در شاخص 
بانك جهاني اتفاق افتاد و شاخص لجستيك كشور نيز از 
اين طريق ارتقا يافته است. ميزان كشفيات امسال ۲ هزار 

و ۷۰۰ ميليارد تومان است كه اين ميزان در سال گذشته 
۸۰۰ ميليارد دالر بود . در ۱۰ ماهه اخير ۵۱۹ تن كشفيات 
موادمخدر داشتيم. در يك رقم هزار و ۲۹ كيلو هرويين بوده 
است. در ۹ ماهه در كشور نيز كل كشفيات كشور ۷۲۲ تن 

بود و اين غير از كشفيات گمرك است.

 ارز مبناي كاالهاي وارداتي 
غير از كاالهاي اساسي واقعي شود

ميراشرفي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه 
آيا گمرك موافق يا مخالف تغيير ارز مبناي محاس��باتي 
حق��وق ورودي كاالهاي وارداتي اس��ت و همچنين براي 
كاهش تورم ناشي از آن تعرفه كاالها كاهش يابد زيرا اين 
تجربه در س��ال هاي گذشته نيز وجود داشت تا درآمدها و 
عملكرد شفاف باشد و ارزان فروشي ارز به واردكننده كه نفع 
آن به عموم جامعه نمي رسد جلوگيري شود، اظهار داشت: 
نظر دولت در مورد مبناي ارزش كاالهاي وارداتي در مورد 
كاالهاي اساسي براي آنكه تورم بيش از اين افزايش نيابد ارز 
۴۲۰۰ توماني است و براي ساير كاالها مباني محاسباتي با 
ارز نيمايي باشد ولي دولت براي اينكه آثار تورم افزايش نرخ 
ارز دولتي به نيمايي كاهش يابد معتقد است سود بازرگاني 
به نحوي تنظيم ش��ود كه آثار تورمي به حداقل برس��د و 
پيشنهاد ما هم اين است كه ارز مبناي كاالهاي وارداتي غير 
از كاالهاي اساسي واقعي شود و سود بازرگاني كاهش پيدا 
كند كه اين موضوع منجر به افزايش درآمدهاي گمركي و 

شفافيت نيز مي شود.

  قاچاق سازمان يافته در گمرك را رد مي كنيم
رييس كل گمرك در پاسخ به سوال ديگر فارس مبني بر 
اينكه فرمانده نيروي انتظامي هفته گذشته در همايشي 
عنوان كرد كه قاچاق سازمان يافته و ارتباط آن با يقه 
سفيدها داريم آيا در گمرك قاچاق سازمان يافته وجود 
دارد، تصري��ح كرد: همكاري خوب��ي با پليس امنيت 
داريم و اكنون در ۱۱ مب��ادي ورودي دريايي زميني 
و هوايي در كنار ما مستقر هستند اگر قاچاق سازمان 
يافته وجود داشته باشد آنها همكار ما هستند به ضرس 
قاطع قاچاق س��ازمان يافته در گمرك را رد مي كنيم 
كاالهايي كه اكنون در بازار به عنوان قاچاق اس��ت در 
حال حاضر ورود آنها از گمرك ممنوع است اگر تا قبل از 
ممنوعيت گمرك مي خواست خود را از اين موضوع بري 
كند خيلي موفق نبود. در حال حاضر قسمت اعظمي از 
كاالهاي ممنوعه داخل كشور امكان ورود آنها از گمرك 
وجود ندارد چطور مي توان از مبادي اصلي اين كار را كرد 
مثاًل ورود لوازم خانگي ممنوع است مگر كسي مي تواند 

آن را از گمرك وارد كند. 
وي ادامه داد: در حال حاضر مرجع تحويل گيرنده كاالهاي 
قاچاق در مبادي دريايي، س��ازمان بن��ادر، مناطق آزاد و 
پايانه ها هستند آمار اين موضوع را از آقايان بخواهيد كه 
اصاًل اين كاالها را تحويل مي گيرند يا نه. وي اضافه كرد: 
كل سال درآمد گمركي ۱۶ هزار ميليارد تومان است و ما 
اميدواريم در كل س��ال وصول شود و در ۱۰ ماهه نيز ۱۰ 
هزار ميليارد بوده و ۳ هزار ميليارد نيز ضمانتنامه داشته 
و نهايتا نيز ه��زار ميليارد تومان در س��ال جاري محقق 
خواهد شد. براي س��ال آينده نيز درآمد گمرك افزايش 
خواهد داشت و بايد منتظر نرخ نهايي مبناي ارز از سوي 

مجلس بمانيم. 
رييس كل گمرك ايران تصريح كرد: در حال حاضر حدود 
۵ هزار خ��ودرو در گمركات داري��م كه منتظر ترخيص 
هستند ولي مدت زمان مجاز ترخيص براي هزار خودرو 
كه عوارض هم پرداخت كرده اند نيازمند مصوبه است. براي 
بيش از ۳ هزار خودرو در محاكم ظن قاچاق وجود دارد كه 
البته با حكم برائت شايد در مرحله پرداخت عوارض قرار 
بگيرند. ۱۳۰ خودرو براي جانبازان باالي ۲۵۰۰ سي سي 
است كه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را دارند و 
ما به دنبال مجوز آن هستيم. همچنين حدود ۶۰۰ خودرو 
بعد از مصوبه وارد گمرك شده كه به نظر گمرك هيچ گاه 
احتمال ترخيص را نخواهند داشت. البته اگر وزارت اقتصاد 
به نتيجه برسد، امكان ترخيص بخش زيادي از خودروهاي 

مانده در گمركات وجود دارد. 
وي درباره موض��وع ذرت هاي آلوده بيان كرد: در س��ال 
۹۱ و ۹۵ قرنطينه و دامپزش��كي ذرت ها را تس��ت كرده 
كه آفالتوكسين ان ppm ۱۵ و مجاز به واردات دانسته 
بود ولي اس��تاندارد ۵ppm را مجاز به ورود مي داند كه 
 ppm ۱۵ سختگيرانه تر عمل مي كند و استاندارد اروپا نيز
است. تكليف قانون با سازمان استاندارد بود به همين جهت 
اجازه ورود داده نشد. در عين حال، گمرك حتما جمع سه 
مرجع را مدنظر قرار مي دهد. اخيرا ۲۰ هزار تن به يكي از 

كشورهاي آفريقايي بارگيري و مرجوع شد.

اخذ ماليات دوپله اي نيست، چندپله اي خواهد بود
عضو كميسيون تلفيق در مورد مصوبات اين كميسيون 
گفت: اخذ ماليات دو پله اي نيست و چند پله اي خواهد بود 
كه از حداقل ۱۰ درصد آغاز و تا ۲۵ درصد براي حقوق هاي 

باال در نظر گرفته خواهد شد.
علي ادياني عضو كميسيون تلفيق در گفت وگو با تسنيم 
گفت: در كميسيون تلفيق بحث مربوط به درآمدي و كليه 
تبصره هاي ماده واحده بررسي شده است و بخش مربوط 
به هزينه اي تا تبصره ۸ رسيدگي شده و مابقي ان شاءاهلل در 
جلسه آينده كميسيون تلفيق رسيدگي و بررسي در بحث 

هزينه اي به اتمام خواهد رسيد.
وي افزود: بخش هاي مربوط به رديف ها نيز در هيات رييسه 
به جمع بندي خواهد رسيد و در همين هفته برابر آيين نامه 

داخلي مجلس، گزارش كميسيون تلفيق بودجه ۹۹ بايد 
چاپ شود و در اختيار نمايندگان قرار بگيرد. وي در ادامه 
گفت: نمايندگان ۱۰ روز فرصت دارند برابر آيين نامه داخلي 
مجلس، پس از انتشار گزارش مصوبات كميسيون تلفيق 
بودجه ۹۹، در مورد مجموعه بندها و تبصره ها نظرات خود 
را كتبا به كميسيون تلفيق ارسال كنند و پيشنهادات برابر 
آيين نامه داخلي مجلس چاپ خواهد شد و در صحن علني 
مجلس كه بودجه مورد بررسي و رسيدگي قرار مي گيرد، 
پيش��نهادات قابل طرح خواهد بود و همراه با متن مصوبه 
كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نماينده 
مردم قائمشهر درمورد تغييرات در منابع و مصارف بودجه۹۹ 
گفت: در بحث منابع ما شاهد تغيير محسوسي نبوديم و 

تنها در چند مورد شاهد تغييراتي در بخش منابع بودجه ۹۹ 
هستيم. برخي از اين موارد شامل، بحث اخذ ماليات تا سقف 
مشخص از خانه ها و خودروهاي لوكس و مجلل و همچنين 
افزايش سقف انتشار اوراق را داشتيم كه از هزار ميليارد تومان 
به دو هزار ميليارد تومان براي هزينه كرد نوسازي مدارس و 
تجهيزات نوسازي است كه سازمان تجهيز و نو سازي مدارس 
بتوانند در رابطه با بهسازي، نوسازي و احداث مدارس جديد 
در مناطق مورد نياز گام هاي محكم تري بردارند. همين طور 
بحث مربوط به افزايش حقوق را داشتيم كه در بودجه دولت 
حداكثر يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده كه در كميسيون 
تلفيق اين سطح را به دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسانديم.
در بحث مص��ارف نيز به دليل عدم اتم��ام كار نمي توانيم 

جمع بندي دقيقي داشته باشيم ان شاءاهلل در هفته جاري 
وقتي بررسي ها روي مصارف كامل شود، نهايتا عدد و رقم 

منابع، درآمدها و مصارف و موارد هزينه بايد برابري كند.
ادياني عضو كميسيون تلفيق در خصوص تصويب تغيير 
مدل ماليات بر حقوق و مزايا از پنج پله اي به دو پله اي گفت: 
اين گزارش غلط است، در اليحه دولت اخذ ماليات دو پله اي 
بود، اما در كارگروهي كه كميسيون تلفيق تشكيل داد هم 
نسبت به سقف حقوق و هم نس��بت به نحوه اخذ ماليات 
بررسي هاي الزم انجام شده، بنابراين اخذ ماليات دو پله اي 
نيست و چند پله اي خواهد بود كه از حداقل ۱۰ درصد آغاز 
و تا ۲۵ درصد براي حقوق هاي باال در نظر گرفته خواهد شد. 
براساس آمار و ارقام فعلي، به طور ميانگين ماليات بر حقوق 

۱۵ درصد مي شود كه براي حقوق باال، ۱ درصد بيشتر و برابر 
با ۱۶ درصد خواهد بود. لذا كميسيون تلفيق اليحه دولت 
كه دو پله اي بود را جابه جا كرد. وي افزود:  البته بنده و تعداد 
معدود ديگري از نمايندگان نظرات ديگري در جهت افزايش 
ماليات بر حقوق هاي باال داشتيم كه در كميسيون تلفيق 
مورد تصويب قرار نگرفت. عضو كميسيون انرژي مجلس در 
مورد تعيين و تكليف بدهي هاي دولت گفت :  مجموعه اين 
مسائل پيش بيني شده تا با توجه به توان دولت، بدهي هايي 
كه دولت به تامين اجتماعي و بانك مركزي دارد، بخشي از آن 
را تسويه كند و در برنامه ششم هم ما دولت را مكلف كرديم 
كه تا پايان برنامه، بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي بايد 

در قالب بودجه هاي سنواتي به صفر برسد.

حذف ماليات سود سپرده بانكي و سهام از اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم
معاون وزير اقتصاد در رابطه با اخذ ماليات از سود سپرده 
بانكي و سهام گفت: ماليات بر سود سپرده و سهام در 
اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم ديده نشده و 

مالياتي از آن اخذ نمي شود.
به گزارش فارس، محمدعل��ي دهقان دهنوي معاون 
اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين 
پرس��ش كه جزييات اليحه اصالح قانون ماليات هاي 
مستقيم كه بر اساس گفته وزير اقتصاد اول بهمن به 
دولت ارسال شده است، چيست و قرار است چه ميزان 
درآمد مالياتي از اين محل پيش بيني شود و اينكه قرار 
بود از سود س��پرده هاي بانكي و سهام نيز ماليات اخذ 
شود به كجا رسيد، اظهار كرد: در رابطه با اصالح قانون 
ماليات هاي مس��تقيم پيش نويس اليحه  اي تنظيم 
ش��د و چند روز گذش��ته براي طرح در دولت ارسال 
شده است. اين پيش نويس از االن تهيه شده تا تبديل 
شدن به قانون مس��ير طوالني را طي خواهد كرد و در 
كميسيون هاي دولت طرح و بررس��ي و در نهايت به 
تصويب هيات وزيران مي رسد و پس از آن در مجلس 

و كميسيون هاي تخصصي بررسي خواهد شد.  دهقان 
افزود: در اين مراحل قطعًا تغييراتي اتفاق خواهد افتاد 
و بعد از آنكه در مجلس به تصويب برس��د پيش بيني 
كرديم كه اجراي آن در بخش هاي مختلف يك فرصت 
زماني به فعاالن اقتصادي بدهد كه نگراني ايجاد نكنيم 
ممكن است دو تا سه سال از اجرا و دريافت ماليات زمان 
ببرد. به همين خاطر اصرار داشتيم در مورد جزييات 

ايجاد نگراني نكنيم. 
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: اينكه از چه بخش هايي 
ماليات گرفته مي شود يا نمي ش��ود، در جامعه ايجاد 
نگراني نكند و اجازه بدهيم پيش نويس اليحه با حضور 
صاحبنظران و كارشناس��ان اقتص��ادي، نمايندگان 
مردم و بخش هاي پژوهش��ي و كارشناسي بررسي و 
چكش كاري ش��ود و اجراي آن براي اقتصاد مطلوب 

باشد.
دهقان با اشاره به اينكه مباحثي مانند ماليات بر مجموع 
درآمد، ساماندهي ماليات ها و ماليات بر عايدي امالك 
در اين اليحه مطرح شده است، گفت: در بحث ماليات 

بر مجموع درآمد نكته اي وجود دارد كه موضوع اصلي 
ايجاد يك نوع عدالت اجتماعي در جامعه است. كساني 
كه درآمد بيش��تري دارند ماليات بيشتري پرداخت 
مي كنند. لزوماً اين نيست كه بررسي كنيم مي خواهيم 
يك نظام درس��ت كنيم مثاًل ۳۰ هزار ميليارد تومان 
كسري بودجه داريم و بخواهيم به همين ميزان ماليات 
اخذ كنيم. نه اين درست نيس��ت در ماليات مجموع 
درآمد مردم بر اساس توقعات مختلف درآمدي نرخ هاي 

مختلف مالياتي پرداخت مي كنند.
وي تصريح كرد: بيش از ۱۳۰ كشور دنيا اين نوع ماليات 
را دريافت مي كنند. همزمان ب��ا اين موضوع اتفاقات 
ديگري بايد بيفتد، بايد س��امانه موديان و پايانه هاي 
فروشگاهي ش��كل بگيرد و سيستم هاي اطالعاتي به 
يكديگر متصل ش��وند، اظهارنامه ه��اي مردم مبناي 
تشخيص ماليات باشد و يك نظام تشويقي و تنبيهي 
براي ارايه اظهارنامه وجود داشته باشد. مجموعه اينها 
در طول زمان در حال پيگيري و انجام است، برخي افراد 
ممكن است بخش هايي از مالياتي را كه اظهار مي كنند 

در پايان سال به آنها بازگردانده شود و به نوعي ماليات 
آنها منفي شود. ش��كل و قاعده اين ماليات و مجموع 

درآمد اين گونه است.
معاون وزير اقتصاد در رابطه با اخذ ماليات از سود سپرده 
بانكي و سهام گفت: ماليات بر سود سپرده و سهام در 
اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم ديده نشده 
و مالياتي از آن اخذ نمي ش��ود. دهقان در پاسخ به اين 
س��وال كه به طور كلي در اليحه پيش بيني نش��ده يا 
معاف از ماليات يا با نرخ صفر هستند، بيان داشت: اينكه 
ماليات با نرخ صفر ببينيم يا معاف باش��ند با هم فرقي 
نمي كند و يكي است. وي در پاسخ به اين سوال كه قطعًا 
نرخ ماليات صفر با معافيت مالياتي متفاوت است چرا 
كه موضوع شفافيت در ماليات صفر وجود دارد و براي 
سازمان مالياتي عملكردها مشخص است اما در معافيت 
مالياتي چنين اتفاق��ي رخ نمي دهد، گفت: اطالعات 
مربوط به س��ود س��پرده ها به صورت كامل در شبكه 
بانكي در اختيار اس��ت و اطالعات ناشي از سود سهام 
در سازمان بورس موجود است. معاون وزير اقتصاد در 

پاس��خ به اين سوال كه نمي گوييم اطالعات در شبكه 
بانكي از سود سپرده گذاران نيست اما آيا اين اطالعات 
در اختيار سازمان مالياتي قرار مي گيرد يا خير، گفت: 
ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم دقيقاً مربوط 
به همين موضوع است تا هر اطالعاتي را كه مي خواهد 
دريافت كند. دهقان در پاسخ به اين سوال كه قوانين 
روي كاغذ زياد داريم اما اين قانون چه ميزان از ۴ سال 
گذشته عملياتي شده است، عنوان كرد: اجراي صحيح 
نظام ماليات بر مجموع درآمد الزامات و پيش نيازهايي 
دارد ان شاءاهلل تا آن موقع انجام خواهد شد، صرفنظر از 
اجراي ماليات بر مجموع درآمد ماده ۱۶۹ مكرر قانون 
ماليات ها پا برجاست و بايد اجرا شود و كسي نمي تواند 
آن را كنار بگذارد. وي در مورد ماده ۲۶ اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده كه سازمان امور مالياتي را از قوانين اداري 
و تشكيالتي و مالي مستثني مي كند و همچنين بودجه 
اين سازمان را صد درصد تخصيص يافته مي داند، بيان 
كرد: من راجع به ماده ۲۶ اطالعاتي ندارم و آن را مطالعه 

نكردم و نمي توان اظهارنظر كرد.

ارايه خدمات سامانه جامع روابط كار تا 22 بهمن ماه
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 
ارايه خدمات سامانه جامع روابط كار با ۲۲ زيرسامانه 
تا ۲۲ بهمن ماه به طور كامل در سراسر كشور عملياتي 
مي ش��ود. به گزارش تسنيم، حاتم ش��اكرمي گفت: 
معاونت روابط كار در راس��تاي صيانت از نيروي كار و 
اجراي دقيق و ش��فاف قوانين و مقرارت و ارايه هر چه 
بهتر و س��ريع تر خدمات به جامعه هدف خود تصميم 

گرفت تمام خدم��ات خود را به صورت غيرحضوري و 
الكترونيكي ارايه دهد. وي گفت: در اين خصوص تمام 
زير ساخت هاي الزم اعم از سخت افزاري و نرم افزاري 
و پس از اخ��ذ مجوزهاي قانوني از س��ازمان مقررات 
راديويي، نهاد رياست جمهوري و هماهنگي هاي الزم 
با سازمان هاي نظارتي كشور سامانه جامع روابط كار 
راه اندازي شد.  شاكرمي با اش��اره به تاكيد مقام عالي 

وزارت در خصوص اجراي شفافيت در امور گفت: اساس 
كار اين سامانه بر شفافيت و سالمت اداري پايه گذاري 
شده اس��ت تا موجبات جلوگيري از اعمال سليقه ها و 
تبعيض ارتباطي را فراهم كند؛ همچنين باعث تسريع 
و تسهيل در روند رسيدگي ها شود.  وي در ادامه افزود: 
امروز يكي از نگراني هاي جامعه هدف قراردادهاي سفيد 
امضا است كه با راه اندازي اين سامانه و بارگذاري تمام 

قراردادها در آن و نظارت مستقيم مسووالن نظارتي اين 
سامانه بخش عمده اي از اين نگراني ها برطرف مي شود.  
مع��اون روابط كار وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: اجراي اين سامانه ابتدا در استان تهران و اردبيل 
به صورت پايلوت اجرايي ش��ده و تا ام��روز در بيش از 
۲۰ استان كشور با ۱۹ زيرسامانه آماده ارايه خدمت و 
فعاليت است كه اين ارايه خدمات تا ۲۲بهمن ماه در كل 

كشور با ۲۲ زير سامانه به طور كامل عملياتي مي شود. 
شاكرمي گفت: كارگران و كارفرمايان براي استفاده از 
خدمات اين سامانه بايد ابتدا به دفاتر پيشخوان دولت 
مراجعه و براي دريافت نام كاربري و رمز عبور اقدام كنند 
و سپس مي توانند شخصا با ورود به سامانه جامع روابط 
كار به نشاني www. prkar.mcls. gov.ir از تمام 

خدمات آن استفاده كنند.

  Mon. Jan 27.  دوشنبه  7  بهمن 1398   اول جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1585  2020 

جرايم عدم تسليم اظهارنامه 
مالياتي

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، 
ش��رايط پذيرش اظهارنامه ماليات��ي بابت عملكرد 
سال ۱۳۹۸ را اعالم كرد و گفت: اشخاص حقوقي و 
صاحبان مشاغل كه در مهلت مقرر قانوني اظهارنامه 
مالياتي خود را تسليم نكنند، عالوه بر محروميت از 
كليه معافيت هاي قانوني، مشمول پرداخت جرايم غير 
قابل بخشش مربوط به عدم تسليم اظهارنامه خواهند 
شد. به گزارش ايسنا، محمد مسيحي با اشاره به حذف 
شيوه تشخيص علي الراس از سال آينده، تاكيد كرد: 
مبناي تشخيص ماليات براي عملكرد سال ۱۳۹۸ 
موديان مالياتي، اظهارنامه ارايه شده با رعايت مقررات 

از سوي مودي خواهد بود.
وي اضاف��ه كرد: از عملكرد س��ال ۱۳۹۸ به بعد، در 
صورتي كه موديان اظهارنامه مالياتي خود را با رعايت 
قوانين و مق��ررات تنظيم و در مهل��ت قانوني ارايه 
كنند، اظهارنامه آنان بدون رسيدگي مورد پذيرش 
قرار مي گيرد. مسيحي با تاكيد بر اجراي مفاد ماده 
۹۷ قانون ماليات هاي مستقيم اصالحي ۳۱ تيرماه 
۱۳۹۴، اضافه كرد: البته پذيرش اظهارنامه موديان 
مش��روط بر تنظيم اظهارنامه ه��اي مالياتي بوده و 
اظهارنامه ارايه ش��ده توس��ط موديان با بانك هاي 
اطالعاتي مالياتي ك��ه در اجراي مقررات مواد ۱۶۹ 
و ۱۶۹ مكرر قان��ون ماليات هاي مس��تقيم ايجاد 
ش��ده، مطابقت داده خواهد شد. معاون درآمدهاي 
مالياتي سازمان امور مالياتي كشور همچنين بيان 
كرد: سازمان امور مالياتي كش��ور صرفا تعدادي از 
اظهارنامه هاي مالياتي موديان را بر مبناي شاخص ها و 
معيارهاي ريسك مورد رسيدگي قرار مي دهد. معاون 
درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور تصريح 
كرد: در صورتي كه اشخاص ياد شده در مهلت قانوني 
و مطابق مقررات از ارايه اظهارنامه مالياتي خودداري 
كنند، اين سازمان نسبت به تهيه اظهارنامه برآوردي 
براساس ميزان فعاليت و اطالعات اقتصادي به دست 

آمده از بانك هاي اطالعاتي اقدام مي كند.

مردم، قدرت و منافع )156( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل دهم 
يك زندگي نجيبانه براي همه

  آموزش
تمام��ي امريكايي ها مي خواهند كه بچه هايش��ان 
متناسب با توانايي  شان زندگي كنند و بزرگ شوند و 
اين نيازمند آن است كه براي آنها بهترين آموزشي كه 
با مهارتهايشان، نيازهايشان و آرزوهايشان همخواني 
داشته باشد فراهم شود. بدبختانه، نظام آموزشي ما 
با زمان جلو نيامده اس��ت.  تقويم ۹ ماهه و روزهاي 
كوتاه مدرسه شايد با اقتصاد كشاورزي قرن نوزدهم 
يا اوايل قرن بيس��تم و دردنيايي كه مادران در خانه 
بودند متناس��ب بود اما براي دني��اي امروزي كارگر 
نيست. در جايي كه افراد مي توانند دسترسي سريع 
به اطالعات بيشتر از دوره اي نه چندان دور كه فقط 
در بهترين كتابخانه ها در دسترس بود، داشته باشند، 
ديگر ساختار آموزشي با پيشرفت هاي فناوري تطبيق 
نمي كند. مهم تر آنكه، نظام آموزشي ما بخش مهمي 
از نابرابري رو به رشد ما شده است، يعني آنكه ميان 
آموزش و درآمد يك ولي و دسترسي آموزشي فرزند 
يك رابطه بسيار بااليي وجود دارد و به نوبه خود ميان 

آموزش و درآمد آينده.  
بنابراين، كمبودها در 
نظام آموزشي ما به جاي 
آنكه به عنوان مهم ترين 
نيروي هم سطح كننده 
جامعه م��ا عمل كند 
درست همان طور كه 
آموزش��ي عمومي ما 
زماني اي��ن كار را كرد، 

انتقال بين نسلي مزيت ها را تشديد مي كند.  برابر كردن 
فرصت آموزشي نيازمند يك دستورالعمل جامع است 
– از دسترس بودن آموزش پيش از دبستان براي همه 
تا دسترسي به كالج ها و دانشگاه ها براي همه – بدون 
آنكه دانشجو را زير بار بدهي ببرد. ما اكنون مي دانيم 
حتي فرزنداني كه وارد دبس��تان مي ش��وند شكاف 
بزرگ��ي در آنجا وجود دارد ك��ه برنامه هاي پيش از 
دبستان مي تواند به اصالح آن كمك كند.  در اينجا 
راه هاي زيادي وجود دارد كه دسترسي جهاني را به 
آموزش باالتر تضمين مي كند از قبيل شهريه پايين تر 
و وام هاي عمومي كه مش��روط به درآمد اس��ت كه 
ميزان بازپرداخت آن بستگي به درآمد فرد دارد. اين 
را مي توان طوري تنظيم كرد كه بدهي دانشجويي 
هرگز خط��ري را كه ام��روزه او را تهديدي مي كند، 
تهديد نكند. اين نظامي است كه به خوبي در استراليا 
كار كرده و مي تواند اينجا هم كار كند.  نظر من در اينجا 
اين نيست كه صالحيت هاي اين آلترناتيوها بررسي 
شود بلكه به آساني بحث شود كه نه تنها مي توانيم 
دسترسي جهاني را تضمين كنيم بلكه قادر نخواهيم 
بود اين سرمايه گذاري ها را ارايه دهيم  و در عين حال 
مطمئن شويم كه براي همه بايد مفاد قابل پيشنهادي 
ارايه دهيم كه بخش محوري آن يك دستورالعمل كه 
زندگي نجيبانه را براي همه امريكايي ها تضمين كند 

وجود داشته باشد.
كشور يك مشكل ميراثي دارد: ما ميليون ها جوان 
را با بدهي دانش��جويي كه فراتر از توانايي  شان براي 
پرداخت است – ۱.۵ تريليون دالر - را رها كرده ايم. 
اين زندگي  شان را نابود مي كند، آنها را وادار مي سازد 
تا ازدواجشان، خريد خانه شان يا حتي قبول شغلي كه 
دوست دارند را به عقب بيندازند و تمامي انرژي شان 
را صرف برگرداندن اين بدهي طاقت فرسا كنند.  اين 

همچنين به اقتصاد ما لطمه مي زند. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن



اخبار

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

اختالف250تومانيخريدوفروشارزدرصرافيها

بهبود رفاه مالی با تحول ديجیتال در نظام بانکیافزايش استفاده از حساب هاي سرد و گرم كم تراكنش و پر تراكنش

گروه بانك و بيمه|
روز يكشنبه 6 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طال به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني 1572 دالر باقي ماند 
و در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز قيمت دالر به 13580 
تومان رسيد. همچنين روز يكشنبه بهاي خريد هر دالر در 
تابلوي صرافي هاي بانكي 13 هزار و 150 تومان و فروش 
13 هزار و 400 تومان درج شللد و اختللالف آن به 250 
تومان رسيد. همچنين نرخ خريد هر يورو نيز 14 هزار و 
650 تومان و نرخ فروش آن 14 هزار و 900 تومان شللد 
و اختالف آن به 250 تومان رسلليد. اين دومين روز است 
كه اختالف خريد و فروش ارز در صرافي ها به باالي 100 
تومان متداول قبلي رسيده است. به گزارش »تعادل«، در 
سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر 13 هزار و 
150 تومان و قيمت فروش آن 13 هزار و 400 تومان اعالم 
شد كه نشللان مي دهد متاثر از رشد اختالف نرخ خريد و 
فروش در صرافي ها، روي معامالت سنا نيز خود را نشان 
داده است. همچنين نرخ لحظه اي هر يورو 14 هزار و 650 
تومان خريداري و به قيمت 14 هزار و 900 تومان به فروش 
رسيده است. سامانه سللنا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز 
شنبه 5 بهمن 98 را براي دالر 13 هزار و 142 تومان، يورو 
14 هزار و 872 تومان، پوند انگليس 17 هزار و 210 تومان، 
درهم امارات 3 هزار و 639 تومان، لير تركيه 2 هزار و 343 

تومان و يوآن چين يك هزار و 968 تومان اعالم كرد.
در بازار طال و سللكه نيز، با اعللالم اونس طالي جهاني به 
قيمت 1572 دالر و دالر آزاد به نرخ 13 هزار و 580 تومان 
در بازار آزاد، نرخ طال و سللكه با افزايش قيمت مواجه شد 
بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 
ميليون و 184 هزار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 504 
هزار و 100 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 950 هزار 
تومان، طرح قديم 4 ميليون و 930 هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و490 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 480 
هزار تومان و سكه گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد.

در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم كرد 
كه بر اساس آن تمام ارزها ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك 
مركزي هر دالر امريكا براي روز »يكشللنبه ششم بهمن 
ماه 98« 42 هللزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس 54 هزار و 929 ريال و هر يورو نيز 46 هزار و 310 

ريال ارزش گذاري شد.

     افزايش خريد طال در بازار هاي جهاني
نادر بذرافشللان، دبيللر اتحاديه طالي تهللران مي گويد: 
پيش بيني مي شللود كه قيمت طال در ايام پايان سال به 
دليل افزايش ميزان تقاضا تا حدودي رشد خواهد داشت.

نادر بذرافشان، دبير اتحاديه طالي تهران در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا قيمت طال تا پايان اين هفته گران خواهد 
شد؟ گفت: بررسي ها نشان مي دهد قيمت اونس جهاني 
طال از هفته گذشته تاكنون حدود 12 دالر گران شده است. 
همچنين قيمت طالي 18 عيار نيز از آخرين معامالت )روز 
پنجشنبه( تاكنون حدود پنج تا شش هزار تومان در هر 
گرم گران شد. هم اكنون قيمت سكه نيز با 50 هزار تومان 

افزايش به قيمت چهار ميليون و 920 هزار تومان رسيد.
نادر بذرافشان با اشللاره به افزايش ميزان تقاضا در سطح 
جهان افزود: با پيدايش ويروس كرونا برخي از تحليلگران 
معتقدند كه مردم جهان براي افزايش ميزان سرمايه خود 
به خريد طال اقدام كرده اند همين افزايش ميزان تقاضا، 
قيمت طللال را در جهان افزايللش داد. البته ما معتقديم 

به دليل ناامني هاي اقتصادي و سياسللي افزايش خريد 
طال در بازار هاي جهاني رشد كرده است. حال پيش بيني 
مي شود كه قيمت طال در ايام پايان سال به دليل افزايش 

ميزان تقاضا تا حدودي رشد خواهد داشت.
او همچنين به آخرين اقدامللات و پيگيري هاي اتحاديه 
طال در راسللتاي معافيت اصل طال از ماليللات بر ارزش 
افزوده اشاره كرد و گفت: با پيگيري اعضاي هيات رييسه 
اتحاديه طال ظرف دو سال گذشته و همچنين رايزني ها با 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي موفق شديم كه بعد از 
سال ها اصل طال را از ماليات بر ارزش افزوده معاف كنيم. 
اين اقدام كه قرار است از سال آينده كليد زده شود در نهايت 
باعث مي شود كه خريداران بهايي بابت ماليات بر ارزش 
افزوده پرداخت نكنند و همين موضوع به نفع مصرف كننده 
و كاهش قيمت تمام شللده طال است. اين موضوع اتفاق 
بزرگي در حوزه اصناف بود كه اميدواريم شاهد رونق در 

خريد مصنوعات طال شود.
بذرافشان به آخرين قيمت انواع سكه اشاره و اظهاركرد: 
هر گرم طالي 18 عيار در روز شنبه به قيمت 501 هزار 
تومان معامله شللد. نيم سكه به قيمت دو ميليون و 470 
هزار تومان، ربع سللكه به قيمت يك ميليون و 470 هزار 
تومان و سكه گرمي هم به قيمت 930 هزار تومان خريد 

و فروش شد.

     داليل افزايش نرخ دالر متاثر از رشد نقدينگي
محمد حسين اديب كارشناس اقتصادي درباره افزايش 
قيمت ارز مي گويد: رشد نقدينگي نسبت به سال 2005 در 
همه دنيا حدودا بين 100 تا 150 درصد بوده است )ايران و 
امريكا ندارد( در ايران دو و نيم درصد از نقدينگي اسكناس 
در اختيار مردم بيرون از سيستم بانكي و ٩٧ و نيم درصد 
آن سپرده هاي مردم در بانك هاست. رشد نقدينگي نسبت 
به سال 2005 در كانادا: ٨4 درصد، انگليس: ١١٩ درصد، 
منطقه يورو: ١٢١ درصد، امريكا: ١4١ درصد، تركيه: 910 
درصد، گرجسللتان: ١٣٢١ درصد، ايران: ٢٨5٣ درصد 

)رشد نقدينگي به ريال تا آخر خرداد ٩٨( بوده است.
نقدينگي ايران در سللال 2005 بالغ بر 6٧ هزار ميليارد 
تومان بود. دالر در آن تاريخ ٨٨٨ تومان و ميزان نقدينگي 
به دالر ٧6 ميليارد دالر بود. اما نقدينگي در آخر دي ماه 
٩٨؛ بالللغ بر 2025 هزار ميليارد تومان بود و به نرخ امروز 
دالر، نقدينگي ١6٣ ميليارد دالر است، رشد نقدينگي در 
ايران به دالر نسبت به سال 2005 بالغ بر ١١4 درصد است.

عامل رشد نقدينگي در دوران احمدي نژاد چاپ اسكناس 
بدون پشللتوانه به وسلليله بانك مركزي بود اما در دولت 
روحاني، سود بااليي كه بانك ها به سپرده پرداخت مي كنند 
در دوران احمدي نژاد چاپ اسللكناس 6٩٨ درصد رشد 
كرد و در دوران روحاني فقط ٢٩ درصد، لذا عامل رشللد 
نقدينگي در دولت روحاني سود بااليي است كه به سپرده 

پرداخت مي شود.
به ميزاني كه در ايران به سپرده، سود باالتر نسبت به بقيه 
دنيا داده مي شود رشللد نقدينگي در ايران بيشتر از دنيا 
مي شللود و به ميزاني كه رشد نقدينگي بيشتر است دالر 
در ايران گران مي شود تا آثار رشد نقدينگي را خنثي كند، 
نقدينگي در ايران غيرممكن است به دالر بتواند بيشتر از 
دامنه دنيا كه بين 100 تا 150 درصد است رشد كند.هر 

كس غير از اين ادعا كند با بانكداري جهاني آشنا نيست.
نتيجه گيري اين است كه رشد نقدينگي در دنيا بين 100 
تا 150 درصد نسبت به سال 2005 است در ايران به دالر 

نيز رشللد نقدينگي ١١4 درصد است. عامل گران شدن 
دالر، سود بااليي است كه به سللپرده پرداخت مي شود. 
رشد نقدينگي با آمار بانك مركزي در خرداد ٩٨ نسبت به 
خرداد ٩٧ بالغ بر ٢5 درصد بوده است و اين رشد نقدينگي 

به فاصله كوتاهي به افزايش نرخ ارز منجر مي شود.
در كشور يك تفاوت ايجاد شده كه بانك ها و مردم ايران 
آن را نديده مي گيرند، وقتي نفت صادر مي شود تصميمات 
اشتباه با تاخير هاي پنج تا ٨ ساله آثار خود را نشان مي داد 
با كاهش 90 درصللدي صادرات نفت، اما آثار تصميمات 
اشتباه به فاصله سه ماه قابل مشاهده خواهد بود.آثار سود 
بااليي كه به سپرده پرداخت مي شود به فاصله چند ماه با 

افزايش نرخ ارز پس گرفته مي شود.
در دوران احمدي نژاد آثار چاپ بي رويه اسكناس ٨ سال 
بعد، در سللال ٩١ ظاهر شللد، در دوران روحاني تا قبل از 
كاهش 90 درصدي صادرات نفت، آثار سللود بي رويه به 
سپرده بعد از پنج سللال ظاهر شد و حاال گويي سه ماهه 

ظاهر مي شود.
طي چهار ماهه گذشللته به گزارش مركز آمللار ايران در 
كشور ٧ درصد تورم بوده است، تورم ٧ درصدي پاسخي به 
تحريك تقاضا با سود سپرده بوده است و نرخ دالر هم خيز 
برداشته است؛ نگارنده مطمئن است تورم ٧ درصدي به 
سبب تحريك تقاضا با سود سپرده است. آماري وجود ندارد 
اما نگارنده حدس مي زند چهار ميليون نفر از طريق سود 
سپرده زندگي مي كنند و سود سپرده، تقاضاي مصرفي 
را تحريك مي كند و تورم به سبب فزوني تقاضا نسبت به 
عرضه است، اما مطمئن نيست در كوتاه مدت افزايش نرخ 
دالر به سبب پرداخت سود سپرده بوده است، ١٩ عامل 
ديگر در عرضه و تقاضاي دالر موثر است، از بچه هاي تيم 
تحقيق تقاضا مي شود نوسان در ١٩ حوزه ديگر را رصد و 
به مخاطبللان كانال گزارش كنند، بقيه تحقيقات را فعال 

متوقف كنيد و اين فقره را در اولويت قرار دهيد.

     دالر نيمايي ۱۳۴۰ تومان ارزان تر از دالر بازار 
در حالي كه اختالف نرخ نيمايي و سناي دالر در سامانه 
سنا به ميزان 900 تومان گزارش مي شود اما اختالف نرخ 
حواله دالر نيمايي با نرخ دالر بللازار آزاد به حدود 1300 
تومان رسلليده و بررسي هاي يك ماهه نشان مي دهد كه 
قيمت دالر نيمايي به طور ميانگين 1340 تومان از قيمت 
دالر در بازار آزاد ارزان تر است، اين ميزان اختالف در ابتداي 
سال جاري بيش از 4500 تومان بود، به طوري كه نرخ دالر 
نيمايي حدود 8400 تومان و نرخ دالر در بازار آزاد در سطح 

12 هزار و 950 تومان قرار داشت.
از ابتداي امسللال بازار شللاهد افزايش نرخ دالر نيمايي و 
نزديك شللدن آن به نرخ دالر در بللازار آزاد بوده، نزديك 
شدن اين دو به نظر مي رسللد در راستاي افزايش انگيزه 
صادركنندگان براي رفع تعهد ارزي بوده كه آنها ارزهاي 
خود را در بازار آزاد به فروش نرسانند. در همين راستا محمد 
الهوتي، كارشناس اقتصادي نيز اعالم كرد كه تا يك ماه 
و نيم گذشته بالغ بر 70 درصد ارزهاي حاصل از صادرات 
برگشت خورده و در اين فاصله نيز يك سري صادركننده 
رفع تعهد شده اند.بررسي هاي يك ماهه نشان مي دهد كه 
قيمت دالر نيمايي به طور ميانگين 1340 تومان از قيمت 
دالر در بازار آزاد ارزان تر است، اين ميزان اختالف در ابتداي 
سال جاري بيش از 4500 تومان بود، به طوري كه نرخ دالر 
نيمايي حدود 8400 تومان و نرخ دالر در بازار آزاد در سطح 

12 هزار و 950 تومان قرار داشت.
بررسللي روند قيمت ها طي يك ماه اخير نشان مي دهد، 
تفاوت نرخ دالر نيمايي و دالر بللازار آزاد از 1500 تومان 
)معادل 13.06 درصد( در سللوم دي ماه امسال به 765 
تومان )معادل 6.25 درصد( رسلليده و تقريبا نصف شده 
اسللت. در حالي كه طي روزهاي اخير قيمت دالر در بازار 
آزاد و حتللي صرافي ملي رونللد باثباتي در پيش گرفته و 
حول قيمت 13 هزار تومان قرار دارد، نوسان قيمتي دالر 

نيمايي قابل توجه بوده، به طوري كه نوسان روزانه قيمتي 
دالر نيمايي در مجموع فراتر از دالر صرافي ملي و دالر در 

بازار آزاد است.
بررسي نوسللان هاي قيمت دالر طي يك ماه اخير نشان 
مي دهد، طي 25 روز معامالتي )از چهارم دي ماه تا سوم 
بهمن ماه امسال( تنها شش روز دالر نيمايي و دالر صرافي 
ملي هم جهت با هم نوسان داشته و به طور همزمان كاهش 
و به طور همزمان افزايش يافته اند؛ در 19 روز ديگر رفتار 
نوسللاني دالر نيمايي و دالر صرافللي ملي خالف جهت 
يكديگر بوده، به طوري كه هروقت نرخ دالر نيمايي افزايش 
داشللته، دالر صرافي ملي با كاهش قيمت همراه بوده و 
بالعكس. همزمان با نوسان هاي چشمگير دالر در سامانه 
نيمايي دولت تصميم جديدي در حللوزه واردات گرفته 

كه دالر نيمايي پرنوسان مالك آن قرار داده شده است.
همچنين ميزان نوسان قيمتي دالر نيمايي و صرافي ملي 
نيز در مجموع تفاوت چشمگيري داشته اند، به طور مثال 
طي دوره مذكور، در 12 دي ماه امسال نرخ دالر نيمايي 
با افزايش 3.3 درصدي نسللب به روز قبل مواجه شد در 
حالي كه دالر صرافي ملي با كاهش اندك 0.06 درصدي 
همراه شللد.دالر نيمايي طي يك ماه اخيللر با 6.5 درصد 
و دالر صرافي ملي با كمتللر از يك درصد افزايش قيمت 
همراه شللده اند. اكنون همزمان با نوسان هاي چشمگير 
دالر در سللامانه نيمايي دولت تصميم جديدي در حوزه 
واردات گرفتلله كه دالر نيمايي پرنوسللان مالك آن قرار 
داده شده است. رييس كنفدراسلليون صادرات ايران در 
توييتي نوشته است: »گويا قرار است نرخ محاسبه ارز در 
اظهارنامه هاي وارداتي از 4200 توماني به نيمايي افزايش 
يابد، گرچه اين تغيير مي تواند به شفاف سازي كمك كند؛ 
اما بايد تعرفه هاي وارداتي نيز متناسب با افزايش نرخ ارز 
كاهش يابد تا هم اثر تورمي آن خنثي شود و هم نقدينگي 

واحدهاي توليدي در محاق قرار نگيرد.«

گروه بانك و بيمه| 
حساب سللرد، يک حساب بانکی اسللت که واريزی هاي 
شما به آن حسللاب واريز مي شود اما براي پرداخت هاي 
خرد از آن اسللتفاده نمي كنيد و هر گاه الزم باشللد از آن 
حساب به حسللاب ديگري كه براي پرداخت هاي خرد 
اسللتفاده مي كنيد، پول واريز مي كنيد. به عبارت ديگر 
در حساب سللرد، پول درشت نگه مي داريد اما دريافت و 
پرداخت زيادي با آن انجام نمي دهيم اما در حساب ديگر 
كه حساب گرم و پر تراكنش اسللت مبلغي به اندازه نياز 
خود پول نگهداري مي كنيد.  يعني شما از اين حساب سرد 
فقط به شماره حساب ديگر  خودتان که همان حساب گرم 
است پول انتقال می دهيد و با کارت بانکی حساب گرم تان 
کارت می کشيد و از خودپرداز پول برمی داريد. در حساب 
گرم تان همواره مبلغی هست که بتواند هزينه های روزمره 
شما را پوشش دهد اما در آن حساب الزم نيست ميليون ها 

تومان پول نگهداريد.
درصورتی که مانده حسللاب گرم تان کم شد در نقطه ای 
امن و از طريق شعبه يا اينترنت بانک در منزل به حساب 
گرم تان پول واريز کنيد. اين دو حساب در دو بانک متفاوت 
اسللت و بنابراين ورود به اينترنت بانک حساب گرم تان 
هم باز مسللاله ای برای موجودی اصلی شللما در حساب 
سردتان پيش نمی آيد. اگر می خواهيد که حساب بانکی 
شللما دارای امنيت بوده و نسبت به هک شدن و برداشت 
غيرمجاز پول از کارت بانکی تان دغدغه ای نداشته باشيد، 
10 نکته مهم اين گزارش را رعايت کنيد. به گزارش ايِبنا، 
يکی از مهم ترين دغدغه های اين روزها نحوه جلوگيری از 
برداشته شدن پول از کارت بانکی و مقابله با کالهبرداران و 
هکرهاست. برای آنکه اين دغدغه ها را نداشته باشيد، 10 
نکته کنکوری و مهم زير را رعايت کنيد: امنيت حسللاب 
بانکی شللما از هر چيزی مهم تر اسللت. پس اگر نزديک 
خودپرداز شديد و ديديد که کسی پيش تان می آيد و به 
شما می گويد که بايد خيلی سريع به حسابش پول بريزد 
و بانک ها بسته شده اند و از شما می خواهد که پول نقد را از 
او بگيريد و از حساب تان به آن فرد کارت به کارت کنيد، 
ايللن کار را نکنيد. اگر قصد انجام کارهای نوع دوسللتانه 
داريد بلله خيريه های معتبر کمک کنيللد. اما انجام اين 
کار ريسللک های زيادی دارد چرا که ممکن است پول از 
حساب شما به  حساب يک فروشنده مواد مخدر منتقل  

شده باشد. در اين صورت شما برای اثبات بی گناهی خود 
در آگاهی بايد خيلی دردسر بکشيد. هيچ شرکتی در دنيا 
نمی خواهد به شللما 100 ميليون دالر وام يک درصدی 
بدهد. منطقی باشيد و اگر ايميلی با اين مضامين دريافت 
کرديد فقط پاکش کنيد. خود ما در بخش نظرات رده هر 
از چند گاهی پيغام های اينچنينی می بينيم که قصد فريب 

مخاطبان را دارند. 
تمام اين پيام هللا صرفا يک کالهبرداری اسللت و قصد 
ارسللال کنندگان هم اين اسللت که خودتان دودسللتی 
موجودی حسللاب تان را به حساب شللان بريزيد. يادتان 
باشللد که حتی اگر پولی هم پرداخت نکنيد فرسللتادن 
اطالعات شخصی و تصويری از پاسللپورت تان هم برای 
شما خطرناک است. چرا که ممکن است يک روز در يک 
فرودگاه بين المللی به خاطر انجام جرمی که به نام شما 

انجام  شده است، بازداشت شويد.
رييس تان به شما می گويد که از کار شما خيلی خوشش 
آمده و قصد دارد با يک ترفيع بزرگ موقعيت کاری شما 
را خيلی بهتر کند. يکی دو هفته بعد از بروز مشللکلی در 
شرکت خبر می دهد و از شما خواهش می کند برای اينکه 
حساب های شرکت دچار مشکل نشللود فعال بخشی از 
واريزهای شرکت به حساب شما باشد. او به شما می گويد 
که چون خيلی امين و قابل اعتماد هستيد شما را انتخاب 
کرده و به هيچ کس ديگری اطمينان ندارد. او به شما دروغ 
گفته است. شما مورد اطمينان او نيستيد؛ بلکه طعمه ای 
هستيد که قرار است به يک دردسر کامال تمام عيار دچار 
شللود. تمام اين داسللتان ها برای اين است که از حساب 
شما در بهترين حالت برای فرار مالياتی و در حالت بدتر 
برای پول شويی يا تامين مالی جرائم استفاده شود. فريب 
نخوريد و اين پيشنهاد را هرگز قبول نکنيد. يک پيشنهاد 
برای مساله امنيت استفاده از حساب های سرد و گرم است. 
حساب سرد شما يک حساب بانکی است که واريزی ها به 
شما به آن حسللاب انجام می شود. اما شما از اين حساب 
فقط به شماره حسللاب ديگر خودتان که همان حساب 
گرم شماست پول انتقال می دهيد و با کارت بانکی حساب 
گرم تان کارت می کشيد و از خودپرداز پول برمی داريد. در 
حساب گرم تان همواره مبلغی هست که بتواند هزينه های 
روزمره شما را پوشش دهد اما در آن حساب الزم نيست 
ميليون ها تومان پول نگهداريد. در صورتی  که مانده حساب 

گرم تان کم شد در نقطه ای امن و از طريق شعبه يا اينترنت 
بانک در منزل به  حساب گرم تان پول واريز کنيد. اين دو 
حساب در دو بانک متفاوت است و بنابراين ورود به اينترنت 
بانک حساب گرم تان هم باز مساله ای برای موجودی اصلی 

شما در حساب سردتان پيش نمی آيد.
هيچ کس آن قدر دست  و دلباز نيست که بابت استفاده از 
شماره حساب شما و هر تراکنش مالی درصد زيادی به شما 
پول بدهد. هر وقت کسی به شما اين پيشنهاد را داد يعنی 
قرار است اتفاق خيلی بدی برای شما پيش بيايد. موضوع 
خيلی جدی است. پول شللويی می تواند مجازات بسيار 
سنگينی داشته باشد. حالت وحشتناک تر اين است که 
از حساب شما دستمزد يک خرابکار پرداخت شده باشد. 

طمع نکنيد وگرنه حتما پشيمان خواهيد شد.
برای اسللتفاده از کارت بانکی خود سللقف تعيين کنيد. 
اينترنت بانک برخی از بانک ها به شما اجازه می دهد اين 
کار را به  سادگی انجام دهيد. سقف خريد روزانه كارت تان. 
برداشت پول را در سطح محدودی بگذاريد تا در صورت 
گم شللدن يا سللرقت كارت تان و در بدترين حالت مبلغ 
زيادی از دست ندهيد. اگر بانک شما از رمز پويا پشتيبانی 
می کند حتما از آن استفاده کنيد. برخی از بانک ها امکان 
استفاده از هر دو رمز را به صورت پويا و يکبار مصرف برای 
مشتريان گذاشللته اند به صورتی که برای پرداخت های 
بيشللتر از حد حتما بايد از اين رمز استفاده کرد. در مورد 
اين مساله با بانک خود صحبت کنيد و تنظيمی مناسب 
را برای حسللاب خودتان در نظر بگيريد. اگر کارت بانک 
ملی داريد می توانيد برای جبران خسللارت های ناشی از 
سرقت يا جعل کردن كارت تان، آن را بيمه کنيد. هزينه 
اين پوشش بيمه ای سالی 500 تومان است. ميزان پوشش 
اين خسللارات در موارد مربوط به سرقت تا يک ميليون 
تومان و در موارد مربوط به جعل تا 10 ميليون تومان است. 
برای کسب اطالعات بيشتر می توانيد به سامانه بيمه ملی 

کارت مراجعه کنيد.
به  غير از رفتن به شعبه راه های ديگری هم برای مسدود 
کردن کارت و افزايش امنيت حسللاب بانکی وجود دارد. 
بسياری از اينترنت بانک ها و اپليکيشن های بانک چنين 
قابليتی دارند. از بانک خود در مورد اين روش ها سوال کنيد 
و مطمئن شويد که با آنها آشنا هستيد تا در صورت لزوم 

بتوانيد از راهکار مناسب استفاده کنيد.

يك كارشناس حوزه فناوري با بيان اين که حرکت به سوی 
تحول ديجيتال ضروری اسللت، گفت:بانک ها در مسير 
تحول ديجيتال بايد با بهره گيری از فناوری های نوين برای 
بهبود رفاه مالی شللهروندان تالش کنند. نيما نامداری با 
اشاره به  تحول ديجيتال به عنوان يک ارزش و مفهوم جديد 
فناورانه گفت: هيچ تغييللر و تحولی به خودی خود واجد 
ارزش خاصی نيست؛ مهم نتيجه اين تغيير و تحول است 
که چه بهبودی ايجاد می کند. تحول وقتی ارزشمند است 
که ما را به وضعيت بهتر و مطلوب تری منتقل کند. تحول 
ديجيتال هم همين وضعيت را دارد؛ تحول ديجيتال بايد 
در خدمت بهبود رفاه مالی تمام اونسان های جامعه باشد. 
وي  با اشاره به نقش ابزارها در تحول ديجيتال ادامه داد: در 
صورتی که فرض کنيم تحول ديجيتال يعنی به کارگيری 
ابزارهای ديجيتال بللرای انجام بهتر کارها آن وقت در هر 
حوزه ای می شللود به مصاديق اين تحول اشاره کرد؛ برای 
نمونه در زندگی روزمره اونسان ابزارهای ديجيتال نظير 
اينترنت و گوشی های هوشمند باعث شده آنچه ما اسمش 

را »تجربه زيسته« می گذاريم از بيخ و بن متحول شود.
وی افزود: دسترسی افراد به اطالعات و دسترس پذيری 
اونسان ها به خصوص با گوشی های هوشمند اساسا تغيير 
کرده و مفهوم رابطه، چه رابطه های گروهی چه رابطه های 
فرد به فرد در پرتو شللبکه های اجتماعی متحول شده، 
هويت فرد و نسبت او با جمع تغيير کرده، مفهوم شغل و کار 
و خريد از ريشه دگرگون شده بی ربط نيست اگر بگوييم 
اونسان صد سال پيش با اونسان امروز تنها در بيولوژی و 
آنچه به بدن ربط دارد مشابه هستند وگرنه هر آنچه که به 
ذهن اونسان و ادراکات او اشاره دارد آنچنان تحول يافته که 
اين اونسان هيچ ربطی به اونسان صد سال پيش ندارد. به 
همين دليل هم هست که از عبارت »دگرديسی« استفاده 
می شود يعنی پديد آمدن چيزی ديگری از آنچه قبال وجود 
داشت. حاال سوال اين است که نهادها و سازمان ها چقدر 
تواونسته اند با اين دگرديسللی در تجربه زيسته اونسان 
ديجيتال خللود را تطبيق دهند. نامللداری درباره نقش 
دولت و نهادهای ناظر در مسللير دگرديسللی ديجيتالی 
اظهار داشت: نظام مالی ايران يک سری مشکالت بنيادين 
و اساسی دارد که در همه زمينه های بهبود و تحول مساله 
ايجاد می کند که برای نمونه می توان گفت که در زمينه 
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به صورت گسللترده چالش داريم که مسللائل جدی در 
مباحث تعارض منافللع و تجهيز منابع و رقابت منصفانه 
در بانک ها ايجاد می کند يا نرخ تورم دو رقمی مزمنی که 
در اقتصاد ما وجود دارد، باعث شده بازار پول هميشه در 
بحران باشد؛ از سويی ديگر در زمينه سياست های فناوری 
مالی هم ما نوعی کمبللود دانش و همين طور ترس را در 
برخی اجزای نهادهای دولتی به وضوح شللاهد هستيم. 
وي در خصوص نقش نظارتی قانون گذاران بر رويکردها 
و فناوری های نوين گفت:به طور مشخص يک موضوع که 
من روی آن تاکيد دارم، بحث پارادايم نظارت و رگوالتوری 
اسللت؛ در حقيقت ما دو حالت اکسترمم در رگوالتوری 
داريم يک حالت نظارت حداقلی اسللت يعنی رگوالتور 
فرض را بر آزادی و مجاز بودن هر فعاليت جديدی می داند 
مگر اينکه خالفش اعالم شللود به همين دليل رگوالتور 
وظيفه خود را صرفا در تعيين آنچه ممنوع است می داند 
اما اين در حالی اسللت که نقطه مقابل زمانی است که که 
قانونگذار بخواهد حداکثری عمللل کند، يعنی فرض بر 
ممنوع بودن هر چيزی باشللد و رگوالتور وظيفه خود را 
تعيين آنچه مجاز است بداند و در اين حالت رگوالتور به 
نوعی بايد پيشقراول باشد و قبل از همه درباره هرچيزی 
دانش و تخصص داشته باشد و اظهارنظر کند. وی افزود: در 
حالت اول نهاد قانون گذار موضوع نظارت و ورود به مسائل  
متفاوت است و رگوالتور مانند يک دروازه بان در انتهای 
تيم ايستاده و صرفا مراقب می کند کسی تخلف نکند. البته 
در دنيا معموالهمه رگوالتورها جايی در ميان اين طيف 
ايستاده اند نه مطلقا حداقلی هستند و نه مطلقا حداکثری 
اما در اغلب کشورهايی که نظام مالی توسعه يافته و فراگير 
دارند رگوالتور به سمت نظارت حداقلی نزديک تر است. 
نامداری با اشللاره به وضعيت رگوالتوری در ايران خاطر 
نشان کرد: در ايران وضعيت نظارت برعکس روند جهانی 
است؛ در واقع نهادهای قانون گذار تقريبا در انتهای طيف 
نظارت حداکثری ايستاده  است. اقتضای اين شيوه نظارت 
و رگوالتوری منطقا داشللتن بدنه و سازمان بزرگ برای 
رگوالتوری بوده چرا که  زمانی که شللما قرار است درباره 
همه موضوعات سياست و ضابطه داشته باشيد و همه را 
کنترل جزئی کنيد، طبيعی است که ناچاريد يک سازمان 
عريض و طويل برای چنين شيوه ای ايجاد کنيد و اين هم 

تبعات و عواقب منفی خودش را خواهد داشت.
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دولت حذف سود مركب را 
ابالغ كند

نماينده مردم لنگرود در تذكري خواستار ابالغ قانون 
حذف سود مركب به بانك ها شد. به گزارش ايسنا، 
مهرداد بائوج الهوتي در جلسلله علني روز يكشنبه 
مجلس در تذكري در رابطه با موضوع سللود مركب 
اظهار كرد: مساله قانوني حذف سود مركب مراحل 
خود را طي كرده و مجمع تشللخيص مصلحت هم 
تصويب كرده، خواهشم اين است كه به بانك ها ابالغ 
كنند چون توليدكنندگان سال هاست كه در انتظار 
اين موضوع هسللتند. همچنين نماينده شاهرود و 
ميامللي در مجلس در تذكري بلله رييس كل بانك 
مركزي گفت: متاسفانه عليرغم ارجاع طرح حذف ربح 
مركب و سود جرايم تسهيالت بانكي توليدكنندگان 
كشللاورزي، دامي و صنعتي و... از سوي مجلس به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب و ابالغ آن، 
متاسفانه تاكنون اقدام موثري از سوي بانك ها صورت 
نگرفته و وام گيرندگان دچار سرگرداني شده اند. به 
گزارش ايسنا، حسيني شاهرودي در تذكري خطاب 
به رييس كل بانك مركزي، عنوان كرد: متاسللفانه 
عليرغم ارجاع طرح حذف ربح مركب و سود جرايم 
تسللهيالت بانكي توليدكنندگان كشاورزي، دامي 
و صنعتي و... از سللوي مجلس به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و تصويب و ابالغ آن به مجمع، متاسفانه 
تاكنون اقدام موثري از سوي بانك ها صورت نگرفته و 

وام گيرندگان دچار سرگرداني شده اند.

نسبت بدهي 8۰  درصدي 
دولت به توليد ناخالص در اروپا

متوسط نسبت بدهي دولتي به توليد ناخالص داخلي 
در اروپللا بلله 80.4 درصد كاهش يافللت. به گزارش 
مركز آمار اتحاديه اروپا، تا پايان سلله ماهه سوم سال 
2019متوسط نرخ بدهي هاي دولتي به توليد ناخالص 
داخلي در سطح 19 كشور عضو منطقه يورو از 86.5 
درصد در سلله ماهه دوم به 86.1 درصد كاهش پيدا 
كرد. اين كاهش در سطح اتحاديه اروپا نيز محسوس 
بوده و از 80.5 درصد در سلله ماهه نخسللت به 80.1 
درصد در سه ماهه منتهي به سپتامبر رسيده است. 
از ميللزان بدهي هاي فللوق 15.5 درصد بدهي هاي 
دولتي در سطح منطقه يورو و 13.6 درصد بدهي ها در 
سطح اتحاديه اروپا به شكل وام بوده است. وام درون 
اتحاديه اي نيز كه به شكل وام يك دولت عضو به دولت 
ديگر پرداخت شده، در سطح منطقه يورو 1.9 درصد 
و در سطح اتحاديه اروپا 1.4 درصد اندازه گيري شده 
است. در بين كشورهاي مختلف، بيشترين نسبت 
بدهي دولتي به توليد ناخالص داخلي تا پايان سه ماهه 
سوم سال 2019 در يونان با 178.2 درصد مشاهده 
شده اسللت و پس از اين كشللور نيز ايتاليا با 137.2 
درصد، پرتغال با 120.5 درصد، بلژيك با 102.3 درصد 
و فراونسلله با 100.5 درصد قرار دارند. از سوي ديگر 
كمترين نسبت بدهي دولتي به توليد ناخالص داخلي 
مربوط به استوني با 9.2 درصد بوده است و پس از اين 
كشور نيز لوكزامبورگ با 20.2 درصد و بلغارستان با 
20.6 درصد قرار دارند. در بين ديگر كشورها، نسبت 
بدهي دولتللي به توليد ناخالص داخلي در اسللپانيا 
98.6 درصد، انگليللس 80 درصد و آلمان 62 درصد 
اندازه گيري شللده اسللت. الزم به ذكر است منطقه 
يورو شامل 19 كشور بلژيك، آلمان، استوني، ايرلند، 
يونان، اسپانيا، فراونسه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، 
لوكزامبورگ، مالت، هلند، اتريش، پرتغال، اسلووني، 
اسلواكي و فنالند است كه از يورو به عنوان واحد پولي 
خود استفاده مي كنند. اتحاديه اروپا نيز داراي 28 عضو 
است كه شامل 19 كشور عضو منطقه يورو به عالوه 
انگليس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارك، 

سوئد، كرواسي، جمهوري چك و روماني است.

آسيا؛ طاليه دار
بازار پرداخت  ديجيتالي

برآورد مي شللود كه بازار پرداخت هللاي بدون پول 
نقد در آسلليا از 96.2 ميليارد دالر در سللال 2017 
به 352.8 ميليارد دالر در سللال 2022 برسللد. به 
گزارش ايرنا، برخي از فروشللگاه ها در امريكا، اجبار 
به پرداخت غيرنقدي دارند. يعني مشتري ها حتما 
بايد پول خريدهايشللان را اعتباري پرداخت كنند 
و اين فروشللگاه ها پول نقد دريافللت نخواهند كرد. 
اما اين روند اعتراض هاي زيادي را به دنبال داشللته 
اسللت. بعد از فيالدلفيا و سن فراونسيسللو، شوراي 
شهر نيويورك نيز چند روز پيش راي به ممنوعيت 
اجبار به پرداخت اعتباري داد. شوراي شهر ياد شده، 
اين قانون را با تمركز بر كنترل كردن »زياده خواهي 
اقتصاد ديجيتال« انجام داد. اين قانون شللامل تمام 
كسب وكارها مانند فروشللگاه ها و رستوران ها براي 
ممنوعيت نپذيرفتن پول نقد مي شود. آن هايي كه 
به دنبال ممنوعيت اجبللار به پرداخت ديجيتالي يا 
اعتباري بوده اند، اسللتدالل مي كنند كه سيسللتم 
پرداخت الكترونيكي تبعيض عليه گروه هاي محروم 
و به حاشيه رانده شده است؛ مانند افراد فقير، اقليت ها 
و كودكاني كه لزوما به سيستم هاي پرداخت بانكي 
دسترسللي ندارند. اما پرداخللت ديجيتالي در چه 
بخش هايي از جهان بيشتر است؟ بر خالف اينكه به 
نظر مي رسد كشورهاي توسعه يافته در اروپا و امريكا 
طاليه داران انقالب ديجيتالي باشللند، در اين حوزه 
كشورهاي آسيايي سللرآمدند. در يك دهه گذشته 
پرداخت هاي ديجيتالي در شمال امريكا گسترش 
زيادي داشته اما بيشترين رشد در آسيا اتفاق افتاده 
است. بر اساس گزارش پايگاه داده پردازي استاتيستا، 
برآورد مي شود كه بازار پرداخت هاي ديجيتال از 96.2 
ميليارد دالر در سال 2017 به 352.8 ميليارد دالر 
در سال 2022 در كشورهاي نوظهور آسيايي برسد. 
ديگر مناطق جهان نيز روند رو به رشد داشته اند اما 
بسياري از مردم در سراسر جهان هنوز از روش هاي 
سنتي براي پرداخت پول نقدي استفاده مي كنند. در 
خاورميانه و شمال آفريقا نيز پرداخت  ديجيتالي رشد 

گسترده داشته است.



اخبار  5 بازار سرمايه

كارشناسان، تاثير بودجه 99 بر بازار سرمايه را بررسي كردند

وزن مناسب بازار در بودجه 99
با تقديم اليحه پيش�نهادي دول�ت به مجلس، 
بازار نقد و بررس�ي آثار آن بر وجه هاي مختلف 
اقتصادي داغ ش�د. بازار سرمايه به عنوان يكي 
از بازوان مهم اقتصادي هم از اين غائله مستثنا 
نبود. برنامه ريزي دولت براي واگذاري بنگاه هاي 
دولتي و اعالم انتش�ار 80ه�زار ميليارد تومان 
اوراق در بودجه 99 و... برخي از بندهاي بودجه 
99 اس�ت. طرح اختصاص 50 درص�د از دارايي 
صندوق هاي س�رمايه گذاري ب�ه اوراق دولتي 
در اليحه بودجه س�ال ديگ�ر موضوعي بود كه 
فعاالن بازار به آن واكنش نشان دادند،»تعادل« 
در گفت وگو با كارشناسان به بررسي برخي آثار 

بودجه پرداخته است.

    نقش پررنگ بازار سرمايه در بودجه 
الهه ظفري، مدير يك صندوق سرمايه گذاري در تحليل 
بودجه و درباره آثار مترتب بر بازار سرمايه گفت: بودجه 
اعالمي كش��ور از طرف دولت به دليل در برداش��تن 
مفروضات بسياري كه در فرآيند قيمت گذاري لحاظ 
مي شوند هميش��ه اهميت ويژه اي براي بازار سرمايه 
داشته اس��ت، اما در اليحه بودجه سال آينده به دليل 
وزن بااليي كه براي واگ��ذاري اموال و فروش اوراق در 
نظر گرفته شده اهميت آن را براي بازار سرمايه بيشتر 
كرده اس��ت.  وي افزود: منابع در نظر گرفته شده براي 
دولت 484 هزار ميليارد تومان است كه واگذاري اموال 
و فروش اوراق حدودا 27 درصد از اين مقدار را به خود 
اختصاص مي دهند. طبق پيش بيني دولت بازار سرمايه 
در رتبه دوم محل واگذاري اين اموال قرار مي گيرد. از 
طرف ديگر بحث فروش اوراق دولتي و موظف كردن 
صندوق هاي س��رمايه گذاري به اختص��اص نيمي از 
دارايي هاي خود ب��ه اين اوراق اس��ت. اين موضوع به 
دليل دخالت مستقيم و غيرعلمي در تصميمات بخش 
خصوصي و مديريت سرمايه گذاري دارايي ها مي تواند 
براي بازار سرمايه مش��كل ايجاد كند و نياز به بررسي 
دقيق تري توسط قانون گذاران كه گويي در كميسيون 
تلفيق رد شده است. اين فعال بازار سرمايه به موضوع 
هميش��گي نرخ بهره مالكانه هم اشاره كرد و گفت: در 
بخش صنعت و معدن دولت در اليحه بودجه سال آينده 

بهره مالكانه و حق��وق دولتي معادن را 2800 ميليارد 
تومان و تقريبا دوبرابر سال 1398 درنظر گرفته است. 
با وجود اينكه شاهد رشد اين بخش هستم اما اين رشد 
صرفا به دليل رشد قابل توجه درآمد اين بخش خواهد 

بود و به منظور افزايش نرخ محاسابات اين بند نيست.
درآمد دولت از محل سوخت تحويلي به پتروشيمي ها 
ديگر موضوعي بود كه ظفري به آن اشاره كرد و گفت: 
در آمد دولت از اين محل حدود 1500 ميليارد تومان 
خواهد بود. اين بخش از درآمد در اليحه بودجه س��ال 
1398 جزو رديف هاي پنهان قرار داشته است اما به طور 
كلي تغييري كه تاثير بااهميتي نسبت به روند پيش بيني 
شده اي كه از قبل توسط كارشناس��ان باشد به وجود 
نيامده اس��ت.  مدير اين صندوق، در انتها به اعتبارات 

عمراني دربودجه سال آينده هم پرداخت و با اشاره به 
اينكه اين مهم حدود 38 درصد افزايش داش��ته است، 
تصريح كرد: اين افزايش تمامي صنايع مربوط به بخش 
عمران را در بر خواهد گرفت. همچنين درآمد حاصل از 
ماليات نقل و انتقال سهام 2287 ميليارد تومان تعيين 
شده است كه رشد قابل توجهي را نشان مي دهد اما اين 
موضوع نير مي توان��د در كنار افزايش ارزش فعلي بازار 

سرمايه نسبت به سال گذشته توجيه پذير باشد.

    دولت براي تامين مالي زمانبندي كند
محمدمهدي مومن زاده، معاون اقتصادي يك بانك در 
گفت وگو با خبرنگار »تعادل« به موضوع ميزان تامين 
مالي دولت از طريق بازار س��رمايه اشاره كرد و گفت: 

دولت هر سال بخشي از منابع خود را از طريق فروش 
دارايي هاي مالي تامين مي كند كه عمده آنها، اوراقي 
است كه در بازار بدهي به فروش مي رساند.با توجه به 
اينكه حجم تامين مالي دولت از بازار بدهي عدد بزرگي 
است، بهتر است كه دولت امسال يك برنامه زمان بندي 

براي انتشار اوراق داشته باشد.
وي با بيان اينكه دولت هر س��ال در ماه هاي ش��هريور 
يا بهمن و اس��فند اقدام به تأمين مالي از بازار سرمايه 
مي كند،  افزود: اين موضوع سبب مي شود كه نرخ تامين 
مالي در اين بازه هاي زماني دس��تخوش تغيير شود، 
ضمن آنكه سازوكار عرضه و تقاضا به دليل وجود سطح 
باالي عرضه با اختالل مواجه مي ش��ود بنابراين بهتر 
است كه دولت از ابتداي سال و با يك برنامه زمانبندي 

مش��خص اقدام به تامين مالي از طريق بازار س��رمايه 
كند. او در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: نكته 
مهم ديگر اين است كه اين حجم از تامين مالي با نرخ 
باالي تامين مالي كنوني در اقتصاد كشور، بدهي هاي 
زيادي را در سال هاي آتي براي دولت به همراه خواهد 
داشت. بنابراين در كنار نظم بخشي به تامين مالي دولت 
و جريان نقدي آن، بايد سياست هايي در پيش گرفته 

شود كه در جهت كاهش نرخ سود گام برداشته شود.
وي در انتها تاكيد كرد: اگر برنامه منسجم و خوبي در 
بازار بدهي موجود و تركيبي از اوراق خصوصي و دولتي 
در كنار هم باشد مي توان از خروج سپرده ها از بانك ها 
جلوگيري كرد به عبارتي دولت تهديدي كه در نظام 
بانكي و سپرده هاي جاري وجود دارد را به فرصت تبديل 

كرده و تامين مالي مناسبي را داشته باشد.

    لزوم حفظ هويت مستقل بازار سرمايه 
مجيد زماني، رييس هيات مديره يك شركت مالي در 
خصوص تاثير مصوبات بودجه بر بازار س��رمايه گفت: 
انتظار داريم ك��ه بودج��ه، پيش بيني پذيري فضاي 
اقتصادي را بيشتر كند و متغيرهاي اقتصادي باثبات تر 
شوند. وي افزود: بازار سرمايه هويت مستقل و ساختار 
منسجمي دارد كه بايد به الزامات و روش هايي كه در 
آن وجود دارد، احترام گذاشته شود. اين رويه ها حتما 
در آينده مي توان��د براي دولت موث��ر و كمك كننده 
باشد. بنابراين انتظار داريم اين ساختارها حفظ شود 
و هيچ گونه تعدي- مثل آنچه بر س��ر بانك ها آمد- به 
حوزه بازار س��رمايه نش��ود. اين  فعال بازارسرمايه به 
موضوع اختصاص پنجاه درصد از دارايي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري به اوراق دولتي در اليحه بودجه سال 
1399 و اعتراض متوليان و فعاالن بازار س��رمايه هم 
اشاره كرد و گفت: اگر اين اتفاق نهايي مي شد به اخالل 
در نظام مديريت حرفه اي صندوق ها منجر مي شد كه 
خوشبختانه در كميسيون تلفيق راي نياورد و اين خبر 

مثبتي براي مجموعه بازار سرمايه است.
زماني با بيان اينكه مس��ائل ديگ��ري هم در خصوص 
بازار سرمايه مطرح ش��ده افزود: برخي موارد راجع به 
چگونگي استفاده از بازار سرمايه است، كه اصرار داريم 

جزيياتي آن شفاف تر بيان شود.

شهال حيدري|
كارشناس معاونت اقتصادي وزارت كار|

بازار س��رمايه، س��ال پر رونقي را تا به امروز پشت سر 
گذاشته اس��ت. رشد 130 درصدي ش��اخص كل در 
طول 10 ماه، گواه اين مدعاست. يكي از عوامل موثر بر 
چشم انداز سال آتي بازار سرمايه، اليحه بودجه 99 است. 
اليحه بودجه 99 با سال هاي قبل متفاوت است. يكي 
از مهم ترين تفاوت ها، كاهش 100 هزار ميليارد توماني 
درآمدهاي نفتي و ميعانات گازي است. عدم وابستگي 
بودجه به نفت، بحث فروش دارايي هاي سرمايه اي دولت 
و تامين مالي آن از بازار سرمايه را مطرح مي كند كه خبر 

خوبي براي بازار نيست. ناگفته نماند كه گروه پااليشي 
هيچگاه از ديد دولت مغفول نمانده و باوجود واگذاري ها، 
حمايت دولت را از دست نخواهند داد. نكته ديگر، ماليات 
بر عايدي در بودجه است كه مي تواند اثر مثبت يا منفي 
بر بازار سرمايه داشته باشد. در صورت اعمال بر معامالت 
سهام، اثر منفي بر بازار سرمايه خواهد داشت. در نقطه 
مقابل، اگر ماليات بر عايدي بازار سرمايه از ساير بازاهاي 
موازي كمتر باشد، اثر مثبت بر بورس داشته و نقدينگي 
را وارد بازار مي كند. در بودجه سال آتي، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري درآمد ثابت مكلف شده اند كه حداقل 
نيمي از پورتفوي خود را به اوراق بدهي دولتي اختصاص 

دهند. اين موضوع به رشد تقاضاي اوراق تامين مالي و 
تركيب بهينه پورتفوي صندوق ها كمك خواهد كرد. 
از سوي ديگر شاهد كاهش سپرده هاي بانكي خواهيم 
بود. اثراين مصوبه در دو بعد قابل بررسي است. نخست 
تشديد تورم به دليل توس��عه بازار بين بانكي و اضافه 
برداشت از منابع بانك مركزي. بعد ديگر اين موضوع، 
توجه به صندوق هاي سرمايه گذاري و حركت نقدينگي 
از بازار بانكي به بازار سرمايه است. يكي از نكات مثبت 
اليحه بودجه 99، تثبيت قيمت حامل هاي انرژي است 
كه با توجه به مفروضات تحليلگران نس��بت به رش��د 
قيمت ه��ا، اتفاق مثبتي براي اهالي بازار اس��ت. تداوم 

پرداخت ارز 4200 توماني براي دارو و كاالهاي اساسي 
)مع��ادل 10.5 ميليارد دالر(، ن��رخ ارز 8500 توماني 
در ب��ازار آزاد )جهت دريافت تعرف��ه واردات(، از ديگر 
ويژگي هاي بودجه 99 است كه به ثبات شرايط فعلي و 
تداوم سود سازي شركت ها كمك كند. همچنين انتظار 
رش��د بيش از 100 درصد براي نرخ بهره مالكانه وجود 
داش��ت. درحالي كه افزايش اي��ن بخش كمتر از 100 
درص��د و نزديك به 1300 ميليارد تومان بوده اس��ت.

طبق تبصره 5 بودجه 99، دولت از طريق واگذاري 20 
هزار ميليارد توماني اسناد خزانه اسالمي، بدهي خود با 
پيمانكاران را تسويه خواهد كرد. رقم اين واگذاري 53 

درصد بيشتر از سال قبل است. اين موضوع بار سنگيني 
را از دوش سهامداران برمي دارد. بند »ز« تبصره 5 اليجه 
بودجه، انتشار اوراق بيمه در بازار سرمايه را مطرح كرده 
كه در صنعت بيمه و بازار س��رمايه اتفاق مثبتي است. 
در نهايت مي توان به كسري بودجه 50 درصدي اشاره 
كرد كه از تزريق پول جبران مي شود. تزريق پول نيز به 
معناي رشد تورم خواهد بود. بديهي است رشد قيمت ها 
در بازار سرمايه، نيز پيامد بعدي تورم خواهد بود. بنابرين 
ادامه رشد بازار سرمايه، با توجه به اليحه مصوب، محتمل 
خواهد بود. البته اين مفروضات در شرايط ثبات سياسي 

محقق خواهد شد.

بودجه 99 به نفع يا ضرر بازار سرمايه؟!

با توجه به ماهيت بودجه و ش��رايط اقتصادي كش��ور، براي س��ال آتي 
انتظار تورم باالتر از س��ود بانكي وجود دارد؛ بنابراين براي پوشش تورم، 
س��رمايه گذاري در سهام توصيه مي شود، اما براي افراد فاقد دانش مالي، 
سرمايه گذاري در سهام از مسير صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدهاي 
اختصاصي پيشنهاد مي ش��ود. منصور اصغري، تحليلگر بازار سرمايه در 
گفت وگو با س��نا با بي��ان تحليل باال گفت: آنچه در دي ماه به ش��دت در 
بازار سهام خودنمايي مي كرد، قدرت نقدينگي بود. با قدرت نقدينگي و 
البته ارزنده بودن خيلي از سهم ها، صف هاي فروش جاي خود را با صف 
خريد عوض كرد. وي تش��ريح كرد: رشد بازار سهام در دهه سوم دي ماه 
با گزارش هاي 9 ماهه شركت ها توجيه پذير نبوده است و به همين دليل 
افرادي كه صرفا به گزارش هاي گذشته شركت ها نگاه مي كنند، در آخرين 
روز دي ماه و روز ابتدايي بهمن ماه در بعضي از سهم ها فشار فروش ايجاد 

كرده و سبب افت قيمت آن ها شدند.
اين تحليلگر اظهار كرد: نكته  اي كه بايد بدان توجه كرد اين موضوع است 
كه دالر نيما كه مبناي قيمت گذاري محصوالت در بورس كاال اس��ت، از 
اول دي ماه تا زمان تهيه اين گزارش با رشد 7.5 درصدي از عدد 113 هزار 
و 582 ريال به عدد 121 هزار ريال رسيده است؛ همچنين با شروع فصل 
زمستان قيمت هاي جهاني بس��ياري از كاالها نظير شمش فوالد، اوره، 
متانول، مس كاتد، نفت و نرخ محصوالت پايه پتروشيمي نظير اتيلن با رشد 

قابل توجهي همراه بوده اند كه برآيند همه اين پارامترها باعث مي شود تا 
نرخ فروش محصوالت بسياري از شركت ها در زمستان اختالف با اهميتي با 
نرخ فروش پاييز آن ها داشته باشد، در نتيجه پيش بيني مي شود سودآوري 
شركت ها در فصول آينده بهتر از فصل گذشته باشد. اصغري معتقد است: با 
عملياتي شدن فاز نخست توافق تجاري بين چين و امريكا و انتظار اجرايي 
شدن فاز دوم آن در آينده و افت قابل توجهي كه بسياري از كاالها در سال 
2019 داشتند، انتظار مي رود قيمت  دالري بسياري از كاالهاي صادراتي 
براي سال 1399 از ميانگين 9 ماهه سال 1398 باالتر باشد. وي توضيح 
داد: در حال حاضر با توجه به نزديك شدن به پايان سال 1398، تحليل  
شركت ها با ديد سود سال 1399 انجام مي شود و فعاالن بازار سود سال 
1399 شركت ها را نيز در قيمت حال حاضر شركت ها لحاظ مي كنند. از 
آنجا كه مطابق اجماع تحليلگران انتظار افزايش حداقل 25 درصدي دالر 
نيما براي سال 1399 نسبت به ميانگين سال 1398 وجود دارد، سهم  هاي 
بنيادي و صادراتي كماكان گزينه مناسبي براي سرمايه گذاري هستند. 
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: اما از ساير صنايع، به خصوص 
سهم هاي داراي پتانسيل تجديد ارزيابي يا صنايعي كه احتمال حذف ارز 
42 هزار ريالي در سال بعد براي آنان وجود دارد، نبايد غافل شد؛ با توجه 
به گزارش هايي كه اخيرا روانه كدال شده است، شركت هاي متفاوتي از 
صنايع مختلف از برنامه خود براي تجديد ارزيابي دارايي ها پرده برداشته اند.

يك مش��اور س��رمايه گذاري ضمن پيش بيني رشد 
ادامه دار بورس با تكيه بر 4 عامل درخصوص اثر جريان 
نقدينگي و انتظارات تورمي بر معادالت ارزش گذاري 
س��هام تحليلي ارايه كرد. به گزارش بورس پرس، يك 
مشاور سرمايه گذاري با ارايه گزارش ديروز بازار سهام 
اعالم كرد: در دومين روز هفته، ش��اخص كل بورس 
تهران با رش��د 1310 واحدي بر قله 418 هزار و 312 
تايي ايس��تاد تا ام��روز نيز ركورد جدي��دي را به ثبت 
رساند. شاخص كل هم وزن نيز با رشد 1791 واحدي 
به رقم 137 هزار و 333 رس��يد. بيشترين اثر مثبت را 
بر ش��اخص كل نمادهاي »اخابر و شيران« داشتند و 
ارزش معام��الت بورس و فرابورس هم ب��ه 4.7 و 2.4 
هزار ميليارد تومان رس��يد. در ابتداي معامالت ديروز 
شاخص كل با رشد 5 هزار واحدي به كانال 422 هزار 
تايي رس��يد اما با افزايش فشار فروش دوام نياورد و در 
نهايت در سطح 418 هزار تايي قرار گرفت. توجه اهالي 
بازار به گروه خودرويي و بانكي به داليل اخبار مربوط 

به تجديد ارزيابي همچنان قابل بررسي است. شركت 
سايپا با 177 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت 

امروز را به خود اختصاص داد.
آنچه در اين فضا شاهد هس��تيم اين است كه جريان 
ورود نقدينگي به بازار سهام همچنان قدرتمند بوده و 
كليه عوامل موثر بر قيمت سهام همچون گزارش هاي 
ماهانه و صورت هاي مالي شركت ها را به حاشيه برده 
است. موضوعي كه در اين بين فعاالن بازار به آن اشاره 
مي كنند، انتظارات تورمي سنگين است كه مي تواند 
معادالت ارزش گذاري س��هام را تغيي��ر مي دهد آن 
هم در ش��رايطي كه بازارهاي رقي��ب جذابيتي براي 
س��رمايه گذاران و جذب نقدينگ��ي ايجاد نمي كنند. 
نرخ دالر ام��روز در مح��دوده 13560 تومان گزارش 
شده و قيمت س��كه نيز حدود 4 ميليون و 940 هزار 

تومان است.
در هفته پاياني سال ميالدي، بازارهاي جهاني به علت 
انتشار ويروس كرونا كاهش قيمت را تجربه كردند. مس 

به كمتر از 6 هزار دالر و روي به 2300 دالر رس��يد. در 
اين فضا اما قيمت هر انس طال با رشدي 12 دالري به 
1573 دالر رسيد و قيمت هر بشكه نفت برنت نيز كه 
در ابتداي هفته ميالدي به 65 دالر رسيده بود به 59.89 
دالر رسيد. در حوزه اخبار، محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه اعالم كرده به ش��رط تغيير رويه امريكا و رفع 
تحريم ها، مذاكره غير محتمل نيست لكن دونالد ترامپ 
در توييتي كه به زبان فارس��ي منتشر كرده پيشنهاد 
برداشتن تحريم هاي ايران پيش از شروع مذاكره با اين 

كشور را رد كرده است.
وزير اقتصاد نيز از ارسال اليحه حمايت از سهامداران 
خرد به مجلس خبر داد كه انتظار مي رود تصويب آن 
منجر به سهولت كسب و كار و بهبود 20 رتبه اي جايگاه 
ايران در شاخص زير گروه شود. وزارت اقتصاد همچنين 
براي فروش س��هام ش��ركت هاي دولتي در بورس و 
فرابورس عالوه بر روش هاي مندرج در قانون اصل 44 از 
صندوق هاي سرمايه گذاري يا عرضه اوليه با روش ثبت 

سفارش هم اقدام و تا 30 درصد تخفيف لحاظ مي كند.
ب��راي روزهاي آتي مي توان پيش بين��ي كرد عالوه بر 
اخبار افزايش سرمايه شركت ها از محل تجديد ارزيابي 
و انتشار گزارش هاي دي ماه با توجه به ركود بازارهاي 
رقيب و ورود نقدينگي جديد به بازار همچنان امكان 

رش��د بازار وجود دارد. نكته اي كه همچنان بايد به آن 
توجه داشته باشيم حفظ جانب احتياط و سرمايه گذاري 
در س��هم هاي بنيادي، ارزنده و نقدش��ونده است زيرا 
شناسايي سود همواره به عنوان گزينه احتمالي، مدنظر 

سهامداران قرار دارد.

مناسب ترين گزينه سرمايه گذاري در سال 99

پيش بيني رشد بورس با تكيه بر ۴ عامل 

ش��اخص كل در بازار بورس ديروز )يكشنبه( هزار و 310 واحد رشد 
داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم 418 هزار و 312 واحد رسيد.

براس��اس معامالت ديروز بيش از 8 ميليارد و 47 ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 47 هزار و 921 ميليارد ريال داد و ستد شد.

همچنين شاخص كل )هم وزن( با هزار و 791 واحد افزايش به 137 
هزار و 333 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با هزار و 195 واحد رشد 
به 91 هزار و 616 واحد رس��يدند. ش��اخص آزاد شناور نيز با 2 هزار و 
487 واحد افزايش به رقم 501 هزار و 313 واحد رسيد، شاخص بازار 
اول 311 واحد و شاخص بازار دوم 5 هزار و 533 واحد افزايش داشتند.

عالوه براين در بين تمامي نمادها، نماد مخابرات ايران )اخابر( با 307 
واحد، ص.صنايع شيميايي ايران با 266 واحد، مبين انرژي خليج فارس 
)مبين( با 208 واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( 
با 196 واحد و پتروشيمي خارك )شخارك( با 195 واحد بيشترين 

تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند.
 نماد صنايع پتروش��يمي خليج فارس )فارس( ب��ا 549 واحد، فوالد 
مباركه اصفهان )فوالد( با 290 واحد، پااليش نفت بندر عباس )شبندر( 
با 255 واحد، پااليش نفت اصفهان )ش��پنا( با 158 واحد و صنعتي و 
معدني چادرملو )كچاد( با 151 واحد هم بيش��ترين تاثير منفي را بر 

معامالت امروز بورس داشتند.

برپايه اين گزارش، در بين نمادهاي امروز نماد سايپا، بانك ملت، بانك 
تجارت، فوالد مباركه اصفهان، ملي صنايع مس ايران،  پااليش نفت 

اصفهان و بانك پارسيان در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
گروه خودرو در معامالت ديروز صدرنشين برترين گروه  هاي صنعت 
شد و در اين گروه يك ميليارد و 606 ميليون برگه سهم به ارزش بيش 

از 6 هزار و 268 ميليارد ريال داد و ستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز بيش از 10 واحد كاهش داشت و بر روي كانال 
پنج هزار و 640 واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار 3 ميليارد و 617 
هزار برگه س��هم به ارزش بيش از 24 هزار و 799 ميليارد ريال داد و 
ستد شد. امروز در بين تمامي نمادها، صنايع ماشين هاي اداري ايران 
)ماديرا(، مديريت ان��رژي اميد تابان هور )وهور(، صنعت روي زنگان 
)زنگان(، فرآورده زغال سنگ پرورده طبس )كپرور(، توكاريل )توريل( 

بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص اين بازار داشتند.
همچنين نماد افرانت )افرا(، بيمه كوثر )كوثر( شركت آهن و فوالد ارفع 
)ارفع(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، سرمايه گذاري مسكن پرديس 
)ثپرديس( و صنايع فوالد آلياژي يزد )فوالي( مانع از رشد بيشتر اين 

شاخص شدند. 

تداوم روند صعودي شاخص بورس
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مجوز كارگزاري
به هيچ دستگاهي داده نشد

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 108 مجوز 
كارگزاري در كشور صادر شده و فعال هستند. غير از 
اين موارد، براي هيچ دستگاهي حتي وزارتخانه هاي 
نفت، نيرو و كشاورزي مجوز كارگزاري صادر نشده 
اس��ت. به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، 
به نقل از خبرگزاري مهر، دكتر شاپور محمدي عصر 
ديروز 5 ديماه در نشست هم انديشي كارآفرينان جوان 
با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: 108 
مجوز كارگزاري صادر شده كه برخي در حال تبديل به 
سهامي عام هستند. غير از اين موارد، مجوز كارگزاري 
به هيچ شخص و دستگاهي حتي وزارتخانه هاي نفت، 
نيرو و كشاورزي داده نش��ده است. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار به تأمين مالي از طريق بازار سرمايه 
اشاره كرد و افزود: طي سه سال اخير بين 120 تا 130 
هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شده است، در حالي 
كه اين عدد قباًل 10 هزار ميليارد تومان بود. محمدي 
با اش��اره به برخي انتقادات مبني ب��ر زمان بر بودن 
پذيرش ها بود، گفت: فرآيند پذيرش ها در دنيا بين 
3 تا 4 ماه است در حالي كه در كشور ما روند پذيرش 
مش��كلي ندارد بلكه در حسابرس��ي، ثبت، امضاي 
مديرعامل و… مسائلي هست كه موجب طوالني 
شدن زمان پذيرش مي شود. رييس سازمان بورس 
افزود: در واقع در ايران، به طور معمول مدارك ناقص 
است و در صورت تكميل مدارك، زمان پذيرش سهام 
شركت ها در بازار سرمايه، بين 4 تا 5 ماه خواهد بود. 

فروش سهام، اولويت صندوق 
بازنشستگي كشوري 

وزير تعاون مديرعامل جديد صندوق بازنشستگي 
كش��وري را معرفي و مهم ترين خواسته را خروج از 
فعاليت هاي بنگاه دارانه از طريق فروش شركت ها و 
سهام مديريتي اعالم كرد. به گزارش پايگاه خبري 
بورس پرس، با حكم محمد شريعتمداري وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، اكبر افتخاري مديرعامل جديد 
صندوق بازنشستگي كشوري منصوب شد. براساس 
اين گزارش، مهم ترين خواس��ته ش��ريعتمداري از 
افتخاري هم خروج صندوق بازنشستگي كشوري از 
فعاليت هاي بنگاه دارانه از طريق فروش شركت ها و 
سهام مديريتي و تبديل اين نهاد به مجموعه اي چابك 
براي اداره پرتفوي مناسبي از سهام غيرمديريتي و ارايه 

گزارش هاي منظم اعالم شده است.

نحوه فروش سهام دولتي
در بورس و فرابورس با تخفيف

فرايند فروش س��هام ش��ركت هاي دولتي از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس يا 
عرضه اوليه به روش ثبت سفارش، پيشنهاد و تكليف 
وزارت اقتصاد و بانك ها روشن شد. به گزارش پايگاه 
خبري بورس پرس، درحالي طبق اليحه بودجه سال 
آينده )بند الف تبصره دو(، واگذاري سهام شركت هاي 
دولتي از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامل��ه در بورس موس��وم به ETF اعالم ش��ده كه 
كارگروه مربوطه چند پيشنهاد و فرايند اجرا مطرح 
كرده اس��ت. به اين ترتيب مقرر شده وزارت اقتصاد 
براي فروش سهام ش��ركت هاي دولتي در بورس و 
فرابورس، عالوه بر روش هاي مندرج در قانون اصل 
44 از صندوق هاي س��رمايه گذاري يا عرضه اوليه با 
روش ثبت سفارش هم اقدام و تا 30 درصد تخفيف هم 
لحاظ كند.در اين ميان وزارت اقتصاد مي تواند اقدام به 
تاسيس صندوق سرمايه گذاري كند و سهام شركت ها 
را در زمان خارج از معامالت بورس و فرابورس به عموم 
واگذار كند. بانك ه��اي دولتي هم مكلفند از طريق 
شعب اقدام به خريد و فروش واحدهاي صدوق هاي 

سرمايه گذاري يا سهام كنند.

عرضه اوليه ذوب روي 
اصفهان در فرابورس

طبق اعالم فرابورس ايران، 10 درصد سهام شركت 
ذوب روي اصفهان فردا در فرابورس ايران عرضه اوليه 
مي ش��ود. به گزارش خبرگزاري فارس، طبق اعالم 
فرابورس ايران، 10 درصد س��هام شركت ذوب روي 
اصفهان روز سه شنبه هفته جاري در فرابورس ايران 
عرضه اوليه مي ش��ود. در جريان عرضه اوليه شركت 
ذوب روي اصفهان با نماد »فروي«، 60 ميليون سهم 
اين شركت در بازه قيمتي 13 هزار و 700 تا 14 هزار 
ريال به روش ثبت سفارش قيمت گذاري خواهد شد. 
حداكثر سهام قابل اختصاص براي هر كد حقيقي و 
حقوقي 100 س��هم تعيين شده است. شركت ذوب 
روي اصفهان كه با نماد »فروي« در بازار دوم فرابورس 
ايران پذيرش ش��ده اس��ت، 10 درصد از س��هام آن 
سه شنبه 8 بهمن ماه به عموم عرضه و تعداد 60 ميليون 
سهم اين شركت در بازه قيمتي 13 هزار و 700 تا 14 
هزار ريال به روش ثبت سفارش قيمت گذاري خواهد 
شد. در اين عرضه حداكثر سهام قابل اختصاص براي 
هر كد حقيقي و حقوقي 100 سهم تعيين شده است. 
موض��وع فعاليت ش��ركت ذوب روي اصفهان طبق 
اميدنامه منتشر شده، اكتشاف، استخراج و بهره برداري 
از معادن، توليد شمش، احداث كارخانه هاي مربوط و 
انجام عمليات بازرگاني مرتبط با فعاليت هاي شركت 
بوده و نماد آن در گروه فلزات اساسي قرار دارد. در عرضه 
بخشي از سهام اين شركت در بازار دوم فرابورس، آنطور 
كه مديريت عمليات بازار فرابورس اعالم كرده است 
شركت كارگزاري تامين سرمايه نوين، مدير عرضه 
اين سهم خواهد بود و شركت گروه صنعتي و معدني 
امير، متعهد خريد معرفي شده است. شركت ذوب روي 
اصفهان دوازدهمين شركتي است كه در سال جاري 
در بازار فرابورس عرضه اوليه مي شود و از اين تعداد، 
يك شركت به روش حراج در بازار SME و دو شركت 
به روش گشايش نماد عرضه شده اند؛ همچنين از 12 
عرضه اوليه سهام فرابورس در سال جاري، يك شركت 

در بازار اول فرابورس بوده است.

يادداشت



تشكلها6اخبار

موضع گيري بخش خصوصي در قبال تغيير نرخ ارز اظهارنامه وارداتي

تأمين بودجه به قيمت كاهش ارزش پول
بحث جدي درباره تغيير ن��رخ ارز اظهارنامه هاي وارداتي 
مطرح اس��ت. در حال��ي كه مجلس در روزهاي گذش��ته 
ماليات هاي مختلفي را مطرح ك��رده در آخرين تحوالت 
بحث از تغيير نرخ اظهارنامه هاي وارداتي از نرخ رسمي به 
نرخ نيمايي اس��ت. هرچند بخش خصوصي مدت هاست 
بحث حذف نرخ 4200 توماني و تغيير نرخ ها به نيمايي را 
مطرح مي كند اما تغيير جزيره اي اين نرخ مي تواند باعث زيان 
يك بخش و باقي ماندن نرخ بقيه بخش ها شود. در حقيقت 
اين تصميم مستقيما به اين معني است كه حقوق و عوارض 
گمركي حداقل به دو برابر )در شرايط فعلي بيشتر( افزايش 
پيدا كند و در عين حال با سياست هاي تعزيراتي تالش كنيم 

افزايش قيمت داخلي را سركوب كنيم.

  موضع گيري فدراسيون واردات
در همين رابطه دبير فدراس��يون واردات گفت: اين اقدام 
سبب مي شود قيمت مواد اوليه و واسطه اي نيز افزايش پيدا 
كند كه در نتيجه بر قيمت تمام شده كاالي نهايي اثر گذار 
است از سوي ديگر برخي كاالها در داخل به اندازه نياز كشور 
توليد نمي شود و ناچار به واردات هستيم كه آنها نيز افزايش 

قيمت خواهند داشت.
هومن حاجي پور در خصوص احتم��ال افزايش نرخ دالر 
اظهارنامه ه��اي كاالهاي واردات��ي از 4200 تومان به نرخ 
نيمايي و تاثير آن بر قيمت كاالها گفت: به دليل كس��ري 
بودجه دولت و كاهش فروش نفت دولت به دنبال افزايش 
درآمدهاي مالياتي است و به نظر مي رسد اين اقدام نيز در 
راستاي افزايش درآمدهاي دولت از محل حقوق گمركي 

رخ داده باشد.
وي ادامه داد: با اين روش دولت فكر مي كند كه درآمدش 
افزايش داشته در حالي كه عمده درآمد دولت از محل واردات 
خودرو بوده كه واردات آن نيز ممنوع شده، يا لوازم آرايشي 
و بهداشتي كه به دليل سختگيري هايي كه در واردات آن 
صورت مي گيرد اكنون شاهد حجم بااليي از كاالهاي دپو 
شده در گمرك هستيم. در واقع عمده درآمد دولت از واردات 

اين دو گروه كااليي بوده است كه اكنون ديگر وجود ندارد.
وي در خصوص استدالل دولت براي افزايش پايه وارداتي 
گف��ت: دولت احتماال با تفكر حماي��ت از توليد داخلي در 

مقابل كاالي خارجي اقدام افزايش پايه ها كند اما اين اقدام 
سبب مي شود قيمت مواد اوليه و واسطه اي نيز افزايش پيدا 
كرده كه در نتيجه بر قيمت تمام شده كاالي نهايي اثرگذار 
اس��ت از س��وي ديگر برخي كاالها در داخل به اندازه نياز 
كشور توليد نمي شود و ناچار به واردات هستيم كه آنها نيز 
افزايش قيمت خواهند داشت كه در اين صورت كاالهاي 
توليد داخل نيز براي هماهنگ شدن با بازار قيمت خود را 

افزايش خواهند داد.
حاجي پور تصريح كرد: با توجه به وضعيت اقتصادي كشور 
و در حالي كه واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي مواجه 
هستند اين اقدام فقط باعث افزايش فشار به توليدكنندگان 

خواهد شد و از سوي ديگر باعث افزايش قيمت تمامي كاالها 
اعم از وارداتي و توليد داخلي كه به نحوي به مواد اوليه خارجي 

وابسته هستند خواهد شد.

  افزايش 5 درصدي تعرفه واردات كاالهاي 
اساسي

از سوي ديگر رييس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: تغيير 
اظهارنامه كاالي وارداتي از ارز 4200 توماني به ارز نيمايي 
قيمت كاالهاي اساسي را بيش از ۵ درصد افزايش مي دهد. 
مجيدرضا حريري درباره تاثير پيشنهاد مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي براي تغيير نرخ دالر اظهارنامه هاي 

واردات��ي از ارز 4200 توم��ان به ارز نيماي��ي اظهاركرد: 
بيشترين نرخ تعرفه هاي گمركي براي واردات كاال در ايران 
اعمال مي شود و اگر قرار باشد اظهارنامه هاي وارداتي با ارز 
نيمايي محاسبه شود بدون ترديد واردكنندگان بايد تا 2.۵ 

برابر رقم فعلي تعرفه واردات بپردازند.
وي افزود: در حال حاضر تعرفه واردات كاالهاي اساسي و 
واسطه اي ۵ درصد است كه با احتساب اظهارنامه وارداتي 
با ارز نيمايي قيمت اين اقالم بين ۵ تا ۸ درصد افزايش پيدا 
مي كند. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين ادامه داد: متوسط 
نرخ تعرفه كاالهاي غيراساسي بين ۱۸ تا 20 درصد است 
كه با تغيير نرخ ارز در اظهارنامه ها پرداختي سود و عوارض 

آنها تا 2.۵ برابر بيشتر مي شود. اين فعال اقتصادي تصريح 
كرد: در حال حاضر واردات عمال با قيمت ارز نيمايي انجام 
شده ولي تعرفه آن بر مبناي ارز 4200 توماني محاسبه 

مي شود.
حريري خاطرنش��ان كرد: اگر اين اقدام از سوي دولت به 
منظور كسب درآمد بيشتر اس��ت براي اقتصاد ايران بار 
تورمي ايجاد مي كند اما اگر اين اقدام با هدف ش��فافيت 
اقتصادي است الزم است تا حقوق و عوارض گمركي نيز به 

همين ميزان كاهش پيدا كند.

  تكرار تجربه دولت  احمدي نژاد
دولت و مجلس معتقد هستند كه اين اقدام منجر به شفافيت 
در اقتصاد مي شود. اما اين اتفاق اولين بار نيست كه رخ داده 
است. در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد هم به 
دليل جهش ارزي همين مساله رخ داد. در آن دوره نرخ دالر 
اظهارنامه هاي واردات��ي از ۱,22۶ تومان به 2,۶۷0 تومان 
افزايش يافت، اما به دليل اقدام دولت در كاهش تعرفه ها به 
نصف، توليد را دچار مشكل نكرد. بنابراين اگرچه واقعي شدن 
نرخ اظهارنامه هاي وارداتي اقدامي مثبت است، اما اگر تغيير 
تعرفه ها و كاهش آنها به نصف را نداشته باشيم، حتماً جداي 
از كمبود نقدينگي كه گريبانگير توليد خواهد شد، به تورم 

داخلي دامن خواهيم زد. 
در حقيقت بحث اين اس��ت كه دول��ت مي خواهد با اين 
سياست صرفا بحث ش��فافيت در اقتصاد را داشته باشد يا 
بخشي از كسري بودجه دولت قرار است از طريق افزايش 
درآمدهاي گمركي از محل حقوق و عوارض جبران شود. 
طبيعتا ماهيت واردات به گونه اي است كه افزايش هزينه آن 
مستقيما باعث افزايش قيمت تمام شده كاالها مي شود. به 
ويژه آنكه ۸۵ درصد واردات كشور در حال حاضر مواد اوليه 
يا كاالهاي واسطه اي هستند. در اين كاالها افزايش قيمت 
تمام شده مي تواند اثرات مضاعفي بر افزايش قيمت تمام شده 
كاالي نهايي داشته باشد و مشكالت زيادي براي توليد فراهم 
كند. با در نظر گرفتن اينكه بخش قابل توجهي از اين كاالها 
مشمول قيمت گذاري دولتي و بحث هاي تعزيراتي هستند 
اين موضوع مي تواند به شكل قابل توجهي در مراحل بعدي 

براي اقتصاد ايران مشكل ايجاد كند.

در سيزدهمين نشست كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

صنعت پتروشيمي به دنبال ايجاد نهاد  رگوالتوري
در سيزدهمين نشست كميسيون انرژي و محيط زيست 
اتاق تهران، روي ضرورت شكل گيري نهاد رگوالتوري 
در صنايع پتروش��يمي بحث و تبادل نظر شد و در عين 
حال، اعضاي كميس��يون در اين نشست پاي تشريح 
طرح فدراسيون صنعت نفت براي برگزاري اولين رويداد 

بين المللي استارت آپي در صنعت نفت ايران نشستند.
همچني��ن عض��و هيات مدي��ره انجم��ن انرژي هاي 
تجديدپذير با حضور در اين جلس��ه، آخرين تحوالت 
اين حوزه در كشور را براي نمايندگان بخش خصوصي 

تشريح كرد.

   افزايش خريد نفت كره جنوبي از امريكا
در ابتداي جلس��ه، رييس كميس��يون انرژي و محيط 
زيست اتاق تهران به تشريح برخي اخبار و اتفاقات حوزه 
نفت و انرژي طي هفته هاي اخير پرداخت. رضا پديدار به 
برخي گمانه زني ها از احتمال تك نرخي شدن بنزين براي 
سال آينده و طرحي كه تعدادي از نمايندگان مجلس 
آن را در دست بررسي دارند، اشاره و پيشنهاد تخصيص 
س��هميه بنزين نوروزي را نيز جزو حواشي جالب اين 

روزها عنوان كرد.
وي سپس به ميزان توليد نفت اوپك بر اساس آمارهاي 
منتشر شده اش��اره كرد و گفت: براساس آخرين آمار، 
ميزان توليد نفت اوپك طي ماه ژانويه 2020 در مقايسه با 
دسامبر گذشته، كاهش يافته و به 29 ميليون و ۵۵0 هزار 
بشكه رسيده كه حدود ۵00 هزار بشكه نسبت به آخرين 

ماه ميالدي در سال 20۱9 كاهش نشان مي دهد.

پديدار در ادامه از افزايش چش��مگير واردات نفت خام 
كره جنوبي از اياالت متحده امريكا خبر داد و افزود: حجم 
واردات نفت خام كره جنوبي از امريكا به 40۱ هزار بشكه 
در روز رسيده است. آمارها نشان مي دهد ميزان واردات 
نفت كره از امريكا طي ژانويه 2020 در مقايسه با همين 

ماه در سال 20۱9 بيش از دو برابر افزايش يافته است.
 

    نهاد رگوالتوري براي پتروشيمي
در ادامه اين نشست، فريبرز كريمايي، قائم مقام انجمن 
كارفرمايي صنعت پتروش��يمي، ضرورت شكل گيري 
نهاد رگوالتوري در صنايع پتروشيمي را مورد واكاوي و 
تحليل قرار داد. او ابتدا اين توضيح را داد كه دليل اصلي 
نياز به وجود نهادهاي رگوالتوي، وجود انحصار يا وجود 
قابليت هاي انحصاري است كه در آن انحصارگر امكان 

اعمال قدرت انحصاري خود در ساختار بازار را دارد.
وي با بيان اينكه وجود رگوالتور، تضميني براي تامين 
منافع تمامي ذي نفعان در قبال انحصارگران در بازارهاي 
انحصاري است، افزود: اطمينان از وجود يك نهاد مستقل 
رگوالتوري و قدرتمند در حوزه خدمات و كاالهايي كه 
بازار آنها مصداق انحصار است، مي تواند بستر مناسبي 

براي جذب سرمايه گذاري اين بازارها شود.
كريمايي ادامه داد: با ورود بخش خصوصي به حوزه اجرا 
در صنعت پتروشيمي و خروج كامل شركت ملي صنايع 
پتروشيمي از حوزه اجرا و توليد، تنظيم روابط و مقررات 
بين حاكمي��ت و اجرا  همچنين مي��ان فعاالن بخش 
خصوصي در حوزه پتروشيمي به منظور جلوگيري از 

آثار انحصار، بايد نه از طريق يك نهاد صرفا دولتي نظير 
شركت ملي صنايع پتروشيمي يا وزارت نفت، كه از طريق 

يك رگوالتور غير ذي نفع صورت گيرد.
قائم مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي 
ايران در ادام��ه به برخي قوانين موج��ود و تضاد آن 
ويژگي هاي م��ورد انتظار نهاد رگوالتوري در صنعت 
نفت اشاره كرد و افزود: به نظر مي رسد با اصالح ماده 
۵9 قانون اصل 44، بستر قانوني الزم براي تشكيل و 
تاسيس نهاد رگوالتوري فراهم شده اما از آنجايي كه 
نحوه تشكيل آن به دولت محول شده است، مي تواند 
از باب برخورداري اين نهاد از ويژگي هاي استقالل و 
اختيار، نگران كننده باشد چرا كه دولت ها در واگذاري 
اختيارات الزم براي چنين نهادهايي مقاومت مي كنند 
و از طرف ديگر نيز، تجربه نشان داده با ورود دولت ها به 
اين حوزه موفقيت قابل مالحظه اي حاصل نمي شود؛ 
همانطور كه ش��وراي رقابت كارنامه مثبتي نداشته 

است.
 

    برگزاري رويداد استارت آپي در صنعت نفت
در بخش ديگر اين جلسه، ش��هروز زرگريان، دبيركل 
فدراس��يون صنع��ت نفت اي��ران توضيحات��ي درباره 
برنامه هاي اين تش��كل براي برگ��زاري اولين رويداد 
بين المللي Pitch&Match صنعت نفت ايران ارايه 
داد. وي اين رويداد را بسترس��ازي براي تزريق نوآوري 
و تكنولوژي اس��تارت آپي بين المللي به ش��ركت هاي 
كوچك، متوسط و بزرگ داخلي در صنعت نفت عنوان 

كرد و افزود: در ش��رايط كنوني كشور، جايگزين كردن 
تامين كنندگان سنتي با شركت هايي كه راهكارهايي 
با هزينه كمتر ارايه مي كنند، س��رعت عمل باالتري و 
همكاري بلندمدت و با تضمين باالتر دارند، ضروري به 

نظر مي رسد.
دبيركل فدراسيون صنعت نفت ايران سپس مدت زمان 
اجراي اين ط��رح را ۱4 ماه عنوان كرد و افزود: با اجراي 
اين طرح، شركت هاي استارت آپي معتبر بين المللي كه 
تمايل به همكاري با ايران را دارند، شناسايي مي شوند 
و با انتخاب و ارزيابي اين ش��ركت ها، مقدمات مالقات 
ش��ركت هاي داخلي صنعت نفت و اس��تارت آپ هاي 

بين المللي در روز رويداد فراهم خواهد شد.
 

    ظرفيت  و چالش هاي انرژي هاي
 تجديدپذير در ايران

در ادامه، عضو هيات مديره انجمن انرژي هاي تجديدپذير 
نيز آخرين تحوالت اين حوزه در كشور را تشريح كرد. 
سيد محمدجواد موسوي، مجموع ظرفيت انرژي هاي 
تجديدپذير در ايران را 3۵۵ واحد در حال احداث و ۸49 
واحد نيز در حال بهره برداري عنوان كرد و افزود: در اين 
تعداد واحد س��هم انرژي خورشيدي 43 درصد و سهم 
انرژي بادي نيز 3۶ درصد است. وي همچنين تصريح 
كرد كه نرخ پايه خريد تضميني برق نيروگاه هاي انرژي 
تجديدپذير در كشور امس��ال 30 درصد افزايش يافته 
و بر اس��اس تعرفه جديد، اين نرخ ب��راي نيروگاه هاي 
خورش��يدي با ظرفيت 20 كيلووات و كمتر، يك هزار 

و 40 تومان در نظر گرفته ش��ده است. موسوي در عين 
حال، اعمال نشدن نرخ رسمي ETS در فرمول قراردادي 
توسط س��اتبا، نحوه محاس��به ميانگين نرخ ارز و عدم 
محاسبه خسارت تاخير در پرداخت مطالبات را از جمله 
چالش هاي اصلي سرمايه گذاران انرژي هاي تجديدپذير 
دانست. عضو هيات مديره انجمن انرژي هاي تجديدپذير 
سپس به برخي نظرات كارگروه بررسي و بهبود عملكرد 
ساتبا، اشاره كرد و تهاتر نفت با نيروگاه هاي تجديدپذير 
به منظور توسعه ساخت داخل و ايجاد صندوق حمايت 
از انرژي پاك را جزو نظرات و راهكارهاي مطرح ش��ده 
دانست. همچنين به گفته وي، عدم ثبت سفارش واردات 
پانل توسط وزارت صمت، كمبود پانل با كيفيت داخلي 
با قيمت متعادل در كشور، عدم تناسب در زنجيره ارزش 
فن��اوري  انرژي هاي تجديدپذير و س��خت گيري هاي 
بيش از حد را از جمله چالش هاي بومي سازي و تامين 

تجهيزات اين صنعت برشمرد.
 

    مصوبه زيست محيطي
در پايان اين نشس��ت، س��اخت و بهره ب��رداري از يك 
نيروگاه 20 كيلوواتي انرژي تجديدپذير بر بام ساختمان 
شماره يك اتاق تهران مورد تصويب كميسيون انرژي و 
محيط زيست اتاق تهران قرار گرفت. همچنين رييس 
اين كميس��يون تصريح كرد كه موضوع رگوالتوري در 
صنعت پتروشيمي طي نشست آتي اين كميسيون با 
مديرعامل شركت ملي پتروشيمي مورد بحث و گفت وگو 

قرار خواهد گرفت.

دبير انجمن صنايع قند و شكر:رييس اتاق ايران و افغانستان بررسي كرد

حذف ارز دولتي واردات شكر بايد در زمان مناسب انجام شود۲ چالش تجارت با افغانستان
سيدحس��ين س��ليمي درباره مش��كالت تجارت با 
افغانس��تان اظهار داش��ت: در جلس��ه اي كه روساي 
اتاق هاي مشترك بازرگاني ايران با عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي داش��تند، ما پيشنهاداتي را 
درباره تهاتر و بازگش��ت ارز و رفع تعهد ارزي صادرات 
مطرح كرديم. وي با اشاره به پايان ضرب االجل بانك 
مركزي براي ارسال فهرست صادركنندگان به سازمان 
امور مالياتي براي اعمال معافيت ۱00 درصدي ماليات 
و استرداد ماليات بر ارزش افزوده سال 9۷ تصريح كرد: 
درخواست كرده بوديم كه اين موضوع تمديد شود ولي 
اين اتفاق رخ نداد. رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
افغانستان خاطرنشان كرد: افغانستاني ها سال هاست كه 
خريد خود از ايران را با ريال انجام مي دهند و تغيير روش 

خريد آنها از توليدكنندگان ايراني كار آساني نيست. 
سيستم كنوني در طول سال هاي گذشته وجود داشته 
و تغيير آن به دالر، يورو يا ارزهاي ديگر زمان بر و سخت 
است. سليمي با اشاره به نبود ساز و كار انتقال ارز بين 
ايران و افغانستان اظهار داشت: تا پيش از اين آرين بانك 
در افغانستان فعال بود و اين امكان بود كه مبادالت از 
طريق اين بانك انجام شود ولي در حال حاضر اين بانك 
نيز فعاليتي ندارد و انتقال ارز با مشكالتي مواجه است. 
وي ادامه داد: البته برخي از صرافي ها در حوزه انتقال 
ارز حاصل از صادرات ايران به افغانستان فعال هستند 
ولي اين موضوع گسترده و در ارقام باال نيست. بسياري 
از مسائل مربوط به بازگشت ارز را نيز به دليل شرايط 

تحريمي نمي توان به طور شفاف مطرح كرد.

دبيرانجمن صنايع قند و شكر ايران با اشاره به مباحث مطرح 
ش��ده مبني بر موافقت معاون اول رييس جمهور با حذف 
ارز دولتي شكر، گفت: با اين مساله موافقيم اما اكنون زمان 
مناسبي براي انجام اين كار نيست. بهمن دانايي در گفت وگو 
با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبني بر موافقت 
معاون اول رييس جمهور با حذف ارز دولتي واردات شكر، 
اظهارداشت: ما نيز اين موضوع را شنيده ايم اما خبر قطعي 
نداريم. وي با بيان اينكه حذف ارز دولتي از واردات شكر منجر 
به افزايش قيمت اين محصول مي شود، افزود: ما با كليات اين 
مساله موافقيم. دانايي اضافه كرد: قيمت تمام شده توليد 
ش��كر در داخل زياد است چرا كه تمام هزينه هاي آن با ارز 
آزاد انجام مي شود و زماني كه براي واردات اين محصول ارز 
دولتي تعلق مي گيرد، باعث سركوب توليد داخلي مي شود. 

وي با بيان اينكه هزينه هاي توليد هر سال افزايش مي يابد، 
ادامه داد: وقتي كه واردات با دالر دولتي انجام مي ش��ود به 
اين معني است كه برخالف همه عوامل توليد داخلي كه 
تحت تأثير تورم، افزايش نرخ داشته، ارز دولتي بدون تورم و 
ثابت باشد و همين باعث مي شود توليد داخل توان رقابت با 
محصول وارداتي را نداشته باشد. دانايي تصريح كرد: به طور 
كلي ما موافق هستيم كه نرخ ارز آزاد شود اما زمان آن هم 
خيلي مهم اس��ت و بايد مورد توجه قرار بگيرد. وي با بيان 
اينكه حذف ارز دولتي باعث واقعي شدن نرخ شكر مي شود و 
كارخانجات مي توانند توليدات خود را با نرخ واقعي بفروشند، 
گفت: اين مس��اله باعث توسعه توليد چغندر قند، توسعه 
كارخانجات فرآوري و توسعه توليد شكر خواهد شد. دانايي 
با اشاره به اينكه نرخ مصوب ش��كر درب كارخانه در حال 

حاضر 4,0۵0 تومان است، اضافه كرد: در صورت حذف ارز 
4200 توماني واردات شكر، نرخ آن به ۶000 تا ۶,200 تومان 
خواهد رسيد و با توجه به اينكه هم اكنون مسووليت تنظيم 
بازار شكر با انجمن ما است و بايد ۸2 ميليون مصرف كننده 
را نيز مدنظر قرار دهيم مي گوييم كه االن زمان مناس��بي 
براي حذف ارز دولتي اين كاالي اساسي نيست. دبير انجمن 
صنايع قند و شكر كشور با بيان اينكه هم اكنون به ايام عيد 
نزديك مي شويم و بعد از آن نيز ماه مبارك رمضان را پيش 
رو داريم، ادامه داد: اين اقدام به نفع توليد و صنعت است اما از 
نظر تنظيم بازاري شوك سنگيني ايجاد خواهد كرد. اگر 4 
ماه قبل اين كار را مي كردند تاكنون تنش آن گرفته شده بود. 
دانايي افزود: با حذف ارز دولتي واردات شكر موافق هستيم 

اما اين اقدام بايد در زمان مناسب انجام شود.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و هند مطرح كرد

كاهش فروش نفت علت افت صادرات هند به ايران
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و هند گفت: وقتي فروش 
نفت كاهش پيدا كرده، طبيعي است كه حجم تجارت 
ما كه عمدتا از محل فروش نفت بوده كاهش پيدا كند 
و صادرات هند به ايران افت داشته باشد. پرهام رضايي 
در گفت وگو با ايلنا در خصوص آخرين وضعيت تجارت 
ايران و هند گفت: در حال حاضر بحث نقل و انتقال مالي 
اصلي ترين و مهم ترين چالش در تجارت بين دو كشور 

اس��ت كه باعث كاهش حجم تجارت دو كشور شده تا 
جايي كه رويترز اخيرا اعالم كرده كه فقط در حوزه برنج 
33 درصد صادرات به ايران كاهش اس��ت كه البته اين 
كاهش داليل ديگري نيز دارد. نايب رييس اتاق ايران و 
هند ادامه داد: در برهه اي از زمان حجم زيادي از برنج وارد 
كشور شد كه بخش اعظمي از آن هنوز ترخيص نشده 
و در گمرك مانده است و طوالني  شدن روند ترخيص و 

كارهاي اداري آن سبب شده كه واردات آن كمتر شود. 
رضايي در خصوص مش��كالت بانكي دو كشور و توافق 
صورت گرفته بين مقامات مبني بر انجام مبادالت بانكي 
بر اساس پول ملي گفت: اين مساله درست است وقتي 
از دالر استفاده نكنيم قاعدتا بايد به لحاظ بانكي كمتر 
دچار مشكل  شويم امابايد پولي وجود داشته باشد تا ما 
معامله كنيم، وقتي فروش نفت كاهش پيدا كرده طبيعي 

است حجم تجارت ما كه عمدتا از محل فروش نفت بوده 
كاهش پيدا كند و صادرات هند نيز به ايران افت كند. وي 
در خصوص اينكه پول فروش نفت سال هاي گذشته هنوز 
در اين كشور مانده گفت: اين اندوخته فقط براي كاالهاي 
اساسي است و نمي توان از آن براي واردات ساير كاالها 
اس��تفاده كرد.  رضايي در خصوص صحبت هاي وزير 
خارجه مبني بر تاسيس شعبه اي از بانك ايراني در هند 

گفت: قرار است اين بانك در بمبئي افتتاح شود و وظيفه 
آن مديريت مقداري از پول نفت در اين كش��ور اس��ت 
ضمن آنكه مي تواند كمك شاياني به تجارت دوكشور 
كند. به طور كلي افتتاح شعبه هر بانك ايراني در كشور 
ثالث مي تواند تحولي در بازار و تجارت با آن كشور ايجاد 
كند اما اين امر بستگي به آن دارد كه بانك مركزي و بازار 

تا چه حد دست شعبه بانكي را باز بگذارد.
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كميسيون كشاورزي مجلس 
وجود سم در شير را رد كرد

احمد مقدسي رييس انجمن صنفي گاوداران 
كشور از زيان چشمگير دامداران در فروش دام 
خبر داد و گفت: قيمت تمام شده هر كيلو دام 
سنگين 32 هزار تومان بوده كه در حال حاضر 
متأسفانه به سبب انباش��ت دام در واحد هاي 
دامداري، توليدكنندگان با زيان 9 هزار توماني 
هر كيلو گوس��اله زنده را با نرخ 23 هزار تومان 
در ب��ازار عرضه مي كنند. او اف��زود: با توجه به 
انباشت چشمگير دام س��نگين در واحد هاي 
دامداري از مس��ووالن ذي ربط انتظار مي رود 
كه مجوز صادرات دام را هر چه سريع تر صادر 
كنند، چرا كه اين امر عالوه بر ورود ارز به كشور 
در پايداري تولي��د و كاهش زيان دامدار تأثير 
بس��زايي دارد. رييس انجمن صنفي گاوداران 
كشور ادامه داد: با توجه به شرايط مساعد مرتع 
و ازدياد توليد دام شاهد تعداد قابل توجهي دام 
در واحد هاي دامداري هستيم كه دولت با رفع 
ممنوعيت صادرات ي��ا خريد تضميني بايد به 
كمك توليدكنندگان بيايد. به گفته اين مقام 
مس��وول پيش بيني ها حاكي از آن اس��ت كه 
امسال توليد گوش��ت قرمز به يك ميليون تن 
برسد. او در ادامه افزود: بدين ترتيب اين نويد 
را به مردم مي دهم كه توان توليد ۱00 درصد 
گوش��ت مورد نياز در داخل وجود دارد و ديگر 
نيازي به واردات نداريم. مقدس��ي در واكنش 
به اظهارنظر برخي اف��راد مبني بر مخالفت با 
ص��ادرات دام گفت: اگر چه برخي مس��ووالن 
اذعان مي كنند كه صادرات دام به تالطم بازار 
گوش��ت دامن مي زند، اما بنده اين موضوع را 
تكذيب مي كنم و معتقدم كه مسووالن وزارت 
صمت تنها به س��بب ناتوان��ي در كنترل بازار 

مجوز صادرات را نمي دهند. 
او با انتقاد از واردات گسترده گوشت قرمز بيان 
كرد: ارايه اطالعات نادرست به منابع باالدستي 
مبني بر كمبود ش��ديد دام و گوشت قرمز در 
كشور منجر به واردات گسترده شده است، در 
حالي كه به س��بب انباش��ت دام در واحدهاي 
دامداري، صادرات دام ه��اي باالي ۶00 كيلو 
بايد به بازارهاي ه��دف صورت گيرد. به گفته 
اين مقام مسوول در حال حاضر وضعيت ذرت 
و كنجاله سويا در بازار مساعد است و هيچگونه 

نوساني در بازار نداريم.
ريي��س انجمن صنف��ي گاوداران كش��ور در 
واكنش به مصرف مواد س��مي در ش��ير گفت: 
اگرچه طي روز هاي اخير در رسانه ها موضوع 
استفاده سم و استفاده از آفالتوكسين بيش از 
حد مطرح شده اس��ت، اما بنده اين موضوع را 
تكذيب مي كنم، چرا ك��ه دامدار قبل از توليد 
شير به فكر دس��تگاه توليدي است. اين مقام 
مس��وول در واكنش به مطرح شدن مباحثي 
مبني بر آلودگي ش��ير توليدي در كميسيون 
كش��اورزي مجل��س گف��ت: ب��ا توضيحات و 
مستنداتي كه مسووالن ذي ربط ارايه كردند، 
اين مس��اله تكذيب شده اس��ت، چرا كه طبق 
اظهارات مس��ووالن وزارت جهاد كش��اورزي 
مصرف آفالتوكس��ين از ميزان مجاز در ش��ير 
پايين تر اس��ت. مقدسي در پايان با بيان اينكه 
موضوع آلودگي شير در كميسيون كشاورزي 
مجلس بررسي و رد ش��ده است، تصريح كرد: 
در حال حاضر به حدود 2۸ كشور مختلف دنيا 
لبنيات صادر مي كنيم و بدين ترتيب موضوع 

آلودگي شير صحت ندارد.

مصرف 5‚2 ميليون تني 
زغال سنگ كك در كشور

س��عيد صمدي دبير انجمن زغال سنگ ايران 
گفت: ذخاير ايران در بحث زغال سنگ به ۱.2 
ميليارد تن مي رسد كه اين منابع تنها مختص 
به مناطق اكتشاف ش��ده است، در صورتي كه 
اين اكتش��افات تكميل شود ميزان آن افزايش 
مي يابد.  او با بيان اينكه مجموع توليد كنسانتره 
زغال سنگ در ايران حدود ۱.۷ ميليون تن است 
كه با توجه به ميزان ذخاير قطعي ناچيز است، 
گفت: با وجود پتانس��يل ب��االي ذخاير زغال 
س��نگ و فرصت هاي بالقوه، اما سرمايه گذاري 
مناسبي در اين حوزه انجام نشده است. صمدي 
با اشاره به اينكه زغال سنگي كه در كشور توليد 
مي ش��ود براي ذوب آهن و فوالدسازي ها مورد 
استفاده قرار مي گيرد، گفت: در برابر اين دسته 
از زغال س��نگ كه كاربرد باالي��ي دارد، زغال 
سنگ حرارتي مصرف چنداني در كشور ندارد.  
او با تأكيد بر اينكه 2.۵ ميليون تن در س��ال از 
زغال سنگ كك استفاده مي شود، افزود: بين 
2۵ تا 30 درصد اين محصول از خارج كش��ور 
وارد مي ش��ود. توليد اين دسته از زغال سنگ 
در كشور بسيار ضعيف است و به اندازه نياز در 
كشور توليد نمي شود. دبير انجمن زغال سنگ 
ايران در ادامه گفت: در نظر داريم كارخانه هاي 
توليد فوالد ك��وره بلند را راه اندازي كنيم كه با 
اين كار، مصرف زغال س��نگ كك شو به بيش 
از 3.۵ ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت 
در غير اين صورت بايد بيش از ۵0 درصد زغال 

سنگ مورد نياز را از خارج تأمين كنيم.
صمدي افزود: در سال گذشته با همت وزارت 
صمت و پيگيري ه��اي اين انجمن مذاكراتي با 
مصرف كنندگان زغال سنگ از جمله ذوب آهن 
انجام ش��دو بر اس��اس اي��ن صحبت ها قيمت 
زغال س��نگ افزايش يافت. در س��ال گذشته 
ش��ركت هاي زغال س��نگ، باالترين س��ود و 
افزايش قيمت را در بين ش��ركت هاي معدني 
حاضر در بورس تجربه كردند كه نشان مي دهد 
اقبال خوبي به اين حوزه شده و آينده خوبي در 

انتظار آن است.
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زمستان گرم و عرضه مازاد ال ان جي، اين صنعت را با مشكل جهاني مواجه كرده است

حال بد »ال ان جي« و ركورد در قيمت هاي پايين
گروه انرژي|

ظاهراً اوضاع نابسامان يك س��ال گذشته بازار نفت به 
بازار ال ان جي هم س��رايت كرده و اين صنعت را به مرز 
توجيه ناپذيري اقتصادي رس��انده اس��ت. به گزارش 
بلومب��رگ، قيمت هاي جهان��ي اين حام��ل انرژي به 
پايين ترين سطوح خود رسيده و حتي در مناطقي مثل 
شمال آسيا به سطح بي سابقه اي رسيده است. بسياري 
از توليدكنندگان سنتي ال ان جي به مرحله اي از كاهش 
حاشيه سود رسيده اند كه صرفاً هزينه حمل محموله ها 
به مقصد را بپردازند و از اين رو ممكن است صدور گاز را 
متوقف كرده يا به تعويق اندازند. تحليلگران معتقدند 
زمستان گرم تر امسال به نسبت سال هاي گذشته باعث 
كاهش مصرف ال ان جي ش��ده و ورود توليدكنندگان 
جديد ب��ه بازار به مازاد عرضه دامن زده اس��ت. صنعت 
ال ان جي كه طي سال هاي اخير توسعه فراواني در جهان 
يافته مهم ترين اميد گازي ها براي سهم گيري از بازار گاز 
در چشم انداز 2050 است و كشورهايي مثل قطر، استراليا 
و امريكا سرمايه گذاري هاي كالني روي آن انجام داده اند. 
ايران كه سال هاست درصدد كسب سهمي از بازار جهاني 
گاز است به سبب انحصاري بودن تكنولوژي ال ان جي در 
دس��تان اياالت متحده و ژاپن، در اين صنعت كه رقيب 
جدي خطوط لوله گاز قلمداد مي شود نتوانسته پيشرفتي 
حاصل كند و با وجود آنكه به تعبيري دارنده بزرگ ترين 
ذخاير گازي جهان به حساب مي آيد، به كل از دغدغه هاي 

قيمت جهاني حال حاضر ال ان جي فارغ است.
گاز مايع طبيعي )ال ان جي( به سبب منابع عرضه جديد 
و دماي گرم تر زمستان كه از افزايش مصرف گاز ممانعت 
مي كند، در حال تجربه كمترين سطح قيمتي در سال 
جاري اس��ت. آغاز پروژه هاي عرضه جديد ال ان جي از 
اس��تراليا به اياالت متحده بازار را تحت تأثير قرار داده 
است. اين در حالي است كه ذخاير لبريز ال ان جي در اروپا 
و كاهش سرعت تقاضاي مورد انتظار گاز در چين بسان 
آب سردي بر سر چشم انداز مصرف ال ان جي ريخته شده 
است. تابستان امس��ال، ال ان جي براي زمان تحويل در 
شمال آسيا در شرف رسيدن به پايين ترين سطح قيمتي 
از زمان عرضه اين حامل انرژي تاكنون قرار گرفته است. 
در اروپا و اياالت متحده نيز قيمت ها به پايين ترين نرخ ها 

فصلي از سال 1999 رسيده است.
به گ��زارش بلومب��رگ، ران اوزر، بنيانگ��ذار صندوق 
سرمايه گذاري متمركز بر گاز »استيتار كپيتال ال ال سي« 
مستقر در نيويورك بيان كرد: »عرضه جهاني بيش از حد 
ال ان جي به صورت مداوم در حال رش��د است. بازار گاز 
نمي تواند عرضه بيش از تقاضا و گرمايش زمين را هضم 
كندو حاال هر دو اينها با هم در حال اتفاق افتادن است.«

ص��ادرات گاز »هالت يو .اس« اي��االت متحده همراه با 
رونق صنعت نفت ش��يل امريكا رش��د كرد، اما سقوط 
قيمت ها ممكن اس��ت ارس��ال محموله ها يا اقدامات 
تعمير و نگهداري تأسيس��ات را به تعويق بيندازد؛ در 

حالي كه حوزه هاي استخراج گاز آب و هواي توفاني را 
در پيش دارند.

به گزارش بلومبرگ، توليدكنندگان و شركت هايي كه 
توافق نامه هاي جذب سرمايه عقد كرده اند، شايد تصميم 
بگيرند كه محموله اي را بارگيري نكنند، زيرا قيمت ها 
آنقدر پايين آمده اند كه پس از محاسبه هزينه حمل و 

نقل سودي عايد توليدكنندگان نمي شود. 
بر اساس گفته رابرت س��يمز، تحليلگر ارشد موسسه 
س��رمايه گذاري »وودمكن��زي« در محموله هاي گاز 
بارگيري شده از خليج مكزيك كه در حال حاضر حدود 
2 دالر و 65 سنت در هر ميليون بي تي يو )واحد انرژي

Btu: ( قيمت دارند، حاش��يه سود فقط به دليل ضعف 
در قيمت هاي ش��اخص امريكا مثبت است. به گفته او 
اگر فاصله قيمتي شاخص هاي گاز مايع »هنري هاب« 
و »يو. اس گلف ال ان جي« به 25 س��نت محدود شود، 

احتمال دارد كه توليد ال ان جي كاهش بيابد.
از نظر توربيون تورنكويس��ت، مدير اجرايي موسس��ه 
سرمايه گذاري »گانور گروپ« كه بزرگ ترين معامله گر 
مس��تقل ال ان جي اس��ت، بازار حدود 50 سنت از مرز 
تعطيل ش��دن فاصله دارد. او در مصاحبه اي كه هفته 
گذش��ته در داووس انجام داد، گفت: »من فكر مي كنم 
كه ط��ي چند ماه آينده ش��اهد قيمت هاي پايين تري 
نيز خواهيم ب��ود. تعادل عرضه و تقاض��ا خوب به نظر 

نمي رسد.«خريداران احتماال خواستار تجديدنظر در 
قراردادهاي تأمين طوالني مدت، از جمله قيمت گذاري 
بهتر يا حذف محدوديت ها براي فروش مجدد محموله 
خواهند شد. همين حاال هم شركت »اوساكا گاز« ژاپن 
اقدام كرده و يك س��رمايه گذاري مشترك ال ان جي با 
كمپاني اگزون موبيل را براي دريافت نرخ هاي پايين تر به 

مزايده گذاشته است.
قطر، يكي از بزرگ ترين صادر كنندگان ال ان جي جهان 
و به طور س��نتي س��ختگيرترين تأمين كننده از نظر 
قيمت گذاري نيز انعطاف به خرج داده است. بر اساس 
اظهارنظر موسسه انرژي »اف جي اي«، قطر شروع به ارايه 
نرخ هاي رقابتي تر با پايين ترين قيمت هاي ال ان جي در 
كره جنوبي كرده كه 10.8 درصد از قيمت نفت است. 
اين درصد قيمتي را مي توان با سال 2008 مقايسه كرد 
كه قطر قراردادي 16 درصدي را با شركت هاي چيني 

امضا كرد.

    سرمايه گذاري ها نقش بر آب
پس از چهار س��ال س��خت ب��راي ال  ان ج��ي، ميزان 
س��رمايه گذاري هاي س��ال گذش��ته تولي��د ب��راي 
ظرفيت س��ازي جديد ركورد زد. شركت هايي از جمله 
»قطر پتروليوم«، »نواتك پي جي اس س��ي« و »منچر 
گلوب��ال ال ان جي« ب��ا احداث كارخانه ه��اي جديد از 

تحوالت انرژي جهان اقتصاد كشورهاي منا را تهديد مي كند؟
گروه انرژي| كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
)منا( اقتصادهايي وابسته به درآمد حاصل از فروش ذخاير 
هيدروكربني دارند كه تحوالت جهاني در اين زمينه براي 
تغيير الگوهاي اس��تفاده از انرژي، اقتصادهاي وابسته به 
فروش و صادرات نفت و گاز منا را در معرض تحوالتي قرار 
خواهد داد كه براي آن راهي جز اصالح و تغيير ساختارهاي 
اقتصادي وجود ندارد.منطقه خاورميانه و شمال آفريقا )منا( 
با داش��تن بيش از نيمي از ذخاير شناخته شده نفت و گاز 
جهان، نقش بي بديلي در س��اختار انرژي جهان برخوردار 
است. اما تحوالت فعلي جهان و حركت به سمت انرژي هاي 
كم كربن اين سوال را مطرح مي سازد كه اين منطقه تا چه 
اندازه از اين تحوالت در حوزه انرژي تحت تاثير قرار خواهد 
گرفت؟ افول قيمت نفت كه در س��ال 2014 اتفاق افتاد، 
اكثر كشورهاي خاورميانه و ش��مال آفريقا را بر آن داشت 
كه به اصالح ساختار اقتصاد بدون هيدروكربن روي آورند. 
كشورهاي اين حوزه با آرزوي اصالح برنامه هاي اقتصادي به 
گسترش و تنوع بخشي در اقتصاد خود مي انديشند. آن طور 
كه مركز پژوهش هاي مجلس نوشته است؛ براساس طبق 
پژوهش��ي كه در سال 2019 در اين زمينه صورت گرفته، 
عنوان مي شود كه عالوه بر ضرورت ايجاد فرصت هاي شغلي 
در كشورهاي جهان، به دليل به وجود آمدن پتانسيل حركت 
به سوي آينده اي با كربن كمتر، لزوم گنجاندن اين مقوله 
در برنامه هاي اصالح اقتصادي بسياري از كشور محسوس 
است. بنابراين توليدكنندگان اين كشورها ناگزير بايد باتوجه 
به وقوع كاهش ميزان تقاض��اي هيدروكربورها در جهان 
و كاهش قيمت آنها، در م��دل دولت رانتير خود تغييرات 
اصالحي دهند و برنامه هاي ناتمام در خصوص تنوع بخشي 
به اقتصاد گذشته خود را اصالح و با جديت دنبال كنند.طبق 

پيش بيني آژانس بين المللي انرژي، ميزان تقاضاي نفت تا 
سال 2040 حدود 106 ميليون بشكه در روز در نظر گرفته 
شده است. ميزان تقاضا و توليد نفت براساس سناريو توسعه 
پايدار پيش بيني شده، گرچه در عمل عدم قطعيت ها بسيار 
زياد است. براساس گزارش چشم انداز انرژي 2019، باوجود 
افزايش ساالنه تقاضاي جهاني نفت به طور كلي در سناريو 
توسعه پايدار از سال 2018 تا 2050 سالي 2 درصد از ميزان 
تقاضا كاسته مي شود. از سوي ديگر به دليل احتمال افت 
سرمايه گذاري و در صورت حفظ ميزان سرمايه  گذاري ها 
فقط در ميادين فعال نفت، بدون احتساب سرمايه گذاري 
بر ميادين احتمالي جديد، در اين صورت ميانگين كاهش 
ساالنه عرضه نفت حدود 4.5 درصد پيش بيني مي شود. 
چشم انداز آژانس بين المللي انرژي به گونه اي است كه دهه 
2020 را دوره آغاز فعاليت ها و سياست هاي كاهش انتشار 
كربن و كاهش وابس��تگي به درآمده��اي هيدروكربوري 
ترسيم مي كند. دولت هاي رانتير فعلي منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا )منا( با سياست هاي كنوني وابستگي كاملي به 
درآمدهاي هيدروكربوري خود و نوع قراردادهاي اجتماعي 

مي توانند موجب تنش هاي سياسي و اجتماعي شوند.

 سهم صادرات انرژي 
در توليد ناخالص داخلي منطقه منا

آنطور كه مركز پژوهش هاي مجلس نوشته است؛ در سال 
2017، حدود 37 درصد از توليد نفت و 22 درصد از توليد 
گاز جهان از منطقه منا تامين شده است. در ميان كشورهاي 
اين منطقه؛ عربس��تان عرصه دار نفت و ايران بزرگ ترين 
توليدكننده گاز است.مطالعات كارشناسان انرژي حاكي 
از آن است كه عمده توليدكنندگان هيدروكربن در منطقه 

منا، فعاليت ها در بخ��ش غيرهيدروكربني و بخش هاي 
غيردولت��ي اغلب ب��ا هيدروكربن و فعاليت ه��اي دولتي 
مرتبط هس��تند. مهم ترين منابع ايج��اد ارزش افزوده در 
واقع شامل پااليشگاه ها، صنايع پتروشيمي و ساير صنايع 
مرتبط با معادن هس��تند در حالي كه بخش هاي كوچك 
غيرهيدروكربني نظير واحدهاي عمراني نيز به شدت به 
قراردادهاي دولتي وابسته هستند. رانت حاصل از صادرات 
نفت و گاز در بازارهاي جهان از ديرباز ياري گر اصلي اقتصاد 
كشورهاي توليدكننده هيدروكربن در حوزه منا بوده است. 
براي مثال اين رانت در س��ال 2017 به 38 درصد از توليد 
ناخالص داخلي عراق، 37 درص��د توليد ناخالص داخلي 
كويت، 23 درصد توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي 
و 23 درصد از توليد ناخالص داخلي عمان كمك كرده است. 
البته بررسي ها حاكي از آن است كه اين سهم در سال هاي 
پيش از 2014 بسيار مشهودتر و بيشتر بوده است. در حال 
حاضر برخي از دولت هاي رانتير منا، نقش بخش خصوصي 
در اقتصاد و بنگاه هاي كوچك و متوسط را گسترش داده اند. 
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس؛ ايران به عنوان يكي 
از كشورهاي واقع در اين منطقه، ميزان بسيار بااليي يارانه 
به س��وخت هاي فس��يلي اختصاص داده و در مقايسه با 
 ساير كشورهاي جهان در س��ال 2017، اين ميزان حدود

 45 ميلي��ارد دالر )مع��ادل 10 درص��د از توليد ناخالص 
داخلي( بوده اس��ت. براي مث��ال در همان س��ال، ميزان 
يارانه سوخت هاي فسيلي در عربستان 37 ميليارد دالر، 
امارات متحده عرب��ي 9 ميلي��ارد دالر و در عراق و كويت 
حدود 7 ميلي��ارد دالر بوده اس��ت. در اين ش��رايط اكثر 
كشورهاي توليدكننده هيدروكربور در منطقه منا، استراتژي 

تنوع بخشي اقتصادي را در نظر گرفته  اند. 
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پيش بيني تداوم ركوردشكني 
مصرف گاز خانگي 

ايرنا| سخنگوي ش��ركت ملي گاز ايران گفت:  بر 
اساس پيش بيني ها موج سرما تا 15 بهمن در كشور 
پايدار است كه باعث باال ماندن مصرف گاز در بخش 
خانگي خواهد ش��د اما بعد از آن به سمت كم شدن 

مصرف مي رويم.
محمد عسگري با اشاره به اينكه مصرف گاز در مقايسه 
با هفته گذش��ته در بخش خانگي و تجاري كاهش 
هفت ميليون متر مكعبي را ثبت كرده است،  ادامه 
داد: در حال حاضر مص��رف خانگي و تجاري گاز به 
593 ميليون متر مكعب در روز رسيده است.وي به 
لزوم توجه به صرفه جوي��ي در مصرف گاز در بخش 
خانگي و تجاري اش��اره كرد و افزود: با وجود مصرف 
باالي بخش خانگي اما گازرساني به نيروگاه ها متوقف 
نشده است.  هفته گذشته مصرف گاز بخش خانگي و 
تجاري به باالي 600 ميليون متر مكعب در روز رسيد 
و اين موضوع باعث ش��د تا گازرساني به نيروگاه ها با 
محدوديت رو به رو شود.وزير نفت نيز درباره تامين گاز 
نيروگاه ها نيز گفته كه طراحي ما براي تامين گاز به اين 
شكل است كه ابتدا بايد گاز خانگي، سپس گاز عمومي 
صنايع كوچك و عمده، پتروشيمي ها، صادرات و در 
اولويت آخر، نيروگاه ها تامين ش��ود، بنابراين اولين 
جايي كه در زمان كاهش گاز بايد قطعي داشته باشيم، 

نيروگاه ها هستند چون سوخت دوم دارند.

قيمت نفت در سطوح پايين 
باقي مي ماند

ايلنا| قيم��ت نفت با وجود پيش بيني س��ازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( و متحدانش 
درباره رشد 1.22 ميليون بشكه اي تقاضاي روزانه 
نف��ت، در كوتاه مدت پايين باقي مي مان��د و در بازه 

محدودي معامله مي شود.
به گ��زارش روزنامه خليج تايمز، قيم��ت نفت در 
كوتاه مدت پايين باقي مي ماند، زي��را عرضه مازاد، 
ويروس كرونا و افزايش شمار دكل هاي حفاري نفت 
در امريكا، فش��ار بر قيمت نفت را در آينده نزديك 

حفظ مي كند.
تحليلگران باور دارند اگرچه تنش بين امريكا و ايران 
در حال كاهش اس��ت، ويروس كرونا كه روز به روز 
وخيم تر مي شود، فشار بيشتري بر قيمت نفت وارد 
مي كند، زيرا تقاضاي نفت در چين را به دليل هشدار 

درباره سفر در كشورهاي آسيايي، كاهش مي دهد.
برآورد مي شود قيمت شاخص نفت خام برنت در بازه 
60 تا 65 دالر باقي بماند، زيرا سرمايه گذاران باور دارند 
كه چالش هاي ژئوپوليتيك، شيوع ويروس كرونا، 
اختالف تجاري امريكا و چين و كند شدن رشد اقتصاد 
جهاني سبب مي شوند قيمت نفت در سه ماه نخست 

2020 در بازه مشخصي باقي بماند.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند

 نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئيات به اين سامانه 
پيامك نمايند. 

به شماره  30005320  در دسترس شماست 

اياالت متحده تا روس��يه موافقت كردند. اما بر اس��اس 
اعالم بان��ك »مورگان اس��تندلي« موج فعل��ي مازاد 
عرضه و پايداري در قيمت هاي جهاني پايين تبديل به 
چالشي براي پروژه هاي جديدي شده است كه منتظر 
تصميم گيري براي سرمايه گذاري نهايي هستند. اين 
بانك چشم انداز خود براي تعداد پروژه هايي كه به مرحله 
نهايي سرمايه گذاري مي رسند را كاهش داده و چشم انداز 
خود درباره حجم عرضه ال ان جي در ميانه دهه 2020 

ميالدي را نيز كمتر كرده است.
بر اساس گزارش شركت مشاوره »اف جي اي« قيمت هاي 
پايين ال ان ج��ي احتماال قط��ر را وادار خواهد كرد كه 
طرح توس��عه 64 درصدي ظرفيت خود كه اخيرا براي 
س��ال 2027 برنامه ريزي كرده بود را متوقف كند يا به 

تعويق بيندازد.
قيمت هاي پايي��ن به معني تحمل درد بيش��تر براي 
غول هاي انرژي جهان مثل توتال فرانس��ه و اني ايتاليا 
است كه شاهد كاهش س��ود در مشاغل مربوط به گاز 
هستند. برخي از تأسيسات اروپايي كه به خاطر استفاده 

از سوخت هاي فس��يلي با انتقاد شديد روبه رو هستند، 
ممكن است تصميم بگيرند از همتايان خود كه به كلي 
دور ال ان جي را خط كش��يده اند پيروي كنند. شركت 
»ارس��تد اي/اس« دانمارك با اس��تناد به ضررده بودن 
توليد ال ان جي تصميم گرفت كه اين تجارت را در پايان 
سال گذشته به شركت »گلنكور پي ال سي« بفروشد. 
اين در حالي است كه شركت »ايبردوال اس اي« اسپانيا 
فرايند خروج خود از اين صنع��ت را در اين ماه به پايان 
رساند. »رويال داچ شل«، بزرگ ترين معامله گر سوخت 
توانسته است در حالي كه از نقاط ضعف بازار بهره مي برد، 
از طري��ق قراردادهاي مرتبط با نفت، ضررهاي خود در 
ال ان جي را كاهش دهد. بيشتر قراردادهاي بلندمدت 
ال ان جي با قيمت هاي نفت خام هماهنگ هستند كه 
باعث مي ش��ود دو برابر گران تر از محموله هاي نقدي 
موجود در بازار باشند. بزرگ ترين واردكنندگان ال ان جي 
در جهان كه شركت هاي »جرا« از ژاپن و »كره گاز« از 
كره جنوبي هستند، از قيمت هاي پايين تر ال ان جي بهره 
مي برند و ممكن است ترغيب شوند كه حجم بيشتري از 
خريدهايشان را به بازار فروش نقدي سرازير كنند. »جرا« 
در بازار نقدي يا قراردادهاي كوتاه مدت كمتر از 4 ساله 
حدود 20 درصد سود مي كند. اين نرخ سود را مي توان 
با متوسط 32 درصدي سود در تجارت جهاني ال ان جي 
مقايسه كرد. »كره گاز« حدود يك چهارم از واردات خود 
در سال 2018 را در بازار نقدي انجام داد. با اين وجود هنوز 
هم سقف س��ود توليدكنندگان محدود است، زيرا آنها 
منبع بيشتر تخفيف ها از طريق قراردادهاي هماهنگ 
با نفت هستند.تحليلگران بانك »مورگان استنلي« در 
يادداشت 16 ژانويه خود عنوان كردند كه حركت هند به 
سمت مصرف گاز احتماال تقويت مي شود، زيرا خريداران 
ملي حساس به قيمت اين كشور ترغيب مي شوند كه 
محموله هاي بيش��تري را از بازارهاي نقدي خريداري 
كنند. بر اساس تحليل اين بانك، ذي نفعان انتقال گاز 
مانند موسسه سرمايه گذاري »جيل اينديا«، »پترونت 
ال ان جي« و توزيع كنندگان گاز شهري خريداران گاز از 

بازارهاي نقدي هستند.
به گ��زارش »تعادل«، ايران چندين س��ال اس��ت كه 
تالش هايي از جمله تأسيس شركت »ايران ال ان جي« 
را براي ورود به باشگاه توليدكنندگان ال ان جي جهان آغاز 
كرده. اما به واسطه در اختيار نداشتن تكنولوژي خاص 
توليد و حمل گاز طبيعي به اين روش كه در انحصار دو 
كش��ور اياالت متحده و ژاپن قرار دارد، توفيقي حاصل 
نكرده است. از اين رو، تحوالت مثبت و منفي حاكم بر 

بازار ال ان جي تأثيري بر صنعت نفت و گاز ايران ندارد.
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واشنگتن و طرح دوباره تجزيه عراق
به دنبال درگيري اخير مقاومت عراق و سيلي ايران به 
امريكا در جريان حمله موشكي به پايگاه »عين االسد« 
و متعهد شدن نيروهاي مقاومت مبني بر پايان دادن 
به حضور نظام��ي امريكا در منطقه، بار ديگر موضوع 
طرح هاي امريكا براي »تجزيه عراق« مطرح ش��ده 

است .
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري لبناني »العهد«، 
از آنجاي��ي كه امري��كا از جدي بودن اي��ران و محور 
مقاومت آگاه است، به همين دليل طرح هاي جايگزين 
و گزينه هاي به تعويق افتاده واشنگتن ممكن است، بار 

ديگر مطرح و به مرحله اجرا گذاشته شود.
اين پايگاه نوش��ت: نش��انه هايي وج��ود دارد مبني 
بر اينك��ه طرح ه��اي تجزيه ع��راق توس��ط امريكا 
و رژي��م صهيونيس��تي و همپيمان��ان منطق��ه اي و 
بين المللي شان دس��ت كم مورد بحث و بررسي قرار 
گرفته اند، بنابر اين محور مقاومت جهت مقابله با اين 

توطئه بايد تدابير الزم را اتخاذ كند.
العهد افزود: بر اس��اس گزارش هاي منابع امريكايي، 
واشنگتن در چند سال گذشته به دو دليل از موضوع 

تجزيه عراق نگران مي شد: 
- درگير شدن تركيه در شمال عراق منجر به اقدامات 
خصمانه گسترده ميان كردهاي مسلح و ارتش تركيه 
خواهد شد و با توجه به اين نوع از درگيري نامحدود و در 
سايه حضور كردهاي مخالف دولت تركيه فرآيند صدور 
نفت در شمال عراق بيش از پيش بي ثبات تر خواهد شد.

- متحد شدن تهران با شيعيان جنوب عراق برخالف 
منافع امريكا است و توان ايران را جهت برقراري روابط 
و مناسبات با همسايگانش و امريكا افزايش خواهد داد. 
بنابر گزارش منابع امريكايي، جنوب عراق در بردارنده 
ميدان هاي بزرگ نفتي اس��ت. اگ��ر اين ميدان ها به 
دس��ت ايرانيان بيفتد، اين امر تا اندازه زيادي باعث 
بهبود توان سياست خارجه تهران و قدرت مانوردهي 

ايران خواهد شد.

  وضعيت فعلي
العهد اضافه كرد: پ��س از رويارويي اخير و مخالفت 
ايران با موضوع مذاكره بر سر اصول و يقين پيدا كردن 
امريكا مبني بر اينكه تهران يد طواليي در مذاكره دارد 
و بدون بيم داشتن از پيامدهاي حاصل از درگيري يك 
تهديد واقعي براي پايگاه هاي امريكا به شمار مي رود، 
به نظر مي رسد واشنگتن طرح » ب « را براي عراق به 
اجرا درآورده است. به نظر مي رسد امريكا بر اساس اين 
طرح در نظ��ر دارد تا ثبات عراق را برهم بزند و زمينه 
دش��مني با ايران را در اين كش��ور فراهم آورد و ايده 
تجزيه را احيا كند، با اي��ن منطق كه »آب دريا را اگر 
نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد« به ويژه 
با توجه به اينكه ثبات نسبي ميان كردستان عراق و 
تركيه برقرار است و مناطق امن ميان كردهاي سوريه 

و تركيه در شرق فرات شاهد آرامش است.
اين پايگاه خبري نوشت: امريكا هم اكنون بر اساس 
اصل موافقان و مخالفان حضور نظامي خود در عراق 
در حال ايجاد تجزيه سياس��ي در اين كش��ور است. 
نشانه هاي سياس��ي و ميداني موجود در اين رابطه را 

مي توان در موارد ذيل مشاهده كرد: 
۱ - نيروه��اي امريكايي ش��ماري از س��ركرده هاي 
»داعش« را ك��ه تابعيت خارجي دارن��د، به »وادي 
حوران« و صحراي غرب استان »االنبار« عراق انتقال 
داد نه تا براي ايجاد ناامني در اين كش��ور، داعش را با 

نام جديدي احيا كند.
اظهارات كارشناسان امنيتي عراق در همين رابطه در 
فوريه گذشته نشان مي دهد كه ارتش امريكا در حال 
ارايه آموزش نظامي به تروريست هاي داعشي است و 
پس از آن مي خواهد براي ايجاد ناامني در عراق آنها را 

از سوريه به اين كشور انتقال دهد.
۲ - امريكا پيشاپيش طرح تجزيه عراق را آماده كرده 
و تحقق بخش��يدن به آن را به زمان مناس��ب موكول 

كرده است. 

العهد افزود: در همين رابطه »ويبي مار« كارش��ناس 
امريكايي در امور عراق و نويسنده كتاب »تاريخ نوين 
عراق« و مشاور مقامات دولتي و غيردولتي در گزارش 
انتش��ار يافته خود در مركز صلح امريكا در ماه مارس 
۲۰۰۶ نوشت: امريكا بايد به طور كوتاه مدت از سرعت 
فرايند سياسي جاري در عراق بكاهد تا سياست مداران 
اين كشور فرصت يافته، بتوانند تغيير و تحوالت شكل 
گرفته را دريابند و به طور توافقي به راه حل هايي دست 
يابند. به عنوان مثال واش��نگتن بايد از س��رعت روند 
اس��تقرار مناطق خودمختار در عراق بكاهد، به ويژه 
ش��كل گيري اقليم فدرال در جنوب كه در بردارنده ۹ 
اس��تان خواهد بود. اين امر باعث مي ش��ود تا رهبران 
سياست مدار جديد اهل تس��نن فرصت كافي براي 
همراه و همگام ش��دن با ايده نظام ف��درال را بيابند و 
در ارتباط با دور ش��دن از مركز ايده هاي خاص خود را 

شكل دهند. 
۳ - شماري از شخصيت هاي پارلماني و بازرگانان سني 
مذهب عراق چندي پيش در ابوظبي پايتخت امارات 
به منظور بررسي موضوع برپايي اقليم سني مذهب در 
عراق گردهم جمع شدند . هم اكنون محافل سياسي 
عراق در حال بحث و بررسي اين نشست بسر مي برند.

هر چند ائتالف نيروهاي عراقي به عنوان بزرگ ترين 
نماينده اهل تس��نن در پارلمان اين موضوع را به طور 
كامل تكذيب كرده اند، اما ساير جريان هاي سياسي اهل 
سنت و سياست مداران عراقي برگزاري اين نشست به 
سرپرستي امارات در طي روزهاي ۹ و ۱۰ ژانويه جاري 

را مورد تاييد قرار دادند. 
»هشام الهاشمي« تحليل گر مسائل سياسي عراق در 
مورد جزئيات اين طرح در صفحه ش��خصي خود در 
»فيسبوك« نوشت: طي چند هفته و اخير بحث هاي 
عميقي جهت اجراي يكي از راه حل هاي قابل توافق و 
مورد پذيرش امريكا و غرب جهت تبديل عراق به يك 

كشور فدرال صورت گرفته است.

الهاشمي توضيح داد: با توجه به تجربه موفقيت  آميز 
اقليم كردس��تان عراق، اين كش��ور بر اس��اس شمار 
جمعيت و مناب��ع ثروت و پيوندهاي فرهنگي به چند 
اقليم تقسيم خواهد ش��د . به عنوان مثال اقليم غرب 
عراق، االنبار را در برخواهد گرفت و اقليم »صالح الدين« 
استان هاي »سامرا، الدجيل، الحضر و البعاج« را شامل 
خواهد شد و اقليم »نينوا« چهار استان »موصل، سنجار، 

تلعفر و دشت نينوا« را شامل خواهد شد.
۴ - طرح اقليم االنبار ماه ها اس��ت كه در ميان محافل 

مردمي عراق در حال بررسي است .
»خالد القره غولي« در مقاله اي در همين رابطه نوشت: 
هم اكنون اين موضوع در ميان ساكنان اقليم االنبار يا 
اقليم غربي كه بيش از ساير استان ها از سوي دولت هاي 
پيش��ين مورد كم لطف��ي قرار گرفته، م��ورد بحث و 
گفت وگو قرار دارد. مردم االنب��ار معتقدند كه اوضاع 
اين استان در حال بدتر شدن است و تغيير و تحول در 
آن به يك امر ضروري تبديل شده و تبديل آن به اقليم 

همانند اقليم كردستان مي تواند راه حل مناسبي باشد.
خالد افزود: سفرهاي دوره اي مسووالن االنبار به امريكا 
و كشورهاي خليج فارس و باقي ماندن به مدت چند روز 
در كشور آلمان را نمي توان يك موضوع ساده تلقي كرد.

۵ - كنفران��س »داووس« در يك اق��دام قابل توجه از 
»نيچروان بارزاني« رييس اقليم كردستان عراق جهت 
ش��ركت در آن دعوت كرد تا از آن به عنوان يك نمونه 
موفق از حاكميت فدرال نام برده ش��ود و مورد تاييد 
محافل بين المللي قرار گيرد. خبرهاي رسيده حاكي 
است كه بارزاني در اين كنفرانس قرار است با رهبران 
كشورهاي شركت كننده و در راس آنها »دونالد ترامپ« 
رييس جمهوري امري��كا ديدار و گفت وگو كند. العهد 
يادآور ش��د كه روند تحوالت عراق يك رويكرد جدي 
جديد در پيش گرفته است كه بايد محور مقاومت به 
ويژه سياست مداران عراقي و جوانان شركت  كننده در 
تظاهرات برگزار شده در اين كشور آن را مورد توجه قرار 

داده و با آن به مقابله برخيزند.
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پاشنه آشيل سياست هاي مالياتي 
كجا  است

افزايش ماليات ها، تا زماني كه متناسب با درآمد افراد 
و نهادهاي مختلف و همراه با جلوگيري از فرارهاي 
بزرگ مالياتي و رفع معافيت مالياتي برخي نهادهاي 
خاص نباش��د، نمي تواند به حل معضالت اقتصاد و 
جامعه كمك كند. به گزارش ايرنا درآمدهاي مالياتي 
كه بخش مهمي از منابع دولت ها به ش��مار مي آيد، 
در صورتي كه منطبق بر قوانين و دستورالعمل هاي 
شفاف و بر اس��اس سياست هاي غيرتبعيض آميز و 
متناسب با درآمد افراد، شركت ها و نهادهاي مختلف 
تعيين شود، مي تواند اقتصاد را از اتكا به درآمدهايي 
چون ارز حاصل از فروش نفت برهاند. در مقابل، اگر 
سيستم مالياتي يك كشور به گونه اي تنظيم شود كه 
همزمان با گرفتن ماليات هاي به نسبت سنگين از يك 
گروه، موجبات فرار مالياتي عده ديگري را فراهم سازد، 
نه تنها زمينه هاي نارضايتي شهروندان، بلكه فروپاشي 
بخش هايي از اقتصاد را نيز به بار مي آورد. فرار مالياتي 
زماني اتفاق مي افتد كه برخي فعاليت هاي اقتصادي، 
چه در س��طوح خرد و چه در سطوح كالن، خارج از 
مجاري قانوني، به منظور حذف هرگونه ردپا در اقتصاد 

و دور زدن روندهاي پرداخت ماليات صورت گيرد.
بر اس��اس برخي تحقيقات انجام شده، هم اكنون 
نزديك به ۲۰ درصد از اقتصاد كش��ور، زيرزميني 
اس��ت. در چنين ش��رايطي، ضريب بروز فرارهاي 
مالياتي تشديد خواهد ش��د. وزارت امور اقتصادي 
و دارايي در گزارش��ي اعالم كرده كه حجم اقتصاد 
زيرزميني ايران در س��ال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶ هزار 
ميليارد تومان بوده كه اين ميزان به منزله از دست 
رفتن ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي است. 
»اميدعلي پارس��ا« رييس س��ازمان امور مالياتي 
به تازگي در اظهارنظري، از ش��روع برنامه ريزي ها 
در اين س��ازمان براي كاهش فرارمالياتي خبر داده 
اس��ت. وي با بيان اينكه يكي از مشكالت مالياتي، 
فرارهاي مالياتي بزرگ است، گفته است: برنامه هاي 
زيادي در س��ازمان امور ماليات��ي براي كاهش فرار 
مالياتي و كاهش معوقات شروع كرده ايم كه ماليات 
به صورت عادالنه و سالم دريافت كنيم. به گفته وي، 
ف��رار مالياتي حتي در بخ��ش دولتي و بخش هاي 
عمومي غيردولتي نيز وجود دارد و كساني كه براي 
فرارهاي مالياتي بزرگ سفارش و توصيه مي كنند، 
در واقع براي فرار از قانون و حق مردم اقدام مي كنند 
و سازمان امور مالياتي با قدرت وصول ماليات را دنبال 
مي كند و به جاي تشخيص علي الراس مي خواهد 
تشخيص مبتني بر اطالعات درست را انجام دهد 
و مدرن سازي سامانه جامع مالياتي و اطالعات مالي 
را براي دريافت ماليات عادالنه و متناس��ب با ثروت 
و درآمد و مصرف مردم پيگيري مي كند. حال بايد 
منتظر ماند و ديد ك��ه برنامه ريزي هايي كه رييس 
سازمان امور مالياتي از آن حرف مي زند تاثيري در 
كاهش فرارهاي مالياتي خواهد داشت؟ در حالي كه 
بسياري منتقد سياست هاي مالياتي اند و معتقدند 
كه برخي روندهاي غيرشفاف در اين زمينه منجر 
به فرارهاي مالياتي ب��زرگ و ضربه زننده به اقتصاد 
ش��ده اس��ت، بخش مالياتي اليحه بودجه ۹۹ كه 
هفدهم آذرماه امس��ال از س��وي دولت به مجلس 
ارايه ش��د و رييس جمهوري هم تمام قد از آن دفاع 
كرد، زمينه ساز برخي نقدها و نگراني هاي تازه شده 
است. بر اساس اين اليحه، براي سال آينده، با ماليات 
پلكاني تا ۳۵ درصد، دولت در مجموع بيش از ۱۵ هزار 
ميليارد تومان از كاركنان بخش خصوصي و دولتي 
ماليات دريافت مي كند كه نسبت به امسال ۱۸ درصد 
افزايش دارد. اين در حالي است كه حقوق  كارمندان و 
كاركنان دولت، افزايشي ۱۵درصدي خواهد داشت. 
همين موضوع سيلي از انتقادها را به سمت اليحه 
بودجه ۹۹ روانه كرده اس��ت؛ با اين حال، سوم دي 
ماه امسال كليات اين اليحه به تصويب كميسيون 
تلفيق مجلس رسيد. منتقدان به افزايش نامتناسب 
ماليات ها در اين اليحه نقد دارند چرا كه به باور آنان، 
افزايش ماليات ها كه به گفته دولت درآمد حاصل از 
آن مي خواهد جايگزين درآمدهاي حاصل از فروش 
نفت شود، به جاي اينكه دامن متخلفان بزرگ مالياتي 
را بگيرد، گويا كارمندان و مردم عادي را هدف گرفته 
است. »محمدمهدي مفتح« نماينده مردم تويسركان 
و سخنگوي كميسيون هاي تلفيق و برنامه و بودجه 
مجلس، به تازگي در گفت وگويي در اين زمينه اظهار 
داشته است: سال ها است كه ما در مجلس اين سوال 
را از دولت مي پرسيم كه چرا بايد فشارها براي دريافت 
ماليات بر روي كسبه خرد باشد، اما زمينه فرار مالياتي 
براي عده اي همچنان فراهم باشد. »عليرضا سليمي« 
عضو هيات رييسه كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس نيز در انتق��اد از پيش بيني هاي مالياتي در 
اليحه بودجه ۹۹، به رسانه ها گفت: متاسفانه دولت 
در اليحه بودجه سال ۹۹ كل كشور به پايه هاي جديد 
مالياتي به عنوان يك درآمد پاي��دار بي توجه بوده 
است. در اليحه بودجه ۹۹ بحث ماليات خيلي شفاف 
نيست. همچنين سازوكار روشني براي جلوگيري 
از فرار مالياتي در نظر گرفته نشده است و در مقابل 
فشار مالياتي را بر كارگر و كارمند افزايش داده اند و 
اين ظلم است. وي در ادامه گفت: در هر صورت كشور 
بايد بر اساس ماليات اداره شود اما ماليات از مصرف 
اخذ ش��ود نه توليد. در حال حاضر ماليات بر توليد، 
كمر توليدكننده را شكس��ته است. در واقع بايد هر 
كسي بيشتر مصرف مي كند، بيشتر ماليات بدهد. 
»علي اصغر سعيدي« جامعه شناس اقتصادي و مدير 
گروه برنامه ريزي و رفاه اجتماعي دانشگاه تهران، نيز 
بر اين باور اس��ت كه مردم واكنش مطلوبي به تكيه 
دولت بر افزايش هزينه هاي آنان براي كسب درآمد 
بودجه اي، نش��ان نخواهند داد. وي در گفت وگو با 
رسانه ها، با اشاره به اينكه در بودجه ۹۹، دولت به دنبال 
اين است تا در خصوص ماليات ها سياست واحدي را 
براي همه مردم اجرا كند، مي گويد: اگر دولت بخواهد 
يك سياست واحد را در حوزه نظام مالياتي پيگيري 
كند، يك نوع بي عدالتي به بار خواهد آورد و موجب 
عكس العمل مردم خواهد شد.به گفته سعيدي: دولت 

بايد در معافيت هاي مالياتي تجديدنظر كند.

دغدغه هاي پوتين بيش از پيش شده است 

توسعه اقتصادي و اتمام دوران بازي پوتين- مدودوف در روسيه
احسانرسولينژاد٭|

س��خنراني والديمير پوتين در پانزدهمين روز از سال 
جديد ميالدي ش��وك بزرگي به مردم روسيه و جهان 
وارد نمود. س��خناني كه اولين واكنش به آن استعفاي 
كابينه دولت مدودوف، اتمام دوران تاندموكراس��ي و 
روي كار آمدن ميخاييل ميشوستين ۵۴ ساله به عنوان 
نخس��ت وزير جديد روس��يه بود. تغيير نخست وزير 
روس��يه از مدودوف خبره در زمينه مسائل سياسي به 
ميشوستين خبره در زمينه اقتصاد كسب و كار و ماليات 
س��تاني نش��ان از دغدغه والديمير پوتين به وضعيت 

اقتصاد و معيشت مردم روسيه دارد.
چنانكه در خالل س��خنراني، والديمير پوتين بهبود 
وضعيت اقتصادي و حركت در مسير توسعه اقتصادي 
را از اهداف تحوالت و تغييرات مورد نياز كشور روسيه 
بيان كرد. اگر به سابقه فعاليت وي توجه كنيم مشاهده 
مي كنيم ك��ه والديمير پوتين ۶7 س��اله بيش از ۲۰ 
سال نفر اول كش��ور روسيه بوده است. اتفاقي كه پس 
از استالين در شوروي در اين كش��ور ديده نشده بود. 
بنابراين دو حالت تالش براي ابقا پس از س��ال ۲۰۲۴ 
ميالدي و تالش براي بهبود اوضاع اقتصادي را مي توان 
دو دليل سخنراني وي و كناره گيري مدودوف در نظر 
گرفت. دراين نوشتار، دليل دوم مورد توجه قرار مي گيرد 
و سعي مي شود تا با مشاهده روند ۲۰ ساله اقتصاد آن 
كشور، تفكر پوتين در داشتن دغدغه توسعه اقتصادي 

روسيه روشن شود.
بررس��ي اقتصادروس��يه در ۲۰ س��ال حضور كليدي 
والديمير پوتين واقعيت هاي جالبي را نشان مي دهد. 
به طور كلي اقتصاد روس��يه طي ۲۰ سال از ۱۹۹۹ الي 
۲۰۱۹ ميالدي را مي توان ب��ه چهار دوره زماني: دوره 
اصالح��ات )۲۰۰۳-۱۹۹۹(، دوره رون��ق )۲۰۰۴ تا 
ش��ش ماهه اول ۲۰۰۸(، بحران اقتص��ادي جهاني و 
احياي اقتصادي )شش ماهه دوم ۲۰۰۸ الي ۲۰۱۳( 
و افزاي��ش تن��ش با غ��رب و رك��ود )۲۰۱۴ تاكنون( 

تقسيم بندي نمود.
در دوره اول اقتصاد، برنامه گرف به دس��تور والديمير 
پوتين اجرا شد. نام اين برنامه از طراح اصلي آن، هرمن 
گرف وزير تجارت و توسعه اقتصادي آن زمان روسيه 
بوده و نام ديگر آن برنامه توس��عه اقتصادي اجتماعي 
فدراسيون روسيه طي دوره ۲۰۰۰ الي ۲۰۱۰ ميالدي 
ب��ود. در اين برنام��ه اصالحات ماليات��ي و برنامه هاي 
مرتبط با بازنشس��تگي، رفع موانع راه اندازي كسب و 
كار، اصالحات خدمت نظامي، و الزام مذاكره روس��يه 
براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني وجود داشت. 
نتيجه اين برنامه سرعت گرفتن رشد اقتصادي، جذب 
س��رمايه هاي خارجي و در نتيجه تقويت ارزش روبل 
دربرابر اس��عار خارجي بود. نتايجي كه پس از بوريس 
يلتس��ين و بحران آنفالنزاي روس��ي ۱۹۹7-۱۹۹۸ 
ميالدي قابل تشبيه به معجزه در اقتصاد روسيه است.

دوره دوم به ط��ور تقريبي در زمان اجرايي ش��دن ۳۰ 
درصد از برنامه گرف در اقتصاد روسيه آغاز شد. در دوره 
دوم اقتصاد روسيه والديميرپوتين كه به رونق اقتصادي 
معروف است، در كنار برنامه گرف، ملي سازي اقتصاد نيز 
آغاز شد. همچنين بودجه فدرال به طور كامل از كسري 
خارج شد )مشكلي كه رهبران شوروي از دهه ۱۹۸۰ 
و بوريس يلتس��ين در دهه ۱۹۹۰ ميالدي نتوانسته 
بودند كه حل كنند( و صندوق تثبيت جهت مديريت و 
كنترل آورده هاي ارزي از محل صادرات نفت و گاز ايجاد 
شد.همچنين در اين دوره، بيمه حساب هاي پس انداز 
در صنعت بانكداري روس��يه ايجاد شد كه نتيجه مهم 
آن اعتماد مردم به سپرده گذاري نه فقط در بانك هاي 
دولتي همچون اس��پربانك بلكه در س��اير بانك هاي 

خصوصي بود )به معناي ايجاد بازار رقابتي در صنعت 
بانكداري كشور روسيه( . سطح عمومي قيمت كاالها و 
خدمات درسطح پايين و ايجاد بيمه حساب هاي پس 
انداز، فضا را براي توسعه بخش مالي كشور روسيه و رشد 
وام دهي ش��ركتي و وام دهي خرد به وجود آورد. ثبات 
كالن اقتصاد روس��يه و كاهش ريسك سرمايه گذاري 
منجر به افزايش شديد سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
در داخل كشور روسيه ش��د كه خود افزايش اشتغال، 
افزايش توليد، كنترل تورم، گ��ردش مالي كاراتر را به 
همراه داشت. اين اصالحات نتايج محسوسي در اقتصاد 

روسيه داشت. 
توليد ناخالص داخلي به طور ميانگين به ميزان 7 درصد 
طي دوره اول و بخشي از دوره دوم كه اصالحات گرف 
اجرا شد به وجود آمد. به طور كلي طي ۱۰ سال از ۱۹۹۹ 
الي ۲۰۰۸ ميالدي، توليد ناخالص داخلي روسيه %۹۴ 
رشد و توليد ناخالص داخلي سرانه دو برابر شد. چنين 
رشدي به استثناي دوره سياست جديد اقتصادي لنين، 
دوره طاليي تاريخ اقتصاد روس��يه بوده اس��ت )حتي 
در زمان صنعتي س��ازي استالين، رشد توليد ناخالص 
داخلي سرانه شوروي به طور متوسط ۵% در سال بود( . 
البته بايد به اين نكته اشاره داشت كه عالوه بر اثربخشي 
عامل اصالحات، واقعيت استفاده از ظرفيت هاي بالقوه 
نيروي كار و توليد و همچنين افزايش قيمت جهاني نفت 
خام نيز در رشد توليد ناخالص داخلي روسيه آن زمان 
تاثير داشت. طبق برخي تخمين ها، بيش از يك سوم تا 
يك دوم از نرخ رشد دهه اول رياست جمهوري پوتين به 
دليل ۸ برابر شدن قيمت جهاني نفت از حدود ۱۳ دالر 

در سال ۱۹۹۸ الي ۹7 دالر بشكه اي اتفاق افتاده است.
اما دوره سوم، دوره بحران مالي جهاني، بحران بدهي 
اروپا، جنگ با گرجس��تان، به��ار عربي، جز مهم ترين 
عوامل تغيير روند مثبت اقتصاد روسيه شدند. در كنار 
اين عوامل، بركناري مغز متفكر اقتصاد روسيه، الكسي 
كودرين در ۲۶ س��پتامبر ۲۰۱۱ ميالدي به دس��تور 
مدودوف ضربه ديگري به ساختار منسجم ايجاد شده 
در ده��ه اول اقتصاد والديميرپوتي��ن وارد كرد. كامال 
واضح است كه از سال ۲۰۰۸ ميالدي، مدل رشد اقتصاد 
دهه اول والديميرپوتين دچار آسيب جدي شد. حتي 
مساله اي همچون توليد گاز و نفت شل نيز بازار جهاني 
نفت خام را متاثر و بر صنعت نفت و گاز روسيه به عنوان 
صنعت پيش��ران اقتصاد ملي آن كش��ور تاثير منفي 
گذاشت. در همين س��ال، بنگاه هاي اقتصادي روسيه 
خبر از كمبود نيروي كار داش��تند و تنها كارخانجات 
دولتي بزرگ در ش��رايط ايده آل مش��غول به فعاليت 
بودند.آنچه اقتصاد روس��يه در دوره سوم نياز داشت، 
شتاب بخشيدن به اصالحات اقتصادي كارا و اثربخش 
بود. در س��ال ۲۰۰۸ ميالدي، دولت روس��يه اقدام به 
طراحي »برنامه بلندمدت توسعه اقتصادي اجتماعي 
فدراس��يون روس��يه تا س��ال ۲۰۲۰ ميالدي« كرد. 
اصالحات در اين برنامه، اولويت هايي همچون همگرايي 
روس��يه با اقتصاد جهان، س��رمايه گذاري در سرمايه 
انس��اني و نوآوري را شامل مي شد. والديميرپوتين در 
يك س��خنراني در س��ال ۲۰۰۸ ميالدي عنوان كرد: 
»اگر م��ا به همين ص��ورت ادامه دهي��م، نمي توانيم 
استانداردهاي زندگي را ارتقا دهيم. همچنين نخواهيم 

توانس��ت تامين امنيت و توس��عه نرمال كشورمان را 
داشته باشيم. بايد بپذيريم كه تهديدات زياد است. من 
اين حرف را بدون اغ��راق مي گويم.« چنين صحبتي 
 را ش��ايد كنايه غير مس��تقيم وي به كابين��ه دولت و 
دست اندركاران اقتصادي آن زمان روسيه بتوان در نظر 
گرفت. زيرا روس��يه هيچ اصالحي را طي بحران مالي 
جهاني ۲۰۰۹-۲۰۰۸ ميالدي اجرا نكرد و به نظر اميد 
به حل و تمام ش��دن مشكالت پيش آمده منطقه اي و 
جهاني داش��تند. پس از طي بحران هاي مالي جهاني 
اين بحث در محافل سياسي و علمي روسيه پيش آمد 
كه چرا مدل رشد قبل از بحران در اقتصاد روسيه ديگر 
كارايي ندارد. در سال ۲۰۱۰ ميالدي، الگ تسوونسكي 
در مجله ودوموس��تي مقاله اي به چاپ رساند و در آن 
مقاله هشدار داده بود كه اقتصاد روسيه آماده ورود به 
ركود و از دس��ت دادن هر آن چيزي اس��ت كه در دهه 
طاليي رشد به دس��ت آورده بود. وي پيش بيني كرد 
كه اگر قيمت جهاني نف��ت به ۸۰-7۰ دالر به ازاي هر 
بشكه برسد، روس��يه به مدل اقتصادي سياسي دهه 
۱۹۸۰-۱۹7۰ مي��الدي برمي گردد )رش��د پايين با 
كسري بودجه زياد( . اين دقيقا اتفاقي بود كه در اقتصاد 
روسيه رخ داد: متوسط رشد ساالنه طي ۱۰ سال پس از 
بحران )۲۰۱۹-۲۰۱۰ ميالدي( كمتر از ۲ درصد شد.

 اما با اين همه، باز هم دولت روسيه، تنها به بحث و قول 
اجراي اصالحات اكتفا نمود و در اجرا اتفاق مثبتي در 

اقتصاد روسيه رخ نداد.
 در ژانويه س��ال ۲۰۱۱ مي��الدي، والديمير پوتين به 
مدرسه عالي اقتصاد، آكادمي رياست جمهوري اقتصاد 

ملي و دولت دس��تور ايجاد استراتژي جديد ۲۰۲۰ را 
داد. اين دس��تور منجر به ايجاد ۲۱ گروه كاري شامل 
طيف وسيعي از كارشناسان ش��د. استراتژي ۲۰۲۰ 
برنامه اي با اولويت گذاري بر رفع موانع انجام كس��ب 
و كار و سرمايه گذاري در س��رمايه انساني براي خلق 
مدل جديد رشد اقتصادي روسيه بود. هر چند به دليل 
شوك هاي برونزا و عدم همت باال به اجراي برنامه هاي 
اصالحاتي، اين برنامه هم بدون اثربخشي كنار گذاشته 
شد. در سال ۲۰۱۲ ميالدي، پوتين با انتخاب مجدد 
به عنوان رييس جمهور فدراسيون روسيه، برنامه ديگر 
توس��عه را ايجاد كرد. بخش اقتص��ادي اين برنامه در 
مجله ودوموس��تي در ۳۰ ژانويه سال ۲۰۱۲ ميالدي 
تحت عنوان »ما نياز به اقتصاد جديد داريم« به چاپ 
رسيد. در 7 مه سال ۲۰۱۲ ميالدي، پوتين »فرامين 
مي« را كه ش��امل سياس��ت اقتصادي بلندمدت بود 
امضا كرد. ط��ي اين فرامين، بهب��ود راديكال فضاي 
سرمايه گذاري و نقش آفريني بيشتر دولت در اقتصاد 
وجود داشت و پيش بيني مي شد اجراي اين سياست ها 
مي تواند منجر به افزايش ۱.۵ برابري بهره وري نيروي 
كار روس��يه طي 7 سال و افزايش س��رمايه گذاري به 
ميزان ۲7 درصد توليد ناخالص داخلي ش��ود.جالب 
 آن اس��ت كه اين اصالحات هيچ زمان توسط دولت و 
دست اندركاران اقتصادي به طور كامل اجرايي نشد. 
كاهش شديد قيمت هاي جهاني نفت، جنگ و واگرايي 
از اقتصاد جهان، اميدهابه اصالح و شتاب رشد اقتصادي 
در روسيه را از بين برد و به جاي رشد ساالنه ۶ درصد در 
برنامه بلندمدت اقتصادي، رشد اقتصادي روسيه طي 
۲۰۱۸-۲۰۱۲ به طور متوسط بيش از ۱ درصد نبود.

اما حاكميت روسيه مجددا به دنبال مدل جديد رشد 
اقتصادي بود. در سال ۲۰۱۸ ميالدي، پوتين فرامين 
مي را امضا كرد و به جاي سياست هاي ليبرال اقتصادي، 
به خانوارها بيش از بخش خصوصي و سرمايه گذاري 
خارج��ي توجه نمود. پروژه هاي مل��ي به نظر پوتين، 
كمك زيادي به ماليات دهندگان و بازنشستگان روسيه 
مي كرد و حس اعتماد و رفاه را تحت سايه تحريم هاي 
غرب به جامعه روسيه بر مي گرداند. اما مشكل اين بود 
كه نه بازارها و نه فعاالن اقتصادي روسيه در وضعيت 
با ثباتي نبودند. صن��دوق بين المللي پول پيش بيني 
كرد كه توليد ناخالص داخلي روس��يه تا سال ۲۰۲۳ 
متوسط ۱.۴ درصد رش��د خواهد شد. به اين معنا كه 
توليد ناخالص داخلي روس��يه در سال ۲۰۲۳ حدود 
۱.۸ تريليون دالر مي ش��ود كه برابر با مقدار خود در 

سال ۲۰۰۸ ميالدي مي شود.
 مش��خص اس��ت كه نه س��رمايه گذاران و نه فعاالن 
اقتصادي ايمان به كارايي سرمايه گذاري داخلي كشور 
روسيه با وجود فساد اداري موجود ندارند. ريسك باالي 
سرمايه گذاري و فرار سرمايه از اقتصاد روسيه همچون 
ويروسي خطرناك به جان اقتصاد ملي اين كشور افتاده 
كه دغدغه والديمير پوتين را بيش از پيش نموده است. 
به نظر مي رسد كه راه حل مشكالت فعلي اقتصاد روسيه 
حماي��ت از حقوق مالكيت معن��وي، احترام به رقابت 
اقتصادي، كاهش نقش دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد، 
همگرايي مجدد روسيه با اقتصاد جهان و سرمايه گذاري 
در سرمايه انساني باش��د كه روي كار آمدن ميخاييل 
ميشوس��تين داراي تجربه مثبت در اقتصاد كسب و 
كار و نظم دهي به سيس��تم ماليات ستاني و مبارزه با 
فرار مالياتي مي تواند كمك بسياري به عملياتي سازي 

تفكرات والديمير پوتين در اقتصاد روسيه كند.
٭دكتراياقتصادواستاديارگروهمطالعات
روسيهدانشكدهمطالعاتجهان،دانشگاهتهران
منبع:مركزبينالملليمطالعاتصلح
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وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در پاسخ به »تعادل«: 

شاخص هاي معيشتي  فردي نيست، تركيبي و در قالب مدل است
گروه اقتصاد كالن| ريحانه مهدوي|

وزي��ر كار، تعاون و رفاه اجتماعي ب��ه »تعادل« گفت: 
اس��تفاده از ش��اخص ها براي دريافت يارانه معيشتي 
به ص��ورت تركيب��ي و در قالب مدل اس��ت بنابراين 
ش��اخص هايي كه وزارت رفاه براي شناس��ايي افراد 
مشمول دريافت يارانه معيشتي از افراد غير مشمول، 
مالك قرار مي دهد منفردا مورد استفاده قرار نمي گيرد. 
همچنش��ن روش و مدلي كه در برگزاري آزمون وسع 
مورد توجه است جزو جديدترين روش ها و مبتني بر 

روش هاي علمي است.
محمد ش��ريعتمداري در حاشيه مراس��م رونمايي از 
بنياد ملي توس��عه فناوري هاي فرهنگي در پاسخ به 
پرسش »تعادل« كه بسياري نسبت به شاخص هاي 
شناسايي وزارت رفاه در تفكيك افراد مشمول دريافت 
يارانه معيشتي از افراد غير مشمول نقد دارند و به طور 
مثال مي گويند درآمد فرزن��دان نبايد با درآمد خانوار 
جمع بسته شود، گفت: استفاده از شاخص ها به صورت 

تركيبي و در قالب مدل است .
به گ��زارش »تعادل« بنياد ملي توس��عه فناوري هاي 
فرهنگي به عنوان سومين نهاد توسعه اشتغال پايدار در 
راستاي نهادسازي براي توسعه فعاليت هاي اشتغالزا با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي و سياست گذاري دولت 
روز گذش��ته طي مراسمي در محل فرهنگستان هنر 
با حضور محمد ش��ريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و عيسي منصوري معاون توسعه كارآفريني و 

اشتغال وزير كار فعاليت خود را آغاز كرد.
محمد شريعتمداري وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در 
حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران درباره آخرين 
وضعيت پرداخت عيدي بازنشستگان گفت: تمام تالش 
ما اين است كه عيدي بازنشستگان تا اواسط بهمن ماه 

پرداخت شود.
وي درباره اقدامات صورت گرفته براي جامعه بازنشسته 
و مستمري بگير كشور گفت: تمام تالش ما اين است 
كه در حوزه هاي گوناگون قدم هاي متنوعي براي اين 
قشر از جامعه برداريم كه يكي از مهم ترين آنها صيانت 
از اموال و دارايي هاي بازنشستگان كشور است و در يك 
سال گذشته نيز تالش كرديم از اين دارايي هاي با ارزش 
كه عمومًا در صندوق بازنشستگي كشوري و شركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي )شس��تا( نگهداري 

مي شوند، به درستي صيانت كنيم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: بر اساس گزارش 
پايان س��ال ۹۷ و همچنين بررسي صورت هاي مالي 
۶ماهه نخست سال آينده شاهد رشد بيش از سه برابري 
منابع شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي هستيم 
كه اين موضوع نشان مي دهد اقدامات خوبي در جهت 
صيانت از اموال و دارايي هاي متعلق به بازنشس��تگان 

صورت گرفته است.
وي گفت: تالش ما اين اس��ت در سال آينده قدم هاي 
خوبي در جهت توسعه خدمات گردشگري بازنشستگان 
داش��ته باش��يم همچنين در نظر داريم پوشش بيمه 
تكميلي بازنشس��تگان براي بهره من��دي از خدمات 

مطلوب تر پزشكي را توسعه دهيم.
ش��ريعتمداري تاكيد كرد: تالش ما اين اس��ت كه در 
جريان تصويب اليحه بودجه ۹۹ كل كشور در صحن 

علني مجلس همسان سازي حقوق بازنشستگان را از 
سال آينده اجرا كنيم.

ش��ريعتمداري همچني��ن درب��اره آخرين وضعيت 
برگزاري جلس��ات تعيين دس��تمزد كارگران گفت: 
تحوالت دس��تمزد معمواًل در روزهاي پاياني س��ال 
صورت مي گيرد اما از اكنون كارگروه دستمزد شوراي 
عالي كار فعال شده و تالش مي كنيم با يك روش سه 
جانبه گرايي با دو مولفه حداقل هزينه معيشت خانوار 
و همچنين بررس��ي نرخ تورم انتظاري سال آينده، 
پيشنهادات مناسبي را در حوزه دستمزد در شوراي 

عالي كار مطرح كنيم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: البته ما بايد 
مراقب مهار دوگانه در تعيين دس��تمزد باشيم به اين 
نحو كه از يك طرف قيمت تمام ش��ده توليد افزايش 
نيابد و سهم دستمزد به ميزاني نباشد كه مجدداً باعث 
افزايش سطح عمومي قيمت ها و زيان كارگران باشد 
و از س��وي ديگر ميزان دستمزد نبايد به ميزاني باشد 
كه حداقل هاي مورد نياز خانواده هاي كارگري تأمين 
نشود بنابراين بايد در جلسات شوراي عالي كار به صورت 
س��ه جانبه گرايي با حضور نماين��دگان كارفرمايان، 

كارگران و دولت به يك دستمزد منطقي دست يابيم.

  صادرات ۵۰۰ ميليون دالري
صنايع فرهنگي كشور 

همچنين در اين مراسم شريعتمداري با بيان اينكه در 
ميان كشورهاي همسايه ايران، تركيه با صادرات ۸.۷ 
ميليارد دالري صنايع فرهنگي رتبه ششم كشورهاي در 
حال توسعه را در اختيار داشته است، تاكيد كرد: اين در 
حالي است كه در سال ۱۳۹۷ صادرات صنايع فرهنگي 

كشورمان حدود ۵۰۰ ميليون دالر بود كه سهم عمده 
آن صنايع دستي به ويژه فرش دستباف است.

وي افزود: اگر ما به اندازه جمعيت كشور از بازار جهاني 
و صادرات اين حوزه سهم داشتيم، بايد بازار داخلي بين 
۲۲.۵ تا ۳۶ ميليارد دالر ي��ا به قيمت امروز بين ۲۲۵ 
ت��ا ۳۶۰ هزار ميليارد تومان و حج��م صادرات صنايع 
فرهنگي كش��ور بيش از ۵ ميليارد دالر باشد كه البته 
اگر به جايگاه و نقش كش��ورمان در فرهنگ، تاريخ و 
هنر جهان، توجه كنيم اين سهم بايد بسيار بيش از اين 
باشد كه اين موضوع نشان مي دهد حوزه فرهنگ جاي 
كار بسيار دارد و در اين حوزه فرصت هاي شغلي و خلق 

ثروت بسياري نيز قابل دسترس است.
وي با تأكيد بر اينكه رشد اقتصادي بخش هاي فرهنگي و 
خالقانه بسيار باالست، اظهار كرد: براساس طبقه بندي 
و آمارهاي يونسكو در سال ۲۰۱۳ نزديك به ۳۰ ميليون 
اشتغال در حوزه صنايع خالق و فرهنگي وجود داشته 
و حدود دو هزار و ۲۵۰ ميليارد دالر نيز گردش مالي در 
صنايع ايجاد شده است كه بيشترين سهم آن متعلق به 
قاره آسيا و اقيانوسيه با ۳۴ درصد سهم از ارزش افزوده 

و ۱۲ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر فرصت شغلي است.
شريعتمداري تأكيد كرد: البته اگر طبقه بندي آنكتاد 
كه ش��مول بيش��تري دارد، مد نظر قرار گيرد حجم 
اقتصاد خالق در س��ال ۲۰۱۳ بيش از سه هزار و ۶۰۰ 
ميليارد دالر معادل ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي 

دنيا خواهد بود.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم ادامه داد: در سال ۲۰۱۵ 
ميزان صادرات محصوالت و خدمات خالق و فرهنگي 
بيش از ۵۰۹ ميليارد دالر بوده كه س��هم كشورهاي 
در ح��ال توس��عه در اين ح��وزه بيش از كش��ورهاي 

 توس��عه يافته و معادل ۲۶۵ ميليارد دالر بوده اس��ت.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه كشور چين 
به عنوان بزرگ ترين صادر كننده صنايع خالق كشور 
با صادرات معادل ۱۶۸ ميليارد دالر محسوب مي شود، 
افزود: پس از آن با فاصله بسيار زياد كشورهاي امريكا، 

فرانسه، هنگ كنگ، ايتاليا، انگليس و هند قرار دارند.

  اشتغالزايي و خلق ثروت
 با توسعه صنايع خالق

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ادام��ه داد: به عنوان 
يكي از زي��ر حوزه هاي صنايع خالق مي توان به توليد 
بازي هاي ديجيتال اشاره كرد كه حجم بازار جهاني آن 
در سال ۲۰۱۸ بيش از ۱۳۸ ميليارد دالر بوده است. در 
س��ال ۹۷ حجم بازار ايران ۹۲۰ ميليارد تومان برآورد 
شده كه ۳۹۵ ميليارد تومان آن سهم بازي و از اين بازار 
فقط ۱۴ درصد در اختيار بازي هاي ايراني بوده است. 
مابقي نيز در اختيار بازي هاي خارجي قرار داشته كه اين 
موضوع به تنهايي نشان مي دهد تا چه اندازه تقاضا هم 
در بازار داخلي و هم در بازار بين المللي وجود دارد و در 
صورت برنامه ريزي و هماهنگي بين دستگاهي و جلب 
مشاركت بخش خصوصي مي توان در اين حوزه نسبت 
به ايجاد كسب و كارهاي جديد و خلق ثروت، اقدام كرد.

وي همچنين تأكيد كرد: به رغم اينكه گزارشات جهاني 
نشانگر اين است كه هوش مصنوعي و اتوماسيون در 
همه حوزه ها به حذف شغل منجر خواهد شد اما در حوزه 
صنايع خالق و فرهنگي تا ۸۵ درصد فرصت هاي جديد 

شغلي به كمك هوش مصنوعي ايجاد خواهد شد.
ش��ريعتمداري با اش��اره به اينكه بنياد ملي توس��عه 
فناوري ه��اي فرهنگ��ي وظيفه و ماموريت توس��عه 

زيست بوم صنايع خالق بر بستر پلتفرم هاي فناورانه 
و به خدمت گرفتن فناوري براي توسعه صنايع خالق 
و فرهنگي را در دس��تور كار خود قرار داده است، ادامه 
داد: اين رويكرد در نوع خود منحص��ر به فرد بوده و با 
توجه به دوري نسبي فعاالن صنايع فرهنگي و خالق 
از حوزه ه��اي فناوران��ه و نيز ناكارآمد بودن س��اختار 
حكمراني توسعه اين صنايع در سطح كشور، نيازمند 
تمرك��ز و توجه به همه اجزاي توس��عه زيس��ت بوم 

فناوري هاي فرهنگي هستيم.
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي تأكي��د كرد: هدف 
اين بنياد عرض��ه محصوالت صنايع خالق بر بس��تر 
اينترنت يا توليد محت��واي ديجيتال براي اين صنايع 
نيس��ت بلكه اين موارد فقط بخش هاي محدودي از 
زيست بوم فناوري هاي فرهنگي هستند و ايجاد راهبري 
پلتفرم هاي مرتبط با فناوري هاي تحول آفرين جهت 
توسعه كل صنايع خالق و فرهنگي اعم از هنر و صنايع 

دستي تا خدمات خالق است.

  توسعه توليدات حاصل از عقبه فرهنگي
عيس��ي منصوري معاون توسعه كارآفريني و اشتغال 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين مراس��م با 
اشاره به اينكه اين بنياد مي تواند بستري براي توسعه 
فناوري فرهنگي باشد گفت: اين بنياد، نتيجه پيگيري ها 
و اقدامات مش��ترك بخش خصوصي و دولتي است و 
آنچه كه به شدت اين روزها با آن مواجه هستيم، بيش از 
آنكه تعارض نظامي و سياسي باشد، به تعبير بسياري از 
صاحبنظران، تعارض فرهنگي و تمدني است كه خود را 
بروز مي دهد؛ به اين معنا كه عقبه هاي تمدن فرهنگي را 
نمي توان حذف كرد و اگر بخواهيم تمدن حاكم را حذف 

كنيم، مواجهه شكل مي گيرد. 
معاون توسعه كارآفريني و اش��تغال وزير تعاون كار و 
رفاه اجتماعي همچنين، گفت: رفتار طبيعي تمدن ها 
اين است كه خود را توسعه دهند و تقويت كنند؛ ما در 
دوره اي به عنوان اولي��ن امپراتوري دنيا قواعد حقوق 
بشري و اقتصادي خود را داش��تيم؛ اخيرا سكه ما در 
ايتاليا پيدا شده است، اين نشان مي دهد كه عقبه هاي 

فرهنگي چقدر در شناسايي يك كشور موثر هستند.
منصوري بيان ك��رد: امروز مش��اهده مي كنيم زبان 
انگليسي، زبان فراگير دنيا و دالر، زبان اقتصاد در دنيا 
است و در برابر توسعه فعاليت هاي حقوق بشري در دنيا 
بحث مي ش��ود. يكي از فرصت ها اين است كه ما بين 
محتواي فرهنگ��ي و محمل اين فرهنگ براي جريان 
يافتن در دنيا تفكيك قائل ش��ويم. به نظر مي رس��د 
تكنولوژي اين محمل را براي ما فراهم كرده تا بتوانيم 
توليدات فرهنگي حاصل از عقبه فرهنگي خود را در دنيا 
توسعه و جريان دهيم؛ ضمن اينكه آنچه كه بنياد ملي 
توسعه فناوري هاي فرهنگي در گام نخست بايد انجام 

دهد، از اين جنس است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين تأكيد 
ك��رد: نقش بنياد ملي توس��عه فناوري هاي فرهنگي 
قطعا فعاليت به عنوان جايگزيني براي استارت آپ ها و 
كدنويسي نيست، بلكه اين بنياد بايد بستر و فرصت را 
فراهم كند تا بازيگراِن فعاليت هاي فرهنگي خود را به 

صورت خالقانه بروز دهند و شكوفا شوند.

امكان تغيير اعتبار همسان سازي حقوق ها وجود دارد
عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال ۹۹ كل كشور 
گفت: ۶ هزار ميليارد تومان تخصيص يافته براي قانون 
همسان سازي حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۹۹ 
كافي نيست و در صورت وجود منابع جديد قطعا اين 

رقم افزايش خواهد يافت.
علي قرباني در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه 
اخير كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۹ درباره تعيين 
حداقل دريافتي ش��اغالن و بازنشس��تگان به ميزان 

دوميليون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه گفت: مطابق اين 
مصوبه، ميزان افزايش حقوق براي افرادي كه بين ۲.۵ 
تا ۴ ميليون تومان دريافتي ماهانه دارند، زياد اثرگذار 
نيس��ت و به نوعي در حق آنها اجحاف مي ش��ود البته 
پيش��نهاداتي براي اصالح اين موضوع وجود دارد كه 
در زمان بررسي اليحه بودجه در صحن علني مجلس 
مطرح خواهد ش��د. عضو كميس��يون تلفيق اليحه 
بودجه س��ال ۹۹ كل كشور تصريح كرد: امكان دارد با 

ارايه پيشنهادات مختلف از سوي نمايندگان در صحن 
علني مجلس، اين مصوبه رد، اص��الح يا بدون تغيير 
تصويب ش��ود.  نماينده مردم بجنورد، مانه، سملقان، 
جاجرم و گرمه در مجلس ش��وراي اسالمي همچنين 
با اشاره به تخصيص ۶ هزار ميليارد تومان بودجه براي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ اظهار 
كرد: اين رقم به استناد قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه 
براي همسان سازي حقوق بازنشستگان در بودجه در 

نظر گرفته ش��د. البته اين موضوع بايد كامال از لحاظ 
كارشناسي مشخص شود زيرا ۶ هزار ميليارد تومان با 
اين عنوان كه حقوق بازنشستگان بايد حداقل ۸۰درصد 

ميزان حقوق شاغالن شود، تخصيص يافته است.
عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بي��ان اينك��ه مبلغ تخصي��ص يافته براي 
همسان س��ازي حقوق بازنشستگان در اليحه بودجه 
سال ۹۹ كافي نيست، گفت: حداقل بايد سالي ۱۵هزار 

ميليارد تومان براي اجراي قانون همسان سازي در نظر 
گرفته ش��ود اما به دليل كافي نبودن اعتبارات، دولت 
پيش��نهاد ۶ هزار ميليارد تومان��ي را در اليحه بودجه 

ارايه كرد.
عضو كميس��يون تلفيق اليحه بودجه س��ال ۹۹ كل 
كش��ور تاكيد كرد: در صورت وجود منابع جديد قطعا 
رقم تخصيص يافته براي افزايش حقوق بازنشستگان 

در سال ۹۹ را افزايش خواهيم داد.
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مقابل واگذاري ها و خصوصي سازي قرار نگيريم
عليرضا صالح گفت: نبايد به بهانه حاكميتي بودن يك 
شركت، مقابل امر واگذاري ها و خصوصي سازي قرار 
گرفت و از واگذاري برخي ش��ركت ها ممانعت كرد. 
ضمن اينكه اگر به موضوع اهليت در واگذاري ها نيز 
توجه كنيم، اين موضوع يكي از موارد تضمين كننده 
موفقيت در امر خصوصي سازي به شمار خواهد آمد.

به گزارش ايلنا، عليرضا صالح در نخس��تين نشست 
هم انديش��ي برنامه هاي س��ازمان خصوصي سازي 
در س��ال ۱۳۹۹ كه با حضور برخ��ي از صاحبنظران 
اقتصادي و اس��اتيد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي با 
هدف تشريح و تدوين برنامه واگذاري هاي دولت در 
سال آينده در محل اين سازمان برگزار شد، گفت: در 
چند ماه گذشته واگذاري هاي صورت گرفته توسط 
س��ازمان خصوصي س��ازي در س��ال هاي گذشته را 
آسيب شناس��ي كرديم تا بر اين اساس بتوانيم با رفع 
مش��كالت و موانع موجود، روند خصوصي س��ازي را 
با شتاب بيش��تر و در مسير درست تري دنبال كنيم. 
رييس كل س��ازمان خصوصي س��ازي، افزود: زماني 
كه روند خصوصي س��ازي را در كشور آسيب شناسي 
مي كنيم متوجه اين موضوع مي شويم كه در برخي 
موارد زنجيره توليد با واگذاري هاي صورت گرفته از 
ميان رفته است. در اين راس��تا راهكارهايي را دنبال 
مي كنيم كه به جاي فروش يكي از شركت ها، شركت 
مادر تخصصي آن را در بازار سرمايه پذيرش و واگذار 
كنيم. وي اضافه كرد: با عرضه اوليه ۵ درصد س��هام 
يك شركت مادر تخصصي با حجم زيادي از دارايي ها، 

هم كشف قيمت صورت مي گيرد و هم اينكه مردم را 
در مديريت و تركيب س��هامداري اين شركت سهيم 
مي كنيم. ضمن اينكه با عرضه س��هام اين ش��ركت 
در ب��ورس، مدي��ران آن ملزم به اراي��ه گزارش هاي 
دوره اي مي ش��وند كه اين كار به ش��فافيت بيش��تر 
ش��ركت ها نيز كمك خواهد كرد. صال��ح ادامه داد: 
يكي ديگر از اقداماتي كه براي سال آينده در راستاي 
واگذاري ها مدنظر داريم اين است كه به جاي واگذاري 
ش��ركت هاي زيرمجموعه، ش��ركت مادر تخصصي 
را واگذار كني��م. وي گفت: با اي��ن كار مقاومت هاي 
موجود بر س��ر راه واگذاري ها را از بين خواهيم برد و 
حتي با اين كار مي توان برخي از ش��ركت هاي گروه 
۳ واگذاري ه��ا را نيز عرضه و واگ��ذار كرد. وي گفت: 
اگر ش��ركت هاي بزرگ را به ب��ورس ببريم، ۵ درصد 
سهام اين ش��ركت ها را جهت كش��ف قيمت عرضه 
خواهيم كرد و ۵ درصد ديگر را نيز به سهام آزاد شناور 
اختصاص خواهيم داد. صالح ادامه داد: نبايد به بهانه 
حاكميتي بودن يك ش��ركت، مقابل امر واگذاري ها 
و خصوصي س��ازي قرار گرف��ت و از واگذاري برخي 
ش��ركت ها ممانعت كرد. ضمن اينكه اگر به موضوع 
اهليت در واگذاري ها نيز توجه كنيم، اين موضوع يكي 
از موارد تضمين كننده موفقيت در امر خصوصي سازي 
به ش��مار خواهد آمد. وي همچنين با تاكيد بر اينكه 
در ص��ورت اقبال بازار س��رمايه اي��ن آمادگي وجود 
دارد كه نسبت به عرضه س��هام شركت هاي دولتي 
در ب��ورس اقدام كنيم، اف��زود: در حال حاضر آگهي 

واگذاري س��هام ۵ ش��ركت دولتي توس��ط سازمان 
خصوصي سازي منتشر ش��ده كه قصد داريم سهام 
آنها را تا پايان بهمن م��اه در بورس و فرابورس عرضه 
كنيم. رييس كل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: 
اينكه آيا س��ازمان خصوصي سازي بايد سهام خود را 
به صورت تدريجي در بورس و فرابورس عرضه كند، 
نيازمند كارشناسي و بررسي دقيقي است؛ چراكه نبايد 
با اين كار موجب شويم تا وضعيت بازار سرمايه منفي 
شود و واگذاري هاي اين سازمان اثر منفي بر معامالت 
اين بازار داشته باشد. وي گفت: در اين راستا جلسات 
متعددي با سازمان بورس و اوراق بهادار داشته ايم و 
در اين زمينه بايد مدلي طراحي ش��ود تا عرضه هاي 
سازمان خصوصي س��ازي به بهبود شرايط وضعيت 
معامالت بازار س��رمايه منجر شود. صالح همچنين 
با اش��اره به اينكه اگر بخواهيم يك شركت دولتي را 
بدون زيان ها و بدهي هايش به بخش خصوصي واگذار 
كرده، و اين زيان ها را به شركت مادر تخصصي و دولت 
منتقل كنيم كار درستي نيست، گفت: بر اين اساس 
بايد س��ازوكاري تعريف كنيم تا پيش از واگذاري ها، 
اصالح ساختار و بهبود شرايط شركت ها صورت گرفته 
و آنها را س��ودآور كرده و پس از آن اقدام به واگذاري 
آنها كني��م. وي اذعان كرد: يكي ديگر از مش��كالت 
موجود در راس��تاي واگذاري ها اين است كه برخي 
افراد بابت از دست دادن پست ها و منافع خود نگراني 
دارند و از اين جهت در امر واگذاري ها مقاومت كرده و 

خصوصي سازي را با مانع مواجه مي كنند.

رييس كل س��ازمان خصوصي س��ازي اضافه كرد: از 
سال ۱۳۸۰ تاكنون حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان 
از س��هام و دارايي هاي دولت واگذار ش��ده كه بخش 
قابل توجهي از اين واگذاري ها از طريق بازار سرمايه 
صورت گرفته كه اين موضوع بيانگر اين مطلب است 
كه س��ازمان خصوصي س��ازي و عرضه هاي دولتي، 
س��هم زيادي در توسعه اين بازار داشته است؛ چراكه 
پيش از واگذاري هاي دولت در بازار س��رمايه س��هام 
شركت هايي همچون پااليشي، بانك ها، بيمه ها و ... 
به گستردگي امروز نبوده است. وي گفت: همچنين 
از مجموع واگذاري هاي انجام شده از سال ۸۰ تاكنون 
تنها ۴ درصد واگذاري ها با چالش مواجه بوده است، 
اما متاسفانه تصور درستي از فعاليت هاي اين سازمان 
در جامعه وجود ندارد. اين موضوع از يك سو ظلم به 
سازمان خصوصي سازي و زحمت هايي است كه طي 
اين سال ها در راس��تاي واگذاري هاي دولت كشيده 

ش��ده و هم اينكه در مجم��وع به زي��ان واگذاري ها 
اس��ت. همچنين در اين نشس��ت عباس عرب مازار، 
استاد تمام دانشگاه ش��هيد بهشتي با اشاره به اينكه 
موضوع اهليت در واگذاري از جمله مواردي است كه 
مي تواند به شفافيت بيش��تر واگذاري ها و نيز بهبود 
شرايط شركت ها پس از واگذاري كمك كند، اذعان 
داشت: عرضه سهام شركت ها از طريق بازار سرمايه 
يكي از راهكارهاي قانوني براي خصوصي س��ازي در 
كشور اس��ت كه بايد بسته به ش��رايط كلي اين بازار 
اين عرضه ها انجام ش��ود. وي گفت: خصوصي سازي 
فرآيندي زمانبر اس��ت كه البته در راس��تاي اجراي 
اين فرآين��د نبايد واگذاري صرف و فروش س��هام و 
دارايي هاي دولت مدنظر باشد، بلكه بايد بهبود كارايي 
و توليد نيز در اين واگذاري ها اتفاق بيفتد، به همين 
دليل اصالح ساختار شركت ها پيش از واگذاري براي 

رسيدن به اين هدف بسيار مهم است.
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دولت به دنبال مستثنا شدن 
سازمان ها از قوانين مادر نباشد

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس 
با تاكيد بر اينكه مستثنا ش��دن سازمان امور 
مالياتي از قوانين اداري و استخدامي كشور با 
تصويب ماده ۲۶ اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
تبعيضي آش��كار اس��ت، گفت: دولت نبايد به 
دنبال قوانيني باشد كه به تدريج سازمان ها و 
نهادهاي دولتي را از قوانين كلي و مادر كشور 

مستثنا كند.
حميدرض��ا فوالدگر رييس كميس��يون ويژه 
حماي��ت از توليد مجلس ش��وراي اس��المي 
در گفت وگو با فارس درباره مس��تثنا ش��دن 
س��ازمان امور مالياتي از قوانين اداري، مالي، 
اس��تخدامي و مقررات عمومي دولت در ماده 
۲۶ اليحه ماليات بر ارزش افزوده گفت: مستثنا 
شدن س��ازمان امور مالياتي از قوانين اداري و 
استخدامي كشور تبعيضي آشكار است. دولت 
نباي��د به دنبال قوانيني باش��د ك��ه به تدريج 
سازمان ها و نهادهاي دولتي را از قوانين كلي و 

مادر كشور مستثنا كند.
وي ادامه داد: موارد مش��ابهي هم داريم براي 
مثال در گذشته سه سازمان توسعه اي شامل 
ايميدرو، ايدرو و شهرك هاي صنعتي همچنين 
برخ��ي پتروش��يمي هاي دولت��ي را از قوانين 
خدمات كش��وري و قانون ديوان محاس��بات 
مس��تثنا كردن��د و اي��ن موضوع مش��كالت 
بسياري را ايجاد كرده است. درحال حاضر هم 
پيش��نهادات زيادي به دولت و مجلس مي آيد 
كه موسسات اقماري سازمان هاي مذكور را هم 

بايد مستثنا كنيم.
ريي��س كميس��يون وي��ژه حماي��ت از توليد 
مجلس درباره آخرين وضعيت بررس��ي ماده 
۲۶ اليحه ماليات ب��ر ارزش افزوده در مجلس 
گفت: خوشبختانه ماده مذكور در صحن علني 
مجل��س با مخالفت قاطع نماين��دگان روبه رو 
و براي اصالح و بررسي بيش��تر به كميسيون 
اقتصادي مجلس بازگردانده شد. فوالدگر در 
پاي��ان تصريح كرد: اميدواريم در كميس��يون 
اقتصادي مجلس ماده مذكور به نحوي اصالح 
شود كه هيچگونه استثنايي را مشاهده نكنيم 
و س��ازمان ام��ور مالياتي هم همچون س��اير 
دس��تگاه هاي دولت��ي از قوانين كلي كش��ور 

تبعيت كند.

بررسي طرح 24بندي حمايت 
از كارآفرينان پيشرو در دولت

مديركل دفتر توس��عه كارآفريني وزارت كار 
گفت: طرح ۲۴بندي حماي��ت از كارآفرينان 
پيش��رو در هيات دولت در حال بررسي است 

كه به زودي تصويب مي شود.
رحيم سرهنگي در گفت وگو با فارس در مورد 
حمايت از كارآفرين��ان گفت: مصوبه حمايت 
از كارآفرين��ان پيش��رو و راه اندازي س��امانه 
كارآفرينان برتر در وزارت كار تصويب ش��ده و 
اين طرح هم اكنون در هيات دولت در دس��ت 
بررسي قرار دارد. وي افزود: از سال آينده و در 
قالب اين طرح حمايت ۲۴بندي از كارآفرينان 
پيشرو و خط ش��كن خواهيم داش��ت كه اين 
حمايت ها ش��امل در نظر گرفت��ن خط ويژه 
گمركي، تس��هيالت ارزان  قيمت و تسهيالت 
ويژه و كمك يارانه فناوري و چند مصوبه ديگر 
خواهد ب��ود كه البته بايد اين م��وارد را دولت 
تصويب كند. مدي��ركل حمايت از كارآفريني 
وزارت كار گفت: س��امانه اي طراحي كرده ايم 
كه كارآفرينان در آن سامانه ثبت نام مي كنند و 
توسط هيات هاي ارزيابي كه از همه دستگاه ها 
در آن عضو هستند، مورد ارزيابي قرار مي گيرند 
و در نهايت س��الي ۱۰ تا ۱۵ كارآفرين پيشرو 
در كشور معرفي مي شوند. وي در مورد معيار 
انتخاب كارآفرينان پيشرو گفت: اين افراد بايد 
نوآوري داشته باشند كه صنعت مورد نظرشان 
را تحت تأثير قرار دهن��د. مثاًل در حوزه زنبور 
عسل كساني كه توانسته اند در زنجيره ارزش 
اين صنعت تأثير اصل��ي را بگذارند، به عنوان 
كارآفرين پيشرو مي شناس��يم. سرهنگي در 
مورد وام به كارآفرينان پيش��رو گفت: ما براي 
كارآفرينان پيشرو تسهيالتي در نظر مي گيريم 
ك��ه از س��ال اول ۵۰ ميليارد توم��ان يا ۵۰۰ 
ميليارد ريال خواهد بود و براي سال هاي ديگر 

تغيير پيدا مي كند.

 افزايش حقوق ها 2۵ درصد
از نرخ تورم كمتر است

يك عضو كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه افزايش ۱۵ درصدي حقوق 
كاركنان دولت براي س��ال آين��ده ۲۵ درصد از 
نرخ تورم كمتر اس��ت تاكيد كرد كه اين افزايش 

حقوق ها بايد مطابق با نرخ تورم باشد.
به گزارش ايسنا، سالم اميني نماينده مردم ايالم 
در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: نرخ تورم 
در مرز ۴۰ درصد است و براساس قانون افزايش 
حقوق كاركنان دولت و ساير دستگاه ها بايد اين 
افزايش مطابق نرخ تورم باشد، اما آنچه در اليحه 
بودجه در نظر گرفته ش��ده ۱۵ درصد است كه 

۲۵درصد از نرخ تورم پايين تر است.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
اضافه ك��رد: نحوه اجراي اين موضوع نيز س��ال 
گذشته مش��كالتي به همراه داشت؛ آنهايي كه 
زير سه ميليون تومان حقوق مي گرفتند تا ۴۰۰ 
هزار تومان و آنهايي كه ۱۰ ميليون تومان حقوق 
مي گرفتند ممكن بود تا دو ميليون تومان شاهد 
افزايش حقوق باشند. اميدواريم اين موضوع نيز 

مورد توجه باشد.



دانش و فن10اخبار فضايي

بررسي تاثير مخرب امواج موبايل و آنتن هاي BTS بر سيستم هاي زيستي

هرچه كمتر از موبايل استفاده كنيد، بهتر است
گروه دانش و فن   

اگرچه گاهي گزارش هاي ضدونقيض��ي درباره اثر امواج 
تلفن همراه و ميزان جدي بودن مخاطرات آن از س��وي 
مراكز تحقيقاتي مختلف كه به س��فارش ش��ركت هاي 
بزرگ سازنده تلفن همراه در اين زمينه تحقيق مي كنند، 
منتشر مي ش��ود؛ ولي به زعم اغلب كارشناسان و اساتيد 
پزشكي دانشگاه هاي مختلف، با توجه به ماهيت و تاثير 
شناخته شده امواج الكترومغناطيسي در طول موج هاي 
مختلف بر سيس��تم هاي بيولوژي��ك نمي توان خطرات 
تلفن همراه و تجهيزات مربوط به آن را انكار كرد؛ هرچند 
نتايج چنين تحقيقاتي و انتش��ار آن شايد چندان براي 
توليدكنن��دگان و ش��ركت هاي ارتباطات��ي كه منظور 

اقتصادي دارند، خوشايند نباشد. 
استفاده از سيستم هاي متحرك براي تماس مانند تلفن 
همراه در س��ال هاي اخير، از رشد بي سابقه اي در تمام 
كشورها برخوردار بوده است. اين موضوع در عين حال 
باعث ايجاد نگراني هاي عميق در بسياري از جوامع در 
مورد اثرات مخرب امواج الكترومغناطيس��ي كه مورد 
استفاده تلفن هاي همراه و آنتن هاي BTS هستند، بر 
بافت ها و سيستم هاي زيستي شده است. ده ها گزارش 
و مقاالت پژوهشي در نش��ريات بسيار معتبر جهاني و 
در كشورهاي مطرح اروپايي و در اياالت متحده امريكا 
در اين مورد به چاپ رس��يده اند. با وجود اين، هاش��م 
رفيعي تبار، استاد رش��ته نانوفناوري پزشكي دانشگاه 
شهيد بهش��تي معتقد اس��ت اين موضوع در كشور ما 
تاكنون مورد توجه جدي قرار نگرفته و ما با بي تفاوتي 
نسبت به اين اثر مخرب تا انكار كامل آن مواجه بوده ايم. به 
اعتقاد او، پرتوگيري مغز وابسته به نوع موبايل و موقعيت 
آنتن موبايل نس��بت به سر اس��ت، ولي باالترين سطح 
پرتوگيري در لوب گيجگاه��ي، ناحيه چين خوردگي 
عميق در مغز، جمجمه، پوس��ت سر و غده بزاقي است. 
در اين راستا فارغ از نوع تلفن موبايل، بزرگ ترين مقدار 
پرتوگيري در آن سمتي از سر است كه تلفن موبايل در 
آن س��مت نگه داشته مي ش��ود )چپ يا راست( . با اين 
حال اين پرتوگيري در نوجوانان و كودكان بيشتر است، 
چراكه پوست سر و جمجمه آنها نازك تر بوده، محتواي 
آب مغز آنها بيشتر و همچنين حجم مغزشان كمتر است.

رفيعي تبار در يادداشت منتشرشد ه اي در ايسنا، به خطر 
بروز عارضه سرطان در مغز ناش��ي از استفاده مستمر از 
تلفن همراه اشاره كرده اس��ت. رفيعي تبار با بيان اينكه 
اطالع رس��اني در مورد سالمتي جامعه و خطراتي كه آن 
را تهديد مي كند جزو حقوق ش��هروندي است، وظيفه 
مسووالن كش��وري و سازمان هاي اطالع رساني جمعي، 

مدارس و دانشگاه ها دانس��ت كه خطر بالقوه استفاده از 
امواج ميكروويو را به طور دايم به شهروندان گوشزد كنند. 
او با بيان اينكه عمومًا شدت يك ميدان الكترومغناطيسي 
)يا همان چگالي توان( تابش يافته با فاصله از منبع تابش 
تغيير مي كند، اظهار ك��رد: »ضريبي كه با آن جذب اين 
تابش توسط بدن انسان اندازه گيري مي شود، »نرخ جذب 
ويژه )specific absorption rate: SAR(« ناميده 
مي شود. نرخ جذب ويژه، نرخ تابش كه توسط بدن انسان 
جذب مي شود را اندازه گيري كرده و در نتيجه با پرتوگيري 
)exposure( از تشعشع توسط انسان رابطه مستقيم 
دارد. واحد اين جذب وات بر كيلوگرم W/kg )واحد توان 
بر واحد وزن( است. به عنوان مثال، براي ناحيه سر انسان 
مقدار قابل قبول جهاني ۱.۶ وات بر كيلوگرم تعيين شده 
است. در استفاده از تلفن هاي موبايل مقدار اين جذب به 
چندين عامل از قبيل نوع آنتن موبايل، موقعيت موبايل 
نسبت به سر، هندسه جمجمه، فاصله بين سر و موبايل 
وابسته است. همچنين پرتوگيري مغز وابسته به نوع موبايل 
و موقعيت آنتن موبايل است، ولي باالترين سطح پرتوگيري 
در لوب گيجگاهي، ناحيه چين خوردگي عميق در مغز، 
جمجمه، پوست س��ر و غده بزاقي است. به همين دليل 
فارغ از نوع تلفن موبايل، بزرگ ترين مقدار پرتوگيري در آن 
سمتي از سر است كه تلفن موبايل در آن سمت نگه داشته 
شده است )چپ يا راست( . اين پرتوگيري در نوجوانان و 
كودكان بيشتر اس��ت، چراكه پوست سر و جمجمه آنها 
نازك تر بوده، محتواي آب مغز آنها بيشتر و همچنين حجم 

مغزشان كمتر است.«
رفيعي تبار حضور يون هاي كلس��يم كه به غشاء )پوسته 
خارجي سلول( س��لول هاي بدن متصل هستند، را براي 
ثبات و نگهداري غشاء سلول بسيار حياتي دانست و افزود: 
»اين يون ها مولكول هاي تش��كيل دهنده غشاء سلول را 
كنار يكديگر نگه مي دارند و بدون حضور آنها، غشاء سلول 
فوق العاده تضعيف شده و به احتمال زياد تحت استرس ها 
و كشس��ان هاي ناش��ي از تحرك محتواي سلول دچار 
پارگي و ظهور حفره ها در غش��اء مي شود. گرچه برخي 
از اين حفره هاي ايجاد شده خود را ترميم مي كنند، ولي 
خطر نش��ت يون ها از درون اين حفره ها به داخل سلول 
قويا موجود است. در سال هاي ۹۰ ميالدي براي اولين بار 
توسط دانش��مندان معروف امريكايي نشان داده شد كه 
پرتوگيري بافت مغز توسط سيگنال هاي الكترومغناطيسي 
با فركانس ۱۶ هرتز باعث رها شدن يون هاي كلسيم كه 
به غشاء سلول چسبيده اند، مي شود. آنها همچنين نشان 
دادند كه ميدان هاي الكترومغناطيسي با فركانس ضعيف، 
اثر مخرب شان شديدتر از ميدان هاي قوي است. البته در 

آن زمان هنوز س��ازوكار اين پديده روشن نشده بود، ولي 
اكنون اين مكانيسم شناخته شده است.«

او ب��ا بيان اينكه حضور يون هاي كلس��يم روي غش��اء 
باعث ثبات غشاء مي شود، توضيح داد: » نشت كلسيم، 
ناشي از پاره شدن غش��اء و ورود آن به درون ليزوزوم ها 
)اندامك هاي كيس��ه مانند درون سلول كه مواد زائد را 
بازيافت مي كند( باعث رهايي آنزيم هاي هضمي از جمله 
آنزيم DNAas )آنزيمي كه مولكول حياتي DNA را 
نابود مي كند(، مي ش��ود. اين موضوع توضيح مي دهد 
كه چرا س��يگنال هاي تلفن هاي موباي��ل و آنتن هاي 
BTS مي توانند باعث تخريب بسيار جدي )تكه شدن( 
مولكول DNA بش��وند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۷ 
ميالدي در يك آزمايش دقيق روي حشره اي كه عمدتًا 
در آزمايش هاي ژنتيكي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، 
نش��ان داده شد كه پرتوگيري از يك تلفن موبايل براي 
فقط ۶ دقيقه در روز و براي ۶ روز باعث تكه تكه ش��دن 
مولكول DNA در داخل س��لول حشره شده و باعث از 
بين رفتن نيمي از تخمك هاي اين حش��ره شده است. 

تخريب مولك��ول DNA با پيدايش عارضه س��رطان 
ارتباط مس��تقيم دارد. در س��ال ۱۹۹۰ ميالدي نشان 
داده شد كه پرتوگيري الكترومغناطيسي حتي نسبتًا 
ضعيف باعث افزايش كوچك ولي قابل توجه در ريسك 
ابتال به سرطان مي ش��ود. علت اين امر پرش هاي هاي 
ژني )mutations( ناش��ي از تخريب DNA اس��ت. 
ريسك ابتالبه سرطان، ناشي از اثرات زيستي تكه شدن 
DNA به خاطر پرتوگيري الكترومغناطيسي، ممكن 
است بالفاصله در سلول هاي تحت تابش مشاهده نشود؛ 
زيرا تكه هاي DNA  پاره شده مي توانند خود را ترميم 
كرده و دوباره كروموزوم دروني خود را بازسازي كنند. 
با اين ح��ال هيچ ضمانتي وجود ن��دارد كه اين ترميم 
عين همان كروموزوم قبل��ي را توليد كند و جابه جايي 
بخش هاي تكه شده انجام نگرفته باشد.« همچنين به 
گفته رفيعي تبار، يك��ي از مهم ترين مطالعات در مورد 
رابطه س��رطان مغز و اس��تفاده از تلفن همراه در سال 
۲۰۰۹ ميالدي توس��ط عده اي از دانشمندان معروف 
پزشكي امريكا انجام گرفت و نتايج آن در مجله معروف 

Surgical Neurology چاپ رسيد، نشان داد كه 
استفاده از تلفن هاي موبايل براي مدت ۱۰ سال يا بيشتر 
تقريبا ريس��ك پيدايش تومور مغزي در همان سمتي 
در سر كه موبايل مورد اس��تفاده قرار گرفته است را دو 

برابر مي كند. 
استفاده از تلفن هاي موبايل يا زندگي در نزديكي آنتن هاي 
BTS مي تواند منجر به ايجاد اختالل در نظام متابوليكي 
بدن، عملكردهاي حياتي مغز، پيدايش بيماري هاي عصب 
شناختي )نظير آلزايمر و پاركينسون( شود. اما آيا با وجود 
اين خطرات، مجازيم از تلفن هاي موبايل استفاده كنيم؟ 
تعداد بسيار كمي از شهروندان يك كشور حاضرند استفاده 
از موبايل را كنار بگذارند، با اين حال رفيعي تبار معتقد است 
افراد براي سالمتي خود )به ويژه فرزندانشان( بايد مكالمات 
تلفني خود را كوتاه تر كرده و فاصله زماني استفاده از موبايل 
بين دو مكالمه را بيشتر كنند تا بدن بتواند تخريب هاي 
ناشي از امواج الكترومغناطيسي ساطع شده از موبايل را تا 
حد امكان ترميم كند. همچنين افراد تا حدامكان استفاده 

از پيامك را جايگزين مكالمه مستقيم كنند.
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 6 ماهواره آماده ارسال 
به مدار داريم

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از آماده شدن 
شش ماهواره براي ارس��ال به مدار خبر داد. به 
گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، در 
آستانه ارسال ماهواره ظفر به مدار، محمدجواد 
آذري جهرمي در توييتي نوشت: »شش ماهواره، 
آماده  ارسال به مدار داريم. سرعت ساخت باال 
رفته و بايد سرعت ارسال به مدار را هم باال برد. 
دانشگاه اميركبير س��اخت ماهواره سنجشي 
با دق��ت يك مت��ر را از امروز ش��روع كرد.« بر 
 اس��اس اين گزارش ماهواره مخابراتي ظفر كه

۱۱۳ كيلوگ��رم وزن دارد و عمر عملكردي آن 
در مدار حداقل ۱.۵ س��ال اس��ت به گفته وزير 
 ارتباطات تا قبل از دهه فجر امسال به فضا ارسال 

خواهد شد. 
اين ماهواره هفته گذشته از سوي دانشگاه علم 
و صنعت ايران تحويل سازمان فضايي شد و اين 
سازمان نيز آن را براي طي فرايند ارسال به فضا 

به پايگاه فضايي منتقل كرد.
 بر اين اس��اس تصميم گيري براي زمان تزريق 
اين ماهواره در مدار بر عهده وزارت دفاع و گروه 

پرتاب گر است.

ماموريت هاي ماهواره ظفر
ماموريت ماهواره ظفر تصويربرداري به صورت 
زمان واقعي و ذخيره و ارسال پيام ارتباط صوتي 
يك طرفه بين دو كاربر است. ارتفاع اين ماهواره 
 LEO سه محوره ۵۳۰ كيلومتر است و در مدار
دايروي با باند فركانسي s&f قرار خواهد گرفت. 
به گزارش ايرنا، ماهواره ظفر با س��ه ماموريت 
اصل��ي تصويربرداري، ذخيره و ارس��ال داده و 
اندازه گيري تشعشعات فضايي در مدت زمان 
سه سال در دو نمونه ظفر ۱ و ظفر ۲ در دانشگاه 
علم و صنعت ايران طراحي و ساخته شده است. 
 Low Earth اين ماهواره در رده ماهواره هاي
orbit )مدار نزديك زمي��ن( با ارتفاع مداري 
۵۳۰ كيلومتر، ش��يب ۵۶ درج��ه و جرم ۱۱۳ 

كيلوگرم است.
 در بخش فضايي، ماهواره ظفر شامل محموله 
تصويربرداري، محموله ذخيره و ارسال، محموله 
تحقيقاتي تشعشعات فضايي، زير سيستم هاي 
تعيين موقعي��ت، تعيين و كنت��رل وضعيت، 
مديريت داده و فرمان، انرژي، سازه و مكانيزم و 

كنترل حرارت است. 
ماهواره ظفر۱ داراي محمول��ه تصويربرداري 
پانكروماتي��ك )س��ياه و س��فيد( ب��ا تفكيك 
مكاني بهتر از ۲۵متر اس��ت، تهيه نقشه يكي 
از مهم ترين كاربردهاي اين ماهواره اس��ت. با 
استفاده از اين كاربرد مهم، توليد و به روزرساني 
نقشه هاي كاربري اراضي، پايش توسعه شهري، 
مرز پهنه هاي كشاورزي، مرز پهنه هاي جنگلي، 
نقش��ه هاي پهنه بندي درياچه ه��اي دايمي و 

فصلي آن هم در مقياس ملي انجام مي شود.
 كاربرد ديگر اين ماهواره هيدروگرافي اس��ت 
كه پاي��ش م��رز درياچه ها و بهب��ود در پايش 
خطوط ساحلي را ممكن مي كند، تعيين مركز 
گسترش شهري و پايش رشد مناطق شهري، 
به روزرساني نقش��ه هاي ساختاري در مقياس 
ملي نيز كاربردهاي شهري و زمين شناسي است 
كه برعهده ماهواره ظفر۱ گذاشته شده است. 

ماهواره ظف��ر ۲ داراي محموله تصويربرداري 
چندطيفي ب��ا تفكيك مكاني بهت��ر از ۱۶متر 
است. در ماهواره ظفر ۲ عالوه بر تمام امكانات 
ماه��واره ظف��ر۱، پاي��ش بس��تر رودخانه ها، 
شناسايي مناطق تخريب شده بعد از بحران در 
نواحي شهري در مقياس منطقه اي و بهبود در 

سامانه پايش حريق نيز وجود دارد.

 نسخه جديد ماهواره »پيام  2 «
با طراحي جديد آغاز شد

رييس س��ازمان فضايي ايران گفت: »طراحي 
جديد ماه��واره پيام ۲ در اين س��ازمان تاييد 
شده و مشخصات آن نهايي شده و ساخت اين 
ماهواره توسط دانشگاه صنعتي اميركبير آغاز 

شده است.« 
مرتضي براري، رييس س��ازمان فضايي ايران 
در گفت وگو با فارس با اش��اره به تاييد طراحي 
و س��اخت ماهواره پيام ۲، گف��ت: »طراحي و 
ساخت نس��خه جديد ماهواره پيام در سازمان 
فضايي تاييد و مش��خصات اين ماهواره نهايي 
ش��ده است و آغاز س��اخت اين ماهواره توسط 
دانش��گاه صنعت��ي اميركبير اكن��ون در قالب 
گروه هاي محقق، نخبه و دانش��مندان ايراني 
انجام مي ش��ود.« وي افزود: »م��ا در طراحي 
ماهواره پي��ام ۲ پيش��رفت هاي قابل توجهي 
كرده ايم به طوري كه به هيچ عنوان نسخه جديد 

آن قابل مقايسه با نمونه قبلي نخواهد بود.« 
همچنين احم��د معتمدي، رييس دانش��گاه 
صنعت��ي اميركبي��ر درباره آخري��ن وضعيت 
طراحي و س��اخت نس��خه جديد ماهواره پيام 
توسط دانشمندان اين دانشگاه، گفت: »دانشگاه 
صنعتي اميركبير آمادگي طراحي و س��اخت 
نس��خه جديد ماهواره پيام را دارد و اكنون در 
انتظ��ار تاييد س��ازمان فضايي ب��راي آغاز كار 

است.« 
وي افزود: »طراحي اوليه نسخه جديد ماهواره 
پي��ام حداقل به طور ميانگين يك س��ال طول 
خواهد كشيد و براي ساخت آن نيز نزديك به 
پنج سال زمان نياز دارد تا با توجه به تغييرات و 
مدل هاي جديد فرايند تكميل آن انجام شود.« 
معتمدي تصريح كرد: »اين دانش��گاه آمادگي 
كامل دارد تا مراحل طراحي و س��اخت نسخه 
دوم ماه��واره پيام را با اعالم س��ازمان فضايي 

انجام دهد.«

گيزموچاينا| يكي از اپراتورهاي بزرگ موبايل در ژاپن 
برنامه ريزي براي توس��عه اينترنت 6G را آغاز كرده كه 
سرعت انتقال اطالعات در آن ۱۰ بار بيشتر از 5G است. 
به گزارش مهر، ژاپن برنامه ريزي براي استراتژي پيچيده 
»پسا5G يا 6G را آغاز كرده است. اين فناوري، اطالعات 
را ۱۰ ب��ار س��ريع تر از 5G منتقل مي كن��د و تا ۲۰۳۰ 
 NTT Docomo ميالدي آماده مي ش��ود. ش��ركت
بزرگ تري��ن اپراتور مخابراتي ژاپن قص��د دارد به يكي 
از پيشروان فناوري 6G تبديل ش��ود و در دهه ۲۰۳۰ 
ميالدي اين فناوري را به طور تجاري عرضه كند. درهمين 
راستا اين شركت تحقيقي منتشر و به ديدگاه هاي خود 
درباره تحول 5G و فناوري 6G اشاره كرده است. در اين 
گزارش اشاره شده سيستم هاي مخابرات موبايل به طور 
معمول طي بازه اي ۱۰ س��اله متحول مي شوند و نسل 
 NTT Docomo جديدي به وجود مي آيد. ش��ركت
همچنين در بيانيه اش خواه��ان همكاري ميان دولت، 
صنعت و دانشگاهيان شده اس��ت. اين شركت در سال 
۲۰۱۰ ميالدي تحقيقات درباره 5G را آغاز كرده است. 

ياهونيوز| بوريس جانس��ون نخست وزير انگليس و 
دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا در مورد امنيت 
شبكه هاي مخابراتي و ارتباطي و نحوه تعامل با هواوي 
به صورت تلفني به بحث نشس��تند. ب��ه گزارش مهر، 
انگليس قصد دارد از هواوي براي ايجاد زيرساخت هاي 
موردنياز در ش��بكه مخابراتي نسل پنجم خود كمك 
بگيرد، اما امريكا تالش دارد به هر نحو ممكن انگليس 
را از اين تصميم منصرف كند. دولت امريكا به متحدان 
خود هشدار داده كه به هواوي اجازه ندهند تا در تأمين 
تجهيزات مخابراتي نس��ل پنجم آنها مشاركت كند. 
ترامپ مدعي است هواوي به نفع دولت چين جاسوسي 
مي كند. اما طرف چيني ادعاي مذكور را به طور قطعي 
تكذيب كرده است. بنا بر اعالم كاخ سفيد، گفت وگوي 
تلفني يادشده انجام شده و دو طرف در مورد موضوعات 
مهم منطقه اي و دوجانبه و ضرورت همكاري با يكديگر 
براي ايمن سازي شبكه هاي مخابراتي گفت وگو كرده اند. 
هنوز مشخص نيست فشارهاي امريكا بر انگليس براي 

قطع همكاري با هواوي به نتيجه مي رسد يا خير.

انگجت| در حال حاضر بازار گوش��ي هاي هوشمند 
در هند فروش بيشتري نسبت به اياالت متحده امريكا 
دارد. به گزارش ايسنا، كارشناسان موسسه تحقيقاتي 
كانترپوينت ب��ه تازگي اعالم كرده ان��د هند با فروش 
۱۵۸ ميليون دستگاه گوشي هوشمند در سال ۲۰۱۹ 
ميالدي توانسته عنوان نخس��تين و بزرگ ترين بازار 
ف��روش موبايل در جهان را به خ��ود اختصاص دهد و 
بدين ترتيب از اياالت متحده امريكا كه سال ها در جايگاه 
نخست جاي گرفته بود، سبقت بگيرد. به عقيده اين 
كارشناسان و تحليل گران، اين امر به علت ورود و سلطه 
شركت هاي توليدكننده موبايل چيني در بازار هند به 
وجود آمده اس��ت و موجب شده بسياري از افرادي كه 
توانايي بااليي در خريداري و اس��تفاده از گوشي هاي 
هوشمند نداش��تند نيز با توجه به قيمت هاي پايين و 
عرضه گوش��ي هاي مقرون به صرفه چيني در هند به 
سمت تهيه و خريداري اين محصوالت روي آورده اند 
و بدين ترتيب بازار فروش موبايل در هند به ميزان قابل 

توجهي افزايش يافته است.

زددي نت| گروه امنيتي گوگل از تعليق، انتش��ار يا 
به روزرساني تمامي افزونه هاي تجاري و پولي مرورگر 
كروم به علت شناس��ايي برخي موارد كالهبرداري در 
جري��ان نقل و انتقال پول خبر داده اس��ت. به گزارش 
فارس، گ��وگل مي گويد موج��ي از نق��ل و انتقاالت 
مالي مش��كوك را از ماه جاري ميالدي در فروش��گاه 
اينترنتي مرورگر كروم شناس��ايي كرده و مهندسان 
اين شركت مي گويند نقل و انتقاالت يادشده با هدف 
كالهبرداري صورت گرفت��ه و مقياس آن بزرگ بوده 
است. گوگل به منظور بررسي دقيق تر موضوع، خريد 
تمامي افزونه هاي پولي را ناممكن كرده و لذا كاربران 
فعال مي توانند از افزونه هاي رايگان استفاده كنند. اين 
ممنوعيت خري��د و اس��تفاده از افزونه هاي مبتني بر 
پرداخت ماهيانه پ��ول و افزونه هاي مبتني بر يك بار 
خريد را در بر مي گيرد. گوگل مي گويد موضوع را به طور 
دقيق بررسي خواهد كرد و هر زمان از عدم كالهبرداري 
از اين طريق مطمئن ش��ود، خريد افزونه ها را مجددا 

ممكن مي كند. 

ياهونيوز| بانك انگليس��ي نات وست پس از غيب 
شدن پول هاي برخي مشتريان خود در زمان استفاده 
از اپليكيش��ن بانكداري موبايلي اين بانك مجبور به 

عذرخواهي از آنها شد. 
به گزارش مهر، برخي مشتريان بانك نات وست اعالم 
كرده اند در زمان نقل و انتقال پول و انجام تراكنش از 
طريق اپليكيشن آن شاهد كم شدن پول از حساب 
خود هستند، ولي تراكنش مورد درخواست آنها عماًل 
انجام نمي شود. بانك نات وست بابت اين موضوع از 
كاربران عذرخواهي كرده و علت اين مساله را نقص 

فني دانسته است.
 نقص يادشده به مدت نيم ساعت ادامه يافته و تمامي 
تراكنش هاي انجام ش��ده طي اين م��دت با همين 
خطا مواجه شده اند. اين بانك مي گويد مشكل فني 
يادش��ده را برطرف كرده و تراكنش هاي انجام شده 
طي اين م��دت هم اصالح ش��ده و پول ها به مقصد 
ارسال شده اند. نات وس��ت در مورد علت وقوع اين 

مساله توضيحي ارايه نكرده است.

ژاپن برنامه ريزي براي اينترنت 
6G را آغاز كرد

 بحث »ترامپ« و »جانسون«
درباره امنيت دنياي مخابرات

 بازار فروش موبايل در هند
از امريكا جلو زد

كالهبرداري در فروشگاه اينترنتي 
كروم گوگل

اپليكيشني كه پول هاي 
مشتريان را غيب كرد

دنياي فناوري

رويترز| طبق دستورالعملي جديد در روسيه موبايل ها 
و دس��تگاه هاي الكترونيكي اين كش��ور قب��ل از فروش 
باي��د به نرم اف��زاري مجهز ش��وند كه ب��ه اولويت بندي 
ارزش ه��اي اخالقي و معنوي روس��يه كم��ك كند. به 
گزارش مهر،  نوامبر سال گذشته والديمير پوتين قانوني 
را تصويب كرد ك��ه به موجب آن تمام موبايل ها، رايانه ها 
و تلويزيون ه��اي هوش��مندي كه در روس��يه فروخته 
مي شوند بايد داراي نرم افزار روسي مذكور باشند. بنابراين 
فروش گجت ها بدون وجود نرم افزار پيش فرض روس��ي 
در آنها ممنوع مي ش��ود. اي��ن قانون از ج��والي ۲۰۲۰ 
 اجرايي مي ش��ود.اكنون س��ازمان »ف��درال ضدانحصار 
)Federal Anti-Monopoly Service(« در اين 
كشور نسخه اوليه دستورالعملي را تهيه كرده تا مشخص 
شود نصب پيش فرض چه نرم افزاري روي دستگاه ها الزامي 
است. طبق گزارش رويترز نرم افزار مذكور بايد به اولويت 
قرار گرفتن ارزش هاي س��نتي اخالقي و معنوي روسيه 
كمك كند. همچنين اين نرم اف��زار بايد محبوب و ايمن 
باشد. در متن دستورالعمل به طور واضح ارزش هاي اخالقي 
و معنوي روسيه توضيح داده نشده و سازمان انحصار اين 
كش��ور نيز اظهارنظري نكرده است.طبق نسخه اول اين 

دستورالعمل شركت هاي خصوصي، سازمان هاي دولتي يا 
بانك مركزي اين كشور مي توانند نرم افزار و اپليكيشن هايي 
را براي بررس��ي ارايه كنند. تا پايان ماه موارد ارايه ش��ده 
بررس��ي مي ش��وند و در مرحله بعد شركت كنندگان در 
بازار درباره آنها نظر مي دهند. اين نرم افزار يا اپليكيشن ها 
در نهايت در ماه مارس براي اجرا به دولت ارايه مي شوند. 
حامي��ان بررس��ي نرم افزارهاي موبايل و دس��تگاه هاي 
الكترونيكي معتقدند اين موضوع به شركت هاي فناوري 
روسيه كمك مي كند تا با ش��ركت هاي خارجي رقابت 
كنند. البته صنف خرده فروشان دستگاه هاي الكترونيكي 
در روسيه با آن مخالف است و اعالم كرده اين قانون بدون 

مشورت با آنها تصويب شده است.

ياهو نيوز| دولت امارات باوجود ارايه خدمات گسترده 
اينترنتي بسانسور گسترده آن و جاسوسي همه جانبه از 
كاربران اينترنت دست مي زند. به گزارش مهر، اگر چه 
دولت امارات ميلياردها دالر در فناوري هاي جديدي 
مانند هوش مصنوعي سرمايه گذاري كرده، اما باوجود 
ظاهر مدرن و پيش��رفته اين كش��ور، در پ��س پرده، 
سانسور شديد اينترنت و كنترل همه جانبه ارتباطات 
مجازي افراد و فعاليت هاي آنها در جريان اس��ت. ۹۰ 
درصد از جمعيت اين كش��ور را مهاجران و كارگران و 
متخصصان خارجي تشكيل مي دهند كه نمي توانند به 
علت فيلترينگ از برنامه هايي مانند واتس اپ و اسكاي 
براي تماس رايگان با عزي��زان خود در خارج از امارات 
 VoIP استفاده كنند. اگرچه پروتكل تلفن اينترنتي يا
به طور گسترده در نقاط مختلف جهان قابل استفاده 
است، اما دسترسي به آن از طريق خدمات شركت هاي 
عادي اينترنتي در امارات ممكن نيست. تنها اپليكيشن 
در دس��ترس در امارات براي تم��اس تلفني اينترنتي 
ToTok است كه توسط شركتي در ابوظبي طراحي 
شده و در واقع ابزار جاسوسي دولت امارات از ساكنان 
اين كشور است. خارجيان ساكن امارات براي تماس 

تلفني با اقوام و دوستان خود در ديگر كشورها چاره اي 
جز خريد نرم افزارهاي وي پي ان و فعال كردن آنها ندارند 

و اين كار هزينه اضافي به اين افراد تحميل مي كند.
البته همه افراد در امارات از وي پي ان استفاده نمي كنند 
و بسياري از آنها به سراغ ToTok رفته اند كه از زمان 
عرضه در امارات و ديگر كشورهاي خاورميانه در سال 
۲۰۱۹ طرفداراني براي خود دس��ت و پا كرده اس��ت. 
اپليكيشن ToTok قابليت تماس ويدئويي نيز دارد ولي 
نيويورك تايمز در دسامبر گذشته افشا كرد كه دولت 
امارات از ToTok براي جاسوسي از كاربران استفاده 
مي كند و گوگل و اپل بايد آن را از فروشگاه هاي آنالين 
خود حذف كنند. اپليكيشنToTok تمامي مكالمات، 

موقعيت هاي مكاني، مسير حركت كاربران و غيره را 
كنترل و ثبت مي كند و همين مساله باعث حذف آن از 
فروشگاه آنالين اپل شد. البته گوگل آن را بعد از مدتي 

حذف مجدداً در دسترس قرار داد.
بررسي هاي موسس��ه Citizen Lab در كانادا نشان 
مي دهد اين تنها برنامه تبادل پيام موبايلي اس��ت كه 
توسط يك س��ازمان اطالعاتي و با حمايت مشخص 
يك دولت براي جاسوس��ي به كار گرفته ش��ده است. 
اين موسسه به كاربران اينترنت توصيه كرده به ديگر 
برنامه هايي كه توس��ط ش��ركت هاي فناوري اماراتي 
طراحي و عرضه شده اند نيز اعتماد نكنند، چون امكان 
جاسوس��ي از طريق آنه��ا نيز وجود خواهد داش��ت. 
بر اس��اس قوانين امارات هرگونه اس��تفاده از فناوري 
براي اظهارات توهين آميز تلقي شده توسط دولت در 
رسانه هاي اجتماعي، فراخوان تظاهرات يا ترويج امور 
مخرب به بازداش��ت و مجازات حبس منجر مي شود. 
بنابراين امارات كش��وري اس��ت كه باوجود ادعاها و 
تبليغات فراوان از نظر ش��دت اعم��ال محدوديت بر 
دسترس��ي به اينترنت و ميزان كنترل و جاسوسي از 

كاربران در سطح جهان كم نظير است.

قانون جديد روسيه براي موبايل ها جاسوسي گسترده دولت امارات از كاربران اينترنت
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»تعادل«نقشكشاورزاندروقوعسيلرابررسيميكند

رييسسازماندامپزشكي:

آسيبورودكشاورزانبهحريمرودخانهها

٣٨ هزار راس دام در مناطق سيل زده واكسينه شدند

گروهبنگاهها|
علت طغيان رودخانه ها در برخي استان هاي كشورمان 
چيست؟ اين پرسش و پرسش هايي از اين دست بالفاصله 
پس از انتشار خبر طغيان رودخانه ها در استان هاي  شرقي 
و جنوبي كشورمان در محافل دانشگاهي و كارشناسي به 
كرات مطرح مي شد. چراكه طي سال هاي اخير شاهد وقوع 
سيل در بسياری از استان های کشور بوديم که خسارات 
جان��ی و مالی زيادی ايجاد کرد. اس��تان های آذربايجان 
شرقی، خراسان شمالی، اصفهان، چهارمحال و بختياری، 
زنجان، سمنان، گلس��تان، هرمزگان، مازندران، البرز و 
البته پايتخت تحت تاثير اين پديده طبيعی با درصدهای 
مختلف تخريب شدند. در هفته هاي گذشته هم اتفاقات 
قبلي دوباره تکرار شده و چند استان غرب ايران را گرفتار 
کرده اس��ت. اما دليل اصلي وقوع يك چنين پديده هاي 
طبيعي كه به طور ناگهاني در كشور ظهور و بروز پيدامي 
كند معموال در بررسي هاي تحليلي چندان مورد توجه قرار 
نمي گيرد. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان 
معتقدند كه يكي از داليل اصلي وقوع چنين حوادثي به 
روش هايي باز مي گردد كه كش��اورزان اين مناطق براي 
كشاورزي در پيش گرفته اند. هجوم كشاورزان به مناطق 
حاشيه رودخانه و از بين بردن ساختارهاي طبيعي كه در 
اين مناطق براي مقابله با سيل تعبيه شده يكي از داليلي 
است كه باعث شده سرعت وقوع سيل و ويراني هاي برآمده 
از آن در اين مناطق افزايش يابد.در كنار اين موضوع نبود 
سند جامع برنامه اي که بتواند با شناخت علل و عوامل موثر 
بر بروز حوادث طبيعی و پيامدهای منتج از آن تاثير بگذارد 
در کنار توجه نک��ردن به تعامل و ارتباط طبيعی مناطق 
مختلف کشور و تغيير کاربری بستر و حريم منابع مهم آبی 
سبب شده، چرخه حوادث غير مترقبه طبيعی چون سيل 

همواره در کشور تکرار شود.

  جدیدترین آمار خسارات سيل 
به بخش کشاورزی 

مدير کل دفترمديريت بحران وکاهش مخاطرات بخش 
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مبلغ کل خسارت وارد 
شده به بخش کشاورزی ناشی از وقوع سيل را تا ۲۸ دی  ماه 

سال جاری ۱۱۱۸۵.۲ ميليارد ريال اعالم کرد.
سيد محمد موسوی با بيان اينکه براساس گزارش مشترک 
اس��تانداری ها و س��ازمان جهاد کش��اورزی استان های 
سيستان وبلوچس��تان، هرمزگان و کرمان خسارت وارد 
شده به بخش کشاورزی ناشی از وقوع سيل اخير به اين 
سه استان ۱۱۱۸۵.۲ ميليارد ريال برآورد شده است، اظهار 
کرد: از اين ميزان خسارت وارد شده، ۳۹درصد مربوط به 
زيربخش زراعت، ۱۵ درصد به زيربخش باغبانی، ۴ درصد 
به دام و طيور و آبزيان و ۴۲ درصد به خس��ارت س��يل به 
زيرس��اخت و امور زيربناهای بخش کشاورزی بوده و در 
ميان اين سه استان نيز بيشترين خسارت به سيستان و 

بلوچستان وارد شده است.
وی ادامه داد: مبلغ خسارت وارد شده به بخش کشاورزی 
استان سيستان وبلوچستان ۷۴۶۹.۷ ميليارد ريال برآورد 
شده است که ۳۰ درصد آن سهم بخش زراعت، ۱۴ درصد 

سهم بخش باغبانی، ۵درصد سهم دام، طيور و آبزيان و ۵۱ 
درصد سهم آب  وخاک، امور زيربنايی و تاسيسات است. 
همچنين کل مبلغ خسارت وارد شده به بخش کشاورزی 
استان هرمزگان ۲۴۱۹.۷ ميليارد ريال برآورده شده که از 
اين ميزان ۶۸ درصد سهم بخش زراعت، ۶درصد باغبانی، 
۲درصد دام و طيور و آبزيان و ۲۴درصد آب و خاک و امور 

زيربنايی و تاسيسات است.
مدير کل دفتر مديريت بحران وکاهش مخاطرات بخش 
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بيان اينکه ۸۰درصد 
خسارتی که به استان کرمان وارد شده مربوط به جنوب 
اين استان است، گفت: مبلغ خسارت وارد شده به بخش 
کشاورزی استان کرمان ۱۲۹۵.۸ ميليارد ريال است که 
۳۶درصد کل خسارات وارده مربوط به بخش زراعت، ۴۰ 
درصد باغبانی،يک درصد دام و طيور و آبزيان و ۲۳ درصدد 

آب وخاک و امور زيربنايی و تاسيسات است.

  برآوردهاي كارشناسي چه مي گوید؟
رييس گروه هيدرولوژی و توسعه منابع آب پژوهشکده 
حفاظت خاک و آبخيزداری با اعالم اينکه در برآوردهای 
اوليه حاشيه رودخانه سديج استان هرمزگان، فقط ۱۴۰ 
ميليارد تومان خاک در اين منطقه از دست رفته است، علت 
طغيان برخی رودخانه های اين استان را عالوه بر ميزان 
و شدت بارش، ورود کش��اورزان به حريم اين رودخانه ها 
مي داند. باقر قرمزچش��مه، داليل اصلی وقوع س��يل در 
استان های سيس��تان و بلوچستان و هرمزگان را تشريح 
کرده و مي گويد: يکی از داليل اصلی وقوع سيل، ميزان و 
شدت بارش در اين مناطق است، زيرا شدت بارش در ضلع 

شرقی دريای عمان کم سابقه بوده است.
وی با بيان اينکه عوامل انسانی و پوشش گياهی نيز داليل 
موثر ديگر در بروز س��يل هستند، گفت: بارش شديد در 
ارتفاعات و باالدس��ت باعث طغيان رودخانه های سديج، 
گابري��ک، جگين و رودخانه های فرعی ديگر در اس��تان 
هرمزگان شده  است. عالوه براين کشاورزان به حريم اين 
رودخانه ه��ا تجاوز کرده اند و اراضی حاش��يه رودخانه ها 
تبديل به اراضی زراعی شده و تاحدودی مورفولوژی آنها را 
نيز تغيير داده اند. در حقيقت می توان گفت کاهش ظرفيت 
انتقال آب در بستر رودخانه ها يکی از عوامل طغيان و در 
نهايت وقوع سيل شده است. از طرفی طراحی نامناسب 
و کم دقت برخی پل هايی که روی رودخانه ها قرار گرفته 
بودند باعث شده بود اين پل ها همچون سد عمل کرده و 
آب رودخانه را در پش��ت خود ذخيره کنند که در نهايت 
حجم ذخيره شده آب با فشار زيادی پل و مناطق اطراف را 
تخريب کرده بود. به طور مثال در دو پل سمت چپ و راست 
پل اصلی رودخانه سديج در مسير جاده ساحلی به دليل 
طراحی نامناسب و طغيان رودخانه سديج به سمت آنها، 
هر دو پل تخريب و خسارات زيادی به اين جاده وارد شد.

قرمز چشمه با اشاره به اينکه خاک مناطق جنوب کشور 
به فرسايش حساس اس��ت، گفت: خاک مناطق جنوبی 
کشور به ويژه مناطق س��يل زده از نوع مارن )گونه ای از 
خاک( و لس��ی )بسيار حساس به فرس��ايش( است و به 
دليل نفوذپذي��ری اندک و وجود امالح زي��اد در آنها، در 

مقابل نيروی کنش آب با کمترين رواناب ايجاد ش��ده به 
سرعت فرسايش می يابند؛ به طوری که در برخی مناطق 
به ويژه منطقه دشتياری، خندق های بزرگی ايجاد شده و 
تصور نمی شود جريان آب در کمتر از ۲۴ ساعت توانسته 
باش��د اين خندق ها را ايجاد کند. حت��ی در برخی مزارع 
چندهکتاری تا حدود چهار متر خاک شس��ته ش��ده و 

رودخانه و شالی پديد آورده است.
وی علت ايجاد خندق ها را نفوذ آب به شکاف خاک دانست 
و گفت: خاک مناطق جنوبی کشور دارای شکاف و پايپ 
اس��ت و آب ناش��ی از بارندگی در داخل اين شکاف ها و 

پايپ ها قرار گرفته و خندق ها را ايجاد کرده است. 

  الگوی ب�ارش در ش�مال و جنوب کش�ور 
متفاوت است

رييس گروه هيدرولوژی وتوس��عه منابع آب پژوهشکده 
حفاظت خاک و آبخيزداری در پاسخ به اينکه آيا تجارب به 
دست آمده در سيل فروردين ماه در شمال کشور نتوانست 
به کنترل س��يل و کاهش خسارات ناش��ی از آن در اين 
مناطق کمک کند؟ بيان کرد: رفتار سيل و نوع بارش در 
جنوب کشور متفاوت است. در جنوب کشور بارش ها به 
صورت کوتاه مدت )حدود ۲۴ ساعت( و با شدت باال بود؛ 
در حالی که در ش��مال و غرب کشور اين بارش ها بعضا تا 
چند روز ادامه داشت. حتی نوع خاک در شمال و جنوب 
کشور تفاوت های زيادی دارد و اين متغيرها و الگوی های 
بارش متفاوت باعث شد تجارب به دست آمده از سيل های 
فروردين س��ال جاری نتواند راهگش��ای کامل کاهش 

خسارت در مناطق جنوبی کشور باشد. به گفته وی برخی 
از اين مناطق جنوبی کشور تاکنون چنين بارش هايی را 
تجربه نکرده  بودند. وی در پاس��خ به اينکه آيا در مناطق 
جنوبی کش��ور اقدامات آبخيزداری و آبخوان داری انجام 
شده است؟ اظهار کرد: براساس اعالم سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداری، عمليات آبخيزداری و آبخوان داری در 
حدود ۱۰ درصد از حوضه ها انجام شده است. به طور کلی 
می توان گفت که اين علم هنوز در کشور جوان است و شايد 
دولت بايد اهتمام ويژه ای در اين زمينه داشته باشد، زيرا اگر 
آبخيزداری و آبخوان داری به موقع و مناسب انجام می شد، 
روان آبها در سرشاخه ها با عمليات مکانيکی، بيولوژيکی 
و  ب��ه ويژه بايومکانيکی مديريت می ش��دند و همين امر 
می توانست در کاهش خسارات ناشی از سيل بسيارموثر 
باشد و باعث تغذيه آبخوان و تقويت آب های زير زمينی 
شود. اين پژوهشگر منابع آب در پاسخ به اينکه در جنوب 
کشور از چه شيوه های برای مهار سيل استفاده می شود؟ 
گفت: مردم به صورت س��نتی برای مهار سيل از دگارها 
يا ديگر روش های س��نتی استفاده می کنند. اين دگارها 
عالوه بر پخش سيالب، کاربردهای ديگری نيز دارند؛ به 
طوری که با ايجاد آنها به نوعی آب در محفظه های استخر 
مانندی ذخيره و بعد از فروکش کردن سيل، از آب باران 

برای مصارف کشاورزی استفاده می شود.
قرمز چش��مه در ادامه صحبت هايش با اشاره به اينکه 
مارن )گونه ای خاک( به ش��دت قابل شست وشو بوده 
و حجم رس��وب بااليی دارد، اظهار ک��رد: آبخيزداری 
دراين مناطق از اهميت بااليی برخوردار اس��ت. البته 

اين کار بايستی با مش��ارکت مردم صورت گيرد، زيرا 
بوميان منطقه تجربيات خوب��ی دارند که گاهی نياز 
اس��ت اين تجربيات به روز شوند. از طرفی دگارها نيز 
تجارب موفقی هستند که قرن هاست در اين مناطق 
مورداس��تفاده قرار می گيرند و با روان آبهای ش��ديد 
سازگاری دارند اما بايستی احيا شوند، زيرا بعضا در برخی 

مناطق اين دگارها به علل مختلف تخريب شده اند.
وی اضافه کرد: در حقيقت بايد گفت عالوه برآبخيزداری 
و افزايش بودجه آن، بايستی وام های کم بهره يا بدون 
بهره برای احيای دگاره��ا به اين مناطق تعلق گيرد و 
به مردم ني��ز آموزش های الزم داده ش��ود. همچنين 
تجربيات خوب��ی توس��ط ادارات کل منابع طبيعی و 
آبخيزداری در هر دو اس��تان به دس��ت  آمده  اس��ت. 
نمونه های آنها نيز بندهای سيل گير در برخی مناطق 
است که اين سازه ها توانسته بودند نقش بسيار مناسبی 
در مديريت س��يالب داشته باش��ند. به عنوان نمونه 
می توان ب��ه بند خاکی نزديک ديرم��ان يا بند خاکی 

خارک اشاره کرد.
قرمز چشمه در پايان تصريح کرد: برآورد اوليه که در حاشيه 
رودخانه سديج استان هرمزگان در بازديد صحرايی صورت 
گرفت، مشخص شد که سيل حدود ۱۰ ميليون مترمکعب 
خاک را فرسايش داده  است و اگر ارزش اقتصادی خاک در 
کشور ۱۴ هزار تومان در نظر گرفته شود، در يک منطقه 
کوچک فقط ۱۴۰ ميليارد تومان خاک از دست رفته است 
و اين موضوع از ديد مسووالن کشور غافل مانده؛ در حالی 
که آنها بايد بدانند خاک ازدست رفته قابل ترميم نيست.

رييس سازمان دامپزشكي با بيان اينكه بيش از ٥ هزار 
راس دام در مناطق سيل زده دفن بهداشتي و ٣٨ هزار 
راس دام نيز واكسينه شده اند، گفت: ۲۹ ميليون قطعه 
طيور عليه بيماري نيوكاسل واكسينه شدند. عليرضا 
رفيعي پور در نشستي خبري با بيان اينكه تاكنون در 
مناطق سيل زده بيش از ٥ هزار راس دام دفن بهداشتي 
ش��دند، گفت: تاكنون ١١ هزار راس دام درمان و ١٥ 
ه��زار راس دام رصد و پايش ش��دند ضمن اينكه ٣٨ 
هزار راس دام نيز عليه بيماري ها واكسينه شدند. وي 
افزود: تمام اين اقدامات در مناطق سيل زده به صورت 
رايگان انجام مي شود. رفيعي پور اضافه كرد: همچنين 

سازمان دامپزشكي و ستاد بحران يك ميليارد و ٢٠٠ 
ميليون تومان كمك نقدي به اس��تان هاي سيل زده 
انجام داده اند. وي ادام��ه داد: اين كمك ها براي تهيه 
دارو، واكسن، س��م، مواد ضد عفوني و مكمل ها براي 
خانواده هاي روستايي اس��ت كه دام هاي آنها متأثر از 
س��يل بوده اند. رييس س��ازمان دامپزشكي در بخش 
ديگري از سخنان خود با اشاره به شيوع كرونا ويروس 
در برخي از كشورهاي جهان گفت: دليل انتقال بيماري 
به انسان اين است كه طي سال هاي گذشته اين ويروس 
در دام ها وجود داشته و سپس جهش ژنتيكي پيدا كرده 
و همين مساله باعث ش��ده تا وقتي ويروس وارد بدن 

انسان مي شود كشنده باشد. ما درباره همه بيماري هاي 
مشترك بين انس��ان و دام اين هش��دار را مي دهيم. 
رفيعي پور اضافه كرد: هم مس��ووالن و هم مردم بايد 
بدانند وقتي س��ازمان دامپزشكي دس��تورالعملي را 
براي يك بيماري صادر مي كند به دليل پيشگيري از 
چنين مسائلي است. وي اضافه كرد: اين ويروس طي 
چند سال در كش��ورهايي مانند چين وجود داشته و 
سپس جهش يافته است. رفيعي پور ادامه داد: اگر در 
كشور ما بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان كنترل 
نمي شد مي توانس��ت مانند كرونا خطرساز باشد. ۲۹ 
ميليون قطعه طيور عليه نيوكاس��ل واكسينه شدند 

رييس سازمان دامپزشكي كشور با بيان اينكه بيماري 
نيوكاسل يك بيماري مش��ترك ميان ايران و حيوان 
است، گفت: در فاز اول اجراي واكسيناسيون طيور عليه 
اين بيماري بيش از ۲۹ ميليون قطعه طيور واكسينه 
شدند. ضمن اينكه فاز دوم اجراي طرح همزمان با دهه 
فجر و فاز سوم آن در ارديبهش��ت ۹۹ آغاز مي شود و 
در اين مراحل بي��ش از ۳۰ تا ۴۰ ميليون قطعه طيور 
بومي واكس��ينه خواهند شد. اين مقام مسوول با بيان 
اينكه واكسيناسيون عليه بيماري نيوكاسل به صورت 
رايگان انجام مي شود، افزود: هزينه هر فاز براي سازمان 
دامپزشكي ۴ ميليارد تومان است. رفيعي پور همچنين 

از تدوي��ن برنامه ارتقاي كيفيت بهداش��تي و افزايش 
تنظيم س��المت تخم مرغ خبر داد و گفت: اين برنامه 
به زودي رونمايي خواهد ش��د. وي با اش��اره به ديگر 
اقدامات س��ازمان دامپزشكي در سال جاري افزود: ما 
۱۴ دستورالعمل را در حوزه نظارت بهداشت عمومي 
و م��واد غذايي اصالح كرده يا ارتقا داده ايم. رفيعي پور 
با اشاره به تفويض اختيار صدور مجوز بهداشتي گوش 
گوسفندي به استان هاي تهديد كننده گفت: اين اتفاق 
در زمينه گوشت ماهي تازه و ماهي منجمد نيز رخ داده 
و ما اختيار صدور مجوز بهداشتي اين محصوالت را به 

استان هاي ترخيص كننده داده ايم. 

۱۵روستايمهابادهمچنان
درمحاصرهبرفقراردارد

آذربايج�انغرب�ي|
درش��رايطي ك��ه روند 
بارش ها در اس��تان هاي 
ش��مالي و غربي كش��ور 
ادام��ه دارد، رييس اداره 
راه��داري و حمل ونقل 
جاده اي مهاباد مي گويد: 
راه ارتباطي ۱۵ روستاي بخش مركزي و خليفان 
اين شهرستان براي س��ومين روز پياپي به علت 
ب��ارش برف و كوالك همچنان مس��دود اس��ت. 
محس��ن خادمي ديروز در گفت وگو با ايرنا اظهار 
داشت: از س��ه روز قبل بارش برف و بروز كوالك 
شديد باعث مسدود شدن راه ارتباطي روستاهاي 
»س��ولغه«، »قورغان«، »جانداران«، »چومل«، 
»اصحاب«، »س��رخاب«، »كارگ«، »هه رمي«، 
»ازوندره«، »پيرمكاي��ل«، »عين مال«، »قزلجه 
عليا و سفلي« و چند روستاي ديگر در بخش هاي 
مركزي و خليفان اين شهرستان شده است. وي 
اضافه كرد: كوالك ش��ديد باعث انباش��ته شدن 
مق��دار زيادي برف در محورهاي روس��تايي اين 
شهرس��تان ش��ده به طوري كه در برخي مناطق 
ارتفاع برف به بيش از ۲ متر رس��يده اس��ت. وي 
گفت: عوام��ل راهداري ب��راي بازگش��ايي اين 

محورهاي روستايي اعزام شده اند.

نظارتگستردهبرعرضهسوخت
دراستانمركزيضرورياست
م���رك��زي|معاون 
هماهنگي ام��ور اقتصادي 
اس��تانداري مركزي گفت: 
نظارت دقيق و گسترده براي 
عرضه سوخت در اين استان 
ضروري است و به ويژه بايد با 
عامالن و مكان هاي عرضه 

سوخت گاز مايع )ال.پي.جي( برخورد شود.
»س��عيد فرخي« ديروز در س��تاد تنظيم بازار استان 
مركزي افزود: استفاده از سوخت ال.پي.جي براي مصرف 
خودروها در سياست كشور گنجانده نشده و بايد مصرف 
آن مديريت شود. وي اظهار داشت: اين نوع سوخت در 
زمره مقادير سوخت خانگي است كه به اشتباه از سوي 
متخلفان براي خودرو استفاده مي شود و بسيار خطرناك 
است. معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري مركزي 
تاكيد كرد: استفاده از س��وخت ال.پي.جي در مصارف 
خودرو ايمني نداردو هرآن عامل حادثه مرگبار اس��ت 
و بايد اقدامات بازدارنده در اين زمينه از س��وي دستگاه 
 متولي اعمال شود. فرخي گفت: اين نوع سوخت فقط در 
استان هاي اصفهان، قم و تهران به علت وجود خودروهاي 
گازسوز ال.پي .جي عرضه مي شود. وي افزود: برخورد با 
عرضه كنندگان سوخت ال.پي.جي در استان با هدف 
جلوگيري از آسيب به مردم در اولويت است و نبايد به دليل 

سهميه بندي بنزين فرصت به افراد سودجو داد. 

بررسيواگذاريطرحپرورش
ميگودركنارگنبدنمكيقشم

هرمزگان|مدي��ركل 
ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري 
هرمزگان گفت: واگذاري 
ط��رح پ��رورش ميگو در 
نزديك��ي گنب��د نمكي 
قشم روز سه شنبه دوباره 
بررسي مي ش��ود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران، 
رضا برومن��د گفت: واگذاري ط��رح پرورش ميگو 
در جزيره قش��م به علت نزديكي به اثر گنبد نمكي 
قشم روز سه شنبه دوباره بررسي مي شود. او افزود: 
پاسخ به اس��تعالم جهاد كشاورزي براي موافقت با 
اين طرح به دنبال بازديد كارشناسان در تاريخ ۲۲ 
آذرماه امسال از محل اين طرح بود كه هيچ اثري از 
بقاياي آثار تاريخي در سطح منطقه مشاهده نشد. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
هرمزگان گفت: با اين شرط كه اگر در هنگام ساخت و 
ساز هاي اين طرح آثار ميراث فرهنگي مشاهده شد، 
عمليات ساخت متوقف شود، بالمانعي اجراي اين 
طرح اعالم شد. پرونده ثبت ژئوپارك قشم در يونسكو 
از سوي ميراث فرهنگي منطقه آزاد قشم پيگيري 
مي ش��د و اينكه محل اجراي طرح در حريم گنبد 
نمكي و ژئوپارك ق��رار دارد بايد از ميراث فرهنگي 

قشم استعالم گرفته مي شد. 

گازمايعكمنيست،خوراك
خودروهاميشود

بوشهر|در حالي كه مردم 
برخي ش��هر هاي اس��تان 
بوش��هر از جمل��ه كاك��ي 
در شهرس��تان دش��تي و 
بردخون در شهرستان دير 
مي گويند اكنون چند روز 
است كه سيلندر گاز مايع 
در شهرهايشان پيدا نمي شود يا اگر هم پيدا شود بايد 
ساعت ها در صف بمانند. اما شركت پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه بوش��هر اعالم كرده تغييري در سهميه 
اس��تان به وجود نيامده و به موقع اختصاص مي يابد. 
مدير روابط عمومي شركت پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه بوشهر در گفت وگو با خبرنگار گروه استان هاي 
باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، كمبود گاز مايع را رد 
مي  كند و مي گويد:  سهميه ماهيانه استان بوشهر چهار 
هزار و ۶۱۰ تن است كه مرتب جذب مي شود و مشكلي 
براي تامين آن نداريم. مهرداد بيوكي افزود: گاز مايع 
را بيشتر از پااليشگاه ماهشهر تامين مي كنيم و گاهي 
حتي ۵ هزار تن و بيشتر هم به ما گاز تحويل داده اند. او 
ادامه داد: سهميه اي كه اكنون داريم مانند سهميه اي 
است كه پيش از زمان گازرساني به استان داشته ايم و 
با توجه به اينكه بيش از ۹۸ درصد شهر هاي استان به 
شبكه گاز متصل هستند اكنون نبايد مشكلي در زمينه 

تامين گاز مايع داشته باشيم.

اختصاص۶۰۰ميليارد
تسهيالتبهاشتغالزايي

فارس|مديركل تعاون 
كار و رف��اه اجتماع��ي 
تخصي��ص  از  ف��ارس 
تسهيالت ۶٧٨ ميليارد 
و ۵٠٠ ميلي��ون توماني 
براي ايجاد ١٠ هزار شغل 
در استان فارس خبرداد. 
به گزارش ايلنا، سهراب مختاري ديروز در ستاد 
امور جوانان، اظهار كرد: تس��هيالت ارايه ش��ده 
در قالب ۵ ه��زار و ۴٠١ طرح و از محل اعتبارات 
اشتغال روستايي و فراگير به اين طرح ها پرداخت 
شده است. او در خصوص طرح هاي بهره برداري 
ش��ده نيز تصريح ك��رد: بيش از ٣ ه��زار و ٩٧٠ 
طرح با اش��تغالزايي بيش از ۸ ه��زار و ٢۴۴ نفر و 
اعتبار ٣۴ ميليارد تومان به بهره برداري رس��يده 
است. مختاري با اش��اره به اينكه همه اطالعات 
دريافت كنندگان تسهيالت اشتغال در تارنماي 
ويژه اي به صورت عمومي انتش��ار يافته، تصريح 
ك��رد: از طرح هاي ح��وزه ورزش و جوانان كه به 
وزارت كار و تعاون ارايه شده تاكنون بيش از سه 
ميليارد و ۵٠٠ ميليون تومان تسهيالت پرداخته 
ش��ده اس��ت و برخي طرح هاي ديگ��ر ورزش و 
جوانان براي دريافت ٢۶ ميليارد تومان تسهيالت 

به صندوق ها معرفي شده اند. 
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آتش سوزي مدرسه اي در همدان 
۱۱ مصدوم برجاي گذاشت

همدان|مديرعامل سازمان آتش نشاني همدان 
گفت: آتش سوزي در دبيرستان دخترانه نور در 
شهرك فرهنگيان همدان ۱۱ زخمي و مصدوم 
برجاي گذاش��ت. محمد رضا بياناتي روز شنبه 
در گفت وگو با ايرنا افزود: س��اعت ۱۰:۴۵ دقيقه 
صبح ديروز گزارش��ي مبني بر آتش سوزي يك 
مدرسه به سامانه ۱۲۵ اعالم شد.وي با بيان اينكه 
در كوتاه تري��ن زمان پنج گروه از ايس��تگاه هاي 
آتش نش��اني به محل وقوع حادثه اعزام شدند، 
افزود: در سالن اين مدرسه حجله اي مستقر بوده 
كه افتادن شمع روش��ن، منجر به آتش سوزي 
در دبيرس��تان دخترانه ش��د. وي خاطرنش��ان 
كرد: دبيرس��تان را دودي غليظ در برگرفته بود 
كه نيروهاي عمليات��ي بي درنگ دانش آموزان و 
معلمان را از محل خارج كردند. اين حادثه منجر به 
مصدوميت ۱۱ نفر شد. اگر نيروهاي آتش نشاني 
به موقع در محل حاضر نمي شدند خطرات زيادي 

دانش آموزان را تهديد مي كرد.

۱۱ ميليارد ریال كمك موردي 
به مددجویان پرداخت شد

ياسوج| مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
كهگيلويه و بويراحمد گفت: ۱۱ ميليارد و ۵۶۰ 
ميليون ريال كمك م��وردي بالعوض از ابتداي 
امسال تاكنون به مددجويان زير پوشش كميته 
امداد اين استان پرداخت شده است. قباد مبشري 
اظهار داشت: تعداد مددجويان زير پوشش كميته 
امداد امام خميني)ره( كهگيلويه و بويراحمد كه از 
اين ميزان كمك موردي بالعوض بهره مند شده اند 
پنج هزار و ۵۹۸ نفر است. هدف از پرداخت كمك 
موردي بالعوض به مددجويان زير پوشش كميته 
ام��داد امام خمين��ي)ره( كهگيلويه و بويراحمد 
رفع س��ريع برخي نيازها و مشكالت آنان است. 
مديركل كميته امداد امام خميني)ره( كهگيلويه 
و بويراحمد بيان كرد: پرداخت كمك موردي به 
مددجويان زير پوشش كميته امداد اين استان 
در زمينه هاي مختلف از جمله درمان، جهيزيه، 

تحصيل و معيشت است.

 آتش گرفتن ۴ لنج باري
و ماهيگيري در بندر جاسك

بندرعباس|چهار فروند لنج باري و ماهيگيري 
ديروز در اسكله بندر جاسك آتش گرفت. مدير 
اداره بنادر و دريانوردي شهيد باهنر و بنادر شرق 
هرمزگان گفت: آتش س��وزي لنج ها در اسكله 
جاسك خوش��بختانه هيچ گونه تلفات جاني و 
جرحي نداشته است. حميد رضا محمد حسيني 
افزود: ظهر روز يكشنبه يك فروند لنج فايبرگالس 
صيادي به داليل نامعلوم دچار حريق شد كه به 
دليل وجود باد شديد در منطقه زبانه هاي آتش 
به سه فروند لنج صيادي ديگر س��رايت كرد. او 
گفت: عوامل بندري و درياي��ي به محض اعالم 
اضطرار ۱۲ فروند لنج اعم از صيادي و تجاري كه 
در محيط پيراموني پهلو گرفته بودند را از منطقه 
خطر جداسازي و در گوش��ه اي امن از حوضچه 
مستقر كردند. محمد حسيني با اشاره به اينكه 
آتش س��وزي هيچ گونه خللي در انجام عمليات 
دريايي و بندري نداشته است، گفت: عمليات اطفا 
هم اكنون در منطقه اي امن از حوضچه بندر توسط 

تيم هاي اعزامي در حال انجام است.

 آپارتمان ۲۵ ميلياردي 
در مشهد معامله شد

مش�هد|رييس اتحاديه امالك خراسان رضوي 
گفت: با وجود رك��ود در بازار امالك دو آپارتمان به 
قيمت هاي ۲۰ و ۲۵ ميليارد تومان در مش��هد به 
فروش رسيد. علي مرادزاده گفت: آپارتمان ۴۰۰ و 
۵۰۰ متري در منطقه حكيم نظامي مشهد با متري 
۵۰ ميليون تومان به فروش رسيد. او تصريح كرد: اين 
آپارتمان در اين بازار خرابي امالك، باالترين معامله 
در س��طح خود بوده اس��ت. رييس اتحاديه امالك 
خراس��ان رضوي گفت: در چند ماه پيش، با توجه 
به تنش هاي منطقه اي كه ايجاد شد معامالت غير 
منقول نظير امالك كاهش يافت. مراد زاده افزود: با 
كاهش معامالت غير منقول، معامالت منقول نظير 
بورس و دالر افزايش يافت. او تصريح كرد: وضعيت 
مسكن و خريد و فروش به شدت كاهش يافته، اما 
اميد است در اسفند ماه بيشترين آمار معامالت را 
داشته باشيم. هر س��اله پس از عيد نوروز تورم ۲۰ 
درصدي داري��م و به همين خاطر اس��فندماه اوج 

افزايش معامالت خواهد بود.

 باالخره قطار سریع السير
در دليجان توقف مي كند؟

اراك|ايجاد ايستگاه راه آهن جهت استفاده از قطار 
سريع السير تهران اصفهان در دليجان از مطالباتي 
اس��ت كه چندي است مطرح است و رييس شوراي 
شهر دليجان معتقد است كه بهره مندي از اين پروژه 
ملي، مي تواند مزيت هايي براي اين شهرستان و البته 
استان مركزي داشته باشد، مطالبه اي كه همچنان 
بي پاسخ مانده است. س��يدرضا جاللي اظهار كرد: 
حدود ۱۲ سال پيش پروژه قطار سريع السير تهران 
اصفهان استارت خورده كه از همان زمان پيگيري هاي 
زيادي از طرف نمايندگان استان مركزي براي عبور 
اين قطار از دليجان صورت گرفت، البته در ابتدا قرار 
بر عبور اين قطار از شهر كاشان بود كه بعد مسير آن 
به دليجان تغيير كرد. رييس شوراي شهر دليجان 
تصريح كرد: در اين پروژه ملي، سه استان تهران، قم 
و اصفهان منتفع مي شوند پس انتظار مي رود استان 
مركزي نيز با هاب جمعيتي موجود بتواند از اين امتياز 

و پروژه ملي بهره ببرد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از تلف شدن ناگهاني چندين هزار پرنده مهاجر در شمال ايران 

معماي مرگ مشكوك پرندگان در ميانكاله

كيتهايتشخيصيويروسكروناواردكشورميشود

تلفات پرندگان مهاجر در ت��االب بين المللي ميانكاله در 
چند روز اخي��ر از مرز دو هزار قطعه گذش��ت، با اين حال 
يگان حفاظت محيط زيس��ت و كارشناسان دامپزشكي 
مازندران كه در منطقه حضور دارند ميزان تلفات را حدود 
چهار هزار قطعه تخمين مي زنند اما هنوز معلوم نيست چه 
عاملي يك ش��به چهارهزار پرنده را از بين برده و ميانكاله 
را به بحران كش��انده است. از فرض بيماري تا مسموميت 
در ميان گزينه هاي مطرح شده وجود دارد و حاال انگشت 
اتهام به س��مت تاالب خواران و شكارچيان غيرمجاز هم 
رفته كه چن��دي پيش هم بيش از ۳۰۰ هكت��ار از اراضي 
جنگلي پناهگاه حيات وحش ميانكاله را به آتش كشيدند. 
به اين ترتيب زمستان گذراني پرندگان مهاجر در ميانكاله 
به داليل نامعلوم به تراژدي ختم شد كه مسووالن حفاظت 
محيط زيست با تشكيل تيم ويژه از يك سو و نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي با درخواس��ت از مقامات قضايي 
جهت رسيدگي فوري به اين پرونده از سوي ديگر به دنبال 

حل معماي آن هستند.

مرگمشكوكپرندگاناززبانمسووالن
صبح چهارشنبه نخستين تصويري كه مردم محلي در تاالب 
ميانكاله ديدند، الشه هزاران پرنده مهاجر بود كه بر سطح 
آب شناور بودند، بعد از آن يگان حفاظت محيط زيست براي 
بررسي ماجرا به ميدان آمد و در يك اتفاق نظر با مسووالن 
دامپزشكي مرگ پرندگان مشكوك اعالم شد و هنوز هم 
علت آن معلوم نيس��ت. تاكنون تلفات از مرز ۲ هزار قطعه 
گذشته است و تخمين يگان حفاظت محيط زيست از مرگ 
چهار هزار پرنده حكايت مي كند. مسووالن محيط زيست 
مازندران ابتدا فرض را بر بيماري گذاش��تند اما با رد شدن 
احتمال ابتالء به آنفلوآنزا، نيوكاس��ل يا ديگر بيماري هاي 
فصلي از سوي دامپزشكي مازندران، علت مرگ اين پرندگان 
در ابهام و گمانه زني هاي متناقض قرار گرفت تا اينكه روز 
گذشته محيط زيستي ها اعالم كردند كه در كنار بررسي 
س��ناريوي مسموميت ناش��ي از جلبك و پالنكتون ها در 
تلفات دسته جمعي پرندگان وحشي در تاالب بين المللي 
ميانكاله، برخي ديگر از سناريوها از جمله احتمال دست 
داشتن صيادان و شكارچيان غيرمجاز و حتي تاالب خواران 
را در دست بررسي دارند و در صورت به دست آمدن سرنخي 
در اين زمينه قطعا با همكاري دستگاه قضا با اين متخلفان 
برخورد مي شود. اين نخستين بار نيست كه پرندگان مهاجر 
به صورت ناگهاني در تاالب ميانكاله مي ميرند بلكه در دهه 
8۰ هم تعداد زيادي از اين پرندگان تلف شدند كه آن زمان 
بدون مشخص شدن علت دقيق اين اتفاق پس از رد شدن 
ابتال به بيماري آنفلوآنزا و نيوكاسل از سوي كارشناسان وقت 
دامپزشكي استان مازندران، تنها با طرح احتمال مسموميت 
و بدون پيگيري علت مسموميت مختومه اعالم شد اما اكنون 

باز هم پرونده مشابه آن پيش روي مسووالن باز شده و به نظر 
مي رسد اين بار محيط زيستي ها در حال بررسي تمام جوانب 
هستند تا جايي كه حسينعلي ابراهيمي كارنامي، مديركل 
محيط زيست استان مازندران اعالم كرد اگر سرنخي مبني 
بر دست داشتن شكارچيان غيرمجاز در اين ارتباط وجود 
داشته باشد، قطعا ما اين پرونده را در اختيار دستگاه قضايي 
قرار مي دهيم تا با متخلفان برخورد قانوني شود . از سوي 
ديگر شهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر حفاظت و حيات 
وحش سازمان حفاظت محيط زيست درباره اين احتمال كه 
علت تلف شدن پرندگان مهاجر تاالب ميانكاله مسموميت 
اس��ت، گفت: تمام گزينه ها از جمله مسموميت در حال 
بررسي است. او از اعزام يك گروه پرنده شناسي از سازمان 
محيط زيست به مازندران خبر داد و درباره اين موضوع بيان 
كرد: تاكنون آزمايش هايي از لحاظ بيماري هاي نيوكاسل 
و آنفلوآنزا انجام ش��ده كه س��ازمان دامپزشكي به عنوان 
متولي اين كار، منفي بودن جواب آزمايش ها را از لحاظ اين 
بيماري ها منفي اعالم كرد بنابراين علت اين دو بيماري براي 
تلف شدن پرندگان مهاجر تاالب ميانكاله منتفي شده است. 
قطعا ضرورت ايجاب مي كند پارامترهاي ديگري هم كه يكي 
مسموميت است مورد ارزيابي قرار گيرد كه در حال انجام 
است و ما منتظر اعالم نتيجه هستيم كه بعد از روشن شدن 
موضوع به سراغ راهكارهاي مديريتي خواهيم رفت. البته 
با توجه به اهميت موضوع اگر نياز باشد دوباره پارامترهاي 
نيوكاسل و آنفلوآنزا مورد بررسي قرار خواهند گرفت اما به 
هر حال فعال منتظر نتايج آزمايش ها هستيم، البته اگر بحث 
مسموميت هم باش��د اعالم نتايج زمان بر است چون نوع 

آزمايش ها و آناليز آن متفاوت است. 

سناريوهاييبراييكمرگدستجمعي
اظهارات منتظمي درحالي اس��ت كه بهرنگ اكرامي، 
دامپزش��ك اداره كل محيط زيس��ت مازندران درباره 
اين موض��وع به »تعادل« گفت: براي شناس��ايي علت 
مرگ دسته جمعي پرندگان وحشي در تاالب ميانكاله 
سناريوهاي مختلفي براي بررسي آزمايشگاهي و علمي 
از بيماري آنفلوآنزا، نيوكاسل و ساير بيماران ويروسي 
گرفته تا مس��موميت ها در دست بررس��ي قرار دارد. او 
افزود: بر اساس آزمايش اوليه اي كه از سوي دامپزشكي 
استان انجام شد، فرضيه بيماري آنفلوآنزا و نيوكاسل به 
عنوان بيماران مرگبار فصلي تا حد زيادي رد شد، ولي 
ساير گزينه ها از جمله بيماري هاي ويروسي، مسموميت 
ناشي از ريختن فضوالت، بقاياي س��موم كشاورزي و 
رهاسازي فاضالب نيز در دست بررسي قرار دارد و نتايج را 
آزمايشگاه مشخص خواهد كرد. همچنين كالبد شكافي 
از الش��ه پرندگان براي به دست آوردن اطالعات دقيق 
نيز در دست بررسي است و حداقل نتايج اوليه تمام اين 

بررسي ها به طور دقيق تا هشتم بهمن ماه مشخص و در 
اختيار مردم و كارشناسان زيست محيطي قرار مي گيرد.

پرندگانتلفشده،بيمارنبودند
بررسي ابعاد مختلف ماجرا از سوي مسووالن سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور در حالي اس��ت كه اداره دامپزشكي، 
فرض ابتال به آنفلوآنزا و ساير بيماري هاي فصلي و رد آنها در 
مرگ مشكوك پرندگان را رد كرد. عليرضا رفيعي پور، رييس 
سازمان دامپزشكي كشور درباره اين موضوع بيان كرد: تمامي 
پرندگان تلف شده، توسط اكيپ هاي مذكور دفن بهداشتي 
شده اند چرا كه اگر اين پرندگان دفن نمي شدند، مشكالت 
زيادي به وجود مي آمد و ممكن بود اشاعه دهنده بيماري 
باشند. بر اساس آزمايشات صورت گرفته و بررسي هايي كه 
انجام شده، تاكنون موردي از ابتالء به هيچكدام از تيپ هاي 
ويروس آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان، در ميان پرنده هاي تلف 
شده، مشاهده نشده است، شكي هم به بيماري نيوكاسل بود 
كه اين مورد هم منتفي شد و جواب آزمايشات در اين زمينه 
منفي بود. او با اشاره به اينكه آزمايشات و بررسي هاي ديگري 
در اين زمينه انجام شده اس��ت، افزود: همكاران ما بر روي 
عوامل ديگر و ساير بيماري هاي احتمالي كار كرده و اين موارد 

را بررس��ي مي كنند؛ اما چون تاكنون موردي قطعي نشده 
است نمي توانيم اظهارنظري در اين زمينه صورت دهيم. در 
اين ميان مسموميت عمدي هم يكي از احتماالت است كه 

در حال بررسي آن هستيم. 

ازردپايشكارچيانتاتخليهسموكوددرتاالب
موضوع مرگ مشكوك پرندگان مهاجر در تاالب ميانكاله، 
البته از محيط زيس��ت و دامپزش��كي فراتر رفته و برخي 
نمايندگان مجلس هم نسبت به آن واكنش نشان دادند. 
علي محمد شاعري، عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي، 
آب، منابع طبيعي و محيط زيست با توجه به افزايش تعداد 
تلفات پرندگان مهاجر در تاالب ميانكاله از مراجع قضايي 
خواس��تار ورود جدي به اين موضوع و شناسايي و برخورد 
با مقص��ران اصلي حادثه ش��د. با اين حال كارشناس��ان 
محيط زيست هم معتقدند هر چيزي مي تواند عامل اين 
مرگ مشكوك باشد و اين بار مس��ووالن نبايد از كنار آن 
ساده رد ش��وند. مهدي جمالي، كارشناس حيات وحش 
درباره اين موضوع بي��ان كرد: تا زماني كه نتيجه آزمايش 
مشخص نشود، نمي توان اظهارنظر دقيقي در مورد مرگ 
دسته جمعي پرندگان وحشي در ميانكاله داشت، چرا كه 

تعدادي از گونه هاي موجود در اين تاالب به دليل مشكوكي 
از بين رفتند و اكثر گونه هاي موجود از اين حادثه مشكوك 
جان سالم به در بردند. با اين حال در شرايطي كه هنوز نتايج 
آزمايشي مشخص نشده، مي توان سناريوهاي مختلفي را 
پيش رو قرار داد، ولي هيچ يك از اينها نمي تواند از پشتوانه 
علمي برخوردار باشد و در حد اظهارنظر شخصي يا شايعات 
مي تواند باشد. او درباره دست داشتن شكارچيان غيرمجاز در 
اين اتفاق افزود:   احتمال مسموميت ناشي از ريختن فضوالت 
يا حتي بقاي سموم كشاورزي در داخل تاالب ميانكاله از 
سوي برخي افراد ناآگاه مي تواند در اين تلفات دخالت داشته 
باشد، اما به نظر مي رسد اينكه شكارچي بخواهد براي شكار 
بيشتر دست به اين كار زده باشد، خيلي دقيق نبوده، چرا كه 
بيشتر گونه هاي غير شكاري در اين حادثه تلف شدند. اما با 
توجه به رفتار تاريخي شكارچيان غيرمجاز در اين منطقه و 
همچنين پرونده اي كه سال ها قبل در همين تاالب اتفاق 
افتاد به نظر مي رسد مسووالن بايد اين فرض را هم جدي 
گرفته و راحت از كنار آن عبور نكنند، چرا كه اگرچه گونه هاي 
غيرشكاري از بين رفته اند اما گاهي اين موضوع مي تواند 
تالش براي آم��اده كردن فضا جهت زمين خواري رخ داده 

باشد كه بايد گوش به زنگ بود. 

افرادي كه از چين و كشورهاي آسياي جنوب شرقي وارد 
ايران مي شوند نبايد با خودشان خوراكي همراه داشته باشند، 
موارد مشكوك به كرونا بالفاصله تحت مراقبت و بررسي قرار 
مي گيرد، كيت هاي تشخيص ويروس به زودي وارد كشور 
مي شوند و آنگونه كه مسووالن وزارت بهداشت مي گويند، 
وضعيت در رابطه با ويروش كرونا در ايران تحت كنترل است. 
رييس اداره مراقبت بيماري هاي مش��ترك بين انسان 
و حيوان وزارت بهداش��ت از ورود كيت هاي تشخيصي  
ويروس كرونا ۲۰۱۹ تا چند روز آينده به كشور خبر داد. 
حس��ين عرفاني در ارتباط با ويروس كرونا ۲۰۱۹ كه در 
كشور هاي مختلف شايع شده است، گفت: بنا بر حدسيات، 
منبع اوليه اين ويروس بازار فروش ماهيان و آبزيان دريايي 

بوده و انتقال فرد به فرد سبب ابتالي تعداد زيادي از افراد 
شده است. حداقل تا ديروز ۱۰۰۰ نفر به اين ويروس مبتال 
شده اند و ۲۷ نفر جان باختند.  او در ادامه افزود: با توجه به 
گزارشاتي كه از كش��ورهاي ديگر وجود دارد، در امريكا، 
تايوان، تايلند، كره جنوبي، استراليا و ژاپن هم مواردي از 
ابتال يافت شده است. عرفاني با تاكيد بر اينكه تمام تمهيدات 
الزم براي جلوگيري از انتقال اين بيماري به داخل كشور 
انجام شده است، به ايلنا گفت: تنها مبدا مستقيم با مسافران 
چيني كه احتمال انتقال ويروس را ايجاد مي كند، فرودگاه 
بين المللي امام است كه مس��ووالن فرودگاه و مسووالن 
پايگاه بهداشت مرزي، مسافران ورودي از كشور را به صورت 
فعال، مورد معاينه قرار مي دهند و موارد مشكوك جهت 

معاينه بيشتر به مراكز بهداشتي و درماني منتقل مي شوند. 
تاكنون ما مورد مثبتي از ابتال در كشور نداشته ايم. 

مسافرانايرانيقبلازخروجآموزشميبينند
وي ادام��ه داد: همچنين به افرادي كه از كش��ور به مقصد 
چين خارج مي ش��وند، اطالعات و آموزش هاي الزم داده 
مي ش��ود تا از ابتالي آنها و انتقال ويروس به وس��يله آنها 
جلوگيري شود.با توجه به اينكه هموطنان ايراني به كشور 
چين و ساير كش��ورهايي كه در آنها ويروس كرونا گزارش 
ش��ده اس��ت، رفت و آمد دارند به آنها توصيه مي كنيم كه 
عالئم و راه هاي انتقال بيماري را بشناسند و در صورت بروز 
هر گونه عالمت مشكوك به پزشك مراجعه كنند.رييس 

اداره مراقبت بيماري هاي مش��ترك بين انسان و حيوان 
وزارت بهداشت گفت: همچنين مسافران ورودي از ساير 
مسيرهاي مرزي زميني و هوايي كه امكان انتقال بيماري از 
مبدا چين را به شكل غيرمستقيم ممكن مي كنند، توسط 
پايگاه هاي بهداشت مرزي كنترل مي شوند. او در ارتباط با 
مس��يرهاي انتقال بيماري افزود: بايد توجه كرد كه موارد 
اوليه بيماري از مصرف آبزيان ايجاد ش��ده است. احتمال 
انتقال اين بيماري از حيوان به انسان و انسان به انسان وجود 
دارد. به احتمال زياد انتقال اين بيماري از مجراي تنفسي 
ص��ورت مي گيرد. ۶ ن��وع از ويروس كرونا از س��ال ۲۰۱۹ 
براي ما ش��ناخته شده بود كه ۲ نوع از آن )سارس و مرس( 
خطرناك محسوب مي شد. نوع هفتم اين ويروس هم تحت 
نام كرونا ويروس ۲۰۱۹ نام گذاري ش��ده است.  عرفاني در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا با وجود تحريم ها مشكلي براي 
تهيه كيت هاي تش��خيصي نداريم؟ بيان كرد: در كشور 

بهترين آزمايشگاه هاي تشخيصي را در بحث مراقبت هاي 
عفوني تنفسي از  جمله كرونا داريم. بنا بر آخرين گزارش ها 
امكانات بسيار مناسبي براي تشخيص بيماري هاي خانواده 
كرونا داريم. به محض اينكه مش��خص شود با چند نوع از 
ويروس كرونا مواجه هستيم، ما تمام كيت هاي تشخيصي و 
اختصاصي را براي تمام بيماري هاي خانواده كرونا خواهيم 
داشت. ما هيچ مشكلي از لحاظ آزمايشگاهي نداريم.  وي در 
ادامه گفت: زيرساخت هاي الزم وجود دارد، اقدامات الزم در 
رابطه با انواع بيماري كرونا را قبال هم انجام مي داديم، پس 
انجام دادن اين اقدامات امروز هم انجام مي گيرد. كيت هاي 
تشخيص اختصاصي چند روز آينده وارد كشور خواهد شد. 
كيت تشخيصي ويروس كرونا ۲۰۱۹ در كشور آلمان توليد 
شده است و ما نيز پس از شيوع ويروس در چين و گسترش 
آن براي تهيه كيت اقدام كرده ايم و آزمايشگاه مرجع سالمت 

براي شناسايي ويروس كرونا ۲۰۱۹ آمادگي دارد. 
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پوششدانشآموزيمدارس
غيردولتيكشور11.83درصداست

معان وزير آموزش و پرورش گفت: مطابق سند 
ششم توسعه كشور پوش��ش دانش آموزي در 
مدارس غير دولتي كشور ۱۵ درصد پيش بيني 
شده كه هم اكنون ۱۱.8۳ درصد دانش آموزان 

تحت پوشش اين مدارس هستند. 
مجتبي زيني وند در جلس��ه ش��وراي آموزش 
و پرورش اس��تان هرمزگان گف��ت: آنجايي كه 
مطابق برنامه شش��م توس��عه تعداد ۱۵ درصد 
دانش آموزان بايد تحت پوش��ش مدارس غير 
انتفاعي قرار بگيرند، الزم است آموزش و پرورش 
اس��تان ها براي تحقق اين ام��ر برنامه مدوني 

داشته باشند. 
وي اف��زود: در ح��ال حاضر ميانگي��ن حضور 
دانش آموزان در مدارس غير دولتي در كش��ور 
۱۱.8۳ درص��د اس��ت و اي��ن آمار در اس��تان 
هرمزگان ح��دود ۱۰ درصد اس��ت. زيني وند 
تحقق اين امر را داشتن برنامه ريزي و قرار دادن 
مش��وق هايي براي تأسيس مدارس غيردولتي 
دانس��ت و گفت: بخش��ي از كار درون سازماني 
است كه ادارات آموزش و پرورش بايد ذهنيت 
جامع��ه را در مورد مدارس غير دولتي روش��ن 
سازند و شرايطي را فراهم سازند تا روند آموزشي 
و پرورشي اين مدارس بيش از پيش ارتقا يابد. 
رييس سازمان مدارس غيردولتي كشور ادامه 
داد: براي توسعه مدارس غيردولتي بايد برخي 
امالك مازاد آموزشي براي تأسيس اين مدارس 
در اختيار موسس��ان قرار گيرد و نيز تسهيالت 
الزم را در اختيار آنها قرار داد. كه در اين زمينه 
نيازمند همكاري ساير دستگاه هاي عضو شوراي 

آموزش و پرورش است.

1۵درصدهزينهداروييبيمه
سالمتبرايداروهايسرطان

مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران گفت: ۱۵ 
درصد هزينه دارويي س��ازمان بيمه سالمت در 
بخش سرپايي در سال ۹۷ صرف تامين داروهاي 
بيماران مبتال به س��رطان ش��ده اس��ت.  طاهر 
موهبتي افزود: در ۹ ماهه اول سال ۹8 نيز هزينه 
دارويي تعداد ۴۳۷۴ بيمه شده مبتال به سرطان 
به مبلغ ۲۳۵ ميليارد تومان در بخش س��رپايي 
توسط اين سازمان پرداخت شده است. وي ادامه 
داد: در حال حاضر تعداد داروهاي شيمي درماني 
تحت پوشش سازمان بيمه سالمت، ۱8۱ قلم )با 
احتساب انواع دوزها( است كه حدود ۷.۵ درصد 
از كل داروهاي تحت پوشش اين سازمان را شامل 
مي شود. بخشي از هزينه اين داروها از محل يارانه 
دارويي بيماران خاص و صعب العالج پوش��ش 
داده مي شود. مديرعامل سازمان بيمه سالمت 
بيان ك��رد: به منظور كاه��ش پرداخت از جيب 
بيمه شدگان، بيش از نيمي از اين داروها با سهم 
س��ازمان ۹۰ درصد در بخش سرپايي در اختيار 
بيماران قرار مي گيرد. تعداد ۱۱8 قلم از اين داروها 
بر اساس تشكيل پرونده در سامانه تاييد خدمات 
و ارايه مدارك بيماري از س��وي بيمه شده، ارايه 
مي شوند. بنابر اعالم روابط عمومي سازمان بيمه 
سالمت، موهبتي افزود: براي ۱۲ داروي شيمي 
درماني، راهنماي تجويز از سوي وزارت بهداشت 
ابالغ شده و اجراي اين راهنماهاي تجويز از طريق 
سامانه تاييد خدمات كنترل مي شود. وي بيان 
كرد: در راستاي حفظ س��المت بيمه شدگان و 
اطمينان يافتن از اعتبار داروي دريافتي، ۱۲8 قلم 
از اين داروها مشمول كنترل كد اصالت هستند 
كه شناسه اصالت آنها با استفاده از سامانه تاييد و 
اتصال به وب سرويس سازمان غذا و دارو كنترل 
ش��ده و از ارايه داروي تاريخ گذش��ته يا داروي 

نامعتبر جلوگيري مي شود.

سهم بخش بهداشت از بودجه 99 

دستگيري ۳۲۴ هزار قاچاقچي و معتاد در 9 ماه

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي 
اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در بخش بهداشت 
و درمان را بررسي كرد و از رشد ۹ درصدي اين بودجه در 
اعتبارات امور سالمت خبر داد. دفتر مطالعات اجتماعي 
اين مركز روز يكشنبه در گزارش��ي با عنوان »بررسي 
اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور ۵۶. بخش بهداشت 
و درم��ان« آورده اس��ت: از جمله نكات مه��م در مورد 
اعتبارات بهداشت و درمان كشور در اليحه بودجه سال 
۱۳۹۹ مي توان به مواردي همچون اين مهم كه اعتبارات 
امور سالمت معادل ۷۰۳.۴۴۰ ميليارد ريال است كه در 
مقايسه با قانون بودجه سال ۱۳۹8، ۹ درصد رشد داشته 
اس��ت. اين گزارش افزود: از اين بين، فصول بهداشت و 
درمان هركدام با رشد حدود ۱۰ درصد و فصل تحقيق 
 و توس��عه نيز با كاهش ۲۷ درصدي روبرو بوده اس��ت.

براساس اين گزارش، مجموع اعتبارات وزارت بهداشت 
معادل ۹8۷.۳88 ميليارد ريال اس��ت كه نس��بت به 

سال گذشته ۱۰ درصد رشد داش��ته است. بيشترين 
رشد در اعتبارات زيرمجموعه وزارت بهداشت، مربوط 
به رديف هاي متفرقه و دانش��گاه هاي علوم پزش��كي 
 اس��ت كه به ترتيب ۱۵ و ۱۰ درص��د افزايش يافته اند.

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي 
همچنين تصريح كرد: درمجم��وع ۶۰۳.۶۹۴ ميليارد 
ريال اعتبار براي دانشكده ها و دانشگاه هاي علوم پزشكي 
لحاظ شده است. بالغ بر 8۷ درصد اين اعتبارات براي امور 
مربوط به بهداشت و درمان، حدود ۱۲ درصد براي اجراي 
برنامه هاي آموزشي و كمتر از ۱ درصد )۶/۰ درصد( نيز 
 براي موسسات و مراكز پژوهشي در نظر گرفته شده است.

اين گزارش افزود: مجموع��ًا ۲۰.۹۰۰ ميليارد ريال، از 
محل اعتبارات رديف هاي ستادي وزارت بهداشت )به 
ميزان ۱۰.۹۰۰ ميلي��ارد ريال( و اعتبارات طرح تحول 
س��المت )مبلغ ۱۰.۰۰۰ ميليارد ري��ال(، براي اجراي 
برنامه پزشك خانواده در نظر گرفته شده است. اين در 

حالي است كه اعتبار مورد نياز اعالم شده توسط وزارت 
بهداش��ت براي حف��ظ وضع موجود ح��دود ۲8.۰۰۰ 
ميليارد ريال بوده و حدود ۲۰ ميليارد ريال اعتبار براي 
پرونده الكترونيك س��المت در نظر گرفته شده است. 
گزارش مركز پژوهش ها خاطرنشان ساخت: همچنين 
۵۴۰ ميلي��ارد ريال نيز ب��راي اس��تقرار پايگاه برخط 
بيمه شدگان درمان كشور موضوع بند »چ« ماده )۷۰( 
قانون برنامه ششم توسعه در اختيار سازمان بيمه سالمت 
قرار خواهد گرفت. براس��اس ارقام اعالم شده از سوي 
مسووالن وزارت بهداشت، اعتبار الزم براي اجراي كامل 
پرونده الكترونيك ح��دود ۴.۰۰۰ ميليارد ريال برآورد 
شده است. براساس مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي، اعتبارات سازمان بيمه سالمت ايران در 
اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ با حدود ۹ درصد رشد نسبت 
به قانون بودجه سال ۱۳۹8، معادل ۱۳۵ هزار ميليارد 

ريال در نظر گرفته شده است. 

معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر از افزايش ۱۷ درصدي كش��فيات مواد مخدر طي 
۹ ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته خبر داد. ناصر 
اصالني درباره ميزان كش��فيات مواد مخدر سال جاري 
نسبت به سال گذشته بيان كرد: مجموع كشفيات ۹ ماهه 
س��ال جاري ۷۱۶ تن و ۵۳۵ كيلوگرم است كه نسبت به 
سال گذشته با رشد حدود ۱۷ درصدي همراه بوده است. 
8۰ درصد از مجموع اين كش��فيات مربوط به ترياك، ۲ 
درصد هروئين، ۹ درصد حش��يش، ۳ درصد مورفين، ۲ 
درصد شيشه و ۴ درصد ساير مواد مخدر است. او با بيان 
اينكه عمليات هاي درگيري ۹ ماهه سال جاري نسبت به 
سال گذشته با رشد ۵۷ درصدي همراه بوده است، گفت: 
طي ۹ ماه س��ال جاري ۱۵8۷ باند متالشي و ۱۳ هزار و 
8۷۶ دستگاه خودرو توقيف شده است كه نسبت به سال 

گذشته با رشد پنج درصدي همراه بوده است. معاون مقابله 
با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر به ايسنا 
گفت: ميزان كشفيات سالح و مهمات در ۹ ماه سال جاري 
نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزايش يافته است، اين 
درحالي است كه تعداد شهدا نسبت به ۹ ماهه سال گذشته 
8۳ درصد كاهش يافته است، به طوري كه طي ۹ ماهه سال 
جاري تعداد شهداي حوزه مبارزه با مواد مخدر دو نفر اعالم 
شد اما اين آمار در سال گذشته ۱۲ نفر بود، كه علت اين 
موضوع به دليل آن است كه نيروهاي مقابله اي اقدامات 
خود را حرفه اي كرده ان��د و اين موضوع منجر به كاهش 
تعداد شهداي حوزه مبارزه با مواد مخدر شده است. به گفته 
اصالني، مجموع دستگيري هاي سال جاري ۳۲۳ هزار و 
۹۹۵ نفر بوده است كه نسبت به سال گذشته چهار درصد 
افزايش داشته است. اين دستگيري ها شامل قاچاقچيان، 

خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر است.  او در 
ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش كشفيات مواد 
مخدر به معناي موفقيت در ح��وزه مبارزه با مواد مخدر 
است؟ توضيح داد: باتوجه به خشكسالي كشور افغانستان 
و به دنبال آن آفت زدگي زمين هاي آن طي سال گذشته، 
توليد و كش��ت مواد مخدر كاهش يافت ولي كشفيات و 
شبكه ها و باندهاي تهيه و توزيع مواد مخدر روند افزايشي 
دارد كه از مجموع كشفيات ۷۵ درصد مربوط به شرق و 
حاشيه شرق كشور بوده است كه نسبت به سال گذشته 
۱۳ درصد افزايش داشته اس��ت. وي افزود: نحوه كشف 
نيز ۷۴ درصد اطالعاتي بوده اس��ت كه اين توفيق حاكي 
از برنامه ريزي اصول��ي و فعاليت هاي مضاعف و اقدامات 
جهادي و حرفه اي نيروه��اي مقابله كننده در برخورد با 

قاچاقچيان در سال جاري بوده است.
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در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد 

88  درصد  درآمدهاي شهرداري تهران در 9 ماهه نخست امسال تحقق يافت

افزايش10درصدي عوارض كسب و پيشه 

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري |
 روز گذش��ته گزارش عملكرد حس��اب درآمد و هزينه 
آذرماه و نيز 9 ماهه ش��هرداري در دس��تور كار جلسه 
شوراي شهر تهران قرار گرفت و خزانه دار شوراي شهر 
از تحقق 88 درصدي درآمدهاي ش��هرداري تهران در 
9 ماهه امسال خبر داد. همچنين اليحه تعيين عوارض 
كسب و پيش��ه س��ال 99، يك فوريت لوايح عوارضي 
ش��هر تهران، درآمد هزينه هاي متمم بودجه و اصالح 
مصوبه تخفيف به اسناد نكول شده )اسنادي كه مفاد آن 
به طور كامل اجرا نشده اند( نيز از ديگر مصوبات جلسه 
روز گذشته شوراي ش��هر بود. همچنين در اين جلسه 
پيشنهاد حمايت شهرداري از مشاغل خانگي قشرهاي 
آسيب پذير مطرح ش��د و با 15 راي موافق به تصويب 
رسيد. عالوه بر اين، اليحه اخذ صدور پروانه ساختماني 
بر اساس مرغوبيت مكاني ساختمان نيز از ديگر مصوبات 

جلسه شوراي شهر بود.
به گزارش »تعادل«، اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
روز گذش��ته اليحه تعيين عوارض كسب و پيشه سال 
99 ش��هر تهران را به تصويب رس��اندند. بر اين اساس، 
عوارض س��االنه كسب و پيش��ه كه حدود 5 سال هيچ 
تغييري نكرده بود، 1۰ درصد افزايش يافت.  سيد محمود 
ميرلوحي، رييس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شورا 
در جريان بررسي اين اليحه توضيح داد: جدول مربوط 
به عوارض كسب و پيشه حدود هزار و 126رديف شغلي 
مربوط به فروشندگان، توليد كنندگان و صادر كنندگان 
و مشاغل خدماتي است كه سهم شهر تهران از اين هزار 
و 126رديف شغلي، حدود 45۰ هزار واحد كسب و پيشه 
اس��ت. با اين وجود، سهم ش��هرداري تهران از دريافت 
عوارض از اين مشاغل حدود 2۰۰ ميليارد تومان است. 
اين در حالي اس��ت كه گردش مالي مشاغل در تهران 
حدود 4۰ درصد توليد ناخالص داخلي كش��ور است و 
مي توان تخمين زد كه مبلغ قابل توجهي مي تواند سهم 

درآمدي شهر باشد. 
ميرلوحي با بيان اينكه متاسفانه فهرست واحد هاي كسب 
و پيشه در تهران مدرن نشده است، افزود: اين در حالي 
است كه مشاغل جديد و فناورانه و استارت آپ ها بايد به 
اين فهرس��ت اضافه شوند. بنا بر اطالعات به دست آمده 
گردش كلي شركت هاي فناورانه حدود 6۰هزار ميليارد 
تومان است كه تهران از اين مبالغ سهمي ندارد و از اين 
رو، بايد تمهيدات الزم در اين خصوص انديشيده شود. 
اگر از هر واحد كس��ب و پيش��ه كه در حدود 45۰ هزار 
واحد مي شوند، بتوانيم 5۰۰ هزار تومان به عنوان عوارض 
كسب و پيشه دريافت كنيم بالغ بر 225 ميليارد تومان 
خواهد ش��د. عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران افزود: 
تهران معدن طال و زعفران كاري ندارد، بنابراين عوارض 
واحدهاي كسب و پيشه بخشي از منابع درآمدي شهر 
است. بنابراين سهم شهرداري تهران از اين درآمد عظيم 
بسيار ناچيز بوده كه بايد دريافت شود. او با اشاره به شرايط 
اقتصادي حاكم بر كشور اطمينان داد كه اصالحات انجام 
شده در جدول سال آينده با شيب ماليمي در نظر گرفته 

شده است.در ادامه كليات اليحه به تصويب رسيد.

   تصويب يك فوريت لوايح 
عوارضي شهر تهران

در ادامه اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران با يك فوريت 4 
اليحه عوارضي شهر تهران موافقت كردند. اين عوارض تا 
15 بهمن فرصت تعيين تكليف و تصويب دارند. در ابتداي 
بررسي اين امر مظاهريان معاون برنامه ريزي و امور شوراي 
شهرداري تهران گفت: از آنجا كه عوارض شهر تهران براي 
سال بعد بايد تا 15 بهمن ماه تصويب شود،  در نتيجه اين 

عوارض را با قيد فوريت تقديم شورا كرديم.
اين 4 اليحه عبارت بودند از »اصالحيه مصوبه اخذ عوارض 
حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر تهران«، اليحه »نحوه 
محاس��به و دريافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت 
دوره اي بر دكل و آنتن هاي مخابراتي در ش��هر تهران«، 
اليحه »تعيين عوارض ت��ردد جهت مديريت ترافيك و 
كنترل آلودگي هوا«، اليحه» نحوه محاس��به و دريافت 
عوارض ص��دور پروانه س��اختماني مبتني بر مرغوبيت 
مكاني امالك شهر تهران«كه به ترتيب مورد بررسي قرار 
گرفت و يك فوريت اين عوارض با راي موافق اعضاي شورا 

به تصويب رسيد.

   تصويب درآمد هزينه هاي متمم بودجه 
در ادامه جلسه علني شوراي شهر تهران بخش هزينه اي 
متمم بودجه سال 98 مورد بررس��ي قرار گرفت و اعضا 
بخش هزينه اي را به تصويب رساندند. هفته گذشته بخش 
درآمدي متمم نيز به تصويب رسيده بود و محسن هاشمي 
به درخواست دو عضو كميس��يون برنامه و بودجه براي 
دومين بار كليات اين اليحه را به رأي گذاشت كه با 1۷ رأي 
از 2۰ عضو حاضر به تصويب رسيد. مجيد فراهاني، رييس 
كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران در جريان 
جلسه ديروز با اش��اره به لزوم اجراي پروژه هاي كوچك 
مقياس محلي خواستار افزايش تبصره اي در متمم بودجه 
98 شد.به منظور اجراي پروژه هاي كوچك مقياس محلي 
در اجراي س��ند توسعه محله و اخذ نظر ش��وراياران در 
مديريت مصارف محلي بودجه پيشنهاد مي شود تبصره اي 
افزوده ش��ود. فراهاني در رابطه با تبصره الحاقي تصريح 
كرد: با توجه به اهميت بهبود كيفيت زندگي در محالت 
شهر تهران و استفاده از ظرفيت و توان شوراياران منتخب 
در بودجه ريزي براي حل مشكالت محله، مبلغ 1,۷5۰ 
ميليارد تومان با عنوان »اعتبارات توسعه محلي )اجراي 
پروژه هاي كوچك مقياس در اجراي سند توسعه محله با 
اخذ نظر از شوراياران( « براي اجراي پروژه ها و فعاليت هاي 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي كوچك مقياس موثر در 
حل مشكالت محله و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان 
را با اخذ نظر شوراياران در اجراي سند توسعه محله را با 
اولويت بخشيدن به محالت كمتر توسعه يافته در سطح 
شهر تهران هزينه كند. اين پيشنهاد مورد تصويب اعضاي 

شوراي شهر تهران قرار گرفت.

   اصالح مصوبه تخفيف به اسناد نكول شده
همچنين در اين جلس��ه اعضاي ش��وراي ش��هر تهران 
بخش��ي از مصوبه هفته گذشته درباره اسناد نكول شده 

را اصالح كردند.
 هاشمي با اش��اره به اينكه شوراي ش��هر هفته گذشته 
مصوبه اي در خصوص اس��ناد نكول شده داشت، گفت: 
بر مبناي اين مصوبه مقرر شد با تعيين مبالغ و زمان هاي 
مش��خصي به افراد تخفيف دهيم اما اين موضوع هفته 
گذش��ته س��وءتفاهماتي به وجود آورد كه براي حل آن 
پيشنهاد دادند يك بار ديگر اين بخش از مصوبه در شورا 
بررسي گردد. او افزود: در متن پيشنهاد نوشته شده بود كه 
خسارت تاخير بايد ارايه شود اما در جدول مربوطه كه در 
مورد تخفيفات بود، به اين موضوع توجه نشد و از آنجايي 
كه متن مصوبه با پيش��نهاد مصوب متفاوت بود، نشان 
مي دهد كه اعضاي شورا بر موضوع تسلط نداشتند و در 
زماني كه آن را به شهرداري ارايه كرديم، معاونت مالي بر 

اين موضوع ايراد گرفت. 
هاشمي با اشاره به اينكه بازه زماني كه براي ارايه تخفيف 
در نظر گرفته شده متفاوت است، گفت: ما در آن مصوبه 
مقرر كرديم كه اس��ناد با سررسيد س��ال 9۰ به قبل كه 
مي تواند يك بازه بيش از 2۰ س��اله را شامل شود. قطعا 
مبالغي كه در پرداخت واريز مي شود، ارزش واقعي ندارد 
چرا كه ممكن اس��ت يك نفر زمان��ي 5 ميليون جريمه 
شده باش��د اما 5 ميليون آن زمان كجا و االن كجا؟ پس 
از صحبت هاي رييس ش��وراي شهر، عبدالحميد امامي 
معاون مالي ش��هرداري تهران گفت: به نظر مي رسد در 
اين مصوبه يك اشتباه تايپي صورت گرفته است چرا كه 

درصد تخفيف و مبالغ اسناد مشخص است. واقعيت اين 
است كه بايد اينگونه پرونده ها تعيين تكليف شوند چراكه 
بعضا مواردي وجود دارند كه ميزان جريمه از اصل پول 
بيشتر است. براي مثال شخصي پرونده اش 2۰ ميليون 
تومان حكم داشته اما به دليل عدم پرداخت اين مبلغ حاال 
جريمه اي به ۳۰۰ ميليون رسيده است.هاشمي پيشنهاد 
داد كه به جاي استفاده از كلمه خسارت و تاديه از كلمه 
كلي تر اسناد نكول شده استفاده شود و اين پيشنهاد مورد 

موافقت اعضاي شوراي شهر قرار گفت.

   حمايت شهرداري از مشاغل خانگي 
پيشنهاد حمايت شهرداري از مشاغل خانگي قشرهاي 
آسيب پذير از ديگر موضوعاتي بود كه در جلسه شوراي 
شهر مطرح شد و موافقان و مخالفان نظرات خود را در اين 
باره مطرح كردند. حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي شوراي شهر تهران گفت: واژه حمايت در اين 
زمينه بايد تاليف ش��ود كه به نظرم تسهيل گري در امر 
توزيع، كمك و بازاريابي همچنين اختصاص مكان براي 

فروش محصوالت افراد در معرض آسيب است.
در ادامه صدراعظم نوري، عضو شوراي شهر گفت: بازاريابي 
بر عهده شهرداري نيست و بايد عنوان هدايت اصالح شود. 
مس��ووليتي را بر روي دوش ش��هرداري مي گذاريد كه 
بعدا دردسرساز است. تسهيل گري يعني ارايه فضا براي 
فروش محصوالت افراد در معرض آسيب ولي تبليغ آن بر 
 عهده شهرداري نيست و تنها مطالبه گري به همراه دارد. 
در ادام��ه نظري گفت: هر چند كه خيلي با صحبت هاي 
خانم نوري اختالف نظر ندارم ولي منظور ما از تبليغ اين 

است كه از طريق برخي بيلبوردها اطالع رساني شود كه 
مشاغل خانگي افراد آسيب پذير نمايشگاهي در مكاني 
مش��خص دارد. حسن رس��ولي نيز گفت: من با تعريف 
جامعه مفه��وم حمايت مخالفتي ندارم ولي بايد تكليف 
ش��هرداري براي بازاريابي مشخص شود به نظرم اصالح 
واژه انج��ام دهيد تا با تعيين ح��دود جامعه هدف دچار 

سردرگمي نشود.
سرانجام ابراهيم اميني نائب رييس شوراي شهر تهران 
گفت:  منظور از حمايت، اختصاص اماكن شهرداري براي 
فروش محصوالت خانگي افراد در معرض آس��يب است 
و اگر امكانات و ظرفيت هاي تبليغي وجود داش��ته باشد 
ش��هرداري الزم است اقداماتي را انجام دهد. در نهايت با 
15 راي موافق در شوراي شهر شهرداري ملزم به حمايت 

از مشاغل خانگي افراد در معرض آسيب شد.

   تحقق 88 درصدي درآمدهاي شهري
روز گذشته حسن رسولي، خزانه دار شوراي شهر تهران 
گزارش عملكرد حس��اب درآمد و هزين��ه آذر ماه و نيز 
گزارش عملكرد حساب درآمد و هزينه 9 ماهه شهرداري 
تهران را در صحن ش��ورا قرائت كرد. ب��ه گفته او، درآمد 
شهرداري تهران در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 1۳ درصد افزايش يافته است و از ۷5 درصد سال 
گذش��ته به 88 درصد رشد كرده است. به گفته رسولي، 
شهرداري تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده 
در برش عملكردي ماهانه خود نسبت به تامين منابع در 
سقف هزار و 569 ميليارد تومان اقدام و به همين ميزان 
مصارف خود را تنظي��م و تعادل ميان منابع و مصارف را 
برقرار كند، در اين ماه مبل��غ هزار و 2۷۰ ميليارد تومان 
معادل 81 درصد درآمد كسب كرده است. همچنين از 
كل درآمدها مبلغ هزار و 14۰ميليارد تومان آن معادل 
9۰درص��د نقد، 1۰ درص��د )129 ميلي��ارد تومان( آن 
غيرنقد، 49درصد )556ميليارد تومان( پايدار و 51درصد 

آن )58۳ ميليارد تومان( ناپايدار است.
خزانه دار شوراي شهر تهران درباره عملكرد هزينه اي نيز 
گفت: شهرداري تهران در بخش مصارف تا سقف هزار و 
454 ميليارد تومان اجازه هزينه كرد داشته است و با اعالم 
مبلغ هزار و 2۳9 ميليارد تومان هزينه ثبت شده در اين 
ماه، تقريبا 85 درصد مصارف خود را منظور و ثبت كرده 
است. از اين مبلغ 8۷ درصد به صورت پرداخت نقدي و 1۳ 
درصد هزينه غيرنقدي است. نايب رييس كميسيون برنامه 
و بودجه شوراي شهر تهران درباره عملكرد حساب درآمد و 
هزينه 9 ماهه نيز گفت: شهرداري تهران بر اساس بودجه 
مص��وب موظف بوده، در برش عملك��ردي 9 ماهه خود 
نس��بت به تامين منابع در سقف 14هزار و 121 ميليارد 
تومان اقدام كند. طي اين دوره9 ماهه مبلغ 12هزار و 449 
ميليارد تومان معادل 88 درصد درآمد كسب شده است.

بنابراين طي 9 ماهه مذكور كسري عملكرد 1۰2 ميليارد 
تومان معادل يك درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده 
مي شود.  او با بيان اينكه از كل درآمد 9ماهه، 9هزار و 911 
ميليارد تومان آن مع��ادل 8۰درصد نقد و 2۰درصد آن 
)2هزار و 5۳۷ ميليارد تومان( غيرنقد است.از كل درآمد 
نقدي وصولي ۳8 درصد آن درآمد پايدار و 62 درصد آن 

درآمد ناپايدار است. 
رس��ولي درباره عملكرد هزينه اي 9 ماهه اعالم كرد: در 
اين دوره شهرداري اجازه داشته حداكثر تا سقف اعتبار 
مصوب به مبلغ 1۳هزار و 9۰ ميليارد تومان هزينه كند. 
طي دوره مذكور مبل��غ 1۰هزار و 666 ميليارد تومان به 
ميزان 81 درصد هزينه در دفاتر ثبت ش��ده است.از اين 
مبلغ 96 درصد به صورت پرداخت هاي نقدي و 4درصد 
هزينه غيرنقدي است. بديهي است اين شاخص نمايانگر 
ميزان ثبت رويدادهاي هزينه اي در دفاتر مالي بوده و آثار 

ديگري بر آن مترتب نيست. 
خزانه دار ش��وراي ش��هر تهران در تش��ريح رديف هاي 
هزينه هاي جاري9 ماهه نيز گفت: عملكرد حقوق پرسنل 
رسمي و قراردادي نس��بت به اعتبارات مصوب 9 ماهه 
9۳درصد، عملكرد حقوق سازمان ها و شركت ها و ادارات 
مستقل نسبت به اعتبارات مصوب 9ماهه 112 درصد، 
عملكرد بازپرداخت اصل و س��ود تسهيالت، سود اوراق 
مشاركت نسبت به اعتبارات مصوب 9ماهه 289 درصد و 
عملكرد تسويه بدهي )ساير مطالبات( نسبت به عملكرد 

۷12 درصد است.

همگام با پايان مرحله نخست صورت گرفت

حذف 42 درصد  ثبت نام كنندگان از طرح ملي مسكن
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه دور نخس��ت ثبت نام در طرح مسكن ملي به 
پايان رسيده است و 26۰ هزار نفر در كل كشور در اين طرح 
ثبت نام كرده اند، وزير راه و شهرسازي از حذف ٤٢ درصد از 
ثبت نام كنندگان در اين دور خبر داده است. به گفته محمد 
اسالمي فقط 58 درصد از افرادي كه در سامانه طرح اقدام 
ملي مسكن ثبت نام كرده اند شرايط دريافت واحد مسكوني را 
دارند. اسالمي اظهار مي كند: مرحله دوم ثبت نام مسكن ملي 
تا قبل از عيد آغاز مي شود، البته پيش از اين بارها مسووالن 
وزارت راه و شهرسازي پيش بيني كردند كه بين ۳۰ تا 4۰ 
درصد ثبت نام كنندگان شرايط الزم را براي دريافت پيامك 
نهايي ندارند. به گزارش ايرنا، او به پايان پااليش اطالعات 
متقاضيان مسكن ملي اشاره مي كند و مي گويد: براي ٥٨ 
درصدي كه در دور اول واحد شرايط شناخته شدند، ١٤٠ 
هزار واحد ساخته مي شود و تعداد زيادي زمين در شهرهاي 
بزرگ به گروه هاي واجد شرايط داده مي شود كه بايد سازمان 
نظام مهندسي در تهيه نقشه ها و نظارت بر ساخت و ساز 
حضور موثر داشته باشد. اسالمي با درخواست از دوره جديد 
مديريت سازمان نظام مهندسي براي مديريت طرح اقدام 

ملي مسكن اضافه مي كند: فاز دوم ثبت نام قبل از پايان سال 
انجام مي شود و شناسايي متقاضيان واقعي در مرحله دوم 
آسان تر خواهد بود. وزيرراه و شهرسازي تصريح مي كند: 
طرح مسكن ملي فرصت ساخت و ساز زيادي را در كشور 
تعريف مي كند كه در اين شرايط نقش آفريني سازمان نظام 
مهندسي كشور پررنگ تر خواهد بود. طرح ملي مسكن براي 
خانه داركردن 4۰۰ هزار نفر از مستأجران تدوين شده اما با 
توجه به پايين بودن حجم پوشش دهي و همچنين شرايط 
تسهيالت دهي به ثبت نام كنندگان )باالبودن سود دريافتي 
و كوتاه بودن دوره بازپرداخت( پيش بيني مي شود كه اين 
طرح در اجرا با موفقيت روبرو نشود، در حال حاضر ۳8 درصد 
از جمعيت كشور مستأجر هستند اما شرايط موجود در اين 
طرح موجب شده كه كارشناسان و فعاالن مسكن به پايان 
آن و راهگشايي طرح اقدام ملي براي مستأجران خوش بين 
نباشند. اما شروط اصلي ثبت نام مسكن ملي عبارت است 
از تاهل، سابقه حداقل 5 سال سكونت در شهر مورد تقاضا 
و عدم اس��تفاده از امكانات و تس��هيالت دولتي در خريد 
واحدهاي مسكوني و همچنين نداشتن مالكيت خصوصي. 
متقاضي و افراد تحت تكفل او نبايد در 14 سال اخير يعني 

از سال 84 به بعد مسكن ملكي داشته باشند. همچنين در 
صورتي كه متقاضي و افراد تحت تكفل تاكنون از امكانات 
دولتي زمين و تسهيالت وام مسكن و مسكن دريافت كرده 
باشند، نمي توانند در اين طرح ثبت نام كنند. به عبارتي فرم 
»ج« متقاضي و اعضاي خانواده بايد سبز باشد. منظور از شرط 
تاهل اين است كه متقاضي بايد متاهل يا سرپرست خانواده 
باشد. البته زنان خودسرپرست در صورت داشتن سن باالي 
۳5 سال مي توانند در طرح اقدام ملي مسكن ثبت نام كنند. 
همچنين متقاضي نبايد منع قانوني براي دريافت تسهيالت 
بانكي داشته باشد كه از جمله آن مي توان به چك برگشتي 

و تسهيالت معوقه اشاره كرد.

   اعالم اسامي واجدان شرايط از ۱۰ بهمن ماه
براس��اس اظهارات وزي��ر راه و شهرس��ازي، 42 درصد از 
ثبت نام كنندگان در دور اول حذف شده اند و 58 درصد از آنها 
شرايط الزم را براي دريافت واحد مسكوني دارند، اما سوال 
اين است كه فرآيند پيش روي 58 درصد باقيمانده چيست؟ 
معاون وزير راه و شهرسازي در اين زمينه مي گويد: از چند روز 
آينده پيامكي به متقاضيان واجد شرايط دريافت مسكن ملي 

ارسال خواهد شد كه به معني پذيرش شرايط آنها و اعالم 
مراجعه حضوري براي تكميل مراحل ثبت نام اس��ت. در 
واقع پس از گذشت كمتر دو ماه از آغاز ثبت نام مسكن ملي 
در سراسر كشور، متقاضيان تاييد صالحيت شده از طريق 
پيامك مي توانند مراحل تكميل ثبت نام خود را انجام دهند. 
محمود محمودزاده به ايرنا مي گويد: متقاضيان مسكن ملي 
كه واجد شرايط شناخته شده اند براي ادامه مراحل ثبت نام 
فراخوانده مي ش��وند. او ادامه مي دهد: قرار بود از نيمه دوم 
بهمن ماه نتيجه پااليش اولين مرحله از ثبت نام مسكن ملي 
مشخص شود؛ اما اين اطالع رساني سريع تر انجام خواهد 
گرفت و از پايان همين هفته، مرحله به مرحله به متقاضيان 
واجد ش��رايط جهت ادامه مراحل ثبت نام اطالع رس��اني 
مي شود. براساس اظهارات محمودزاده اين ثبت نام حضوري 
است كه به صورت استان به استان و شهر به شهر زمان آن 
تعيين مي شود و متقاضيان واجد شرايط پيامكي را دريافت 
خواهند كرد كه در خصوص مراجعه حضوري آنها به ادارات 
كل وزارت راه در هر استان يا بنياد مسكن به آنها خبر مي دهد. 
او اظهار مي كند: به جز اطالع رساني پيامكي، از طريق سايت 
سامانه مسكن ملي نيز اطالع رساني انجام مي شود. معاون 

مسكن وزير راه و شهرسازي تصريح مي كند: شهر به شهر و 
استان به استان ميزان ريزش متقاضيان مسكن ملي تفاوت 
دارد اما در مجموع در كل كشور 42 درصد متقاضيان مسكن 
ملي فاقد شرايط بودند. محمود زاده همچنين بيان مي كند: 
دور جديد ثبت نام مسكن ملي تا قبل از پايان سال و احتماال 
در اسفند ماه آغاز خواهد شد. در مرحله اول اين طرح، ۳۰ 
درصد قيمت تمام شده پيش بيني شده بايد از سوي متقاضي 
واريز شود كه اين قيمت براي پروژه ها متفاوت است و به گفته 
معاون وزير نمي توان سقف و كفي براي قيمت ها اعالم كرد.

دهك هاي كم درآمد مي توانند از واحدهاي مس��كوني در 
اراضي 99 ساله كه قيمت كمتري دارند بهره مند شوند و 
دهك هاي متوسط مي توانند در پروژه هاي مشاركتي ثبت نام 
كنند. دولت به هيچ وجه در اين طرح سازندگي ندارد و منابع 
بانكي و منابع اراضي را در اختيار متقاضيان در طرف عرضه و 
تقاضا قرار مي دهد البته قرار نيست از منابع بانك مركزي در 
اين طرح استفاده شود و طبق سياست هاي در نظر گرفته 
شده 2۰ درصد از منابع بانكي بايد در بخش مسكن استفاده 
شود كه اين درصد براي بانك مسكن كه بانك تخصصي در 

حوزه مسكن محسوب مي شود، رقم باالتري است.
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 سياست ايران؛ بازخواني جعبه 
سياه هواپيماي اوكرايني در كشور 
مديركل دفتر بررسي سوانح سازمان هواپيمايي 
كشوري با بيان اينكه، بررسي هاي سانحه بوئينگ 
اوكرايني ادامه دارد، گفت: زمان انتش��ار گزارش 
سوم در اين باره منوط به انجام بررسي هاي بيشتر 
است حسن رضايي فر  در گفت وگو با فارس درباره 
آخرين جزييات بازخواني جعبه سياه بوئينگ ۷۳۷ 
اوكرايني اظهار كرد: اطالع رساني درباره اين سانحه 

تاكنون در قالب دو گزارش  ارايه شده است.
او در پاس��خ به اين س��وال كه تيم هاي كانادايي و 
اوكرايني هم كماكان در اين روند بررس��ي حضور 
دارند؟ گفت: بررسي ها را انجام مي دهيم و بررسي 
سانحه بوئينگ ۷۳۷ اوكرايني ادامه دارد. رضايي فر 
گفت: مردم جهت اطالع از آخرين وضعيت وقوع 
اين سانحه به دو گزارش��ي كه تا پيش از اين روي 
سايت سازمان هواپيمايي كشوري درج شده است، 
مراجعه كنند. همچنين عضو كميسيون عمران 
مجلس از بازخواني و بررسي جعبه سياه هواپيماي 
اوكرايني توس��ط ايران و در داخل كشور خبر داد. 
فرج اهلل رجبي در گفت وگو با تس��نيم در پاسخ به 
پرسشي مبني بر آخرين وضعيت بازخواني جعبه 
سياه هواپيماي اوكرايني، اظهار كرد: وزارت راه و 
شهرس��ازي درصدد آن است كه جعبه سياه را در 
ايران بخواند. او ادامه داد:  سياست بر اين است كه 
جعبه سياه هواپيماي اوكرايني در ايران بماند و در 

همين جا بازخواني شود. 

مسافران ورودي از چين 
معاينه و كنترل مي شوند

معاون بهره ب��رداري فرودگاهي ش��هر فرودگاهي 
امام با بي��ان اينكه تمام مس��افران ورودي از چين 
در فرودگاه معاينه مي ش��وند، گفت: در هيچ جاي 
دني��ا در فرودگاه ها، بيماران مش��كوك را قرنطينه 
نمي كنند. حسن خوش��خو در گفت وگو با مهر در 
خصوص استقرار مركز قرنطينه بيماران مشكوك 
به ابتالء به ويروس كرون��ا در فرودگاه امام خميني 
)ره( اظهاركرد: مقررات وزارت بهداشت اين نيست 
كه مس��افر وقتي وارد فرودگاه شد، قرنطينه شود؛ 
اما اگر وزارت بهداشت و ماموران بهداشت مرزي به 
مسافري مشكوك شود كه ممكن است مبتال به اين 
ويروس باشد، مستقيما به بيمارستاني كه مشخص 
شده، منتقل خواهد شد. او افزود: احيانًا اگر مشكلي 
در تسهيالت فوريت هاي پزشكي باشد يا آمبوالنس 
در دسترس نباشد، اين بيمار در اتاقي به مدت كوتاه 
نگهداري مي ش��ود تا آمبوالنس خود را به فرودگاه 
برس��اند. از اين فضاها در فرودگاه امام خميني )ره( 
به اندازه كافي داريم. معاون بهره برداري فرودگاهي 
شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( ادامه داد: 
روزانه 4 پ��رواز از مبدأ چين به ايران داريم كه از روز 
نخست فراگير شدن اين بيماري، تمهيداتي براي 
مقابله با آن انديشيده ايم و پروازهاي ورودي از چين 
به صورت 1۰۰ درصد معاينه مي ش��وند كه پس از 
تأييد سالمت آنها، اجازه ورود به كشور به آنها داده 
مي شود؛ اگر مورد مشكوكي هم ديده شود، بالفاصله 
به اورژانس اطالع مي دهيم تا مسافر مشكوك به كرونا 
مستقيماً به بيمارستان منتقل شود. خوشخو گفت: 
از مسافران ساير كشورهايي كه در آنها گزارش هايي 
دال بر مشاهده بيماري كرونا وجود دارد نيز به صورت 
تصادفي نسبت به معاينه مس��افران ورودي از اين 
كش��ورها اقدام مي كنيم، اما در خصوص مسافران 
ورودي از چين به ص��ورت خاص و 1۰۰ درصدي و 

24 ساعته، معاينه انجام مي شود.

كاهش 2۶ درصدي صدور 
پروانه  ساختماني در تهران

مركز آمار ايران از كاهش 26 درصدي صدور پروانه  
احداث ساختمان در تهران و افزايش 4 درصدي اين 

شاخص در شهرداري كل كشور خبر داد.
به گزارش مركز آمار ايران، در تابستان امسال تعداد 
1454۰ واحد مس��كوني در پروانه هاي صادرشده 
براي احداث س��اختمان از سوي شهرداري  تهران، 
پيش  بيني ش��ده كه نسبت به فصل گذشته حدود 
۳,9 درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته 
حدود ۳۰,9 درصد كاهش داش��ته است، متوسط 
تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه هاي 
احداث ساختمان 6,9واحد بوده است. بر اين اساس 
2116 پروانه  احداث س��اختمان توسط شهرداري  
تهران در تابستان گذشته صادر شده كه نسبت به 
فصل گذشته حدود 4 درصد و نسبت به فصل مشابه 
س��ال گذش��ته حدود 26,8 درصد كاهش داشته 
است. مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي احداث 
ساختمان  صادرشده از س��وي شهرداري  تهران در 
مدت ياد ش��ده حدود 266۷ هزار مترمربع بوده كه 
نسبت به فصل گذشته حدود 4,1 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته حدود ۳1,۳ درصد كاهش 
داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از 
پروانه ها در دوره مورد بررسي حدود 126۰ مترمربع 
بوده اس��ت. همچنين در فصل تابستان 98 تعداد 
98659 واحد مس��كوني در پروانه هاي صادرشده 
براي احداث س��اختمان از سوي ش��هرداري هاي 
كش��ور پيش  بيني شده است كه نس��بت به فصل 
گذش��ته حدود ۳,1درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته حدود ۳,9درصد افزايش داشته است، 
متوس��ط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه  احداث 
ساختمان 2,6 واحد بوده است . تعداد ۳8۳9۳ پروانه  
احداث س��اختمان توسط ش��هرداري هاي كشور 
در تابس��تان امسال صادرش��ده كه نسبت به فصل 
گذش��ته حدود 5,1درصد و نسبت به فصل مشابه 
س��ال گذش��ته 14,8درصد افزايش داشته است. 
مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي صادرشده براي 
احداث ساختمان  در فصل تابستان حدود 1۷۷۷۳ 
هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 
1,۳درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 

۰,6 درصد افزايش داشته است.

س�يد محمود ميرلوحي رييس كميت�ه اقتصادي 
شوراي شهر تهران گفت: قوه قضاييه گزارش دهد 
كه چرا ۸۰۰ پرونده قضايي مديريت شهري سابق 
تهران به نتيجه نرسيده است. ميرلوحي در نشست 
خبري تحقيق و تفحص س�ه گانه ش�وراي ش�هر 
تهران  گفت: فعال روي بحث تحقيق و تفحص ها كه 
اتفاقا پرونده امالك هم از جمله آنها است، متمركز 
هس�تيم. در مهر ۹۶ و ي�ك ماه پ�س از حضور در 
صحن نسبت به برخي مس�ائل حساسيت خود را 
با مصوبات نش�ان داديم. مي دانس�تيم كه مسائل 
مختلفي در ح�وزه بدهي ها و دارايي ه�ا، امالك و 
توافقاتي كه با بيرون شده، وجود دارد. او افزود: قبل 
از ورود ما امالك نجومي در صدر اخبار رسانه ها بود 
و الزاماتي ايجاد كرديم و گام هاي خوبي برداش�ته 
شد و امروز در شرايط شهريور ۹۶ نيستيم.آن روز 

آقايان مي گفتند؛ اصال بدهي ندارند، ولي االن ديگر 
جرات ندارند اين مساله را بگويند. او درباره مساله 
امالك ش�هرداري تهران گفت: در گزارش تغيير و 
تحول گفته شد؛ ۶۴۰ ملك شهرداري واگذار شده، 
اما آمار مرتبا زايش كرد و هنوز مس�اله آن طور كه 
بايد واضح نش�ده و همچنان خبره�اي جديدي 
درباره واگذاري امالك مي آيد، ب�راي مثال ديروز 
در گزارش عملكردي ش�هردار منطقه ۲، كش�ف 
ساختمان جديدي مطرح شده بود و اين به اين دليل 
است كه تصميم گرفتيم چند مسير را كنترل كنيم 
و از سال ۸۸ به بعد مساله تهاترها، صدور پروانه ها 
و پايان كار و توافقات را بررسي كنيم. ميرلوحي با 
بيان اينكه امروز مشخص شد بس�ياري از امالك 
واگذار شده سرنوشت شان چيست، اظهار كرد: از 
آن زمان تاكنون در س�ازمان امالك هيچ دو روزي 

مشابه هم نيست و اكنون خيلي جلوتر هستيم، اما 
تا زماني كه به نقطه مطلوب برسيم و امالك را بازپس 
بگيريم، فاصله است. او درباره تاخير در تحقيق و 
تفحص گفت: اين مس�اله را قبول داريم و قرار بود 
در اسفندماه سال گذشته انجام شود و دليلش اين 
است كه با تمام تالش ها ابعاد مساله به نحوي است كه 
حتما بايد ثبت و ضبط شود. او با اشاره به سرنوشت 
۸۰۰ پرونده قضايي مديريت شهري سابق تهران 
افزود: مروري بر فهرست شكايت ها نشان مي دهد 
يك روئين تني در برخي افراد قبلي كه اينجا بودند، 
وجود داش�ته كه به نتيجه نرسيده اس�ت و از قوه 
قضاييه درخواس�ت مي كنم كه به اي�ن پرونده ها 
رسيدگي كند. بايد قوه قضاييه گزارش دهد كه چرا 
گزارش ۸۰۰ مورد به نتيجه نرسيده است.  بايد از اين 

قوه بخواهيم، گذشته را بررسي كند.

حاشيه صحن علني
درخواست از قوه قضاييه
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از سوي معاون اول رييس جمهور ابالغ شد 

بسته مالي 98 صادرات غيرنفتي
تعادل | گروه صنعت |

جزيي�ات بس�ته حمايتي توس�عه ص�ادرات 
غيرنفتي كش�ور براي س�ال 98، در حالي كه 
كمت�ر از 2 ماه ب�ه پايان س�ال ج�اري مانده، 
منتشر شد. اين بس�ته حمايتي كه در 14 بند 
تنظي�م ش�ده، از س�وي اس�حاق جهانگيري 
معاون اول رياست جمهوري در راستاي تحقق 
سياس�ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي و حمايت 
همه جانب�ه و هدفمن�د از ص�ادرات كااله�ا و 
خدمات ابالغ ش�د. از ديگر اهداف اين بسته، 
حمايت از زيرس�اخت هاي صادراتي و توسعه 
فعاليت ه�اي ترويج�ي و بازاريابي خارجي در 
حوزه صادرات، عنوان شده است. نكته قوت در 
اين بس�ته حمايتي را بايد رقم تخصيص يافته 
به مش�وق هاي صادراتي، دانس�ت. اين رقم با 
افزايش حدود 56 درصدي نسبت به سال 97، 

به 780 ميليارد تومان رسيده است.

   تامين منابع مالي در توسعه صادرات
بسته حمايت از صادرات غير نفتي سال 1398 توسط 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران تدوين و با همكاري 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه 
و صندوق توسعه ملي به تاييد كارگروه منتخب ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي ش��امل وزراي صنعت، 
معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و همچنين 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه رسيده و در نهايت 
توس��ط مع��اون اول رييس جمهور و رييس س��تاد 

فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب و ابالغ شد.
تامين منابع مالي اين بسته حمايتي از محل رديف 
متفرقه 38-75000 قانون بودجه سال 1398 كل 
كش��ور درخصوص پرداخت مش��وق هاي صادراتي 
و به كارگيري س��پرده گذاري ريالي صندوق توسعه 
ملي انجام مي ش��ود. اين تس��هيالت با هدف تحقق 
اهداف پيش بيني ش��ده صادرات غيرنفتي در قانون 
برنامه شش��م توس��عه و درجهت تس��هيل فرآيند 
صادرات محصوالت كشور، كمك به حفظ ماندگاري 
در بازاره��اي صادراتي و ارتقا س��طح كمي و كيفي 
ميزان صادرات به بازارهاي هدف صادراتي اختصاص 
مي يابد؛ هرچند كه با توجه به زمان پرداخت آن، اين 

سوال را ايجاد مي كند كه تا چه حد كارايي دارد؟
بند نخست اين بخشنامه شامل منابع صندوق توسعه 
ملي، منابع بانكي و بودجه اي اس��ت. براساس ماده 
يك اين بند، سپرده گذاري تا سقف 20 هزار ميليارد 
ريال از محل منابع ريالي مندرج در بس��ته حمايتي 
سال هاي گذشته )شامل مانده سپرده گذاري جذب 
نش��ده، مبلغ سررس��يد شده تس��هيالت اعطايي و 
س��ود حاصله( در يك دوره دو س��اله در بانك هاي 
عامل توس��ط صندوق توس��عه مل��ي جهت اعطاي 
تس��هيالت صادرات��ي و اعطا تس��هيالت به صورت 
تركيبي به نس��بت 50 درصد منابع س��پرده گذاري 
صندوق توس��عه ملي، انج��ام مي ش��ود. در تبصره 
يك اين ماده ذكر ش��ده كه از تاريخ ابالغ اين بسته، 
مش��اركت بانك ها در اعطاي تسهيالت صادراتي از 
محل منابع صندوق توس��عه ملي، منوط به رعايت 
نسبت فوق و نرخ هاي مذكور در تبصره 2 مي باشد. 
براس��اس تبصره 2 همين ماده نرخ سود تسهيالت 
فوق به صورت ميانگين نرخ سود تسهيالت صندوق 
توسعه ملي )در حال حاضر اين نرخ 11 درصد است( 
 و نرخ سود مصوب ش��وراي پول و اعتبار خواهد بود. 
مطابق ماده 2 اي��ن بند، يك ميليارد يورو س��پرده 

ارزي دو س��اله در چند بانك عامل توس��ط صندوق 
توسعه ملي )كه تا سقف 2 ميليارد يورو قابل افزايش 
مي باشد( جهت ارايه تس��هيالت ارزي به خريداران 
خارج��ي كاالها و خدم��ات ايراني در قال��ب اعتبار 
خريدار تجهيز كارگاه و نيز تامين سرمايه در گردش 
شركت هاي ايراني صادراتي فعال در زمينه صادرات 
كاال و خدم��ات فني و مهندس��ي در قال��ب اعتبار 
فروشنده، مطابق رويه هاي موجود صندوق، نرخ سود 
 LC اين تسهيالت، درصورت گشايش اهتبار اسنادي
با قرارداد معتبر در حوزه خدمات فني و مهندس��ي 
براساس نظام نامه پرداخت تسهيالت ارزي صندوق 
توسعه ملي محاسبه مي شود. در تبصره اين ماده ذكر 
شده استفاده از تسهيالت ارزي صندوق توسعه ملي 

منوط به عدم تبديل ارز به ريال مي باشد.
براس��اس ماده 3 اي��ن بند، وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران، صندوق توسعه ملي، صندوق ضمانت صادرات، 
بانك توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ايران، 
سازوكار الزم براي اجراي مواد 1 و 2 بسته حمايتي 
مزبور را طراحي و بر آن نظ��ارت مي كند. در تبصره 
يك اي��ن بند آمده: تس��هيالت ترجيح��ي موضوع 
اين دس��تورالعمل تنها براي متقاضياني اس��ت كه 
اقدام به اخذ تس��هيالت جديد مي نمايند و مشمول 
اس��تمهال تس��هيالت قبلي نخواهد بود. در تبصره 
دوم اين ماده بانك هاي عامل طرف س��پرده گذاري 
صندوق توسعه ملي موظفند هر ماه يك بار فهرست 
تسهيالت گيرندگان از منابع صندوق توسعه ملي و 
منابع بانكي را به سازمان توسعه تجارت ارسال كنند. 
مطابق با ماده چهارم اين بند، منابع پيش بيني شده 
در قانون بودجه سال 1398 كل كشور براي حمايت 
از صادرات غيرنفتي به ميزان 7 هزار و 800 ميليارد 

ريال مي باشد.

   محتويات مشوق هاي صادراتي؟
در بند دوم اين بخشنامه نحوه استفاده از مشوق هاي 
صادرات��ي منابع مندرج در ماده 4 تش��ريح ش��ده 
اس��ت. براس��اس ماده 5، پرداخت تمام يا بخش��ي 
از هزينه هاي ص��دور كاالهاي تولي��دي، صادراتي 
و خدم��ات متناس��ب با تامي��ن منابع مش��تمل بر 
برنامه هاي حمايتي و تشويقي در 11 عنوان برنامه، 
ذكر شده اند. كل مبلغ اختصاص يافته براي حمايت 
از توس��عه ص��ادرات غيرنفت��ي در س��ال 98، برابر 
7 ه��زار و 800 ميلي��ارد ريال عنوان ش��ده اس��ت. 
باي��د تاكيد كرد كه رقم ياد ش��ده نس��بت به اعتبار 
 س��ال گذش��ته رش��د حدود 56 درصدي داش��ته

 است.
گزينه نخس��ت مش��وق هاي صادراتي ب��ه حمايت 
از حضور ش��ركت هاي ايران��ي در نمايش��گاه هاي 
تجاري خارج از كش��ور اختص��اص دارد كه با هدف 
تحقق اهداف ياد ش��ده و ب��ا اعتب��ار 870 ميليارد 
ريال اجرايي مي ش��ود. اين اعتبار ب��ه كمك هزينه 
اجاره غرف��ه در نمايش��گاه هاي بين المللي معتبر و 
نمايش��گاه هاي اختصاصي جمهوري اسالمي ايران 
در بازاره��اي هدف، با كمك هزين��ه حداكثر تا 50 
درصد هزين��ه اجاره غرفه و تا س��قف 600 ميليون 
ريال در نمايش��گاه هاي بين المللي و تا سقف 300 
ميليون ري��ال در نمايش��گاه هاي اختصاصي خارج 
از كش��ور و همچنين اع��زام وپذي��رش هيات هاي 
تجاري وبازاريابي جهت فعاليت ه��اي بازاريابي در 
نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي حداكثر تا 50 

درصد هزينه اعزام هيات هاي ياد ش��ده تا سقف 80 
ميليون ريال بر حسب كشور مقصد و حداكثر تا 50 
درصد هزينه پذيرش هيات ها تا س��قف 70 ميليون 
ريال بر حسب مدت اقامت در ايران براي هر شركت، 

اختصاص مي يابد.
همچنين براي »حمايت از ايجاد، راه اندازي و توسعه 
فعاليت مراكز تجاري ايران و دفاتر فروش و بازاريابي 
در بازارهاي هدف« ني��ز اعتبار 500 ميليارد ريالي، 
لحاظ ش��ده اس��ت. حمايت از مراكز تجاري شامل 
مراكز بازاريابي و تحقيقات بازار، مراكز فروش كاالها 
و خدمات صادراتي و نمايش��گاه هاي دايمي باشگاه 
صادركنندگان، حماي��ت از فعاليت دفاتر بازاريابي، 
تحقيقات بازار و فروش شركت هاي صادراتي نمونه 
ملي در راس��تاي توس��عه صادرات غيرنفتي كشور 
اجرايي ودر همين راس��تا اج��اره مراكز بازرگاني در 
كشورهاي همسايه براي استقرار شركت هاي نمونه 
و حض��ور رايزن��ان بازرگاني در آن مركز براس��اس 

شيوه نامه هاي مربوطه انجام خواهد شد.
از س��وي ديگر، »پرداخت كمك س��ود تس��هيالت 
بانكي در ح��وزه اعتب��ارات صادراتي« ب��ا اعتبار 2 
هزار ميلي��ارد ريالي نيز در اين دس��تورالعمل مورد 
توجه ق��رار گرفت��ه اس��ت.» پرداخت يارانه س��ود 
تس��هيالت بانكي ب��ه صادركنندگان، كمك س��ود 
تس��هيالت بانكي ب��راي صادركنن��دگان كاالها و 
خدمات، كمك سود تسهيالت صندوق هاي جسورانه 
براي طرح ه��ا و پروژه هاي صادراتي وكمك س��ود 
تس��هيالت بانكي براي تقويت لجستيك صادراتي 
)حمل ونقل پايانه ها(« جزو فعاليت هايي هستند كه 
مشمول دريافت اعتبارات صادراتي مي شود. ميزان 
بهره مندي از خدمات براي اين گزينه تا سقف 6 واحد 
درصد و ميانگين 4 واحد درصد براساس ارزش افزوده 
عنوان شده است. به منظور كاهش بيشتر هزينه سود 
تسهيالت صادراتي، بخش��ي از سود اين تسهيالت 
از محل يارانه س��ود توسط س��ازمان توسعه تجارت 
به نياب��ت از صادركنندگان ومتناس��ب با تخصيص 
اعتبارات بودجه اي و براساس مفاد قرارداد عامليت 
بين سازمان توسعه تجارت مبني بر انجام صادرات و 
تاييد سازمان مذكور به بانك عامل پرداخت مي شود. 
بانك هاي عامل موظفند نس��بت به پرداخت يارانه 
سود براساس مفاد قرارداد عامليت منعقده و ضوابط 

مندرج در شيوه نامه مربوطه اقدام نمايند.
در بخش ديگ��ري از اي��ن بخش��نامه، »حمايت از 
فعاليت ه��اي تبليغات��ي، بازارياب��ي، آموزش��ي، 
اطالع رساني پژوهش، مش��اوره و فرهنگ سازي در 
حوزه صادرات« نيز با هدف توسعه صادرات غير نفتي 
اجرايي مي شود و اعتبار 710 ميليارد ريالي براي آن 

در نظر گرفته شده است. 
در بخش ديگ��ري از اي��ن بخش��نامه، »حمايت از 
راه ان��دازي خطوط منظم حم��ل كاالي صادراتي و 
كاهش هزينه ه��اي حمل ونقل صادرات��ي در قالب 
كمك هزينه حمل هوايي اولويت دار صادراتي، كمك 
هزينه حم��ل دريايي كاالهاي صادراتي به بازارهاي 
دوردست و كمك هزينه حمل جاده اي به كشورهاي 
همسايه« انجام مي شود و اعتبار 650 ميليارد ريالي 

براي آن در نظر گرفته شده است. 
ششمين گام براي توسعه صادرات، با عنوان حمايت 
از »برندسازي ملي، بنگاهي و محصولي در بازارهاي 
هدف« و با اعتبار 70 ميليارد ريالي انجام مي شود. اين 
گزينه شامل كمك هزينه ثبت جهاني برند كاال، بنگاه 
و جغرافيايي در بازارهاي هدف و همچنين پرداخت 
بخش��ي از هزينه فعاليت هاي آموزشي، ترويجي در 
حوزه برند است. 70 درصد هزينه هاي ثبت جهاني 
برن��د كاال، بنگاه و جغرافياي��ي در بازارهاي هدف تا 
سقف 150 ميليون ريال براي هر برند ثبت شده در 

نظر گرفته شده است. 
از سوي ديگر، 200 ميليارد ريال نيز با هدف حمايت 
از برنامه توانمندسازي صادراتي بنگاه هاي كوچك و 
متوسط در نظر گرفته شده، كه اين حمايت به برنامه 
ارزيابي آمادگي صادراتي EPR، اجراي برنامه پرورش 
صادركنندگان مبتدي و اس��تارت آپ ها و همچنين 
ايجاد، تقويت و توسعه شبكه سازي صادراتي با تاكيد 
بر ش��ركت هاي مديريت صادرات، كنسرس��يوم ها 
و خوش��ه هاي صادرات گرا با مش��اركت و همكاري 

سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي، ايجاد 
شركت هاي ش��تاب دهنده صادراتي، بهره گيري از 
خدمات شركت هاي شتاب دهنده در حوزه صادرات، 

اختصاص دارد.
حماي��ت از طرح ه��اي صادراتي نيز ب��ا اعتبار 300 
ميليارد ريالي و در قالب برنامه هاي صادراتي مصوب 
كارگروه توسعه صادرات استان ها اجرايي مي شود. 
پرداخت كمك هزينه خريد محصوالت اعتباري نظير 
ضمانتنامه ها و بيمه نامه هاي اعتبار صادراتي با اعتبار 
200 ميلي��ارد ريال به كمك هزين��ه كارمزد صدور 
ضمانتنامه هاي اعتباري نظير ش��ركت در مناقصه 
حسن انجام كار، تعهد مطالبات، هزينه خريد اسناد 
مناقصه و هزينه عضويت در س��ايت هاي مناقصه و 
همچنين كمك هزينه حق بيمه صدور بيمه نامه هاي 
صادراتي افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، 

اختصاص مي يابد.
حماي��ت ويژه از ص��ادرات كاالها و خدم��ات داراي 
ارزش افزوده باالتر نيز با اعتبار 2 هزار ميليارد ريال 
به حمايت از ص��ادرات خدم��ات فرهنگي، هنري، 
نوآوران��ه و خالق نظير موس��يقي، فيلم، پويانمايي، 
حمايت از صادرات محصوالت دانش بنيان نظير نانو، 
بايو و هاي تك، اختصاص خواه��د يافت. همچنين 
حمايت از توس��عه زيرس��اخت هاي واردراتي نظير 
پايانه ه��اي صاداراتي، س��ردخانه، انبارهاي مرزي 
و... ني��ز در قالب حماي��ت فعال س��ازي پايانه هاي 
صادراتي ب��ا تاكيد بر پايانه هاي م��رزي و همچنين 
حمايت ايجاد و توس��عه زيرس��اخت هاي صادراتي 
نظير سردخانه هاي زير صفر و باالي صفر، انبارهاي 
 دپوي كاالي صادراتي و... با اعتبار 300 ميليارد ريالي

 اجرايي مي شود.
اما در تبصره ي��ك ماده 5 عنوان ش��ده كه ميزان و 
شرايط بهره مندي از هر يك از موضوعات حمايتي، 
تش��ويقي و فرايندهاي اجرايي مرب��وط به پرداخت 
مشوق ها در قالب ش��يوه نامه هاي اجرايي تدوين و 
توسط وزير صنعت و تجارت ابالغ مي گردد. در تبصره 
سوم نيز وزارت صمت )س��ازمان توسعه تجارت( را 
موظف ك��رده كه پرداخت مش��وق هاي صادراتي را 
به گونه اي انجام دهد كه تامين مواد اوليه مورد نياز 
واحدهاي توليدي داخلي با مش��كل مواجه نشود. با 
م��اده 37 قانون رفع موانع تولي��د رقابت پذير و ارتقا 
نظام مالي و آيين نامه اجرايي آن در تضاد نباش��د و 
رقابت ناس��الم بين صادركنندگان در بازار هدف را 
تشديد نكند. در تبصره 4 نيز تاكيد شده كه با توجه 
به اهميت صادرات خدمات به لحاظ ارزآوري و ارزش 
افزوده باال و لزوم حمايت از آن سازمان توسعه تجارت 
ايران مكلف اس��ت رويه اي را طراحي و مدنظر قرار 
دهد كه مشكالت مربوط به احراز و قطعيت صادرات 
و ارزش صادراتي خدمات مورد حمايت و تشويق هاي 

دستورالعمل مرتفع شود.
براس��اس ماده 6 اين بن��د، صادركنندگان خدمات 
فني و مهندسي براساس صورت وضعيت هاي تاييد 
شده كارفرما و متناس��ب با عملكرد صادرات، تعداد 
نيروي انس��اني ايراني و س��هم تجهي��زات و مصالح 
داخلي صادر شده، مطابق ش��يوه نامه اي كه توسط 
وزارت صمت )سازمان توس��عه تجارت ايران( تهيه 
خواهد ش��د، حداكثر تا س��قف 4 درصد عملكرد بر 
مبناي صورت وضعيت هاي تاييد ش��ده در س��قف 
اعتبارات تخصيصي، از مشوق هاي صادراتي بهره مند 
مي ش��وند. در تبصره نخست اين بند عنوان شده كه 
ماشين آالت و تجهيزات مورد استفاده در پروژه هاي 
خدمات فني و مهندسي و پيمانكاري كه به صورت 
خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار مي گيرند، 
مش��مول امتيازات اين ماده نخواهند بود. مطابق با 
تبصره 2 اين ماده، مشوق ها و تسهيالت موضوع اين 
ماده صرفا شامل شركت هاي خدمات فني و مهندسي 
و پيمانكاري ايراني اعم از مستقيما از طريق شركت 
يا ش��ركت هاي داخلي خود يا از طريق شركت هاي 
ثبت ش��ده خود در خارج از كشور نس��بت به انعقاد 
قرارداد اقدام كرده اند، مي شود. براساس تبصره 3 نيز، 
صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايراني كه با 
تشكيل كنسرسيوم يا مشاركت با اشخاص خارجي، 
در خارج از كشور جهت اخذ پروژه ها اقدام مي كنند 
متناسب با ميزان سهام يا مشاركت اشخاص حقيقي 

يا حقوقي ايراني از جوايز صادراتي بهر ه مند مي شوند.
در ماده 7 تاكيد ش��ده كه به اس��تناد بن��د )د( ماده 
28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 
از مق��ررات مالي دول��ت )2(، پرداخت مش��وق ها و 
جوايز اين بسته صرفا در سقف اعتبارات تخصيصي 
در س��ال 1398 مجاز ب��وده و ايج��اد هرگونه تعهد 
بيش از اعتبار تخصيص يافته ممنوع مي باش��د. در 
همين حال و براساس ماده 8، در صورت محدوديت 
اعتب��ار، پرداخت مش��وق هاي غيرمس��تقيم و پس 
از آن جاي��زه به ص��دور خدمات فني، مهندس��ي از 
اولويت برخ��وردار مي باش��د. همچني��ن مطابق با 
ماده 9، ش��ركت ها و موسس��ات صادركننده كاال و 
خدمات موضوع ماده )4( قانون محاس��بات عمومي 
كشور مشمول مش��وق ها و جوايز اين دستورالعمل 
نخواهند بود. در ماده 10 نيز تاكيد شده كه سازمان 
توس��عه تجارت ايران مجاز اس��ت تمام يا بخش��ي 
از فرآيند اجراي��ي مرتبط با پرداخت مش��وق هاي 
صادراتي موضوع اين دس��تورالعمل را حسب مورد 
 به س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها

 تفويض نمايد.
همچنين براس��اس ماده 11 سازمان توسعه تجارت 
ايران موظف اس��ت به منظور رسيدگي به تخلفات 
صادراتي ارجاعي از مراجع ذي رب��ط در مورد كليه 
اش��خاص دريافت كننده جواي��ز صادراتي كارگروه 
رس��يدگي به تخلف��ات صادراتي را تش��كيل دهد. 
مطاب��ق ب��ا تبص��ره م��اده 11، در ص��ورت اثبات و 
تايي��د م��وارد تخلف موض��وع ماده ف��وق، متخلف 
عالوه ب��ر عودت مبال��غ مربوط به مش��وق و جايزه 
صادراتي حداكثر تا پنج س��ال با تشخيص كارگروه 
مذك��ور از دريافت جوايز و مش��وق هاي صادراتي و 
عضويت در بانك اطالع��ات صادركنندگان محروم 
مي گ��ردد. از س��وي ديگر، براس��اس م��اده 12 به 
منظور ارزيابي اثرگذاري مش��وق ها، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )س��ازمان توس��عه تج��ارت ايران( 
مكلف اس��ت بانك اطالعاتي و س��امانه رايانه اي از 
اطالعات درخواس��ت كنندگان و استفاده كنندگان 
از مش��وق هاي موضوع اين دستورالعمل را تهيه و به 
همراه فهرست تسهيالت گيرندگان )موضوع تبصره 2 
ماده 3 اين بسته( را از طريق سايت خود اطالع رساني 
نماي��د و عملكرد وج��وه و برنامه ه��ا و فعاليت هاي 
اين دس��تورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومت��ي، وزارت امور اقتصادي 

و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كند.

   ساير حمايت هاي توسعه صادرات غيرنفتي
بند ج اين بخش��نامه به س��اير حمايت هاي توسعه 
صادرات غيرنفتي در س��ال 1398 پرداخته اس��ت. 
مطابق با ماده 13 ذيل اين بن��د، گمرك جمهوري 
اس��المي ايران مكلف اس��ت براي متقاضيان ورود 
موقت براي پردازش بدون نياز به اس��تعلم از س��اير 
وزارتخانه ها و سازمان ها، مجوز صادركند. ترخيص 
ورود موقت مواد اوليه و كاالهاي متعلق به واحدهاي 
توليدي داراي پروانه تاس��يس يا بهره برداري جهت 
پردازش موضوع م��اده 51 قانون ام��ور گمركي در 
راستاي بند »ت« ماده )38( قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور يا اخذ حداكثر 
يك برابر حقوق ورودي به عنوان تضمين كاال، تسريع 
بخش��د. درخواس��ت هاي اس��ترداد حقوق ورودي 
صادركنندگان ملي با اس��تاني ي��ا فعاالن اقتصادي 
مجاز با حداقل اس��ناد و انجام استعالم بعد از صدور 
حكم استرداد را بررسي كند. مطابق با ماده 14 بسته 
حمايت از توس��عه صادرات غيرنفتي س��ال 1398، 
اين بسته در 14 ماده و 13 تبصره تنظيم و جايگزين 
بس��ته »حمايت از توس��عه صادرات غيرنفتي سال 
1397« )موض��وع ابالغيه ش��ماره 117607 مورخ 
هفت آذر 1397 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي( 
مي ش��ود و جهت اجرا از تاريخ يكم فروردين 1398 
ابالغ مي گردد. سازمان توسعه تجار ايران موظف است 
ظرف مدت 10 روز از ابالغ اين بسته، نسبت به تدوين 
جداول هدفگذاري صادرات غيرنفتي به تفكيك كاال 
و كشور در س��ال 1398 با رعايت مالحظات جديد 
حاكم بر فضاي روابط بين الملل و شرايط پيش رو با 
ذكر داليل توجيهي و مالحظات راهبردي اقدام كند.
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كمك ۴۵ ميليارد ريالي 
صنايع به سيل زدگان 

ش�اتا| قائم مقام وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
در ام��ور بازرگان��ي از انجام كمك ه��اي ويژه به 
سيل زدگان و كارهاي زيربنايي و زيرساختي براي 
توسعه پيشرفت سيستان و بلوچستان بر اساس 
مسووليت اجتماعي وزارت صمت خبر داد. حسين 
مدرس خياباني در ادامه با اش��اره به هدف اصلي 
سفر خود به مناطق س��يل زده استان سيستان و 
بلوچستان، گفت: طي بازديدي كه از اين مناطق 
داش��تيم، تهيه كاالهاي اساسي و نيازمندي هاي 
ابتدايي كه س��يل زدگان داشتند را در دستور كار 
قرار داده ايم و همچنين بخشي از نهاده هاي دامي 
نيز تامين شده است كه اين كار ادامه خواهد داشت. 
وي ادامه داد: قصد داريم تا تعداد 20 هزار بسته لوازم 
التحرير براي دانش آموزان اين منطقه تهيه كنيم كه 
ان شاءاهلل در همين روزها انجام خواهد شد؛ مهم تر 
از همه اينها كارهاي زيرساختي و زيربنايي براي 
آينده مردم اين سرزمين است است كه بخشي از 
اين كار را نيز برعهده خواهيم گرفت. قائم مقام وزير 
صنعت، معدن و تجارت در ام��ور بازرگاني اضافه 
كرد: طي روزهاي گذش��ته مقادير قابل توجهي 
كاالهاي اساسي من جمله، ش��كر، روغن، برنج و 
آرد با هدف تامين مايحتاج اصلي مردم اين مناطق 
در اختيار س��تاد بحران استان قرار گرفته كه اين 
محموله ها با هماهنگي فرمانداران مناطق در حال 
توزيع است و با توجه به اينكه مزارع نيز نابود شده 
مقاديري خوراك دام در اختيار قرار داده ش��ده تا 
دام هاي موجود منطقه نيز دچار آس��يب نشوند. 
مدرس خياباني در بخش ديگري از سخنان خود 
افزود: مدتي است پهلوگيري كشتي ها در چابهار 
براي تخليه كاالهاي اساسي انجام مي شود و حاال 
نياز اصلي، مراكز نگهداري اين نوع كاالها اس��ت، 
يعني ما نياز به سيلو، مخازن روغن و سردخانه بابت 
تخليه و نگهداري اين كاالها داريم كه خوشبختانه 
انبارهاي طريق القدس يك سري زيرساخت هاي 
نيمه آماده دارند و حدود 200 هزار تن انبار مسقف 
ب��ه زودي راه ان��دازي خواهند ش��د. محمودرضا 
رحمتيان رييس سازمان صنعت معدن و تجارت 
استان سيستان و بلوچستان هم در سفر به مناطق 
سيل زده جنوب استان سيس��تان و بلوچستان، 
بيان كرد: پس از س��يل اخير در جنوب اس��تان، 
ستاد كمك رساني به مناطق آسيب ديده از سيل 
در حوزه صنعت، معدن و تجارت تشكيل شد كه 
هدف اين ستاد در نوبت اول تامين مايحتاج مردم در 
شرايط بحراني پس از سيل بود. وي در ادامه افزود: 
با برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه ستاد و ارتباط 
با حوزه هاي مختل��ف صنعتي، معدني و تجاري و 
اتاق اصناف استان هاي كشور، تاكنون بالغ بر 45 
ميليارد ريال كمك هاي اين حوزه به مناطق ارسال 
شده كه شامل كاالهايي مانند »انواع مواد غذايي، 
آب معدني، شير خشك، فرش، پتو، زيرانداز، لوازم 
گرمايشي، انواع كنسروجات و ...« است. به گفته او، 
اصناف و اتحاديه خبازان شهرستان هاي مختلف 
فورا پس از وقوع سيل اقدام به تامين نان مورد نياز 
مناطق آسيب ديده كردند و با توجه به اينكه مرحله 
اول كمك رساني با اولويت مواد غذايي در اين حوزه 
انجام شد، برنامه ريزي الزم صورت گرفت و با كمك 
خيرين و فعاالن اقتصادي، ب��ه ويژه صنعتگران، 
معدنكاران، تجار و اصناف سراسر كشور كاالهايي 
از قبيل لوازم ضروري منزل و لوازم خانگي و ... در 
مرحله بعد تامين تامي��ن و مردم اين مناطق اهدا 
گردد. رحمتيان در ادامه گفت: با همت اين قش��ر 
و بر اساس انجام مس��ووليت اجتماعي به صورت 
هدفمند در ايجاد زيرساخت ها و ساخت و تعمير 
منازل مسكوني و حتي اقالم ضروري دانش آموزان 
به خصوص در زمينه نوشت افزار، كمك هايي در 

مناطق سيل زده صورت پذيرفت. 
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٭ موضوع مناقصه:    خريد قطعات مربوط به شرح ذيل :
شماره تقاضاشرح تقاضا

Parts For Caterpillar Equipment01-27-9747003

Parts For Caterpillar Equipment01-27-9747005

Parts For Caterpillar Equipment01-22-9747007

Parts For Caterpillar Equipment01-27-9747008

Parts For Caterpillar Equipment01-27-9847001

Parts For Caterpillar Equipment01-27-9847003

٭ نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه :

توزیع  اسناد 
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافت

اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113- اداره تدارکات خارجي کاال - شماره تماس : 06134148601محل دریافت
آدرس: تهران- خیابان جمهوري اسالمي ، کوچه یغما ساختمان مرکزي هشتم طبقه 4 اتاق 431 دفتر شرکت ملي حفاري ایران – تلفن : 02166700249

نحوه دریافت
1- ارائه فیش واریزی به مبلغ 190.000 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

) IR 520100004001114004020491 جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت ملی حفاری ایران ) شماره شبا
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به شرکت
35  روز پس از آخرین روز دریافت اسنادآخرین مهلت

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 34148580  -061محل تحویل

٭ روش ارزيابی کيفی مناقصه گران :
   به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تاسیس تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع مناقصه ) تامین کاال( در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.روش ارزیابی

اداره تدارکات خارجی کاالتعادل:   نوبت اول 98/11/7                    نوبت دوم :98/11/8

٭ تضمين شركت در مناقصه )فرآيند ارجاع كار(:

مبلغ تضمین

740.000.000ریال / 5.833 یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره 01-27-9747003(
560.000.000 ریال / 4.414 یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره 01-27-9747005 (
639.000.000 ریال / 5.037 یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره 01-22-9747007 (

2.226.000.000ریال / 17.545یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره  01-27-9747008(
509.000.000 ریال / 4.012 یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره  01-27-9847001(

 568.000.000 ریال / 4.477 یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره 01-27-9847003 (

  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزیانواع تضامین قابل قبول
) IR 350100004001114006376636 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا  

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

آگهی مناقصه يک مرحله ای )باارزيابی ساده(
شركت ملي نفت                             اريان 

نوبت اول

1398.66۵1

٭   مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ریال(شماره ثبت در پایگاه ملي مناقصاتشماره تقاضا/مناقصهنام مناقصه گزار

شرکت ملی حفاری ایران

Tender No. :FP/09-98/003-3
Indent No.:01-27-97470033,225,71614,799,075,150

Tender No. :FP/09-98/033-3
Indent No.:01-27-97470053,225,71911,198,049,580

Tender No. :FP/09-98/005-3
Indent No.:01-22-97470073,225,72212,762,266,750

Tender No. :FP/09-98/006-3
Indent No.:01-27-97470083,225,72344,509,908,000

Tender No. :FP/09-98/174
Indent No.:01-27-98470013,225,72410,168,971,000

Tender No. :FP/09-98/052-3
Indent No.:01-27-98470033,225,72511,353,853,150
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سازمانبهداشتجهانياعالموضعيتاضطراريرابررسيميكند

پسلرزههايرسواييفراربزرگ»كارلوسغصن«بهلبنان

هشدار »شي« درباره كرونا: وضعيت وخيم است

ژاپننظامقضاييخودرااصالحميكند

گروه جهان|
در حالي كه شمار قربانيان ويروس كرونا در چين به ۵۶ 
تن رسيده، شي جين پينگ رييس جمهوري اين كشور، 
در مورد پيامدهاي شيوع بيماري و شرايطي كشورش 
هشدار داده است. گفته شده، سازمان بهداشت جهاني 
نيز در نظللر دارد وضعيت اضطراري اعللام كند. اين 
سازمان پيشتر به دليل شيوع آنفلوآنزاي خوكي و ابوال 

در سطح جهان وضعيت اضطراري اعام كرده بود.
به گزارش خبرگزاري آلمان، دولت چين يكشنبه تاييد 
كرده شللمار جان باختگان ويروسي كه ظاهرا از شهر 
ووهان سرچشمه گرفته، به ۵۶ نفر رسيده است. شمار 
رسمي بيماراني كه بستري شده اند به حدود ۲۰۰۰ نفر 
رسيده، و ويروس در ژاپن، كره جنوبي، فرانسه، استراليا، 
امريكا، سنگاپور، تايلند، مالزي، نپال و جاهاي ديگر نيز 
رصد شده است. از ميان افرادي كه در خود چين بستري 
هسللتند وضعيت ۳۲۴نفر وخيم گزارش شده است. 
بيشترين قربانيان را شللهروندان در اواخر دهه پنجم 

زندگي خود يا بيشتر، تشكيل مي دهند. 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين، يكشنبه اذعان 
كرده كه وضعيت وخيم است. شي در جريان ديداري 
با رهبران حزب حاكم بر اين كشللور، در مراسم سال 
نوي چيني، از نهادهاي دولتي خواسللته فورا و به طور 
گسترده به اقدامات خود براي كنترل اوضاع بيافزايند. 
از مسائل چالش برانگيز در شرايط فعلي فرا رسيدن سال 
نوي چيني و تعطيات ناشللي از آن از در چين و ديگر 

كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا است. 
نشريه گاردين شنبه در گزارشي با اشاره به چالش جدي 
ويروس مرگبار كرونا براي دولت شللي جين پينگ به 
نقل از نيكاس توماس استاد امنيت سامت دانشگاه 
هنگ كنگ ، نوشته بود: »دولت چين متوجه شده كه اگر 
نتواند اعتماد عمومي در زمينه سامت عمومي و ايمني 
مواد غذايي را حفظ كند تبعاتي خواهد داشللت كه در 

شرايط امروز اصا به نفع دولت نيست.« 
گفته شللده، ناظر بللازار چين، وزارتخانه كشللاورزي 
و وزارتخانه جنللگل داري هم در بيانيه اي مشللترك 
اعام كردند كلله تجارت حيات وحللش در مغازه ها، 

سوپرماركت ها، رسللتوران ها و سايت هاي اينترنتي، 
سراسر اين كشور ممنوع مي باشد. در اين بيانيه آمده، 
هر مكاني كه به پرورش حيات وحش اختصاص داده 
شده بايد قرنطينه شده و حمل ونقل حيات وحش بايد 
ممنوع شود. اين ممنوعيت از يكشنبه آغاز شده است.

شلليوع ويروس كرونا كه ۲۵۰۰ نفر را در جهان مبتا 
كرده و باعث مرگ ۵۶ نفر در چين شللده است، از يك 
فروشللگاه غذاي دريايي در شهر ووهان، كه به فروش 
غيرقانوني حيات وحش مي پرداخته، آغاز شده است. به 
اعتقاد ناظران، چين با قرنطينه كردن تمام شهر ووهان 

كار بي سابقه اي را انجام داده است.

مقامات چين اعام كردند كه پزشكان اين كشور براي 
معالجه بيماران مبتا به ويروس جديد كرونا به استفاده 
از داروهايي روي آورده اند كه اغلب براي كنترل ويروس 
نقص ايمني انسللاني »اچ آي وي« مورد استفاده قرار 
مي گيرند. بلومبرگ به نقل از كميسيون سامت ملي 
چين در پكن گزارش داده، پزشللكان چيني اكنون به 
مبتايان به ويروس جديد كرونا تركيبي از دو داروي 
لوپيناوير و ريتوناوير تجويز مي كنند. از اين دو دارو از 
سللال ۲۰۰۰ و ۱۹۹۶ ميادي تاكنون براي مقابله با 
تكثير ويروس نقص ايمني انسللاني در بدن مبتايان 
به »اچ آي وي« استفاده مي شود. ويروس نقص ايمني 

انساني »اچ آي وي« عامل بيماري ايدز است.
مسووالن كميسيون سامت ملي چين گفته هرچند 
هنللوز داروي موثري براي مقابله با نللوع جديد كرونا 
كشف نشده اما پزشللكان به مبتايان به اين ويروس 
مصرف روزي دو بار دو قللرص لوپيناوير و ريتوناوير را 
تجويز مي كنند. پزشكان چيني همچنين به مبتايان به 
ويروس جديد كرونا روزي دو بار نوعي داروي اينترفرون 
مي دهند. داروهاي اينترفرون به تنظيم فعاليت دستگاه 

ايمني بدن انسان كمك مي كنند.
پيش از اين گزارش هايي مبني بر اسللتفاده آزمايشي 
از داروهاي لوپيناوير و ريتوناوير براي مقابله با ويروس 

جديد كرونا منتشر شده بود. پزشكان چيني تاش براي 
توليد واكسن نوع جديد ويروس كرونا را آغاز كرده اند. 
هرچند كارشناسان بر اين باورند كه توليد واكسن اين 

ويروس مي تواند سال ها طول بكشد.
ويروس كرونا جللزو خانواده بزرگ تري از ويروس هاي 
كرونا است كه پيش از اين فقط شش نوع آن )با ويروس 
جديد، هفت نوع آن( ديده شللده بود كه مردم را آلوده 
مي كند. سندرم حاد تنفسي )سللارس( كه ازخانواده 
ويروس هاي كرونا نشللأت مي گيرد در سللال ۲۰۰۲ 
ميادي در چين از ۸۰۹۸ فرد آلوده، جان ۷۷۴ نفر را 
گرفت. تصور مي شود كه از هر چهار مورد آلودگي به اين 

ويروس، يك مورد آن شديد باشد.
ويروس هاي خانواده   كرونا ممكن اسللت باعث ايجاد 
مشكات متفاوتي شوند؛ از سرماخوردگي خفيف گرفته 
تا تشللديد بيماري و مرگ. پروفسور مارك وولهاس از 
دانشگاه ادينبورگ مي گويد: »دليل شيوع اين ويروس 
براي اولين بار در چين مي تواند وسعت و تراكم جمعيت 
اين كشور و همچنين تماس نزديك با حيوانات ويروسي 
در چين باشد. جاي تعجب ندارد كه اين ويروس از چين 

يا آن بخش جهان، شيوع پيدا كرده است.«
در آغاز شلليوع ويروس جديد كرونللا، مقامات چين 
گفتند كه اين ويروس در بين مردم گسترش نمي يابد 
اما اكنون امكان گسللترش آن تاييد شللده اسللت. 
دانشمندان نشان  داده اند هر فرد آلوده، ويروس را به 
۱.۴ تللا ۵.۵ نفر منتقل مي كند. هر ويروس كه بتواند 
از بدن فرد آلوده به بيشتر از يك نفر سرايت كند، يك 
ويروس »خودپايدار« اسللت. ما اكنون مي دانيم كه 
ويروس جديد ويروسي نيست كه خود به خود ظاهر 
و بعد ناپديد شود. بنا براين قرنطينه كردن مبتايان 
مي تواند جلو گسترش آن را بگيرد. اما نگراني ديگري 
نيللز وجللود دارد: احتمللال جهش ويللروس جديد. 
بي بي سي به نقل از كارشناسان نوشته: »ويروس جديد 
كرونا از يك گونه به گونه ديگر سرايت كرده است. اين 
ويروس مي تواند جهش يابد تا از شخصي به شخصي 
ديگر بلله راحتي منتقل شللود يا عائم شللديدتري 

داشته باشد.« 

گروه جهان| آيت وكيليان| 
فرار كارلوس غصن رييس سللابق شركت نيسان، از ژاپن 
و ورود به خاك لبنان بازتاب گسللترده اي در رسانه هاي 
جهان داشت. البته اين مساله موجب شد تا ناظران سياسي 
در نظام قضايي ژاپن بلله ديده ترديد نگاه كنند. اكنون با 
گذشللت بيش از يك ماه از فرار غصن، وزير دادگستري 
ژاپن از اصاحات زودهنگام در نظام قضايي اين كشللور 

خبر داده است. 
فايننشيال تايمز در اين باره نوشته: وزير دادگستري  ژاپن 
گفته اين كشور به دنبال اصاح نظام عدالت كيفري خود 
است كه اخيراً با انتقادات بسياري مواجه شده است. پس 
از يك دوره نظارت بي سابقه اي در خارج از كشور به دنبال 
بازداشت كارلوس غصن به اتهام سوء رفتار مالي، ماساكو 
موري به روزنامه فايننشيال تايمز گفته كه نظام قضايي 

هيچ كشوري بدون ايراد نيست. 
موري كه به ندرت نياز به توجيلله خود در برابر بيگانگان 
مي بيند، در مصاحبه اي بي سابقه گفته غصن تاش كرده 
تا براي جلب همدردي عمومي و منحرف كردن اتهامات 
عليه خود، اطاعات نادرسللتي درباره نظام حقوقي ژاپن 
ارايه دهد. اما وزير دادگستري ژاپن اين گفته هاي غصن را 
كاما رد نكرده است. موري اذعان كرده دليل اينكه ژاپن 
تغييراتي را در سيستم قضايي خود اعمال مي كند، ماجراي 
غصن است؛ نه جرايم ديگري كه ممكن است نظام قضايي 

اين كشور را تهديد كنند. اين مقام بلندپايه ژاپني گفته: 
»نظام عدالت كيفري ما به طور مناسب طراحي و اجرا شده 
است. اما مانند هر كشور ديگر، ۱۰۰ درصد كامل و بدون 
تقصير نيست. اما اگر خطايي در سيستم قضايي ما وجود 

داشته باشد، ما آنها را برطرف مي كنيم.« 
بازداشللت كارلللوس غصللن در نوامبللر ۲۰۱۸ كه به 
مدت ۱۳۰ روز به طول انجاميللده بود و بازجويي هاي 
طوالني مدت او بدون حضور هيللچ وكيلي، مخاطبان 
بين المللي ناآشنا با نظام قضايي ژاپن را شوكه كرد. غصن 
ماه گذشته و پس از فرار جسورانه اش به لبنان، ژاپن را به 
»تعصب كور« متهم كرد و گفت كه در طول بازداشتش 
با انواع و اقسام تحقيرها مواجه شده است. غصن در ادامه 

خود را بي گناه دانسته است. 
اكنون موري وزير دادگستري ژاپن، مي گويد كه پرواز غير 
قابل توجيه غصن طبق قوانين هر كشوري عملي مجرمانه 
اسللت. او ابراز نگراني كرده كه حمات رييس پيشللين 
شركت نيسللان )عليه نظام قضايي ژاپن( باعث مي شود 
شهرت اين كشور به عنوان مكاني براي انجام امور تجاري 
خدشه دار شود. موري گفته غصن اطاعات نادرست زيادي 
را منتشر مي كند و از آنجايي كه او اكنون به چهره اي مشهور 
تبديل شده و اظهاراتش در صحنه جهاني اثرگذار است، 

بايد شرايط را براي محاكمه او مهيا كنند. 
خانم موري كه ۵۵ ساله است، در فضاي سياسي ژاپن به 

عنوان ستاره اي در حال رشد مطرح است. خاف بسياري از 
سياستمداران ژاپني كه يك كرسي پارلمان را از پدرشان به 
ارث برده بودند، او در فقر بزرگ شد؛ پدرش تمام پول خود 
را از دست داد و خانواده اش پيش از اينكه يك وكيل در سن 
۱۲ سالگي به آنها كمك كند مورد آزار و اذيت قرار گرفتند.

فايننشيال تايمز نوشته: اين تجربه زندگي باعث شد موري 
خودش وكيل شللود. او به عنوان يك مادر جوان، پيش از 
بازگشت به ژاپن و كمك به بازنويسي قانون كشورش در 
مورد جمع آوري بدهي، در اياالت متحده تحصيل مي كرد. 
موري براي اولين بار در سال ۲۰۰۷ انتخاب شد، او در ماه 
اكتبر هنگامي كه در مقام يك مجري مجبور به استعفا شد، 
جهشللي غيرمنتظره به وزارت دادگستري در اين كشور 
داشت. »آبه شينزو« نخست وزير ژاپن، موري را كه يكي از 
سه زن كابينه دولت اش است، به عنوان كانديداي بسيار 

قدرتمند براي رهبري آينده ژاپن توصيف كرده است.
ماساكو موري از نام بردن هرگونه خطاي خاص در سيستم 
قضايي ژاپن امتناع كللرده، اما گفته كه اصاحات مداوم 
صورت خواهللد گرفت از جمله در زمينلله فيلمبرداري 
از بازجويي هللا كه از سللال ۲۰۱۶ انجام شللده اسللت. 
مللوري وعده داده كه هر مشللكلي را كه توسللط جامعه 
حقوقي اين كشللور )در راسللتاي ضعف نظام دادرسي( 
 مشخص شده اسللت در يك بررسي مداوم برطرف كند.

كارلوس غصن پس از صدور كيفرخواسللتي كه عليه او 

صادر شده، اين ادعا را مطرح كرده كه بيش از ۹۹ درصد 
محكومين قضايي در ژاپن از يك نظام قضايي عدالت محور 
محروم هستند. او گفته كه متهمان در اين نظام قضايي 
اغلب بي گناه هستند. اما ماساكي موري وزير دادگستري، 
با رد اين ادعا گفته كه نظام قضايي ژاپن، سيستمي منحصر 
به فرد است كه براي دستگيري متهمان به حكم قضايي 
احتياج دارد و ادعايي كه غصن مطرح كرده، تنها ۳۷ درصد 

از دستگير شدگان را شامل مي شود.
كارلوس غصن مديرعامل سللابق شركت رنو-نيسان كه 
داراي گذرنامه هاي فرانسللوي، لبناني و برزيلي اسللت 
نوامبر ۲۰۱۸ ميادي به ظن فسللاد مالي توسط پليس 
ژاپن دستگير شد. فرار مالياتي و سوءاستفاده شخصي از 
دارايي هاي شركت »رنو -نيسان آليانس« از جمله اتهاماتي 

است كه به او وارد شده است. در زمان بازداشت او رسانه ها 
ژاپني اعام كردند كه غصن از سللال ۲۰۱۱ ميادي به 
مدت پنج سال نزديك به ۳۸ ميليون يورو از درآمد خود 
را اعام نكرده اسللت. غصن كه اتهامللات وارده به خود را 
بارها رد كرده بود، پيشتر به قيد وثيقه از زندان آزاد شده و 
تحت حصر خانگي قرار گرفته بود. او ۳۰ دسامبر گذشته 
از ژاپن به تركيه سفر كرد و از آنجا توسط يك هواپيماي 
جت خصوصي عازم لبنان شد. او در نخستين كنفرانس 
خبري خود در بيروت با انتقاد از نظام قضايي ژاپن گفته بود: 
»شما در ژاپن يا مي ميريد يا مجبور به فرار خواهيد شد.« 
مديرعامل سابق رنو - نيسان هم اكنون به دليل آنكه پيمان 
استردادي ميان دو كشور ژاپن و لبنان به امضا نرسيده از 

اين حيث مصونيت كامل دارد.

دريچه

كوتاه از منطقه

عمهبانفوذرهبركرهشمالي
پساز۶سالديدهشد

گ�روه جهان| رسللانه دولتللي پيونگ يانگ پس از 
شش سال براي اولين بار عمه قدرتمند و پرنفوذ رهبر 
كره شمالي را در انظار عمومي نشان داد. همسر او چند 
سال پيش به دست »كيم جونگ اون« اعدام شده بود. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، كي كيونگ هوي خواهر 
كيم جونگ ايل، رهبر پيشللين كره شمالي است و در 
سال هاي نخست حكومت كيم جونگ اون  رهبر كنوني 
كره شمالي، نقش مهم و راهبردي ايفا مي كرد. از ۲۰۱۳ 
كه كيم جونگ اون دستور اعدام جانگ سونگ تائك، 
همسللر عمه اش را صادر كرد، او ديگر چندان در انظار 
عمومي ديده نشد. جانگ سللونگ تائك دومين مرد 
قدرتمند در كره شمالي در آن زمان به شمار مي رفت. 
رسانه دولتي كره شمالي يكشنبه تصاويري از حضور 
كيم كيونگ هوي در كنار كيم جونگ اون در مراسمي 
به مناسبت آغاز سال نوي چيني در پيونگ يانگ نشان 
داد. اوليور هوتام، سللردبير »ان كي نيوز« كه سازماني 
مسللتقر در سللئول براي نظارت بر كره شمالي است، 
گفته: »بسياري از ناظران كره شمالي تصور مي كردند 
كيم كيونگ هوي به تبعيد فرستاده شده يا حتي پس 
از اعدام شوهرش كشته شده است. بنابراين ديدن او در 
كنار رهبر كره شمالي، آن هم شش سال پس از اعدام 
همسرش، جالب توجه بود. حضور دوباره او نشان دهنده 
آن است كه او يك جايگاه بانفوذي در پشت صحنه به 
دسللت آورده اسللت.« رويترز همچنين گزارش داده 
»مون جائه ايللن« رييس جمهللوري كره جنوبي در 
نخستين موضع گيري آشللكار خود در ۲۰۲۰ درباره 
مذاكرات هسته اي امريكا و كره شمالي تاييد كرده اين 

گفت وگوها در سال گذشته پيشرفتي نداشته است.

تظاهراتنهبهدولت
سهميهبنديدرلبنان

گروه جهان| نيروهاي امنيتي لبنان براي متفرق كردن 
معترضاني كه عليه دولت جديد اين كشور در مركز بيروت 
تجمع كرده بودند، از گاز اشللك آور و ماشين آب پاش 
اسللتفاده كردند. به گزارش خبرگزاري رويترز، صدها 
معترض لبناني در مركز بيروت عليه دولت جديد اين 
كشور تجمع كردند و تاش داشتند از يك ايست امنيتي 
در مقابل مقر دولت عبور كنند. نيروهاي امنيتي لبنان 
براي متفرق كردن آنها از گاز اشك آور و ماشين آب پاش 
استفاده كردند. نيروهاي امنيتي لبنان به تظاهركنندگان 
نسبت به نزديك شدن به مقر دولت هشدار دادند و از آنها 
خواستند مكان را ترك كنند. نيروهاي ضد شورش نيز 
براي متفرق كردن معترضان مستقر شدند. معترضان 
معتقدند دولت جديد شامل همان شخصيت هايي است 
كه لبنان را دچار اين وضعيت كرده اند. اخيرا دولت لبنان با 
رياست حسان دياب تشكيل شد. اين دولت ۲۰ وزير دارد 
و يك دولت تكنوكرات است. دولت جديد بايد بحران مالي 
را كه به پايين آمدن قيمت ارز محلي و افزايش قيمت ها 
منجر شده حل كند. يكي از تظاهركنندگان تأكيد كرد: 
»ما خواهان دولت مستقل شللديم نه دولت وابسته به 
احزاب. افراد مستقل مي توانند كشور را نجات دهند.« 
ظهر شنبه در تعداد زيادي از مناطق لبنان تظاهراتي با 
عنوان »اعتمادي به دولت جديد نيست« در ميان تدابير 
شديد امنيتي برگزار شد. معترضان پاكاردهايي را در 
دست داشتند كه روي آن نوشته شده بود: »اعتمادي 
به دولت سهميه بندي نداريم«، »خواهان دولت نجات 
هستيم« معترضان تظاهرات خود را از شرق بيروت شروع 
كرده و به سمت سازمان برق و ميدان هاي شهدا و النجمه 

در مركز بيروت حركت كردند.

دموكراتهابهدنبالابطال
نتيجهانتخاباتهستند

گروه جه�ان| وكاي دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريللكا، در جريان محاكملله او در سللنا گفته اند كه 
دموكرات ها با اسللتيضاح او قصد باطللل كردن نتايج 
انتخابات ۲۰۱۶ را دارند. به گزارش آسوشيتدپرس، تيم 
مدافعان ترامپ استدالل هاي خود عليه اتهامات وارده 
در مصوبه استيضاح را از شنبه شروع كردند. ترامپ در 
ارتباط با تماس هايش با اوكراين با دو اتهام سوءاستفاده 
از قدرت و كارشكني عليه كنگره روبروست. ادعا مي شود 
كه او كمك نظامي به اوكراين را براي فشللار آوردن به 
ولوديمير زلنسكي رييس جمهور اين كشور، براي اعام 
تحقيقات فسللاد عليه جو بايدن، رقيب بالقوه اش در 
انتخابات، معلق كرده بود. دموكرات ها همچنين ترامپ 
را متهم مي كنند بازديد زلنسكي از كاخ سفيد را به اعام 
اين تحقيقات از جمله در مورد هانتر بايدن پسللر جو 
بايدن، منوط كرده بود. هانتر بايدن در ۲۰۱۶ زماني كه 
پدرش معاون رييس جمهور امريكا بود عضو هيات مديره 
يك شركت انرژي در اوكراين بود. بايدن گفته هرچند 
فعاليت پسرش در اوكراين صورت خوبي نداشته اما او 
مرتكب هيچ خطايي نشده است. علت اتهام كارشكني 
عليه كنگره به ترامپ ممانعت او از همكاري مقام هاي 
كاخ سفيد با تحقيقات استيضاح است. سناتورها بايد 
تصميم بگيرند آيا ترامپ بايد به خاطر اين اتهامات بركنار 
شللود يا خير. نتيجه اي كه با توجه به اكثريت داشتن 
جمهوري خواهان در سللنا بعيد است درحالي كه اين 
كار نيازمند دو سوم آرا خواهد بود. يكي از وكاي ترامپ 
گفته: »دموكرات ها مي خواهند نه فقط نتايج انتخابات 
گذشته را باطل كنند... بلكه نام ترامپ را از برگه هاي راي 

در انتخابات بعدي حذف كنيد.«

سفرنتانياهووگانتسبهامريكا
برايبررسيمعاملهقرن

گ�روه جه�ان| همزمللان با سللفر نخسللت وزير 
رژيم صهيونيستي به امريكا براي ديدار با رييس جمهور 
اين كشور، رهبر ائتاف آبي ل سفيد هم اعام كرد براي 
بحث درباره طرح معامله قرن به واشللنگتن مي رود. 
به گزارش رويتللرز، بني گانتس و نتانياهو دوشللنبه 
)امروز( با دونالد ترامپ ديدار مي كنند. گانتس گفته: 
»چنين زمان هايي سرنوشت ساز است؛ طرح صلحي 
كه ترامپ تهيه كرده به عنللوان نقطه عطف در تاريخ 
ثبت مي شود.« در همين حال شللبكه۱۲ تلويزيون 
رژيم صهيونيستي فاش كرده كه عاوه بر ديدار گانتش 
و نتانياهو با ترامپ براي بررسي معامله قرن، تاش هايي 
براي ديدار با وزراي خارجه كشورهاي عربي در جريان 
اسللت. طبق اين گزارش، انتظار مي رود وزير خارجه 
بحرين نيز كه در دوره اخير با او درباره توافقنامه منع 
درگيري با ميانجيگري امريكا گفت وگو شده است، در 
امريكا حضور يابد. پيش از اين كاخ سفيد از بني گانتس 
و بنيامين نتانياهو دعوت كرده بود تا ديدار مشتركي با 
ترامپ در كاخ سفيد داشته باشند. دعوت كاخ سفيد از 
گانتس و نتانياهو براي شركت آنها در نشست بررسي 
معامله قرن صورت گرفته اسللت. خبرگزاري فرانسه 
پيشتر گزارش داده كه ترامپ تصميم دارد تا از جزييات 
معامله قرن پيش از سفر نتانياهو به امريكا رونمايي كند. 
معامله قرن طرحي اسللت كه از سوي امريكا و با چراغ 
سبز برخي كشورهاي عرب منطقه به ويژه عربستان 
سعودي، براي به اصطاح پايان دادن به منازعه اسراييل 
با فلسطين و  به عنوان مقدمه اي براي عادي سازي روابط 
عربي اسراييلي كليد خورده است. فلسطيني ها تاكيد 

كرده اند كه اين طرح را رد خواهند كرد. 

اجرايقانونجديدسرمايهگذاري
خارجيدرازبكستان

گروه جهان| قانون جديد سللرمايه گذاري خارجي 
در ازبكستان از يكشنبه با هدف جذب ميلياردها دالر 
سرمايه هاي خارجي و بهبود شهرت در جهان اقتصاد 
به اجرا گذاشته شد. به گزارش فارن بريف، قانون جديد 
تجميع كننده و تقويت كننده شماري از قوانين پيشين 
مرتبط با سللرمايه گذاري خارجي، حقللوق و تعهدات 
سرمايه گذارها و فعاليت هاي سرمايه گذاري است. اين 
قانون همچنين مسائل حقوق اجتماعي مانند آزادي 
كارگللران خارجللي،  آزادي تردد و حقللوق بيمه براي 
سللرمايه گذاران خارجي را شامل مي شود. رويه جديد 
مالياتي نيز از آغاز سال جديد ميادي اجرا شده تا يك 
چهارچوب حقوقي تنظيم مقررات براي شللفافيت و 
جلوگيري از نقض مالياتي و دريافت ماليات بيش از حد 
ايجاد كند. ازبكستان در دوره رياست جمهوري شوكت 
ميرضيايف كه پس از مرگ اسام كريم اف رييس جمهور 
اقتدارگراي سابق در سال ۲۰۱۶ ميادي به قدرت رسيد، 
در تاش است تا خود را به عنوان كشوري با قابليت اجراي 
اصاحات نهادي و ساختاري نشان دهد. قانون جديد 
سرمايه گذاري خارجي نيز بخشي از بسته سياست ها 
و قوانيني است كه در دولت ميرضيايف آغاز شده است. 
در بين اصاحات مختلف اجتماعي – سياسي، يكي از 
پيروزي هاي مهم ژئوپلتيك لغو كار اجباري از جمله كار 
كودكان به خصوص در مزارع پنبه بوده كه موجب افزايش 
وجهه و محبوبيت ازبكستان در بين سرمايه گذاران شده 
است. گفته شده، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 
ازبكستان در سال گذشته بيش از سه برابر افزايش يافته 
است. ازبكسللتان در ۲۰۱۹ موفق شللده است كه ۴.۲ 
ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كند .
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امضايتوافقنامهتجاري
امريكا-بريتانياتاپايان2020

گروه جه�ان| وزير خزانه داري امريكا اعام كرده 
كشورش در تاش است تا پايان سال جاري ميادي 
با بريتانيا يك توافقنامه تجاري به امضا برساند. استيو 
منوچين وزير خزانه داري اياالت متحده، در موسسه 
چتم هاوس لندن با اشاره به اهميت روابط لندن - 
واشنگتن گفته: »روابط ما با بريتانيا بسيار كليدي و 
راهبري است و ما امضاي يك توافقنامه تجاري با لندن 
را در صدر فهرست خود قرار مي دهيم.« صحبت هاي 
وزير خزانه داري امريكا در حالي طرح شده كه پيشتر 
دونالد ترامپ، از بريتانيا دعوت كرده بود تا دو كشور به 
يك توافق تجاري فوق العاده دست يابند. منوچين در 
بخش ديگري از صحبت هايش به فرآيند پيش روي 
بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا اشاره كرده و گفته 
اين رويه نبايد مانعي براي توافق ميان واشللنگتن و 
لندن به حسللاب ايد. بوريس جانسون نخست وزير 
بريتانيا، ۲۴ ژانويه توافق برگزيت را امضا كرد؛ به اين 
ترتيب روند خروج بريتانيللا از اتحاديه اروپا از هفته 
آينده آغاز خواهد شللد. جانسللون در زمان امضاي 
توافقنامه گفته: »اين لحظه اي خارق العاده است و به 
اين ترتيب سال ها جدل پايان مي يابد و خواست مردم 
كه در همه پرسي ۲۰۱۶ اعام شد، عملي مي شود.« 
دونالد ترامپ همواره يكي از طرفداران جدي اجرايي 
شدن برگزيت بوده و در سخنراني هاي مختلف خود، 
لندن را به خروج هرچه سريع تر از اتحاديه اروپا دعوت 
كرده است. منوچين همچنين هرگونه نگراني درباره 
تاثير روابط دو كشللور با شللركت چيني هوآوي بر 
مراودات لندن واشنگتن را رد كرده اما در عين حال 
رهبران دو كشللور شنبه در اين خصوص با يكديگر 
مكالمه تلفني داشتند. كاخ سفيد در بيانيه اي درباره 
اين مكالمه گفته: »موضللوع اين مكالمه اطمينان 
از امنيت شبكه هاي ارتباط تلفني و بهانه انجام آن 
نزديك شللدن به موعد تصميم گيللري لندن براي 
مشاركت با شركت چيني هوآوي در تامين اينترنت 
همراه نسل۵ بوده است.« گفتني است امريكا هوآوي 
را به جاسوسي براي چين متهم كرده و از متحدان 
خود خواسته است ازهمكاري با آن خودداري كنند. 
بريتانيا بايد تا پايان ماه جاري )ژانويه( درباره استفاده 
از تجهيزات هوآوي در شبكه اينترنت همراه نسل۵، 
تصميم گيري كنللد. اين در حالي اسللت كه لندن 
تاكنون از پذيرش درخواست واشنگتن درباره كنار 
گذاشتن هوآوي از اين پروژه خودداري كرده و تنها به 
محدود كردن دايره مشاركت آن رضايت داده است.

سفراردوغانبهالجزاير
رييس جمهوري تركيه براي بررسي همكاري هاي 
دوجانبه و مسائل بين المللي به الجزاير سفر كرد. 
به گزارش روسلليااليوم، رجب طيللب اردوغان 
در پاسللخ بلله درخواسللت عبدالمجيللد تبون 
رييس جمهوري الجزاير، طي سفر دو روزه به اين 
كشور رفته است. در اين سفر دو طرف مذاكراتي 
را پيرامللون راه هاي حمايللت از روابط دوجانبه، 
توسللعه زمينه هاي همللكاري، رايزني پيرامون 
مسائل مهم مشترك بين المللي خواهند داشت. 
اين دومين سفر اردوغان به الجزاير در كمتر از دو 

سال اخير است.

اردن:ازجزيياتمعاملهقرن
اطالعنداريم

وزير خارجه اردن با بيان اينكه كشورش اطاعي 
از جزييات طرح معامله قرن ندارد شايعه لغو قانون 
قطع ارتباط قانوني با كرانه باختللري را رد كرد. 
به گزارش العربيه، ايمن الصفدي گفته، موضوع 
برقراري مجدد ارتبللاط قانوني با كرانه باختري 
هيچگاه مطرح نبوده اسللت. آنچه در اين مورد 
شايعه شللده، صحت ندارد و در دولت اردن هم 
بررسي نشده است. دونالد ترامپ اعام كرده كه 
بللزودي از جزييات طرح معامله قرن براي حل و 

فصل مساله فلسطين رونمايي مي كند. 

تشويقطالبان
بهكاهشخشونتها

ديپلمات ارشد حوزه امور جنوب آسيا در وزارت 
خارجه امريكا گفته، واشنگتن طالبان را از طريق 
مذاكره كنندگانش در شهر دوحه تشويق مي كند 
تا با كاهش خشونت ها در افغانستان موافقت كنند 
و الزم است اين خشونت ها به نحوي كاهش يابند 
كه افغان ها آن را احساس كرده و ارج بنهند. اين در 
حالي است كه دولت افغانستان تاكيد كرده طالبان 
بايد نه با كاهش خشللونت بلكه بايد با آتش بس 
موافقت كنللد. به گزارش خبرگزاري فرانسلله، 
ترامپ اخيرا در ديدار با اشرف غني رييس جمهور 
افغانسللتان، در داووس بر كاهش خشونت ها از 

سوي طالبان تاكيد كرده است.

تكذيبفروشامالك
وزارتخارجهعراقدرامريكا

وزارت خارجلله عللراق اخبار فللروش زميني به 
مسللاحت ۲۵۰۰ متر در واشللنگتن كه سفارت 
اين كشللور در آنجللا قللرار دارد را تكذيب كرد. 
به گزارش ايسنا، وزارت خارجه عراق اعام كرده: 
»امللاك عراق در خارج كلله مراكز ديپلماتيك 
در آنجا مسللتقر اسللت به همان صللورت قبل 
باقي اسللت و هيچ تغييري نكرده است. ما هيچ 
ملك يا سللاختماني را نفروخته ايم و براي حفظ 
تمامي اماكمان در خارج از كشور به هماهنگي 
مي پردازيم.« گفته شده بود وزارت خارجه عراق 
قطعه زميني به مساحت ۲۵۰۰ متر را فروخته و 
به جاي آن زميني دورتر از مركز شهر با مساحت 

۵۰۰ متر خريداري كرده است.
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عكسروز

چهرهروز

آزيتا موگويي: جشنواره فجر حلقه اتصال مردم و سينماست
آزيتا موگويي به انتشار نامش به عنوان داور جشنواره فيلم فجر و عدم پذيرش داوري ازسوي خودش واكنش نشان داد. او در 
يادداشتي در اين زمينه نوشت: از آنجا كه در برخي از رسانه ها از نام بنده با عنوان عدم پذيرش داوري جشنواره فيلم فجر نام 
برده شده است، بدين وس��يله اعالم مي دارم كه هرگز عالقه اي به موج سواري نداشته ام و ژست مخالف گرفتن را نيز فضيلت 
نمي دانم. بر اين باورم كه جشنواره فيلم فجر بزرگ ترين رويداد سينمايي كشور و مهم ترين حلقه اتصال بين مردم و سينماست 
و استقبال هر ساله از آن نيز بيانگر اين نكته مي باشد. من نيز به عنوان يك سينماگر به همراه سينمادوستان عزيز در جشنواره 

فيلم فجر با اشتياق به تماشاي آثار همكاران عزيزم خواهم نشست. با آرزوي درخشش و سربلندي براي سينماي ايران. 

بازارهنر

نواي »شهر خاموش« كيهان كلهر در »وحدت« پيچيد
تازه ترين كنس��رت كيه��ان كلهر در 
حالي با اجراي پروژه »شهر خاموش« 
ميزبان مخاطب��ان بود كه اين نوازنده 
و آهنگس��از جهان��ي از طرفدارانش 
به جهت توج��ه به موس��يقي جدي 
قدردان��ي ك��رد. دور ت��ازه مجموعه 
كنس��رت هاي »ش��هر خاموش« به 
آهنگس��ازي كيهان كلهر از روز شنبه 

پنجم بهم��ن ماه ب��ا همراهي كوارتت ش��هرزاد 
متشكل از پدرام فريوس��في نوازنده ويولن، ميثم 
مروس��تي نوازنده ويولن، نيلوف��ر محبي نوازنده 
ويولن، آتنا اش��تياقي نوازنده ويولنس��ل، فرشيد 
پاتينين��ان نوازنده كنترباس، بهتاش ابوالقاس��م 
نوازنده س��ازهاي كوبه اي در تاالر وحدت تهران 
برگزار شد. »ش��هرخاموش« يكي از مشهورترين 
آلبوم هاي بي كالم كيهان كلهر اس��ت كه س��ال 
۱۳۸۷ با همراهي بروكلين رايدر رهبر يك كوارتت 
زهي از كشور امريكا در سبك موسيقي كالسيك 
و خاورميانه اي در قالبي بين المللي منتش��ر شد. 
اين آلبوم از چهار قطعه تش��كيل ش��ده كه قطعه 
۳۰ دقيقه اي »ش��هرخاموش« هسته اصلي اثر را 
تشكيل مي دهد. اين آلبوم پس از انتشار با استقبال 
منتقدان مطرح موسيقي مواجه و پس از آن نيز به 
عنوان يكي از آثار برتر نشريات و رسانه هاي معتبر 
موسيقي در جهان معرفي شد. اين در حالي است 

كه آلبوم ياد شده تاكنون در بسياري 
از شهرهاي اروپايي و امريكايي به اجرا 
درآمده اس��ت. سبك اصلي اين آلبوم 
موسيقي كالسيك بين المللي است كه 
در كنار آن از موسيقي ايراني، موسيقي 
خاورميانه، موسيقي كردي، موسيقي 
خراساني استفاده شده است. يكي از 
نكات قابل توجه ديگ��ر اثر هم قطعه 
نخست آلبوم است كه به ياد قربانيان شهر حلبچه 
توليد شده است. كيهان كلهر كه چندي پيش به 
عنوان مرد سال موس��يقي جهان در سال ۲۰۱۹ 
معرفي ش��د، در بخش  ابتدايي اين كنسرت بيان 
كرد: ما آلبوم »شهر خاموش« را در يادبود قربانيان 
فاجعه بمباران شيميايي حلبچه توليد كرديم اما 
امروز كه اين پروژه را پيش روي ش��ما قرار داديم، 
گويي اينكه وقايعي مشابه همچون سيل سيستان 
و بلوچستان و جان باختن هموطنان ما در حادثه 
سقوط هواپيما در حال تكرار شدن است و گويا اين 
بدي ها نمي خواهد تمام ش��ود. به هر حال از همه 
شما عزيزان كه با موسيقي جدي زندگي مي كنيد و 
امروز براي شنيدن موسيقي جدي به اينجا آمده ايد 
تشكر مي كنم به نظر هيچ چيز ارزشمند تر از اين 
نيست كه به واسطه موس��يقي جدي همديگر را 
ببينيم و از شما انرژي بگيريم. من با همين شرايط 

است كه از ديدار شما خوشحالم. 

تاريخنگاري

تقي زاده: رضاخان مسوول مستقيم قرارداد نفتي 1933 است 
هفتم بهمن ۱۳۲۷ تقي زاده عامل بس��تن قرارداد نفتي ۱۹۳۳ در برابر اعتراض 
نمايندگان مجلس خود را بي تقصير معرفي كرد و رضاخان را مسوول اين قرارداد 
دانست. اين اعتراف اعتبار قرارداد را زير سوال برد. قرارداد ۱۹۳۳ يا قرارداد ۱۳۱۲ 
خورشيدي، قراردادي بين دولت ايران و شركت نفت ايران و انگليس بود كه در دوره 
رضاشاه پس از الغاي قرارداد دارسي و خوانين بختياري منعقد شد. شخص رضاشاه 
پس از مذاكره با سر جان كدمن، رييس شركت نفت ايران و انگليس و رجينالد هوار 
سفير بريتانيا در ايران اين قرارداد را قبول كرد و مقامات دولت را وادار به تصويب آن 
كرد. مجلس شوراي ملي نيز به اتفاق آرا آن را تصويب كرد. در اين قرارداد شركت 
نفت ايران و انگليس همچنان به اكتشاف و استخراج و فروش منابع نفتي ايران، بدون 
هيچ الزامي به ارايه صورت عملكرد به دولت ايران، ادامه مي داد. مدت قرارداد ۶۰ 
سال تعيين شد. قانون ملي شدن نفت كه در سال ۱۳۲۹ تصويب شد اين قرارداد را 
باطل كرد ولي پس از كودتاي ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ قرارداد كنسرسيوم جانشين 
آن شد. قرارداد جديد براي نخستين بار در دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي از 
طرف دكتر مصدق مورد بررسي و انتقاد شديد قرار گرفت. محمد مصدق در زمينه 
اين قرارداد در مجلس چهاردهم مي گويد: »اگر امتياز دارسي تمديد نشده بود، در 
سال ۱۹۶۱ ميالدي )۱۳۴۰خورشيدي( به بعد دولت نه تنها به صدي ۱۶ عايدات 
حق داشت، بلكه صدي صد عايدات حق دولت بود؛ بنابراين صدي ۸۴ از عايدات 
كه در ۱۹۶۱ ميالدي حق دولت مي شود، طبق قرارداد جديد كمپاني آن را تا ۳۲ 

سال ديگر مي برد. ۱۲۶ميليون ليره انگليس از قرار ۱۲۸ريال، ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ 
ريال مي شود و تاريخ عالم نشان نمي دهد كه يكي از افراد مملكت به وطن خود در 
يك معامله ۱۶بيليون و ۱۲۸ هزار ريال ضرر زده باشد و شايد مادر روزگار ديگر نزايد 

كسي را كه به بيگانه چنين خدمتي كند.«

درامي تلخ با فضايي كميك  در »مانستر« 
كارگ��ردان »مانس��تر« با اش��اره به 
ويژگي هاي اين نمايش بر لزوم درك 
شرايط بيماران اعصاب و روان و معلول 
و احترام گذاشتن به آنها تأكيد كرد. 
كوروش شاهونه كه اين روزها نمايش 
»مانستر« را در پرديس تئاتر شهرزاد 
روي صحنه دارد درب��اره اجراي اين 
نمايش به مهر گفت: »مانستر« تا ۱۱ 

بهمن ماه در س��الن صنوبر پرديس تئاتر شهرزاد 
روي صحن��ه خواهد بود. ايده ش��كل گيري اين 
نمايش از موقعيتي واقع��ي كه خودم با آن روبرو 
شدم و با نگاه به زندگي معلوالن و بيماران اعصاب 
و روان نوشته شده است. وي ادامه داد: اين نمايش 
درباره زن و شوهر معلول و داراي بيماري اعصاب 
و رواني اس��ت كه آم��اده رفتن به تولد هس��تند. 

نص��اب پرده اي به خانه ش��ان مي آيد 
و رفته رفته متوج��ه اتفاقاتي در خانه 
مي ش��ود. به نظر مي رس��د اين زن و 
شوهر عروسكي به نام مايكل دارند كه 
در واقع پسرشان است و دوست دارد 
بازي را با نصاب پ��رده آغاز كند. اين 
كارگردان يادآور شد: اين نمايشنامه 
يك درام تلخ با فضاي كميك است كه 
با طرحي از خودم و با همكاري حميدرضا اسدزاده 
نوشته شده است و خوشبختانه تا امروز از استقبال 
و بازخوردهاي مخاطبان راضي هستيم و نمايش 
به صورت دهان به دهان از طرف مخاطبان معرفي 
مي شود. سجاد افشاريان،تهيه كننده كار نيز با ما 
بسيار همراه بوده و پابه پاي كار آمده است كه از او 

بسيار سپاسگزارم.

بالتكليفي در اكران فيلمي با بازي پژمان جمشيدي
تهيه كننده فيل��م »ديناميت« درباره 
آخرين وضعيت اكران اين فيلم گفت: 
هيچ خبر جدي��دي وجود ندارد، بيش 
از يك س��ال و نيم اس��ت كه اين فيلم 
بالتكليف است. شوراي پروانه نمايش 
چندين بار اصالحاتي را از ما خواستند 
و ما تمامي آنها را انج��ام داديم ولي تا 
اين لحظه پروانه نمايش فيلم را صادر 

نكرده اند. ابراهيم عامريان در پاسخ به اينكه مطرح 
شده كه براي گرفتن پروانه نمايش چند سكانس 
را دوباره فيلمبرداري كردي��د، چقدر اين موضوع 
واقعيت دارد؟ به ايس��نا گفت: پ��س از چندين بار 
اصالحيه مجددا دو تن از نمايندگان شوراي پروانه 
نمايش، ما را مجبور به فيلمبرداري مجدد چندين 
سكانس كردند و اظهار داشتند با انجام اين اصالحات 
و فيلمبرداري مجدد پروانه نمايش صادر خواهد شد. 
متاسفانه به رغم هزينه اي كه فيلمبرداري مجدد به 
ما تحميل كرد، باز هم پروانه نمايش را صادر نكردند. 
او در پاس��خ به اينكه اين فيلم چه مشكلي دارد كه 
پروانه نمايش آن صادر نمي ش��ود؟ خاطرنش��ان 
كرد: واقعا نمي دانم. نظر تمام كساني كه تا به امروز 
فيلم را ديده اند مثبت است. احساس من اين است 
كه متاس��فانه فيلم به دليل اعمال سليقه شخصي 

يكي از اعضاي ش��ورا تا امروز موفق به 
دريافت پروانه نمايش نشده است. اين 
تهيه كننده درباره هزينه توليد فيلمش 
توضيح داد: حدودا دو سال پيش، مبلِغ 
پنج ميليارد تومان براي اين فيلم هزينه 
شده و واقعًا انصاف نيست كه در شرايط 
اقتصادي اين روزهاي كشور، به خاطر 
س��ليقه ش��خصي اينطور در حق يك 
تهيه كننده مس��تقل رفتار شود. عامريان در پاسخ 
به اينكه فيلم ساخته شده با فيلمنامه اي كه پروانه 
ساخت گرفته است، چقدر تفاوت دارد؟ پاسخ داد: 
هيچ تفاوتي ندارد، واقعا هيچ تفاوتي ! فيلم را طبق 
فيلمنامه اي ساخته ايم كه پروانه ساخت آن توسط 
وزارت ارش��اد صادر شده اس��ت. اگر مي خواستند 
پروانه نمايش صادر نكنند پس چرا به فيلم پروانه 
ساخت دادند؟چرا به همين راحتي از امضاي خود 
مي گذرند؟ تهيه كننده فيلم »ديناميت« در پايان 
گفت: من از وزير محترم ارشاد، از سازمان سينمايي، 
از اعضاي محترم كميسيون فرهنگي مجلس و از 
متوليان فرهنگ و هنر كشور، استدعا دارم تا تكليف 
اين فيلم كه يك فيلم سالم و شريف است را روشن 
كنند و نگذارند ت��ا هزينه ها و تالش هايي كه براي 

ساخت اين اثر صرف شده، از بين برود.

میراثنامه

خطر اخراج قشم از يونسكو جدي شد
واگذاري اراضي در محدوده طوالني ترين غار نمكي 
جهان به مركز پرورش ميگو ب��ه عنوان جدي ترين 
تهديد براي خروج ژئوپارك قش��م از يونسكو مطرح 
است. واگذاري اراضي در جزيره قشم از سال ۱۳۹۶ 
درحالي شروع شد كه همان س��ال، پروژه ژئوپارك 
اين جزيره موفق ش��د كه به فهرست ژئوپارك هاي 
يونسكو بازگردد. اين ژئوپارك يك بار در سال ۱۳۸۵ 
ثبت جهاني شده بود اما در سال ۱۳۹۱ به دليل آنچه 
مشكالت مديريتي اعالم شد، كارت قرمز گرفت و از 
اين فهرست خارج شد. اينك كارشناسان معتقدند، 
واگذاري اراضي كه بيش��تر با هدف احداث اقامتگاه، 
مركز پرورش ميگ��و و آبزيان، پالژ و ش��هرك هاي 
صنعتي بوده، اين ژئوپارك را بار ديگر در معرض تهديد 
قرار داده است. عليرضا امريكاظمي � مدير ژئوپارك 
جهاني قشم و سرپرست مديريت ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري قشم � در اين باره گفت: 
حدود دو ماه قبل موضوع اين واگذاري مطرح شد اما 
به دليل بي توجهي مس��ووالن ذي ربط اكنون كار به 
جايي رسيده كه در محوطه اي كه زمان انتشار خبر 
فقط دو كانكس در آن مستقر بود، تخريب گسترده 
در اصل اثر اتفاق افتاده است. با اين وجود پروژه نه تنها 
متوقف نشد، بلكه با قوت ادامه پيدا كرد. چندماه پيش 
از مجاري قانوني به مقام قضايي شكايت كرديم، توقف 
سريع احداث مركز پرورش ميگو را خواستار شديم. 
مستندات ارايه كرديم. به سرمايه گذار شفاهي و كتبي 
اخطار و تذكر داديم اما تخريب در حريم ژئوس��ايت 
»گنبد نمكدان« قشم نه تنها متوقف نشد كه با قوت 
ادامه پيدا كرداو درباره اقداماتي كه براي جلوگيري 
از اين تخريب انجام شده است، توضيح داد: چندماه 
پيش ما در قالبي رسمي و از جانب مديريت ژئوپارك 
جهاني قشم و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 

دس��تي جزيره، از مجاري قانوني مكاتبه و شكايت 
خود را به مقام قضايي شهرستان اعالم كرديم و لزوم 
توقف سريع اين پروژه و لغو مجوزهاي آن را خواستار 
شديم. داليل كامال مستند بود، پرونده هاي ثبت ملي 
و جهاني ژئوپارك را هم فرس��تاديم. مي خواستيم از 
مجاري قانوني و طبق روال پيش رويم، تمام مستندات 
و مكاتبات در تاريخ هاي مشخص نيز موجود است. 
او ادامه داد: عالوه  بر اين به س��رمايه گذار و كسي كه 
تخريب را انجام مي دهد ش��فاهي و با اخطار و تذكر 
كتبي داديم. خواستيم كار را شروع نكند و استعالم 
بگيرد تا محدوده اثر طبيع��ي ملي و جهاني را اعالم 
كنيم. متاسفانه حرف شنوي نداشتند و به كار خود 
ادامه دادند و تا اين لحظه توقف عمليات صورت نگرفته 
است. مدير ژئوپارك جهاني قشم به ايسنا گفت: اين 
پروژه در اراضي اي در حال اجرا اس��ت كه سه حريم 

مهم را شكس��ته است؛ نخس��ت حريم ثبت جهاني 
ژئوپارك قشم است كه در پرونده يونسكو كامل و واضح 
مشخص شده. دو حريم ديگر به ميراث طبيعي و ملي 
كه در وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دستي ثبت شده است با عنوان محدوده ژئوپارك و 
محدوده اختصاصي سايت »نمكدان« مربوط مي شود. 
اين تخريب در هر سه محدوده اتفاق افتاده است.  او در 
پاسخ به اين پرسش كه اين تخريب، ژئوپارك جهاني 
قشم را با چه مخاطراتي روبرو خواهد كرد؟ اظهار كرد: 
مشكل اصلي اين است كه ژئوپارك جهاني قشم را در 
خطر خروج از يونسكو قرار مي دهد. مشكل دوم تعرض 
و تخريب حريم مي��راث طبيعي ملي گنبد نمكدان 
است. براساس قوانين صريحي كه وجود دارد هرگونه 
تغيير در چشم انداز يا تغيير اصالت اثر يا عملياتي كه 
موجب آسيب رساندن اين اثر شود، تخلف و جرم است.

ايستگاه

»كالوس« بهترين انيميشن 
سال شد

برگزيدگان سانتاباربارا 
معرفي شدند

جوايز »آني« كه به معرفي 
بهترين هاي انيميشن هر 
س��ال اختص��اص دارد، 
انيميشن بلند »كالوس« 
را ب��ه عن��وان بهتري��ن 
انيميشن ۲۰۱۹ انتخاب 
كرد. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، در مراسم جوايز 

آني، كمپاني نتفليكس با انيميشن »كالوس« موفق 
به كسب ۷ جايزه شد كه شامل بهترين انيميشن 
بلند و بهترين كارگرداني بود و »بدنم را گم كرده ام« 
۳ جايزه از جمله بهترين انيميشن بلند مستقل را از 
آن خود كرد. »كالوس« كه ساخته سرخيو پابلوس 
است اولين انيميش��ن بلند نتفليكس است كه به 
عنوان برنده شگفت انگيز جوايز آني شناخته شد. اين 
مراسم كه هر سال از سوي انجمن بين المللي فيلم 
انيميشن )آسيفا-هاليوود( برگزار مي شود، بهترين 
انيميشن هاي سال را انتخاب مي كند. شنبه شب 
»كالوس« موفق شد تا ۷ جايزه از جوايز آني ۲۰۲۰ 
شامل بهترين انيميشن بلند، كارگرداني، تدوين، 
طراحي توليد، طراحي شخصيت و استوري بورد 
را از آن خود كند. به اين ترتيب شب فوق العاده اي 
براي نت فليكس رقم خورد. درعين حال انيميشن 
ديگري كه در رقابت اسكار جاي دارد يعني »بدنم 
را گم كرده ام« نيز ۳ جايزه دريافت كرد كه شامل 
بهترين انيميش��ن بلند مس��تقل، نويسندگي و 
موس��يقي مي ش��ود. هر دوي اين انيميشن ها در 
رقابت اسكار جاي دارند و ديگر رقباي آنها در اسكار 
شامل »داستان اسباب بازي ۴«، »چگونه اژدهاي 
خود را تربيت كنيد: جهان پنهان« و »حلقه پنهان« 
تقريبا مراسم ديشب را با دست خالي ترك كردند 
و »چگونه اژدهاي خود را تربيت كنيد« يك جايزه 

بهترين توليد ويژه را برد.

س��ي و پنجمين دوره 
جش��نواره بين المللي 
فيل��م س��انتاباربارا ب��ا 
اهداي جوايز به فيلم هاي 
منتخب و بازيگراني كه 
از قب��ل ب��راي دريافت 
جوايز ويژه انتخاب شده 
بودند، به كار خود خاتمه 

داد. به گزارش ايندي واير، اين جش��نواره دوره 
۲۰۲۰ خ��ود را ب��ا نمايش بي��ش از ۱۲۰ فيلم، 
برگزاري كارگاه هاي بحث و گفت وگو، مراس��م 
گراميداشت و برنامه هاي آموزشي به پايان برد. 
جايزه اصلي اين جش��نواره كه ب��ا عنوان جايزه 
فيلم منتخب مخاطبان ش��ناخته مي ش��ود به 
فيلم ريچارد هوبرت با عنوان »پسر پرنده گير« 
اهدا شد. برندگان جوايز افتخاري و گراميداشت 
اين جش��نواره نيز جوايز خود را دريافت كردند 
كه ش��امل رنه زلوگر برنده جايزه ريويرا امريكا، 
اسكارلت جوهانس��ون و آدام درايور براي جايزه 
س��االنه بازي فوق العاده، ل��ورا درن براي جايزه 
پيشتاز س��ينما و برد پيت با جايزه استاد مدرن 
بود. جوايز هنرمند سال نيز به آوكوا فينا، تارون 
اجرتون، سينتيا فريوو، بني فلداشتاين، آلديس 
هوج، جورج مك كي، فلورانس پيو و تيلور راسل 
اهدا ش��د. از ديگ��ر رويدادهاي اين جش��نواره 
چش��م انداز فيلم هاي بونگ جون هو كه امسال 
با »ان��گل« موفقيت هاي زيادي كس��ب كرد و 
بزرگداشت بيستمين سال اكران »سه پادشاه« 
ديويد او راسل بود. اين جشنواره همچنين اعالم 
كرد سي و ششمين دوره خود را از ۲۷ ژانويه تا ۶ 

فوريه سال ۲۰۲۱ برگزار مي كند. 

بيرانوند  دوباره  شاگرد  ويلموتس  مي شود؟

آخرين وضعيت دو ستاره كشتي ايران

به احتمال زياد عليرض��ا بيرانوند و مارك 
ويلموتس در تيم آنتورپ بلژيك با هم كار 
  dhnet خواهند كرد. به گزارش س��ايت
بلژيك، عليرضا بيرانوند دروازه بان ايراني مورد توجه چند 
تيم بلژيكي قرار دارد و فصل آينده احتماال در تيم آنتورپ 
بازي خواهد كرد. بيرانوند البته پيشنهادهايي از چند تيم 
ديگر دارد ولي به عنوان اولين تجربه اروپايي خود احتماال 
به تيم آنتورپ خواهد رفت. او در اين تيم احتماال شاگرد 
مارك ويلموتس س��رمربي سابق تيم ملي فوتبال ايران 
خواهد شد. اين سايت بلژيكي نوشته است كه »احتمال 
مي رود ويلموتس با بيرانوند در ارتباط بوده و به او گفته است 
كه در تيم آنتورپ با همديگر ديدار خواهند كرد.« بر اساس 
توافق انجام شده ميان بيرانوند و دو باشگاه پرسپوليس و 
آنتورپ، اين دروازه بان آخر فصل با قراردادي سه ساله راهي 
بلژيك مي شود. بيرانوند كه سابقه بازي در نفت تهران را نيز 
در كارنامه خود دارد، در جام جهاني روسيه و جام ملت هاي 

آسيا امارات درون دروازه تيم ملي ايران قرار گرفت.

پزشك معالج حس��ن يزداني و عليرضا كريمي در 
مورد آخرين وضعيت اين دو كش��تي گير تيم ملي 
ايران توضيح داد. دوم دي ماه س��ال جاري بود كه 
حسن يزداني س��تاره كش��تي ايران كه از شانس 
بااليي براي كس��ب مدال ط��الي المپيك ۲۰۲۰ 
توكيو برخوردار است با موفقيت تحت عمل جراحي 
آرتروسكوپي قرار گرفت و طبق پروتكل ارايه شده 
قرار بود پس از ش��ش هفته ب��ه انجام فعاليت هاي 
ورزش��ي باز گ��ردد. در آن زم��ان نگراني هايي در 
خصوص ACL اين قهرمان ملي نيز مطرح بود كه 
در رابطه با آن اعالم شد مصدوميت به وجود آمده 
 ACL مربوط به مينيس��ك خارجي يزداني بوده و
وي كامال سالم است. سهراب كيهاني در ارتباط با 
آخرين وضعيت جسماني حسن يزداني، قهرمان 
المپيك و جهان يك ماه پس از انجام عمل جراحي، 
اظهار كرد: يزداني تمرينات خود را روي تشك آغاز 
كرده و در حال دويدن و وزنه زدن است و پيش بيني 
مي شود تا يك ماه آينده به آمادگي ۱۰۰ درصدي 

خواهد رس��يد. او در حال حاضر با بدنساز شخصي 
تمرين مي كند و بايد عضالتش قوي شود. كيهاني 
همچني��ن در خصوص آخري��ن وضعيت درماني 
عليرضا كريمي، دارن��ده يك مدال نقره و دو مدال 
برنز قهرماني جهان كه از شانس بااليي براي حضور 
در المپيك برخوردار است، به ايسنا گفت: در مورد 
اين كش��تي گير نيز تزريق داخلي زانو انجام شد و 
در حال حاضر تقويت عضالت او مدنظر قرار گرفته 
اس��ت و تا يك ماه آينده روي تشك خواهد رفت. 

بايد در مورد عليرضا كريمي منتظر بمانيم و ببينيم 
وضعيت او يك ماه پس از بازگش��ت روي تش��ك 
چگونه خواهد بود و آيا مي تواند به ميادين بازگردد 
يا خير؟ بنابراين تكليف كريمي حدود دو ماه ديگر 
مشخص مي شود و اگر شاهد باشيم كه تزريق داخل 
زانو مفيد بوده و جواب مثبت داده است، مي تواند 
در مس��ابقات حضور يابد، در غير اين صورت بايد 
جراحي ش��ود. در معايناتي كه صورت گرفته بود 
ش��ك بر اين بود كه رباط صليب��ي قدامي عليرضا 
كريمي پاره شده است، اما  ام آر اي اول پارگي كامل 
را نش��ان نمي داد و در آزماي��ش  ام آر اي مجدد كه 
گرفته شد اين موضوع به اثبات رسيد. اين درحالي 
است كه پيشتر كيهاني در ارتباط با وضعيت عليرضا 
كريمي اعالم كرده بود كه رسيدن اين كشتي گير 
به المپيك قطعي نيست و قرار است او در المپيك 
يك وزن باالتر كشتي بگيرد و سه تا چهار ماه ديگر 
نيز مشخص مي شود كه امكان حضور در المپيك 

ميسر خواهد بود يا خير؟

ورزشي
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