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تعادل|  فرشته فريادرس |
»حبس كاال یا موجودی؟ خواب سرمایه یا ایستایی؟ 
مانع تراشی یا تشریفات گمرکی؟ افزایش ایستگاه های 
وارداتی یا نداش��تن مجوز ثبت س��فارش؟ كداميك 
در روند ترخيص كاالها مانع ایجاد مي كنند و مقصر 
کيست؟؛ وزارت صمت، س��ازمان گمرک یا صاحبان 
کاالها؟ فعاالن اقتصادي چه نظري دارند؟ بازرگانان، 
س��ختگيري هاي بي م��ورد گمرك وس��ازمان هاي 
همجوار را عاملي منفي بر روند معطلي و عدم ترخيص 
كاالهایش��ان مي دانند. در مقابل اما گم��رک توپ را 
به زمين وزارت صمت و دیگر س��ازمان ها مي اندازد و 
همچنان حبس کاالها در گمرکات را تکذیب می کند. 
ماجرا چيس��ت؟ »تعادل« برای پاسخ به پرسش های 
مطرح ش��ده و برای روشن شدن پشت صحنه رسوب 
کاال، با نظر خواهی از 20 فعال اقتصادی، دالیل معطلی 
کاالهای مانده در گمرک را شناسایی کرده است. نتایج 
این نظرسنجی، از وجود ۳0 چالش عمده )موارد ارائه 
ش��ده در متن گزارش و در جداول 1 و 2 آورده ش��ده 
اس��ت( در مواجهه فعاالن اقتصادی با گمرک پرده بر 
مي دارد که مانع از ترخيص به موقع و سریع کاالها در 

حداقل زمان ممکن می شود.

    ماجراي رسوب كاال چيست؟
ماجرای ماندگاری کاالها در گمرکات از کجا ش��روع 
شد؟؛ مساله رس��وب کاال در گمرک از زمانی آغاز شد 
که بر اساس ابالغ بخشنامه ارزی در س��ال ۹۷، برای 
تمامی کاالهای وارداتی که پس از 16 مردادماه همين 
سال وارد گمرکات کشور شده بودند، باید مابه التفاوت 
نرخ رس��می دالر به ارزش 4200 توم��ان و نرخ بازار 
آزاد، از س��وی صاحب کاال پرداخت می ش��د تا اجازه 
ترخيص پيدا می کرد. اما این مصوبه محدودیت هایی 
برای فعاالن اقتصادی ایجاد ک��رد؛ به طوریکه بخش 
عمده ای از صاحب��ان کاال مدعی هس��تند که امکان 
پرداخت این مابه التفاوت را ندارند و روند بوروکراسی 
این پرداخت نيز طوالنی است، از این رو حجم باالیی از 
کاالهای وارداتی به ویژه مواد اوليه واحدهای توليدی و 
ماشين آالت در گمرکات کشور رسوب کرد. محتویات 
بخشنامه ارزی که مانع از ترخيص کاالها شد، چه بود؟ 
در بخش��نامه 21 فروردین ماه ۹۷ دولت با اعالم نرخ 
4200 تومانی ب��رای دالر، تاکيد کرد ک��ه ارز دولتی 
برای تمامی کاالها تخصيص داده  می ش��ود در حالی 
که این وعده دولت منجر به افزایش چشمگير تقاضا 
برای ثبت سفارش کاال شد و طبق اعالم رسمی دولت، 
در مدت زم��ان کوتاهی نزدیک ب��ه 15 ميليارد دالر 
گش��ایش ارزی صورت گرفت. پ��س از آن، به موجب 
دستورالعمل۳0 خردادماه ۹۷، برخی کاالها در گروه 
چهار کاالیی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع 

شد، فرآیندی که به عدم ترخيص برخی کاالها دامن 
زد. مرحله بعد، صدور مصوبه ای بود که بنابر پيشنهاد 
اتاق ای��ران و تصميم هي��ات وزیران صادر ش��د و آن 
اصالح ماده 10  آیين نامه مق��ررات و صادرات در مورد 
صدور و تمدید کارت بازرگانی بود که محدودیت هایی 
برای کارت اولی ها و دومی ها و سومی ها ایجاد کرد. اما 
دولت در مردادماه ۹۷ در صدد جبران اش��تباه قبلی، 
بخش��نامه اي ابالغ کرد که هرچند تا حدودی جلوی 
گش��ایش های بی ضابطه قبل را گرفت ام��ا  به گفته 
فعاالن اقتصادی آن هم خالی از اش��کال و ایراد نبود. 
یکی از چالش های بخش��نامه  ارزی بانک مرکزی، را 
می توان الزام ب��ه پرداخت مابه التفاوت نرخ رس��می 
و بازار آزاد برای ترخيص کاالهای��ی که پيش از این با 
نرخ دالر 4200 تومانی ثبت س��فارش و به گمرکات 
وارد ش��ده بود، عنوان کرد. به عبارت��ی با این تصميم 
دولت، حجم باالیی از کااله��ای وارداتی از جمله مواد 
اوليه و ماش��ين آالت مورد نياز واحده��ای توليدی در 
گمرکات حبس ش��د. در این مرحله ترخيص کاالها 
از ۳500 کانتين��ر در روز، به هزار و حتی 800 کانتينر 
در روز افت کرد. البته در ادامه گشایشی در مورد مواد 
اوليه و ماشين آالت توليدکنندگان صورت گرفت. ابالغ 
این بخشنامه ارزي، اما اعتراض فعاالن اقتصادي را در 
پي داشت. به طوریکه مس��عود خوانساري رئيس اتاق 
تهران در 24 مردادماه ۹۷ در نامه ای به رئيس جمهور 
مصوبه اخير دولت را ب��رای صنایع خطرناک توصيف 
کرد ونوشت: »بخش مهمی از این واردات به کاالهای 
سرمایه ای، ماشين آالت و مواد اوليه کارخانه ها مربوط 
است و این اقدام دولت هم موجب آشفتگی در گمرکات 
برای تعيين و شيوه ترخيص کاال شده و از آن بدتر اینکه 
واحدهای صنعتی را با مشکل جدی تامين نقدینگی 
مواجه ساخته  اس��ت.«  نگرانی ها ودامنه اعتراضات تا 
جایی پيش رفت که ریيس اتاق تهران یکبار دیگر، در 
نشست شهریورماه ۹۷ هيات نمایندگان اتاق تهران، از 
رسوب 1۳۹ هزار کانتينر در بنادر و ۷ ميليون تن کاال 
در گمرکات کشور ابراز نگرانی کرد. از آن سو، مجتبی 
پورسيف معاون پيشين فنی گمرک، هم که در جمع 
فعاالن اقتصادی حضور یافته بود با تایيد کند ش��دن 
روند ترخيص کاال و عذرخواه��ی از فعاالن اقتصادی، 
اعالم کرد که این سازمان تابع دستورالعمل هایی است 
که از بيرون به این سازمان می رس��د و در واقع، توپ را 
در زمين نهادهای تصميم گيری باالدس��تی انداخت. 
البته کمی پس از این اعتراضات، گشایشی در ترخيص 
کاالهای مان��ده در گمرک حاصل ش��د؛ به طوري كه 
گمرک نيز اعالم کرد: »اگرچه صرفا مجری سياست ها 
و دس��تورالعمل های تجارت خارجی است و در حوزه 
مقررات و قواني��ن ورود و خ��روج کاال تصميم گيرنده 
ادامه در صفحه 14 نيست...  

»تعادل« با نظرخواهي از 20  فعال اقتصادی شناسايی کرد

۳0 چالش در مواجهه با گمرک فراز جبلي|
مشاور سردبير|

احساس��ات جامعه به خاطر ماجراي سقوط هواپيما 
جریحه دار ش��ده اس��ت. اتفاقات غم انگي��ز پي درپي 
باعث شده است كه داغ از دس��ت دادن هموطنان در 
حادثه س��قوط هواپيما ش��دیدتر از هر زمان دیگري 
باشد. تأخير در اطالع رس��اني و نحوه مطلع شدن از 
طریق رسانه هاي بيگانه ش��رایط را پيچيده تر كرده 
اس��ت و جو بي اعتمادي در كشور شكل گرفته است. 
در حالي كه مردم به ش��دت در هفته گذشته از دولت 
و تصميمات كش��ور حمایت كرده بودند و در مقابل 
بيگانگان تمام قد ایستادند، مشخص شد خبر رسانه ها 
و مسووالن داخلي اش��تباه و در مقابل خبر تلخي كه 
رسانه هاي معاند با آب و تاب اعالم مي كردند درست 
اس��ت و هواپيماي اوكرایني حام��ل هموطنان ما به 

دست سامانه هاي خودمان ساقط شده است.
در چنين شرایطي ش��اید بهترین تصميم همدردي 
با مردم غمدار و اجازه بروز ناراحتي اس��ت. اما مساله 
مهم تر بازگرداندن اعتماد از دس��ت رفته اس��ت. این 
اعتماد به مردم بازنمي گردد مگر آنكه شفاف س��ازي 
كافي درخصوص جزیيات حادثه، مقصران و سواالتي 
كه ذهن مردم را درگير كرده اس��ت ص��ورت پذیرد. 
واقعيت این اس��ت ك��ه به رغم مهيب ب��ودن حادثه، 
تأخير ۳ روزه در اعالم واقعيت و تكذیب هاي پي درپي 
مسووالن عاليرتبه عمال ش��رایط را بسيار پيچيده تر 
كرد و باعث ش��د احس��اس بي اعتمادي به اوج خود 
برس��د. صحبت هاي س��ردار حاجي زاده و صداقتي 
كه در حرف هاي وي وجود داش��ت تا حدي توانست 
وضعي��ت را بهبود بخش��د، چ��ه آنكه ی��ك قهرمان 
كه فرماندهي حمل��ه به پایگاه هوایي عين االس��د را 
عه��ده دار بود چن��د روز پس از ای��ن موفقيت بزرگ 
آبروي خود را در دستانش گرفت و در مقابل دوربين ها 
مس��ووليت س��قوط هواپيما را پذیرفت. با وجود این 

هنوز در ذهن جامعه ابهامات زی��ادي وجود دارد كه 
الزم است هر چه س��ریع تر به این ابهامات پاسخ داده 
شود تا از ایجاد شایعات بيشتر جلوگيري شود. برخي 

از این ابهامات به شرح زیر است.
- ابهام اول درباره شليك موش��ك هاي كروز به سمت 
ایران است. چه كسي چنين خبري را داده بود و منشأ 
خبر چه بود؟ اگر واقعا موش��كي به سمت ایران شليك 
شده بود طبيعتا باید اطالع رساني پس از انهدام صورت 
مي گرفت و اگر خبر اساس��ا غيرواقعي بود چه كسي با 
اعالم این موضوع ت��ا این اندازه كاركنان س��امانه هاي 

پدافندي را تحت فشار قرار داد؟
- تكنولوژي هاي راداري داراي مباحث فراواني است. آیا 
سامانه هاي پدافندي حتي در سطح سامانه هاي معمول 
فرودگاهي نمي تواند ماهيت یك ش��يء در آس��مان را 
مش��خص كند؟ آیا اندازه یك هواپيماي بوئينگ ۷۳۷ 
با موش��ك یا حتي هواپيماي جنگي یكسان است كه 

اپراتور چنين اشتباهي را انجام داده است؟
- ماجراي اختالل در ش��بكه ارتباطي چه بوده است؟ 
در چنين ش��بي با این حجم از اهميت چگونه ارتباط 
اپراتوري كه صرفا با فش��ار دادن ی��ك دكمه مي تواند 
موش��ك ش��ليك كند با مقام��ات مافوق خ��ود قطع 
مي ش��ود؟ علت چنين مس��اله اي چه بوده است و چه 

كساني مقصر این بخش از موضوع هستند؟
ابهامات زیاد دیگري در خصوص این حادثه وجود دارد. 
بيانيه ستادكل نيروهاي مسلح مي گوید پرواز ۷52 به 
شكل یك هدف متخاصم قرار گرفت در حالي كه بعد 
از آن بحث موشك هاي كروز مطرح مي شود. همچنين 
چرخشي كه به سمت یك مركز حساس نظامي صورت 

گرفت بخشي از مسير معمول هواپيماها است یا خير؟
ده ها سوال دیگر نيز در خصوص این حادثه مطرح شده 
است و به نظر مي رسد هرچقدر مسووالن بتوانند درباره 
اتفاق رخ داده شفاف س��ازي كنند زودتر درد مشترك 

ایجاد شده در جامعه التيام حاصل مي كند. 

مرهمي  بر دردهاي جامعه
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

مرهمي بر دردهاي جامعه
احساس��ات جامع��ه به 
خاطر ماجراي س��قوط 
هواپيما جریحه دار شده 
اس��ت. اتفاقات غم انگيز 
پي درپي باعث شده است 
ك��ه داغ از دس��ت دادن 
هموطن��ان در حادث��ه 
سقوط هواپيما شدیدتر 
از هر زمان دیگري باش��د. تأخير در اطالع رساني و 
نحوه مطلع شدن از طریق رسانه هاي بيگانه شرایط 
را پيچيده تر كرده است و جو بي اعتمادي در كشور 
شكل گرفته اس��ت. در حالي كه مردم به شدت در 
هفته گذشته از دولت و تصميمات كشور حمایت 
كرده بودند و در مقابل بيگانگان تمام قد ایستادند، 
مشخص شد خبر رس��انه ها و مس��ووالن داخلي 
اشتباه و در مقابل خبر تلخي كه رسانه هاي معاند با 
آب و تاب اعالم مي كردند درست است و هواپيماي 
اوكرایني حامل هموطنان ما به دست سامانه هاي 

خودمان ساقط شده است.

فراز  جبلي

 صفحه 9 

پرونده

گامي در جهت شفافيت 
ماليات وكال

مصوبات كميس��يون تلفيق در روزهاي گذش��ته 
برخي تفاوت هاي اساس��ي با الیحه بودجه دولت 
داشته اس��ت. براي مثال به رغم بي توجهي دولت 
در ایجاد شفافيت در ماليات هاي دریافتي ازوكال، 
مجلس قوه قضایيه را مكلف كرده است و به منظور 
افزایش درآمدهاي مالياتي دولت از مس��ير ابطال 
تمبر مالياتي، ق��وه قضایيه را مكلف كرده اس��ت 
كه نهایتًا ظرف یك ماه پس از تصویب این قانون، 
سامانه قرارداد الكترونيك را به منظور تنظيم قرارداد 

الكترونيك بين وكيل و موكل راه اندازي كند.

بازار سرمايه

يك قدم  9  هزار واحدي تا 
فتح ركورد از دست رفته

 محمد امين خدابخش|
روز گذش��ته دومين روز پر رونق بازار سرمایه پس 
از یك هفته كاهش��ي بود. در این روز بازار سهام با 
افزایش حداكثري قيمت در اغل��ب نمادهاي بازار 
رو به رو بود و به همين دليل تمامي نماگرهاي بورس 
و فرابورس با رشد مواجه شدند. در ميان این نماگرها 
بدون شك مهم ترین تغيير به شاخص كل بورس 
اختصاص داش��ت به ميزان 15 هزار و 842 واحد 
رشد كرد و به سطح ۳۷5 هزار و 650 واحد رسيد. 
س��قف قبلي ش��اخص كل در محدوده ۳84 هزار 
واحد بوده است.  بر این اساس در صورتي كه نماگر 
اصلي بازار بتواند ۹ هزار واحد دیگر رش��د كند به 
راحتي از سقف قبلي عبور خواهد كرد و راه آن براي 
كسب ركوردهاي جدید هموارتر خواهد شد. دیگر 
نماگر مهمي كه طي این روز صعودي قابل توجه را 
به ثبت رساند شاخص كل هموزن بود كه به ميزان 

4.1۷ درصد پيشروي داشت و ...
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 همين صفحه 

گزارش »تعادل« از وضعيت شهرها  و  روستاهاي سيل زده جنوب شرق كشور

»تعادل« با نظرخواهي از 20  فعال اقتصادی شناسايی کرد

سيستان و بلوچستان غرق در آب

۳۰ چالش در مواجهه با گمرک

دولت

چهل و چهارمين جلس��ه س��تاد اطالع رساني و 
تبليغات اقتصادي كش��ور به ریاست عبدالرضا 
رحماني فضل��ي وزیر كش��ور در مح��ل وزارت 
كش��ور برگزار ش��د. رحمان��ي فضل��ي در این 
نشس��ت گفت: تعداد كل تجمع��ات اعتراضي 
در آذر امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
كاهش 46 درصدي داش��ته اس��ت.  به گزارش 
پایگاه اطالع رس��اني وزارت كش��ور؛ وزیر كشور 
براس��اس گزارش��ات ارایه ش��ده در این جلسه 
با اش��اره به اینكه با پش��ت سرگذاشتن برخي 
التهابات و تح��والت در ب��ازار ارز، درحال حاضر 
ش��اهد ثبات نس��بي قيمت ها در بازار هستيم، 
اف��زود: در ب��ازه زماني منتهي به نيمه نخس��ت 
دي ماه س��ال جاري، از 100 قلم كاالي اساسي 
كش��ور ۳6 قلم بين ت��ا 5 درص��د افزایش، تنها 
6 قل��م كاال بي��ش از 5 درصد افزای��ش قيمت، 
۳۷ قلم روند كاهش��ي داش��تند و قيمت مابقي 
كاال ها نيز ثابت بوده اس��ت. وي در ادامه تصریح 
كرد: براس��اس اعالم نمایندگان دس��تگاه هاي 
مرتب��ط، برنامه ریزي ها و سياس��ت گذاري هاي 
الزم ب��راي پایان س��ال و رمضان س��ال آینده با 
اولویت براي تامي��ن كاال و رفع نياز بازار حتي در 
شرایط افزایش تقاضا انجام شده است و نگراني 
در این زمينه وجود ندارد. وزیر كشور اضافه كرد: 
بنابر اعالم نماینده جهاد كشاورزي محصوالت 
كش��اورزي با خرید هاي حمایتي دولت به وفور 
ذخيره شده اس��ت و حدود ۳5 هزار تن پرتغال 
و 25 هزار تن س��يب براي پایان سال خریداري 
و ذخيره سازي شده اس��ت و محوریت اقدامات 
حمایت از توليد داخلي بوده اس��ت. وزیر كشور 
تصریح كرد: برمبناي گزارش ها، هرگونه نگراني 
از جهت تامين گوشت مرغ تا پایان سال مرتفع 
شده است و افزایش روند جوجه ریزي به ميزان 
1۳0 ميليون قطعه موجب ش��ده تا مشكلي در 
این راستا نداشته باش��يم. ریيس شوراي امنيت 
كشور همچنين به گزارشي درخصوص وضعيت 
اعتراض ها نسبت به شرایط اقتصادي و معيشتي 
كه در این جلس��ه س��تاد مطرح و بررسي شد، 
اشاره كرد و گفت: تعداد كل تجمعات اعتراضي 
در آذرماه س��ال جاري نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته كاهش 46 درصدي داشته است و 
همچنين تعداد كل تجمع كنندگان نيز با كاهش 
5۳ درصدي مواجه بودند.  وزیر كشور در همين 
زمينه به جزیيات تفكيك شده اي از روند كاهش 
تجمع��ات در یك ماه��ه اخير نس��بت به مدت 
مشابه سال گذش��ته ارایه كرد و گفت: تجمعات 
كارگري 44 درصد، تجمعات صنفي 44 درصد 
و تجمعات اقتصادي 62 درصد، نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته كاهش داشته است.

كاهش ۴۶ درصدي تجمعات 
اعتراضي نسبت به سال قبل

دريچه

گ�روه جهان|دول��ت فرانس��ه آمادگي خود 
را ب��راي لغو بخش های��ي از برنام��ه اقتصادي و 
اجتماعي ش��امل تغييرات در نظام بازنشستگي 
این كشور اعالم كرده است. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، ادوارد فيليپ نخست وزیر فرانسه، گفته 
دولت تمای��ل دارد از بخش ه��اي مورد اختالف 
برنامه اقتص��ادي و اجتماع��ي از جمله افزایش 
س��ن بازنشس��تگي صرف نظر كند. ب��ه  اعتقاد 
ناظران، نخس��ت وزیر فرانس��ه با اعطاي امتياز 
مذكور به دنب��ال كاس��تن از ابع��اد تظاهرات و 
بهبود روابطش با اتحادیه هاي تجاري ميانه رو تر 
همچون »كنفدراسيون دموكراتيك كار فرانسه« 
اس��ت. ش��هروندان معترض به سياس��ت هاي 
اقتصادي و اجتماعي دولت فرانس��ه ب��راي ابراز 
نارضایت��ي در خيابان هاي پاری��س گردآمدند و 
پليس در درگيري ب��ا آنها، اقدام ب��ه پرتاب گاز 
اش��ك آور كرد. اعضاي اتحادیه ه��اي بازرگاني 
فرانسه همزمان با به بن بست رسيدن اصالحات 
دول��ت امانوئل ماك��رون ریيس جمه��وري این 
كش��ور، در اصالح قوانين بازنشس��تگي در پي 
شكست تالش هایشان براي دستيابي به توافق 
با دولت در این زمينه جنجال برانگيز، مراس��م 
اعتراض آميز همگاني برگزار كردند. جليقه زردها 
نيز امروز ب��ه اعتراض هاي همگاني ب��راي ابراز 
نارضایت��ي از سياس��ت ها ي دول��ت ماك��رون 
پيوسته اند.  نخس��ت وزیر فرانسه هفته گذشته 
با رونمایي از ط��رح اصالح نظام بازنشس��تگي 
در این كشور ش��امل 42 برنامه مجزا، اعالم كرد 
اصالحات جزیي در بازنگري طرح اوليه صورت 
خواهد گرفت. براساس این طرح، فرانسوي هاي 
متولد پيش از س��ال 1۹۷5 ميالدي مش��مول 
آن نمي ش��وند و سن بازنشس��تگي از 62 به 64 
س��ال افزایش مي یابد. این تصميم سبب شده تا 
بخش عمده اي از سيس��تم حمل و نقل فرانسه 
در پ��ي اعتصاب ه��اي فلج كننده دس��تخوش 
اختالالت كم سابقه اي ش��ود. معترضان به این 
طرح اعالم كرده اند  از خواسته خود عقب نشيني 
نكرده و حذف كامل آن را خواس��تار هس��تند. 
مخالفان طرح اصالح نظام بازنشس��تگي بر این 
باور هس��تند كه دول��ت امانوئل ماك��رون قصد 
دارد ضمن افزایش س��ن بازنشس��تگي ميزان 
مستمري بازنشس��تگان را كاهش دهد. دولت 
ادوارد فيليپ نخس��ت وزیر فرانس��ه، ضمن رد 
احتمال كاهش ميزان مس��تمري بازنشستگان 
تاكيد مي كند كه فرانس��وي ها به دليل افزایش 
ش��اخص اميد به زندگي باید دیرتر از نسل هاي 
قبلي بازنشسته شوند. گفته شده، اقتصاد فرانسه 
از محل اعتراض ها و اعتصاب ها عليه قانون جدید 

بازنشستگي ميليون ها یورو متضرر شده است.

 عقب نشيني دولت فرانسه 
در مقابل معترضان 

جهان

 مواضع ضدترامپي 
مركل و پوتين در مسكو
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برخي رسانه هاي امریكایي در روزهاي پس از حمله 
موش��كي انتقام جویانه ایران به پایگاه نظامي امریكا 
تالش دارند بر ادعاي ریيس جمهور كشورشان مبني 
بر اینكه سپاه ایران بودجه موشك هاي خود را از محل 
دریافت پول خود از امریكا تامين كرده، صحه بگذارند 
درحالي كه جان ك��ري تاكيد دارد س��پاه از مدت ها 
قبل از بودجه مورد نياز خود برخوردار بوده اس��ت. به 
گزارش ایسنا،  كري در مصاحبه اي به سي ان ان گفت: 
ریيس جمهور كام��ال درباره اینكه م��ا 150 ميليارد 
دالر به ایراني ها پرداختي��م، دروغ مي گوید. این پول 
ارتباطي با برجام نداش��ت و پ��س از حل وفصل یك 
دعوي پرداخت ش��د. پرونده اي كه از محل پرداخت 
ماليات هاي امریكایي ها تامين مي شد. وي ادامه داد: 

ما پول كمي به آنها )ایراني ه��ا( دادیم كه در آن زمان 
آزاد شده بود و این، بخش��ي از توافق هسته اي نبود. 
اما حقيقت این اس��ت كه سپاه پاس��داران از گذشته 
تمام پولي كه مي خواس��ته را داش��ته اس��ت. سپاه 
پاس��داران در آن مقطع زماني بي پول نب��ود. در واقع 
ایران ميليون ها دالر بدهكار ب��ود و اغلب آن پولي كه 
دریافت كردند صرف پرداخت بدهي ش��ان و تسهيل 
سرمایه گذاري هاي اقتصادي ش��د. وزیر امورخارجه 
پيشين امریكا همچنين تصریح كرده است: بنابراین، 
اینكه گفته مي شود این پول مستقيما در اختيار سپاه 
پاس��داران قرار گرفته، صحت ندارد. سپاه پاسداران 
بودجه خود را داشته، موشك هاي خود را مدت هاي 

طوالني قبل از هر توافقي با ما داشته است.

رد ادعاهاي ترامپ درباره »بودجه موشك هاي سپاه« از سوي جان كري

خبر



روي موج خبر

   مسووليت ممنوعيت پروازهاي مسافربري 
در موقعيت جنگي با سپاه نيست؛ ايلنا |

نماينده تهران با اشاره به اظهارات فرمانده سپاه گفت: 
بحث كليدي ممنوعيت پروازهاي مس��افربري در 
موقعيت جنگي بود كه عنوان شد كه اين مسووليت 
با سپاه نيست و كسي ديگر بايد دستور دهد. عليرضا 
رحيمي درباره جلس��ه غيرعلني دي��روز مجلس با 
بيان اينكه سردار سالمي از جانباختگان هواپيماي 
مسافربري اوكرايني با نام شهيد ياد مي كرد، عنوان 
ك��رد: وي از مردم اي��ران و خانواده ه��ا عذرخواهي 
كرد و درباره حساس��يت شرايط آ سمان ايران بعد از 
حمله موش��كي صحبت كرد. وي ادامه داد: بخش 
قابل توجهي از س��واالت نمايندگان بي پاسخ ماند و 
نتوانستند پرسش هاي خود را مطرح كنند و برخي 
از جزييات و ابهامات بي جواب ماندند. سالمي گفت: 
بحث كليدي ممنوعيت پروازهاي مس��افربري در 
موقعيت جنگي بود كه عنوان شد كه اين مسووليت با 
سپاه نيست .وي درباره اينكه بحث استعفاي مسووالن 
در اين جلس��ه مطرح ش��د، گفت: خير، هيچ بحث 

استعفايي مطرح نشد.

  خط تماس براي مساعدت به بازماندگان 
هواپيماي اوكراين؛ تعادل |

وزارت ام��ور خارجه براي مس��اعدت به بازماندگان 
فاجعه هواپيماي اوكرايني خط تماس پاسخگوي 
ش��بانه روزي برقرار كرد. محمد ج��واد ظريف وزير 
امور خارجه در حس��اب كاربري خ��ود در توييتر از 
برقراري خط تماس شبانه روزي براي مساعدت به 
بازماندگان فاجعه دردناك هواپيماي 752 اوكراين 
خب��ر داد. وزير ام��ور خارجه در توييتر نوش��ت: »با 
عرض تسليت و پوزش مجدد، به منظور مساعدت 
 ،#PS 752 به بازماندگان فاجعه دردناك هواپيماي
وزارت امور خارجه خط تماس پاسخگوي شبانه روزي 
982161153009+ را برقرار كرد.« به گفته ظريف 
نمايندگي هاي ايران موظف به مساعدت به خانواده ها 

و آشنايان قربانيان هستند.

  همكاري كامل ايران در تحقيقات مربوط 
به هواپيماي اوكرايني؛ ايسنا |

وزير امور خارجه سوئد به عنوان يكي از كشورهايي كه 
شهروندانش در پرواز هواپيماي مسافربري اوكرايني، 
حضور داشته اند، خواستار همكاري ايران با تحقيقات 
اين حادثه ش��د. آن لينده وزير امور خارجه سوئد در 
واكنش به س��قوط هواپيماي اوكرايني در ايران در 
پيامي توييتري نوشت: ايران مسووليت سقوط هواپيما 
را كه به جان باختن 176 نفر از 17 شهروند سوئدي هم 
ميان آنها بوده اند، بر عهده گرفت. او همچنين در ادامه 
نوشت: ما خواستار همكاري كامل ايران در تحقيقات 
هستيم. ارتباطي نزديك با كشورهاي متاثر]از اين 
حادثه[ داريم. واكنش وزير خارجه سوئد در پي اين 
مطرح مي ش��ود كه درپي وقوع حادثه سقوط يك 
فروند هواپيماي مسافربري بويينگ 737 خطوط 
هوايي كش��ور اوكراين س��تاد كل نيروهاي مسلح، 
اعالم كرد: بر اثر بروز خطاي انساني و به صورت غير 
عمد، هواپيماي مس��افربري اوكرايني مورد اصابت 
قرار گرفته كه متاسفانه موجب به شهادت رسيدن 
جمعي از هموطنان عزي��ز و جان باختن تعدادي از 

اتباع خارجي شد.

  دستگيري به عنوان يك خارجي ناشناس 
در يك تجمع غيرقانوني؛ تعادل |

معاون وزير ام��ور خارجه كش��ورمان اعالم كرد كه 
سفير انگليس شب گذشته بازداشت نشده بود و فقط 
ب��ه عنوان يك فرد ناش��ناس خارجي در يك تجمع 
»غيرقانوني« به مدت چند دقيقه بازداشت شده بود. 
عراقچي، در واكنش به اظهارات جوزپ بورل مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا درباره دستگيري راب 
مك اير سفير انگليس در تهران، شب گذشته در تجمع 
دانشجويي مقابل دانشگاه اميركبير،  در پيامي توييتري 
نوشت: وقتي پليس به من اطالع داد كه مردي دستگير 
شده است و ادعا مي كند كه سفير انگليس است، من 
گفتم غير ممكن است! فقط پس از مكالمه تلفني ام با 

او، با بهت زدگي زيادي شناختم كه خود اوست. 

  تحريم هاي امري�كا عليه زنان و كودكان 
ايران است؛ ايرنا |

چاينا ديلي پرشمارگان ترين روزنامه انگليسي زبان 
چين با اش��اره به اينكه تحريم هاي امريكا عليه هيچ 
كشوري مفيد نبوده است، نوشت: واشنگتن بايد بداند 
ضرر تحريم ها متوجه مردم اي��ران، زنان و كودكان 
اس��ت. چاينا ديلي ديروز گزارش ك��رد امريكا بايد 
شرايط را تغيير دهد مس��ير قبلي را عوض كند اين 
كشور بايد بداند كه تحريم نه تنها عليه ايران بلكه ضد 
هيچ كشور ديگري مفيد نبوده و نتيجه نداده است. 
گزارش مي افزايد: دو كشور بارها تاكيد كرده اند كه به 
دنبال جنگ نيستند و اگرچه در روزهاي اخير دچار 
منازعات جدي شده اند اما هنوز خطر جدي رويارويي 
نظامي وجود ندارد و دو كش��ور مي توانند با هم وارد 

مذاكره شوند. 

  س�فير انگليس به وزارت خارجه احضار 
شد؛ باشگاه خبرنگاران|

س��فير انگليس در تهران به دليل رفتار نامتعارف و 
حضور در تجمعات غيرقانوني توس��ط دستيار وزير 
امور خارجه و مديركل اروپا ب��ه وزارت امور خارجه 
احضار شد. بعد از ظهر ديروز آقاي رابرت مك اير سفير 
انگليس در تهران به دليل رفتار نامتعارف و حضور در 
تجمعات غيرقانوني توسط دستيار وزير امور خارجه 
و مديركل اروپا به وزارت امور خارجه فراخوانده شده 
و مراتب اعتراض رسمي جمهوري اسالمي به ايشان 
و دولت انگليس ابالغ شد. در اين ديدار به آقاي مك 
اير ي��ادآوري گرديد كه حضور س��فراي خارجي در 
تجمعات غيرقانوني هيچ تناسبي با مسووليت هاي 
ايش��ان به عنوان نماينده سياس��ي كش��ور متبوع 
خود ندارد و مخالف مفاد كنوانسيون 1961 روابط 
ديپلماتيك وين است و دولت انگلستان مي بايست 

در اين خصوص توضيح دهد.

ايران2

در نشست مشترك هيات هاي عاليرتبه ايران و قطر مطرح شد  

تشكيل پايگاهي براي توسعه روابط اقتصادي 
گروه ايران|

در روزهايي كه به دليل حاشيه سازي هاي اياالت متحده، 
نشانگر هاي امنيتي منطقه وضعيت فوق حساس را نشان 
مي دهد، امير قطر با استقبال رسمي رضا اردكانيان وزير 
نيرو وارد تهران شد و در مجموعه فرهنگي سعد آباد مورد 
استقبال رسمي روحاني قرار گرفت تا ضمن گفت وگو بر سر 
موارد مورد عالقه دو طرف در خصوص راهكارهاي عملياتي 
براي كاستن از بار التهابات منطقه اي و حاشيه سازي هاي 
بازيگران خارج��ي نيز تبادل نظر كنند. ش��بكه خبري 
الميادين اما ساعاتي پيش از ورود امير قطر به تهران گزارش 
داد؛ » شيخ »تميم بن حمد آل ثاني« قرار است در اين سفر 
با رييس جمهوري ايران مالقات و درباره مسائل دوجانبه 
و امور منطقه اي بحث و تبادل نظر كند.«ضمن اينكه بر 
اساس اعالم منابع داخلي برنامه ديدار با مقام معظم رهبري 
نيز در دستور كار برنامه هاي امير قطر گنجانده شده است. 
به گفته عليرضا معزي معاون ارتباطات و اطالع رس��اني 
دفتر رييس جمهوري، امير قطر قرار است با رهبر انقالب 
اسالمي هم ديدار كند. اين سفر در حالي صورت مي گيرد 
كه پيش از اين، »محمد بن عبدالرحمن آل ثاني«، معاون 
نخست وزير و وزير امور خارجه قطر، در يك سفر از پيش 
اعالم نشده، روز شنبه 1۴ دي با محمد جواد ظريف وزير 
امور خارجه ايران، در تهران، ديدار و گفت وگو كرد. محمد 
بن جاسم آل ثاني، پس از اين ديدار با حسن روحاني ديدار 
و گفت وگو ك��رد. رييس جمهوري اي��ران، در اين ديدار 
خطاب به معاون نخست وزير قطر اظهار داشت: » در شرايط 
كنوني از كش��ورهاي دوست و همسايه توقع داريم كه با 
لحن صريح، امريكا را در اين جنايت محكوم كنند چرا كه 
امريكا يك فرمانده بزرگ نيروهاي مسلح ايران را در كشور 
ديگري با جنايت بارترين شكل به شهادت رسانده است.« 
به رغم اينكه مقامات رسمي قطر هدف اين سفر را تالش 
براي كاهش تنش در منطقه عنوان كرده بودند اما پيش از 
اين سفر، يكي از ديپلمات هاي سابق كشورمان مدعي شد 
وزير امور خارجه قطر حامل پيام مقامات امريكا براي ايران 
است تا مانع واكنش ايران به ترور شهيد سردار سپهبد قاسم 
سليماني و همراهانش ش��ود. يك هفته بعد از اين اخبار 
دامنه دار امير قطر در راس يك هيات بلندپايه راهي تهران 
شد تا از دل مراودات بين كشورهاي همسايه راهكاري براي 

بهبود شاخص هاي ارتباطي و امنيتي پيدا شود. 

    روحاني: قطر مي تواند پايگاهي براي توسعه 
روابط اقتصادي دو كشور باشد

بعد از گفت وگوهاي خصوصي  رييس جمهوري كشورمان و 
امير قطر دو طرف در جريان نشست هيات هاي عاليرتبه دو 
كشور به مهم ترين موضوعات مطرح شده در اين نشست ها 
اش��اره كردند. رييس جمهوري ضمن ابراز خرسندي از 
حضور امير قطر در ايران گفت: قطر به عنوان كشور دوست 
و برادر، مي تواند پايگاهي براي توسعه روابط و همكاري هاي 
تجاري، اقتصادي و دريايي دو كشور باشد. روحاني ديروز 
در نشست مشترك با شيخ تميم بن حمدآل ثاني امير قطر 
اظهارداشت: اميدواريم در اين سفر بتوانيم گام مهمي در 
راستاي توس��عه روابط و مناسبات تهران، دوحه برداريم. 
گسترش مناس��بات و همكاري هاي ايران و قطر براي دو 
ملت مهم بوده و منافع آن��ان را به دنبال دارد و جمهوري 

اسالمي ايران آمادگي دارد تا گام هاي جديدي در روابط 
اقتصادي و تجاري دو كشور برداشته شود. قطر به عنوان 
كشور دوست و برادر، مي تواند پايگاهي براي توسعه روابط 
و همكاري هاي تجاري، اقتصادي و دريايي دو كشور باشد. 
رييس جمهوري با اش��اره به توانمندي ها و ظرفيت هاي 
ف��راوان س��رمايه گذاري در بخش ه��اي مختلف مانند 
كشاورزي، صنعت و هتل سازي كشورمان اظهار داشت: 
فعاالن اقتصادي و بخش خصوص��ي قطر هم مي توانند 
از اين فرصت اس��تفاده كرده و با س��رمايه گذاري در اين 
پروژه ها، همكاري هاي مشترك دو كشور را بيش از پيش 
گسترش دهند. روحاني همچنين با اشاره به پيشرفت هاي 
ايران در بخش هاي گوناگون علم و فناوري، فعاليت هاي 
دانش بني��ان و خدمات مربوط به بخش ه��اي آب و برق 
گفت: آماده انتقال تجربيات خود در اين بخش ها به كشور 
دوست، قطر هس��تيم. رييس جمهوري توسعه روابط دو 
ملت و گردشگري ميان دو كشور را حائز اهميت برشمرد 
و افزود: تشكيل كميسيون مش��ترك همكاري هاي دو 
كشور در راستاي تس��ريع در اجراي توافقات فيمابين و 
برنامه ريزي براي توس��عه مناسبات همه جانبه دو كشور 
امري مهم و ضروري است. روحاني با بيان اينكه همكاري 
ايران و قطر در زمينه توسعه ثبات و امنيت منطقه به ويژه 
اجراي طرح صلح هرمز بسيار حايز اهميت است، افزود: 
جمهوري اسالمي ايران از گذش��ته در مسائل گوناگون 
منطقه اي و بين المللي با قطر رايزني و تعامل داشته و امروز 
مي بايست اين مناسبات بيش از پيش گسترش پيدا كند. 
رييس جمهوري ضمن اظهار امي��دواري از اينكه هنگام 
تشكيل كميسيون مشترك همكاري هاي دو كشور شاهد 
برگزاري نمايشگاهي از توانمندي هاي ايران و قطر و ارايه 

فرصت هاي سرمايه گذاري در اين نمايشگاه باشيم، دعوت 
امير قطر براي سفر به اين كشور را پذيرفت.

    هرگون�ه هم�كاري امنيت�ي در منطقه بدون 
حضور ايران ارزشي ندارد 

شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر نيز در اين نشست با 
تقدير از حسن استقبال و ميهمان نوازي جمهوري اسالمي 
ايران از هيات قطري و دعوت رسمي از روحاني براي سفر 
به دوحه گفت: دوستي و روابط ايران و قطر ريشه در تاريخ 
دارد كه خوش��بختانه در س��ال هاي اخير توسعه يافته و 
تقويت شده و اميدوارم اين سفر گامي خوب براي گسترش 
بيش از پيش مناسبات تهران - دوحه و تسريع در اجراي 
توافقات فيمابين باش��يم. امير قطر با اش��اره به برگزاري 
كميس��يون مشترك همكاري هاي دو كش��ور در آينده 
نزديك اظهار داشت: از اعضاي اين كميسيون مي خواهيم 
كه در اين نشس��ت موضوعات گوناگ��ون مورد عالقه دو 
كشور را كه مي تواند در توسعه، تقويت و تحكيم همه جانبه 
مناسبات تهران - دوحه تاثيرگذار باشد، دنبال كنند. وي 
با بيان اينكه بايد با تالش مس��ووالن روابط دو كشور در 
بخش هاي مختلف اقتصادي، تبادل تجاري، گردشگري 
و سرمايه گذاري مش��ترك بيش از پيش گسترش پيدا 
كند، گفت: از همكاري مشترك فعاالن اقتصادي و تجار 
و بازرگانان ايران و قطر استقبال كرده و براي توسعه اين 
همكاري ها تسهيالت ويژه اي در نظر خواهيم گرفت. امير 
قطر با بيان اينكه ايران و قطر همواره در تحوالت گوناگون 
منطقه اي و بين المللي در سطوح مختلف با هم رايزني ها و 
همكاري هاي گوناگون داشته اند، گفت: معتقديم افزايش 
تنش در منطقه هرگز به نفع كشورهاي منطقه و جهان 

نيست و آنچه از ايران در قبال مسائل منطقه ديديم همواره 
حكمت و تدبير بوده اس��ت. شيخ تميم بن حمد آل ثاني 
افزود: معتقدي��م بايد براي حفظ امنيت در اين منطقه با 
جمهوري اس��المي ايران به عنوان كشوري تاثيرگذار در 
منطقه همكاري كنيم و هرگونه همكاري امنيتي در اين 

منطقه بدون حضور ايران ارزشي ندارد.

    ايران در كنار قطر خواهد ماند
بعد از نشس��ت هيات هاي عاليرتبه دو كش��ور روحاني 
و آل ثان��ي با حض��ور در جمع خبرنگاران ب��ه مهم ترين 
پرس��ش هاي مطرح شده پاس��خ گفتند.روحاني در اين 
نشست خبري تاكيد كرد: در مقطعي برخي از كشورهاي 
منطقه عليه قطر محدوديت هايي ايجاد كردند اما ايران 
براساس وظايف همسايگي، تاريخي و دوستي خود عمل 
كرد، در كنار قطر بود و در كنار قطر خواهد ماند. روحاني 
گفت: براي همه روشن اس��ت كه روابط دو كشور برادر، 
دوست و همسايه تاريخي و حسن همجواري بين ما برقرار 
بوده اس��ت. در سال هاي اخير بعد از آنكه برخي كشورها 
تحريم هايي عليه قطر به وجود آوردند در كنار قطر بوديم و 
در آينده هم در كنار قطر خواهيم بود. وي با بيان اينكه در 
اين ديدار تصميمات مهمي براي توسعه مناسبات دو كشور 
اتخاذ كرديم، اظهار داشت: روابط سياسي دو كشور روابط 
بسيار خوبي است. در زمينه اقتصادي، تجاري و همچنين 
روابط علمي و فرهنگي ظرفيت هاي خوبي داريم. رييس 
دولت دوازدهم ادامه داد: در چند ماه آينده كميس��يون 
مشترك بين دو كشور تشكيل مي شود و اميدواريم در كنار 
تشكيل كميسيون مشترك، دو كشور در همكاري هاي 
تجاري، س��رمايه گذاري و فناوري در هم��ه زمينه ها به 

توافق برسند. روحاني با بيان اينكه امروز تصميم گرفتيم 
كميسيون مشترك دو كش��ور به صورت منظم و ساالنه 
تشكيل شود، تصريح كرد: همچنين تصميم گرفتيم روابط 
سياسي و رفت و آمد مقامات سياسي و اقتصادي بيشتر 
ش��ود و بتوانيم از همه ظرفيت ها به نفع دو ملت استفاده 
كنيم. وي با اشاره به امنيت منطقه اي خاطرنشان كرد: با 
توجه به اهميت امنيت منطقه به ويژه امنيت راه هاي آبي 
در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان تصميم گرفتيم 
رايزني ها و همكاري هاي بيشتري براي امنيت كل منطقه 
داشته باشيم. رييس جمهوري اضافه كرد: براي اين سفر و 
حضور امير قطر در ايران اهميت قائليم و اميدواريم شاهد 
مناسبات وسيع تر دو كشور و به نفع دو ملت و كل منطقه 
باشيم. روحاني همچنين گفت: اميدواريم اين سفر تاثير 
بسيار مفيدي براي دو كشور داشته باشد و بار ديگر از سفر 

امير قطر و حضور در ايران تشكر مي كنم. 

    مواضع و كمك هاي ايران در زمان مشكالت 
را فراموش نمي كنيم

بعد از صحبت ه��اي روحان��ي نوبت به ش��يخ تميم بن 
حمدآل ثاني رسيد تا درباره مهم ترين موضوعات مطرح 
شده در نشس��ت با رييس جمهوري ايران اظهارنظر كند. 
امير قطر گفت: ما هيچ گاه مواضع و كمك هاي ايران در زمان 
مشكالت را فراموش نمي كنيم. شيخ تميم بن حمدآل ثاني 
دي��روز بعد از دي��دار با روحان��ي در نشس��ت خبري در 
مجموعه تاريخي- فرهنگي سعد آباد در جمع خبرنگاران 
اظهارداشت: از رييس جمهور و جمهوري اسالمي ايران و 
ملت ايران براي اس��تقبال خوبي كه از ما داشته اند تشكر 
كنم. وي ادامه داد: ديدار و مالقات خيلي خوب و مفيدي را 
با آقاي روحاني داشتم. در مورد روابط دو كشور صحبت شد. 
روابط دو كشور روابط بسيار ويژه اي است كه براي گسترش 
هرچه بيشتر اين روابط بايد تالش كنيم. توافق كرديم كه 
ارق��ام و اعدادي را در زمينه تبادل تجاري و گردش��گري 
هدف قرار دهيم و تالش كنيم به اين ارقام برس��يم. امير 
قطر با بيان اينكه رابطه ما با جمهوري اسالمي ايران رابطه 
تاريخي اس��ت، افزود: اگرچه مراحل و تحوالت زيادي را 
ش��اهد بوده و دوره هايي را داشتيم كه در رابطه با مسائل 
صحبت كرده ايم. همواره اين كانال ها و راه ها حتي در زماني 
كه اختالفاتي داشتيم، براي ارتباط باز بوده است. وي افزود: 
از موضع ي ايران در سال هاي اخير به ويژه در زماني كه ما 
تحت محاصره بوديم، تشكر مي كنيم چرا كه اين مواضع، 
 مواضع بسيار خوبي بود كه به ما و ملت قطر كمك كرده و 
تمامي تسهيالت را سريع در اختيار ما قرار دادند. آسمانشان 
و همه امكاناتشان را سريع در اختيار ما گذاشتند. مواضع و 
كمك هايي كه نمي شود به هيچ طريق آن را فراموش كرد و 
ما آن را ارج مي نهيم و از شخص رييس جمهور و جمهوري 
اسالمي تشكر مي كنيم . شيخ تميم ادامه داد: سفر من به 
ايران در زمان بسيار حساسي انجام شد و در منطقه در زمان 
بسيار حساسي انجام مي شود. با آقاي رييس جمهور توافق 
كرديم كه راه حل تمامي مسائل بحران ها و مشكالت و تنها 
راه حلي كه وجود دارد گفت وگو است. امير قطر گفت: من در 
اين سفر از رييس جمهور براي سفر به قطر دعوت كردم كه 
ايشان به من وعده دادند كه اين سفر را در آينده اي نزديك 

انجام خواهند داد.

آخرين اخبار از بررسي صالحيت داوطلبان انتخابات مجلس

كدام چهره ها تاييد يا رد صالحيت شدند؟
بر اس��اس اعالم ش��وراي نگهبان كار بررسي صالحيت  
داوطلبان كانديداتوري يازدهمين دوره مجلس شوراي 
اسالمي شنبه شب پايان يافت و از صبح ديروز فرمانداري ها 
نتيجه تاييد يا رد صالحيت داوطلبان را اعالم كردند. طبق 
زمانبندي تعيين ش��ده براي انتخاب��ات يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي، روز شنبه 21 دي، آخرين مهلت 
هيئت هاي نظارت اس��تاني براي رس��يدگي به شكايات 
داوطلبين ردصالحيت شده بود و بعد از اين مرحله تالش 
براي رسيدگي به شكايات آن دسته از نامزدهايي آغاز شده 
بود كه نسبت به عدم احراز صالحيتشان شكايت دارند. اما 
در شرايطي كه فضاي عمومي كشور از ديروز تحت تاثير 
خبر احراز يا عدم احراز صالحيت هاي قرار گرفته بود؛ صبح 
ديروز شوراي نگهبان نيز در سومين اطالعيه خود، اعالم 
كرد: »آن دس��ته از داوطلبان نمايندگي يازدهمين دوره 
مجلس ش��وراي اس��المي كه صالحيت آنان مورد تاييد 
قرار نگرفته است بر اس��اس تبصره  هاي 2، 3 و ۴ ماده 52 
قانون انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي و ماده 3۴ آيين 
نامه اجرايي آن، مي توانند جهت ارايه شكايت خود به دفاتر 
نظارت و بازرسي بر انتخابات استان مربوطه  يا در تهران به 
نشاني بزرگراه بسيج، بلوار هجرت، مجموعه ورزشي جهان 
پهلوان تختي مراجعه نموده و پ��س از دريافت و تكميل 
فرم ش��كايت، مدارك خود را تحويل داده و رس��يد آن را 
دريافت كنند.«.  اما در شرايطي كه برخي از كانديداها از 

وضعيت بررسي صالحيت شان ابراز بي اطالعي مي كردند 
كدخدايي در توييتر نوشت: » بر اساس تبصره 2 ماده 52 
قانون انتخابات، فرمانداران يا بخشداران موظفند نظر هيات 
مركزي نظارت مبني بر تاييد يا رد صالحيت داوطلبان را كه 
از هيات نظارت استان دريافت نموده اند، به نامبردگان ابالغ 
تا در صورت اعتراض به رد صالحيت خود كتبا به شوراي 

نگهبان شكايت نمايند.«

   نمايندگان اس�تان مازندران، خوزستان و 
فارس در صدر رد صالحيت شدگان

از ميان 12 نماينده استان مازندران تنها سه نماينده تاييد 
صالحيت  شدند. ولي اهلل نانواكناري، عبداهلل رضيان و علي 
اس��ماعيلي نماينده نور از جمله تاييد صالحيت شدگان 
اين استان هستند. طبق ش��نيده هاي خبرنگار پارلماني 
اعتمادآنالين، پنج تن از ميان 18 نماينده اس��تان فارس 
از جمل��ه رحي��م زارع نماينده آباده و صفاش��هر و بوانات، 
كوروش كرم پور نماينده فيروزآباد، فراشبند و قير و كارزين، 
عالءالدين خادم نماينده سپيدان، مسعود گودرزي نماينده 
ممس��ني و مسعود رضايي نماينده ش��يراز رد صالحيت 
شده اند. در استان خوزستان نيز از ميان 18 نماينده مجيد 
ناصري نژاد نماينده شادگان، علي س��اري نماينده اهواز، 
جواد كاظمي نسب نماينده اهواز، اقبال محمديان نماينده 
رامهرمز، غالمرضا شرفي نماينده آبادان و عامر كعبي ديگر 

نماينده آبادان رد صالحيت شده اند. حميده زرآبادي نماينده 
قزوين نيز جزو رد صالحيت شدگان است. عبداهلل سامري 
نماينده بوش��هر و عبدالحميد خدري نماينده بوشهر هم 
رد صالحيت ش��دند. از ميان نمايندگان استان گيالن در 
مجلس شوراي اسالمي غالمعلي جعفرزاده نماينده رشت، 
مهرداد الهوتي و محمد مهدي افتخاري نماينده فومن رد 
صالحيت شده اند. حسين مقصودي و رمضانعلي سبحاني فر 
2 نماينده سبزوار هم در ميان رد صالحيت شدگان هستند. 
غالمرضا كاتب نماينده گرمس��ار، محمدعلي پورمختار 
نماينده كبودرآهنگ، بهروز بنيادي نماينده كاشمر و حميد 
بنايي نماينده گناباد استان خراسان، محمدابراهيم رضايي 
نماينده خمين، علي وقفچي نماينده زنجان، عباس��علي 
پوربافراني نماينده نايين و نادر قاضي پور نماينده اروميه نيز 
رد صالحيت شده اند. جواد كوليوند و عزيز اكبريان 2 نماينده 

استان البرز نيز رد صالحيت شده اند.

   كداميك از نمايندگان فعلي مجلس 
رد صالحيت شدند

برخي از نمايندگان فعلي مجلس از حوزه انتخابيه تهران 
و برخي كالن شهرها كه براي كانديداتوري در انتخابات 
مجلس يازده��م ثبت نام كرده بودند با اعالم نظر نهايي 
هي��ات نظارت بر انتخابات، رد صالحيت ش��دند. بهرام 
پارسايي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: من پيش از اين 

از سوي هيات اجرايي انتخابات رد صالحيت شده بودم و از 
روز گذشته كه نتايج هيات هاي نظارت اعالم شده خبري 
مبني بر تايي��د صالحيت هم دريافت نكردم. وي اضافه 
كرد كه موضوع بررس��ي صالحيتش را دنبال نمي كند. 
به گفته پارسايي در حال حاضر و با توجه به وقايع اخير 
كش��ور تاييد يا رد صالحيت نماين��دگان اولويت مردم 
نيست. محمد دامادي نيز به ايسنا گفت كه رد صالحيت 
شده است. همچنين جليل رحيمي جهان آبادي رييس 
فراكسيون اهل سنت مجلس نيز به دليل آنچه عدم التزام 
به اسالم عنوان شده رد صالحيت شده است. همچنين 
بهروز نعمتي درباره انتشار اخباري مبني بر رد صالحيتش 
به ايسنا گفت: تا اين لحظه خبري مبني بر رد صالحيت 
به دست من نرسيده است. سيدحسين نقوي حسيني 

گفت كه علي رغم انتشار اخباري مبني بر رد صالحيت 
وي چنين چيزي به او ابالغ نشده است. علي مطهري نيز 
در گفت وگو با ايسنا با اشاره به انتشار اخباري مبني بر رد 
صالحيتش در برخي خبرگزاري ها گفت كه هنوز چيزي 
در اين زمينه به او ابالغ نشده است. طيبه سياوشي نيز به 
ايسنا گفت: كه براساس بند مربوط به عدم التزام به نظام 
رد صالحيت شده اس��ت. سيده حميده زرآبادي هم به 
ايسنا گفت: رد صالحيت من به استناد بند مربوط به عدم 
التزام به اسالم عنوان شده است. در همين حال غالمرضا 
حيدري نماينده مردم تهران با اشاره به انتشار اخباري 
مبني بر رد صالحيتش گفت كه هنوز چيزي در اين باره به 
او ابالغ نشده است. فاطمه سعيدي هم علت ردصالحيت 

خود را بند مربوط  به عدم التزام به نظام عنوان كرد.
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ايران برتري امريكا را به چالش كشيده است
ديپلمات چيني و سفير پيشين اين كشور در ايران با اشاره به ترور سردار سليماني فرمانده سپاه قدس ايران در عراق 
به دست امريكا و واكنش موشكي تهران به اين جنايت اظهار كرد ترور سردار سليماني باعث شد امريكا بهاي سنگيني 
بپردازد و برتري اين كشور در سراسر دنيا توسط ايران به چالش كشيده شود. »هوالي مينگ« ديروز در گفت وگو با ايرنا 
افزود: هيچ كس كتمان نمي كند كه اين حمله و اين ترور يك اقدام تروريستي از سوي امريكا بود كه حتي متحدان 
و دوستان واشنگتن از اسراييل گرفته تا عربستان هم جرات تقدير از آن را نداشتند.  او با اشاره به اينكه ايران با حمله 
موشكي به پايگاه هاي امريكا در عراق، قدرت نرم امريكا را به چالش كشيده است اظهار كرد: ظاهر قضيه نشان مي دهد 
بر خالف آنچه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا درباره ايران مي گويد اين خود اوست كه كوتاه آمده است زيرا 
كمتر كشوري در دنيا هست كه جرات ايران را براي حمله به پايگاه هاي نظامي امريكا داشته باشد. اين كارشناس چيني اضافه كرد: بر خالف 
امريكا اين ايران بود كه به آنچه مي خواست رسيد اينكه پارلمان عراق خيلي زود به خروج امريكا از اين كشور راي داد يك امتياز بزرگ براي 
ايران و يك شكست سنگين براي امريكا بود. وي در واكنش به نامه »كلي كرافت« سفير امريكا در سازمان ملل به شوراي امنيت كه نوشته 
است واشنگتن حاضر است بدون قيد و شرط با ايران وارد تعامل شود تا تنش ها در منطقه كاهش يابد و به پيشبرد صلح كمك شود اظهار 
كرد: اين نامه نگاري ها فقط يك نمايش براي جامعه بين المللي است كه امريكا نشان دهد به جاي جنگ افروزي يك كشور صلح دوست است.

حاج قاسم سليماني در زمان جنگ ۳۳ روزه در بيروت ماند
دبيركل حزب اهلل لبنان در مراسم هفتم شهيد سپهبد قاس��م سليماني و شهيد ابومهدي المهندس جانشين 
سابق فرمانده نيروهاي داوطلب مردمي عراق گفت: حاج قاسم در زمان جنگ 33 روزه در بيروت ماند. به گزارش 
مهر از المنار، سيدحس��ن نصراهلل در سخناني در مراسم هفتم شهيد سپهبد قاسم سليماني و شهيد ابومهدي 
المهندس گفت: ما در هفته اي كه گذشت در بسياري از كشورها از عراق تا يمن و فلسطين و سوريه از اقدامات 
قاس��م سليماني شنيديم به ويژه آناني كه با اين ش��هيد در ارتباط بودند. او در ادامه افزود: يكي از داليل كميت 
كمي و نوعي در فعاليت مقاومت در اواخر دهه نود كه به پيروزي سال 2000 انجاميد اقدام و اهتمام حاج قاسم 
سليماني بود. پس از سال 2000 مقاومت به نيرويي كه توان و قدرت بازدارندگي براي قطع دست دشمن اسراييل 
از لبنان را داشت تبديل شد و تحول مقاومت و ورود موشك هاي جديد شروع شد و جاج قاسم همراه ما بود. در جنگ 33 روزه در تهران 
بود و به سوريه رفت و خواست كه به بيروت به شكلي بيايد تا در كنار ما باشد و با ما زير بمباران ماند. حاج قاسم در بيروت در زمان جنگ 
33 روزه در بيروت ماند و به من مي گفت يا با شما به شهادت مي رسم يا با شما مي مانم. دبيركل حزب اهلل لبنان گفت: برخي هنگامي كه 
به جنگ داعش و جبهه النصره در جرود عرسال مي نگرند تالش مي كنند كه آن را كوچك بشمارند كه اگر در شرق حمص و تدمر شكست 

نمي خوردند امكان بيرون راندن آنها از لبنان وجود نداشت.

چهره ها



3 كالن

يك كارشناس اقتصادي روند كاهشي نرخ بيكاري در پاييز 98 را تحليل كرد

كاهش نرخ بيكاري تحت تاثير بي انگيزگي جوانان براي يافتن شغل

البي ها در كاهش پله هاي مالياتي تاثيرگذار بودند

تخصيص رديف هاي صددرصدي براي حقوق هادوپله اي شدن ماليات عادالنه نيست

گروه اقتصاد كالن|
ي�ك كارش�ناس اقتص�ادي در رابطه ب�ا نرخ 
بي�كاري پاييز 98 مي گويد وقت�ي آمار تعداد 
بيكاران را در كنار افزايش جمعيت فعال قرار 
مي دهيم انتظار بر اين است كه حداقل جمعيت 
فعال كشور اندازه افزايش جمعيت در سن كار 
افزايش پيدا كند در صورتي كه به جمعيت در 
سن كار حدودا 367 هزار نفر اضافه شده است 
در حالي كه جمعيت فعال در كش�ور به همان 
مي�زان افزايش پيدا نكرده اس�ت. به عبارتي 
ديگر افرادي كه به س�ن كار رس�يده اند و بايد 
متقاضي شغل باشند تنها 147 هزار نفر هستند 
و اين به اين معناس�ت كه حدود 520 هزار نفر 
وج�ود دارند كه عل�ي رغم اينكه به س�ن كار 
رسيده اند تقاضاي شغلي ندارند يا از بازار كار 

خارج شده اند.
در تحليل نرخ بيكاري هم بايد گفت كه اگر اين 
520 هزار نفر كه عمدتا زن هم هستند از بازار 
كار خارج نمي شدند يا تقاضاي شغل مي كردند 
ديگر نرخ بي�كاري ما براي پايي�ز 10.6 درصد 
نمي ش�د بلكه چون اين 520 هزار نفر به تعداد 
بيكاران در كشور اضافه مي شدند نرخ بيكاري 
در پاييز 98 حدود 12.2 درصد بود. يعني نه تنها 
نرخ بيكاري ما نسبت به فصل مشابه سال قبل 
كاهش پيدا نمي كرد بلكه حدود 0.4 درصد هم 

افزايش پيدا مي كرد. 
به گزارش »تعادل« در روزهاي گذش�ته آمار 
بيكاري در پاييز 98 از س�وي مركز آمار ايران 
منتشر ش�د و مطابق با آمار منتشر شده نرخ 
بيكاري در پاييز 98 نسبت به فصل مشابه سال 
گذشته 1.2 درصد كاهش پيدا كرده است. اين 
آمار علي الظاهر مطلوب به نظر مي رسد و سير 
نزولي دارد اما همان گونه كه يكي از كارشناسان 
اقتص�ادي مي گوي�د ن�رخ بي�كاري در پاييز 
بايد ح�دود 0.4 درصد افزاي�ش پيدا مي كرد. 
اينكه چرا و چگونه؟ »تع�ادل« در گفت وگو با 
محمدرضا عبداللهي به اين موضوع پرداخته 
است كه در ادامه به صورت مشروح مي خوانيم: 

    همان گونه كه آمار منتشر شده از سوي مركز 
آمار ايران نشان مي دهد نرخ بيكاري در پاييز 
1.2 درصد كاهش پيدا كرده است در صورتي كه 
جداول مركز پژوهش ها گوياي رش�د بيكاري 
منفي 9.5 درصدي در سال جاري است، تحليل 

شما چيست؟
اتفاقاتي كه در حوزه بازار كار در حال رخ دادن است 
شايد تنها با ديدن نرخ بيكاري قابل وصف نباشد در 
واقع نگاه به آمارهاي بازار كار تنها مي تواند به ما يك 
ديد جامع نس��بت به وضعي��ت كار بدهد. وقتي كه 
جمعيت 15 ساله و بيشتر را در پاييز 97 و 98 مقايسه 
مي كنيم خواهيم ديد كه در پاييز 98 نسبت به فصل 
مشابه سال قبل حدود 667 هزار نفر به جمعيت در 
سن كار كش��ور اضافه شده است كه تقريبا نصف آن 
مرد و نيمي ديگر زن بوده اند. از سوي ديگر طي پاييز 
امس��ال نسبت به پاييز س��ال قبل به جمعيت فعال 
كشور نيز 147 هزار نفر افزوده شده اند كه در تفكيك 
147 هزار نفر بايد گفت 200 هزار نفر به تعداد مردان 
متقاضي شغل نسبت به پاييز سال قبل اضافه شده و 
از تعداد زناني كه تقاضاي شغل دارند نيز 55 هزار نفر 
كم شده اس��ت. اين آمار از چه منظري حائز اهميت 

اس��ت؟ واقعيت اين اس��ت اگر نرخ مشاركت كشور 
متناسب با جمعيت در سن كار ما افزايش پيدا نكند 
مي توان��د نكته اي در رابطه با اينك��ه افراد به داليلي 
وارد بازار كار نمي شوند يا به داليلي از بازار كار خارج 

مي شوند باشد. 
وقتي كه مجموع آنها را با عدد نرخ بيكاري محاسبه 
مي كنيم و با آن صحت س��نجي مي كنيم مي بينيم 
كه ن��رخ بيكاري كش��ور از ع��دد 11.8 پاييز 97 به 
10.6 پاييز 98 كاهش پيدا كرده است. اين يك روند 
كاهشي است و در ظاهر به نظر مي رسد در بازار كار 
اتفاقات خوبي افتاده اس��ت به خص��وص اينكه اين 
آمارها نشان مي دهد تعداد بيكاران حدود 324 هزار 
نفر كاهش پيدا كرده است اما وقتي آمار تعداد بيكاران 
را در كن��ار افزاي��ش جمعيت فعال ق��رار مي دهيم 

وضعيت فرق مي كند.
    يعن�ي بيكاري ناش�ي از كاهش مش�اركت 

اقتصادي است؟
 انتظار بر اين بود كه حداقل جمعيت فعال كشور به 
اندازه افزايش جمعيت در سن كار افزايش پيدا كند. 
اما آمارهاي بيكاري پاييز نشان مي دهد در صورتي 
كه به جمعيت در سن كار حدودا 367 هزار نفر اضافه 
ش��ده اما جمعيت فعال در كش��ور ك��ه حداقل بايد 
به همان ميزان افزايش پيدا كند، چنين افزايش��ي 
نداش��ته اند. يعني افرادي كه به س��ن كار رسيدند و 
بايد متقاضي شغل هم ش��ده باشند تنها 147 هزار 
نفر بودند و به اين معناست كه حدود 520 هزار نفر 
وجود دارند كه علي رغم اينكه به سن كار رسيده اند 
تقاضاي شغلي نكرده اند يا از بازار كار خارج شده اند. 
    اگ�ر به تعداد جمعيت فعال هم به تناس�بي 
كه گفته شد، اضافه مي ش�د، نرخ بيكاري چه 

تغييري مي كرد؟
اين وضعيت براي بيكاري هم اين معنا را دارد كه اگر 
اين 520 هزار نفر كه عمدتا زن هم هس��تند از بازار 
كار خارج نمي شدند يا تقاضاي شغل مي كردند ديگر 
نرخ بيكاري ما براي پاييز 10.6 درصد نمي شد بلكه 

چون اين 520 هزار نفر به تعداد بيكاران در كش��ور 
اضافه مي شدند نرخ بيكاري در پاييز 98 حدود 12.2 
درصد بود. يعني نه تنها نرخ بيكاري ما نسبت به فصل 
مشابه سال قبل كاهش پيدا نمي كرد بلكه حدود 0.4 

درصد هم افزايش پيدا مي كرد. 
    چرا افراد با وجود اينكه بايد متقاضي ش�غل 
باش�ند اما تقاضاي ش�غل ندارند و از بازار كار 

خارج شدند؟
عمدتا اين موضوع به علت دلس��ردي از يافتن شغل 
اتف��اق مي افتد به خصوص اين مس��اله در آمارهاي 
پاييز 98 به وضوح ديده مي شود. كمااينكه جمعيت 
در س��ن كار زنان طي پاييز 98 نسبت به سال قبل 
350 هزار نفر اضافه ش��ده اس��ت. يعن��ي حداقل 
اي��ن بوده كه بايد 350 هزار نفر ب��ه تعداد زناني كه 
متقاضي شغل هستند اضافه مي شد. اما در پاييز 98 
نه تنها اين اتفاق رخ نداده بلكه حدود 55 هزار نفر از 
جمعيت قبلي فعال ك��ه از طيف زنان هم بودند كم 
شده است. يعني 350 هزار زن قرار بوده به بازار كار 
اضافه شود كه نشده اند. از زناني كه در بازار كار وجود 
داشته 55 هزار نفر كم شده حدود 405 هزار نفر هم 
از زنان احتماال به علت دلس��رد شدن از يافتن شغل 
يا موارد ديگر از بازار كار خارج شده اند كه مهم ترين 
دلي��ل توضيح دهنده كاهش نرخ بي��كاري در پاييز 
98 همين موضوع است. به عبارتي روشن تر عمدتا 
زناني كه به سن كار رسيدند يا در بازار كار تقاضاي 
شغل داشتند و كاري متناسب با آنچه مدنظر داشتند 
نيافتند و تا فص��ل قبل خود را به عنوان بيكار لحاظ 
مي كردند اين فصل ديگر دنبال كار نرفتند و شغلي 
را مطالبه نكردند. اين باعث شده كه علي رغم اينكه 
نرخ بيكاري كاهش پيدا كرده اما بقيه شاخص هاي 
بازار كار نش��ان مي دهد كه وضعيت بازار كار به اين 
ش��كلي كه نرخ بيكاري وضعيت را مطلوب نش��ان 
مي دهد لزوما مطلوب نيست يا خيل زيادي از قشر 
زنان هس��تند كه به دليل نيافتن شغل متناسب از 

بازار كار خارج شدند.

    دولت مي گويد با سرمايه گذاري اشتغال ايجاد 
كرده اس�ت در صورتي كه آمار نشان مي دهد 
تغيير اساسي در اين حوزه رخ نداده است. نظر 

شما چيست؟
در رابطه با ايجاد اشتغال عمده ترين حالتي كه وجود 
داشته اين است كه در پاييز 98 نسبت به فصل مشابه 
سال قبل به تعداد شاغلين 472 هزار نفر افزوده شده 
كه از اين تعداد 476 هزار نفر به تعداد ش��اغلين مرد 
اضافه ش��ده و ح��دود 4 هزار نفر از ش��اغلين زن نيز 
كاهش پيدا كرده است. اگر به تعداد شاغلين با تفكيك 
بخش ها نگاه كنيم عمده ترين بخشي كه اين تعداد 
افزايش شاغلين در آن رخ داده بخش خدمات است 
كه از آن 472 هزار ش��غل 248 هزار شغل در بخش 
خدمات ايجاد شده است كه طيف وسيعي از مردان 
را در برمي گي��رد. بخش خدمات هم عمدتا بيش��تر 
مربوط به حمل و نقل، عمده فروشي و خرده فروشي 
يا به بيان ساده تر بخش هايي است كه مولد و ناشي از 
سرمايه گذاري و سياست هاي اشتغالزايي نيست. اين 
بخش ها شامل مشاغلي نسبتا كم كيفيت با درآمدها 
و تخصص ه��اي پايين اس��ت. مثال اف��رادي را در بر 
مي گيرد كه ذيل تاكسي هاي اينترنتي كار مي كنند 
يا در سوپر ماركت ها و خرده فروشي و عمده فروشي ها 
مشغول به كار هستند. اين مشاغل به مهارت چنداني 
نيازمند نيست و در عين حال مشاغل با كيفيتي هم 
نيس��ت. به نظر مي رسد كه مش��اغل ايجاد شده در 
پاييز 98 از اين دسته مشاغل محسوب مي شوند كه 
لزوما از سياست اش��تغالزايي دولت به دست نيامده 
است. بنابراين در ارزيابي سياست هاي دولت عمدتا 
مي ت��وان گفت به احتم��ال زياد هر چن��د كه قانون 
اشتغال روستايي در دست اجراست و شايد اين قانون 
توانسته باش��د در بخش هايي شغل ايجاد كند كه ان 
هم به اين علت بوده كه عملكرد قانون دقيقا به تثبيت 
بيمه شدگان ارايه نشده بنابراين نمي توان اظهارنظر 
دقيقي كرد ولي در بحث شهري حداقل مي بينيم كه 
اتفاق چشمگيري مبني بر اينكه سياست اشتغالزايي 

خاصي توسط دولت اجرا شود و منجر به افزايش 476 
هزار نفري تعداد ش��اغلين شود وجود ندارد بنابراين 
نمي توان نس��بت به سياس��ت هاي دول��ت ارزيابي 

مثبتي داشت.
    يكسري از كارشناسان مي گويند لزوما رشد 
بيكاري و اش�تغال با هم رابط�ه اي ندارند نظر 

شما چيست؟
اگر مقصود اين است تعداد شاغلين و تعداد بيكاران 
همزمان مي توان��د افزايش پيدا كن��د بايد گفت بله 
هردوي آنه��ا تابع چيز ديگري اس��ت. اگر بخواهيم 
جمعيت را در بازار كار به دو دسته جمعيت در سن كار 
و جمعيتي كه در سن كار نيستند تقسيم كنيم كه در 
محاسبات مركز آمار ايران جمعيت در سن كار حدود 
جمعيت 15 سال و بيشتر لحاظ مي شود و تعداد آنها 
نيز در پاييز 97 حدود 61 ميليون و 700 هزار نفر است 
بايد گفت بخشي از آنها تقاضاي شغل دارند و بخشي 
از آنها متقاضي ش��غل نيستند. اگر اين  افراد تقاضاي 
شغل داش��ته باش��ند عده اي مي توانند شاغل شوند 
كه تعداد ش��اغالن افزايش پيدا كند و عده اي هم به 
تعداد بيكاران افزوده شود يعني همزمان هم به تعداد 
شاغلين اضافه ش��ود و هم به تعداد بيكاران. بنابراين 
لزومي ندارد با افزايش تعداد شاغلين تعداد بيكاران 
كاهش پيدا كند بستگي دارد كه جمعيت در سن كار 
و جمعيت فعال در كشور چه رفتاري دارند؟ مهم ترين 
موضوع اين است كه آيا همه مي خواهند وارد بازار كار 
شوند يا مانند فصول اخير با وجود رسيدن افراد به سن 
كار تقاضاي شغل از سوي آنان وجود نداشته باشد و 
جمعيت فعال در كشور به نس��بت جمعيت در سن 

كاري كه افزايش پيدا كرده، بيشتر نشود.
    دولت از ابتداي بر سر كار آمدن رويكردي را 
براي افزايش اش�تغال در دستور كار قرار داده 
است و آن هم ارايه برخي تسهيالت در قالب وام 
و.... به بنگاه ها براي ايجاد اشتغال است. سوال 
اين است كه آيا وام دهي در بلندمدت منجر به 

اشتغال مي شود؟
مسلما اينطور نيس��ت. بايد اين سوال را اينگونه پاسخ 
داد كه آيا تامين منابع مالي در راستاي اشتغالزايي موثر 
است؟ بايد گفت بله ولي تحت شرايطي كه بايد حتما 
مورد توجه قرار گيرد. واقعيت اين است كه بازار كار نياز 
به آسيب شناسي دقيق دارد و بايد بنگاه هاي اقتصادي 
و فعاالن بازار كار آسيب شناسي شوند كه ببينيم چه 
مشكلي دارند؟ آيا معضل آنها تامين منابع مالي است يا 
مشكل ديگري دارند براي مثال فرض كنيم به كسي كه 
مهارت ندارد وام پرداخت مي كنيم. اين فرد مي خواهد 
چه اش��تغالي ايجاد كند؟ به غير از اين اس��ت كه وارد 
فعاليت هاي سفته بازانه مي شود؟ يا وقتي شرايط اقتصاد 
كالن كشور شرايط ناپايداري است به صرف اينكه وامي 
پرداخت كنيم چگونه سرمايه گذاري صورت مي گيرد و 
با اين سرمايه چه شغلي ايجاد مي شود؟ به اين خاطر بايد 
يكسري الزامات در نظر گرفته شود. يكي از مواردي كه 
در مباحث اشتغالزايي مي شود به آن اشاره كرد اين است 
كه مي توان در ادام��ه آن الزامات وام هم پرداخت كرد 
يعني مهارت فرد افزايش پيدا كند، محيط اقتصاد كالن 
محيط مطلوبي شود، مجوزهاي كسب و كار با مشكل 
روبه رو نشود و در اعطاي مجوزها تسهيل صورت گرفته 
باشد. بايد همه اين موارد مهيا شود تا تامين منابع مالي 
با شروطي صورت بگيرد و در راستاي آن اشتغال حفظ 
شود. اما اينكه فكر كنيم با اعطاي وام مي توان اشتغال 
ايجاد كرد مسلما بزرگ ترين اشتباهي است كه در اين 

سال ها تكرار كرديم.

عضو كميسيون تلفيق مجلس با تاكيد بر اينكه در همه 
جاي دنيا پزش��كان و كساني كه درآمد زيادي دارند، 
ماليات قابل توجهي هم مي پردازند، گفت: البي هايي 
از بيرون مجلس و پزشكان داخل مجلس باعث شدند 
تا برخالف نظر دولت، مدل پنج پله اي ماليات بر درآمد 

در تلفيق تصويب نشود.
محمدرض��ا رضايي كوچي عضو كميس��يون تلفيق 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرنگار فارس 
درباره مصوبه اي��ن كميس��يون در كاهش پله هاي 
مالياتي كارمن��دان گفت: بند »الف« تبصره 6 اليحه 
بودجه 99 با تاكيد بر مدل ماليات پلكاني )10 تا 35 
درصد(، مديران نجومي بگير و پزش��كان پر درآمد را 
مش��مول پرداخت ماليات مبتني بر درآمدهاي شان 

مي كرد.

وي ادامه داد: البي  هايي از بيرون مجلس و پزش��كان 
داخل مجلس باعث ش��دند تا برخ��الف نظر دولت، 
مدل پنج پله اي ماليات بر درآمد در كميسيون تلفيق 
مجلس تصويب نش��ود. در همه جاي دنيا پزشكان و 
كساني كه درآمد زيادي دارند، ماليات قابل توجهي هم 
مي  پردازند. به اعتقاد بنده در ايران هم بايد به همين 
شكل عمل ش��ود. غير از اين مسير به صالح كشور و 

مردم نيست.
عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه كاهش 
پله ه��اي مالياتي از پنج پله به دو پله برخالف عدالت 
است، گفت: بر اساس مدل دوپله  اي كساني كه حقوق 
سه و نيم ميليوني مي  گيرند و كساني كه 21 ميليون 
حقوق مي  گيرد، مشمول پرداخت نرخ ثابت 10 درصد 

ماليات مي شوند.

وي افزود: هر كسي از امكانات كشور استفاده مي كند 
و درآم��د آنچناني به دس��ت مي  آورد باي��د ماليات 
بيشتري هم بپردازد. در غير اين صورت، خالف عدالت 
اجتماعي خواهد بود. آنچه هم كه در كميسيون تلفيق 
به تصويب رسيد نتيجه البي  هايي است كه از بيرون به 
مجلس وارد شد. رضايي كوچي در پايان تصريح كرد: 
مصوبه كميسيون تلفيق راي نهايي مجلس نيست و 
مي توان آن را در صحن تغيير داد. اميدواريم مدل پنج 
پله اي ماليات مجددا در كميس��يون تلفيق يا صحن 

مورد بررسي و راي گيري قرار گيرد.
گفتني است اخيرا كميسيون تلفيق مجلس در اقدامي 
عجيب، ضمن رد پيش��نهاد دولت ب��راي پنج پله اي 
شدن ماليات بر درآمد كارمندان در بند »الف« تبصره 
6 اليح��ه بودجه 99، مصوب كرد مالي��ات بر درآمد 

كارمندان به صورت دو پله اي اخذ شود. كارشناسان 
اعتقاد دارند اين مصوبه كميسيون تلفيق مجلس كه 
به معناي كاهش چش��مگير ماليات افرادي است كه 

حقوق هاي نجومي مي گيرن��د، هم برخالف عدالت 
اس��ت و هم موجب كاهش 5 هزار ميلي��ارد توماني 

درآمد دولت از اين محل مي شود. 

يك كارش��ناس اقتص��ادي با بيان اينك��ه دوپله اي 
كردن ماليات كارمندان دور از عدالت اس��ت، گفت: 
اين مصوبه نه تنها موجب كاهش درآمدهاي دولت 
مي ش��ود بلكه به هيچ وجه جامعيت و پوشش كامل 

ايجاد نمي كند.
محمد شيريجيان در گفت وگو با مهر، در مورد اقدام 
كميسيون تلفيق در تصويب شيوه محاسبه ماليات 
پلكاني بر درآمد كارمندان، اظهار داش��ت: در قانون 
بودجه سال 98، مصوب شده بود ماليات به صورت 5 
پله اي يعني از 10 تا 35 درصد، از كارمندان اخذ شود 

تا پوشش بيشتري داشته باشد.
اين كارش��ناس اقتصادي افزود: آنچه كه كميسيون 
تلفيق درباره اليحه بودجه 99 تصميم گرفته و مقرر 
كرده كه ماليات از كارمندان به صورت دو پله اي يعني 
فقط 10 تا 20 درصد اخذ شود به هيچ وجه نمي تواند 

جامعيت داشته باشد.

وي ادام��ه داد: در اي��ن ش��يوه، كميس��يون تلفيق 
مي خواهد كف دريافتي را معاف از ماليات و حداكثر 
حقوق را به عنوان سقف در نظر بگيرد از اين رو تفاوت 
چندان��ي بين كس��اني كه 3 ميلي��ون تومان حقوق 
مي گيرند با كساني كه 21 ميليون حقوق مي گيرند، 

وجود نخواهد داشت.
شيرجيان گفت: ماليات پنج پله اي نسبت به دو پله اي 
عادالنه تر اس��ت، جامعيت كامل��ي دارد و همچنين 

پوشش بيشتري در نظام ماليات ستاني خواهد داشت، 
در حالي كه مدل دو پله اي عدالت را زير سوال مي برد.

اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: اين مصوبه بايد 
در كميس��يون تلفيق اصالح شود چراكه هم كاهش 
درآمد ماليات��ي دولت را به دنب��ال دارد و هم به نفع 

كساني است كه حقوق هاي باال دريافت مي كنند.
ش��يرجيان تاكيد كرد: بهتر است نمايندگان همان 
شيوه 5 پله اي يعني از 10 تا 35 درصد را براي ماليات 
كارمندان در نظر بگيرند تا ضمن پوشش دهي بيشتر، 
تفاوتي هم در ميزان مالياتي ك��ه كاركنان با حقوق 

حداقل و حداكثر مي پردازند، محسوس باشد.
گفتني است اعضاي كميس��يون تلفيق مجلس در 
بند »الف« تبصره 6 لواي��ح بودجه 99 مدل پله هاي 
ماليات بر درآمد كارمن��دان را از پنج پله )10 درصد 
ت��ا 35 درصد( ب��ه دو پله )10 درصد ت��ا 20 درصد( 

كاهش داده اند.

سخنگوي هيات رييسه مجلس با بيان اينكه بودجه كنار 
گذاشته شده براي تامين كاالهاي اساسي در سال آينده 
مكفي است، گفت: مجلس و دولت براي جلوگيري از 

عرضه آزاد كاالهاي اساسي، برنامه دارند.
اسداهلل عباسي به برنامه هاي دولت و مجلس در اليحه 
بودجه س��ال 99 براي عرضه كاالهاي اساس��ي با ارز 
4200 تومان��ي و جلوگيري از عرضه آنه��ا با نرخ آزاد 
اشاره كرد و گفت: يكي از راهبردها و سياست هاي مهم 
مجلس و دولت جلوگيري از »دو نرخي شد« قيمت هاي 
كاالهاي اساسي است كه در راستاي تحقق اين مهم بايد 

دستگاه هاي نظارتي قوي تر شوند.
نماين��ده مردم رودس��ر و املش در مجلس ش��وراي 
اس��المي، در گفت وگوي خ��ود با خانه مل��ت، ادامه 
داد: همچنين برخالف س��ال هاي گذشته كه مسائل 
»عمراني و تمل��ك دارايي«  اولويت نخس��ت اليحه 
بودجه ب��ود اكنون اولويت اليحه بودجه س��ال آينده 

»تامين كاالهاي اساسي« است.  وي افزود: كميسيون 
تلفيق اليح��ه بودجه و دولت براي حق��وق كاركنان 
دولت، مستمري بگيران كميته امداد امام خميني )ره(، 
پرداخت يارانه ه��ا و تامين كاالهاي اساس��ي اعتبار، 
رديف هاي پايدار و صددرصد تخصيص يافته در نظر 
گرفته اند كه قابل تحقق است همچنين براي مديريت 
قيمت كاالها بايد سازمان تعزيرات و ديگر دستگاه هاي 

نظارتي تقويت شوند. 
س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس بر اهميت و نقش 
دس��تگاه هاي نظارتي موجود اعم از سازمان بازرسي، 
ديوان محاس��بات، وزارت اطالعات و س��اير نهادهاي 
مربوط به حوزه نظ��ارت در جلوگيري از عرضه كاالها 
به ن��رخ ارز آزاد تاكيد كرد و گفت: نيازي به ايجاد يك 
نهاد نظارت��ي جديد وجود نداش��ته و صرفا با تقويت 
دس��تگاه هاي موجود در اين حوزه به لحاظ قانوني و 

بودجه اي مي توان به مبارزه با فساد پرداخت.
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ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل 10 
  يك زندگي نجيبانه براي همه 

تركيب��ي از بازارها، جامعه مدن��ي و مقررات و 
برنامه هاي دولتي مانند آموزش عمومي، زندگي 
طبقه متوسط را به شغل طبقه متوسط در اواخر 
قرن گذشته آميخته كرد كه همين امر سبب شد 
كه زندگي كارگران بهتر از وضعيت تحقيرآميزي 
كه آنها در قرن پيش از آن داش��تند، بشود. اما 
به نظر مي آيد طي 40 سال گذشته، ما زندگي 
طبقه متوسط خودمان را بديهي انگاشته ايم و 

اينكه عشرت طلب شده اند.
نتيج��ه اين اس��ت ك��ه بخش ه��اي بزرگي از 
شهروندان به دنبال آن هس��تند كه آن سبك 
زندگي را نگه دارند و به داليل عمده اي، اين قابل 
دست يافتني نيست. زماني كه دستمزدها براي 
بخش هاي زيادي از كشور، راكد مانده يا در طي 
نيم قرن گذشته در اكثر كشورهاي مرفه دنيا رو 
به كاهش نهاده است، واضح است كه يك جاي 
كار مي لنگد. اصالحاتي كه در فصل قبل بحث 

آن شد راه طوالني را 
در پي��ش گرفت كه 
اطمين��ان ده��د كه 
خالص پرداختي هاي 
هر كارگ��ر، حداقل 
ب��ل  قا د  دس��تمز
زندگ��ي در امريكاي 
ق��رن بيس��ت و يكم 
است. همچنين آنها 

دورنماي ترميم رش��د پايدار را نشان مي دهند. 
اما آنها براي اينكه بسياري از امريكايي ها بتوانند 
يك زندگي نجيبانه و طبقه متوس��ط را داشته 

باشند كفايت نمي كند.
طي دهه هاي اخير، بازارها نتوانسته اند وظيفه 
خود را ب��راي تضمين نيازهاي اساس��ي يك 
زندگي نجيبانه براي همه انجام دهند. برخي 
از اين قصوره��ا، به تازگي خوب درك ش��ده 
است: بازارها ترجيح مي دهند كه فقط درمان 
را بيمه كنند و به همين خاطر منابع بي شماري 
را مي��ان بهداش��ت و ديگر بخش ها تقس��يم 
مي كنند. اما در يك جامعه اي كه فقط درمان 
را مي تواند بيمه كند يك حامعه سالم يا بهره ور 

نخواهد بود.
به همي��ن ترتيب، بازاره��ا مي توانند در تامين 
آموزش مناسب براي كودكان ثروتمند كارهاي 
خوبي انجام دهند اما يك جامعه اي كه فقط در 
آن كودكان ثروتمن��د مي توانند آموزش خوب 

بگيرند، نه عادالنه است و نه كارآمد. 
گاهي اوقات محافظ��ه كاران مي گويند كه اين 
آرزوها ب��راي تصحيح قصورات ب��ازار و غلبه بر 
محدوديت هاي آنها خوب و مناسب هستند اما 
براي اين كار نيازمند پول است. اين چيزي است 
كه ما االن نمي توانيم درباره آن پيش��نهاداتي 
بدهيم به ويژه آنكه بدهي عمومي انباشته اي هم 
داريم. اين يك حرف بي ربطي است. كشورهاي 
بس��يار فقيرتر از اياالت متحده بهتر از ما كه در 
برآورده كردن آرزوهاي شهروندان خود را براي 
مراقيت هاي درماني و آموزش براي همه و ديگر 
پيش نيازهاي يك زندگي نجيبانه، كار كرده اند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

احياي بخش غير نفتي
اقتصاد ايران

طبق تحليل بلومبرگ بخش غيرنفتي اقتصاد 
اي��ران درح��ال بازيابي اس��ت گرچ��ه بخش 
غيرنفتي اقتصاد ايران كماكان در حال كوچك 

شدن است.
برآوردهاي صورت گرفته توسط واحد اطالعات 
بلومبرگ نش��ان مي دهد كه با وجود تضعيف 
اقتصاد ايران ب��ه دنبال تحريم هاي س��نگين 
واشنگتن در سال هاي اخير، بخش غيرنفتي به 
تدريج در حال بازيابي است. كاهش درآمدهاي 
نفتي باعث شده اس��ت كه عملكرد كل اقتصاد 
ايران تحت تاثير قرار گيرد؛ تا جايي كه رش��د 
بخش غيرنفتي اي��ران از 4.8 درصد در س��ال 
2017 به منفي 4.8 درصد در سال 2018 رسيد 
اما با شروع تدريجي بازيابي بخش غيرنفتي، رشد 
منفي اين بخش تا پايان س��ال 2019 به منفي 
4.6 درصد رس��يده است. از س��وي ديگر، رشد 
بخش نفتي كماكان با كاهش روبه رو اس��ت؛ تا 
جايي كه طبق ارزيابي بلومبرگ، رشد اقتصادي 
بخش نفتي از حدود 1.5 درصد در سال 2017 
به منفي شش درصد در سال 2018 و منفي 30 
درصد در سال 2019 رسيده است.بانك جهاني 
نيز در قسمتي از گزارش جديد خود از اقتصاد 
جهاني به بررس��ي وضعيت اقتصادي ايران در 

سال گذشته پرداخت.
طبق اعالم بان��ك جهاني، در نتيجه تش��ديد 
فشارهاي واشنگتن بر درآمدهاي نفتي ايران، 
اقتصاد اين كش��وردر س��ال 2019 ب��ه ميزان 
8.7 درصد كوچك تر ش��ده است. بانك جهاني 
همچنين با تغيير پي��ش بيني خود از وضعيت 
اقتص��اد ايران در س��ال 2020 اع��الم كرد كه 
اقتصاد ايران امسال از رشد منفي خارج خواهد 
شد اما رش��د آن احتماال در سطح صفر درصد 

خواهد بود.
بدين ترتيب پس از دو سال رشد منفي )رشد 
منفي 4.9 درصدي س��ال 2018 و منفي 8.7 
درصدي س��ال 2019( اقتصاد ايران از رش��د 

منفي خارج خواهد شد.

ديدگاه



اخبار

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

آخرين قرارداد قبل از 93 و اولين قرارداد بعد از 93 مبناي عمده تسويه بدهي است

رييس كانون صرافان: فنر قيمت  ارز در حال جمع شدن است 

كاهش قيمت سكه و طال

ابالغ  قانون »تسهیل تسویه بدهی بدهکاران«

گروه بانك و بيمه|
روز يكشنبه 22 دي ماه 98 در بازارهاي جهاني به دليل 
تعطيلي روز يكشنبه بازارها، نرخ اونس طال بدون تغيير 
1563 دالر باقي ماند، در بازار آزاد نيز قيمت دالر در روز 
ش��نبه 13350 تومان اعالم شد كه نشان دهنده ثبات 
نسبي بازار است. در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي قيمت 
 خري��د دالر 12 هزار و 950 توم��ان و قيمت فروش آن

13 هزار و 50 تومان اعالم شد همچنين نرخ لحظه اي هر 
يورو 14 هزار و 550 تومان خريداري و به قيمت 14 هزار 

و 650 تومان به فروش رسيده است.
به گزارش »تعادل«، در صرافي هاي بانكي روز شنبه بهاي 
خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 12 هزار و 950 
تومان و فروش 13 هزار و 50 تومان بود، نرخ خريد هر يورو 
نيز 14 ه��زار و 550 تومان و نرخ فروش آن 14 هزار و 650 
تومان درج شد. همچنين بانك ها تا سقف 1000 يورو به 
مسافران كشورهاي غير همس��ايه ارز مسافرتي پرداخت 
مي كنند كه قيمت اين ارز نيز در حال حاضر با احتس��اب 
كارمزد بانك مركزي و بانك ها، رقمي در حدود 14 هزار و 
800 تومان است. بانك ها نيز هر دالر امريكا را 12 هزار و 832 

تومان و هر يورو را 14 هزار و 410 تومان خريدند.
سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز شنبه 21 دي 98 را 
براي دالر 13 هزار و 343 تومان، يورو 14 هزار و 636 تومان، 
پوند انگليس 17 هزار و 135 تومان، درهم امارات 3 هزار و 
632 تومان، لير تركيه 2 هزار و 333 تومان و يوآن چين 2 
هزار تومان اعالم كرد.در بازار طال نيز با اعالم اونس طالي 
جهاني 1563 دالر و دالر آزاد به قيمت 13 هزار و 350 تومان 
در بازار آزاد، طال و سكه با كاهش قيمت نسبت به روز شنبه 
مواجه شدند و بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده 
17 عيار 2 ميليون و 94 هزار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 
483 هزار و 400 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 770 
هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 740 هزار تومان نيم سكه 
2 ميليون و 430 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 نرخ تمام ارزها ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك 
مركزي هر دالر امريكا براي روز »يكشنبه 22 دي ماه 98« 
42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين در روز جاري هر پوند 
انگليس 54 هزار و 868 ريال و هر يورو نيز 46 هزار و 687 

ريال ارزش گذاري شد. 

   ثبات نسبي بازار
همچنين در روزهاي اخير بازار ارز ثبات نسبي داشته و رييس 
هيات موسس كانون صرافان تاكيد كرد: مشكلي در بازار ارز 
وجود ندارد اما اقدامات اصالحي در اين بازار بايد انجام شود.

با وجود اينكه برخي كارشناسان پيش بيني مي كردند كه 
بازار ارز در مدت اخير تحت تاثير اتفاقات روي  داده در صحنه 
خارجي و تنش در منطقه، با افزايش قابل توجه روبرو شد، اما 
اين بازار مقاومت بسيار خوبي در مقابل حوادث نشان داد و 

كمترين تاثير را از آنها پذيرفت.
بازار ارز در 10 روز گذشته كمترين ميزان افزايش قيمت ها 
را داشت و حتي در روزهاي اخير هم قيمت ها در اين بازار 
كاهش يافت. اصغر سميعي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
در حال حاضر مي توانيم بگوييم كه فعال مشكلي در بازار ارز 
مشاهده نمي شود، اظهار كرد: ارز توسط بانك مركزي به 
قيمت هاي مختلف از 4200 تومان براي كاالهاي اساسي 
گرفته تا ارز نيمايي حدود 12 هزار تومان و ارز حدود 14 هزار 

تومان عرضه مي شود و در حال دادوستد است.
وي افزود: تا زماني كه سياست هاي دولت اقتضا كند، بانك 
مركزي هم به همين روند ادامه مي دهد، مگر اينكه به هر 
دليلي تصميم ديگري گرفته شود؛ بنابراين اوضاع بازار فعال 

به همين شكل است.

رييس اس��بق كانون صرافان در عين حال ضمن انتقاد از 
چند نرخي بودن ارز، تصريح كرد: واقعي بودن قيمت ها هم 
محل ترديد قرار مي گيرد؛ يعني در زماني كه نرخ تورم در 
كشور ما و كشورهاي حوزه دالر بيش از 30 درصد اختالف 
را نشان مي دهد و وقتي براي مدت بيش از يك سال قيمت ها 
تقريبا ثابت مي ماند، بايد متوجه شد كه اشكالي در كار است.

سميعي اضافه كرد: يعني وقتي مثال تفاضل نرخ تورم در 
كشور ما و كشورهاي حوزه دالر 36 درصد ساالنه باشد، بايد 
روزانه نرخ ارز ي��ك در هزار افزايش يابد، يعني ارز 14 هزار 
تومان روزانه 14 تومان يعني هفته اي 100 تومان باال برود 
و اگر نرود به اين معني است كه فنر قيمت ها در حال جمع 
شدن است و اين فنر تا ابد هم طاقت نمي آورد و در يك زماني 

به يك علتي يا يك بهانه اي آزاد خواهد شد.
وي با اشاره به راهكارهاي پيش روي اين معضل، گفت: دو 
راه حل براي اين مساله باقي مي ماند كه دولت تصميم بگيرد 
از خير گرفتن ماليات پنهان كه همان ايجاد تورم و خلق پول 
است، بگذرد و نقدينگي را افزايش ندهد و از دادن بهره هاي 
عجيب و غريب و خلق پول خودداري كند يا متناسب با نرخ 
بهره و تورم قيمت ارزها را به طور منظم با شيب ماليم تعديل 
كند.اين كارشناس حوزه ارز خاطرنشان كرد: اگر هيچ كدام 
از اين راه ها انجام نگيرد و س��عي در پايين نگه داشتن ارز با 
وجود تورم باال انجام شود، اوال اين كار براي درازمدت عملي 
نيست و ثانيا زيان هاي اقتصادي فراواني از اين راه به مردم و 

كشور وارد مي شود.
س��ميعي اين زيان ها را مواردي از جمله گمراهي فعاالن 
اقتصادي، افزايش واردات، كاهش صادرات و توليد در كشور 
و باال رفتن نرخ بيكاري، گس��ترش ركورد و از رونق افتادن 

بازارها و در نهايت گسترش فقر در جامعه دانست.

   معرفي به دستگاه قضایي
در انتظار صادركنندگان رفع تعهد نكرده 

از س��وي ديگر، يك كارش��ناس اقتص��ادي با اش��اره به 
دس��تورالعمل معاون اول رييس جمهور براي رفع تعهد 
ارزي تاكيد كرد: آن دس��ته از صادركنندگان سال 1397 
كه تا س��ي ام دي رفع تعهد ارزي نكرده باشند، به دستگاه 
قضايي معرفي مي شوند.محمد الهوتي در گفت وگو با ايِبنا 
درباره مهلت صادركنندگان س��ال 1397 براي رفع تعهد 
ارزي تا پايان دي ماه گفت: بانك مركزي از تاريخ بيست و 
دوم فروردين 1397 به عنوان متولي بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادي كشور بوده و تاكنون نيز تعامل 

خوبي با صادركنندگان براي بازگشت ارز داشته است.
وي افزود: صادركنندگان در طول اين مدت تمام تالش خود 
را كرده اند تا با بازگشت منابع ارزي به كشور منابع مورد نياز 
براي واردات كشور را تامين كنند. با اين حال صادركنندگاني 
نيز وجود دارند كه با وجود فعاليت در اين مدت، اقدامي براي 

رفع تعهد ارزي خود نكرده اند.
وي با اش��اره به مصوبه شوراي گفت وگو درباره فرجه زماني 
به صادركنندگان سال 1397در خصوص رفع تعهد ارزي 
تصريح كرد: بار ديگر با نگاه و سياست تعاملي و »براي آخرين 
بار« به صادركنندگان س��ال 1397 فرجه داده شده كه ارز 
حاصل از صادرات خود را با اس��تفاده از چه��ار روش بانك 
مركزي به چرخه اقتصادي بازگردانند. هر صادركننده بايد 
 70 درص��د از ارزش صادرات خود را رف��ع تعهد ارزي كند 
و 10 درصد ديگر را نيز به چرخه اقتصادي كشور وارد كند تا 
ستاد ماليات بر ارزش افزوده، معافيت مالياتي آن سال را براي 
وي لحاظ كند.الهوتي درباره اينكه بعد از سررس��يد شدن 
مهلت رفع تعهد ارزي با متخلفان چگونه برخورد خواهد شد، 
تاكيد كرد: اگر بعد از دي ماه صادركننده اي همچنان داراي 
بدهي بوده و رفع تعهد نكرده باشد، جداي از اينكه معافيت 
مالياتي براي وي اعمال نش��ده و ماليات ب��ر ارزش افزوده 
بنگاهش برگش��ت داده نمي شود بلكه طبق دستورالعمل 

معاون اول رييس جمهوري كه مصوبه سران قوا بوده، به عنوان 
فردي كه ارز از كشور خارج كرده به دستگاه قضايي معرفي 
خواهد شد.وي خاطرنشان كرد: تاكنون به جز تعداد اندكي 
از شركت ها، ساير صادركنندگان رفع تعهد ارزي خود را براي 
عملكرد سال گذشته انجام داده اند و بعد از مهلت تعيين شده، 
شامل دستورالعمل معاون اول رييس جمهور خواهند بود. با 
اين حال بايد توجه داشته باشيم كه هر اندازه بانك مركزي 
بيشتر تعامل كرده و فرجه بيشتري براي رفع تعهد ارزي بدهد، 
به طور عملي استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان 
ديرتر اتفاق مي افتد. اين بدان معناست كه درباره موضوع رفع 
تعهد ارزي، به نفع صادركننده است و از طرف ديگر بازگشت 
ماليات ب��ر ارزش افزوده او ديرتر اتف��اق خواهد افتاد. بانك 
مركزي اطالعات صادركنندگان رفع تعهد ارزي كرده را به 
صورت تجميعي براي سازمان امور مالياتي ارسال مي كند و 
سازمان امور مالياتي نيز مي گويد اگر رقمي را براي برهه اي 
كه حسابرسي كرده به ماه بعد موكول شود، رقم تغيير كرده و 
قادر به كاهش آن نيست و لذا در حال حاضر موضوع استرداد 
ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان متوقف ش��ده است.

الهوتي اظهار داشت: با وجود حمايت بانك مركزي براي رفع 
تعهد ارزي، موضوع استرداد ماليات بر ارزش افزوده معضلي 
جدي ايجاد كرده است. بايد توجه داشته باشيم كه موضوع 
االن درباره آخرين مهلت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
سال 1397 اس��ت، در حالي كه بسياري از صادركنندگان 
در سال جاري صادرات داش��ته و حتي رفع تعهد ارزي آن 
را نيز انجام داده اند ولي موفق ب��ه دريافت ماليات بر ارزش 
افزوده آن نشده اند.وي اعالم كرد: تاكنون چندين جلسه در 
بانك مركزي با حضور نمايندگان سازمان امور مالياتي و اتاق 
بازرگاني برگزار شده و در حال پيدا كردن راه حلي براي برون 
رفت از اين موضوع هستيم. به هر حال تا زماني كه اين مشكل 
تعيين تكليف نشود، ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان 

در سازمان امور مالياتي بلوكه شده خواهد بود.

   چشم انداز یورو در ماه هاي آینده
در خبري ديگر، يك موسس��ه ژاپني پيش بيني كرد يورو 
امسال صعود محسوسي داشته باش��د. به گزارش سي ان 
بي سي، تحليلگران ارزي در موسسه »نومورا« در گزارشي 

نوش��تند: با توجه به بهبود تدريج��ي وضعيت اقتصادي 
كشورهاي اروپايي، كاهش ريسك هاي تجاري و احتمال 
تداوم سياست فعلي بانك مركزي اروپا، احتماال ارزش يورو 
در سال 2020 به 1.16 دالر افزايش خواهد يافت. يورو اكنون 

در ميانه كانال 1.11 دالري قرار دارد.
در س��ال 2019 ارز واحد اروپايي كه مورد استفاده 19 
كشور عضو منطقه يورو است در سال گذشته حدود پنج 
درصد ارزش خود در برابر دالر را از دس��ت داده بود. يورو 
در ماه سپتامبر با رسيدن به كانال 1.09 دالري به يكي 
از كمترين سطوح خود در برابر دالر طي سه سال اخير 
رسيده بود كه كاهش رش��د اقتصادي آلمان به عنوان 
بزرگ ترين اقتصاد اروپايي و تشديد بحران بدهي ايتاليا 
از جمله داليل مهم ذكرشده براي اين كاهش بوده است.

با اين حال انتظار مي رود كه در س��ال 2020 يورو تا حد 
زيادي بتواند روند منفي س��ال گذشته خود را معكوس 
كند. تحليلگران نومورا در گزارش خود نوشتند: نسبت 
به يورو در س��ال جديد اميدوار هس��تيم. اين موسسه 
همچنين به بانك مركزي اروپا پيشنهاد كرده است كه 
ضمن حفظ نسبي رويه پولي خود، حساسيت بيشتري 
نسبت به جريانات ورودي سرمايه اي از خود به خرج دهد.

تحليلگران بانك امريكايي »مريل لينچ« نيز در گزارش 
مشابهي نوشتند كه انتظار مي رود با توجه به ثبات بخشي 
تدريجي به سطح فعاليت هاي توليدي و تجاري در منطقه 
يورو و كاهش مخاطرات ناش��ي از خ��روج بدون توافق 
انگليس از اتحاديه اروپا، ارزش يورو در برابر دالر در سال 
2019 تقويت شود.روبرتو مياليچ، استراتژيست ارزي در 
بانك مريل لينچ گفت: انتظار داريم در سال 2020 شاهد 
ثبت رقم 1.16 دال به ازاي هر يورو باشيم. اين افزايش آن 
قدر زياد نخواهد بود كه زنگ هشدار براي دارندگان دالر 
را به صدا درآورد اما مس��لما خيلي بهتر از عملكرد سال 
2019 يورو خواهد بود. در سناريو خوش بينانه مي توان 

انتظار ثبت كانال 1.18 دالري را نيز داشت.
بلژيك، آلمان، استوني، ايرلند، يونان، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، 
قبرس، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، هلند، اتريش، 
پرتغال، اسلووني، اسلواكي و فنالند 19 كشوري هستند كه 

از يورو به عنوان واحد پولي خود استفاده مي كنند.

   ارز دیجیتالي چیني هم مي آید
همچنين چين از عرضه قريب الوقوع ارز ديجيتالي خود خبر 
داد. به گزارش ش��ين هوا، بانك مركزي چين در بيانيه اي 
اعالم كرد كه بخش زيادي از كارهاي مربوط به توسعه ارز 
ديجيتالي اين كشور تكميل شده است و تاكنون مراحل 
طراحي سطح باالي ارز، فرمول بندي استانداردهاي ضروري، 
امور تحقيق و توسعه و تست ارز ديجيتالي در بستر آزمايشي 

انجام شده است.
پيش تر نيز رسانه خبري »ساي جينگ« چين اعالم كرده 
بود مراحل آزمايشي ارز ديجيتالي چين در مناطقي از اين 
كشور نظير شنژن و سوژو انجام شده است. بانك مركزي 
چين همچنين اعالم كرده است كه مي خواهد حجم وجه 
نقد موجود در جامعه را محدود كند. دولت در حال حاضر 
اقدامات آزمايشي براي محدود ساختن عرضه ارز فيزيكي را 
آغاز كرده است. به گفته خبرگزاري دولتي چين، زماني كه 
نگراني هاي مربوط به حوزه پولشويي و تامين مالي تروريسم 
با اس��تفاده از ارزهاي ديجيتالي رفع شود، اين ارزها مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت.مو چانگ چون، مدير بخش 
تحقيقات ارزهاي ديجيتالي در بانك مركزي چين در يك 
كنفرانس در شهر سنگاپور گفت: بايد اول به نگراني هاي 
موجود در خصوص استفاده مجرمانه از ارزهاي ديجتالي 
پاسخ دهيم. مي دانيم كه براي مردم استفاده از پول كاغذي 
محبوب تر است، چون فكر مي كنند تراكنش هايشان زيرنظر 
دولت نخواهد بود اما در تالش��يم به مردم اين اطمينان را 
بدهيم كه مي توانند با خيالي آسوده به استفاده از ارزهاي 
ديجيتالي بپردازند.پيش تر دولت چين اعالم كرده بود كه 
احتماال شبكه گس��ترده مبتني بر فناوري بالك چين در 
اين كشور تا ماه آوريل راه اندازي خواهد شد. در حال حاضر 
شركت هاي بزرگ فناوري و ارتباطي چين نظير چاينا موبيل، 
چاينا يونيون پي و بانك بازرگاني چين در حال همكاري با 
بانك مركزي براي توسعه و عرضه ارز ديجيتالي اين كشور 
هستند.چين احتماال نخستين اقتصاد بزرگ جهان خواهد 
بود كه ارزي ديجتالي را عرضه مي كند. بانك مركزي اروپا 
اعالم كرده است كه كار راه اندازي ارز ديجيتالي منطقه يورو 
در مرحله مقدماتي قرار دارد و بانك مركزي امريكا نيز اعالم 

كرده است فعال نيازي به راه اندازي ارز ديجيتالي نمي بيند.

گروه بانك و بيمه|
طی بخشنامه ای قانون »تسهيل تسويه بدهی بدهکاران« 
معروف به »قانون حذف ربح مرکب« به شبکه بانکی ابالغ شد.

به گزارش »تعادل«، در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به 
تمامی بانک ها و موسس��ات اعتباری آمده است: احتراما، 
بدينوسيله »قانون تسهيل تسويه بدهی بدهکاران شبکه 
بانکی کش���ور« ک�ه در جلس���ه علن�ی م��ورخ يازدهم 
شهريورماه يک هزار و سيصد و نود و هشت مجلس شورای 
اسالمی تصويب و در ت�اريخ 20 آذر 98 از س�وی مجم�ع 
تش��خيص مصلحت نظام با اصالحاتی موافق با مصلحت 
نظام تش��خيص داده شد، به ش��رح زير جهت استحضار 

ابالغ می گردد:
 به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهی ريالی 
غيرجاری توليدکنندگان به بانک ها و موسسات اعتباری، 
چنانچه تسهيالت گيرندگانی که تمام يا بخشی از بدهی 
سررسيدشده خود را تا پايان سال 1397 پرداخت نکرده اند، 
بخواهند بدهی غيرجاری خود را نقدا تسويه نمايند، بدهی 

آنان به ترتيب زير محاسبه خواهد شد.
 در صورتی که قرارداد تسهيالت گيرنده با بانک يا موسسه 
اعتباری تجديد يا امهال نش��ده باش��د، همان ق��رارداد، 
مالک محاس��به مانده بدهی تسهيالت گيرنده بر اساس 
اين قانون خواه��د ب��ود، در م��ورد قراردادهايی که يک 
يا چن��د نوبت از طرقی مانن��د انعقاد توافقنام��ه، قرارداد 
جديد يا اعط�ای تس���هيالت جايگزين، تجديد يا امهال 
ش��ده باش��د: در صورتی که قرارداد اوليه بانک يا موسسه 
اعتب��اری ب��ا تس��هيالت گيرنده، قبل از يك��م فروردين 
93 منعق�د ش�ده باش���د، آخرين قرارداد و يا توافقنامه 
قبل از تاريخ مزب��ور، »قرارداد مالک محاس��به« تلقی و 
 محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.

 در صورتی که قرارداد اوليه بعد از يكم فروردين 93  منعقد 

شده باشد، مالک محاس���به، اولين قرارداد بعد از تاريخ 
يادشده می باشد، مبلغی که تسهيالت گيرنده بايد برای 
اس��تفاده از مزايای اين قانون به ص��ورت نقدی به بانک يا 
موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود 
قبل و بعد از سررسيد )تا تاريخ تسويه نقدی( که با استفاده 
از فرمول ابالغی بانک مرکزی، بر اس��اس نرخ سود ساده و 
غيرمرکب مندرج در »قرارداد مالک محاسبه«، با حذف 
کلي�ه ج�رائم متعلقه و سودهای ناش��ی از آن و با در نظر 
گرفتن پرداخت های مش��تری و زمان پرداخت های وی 
محاسبه می شود، سقف مجاز برای برخورداری از مزايای 
اين قانون برای هر شخص حقيقی و حقوقی غيردولتی در 
کل ش�بکه بانکی، به ترتيب، 5 ميليارد ريال و 20 ميليارد 
ريال )اصل من�درج در »قرارداد مالک محاسبه«( تعيين 
می شود، تسهيالتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای 
ساماندهی بازار غيرمتشکل پولی از موسس�ات در ح�ال 
تصفيه به بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی منتقل شده 
باشد، مشمول احکام اين قانون بوده و در چارچوب ضوابط 
اجرايی که توسط بانک مرکزی تدوين خواهد شد، تعيين 
تکليف می شود، تسهيالت گيرندگان مشمول استفاده از 
ضوابط اين قانون حداکثر تا پايان اس�فندماه 1398 مهل�ت 
دارند درخواس��ت خود را به بانک ها يا موسسات اعتباری 

موردنظر ارائه کنند.
 بانک يا موسسه اعتباری غيرب�انکی مکل�ف است حداکثر 
ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواس��ت مشتری، کليه 
دريافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به »قرارداد 
مالک محاسبه« است به همراه زمان دريافت يا پرداخت، 

در سامانه ای که بانک مرکزی اعالم می کند، ثبت نمايد. 
تسهيالت گيرنده برای برخورداری از مزايای اين قانون بايد 
حداکثر تا پايان شهريورماه 1399 مانده بدهی خود را که 
توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعالم می شود، نقدا 

تس��ويه نمايد، قراردادهای فروش و واگذاری دارايی های 
بانک يا موسس��ه اعتباری غيربانکی و تسهيالت اعطايی 
ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و موسس��ات اعتباری و 
ساير منابع، از شمول اين قانون مستثنی هستند، بانک ها 
و موسس��ات اعتباری غيربانکی مجازند درصورتی که در 
نتيجه اجرای اين قانون متحمل زيان شوند، پس از تاييد 
بانک مرکزی، زيان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدريج 
حداکثر ظرف مدت پنج س��ال در صورت های مالی خود 

مستهلک کنند.
 چنانچ��ه س��ازمان ام��ور ماليات��ی ذخاي��ر مطالب��ات 
مشکوک الوصول مربوط به تس���هيالت غيرجاری را که 
مطابق اين قانون تسويه می شود، در محاسبه ماليات متعلق 
به بانک ها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باش�د، موظف 
اس��ت ماليات دريافتی را به عنوان ماليات سال های بعد از 
اجرای اين قانون منظور کند، حکم اين قانون قابل تمديد 
نمی باشد، تبصره � کليه تس��هيالتی که برای توليد اعطا 
ش�ده، مشمول اين قانون اس�ت. بانک مرکزی موظف است 
دستورالعمل اجرای اين قانون از جمله تشخيص تسهيالت 
توليدی از غيرتوليدی را ظرف مدت دوهفته از تاريخ ابالغ 

اين مصوبه، به بانک ها و موسسات اعتباری اعالم نمايد.
با عنايت به مراتب مذکور، خواهش��مند اس��ت دس��تور 
 فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه مورخ

16 م��رداد 96 به تمام��ی واحدهای ذی رب��ط آن بانک و 
موسسه اعتباری غيربانکی ابالغ شده و بر ُحسن اجرای آن 

نظارت دقيق به عمل آيد.
اما اين طرح موافق��ان و مخالفانی زي��ادی دارد؛ موافقان  
معتقدند که اج��رای اين طرح باعث پيش��گيری از ادامه 
تعطيلی واحد های توليدی می شود. حتی برخی  تصويب 
اين ط��رح را يکی از دن اقدام��ات مثبت مجلس در حوزه 
بانک ها دانسته و عنوان کردند که قانونی شدن اين مصوبه 

از ورشکس��تگی بانک ها جلوگيری می کند و اصل ازادی 
قرار داد ها را درپی خواهد داشت. اما اين طرح مخالفانی نيز 
دارد؛ آنها بر اين باروند که در صورت اجرايی شدن اين طرح، 
تسهيالت گيرندگان بانک ها تشويق می شوند تا به موقع 
اقساط خود را پرداخت نکنند. برخی ديگر از مخالفان اما 
می گويند که اجرای اين طرح برخی تسهيالت گيرندگان 
را مستثنی قرار می دهد و پرداخت ها را محدود به سقف مالی 

مشخصی خواهد کرد.
در همين راس��تا، اما بازوی پژوهش��ی مجلس اظهارنظر 
کارشناسی خود را در روز سی و يکم تيرماه درباره »طرح 
الزام بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی به حذف سود 
و جريمه مضاعف از بدهی تسهيالت گيرندگان« ارائه کرد. 
اين مرکز در ادامه اظهارنظر کارشناس��ی خود درباره اين 
 طرح به طور کلی و اصولی هرگونه دخالت پسينی قانونگذار 
در خصوص بخشش جريمه ديرکرد )مابه التفاوت نرخ وجه 
التزام و نرخ سود( يا بخشش سود در بازپرداخت تسهيالت 
بانک ها با هدف کمک به بدهکاران اعم از واحدهای توليدی 
و ساير اقشار پرداخته و نوشته است: هر چند ممکن است در 
کوتاه مدت و به صورت فردی، تسهيل يا گشايشی را ايجاد 
کند ولی به طور قطع به دليل تشويق بدحسابی و افزايش 
انگيزه عدم بازپرداخت تس��هيالت به اين اميد که روزی 
قانونگذار يا دولت، جريمه يا تنبيه مالی ناشی از تاخير را در 
پرداخت تسهيالت خواهد بخشيد، موجب کژکار کردی در 
کل نظام اقتصادی و مالی می شود و نظم حاکم بر نظام پولی 
و بانکی را از بين خواهد برد. بر اساس اين گزارش: تصويب 
اين نوع از قوانين تنبيه خوش حسابی و تشويق بدحسابی 
است و انگيزه پرداخت به موقع اقساط تسهيالت را خواهد 
گرفت.بازوی پژوهشی قوه مقننه همچنين تاکيد کرده که با 
تصويب طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی به 
حذف سود و جريمه مضاعف از بدهی تسهيالت گيرندگان، 

در ميان مدت و بلند مدت به کاهش توان تسهيالت دهی 
بانک ها و افزايش نرخ سود تسهيالت منجر خواهد شد که 
اتفاقا همواره مورد انتقاد فعاالن توليدی و  مسوالن اجرايی 

و نمايندگان مجلس بوده است.
اين نهاد پژوهشی در ادامه ادعای اين طرح مبنی اينکه می 
خواهد »ربح مرکب« را از شبکه بانکی حذف کند، را نيز مورد 
نقد قرار داده است و نوشته است: در واقع طراحان معتقدند 
که در محاسبه مانده بدهی تسهيالت گيرندگان به ويژه آن 
دسته از اشخاصی که تسهيالت خود را امهال کرده اند، عمال 
ربح مرکب منظور شده است. بر اين اساس چنانچه بر خالف 
قوانين و مقررات اين امر صورت گرفته باشد، بايد رسيدگی 
شود و بانک متخلف عالوه بر اصالح مانده بدهی تسهيالت 
گيرنده، جريمه نيز ش��ود.مرکز پژوهش های مجلس در 
نهايت  چندين مورد مختلف را به عنوان پيشنهاد مطرح 
کرده و نوشته است: گاليه های فعاالن توليدی، مسووالن 
اجرايی و نمايندگان مجلس از بانک ها عمدتا متمرکز بر نرخ 
سود باالی تسهيالت بانکی و عدم اعطای تسهيالت از سوی 
شبکه بانکی است. متاسفانه »طرح الزام بانک ها و موسسات 
اعتباری غير بانکی به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهی 
تس��هيالت گيرندگان« در ميان مدت دو آسيب فوق در 
ش��بکه بانکی را تش��ديد می کند. در واقع مفاد اين طرح 
باعث کاهش انگيره بازپرداخت تسهيالت گيرندگان برای 
بازپرداخت می شود که منجر به ايجاد زيان در ترازنامه بانک 
و کاهش جريان نقد ورودی به بانک ها می شود. عالوه بر اين 
طرح مذکور متضمن »تبعيض، تحميل بار مالی بر دولت 
و افزايش زيان انباشته بانک ها و موسسات اعتباری« است 
و با تشويق بازيگری بدحساب و مغبون ساختن مشتريان 
خوش حساب شبکه بانکی، تامين مالی بنگاه های توليدی 
را دشوارتر می سازد. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه به ارائه 

پيشنهاداتی نيز پرداخته بود.
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 دسترسي به سامانه 
»همراه بانك«  پاسارگاد

بانك پاس��ارگاد ضمن پوزش از مش��تريان به دليل 
اختالل پيش آمده در دسترس��ي ب��ه همراه بانك 
پاس��ارگاد، تا رفع مش��كل دو راهكار براي استفاده 
از اين س��امانه اراي��ه داد. به گ��زارش روابط عمومي 
بانك پاسارگاد، به دليل محدوديت هاي اعمال شده، 
امكان بارگذاري اپليكيش��ن هاي مالي در اپ استور 
وجود ندارد. از اين رو بانك پاسارگاد به منظور استمرار 
دسترسي مشتريان به سامانه همراه بانك از طريق 

تلفن همراه اپل، چند راهكار ارايه كرد. 
بر اس��اس اين خبر، مش��ترياني كه از گوش��ي هاي 
تلفن هم��راه اپ��ل اس��تفاده مي كنن��د، مي توانند 
خدمات همراه بانك پاس��ارگاد را از طريق نس��خه 
جديد بانكداري مجازي دريافت كنند. به اين ترتيب 
كه با بازكردن يك مرورگر در گوش��ي خ��ود و وارد 
كردن آدرس بانكداري مجازي بانك پاسارگاد، گزينه 
»مي خواهم با كارب��ري همراه بانك وارد ش��وم « را 
انتخاب و با همان نام كاربري و رمز عبور همراه بانك 
خود مي توانند وارد اين سامانه شوند و همانند گذشته 
از خدمات استفاده كنند.همچنين كاربران گوشي هاي 
تلفن همراه اپل، از طريق فروش��گاه هاي نرم افزاري 
اپ استور ايراني قادر به نصب آخرين نسخه نرم افزار 
همراه بانك پاسارگاد و بهره مندي از خدمات اين سامانه 
هستند.گفتني است اين بانك درحال پيگيري جهت 
فراهم كردن امكان نصب مستقيم اپليكيشن همراه 
بانك براي نسخه IOS است كه پس از حصول نتيجه، 
اطالع رساني خواهد شد.مركز مشاوره و اطالع رساني 
بانك پاسارگاد به شماره 82890 آماده پاسخگويي به 

سواالت و ابهامات مشتريان است.

امكان دریافت تسهیالت 
حوادث غیرمترقبه

بده��ي و معوق��ات و چ��ك برگش��تي احتمال��ي 
آس��يب ديدگان مانع از دريافت تسهيالت موضوع 
حوادث غيرمترقبه نيس��ت.به گ��زارش »تعادل«، 
حسب تصميمات متخذه در كميسيون اعتباري بانك 
مركزي، با توجه به نظر معاونت حقوقي رييس جمهور 
مبني بر اينكه مصوبات هي��ات وزيران در خصوص 
اعطاي تسهيالت به آس��يب ديدگان از حوادث غير 
مترقبه بدون در نظر گرفتن بدهي و معوقات و چك 
برگشتي احتمالي سال هاي قبل آسيب ديدگان به 
بانك ها، در راس��تاي اجراي بند 6 ماده واحده قانون 
تسريع در بازسازي مناطق آسيب ديده بر اثر حوادث 
غيرمترقبه بوده است و قانون ياد شده قانون خاص 
است و ماده 5 مكرر قانون صدور چك به عنوان قانون 
موخر قادر به تخصيص قانون خاص مقدم نيس��ت، 
ضمن اينكه مصوبات مرتبط هيات وزيران تاكنون 
مورد ايراد هيات تطبيق مصوبات ش��وراي اسالمي 
كش��ور با قوانين قرار نگرفته است، لذا براساس نظر 
معاونت حقوقي رييس جمه��ور بدهي و معوقات و 
چك برگشتي احتمالي آسيب ديدگان مانع از دريافت 

تسهيالت موضوع حوادث غيرمترقبه نباشد.

شناسایي اپلیكیشن هاي اصلي 
و فیك بانكي

ظه��ور اپليكيش��ن هاي بانك��ي و پرداخت ه��اي 
موبايلي گام��ي انقالبي در ارايه خدم��ات مالي بود. 
اين اپليكيش��ن ها ب��ه طرز چش��مگيري مراجعه  
حضوري به بانك ها و خودپردازها را كاهش دادند و 
فرآيندهاي خريد و پرداخت را س��اده تر كردند. آنها 
هر روز پيشرفت مي كنند و حاال برخي از آنها تبديل 
به سوپر اپليكيشن هايي شده اند كه مي توانيد با آنها 
قبض هاي ماهانه و جريمه ه��اي خود را هم پراخت 
كنيد. اما طولي نكشيد كه هكرها نشان دادند برخي 
از اين اپليكيشن ها خأل هاي امنيتي دارند و كاربران 
در مع��رض دزدي اطالعات و ضرر مالي هس��تند. 
حاال بياييد اين موضوع را دقيق تر بررس��ي كنيم و 
ببينيم براي امن تر كردن پرداخت ها با اس��تفاده از 
اين اپليكيشن ها بايد چه كرد؟به گزارش »تعادل«، 
فرآيندهاي اصلي پرداخت و تراكنش هاي مالي در 
سرور اصلي بانك ها انجام مي شود؛ اما هر جا كه كاربر 
بايد اطالعات ش��خصي مانند رمز عبور را براي ورود 
به برنامه وارد كند نقطه تهديد است. هكر مي تواند با 
يافتن نقطه ضعف ها و ارسال كدهاي مخرب به برنامه، 
آن را مورد حمله قرار دهد. اين حمله هم كاربر و هم 
سرور سازنده اپليكيشن و متعاقبا بانك و كاربران ديگر 
را در معرض خطر قرار مي دهد. خطر ديگر مربوط به 
دانلود اپليكيشن هاي غير رسمي است. از آنجايي كه 
اندرويد يك پلتفورد كد باز يا Open Source است، 
هكرها مي توانند با مهندسي معكوس به راحتي يك 
برنامه جعلي و كپي شده از برنامه اصلي بسازند و آن را 
به جاي اپليكيشن اصلي جا بزنند. كاربران آن را دانلود 
مي كنند و وارد آن مي شوند. بعد اطالعات شخصي 
مانند رمز عبورشان را وارد برنامه مي كنند و به همين 
راحتي اطالعات حساب بانكي خود را لو مي دهند.

اصلي ترين راه حل دانلود برنامه رس��مي از فروشگاه 
اپليكيشن معتبر داخلي مثل بازار )كافه بازار( است. 
در اين فروش��گاه، اپليكيشن هاي رسمي مشخص 
ش��ده اند و پيش از انتش��ار از بان��ك مربوطه مجوز 
گرفته اند. تمامي درگاه هاي پرداخت برنامه در اين 
فروشگاه اپليكيشن بررسي مي شوند.انتظار مي رود 
كه ظهور رمز دوم يك بار مصرف در سيستم بانكي، به 
امن تر شدن خريدها و پرداخت هاي اينترنتي كمك 
SMS  كند. اما فراموش نكنيد كه هكرها مي توانند به

هاي شما دسترسي داشته باشند؛ پس بعد از استفاده 
از كدهاي يك بار مصرف آنها را پاك كنيد.توجه كنيد 
اپليكيشن هايي كه براي ورود از شما مشخصه هاي 
ش��خصي مانند اس��كن چهره يا اثر انگش��ت تان را 
مي خواهند امن تر از بقيه هستند.نكته حياتي ديگر 
اين است كه در زمان استفاده از اين اپليكيشن ها نبايد 
از فيلترشكن اس��تفاده كنيد. اين برنامه ها با تغيير 
IP ش��ما، مي توانند كنترل گوشي شما را در دست 

ديگري قرار دهند.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

»تعادل« معامالت روز يكشنبه را بررسي كرد

يك قدم  9  هزار واحدي تا فتح ركورد از دست رفته
گروه بورس| محمد امين خدابخش|

روز گذش��ته دومين روز پر رونق بازار س��رمايه پس از 
يك هفته كاهشي بود. در اين روز بازار سهام با افزايش 
حداكثري قيمت در اغلب نمادهاي بازار رو به رو بود و به 
همين دليل تمامي نماگرهاي بورس و فرابورس با رشد 
مواجه شدند. در ميان اين نماگرها بدون شك مهمترين 
تغيير به شاخص كل بورس اختصاص داشت به ميزان 
15 هزار و 842 واحد رشد كرد و به سطح 375 هزار و 
650 واحد رسيد. سقف قبلي شاخص كل در محدوده 

384 هزار واحد بوده است. 
بر اين اس��اس در صورتي كه نماگ��ر اصلي بازار بتواند 
9 هزار واحد ديگر رش��د كند به راحتي از سقف قبلي 
عبور خواهد كرد و راه آن براي كسب ركوردهاي جديد 

هموارتر خواهد شد.
ديگر نماگر مهمي كه طي اين روز صعودي قابل توجه 
را به ثبت رساند شاخص كل هموزن بود كه به ميزان 
4.17 درصد پيشروي داشت و با ثبت افزايش 4 هزار 
و 580 واحدي به سطح 114 هزار و 555 واحد رسيد. 
س��اير نماگرهاي بازار شامل ش��اخص قيمت)وزني-

ارزشي(، شاخص قيمت )هم وزن(، شاخص آزاد شناور 
و شاخص هاي بازار اول و دوم نيز در اين روز بيش از 4 

درصد رشد كردند.
در ميان نمادهايي كه در روز يكشنبه داد و ستد شدند، 
نمادهاي »فارس«، »فملي« و »كگل« بيشترين اثر را 
بر رشد شاخص كل بورس داشتند. اين در حالي است 
كه نمادهاي »فجر«، »فروس«، »س��فار«، »رتكو« و 
»وايران« بيش��ترين اثر كاهش��ي را بر نماگر ياد شده 
داشتند. نگاهي به فهرست نمادهاي موثر بر شاخص كل 
بورس حكايت از آن دارد كه جز 5 نماد ياد شده تمامي 
نمادهاي اين فهرست در روز گذشته سبزپوش بوده اند 
كه خود گواهي براي افزايش جذابيت بازار سرمايه براي 

خريداران پس از يك هفته ريزش است.
رش��د قيمت ها طي روز گذش��ته نهايتا ب��ه افزايش 
4.4درص��دي ارزش بورس تهران انجاميد و بهاي كل 
ش��ركت هاي اين بازار را از ه��زار و 369 هزار ميليارد 
تومان فراتر برد. بر اين اساس بورس تهران با احتساب 
قيمت 13 هزار و 5 توماني دالر آمريكا در صرافي هاي 
دولتي ارزشي بالغ بر 104 ميليارد و 932 ميليون دالر 
دارد. اين در حالي است كه قبل از افت بيش از 30 هزار 

واحدي هفته قبل، بورس ارزش��ي ه��زار و 400 هزار 
ميليارد توماني را به ثبت رسانده بود. ديگر نكته قابل 
توجه روز گذشته در بورس تهران ارزش باالي معامالت 
خرد ب��ود. در اين روز از 2 ه��زار و 954 ميليارد تومان 
ارزش كل معامالت ب��ورس تهران، تنها 397 ميليارد 
تومان به معامالت عمده و بلوكي اختصاص داش��ت و 
ارزش معامالت خرد اين بازار به 2 هزار و 557 ميليارد 

تومان رسيد.

نگاهيبهداليلرشدشاخصها
صعود دماسنج اصلي بازار سرمايه در روز يكشنبه پس 
از آن روي داد كه بنا بر اعالم قبلي مس��ئولين سازمان 
بورس، محدوديت دامنه نوس��ان 2 درصدي برداشته 
ش��د و س��قف و كف نوس��ان قيمت نمادها همچون 

گذش��ته به 5+ و 5-  درصد بازگشت. همين امر سبب 
شد تا فعاالن بازار سهام كه پس از پشت سر گذاشتن 
وقايع سياسي هفته قبل تا حدود زيادي خطر جنگ را 
رفع شده مي پنداشتند، مشتاق تر از قبل به صف هاي 
خريد بازگردند. بر اين اساس معامالت روز يكشنبه در 
حالي به اتمام رسيد كه بسياري از نمادهاي مورد داد و 
ستد صف خريد بودند و اشباع تقاضا دليل چنداني براي 

اعمال سفارش فروش در اين روز نگذاشته بود. 

دردامنقدينگي
بررسي رفتار خريداران و فروش��ندگان طي ماه هاي 
اخير به وضوح نش��ان مي دهد كه بازار سهام و فعاالن 
آن به واسطه س��ود هاي رويايي اين دوره درگير نوعي 
هيجان كاذب در جريان خريد و فروش ش��ده اند. در 

حالي كه طي روزهاي گذشته نوعي از فروش افراطي 
را در معامالت سهام شاهد بوديم و همه گيري عرضه 
سبب افت قيمت در نمادهاي ارزنده نيز شده بود، حاال 
با كاهش ريسك هاي سياس��ي مجددا شاهد عطش 
خريدي هستيم كه بسياري از س��رمايه گذاران را به 
سمت نمادهاي  حبابي سوق داده است. به گفته بسياري 
از كارشناس��ان، اي��ن نمادها حتي ب��ا در نظر گرفتن 
فروش هاي اخير نيز همچنان حبابي هستند و فراتر از 

ارزش تحليلي معامله مي شوند. 
همين امر سبب شده تا دوباره بسياري از تحليلگران 
بازار در خصوص ريس��ك باالي س��رمايه گذاري در 
نمادهاي پر حرف و حديث ك��ه هيچ موئلفه بنيادي 
مناسبي براي افزايش ارزش ندارند، هشدار دهند. بنابر 
آنچه اين تحليلگران مي گويند، بايد به اين نكته توجه 

داشت كه اگرچه هجوم نقدينگي مي تواند از سهمي 
را با افزايش قيمت رو ب��ه رو كند اما نبايد از خاطر برد 
كه سقوط قيمت در اين نمادها ممكن است به راحتي 
بخش زيادي از سرمايه افراد را به خطر بياندازد. دليل 
چنين امري كوچك بودن اندازه بسياري از نمادها است 
كه در شرايط بحراني و شكل گرفتن فشار فروش به فقل 

شدن نقدينگي در آنها منجر مي شود. 
اين در حالي است كه نمادهاي داراي پتانسيل بنيادي 
در بازار عمدتا چنين شرايطي ندارند و به همين سبب 
در تمامي ريزش هاي بازار، با افت كمتري نس��بت به 
نمادهاي كوچك و بي بنياد مواجه مي شوند. همانطور 
كه در هفته اخير نيز به وضوح ديده ش��د در حالي كه 
بسياري از نمادهاي كم حجم، افت بيش از 20 درصد 
را نيز به ثبت رساندند، نمادهاي بنيادي و شاخص ساز 
كاهشي بس��يار كمتر را شاهد بودند و به اصالحي كم 
شيب بسنده كردند. به همين دليل است كه در بيشتر 
تحليل هاي ارائه ش��ده در روزهاي گذشته از سرمايه 
گذاران خواسته ش��ده است تا با س��رمايه گذاري در 
نمادهاي ارزنده بازار و چشم پوشي از سودهاي سهل 
الوصول نماده��اي كوچك، امنيت س��رمايه خود را 

تامين كنند. 

كوتاهازآيفكس
در فرابورس نيز وضعيت معامالت تش��ابه بسياري به 
بورس داشت و تقريبا هر دو بازار از عوامل يكساني تاثير 
پذيرفتند. همين امر سبب شد تا در روز گذشته شاخص 
كل فرابورس نيز به مانند شاخص كل بورس رشد كند. 
بر اين اساس طي روز قبل شاخص ياد شده 248 واحد 
افزايش يافت و به سطح 4 هزار و 894 واحد رسيد. در 
اين روز ارزش بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران نيز از 
281 هزار واحد فراتر رفت. همچنين ارزش معامالت 
به ثبت رس��يده در روز يكشنبه از هزار و 500 ميليارد 
تومان فراتر رفت ك��ه از اين ميان 945 ميليارد تومان 
آن ارزش معامالت خرد سهام  در فرابورس بوده است.

 گفتني است، نمادهاي »هرمز«، »مارون«،  »كگهر«  و 
»زاگرس« بيشترين اثر را بر رشد »آيفكس« داشتند. 
اين در حالي است كه هيچ نماد قرمزپوشي طي اين روز 
در فهرس��ت نمادهاي تاثير گذار بر شاخص ياد شده 

وجود نداشت.

  Mon. Jan 13.  دو شنبه 23  دي 1398   17جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1573  2020 

فروشاقساطيسهام
برايداراييهايدولت

مديرعامل بورس تهران با بيان اينكه بازار سرمايه 
تنش ها را پشت سر گذاشت، گفت: بازار سرمايه 
تحريم هاي فلزي را ناديده گرف��ت و اعالم قرار 
گرفتن اين شركت هاي فلزي در ليست تحريم ها 
باعث افت ارزش سهام آنها نشد و در صف فروش 
هم قرار نگرفتند. به گزارش ايرنا، علي صحرايي 
درباره آخرين وضعيت بازار سرمايه پس از اتفاقات 
اخير در منطقه و كشور گفت: بازار سرمايه و بورس 

دوران تنش و بحران را پشت سر گذاشت.
وي درباره واكنش بورس به تحريم صنايع فلزات 
و ش��ركت هاي فلزي اظهار داش��ت: تحريم ها 
محدوديت ايجاد مي كنند اما اين تحريم ها جديد 
نبودند و شركت هاي ايراني هم هوشمند هستند و 
مسيرهاي دور زدن اين تحريم ها را پيدا مي كنند. 
انكار نمي كنيم ك��ه هزينه فروش باال مي رود اما 
اين تحريم ها در بخش هايي فرصت هم محسوب 
مي ش��ود. مديرعامل ب��ورس ته��ران ادامه داد: 
ش��ركت هاي فعال در زنجيره توليد وجود دارند 
كه جاي شركت هاي خارجي را پس از تحريم ها 
گرفته اند. پيش از اين كارخانه هاي ايراني نياز خود 
را از ش��ركت هاي خارجي تامين مي كردند اما با 
توجه به افزايش قيمت ها و محدوديت ها به سمت 
استفاده از توان شركت هاي داخلي روي  آورده اند.

صحراي��ي افزود: امروز توليدكنن��ده داخلي آن 
كاالي واس��طه اي را در اختيار ش��ركت ها قرار 
مي دهد كه باعث افزايش اشتغال زايي شده است 

و به در نهايت باعث رونق توليد ملي مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه برخي از شركت هايي كه در 
ليس��ت تحريم هاي جديد قرار گرفتند پيش از 
اين هم در ليست تحريم ها قرار داشتند و موضوع 
جديدي نبود كه بازار سرمايه به آن واكنش بدهد، 
گفت: بازار سرمايه اين تحريم ها را ناديده گرفت و 
اعالم قرار گرفتن اين شركت هاي فلزي در ليست 
تحريم ها باعث افت ارزش سهام آنها نشد و در صف 
فروش هم قرار نگرفتند. صحرايي درباره فروش 
اقساطي برخي از س��هام در بازار سرمايه اظهار 
داشت: اين برنامه براي فروش دارايي هاي دولت 
مطرح شده اس��ت و هنوز جزييات روش فروش 

اقساطي يا با تخفيف اعالم نشده است. 

هيجانسهامداراناينبار
افتادنازآنسويبام

به گفته يك كارش��ناس بازارسرمايه سبزپوشي 
و قرمز ش��دن بازار تحت تاثير ش��رايط حاكم بر 
كش��ور حاصل مي ش��ود. به گزارش بورس نيوز، 
علي يوس��فيان در خصوص ارزيابي بازار سرمايه 
اظهار كرد: با توجه به خبرهاي اين روزهاي كشور 
و نوس��اني كه در بازار وجود دارد، روند نسبت به 
يك هفته اخير بهبود پي��دا كرده اما؛ بايد منتظر 
واكنش سهام داران در روزهاي آتي نيز بود. وي  در 
ادامه بيان كرد: سياست دامنه تغييرات 2درصدي 
تاثيري بر مثبت ش��دن بازار نداشته و سبزپوش 
شدن و قرمزشدن بازار تحت شرايط و جو حاكم بر 
كشور حاصل مي شود. اين كارشناس بازارسرمايه 
افزود: ديروز نيز عده اي از اعالم خبر برخورد موشك 
پدافندي با هواپيماي مسافربري اثر منفي گرفته 
بودند؛ احتمال منفي شدن بازار با عرضه از سوي 
س��هامداران تا آخر وقت وجود دارد و سهامداران 

همچنان هيجاني رفتار مي كنند.
ايجاد تناسب و دوري از رفتارهاي هيجاني بر بهبود 
بازار اثرگذار هست و رفتارهاي پرنوسان اثر منفي 
بر بازار دارد. يوس��فيان در پايان خاطرنشان كرد: 
اگر سازمان تصميمات معقولي اتخاذ كند شرايط 
بهتر مي شود اما؛ عملكرد نامتناسب، نظم بازار را 
برهم مي زند و آن را دچار افراط مي كند، خبرها و 
رفتارهاي معقول و اتخاذ تصميم درست از سوي 

سازمان و سهامداران، بازار را مثبت مي كند.

افزايش3برابريضريبنفوذ
بازارسرمايه

امروز مردم با مقوله سرمايه گذاري در بورس آشنا 
هستند و همين امر منجر به افزايش ضريب نفوذ 
بازار س��رمايه از 5 درصد )سال95( به 15 درصد 
)س��ال98( شده است. برنامه اس��تراتژيك بازار 
سرمايه اين است كه ضريب نفود را به 25 درصد 
برساند به اين معني كه يك چهارم مردم ايران وارد 
بازار سرمايه شوند. به گزارش سنا، كيوان شيخي، 
مدير اداره تاالرهاي مناطق شركت بورس، با اشاره 
به كاهش جو هيجاني بازار سرمايه از روز گذشته، 
گفت: هم اينك عرضه كننده خاصي در بازار سهام 
نداريم و جو هيجاني فروكش كرده است. امروز 
بازار سرمايه با افزايش رو به رشد تقاضا و صف هاي 
خريد همراه شد. شيخي در ادامه بيان داشت: در 
حال حاضر، عرضه كننده خاصي در بازار س��هام 
نداريم و صف هاي خريد سهام به قوت خود باقي 
است. به ويژه سهام شركت هاي بنيادي كه با اقبال 
خوبي مواجه شده اند. مدير اداره تاالرهاي مناطق 
شركت بورس با تأكيد بر لزوم دوري سهامداران از 
شايعات اظهار داشت: بحث هاي سياسي، شايعات 
و گمانه زني ها سرمايه گذاران را تحت تاثير قرار 
مي دهد و باعث زيان سرمايه گذاران شتاب زده 
مي ش��ود؛ لذا اصول حرفه اي سهامداري ايجاب 
مي كند كه به صورت منطقي در بازار س��رمايه 

تحليل و رفتار كرد.
شيخي در ادامه بيان داش��ت: سرمايه گذاران از 
ترس از دس��ت دادن منابع مالي خود، در زمان 
انتشار اخبار سياسي بدترين تصميم را مي گيرند 
كه خروج از بازار سرمايه است، اما نبايد فراموش 
ك��رد كه مان��دگاري و نگاه بلندم��دت منتج به 
سوددهي مي شود. در چند روز گذشته بازارهاي 
امريكا و اروپا نيز شاهد نوسان در معامالت خود 
بودند. لذا، بايد گفت هيجان در معامالت، يكي از 

فاكتورهاي تمامي بازارهاي سهام در دنيا است.

ارايهخدماتالگوريتميبهفعاالنبازارازالزاماتبازارسرمايه
وقت آن رسيده است كه شركت هاي كارگزاري از معامالت 
الگوريتمي در سامانه هاي خود استفاده كنند و به مشتريان 
خود اين خدمات را ارايه دهند. به گزارش سنا، بهره گيري 
از دانش و تجربه ش��ركت هاي مشاور س��رمايه گذاري و 
س��بدگردان ها اين امكان را به سهامداران مي دهد كه در 
تمامي مقاطع بازار، كارشناسان اين شركت ها براي ارايه 
پاس��خ به ابهامات آنها حاضر و پاس��خگو باشند. كوروش 
ش��مس، مدرس دانش��گاه و كارش��ناس بازار سرمايه در 
خصوص عوامل تأثيرگذار بر بازار سرمايه گفت: به اعتقاد 
من مباحث مربوط به نرخ ارز و بحث هاي تورمي فاكتورهاي 
اصلي اثرگذار بر بازار سرمايه هستند. شمس ادامه داد: عالوه 
بر دو مورد باال، قيمت نفت نيز نقش مهمي بر روند بازار دارد. 
بررسي اين سه مورد از نگاه اقتصاد كالن نشان از حركت 

آنها به نفع بازار دارد. از ديد اقتصاد خرد، هم اكنون در بازار 
شركت هاي مختلفي داريم كه در حال راه اندازي طرح هاي 
توسعه خود هستند و گزارش هاي ماهانه و 9 ماهه خوبي را 
روانه كدال كرده اند. وي در ادامه تصريح كرد: به نظر مي رسد 
كه بازار سرمايه همچنان پتانسيل رشد دارد و انتظار رشد 
و س��ودآوري سهم هاي بنيادي، نيز وجود دارد. كما اينكه 
مباحث مربوط به افزايش سرمايه و تجديد ارزيابي دارايي ها 
كه در دس��تور كار بوده، هنوز اجرايي نشده است و انتظار 
مي رود كه در آينده اي نزديك عملياتي شود. لذا انتظار ما 
اين است كه بازار سرمايه مسير روبه رشدي را طي كند. اين 
كارشناس بازار در ادامه در خصوص روند معامالت الگوريتم 
در بازارهاي سرمايه اشاره داشت: معامالت الگوريتمي در 
حال حاضر از شاخه هاي مختلفي مانند تعداد معامالت و 

نوع معامالت مورد استفاده قرار مي گيرد. به اعتقاد من بازار 
سرمايه ما از اين نظر فعال در مراحل اوليه قرار دارد و پيش 
بيني مي شود كه در چندين سال آينده معامالت الگوريتمي 
و شركت هايي كه در اين زمينه كار مي كنند، به شدت پيش 
رو باشند. شمس گفت: وقت آن رسيده است كه شركت هاي 
كارگزاري هاي از معامالت الگوريتمي در سامانه هاي خود 
استفاده كنند و به مشتريان خود اين خدمات را ارايه دهند. 
اين مدرس دانشگاه در خصوص توافق ميان چين و امريكا 
و اثر آن بر بازار سرمايه بيان داشت: بازار سرمايه ما بازاري 
است كه عموما كاموديتي محور است و سهام تأثيرگذار و 
بزرگ در بازار ما سهم هايي هستند كه بر اساس قيمت دالر 
و كاموديتي نوس��ان پيدا مي كنند. به همين ترتيب، اين 
قيمت ها اصوال بر اي پي اس شركت هاي ما تأثيرگذار بوده و 

روند مثبت آنها در بازارهاي جهاني، شركت هاي بازار سرمايه 
را به سمت مثبت سوق مي دهند. به همين دليل، چشم انداز 
بازار سهام هم همچنان مثبت است و انتظار داريم بازار رشد 
بهتري را شاهد باشد. اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
برخورد با سيگنال فروشان در فضاي مجازي گفت: در حال 
حاضر با ساز و كارهايي كه در بورس ايجاد شده، تعداد زيادي 
نهاد مالي تحت نظر سازمان بورس و با مجوز رسمي اين نهاد 
مشغول به فعاليت هستند. تمامي شركت هاي مشاوران 
سرمايه گذاري، سبد گردان ها و صندوق هاي سرمايه گذاري، 
شركت هايي هستند كه از نظر دانش مالي، كفايت سرمايه 
و افرادي كه آن را اداره مي كنند، مورد تاييد سازمان بورس 
قرار گرفته اند و س��ازمان بورس عملكرد آنها را به صورت 
مداوم بررسي مي كند و گزارش هايي را استخراج مي كند. 

لذا فعاليت اين نهادها به شدت شفاف است و دانش آنها هم 
به نوعي ثابت شده است. به نظر من صحبت هاي اخير مدير 
نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس، كامال صحبت هاي 
منطقي و درستي اس��ت و س��رمايه گذاران بايد به جاي 
پيروي از سيگنال فروشان از تجربيات شركت هاي مورد 
تأييد سازمان بورس استفاده كنند. وي ادامه داد: حضور 
سهام داران در صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي 
سبد گردان موجب حفظ سرمايه آنها و سودآوري بيشتر 
مي شود. شمس در پايان گفت: كس��اني كه بدون مجوز 
فعاليت مي كنند، قاعدتا ممكن است در برهه هاي حساس 
بورسي پاسخگويي الزم را به سرمايه گذار نداشته باشند، اما 
نهاد مالي كه مجوز فعاليت گرفته است، قطعا پاسخگويي 

الزم را خواهد داشت.

از تحليل و عوامل بنيادي استفاده كنيد
محمودرضا خواجه نصيري معتقد اس��ت ك��ه ورود، 
استفاده از تحليل و نيز نقدش��وندگي در بازارسرمايه 
تسهيل شده است. بر اين اساس سرمايه گذاران تازه وارد 
نبايد بدون تحليل و به طور هيجاني در بازار رفتار كنند، 
بلكه بايد براي جلوگيري از آسيب ها از نظرات تحليلگران 

و عوامل بنيادي پيروي كنند.
به گزارش س��نا، هفته گذش��ته ش��اهد تحوالتي در 
بازارهاي داخلي و خارجي بوديم، به اعتقاد كارشناسان 
اين تاثيرات بيشتر ناشي از هيجانات كوتاه مدت بود و 
اكنون درحال برگشت است، به طوريكه شاخص بورس 
در روزهاي اخير روندي صعودي در پيش گرفته است. 
در اي��ن راس��تا محمودرض��ا خواجه نصي��ري، عضو 
هيات مديره ش��ركت ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
گفت وگويي راديويي پيرامون بررسي روند اين روزهاي 
بازارسرمايه تصريح كرد: س��رمايه گذاران بايد در نظر 
بگيرند كه بازار سرمايه، بازاري تخصصي با نگاهي ميان 
مدت و بلندمدت است؛ بنابراين، براي سرمايه گذاري در 
اين بازار بايد آگاه باشيم كه شرايط و اتفاقات سياسي و 

غيرسياسي به طور مقطعي بر آن تاثيرگذارند.
وي اضافه كرد: اما اگر تحليل ها در حوزه سرمايه گذاري 
مبتني بر عوامل بنيادي باشد، نكاتي كه بر سودآوري 
شركت ها تاثيرگذارند با اهميت تر خواهند بود؛ بنابراين 
با داشتن چنين نگاهي، بسياري از رفتارهاي هيجاني 
كاهش پيدا خواهد كرد. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
اظهار كرد: با توجه به اينكه سال گذشته با ركوردي در 

حوزه ميزان ورود سرمايه گذاران به بازارسرمايه مواجه 
بوديم، ممكن اس��ت س��رمايه گذاران تازه وارد هنوز 
فرصت نكرده  باشند تا با بازارسرمايه به شكل عميق تري 
آشنا شوند و اين افراد عمدتا دچار رفتارهاي هيجاني 

مي شوند. 
خواجه نصيري ادامه داد: تنها با مطالعه تاريخچه بازار 
سرمايه در چند سال گذشته )در ايران و خارج از كشور( 
مي توان دريافت كه وق��وع چنين اتفاقاتي در اين بازار 
به طور مقطعي وجود داشته است. در نظر داشته باشيد 
كه عمدتا در چنين ش��رايطي افرادي بيش��تر آسيب 
مي بينند كه به جاي عوامل موثر بر سهام به طور هيجاني 

و با كم تجربگي در بازار تصميم گيري مي كنند.
وي ادامه داد: اگر س��رمايه گذاران مي توانند زمان قابل 
توجهي را براي اندوختن دانش درحوزه بازارس��رمايه 
بگذارند، اقدام به سرمايه گذاري كنند؛ در غير اين صورت 
بايد از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري كه توسط افراد 
متخصص مديريت مي شود به سرمايه گذاري بپردازند، تا 
در شرايط خاصي مانند چند روز گذشته دچار رفتارهاي 
هيجاني نشده و سرمايه خود را به دليل نداشتن آگاهي 

الزم و پيش بيني صحيح در اين حوزه از دست ندهند.
عضو هيات مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران تاكيد 
كرد: به طور قطع در بازار س��رمايه كشور فرصت براي 
سرمايه گذاران با س��رمايه هاي خرد و اندك نيز وجود 
دارد. در اين زمينه، بيش از 600 نهاد مالي در كش��ور 
وجود دارند كه وظيفه دارند با انجام مديريت س��رمايه 

و مشاوره در فعاليت هاي بورس��ي به سرمايه گذاران و 
مردم كمك كنند. ش��ركت هاي س��بدگردان، مشاور 
سرمايه گذاري و صندوق هاي سرمايه گذاري از جمله 

اين نهادها هستند.
خواجه نصيري افزود: صندوق هاي س��رمايه گذاري، 
صندوق هايي هستند كه مي توان با ارقام بسيار پايين 
حتي 100 هزار تومان نيز در آنها سرمايه گذاري كرد، 
بنابراين محدوديتي براي ورود رقم هاي كوچك براي 
آنها وجود ندارد. از ديگر مزاياي سرمايه گذاري از طريق 
اين صندوق ها مي توان به هزينه هاي پايين آنها اشاره 
كرد، زيرا اين صندوق ها در واقع س��بدهاي مشتركي 
هستند كه براي چندين نفر امكان سرمايه گذاري دارند 

و هزينه خدمات آنها به مراتب كمتر است.
وي در خصوص تسهيل شرايط براي ورود به بازار سرمايه 
و اس��تفاده از تحليل و امكان نقدشوندگي مناسب در 
اين بازار، توضي��ح داد: در حال حاضر با وجود خدمات 
آنالين، امكان س��رمايه گذاري در بازار سرمايه بسيار 
سهل الوصول شده است. سرمايه گذاران از اين طريق 
مي توانند به راحتي از منافع بازار سرمايه استفاده كنند، 
ضمن اينكه مي توانند مديريت پرتفوي و سهام خود را از 
طريق گروه هاي متخصص به دور از نگراني هاي روزمره 
انجام دهند؛ درواقع سرمايه گذاران مي توانند با انتقال 
منابع خود به صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس هر 
زمان كه منابع خود را نياز داشتند با فاصله تنها چند روز 

كاري از آن استفاده كنند.

پيش بيني استراحت شاخص بورس تا يك ماه آينده
يك كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه تا مدتي شاهد 
نوسان مقطعي و ايجاد يك دوره استراحت در بازار خواهيم 
بود، افرود: تا يك ماه، اين وضعيت ادامه دار خواهد بود و بعيد 
است وارد يك فضاي مثبت پايدار شويم. به گزارش ايرنا، 
مهدي محمود رباطي گفت: در بازار روز گذشته طبيعي 
بود كه بعد از يك هفته اصالح و ريزش مداوم، شاخص كل 
و اغلب سهام در مسير يك نوسان مثبت در معامالت قرار 
گيرند اما با توجه به ادامه دامنه نوسان دو درصدي در بازار 
روز گذشته حجم معامالت چندان باال نبود و بيشتر سهم ها 
با حجم پايين مورد معامله قرار گرفتند. وي آغاز معامالت 
در بازار امروز را مهم دانست و افزود: حال بايد مشاهده كرد 
كه روند معامالت مثبت در بازار روز گذشته پايدار است يا 
به صورت يك نوسان مقطعي در پاسخ به ريزش سنگيني 
بوده كه در هفته گذش��ته رخ داد. رباطي با تاكيد بر اينكه 
بازار فعلي بازار غيرقابل پيش بيني است، گفت: با توجه به 
شرايط موجود و پيش بيني هاي صورت گرفته ممكن است 
در بازار امروز با حجم باالي عرضه مواجه باشيم و بعيد به 
نظر مي رسد مانند بازار روز گذشته با حجم سنگيني از صف 
خريد همراه باشيم. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: شرايط 
سياسي و شرايط حاكم در كشور ملتهب به نظر مي رسد به 
همين دليل فضايي در بازار ايجاد نمي شود كه فعاالن بازار 
بتوانند با ديد بلندمدت اقدام به سرمايه گذاري در اين بازار 
كنند. رباطي به تاثير تحريم هاي جديد اعمال شده بر بازار 
س��رمايه تاكيد و بيان كرد: با توجه به اينكه اين تحريم ها 
سال ها قبل اتفاق افتاده و اكنون تكراري به نظر مي رسد به 

همين دليل نمي تواند تاثير چنداني را بر بازار داشته باشد. 
وي به تصويب اليحه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي 
اشاره و بيان كرد: بسياري از شركت هاي مربوطه تاكنون 
اقدامات مربوطه در راستاي اجراي افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابي را انجام نداده اند و ممكن است از زماني كه 
اقدامات اوليه براي تجديد ارزيابي را در دس��تور كار قرار 
دهند تا اجراي آن تا 2 سال آينده به طول بينجامد، ضمن 
اينكه بسياري از صنايع در يك سال گذشته به دليل تجديد 
ارزيابي رشد سنگيني را تجربه كرده اند. رباطي با بيان اينكه 
عوامل بنيادي اقتصادي در بلندمدت به نفع بازار سرمايه 
خواهد بود اما در كوتاه مدت احتمال استراحت شاخص در 
بازار وجود دارد، گفت: در اين خصوص بحث افزايش سرمايه 
از محل تجديد ارزيابي بر دارايي ها نمي تواند در كوتاه مدت 
زمينه رشد در بازار را فراهم كند مگر براي شركت هايي كه 
اقدامات مقتضي را ب��راي اين موضوع انجام دادند و بحث 
افزايش س��رمايه آنها از محل تجديد ارزيابي بر دارايي ها 
نزديك است تغييراتي را در معامله داشته باشند. به گفته 
اين كارش��ناس بازار سرمايه، در بازار هفته گذشته شاهد 
اصالح سنگين شاخص بورس بوديم به همين دليل از اين به 
بعد اصالح بازار ماليم خواهد بود و ريزش پرشتاب را شاهد 
نخواهيم بود.  وي اظهار داش��ت: بازار تا دوره اي در همين 
اعداد باقي مي ماند تا اينكه ضمن كاهش تنش ها، ثبات به 
بازار بازگردد و زمينه اجراي تجديد ارزيابي ها انجام شود، 
در اين زمان مي توان منتظر بود تا پولي كه هفته گذشته از 

بازار خارج شد دوباره به بازار ورود پيدا كند.

عدم نقدشوندگي سهام، زنگ خطري براي سهامداران
به گفته يك كارش��ناس بازار س��رمايه همان واكنش 
احساسي كه در بازار هفته گذشته شاهد بوديم در هفته 
جاري معكوس خواهد ش��د و توصيه مي شود شاخص 
عدم نقدشوندگي در برخي از سهام، زنگ خطري براي 
سهامداران باشد تا بدانند در سهم هايي سرمايه گذاري 

كنند كه در آينده فرصت سودآوري را داشته باشند.
به گزارش ايرنا، حميد كوشكي با بيان اينكه اتفاق سياسي 
رخ داده در بازار هفته گذشته تا حدودي باعث از بين رفتن 
ترس فعاالن بازار براي اصالح شاخص بورس شد، افزود: 

براساس يكي از نظرسنجي هاي صورت گرفته 80 تا 90 
درصد از اهالي بازار در انتظار اصالح شاخص بورس بودند 
كه خبر سياسي منتشر شده و شهادت سردار سليماني 
زمينه اصالح ش��اخص بورس به صورت شارپي )شيب 
تند( را فراهم كرد. وي افزود: اتفاق سياسي رخ داده باعث 
دامن زدن به اصالح شاخص بورس شد، هر چند كه كليه 
نمادها تحت تاثير اين اصالح قرار گرفتند اما بازار يك نكته 
مهم مبني بر بحث نقدشوندگي در سهام را رعايت كرد. 
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: بسياري از 

نمادها در بازار هفته گذشته در صف فروش قرار گرفتند و 
سازمان بورس با اقداماتي كه در دستور كار قرار داد زمينه 
كاهش هيجان در برخي از نمادهاي ارزنده را فراهم كرد. 
وي ويژگي مهم در انتخاب سهام را نقدشوندگي دانست و 
افزود: به طور معمول سهامي نقدشونده هستند كه ارزنده 
باشند اين گونه سهم ها در بازار هفته گذشته امكان فروش 
سهام براي سهامداران را فراهم كردند. كوشكي خاطرنشان 
كرد: برخي از س��هم ها در بازار هفته گذش��ته به شدت 
كاهش��ي ش��دند و صف فروش طوالني را ايجاد كردند 

كه علت آن جداي از اصالح شاخص، رشد حباب گونه و 
افسارگسيخته اي بود كه رشد آنها تابعي از حركت جمعي 
كل بازار و نه تابع چشم انداز رشد و سودآوري آنها بود. اين 
كارشناس بازار سرمايه افزود: اين نمادها در هفته جاري 
ش��ايد به دليل كاهش تنش ها، مثبت باشند اما به طور 
حتم اصالح قيمتي را به دنبال خواهند داشت. وي گفت: 
در بازار هفته جاري بس��ياري از حقوقي ها كه به صورت 
دستوري به منظور تنظيم بازار اقدام به خريد كردند در 
هفته جاري دوب��اره به بازار تزريق مي كنند كه به عنوان 

گردش پول تلقي مي شوند. اين كارشناس بازار سرمايه 
خاطرنشان كرد: توصيه ما به سهامداران اين است كه در 
دوران س��هامداري به سرعت و با كوچك ترين اتفاقي به 

دنبال رفتارهاي هيجاني و فروش سهام نروند.
وي بر رشد شاخص بورس تاكيد و بيان كرد: در زمان 
اصالح شاخص بورس، فرصت براي سرمايه گذاري در 
ش��ركت هايي ايجاد مي شود كه مي توانند تحت تاثير 
فاكتورهايي مانن��د بازار جهاني و توافقات سياس��ي 

جذاب باشند.



تشكلها6اخبار

در چهاردهمين نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران مورد بررسي قرار گرفت

سياست هاي صنعتي، معدني و تجاري حول 14 صنعت پيشران
نماين��دگان بخش خصوصي در نشس��ت چهاردهم 
كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران در كنار 
نمايندگاني از وزرات صنعت، معدن و تجارت به نقد و 
بررسي برنامه هاي اين وزارتخانه حول صنايع پيشران 
و پروژه هاي تدوين شده براي رونق توليد پرداختند و 
فقدان خط مشي سياست گذاري و استراتژي صنعتي را 
مشكلي بزرگ توصيف و ابراز اميدواري كردند اين مساله 
با برداشتن گام هايي مانند تعيين صنايع پيشران، حل 

شده و به نتيجه بهينه و مطلوب برسد.
در چهاردهمين نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق 
بازرگاني تهران موضوع »صنايع پيشران و پروژه هاي 
34گانه وزارت صمت در جهت رونق توليد« با حضور 
معاون طرح و برنامه اين وزارتخانه مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. به گفته مس��ووالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت 14 فعاليت صنعتي بر اس��اس كد دو رقمي 
آيسيك به عنوان صنايع پيشران و داراي اولويت تعيين 
شده است. اين نشس��ت با مرور مهم ترين رويدادهاي 
اقتصادي و صنعتي آغاز ش��د. پ��س از آن، محمدرضا 
زهره وندي، رييس اين كميسيون خطاب به نمايندگان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسش هايي را در باب 
»نقش بخش خصوصي در تعيين پيشران ها« مطرح 
كرد و همچنين پرس��يد كه معيارهاي تعيين صنايع 
پيش��ران چه بوده اس��ت؟ بدين ترتيب، كميسيون با 
طرح اين پرسش ها، بررسي دستور اصلي اين نشست 

را پي گرفت.

  تالش براي جهت دهي به صنعت
در آغاز دستورجلسه اين نشست، معاون طرح و برنامه 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ب��ه ارايه توضيحاتي 
درباره سند سياست هاي صنعتي، معدني و تجاري با 
تكيه بر شناسايي و معرفي رشته فعاليت هاي صنعتي 
پيش��ران و داراي اولويت پرداخت. او با اشاره به اينكه 
س��ال 1397، س��ال پرتالطمي بود ادامه داد: با وجود 
حجمي از تنش هاي روزمره، تالش ما اين بود كه براي 
سياس��ت هاي صنعتي برنامه ريزي كرده و در جهت 
خاصي حركت كنيم. مجموعه پروژه هايي را طراحي 
كرده ايم كه جلسات پايش آن به صورت هفتگي برگزار 
 مي شود. سعيد زرندي با تاكيد بر ضرورت تقسيم كار با 
بخش خصوصي در ادامه به تدوين استراتژي صنعتي 
توسط دكتر مس��عود نيلي در دولت هشتم اشاره كرد 
و گفت: اين اس��تراتژي و اس��تراتژي هاي پس آن به 
داليلي اجرايي نش��د. در حالي كه اگر اجازه  مي داديم 
همان س��ندها با ايراداتي كه به آنها وارد دانسته شد، 
اجرايي ش��ود، وضعيت صنعت بهتر از وضعيت امروز 
بود. به نظر  مي رس��د حتي يك جهت گي��ري داراي 
اش��كال بهتر از فقدان جهت گيري مش��خص است. 
اكن��ون 34 برنامه در7 محور تنظيم ش��ده و تالش ما 
اين اس��ت كه اين ادبيات را در وزارتخانه جا بيندازيم.  
در ادامه اين جلس��ه، مهديه فرازكيش، به نمايندگي 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نحوه شناس��ايي 
و معرفي رش��ته فعاليت هاي صنعتي پيشران و داراي 
اولويت پرداخ��ت. او با ارايه توضيحاتي در باب فرآيند 
سياس��ت گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو 
رويكرد سياست هاي كاركردي )افقي( و سياست هاي 
گزينشي )عمودي( گفت: در سياست هاي كاركردي، 
سياست هاي مبتني بر تقويت عمومي كاركردهاي بازار 

نظير شفافيت اطالعات و حقوق مالكيت بدون گزينش 
صنايع، بنگاه ها يا فناوري هاي خاص در نظر گرفته شده 
است. در سياست گزينشي نيز به طور مشخص توسعه 
رشته فعاليت هاي خاصي دنبال خواهد شد. چنانكه 
اغلب كش��ورها از جمله چين، مالزي، تركيه، آلمان، 
آفريقاي جنوبي، ارمنس��تان، هند و برزيل از رويكرد 
تركيبي در سياس��ت صنعتي و تجاري خود استفاده 
 مي كنند. او سپس با اشاره به فرآيند اولويت بندي صنايع 
توضيح داد: مرحله نخست اين فرآيند، شناسايي رشته 
فعاليت هاي داراي مزيت نسبي مبتني بر تحليل روند 
اين رشته فعاليت ها طي دهه گذشته بوده است. مرحله 
دوم شناسايي رشته فعاليت هاي پايه اي و قابليت ساز 
مبتني بر ترازيابي تجربه اي ساير كشور ها بوده است. 
مرحله سوم، استخراج رشته فعاليت هاي داراي اولويت 
با رويكرد فضاي محصول و پيچيدگي اقتصادي، سپس 
استخراج محصوالت داراي اولويت و در نهايت تالش 
براي به كارگيري فناوري هاي نوظهور در توسعه توليد 

محصوالت داراي اولويت است.
 اين پژوهش��گر موسس��ه مطالع��ات و پژوهش هاي 
بازرگاني در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه شاخص هاي 
اولويت بن��دي بر مبن��اي دو ويژگي كلي��دي اقتصاد 
مقاومت��ي يعن��ي برون گرايي و درون زاي��ي برگزيده 
شده است؛ به طوري كه س��ه شاخص سطح فناوري، 
عملكرد صادراتي و صادرات بالقوه در حوزه برون گرايي 
و شاخص هايي نظير اش��تغال به سرمايه، جايگزيني 
واردات، اشتغالزايي، ارزش افزايي و پيوندهاي پيشين 

و پسين در بعد درون زايي مد نظر قرار گرفته است.
 او افزود: رشته فعاليت هاي پيشران و داراي اولويت بر 
اساس رويكرد تحليل روند- در سطح كد آيسيك دو 
رقمي ش��امل محصوالت شيميايي و پتروشيميايي، 
ماش��ين آالت و تجهيزات صنعتي، معدني، پزشكي و 

ابزار دقيق، الستيك و پالستيك، غذايي و آشاميدني، 
نس��اجي، پوش��اك و چرم، وس��ايل نقيله موتوري و 
تجهي��زات حم��ل و نقل، فل��زات اساس��ي و كاغذ و 
محص��والت كاغذي اس��ت. فراز كي��ش همچنين به 
شناس��ايي محصوالت صنعتي داراي اولويت بر اس��اس 
رويكرد فضاي محصول و پيچيدگي اقتصادي اشاره كرد و 
در اين باره گفت: پيچيدگي محصول به دانش مولد انباشته 
در هر كاال اطالق  مي شود. در واقع، محصوالت پيچيده تر 
محتواي قابليت��ي متنوع تر و پيش��رفته تر دارند. فضاي 
محصول نيز نقشه تمامي كاالهاي صادر شده در جهان 
است كه اين نقشه با در نظر گرفتن درجه پيچيدگي كاالها، 
ارتباط بين كاالها از لحاظ نيازهاي مشترك آنها به عوامل 
توليد، مهارت ها و دانش را نشان  مي دهد. ترسيم فضاي 
محصول براي هر كشور يا هر صنعت خاص از يك كشور، 
امكان شناسايي گروه كااليي و ياكاالي مناسب و داراي 
اولويت براي توليد و صادرات ماندگار را ميس��ر  مي سازد. 
در بستر تئوريكي اين رويكرد، توانمندي ها شامل ذخاير 
سرمايه فيزيكي، انساني، منابع طبيعي و كيفيت نهادهاي 
موجود، ساختار تخصصي شدن يك كشور در توليد يك 
كاال را تعيين  مي كنند. اين پژوهشگر سپس از به كارگيري 
فناوري هاي نوظهور در توس��عه توليد محصوالت داراي 
اولويت بر اساس رويكرد آينده نگاري سخن گفت و افزود: 
اينترنت همراه، اتوماسيون دانشي، اينترنت اشيا، رايانش 
ابري، ربات هاي پيشرفته، وسايل حمل و نقل بدون راننده 
و ژنوم نسل آينده، از جمله فناوري هاي خط شكن آينده 
به شمار  مي آيند. در ادامه اين نشست، حسن ثاقب، عضو 
هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
توضيح��ات تكميلي در مورد اهميت شناس��ايي فضاي 
محصول ارايه كرد و همچني��ن حامد عادلي نيك، ديگر 
پژوهش��گر اين موسسه، توس��عه زنجيره ارزش صنعت 
پتروشيمي را به عنوان نمونه اي از سياست هاي عمودي 

تش��ريح كرد. پس از ارايه اين گزارش ها فعاالن حاضر در 
اين نشست به طرح نظرات خود در مورد اين سياست ها 
پرداختند. زهره وندي با اقبال از سياست هاي ارايه شده، 
اعالم كرد كه كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را در پيش��برد اين سياس��ت ها 
همراهي خواهد كرد. علي لشكري از جامعه صنعت ايران 
هم با تمجيد از آنكه تيمي جوان تدوين سياس��ت هاي 
صنعتي كشور را بر عهده گرفته است، خواستار پيوند زدن 

اين سياست ها با انجمن هاي تخصصي شد.

  حل مس�ائل بخش�ي بدون توجه به مس�ائل 
كالن امكان پذير نيست

مهدي پورقاضي، عضو سابق هيات نمايندگان و رييس 
سابق كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، نيز با اشاره 
به اينكه تدوين سياست هاي صنعتي و معدني در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت داراي يك اش��كال زيربنايي 
است، ادامه داد: ايراد اساسي اين است كه هدفي تعيين 
نمي شود و صرفا به گام هايي كه برداشته شده، به عنوان 
موفقيت نگريسته  مي شود. او همچنين بر اين عقيده بود 
كه بدون توجه به مسائل فرابخشي نظير سياست هاي 
ارزي يا سياست هاي تجاري، تالش براي ايجاد رونق 
در بخش ها با موانعي مواجه  مي ش��ود. او گفت: با اين 
رويكرد، اگرچه ممكن است، سياست هاي تدوين شده 
موفقيت هاي كوچكي حاصل كند اما اين موفقيت ها 

اقتصاد كشور را نجات نخواهد داد.

  ض�رورت تعجيل در اجراي سياس�ت هاي 
صحيح  صنعتي

محمدرضا نجفي منش، رييس كميسيون بهبود محيط 
كسب وكار اتاق تهران، با اشاره به اينكه مركز خدمات 
 س��رمايه گذاري اتاق تهران نيز ب��ا بهره گيري از روش 

ميك مك، تقريبا به همين اولويت هاي صنعتي در كشور 
دست يافته است، از مسووالن وزارت صنعت خواست 
كه در اجراي اين سياست ها تعجيل كنند. او همچنين 
توصيه كرد كه اين سياست ها در محافل مختلف ارايه 
ش��ود. نجفي منش در عين حال سه پيشنهاد مطرح 
كرد؛ نخس��ت اينكه اين سياست ها به گونه اي تدوين 
شود كه پس از چند سال قابل بازنگري باشد، ديگر آنكه 
اولويت هاي مكاني نيز در آن مشخص شود و در نهايت 
اينكه در تكميل و اجراي اين سياست ها تشكل ها هم 

به مشاركت دعوت شوند.
محمدرضا فياض، عضو اين كميسيون گفت: افرادي 
كه در اين نشست حضور يافته اند، صرفا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را نمايندگي  مي كنند. بنابراين انتظارات 
بايد در همين سطح باشد. ضمن آنكه اگر همين مقدار 
نيز اقدام نشود، رويه سال هاي قبل تكرار خواهد شد. 
اتاق تهران نيز مي تواند در پيش��برد اين سياست ها با 

وزارت صمت همكاري كند.
محمدرضا بهرامن، ديگر عضو اين كميسيون هم با بيان 
اينكه بدون استراتژي در حوزه صنعت و معدن نتيجه 
قابل قبول حاصل نخواهد شد و منابع دچار هدررفت 
خواهد شد، عنوان كرد كه نواقص سياست هاي تدوين 
شده توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول 

مسير قابل اصالح خواهد بود.
در همين حال، حسين حقگو، كارشناس كميسيون 
صنعت و معدن اتاق تهران گفت كه در استراتژي تدوين 
شده توسط دكتر مسعود نيلي در وهله نخست اقتصاد 
كالن مورد توجه ق��رار گرفت و در نهايت به اين نقطه 
ختم شد كه 12 رشته صنعتي داراي مزيت دركشور 
چگونه رقابت پذير  مي شوند. او تاكيد كرد: بدون اصالح 
مسائل اقتصاد كالن نمي توان انتظار داشت كه مسائل 

اقتصاد خرد در سطح بنگاه ها برطرف شود.

  چرخ را از نو اختراع نمي كنيم
 در ادامه، معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بي��ان اينكه معاونت متب��وع او در تدوين 
سياست هاي صنعتي و معدني قصد ندارد چرخ را از نو 
اختراع كند، افزود: همان گونه كه توضيح داده شد، در 
رويكرد افقي جهت گيري ها اصالح شده و در رويكرد 
عمودي وارد انتخاب شده ايم. از سوي ديگر، مطالعات 
انجام گرفته با هر مدلي، تقريبا همين نتايج را حاصل 
 مي كند. به هر روي مزيت ايران در صنايع منابع محور 
است و جهت گيري چنين است كه صنايع اولويت دار در 
قالب زنجيره ارزش توسعه پيدا كنند و شركت هاي نوآور 

و فناور به سوي اين صنايع سوق داده شوند.
زرن��دي افزود: تالش  مي كنيم كه بس��ته سياس��تي 
س��ه صنعت تا پيش از س��ال 1399 تدوين شود تا در 
س��ال 1399 وارد فاز اجرايي ش��ويم. به همين دليل 
ش��كل گيري يك تفاهم نس��بي ميان دولت و بخش 
خصوصي براي آغاز اجراي اين سياست ها ضرورت دارد. 
اتاق بازرگاني و بخش خصوصي هم مي تواند كمك كند 
تا در اين زمينه اجماعي شكل بگيرد و كشور يك قدم 

به پيش بردارد.
در نهايت حاضران در نشس��ت و اعضاي كميس��يون 
صنعت و معدن نسبت به برقراري تعامالت بيشتر براي 
اصالح و پيشبرد سياست هاي صنعتي، معدني و تجاري 

تفاهم كردند.

مشاور مالياتي اتاق اصناف: 
۳۰ درصد واحدهاي شهرك صنعتي فعال هستند

مشاور مالياتي اتاق اصناف اظهار داشت: نتوانستيم اين 
مهم را به جامعه بقبوالنيم كه همه بايد ماليات بدهند، 
هيچ كس حق ندارد درآمد خودش را مخفي كند. هر 
كسي كه از خدمات اين كشور استفاده كند بايد سهم 
ماليات خ��ود را پرداخت كند كه مهم ترين دليل اين 
اس��ت كه هيچ وقت مقامات به مردم گ��زارش نداده، 
شفاف سازي نكردند و خدمات درستي به مردم ندادند. 
محمدرضا جعفريان در گفت وگو با ايلنا در خصوص 
افزايش ماليات اصناف در بودجه س��ال آينده اظهار 
داش��ت: در هيچ كجاي دنيا وقتي بازار راكد اس��ت 
مالي��ات گروه هايي كه پرونده مالياتي و شناس��نامه 
كاري دارند و نيز فعال هستند، افزايش پيدا نمي كند 
اما دولت فعال در بودجه سال آينده ماليات اين گروه 
را 24 درصد افزايش داده اس��ت. وي ادامه داد: هنوز 
براي ما مشخص نيس��ت كه قرار است اين اعداد را از 

كدام حوزه ها بگيرند. از سوي ديگر 30 تا 40 درصد 
كارخانجات در ش��هرك هاي صنعتي فعال هستند 
و بقي��ه به دليل كمبود نقدينگي، مواد اوليه و س��اير 

مشكالت تعطيل هستند.
جعفريان با بيان اينكه در بودجه س��ال آينده درآمد 
مالياتي دولت به 197 هزار ميلي��ارد تومان افزايش 
پيدا كرده اظهار داش��ت: آقاياني كه اي��ن بودجه را 
نوش��تند ابتدا بايد ببينند كه چقدر اين اعداد و ارقام 
ظرفيت اجرايي شدن دارد. وي افزود: در بودجه سال 
آينده سياست گذاران نتوانس��تند پايه هاي مالياتي 
را افزايش دهند و مالي��ات P.I.T كه ماليات بر جمع 
درآمد مي ش��ود و ماليات C.G.T را عملياتي كنند. 
با وجود تمام اين مش��كالت ما معافيت هاي مالياتي 
داريم كه ش��امل برخي موسسات و اشخاص حقيقي 
مي شود. به طور كلي در بودجه سال آينده ما پايه هاي 

ماليات��ي را افزاي��ش نداديم ام��ا مي خواهيم بخش 
اعظم بودجه را از مالي��ات تامين كنيم. وي افزود: به 
عقيده بن��ده اين امر تحقق پذير نيس��ت و اميدوارم 
آنهايي كه داراي شناس��نامه هستند و فعاليت مالي 
آنها ش��فاف است س��ال آينده دچار گرفتاري بيشتر 
نشوند بر اساس اعالم مقامات ما ساالنه 30 تا 60 هزار 
ميليارد تومان فرار مالياتي داريم كه متاسفانه آنها را 
نتوانستيم شناسايي كنيم يا اينكه آنقدر قدرت دارند 
كه نمي توانيم سراغ آنها برويم. با توجه به اينكه دولت 
نيز نتوانس��ته هزينه هاي جاري خود را كاهش دهد 
حتما در سال آينده دچار كسري بودجه خواهيم شد 
كه نتيجه آن بدهكاري مردم است همانطور كه اكنون 
به دنبال گرفتن پنج ميليارد دالر وام از روسيه هستيم 
كه نتيجه آن بدهكاري مردم ايران به روسيه مي شود. 
وي با اشاره به نقش مجلس در تدوين بودجه نيز گفت: 

نمايندگان نمي توانند كاري بكنند، دولت يك بودجه 
484 هزار ميليارد توماني به مجلس داده كه اين نوع 
تدوين آن خود مشكل زاست و فقط مي توانند با اعداد 
بازي كنند ديگر محلي براي كسب درآمد وجود ندارد 
كه مجلس بخواهد از آن محل فشار وارده بر مردم را 
كم كند. وقتي حجم تورم م��واد خوراكي 46 درصد 
اس��ت و ميزان افزايش حق��وق كارمندان 15 درصد 
نتيجه آن فقيرتر ش��دن مردم به مي��زان 31 درصد 
مي ش��ود. وي در خصوص فروش اموال مازاد دولت 
براي تامين بودجه گفت: س��ابقه نش��ان مي دهد كه 
واحدهاي سودآور به اقوام و آشنايان واگذار مي شود 
و واحدهاي ضررده ني��ز آنقدر كارمند و كارگر اضافه 
دارند كه بخش خصوصي جرات سرمايه گذاري مجدد 
روي آنها را ندارد. به طور مثال شركت دخانيات 1500 
نفر كارمند داش��ت اما ناگهان در يك برهه زماني كم 

به 6 هزار نفر رسيده اس��ت. هنگام تنظيم بودجه در 
دولت و حتي در كميس��يون تلفيق از مجموعه اتاق 
اصناف اصال نظرخواهي نشد. جعفريان تصريح كرد: ما 
نتوانستيم اين مهم را به جامعه بقبوالنيم كه همه بايد 
ماليات بدهند، هيچ كس حق ندارد درآمد خودش را 
مخفي كند هر كسي كه از خدمات اين كشور استفاده 
كند بايد سهم ماليات خود را پرداخت كند. متاسفانه 
نتوانس��تيم اين فرهنگ را ايجاد كنيم كه مهم ترين 
دليل اين اس��ت هيچ وقت مقامات ب��ه مردم گزارش 
نداده و شفاف سازي نكردند و خدمات درستي به مردم 
ندادند. امروز فردي كه الزم است شيمي درماني كند 
بايد حداقل براي هر نسخه پنج ميليون تومان پرداخت 
كند. تامين اجتماع��ي و پرداخت هزينه هاي درمان 
وظيفه حداقلي دولت هاس��ت و نمي دانم چه زماني 

مي خواهند اين وظايف حداقلي خودرا انجام دهند.

در نشست كميسيون گردشگري اتاق ايران مطرح شد

ظرفيت درآمد 5 ميليارد دالري از گردشگري سالمت
رييس كميته گردشگري سالمت كميسيون گردشگري 
و كسب وكارهاي وابسته اتاق ايران، ميزان درآمدهاي 
كشور از حوزه گردشگري سالمت طي سال گذشته را 

يك ميليارد دالر برآورد كرد .
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، محمد جهانگيري، 
رييس كميته گردشگري سالمت كميسيون گردشگري 
 و كسب وكارهاي وابسته اتاق ايران افزود: اين رقم تنها

 20 درصد از اس��تعدادهاي ايران در حوزه گردشگري 
سالمت بوده و بايد آن را تا 5 ميليارد دالر افزايش دهيم.

رييس كميته گردشگري سالمت كميسيون گردشگري 
و كس��ب وكارهاي وابس��ته اتاق ايران طي نشستي با 
حضور اعضا و فعاالن اين بخش به تش��ريح برنامه هاي 
اين كميسيون براي توس��عه درآمدهاي ارزي كشور از 
بخش گردش��گري س��المت پرداخت. به اعتقاد او اين 
حوزه مي تواند جايگزين خوبي براي درآمدهاي نفتي 
كشور باشد. محمد جهانگيري، رييس كميته گردشگري 

سالمت كميسيون گردشگري و كسب وكارهاي وابسته 
اتاق ايران با بيان اين مطلب كه سال گذشته درآمدهاي 
ارزي از گردشگري سالمت يك ميليارد دالر بوده است، 
تصريح كرد: اين رقم تنها 20 درصد از استعدادهاي ايران 
در حوزه گردشگري سالمت بوده و بايد آن را تا 5 ميليارد 

دالر افزايش دهيم.
وي ضمن اش��اره به تفاهمي كه بي��ن انجمن خدمات 
بين المللي س��المت و صداوسيما صورت گرفته است، 
يكي از اولويت هاي اصلي كميته گردشگري سالمت را 
تالش براي اجرايي شدن اين تفاهم نامه و ارتقاي جايگاه 

گردشگري سالمت در كشور عنوان كرد.
به اعتقاد او بازاريابي و برندسازي از خدماتي كه قادر به 
ارايه آنها هستيم از جمله موضوعاتي است كه بايد پيش 
از ورود به مس��ائل بين المللي آنها را در نظر بگيريم؛ تا 
زماني كه در داخل برندهاي ملي ايجاد نكرده ايم، تالش 

براي داشتن برندهاي بين المللي اقدام نادرستي است.

تمركز روي زنجيره سالمت و خدماتي كه در اين مسير 
بايد به متقاضيان ارايه شود، مس��اله ديگري بود كه از 
سوي جهانگيري مورد تأكيد قرار گرفت. به باور او بايد 
روي كل اين زنجيره سرمايه گذاري و حلقه هاي ضعيف تر 

را تقويت كرد.
او همچنين از شروع اقدامات اوليه براي تأسيس شهرك 
گردشگري س��المت در استان اردبيل خبر داد و گفت: 
زمين موردنياز واگذار شده و با تفاهم صورت گرفته بين 
انجمن و مسووالن اين استان، اميدواريم مراحل ساخت 
اين شهرك كه شامل ارايه خدمات درماني و آب درماني 

به گردشگران است هرچه سريع تر انجام شود.
رييس كميته گردشگري سالمت در ادامه از برگزاري 
نمايشگاهي با موضوع گردش��گري سالمت در اسفند 
ماه و در س��ليمانيه عراق خبر داد و همچنين به حضور 
ايران در اكسپو 2020 دوبي اشاره كرد، گفت: بايد از اين 
ظرفيت هم براي معرفي توانمندي هاي ايران در حوزه 

گردشگري سالمت اس��تفاده كرد. بر اساس اظهارات 
جهانگيري آنچه در اين رابطه اهميت دارد، داشتن يك 
برنامه بلندمدت است براي همين كميسيون گردشگري 
در تالش اس��ت پيش از هر اقدام��ي چنين برنامه اي را 
با مشاركت همه دس��تگاه هاي دولتي مربوطه تهيه و 
اجرايي كند. خوشبختانه حمايت هاي الزم از سوي اين 

دستگاه ها را داريم و توانستيم پيش نويس اين برنامه را 
كه بر مبناي فعاليت هاي بخش خصوصي تهيه شده را 

به اتمام برسانيم.
در ادامه اين نشست برنامه مورد نظر در اختيار حاضران 
قرار گرفت و مقرر شد تا پايان هفته ديدگاه هاي خود را 

در اختيار كميسيون گردشگري اتاق ايران قرار دهند.
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تامين نقدينگي؛ شرط رونق 
توليد در صنعت خودرو

محمدرضا نجفي منش عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران شرط رونق توليد در صنعت خودرو راتشريح 
كرد.وي اظهار داشت: در حال حاضر شركت هاي 
بزرگ خودروسازي كشور به دليل قيمت گذاري با 
زيان 43هزار ميليارد توماني روبه رو شده اند و قصد 
دارند از محل تجديد ارزيابي دارايي ها تا پايان سال 
اين زيان را جبران كنند. وي تصريح كرد: پيشنهاد 
ما اين است كه براي جلوگيري از تكرار اين زيان، 
همان فرمول 5 درصد قيمت بازار به عنوان فروش 
فوري بار ديگر احيا ش��ود. اين پيش��نهاد نه تنها 
پيشنهاد ماست بلكه پيشنهاد همه است. عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: در حال 
حاضر قطعه سازان به دليل بدهي خودروسازان 
به آنها با مش��كالت عديده اي روبه رو هس��تند و 
همزمان در تامين ارز نيز مشكل دارند. دبير انجمن 
قطعه س��ازان ادامه داد: قطعه سازان براي تامين 
مواد اوليه با مشكالت مختلفي روبه رو هستند و 
بايد مكانيسمي تعريف شود تا مواد اوليه راحت تر 
در اختيار ما قرار گيرد. به تمامي اين مشكالت بايد 
تحريم خارجي را نيز اضافه كرد. نجفي منش در 
خصوص مشكل تامين مواد اوليه براي قطعه سازان 
گفت: نرخ برخي از اقالم مورد نياز ساخت قطعه 
تا سه برابر در سال جاري و به دليل جهش نرخ ارز 
افزايش يافت��ه و برخي از تامين كنندگان به طور 
عمد از عرضه م��واد در بازار خودداري مي كنند و 
نياز اس��ت تا براي برخورد با دالل بازي و افزايش 
قيمت ها اقدامي صورت بگي��رد. وي همچنين 
در خصوص تصميم مجلس براي اخذ ماليات از 
خودروهاي گران قيمت در سال آينده و تاثير آن 
بر بازار نيز گفت: بي��ش از 20 ميليون خودرو در 
كشور در حال تردد هستند ولي كمتر از 62 هزار 
خودرو قيمتي بيش از يك ميليارد تومان دارند و 
اين موضوع تاثيري بر بازار خودرو نخواهد داشت. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: 99 
درصد خودروهايي كه در كشور تردد دارند، شامل 
اين قانون نمي شوند و به نظر مي رسد اين موضوع 
به عنوان پايه اي جديد براي اخذ ماليات و كسب 

درآمد براي دولت در نظر گرفته شده است.

در واگذاري ها اهليت 
اشخاص مدنظر قرار گيرد

رييس س��ابق اتاق تبريز با اش��اره به تيره بودن 
روابط سياسي ايران با بعضي از كشورها، عنوان 
كرد: اي��ن تيرگي رواب��ط روي بازارهاي هدف 
صادراتي ايران اثر منفي گذاشته است؛ چرااكه 
باعث شده حضور صادركنندگان ايراني در اين 
بازارها با چالش جدي مواجه شده و حتي برخي 
از بازارها كه سال ها در اختيار تجار ايراني بوده و 
براي تصاحب آنها تالش فراواني صورت گرفته 
است، از دست برود.  بنابر اظهارات صمد حسن 
زاده، اين تيرگي روابط در عرصه جهاني، بر نحوه 
انتقال ارز به كش��ور هم نيز اثر منفي گذاش��ته 
است. اين فعال اقتصادي، در ادامه و در پاسخ به 
اينكه قاچاق چه تاتيري بر روند توليد و صادرات 
خواهد گذاشت، گفت: چنانچه مي خواهيم به 
سمت توليدات صادرات محور حركت كنيم، اول 
راه آن اين است كه جلوي قاچاق چه از مبادي 
رس��مي و چه غيررس��مي گرفته شود و تحقق 
اين امر نيازمند همت مسووالن است. به گفته 
او، يكي از داليل قاچاق را مي توان عالقه مندي 
مردم به اس��تفاده از كاالهاي خارجي نام برد و 
از س��وي ديگر، امرار معاش از اين راه نيز باعث 
شده تا برخي به دنبال برخي راه هاي غيررسمي 
هم براي ورود كاال به كش��ور و هم صدور كاال از 
كشور باشند. حسن زاده در عين حال بر اين نكته 
تاكيد كرد كه برخي از كاالهاي توليد داخل از 
نظر كيفيت با مشابه خارجي برابري مي كنند، 
بنابراين، اين واقعيت كه مبادي رس��مي نيز در 
افزايش قاچاق نقش دارن��د را نمي توان ناديده 
گرفت. اين عضو اتاق بازرگاني تبريز، اما در ادامه 
به صدور بخشنامه هاي خلق الساعه كه سد راه 
صادرات و واردات كشور شده اند، نيز گريزي زد و 
آن را يك معضل در عرصه تجارت خارجي كشور 
توصيف كرد كه بايد مرتفع شود.حسن زاده در 
مح��ور بعدي صحبت ه��اي خود و با اش��اره به 
اصل 44 قانون اساس��ي مبني ب��ر واگذاري ها، 
عنوان كرد: بيش��تر از يك دهه است كه از ابالغ 
سياست هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم 
رهبري مي گذرد. اين درشرايطي است كه در اين 
س��ال ها واگذاري بنگاه هاي اقتصادي به بخش 
خصوص��ي واقعي ناچيز ب��وده و از همه مهم تر 
مديريت بنگاه ها به بخش خصوصي واگذار نشده 
اس��ت. اين عضو اتاق بازرگاني تبريز با تاكيد بر 
اينكه واگذاري ها با هدف كوچك سازي دولت و 
كاهش تصدي گري صورت گرفته است، گفت: 
در تمامي دنيا، اقتصاد به دست بخش خصوصي 
اداره مي ش��ود. از اين رو، دولت نبايد خودش را 
گرفتار مسائل اقتصادي و توليد كند و بايد آن را 
به اهلش واگذار كند. حسن زاده در عين حال با 
انتقاد از اينكه واگذاري ها به شكل واقعي صورت 
نگرفته اس��ت و واحدهاي توليدي به خاطر رد 
ديون دولت به سازمان بوده است، تصريح كرد 
كه اهليت اش��خاص در واگذاري ها مدنظر قرار 
نگرفته و همين امر س��بب شده كه واگذاري ها 
نتيجه مثبت و قابل قبولي نداشته باشند؛ چراكه 
 خريداران اي��ن بنگاه ها ي��ا واحدهاي توليدي

 به دنبال توسعه و كار توليدي نبوده اند. به گفته 
اين فعال اقتصادي، اين روند اشتباه واگذاري ها 
موجب شده كه در اين سال ها خصوصي سازي 
به معناي واقعي اتفاق نيفتد و يك ضايعه بزرگ 
را براي اقتصاد و توليد كشور رقم بزند. حسن زاده 
در پاي��ان تاكيد ك��رد كه اهليت اش��خاص در 

واگذاري ها بايد مدنظر قرار بگيرد.
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راه حل ديرهنگام براي مساله بنزيني
گروه انرژي|

اعتراضات آبان ماه به س��هميه بندي و افزايش قيمت 
بنزين بيانگر آن بود كه فش��ار افزايش هزينه سوخت 
خودروها از تحمل مردم زيادي خارج است. به خصوص 
افرادي كه با خودروي شخصي خود اقدام به مسافركشي 
مي كردند و معاششان مستقيما به قيمت بنزين وابسته 
بود، فش��ار مضاعفي را متحمل ش��دند. در اين ميان 
آمارها نشان داد كه در واكنش به افزايش قيمت بنزين، 
استقبال از سي ان جي باال رفت و ظرف 10 روز ابتدايي 
اجراي طرح بنزيني، مصرف گاز سي ان جي خودروها 
از مصرف 19 ميليون مترمكعب در روز به 21 ميليون 
مترمكعب در روز رس��يد. همچنين تبعات س��نگين 
اجتماعي اجراي طرح بنزيني باعث شد كه تالش هايي 
در مجلس ش��وراي اس��المي براي تغيير اين طرح و 
كاهش قيمت بنزين صورت بگي��رد، اما اين تالش ها 
در پس رويدادهاي متعدد ناگوار طي هفته هاي بعدي 
گم ش��د. اكنون، در حالي كه مصرف گاز سي ان جي از 
مرز 24 ميليون مترمكعب در روز گذشته است، معاون 
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعالم 
كرده كه تا دو هفته آينده، طرحي براي گازسوز كردن 
خودروها به ص��ورت رايگان به اج��را در مي آيد و اين 
پرسش همچنان باقي است كه با توجه به ظرفيت مازاد 
حدود 50 درصدي عرضه گاز سي ان جي در جايگاه هاي 
عرضه سوخت، چرا دولت از ابتدا اقدام به اجراي طرح 
گازس��وز كردن خودروها به صورت رايگان نكرد تا در 
مرحله بعدي، قيمت بنزين را با هزينه هاي اجتماعي و 

اقتصادي به مراتب كمتري باال ببرد؟
طرح جديد سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين كه در 
آبان ماه امسال اجرا شد، فوايدي براي صنعت سي ان جي 
كش��ور داش��ت. گزارش ها نش��ان دادند كه صنعت 
سي ان جي كه طي سال هاي گذشته مسير معكوس 
توسعه را مي پيمود، از ابتداي آذرماه جان تازه اي گرفت. 
گزارش هاي روزهاي نخس��ت اجراي طرح، حكايت 
از رش��د 10 درصدي مصرف گاز س��ي ان جي توسط 
خودروها داش��ت، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 
مردم به منظور كاهش هزينه هاي سوخت مصرفيشان 
دوگانه سوز كردن خودروها را راه حلي موثر دانسته اند.

مصرف سي ان جي در خودروها كه در سال 98 حدود 
1 ميليون متر مكعب در روز به نسبت سال 97 كاهش 
داشت و به 19 ميليون متر مكعب در روز رسيده بود، 
پس از اج��راي طرح بنزيني روند صعودي گرفت و بنا 
بر اعالم حميد قاس��مي ده چشمه، معاون مديرعامل 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، اكنون به روزانه 
24.۳ ميليون مترمكعب در روز رسيده است.

با وجود آنكه رشد روزانه 5 ميليون مترمكعبي مصرف 
گاز سي ان جي )كه به معناي كاهش روزانه 5 ميليون 
ليتري مصرف بنزين در كشور است( آمار خوبي براي 
اين صنعت به حساب مي آيد، اما بايد توجه داشت كه 
ظرفيت عرضه اين س��وخت در جايگاه ها بيش از 40 
ميليون مترمكعب در روز است. در سال هاي گذشته 
ركود در صنعت س��ي ان جي ايران س��بب ش��ده بود 
كه جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فش��رده روز به روز 
خلوت تر ش��ده و ظرفيت فعال خود را كاهش دهند. 
خبرگزاري ميزان پيش از اجراي سهميه بندي بنزين 
و زمان��ي كه مصرف س��ي ان جي ح��دود 19 ميليون 
مترمكع��ب در روز بود گزارش داده بود كه بيش از 50 
درصد ظرفيت مازاد در جايگاه هاي عرضه سي ان جي 
وجود داشته است. اين امر بدان معناست كه جايگاه هاي 
موجود مي توانند پاسخگوي حدود 9 ميليون خودروي 

گازسوز باشند.
هم اكنون 2 هزار و 472 جايگاه عرضه س��ي ان جي در 
سطح كشور فعال  هستند كه از اين تعداد 2۳ جايگاه 
در استان تهران آماده خدمات رساني به مردم هستند. 
سهم خودروهاي سي ان جي از كل خودروهاي كشور 
معادل 2۳ درصد و حدود 4 ميليون و ۳00 هزار خودرو 

مي شود.
پيش ترگزارشي از مركز پژوهش هاي مجلس درباره 
وضعيت حامل هاي انرژي نش��ان داد كه عدم تعادل 
ميان گسترش خودروهاي دوگانه سوز و جايگاه هاي 
عرضه گاز س��ي ان جي در كنار كاهش انگيزه قيمتي، 
از جمل��ه مهم ترين موانع اقبال مردم به س��ي ان جي 
بودن��د. همچنين حميد قاس��مي ده چش��مه، مدير 
طرح س��ي ان جي ش��ركت مل��ي پاالي��ش و پخش 
فرآورده هاي نفتي به ايسنا گفته بود كه بخش مربوط 
به ظرفيت جايگاه سازي مس��ير تند تري را به نسبت 
بخش دوگانه س��وزكردن خودروها طي كرده و بخش 
دوگانه سوز كردن خودروها است كه ترمز بهره مندي از 

سوخت گاز در حمل ونقل را كشيده است. 
به گفته قاسمي ده چشمه، در برنامه اوليه گازسوز كردن 
خودروها ق��رار بود كه 76 درصد از س��بد حامل هاي 
انرژي حمل ونقل ايران به سهم سوخت گاز سي ان جي 
اختصاص داشته باش��د، اما پس از گذشت بيش از دو 
دهه از اجراي اين طرح، در حال حاضر 1۳ درصد از سبد 

انرژي كشور به اين سوخت رسيده است.

  نوشدارو پس از مرگ سهراب
ديروز شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعالم كرد كه 
طرحي را براي گازسوز كردن خودروها به صورت رايگان 
در دست اجرا دارد كه به زودي وارد مرحله اجرا مي شود. 
معاون مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ديروز بيان كرد: حداكثر تا دو هفته آينده، آماده پاسخگويي 

به همه تقاضاها براي گازسوز كردن خودروها هستيم.
حميد قاسمي ده چش��مه عنوان كرد: سرانجام تا دو 
هفته ديگر، اين مراكز تاييد مي شوند و اقدام هاي الزم 
در اين باره انجام مي شود و مردم مي توانند به اين مراكز 
مراجعه كنند. هم اكنون نيز مردم مي توانند با هزينه 
خود به اين مراكز مراجعه كنند، مشكلي در اين بخش 
وجود ندارد، اما با توجه به اينكه تجهيز انجام شده است، 
احتمال مي رود ظرف 2 هفته ديگر قرارداد امضا شود 
و ما مي توانيم به ص��ورت رايگان مخازن را براي مراكز 

مشخص شده ارسال كنيم تا فرآيند كار پيش رود.
به گزارش »تعادل« با توجه به ظرفيت قابل توجه افزايش 

مصرف گاز س��ي ان جي كه به مراتب ارزان تر از بنزين 
اس��ت و با توجه به رويكرد كلي سياست گذاري دولت 
براي رشد مصرف اين س��وخت پاك، تالش هاي حال 
حاضر در حال انجام براي تس��هيل دوگانه سوز كردن 
خودروها قابل تقدير است، اما اين سوال همچنان مطرح 
است كه چرا دولت پيش از افزايش قيمت بنزين از اين 
ظرفيت استفاده نكرد تا با افزايش دادن قيمت بنزين، 
مردم راه حلي مهيا براي كم كردن از هزينه هاي سوخت 
خودروهايشان در اختيار داشته باشند؟ چه بسا اگر پيش 
از افزايش قيمت بنزين طرح دوگانه سوز كردن خودروها 
به صورت رايگان به اجرا در مي آمد، ش��اهد اعتراضات 

گسترده و شورش هاي خسارت بار خياباني نبوديم.

   روزانه 3500 خودرو گازسوز مي شوند
معاون مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
درباره ظرفيت گازسوز كردن خودروها گفت: اين مساله 
به ظرفيت كارگاه ها بستگي دارد، اما مي توان گفت تقريبا 

در هر ش��ركت، كارخانه و مخزن حدود 15 هزار تبديل 
در هر ماه انجام مي ش��ود؛ به عبارت ديگر در هر كدام از 
هفت كارخانه، امكان تبديل 15 هزار مخزن وجود دارد 
و قصد داريم اي��ن ظرفيت را تا پايان س��ال به ۳0 هزار 
مخزن افزايش دهيم.وي همچنين با اشاره به فهرست 
كارخانه هاي مورد تاييد براي تبديل خودرو بنزيني به 
گازسوز، گفت: با هفت شركت در حال مذاكره هستيم 
و قراردادهايش نيز آماده اس��ت، مقرر شد 250 مركز با 
هماهنگي تجهيزات الزم را از اين هفت ش��ركت تامين 
كنند.وي افزود: اين 250 مركز، همان مراكزي هستند 
كه نام و آدرس آنها در شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران آورده شده، اما ممكن است تعدادشان افزايش 
يابد، اكنون نمي ت��وان درباره تعداد دقيق اين جايگاه ها 
اظهارنظر كرد.به گزارش شانا، قاسمي ده چشمه تصريح 
كرد: تعداد ثبت نام ها 50 درصد نسبت به هفته گذشته 
افزايش يافته، اما آن چيزي كه مدنظر ماست، هنوز اتفاق 

نيفتاده، در كل رشد استقبال خوب بوده است.
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كاسبي جايگاه داران
از مكمل هاي بنزين

ايس�نا| س��خنگوي ش��ركت مل��ي پخ��ش 
فرآورده هاي نفتي گفت: هيچ كدام از خودروهاي 
موجود به مكمل هاي بنزيني نياز ندارند و الزم 
نيست كه افراد از اين مواد افزودني و مكمل هاي 
بنزين استفاده كنند.فاطمه كاهي با بيان اينكه 
تاكيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اين 
است كه سوخت توزيعي نيازي به مكمل ندارد، 
تصريح كرد: اين موضوع مربوط به تمام خودروها 
حتي خودروهاي خارجي مي شود و عرضه مواد 
افزودن��ي و مكمل هاي بنزي��ن در جايگاه هاي 
سوخت مورد تأييد اين شركت نيست. وي تصريح 
كرد: حتي استفاده از مكمل هايي كه استاندارد 
كافي نيز دارند، توصيه نمي شود؛ چراكه بنزين 
عرضه شده در تمام جايگاه هاي عرضه سوخت 
كش��ور مطابق با اس��تانداردهاي شركت ملي 
پااليش و پخش، توليد و توزيع مي شود.به تازگي 
نيز شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اطالعيه 
در اين باره منتش��ر و اعالم ك��رد كه عرضه مواد 
افزودني و مكمل هاي بنزين مورد تأييد شركت 
ملي پخش نيست.با كم ش��دن بنزين سوپر در 
جايگاه ها بازار مكمل هاي بنزين داغ شده تا جايي 
كه حتي برخي از جايگاه دارها مالكان خودرو را 
مجبور به استفاده از مكمل هاي بنزيني مي كنند 
و اين در حالي اس��ت كه چندين سال است كه 

استفاده از اين مكمل ها توصيه نمي شود.

رشد 14 دالري نفت سنگين ايران
ش�انا| قيمت نفت خام س��نگين ايران در هفته 
منتهي به سوم ژانويه 2020 نسبت به مدت مشابه 
پارس��ال بيش از 14 دالر افزاي��ش يافت.قيمت 
نفت خام س��نگين ايران در هفته منتهي به سوم 
ژانويه، 65 دالر و 82 سنت ثبت شده است. قيمت 
نفت خام س��نگين ايران در هفته منتهي به سوم 
ژانويه 2019، 51 دالر و 9 سنت بوده است. نفت خام 
سنگين ايران يكي از 1۳ نوع نفت خام سبد نفتي 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( است.

تعهد اوپك به ثبات بازار نفت
رويترز| وزير انرژي امارات اعالم كرد كه سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( و متحدانش 

به ثبات بازار نفت متعهد هستند.
به گزارش خبرگزاري رويترز از ابوظبي، سهيل 
المزروع��ي، وزي��ر انرژي ام��ارات، روز ش��نبه، 
21 دي ماه اعالم كرد كه س��ازمان كش��ورهاي 
صادركننده نفت )اوپ��ك( و متحدانش به ثبات 
بازار نفت متعهد هستند. وي گفت: همه كشورها 
در اوپك پالس )اوپك و متحدانش(، نه به افزايش 
قيمت نفت، بلكه به تأمين توازن و تضمين عرضه 

كافي نفت در جهان، متعهد هستند.

رشد توليد ميدان مشترك 
نفتي كويت و عربستان

شانا| كويت پيش بيني كرد كه توليد روزانه نفت 
از منطقه بي طرف ميان اين كشور و عربستان تا 
پايان س��ال جاري ميالدي به 250 هزار بشكه 
مي رسد.به گزارش خبرگزاري رويترز از كويت، 
خالد الفاضل، وزير نفت كوي��ت، گفت: امضاي 
يادداشت تفاهم به معناي بازگشت توليد روزانه 
250 هزار بش��كه پي��ش از پايان س��ال 2020 
ميالدي است.كويت و عربستان پنج سال پيش 
به دليل اختالف، توليد نفت از دو ميدان نفتي در 
منطقه بي طرف ميان دو كشور را متوقف كردند. 
مجموع توليد اين دو كش��ور از اين ميدان ها به 
500 هزار بشكه در روز مي رسيد.وزير نفت كويت 
اعالم كرد افزايش ظرفيت توليد نفت اين كشور بر 
پايبندي آن به سهميه توليد خود در توافق جهاني 

كاهش توليد نفت، تأثير نمي گذارد.

هند بزرگ ترين خريدار نفت 
جهان مي شود

ايس�نا| مصرف نف��ت هند تا س��ال 2040 با 
س��ريع ترين روند نس��بت به هر اقتصاد بزرگ 
ديگري در جهان رشد خواهد كرد و اين كشور 
نفوذ فزاينده اي در بازارهاي انرژي جهاني پيدا 
مي كن��د. آژانس بين المللي ان��رژي )IEA( در 
گزارش��ي پيش بيني كرد تقاض��اي هند براي 
انرژي تا س��ال 2040 دو برابر مي شود و تقاضا 
براي برق حتي مي تواند س��ه برابر ش��ود كه به 
دليل رشد جمعيت و توسعه اقتصادي پرشتاب 

اين كشور است.
طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، هند در 
حال حاضر س��ومين مصرف كننده بزرگ نفت 
جهان، چهارمين پااليش��گر بزرگ نفت جهان 
و صادركننده بزرگ فرآورده هاي نفتي اس��ت. 
پيش بيني مي شود نرخ رشد تقاضاي هند براي 
نفت در اواسط دهه 2020 از چين پيشي بگيرد 
و هند را به بازار بسيار جذابي براي سرمايه گذاري 

پااليشگاهي تبديل كند.
وابس��تگي هند ب��ه واردات نفت كه در س��ال 
2018 بي��ش از 80 درص��د ب��ود، در دهه هاي 
آينده رشد بيشتري پيدا خواهد كرد. بنابراين 
هند امنيت انرژي را در اولويت سياس��ت هاي 
خود قرار مي دهد.همزمان اين كشور در زمينه 
استفاده از انرژي تجديدپذير به خصوص نيروي 
خورشيدي، رش��د قوي را شاهد بوده است. در 
حال حاضر تجديدپذيره��ا حدود 2۳ درصد از 
كل ظرفيت توليد برق هند را تشكيل مي دهند.

بر اساس گزارش اويل پرايس، دارمندرا پرادهان، 
وزير نفت هند ماه ميالدي گذشته گفته بود هند 
تا سال 20۳0 از چين سبقت گرفته و بزرگ ترين 
موتور رشد انرژي تجديدپذير جهان خواهد شد.

سامانه 
پيامكي 
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 تعادل 
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فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مجلس شوراي اسالمي: 

 بيش از همه ناراحتيم چون مسووليت داريم - عذرخواهي مي كنيم
چهارشنبه شب گذشته شرايط كامال جنگي  بود

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره به 
واكنش ايران به ترور سپهبد شهيد سليماني گفت: ما 
هيچ گزينه اي جز عكس العمل قدرتمند در مقابل اقدام 
امريكا نداشتيم؛ اگر غير از اين انجام مي شد شاهد ادامه 
اين رفتار به مقياس وسيع تا رسيدن به جنگ گسترده 

مي بوديم.
به گزارش ايسنا، سرلشكر سالمي در سخناني كه ديروز 
در مجلس شوراي اسالمي داشت، گفت: آنچه مي گويم 
خدا را شاهد مي گيرم چيزي است كه از قلب من جاري 
مي ش��ود و از اعتقادات و دردها و تجربيات من از اين 
ماجراس��ت. من از ميدان يك پيروزي شگفت انگيز و 
بي نظير كه ملت ايران در تاريخ حيات خود كسب كرده 
است، مي آيم. از جايي كه امريكا اين بار مستقيم و آشكارا 
از ايران بزرگ شكست خورد. هر چند غبارهاي حادثه 
غم انگيز سقوط هواپيما هنوز امكان نداده است ابعاد اين 
پيروزي كه جهان را به اعجاب واداشت، شناسايي شود. 

بعدها مي توان درباره آن دقيق تر سخن گفت.
وي ادامه داد: ما بعد از ترور و ش��هادت س��ردار عزيز و 
همرزمان ايش��ان كامال در فض��اي رواني يك جنگ 
ناشناخته با امريكا قرار گرفتيم. بعد از حادثه اين تصور به 
وجود آمد كه آن اقتدار و شكوه و اعتبار ملت بزرگ ايران 
تحت تاثير حادثه شهادت، آسيب ديده است. ما براي 
لحظاتي با احساس جزر در اقتدار ملي مواجه شديم. نياز 

اين بود كه دوباره به حالت مد برگرديم.
وي تصريح  كرد: فشار افكار عمومي براي انتقام بسيار 
س��نگين بود. ما هم مثل همه ش��ما و بيش از ش��ما 
تحت تأثير اين حادثه قرار داشتيم. ما يكي از بهترين 
برادرانمان را از دست داده بوديم. يك اسطوره و تكيه گاه 
بزرگ، اما وقتي مردم را مي ديديم ما با احساس متفاوتي 
مواجه مي شديم. امريكا فرمانده مان را شهيد كرده بود 
و به ما اخطار داده بود اگر عكس العمل نشان دهيد چه 
با تلفات يا بدون تلفات 52 نقطه از ايران را مي زنيم؛ اين 

حرف رييس جمهور امريكا بود.
س��المي اظه��ار ك��رد: م��ا از يك طرف تحت فش��ار 
س��رعت العمل براي انتقام بوديم، باي��د اقدام متقابل 
را چس��بيده به حادثه انجام مي داديم. حادثه براي ما 
غافلگيركننده بود و امريكا آمده بود حرف خود را به ملت 
بزند و ملت ايران را براي هميشه بشكند و دست هاي ما 
را ببندد و قبض يد كند و نشان دهد كه مسير تقابل ما 
با او يك سويه است. او مي زند و ما پاسخ نمي دهيم و در 
يك چشم انداز راهبردي به تصاعد يك  تهاجم يك جانبه 
اين روند مي انجاميد و اين منطق قدرت هاست. هرگاه 
در مقابل خود مقاومت ببينند خطوط فشار را گسترش 
مي دهند. فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي ادامه 
داد: فكر كنيد ما بايد به سرعت پاسخ مي داديم، در عين 
حال كه دشمن مي گفت عكس العملش در مقابل پاسخ 
ما س��نگين خواهد بود. در اينكه بايد عكس العملمان 
مقتدرانه مي بود هيچ گزينه ديگري نداش��تيم. غير از 
آن اگر انجام مي شد به ادامه اين رفتار به مقياس وسيع 

تا رسيدن به جنگ گسترده مسير ديگري نمي ماند.
فرمانده كل سپاه پاس��داران با بيان اينكه ما بايد چند 
توف��ق به دس��ت مي آورديم، يادآور ش��د: يكي توفق 
اطالعاتي بود. ما بايد تعيين مي كرديم كجا را، چقدر 
و با چه شدتي بزنيم. دوم توفق فناوري بود كه آن چه 
را پرواز مي داديم آسيب نبيند و سالم به مقصد برسد. 
اندازه آن هم بايد با مقياس عمل امريكا تناسب داشته 
باشد؛ چراكه او شهيد ما قاسم سليماني را شهيد كرده 
بود و همچنين بايد قبل از تدفين شهيدمان اين اتفاق 
مي افت��اد. وي در ادامه يادآور ش��د: اينها همه عناصر 
اصلي قدرتند. يعني وقتي اين عناصر وجود دارد يك 
ملت، هويت، حيات، عزت، اقتدار، موجوديت و احترام 
دارد و سرافكنده نيست. ملتي كه سرفراز است، زنده 
است. ما بايد يك موجي از سرزندگي جديد در جامعه 
ايجاد مي كرديم تا تراز بين المللي نظام مان دوباره ارتفاع 
مي گرفت. ما نمي توانيم زير س��قف ارتفاع شايس��ته 

نظام مان در جهان زندگي كنيم.
سالمي با تاكيد بر اينكه ما بزرگ هستيم، عنوان كرد: 
براي اين عمليات طراحي ها بايد دقيق انجام مي شد. 
غلبه ب��ر امريكا از نظ��ر فناوري و تكنول��وژي صورت 
مي گرفت، چون اين يك نبرد تكنولوژيك، تاكتيكي 
و استراتژيك بود. امريكا نبايد موشك هاي ما را مي زد 
و اگر موشك ها به هدف نمي رسيد دقيق نبود يا ويران 

نمي كرد مي دانيد چه اتفاقي مي افتاد؟
وي در ادامه تاكيد كرد: ما بايد اطالعاتي از نقاط هدف به 
دست مي آورديم. جنگ با امريكا در ميدان تكنولوژيك 
جنگ نقطه هاست نه مساحات. بعد از آن به گونه اي بايد 
عمل مي كرديم كه تصور دشمن را در عكس العمل فرو 
مي نشانديم. ما بايد با شكل دهي به واقعيت هاي سخت 
او را روي زمين متوقف مي كرديم و اين دشوارترين كار 

به نظر مي رسيد.

فرمانده كل سپاه همچنين تصريح كرد: قسم مي خورم 
فرماندهاني كه در اين عمليات نقش داشتند در چند 
شبانه روز ش��ايد براي يك ساعت نخوابيدند و اگر هم 
ساعتي خوابيدند اين خواب توأم با دغدغه فراوان بود نه 
نگراني. ما مي خواهيم از يك جنگ بزرگ با يك جنگ 

جلوگيري كنيم و اين تنها راه ماست.
وي در ادامه اظهار كرد: م��ا بايد غافلگير مي كرديم و 
دشمن را فريب مي داديم و براي واكنش متقابل آماده 
مي شديم. لحظه اي جاي ما بنشينيد و بگوييد پايگاه 
امريكايي را مي زنم در حالي كه او گفته 52 نقطه ايران 
را مي زنم و عكس العمل نش��ان مي دهم. در اين حال 

شما چه مي كنيد؟
س��المي همچنين بيان كرد: قرار ب��ود به يك جنگ 
ناشناخته قدم بگذاريم و مي خواستيم براي اولين بار با 
امريكا رودررو شويم. اين شجاعانه ترين، حكيمانه ترين 
و الهي ترين تصميم تاريخ ايران است كه بر پايه منطق، 

تدبير، تفكر و قدرت استوار است.
وي با اش��اره به برنامه ريزي هاي ص��ورت گرفته براي 
اين عمليات خاطرنش��ان كرد: ما از روز جمعه تا شب 
چهارشنبه همه چيز را آماده كرديم. فكر كنيد كه بايد 
زير رصد قوي ترين قدرت اطالعاتي عالم شما سامانه ها 
را گسترش دهيد و جابه جا كنيد و به اين دليل ما براي 
چندين مرحله جنگ با احتمال گس��ترش دامنه به 

صورت دقيق برنامه ريزي كرديم.
فرمانده كل س��پاه با تاكيد بر اينكه از ديد ما هيچ چيز 
هنوز تمام نشده است، افزود: ما به خدا تكيه كرده ايم 
و اي��ن عمليات بزرگ انجام ش��د. ش��ب عمليات هم 
چون مي گفتيم انتقام مي گيريم و وقتي من به عنوان 
يك فرمانده نظام��ي اين موضوع را اع��الم كردم اين 
مشخص بود كه تمام سيستم هاي پروازي، پدافندي و 
 جنگ الكترونيك روي آسمان بود. يعني امريكايي ها 

تمام قد آماده بودند.
وي با بيان اينكه انتخاب هدف خيلي مهم بود، يادآور 
شد: ما ابتدا پايگاه التاجي را انتخاب كرديم ولي چون 
نزديك بغداد بود هدف را تغيير داديم. اتفاقا دشمن هم 
خيلي از نقاط را تخليه كرد و به پايگاهي منتقل كرد كه 
ما در تغيير هدف آن را انتخاب كرديم يعني عين األسد 

در 160 كيلومتري بغداد.
سالمي در ادامه تاكيد كرد: ما اين بار بر مبناي گرفتن 
تلفات انس��اني هدف گذاري نكردي��م و واقعا هدف ما 
كشتن سربازان دش��من نبود و اهميتي نداشت. آنجا 
تجهيزات راهبردي دشمن مثل بالگردهاي بلك هاوك، 
آپاچي ها، پهپاده��اي اوكيو9 و غيره در آش��يانه ها و 
سوله هاي متعدد نگهداري مي شدند ولي بايد نقطه به 

نقطه زده مي شد.
فرمانده كل سپاه پاس��داران در ادامه با اشاره به حمله 
ايران با پايگاه عين االس��د، يادآور ش��د: اين شكستن 
يك اعتبار جهان��ي و خرد كردن آن و مچاله كردن آن 
بود، تخريب فيزيكي هم فقط براي اين بود كه بگوييم 
اينقدر برتري داريم كه هر نقطه اي را بخواهيم مي زنيم 
و اين اتفاق افتاد، در توضيحات سردار حاجي زاده هم 
اين را ديديد. س��المي ادامه داد: موش��ك كروز دقيق 
اس��ت و وقتي دقت دارد هيچ ك��س تعجب نمي كند، 
ولي موشك بالس��تيك وقتي نقطه زن مي شود يعني 
انتهاي تكنولوژي، و ما اين توفق فناوري را پيدا كرديم، 

دو موش��ك به صورت طبيعي قبل از رسيدن به عراق 
در ايران fail شد و بقيه بدون آسيب هدف ها را مورد 

اصابت قرار دادند.
وي اضافه كرد: اينكه رييس جمهور امريكا بعدا اعالم 
كرد هيچ تجهيزات و هيچ نفري آسيب نديده طبيعي 
بود، هر كسي براي عقب نشيني و خروج نيازمند يك 

مفر است ولي واقعيت ها قابل كتمان نيست.
فرمانده كل سپاه پاسداران در ادامه افزود: ما بعد از آن 
جنگ الكترونيك را داريم كه مدرن ترين جنگ امروز 
است و وقتي ش��روع كرديم همه پرنده هاي امريكايي 
ناپديد شدند و داخل پايگاه ها نشستند. اين يك برتري 
ديگر بود. امريكا در دنيا دو برتري هوايي و الكترونيك 
دارد كه اين برتري در يك مقياس محدود شكس��ت 
و م��ا از نظر تاكتيكي موفق ش��ديم، چون دقيق همه 
هدف ها را زديم و تركيب اين دو يك غافلگيري و برتري 
تكنولوژيك و تاكتيكي بود كه به برتري استراتژيك ما 
انجاميد. سالمي همچنين گفت: ما اعالم كرديم كه اگر 
عكس العمل نشان دهيد واكنش بعدي سخت تر خواهد 
بود. ما در اينجا در يك موقعيت جديد قرار گرفتيم. اول 
امريكايي ها خيلي تهديدهاي متنوع كردند و ما براي 
واكنش هاي بعدي آماده بوديم تا غروب چهارشنبه كه 
رييس جمهور امريكا عقب نشيني آشكار خود را اعالم 
كرد و پش��ت به دوربين ها حركت كرد و من احساس 

كردم امريكا تمام شده است.
وي خاطرنش��ان كرد: فرمانده هوافض��اي ما كامال در 
صحنه در حال جنگ بود و همه ما در حال جنگ بوديم 
اينطور نيست كه ساكت بنشينيم، بلكه بايد در دريا همه 
توانمندي خود را آماده مي كرديم كه اينطور بود و مدام 
در معرض جديد قرار مي داديم. در زمين حتي براي كار 
زميني آماده شده بوديم و همه چيز آماده بود. آن شب 
همه بالگردها و هواپيماهاي امريكايي از منطقه خليج 
فارس تا شمال عراق همه روي آسمان بودند و ما براي 

پاسخ به اين تهديد 52 نقطه اي آماده بوديم.
وي با بيان اينكه آن شب شرايط كامال جنگي بود، يادآور 
شد: قسم مي خورم كه هيچ كس نخوابيد تا اينكه اين 
ماجرا اتفاق افتاد. م��ن واقعا عرض مي كنم ما در عين 
حال كه يك پيروزي بزرگ به دست آورده بوديم حتي 
قبل از اينكه متوجه شويم احتماال موشك ما به هواپيما 
اصابت كرده به دليل سقوط هواپيما تلخ كام شديم. ما 
در باالترين حد آماده باش بوديم زيرا تهديد متقابل ما 
هوايي و موشكي بود و پدافندها در اين زمينه قلب اين 
عكس العمل را نشان مي دادند. آنها بايد جنگ را ادامه 
مي دادند. ما سامانه ها را گسترش داده بوديم تا از منافع 
ملت دفاع كنيم و اجازه ندهيم آتش دشمن بر سر مردم 
يا منافع آنها ببارد. نبايد اجازه مي داديم دشمن به اين 

سرزمين تعرض كند. همه آماده بودند.
فرمانده كل سپاه پاسداران ادامه داد:همچنين در ميان 
غوغا گاهي خبرهاي متفاوتي مي رسيد. به سامانه هاي 
ما خبر پرواز تعدادي ك��روز را داده بودند. بچه هاي ما 
كه كنار س��امانه بودند خود را براي انهدام موش��ك يا 
هواپيماي دشمن آماده كرده بودند، چون كروز به لحاظ 
سرعت اساسا هواپيماي بدون سرنشين بزرگي است 
كه با مختصات هواپيماي با سرنشين حركت مي كند و 
فقط خلبان ندارد و در ارتفاع پايين پرواز مي كند. برادر 
ما در باالترين حد آمادگي قرار داشت و چون به او خبر 

پرواز كروزه��ا را داده بودند و براي لحظاتي ارتباطش 
با اس اوس��ي قطع شده بود كه خبر كروزها را بشنود با 
همان تصور وقتي اين هواپيما پرواز مي كرد روي صفحه 
رادار به يقين رسيده بود كه اين يك تهديد جدي است، 
موقعيت پرواز هواپيما نسبت به سامانه به گونه اي بود 

كه هدف نزديك شونده تلقي مي شد.
سالمي ادامه داد: معموال وقتي هواپيماها هم  راستا با 
سامانه ها و رادارها قرار مي گيرند، سطوح مقطع راداري 
آنها كوچك مي ش��ود. اگر عمود بر مس��ير رادار قرار 
بگيرند به دليل اينكه بدنه هواپيما در معرض امواج قرار 
مي گيرد بزرگ تر نشان داده مي شود و قابليت تفكيك 
بيشتر است. اين فضا، فضاي جنگي است. به فرد اين 
خبر رسيده و او با محاس��به اين مطلب كه دقيقا يك 
كروز است اقدام به شليك مي كند و تصور مي كند كه 
كروز را منهدم كرده است. برادران ما از همزماني شليك 
و سقوط هواپيما مشكوك شده بودند. خدا گواه است 
ما خودمان منشأ ايجاد اين فرضيه شده ايم كه ممكن 
است موشك ما اصابت كرده باشد و اين فقط به دليل 
همزماني بود و اگر ما خود مبدأ شكل گيري اين فرضيه 

بوديم هيچ كس نمي توانست متوجه شود.
وي خاطرنش��ان كرد: ما هيچ چيز را دست نزديم. نه 
جابه جاي��ي قطعات هواپيما و بره��م زدن صحنه و نه 
جابه جايي سامانه و نه گراف هاي راداري صورت نگرفت. 
سردار حاجي زاده در منطقه بود و منتظر عكس العمل و 
كل صحنه را از خليج فارس تا آنجا رصد مي كرديم كه 
اگر اتفاقي بيفتد، زمين، دريا و هوا فعال شود. به ما خبري 
رسيد كه به اين پديده مشكوك هستيم . به برادران مان 
گفتيم بيشتر بررسي كنيد ترديد جدي وجود داشت.

س��المي ادامه داد: تصور اين بود كه چون هواپيما در 
ابتداي حركت و پر از سوخت بوده اگر موشك پدافندي 
به آن بخورد منفجر و مش��تعل مي شود. در حالي كه 
تصاور نش��ان مي داد موتور و بال آتش گرفته و آرام در 
حال س��قوط كرد. كس��ي تصور نمي كرد موشكي به 
هواپيما اصابت كرده باش��د. برادران ما كه اين شليك 
را انجام مي دهند، نه براس��اس معاينه چشمي، بلكه 
براساس صفحات رادار و ديد الكترونيك قضايا را تحليل 
مي كنند وقتي به هدف مي خورد تصورش اين اس��ت 
كه كروز اس��ت. ما بررسي هاي بيشتري انجام داديم و 
احتمال اثبات اين فرضيه بيشتر مي شد اما واقعا تا غروب 
چهارشنبه هرگز به اطمينان نرسيديم ولي احساس 

مي كرديم اين فرضيه غلبه پيدا مي كند.
فرمانده كل س��پاه پاس��داران اضافه كرد: س��تاد كل 
نيروهاي مسلح تيمي از متخصصين را صورت بندي 
كرد. ما متخصصين خود را در اختيارشان قرار داديم 
و آنها ماج��را را از همه زوايا از جمله ش��اهدان عيني، 
اپراتورهاي سامانه و حضور ميداني در نقطه سقوط و 
مشاهده همه قطعات بررسي كردند. ما حتي اين كار 
را هم نكرديم كه قطعات را براي تس��ت به آزمايشگاه 
ببريم و نتيجه بگيريم كه آيا مواد منفجره وجود دارد 
يا تركشي از جنس سامانه است. اين بررسي ها هفته ها 
طول مي كشيد. در جهان هواپيماها كه سقوط مي كنند 
هفته ه��ا و گاهي ماه ها، س��ال ها و گاهي ت��ا ابد طول 
مي كش��د تا نتايج را اعالم كنند حتي جعبه سياه هم 
بازخواني نشد يعني اگر مي خواستيم همه چيز را بررسي 

كنيم شايد هفته ها به طول مي انجاميد.

وي يادآور شد: ما در عرض يكي دو روز به اتقان رسيديم 
و فضا را براي بررسي كامل نبستيم. خودمان به اثبات 
مساله كمك كرديم چون حادثه بزرگي بود تا باالخره 
تيم كارشناسي به نتيجه رس��يد در اثر خطاهايي كه 
صورت گرفته هواپيما سقوط كرده و شروع به تنظيم 
بيانيه و اطالع رس��اني براي مردم كرديم. در حالي كه 
فرمانده ما در جنگ بود و ما در اين ميدان قرار داشتيم 

و همين االن هم معركه را پايان يافته تلقي نكرديم.
سالمي با بيان اينكه ما در جنگ با امريكا بوده و هستيم، 
گفت: ما سرباز ملت و فدايي مردم هستيم. خداي بزرگ 
را به شاهد مي گيرم دوست داشتم داخل هواپيما باشم و 
با آنها سقوط كنم و بسوزم و شاهد اين ماجراي غم انگيز 
نباشم. ما عادت كرديم فداي ملت شويم. يك بار سپاه 
كامال ش��هيد اس��ت. من جان فرزندانم را با اين حرف 
معاوضه مي كنم كه آرزويي در بين من و برادرانم نيست 
جز اينكه روزي به پاي آرزوهاي ملت، رفاه، پيشرفت و 
امنيت آنها تكه تكه و قرباني شويم. فرمانده ما كه رفيق 

صميمي هم بوده ايم چيزي جز اين آرزويش نبود.
فرمانده كل سپاه پاس��داران اضافه كرد: اينها خانواده 
ما، بچه هاي ما، م��ادران و پدران و ب��رادران ما بودند. 
من هيچ وقت در طول عمرم اينقدر ش��رمنده نبودم. 
ممكن است كه خطا كرده باشيم كه كرديم و تعدادي از 
هموطنان به خاطر خطاي ما شهيد شدند. اما غيرعمد 
بوده، عذرخواهي مي كنيم و جبران مي كنيم و اجازه 
نمي دهيم يك نفر از مردم ما آس��يب ببيند. ممكن و 
استوار مي ايستيم ولي زانو نمي زنيم. تا ما هستيم حتي 
اگر هم��ه قدرت ها هم با يكديگر متحد ش��وند اجازه 

نمي دهيم تار مويي از سر شما و مردم كم شود.

  تع�دادي از نماين�دگان در واكنش به اين 
سخنان سردار سالمي اهلل اكبر و احسنت گفتند 
وي همچنين يادآور ش��د: به خدا در يك هفته و شايد 
10روز تلويزيون نديديم كه بفهميم چه اتفاقي مي افتد. 
در عين حالي كه حادثه را مديريت مي كرديم به فكر اين 
بوديم چطور دوباره اگر اتفاق افتاد عمل كنيم. از هيچ 
چيز نگران نباشيد، فرمول همه چيز را به دست آورديم 
و سربلنديم اگرچه اشتباه كرديم. خداوند، ملت ايران و 
خانواده هاي اين عزيزان ما را ببخشند. ما براي اين حادثه 

مصمم تر شديم كه به هر شكل ممكن جبران كنيم.
سالمي با بيان اينكه ممكن است اين تصور ايجاد شود 
كه مي خواهم حادثه بعدي را در اين حماس��ه بزرگ 
ادغام كنم، اف��زود: من اكراه دارم بگويم كه چه اتفاقي 
افتاده است. وي در ادامه تاكيد كرد: داستان رجزخواني 
امريكا براي ايران تمام ش��ده اس��ت. ايران بلند شده و 
سر برافراشته اس��ت. امروز همه جهان قدرت ايران را 
باور دارد. نگاه كنيد اين كشورهاي مرتجع منطقه اين 
سعودي ها چه نگاهي دارند و اروپايي ها چگونه به ماجرا 
نگاه مي كنند. هر وقتي يك قدرت بزرگ در مقابل عملي 
به اين بزرگي در بي عملي ماند، اين يعني قدرت شما 

فوق تصور است.
فرمانده كل سپاه پاسداران درباره نحوه اطالع رساني 
سقوط هواپيماي اوكرايني يادآور شد: چون هواپيماي 
كش��وري به دليل حيطه بندي هايي كه وجود دارد در 
جريان مسائل ما نبودند ممكن است در اطالع رساني 
صحبت هايي كرده باش��ند اما آنها مطل��ع نبودند. به 
خدا آنه��ا آدم هاي صادقي بودن��د و اين نظام بهترين 

نظام است.
وي ادامه داد: ببينيد در كجاي دنيا يك نيروي نظامي 
خ��ودش تالش مي كند حقيقت را ثاب��ت كند و آن را 
كتمان نمي كند. اينكه دنيا فرضيه مي سازد، هميشه 
بوده اس��ت. ما كه از ترس اين كار را نكرديم. ترس��ي 
وجود ندارد. هنوز هم مي گويم ما در اثناي جنگيم، ولي 
نمي گويم اين اتفاق قابل توجيه است. اين اشتباه در يك 
نقطه رخ داده و ما وقتي اطالع پيدا كرديم اطالع رساني 
كرديم. سالمي با تاكيد بر اينكه حاضريم هر تصميمي 
هر چه كه باش��د بپذيريم، افزود: ما تسليم اراده ملت 
عزيز و بزرگوار ايران هستيم. ما بيش از همه ناراحتيم 
چون مسووليت داريم و هيچ وقت فكر نمي كرديم روزي 
توسط ما به مردم مان آسيب وارد شود. فرمانده كل سپاه 
پاسداران با عرض تسليت به ملت ايران، رهبر انقالب و 
خانواده قربانيان هواپيماي اوكرايني تاكيد كرد: ما اين 
عزيزان را خانواده هاي خود مي دانيم و بسيار برايمان 
شريف، عزيز و گرامي هستند. از روزي كه اسامي آنها به 
دست مان رسيد، سپاه همه استان ها را بسيج كرديم تا 
فرماندهان به اتفاق مسووالن و معتمدين محلي به آنها 

سر بزنند و از آنها دلجويي كنند.
سالمي در پايان تصريح كرد: ما تالش مي كنيم كه در 
شأن شهدا تشييع پيكر اين عزيزان صورت گيرد؛ چراكه 
اين عزيزان نمادهاي شعائر ما هستند و بايد مورد احترام 

و تكريم ما قرار بگيرند.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: احتمال 
نفوذ دشمن در حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني قابل 

بررسي است.
به گ��زارش خانه مل��ت، محمدحس��ين فرهنگي در 
نشست علني ديروز )يكش��نبه، 22 دي ماه( مجلس 
شوراي اسالمي در نطق ميان دستور با عرض تسليت به 
مناسبت فرا رسيدن ايام فاطميه)س(، گفت: شهادت 
س��ردار س��پهبد حاج قاسم س��ليماني دل هاي همه 
مظلومان، مسلمانان و هم ميهنان را آتش زد و فضاي 

جديدي در كشور ايجاد كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
افزود: حوادث تلخ، كشته ش��دن عده اي از هموطنان 
كرماني در تشييع سردار سليماني، سقوط هواپيماي 

اوكرايني، تصادف اتوبوس تهران- گنبد و ريزش تونل 
در جيرفت بر مصائب ملت افزود.

وي با بيان اينكه پاس��خ جمهوري اسالمي به حركت 
تاكتيك��ي و فريبكارانه رييس جمه��ور امريكا جاي 
تحليل فراوان دارد ،ضمن ابراز همدردي با خانواده هاي 
جانباختگان سانحه سقوط هوايپماي اوكرايني، تصريح 
كرد: در مورد اين حادثه سوال ها و ابهامات زيادي براي 
مردم مطرح اس��ت و مي طلبد مسووالن به آنها پاسخ 
دهند؛ اينكه فرمانده هوا و فضاي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي كه از ذخاير و سرمايه هاي كشور است مي گويد 
در همان س��اعات اوليه موضوع را به مسووالن ذيربط 
اطالع داده بوديم علت اين ناهماهنگي ها در چند روز 

اطالع رساني نادرست چه بوده است؟

عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با طرح اين 
سوال كه مگر رييس جمهور رييس شوراي عالي امنيت 
ملي و رييس دولت نيست، گفت: چرا به دستگاه هايي 
مانند سازمان هواپيمايي كشوري اطالع داده نشد؟ آيا 
آسيب به باور و اعتماد عمومي آن هم بعد از همگرايي 
بي نظير و گسترده در جريان تجليل از سردار سليماني 

آسيب اندكي است؟
فرهنگي ادام��ه داد: چرا مس��ووالن مربوطه موضوع 
چرخش هواپيما و علت آن را بررسي نمي كنند و مناطق 
ممنوع پروازي با سازمان هاي هواپيمايي و شركت هاي 
هوايي و ساير مسووالن ذيربط هماهنگ نمي شوند؟ آيا 
حضور خبرنگار يك شبكه تلويزيوني مخالف نظام در 
آن منطقه و فيلمبرداري از صحنه سقوط در آن لحظه 

تصادفي بوده و تداعي همان لحظه اي را نمي كند كه 
مرحوم ندا آقا سلطان تير مي خورد و اتفاقا يك فرد خاص 
مرتبط با اين شبكه ها از تمام لحظات حادثه فيلمبرداري 
مي كند؟ آيا احتم��ال نفوذ، عمدي بودن واقعه و علت 
واقعه اختالل در س��امانه و سيستم الكترونيكي قابل 

بررسي نيست؟
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي 
اسالمي يادآور شد: اينكه همزمان مسووالن امريكايي 
ايده را به طور جدي مطرح مي كنند و همزماني با تمامي 

حوادث گفته شده جاي بررسي ندارد؟
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
يادآور شد: در شرايط فعلي همگرايي مردم و آنچه مردم 
ما در جاي جاي جمهوري اس��المي ايران در ارتباط با 

اظهار ارادت به مقام سردار سپهبد شهيد سليماني ابراز 
كردند بايد اس��تمرار يابد و بايد از پاسخ هاي سخت و 
كوبنده اي كه جمهوري اسالمي ايران در عرصه هاي 

مختلف از خود به نمايش گذاشت تقدير كنيم.
وي افزود: در اين زمينه ه��ا اقدامات خود را در ارتباط 
ب��ا رهگيري نف��وذ در داخل و رصد ك��ردن حركات و 
نمايش هاي فريبكارانه دش��من جنايتكارمان را كه با 
تروريسم داخلي سابقه بي نظير از خود برجاي گذاشت 
بايد اس��تمرار دهيم؛ از همه مردم در سراس��ر كشور 
سپاسگزاري مي كنيم كه صبورانه و با دقت مسائل را 
پيگيري و هوشياري خود را در مورد كارهاي تخريبي كه 
دشمن در ارتباط با حوادث مختلف به نمايش مي گذارد 

حفظ مي كنند.
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 مشاركت راهبردي 
در فضاي »فشار حداكثري«

راهبرد پكن براي دسترس��ي ام��ن و بلندمدت به 
انرژي در كنار خصايص سياس��ي و اقتصادي ايران 
س��بب ش��ده هر 2 كش��ور به ويژه در حوزه انرژي 
مشاركت راهبردي را هدف گذاري كنند. تحليلگران 
اعتقاد دارند اهداف اقتصادي و ژئوپليتيك مي تواند 
موجب نزديكي بيش��تر روابط تهران و پكن شود. 
اصلي ترين راهبردي كه چين در برهه هاي كوتاه و 
ميان مدت براي دستيابي به منابع انرژي ارزان تر در 
پيش مي گيرد، تأمين انرژي از بازارهاي پرريسك 
و از كشورهايي است كه روابط اقتصادي و سياسي 
مستحكمي با امريكا ندارند يا به عبارتي متحد كاخ 
سفيد به شمار نمي روند. مهم ترين شاهد براي اجراي 
اين سياست را مي توان به واردات عمده نفت از ايران 
در دوران تحريم هاي اقتصادي و س��رمايه گذاري 
در كش��ورهاي كم ثبات چون افغانستان و عراق يا 
قلمرو دولت هاي آفريقايي ديد. به اعتقاد تحليلگران 
مسائل اقتصاد سياسي، نگاه فوق باعث شده تا چين 
به منابع انرژي ايران همواره نگاهي راهبردي داشته 
باشد. از منظري ديگر، پكن با توجه به مواضع انقالبي 
جمهوري اس��المي ايران در مقابل غرب و امريكا، 
سعي كرده است از طريق همكاري و سرمايه گذاري 
در بخش انرژي ايران، نيم نگاهي به حوزه هاي ديگر 
روابط با ايران نيز داشته باشد. هرچند شركت هاي 
نفتي چين به شكل فعال در پروژه هاي نفتي و گازي 
س��اير كش��ورها چون كويت، عمان، قطر، سوريه، 
امارات متحده عربي و يمن حض��ور دارند، تمركز 
اصلي آنها بر دو كش��ور اصل��ي توليدكننده نفت 
يعني عربستان و ايران است. اگرچه اين دو كشور از 
بزرگ ترين توليدكنندگان نفت در منطقه به شمار 
مي آيند، ماهيت روابط خارجي شان در چارچوب 
نظام بين الملل با يكديگر متفاوت است. نياز روزافزون 
چين به انرژي و نوع نگاه تهران به نظام بين الملل، 
مهم ترين نقش را در شكل دهي به روابط اين كشور 
با ايران ايفا مي كند. توسعه اقتصادي بي وقفه چين، 
اهميت تداوم دسترسي به نفت )كه ترجيحا از خليج 
فارس باشد( را بيش از پيش برجسته ساخته است. 
از س��ال 2011، چين بزرگ ترين واردكننده نفت 
خليج فارس در جهان شد و از آن زمان، واردات نفت 
خاورميانه منبع اصلي مصرف اين كشور محسوب 
مي شود. در سال 201۴، ايران 10 درصد از واردات 
نفتي چين را تأمي��ن مي كرد. ب��ه دنبال پذيرش 
عضويت چين در س��ازمان تجارت جهاني در سال 
2001، روابط پكن با تهران نزديك تر شد. واردات 
نفت چين از ايران در سال 2000 تا 2009 دوبرابر 
شد. با اين وجود، واردات چين از عربستان سعودي 
نيز در همين دوره افزايش چشمگيري داشت. در 
دوره  پس از امضاي توافق هس��ته اي حتي واردات 
نفت چين از ايران به ۷00 هزار بشكه در روز رسيد.

   چين و درياي عظيم انرژي ايران
ايران از نظر ذخاير گاز و نفت به ترتيب در رتبه دوم و 
چهارم قرار دارد و به همين علت به شدت مورد توجه 
چين قرار دارد. در حال حاضر چين بخش مهمي از 
نفت خود را از ايران وارد مي كند و در زمينه خريد گاز 
طبيعي مايع از تهران نيز برنامه ريزي هاي مفصلي 

انجام داده است.
در دو دهه گذشته، تهران و پكن سلسله قراردادهايي 
را به مدت 25 سال و به ارزش بيش از 200 ميليارد 
دالر امض��ا كرده ان��د. اي��ران پيش از اي��ن از گروه 
شركت هاي سينوپك درخواست كرده بود تا برنامه 
كلي بهبود منابع انرژي در ايران را تدوين كند. در اين 
طرح، برنامه هاي اكتشاف، حفاري و توسعه صنايع 
پتروشيمي و گاز طبيعي مد نظر قرارگرفت. در اكتبر 
200۴، مجموعه سينوپك چين و ايران قراردادي 
به ارزش حدود يكصد ميليارد دالر براي دستيابي 
به 250 ميليون تن گاز طبيعي مايع و 150 تا 160 
هزار بشكه نفت خام در روز به امضا رساندند. ضمن 
اينكه در س��ال 2009 پكن و تهران ق��راردادي به 
ارزش ۸.2 ميليارد دالر براي توسعه پااليشگاه نفت 
اراك را تنظيم كردند. انديشكده »شوراي سياست 
خاورميانه« در مورد اهميت ايران در راهبرد انرژي 
چين آورده است: روابط ايران و چين از دهه 19۷0 
ش��كلي تازه پيدا كرد و حتي در دوره جنگ ايران 
و عراق هم گس��ترش بيش��تري پيدا كرد. در دهه 
19۸0 فروش تسليحات مهم ترين بخش از روابط 
تهران-پكن را تش��كيل مي داد. اي��ن روابط اما در 
دوره هاي بعد به حوزه هاي ديگر صنعتي، نظامي و 
هسته اي گسترش پيدا كرد. در سال 200۳ تجارت 
با ايران تنها 0.6 درصد از كل تجارت خارجي چين را 
تشكيل مي داد ، چين ششمين شريك تجاري بزرگ 
ايران بود و ميزان واردات نفت اين كشور از ايران هم 
بين 200 تا ۳00 هزار بش��كه در روز بود. اما اكنون 
پكن مهم ترين شريك تجاري تهران شده است. در 
سال 200۴ ايران و چين تفاهم نامه هايي را در حوزه 
انرژي در ميدان هاي نفتي و گازي مختلف به امضا 
رساندند كه در قبال آن ايران ساالنه 10 ميليون تن 
گاز طبيعي مايع را به مدت 25 سال به چين صادر 
مي ك��رد. در آن زمان تواف��ق 100 ميليارد دالري 
ميان ايران و چين به امضا رس��يد كه در سال هاي 
بعد همكاري در حوزه انرژي رشد بيشتري هم پيدا 
كرد. اين روابط به گونه اي بود كه دو طرف به نوعي 
در حوزه انرژي شريك استراتژيك يكديگر به شمار 
مي رفتند.  روابط اقتصادي چي��ن و ايران بر محور 
تأمين نفت خام و مواد معدني راهبردي براي پكن 
و در طرف مقابل ارايه فناوري و تجربيات به صنايع، 
معادن، حمل و نقل، س��اخت و س��از و انرژي ايران 

پايه ريزي شد.
تمايل چين به همكاري با ايران به هيچ عنوان كاهش 
نيافته است. حتي سال گذشته خبرهايي مبني بر 
س��رمايه گذاري چهارصدميليارد دالري چين در 
بخش انرژي ايران در رسانه ها دست به دست مي شد 
كه البته با توجه به »فشار حداكثري« واشنگتن بر 
تهران و پكن در كنار تنگ تر شدن حلقه تحريم ها، 

موانع متعددي در اين زمينه به چشم  مي آيد.

مسووالن به ابهامات در خصوص حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني پاسخ دهند
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واكاوي تفاوت هاي مصوبات كميسيون تلفيق با اليحه بودجه 99

افزايش عوارض گمركي لوازم آرايش تصويب شد
گامي در جهت شفافيت ماليات وكال

مصوب��ات كميس��يون تلفيق در روزهاي گذش��ته 
برخي تفاوت هاي اساس��ي با اليح��ه بودجه دولت 

داشته است. 
براي مثال به رغم بي توجهي دولت در ايجاد شفافيت 
در ماليات هاي دريافتي ازوكال، مجلس قوه قضاييه 
را مكلف كرده است و به منظور افزايش درآمدهاي 
مالياتي دولت از مس��ير ابطال تمب��ر مالياتي، قوه 
قضاييه را مكلف كرده است كه نهايتًا ظرف يك ماه 
پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الكترونيك 
را به منظور تنظيم قرارداد الكترونيك بين وكيل و 

موكل راه اندازي كند.
 

 برداشت از صندوق معادل بدهكار شدن دولت
به گزارش »تعادل«، اين روزها كميس��يون تلفيق 
مجلس ش��وراي اس��المي اقدام به بررسي بندها و 
تبصره ه��اي مختلف اليحه بودجه س��ال 99 كرده 
و در صورت ل��زوم برخي تغيي��رات را در آن اعمال 
مي كند. در ادامه برخي از تغييرات اعمال ش��ده از 

سوي مجلس بررسي شده است.
يكي از موارد اليحه كه مجلس روي آن بحث فراواني 
داشت موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملي 
است. آنگونه كه در اليحه دولت آمده است: »سهم 
صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت 
و ميعان��ات گازي و خالص ص��ادرات گاز 20 درصد 

تعيين مي شود. 
همچنين بان��ك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
مكلف اس���ت در ط�ول س��ال و متناسب با وصول 
منابع، بالفاصله نسبت به واريز اي�ن وج�وه و س�هم 
14.5 درصد شركت ملي نفت ايران از كل صادرات 
نفت خام و ميعانات گ�ازي )مع�اف از تقس�يم س�ود 
س��هام دولت( و س��هم چهارده و نيم درصد 14.5 
درصد ش��ركت دولتي تابع��ه وزارت نفت از مح�ل 
خ�الص صادرات گاز طبيعي )معاف از تقسيم سود 
سهام دولت و ماليات با نرخ صفر( و همچن�ين س�هم 
3 درصد موض��وع رديف درآمدي 210109 جدول 
ش��ماره 5 اين قانون اقدام كن�د. مب�الغ م�ذكور به 
صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و 

تسويه مي شود..
با اين حال مصوبه كميس��يون تلفيق در اين زمينه 
تغييراتي جدي كرد. طبق مصوبه كميسيون تلفيق 
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات 
نفت خ��ام و ميعانات گازي و خال��ص صادرات گاز 

20درصدي تعيين مي شود. 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هم مكلف است 
در طول سال و متناس��ب با وصول منابع، بالفاصله 
نسبت به واريز اين وجوه و سهم 14.5 درصد شركت 
ملي نفت اي��ران از كل صادرات نفت خام و ميعانات 
گازي )معاف از تقس��يم سود س��هام دولت( و سهم 
14.5 درصدي ش��ركت دولتي تابعه وزارت نفت از 
محل خالص صادرات گاز طبيعي )معاف از تقسيم 
سود س��هام دولت و ماليات با نرخ صفر( و همچنين 
سهم 3 درصدي موضوع رديف درآمدي 210109 

جدول شماره 5 اين قانون اقدام كند. 
مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم 

سال محاسبه و تس��ويه مي شود. مابه التفاوت سهم 
20% تعيين شده تا سهم قانوني سي و شش درصد 
36 % صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به 

اين صندوق تلقي مي شود.
 از اين تغيير چنين برداشت مي شود كه كميسيون 
تلفيق برداش��ت دول��ت از صندوق توس��عه ملي را 
بده��ي دولت به صندوق تلقي كرده اس��ت و به اين 
ترتيب در سال هاي آتي بايد اين بدهي توسط دولت 

تسويه شود.

  افزايش عوارض گمركي لوازم آرايش
همچنين در اليحه دولت آمده اس��ت كه در س��ال 
1399، به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات 
لوازم آرايش��ي مجموعا 10 درصد اضافه مي شود و 
منابع حاصل از آن به رديف درآمدي 160188 واريز 
مي شود. )تخصيص به هيات امناي صرفه جويي ارزي 
در معالجه بيماران تا جه��ت خريد عضو مصنوعي 
)پروتز( كاشت حلزوني شنوايي ونيز جهت درمان و 
هزينه هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، 

 .))EB( متابوليك و بال پروانه
آنگونه كه كميس��يون تلفيق تصويب كرده است در 
س��ال 1399، به عوارض گمركي و س��ود بازرگاني 
لوازم آرايش��ي مجموعا، 15 درصد اضافه شده و به 
ازاي هر نخ سيگار وارداتي هم ريال اخذ شود. منابع 
حاصل��ه هم بايد ب��ه صورت 100 درص��د به رديف 
درآمدي 160188 واريز شود.همچنين كميسيون 
تلفيق به اين قسمت يك بند الحاقي هم افزوده است. 
طبق اين بند در سال 1299 تعرفه جرايم رانندگي 

دو درصد افزايش مي يابد. 
معادل مبلغ واريزي تا س��قف 2000 ميليارد ريال 
جهت هزينه هاي معلولين ش��ديد و خيلي ش��ديد 
و ضايعه نخاعي تصادفات رانندگي و پيش��گيري از 
معلوليت در اختيار س��ازمان بهزيستي كشور قرار 

مي گيرد.

 خروج انحصار از اپراتورهاي همراه اول
همچنين در اليحه بودجه 99 آمده است: به منظور 
اصالح الگوي مصرف برق و گاز، شركت هاي توانير 
و مل��ي گاز ايران موظفند از طريق اپراتورهاي تلفن 
همراه، نسبت به شناس��ايي، ارتباط فعال و وصول 
مطالبات با مش��تركان با نصب كنتورهاي هوشمند 
با اولويت  مش��تركان عم��ده يا پر مص��رف اقدام و 
هزينه مربوط را به صورت اقس��اطي از مش��تركان 

دريافت كند.
در همين راستا كميسيون تلفيق ضرورت دريافت 
خدمات از طريق اپراتورهاي همراه اول را برداش��ته 
است و با اعمال تغييراتي در اين بند آورده است: به 
منظور اصالح الگوي مصرف برق و گاز، شركت هاي 
تواني��ر و ملي گاز ايران موظفن��د از طريق كارورات 
اپراتورهاي مجازي و ش��ركت هاي نوآور، نس��بت 
به برق��راري ارتباط و شناس��ايي و ارتب��اط فعال و 
وص��ول مطالبات مش��تركان با اولويت مش��تركان 
عمده پ��ر مص��رف و همچنين نص��ب كنتورهاي 
 هوشمند و هوشمندسازي مصرف آنها اقدام كنند. 

كميس��يون تلفيق همچنين مصوبات��ي را خارج از 
اليحه دولت براي بودجه 99 داشته است كه در ادامه 

به بعضي ازآن ها اشاره مي كنيم: 

  الزام براي اخذ شناسه هويت الكترونيك
به منظ��ور افزايش ش��فافيت تراكنش هاي بانكي، 
مب��ارزه با پولش��ويي و جلوگيري از ف��رار مالياتي، 
بانك ه��ا و موسس��ات اعتب��اري غيربانكي موظف 
هس��تند حداكثر ت��ا پايان خردادم��اه 1399 كليه 
حس��اب هاي بانكي فاقد شناسه هويت الكترونيك 
بانكي )ش��هاب( معتبر متعلق به اشخاص حقيقي و 
حقوقي ايراني و خارجي ر ا مس��دود كرده و ا ز ارايه 
هرگونه خدمت يا پرداخت س��ود به آنان خودداري 
كنند.  بانك مركز ي نيز موظف است ضمن نظارت 
بر عملكرد بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي 
تا تاريخ مزبور ارايه هرگونه خدمات در سامانه هاي 
تسويه و پرداخت )اعم از ساتنا، پايا، شتاب، شاپرك، 
چكاوك و صياد( به حساب هاي فاقد شهاب معتبر 
را متوقف كند. همچنين بانك مركزي موظف است 
بس��ترهاي الزم جه��ت تكميل اطالع��ات هويتي 
مش��تريان بانكي و اخذ تأييديه صحت اطالعات از 
مراجع ذي ربط و اختصاص شناسه هويت الكترونيك 
بانكي )ش��هاب( يكت��ا را فراهم كند. ش��ركت هاي 
خدمات پرداخ��ت، بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانكي مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه 1399 
از ادامه فعاليت پرخطر و غيرمجاز حساب هاي بانكي 
و پايانه هاي فروش )اعم از فيزيكي و مجازي( ظرف 

كمتر از 24 ساعت جلوگيري كنند. 
بانك مركزي مكلف است بر حسن اجراي اين تكليف 

توس��ط ش��ركت هاي خدم��ات پرداخ��ت، بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي نظارت كرده و حداكثر 
تا پايان خردادماه 1399 به صورت سيس��تمي از ارايه 
خدم��ات پرخطر و غيرمج��از به اين ابزاره��ا از طريق 
س��امانه هاي تس��ويه و پرداخت )اعم از س��اتنا، پايا، 
ش��تاب، ش��اپرك، چكاوك و صياد( جلوگيري كند. 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي هم ب��ا همكاري بانك 
مركزي، مكلف اس��ت حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 
1399 مصاديق فعاليت هاي پرخطر و غيرمجاز اعم از 
يكسان نبودن مالك پايانه فروش و ذي نفع آن )مالك 
س��پرده بانكي متصل به پايانه( فعاليت حساب بانكي 
اموات و شركت هاي منحل شده يا ورشكسته و ضوابط 
اجراي��ي آن تهيه و به تصويب ش��وراي عالي مبارزه با 

پولشويي برساند.

  ارايه اطالعات تراكنش هاي بانكي 
به سازمان امور مالياتي

همچنين از ديگر مصوبات كميسيون تلفيق اين بوده 
اس��ت كه »بانك مركزي موظف است تدبيري اتخاذ 
كند كه اطالعات كلي��ه تراكنش هاي بانكي به همراه 
كليه اطالعات خوداظهاري ش��ده، به صورت فصلي 
در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار گيرد. اين 
مراجع مجاز هس��تند به اطالعات ارايه ش��ده توسط 

اشخاص در ارتباط با خودشان استناد كنند.
 از س��وي ديگر بان��ك مركزي موظف اس��ت تا پايان 
شهريورماه 1399 زيرساخت موردنياز جهت نظارت 
بر كليه تراكنش ها اع��م از تراكنش هاي درون بانكي 
بانك ها را براساس مكانيزم هاي مبتني بر ريسك تهيه 
و مورد بهره برداري قرار دهد. همچنين كليه بانك ها و 

موسسات اعتباري غيربانكي و دستگاه هاي اجرايي 
اعم از سازمان ثبت احوال كشور، سازمان ثبت اسناد 
و ام��الك كش��ور، وزارت اطالعات و س��ازمان امور 
مالياتي كش��ور و مراجع قضايي مكلف به همكاري 
كامل با بانك مركزي جه��ت اجراي احكام اين بند 

هستند.

 قدمي جهت ماليات ستاني از وكال
همچنين كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 
مس��تند ب��ه م��واد )103( و )169( مك��رر قانون 
ماليات هاي مستقيم و به منظور افزايش درآمدهاي 
مالياتي دولت از مس��ير ابطال تمب��ر مالياتي، قوه 
قضاييه را مكلف كرده است كه نهايتا ظرف يك ماه 
پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الكترونيك 
را به منظور تنظيم قرارداد الكترونيك بين وكيل و 

موكل راه اندازي كند. 
از زمان راه اندازي اين س��امانه تم��ام افراد فعال در 
كس��ب و كارهاي حقوقي اعم از مشاوران و وكالي 
عضو مراكز وكال، كارشناس��ان رس��مي و مشاوران 
خانواده و كانون هاي وكالي دادگس��تري موظفند 
قراردادهاي مال��ي خود با موكل را در اين س��امانه 
ثبت و تنظيم كنند. كد يكتاي صادر ش��ده براي هر 
قرارداد توسط س��امانه قرارداد الكترونيك، مبناي 
شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضايي به منظور 
استخراج اطالعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال 
تمبر مالياتي خواهد بود. از زمان راه اندازي س��امانه 
قرارداد الكترونيك، مبناي قضاوت محاكم در زمان 
بروز اختالفات ميان وكي��ل و موكل اطالعات درج 

شده در قرارداد الكترونيك است.

تورم حاكم بر سبد معيشت خانوار كارگري ۶۰  درصد است
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار اعالم كرد:

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار گفت: تورم 
حاكم بر س��بد معيش��ت خانوار كارگري 61 تا 63 
درصد اس��ت و با نرخ تورم اعالم��ي مركز آمار )40 
درصد( تفاوت دارد. »فرامرز توفيقي« در گفت وگو 
با ايرنا با اشاره به برگزاري پنجمين جلسه كارگروه 
تعيين دس��تمزد، اظهار داش��ت: امس��ال جلسات 
كارگ��روه رنگ و بوي متفاوت��ي دارد و بر بحث هاي 

زيربنايي ورود كرديم.
وي افزود: ماده 41 قانون كار در س��ال هاي گذشته 
مهجور واقع ش��ده اس��ت و نمايندگان كارفرمايي، 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و وزارت ام��ور 
اقتصادي و داراي��ي اعالم كردند كه اين ماده بر مزد 
صنفي و منطقه اي تاكيد داشت و پيش از انقالب نيز 
اجرا مي ش��د و براين اساس خواهان بررسي جوانب 

مختلف اين قانون بودند. 
رييس كميته دس��تمزد شوراي عالي كار ادامه داد: 
براي بررسي مزد صنفي و منطقه اي ابتدا بايد ببنيم 
نقش دستمزد در قيمت تمام شده كاال چه تاثيري 

دارد تا بتوانيم صنوف نزديك به هم را جدا كنيم.
وي تاكيد كرد: در چهل س��ال گذشته اطالعات ما 
براي تعيين دستمزد منطقه اي و صنفي ناقص بوده 

است و قدمي در اين راستا برداشته نشده بود و كميته 
اقدام به ش��روع كار علمي كرد كه آي��ا اين امكان با 

شرايط فعلي جامعه و كشور وجود دارد.
توفيقي تعيين مزد منطقه اي و صنفي را خطا دانست 
و گفت: سال 98 س��بد حداقلي سه ميليون و 800 

هزار تومان اعالم شد كه در واقع حداقل هاي ممكن 
براي شهرهاي كوچك بود و اين رقم در كالن شهرها 

همخواني با هزينه ها ندارد.
وي افزود: با وجود تصويب دس��تمزد يك ميليون و 
500 هزار تومان براي كل كشور در سال گذشته كه 

فاصله زيادي با حداقل سبد خانوار دارد، ورود به مزد 
منطقه اي و صنفي ممكن نيست.  توفيقي تاكيد كرد: 
زماني مي توان م��زد منطقه اي و صنفي تعيين كرد 
كه حداقل دستمزد سه ميليون و 800 هزار تومان 
)سال 1398( در استان هاي كم برخوردار باشد و در 
شهرهاي بزرگ و كالن شهرها حداقل پنج ميليون 
تومان باش��د، در حالي كه در ش��رايط موجود اين 

امكان وجود ندارد.

  شكاف تورم اعالمي با تورم معاش كارگران
رييس كميته دس��تمزد گفت: س��هم دستمزد در 
قيمت تمام ش��ده كاال در حرفه ها و صنوف مختلف 
توس��ط كارشناس��ان مركز آمار ارايه ش��د و روش 
محاس��به تورم نيز توضيح داده شد و پذيرفتند كه 
تورم اعالمي با تورم انتظاري بر سبد خانوار كارگري 
نيس��ت، و بيش از 40 درصد در آذرماه اعالم ش��د. 
وي اضافه كرد: مقرر ش��د در جلسه آينده كارگروه 
دستمزد، مطابق س��بد جامعه كارگري مولفه هاي 
تاثيرگذار بر نرخ تورم را اعالم كنند و در محاسبات 
سبد معيشت كارگران سال 99 اعمال شود. توفيقي 
توضيح داد: مركز آمار در تعيين نرخ تورم، مولفه هاي 

تاثيرگذار ب��ر نرخ تورم را 300 ت��ا 400 قلم كاال را 
محاس��به مي كنند كه از جمله هزينه سفر خارجي 
است، بنابراين بيشتر آنها در زندگي كارگران جايي 
ندارد. وي تصريح كرد: قرار اس��ت در جلسه آينده 
تعيين س��بد معيشت كارگران تعيين مي شود تا در 
شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد مبنا قرار گيرد.

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار تصريح كرد: 
پيشنهاد شوراي عالي كار اين است كه افزايش قيمت 
سبد معيشت بر حداقل دستمزدها اضافه شود و اين 
رقم زماني تعيين مي ش��ود كه كميته دستمزد آن 

را اعالم كند.
دستمزد ساالنه هر ساله به استناد ماده 41 قانون كار 
در ش��وراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگري، 
كارفرمايي و دولت به رياست وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي مورد بررس��ي قرار مي گي��رد و با اجماع 

طرفين مذاكره تصويب مي شود.
پيش از آغاز جلسات اصلي شوراي عالي كار، جلسات 
كارشناسي سهم هزينه هاي خانوار كارگري در قالب 
كميته دستمزد اين شورا با حضور شركاي اجتماعي 
)نماين��دگان كارگ��ري، كارفرماي��ي و وزارت كار( 

برگزار مي شود.
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امكان منطقه اي كردن 
دستمزدها وجود ندارد

يك فعال حوزه كار با تاكيد بر افزايش هزينه سبد 
معيشت خانوارهاي كارگري گفت: ندارند همه 
ساله مباحثي همچون مزد منطقه اي را در جريان 
تعيين دستمزد پيش مي كشند و تالش مي كند 
افزايش هزينه ه��اي خود را در برابر دس��تمزد 
كارگران قرار بدهند. با اين حال اكنون ش��رايط 
اجراي مزد منطقه اي در كش��ور وجود ندارد و ما 
نمي توانيم در مناطقي كه امكانات بيشتري دارد 
دس��تمزد و حقوق كمتر و در مناطقي كه داراي 
امكانات كمتر هستند حقوق و دستمزد بيشتري 

تعيين كنيم. 
رحمت اهلل پورموسي در گفت وگو با ايسنا، درباره 
منطقه اي كردن دس��تمزد كارگران اظهار كرد: 
برخي كارفرمايان كه توان افزايش دستمزد را به 
دليل مشكالتي همچون نقدينگي ندارند همه 
ساله مباحثي همچون مزد منطقه اي را در جريان 
تعيين دستمزد پيش مي كشند و تالش مي كند 
افزايش هزينه ه��اي خود را در برابر دس��تمزد 

كارگران قرار بدهند.
وي با بيان اينكه هزينه س��بد معيشت كارگران 
نسبت به سال هاي قبل بيشتر شده است گفت: 
كميته دستمزد شوراي عالي كار در اواخر سال 
گذش��ته رقم سبد هزينه معيش��ت كارگران را 
مشخص كرد و مقرر شد رقم مذكور مبنا و مالك 
تعيين مزد س��االنه باشد. در حال حاضر بيش از 
چندين جلسه كميته دستمزد تشكيل شده ولي 
هنوز رقم هزينه سبد معيشت كارگران مشخص 

و نهايي نشده است.
پورموسي ادامه داد: تعيين مزد كارگران هر سال 
با تبعيت از بند يك و دو ماده 41 قانون كار صورت 
مي گيرد و در سال هاي گذشته در راستاي افزايش 
قدرت خريد كارگران توجه به بند دو و معيشت 

خانوارهاي كارگري بيشتر شده است.
اين فعال حوزه كار با بيان اينكه شرايط اجراي مزد 
منطقه اي در كشور وجود ندارد خاطرنشان كرد: 
نمي توانيم در مناطقي كه امكانات بيشتري دارد 
دس��تمزد و حقوق كمتر و در مناطقي كه داراي 
امكانات كمتر هستند حقوق و دستمزد بيشتري 
تعيين كنيم به اين دليل كه سطح دستمزدها در 
ايران بس��يار پايين است. به  رغم آن چه در قانون 
كار اشاره اي به تامين مزد منطقه اي نشده است 
اما شركاي اجتماعي مي تواند براي تعيين حداقل 
دستمزد به شكل ملي و منطقه اي به توافق جمعي 
روي بياورد. برابر ماده 41 قانون كار شوراي عالي 
كار همه س��اله ميزان حداقل دستمزد كارگران 
براي نقاط مختلف كش��ور يا صنايع مختلف را 
براساس درصد نرخ تورم اعالمي بانك مركزي و 

سبد معيشتي خانوار تعيين مي كند.

 پايه هاي مالياتي جديد 
وضع شود

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات در 
مجلس مي گويد از آنجايي كه شيب مالياِت در 
نظر گرفته شده براي سال آينده بسيار تند است، 

تحقق آن غيرممكن به نظر مي رسد.
محمد حسيني عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات در مجلس در گفت وگو با خانه ملت 
درباره ماليات پيش بيني شده در اليحه بودجه 
س��ال99، گفت: از آنجايي كه شيب مالياِت در 
نظر گرفته شده براي سال آينده بسيار تند است، 

تحقق آن غيرممكن به نظر مي رسد.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس 
شوراي اسالمي افزود: درآمد در نظر گرفته شده 
از محل اخ��ذ ماليات و تعرفه گمركي در س��ال 
جاري 140 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم 
در اليحه بودجه سال آينده به 195 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته است. عضو كميسيون برنامه، 
بودجه با بيان اينك��ه از آنجايي كه پايه مالياتي 
جديدي در اليحه بودجه 99 پيش بيني نشده و 
كشور درگير ركود است، تحقق 195 هزار ميليارد 
تومان ب��ه عنوان درآمدهاي ماليات��ي امر دور از 
انتظاري است، اظهار كرد: اگرچه دولت به دنبال 
شناسايي فرارهاي مالياتي است اما بايد ديد چه 
مكانيس��مي براي تحقق اين مهم به كار خواهد 
بس��ت. اين نماينده مردم در مجلس دهم اضافه 
كرد: به رغم اينكه قانوني مبني بر دريافت ماليات از 
خانه هاي خالي وجود دارد اما دولت در اجراي آن 
كوتاهي مي كند، از سوي ديگر براساس تصميمات 
قبلي مقرر بود ماليات برعايدي س��رمايه نيز به 
عنوان پايه مالياتي جديد در نظر گرفته شود كه 
تاكنون هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نگرفته 
است. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
در مجلس ادامه داد: در صورتي كه پايه هاي جديد 
مالياتي ايجاد شود، عدم وصول درآمدهاي مالياتي 

كاهش مي يابد.

افزايش قيمت گندم به مصوبه 
شوراي اقتصاد نياز دارد

رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه، گفت: قيمت 
تعيين شده خريد تضميني گندم در سال زراعي 
جاري مصوبه شوراي اقتصاد است افزايش آن نياز 

به مصوبه اين شورا دارد.
محمدباقر نوبخت، درباره احتمال افزايش قيمت 
خريد تضميني گندم در س��ال زراعي جاري در 
جريان بررس��ي اليحه بودجه س��ال 99، گفت: 
تاكنون افزايش قيمت خريد تضميني گندم در 
س��ال زراعي 99-98 در دستور كار قرار نگرفته 
اس��ت. رييس س��ازمان برنامه و بودجه و عضو 
كابينه دولت دوازدهم، ادامه داد: قيمت تعيين 
شده خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري 
مصوبه شوراي اقتصاد اس��ت افزايش آن نياز به 

مصوبه اين شورا دارد.

ثروتمندان جهان به دنبال ذخيره طال در گاو صندوق های مخفی
بانک گلدمن ساکس اعالم کرد: استراتژی خريد طال همچنان سودآور 
است، چرا که شاهد بی ثباتی سياسی و نگرانی نسبت به رکود در جهان 

رو به افزايش است.
به گ��زارش خبرنگار اقتص��اد بين الملل خبرگزاری ف��ارس به نقل از 
راشاتودی، بانک گلدمن ساکس آمريکا گزارش داد: استراتژی خريد طال 

همچنان يکی از قوی ترين رويکردهای سرمايه گذاری است.
اين بانک اعالم کرد: از جمله داليلی که سرمايه گذاران را به سمت خريد 
طال س��وق می دهد، روند رو به افزايش بی ثباتی سياس��ی و نگرانی ها 
نس��بت به وقوع رکود اقتصادی در کنار برخ��ی ديگر از نگرانی ها بين 

ثروتمندان است.
نتايج تحقيق اين بانک نش��ان می دهد، خريد ط��الی واقعی يکی از 

راهکارهايی اس��ت که ثروتمندان در برابر رويدادهای کنونی جهان به 
سمت آن می روند. 

آمارهای موجود نش��ان می دهد، خريد طالی فيزيکی طی سه سال 
گذشته به شدت افزايش يافته است.

گلدمن ساکس طی نامه ای به مشتريان خود گفته است، از ابتدای سال 
2017 سرمايه گذاری های غيرشفاف در خريد طالی فيزيکی نسبت به 
سرمايه گذاری در خريد طال در بازارهای مالی و بورس افزايش بيشتری 

داشته است.
اين بدان معناست که برای کسانی که به دنبال سرمايه گذاری در طال 
به عنوان يک استراتژی قدرتمند و پناهگاه در برابر ريسک های موجود 
در جهان هستند، خريد شمش و طالی فيزيکی بسيار با اهميت است.

پزشکان مکلف به استفاده از کارتخوان شدند
مصوبه ديروز کميسيون تلفيق عالوه بر پزشکان، وکال و کارشناسان 
رسمی دادگستری هم به منظور رصد بهتر گردش مالی آنها مکلف به 

استفاده از دستگاه کارتخوان شدند.
محمدعلی پورمخت��ار نماينده مردم به��ار و کبودرآهنگ در مجلس 
شورای اس��المی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با 
اشاره به نشس��ت ديروز عصر کميسيون تلفيق بودجه سال 99 گفت: 
در جلسه ديروز اعضای کميسيون مصوب کردند که عالوه بر پزشکان، 
وکال و کارشناسان رسمی دادگستری نيز مکلف به استفاده از دستگاه 

کارتخوان هستند.
وی افزود: در اليحه دولت تنها پزش��کان مکلف به استفاده از دستگاه 
کارتخوان شده بودند که اعضای کميسيون تلفيق وکال و کارشناسان 

رسمی دادگستری را نيز به اين ليست اضافه کردند. عضو کميسيون 
تلفيق بودجه سال 99 اظهار داشت:  اين کار با شفافيت بيشتر در رصد 
مالی پزشکان، وکال و کارشناسان دادگستری انجام می شود تا شفافيت 

بيشتری در بحث وصول ماليات را شاهد باشيم.
پورمختار خاطرنشان کرد: همچنين با مصوبه اخير کميسيون هزينه 
آب، برق و گاز مدارس دولتی تا سقف الگوی مصرف رايگان است و اگر 
ميزان مصرف مدارس دولتی در اين موارد بيش از ميزان الگوی مصرف 

باشد هزينه آب، برق و گاز اخذ خواهد شد.
وی در پايان گفت:  در ساير موارد نيز پيشنهادات دولت در اليحه بودجه 
مورد بررسی و تصويب قرار گرفت و پيشنهادات الحاقی مختلفی هم که 

مطرح شد رأی نياورد.
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آيا بعد از تنظيم گوشي به حالت كارخانه، امكان بازيابي داده هاي گوشي وجود دارد؟

راه برگشت از فكتوري ريست
  | گروه دانش و فن

ممكن است بخواهيد گوش��ي خود را واگذار كنيد، 
آن را بفروشيد يا بخواهيد از حجم زياد اطالعاتي كه 
در گوش��ي تان وجود دارد و منجربه  كاهش سرعت 
دستگاهتان شده خالص شويد؛ يكي از اصلي ترين 
كار هايي كه پي��ش از فروختن گوش��ي بايد انجام 
دهيد، انجام فكتوري ريس��ت يا بازگشت به حالت 
كارخانه اس��ت كه با انج��ام اي��ن كار روي تبلت يا 
تلف��ن همراه، هم��ه اطالعاتي كه در آن داش��تيد، 
حذف مي شود. با وجود اين، درمواردي ممكن است 
به اش��تباه اطالعات مهمي را از روي گوش��ي حذف 
كرده باشيد و اينجا اين سوال ايجاد شود كه آيا پس 
از اين كار امكان بازيابي اطالعات گوشي وجود دارد؟ 
وب سايت ديجياتو در گزارش��ي به چگونگي انجام 
فكتوري ريس��ت يا بازگش��ت به حالت كارخانه در 
گوشي هاي اندرويدي اشاره كرده و به امكان بازيابي 
اطالعات پس از انجام فكتوري ريس��ت و چگونگي 

انجام اين كار پرداخته است.
فكت��وري ريس��ت يا بازگش��ت به حال��ت كارخانه 
فرآيندي است كه بعد از انجام آن روي تبلت يا تلفن 
همراه خود، همه اطالعاتي كه در آن داشتيد، حذف 
مي ش��ود. با انجام اين كار همه داده ها، نرم افزار ها و 
به طور كلي اطالعاتي كه روي گوش��ي خود ذخيره 
ك��رده بوديد، از بين خواهد رفت. فكتوري ريس��ت 
)Factory Reset( در بعضي از گوشي ها بازگشت 
ب��ه كارخان��ه )در تلفن هايي ك��ه از زبان فارس��ي 
پشتيباني مي كنند(، Master Reset و همچنين 
System Restore نام گذاري ش��ده است. گاهي 
اوقات بس��ياري از افراد به جاي فكتوري ريس��ت از 
واژه Wipe استفاده مي كنند كه فرآيندي مشابه با 
فكتوري ريست است. داليل متعددي مي تواند براي 
فكتوري ريست وجود داشته باشد. پيش از هرچيز 
ممكن اس��ت بخواهيد دس��تگاه خود را بفروشيد و 
به طور حتم نمي خواهيد اطالعات ذخيره شده شما 
روي گوشي باقي بماند تا خريدار به اطالعات قبلي 
شما دسترسي داشته باشد. به همين دليل بايد پيش 
از واگذاري گوش��ي خود به شخصي ديگر، ابتدا آن 
را فكتوري ريست كنيد. يكي ديگر از داليل ممكن 
است به اين خاطر باش��د كه پس از گذشت مدتي، 
حجم قابل توجهي از گوش��ي تان از اپليكيش��ن ها 
و داده هاي مختلف پر ش��ده و اين موضوع منجربه 
كاهش چش��مگير سرعت سيس��تم عاملتان شده 
است. با انجام فكتوري ريست مي توانيد تلفن خود 
را سريع تر از هميش��ه كنيد. در نهايت، اگر دستگاه 

شما مشكل نرم افزاري داش��ته باشد و نتوانيد آن را 
تعمير كنيد، انجام فكتوري ريست عمدتا مي تواند 

راهگشا باشد.

    فكتوري ريست گوشي هاي اندرويدي
اندروي��د گزينه هاي متعددي ب��راي انجام فكتوري 
ريس��ت در اختيار كاربران��ش و در بخش تنظيمات 
سيس��تم عامل قرار داده است. پيش از انجام ريست، 
مطمئن ش��ويد كه اطالعات مهم را روي دس��تگاه 
اندرويدي خود ذخيره س��ازي كرده ايد. ممكن است 
بخواهيد بخشي از تنظيمات و ليستي از اپليكيشن ها 
و فايل هاي صوتي و تصويري خود را نگه داري كنيد. 
براي انجام فكتوري ريست در گوشي هاي اندرويدي، 
 System ابتدا بايد به بخش تنظيمات برويد و گزينه
را انتخاب كنيد. از اين بخ��ش چند مورد مختلف از 
تنظيمات را مشاهده مي كنيد. گزينه Advanced را 
انتخاب كنيد تا امكانات بيشتري قابل مشاهده باشد و 
آنگاه Reset Options را بزنيد. از اين منو، مي توانيد 
گزين��ه Erase all data ي��ا Factory Reset را 
انتخاب كنيد. پس از انتخاب اين گزينه، يك صفحه 
 Erase all تاييد برايتان به نمايش در مي آيد. گزينه
data را انتخاب كنيد. در اين صفحه به شما هشدار 
داده مي شود كه درصورت ادامه مراحل همه اطالعاتي 
كه در گوش��ي داريد حذف خواهد شد؛ مثل حساب 
گوگل، تنظيمات سيستمي و اپليكيشن ها، نرم افزار ، 
موس��يقي، عكس و فيلم هاي دانلودشده و همچنين 
اطالعات كاربري. در اين صفحه همچنين مي توانيد 
مشاهده كنيد كه با كدام اكانت خود به دستگاه متصل 
هستيد. در اين بخش مي توانيد حساب هاي گوگل و 
ديگر حساب ها از اپليكيشن هايي نظير مايكروسافت 
و واتس آپ را هم مشاهده كنيد. درصورت اطمينان 
از تصميم خود، گزينه Delete all را انتخاب كنيد. 
پس از آن دستگاه از شما مي خواهد كه پين يا رمز عبور 
خود را وارد كني��د. پس از وارد كردن رمز عبور، روي 
 Delete بزنيد. براي تاييد پاكسازي در نهايت Next
All را انتخ��اب كنيد. با انتخاب اي��ن گزينه، فرآيند 
فكتوري ريست يا بازگشت به كارخانه آغاز مي شود. 
وقتي دستگاه شما ريست شد، با يك سيستم عامل نو 

طرف خواهيد بود.

    امكان بازيابي اطالعات گوشي
بعد از فكتوري ريست

بس��ياري از افراد فكر مي كنند بعد از انجام فكتوري 
ريست داده هايش��ان به طور كامل از گوشي حذف 

مي شود و ديگر قابل دسترس نيست. درصورتي كه 
چنين موضوعي به ط��ور دقيق صحت ندارد. امكان 
بازيابي اطالعات گوشي حتي بعد از فكتوري ريست 
هم وجود دارد. انجام اين كار وقتي مفيد اس��ت كه 
اش��تباها اطالعات مهمي را از روي گوش��ي حذف 
كرده ايد و مي خواهيد بعد از فكتوري ريس��ت آنها 
را بازيابي كنيد. هرچند همين موضوع براي كس��ي 
كه بخواهد گوش��ي خود را بفروش��د خوب نيست. 
سال ها پيش، دستگاه هاي اندرويدي به هيچ عنوان 
از رمزگذاري اس��تفاده نمي كردن��د. اين موضوع به 
اين معني كه بعد از فكتوري ريست، مي شد برخي 
از اطالعاتي كه قبال روي حافظه داخلي گوشي قرار 
داشت را بازيابي كرد. ابزار هاي مختلفي براي انجام 
اين كار وجود دارد كه مي توانند فايل هاي پاك شده 
را بازگردانند كه مي توان از آنها براي بازيابي اطالعات 
مهم مثل اطالعات مخاطبين حذف ش��ده، متن يا 
عكس ها اس��تفاده كرد. براي محافظ��ت از داده ها، 
بايد دس��تگاه خود را پيش از انجام فكتوري ريست 
رمزگ��ذاري كنيد. البت��ه از زمان عرضه سيس��تم 

عامل اندرويد 6  مارش��مالو، دستگاه هاي اندرويدي 
به صورت پيش ف��رض اين كار را انج��ام مي دهند. 
درواقع نيازي نيس��ت نگران امنيت فايل هاي خود 
باشيد، چراكه بعد از انجام فكتوري ريست دسترسي 
به آنها بسيار دشوار خواهد بود. يعني حتي درصورت 
بازيابي فايل ها امكان اجراي آنها به خاطر كد شدن 

دشوار خواهد بود.
البته رمزگذاري به اين معني نيس��ت كه اطالعات 
ش��ما هرگ��ز قابلي��ت بازياب��ي نخواهند داش��ت. 
بيش��تر س��رويس هاي ابري ام��روزي داراي نوعي 
پش��تيبان گيري ابري هس��تند كه كاربر مي تواند 
اطالع��ات خ��ود را روي آنها ذخيره كند. حس��اب 
كارب��ري گوگل ش��ما به عن��وان مث��ال، مي تواند 
اطالعات شما در دس��تگاه هاي مختلف اندرويدي 
را همگام س��ازي كند. اين داده ها مي تواند ش��امل 
اطالعات اپليكيش��ن، تقوي��م، داده ه��اي مربوط 
ب��ه مرورگر ه��ا )اگر از ك��روم اس��تفاده مي كنيد(، 
مخاطبين، پرونده ها و ديگر فايل هاي ذخيره شده 
در گ��وگل درايو يا Docs باش��د. داده هاي مربوط 

به Gmail شما هم بخش��ي از اين داده ها هستند. 
درواقع اين موضوع به اين معني است كه داده هاي 
ش��ما حتي با وجود رمزگ��ذاري ه��م به طور 100 
درصد مصونيت نخواهند داشت. براي اينكه به طور 
كامل از ش��ر داده هاي خود خالص شويد، بايد همه 
حساب هاي كاربري ابري خود را پيش از آنها ببنديد.

اگ��ر قصد داري��د از نابود ش��دن اطالعات گوش��ي 
خود پس از انجام فكتوري ريس��ت مطمئن شويد، 
ابزار هاي��ي وج��ود دارد ك��ه مي توانن��د ب��ه جاي 
داده هاي واقعي قرار بگيرند. به اين فايل هاي تقلبي 
)Garbage File( مي گوين��د. يكي از اين ابزار ها 
Shreddit نام دارد. اين اپليكيشن همه داده هاي 
ش��ما را از بخش داخل��ي و خارجي دس��تگاهتان 
حذف خواهد كرد. بهتر اس��ت پيش از اس��تفاده از 
چنين نرم افزار هايي مطمئن شويد كه گوشي تان از 
رمزگذاري داده ها پشتيباني مي كند. ابتدا اپليكيشن 
را دانلود كنيد و پس از استفاده از آن، فكتوري ريست 
كنيد تا به طور كامل همه اطالعات ذخيره شده روي 

تلفن همراهتان از بين برود.

به گفته رييس كميسيون شبكه سازمان نصر، باتوجه 
به تاكيد وزير ارتباطات به استفاده از نظرات بخش 
خصوصي، نقطه نظرات اين سازمان درباره آيين نامه 
اس��تاندارد و تاييد نمونه تجهيزات آي س��ي تي در 
اختيار سازمان تنظيم مقررات قرار گرفته تا آيين نامه 
جديد استاندارد و تاييد نمونه تجهيزات آي سي تي 
تصويب شود. به گزارش ايسنا، چندي پيش اعضاي 
كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه اي )نصر( 
با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات كاالهاي فناوري 
اطالعات توسط س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات 
)رگوالتوري( و وزارت صمت، خواستار ايجاد بهبود 
در اين روند ش��دند، زيرا معتق��د بودند رگوالتوري 
ناخواس��ته به قاچ��اق كاال، ورود كاالي بي كيفيت، 
مشكل س��رمايه در گردش و عدم پرداخت عوارض 

گمركي دامن زده است.
 در اي��ن ب��اره كميس��يون ش��بكه س��ازمان نصر 
پيگيري هاي بسياري براي حل اين روند انجام داد، 
هدف از تصويب آيين نامه جديد اين اعالم ش��د كه 
مش��كالت فعلي حل و تس��هيل گري انجام شود، از 
نظر اقتصادي به نفع كش��ور باشد، كاالي باكيفيت 
عرضه شود، قاچاق را كم كند و شفافيت داشته باشد.

در واكنش به اين اظهارات از س��وي سازمان تنظيم 
مقررات ارتباطات راديويي اعالم ش��د كه بازنگري 
آيين نامه تاييد نمونه تجهيزات حوزه ICT با دريافت 
نظرات بخش خصوصي و نمايندگان سازمان نظام 
صنفي رايانه اي انجام شده و براي طرح در كميسيون 

تنظيم مقررات ارتباطات ارس��ال شد. تغييراتي در 
فرآيندهاي مربوط به تاييد نمونه و ورود تجهيزات 
حوزه ICT با رويكرد تس��هيل گري و چابك سازي، 
حذف مقررات زايد، به روزرس��اني ضوابط و سازگار 
كردن آن با ش��رايط روز به وجود آمده است. پس از 
آن گفته شد كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي 
رايانه اي يك سري نقطه نظرات و خواسته هايي دارد 
براي اينكه بتواند تجهيزاتي را وارد كند و به همين 
دليل آنها درخواست تغييراتي در آيين نامه داشتند، 
رگوالتوري هم درخواس��ت ها را درياف��ت كرد؛ اما 

بخش عمده اي از توليدكنندگان داخلي و بخش��ي 
از آزمايش��گاه ها كه ذي نفع اين موضوع هستند هم 
درخواس��ت هايي داش��تند كه بايد بين همه اينها 

توازني برقرار مي شد.
ب��ا اين ح��ال تجهيزات ش��بكه بايد طب��ق قوانين 
سازمان تنظيم مقررات ارتباطات تاييد نمونه شود 
و اين تاييد نمونه طبق آيين نامه اي انجام مي ش��ود 
كه 1۲ س��ال پيش تصويب ش��ده اس��ت. به دليل 
مشكالتي كه شركت ها داشتند، كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات در حال تهي��ه آيين نامه ديگري 

بود و مذاكره بخش خصوصي با رگوالتوري در حال 
انجام بود تا ش��رايطي ايجاد شود كه واردكنندگان 
و توليدكنن��دگان بتوانند ب��راي عرضه محصوالت 
باكيفيتشان زمان و هزينه زيادي صرف نكنند. درباره 
انتقادات سازمان نصر به پيش نويس كمسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات درباره تاييد نمونه تجهيزات شبكه 
هم يك پيش نويس از سوي سازمان نصر تهيه شد و 
رگوالتوري هم يك پيش نويس داشت كه در نهايت 
بخشي از پيش��نهادهاي بخش خصوصي پذيرفته و 
بخشي هم پذيرفته نشد و اعالم شد مذاكرات اكنون 

به صورت رفت و برگشتي ادامه دارد.

   نظرات بخش خصوصي 
در پيش نويس آيين نامه اعمال شده

البته با گذش��ت چند م��اه از اين اظه��ارات، هنوز 
آيين نامه تصويب نش��ده تا مشخص شود آيا مطابق 
ب��ا نظرات صنف و س��ازمان نصر اس��ت يا همچنان 
مغايراتي وج��ود دارد. در اين راس��تا آزاد معروفي 
-رييس كميس��يون شبكه س��ازمان نصر- به ايسنا 
گفت: »ما پيش نويس اي��ن آيين نامه را با همكاري 
س��ازمان تنظي��م مقررات ت��ا نقطه اي رس��انديم، 
ام��ا بعضي از نقطه نظرات س��ازمان نظ��ام صنفي و 
كميسيون شبكه نصر از آن حذف شده بود. با توجه 
به اينكه دستور وزير ارتباطات بود كه حتما از نظرات 
بخش خصوصي هم استفاده شود، اين پيش نويس 
برگش��ت و ما نظراتم��ان را روي آن اعمال كرديم و 

اميدواريم كه با همان تغييرات مصوب شود.« وي با 
بيان اينكه نظرات سازمان نصر ارايه شده و قرار است 
مجموعه نظرات سازمان تنظيم مقررات راديويي و 
سازمان نظام صنفي كميسيون شبكه در كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات مطرح ش��ود، اظهار كرد: 
»قرار اس��ت در اولين جلس��ه كميس��يون تنظيم 
مقررات، اين آيين نامه مصوب شود و اگر نقطه نظرات 
بخش خصوصي در اين آيين نامه ديده شود، مسلما 
فرآيندي خواهد بود ك��ه به همه از جمله حاكميت 

دولت و بخش خصوصي كمك خواهد كرد.«
معروفي خاطرنش��ان كرد: »اگ��ر اين نظرات صنف 
در اين آيين نامه در نظر گرفته ش��ده باش��د، به نفع 
هم��ه ذي نفعان اس��ت، در غير اين ص��ورت دوباره 
همه دردس��رهاي 1۲ سال گذش��ته كه اوال هزينه 
و زمان زيادي بر دوش بخش خصوصي گذاش��ته و 
دوما به ضرر پروژه هاي ملي در كشور هم بوده، تكرار 
مي ش��ود، زيرا با اين آيين نامه ها تجهيزات ماه ها در 
گمركات مي مانند و اج��ازه ترخيص ندارند و نهايتا 
سرمايه ملي از دس��ت مي رود و از طرفي بسياري از 
پروژه ه��اي بزرگ ملي منتظ��ر تجهيرات مي مانند 
تا از آيين نامه عبور كنن��د و در اختيار پروژه ها قرار 
گيرند كه از دو سمت به كشور صدمه مي زند. بنابراين 
اين اميدواري وجود دارد كه با پيش��نهادات بخش 
خصوصي اين قضيه حل و فصل ش��ود و هم بخش 
خصوصي و هم مجموع��ه بخش حاكميتي و دولت 

منتفع شوند.«

گروه��ي از محققان پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات س��امانه اي براي رتبه بندي سايت ها ارايه 
كردند. عمار بزرگوار از محققان اين طرح در گفت وگو 
با ايسنا، گفت: »در پروژه اجراشده اقدام به راه اندازي 
س��امانه اي براي رتبه بندي وب س��ايت ها بر اساس 
الگ شبكه و سيس��تم شده است.« وي با بيان اينكه 
اين رتبه بندي بر اس��اس ميزان محبوبيت سايت ها 
است، اظهار كرد: »در سايت راه اندازي شده عالوه بر 
معرفي پنج سايت برتر، ۵00 سايت برتر شبكه ايران 
نيز قابل دسترسي است.« بزرگوار ادامه داد: »در اين 
سامانه عالوه بر رتبه بندي، تحليل هاي دقيق تري از 
هر وب سايت ارايه مي شود تا صاحبان هر وب سايت 
بتوانند وضعيت خود را با س��ايت هاي رقيب مقايسه 
كنند و با اتخاذ استراتژي هايي بتوانند وب سايت خود 

را براي بازار هدف ارتقا دهند.«
محقق اي��ن طرح با بي��ان اينكه در اي��ن رتبه بندي 
درصد رش��د و ارتقاي هر س��ايت نيز قابل مشاهده 
است، خاطرنشان كرد: »در اين رتبه بندي داده هايي 
ارايه مي ش��ود كه بر اساس آن مي توان تشخيص داد 
س��ايت هايي كه داراي رتبه هاي بااليي هستند، چه 

تصميماتي اتخ��اذ كرده اند.« بزرگ��وار اعالم تعداد 
كاربران را از ديگر خدمات اين سامانه نام برد و يادآور 
شد: »اين رتبه بندي براساس الگوريتم هاي بيگ ديتا 
به دس��ت مي آيد؛ به اين معنا كه كالسترهاي بيگ 
ديتا پردازش  مي شوند و بر اساس معيارهاي روزانه، 
ماهيانه و ميانگين آنها، به وب س��ايت ها امتياز داده 
مي شود و مشخص مي شود كه وب سايت چه رتبه اي 
دريافت كرده است.« وي با بيان اينكه اين طرح شبيه 
الكسا است، اظهار كرد: »البته كار رتبه بندي الكسا بر 
اساس تخمين است؛ اما در اين طرح رتبه  بندي دقيق 
و براساس الگوريتم هاي بيگ ديتا انجام خواهد شد.«

تعداد سيم كارت هاي شخصي مسدودشده از سوي 
رگوالتوري، به دليل ارس��ال پيامك ه��اي مزاحم 
تبليغاتي، به بيش از ۲1۸ هزار خط رسيد. به گزارش 
مه��ر، در پي تداوم روند برخورد با س��يم كارت هاي 
شخصي ارسال كننده پيامك هاي مزاحم تبليغاتي، 
حدود ۲0هزار سيم كارت طي دو ماه گذشته مسدود 
ش��ده اس��ت. س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، آذرماه امسال از تشديد برخورد با افرادي 
كه با ش��ماره هاي شخصي وسرش��ماره ها اقدام به 
ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي مزاحم مي كنند، خبر 
داد. براين اساس مقرر شد اگر مشتركي از سيم كارت 
خود براي پيامك هاي مزاحم اس��تفاده كند، امكان 
ارس��ال پيامك براي تمام سيم كارت هاي متعلق به 

وي غيرفعال شود.
كاربران بس��ياري از دريافت پيامك هاي تبليغاتي 
كه با شماره هاي شخصي براي آنها ارسال مي شوند 
ابراز نارضايتي مي كنند و رگوالتوري از طريق سامانه 
دستوري »ستاره۸00مربع« از كاربران خواسته كه 
شماره هايي را كه از اين طريق اقدام به ارسال پيامك 
تبليغاتي مي كنند، به اين سامانه اعالم كنند تا با آنها 

برخورد شود. اجراي سياست قطع خطوط موبايلي 
كه اقدام به ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي مي كنند و 
تس��ريع در روند برخورد با مزاحمت هاي پيامكي از 
بهمن ماه س��ال ۹۷ و طبق دستور رييس جمهوري 
در دس��تور كار رگوالتوري قرار گرفت��ه و در فاصله 
نزديك به يك سال به مسدودي بيش از ۲1۸ هزار 

سيم كارت رسيده است.
براس��اس آخرين آمار منتشر ش��ده، تا روز ۲۲ دي 
ماه سال جاري، بيش از ۲1۸ هزار و ۹۳ سيم كارت 
شخصي به دليل مزاحمت پيامكي قطع شده است. 
مطاب��ق با آمار رگوالتوري، بيش��ترين اعتراضات از 

پيامك هاي تبليغاتي مربوط به پيامك هايي اس��ت 
كه از سمت سيم كارت هاي شخصي و به صورت انبوه 
ارسال مي شود. از آنجايي كه از اين سيم كارت ها تنها 
براي ارسال پيامك انبوه اس��تفاده شده و سرويس 
ديگري از آن فعال نيست، برمبناي حجم زيادي از 
پيامك كه از طريق اين سيم كارت ها ارسال مي شود 
اين تخلف قابل شناس��ايي اس��ت و به همين دليل 
رگوالتوري از مش��تركاني كه اين س��يم كارت ها را 
دريافت مي كنند خواسته كه از طريق كد دستوري 

اين سيم كارت ها را گزارش كنند.
مش��تركان موباي��ل مي توانند با ش��ماره گيري كد 
دستوري ستاره هشتصد مربع )#۸00*( نسبت به 
درخواست قطع سرويس پيامك هاي انبوه تبليغاتي 
و ارزش افزوده اقدام كنند. در اين س��امانه عالوه بر 
امكان درخواس��ت براي قطع خدم��ات و تبليغات، 
گزين��ه اي نيز ب��راي تبليغ از خط ش��خصي وجود 
دارد كه كاربر با واردكردن شماره موبايلي كه از آن 
پيامك دريافت مي كند مي تواند آن را گزارش داده 
تا رگوالتوري نس��بت به مس��دود كردن آن شماره 

اقدام كند.

پياده سازي الكساي بومي ۲۱۸ هزار سيم كارت به دليل مزاحمت پيامكي قطع شد
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افزايش محبوبيت سايت هاي 
پخش زنده اينترنتي 

آسين ايج| سايت هاي پخش زنده فيلم و موسيقي 
روزبه روز محبوب تر مي شوند و محبوبيت اين صنعت 
به طور كلي نسبت به سال قبل 1۲ درصد افزايش يافته 
است. به گزارش فارس، رقابت خدمات پخش زنده 
اينترنتي يا استريم كه انبوهي از فيلم و سريال را به طور 
زنده و بدون نياز به بارگذاري در دسترس عموم قرار 
مي دهند، بر عالقه كاربران به استفاده از اين خدمات 
افزوده است. پيش از اين تصور مي شد زياد شدن تعداد 
سايت ها و خدمات استريم باعث كاهش محبوبيت آنها 
مي شود، اما بررسي هاي استريم المنتس عكس اين 
مطلب را نشان مي دهد. از جمله شبكه هاي اجتماعي 
كه از رشد سايت هاي استريم بهره برده، فيس بوك 
است كه با رشدي 6 درصدي مواجه بوده است. رشد 
ميزان ساعات استفاده از خدمات استريم به ازاي هر 
كاربر ۷۸ درصد بوده است. گزارش استريم المنتس 
كه مربوط به س��ه ماهه چهارم س��ال ۲01۹ است، 
نش��ان مي دهد يكي از خدمات پخش مس��تقيم يا 
استريم روبه رشد، اجراي بازي هاي آنالين بدون نياز 
به بارگذاري آنهاست. استفاده از اين خدمات تنها از 
طريق فيس بوك ۲10 درصد رش��د نشان مي دهد. 
پيش بيني ها حاكي  است كه اين رشد در سال جاري 

ميالدي هم ادامه يابد.

گروه هكري الزاروس حمله به 
ارزهاي ديجيتال را آغاز كرد

آسين ايج| شركت امنيتي روسي كاسپراسكاي 
از تغييراتي اساس��ي و مه��م در تاكتيك هاي گروه 
هكري الزاروس خبر داد كه نشانه عالقه مند شدن 
آنها به سرقت ارزهاي ديجيتال است. به گزارش مهر، 
بررسي هاي جديد كاسپراسكاي نشان مي دهد گروه 
هكري الزاروس از س��ال ۲01۸ به س��رقت ارزهاي 
ديجيتال عالقه مند شده و در همين راستا عملياتي 
موسوم به اپل جئوس را به اجرا گذاشت. اين عمليات 
مخرب در س��ال ۲01۹ نيز ادامه يافته و الزاروس با 
كس��ب تجارب قبلي گام هاي محتاطانه اي را براي 
استفاده از اپليكيشن هاي مختلف در همين زمينه 
برداشته است. از جمله برنامه هاي مورد استفاده براي 
سرقت ارزهاي ديجيتال تلگرام است. قربانيان حمالت 
گروه هك��ري الزاروس اهل كش��ورهاي مختلفي 
مانند انگليس، لهس��تان، روس��يه و چين هستند. 
همچنين برخي شركت هاي فعال در زمينه خريد 
و ف��روش ارزهاي ديجيتال نيز به همين علت دچار 
مشكل شده اند. گروه يادشده در سال ۲01۸ بدافزار 
قدرتمندي براي حمله به رايانه هاي مك توليد كرد 
كه وب سايت هاي ثالث را آلوده مي كرد و كاربراني كه 
به آنها مراجعه مي كردند شاهد آلوده شدن رايانه هاي 

خود و سرقت ارزهاي ديجيتالشان بودند.

كمك ۴ ميليارد دالري 
واقعيت افزوده به امارات 

ت�ك رادار| واقعيت اف��زوده و واقعيت مجازي دو 
تكنولوژي پركاربردي هستند كه دولت امارات متحده 
عربي، سرمايه گذاري هدف داري روي آنها انجام داده 
است. از همين رو دولت اين كشور انتظار دارد تا سال 
۲0۳0، بالغ بر يك درص��د از اين طريق به توليدات 
ناخالص ملي خود بيفزايد. به گزارش ديجياتو، شايد 
رقم يك درصد چندان چشمگير نباشد، ولي با كمي 
حس��اب و كتاب مي توان متوجه ش��د كه اين عدد، 
حدود ۴.1 ميليارد دالر مي ش��ود كه تنها قرار است 
 )AR( از راه بهره برداري از تكنولوژي واقعيت افزوده
و واقعيت مجازي )VR( به دس��ت بيايد. بر اس��اس 
گزارش هاي شركت PwC خاورميانه، بخش زيادي 
از اقتصاد امارات متح��د عربي به كمك درآمد هاي 
حاصل از AR )حدود ۲.۸ ميليارد دالر( و VR )حدود 
1.۳ ميليارد دالر( تامين خواهد شد. از همه مهم تر 
اين است كه اين تكنولوژي براي تمامي صنايع مفيد 
است. براي مثال بيش از همه ارايه دهندگان خدمات 
درمان��ي و بخش فروش از آن بهره خواهند برد و اين 
كشور اميدوار است ۴0هزار شغل جديد از اين طريق 
ايجاد كند. مدير بخش ديجيتال PwC خاورميانه 
مي گويد: »هيچ جاي ديگري بهتر از امارات متحده 
عربي براي نوآوري و تغييرات مناس��ب نيست. با به 
بلوغ رسيدن تكنولوژي AR و VR، انتظار داريم هر 
دوي اين تكنولوژي ها به صورت محسوس��ي روي 
اقتصاد اين كشور تاثير بگذارند. اين تكنولوژي ها به ما 
اجازه مي دهد تا به سادگي از نسل فعلي به فرآيندهاي 

تاثيرگذارتر منتقل شويم.« 

افزونه مرورگر اطالعات مشتريان 
آمازون را جمع آوري كرد

ديلي ميل| شركت آمازون اعالم كرده يك افزونه 
مرورگ��ر كه در فرآيند خريد آنالين به مش��تريان 
كمك مي كند، اطالعات شخصي آنان از جمله نام 
و آدرس پستي را جمع آوري كرده است. به گزارش 
 Honey مهر، به نظر مي رسد افزونه مرورگري به نام
اطالعات كاربران را فاش مي كند. ش��ركت آمازون 
از كاربرانش خواس��ته تا اين افزونه را حذف كنند. 
افزونه مذكور در فرآيند خريد به مش��تري كمك 
مي كند و رايگان است. هنگامي كه مشتري مشغول 
خريد آنالين اس��ت، اين افزون��ه به طور اتوماتيك 
كدهاي كوپن تخفيف را مي يابد و ثبت مي كند. اما 
اكنون آمازون اعالم كرده افزونه مذكور يك ريسك 
امنيتي است. اين شركت اعالم كرده هنگامي كه در 
فصل تعطيالت مشتريان مشغول بررسي و خريد 
 Honeyاز وب س��ايت آمازون بوده اند، س��رويس
اطالعات كاربران را جمع آوري كرده است. اتهامات 
در حالي اعالم مي ش��ود كه يك هفته قبل شركت 
پرداخت آنالين »پي پال« اين سرويس را به قيمت 
۴ ميليارد دالر خريد. برخي از كارشناسان معتقدند 
دليل اي��ن ادعاي آمازون نگران��ي درباره رقابت در 

بازار است. 
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»تعادل« مشكالت واحدهاي توليدي استاني را بررسي مي كند

دستور العمل هايي كه مانع توليد  هستند
گروهبنگاهها| 

در ش��رايطي كه موضوع حماي��ت از توليد داخلي 
در كش��ور ما تنها به بحث تامين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي محدود ش��ده ، به نظر مي رسد كه ساير 
گزاره هاي موثر بر اين هدف ريشه اي چندان مورد 

توجه مقامات مسوول قرار نگرفته است. 
 اين در حالي اس��ت كه نيازهاي فني و اعتباري در 
كنار بحث انتقال تكنولوژي دو گانه اي اس��ت كه 
براي پويايي و رونق توليد در كش��ورمان بسياري 
ضروري به نظر مي رس��ند و بدون تحقق اين نوع 
كمك هاي بنيادين نهادهاي مسوول به بنگاه هاي 
توليدي ؛ هدف بنيادين رونق تولدي و متعاقب آن 
اشتغالزايي گسترده و...بيشتر به يك روياي در دور 
دست ش��بيه خواهد بود تا واقعيتي كه بتوان روي 

آن حساب ويژه اي باز كرد. 
به عبارت روش��ن تر، نب��ود س��رمايه در گردش، 
تامين مواد اولي��ه، نبود بازار و مش��تری، ماليات 
و بدهی های بانک��ی از مهم تري��ن عوامل رکود و 
تعطيلی واحدهای صنعتی در اس��تان هاست که 
برای حل اين مش��کالت توليدکنن��دگان نياز به 

حمايت ويژه مسووالن دارند. 
ديروز  رييس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
خوزستان ابعاد تازه اي از مساعدت هاي مربوط به 
كمك هاي فني و اعتباري را در جمع اهالي رسانه 
تش��ريح كرد و با بيان اينکه ۴۴۹ واحد توليدی در 
اين استان مشمول طرح تس��هيالتی کمک های 
فنی و اعتباری شدند، گفت: واحدهای توليدی در 
قالب اين طرح، تسهيالت با کارمزد ۱۲ درصد برای 

ايجاد رونق در توليد دريافت می کنند.
امير حسين نظری بيان کرد: برای اين تعداد واحد 
توليدی مبلغ ۶ هزار و ۳۹۰ ميليارد ريال تسهيالت 
در نظر گرفته شده است که از اين ۳۳۰ واحد موفق 
به دريافت تسهيالت شدند؛ ميزان تسهيالتی که به 
اين واحدها پرداخت ش��د سه هزار و ۳۶۰ ميليارد 
ريال اس��ت.  در طرح تسهيالتی کمک های  فنی و 
اعتباری، تکميل پروژه های باالی ۶ درصد و تامين 
سرمايه در گردش واحدهای توليدی در نظر است. 
اين تس��هيالت توسط بانک های صنعت و معدن و 

ملی توزيع و پرداخت می شود.
رييس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان 
بيان کرد: همچنين امسال يکی از برنامه های مهم 
در دس��ت اقدام وزارت صمت طرح فعال س��ازی 
و افزاي��ش ظرفيت واحدهای توليدی شناس��ايی 
شده است؛ بر اين اساس امسال تاکنون ۴۲ واحد 
توليدی تعطيل در خوزس��تان شناس��ايی شدند 
تا با کمک ک��ردن به آنها دوباره ب��ه چرخه توليد 
بازگردن��د. همچنين امس��ال تاکن��ون ۵۴ واحد 
توليدی فعال که با ظرفيت محدود کار می کنند نيز 

شناسايی شدند تا به اين واحدها برای رونق و توليد 
بيشتر کمک شود. امسال تاکنون ۹ واحد توليدی 
در خوزستان به چرخه توليد برگشتند و ۱۲ واحد 

نيز افزايش ظرفيت توليد يافتند. 
رييس س��ازمان صمت خوزس��تان با بيان اينکه 
اين اقدامات تا تحقق اهداف نهايی و فعال س��ازی 
واحده��ای مورد نظر ادامه خواهد داش��ت، گفت: 
مش��کل بيش��تر اين واحدها نقدينگی اس��ت که 
با تصميماتی که گرفته ش��د مبل��غ قابل توجهی 
تس��هيالت با نرخ بهره مناس��ب ب��رای راه اندازی 

اين گونه واحدها تامين و آماده پرداخت است. 
وی ب��ا بيان اينک��ه واحدهای تولي��دی که به هر 
دليل تعطيل يا با ظرفيت محدود فعاليت دارند در 
صورتی که برنامه مدون عملياتی برای راه اندازی 
مجدد يا افزايش ظرفيت توليد دارند به س��ازمان 
صمت خوزس��تان مراجع��ه کنند، ادام��ه داد: در 
ش��رايط فعلی اقتصادی کش��ور و وجود نوسانات 
ارزی، ش��اهد افزاي��ش چند برابری م��واد اوليه و 
هزينه های توليد و ب��ه دنبال آن کاهش نقدينگی 
واحدهای توليدی هستيم به همين منظور وزارت 
صمت ب��رای جبران کاه��ش نقدينگی واحدهای 
تولي��دی طرح های تس��هيالتی متع��ددی ابالغ 

کرده است.

  واحدهاي تولیدی
 زیرپوشش طرح رونق تولید

رييس س��ازمان صمت خوزستان با اش��اره به طرح 
تسهيالتی رونق توليد گفت: بس��ياری از واحدهای 
تولي��دی به دلي��ل بدهی  مع��وق، چک برگش��تی، 
صورت های مالی، نداشتن ميانگين پس انداز و ساير 
ش��اخص های مورد نظر بانک مرکزی ق��ادر به اخذ 
تسهيالت از سيستم بانکی نيستند به همين دليل و 
در راستای برون رفت اين واحدها از مشکالت موجود 
دستورالعمل طرح رونق توليد توسط وزارت صمت و 

بانک مرکزی ابالغ و درکشور در حال اجرا است.

  وضعیت سامانه بهین یاب
وی با بيان اينکه امسال تاکنون ۱۳۸ واحد توليدی در 
خوزستان موفق به اخذ مصوبه و معرفی به بانک برای 
دريافت تسهيالت در قالب اين طرح شدند، افزود : از 
اين تعداد ۴۷ واح��د توليدی موفق به دريافت حدود 
يک هزار و ۶۸۰ ميليارد ريال تس��هيالت شدند؛ اين 
تسهيالت با بهره ۱۸ درصد و از طريق تمامی بانک ها 
و موسس��ات مالی برای متقاضيان واجد شرايط قابل 

دريافت است.
نظری گفت: ب��ه تمامی واحدهای تولي��دی که نياز 
به نقدينگ��ی دارند اعالم می کنيم برای اس��تفاده از 

تسهيالت مذکور نس��بت به ثبت نام در سامانه بهين 
ياب قسمت تامين مالی اقدام و برای تکميل پرونده و 
اخذ مصوبه به دبيرخانه کارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد مستقر در س��ازمان صمت خوزستان مراجعه 
کنند؛ اين تسهيالت در سه بخش توليدی و صنعتی، 

کشاورزی و گردشگری پرداخت می شود.
رييس س��ازمان صم��ت خوزس��تان در ادامه گفت: 
يکی از مش��کالت مهم واحده��ای توليدی موضوع 
پرداخت نکردن به موقع بدهی ها به تامين اجتماعی 
است که با توجه به قوانين و مقررات موجود منجر به 
جرايم سنگين و به دنبال آن اقدامات اجرايی ضد اين 
واحدها می ش��ود،  به همين دليل با توجه به شرايط 
اقتصادی کش��ور هيات دولت در مقاطعی نسبت به 
اعمال بخش��ودگی جراي��م بيمه ای اق��دام می کند. 
نظری ادامه داد: امسال تاکنون يک هزار و ۷۰۰ واحد 
توليدی و کارفرما در خوزس��تان ش��امل بخشودگی 

جرايم بيمه شدند.

  مشكالت نقدینگي واحدها
مديرعامل يك كارخانه توليد عايق هاي رطوبتی در 
خراسان جنوبي درخصوص مهم ترين مشكالت پيش 
روي توليد در كشورمان مي گويد: به خاطر نوسانات 
ارزی سال هاي اخير صادرات ما با مشکل مواجه شد لذا 

توليد داخل را گسترش داديم اما نصف ظرفيت توليد 
محصول انجام می شود.

نرگس خاتمی افزود: آنچه حايز اهميت اس��ت اينکه 
فرهنگ حمايت از محصول داخلی استان بايد نهادينه 
ش��ود در اين صورت ش��اهد رونق اقتصاد و اش��تغال 
خواهيم بود و توليد کننده نيز بر اساس تعهدی که دارد 
محصوالت را با بهترين کيفيت در اختيار مصرف کننده 
قرار می دهد. وی با تاکيد بر اينکه بايد شرايط کار برای 
توليدکنندگان در استان فراهم شود، بيان کرد: با کمال 
تاسف دستورالعمل ها مانع کار ما می شود چراکه بايد 
بيش��تر وقت را صرف روال کارهای اداری کنيم. اين 
فعال اقتصادی اظهار داش��ت: پيچ و خم های اداری تا 
کی قرار اس��ت وقت توليدکننده و مردم را بگيرد اين 
موضوع تمام فکر ما را درگير و موانع زيادی ايجاد کرده 
اس��ت. وی عدم ثبات قيمت ها را از ديگر مش��کالت 
توليدکنندگان دانس��ت و يادآور ش��د: تقريبا تمامی 
شرکت ها در سال های اخير با اين مشکل مواجه بوده 
و هستند و اين موضوع روال کار را به تعويق می اندازد 
زيرا همزمان با جايگزينی محصول قيمت ها نيز روند 

افزايشی داشته و سبب ضرر و زيان فراوان می شود. 

  معضل مواد اولیه
مدير يكي از كارخانه هاي توليدي استان يزد هم که 
 UPVC برای نخس��تين بار در کشور در صنعت لوله
عنوان دانش بنيان را دريافت کرده است در خصوص 
مشكالت توليد كنندگان مي گويد: در تامين مواداوليه 
و دريافت تسهيالت برای توسعه طرح با مشکل مواجه 

بوده و نياز به حمايت مسووالن داريم. 
يوس��فی تاکيد کرد: ما به عنوان شرکت دانش بنيان 
حامی دولت هستيم لذا انتظار توجه ويژه داريم و اميد 
است مسووالن اس��تان بتوانند تصميماتی برای رفع 

مشکالت بخش توليد استان بگيرند. 
وی با بيان اينکه تسهيالت ۱۸ تا ۲۰درصدي درصدی 
در توليد هي��چ توجيهی ندارد، بيان ک��رد: اين گونه 
تس��هيالت را هر فرد و ش��خص متقاض��ی می تواند 
دريافت کن��د برای حمايت از توليد بايد تس��هيالت 
با نرخ پايين در اختيار توليدکنن��ده قرار بگيرد.  اين 
توليدکننده عنوان کرد: واحدهای توليدی دچار کمبود 
نقدينگی هستند در حالی که امسال باالترين نرخ رشد 
دس��تمزد را داش��ته ايم در نتيجه نهايت تالش را هم 
داشته باشيم بتوانيم اشتغال واحد را ثابت نگه بداريم 
در غير اين صورت تعديل نيرو خواهيم کرد. وی ادامه 
داد: واحدهای توليدی اکنون دچار روزمرگی شده اند 
مانند کاس��بی که دخل روزانه را جمع می کند و بايد 
برای فردا مجدد برنامه ريزی کند اين موضوع مشکالت 
زيادی به بار آورده و سبب شده واحدها نتوانند درست 
تصميم گيری کنند و بسياری از مسائل خارج از اراده 

مدير واحد است.

وزیر امور خارجه پاكستان بر گسترش روابط با ایران تاكید كرد
 وزير امور خارجه پاكستان گفت: كشور و مردم پاكستان 
روابط حسنه اي با كشور و ملت ايران دارند كه اين روابط 

به قرن ها پيش برمي گردد و بايد حفظ و تقويت شود.
شاه محمود قريشي ديروز در ديدار با استاندار خراسان 
رضوي در مشهد افزود: ايران ثابت كرده است كه كشور 
و ملت مقاومي دارد، اين كشور به رغم چالش ها و شرايط 
سختي كه در گذشته داشته خيلي خوب ظاهر شده و 
اميدوارم چالش هاي پيش رو را نيز مانند گذشته پشت 
سر بگذارد. وي ادامه داد: ما مي توانيم  بر برخي چالش ها 
از جمله تحريم غلبه كنيم، مي توان با محبت، عالقه، 

روابط گرم و اعتماد بين طرفين از اين موانع گذر كرد.
قريشي گفت: ساالنه شمار بسياري از زائران پاكستاني 
براي زيارت بارگاه مطهر رضوي به مشهد سفر مي كنند 
كه در اين راستا فرصت هاي تجاري خوبي بين دو كشور 

وجود دارد. وي افزود: خراسان رضوي از اهميت و ويژگي 
معنوي خاصي برخوردار است و همين امر باعث شده 
تبادالت تجاري بين اين اس��تان و كشورهاي منطقه 

به طور خاص گسترش يابد.
وزير امور خارجه پاكستان ادامه داد: آغاز سفرم به ايران 
از مش��هد و جوار بارگاه مطهر رض��وي براي من باعث 
افتخار و مباهات است، اين زيارت حس معنوي خاصي 
براي من ايجاد كرد و تجربه خاص و رضايت بخشي بود. 
وي همچنين گفت: ملت ايران به خاطر شهادت سردار 
شهيد حاج قاسم سليماني عزادار هستند و از اين بابت 
به شما تسليت مي گويم و مي خواهم من را در غم خود 
ش��ريك بدانيد.  استاندار خراس��ان رضوي نيز در اين 
نشست گفت: اين استان از مهم ترين استان هاي كشور 
است و مراودات اقتصادي بسيار با كشورهاي همسايه 

دارد.  عليرضا رزم حس��يني افزود: با توجه به دارا بودن 
خطوط ارتباطي راه آهن و جاده اي خوب با كشورهاي 
همسايه، روز به روز صادرات و واردات از اين استان در 
حال افزايش اس��ت. وي با اش��اره به موقعيت مذهبي 
و زيارتي مش��هد نيز اظهار داش��ت: با توجه به وجود 
بارگاه مطهر حضرت امام رضا )ع( در مشهد ساالنه از 
۳۰ ميليون زائر داخلي و حدود سه ميليون گردشگر 
خارجي در اين شهر پذيرايي مي شود. استاندار خراسان 
رضوي گفت: همچنين روزان��ه ۲۵۰ پرواز از فرودگاه 
بين المللي مشهد به ساير اس��تان ها و خارج از كشور 
انجام مي شود و تقريبا پرواز مستقيم از مشهد به همه 
كشورهاي منطقه انجام مي گيرد. رزم حسيني افزود: 
اميدوارم مذاكرات در تهران با موفقيت همراه ش��ود و 

براي دو كشور ايران و پاكستان مفيد باشد.

 كيفي سازي 
مراكز خدمات گردشگري

ن  و مع��ا | ن نجا ز
هماهنگ��ي امور عمراني 
اس��تاندار زنجان معتقد 
اس��ت: خودارزياب��ي و 
درياف��ت بازخوردها در 
اولويت برنامه هاي ستاد 
باش��د. مهرداد سلطاني 
ديروز در جلسه ستاد اجراي خدمات سفر استان 
زنجان اظهار كرد: اين ستاد ساالنه تشكيل مي شود 
و اعضا به وظايف خود واقف اند اما نبايد اين اتفاقات 
تكرار شود، بلكه بايد خودارزيابي انجام و بازخوردها 
دريافت ش��ود و برنامه هاي آتي داراي اصالحات 
باشد. وي با اش��اره به اينكه به طور معمول ساالنه 
با افزايش سفرهاي نوروزي روبه رو هستيم، بيان 
ك��رد: در اين بين ش��هرداري ها و ميراث فرهنگي 
بيش��ترين نقش را دارند و بهبود زيرساخت هاي 
رفاهي استان زنجان به دليل قرارگيري در شاهراه 
ارتباطي، نزديكي به پايتخت و جذب مس��افران، 
ام��ري ضروري اس��ت و بايد كاس��تي ها در حوزه 
كمي و كيفي برطرف شود. معاون هماهنگي امور 
عمراني استاندار زنجان، نظارت را بخش مهمي از 
كار كميته هاي خدمات سفر دانست و گفت: بايد 
نظارت روي تاسيسات ش��هري و مراكز خدماتي 
بين راهي، مكان هاي گردشگري و تفريحي بيشتر 
ش��ده و اقدامات ب��راي كيفي س��ازي خدمات از 

هم اكنون آغاز شود. 

پروانه بهره برداري ۶ معدن 
غيرفعال در كردستان باطل شد
ييس  ر ن| س�تا د كر
س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت كردستان از باطل 
ش��دن پروانه بهره برداري 
ش��ش معدن غيرفعال در 
اين اس��تان خب��ر داد. به 
گزارش مه��ر، محمد دره 
وزمي ديروز در حاشيه سومين جلسه شوراي معادن 
استان كردستان اظهار داشت: بر اساس مصوبات جلسه 
شوراي معادن درخواست تعطيلي موقت تعدادي از 
معادن استان مورد بررسي قرار گرفت كه با تصميم 
اعضاي ش��وراي معادن با تعطيلي موقت تعدادي از 
اين معادن موافقت شد. وي با بيان اينكه شوراي عالي 
معادن كشور بخشي از اختيارات خودش را به شوراي 
معادن استان ها تفويض كرده است، ادامه داد: حدود 
۲۰ دستور كار در جلسه عنوان شد كه بخش عمده اي 
از آنها مربوط به درخواس��ت تعطيلي موقت معادن 
توسط بهره برداران معادني كه فعاليتشان به داليلي 
از جمله ركود بازار ي��ا وجود معارض محلي، خارج از 
يد بوده، مي باش��ند.روال بر اين است كه درخواست 
تعطيلي متقاضيان در شوراي معادن استان مطرح 
شده كه با هم انديشي اعضاي شورا مصوباتي مبني بر 
موافقت يا رد درخواست متقاضيان مصوب مي شود. 
محم��د دره وزمي اف��زود: با اي��ن كار كمك هايي به 
بهره برداران معادني كه ركود بازار دارند يا عدم فعاليت 

آنها خارج از يد است خواهد شد.

افزايش ويال سازي در اراضي 
ممنوعه و خوش آب وهوا

ه  ند ما فر | ن س�منا
ي��گان حفاظ��ت از اراضي 
كشاورزي كش��ور از ايجاد 
يگان حفاظت در ۲۴ استان 
كش��ور خب��ر داد و گفت: 
۳۵۰ واحد گش��ت زني در 
حوزه پيشگيري در كشور 
ايجادشده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ 
ابراهيم حسن آبادي ديروز در حاشيه معرفي فرمانده 
يگان حفاظت استان س��منان اظهار داشت: وظيفه 
يگان بنا بر دس��تورالعمل مصوب ستادكل نيرو هاي 
مسلح صيانت و حفاظت از اراضي كشاورزي از طريق 
پيش��گيري، مقابله و برخورد با تغيي��ر كاربري هاي 
غيرمجاز، برخورد با متخلفان و جلوگيري از خرد شدن 
اراضي كشاورزي است و اين ماموريت ها از اساسي ترين 
و محوري تري��ن وظايف يگان حفاظت ب��وده كه ۲۳ 
وظيفه در قانون براي يگان حفاظت تعريف شده است. 
 حسن آبادي به موضوع ايجاد سامانه ۱۳۱ نيز اشاره كرد و 
افزود: ايجاد اين سامانه به صورت متمركز در سطح كشور 
در دستور كار است و به صورت شبانه روز در وقت اداري از 
هفت صبح تا هفت شب به صورت دريافت مستقيم اخبار 
مردم و از هفت شب تا صبح و در ايام تعطيل به صورت 
پيام ضبط شده، پيام هاي مردم را دريافت مي كنند. تب 
شديد ويال در مناطق خوش آب وهوا، پديده اي ناميمون 
و ناخوشايندي است كه در يك دهه گذشته ايجادشده و 

تبعات آن ملموس و مشهود است. 

آخرين فرصت مشاغل براي 
نصب سامانه صندوق فروش

مرك�زي|در ش��رايطي 
ك��ه موض��وع جايگزيني 
درآمدهاي مالياتي به جاي 
درآمدهاي نفتي اين روزها 
به يكي از مهم ترين مباحث 
اقتصادي و بودجه اي كشور 
بدل ش��ده، مديركل امور 
مالياتي اس��تان مركزي گفت: پايان دي ماه آخرين 
فرصت مشاغل مشمول ماده ۱۶۹ براي نصب سامانه 
صندوق فروش اس��ت. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
عباس مزيكي مديركل امور مالياتي اس��تان مركزي 
با اشاره به مسيري كه افراد براي پيگيري موضوع بايد 
طي كنند، گفت: طبق فراخوان سازمان امور مالياتي 
كشور براي نصب راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق 
فروش براي حرف و مشاغل مشمول ماده ۱۶۹ قانون 
ماليات هاي مستقيم تا آخر دي ماه سال جاري فرصت 
دارند. مزيكي افزود: در اجراي ماده ۳ آيين نامه اجرايي 
تبص��ره ۲ ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مس��تقيم در 
خصوص تعيين اولويت موديان مالياتي براي نصب، 
راه اندازي و اس��تفاده از س��امانه صندوق فروش ۱۵ 
گروه حرف و مشاغل مش��مول تعيين شده اند كه تا 
پايان دي ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه عمليات 
الكترونيكي س��ازمان امور مالياتي كش��ور به نشاني 
www.tax.gov.it نسبت به ثبت سريال استاندارد 
پايانه، پايانه هاي پرداخت متصل به ش��بكه پرداخت 

بانكي خود اقدام كنند.

 ايجاد اشتغال براي بيش از 
14 هزار نفر در اردبيل

اردبيل|رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان اردبي��ل از ايجاد 
اش��تغال ب��راي ۱۴ هزار و 
۵۰۰ نف��ر متقاض��ي در 
واحده��اي تولي��دي و 
صنعتي استان اردبيل خبر 
داد. رامين صادقي در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد اس��تان اردبيل از ايجاد اشتغال براي ۱۴ هزار و 
۵۰۰ نفر متقاضي در اردبيل خبر داد و خاطرنش��ان 
كرد: براي ايجاد اين ميزان اشتغال با سرمايه گذاري 
۱۵۷هزار ميليارد ريال شاهد تحول در بخش صنعت 
استان خواهيم بود. رييس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اردبيل در بخش ديگري از سخنان 
خود به اهتمام استاندار اردبيل براي برگزاري جلسات 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در راستاي گره گشايي 
از مشكالت واحدهاي توليدي و صنعتي اشاره كرد و 
افزود: دولت تدبير و اميد برنامه هاي مبسوطي را براي 
احياي واحدهاي توليدي به ويژه در مناطق محروم دارد 
كه نمونه اين اقدام راه اندازي فاز دوم آرتاويل تاير و ايجاد 

اشتغال براي بالغ بر ۵۰۰ نفر از جوانان منطقه است.
صادق��ي همچنين به بررس��ي طرح هاي پيش��ران 
اقتصادي به تعداد ۹۶ طرح و اجراي آنها در اردبيل تا 
پايان سال ۱۴۰۰ اشاره كرد و گفت: هم اكنون از اين 
تعداد طرح پيشران عمليات اجرايي ۲۶ طرح شروع 

شده است.
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پیشگیري از تخلفات نازل هاي 
جایگاه هاي سوخت مایع

كرج| مديركل استاندارد البرز گفت: عملكرد 
نازل هاي جايگاه هاي س��وخت مايع در اس��تان 
البرز، تحت كنترل جدي استاندارد قرار دارد. فتانه 
شكرالهي اظهار داشت: بر اساس قانون سازمان 
ملي استاندارد ايران، تمام نازل هاي سوخت مايع 
به ص��ورت دوره اي تحت نظ��ارت و آزمون قرار 
مي گيرند تا از نظر كمي از هر گونه تخلف و ضرر 
و زيان براي مصرف كنندگان جلوگيري ش��ود. 
شكرالهي با اشاره به اينكه، بررسي صحت عملكرد 
نازل هاي سوخت مايع )بنزين و گازوئيل(، يكي از 
وظايف قانوني سازمان ملي استاندارد ايران است، 
افزود: به  منظور حفظ حقوق مصرف كنندگان، 
نازل ه��اي موجود در جايگاه ه��اي فعال عرضه 
سوخت مايع استان از لحاظ كمي، تحت نظارت 
مستمر و جدي كارشناسان و بازرسان اين اداره 

كل قرار دارد.

توسعه صنعت گردشگري 
اولویت اول همدان است

همدان| معاون امور عمراني استانداري همدان 
گفت: توس��عه و رونق صنعت گردش��گري اين 
استان اولويت اول اس��ت بنابراين برنامه ريزي 
و سازماندهي هاي دقيقي به منظور تحقق اين 
هدف بايد انجام شود. محمودرضا عراقي در ستاد 
خدمات سفر همدان افزود: كيفيت خدماتي كه 
به گردش��گران اين استان ارايه مي شود بايد در 
ش��أن پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين باشد. 
وي با بيان اينك��ه همدان با توجه ب��ه نام بلند 
و ظرفيت هايي ك��ه دارد بايد ب��ا ارايه خدمات 
بهينه، مكان مناس��بي براي گردشگران باشد 
اظهار داش��ت: يك��ي از مهم تري��ن مولفه هاي 
خدمات دهي مناسب به گردشگران و در نتيجه 
توسعه صنعت توريس��م استان نظارت دقيق و 
كامل بر ارايه خدمات است. معاون امور عمراني 
استانداري همدان بر همكاري و تعامل نزديك 
ش��هرداري با ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي اين استان براي تبليغات مناسب 
و استقرار بازارچه هاي صنايع دستي تاكيد كرد. 
عراق��ي ادامه داد: همدان ب��ا توجه به موقعيت 
خاص خود مي تواند مركز گردشگري در غرب 
كشور باش��د. همدان شهري غني و ثروتمند به 
لحاظ آثار تاريخي است و در كمتر جاي جهان 

همه جاذبه ها اين گونه جمع شده اند.

بازدید از مدل اجرایي 
پزشك خانواده مازندران

س�اري| قائم مقام معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت و سرپرست دفتر مديريت بيمارستاني 
و تعالي خدم��ات باليني وزارت بهداش��ت در 
س��فر به اس��تان مازندران در بازدي��د از مدل 
اجرايي برنامه پزش��ك خانواده شهري و نظام 
ارجاع مازندران گف��ت: مازندران نمونه خوبي 
از اجراي مدل برنامه پزش��ك خانواده شهري 
است و ما بايد بيشتر از اين استان و اين برنامه 
حمايت كنيم و درس هايي ك��ه از اجراي اين 
برنامه در مازندران گرفتيم را به كل كشور ارايه 
دهيم. تبريزي خاطرنش��ان كرد: در مجموع 
ارايه دهن��ده و گيرنده خدم��ت از اجراي اين 
برنامه رضايت داش��تند، لذا بايد در راس��تاي 
منطقي كردن س��رانه و پرداخت ب��ه موقع و 
حمايت از اين برنامه اقدامات مناسبي در ستاد 

ملي صورت پذيرد.

كشف بیش از 700  اشیاي عتیقه 
در گیالن

رش�ت| مدي��ركل ميراث فرهنگ��ي گيالن 
آماري از كش��ف بيش از ۷۰۰ اش��ياي عتيقه 
در اين استان خبر داد. شهرود اميرانتخابي از 
دستگيري ۲۱۶ حفار غيرمجاز و كشف و ضبط 
۷۱۹ قلم انواع اش��ياي تاريخي و ۴۳ دستگاه 
انواع فلزياب در ۹ ماه نخس��ت سال جاري در 

گيالن خبر داد.
اميرانتخابي از دستگيري ۲۱۶ حفار غيرمجاز 
و كشف و ضبط ۷۱۹ قلم انواع اشياي تاريخي 
و ۴۳ دس��تگاه انواع فلزياب در ۹ ماه نخس��ت 
س��ال جاري در گيالن خب��ر داد و اظهار كرد: 
در ۹ ماه نخس��ت امسال ۷۸ هزار و ۹۷۴ مورد 
سركش��ي از آثار و ابنيه ه��اي تاريخي گيالن 
توسط نيروي هاي يگان حفاظت استان صورت 
گرفت كه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد ۵۵ درصدي را نشان مي دهد.

معرفي 700 پرونده ویال ي 
غیرمجاز به دستگاه قضایي

شوشتر| رييس اداره جهاد كشاورزي شوشتر 
گفت: بيش از ۷۰۰ پرونده ويال هاي غيرمجاز در 
اين شهرستان به دستگاه قضا براي صدور حكم 
ارجاع داده ش��دند. اي��رج بادپيما گفت: طي ۸ 
سال اخير بيش از ۷۰۰ پرونده تشكيل شده و به 
دستگاه قضايي براي صدور حكم معرفي شدند 
كه ۴ واحد باغ ويال در مرحله اول احداث تخريب 
ش��دند. وي با بيان اينكه در ۲ هفته گذشته نيز 
يك واحد ويال باحكم قضايي تخريب شد، افزود: 
بر توسعه باغ ويال ها در سطح شهرستان نظارت 

صورت مي گيرد.
 بادپيما بيان داش��ت: در مرحله اول به صورت 
لساني تذكر انجام مي ش��ود و در صورت تداوم 
تخل��ف تذكرات كتبي و در نهايت به دس��تگاه 
قضا معرفي مي ش��ود. تغيير كاربري در اراضي 
كش��اورزي در تمام زمينه ها ممنوع است و در 

صورت مشاهده با آن برخورد مي شود.

چهرههاياستاني
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گزارش »تعادل« از وضعيت شهرها و روستاهاي سيل زده جنوب شرق كشور

سيستان و بلوچستان غرق در آب
ريحانه جاويدي|

بارش هاي سنگين كه از جمعه هفته گذشته در 
جنوب شرقي كشور شروع شده بود سرانجام 
زخم خود را بر سيس�تان و بلوچستان زد تا در 
نبود زيرساخت هاي امدادي، سيل، بسياري از 
روس�تاهاي اين اس�تان را با خود ببرد. از حال 
و روز 13 هزار نفر تنها در روس�تاهاي حاش�يه 
رودخانه در شهرس�تان نيك شهر اطالعي در 
دست نيست و وضعيت در شهرهاي ديگر هم 
دست كمي از نيك شهر ندارد، چرا كه تاكنون 
350 راه روس�تايي از بي�ن رفت�ه و عمال براي 
امدادرس�اني هيچ راهي جز امدادهوايي باقي 
نمانده كه آن هم به گفته مقامات محلي و مردم 
هنوز به منطقه نرس�يده اس�ت، ب�ا قطع برق، 
120 روستا در خاموش�ي فرو رفته اند و تلفن و 
اينترنت در بسياري از شهرها و روستاهاي اين 
استان قطع ش�ده و همين موضوع سبب شده 
تا هيچ اطالعات دقيقي از ميزان خسارت هاي 
جاني و مال�ي در مناطق درگير با س�يل اعالم 
نش�ود. اين وضعيت در حالي است كه با وجود 
تاكيد رييس س�ازمان مديريت بحران استان 
سيستان و بلوچس�تان مبني بر اطالع رساني 
به موقع به ساكنان روستاهاي سيل زده، مردم 
مي گويند وقتي محلي براي اسكان اضطراري از 
سوي مسووالن در نظر گرفته نشده بود، چگونه 

بايد روستا را تخليه مي كردند؟

    از يك هشدار تا سرنوشت 13 هزار نفر
سه روز پيش سازمان هواشناسي هشدارهايي را نسبت 
به بارندگي شديد در جنوب شرق كشور منتشر كرد. 
در گزارش هاي هواشناس��ي مي��زان بارندگي 100 
ميلي مت��ر تخمين زده ش��ده بود اما در 48 س��اعت 
گذش��ته 250 ميلي متر بارش در استان سيستان و 
بلوچستان ثبت شد. بارش هايي كه تاكنون خسارت 
مالي بس��ياري به مزارع مردم و دام ها وارد كرده و از 
خسارات جاني آن هنوز اطالع دقيقي در دست نيست. 
محم��د بلوچ زه��ي، بخش��دار مركزي شهرس��تان 
نيك ش��هر، درب��اره وضعيت فعلي اين شهرس��تان 
و روس��تاهاي آن ب��ه »تعادل« گفت: دسترس��ي به 
روس��تاهاي پش��ت رودخانه كامال قطع شده و هيچ 
اطالع��ي از مردم اين روس��تاها نداريم. در ش��رايط 
فعلي تنها كاري كه مي توانيم انجام دهيم اين است 
كه منتظر باشيم رودخانه ها فروكش كند تا بتوانيم 
به اين مناطق ني��رو اعزام كنيم. آب، ب��رق و تلفن و 
تمام مسيرهاي روستايي در حاشيه نيك شهر قطع 

شده است.
او اف��زود: از ح��دود س��ه روز قبل كه هش��دارهاي 
هواشناس��ي را دريافت كرديم به تمام بخش��دارها و 
دهيارها ابالغ ش��د. سه روستايي كه در معرض خطر 
قطع��ي بودند، تخليه ش��ده و مردم در روس��تاهاي 
باالدس��ت رودخانه اسكان داده شدند. همان زمان با 
همكاري راه آهن مسير آب در روستاهاي در معرض 
خطر را اليروبي كرده و بند خاكي درست كرديم اما 
با اين حال از حال و روز 13 هزار نفر كه در روستاهاي 
پشت رودخانه بودند خبري نداريم. 50 درصد راه هاي 
شهرستان نيك شهر مسدود شده و برق روستاها هم 
قطع است. در شهر نيك شهر فقط آب گرفتگي معابر 
داريم اما نگراني ما از بابت روستاهايي است كه هيچ 

خبري از آنها نداريم. 
بلوچ زهي بيان كرد: آنچه در شرايط فعلي بيش از همه 
ب��ه آن احتياج داريم امداد هوايي براي روس��تاهايي 
اس��ت كه هيچ راه دسترس��ي به آنها نداريم. از صبح 
روز گذشته درخواست بالگرد را به هالل احمر ارسال 

كرديم اما تا بعدازظهر هيچ خبري نبود و اعالم كردند 
در اسرع وقت اعزام مي شود. گروه هاي مختلف امدادي 
در محل حضور دارند اما امدادرساني فقط به مناطقي 
كه دسترسي به آنها امكان پذير است انجام مي شود. 

اظهارات بخشدار مركزي نيك ش��هر درحالي است 
كه مردم روايت ديگري دارند. ش��هريار حسين پور، 
فعال مدني سيستان و بلوچستان درباره وضعيت شهر 
به »تعادل« گفت : بر اثر س��يل چندين پل شكسته و 
ارتباط نيك شهر با روستاها قطع شده است. آنچه بيش 
از همه به چشم مي خورد ضعف مديريت شهري بوده 
چرا كه ما به دنبال هر بارندگي حتي با ش��دت كمتر 
با آب گرفتگي معابر رو به رو مي شويم و مشخص بود 
كه به دنبال اين بارندگي كه شدت آن بسيار زياد بود 

سيل خواهيم داشت. 
او افزود: مسووالن معتقدند نيروهاي امدادي حضور 
دارند اما ما در شهر هيچ حضوري تاكنون نديده ايم. 
نياز به امدادهوايي براي مناطقي داريم كه دسترسي 
به آنه��ا حتي در ح��د ارتباط تلفني قطع اس��ت اما 
هالل احمر تا اين لحظه هيچ بالگ��ردي اعزام نكرده 

است. 
عالوه بر نيك ش��هر، راه هاي ارتباطي با روس��تاها در 
شهرس��تان هاي ديگر هم قطع ش��ده و اين وضعيت 
امدادرساني و اطالع از وضعيت مردم در اين مناطق 
را عمال مسدود كرده است. رحيم بخش پاك انديش، 
فرماندار قصرقند معتقد است راه ارتباطي 40 روستاي 
اين شهرس��تان به دليل طغيان رودخانه هاي محلي 
قطع شده است. او افزود: سه دهانه پل در مسير اصلي 
قصرقند به نيك ش��هر بر اثر طغي��ان رودخانه كاجو 

تخريب و موجب قطع ارتباط اين شهر شده است.
از سوي ديگر فاطمه رائغي، فعال اجتماعي در زاهدان 
درباره اي��ن موضوع به »تعادل« گف��ت: وضعيت در 
نيك شهر، دش��تياري، كنارك و چابهار بسيار وخيم 
اس��ت اما تا اين لحظه هيچ آمار دقيقي از مسووالن 
چه در سطح استاني و چه در سطح كشوري از ميزان 
خسارت مالي و تلفات جاني اعالم نشده است و دقيقا 
نمي دانيم چند نفر از اهالي اس��تان ج��ان خود را از 

دست داده اند.
او درباره وضعيت امدادرساني افزود: استان سيستان 

و بلوچس��تان، دومين اس��تان وسيع كش��ور است 
بنابراين امدادرس��اني به آن قطعا دشوار مي شود اما 
آنچه ما شاهد هستيم اين است كه خدمات امدادي 
كم بوده و به دست همه نرس��يده است. تا جايي كه 
نيروهاي هالل احمر با ماشين سواري عادي به منطقه 
آمدند درحالي كه هركسي مي داند براي رسيدن به 
روستاهايي كه در سيل محاصره شدند يا بايد بالگرد 
داشت يا حداقل ماشين آفرود در شرايط فعلي نگراني 
مردم اين اس��ت كه نيروهاي ه��الل احمر هم دچار 
حادثه شوند. قرار بود قايق صيادي هم به منطقه اعزام 

شود كه هنوز خبري نشده است.

    حال و روز درگيري دومين اس�تان پهناور 
كشور با سيل

مردم در 13 شهرستان استان سيستان و بلوچستان با 
سيل دست و پنجه نرم مي كنند اما اين در حالي است 
كه با وجود گاليه آنها از كمبود امدادرساني، مديركل 
مديريت بحران استان سيستان و بلوچستان معتقد 
است دستگاه هاي نظامي و انتظامي تمام امكانات خود 
را از طريق زميني و هوايي در اختيار سازمان مديريت 
بحران قرار داده ان��د و از صبح روزگذش��ته 5 فروند 
بالگرد در اختيار اين نهاد قرار داده ش��ده اما به دليل 
شرايط جوي فقط اجازه پرواز به دو فروند بالگرد داده 
شده است. عباسعلي ارجمندي درباره وضعيت اين 
استان و خسارات وارد شده به مردم گفت: در سي سال 
اخير اين حجم از بارش در استان بي سابقه بوده است. 

با توجه به اعالم سازمان هواشناسي مجموعه مديريت 
بحران قبل از آغاز بارش باران اطالع رساني  در خصوص 
وقوع سيل انجام داده بود، به گونه اي كه با بلندگو در 

بسياري از روستاها اطالع رساني شده بود. 
او افزود: در بخش كشاورزي در باغات موز و در بخش 
كشت هندوانه و گلخانه ها متاسفانه با خساراتي مواجه 
بوده ايم و بيشترين خسارت ها در حوزه جنوب استان 
در كنارك و چابهار اتفاق افتاده اس��ت. همچنين در 
بخش زيرساخت هاي روستايي و ارتباطات راديويي 
در فنوج، نيك شهر، قصرقند، بخش هايي از چابهار، 
دلگان و پيش��ين قط��ع ارتباط تلفن گزارش ش��ده 
اس��ت. با توجه به قطع تلفن م��ا از طريق مركز پيام 
نيروي انتظام��ي هم پيام ارس��ال مي كنيم و هم در 
جريان وضعيت آنها قرار مي گيريم. راه روس��تايي و 
محورهاي مواصالتي كامال قطع اس��ت و از بين رفته 
است. همچنين 120روستا برق شان قطع شده است. 
از سوي ديگر طبق برآوردهاي اوليه تاكنون به بيش از 
20 هزار واحد مسكوني در استان در پي بارندگي هاي 

اخير خسارت وارد شده است.
ارجمندي بيان كرد: س��ه اردوگاه اسكان اضطراري 
در قصرقند، فنوج و كنارك ايجاد ش��ده است. تعداد 
6 روس��تا به طور كامل تخليه ش��ده است. همچنين 
سه سد سريز شده است و با توجه به اينكه حجم آب 
بسيار زياد است، در حال حاضر ما از نظر اقالم امدادي 
و زيستي با مشكالت مواجه هستيم و اين موضوع را 
به مجموعه استان كرمان اعالم كرده ايم و بايد حتما 
اين اقالم به مردمان روستايي برسد. با اين حال اگرچه 
مديركل مديريت بحران استان سيستان و بلوچستان 
از اطالع رساني روستا به روستا مي گويد مردم معتقدند 
پي��ش از ش��روع بارندگي هيچ محلي براي اس��كان 
اضطراري آنها در نظر گرفته نشده بود و در اين شرايط 

چگونه بايد روستا را تخليه مي كردند.

    حج�م آب 48 س�اعت بارندگ�ي، معادل 
بارش هاي يك سال زراعي

بر اس��اس آخرين اطالعات دريافتي از 15 ايستگاه 
باران س��نجي اس��تان بيش  از 100 ميلي متر باران 
گزارش شده كه معادل بارش هاي يك سال زراعي 

در بلندمدت اس��ت.اين اظهارات، اطالعاتي اس��ت 
كه محسن حيدري، مديركل هواشناسي سيستان 
وبلوچستان مطرح كرده و درباره آن گفت: همانطور 
ك��ه انتظار مي رفت بيش��تر بارندگي ه��ا در نواحي 
مركزي، غرب و جنوب غرب اس��تان باريده اس��ت، 
براساس آخرين اطالعات دريافتي، از ايستگاه هاي 
»مسكوتان« در نيكش��هر 150ميلي متر بارش رخ 
داده و همچنين در 1۷ ايس��تگاه بين 100 تا 186 

ميلي متر باران باريده است.
او اف��زود: بر اس��اس آخري��ن الگوه��اي پيش يابي 
و مدل ه��اي جوي، س��امانه بارش��ي روز گذش��ته 
رفته رفته از مرزهاي شرقي اس��تان خارج شده اما 
احتمال بارش هاي ناچيز و پراكنده در سطح استان 
وجود دارد. از روز يكشنبه با شمالي شدن جريانات 
روند كاهش دما در استان آغاز شده كه احتمال مه 
گرفتگي و كاهش ش��ديد ديد افق��ي در محورهاي 
كوهس��تاني و لغزندگي برخ��ي محورهاي مناطق 

سردسير منطقه وجود دارد.
اظه��ارات حيدري در حالي اس��ت ك��ه مديرعامل 
آب منطقه اي سيستان و بلوچس��تان معتقد است 
در پي بارندگي هاي چند روز گذش��ته در سيستان 
و بلوچس��تان، 64 درصد از حجم س��دهاي استان 
آبگيري شده است. اتابك جعفري درباره اين موضوع 
بيان كرد:در حال حاضر تعداد ۷ س��د مخزني و 23 
سد تغذيه اي با ظرفيت حدود 2 ميليارد مترمكعب 
وجود دارد كه قادر است اين سيالب ها و روان آب ها 
را ذخيره و كنترل كند. در جريان اين بارندگي ها سد 
خيرآباد نيك شهر پس از 8 سال، سد زيردان چابهار 
براي اولين بار پس از احداث و سدهاي پيشين و شيء 

كلك چابهار سرريز كرده اند.

     چرا بارندگي هاي جنوب كشور شديد است؟
از ابتداي امسال تاكنون اس��تان هاي جنوبي كشور 
چندين بار س��يل هاي ب��زرگ و خس��ارت آوري را 
تجرب��ه كرده ان��د و رييس مركز ملي خشكس��الي و 
مديريت بحران س��ازمان هواشناسي كشور دو عامل 
»تغيير پذيري آب و هوا« و »تغييرات اقليمي« را علت 
تغيير الگوي بارش ها و بارش هاي ش��ديد در جنوب 
كش��ور مي داند. احد وظيفه درباره اين موضوع بيان 
كرد: در درجه اول مي توان به اين موضوع اشاره كرد 
كه آب و هوا و اقليم به صورت جهاني همواره تغييرپذير 
اس��ت همچنين تغييرات اقليمي الگوهاي جوي را 

تاحدودي تحت تاثير قرار داده است. 
او با اش��اره به اينكه سيستم هاي هواشناسي حركت 
موج��ي دارن��د و فرآينده��اي گس��ترده اي نيز در 
ش��كل گيري اين امواج دخالت مي كنن��د، تصريح 
كرد: براي مثال نوسانات جنوبي، نوسانات دو قطبي 
اقيانوس هند، نوسانات پرفش��ار سيبري و نوسانات 
اقيانوس اطلس شمالي امواج بزرگ مقياسي هستند 
كه در شكل گيري امواجي كه از غرب به شرق حركت 

مي كنند، تاثيرگذارند.
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناس��ي كشور با بيان اينكه س��ال گذشته ما در 
كشور بارندگي خوبي داشتيم اما اروپاي غربي سال 
خوبي از نظر بارندگي نداشت، گفت: امواج در اين بازه 
زماني به گونه اي ش��كل گرفته ب��ود كه بخش گرم و 
پايدار آن در اروپاي غربي قرار داشت و بخش ناپايدار 
آن روي شرق مديترانه و خاورميانه گسترده شده بود.

وظيفه با اش��اره به اينكه در حال حاضر امواج جوي 
به گونه اي است كه بارش هاي خوبي در سواحل شرقي 
خليج فارس پيش بيني مي ش��ود، اظهار كرد: اقليم 
همواره ثابت نيست و ثابت نبودن آن لزوما به تغييرات 

اقليمي مربوط نمي شود.
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بدهي هاي سال ۹۷ بيمه 
سالمت وصول مي شود؟

اليحه بودجه ۹۹، آذر ماه تقديم مجلس ش��د؛ 
اليحه اي كه بخش سالمت آن حاكي از افزايش 
15 درصدي بودجه وزارت بهداش��ت در سال 

۹۹ است.
در اين بين س��هم ح��وزه س��المت از مصارف 
عمومي دولت ۹.6 درصد در س��ال ۹۹ اس��ت 
كه اين عدد در سال ۹8، ۹.1 درصد بوده است. 
همچني��ن اعتبارات وزارت بهداش��ت از محل 
مصارف عمومي دولت در س��ال ۹8 بالغ بر 41 
هزار ميليارد تومان بود ك��ه اين رقم در اليحه 
بودجه 13۹۹ به 46 هزار و 600 ميليارد تومان 
افزايش يافته است. در عين حال كل اعتبار بخش 
سالمت با احتس��اب درآمدهاي اختصاصي در 
سال ۹8، ۷۷ هزار و 600 ميليارد تومان بود كه 
اين عدد در اليح��ه بودجه 13۹۹ به 85 هزار و 
200 ميليارد تومان رسيده است. بنابراين سهم 
بخش س��المت از بودجه كل كش��ور در سال 
13۹8، 4.4 درص��د بوده ك��ه در اليحه بودجه 

13۹۹ به 4.3 درصد كاهش پيدا كرده است.
اين در حالي است كه وزارت بهداشت كه متولي 
اصلي نظام س��المت كشور اس��ت، بايد بودجه 
در نظر گرفته ش��ده براي اي��ن وزارتخانه  را به 
بخش هاي دانش��گاهي، دارو، درمان، سازمان 
بيمه س��المت و... اختصاص ده��د؛ بودجه اي 
كه علي رغم رش��د 15 درصدي نسبت به سال 
گذش��ته به اذعان معاون وزير بهداشت، كفاف 
هم��ه نيازه��ا را نمي ده��د و تنه��ا راه پيش رو 
صرفه جويي و اثربخش��ي هزينه ه��ا و مصرف 

بهينه منابع است.
عالوه ب��ر اهميتي كه تخصي��ص بودجه كافي 
به حوزه ه��اي دارو، درمان و دانش��گاه ها دارد، 
در اين ميان نمي توان از س��هم س��ازمان بيمه 
سالمت غافل بود. س��ازماني كه در سال جاري 
علي رغم تصويب بودجه بالغ بر 12 هزارو 300 
ميليارد تومان��ي، تاكنون تنها ۹ ه��زار و 600 
ميليارد تومان دريافت كرده اس��ت؛ موضوعي 
كه به اذعان مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت 
با قول مس��اعد س��ازمان برنامه و بودجه مبني 
بر دريافت تخصيص 100 درصدي مي تواند از 
بروز مشكالت مالي براي اين سازمان جلوگيري 
كند و در صورت ع��دم تخصيص كامل بودجه 
ياد شده، بيمه سالمت با 2۷00 ميليارد تومان 
كس��ري مواجه خواهد بود. اين در حالي است 
ك��ه با اع��الم كس��ري بودجه س��ال ۹8 كه به 
رقمي بيش از 4هزار ميليارد تومان مي رس��د و 
جمع آن با كس��ري بودجه سال ۹۷ كه 3۷00 
ميلياردتومان اس��ت، س��ازمان بيمه سالمت 
حدودا ۷۷00 ميليارد تومان كسري داشته است. 
نكته قابل توجه آن است كه سهم بيمه سالمت 
در اليحه بودجه ۹۹ از منابع عمومي 13 هزار و 
500 ميليارد تومان برآورد شده است؛ در حالي 
كه با اعالم مديرعامل سازمان بيمه سالمت، اين 
سازمان در سال آينده به 1۹ هزار ميليارد بودجه 
نياز دارد كه تحت شرايطي مي تواند با 1۷ هزار و 

500 ميليارد تومان نيز كار را پيش برد.
در اين بين اما سوال اصلي آنجاست كه با وجود 
عدم لح��اظ بودجه مورد نياز اين س��ازمان در 
س��ال ۹۹، تكليف پرداخت بدهي ه��اي قابل 
توجه بيمه سالمت به مراكز طرف قرارداد كه از 
سال ۹۷ باقي  مانده است، چه مي شود؟ در اين 
راستا طاهر موهبتي_مديرعامل سازمان بيمه 
سالمت  با اش��اره به محدوديت هاي بودجه اي 
كشور، گفت: اينكه رقم تخصيص يافته به ما از 
ميزان مقرر بودجه ما كمتر است به معني قصور 
يا كوتاهي سازمان برنامه و بودجه نيست، بلكه 
محدوديت هاي موجود س��بب تحقق اين روند 
مي ش��ود. اما در عين حال مردم نيز بايد اطالع 
داشته باش��ند كه بودجه اختصاص يافته به ما 

كمتر از ميزان اعالم شده است.
او با بي��ان اينكه عدم تخصيص بودجه كافي در 
س��ال آينده نيز مي تواند سبب بروز مشكالتي 
در پرداخت هاي اين سازمان باشد، اظهار كرد: 
بودجه مورد نظ��ر ما براي س��ال آينده حدودا 
1۷ه��زار ميلياردتومان بود؛ ام��ا رقمي كه در 
اليحه بودجه براي ما در نظر گرفته ش��ده است 
13ه��زار و 500 ميليارد تومان اس��ت؛ آن هم 
در ش��رايطي كه بودجه  جداگانه اي براي اضافه 
ش��دن افراد تحت پوش��ش ما در پوشش بيمه 
اجباري همگاني در نظر گرفته نش��ده اس��ت. 
طبق محاس��بات ما هزينه اي كه در سال آينده 
بايد براي پوشش بيمه اجباري همگاني داشته 
باشيم به ازاي هر يك ميليون نفر، 640 ميليارد 
توم��ان خواهد بود ك��ه با محدودي��ت منابع، 
تكليف آن نيز مشخص نيست. مديرعامل بيمه 
س��المت با تاكيد بر اين نكته كه بدهي س��ال 
۹۷ اين سازمان به مراكز طرف قرارداد به هيچ 
عنوان در اليحه بودجه ۹۹ منظور نشده است، 
افزود: با قول مساعد سازمان برنامه و بودجه قرار 
بود تا بدهي ما از اين س��ازمان كه رقمي معادل 
800 ميليارد تومان بابت نرخ تنزيل اسناد سال 
گذشته است در س��ال جاري پرداخت شود كه 
همچنان پرداخت نشده اس��ت. در صورتي كه 
اين 800 ميليارد تومان به دست مان مي رسيد 
مي توانستيم حدود يك پنجم بدهي هاي خود را 
پرداخت كنيم كه اين رقم مساوي  بود با تسويه 
بدهي  داروخانه هاي طرف قرارداد و بخش كمي 

از بدهي دانشگاه هاي علوم پزشكي.
او در خاتمه با ابراز اميدواري نسبت به پرداخت 
سريع تر بدهي هاي س��ال ۹۷، بيان كرد: البته 
بعي��د مي دانم تمام طلب ما از س��ازمان برنامه 
و بودجه در س��ال جاري وصول شود تا بتوانيم 
بدهي خود به مراكز طرف قرارداد در سال ۹۷ را 
پرداخت كنيم، اما اميد داريم حداقل بخشي از 

اين رقم پرداخت شود.

كمترين ميزان مواليد در سال ۹۷
براساس اعالم سازمان ثبت احوال، كمترين ميزان 
مواليد در سال ۹۷ با ثبت 1۷ در هزار نفر و بيشترين 
ميزان آن در س��ال 65 با رق��م 43 در هزار نفر بوده 
است. بيش��ترين ميزان مواليد تجربه شده در ايران 
مربوط به س��ال 65 با رقم 43 در هزار نفر بوده است 
كه با اقدامات انجام شده در سطح ملي در سال هاي 
پاياني دهه 60 و كاهش ميزان باروري كل در ايران 
روند ميزان مواليد از سال ۷5 به شكل كاماًل متفاوت 
درآم��ده و از مدار نزديك به 40 ب��ه مدار نزديك به 
20 تغيير مكان داده به گونه اي كه در س��ال ۹۷ در 
كمترين مقدار خود يعني 1۷ در هزار نفر رس��يده 

است.
اعالم رويداد تولد رخ داده در ايران به استناد ماده 12 
قانون ثبت احوال براي اعالم كنندگان الزامي است با 
اين حال ثبت رويدادهاي اعالم شده به استناد ماده 
13 همان قانون منوط به وجود شرايط درج رويداد 

در دفتر ثبت كل وقايع خواهد بود.
اعالم كننده براي اثب��ات رخداد والدت بايد گواهي 
والدت صادر شده توسط پزشك يا ماما را ارايه كند 

يا رخ��داد والدت را به تصديق دو نفر گواه رس��انده 
باشد در مواردي كه اعالم كننده مطابق بند 5 ماده 
16 قانون ثبت احوال متصدي و نماينده موسسه اي 
كه آنجا سپرده شده است در پايگاه اطالعات جمعيت 
كشور نامه رسمي مرجع مزبور به عنوان مستند ثبت 
والدت لحاظ مي شود. در هر حال ثبت رويداد والدت 
در اي��ران منوط به اعالم و تصديق رويداد از س��وي 
اعالم كنندگان قانوني است: پدر يا جد پدري، مادر 
در صورت غيب��ت پدر در اولين زماني كه بتواند اين 
كار را انجام دهد، وصي يا قيم يا امين، ش��خصي كه 
به طور قانوني عهده دار نگهداري طفل است، متصدي 
يا نماينده موسس��ه اي كه طفل به آنجا سپرده شده 
است؛ صاحب رويداد با س��ن باالتر از 18 سال و در 
م��واردي خاص كه ازدواج پدر و مادر ثبتي نيس��ت 
با اعالم و امضاي هر دو نف��ر و اگر هر يك از طرفين 
نباشند پدر يا وكيل قانوني آنها به نمايندگي از وي 

مكلف به اعالم رويداد به اداره ثبت احوال هستند.
طي هفت سال اخير از سال ۹0 تا ۹۷ حدود 4 درصد 
از والدت ها از سوي مادر يا نماينده قانوني وي اعالم 

شده اند. س��هم رويدادهاي والدتي كه توسط پدر يا 
جد پدري اعالم مي شدند با اندكي افزايش در هفت 
س��ال گذشته از ۹1.2 درصد در س��ال ۹0 به ۹2.8 

درصد در سال ۹۷ رسيده است.
در همين سال ها سهم رويدادهاي اعالم شده توسط 
مادر از 4.8 درصد در سال ۹0 به 4.5 درصد در سال 
۹۷ رسيده است. از سوي ديگر در سال گذشته ۹8.1 
درصد از تولدها به استناد گواهي والدت و تنها 1.3 
درصد به گواهي گواهان در پايگاه اطالعات جمعيت 

كشور كشور ضبط شده است.
همچني��ن ۹8.5 درصد از رويدادهاي والدت ضبط 
ش��ده با گواهي والدت مع��ادل ۹6.۷ درصد از كل 
رويدادهاي ثبت ش��ده در بيمارس��تان رخ داده اند. 
س��هم 1.3 درصدي از رويدادهاي تولد زنده ضبط 
شده در پايگاه اطالعات جمعيت كشور )1.4 درصد از 
رويدادهاي مستند به گواهي والدت( از سوي ماماي 

رسمي گواهي شده اند.
همچنين در ۷ سال اخير سهم بيشتري از رويدادهاي 
تولد در بيمارس��تان ها رخ داده كه اين سهم از كل 

والدت هاي رخ داده از ۹4.۷ درصد در سال ۹0 با دو 
درصد افزايش به ۹6.۷ درصد در س��ال ۹۷ رسيده 
اس��ت و سهم تولدهايي كه از س��وي ماماي رسمي 

وارد شدند با هشت دهم درصد كاهش از حدود 2.2 
درصد در سال ۹0 به 1.3 درصد در سال ۹۷ كاهش 

يافته است.

وضعيت مراكز درماني خصوصي با تعرفه هاي درماني 
عضو كميس��يون بهداش��ت مجلس، با بي��ان اينكه 
تعرفه مراكز درماني خصوصي به دليل درنظر گرفتن 
سود س��رمايه و عدم اس��تفاده از يارانه دولتي نسبت 
به مراكز دولتي باالتر اس��ت تاكيدكرد كه اين مراكز 
بنگاه اقتصادي هستند و بايد گردش مالي آنها مقرون 

به صرفه باشد.
س��يامك مره صدق در مورد انتش��ار اخباري مبني بر 
اينكه درحال حاضر تعرفه هاي درماني بخش خصوصي 

چهار برابر بخش دولتي است، گفت: تعرفه ها در بخش 
خصوصي نسبت به بخش دولتي تا حدودي بيشتر است 
به اين دليل كه در بخش خصوصي س��ود سرمايه هم 
در نظر گرفته مي شود و از يارانه دولتي نيز براي درمان 

استفاده نمي كند. 
نماينده كليميان ايران در مجلس شوراي اسالمي، ادامه 
داد: هم اكنون در مراك��ز درماني خصوصي به ويژه در 
بخش بستري با تعرفه هاي موجود نه تنها سود سرمايه 

را برنمي گرداند، بلكه اگ��ر مديريت خوب و بهينه اي 
داشته باشند مي توانند بدون ضرردهي فعاليت كنند.

او اظهار كرد: مراكز درمان��ي خصوصي به دليل تورم 
ش��ديدي كه در هزينه ه��اي درماني در پ��ي اعمال 
تحريم ه��اي ناجوانمردانه ايجاد ش��د، باعث ش��د تا 
دسترسي آنها به بسياري از تجهيزات پزشكي با مشكل 
مواجه ش��ود، ضمن اينكه تورم ب��ر هزينه هاي بخش 

بستري نيز اثرگذار بوده است.

مره صدق يادآور شد: اين نكته را هم قبول دارم كه تورم 
نبايد تاثير زيادي بر دس��تمزدها و دريافتي پزشكان 
داشته باش��د، ضمن اينكه نيمي از جمعيت كشور از 
درآمد آزاد برخوردار هس��تند و به اين بخش مراجعه 
مي كنند از تورم كمتر آس��يب مي بينند و بيشترين 
آسيب ناشي از تورم بر اقشار كم درآمد و متوسط جامعه 

وارد مي شود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان كرد: 
البته براي بس��تري در بيمارستان هاي خصوصي كه 
يك بنگاه اقتصادي هس��تند بايد چرخش مالي آنها 
مقرون به صرفه باشد، در غير اين صورت تعطيل شده 

و باعث بيكار ش��دن تعدادي از اف��راد و از بين رفتن 
برخي مشاغل مي ش��وند به همين دليل بايد تعرفه 
آنها جداگانه محاسبه شود. عضو كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس شوراي اسالمي، تاكيد كرد: وضعيت 
حركت در برنامه ششم توسعه نيز به نحوي است كه 
فاصله دستمزدهاي پزشكان و پيراپزشكان در بخش 
خصوصي و دولتي كاهش پيدا كند، اما طبيعي است 
كه در همه جا به وي��ژه در زمينه هيات علمي گاهي 
درآمد پزش��كان فعال در اين بخش كمتر اس��ت كه 
ب��ا امتيازهاي معنوي و تحصيلي ك��ه براي آنها قائل 

مي شوند، جبران مي شود.

   عالوه بر نيك ش�هر، راه هاي ارتباطي با 
روستاها در شهرستان هاي ديگر هم قطع 
شده و اين وضعيت امدادرساني و اطالع از 
وضعيت مردم در اين مناطق را عمال مسدود 

كرده است
   مردم معتقدند پيش از شروع بارندگي 
هيچ محلي براي اس�كان اضط�راري آنها 
درنظر گرفته نش�ده بود و در اين ش�رايط 

چگونه بايد روستا را تخليه مي كردند

برش
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پارلمان شهري پايتخت تصويب كرد

محسن هاشمي: بدتر از شليك سهوي به هواپيما، شليك عمدي به اعتماد عمومي است

معيار تازه  براي  تعيين  نرخ  عوارض  ساخت و ساز

ابهام درباره مسوول لغو  پروازها  در شرايط خاص 

گروه راه و شهرسازي | آزاده كاري |
روز گذش��ته طرح »الزام ش��هرداري تهران به ارايه اليحه 
»نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني 
مبتني بر مرغوبيت مكاني امالك شهر تهران« مورد بررسي 
قرار گرفت و به تصويب رسيد. همچنين بررسي سند جامع 
سرمايه گذاري، يك فوريت الزام شهرداري به تعيين تكليف 
اس��تفاده موقت اداري و خدماتي از واحدهاي مسكوني و 
ايجاد يادماني براي جان باختگان پرواز اوكراين در تهران از 
ديگر مصوبات جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران بود. به 
گزارش »تعادل«، ماجراي تغيير ارزش معامالتي امالك اين 
است كه براساس قانون اصالح قانون ماليات هاي مستقيم 
در سال ۹۶ بنا بود ارزش معامالتي امالك معادل ۲ درصد 
ميانگين قيمت روز امالك در شهر تهران شود، )البته با توجه 
به افزايش قيمت مسكن طي سال هاي اخير اين نسبت در 
حال حاضر برقرار نيست( به اين ترتيب با توجه به تغيير پايه، 
نرخ انواع عوارض ساخت وساز شامل كاربري، پذيره، بنا و... 
به روز و واقعي و تا حدودي متناس��ب با ارزش روز امالك 
خواهند ش��د. مرتضي الويري، رييس كميسيون برنامه و 
بودجه درباره طرح »الزام ش��هرداري تهران به ارايه اليحه 
نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني 
مبتني بر مرغوبيت مكاني امالك شهر تهران «ساختماني 
گفت: شهرداري تهران مكلف است در راستاي شفاف سازي 
چگونگي محاسبه و دريافت عوارض ساختماني و دريافت 
عادالنه عوارض از امالك ش��هري متناسب با ارزش واقعي 
امالك و براساس موقعيت مكاني امالك در شهر به انجام 
مطالعات مورد نياز اقدام و اليحه نحوه محاسبه و دريافت 
عوارض ساختماني مبتني بر ارزش امالك تهران را ارايه كند.

او ادامه داد: بايد محاس��به عوارض ساخت و ساز در تمامي 
مناطق ۲۲ گانه تهران به تفكيك، با همكاري و مشاركت 
ذي نفعان حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان ابالغ مصوبه 
تهيه و جهت تصويب به شوراي شهر تهران ارسال شود. با 
توجه به اينكه محبوبيت مكاني و موقعيت ملك مي تواند در 
بهره اي كه فرد از ملك مي برد موثر باشد، بايد حق شهرداري 
نيز متناسب با آن ارايه شود كه اين مطلب تاكنون مورد توجه 
قرار نگرفته است. با اين كار عدالت برقرار مي شود و يك درآمد 

سالم و پايدار نيز براي شهرداري ايجاد مي شود.
رييس كميس��يون برنامه و بودجه ادامه داد: شهرداري را 
موظف كرديم در مدت دو ماه اليحه را ارايه دهند، اما به نظر 
نمي رسد به زمان مورد نظر برسد و با توجه به تاخير زماني بايد 
بازنگري صورت گيرد. عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري 
و شهرسازي ش��وراي شهر تهران درباره اين طرح گفت: با 
توجه به مصوبه عوارض سال ۹۸، شهرداري مكلف به ارايه 
طرح پيشنهادي مورد اشاره آقاي الويري شد. چارچوب هاي 
طرح نيز با كميسيون محيط زيست و كميسيون معماري 
و شهرسازي در ميان گذاشته ش��ده و تقريبا براي يكي از 
مناطق آماده شده است. اميدواريم بتوانيم تا ۱۵ بهمن آن 
را به صحن شوراي شهر برسانيم. در واقع در حال توليد يك 
دفترچه جديد هستيم، اما كار سختي است. در ادامه كليات 
اين طرح با ۱۷ راي موافق به تصويب اعضاي شوراي شهر 
رسيد و سپس جزييات طرح مورد بررسي قرار گرفت. در 
اين جلسه الويري، پيشنهاد داد با توجه به صحبت گلپايگاني 
مبني بر آماده بودن طرح، دو ماه مهلت به دو هفته كاهش 

يابد كه تمام اعضاي شوراي شهر به آن راي مثبت دادند.
تصويب يك فوريت الزام ش��هرداري ب��ه تعيين تكليف 
اس��تفاده موقت اداري و خدماتي از واحدهاي مسكوني از 
ديگر مصوبات جلسه شوراي شهر بود. مجيد فراهاني، در 
دفاع از اين پيشنهاد گفت: يكي از مسائل و مشكالتي كه 
در شهر وجود دارد، بهره برداري از واحدهاي مسكوني براي 

كاربري هاي اداري، تجاري و خدماتي اس��ت؛ واحدهايي 
كه بعضا مالكان آنها تمايلي به تغيير كاربري دائم ندارند و 
واحد خود را به علت واقع شدن در پهنه هاي كار و تجارت 
به بهره برداران اجاره مي دهند و اين افراد از واحد مسكوني 
با كاربري تجاري، اداري و... استفاده مي كنند، بدون اينكه 
عوارض و حقوق قانوني شهر را بپردازند. او افزود: اين وضعيت 
البته سبب شده است برخي عوامل فاسد نيز با اخذ رشوه از 
اعمال قانون و جلوگيري از تداوم فعاليت اين گروه از اماكن 
در قال��ب تاخير در اجراي حكم ماده ۱۰۰ يا ايجاد وقفه در 
ارسال پرونده ملك به كميسيون ماده ۱۰۰ سبب آسيب به 
سرمايه اجتماعي مديريت شهري شوند. فراهاني با طرح 
اين س��وال كه راه حل اين مساله چيست، تصريح كرد: آيا 
اقدامات شهرداري تاكنون سبب حل اين مساله شده است 
يا در پس عدم تدبير مناسب بخشي از منابع و عوارض قانوني 
كه بايد در ازاي فعاليت اين گروه از واحدها كسب مي شد از 
دست رفته اس��ت. عضو شوراي شهر تهران گفت: با توجه 
به شرايط اقتصادي موجود و ضرورت رفع موانع قانوني در 
ايجاد اشتغال، تسهيل و بهبود فضاي كسب و كار از يك سو 
و سامان بخشي به نحوه استفاده از واحدهاي مسكوني كه 
به شكل خدماتي و اداري توسط فعاالن اقتصادي به صورت 
بي ضابطه و با تضييع حقوق شهر، شهروندان و شهرداري 
مورد بهره برداري موقت يك يا دو س��اله قرار مي گيرند و 
بهره برداران آنها به علت عدم تعيين تكليف قانوني چاره اي 
جز تن در دادن به فساد و رشوه به برخي كاركنان متخلف 
شهرداري را ندارند و نهايتا پس از تاخيرهاي طوالني پرونده 
ملك مورد نظر براي بررسي به كميسيون هاي ماده ۱۰۰ 
قانون شهرداري ها ارسال مي شود و راي ماده ۱۰۰ در زماني 
صادر مي ش��ود كه بهره بردار آن محل را ترك كرده و ديگر 
موضوعيتي ندارد. او اضافه كرد: اهميت اين موضوع زماني 
قابل لمس است كه بدانيم فقط در منطقه ۲ شهرداري تهران 
۴۰ درصد مجموع كل واحدهاي ملكي سطح منطقه )يعني 
۲۰ هزار واحد با مساحتي بالغ بر يك ميليون متر مربع( براي 
فعاليت هاي فاقد مجوز و غيرمسكوني مورد استفاده قرار 

مي گيرند كه از اين بابت عوارض مربوط را پرداخت نمي كنند. 
بر همين اساس، از شما مي خواهم با راي به فوريت اين طرح 
زمينه حل اين مشكل در چارچوب قانون را فراهم سازيد. 
محمد س��االري در مخالفت با اين طرح گفت: اين طرح را 
مغاير با طرح تفصيلي مي دانم، اما اجراي اليحه اين طرح 

چندين ماه زمان مي برد.

  ايجاد يادمان براي جان باختگان پرواز اوكراين 
جلسه روز گذشته شوراي ش��هر تهران متاثر از حادثه 
غم انگيز س��قوط پرواز اوكراين بود و اعضاي اين ش��ورا 
تذكراتي در اين خصوص عنوان كردند.همچنين اعضا با 
قيد دو فوريت پيشنهاد دادند در اسرع وقت يادماني براي 
جان باختگان پرواز اوكراين در تهران ايجاد شود كه اين 

پيشنهاد با ۱۸ راي موافق به تصويب رسيد.

  عدم پاسخگويي مسووالن
محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران نيز با اشاره به 
حوادث اخير كشور گفت: در ابتدا حوادث تاسف بار چند روز 
اخير كه در كرمان به درگذشت بيش از ۶۰ نفر در تشييع 
جنازه، ۲۰ كشته در فيروزكوه در تصادف اتوبوس و سقوط 
هواپيما براثر اصابت سهوي موشك را به همه ايرانيان تسليت 
مي گويم. محور مشترك فجايع اخير، نقش قصور و تقصير 
مسووالن مربوطه و عدم پاسخگويي به افكار عمومي است.

هاش��مي ضمن قدرداني از توضيحات ارايه شده و پذيرش 
قصور و مسووليت اشتباه، گفت: بايد توجه داشته باشيم بدتر 
از شليك سهوي به هواپيما، شليك عمدي به اعتماد عمومي 
است .چرا بايد حقيقت از رييس جمهور و رييس شوراي عالي 
امنيت ملي پنهان نگهداشته شود و بعد از اعالم دولت هاي 
بيگانه به اطالع مسووالن خودمان برسد. هاشمي ادامه داد: 
نبايد عملكرد صداوسيما و رسانه هاي رسمي را در تهييج 
بيش از اندازه مردم و دوقطبي كردن فضاي جامعه ناديده 
گرفت كه برخي مشكالت كوچك را بزرگنمايي مي كنند و 
از كنار مشكالت بزرگ با بي توجهي مي گذرند. او همچنين 

افزود: شايد بي مناسبت نباشد كه به مناسبت سالگرد رحلت 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، يادي از ايشان كنيم، امروز بيش 
از هر زمان ديگري، جاي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني خالي 
است و مردم در حسرت عقالنيت، خويشتن داري و تدبير 
ايشان هستند. او با بيان اينكه امروز كشور به وحدت نياز دارد 
اما نه وحدتي كه به معناي خاموشي و حذف صداي بخش 
بزرگي از جامعه به نفع افراطيون باشد، گفت: آيت اهلل هاشمي 
منادي وحدت بود، اما وحدت را در ميانه روي مي دانست، 
ميانه روي يعني افراطيون و تفريطيون از مواضع خود كوتاه 
بيايند و كنار مردم حركت كنند و اگر ما نتوانيم اعتماد عمومي 
و قدرت ملي را ترميم كني��م، در برابر تهديدات بيگانگان 
آسيب پذير خواهيم بود. رييس شوراي شهر تهران تاكيد 
كرد: براي ترميم اعتماد ملي نياز به مسووليت پذيري مقامات 
داريم نه فرافكني و انداختن تقصيرات به گردن ديگران يا 
زيردستان، در اتفاقات كرمان و تهران، قطعا كساني مقصر 
هستند و بايد مسووليت را بپذيرند . احمد مسجدجامعي 
رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي نيز در جريان تصويب 
ايجاد يادماني براي جان باختگان پ��رواز اوكراين در تهران 
گفت: حادثه هواپيمايي مسافربري اوكراين، بسيار تلخ بود 
و متاس��فانه دروغ بزرگي هم گفته شد به گونه اي كه حتي 
رسانه ها زير سوال رفتند و همه افكار عمومي بهت زده شدند. 
او با بيان اينكه حق حيات و امنيت رواني برخي ها دچار خدشه 
شده است، تصريح كرد: تيتر رسانه ها را نگاه كنيد و ببينيد كه 
همه تيترها حول و حوش دروغ بزرگي است كه گفته شده 
و ما بايد به عنوان نماينده مردم شهر تهران ضمن همدردي 
و همراهي با افكار عمومي كه به شدت هم جريحه دار شده، 
اقدامي انجام دهيم.اين اقدام بايد االن انجام گيرد نه بعدا و 
همه اعضاي شوراي اسالمي شهر كه در جلسه امروز حضور 
داشتند اين طرح را امضا كردند. او با بيان اينكه شوراي اسالمي 
شهر تهران به عنوان نماينده شهرونداني كه آسيب ديدند 
نبايد دست روي دست بگذارد، گفت: شهرداري نيز بايد وارد 
عمل شود، چرا كه ما مدعي هستيم كه كف خيابانيم و با مردم 

هستيم و اين با مردم بودن بايد جلوه پيدا كند.

  گراميداشت جان باختگان
بعد از تصوي��ب كليات اين طرح مس��جدجامعي به بيان 
پيشنهادات پرداخت و گفت: سه پيش��نهاد در قالب اين 
طرح پيشنهاد شده اس��ت كه براساس آن شهرداري بايد 
تبليغات مناسب براي گراميداشت جان باختگان را آغاز كند. 
همچنين مكاني براي يادمان جان باختگان تا يك هفته آينده 
معرفي شود. عالوه بر اين كار حجمي شايسته براي يادبود اين 
اتفاق ساخته شود و حتما از نمادهاي كشورهاي ديگر كه در 
اين حادثه آسيب ديدند نيز در اين كار حجمي وجود داشته 
باشد و عضو شورا به عنوان عضو ناظر بر اين مسائل نظارت 
كند. اعضاي شواري اسالمي شهر تهران ضمن رأي دادن به 
جزييات و سه پيشنهاد مطرح شده، احمد مسجد جامعي را 

به عنوان نماينده شورا انتخاب كردند.

  لزوم توجه به مديريت بحران ها
الهام فخاري، رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران 
نيز در تذكر پيش از دستور خود با اشاره به حادثه بويينگ 
۷۳۷ بر لزوم توجه به مديريت فرهنگي و اجتماعي بحران ها 
تاكيد ك��رد و گفت: در اين حادثه بايد مديريت فرهنگي و 
اجتماعي بحران مورد توجه قرار بگيرد چرا كه در طول اين 
هفته شرايط سراسر ملتهب و پر تنشي در كشور وجود داشت 
و بايد اين شرايط فرهنگي و اجتماعي مديريت بحران مي شد 
تا دچار ناهماهنگي نشويم. او با بيان اينكه با همه تلخي اين 
روزها الزم است در سطح ملي و كالنشهر تهران از اين سوگ 
درس بگيريم و به مديريت فرهنگي و اجتماعي بحران دقت 
كنيم، اظهاركرد: همه ما در سطح خرد و كالن بايد خودمان 
به خودمان رحم كنيم و به موقع و به هنگام راست بگوييم 
تا از بروز فاجعه اي عميق تر جلوگيري ش��ود. محمدجواد 
حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تهران نيز با اشاره به حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني 
گفت: با چه منطقي ما شاهد چنين رفتار نادرستي بوديم 
كه براي پوش��اندن حقيقت، بايد يك دروغ گفته شود و و 
براي اينك��ه آن دروغ را ادامه دهيم، چندين دروغ را تكرار 
كنيم كه وضعيت امروز را به بار بياورد و تمام اعتماد مردم به 
نظام مديريتي كشور را زير سوال ببرد. گفتيم كه مي توانيد 
به سخنان نخس��ت وزير كانادا اعتماد كنيد اما به سخنان 
سخنگوي دولت اعتماد نكنيد. تا ديرتر نشده بايد براي اعتماد 
از بين رفته مردم، دولت و مقامات مسوول، سريعا و با صراحت 
از مردم، از خانواده هاي جانباختگان و از افكار عمومي ايران و 
جهان عذرخواهي كرده و مسووالن اين دروغگويي را به مرد 

معرفي كنند و به اشد مجازات برسانند.

  بررسي سند سرمايه گذاري شهر تهران 
بررسي سند جامع و مشاركت سرمايه گذاري شهر تهران 
در خصوص تاييد دستورالعمل هاي اجرايي اين سند توسط 
كميسيون برنامه و بودجه موضوع ديگري بود كه روي ميز 
شوراي شهر قرار گرفت. در جريان بررسي اين سند حجت 
نظري به بخش��ي از آن مبني بر اينكه دستورالعمل هاي 
اجرايي بايد مورد تاييد كميس��يون برنامه و بودجه قرار 
بگيرد انتقاد كرد و گفت: در اين سند، كميسيون برنامه و 
بودجه بايد حذف و كلمه شورا جايگزين آن گردد در غير 
اين صورت اين اقدام بدان معني است كه بقيه اعضاي شورا 
زينت المجالس هستند و اينگونه نمود دارد كه كميسيون 
برنامه و بودجه خودش را از ساير كميسيون ها متمايز كرده 
است.اين اظهارات نظري با واكنش حسن رسولي مواجه 
ش��د و گفت: به ما توهين مي شود.در نهايت اعضاي شورا 
به كليات اين طرح راي مثبت دادند و در ادامه به بررس��ي 

جزييات آن پرداختند.

گروه راه و شهرسازي|
پنج روز از حادثه سقوط هواپيماي بويينگ ۷۳۷ اوكراين 
در نزديكي شهر پرند سپري شده است و با وجود آنكه ستاد 
نيروهاي مسلح، مسووليت شليك به اين هواپيما و سقوط 
آن را به عهده گرفته اما همچنان اما و اگرهايي درباره نقش 
شركت فرودگاه ها و سازمان هواپيمايي كشوري در اين 

حادثه و فرآيند بازخواني جعبه سياه و وجود دارد.
اگرچه پس از اظهارات سردار امير علي حاجي زاده مبني 
بر خطاي اپراتور در شليك موشك به هواپيماي اوكرايني، 
انتقادها به شركت فرودگاه ها و سازمان هواپيمايي كشوري 
مبني بر پنهانكاري در زمينه علت سقوط و همچنين عدم 
لغو برنامه پروازي در روز سانحه، كاهش يافت اما ابهاماتي 
درباره وظايف اين دو نهاد مسوول در برابر چنين سوانحي 
ايجاد شده است، ضمن اينكه يكي از مهم ترين سواالتي 
كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه چرا در زمان 
حادثه كه تنها ساعاتي پس از حمله بزرگ موشكي سپاه 
به پايگاه نظامي امريكا در عراق انجام ش��ده بود و آسمان 
منطقه هنوز در التهاب قرار داش��ت، پروازهاي مسافري 
لغو نشد. فرمانده هوا فضاي سپاه پاسداران هم در نشست 
خبري اعالم كرد كه پيش از اين سانحه »چندين بار براي 
خالي شدن فضاي كشور از پروازها درخواست شده بود« 
اما اين اتفاق رخ نداد، حال اين سوال مطرح شود كه اين 
درخواس��ت به كدام نهاد داده شده و اساسا كدام دستگاه 
متولي لغو كردن پروازها و در اصطالح كليير كردن فضاي 

كشور در اين شرايط خاص است؟
مديركل بررسي سوانح س��ازمان هواپيمايي كشوري با 
اش��اره به اينكه مركز كنترل فضاي كشور بايد نسبت به 
لغو برنامه هاي پروازي دس��تور مي داد، گفت: ما موظف 
هستيم برنامه هاي روتين پروازي را انجام دهيم و از اين 
موضوعات بي اطالع بوديم و اختيار لغو يا تاخير در پروازها 
به دليل شرايط امنيتي در كش��ور را نداريم مگر اينكه از 
مرجعي به ما دستور بدهند.  در ماده ۱۰ قانون هواپيمايي 
كشوري مصوب ۱ مرداد ماه ۱۳۲۸ كه البته در سال هاي 
بعد اصالحاتي روي آن انجام شد، آمده است كه اداره كل 

هواپيمايي كشوري مي تواند در مواردي كه امنيت عمومي 
يا علل نظامي ايجاب مي نماي��د با تصويب هيات وزيران 
پرواز هواپيماي ايراني يا خارجي را بر فراز قسمتي از خاك 
كشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط خاصي بنمايد  اما 
سوال اينجا است كه اين سازمان در چه شرايطي مي تواند 
اين تصميم را اجرايي كند؟ عليرضا منظري، معاون سابق 
هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره گفت: 
در چنين شرايط خاصي بايد نيروهاي مسلح از سازمان 
هواپيمايي كشوري به عنوان نماينده دولت در اين حوزه 
بخواهد كه حالت ممنوعه را در قس��متي يا تمام فضاي 
كشور براي ساعات يا روزهايي اعمال كند و در اين صورت 
است كه اگر نيروهاي مس��لح درخواست كنند و هيات 
دولت تصويب كند سازمان هواپيمايي كشوري مي تواند 
آن را اجرا كند. او افزود: در برخي كشورها رييس جمهور 
فرمانده نيروهاي مس��لح هم هست و در چنين شرايطي 
رييس جمهور شخصا اقدام به طرح، تصويب و اجراي اين 
قانون مي كند اما در ايران كه اين دو سمت يكي نيستند. 
ناگفته نماند در شرايطي كه سردار حاجي زاده روز شنبه 
اعالم كرد كه توقف پروازها در شرايط خاص و اضطراري 
بر عهده نيروهاي مسلح است اما در جلسه غيرعلني ديروز 
سردار س��المي فرمانده س��پاه تاكيد كرد كه مسووليت 
پروازهاي مسافربري با سپاه نيست و بنابراين سپاه مسوول 
توقف اين پروازها نيست؛ از اين رو، در اين شرايط معلوم 
نيست اگر سپاه وظيفه لغو پروازها را به عهده ندارد كدام 
نهاد نظامي وابس��ته به نيروهاي مسلح در اين زمينه كم 

كاري كرده است؟

  وضعيت آتي پرونده جعبه سياه 
در ش��رايطي كه عل��ت حادثه براي پ��رواز ۷۵۲ تهران-

كيف مشخص شده است، س��وال اين است كه آيا ايران 
و كش��ورهاي درگير برنامه اي ب��راي بازخواني دو جعبه 
سياه اين هواپيما دارند؟ مديركل بررسي سوانح سازمان 
هواپيمايي كشوري درباره وضعيت جعبه سياه هواپيماي 
بويينگ ۷۳۷ اعالم كرد: مقصد نخس��ت براي خواندن 

جعبه سياه اين هواپيما، اوكراين است اما هم اكنون در حال 
ارزيابي شرايط، امكانات و تجهيزات اين كشور هستيم تا 
ببينيم، اين جعبه سياه در اوكراين قابل بازسازي و خواندن 

است و در غير اين صورت آن را به فرانسه مي بريم.
او در گفت وگو با ايس��نا در اين باره اظهار كرد: براس��اس 
قوانين بين المللي انكس ۱۳ بايد همه مراحل تحقيقات 
گروه هاي ۱۲ گانه تشكيل شده در اين سانحه كامل شود 
و بنابراين خواندن جعبه سياه در اين راستا الزم و ضروري 
است. به گفته رضايي فر با توجه به اينكه اين دو جعبه سياه 
آسيب  ديده قابل بازس��ازي و خواندن در كشور نيست، 
اوكراين از ما براي انجام اين كار تحقيق كرده است و همه 
كشورهاي ذي نفع و ذي صالح كه شامل فرانسه، امريكا و 
اوكراين اس��ت در حال ارزيابي توان بازسازي و بازخواني 
جعبه سياه اين هواپيما هستند. مديركل بررسي سوانح 
سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه نمايندگان همه 
كش��ورهاي امريكا، كانادا، فرانسه، س��وئد و افغانستان و 
ايران قرار است براي خواندن جعبه سياه به اوكراين بروند، 
گفت: از نظر قوانين بين الملي تنها ايران، فرانسه، اوكراين 
و امريكا مي توانند در روند بررسي اين سانحه و خواندن و 
آناليز جعبه س��ياه تصميم گير باشند و ديگر كشورها كه 
هموطنان ش��ان در اين حادثه جان باخته اند تنها نقش 

نظاره گر را بر عهده دارند.

  پرداخت خسارت
 بر اساس توافق ايران و اوكراين 

رييس كميسيون سوانح سازمان هواپيمايي كشوري درباره 
مباحث مطرح شده نسبت به چگونگي پرداخت خسارت 
هواپيماي ساقط ش��ده، گفت: به طور عادي شركت هاي 
بهره بردار مس��وول پرداخت خسارت هستند، اما با توجه 
به اينكه سقوط هواپيماي اوكرايني، يك حادثه معمولي 
نبوده، پرداخت خسارت آن به توافق ايران و اوكراين بستگي 
دارد. رضايي فر در گفت وگو با ايرنا، گفت: اين هواپيما داراي 
بيمه نامه معتبر از يك شركت اوكرايني بوده است. رييس 
كميسيون سوانح سازمان هواپيمايي كشوري گفت: بيمه 

اين هواپيما شامل بيمه بدنه هواپيما، بيمه سرنشينان، بيمه 
اموال و بيمه افرادي است كه در محل سقوط هواپيما دچار 
خسارت شده اند. او يادآور شد: بر اين اساس، خساراتي كه به 
خانه ها و باغ هاي محل سقوط هواپيما وارد شده هم تحت 
پوشش شركت بيمه اي اوكرايني است. رضايي فر گفت: اما 
بايد توجه داشت كه بيمه نامه ها معموال شرايط عادي مانند 
خطاي خلبان و س��وانحي نظير برخورد به كوه را پوشش 
مي دهند، اما س��قوط هواپيماي اوكرايني توسط موشك 
پدافندي، شرايط خاص خود را دارد كه بايد درباره آن مذاكره 
كرد.رييس كميسيون سوانح سازمان هواپيمايي كشوري 
درباره پرداخت خسارت به خانواده هاي جانباختگان اين 
حادثه هم اظهار كرد: اطالعات مسافران را به تازگي از شركت 
اوكرايني تحويل گرفته ايم، قرار است با خانواده هاي مسافران 

تماس بگيريم تا رويه قانوني انجام شود.

  فعال از آسمان ايران پرواز نكنيد
براس��اس اخبار منتشرش��ده تمام پروازهاي ايران اير به 
كش��ورهاي اروپايي متوقف شده و شنيده ها حاكي از آن 
است كه برخي ايرالين ها پرواز از آسمان ايران را ممنوع 
اعالم كردند. در اين شرايط آژانس امنيت هوايي اتحاديه 
اروپا به ايرالين هاي اروپايي هشدار داده كه از پرواز بر فراز 
آس��مان ايران بپرهيزند. به گزارش ايسنا، آژانس امنيت 
هوانوردي اروپا به عن��وان يك نهاد تخصصي تحت نظر 
اتحاديه اروپا كه در زمينه ايمني هوانوردي غيرنظامي و 
مسافربري به وضع و اعمال قوانين و مقررات مي پردازد، به 
تازگي در بيانيه اي جديد به تمامي شركت هاي هواپيمايي 
اروپايي هشدار داده كه تا اطالع ثانوي بر فراز آسمان ايران 
پرواز نكنند. اين آژانس پيش��تر هم در اطالعيه اي به اين 
ايرالين ها اعالم كرده بود كه در ارتفاع زير ۲۵ هزار پايي در 
آسمان اين كشور پرواز نكنند. همچنين بر اساس اطالعات 
سايت »فاليت رادار بيس��ت و چهار« كه ترافيك هوايي 
جهان را به صورت زنده نشان مي دهد، هم اكنون ميزان 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران به كمتر از نصف كاهش 
يافته است. نوروز سال ۱۳۹۵ بود كه ايران با هدف جذب 

بيشتر پروازهاي عبوري، ۷۵۰۰ كيلومتر راه هوايي جديد 
ايجاد كرد كه شامل ۱۹ مس��ير جديد داخلي و خارجي 
بود و از اين رقم، ۱۴ مسير آن بين المللي بود. مديرعامل 
وقت ش��ركت فرودگاه ها همان موقع اعالم كرد كه براي 
افزايش راه هاي هواي��ي احتياج به رفع گلوگاه هايي دارد 
كه بايد با همكاري س��تاد كل نيروهاي مسلح و شوراي 
عالي امنيت ملي، نق��اط بحراني از بين ب��رود و راه هاي 
جديد به بهره برداري برسد. شركت فرودگاه ها آن زمان 
با هدف اصالح ساختار فضاي كشور در برنامه اي با عنوان 
»طرح مديريت آس��مان ايران شهر« تالش  كرد به نقطه 
تعادل منطقه اي تبديل شود تا با كاهش مصرف سوخت، 
كاهش مصرف قطعه، كاهش زمان سفر، پروازهاي عبوري 
بيشتري را جذب و درآمد ارزي كشور را از اين محل افزايش 
دهد. جنگ داخلي اوكراين و سرنگوني پرواز شماره ۱۷ 
هواپيمايي مالزي بر فراز اين كشور هم موجب شد تا خيلي 
از شركت هاي خارجي براي رسيدن به اروپا به سراغ آسمان 
ايران بيايند؛ همزمان جنگ داخلي در عراق و تحريم هوايي 
قطر از سوي چهار كشور باعث آن شده بود تا تمام پروازهاي 
ايرالين هاي قطري براي تردد به آفريقا و اروپا از آس��مان 
ايران عبور كنند. شركت فرودگاه ها در سال ۹۵ با رسيدن 
رقم پروازهاي عبوري از آسمان ايران به بيش از يك هزار 
پرواز توانست در چندين ماه پيايي فقط از عبور پروازهاي 
ايرالين قطري ۵۱ ميليارد تومان به صورت ماهانه با نرخ ارز 
همان سال درآمد داشته باشد. به گفته مديرعامل شركت 
فرودگاه ها، مبلغ درآمد حاصل از پروازهاي عبوري سال 
گذش��ته )۱۳۹۷( يك هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بود كه 
نس��بت به س��ال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد كاهش داشته 
است. هم اكنون ازدحام ترافيك هوايي روي نوار پاييني 
حاشيه خليج فارس نشان مي دهد، بسياري از ايرالين هاي 
خارجي از جمله هواپيمايي امارات پروازهاي اروپايي خود 
را از آسمان كويت و عراق انجام مي دهد؛ با اين حال پرواز 
هواپيماهاي قطر هنوز از آس��مان ايران انجام مي شود و 
مي توانيم به صورت زنده ش��اهد پروازهاي اين ايرالين از 

فراز آسمان ايران باشيم. 
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عذرخواهي سازمان 
هواپيمايي كشوري از مردم

س��ازمان هواپيمايي كش��وري درباره مشخص 
شدن علت سانحه پرواز ۷۵۲ شركت هواپيمايي 
اوكرايني بيانيه اي ص��ادر كرد و بابت تناقض در 
اطالعات ارايه شده در اين زمينه از سوي مسووالن 

اين سازمان از مردم عذرخواهي كرد.
به گزارش فارس، در بخش��ي از بيانيه س��ازمان 
هواپيمايي آمده است: آنچه كه توسط مردم عزيز 
مشاهده شد اين بود كه سازمان با قدرت و قطعيت 
فرضيه اصابت موشك به هواپيما را رد مي نمود و 
براي موضع خود دليل و تحليل هم ارايه مي كرد 
و اكنون مشخص ش��ده است كه واقعيت همان 
بوده كه سازمان آن را نفي مي نمود؛ سازمان خود 
را امانت دار مردم و نظام مي داند، اعتماد صاحب 
امانت، بزرگ ترين سرمايه امانتدار و از دست دادن 
آن، بزرگ ترين خس��ران براي او است. در ادامه 
بيانيه س��ازمان هواپيمايي آمده است: سازمان 
هواپيمايي كشوري، بابت تناقض در اطالعات ارايه 
شده، ابتدا از بازماندگان محترم شهداي اين واقعه 
پوزش مي طلبد و سپس از تمامي هموطناني كه 
با نگراني اخبار منتشر شده را دنبال مي نمودند 
و اين تناقض را مش��اهده نمودن��د و همچنين 
تمامي عالقه مندان و تحليلگراني كه بر اين مبنا، 
به دف��اع از صنعت هوانوردي كش��ور پرداختند 
صميمان��ه عذرخواهي مي كن��د؛ ما تحت هيچ 
فشار و توصيه اي براي كتمان واقعيت نبوده ايم و 
هيچ نيتي براي پنهان كردن واقعيت نداشته ايم، 
ما اطالعاتي كه در اختيار و به آن باور داشتيم را 
منتشر كرديم و از بابت اشتباه بودن آن متاسفيم.

 تابان پرتأخيرترين ايرالين 
در آذرماه

در آذرماه امسال شركت هواپيمايي تابان با تأخير 
در ۶۱ درص��د پروازه��اي خ��ود، پرتأخيرترين 
ش��ركت هواپيمايي در مهرآباد ش��د و پويا اير با 
تأخي��ر در ۲۰ درصد پروازه��اي خود، كمترين 
تأخيرات پروازي را داشت. به گزارش فارس، در 
رصد پروازهاي خطوط هوايي كشور در پروازهاي 
داخلي فرودگاه مهرآباد در آذرماه امسال، عملكرد 
۱۶ ش��ركت هواپيمايي فعال در اي��ن فرودگاه 
بررس��ي شد .  در اين ماه ش��ركت هواپيمايي آتا 
۴۷۶ پ��رواز در مهرآباد انج��ام داد كه ۲۶۷ پرواز 
معادل ۵۶ درصد به موقع و ۲۰۹ پرواز معادل ۴۴ 
درصد با تأخير انجام شد. از ۷۱۸ پرواز آسمان در 
آذر امسال ۴۰۴ پرواز معادل ۵۶ درصد به موقع 
و۳۱۴ پرواز با تأخير انجام شد.آذر امسال ايران اير 
۸۹۴ پرواز در مهرآباد انجام داد كه ۴۸۲ پرواز به 
موقع و ۴۱۲ پرواز معادل ۴۶ درصد با تأخير بود.

از ۳۶۶ پرواز ايرتور در آذر امس��ال ۲۳۸ پرواز به 
موق��ع و ۱۲۸ پرواز مع��ادل ۳۵ درصد با تأخير 
انجام شد. پويا اير آذر امسال ۵۴ پرواز در مهرآباد 
انجام داد كه ۴۳ پرواز به موقع و ۱۱ پرواز معادل 

۲۰ درصد با تأخير بود. 
تابان هم آذر امسال ۲۰۰ پرواز در مهر آباد انجام 
داد كه ۷۷ پرواز به موقع و ۱۲۳ پرواز معادل ۶۱ 

درصد با تأخير بود.

 ۱۵ هزار مسكن مهر پرديس
تا پايان سال تكميل مي شود

مديرعامل ش��ركت عمران شهر جديد پرديس از 
تكميل ۱۵ هزار واحد مس��كن مهر در اين شهر تا 
پايان سال خبر داد. به گزارش مهر، مهدي هدايت با 
اشاره به اينكه در حال پيگيري تعهداتمان در بخش 
مسكن مهر هستيم، گفت: ۱۰ هزار واحد مسكوني 
اين طرح تكميل شده و بدون افتتاح در حال تحويل 
به متقاضيان است، تعهد شركت عمران براي سال 
جاري، رساندن واحدهاي افتتاح شده به ۶۰ هزار 
عدد است و پيش بيني مي كنيم بتوانيم اين كار را 
به سرانجام برسانيم. او افزود: در حال پيگيري يك 
وام هزار ميليارد توماني از محل تبصره هشت قانون 
بودجه هستيم و اگر بانك مسكن در پرداخت اين 
وام تسريع كند تمام مشكالت پرديس حل مي شود 
و مي توانيم تا شهريورماه سال آينده مانده واحدهاي 
اين طرح كه در حدود ۲۲ هزار واحد اس��ت را نيز 
تكميل كنيم. هدايت پروژه هاي عارضه دار مسكن 
مهر پرديس را ۲۲ هزار واحد اعالم و عنوان كرد: با 
توجه به اينكه اين پروژه ها تعيين تكليف شده اند 
و تالش مي كني��م كه اين واحده��ا را كه اغلب از 
ميزان پيشرفت كمتري نس��بت به ساير پروژه ها 
برخوردارند تا پايان سال تكميل كنيم. او يادآورشد: 
از مجموع ۱۰ هزار واحد آماده شده اين طرح، حدود 
چه��ار هزار واحد در فاز ۱۱ و مابقي نيز در فازهاي 
۸، ۵ و ۹ اس��ت كه در حال تحويل اين واحدها به 

مالكان هستيم.

آلودگي صوتي ۱۷ نقطه تهران 
در وضعيت خطرناك است

بر اس��اس اطالعات ايس��تگاه هاي ثابت سنجش 
ص��وت در تهران، در ۱۷ نقط��ه، آلودگي صوتي در 
مرحله خطرناك قرار دارد.به گزارش مهر، بر اساس 
اطالعات منتشر شده از ايستگاه هاي ثابت سنجش 
صوت در ته��ران، آلودگي صوت��ي در ۱۷ نقطه در 
مرحله خطرناك قرار دارد.ايستگاه هاي ميدان نماز، 
ميدان الغدير، منطقه ۱۸، بعثت، خراسان، افسريه، 
نيروي هوايي، ش��هيد گمنام، نواب صفوي، ستاد 
بحران ۱۲، حكيم، همت، المپيك، مترو، تجريش، 
تهرانسر و آذري ايستگاه هايي هستند كه شاخص 
آنها باالي ۷۰ و خطرناك است.همچنين ۱۰ نقطه 
داراي شاخص آزاردهنده و دونقطه نامناسب براي 
كودكان و بيماران است و از ميان ايستگاه هاي ثابت 
سنجش صوت در تهران چهار نقطه وضعيت مناسب 

و سالم دارند.
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»تعادل« با نظرخواهي از 20  فعال اقتصادی شناسايی کرد

۳۰ چالش در مواجهه با گمرک
ادامه از صفحه اول:

اما از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده کرده تا واردکنندگان 
وصادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکالت 
مواجه شوند.« ناگفته نماند که در اواخر شهریورماه ۹۷ ورود 
کاال بدون انتقال ارز برای کاالهای مانده در انبارهای گمرک 
آزاد شد. براساس تصمیم هیات وزیران، ثبت سفارش با اعتبار 
حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کاال به استثنای 
خودرو که تا قبل از تاریخ این تصویبنامه که دارای قبض انبار 
اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی 
ــد.  بودند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی بالمانع اعالم ش
همچنین ترخیص کاالهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش 
آنها اول مردادماه ۹۷ بود، بدون رعایت سقف ارزشی واردات 
موضوع تبصره ۳ اصالحی بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی 
ــررات واردات و صادرات موضوع نیز بالمانع اعالم  قانون مق
ــد. با تمامي این اقدامات، ماجرای حبس کاالها به سال  ش
۹8 هم کشیده شد و شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت. 
به طوري که نامه نگاری های زیادی بین نهادهای متولی رد و 
بدل شد. در نهایت مقرر شد ده ها هزار کانتینر کاالی بدون 
ثبت سفارش که در بنادر مهم کشور دپو شده اند، با تایید وزیر 
اقتصاد بدون ثبت سفارش وارد کشور شده و توسط سازمان 
اموال تملیکی فروخته شوند که البته بحث های زیادی حول 
این موضوع در گرفت و مخالفت های قانونی میان مسووالن 
به راه انداخت. برخی معتقدند که با اجرای این مصوبه امکان 
انتقال کاالهای بدون ثبت سفارش که عمدتا کاالهای گروه 
4 یا گروه ۲ با اولویت 6 هستند به داخل کشور فراهم می شود.

ــا در گمرکات و بنادر  ــوب کااله افزایش اعتراض ها به رس
کشور، هشدار برخی مسووالن نسبت به وضعیت نابسامان 
ــت کاالها را در پی داشت که طرح  تجارت خارجی و انباش
ــی گمرک برای تعیین تکلیف و مرتفع کردن آن  اورژانس
داده شد. براساس این طرح و تالش های مدیریتی و استفاده 
حداکثری از ظرفیت های قانونی ومقرراتی، مشکالت فرایند 
ــد. اما باز هم  ترخیص برخی از پرونده های وارداتی حل ش
کاالهایی در گمرکات کشور باقی مانده بود که تعیین تکلیف 
آنها منوط به همت متولیان امر شد. از این رو، رییس جمهور 
دوم تیرماه سال جاري دستوری درباره رفع رسوب کاال در 
ــه  دنبال آن برای حل  ــادر به وزیر اقتصاد صادر کرد که ب بن
موانع مربوط به انباشت کاالها در بنادر و گمرکات، جلسه 
مشترکی میان »وزارت صمت«، »وزارت جهادکشاورزی«، 
»بانک مرکزی«، »سازمان بنادر و دریانوردی« و »گمرک 
ــد ونتیجه آن تدوین دو  ــتان ۹8 برگزار ش ایران« در تابس
مجموعه سیاست تسهیل  کننده برای مقابله با رسوب کاال 
ــازمان های مربوطه بود.  در قالب وظایف وزارتخانه ها و س
گام اول این سیاست، نامه وزیر اقتصاد به رییس جمهور بود 
که سیاست ها و جمع بندی دستگاه های مرتبط با موضوع 
رسوب کاال را در قالب ۱۲ بند تشریح و به  عنوان چارچوب 
کلی برای حرکت به سمت تسهیل رویه های تجاری، بانکی 
و گمرکی، مورد موافقت رییس جمهوری قرار گرفت و برای 
اجرا به متولیان ابالغ شد. سیاست دوم نیز مربوط به توافق 
میان »وزارت اقتصاد«، »وزارت صمت« و »بانک مرکزی« 
ــاس آن گمرک ایران، از طریق اصالح برخی  بود که بر اس
مکانیزم های تجاری مانند »نحوه ثبت سفارش«، »ترانزیت 
کاال« و »شفاف سازی در تعیین تکلیف گروه های کاالیی برای 
ترخیص« سیاست های جدید کاهش رسوب کاال را تبیین  
کرد. هرچند تمامي این اقدامات موجب كاهش حجم رسوب 
ــد، اما مساله معطلي فعاالن اقتصادي  كاال در گمركات ش
براي ترخیص كاالهایشان همچنان به قوت خود باقي است. 
در این بین، تازه ترین اطالعات دریافتی از آن حکایت دارد 
که در جریان بازدید اخیر وزیر اقتصاد از گمرکات، موضوع 
کاالهای گروه )4( دپو شده در گمرك كه ارزش آنها به 6۹ 
ــی قرار گرفته و در  ــد،  نیز مورد بررس میلیون دالر  مي رس
راستای تعیین تکلیف این کاالها، پیشنهادی به دولت ارائه 
شده که در صورت موافقت هیات وزیران، این کاالها وضعیت 

مشخصی پیدا خواهند کرد. 

    رسوب به روايت آمار
از سوي دیگر، هر چند هنوز هم آمار دقیقی از میزان رسوب 
کاالهای اساسی وغیراساسی از هیچ مرجع رسمی تاکنون 
به صورت دقیق منتشر نشده؛   اما مهرداد جمال ارونقی معاون 
فنی گمرک   در مصاحبه یي تلویزیوني، آمار میزان موجودي 
كاال كه در تیرماه به ۱۲۰هزار كانتینر در بنادر وگمركات 
مي رسید، را تاكید كرد كه براساس آمار اعالمي او، این میزان 
اكنون به 6۰ هزار كانتینر کاهش یافته است. جزییات آماري 
او، حاكي از این است كه میزان موجودی کاالها در گمرکات 
و بنادر کشور 6۰ هزار باکس کانتینر، 4 میلیون تن کاالهای 
اساسی و 4 میلیون تن كاالي غیراساسي است. با این حال، 
گمرک همچنان معتقد است که ادامه ماندگاری کاالها در 
گمرکات کشور تنها مربوط به این نهاد نیست، بلکه دو بخش 
پیش از اظهار و پس از اظهار کاال نیز در این میان درگیر است 
ــت؛   اما وزارت  که مسوولیت آن متوجه وزارت صمت اس
ــودش را از این ماجرا  صمت هم که تالش می کند پای خ

کنار بکشد، با رد این ادعا می گوید که اقداماتش در راستای 
تسهیل در روند ترخیص و ورود کاال بوده است. با همه این 
موارد، مساله ای که هنوز حل نشده روی کاغذ باقی مانده، 

معضل حبس کاالها در گمرکات کشور است. 

    فعاالن اقتصادی چه می گويند؟ 
ــر راه  ــکالتی بر س حال از منظر فعاالن اقتصادي، چه مش
ــه به رغم تدابیر  ــود دارد ک ــص کاالها وج واردات و ترخی
مختلف، همچنان شاهد ماندگاری کاال در بنادر و گمرکات 
ــن شدن مسائل پشت پرده  هستیم؟ »تعادل« براي روش
رسوب كاال، به سراغ فعاالن اقتصادي رفته تا نظرات آنها را 
در این باره جویا شود. نتایج نظرخواهي خبرنگار »تعادل« در 
گفت وگو با ۲۰تن از فعاالن اقتصادي، نشان از این دارد که 
مشکالت رسوب کاالها به دو بخش تقسیم مي شود؛ بخشی 
از مشکالت داخلی و مربوط به گمرک است، اما بخشی دیگر 
به سایر دستگاه هاي دخیل در فرآیند تجارت مرتبط است. 
اما عمده ترین مواردي كه آنها در مواجهه با گمرک با آن روبرو 
شده اند، را می توان در یک چک لیست ۳۰ موردی )نظرات 
فعاالن اقتصادي به صورت مبسوط در جداول ۱و ۲ آورده 
شده است(، به شرح زیر معرفي كرد: »۱. ارزش غیرواقعی پایه 
کاال در گمرک، ۲. مشخص نبودن مسیر کاالهای وارداتی 
در گمرکات، ۳. قطع سیستم یکپارچه و برخط سامانه جامع 
گمرکی در ساعات اداری و اشكال در ارتباط با سامانه جامع 
تجارت و بانك مركزي، 4. نبود امکان ترخیص درصدی کاال 
برای شرکت های تولیدکننده،  5. هزینه های باالی نگهداری 
و انبارداری، 6.  بی توجهی کارشناسان مجازی به اظهارات 
ــدن بررسی اظهارنامه  ارزیاب و صاحب کاال، ۷. طوالنی ش
ــناد تا ۲روز،  ــط کارشناسان مجازی و نگه داشتن اس توس
ــختگیری های بی مورد در زمینه ارزش کاال و تعرفه،   8. س
ــابقه واردات برای واردات ماشین آالت، مواد  ۹. سقف و س
اولیه و قطعات خطوط تولیدی )البته به گفته برخي از فعاالن 
ــده و هنوز در  اقتصادي این موضوع فعال روي كاغذ حل ش
ــكل وجود دارد(، ۱۰. بی توجهی به فسادپذیری  عمل مش
کاالی خاص )دارویی، غذایی و برخی کاالهای صنعتی(، ۱۱. 
ضعف زیرساخت ها در گمرک و سیستم های الکترونیکی، 
۱۲. برخوردار نبودن كارشناسان از آموزش كافي، ۱۳. تفاوت 
ــا از مبدا و مقصد )چراکه وزن کاال در زمان ثبت  وزن کااله
سفارش حدودی اعالم می شود، اما زمانی که کاال ساخته 
شده و به گمرک  می رسد ممکن است، وزن آن تغییر کند(، 
۱4. دخالت دستگاه های همجوار و متعدد در روند ترخیص 
ــذاری در امور  ــت گ کاالها و فراوانی مراکز و مراجع سیاس
مربوط به تجارت و بازرگانی، ۱5. بروکراسی های اداری زائد، 
۱6. ممنوعیت ها و محدودیت های ناگهاني در امر واردات، 
۱۷. ترخیص نشدن کاال به صورت درصدی به ویژه در حوزه 
دارو، ۱8. قرمز بودن مسیر مواد اولیه ورودی باوجود ضرورت 
ــیر مواد اولیه تولیدی، ۱۹. مشكل پذیرش  سبز بودن مس
ضمانت نامه ها، ۲۰. حجم باالی بخشنامه هاي خلق الساعه 
و دستورالعمل های صادره برای گمرک، ۲۱. تعارض قوانین 
و عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صادرشده، ۲۲.  آزمایش 
کاالهای وارداتی و تست و آزمایش مكرر كاال در هر مورد،  ۲۳. 
اعمال سلیقه های شخصی در ارزش گذاری کاالها به ویژه 
ــای وارداتی،  ۲4. رویه های گمرگی متعدد،  در مورد کااله
ــرهاي تعرفه گذاری وعوارض گمرکی باال،  ۲6.  ۲5. دردس
ناکارآمدی نظام گمرکی در تشخیص هویت واقعی فعاالن 
اقتصادی، ۲۷.  تطویل در رسیدگی به ارزش کاالهای موضوع 
اظهارنامه گمرکی، ۲8. گرفتن کد رهگیری،  ۲۹. توقیف 
درصدی از کاالها به دلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی، ۳۰. 
بحث تعهد ارزی وگره زدن آن به ترخیص کاالها.« عواملی که 
در باال برشمرده شد، عمده ترین های چالش هاي پیش روي 

فعاالن اقتصادي درفرایند ترخیص كاال است . 

    پاي لنگ گمرك  در اتصال به سامانه
در سوي دیگر این ماجرا، مساله و چالش دیگري كه وجود 
ــامانه جامع  ــت كه پای گمرک در اتصال به س دارد این اس
ــوان درگاه  ــامانه جامع تجارت به عن تجارت می لنگد. س
ــتگاه های ذی ربط در امر  یکپارچه ارتباط بازرگانان با دس
تجارت کشور با هدف شفاف سازی، تسهیل و تسریع تجارت   
از سال ۹5 آغاز به کار کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از 
کاغذ را حذف کرده است. عالوه بر این مطابق با قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز تمامی دستگاه های دخیل در امر تجارت 
باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا زمینه سوءاستفاده 
قاچاقچیان از شرایط تجارت کشور، برچیده شود. موضوعي 
كه شامل حال گمرك نیز مي شود، اما این سازمان به گفته 
مدیر پروژه سامانه تجارت ایران حاضر به تقبل و اجراي آن 
نیست. محمد شیرازیان مدیر پروژه سامانه تجارت ایران در 
گفت وگو با »تعادل«، اختالف سامانه جامع تجارت و گمرك 
را یك اختالف چند بعدي مي داند كه بر سر دو بعد اول و دوم 
آن یعني تبادل اطالعات و محتواي تبادل اطالعات تا حدودي 
توافقات الزم انجام شده، اما در بعد سوم یعني درگاه یكپارچه 

بازرگان هنوز محل اختالف است. 
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 تاثير كاهش واردات
بر رشد بخش صنعت

شاتا| مدیركل دفتر امور اقتصادي و سیاست هاي 
تجاري وزارت صمت گفت: رشد اقتصادي ایران 
وابستگي زیادي به رشد واردات دارد، لذا تغییرات 
واردات با وقفه زماني كوتاه، تاثیرات مستقیمي 
ــذارد. احمد  ــد تولید ناخالص ملي مي گ بر رش
تشكیني افزود: ضریب همبستگي رشد اقتصادي 
و رشد واردات معادل ۰.65 بوده و همراهي رشد 
ــد واردات بیشتر و  اقتصادي )بدون نفت( با رش
معادل ۰.8 است. وي گفت: رشد بخش صنعت 
نیز به شدت به رشد واردات كاالهاي سرمایه  اي 
ــته است به گونه اي  و واسطه اي )صنعتي( وابس
ــل معادل  ــتگي تقریبا كام ــه ضریب همبس ك
۰.85 بین آنها برقرار است؛ لذا تغییرات واردات 
ــد صنعتي  ــتقیم و آني بر رش مذكور به طور مس
تاثیر مي گذارد. وي تصریح كرد: واردات كاالهاي 
ــرمایه اي عالوه بر تاثیرگذاري بر  واسطه  اي و س
رشد بخش صنعت بر رشد سایر بخش  ها )نظیر 
ــر دارد. نتایج  ــاورزي، خدمات و ...( نیز تاثی كش
ارتباط بین بخشي نشان مي دهد هر یك از بخش 

ــخصي  ها براي افزایش تولید نیاز به میزان مش
ــهم مبدا  ــترین س واردات دارند كه صنعت بیش
ــبت به سایر بخش  ها را داراست. وي  وارداتي نس
توضیح داد: به  عنوان مثال براي افزایش ۱۰۰ واحد 
تولید بیشتر بخش صنعت نیاز به میزان مشخصي 
واردات است كه 86.8 درصد مبدا واردات صنعتي، 
۷.8 درصد كشاورزي، 4.۹ درصد خدمات و ۰.6 
درصد معادن است. مدیركل دفتر امور اقتصادي 
ــط سهم  ــت هاي تجاري افزود: متوس و سیاس
صنعت به  عنوان مبدا وارداتي براي افزایش ۱۰۰ 
واحدي تولید معادل 8۳.۹ درصد است. تشكیني 
ــان مي دهد  ــبات كمي نش گفت: نتایج محاس
ــش در واردات كاالهاي  ــه ازاي ۱۰ درصد كاه ب
واسطه اي و سرمایه  اي، رشد صنعتي حدود ۲.5 
درصد كاهش مي  یابد. براین اساس از رشد 6.4- 
ــال ۱۳۹۷، حدود  درصدي بخش صنعت در س
ــش ۱۷ درصدي  ــي از كاه 4.۲ درصد آن ناش
ــرمایه  اي بوده  ــطه اي و س واردات كاالهاي واس
است. تشكیني تصریح كرد: به منظور جلوگیري 
از تعمیق ركود در بخش صنعت و نیز تسري آن 
به بخش  هاي مختلف اقتصادي اقداماتي شامل: 
ــریع تامین ارز كاالهاي واسطه اي  تسهیل و تس
ــت، حذف ضوابط  ــرمایه اي موردنیاز صنع و س
محدودكننده اعمالي براي واردات بخش صنعت 
)حداقل براي یك دوره زماني مشخص و محدود(، 
تاكید و تسریع در عملیاتي نمودن نهضت ساخت 
داخل و تسهیل تهاتر كاالها و خدمات صادراتي 
با كاالهاي واسطه اي و سرمایه اي وارداتي صنعت 
ــتورالعمل هاي صادراتي، وارداتي  )در قالب دس
ــتور كار مجموعه اقتصادي  و ارزي( باید در دس

كشور قرار گیرد.

موتور استاندارد، سوخت 
استاندارد مي خواهد

ــن علمي موتور  ايس�نا| به گفته رییس انجم
ــتاندارد نیاز امروز كشور  ایران، اگر خودروي اس
ــتاندارد هم براي حفظ  ــت، باید خوراك اس اس
ــتاندارد تامین شود. برات قبادیان  این موتور اس
معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت 
و دبیر همایش بین المللي موتورهاي درون سوز و 
نفت  در رابطه با موضوعات مطرح شده پیرامون 
خودروهاي یورو5 و سوخت استاندارد اظهار كرد: 
هر وسیله نقلیه قلبي به نام موتور درون سوز دارد. 
زندگي بدون خودرو غیر قابل تصور است. قواي 
محركه شامل موتور، گیربكس و اكسل مي شود. 
ــاوري موتور، بخش  ــالوه براین بخش هاي فن ع
ــیار حائز اهمیت  ــوخت( آن  نیز بس خوراك )س
است. وي ادامه داد: باتوجه به اینكه در حال حاضر 
بي نیاز از موتورهاي پایه گازسوز خارجي هستیم، 
الزم است سوخت استاندارد نیز تامین شود. اگر 
سوخت استاندارد موجود نباشد، بهترین موتورها 
را هم داشته باشیم، تمام اجزاي آن به هم خواهد 
ریخت. رییس انجمن علمي موتور ایران ادامه داد: 
اگر انتظار داریم خودروسازان خودروي استاندارد 
ــل این انتظار وجود دارد كه  تولید كنند، در مقاب
سوخت استاندارد متناسب با آنها نیز تولید شود. 
در حقیقت سوخت و موتور، الزم و ملزوم همدیگر 
ــتند. اكنون بهترین زمان و درواقع فرصت  هس
ــگاه با یكدیگر  ــت كه صنعت و دانش طالیي اس
ــكاركت كنند. قبادیان افزود: در یازدهمین  مش
ــوز و  ــي موتورهاي درون س ــش بین الملل همای
ــر نمونه هاي  ــوخت عالوه  ب نفت، در موضوع س
مرسوم، نمونه هاي جایگزین نیز مطرح است. در 
ــا برگزاري میزگردهاي تخصصي  این همایش ب
امیدواریم كه به فناوري هاي نوین قواي محركه، 

سوخت و استانداردهاي آن دست یابیم.

شرکت نفت و گاز اروندان )خريدار( در نظر دارد خدمات 
موضوع فوق را از طريق شرکت های تأمین کننده داخلی 
واجد صالحیت تامین  نمايد لطفاجهت کسب اطالعات 
بیش�تر و چگونگی حضور دراين مناقصه به وب سايت 
شرکت نفت و گاز اروندان به آدرس AOGC.ir مراجعه 

فرمايید .

آگهی عمومی ارزيابی کيفی مناقصه گران  
مناقصه دو مرحله ای شماره 98/406م م 

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان

شرکت ملي نفت ايران
 شرکت نفت وگاز اروندان

خريد قطعات يدکی آنااليزرهای  
UTILITYمنطقه دارخوين 

نوبت دوم
شماره مجوز 1398.6099

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 

با ذكر جزئیات به اين سامانه پیامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

سامانه پيامكي
 روزنامه تعادل 

 جدول شماره 2:  چالش هاي 19 گانه فعاالن اقتصادي در مواجهه با گمرك 
كه   از سوي محمد رضا نجفي منش، عضو هیات نمايندگان  در اختیار »تعادل« قرار گرفته، به شرح زير است: 

راه حل پیشنهاديصورت مساله

جهت ترخیص كاال نیاز به كد رهگیري از بانك مركزي است كه كد رهگیري پس از 
تامین ارز تهیه مي شود و به دلیل كمبود ارز این كار با تاخیر صورت مي گیرد

۱. تسریع در تعیین كد رهگیري توسط بانك مركزي، ۲. اجازه ترخیص براي واحدهاي تولیدي بدون كد 
رهگیري و تعهد به انجام كار،۳. موافقت با تامین ارز بدون انتقال ارز،4. استفاده از ارز حاصل از صادرات 

توسط صادركننده،5. امكان ترخیص محموله ها با مجوز فروشنده خارجي در قالب خرید نسیه

به علت طوالني شدن ترخیص سازمان اموال تملیكي اقدام به ارسال اخطار و 
با توجه به شرایط تحریم در حال حاضر از این اقدام جلوگیري مي شودتملیك محموله ها مي كند

ارزش پایه كال در گمرك براساس نرخ هاي بین المللي بورس است كه به علت عدم 
خرید مستقیم این نرخ ها امكان پذیر نیست و بیش از ۱۰ هزار پرونده »بیش برد« 

در هیات هاي حل اختالف گمركي تشكیل شده است
در شرایط تحریم گمرك در این مورد تسهیالت الزم را فراهم مي كند

قطع سیستم یكپارچه و برخط سامانه جامع  گمركي گهگاه و ارتباط آن با سامانه 
 تقویت ارتباط و یكپارچگي برخط جهت جلوگیري از هرگونه تاخیر و نقایص فني و بوروكراتیكجامع تجارت و بانك مركزي دچار مشكل مي شود

اعالم گمرك جهت كسر تخلیه كه باعث بروز اختالف بین بانك و واردكننده 
مي شود و اكثرا این كسر تخلیه به علت عدم رسیدن مبلغ به فروشنده به خاطر 

كارمزدهاي زیاد نقل و انتقال پول است

۱. در این مورد گمرك با صاحبان كاال به خصوص واحدهاي تولیدي همكاري و گزارش واحدها را 
قبول كند، ۲. ارتباط مستقیم بین بانك و گمرك براي حل مشكالت كسر تخلیه

وزن ماشین آالت كه معموال در ابتداي ثبت سفارش به صورت تخمیني ارایه 
مي شود و در پایان ساخت وزن دقیق مشخص مي شود

مالك وزني براي ماشین آالت حذف شود و گمرك با تشخیص ارزیاب و واردكننده  نسبت به تایید 
اقدام كند

انجام آموزش هاي بیشتر و كالس هاي زبان انگلیسي مستمراكثر كارشناسان از آموزش  الزم  برخوردار نیستند و ضعف  در زبان انگلیسي دارند
عدم توجه كارشناسان مجازي به اظهارات، ارزیاب و صاحب كاال و تكرار مكرر بعضي 

از خواسته هاي كارشناس مجازي بدون توجه به اسناد و اظهارات صاحب كاال كه 
باعث طوالني شدن زمان تشریفات ترخیص مي شود

الزم است كارشناسان در یك سیستم تشویق و تنبیه قرار گیرند و براي كارشناساني كه باعث وقفه و 
طوالني شدن كار مي شوند تنبیه در نظر گرفته شود

كارشناسان مجازي گاهي تا ۲ روز سند را نگاه نمي كنند كه یكي از عوامل طوالني 
شدن ترخیص مي شود

زمان بازنگري اسناد حداكثر ۲ ساعت باشد،  سیستم زمان سنجي و نظارت  تشویق و تنبیه توسط 
سیستم نظارتي و معاونت فني و حراست گمرك صورت پذیرد

سختگیري هاي بي مورد در مورد ارزش كاال و تعرفه صورت مي گیرد
براي دارندگان كارت هاي بازرگاني بیش از 5 سال و خوشنام پیشنهاد مي شود،  چنانچه مشكلي در 

ارزش یا تعرفه موجود است، صاحبان كاال یا نمایندگان آنها با دادن تعهد نسبت به ختم تشریفات 
ترخیص اقدام كنند،  حقوق قانوني دولت براي استیفاي حقوق قانوني تا ختم مساله مستدام خواهد بود

ارزیابي توسط كارشناسان گمرك هر منطقه صورت گیردارزیابي كاال توسط كارشناسان مجازي در منطقه غیرمرتبط باعث طوالني شدن كار مي شود

به سیستم بانك ها اجازه داده شود در مورد كسر یا اضافه تا 4 درصد بدون مكاتبه با گمرك اسناد مورد به دلیل اختالف در توزین ها تولرانس تا 4 درصد وجود دارد و باعث بروز مشكل مي شود
قبول قرار گیرد، باید   ارتباط مستقیم بین بانك و گمرك برقرار شود

باید سرعت عمل در این واحد در اولویت قرار گیرد و ارتباط مستقیم بین بانك وگمرك برقرار شودطوالني بودن زمان مكاتبه با قسمت آي تي و دریافت پاسخ
كاالهاي خاص كه در مرور زمان دچار فساد مي شوند در اولویت ترخیص قرار گیرندفساد پذیري كاالي خاص   در نظر گرفته نمي شود

كاهش تعداد سازمان به دو یا سه سازمان حدود ۳۰ سازمان در امر ترخیص كاال در گمرك دخالت دارند
ضوابط بین المللي مالك قرار گیردهركاال در هر مورد تست و آزمایش مي شود 

كاالهاي زیادي در گمرك وجود دارند كه به دلیل ممنوعیت بیش از یكسال است 
تعیین تكلیف ضرب االجلي صورت گیردكه فضاي زیادي را نیز اشغال كرده اند 

در كمیسیون هاي مشترك اقتصادي تسهیل حمل و نقل كاال بررسي شودبه دلیل مشكالت گمركي تبادل كاال با همسایگان دچار وقفه یا خدشه شده اند

مسیرها كامال مشخص شود و مواد اولیه كارخانه هایي كه بیش از یكسال سابقه تولید دارند، سبز شود؛ مسیر كاالهاي وارداتي مشخص نیست و به صورت سلیقه اي   اعمال مي شود
زیرا ماده اولیه در تولید استفاده مي شود

جدول شماره 1:  نظرات  فعاالن اقتصادي
صدور بخشنامه هاي متضاد، مبهم و خلق الساعه باعث بروز مشكالتي در زمینه ترخیص كاالها شده استمسعود خوانساري، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

پروسه ثبت سفارش بسیار زمان بر است، اجراي حذف شرط سقف و سابقه فعال روي كاغذ است و باید در عمل شاهد آن بودمهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

مشكل سقف و سابقه، فرایند آزمایشگاه هاي تایید نمونه زمانبر است؛ بعضي از این آزمایشگاه ها و تجهیزات آنها امكانات و صالحیت شهاب جوانمردي، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
نمونه برداري و آزمایش كاالها را ندارد چرا كه در مواردي به سالمت كاال آسیب مي رساند

مهم ترین مشكل كه راه وارد كنندگان را سد مي كند،   بحث تعهد و تامین ارز استسید جعفر میري، نایب رییس كارخانه لبنیات پگاه

عالء میر محمد صادقي، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
وارد كنندگان نقدینگي الزم براي پرداخت حقوق و عوارض گمرك را ندارند، در نتیجه ۲۰ درصد از كاال به عنوان ضمانت پرداخت 

عوارض در گمرك توقیف مي شود و مابقي ترخیص مي شوند، گاهي كارشناس گمرك و صاحب كاال بر سر نرخي كه كارشناس 
اظهار مي كند، اختالف نظر دارند

مهم ترین مشكل صدور بخشنامه ها و نحوه اجراي آنهاستصمد حسن زاده، عضو اتاق بازرگاني تبریز

محمدرضا زهره وندي، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
اصلي ترین چالش پیش از هرچیز، فرایند ثبت سفارش است، البي گري، تبعیض، پارتي بازي و تفاوت در اعمال قوانین در مورد 

افراد مختلف،مجازي شدن فرایند كارشناسي باعث شده كه واردكننده از امكان توضیح حضوري بعضي موارد و مشكالت به 
كارشناس و كمك به تسریع روند محروم شود

سخت گیري در مورد تأمین ارزحسن فروزانفرد،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

ارزشگذاري غیرمنصفانه كاالها از سوي گمرك،  بحث تعهد ارزي وگره زدن آن به ترخیص كاالهاحمیدرضا خلیلي،مدیرعامل نفت پارس

مشكل تامین ارز و  سخت گیري هاي بي مورد گمرك، تعرفه هاي وارداتيجبار كیاني پور،عضو اتاق بازرگاني یاسوج

سخت گیري در مورد تامین ارز ، هزینه باالي نگهداري و حمل و نقل،البته در كل اوضاع گمرك نسبت به قبل بهتر شده استمهدي حداد،عضو اتاق بازرگاني سمنان

نبود نهادي براي رفع ابهام در بخشنامه ها و استنباط هاي  سلیقه اي در استان هاي مختلف، وضعیت دشوار در ثبت سفارشسید جبار موسوي،عضو اتاق بازرگاني بوشهر

مشكل  خاصي در ارتباط گمرك براي ترخیص كاال وجود نداردصمد یوسفي اصل،اتاق زنجان

واردات كاال به ویژه از بنادر جنوبي به شدت كاهش یافته، در نتیجه وقتي واردات كاهش یابد، مشكلي هم پیش نخواهد آمد،وجود سید حسین معروف،عضو اتاق بازرگاني بوشهر
كارشناسان مجازي و صدور بخشنامه هاي متعدد را مي توان جزو چالش هاي موجود در مواجهه با گمرك عنوان كرد

مشكالت  بیشتر مربوط به نقص مدارك و اسناد استعلیرضا مناقبي،  نایب رییس اول مجمع واردات

مشكل خاصي در حال حاضر براي ورود و صدور كاال مشاهده نمي شودعباس آرگون،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

مشكل خاصي در زمینه ترخیص یا صادرات كاال وجود نداردعلي شریعتي،عضو نمایندگان اتاق تهران

دستورالعمل ها و مقررات دست وپاگیر سعید رضواني، عضو هیات نمایندگان اتاق   اراك 

از دسترس خارج كردن سامانه ثبت سفارش از سوي بانك مركزي منجر به رسوب كاال شده است بهروز پورسلیمان، عضو هیات نمایندگان اتاق   اردبیل



15 جهان

توافق رهبران روسيه و آلمان بر سر حفظ برجام

تشديد فشارهاي ديپلماتيك و مالي واشنگتن بر بغداد 

مواضع ضدترامپي مركل و پوتين در مسكو

هشدار امريكا درباره بستن حساب هاي بانكي عراق

گروه جهان|
 تاكي��د بر »لزوم حفظ برجام« و »اجرايي ش��دن پروژه 
خط  لوله نورث  استريم2« از مهم ترين مسائلي بودند كه 
والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه و آنگال مركل 
صدر اعظم آلمان، در ديدار خود در مس��كو بر آن تاكيد 
كردند. تحوالت ليبي، دخالت نظامي تركيه در اين كشور 
و تشديد تنش هاي اخير در خاورميانه از ديگر موضوعاتي 

هستند كه رهبران دو كشور به آن پرداختند.
به گ��زارش خبرگزاري آلمان، آن��گال مركل صدراعظم 
آلمان، در مسكو تاكيد كرده كه اجراي خط  لوله انتقال 
گاز روس��يه به اروپا موس��وم به »نورث  استريم2« يك 
پروژه اقتصادي است كه به نفع بخش قابل توجهي از قاره 
اروپاست. مركل از تالش هاي امريكا براي متوقف كردن 
اين پروژه به ش��دت انتقاد كرده اس��ت. رهبران روسيه 
و آلمان تاكيد كرده اند به رغم كارش��كني ها اين پروژه 

اجرايي خواهد شد.
صدراعظم آلمان در نشست خبري مشترك با والديمير 
پوتين رييس جمهوري روسيه، گفته: »تحريم هاي امريكا 

عليه اين پروژه اشتباه هستند.« 
وزارت خارجه امريكا دسامبر به ش��ركت هاي اروپايي 
حاضر در پروژه نورث  استريم2 هشدار داد در صورتي كه 
تا بيستم ژانويه از اجراي اين پروژه عقب نشيني نكنند 
آنها را تحريم خواهد كرد. امريكا مي گويد اين مساله به 
ضرر لهستان و اوكراين خواهد بود چراكه آنها سود ناشي 
از انتقال گاز روس��يه به اروپا از خط لوله قبلي را از دست 
مي دهند. واشنگتن همچنين مدعي است كه با اجراي 
اين خط لوله فرصت اروپا به تنوع بخشي به منابع تامين 

انرژي خود را محدود مي كنند. 
آنگال مركل يكشنبه با رد اين ادعاها گفته: »همه مقامات 
در آلمان و اروپا به د نبال تنوع بخشي به منابع گازي خود 
هستند و مي گويند خط  لوله نورث  استريم2 براي اروپا 
بسيار مهم است.« والديمير پوتين نيز در اين باره گفته: 
»ما پروژه هاي مشتركي به ويژه در موضوعات انرژي داريم 
كه بايد با همكاري يكديگر انجام دهيم، از جمله پروژه 

مشهور نورث  استريم2 و انتقال گاز از مسير اوكراين به 
اروپا. بر اين موضوع تاكيد داشتيم كه پروژه گازپروم براي 

۵ سال آينده همچنان ادامه خواهد داشت.«
رسانه ها و كارشناسان روسيه، يكي از علت هاي مهم سفر 
مركل به مسكو را رايزني درباره اقدامات امريكا عليه خط 
لوله نورث  استريم2 عنوان كرده بودند. اين خط  لوله كه 
از منطقه ويبورگ در شمال غرب روسيه از طريق درياي 
بالتيك به آلمان كشيده مي شود بخش قابل توجهي از 
گاز صادراتي روس��يه را به اين كشور منتقل و از آنجا به 

 برخي كش��ورهاي ديگر اروپاي��ي ترانزيت خواهد كرد.
بحران ليبي، تصميم تركيه براي مداخله نظامي در اين 
كشور و نيز چگونگي مبارزه با تروريسم از ديگر موضوعات 
گفت وگو ميان دو طرف بوده است. پوتين با اشاره به اين 
موضوع گفته است: »من و اردوغان پيش از اين با انتشار 
بيانيه اي مشترك، خواستار پايان تنش ها در اين كشور 
ش��ده ايم و از تمام طرف هاي درگير خواس��ته ايم كه به 

دشمني ها پايان دهند.«
رييس جمهوري روسيه همچنين با اشاره به ديدار اخير 

خود با بشار اسد رييس جمهوري سوريه، گفته: »وضعيت 
در داخل سوريه به سمت وضعيتي عادي و عاري از تنش 
در حال حركت است. كمك به بازگشت آوارگان سوري به 
اين كشور همچنين آينده سياسي سوريه ديگر موضوعات 
بحث بود. مردم سوريه بايد اين فرصت را داشته باشند تا 
در اين باره تصميم بگيرند كه چه آينده اي مي خواهند 
داشته باش��ند.« صدر اعظم آلمان نيز تاكيد كرده است 
»هيچ راه حل نظامي براي سوريه وجود ندارد و تنها راه 

خروج از بحران مذاكره است.«

آنگال مركل كه در آس��تانه س��فر به روسيه گفته بود 
»چيزهاي زيادي براي صحبت است« تاييد كرده كه 
با رييس جمهور روسيه بر سر ايجاد كريدورهاي جديد 
براي ارسال كمك هاي بشردوستانه در سوريه توافق 

كرده است.
توافق هسته اي ايران نيز يكي ديگر از موضوعات كليدي 
مورد بحث رهبران دو كش��ور بوده اس��ت. يورونيوز در 
گزارشي با عنوان »توافق مركل و پوتين براي جنگ بر سر 
حفظ برجام« نوشته كه رهبران دو كشور بر حفظ توافق 
هس��ته اي با ايران تاكيد كرده اند. رييس جمهور اياالت 
متحده اخيرا توافقنامه هسته اي غرب با ايران را احمقانه 
خواند و گفته بود كه زمانش رسيده كه آلمان، فرانسه، 
بريتانيا و چي��ن از اين توافقنامه بيرون آيند. در گزارش 
يورونيوز آمده: »به رغم درخواس��ت دونالد ترامپ براي 
رها كردن برجام، مركل در ديدار با پوتين تاكيد كرده كه 
براي حفظ اين توافق بايد هر كاري كه مي شود انجام داد. 
پوتين هم اين توافق را بسيار مهم ارزيابي كرده است.« 

رييس جمهوري روس��يه همچنين در مورد امكان آغاز 
جنگ در خاورميانه با تداوم تنش آفريني هاي امريكا گفته: 
»همه بايد براي كاهش تنش در منطقه تالش كنيم چرا 
كه وقوع يك جنگ نظامي گسترده به يك فاجعه براي 
جهانيان بدل خواهد شد.« والديمير پوتين هشدار داده 
كه اگر چنين جنگ تمام عياري آغاز شود براي كل منطقه 
فاجعه خواهد بود. به گفته او، اين مساله باعث جاري شدن 
سيلي از پناهندگان مي شود و فاجعه اي انساني و اقتصادي 

را در منطقه رقم مي زند.
والديمير پوتين در بخش��ي از كنفرانس خبري خود با 
آنگال مركل برلين را شريك مهم تجاري مسكو خوانده 
و گفته است كه آلمان پس از چين شريك دوم تجاري 
روسيه است و حجم مبادالت اقتصادي روسيه و آلمان 
هر سال افزايش مي يابد. او يادآوري كرده است كه حجم 
سرمايه گذاري هاي آلمان در روسيه به 2۰ ميليارد دالر 
رسيده و شركت هاي روسي نيز ۹ ميليارد دالر در اقتصاد 

آلمان سرمايه گذاري كرده اند.

گروه جهان|
امريكا به دولت عراق هش��دار داده اگر نظاميان امريكا از 
عراق اخراج شوند، برخي حساب هاي دولت عراق در امريكا 
بسته خواهند شد. نشريه وال استريت ژورنال به نقل از چند 
مقام عراقي نوشته كه دولت امريكا به عادل عبدالمهدي 
نخست وزير موقت عراق، هشدار داده است كه در واكنش 
به مصوبه مجلس اين كشور براي خروج نيروهاي امريكايي 
مي تواند حس��اب مركزي دولت عراق را نزد بانك فدرال 

رزرو نيويورك مسدود كند.
به گزارش آسوش��يتدپرس، عراق مانند ديگر كش��ورها 
در قالب حس��اب هاي دولتي در بانك مركزي امريكا در 
نيويورك س��پرده گذاري كرده كه بخش مهم اداره امور 
مالي كشور و از جمله درآمدهاي فروش نفت محسوب 
مي ش��وند و ممكن است دسترس��ي به اين سپرده ها و 
استفاده عراق از درآمدهايش با مشكل و محدوديت روبه رو 
شود؛ مساله اي كه بحران پولي درسيستم مالي را منجر 

مي شود و از منابع مهم اقتصادي مي كاهد.
پارلم��ان عراق هفته گذش��ته در نشس��تي اضطراري و 
پرحاشيه مصوبه اي را به تصويب رس��اند كه از دولت اين 
كشور مي خواهد به حضور نيروهاي خارجي در عراق پايان 
داده شود. پيش تر دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، تهديد 
كرده بود اياالت متحده چند ميليارد دالر در پايگاه هايش در 
عراق سرمايه گذاري كرده و اگر عراق به صورت دوستانه اين 
موضوع را پيش نبرد، بايد هزينه اين پايگاه را پرداخت كند، 

وگرنه با تحريم هاي شديد مواجه خواهد شد.
اياالت متحده امريكا پيش از اين نيز دسترسي بغداد به 

حس��اب مذكور را به مدت چند هفته به بهانه هاي واهي 
نظير وجود ش��بهاتي درباره اينكه بخشي از پول ها براي 
تامين تامين مالي داعش در نظر گرفته مي شوند، ممنوع 
كرده است. در گزارش وال اس��تريت ژورنال آمده است: 
»تهديد مسدود كردن حس��اب هاي بانكي فقط در حد 
حرف نيست. حس��اب هاي بانكي عراق در سال 2۰1۵ 
ميالدي نيز توسط اياالت متحده مسدود شد، زماني كه 
ف��درال رزرو نيويورك نگران اين بود كه پول هاي عراقي 
با دور زدن تحريم ها وارد نظام بانكي ايران شوند يا براي 
تامين مالي نيازهاي داعش مورد اس��تفاده قرار گيرند... 
چش��م انداز تحريم براي بس��ياري از عراقي ها كه هنوز 
خاطرات زندگي تحت تحريم هاي سازمان ملل متحد در 

دهه 1۹۹۰ را به ياد دارند اصال خوشايند نيست.« 
شبكه الجزيره نيز در واكنش به تهديد دولت اياالت متحده 
امريكا مبني بر مس��دود كردن حساب هاي نفتي كشور 
عراق نوشته اس��ت: »به لطف نقش برجسته دالر امريكا 
در معامالت جهاني بي��ش از 2۰۰ بانك مركزي، دولت 
و نهادهاي بين المللي رسمي در بانك مركزي نيويورك 
حساب  دارند. اين تسلط كامل اياالت متحده بر نظام مالي 
جهان باعث شده تا اين كشور بتواند از اين هژموني تنها در 

جهت منافع خود استفاده كند.« 

  اشغالگري به شيوه جديد
يك روز پيش از انتش��ار خبر نش��ريه وال استريت 
ژورن��ال، دونالد ترام��پ رييس جمه��وري اياالت 
متحده، در مصاحبه با شبكه فاكس نيوز هشدار داده 

بود در صورتي كه عراق، نظاميان امريكايي را اخراج 
كند بايد غرامتي بال��غ بر 3۵ ميليارد دالر به اياالت 

متحده پرداخت كند. 
برخي ناظران با اش��اره به اين اظه��ارات و مخالفت 
واش��نگتن با درخواست رس��مي دولت عراق مبني 
بر خروج ف��وري نظامي��ان امريكا از اين كش��ور را 
اش��غالگري جديد خوانده اند. عبدالب��اري عطوان 
سردبير نشريه راي اليوم در اين باره نوشته: »دونالد 
ترامپ حق ندارد كه درخواست رسمي دولت عراق 
مبني بر خروج تمامي نيروهاي امريكايي از عراق را 
رد كند؛ چرا كه اين مخالفت مغاير با تصميم پارلمان 
و توافقنامه امضا شده ميان دو طرف است كه بستر 
قانوني براي استقرار ۵3۰۰ سرباز امريكايي در عراق 
را جهت ارايه خدمات آموزشي و كمك به روند مقابله 

با داعش فراهم كرده است. 
عراق ديگر به اين كمك از سوي يك كشور متجاوز 
و اش��غالگر نياز ندارد و داعش نيز فروپاشيده است. 
خطرناك تر از اين امتناع كه بر وجود اهداف خصمانه 
بلندمدت امري��كا در قبال عراق و سراس��ر منطقه 

تأكيد دارد، دو موضوع اصلي است: 
1� اظه��ارات ماي��ك پمپئو )وزير خارج��ه امريكا( 
درب��اره بررس��ي ط��رح گس��ترش حض��ور پيمان 
آتالنتيك شمالي )ناتو( در عراق يعني اعزام نيروها 
و مكانيسم هاي جديد در به چالش كشيدن پارلمان 
و دول��ت عراق و همچني��ن تكرار تهاج��م قبلي به 

بهانه هاي دروغين جديد.

2� مصاحبه دونالد ترامپ ب��ا فاكس نيوز كه در آن 
گفت: »دولت عراق اگر مي خواهد نيروهاي امريكايي 
از اين كشور خارج شوند، بايد هزينه اين درخواست 
را پرداخت كند؛ چراك��ه در غير اين صورت در اين 

كشور باقي خواهيم ماند.«
درب��اره م��ورد اول، يعني مخالفت دول��ت امريكا با 
درخواست رسمي عراق براي خروج و پاسخ وقيحانه 
امريكا مبني بر بررس��ي طرح گسترش حضور ناتو 
مي توان اين گونه گفت كه امريكا همچنان با عراق به 
عنوان يك قدرت اشغالگر سر و كار دارد، به حاكميت 
عراق هي��چ توجهي نمي كند و دولت��ي را كه بعد از 
تهاجم به عراق بر مردم اين كشور تحميل كرد را به 

رسميت نمي شناسد.
عادل عبدالمهدي نخس��ت وزير مس��تعفي عراق، 
زماني كه به امريكايي ها هشدار داد كه بدون اجازه 
دولت نيروها و تجهيزات ش��ان را به اين كشور وارد 

نكنند و بالگردهاي واشنگتن در آسمان عراق پرواز 
نكنند، برحق بود. اما درخص��وص نكته دوم؛ يعني 
درخواس��ت ترامپ از دولت عراق مبني بر پرداخت 
هزينه هاي تهاجم و اشغال امريكا به اين كشور بايد 
گفت كه اين درخواست بيانگر ناچيز شمردن عراق 
و همچنين اهانت به عقل بشري است، چراكه تهاجم 
و پس از آن اش��غالگري نه تنها به درخواست عراق 
انجام نشده است، بلكه تجاوزي است كه به بهانه هاي 
كاذب صورت گرفته است و طرفي كه بايد هزينه به 
عراقي ها بپردازد امريكاي اشغالگر است كه جدايي 
از تحميل 12سال محاصره عليه عراق، باعث كشته 
ش��دن بيش از دو ميليون عراقي، چه در پي قحطي 
و چ��ه به دليل حم��الت و بمباران هاي موش��كي و 
شيميايي شده اس��ت، طوري كه تاثيرات سرطاني 
اين حمالت اورانيومي همچنان جان هزاران بيمار 

عراقي را مي گيرد.

يادداشت

دفاع نارندرا مودي از قانون 
جديد شهروندي هند

گروه جهان|نخس��ت وزير هند بار ديگر تاكيد كرده 
است كه قانون جديد ش��هروندي در اين كشور باعث 
ابطال حق شهروندي هيچ كس ديگر نمي شود. به گزارش 
اسپوتنيك، نارندرا مودي نخست وزير هند، همچنين 
تاكيد كرده است آنهايي كه بازي سياسي راه انداخته اند 
به صورت عمدي از درك اين مساله امتناع كرده و مردم 
را منحرف مي كنند. نخست وزير هند يكشنبه در ايالت 
بنگال در واكنش به اعتراض هاي گسترده به قانون جديد 
شهروندي در كشورش گفته: »بار ديگر تاكيد مي كنم 
قانون جديد شهروندي حق شهروندي هيچ كس ديگر 
را باطل نمي كند بلكه ما به ديگران شهروندي مي دهيم. 
پس از اس��تقالل، ماهاتما گاندي و ساير رهبران بزرگ 
آن زمان همگي بر اين باور بودند كه هندوستان بايد به 
اقليت هاي ديني تحت پيگرد در پاكستان شهروندي 
بدهد.« تالش هاي مكرر دولت هند براي تضمين اينكه 
قانون جديد تبعيض آميز نيست، شكست خورده چون 
معترضان متوجه ش��ده اند كه اين قانون، نقض آشكار 
قانون اساس��ي كشور اس��ت چرا كه مذهب را مساله و 
پايه اصلي اعطاي حق ش��هروندي قرار داده است. اين 
قانون جديد به هندوها، سيك ها، پارسيان، مسيحيان، 
بودايي ها و پيروان آيين جين اجازه مي دهد تا در صورتي 
كه پيش از يا در تاريخ دسامبر 2۰1۴ وارد هند شدند، 
شهروندي اين كشور را داشته باشند. قرار است دادگاه 
عالي هند 22 ژانويه 2۰2۰، ۵۹ درخواست را رسيدگي 
كند. در جريان اعتراض به اين قانون، هزاران معترض در 
ايالت اوتارپرداش و ساير مناطق هند دستگير شده اند. 
همچنين به گفته وزارت كشور هند، حدود 22 تن در 

اين اعتراض ها كشته و 2۸۸ پليس هم زخمي شده اند.

پنتاگون ده ها پرسنل سعودي 
را اخراج مي كند

گروه جهان| ده ها تن از نظاميان عربستان سعودي 
كه هم اكنون در پايگاه هاي نظامي اياالت متحده امريكا 
در حال آموزش هستند، از اين كشور اخراج مي شوند. 
سي ان ان به نقل از منابع ناشناس اعالم كرده تصميم به 
اخراج اين افراد پس از انجام تحقيقات درباره تيراندازي 
ماه دسامبر در پايگاه نيروي هوايي پنساكوال در ايالت 
فلوريداي امريكا گرفته ش��ده اس��ت. در جريان اين 
تيراندازي كه ششم دسامبر روي داد، دست كم 3 نفر 
كشته و ۷ نفر زخمي شدند. عامل تيراندازي فردي به 
نام ستوان دوم محمد سعيد الشمراني، يكي از نظاميان 
س��عودي تحت آموزش در اين پايگاه بود. در آن زمان 
تحقيقات پليس فدرال امريكا »اف بي  آي« نشان داد 
كه محمد سعيد الش��مراني پيش از حمله، پيام هايي 
خصمانه را ضد اياالت متحده امريكا در ش��بكه هاي 
اجتماعي منتشر كرده است. پس از اين حادثه، پنتاگون 
آموزش پرسنل نظامي س��عودي در امريكا را متوقف 
كرد. پنتاگون همچنين در 1۹دسامبر اعالم كرد كه 
تحقيقات��ي را درباره حدود ۸۵۰ دانش��جوي نظامي 
سعودي كه در اياالت متحده مشغول به تحصيلند، آغاز 
كرده است. سي ان ان به نقل از منابع ناشناس مي نويسد 
اگرچه ده ها سعودي كه اخراج مي شوند متهم به كمك 
به محمد سعيد الشمراني 21ساله نيستند، اما تحقيقات 
پنتاگون تحقيقات نشان داده برخي از آنها با گروه هاي 
افراطي در ارتباط بودند. يكي ديگر از منابع آگاه از اين 
پرونده نيز گفت��ه برخي از نظاميان اخراجي، متهم به 
فعاليت در موضوع پورنوگرافي كودكان هستند. هنوز 
نه پليس فدرال امريكا و نه سفارت عربستان سعودي در 

واشنگتن، به اين خبر واكنشي نشان نداده اند. 

تورم چين به باالترين سطح 
خود از ۲۰۱۲ رسيد

گروه جهان|نرخ تورم دومين اقتصاد بزرگ جهان 
به باالترين س��طح خود از 2۰12رس��يد. به گزارش 
تريدينگ اكونوميكس، متوس��ط نرخ تورم چين در 
12ماه منتهي به دسامبر 2۰1۹ به ۴.۵درصد افزايش 
يافت كه در طول هفت سال اخير بي سابقه بوده است. 
اين نرخ تورم كه مش��ابه تورم ماه قب��ل و ۰.2 درصد 
كمتر از نرخ پيش بيني شده توسط كارشناسان بوده 
است، بيش از همه تحت تأثير تورم بخش مواد غذايي 
قرار گرفته كه ت��ورم آن از 1۹.1درصد در ماه نوامبر 
به1۷.1درصد در ماه دسامبركاهش پيدا كرده است. 
قيمت گوشت در چين در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل ۹۷درصد افزايش داش��ته كه باالترين افزايش 
قيم��ت در بين اقالم مختلف طي 2۰1۹ محس��وب 
مي شود. بر مبناي ماهانه، نرخ تورم چين در ماه دسامبر 
به صفر درصد رسيده كه ۰.۴درصد كمتر از تورم ثبت 
شده اين كشور براي ماه نوامبر به حساب مي رود. »ليو 
ژو ژي« تحليلگر بانك ارتباطات چين، گفته: »شاخص 
باالي بهاي مصرف كننده قطعا روي سياست هاي پولي 
چين تاثير خواهد گذاشت اما فكر نمي كنم اوضاع از 
كنترل خارج شده باشد و در نتيجه احتماال سياست 
محرك فعلي به طور محسوسي تغيير نخواهد كرد.« 
در بين س��اير بخش هاي تورمي، ت��ورم آب و برق از 
۰.۴درص��د به ۰.3۵درصد كاهش پيدا كرده اس��ت. 
همچنين نرخ تورم در بخش مراقبت هاي درماني از دو 
درصد ب��ه 1.۹درصد و بخش خدمات از ۴.۵درصد به 
3.۸درصد كاهش يافته است. نرخ تورم در بخش حمل 
و نقل كماكان منفي باقي مانده و به منفي 2.۵ درصد 

در دسامبر رسيده است.

 پيروزي مخالفان نزديكي 
به چين در انتخابات تايوان

گروه جهان| رييس جمهوري تايوان كه از مخالفان 
سرسخت سياست موسوم به »يك كشور و دو سيستم« 
و نزديكي سياس��ي به جمهوري خلق چين اس��ت، با 
اكثريت قابل توجهي در انتخابات به پيروزي رس��يد. 
به گزارش سي ان ان، ساي اينگ ون توانسته بيش از ۵۷ 
درصد آرا يعني بيش از ۸.1 ميلي��ون راي را از آن خود 
كند. در حالي كه رقيب او از حزب قديمي »كومينتانگ« 
)جبهه ملي گرايان چين( با ۵.۵ميليون راي موفق شده 
3۸درصد آرا را به دس��ت آورد. شمار آرايي كه به ساي 
رسيده بيشتر از انتخابات سال 2۰1۶ است كه در جريان 
آن نيز به پيروزي رسيده بود. بيش از ۷2درصد واجدين 
شرايط در انتخابات گذش��ته در تايوان شركت كردند. 
س��اي اينگ ون از چهره هاي بارزي است كه بارها عليه 
سياست هاي پكن، به ويژه در قبال سياست موسوم به 
»يك كشور و دو سيستم«، جبهه گرفته است. تايوان 
صاحب نظام انتخاباتي پارلماني و رياس��ت جمهوري 
آزاد اس��ت و در رتبه بندي هاي سازمان هاي فرادولتي 
در مورد آزادي و اس��تقالل رسانه ها نيز معموال در كنار 
كشورهايي مانند نيوزيلند، آلمان و هلند قرار مي گيرد. 
رييس جمهوري تايوان گفته: »مردم تايوان بار ديگر از 
حق راي خود اس��تفاده كردند تا به جهان نشان دهند، 
دموكراسي از چه ارزش هايي برخوردار است.« چين از 
سوي ديگر گفته موضعش در قبال تايوان تغييري نكرده 
است. سخنگوي وزارت خارجه چين گفته: »چين يكي 
است، تايوان بخشي از چين است و اين موضوع تغييري 
نخواهد كرد.« خبرگزاري چيني شينهوا هم ساي را متهم 
كرده با استفاده از حربه تهديد از سوي چين و تباني با غرب 

انتخابات را برده است.

 ادامه تظاهرات لبناني ها 
عليه وضعيت اقتصادي

گروه جهان| صدها لبناني با س��ر دادن شعار »هرگز 
بهايي نمي دهيم« علي��ه وضعيت اقتصادي تظاهرات 
كردند. به گزارش اس��كاي نيوز، صدها لبناني شنبه در 
بيروت در اعتراض به قطعي برق در مقابل سازمان برق 
تجمع كردند. آنها همچنين در مقابل جمعيت بانك ها 
تجمع كرده و بعد به سمت مقر پارلمان رفتند. معترضان 
پالكاردهايي را در دست داشتند كه روي آن اين عبارت ها 
نوشته شده بود: »اي جنايتكاران كشور درحال فروپاشي 
است دولتي مستقل و طرحي براي نجات مي خواهيم«، 
»بهايي نمي دهيم.« اين اعتراض ها در صيدا، النبطيه و 
طرابلس نيز برگزار شد. اعتراضات در لبنان از 1۷ اكتبر 
آغاز شده است و معترضان عليه طبقه سياسي حاكم و 
وخامت اوضاع اقتصادي تظاهرات مي كنند. پس از ناتواني 
مسووالن در انجام اصالحات ريشه اي لبنان از چند ماه 
پيش شاهد بدترين بحران اقتصادي در طول تاريخ اين 
كشور است. معترضان خواهان تسريع در تشكيل دولت 
مستقل براي حل مشكالت اقتصادي و مالي و برگزاري 
انتخابات پارلماني زودهنگام هس��تند. رييس شوراي 
اجرايي حزب اهلل لبنان نيز گفته تأخير در تشكيل دولت 
پيامدهاي منفي را براي تمامي لبناني ها خواهد داشت. 
او در همين حال بر اخراج امريكا از منطقه تأكيد كرده 
است. سيد هاشم صفي الدين ضمن انتقاد از تأخير در 
روند تشكيل دولت گفته: »در ماه هاي گذشته شاهد بدتر 
شدن اوضاع اقتصادي، مالي و معيشتي كشور بوده ايم و 
اين وضعيت بدتر و بدتر مي شود، اما همان طور كه پيش 
از اين گفته بوديم، متأس��فانه هيچ فردي نيست كه در 
اين لحظه مهم و حساس كه كشور با آن مواجه است، به 

مسووليتش عمل كند.«

  Mon. Jan 13.  دو شنبه 23  دي 1398   17جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1573  2020 

نگاهي به عملكرد سازمان ملل 
متحده در جنگ يمن

سيد سعيد چوبداري|
آغاز بيداري اسالمي در كشورهاي عربي كه جنوب 
غرب آسيا و شمال آفريقا را شامل مي شد مقدمه اي 
شد تا مردمان خسته از ظلم و جور به عليه حاكمان 
مستبد و خونخوار خود قيام كنند. يكي از كشورهايي 
كه دامنه اعتراضات از حكومت هاي جور و دخالت هاي 
خارجي ابعادي به مراتب بزرگ تر از اعتراضات ساير 
كشورها را گرفت، كشور يمن بود. اعتراضات در اين 
كشور از اواسط ژانويه 2۰11 آغاز گرديد و رفته رفته 
ابعاد آن بسيار گسترده تر از آن چيزي شد كه در ساير 
كشورهاي عربي همچون كويت، مغرب، الجزاير و اردن 
بود.  خروج علي عبدهلل صالح از قدرت يمن از 3۵ سال 
كه در 3 نوامبر2۰11 با طرح شوراي همكاري خليج 
فارس اتفاق افتاد نيز نتوانس��ت از شدت اعتراضات 
كاسته و ادامه همان سياست ها توسط عبدربه منصور 
هادي باعث گسترش اعتراضات و گشوده شدن دامنه 
جنگي اعتراضات در كشور يمن ش��د. از 2۰ مارس 
2۰1۵ يعني زمان انفجار هاي صنعا تاكنون جنگي 
خونين در اين كشور آغاز شد كه نه تنها ابعاد نظامي 
بلكه ابعاد انساني آن نيز به دليل دخالت هاي گسترده 
خارجي آثاري بس وخيم را براي كشور در پي داشته 
است. سازمان ملل متحد به عنوان سازماني كه يكي از 
اصول اصلي آن حفظ صلح و امنيت بين المللي است 
تالش هاي گسترده اي را چه در زمان بان كي مون و 
چه گوترش جهت پايان دادن به اين بحران انجام داد. 
اما واقعيت ماجرا با وجود 3 فرستاده ويژه به گونه اي 
است كه درميدان عمل اين سازمان نتوانسته موفقيت 
چنداني جهت پايان دادن به اين بحران انجام وظيفه 
خود انجام دهد. براي خاتمه اين بحران اين سازمان 
3 فرستاده ويژه را جهت حل و فصل اختالفات و پايان 
جنگ به اين كشور فرستاده كه در ذيل به اهم اقدامات 

آنها و نتيجه كلي اين اختالفات اشاره مي كنيم.
جمال بن عمر: ديپلمات مغربي كه در آگوست 2۰12 
از س��وي بان كي مون به عنوان مش��اور در امور يمن 
منصوب گرديد و وي نقش محوري در انتقال قدرت 
از علي عبداهلل صالح باز مي كرد. در زمان ماموريت او 
يمن ذيل منشور هفتم سازمان ملل رفت. او از انتقادات 
مبرا نبود و معموال او به جانبداري از طرف هاي مقابل 
متهم مي شد. او بيش از 3۴ بار به كشورهاي مختلف 
جهت حل بحران س��فر كرد و از مهم ترين اقدامات 
انتقال قدرت از علي عبداهلل صالح و آزادي احمد عوض 
بن مبارك معاون منصور هادي از زندان انصارهلل يمن 
بود. او در آوريل 2۰1۵ از سمت خود كناره گيري كرد. 
اس�ماعيل دل ش�يخ: ديپلمات موريتانيايي كه 
در اواخر آوريل 2۰1۵ به اين س��مت منصوب ش��د. 
 او سرپرس��ت 3 دوره مذاك��رات صل��ح يم��ن را كه

2 دور آن در سوييس و 1 دور آن در كويت برگزار شد 
بر عهده داشت. در پي عدم موفقيت در اين دوره او به 
راه حل هاي جزيي بين 2 طرف روي آورد. او سرانجام 
 در تالش هاي خود به صورت كامل ن��اكام ماند و در
22 ژانويه 2۰1۸ از سمت خود استعفا دادو بر اساس 
منابع عربي، غربي او ابزاري در دس��ت عربس��تان و 
طرف هاي غربي بود. او نتوانس��ت راهكاري را جهت 

رضايت طرف هاي ديگر ارايه نمايد.
3( مارتين گريفيتس

شوراي امنيت در 1۸ فوريه 2۰1۸ با تعيين او به عنوان 
نماينده ويژه اين س��ازمان موافقت كرد. در دوران 
او مذاكرات جاني دوباره گرفت و توانس��ت برداشت 
مثبتي از اقدامات خود را در ذهن طرف هاي درگيرانه 
نمايد. تالش هاي او سرانجام نتيجه داد و طرف هاي 
درگير در شهر استكهلم س��وئد از ۹ تا 13 دسامبر 
2۰1۸ به مذاكرات رودررو پرداختند. مذاكره 2 طرف 
به توافقي دست يافتند كه به توافقنامه سوئد مشهور 
شد. اين توافق به آتش بس فوري در شهر الحديده 
و بنادرآن در الصليف و راس عيس��ي تاكيد داشت. 
براساس گزارش گريفيتس طرفين در خصوص 3 

مساله باهم توافق كردند: 
- توافق در خصوص الصليف و راس عيسي 

- سازوكار اجرايي توافق تبادل اسرا
- اعالم توافقات 2 طرف در خصوص تعز

همچنين طرفي��ن در خصوص اج��راي توافقات يا 
عدم انجام هرگونه اقدامي كه توافقات را نقض كند يا 
پايبندي كامل به ادامه توافقات را مورد تاكيد قراردادند.

روند اجراي توافقات: امنيت مناطق مورد اشاره بر 
عهده نيروهاي محلي قرار گرفت و س��ازمان ملل 
به حس��ن انجام آن نظارت مي كرد. اما گريفيتس 
به دليل اقدامات يكجانبه نيروهاي هادي در نقض 
توافق دچار مشكل ش��د. او چندين سفر را جهت 
حل عدم اج��راي توافقات انج��ام داد و در 2۷ تير 
امسال طي گزارشي به سازمان ملل اعالم كرد كه 
آتش بس درالحديده پابرجاست اما اوضاع انساني 
يمن بسيار وخيم مي باش��د. او به صنعا بازگشت و 
مذاكراتي را با المشاط رييس شوراي عالي سياسي 
يمن انجام داد كه هم المش��اط و هم منصور هادي 
از اقدام��ات او در رابطه با الحديده تش��كر كردند. 
به نظر مي رس��د فرستاده س��ازمان ملل نسبت به 
اجراي توافق نامه سوئد خوشبين است آنچه ما در 
ميدان عمل شاهد آن هستيم اين است كه با وجود 
تالش هاي بسيار براي حل اين بحران به داليل ذيل 
نه تنها موفقيتي در روند صلح به صورت كامل اتفاق 
نيفتاده بلكه هرروز شاهد حمالت بيشتر ائتالف به 
رهبري عربستان و وخيم تر شدن اوضاع انساني در 

يمن هستيم: 
الف( دخالت هاي گسترده خارجي در روند صلح يمن 

و مذاكرات يمني- يمني
ب( تالش هاي عربستان سعودي در رابطه با جايگزيني 

نيروهاي وابسته به خود در اين كشور
ج( موقعيت سوق الجيشي يمن و احاطه اين كشور 
در تنگه حساس باب المندب باعث رعب عربستان و 
كشورهاي غربي از روي كار آمدن يك دولت مردمي 

در اين كشور شده است.
د( عدم توانايي سازمان ملل به دليل دخالت ها و نفوذ 
قدرت ه��اي خارجي به دليل موارد ذكر ش��ده باال و 

ناتواني در انجام اقدامات اجرايي الزم.
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عكسروز

چهرهروز

علي رفيعي شمعي روشن كرد
علي رفيعي، هنرمند با سابقه تئاتر، همزمان با سالروز تولد هشتاد و يك سالگي اش، متني را براي همدردي با مردم و بازماندگان سقوط هواپيماي 
اكرايني منتشر كرد اين هنرمند در بخشي از پيام خود نوشته است: »براي خانواده هاي جانباختگان در هر كجاي جهان كه هستند، درود 
مي فرستم و ترجيح مي دهم به جاي فوت كردن شمع تولدم در هشتاد و يك سالگي، شمعي براي جانباختگان روشن كنم.«  علي رفيعي هنرمند 
نامدار تئاتر ايران ديروز 22 دي ماه هشتاد و يك ساله شد. او در سال هاي پر شمار فعاليت هنري خود اجراي نمايش هايي همانند »آنتيگونه«، 
»خاطرات و كابوس هاي جامه دار از زندگي و قتل ميرزا تقي خان فراهاني«، »يادگار سال هاي شن«، »يك روز خاطره انگيز از زندگي دانشمند 

بزرگ وو«، »عروسي خون«، »كلفت ها«، »در مصر برف نمي بارد«، »شكار روباه«، »يرما«،و... را پيش روي تماشاگران گذاشته است. 

بازارهنر

تعطيلي تعدادي از نمايش هاي روي صحنه 
تعدادي از گروه هاي نمايش��ي ديشب 
� يكش��نبه 22 دي ماه � اجراي خود را 
براي همراهي با مردم سوگوار كشورمان 
تعطيل كردند.  وقتي نمايش��ي اجراي 
خ��ود را آغاز كرد تنه��ا در يك صورت 
است كه بازيگرش مي تواند روي صحنه 
نرود؛ زماني كه ديگر زنده نباشد چراكه 
احترام به تماشاگر، اصل اول تئاتر است 

و صحنه، گفتمان مش��تركي اس��ت ميان بازيگر و 
تماشاگر. ديش��ب اما تعدادي از گروه هاي نمايشي 
بهتر ديدند ب��ه گونه اي ديگر به تماش��اگران خود 
احترام بگذارند و اين گفت وگو را از جنس��ي ديگر 
تعريف كنند. آنها ترجيح دادند براي همراهي با مردم 
سوگوار كشورشان، به مدت يك شب اجراي خود را 
تعطيل كنند. هرچند برخي از گروه هاي نمايشي 
امش��ب را هم تعطيل كرده اند. منيژه محامدي كه 
نمايش »سقوط در كوه مورگان« را در تاالر قشقايي 
مجموعه تئاتر شهر روي صحنه دارد، به ايسنا گفت: 
ما فعال اجراي خود را تعطيل كرده ايم. دوست داريم 
كه همدردي خود را به اين ش��يوه با هموطنان مان 
نشان دهيم. به ويژه اينكه نمايش ما لبخند كمرنگي 
هم بر لب تماشاگر مي آورد و فكر مي كنيم مردم ما 
اين روزها حال چندان خوش��ي ندارند كه بتوانند 
لبخندي به لب بياورن��د. بنابراين با اينكه در مدت 
اجراي مان با چندين تعطيلي رو به رو بوده ايم، ترجيح 
داديم امش��ب هم روي صحنه نرويم. گروه اجرايي 

نمايش »فرانكش��تاين« به كارگرداني 
ايمان افش��اريان در ت��االر اصلي تئاتر 
شهر، ديگر گروهي هستند كه اجراي 
ديشب خود را تعطيل كردند. همچنان 
كه قطب الدين صادقي ه��م از اجراي 
امشب نمايش »چنور« در تاالر چهارسو 
صرف نظر كرده است. تئاتر مستقل هم 
اين روزها ميزبان دو اثر نمايشي است و 
هر دو اجراي خود را تعطيل كرده است. »بيگانه در 
خانه« به كارگرداني محمد مساوات و »ولپن« كار 
مهدي كوشكي، دو اثري هستند كه اين روزها در اين 
تئاتر اجرا دارند و هر دو نمايش ديشب اجراي خود را 
لغو كردند. در پرديس تئاتر »شهرزاد« هم گروه هاي 
اجرايي دو نمايش »ماس��ك« به كارگرداني بهزاد 
اقطاعي و »تولد بازي« كار كيميا كاظمي ديش��ب 
روي صحنه نرفت. نمايش »ماسك« امروز، دوشنبه 
23 دي نيز اج��را ندارد. رضا رش��ادت كه با اجراي 
نمايش »نيم فاصله« مهمان تاالر استاد انتظامي خانه 
هنرمندان است نيز مانند تعدادي ديگر از همكارانش 
ترجيح داد نمايش خود را روي صحنه نبرد. سهراب 
سليمي كارگردان نمايش »آقاي اشميت كيه« كه 
در حال حاضر در تاالر استاد »جوانمرد« خانه تئاتر 
روي صحنه است هم اجراي اين نمايش را به مدت دو 
شب تعطيل كرده است و اين اثر نمايشي روزهاي 22 
و 23 دي ماه اجرايي نخواهد داشت. برخي اجراهاي 

ديگر نيز ديشب تعطيل شدند. 

تاريخنگاري

شوراي سلطنت تشكيل شد
روز 23 دي ۱3۵۷ و در آخرين روزهاي حضور محمدرضا شاه پهلوي در ايران، شوراي 
سلطنت تشكيل شد.  حداقل از دوره نخست وزيري شريف امامي به بعد، موضوع تشكيل 
شوراي سلطنت بر س��ر زبان ها بود، اما شاه رضايتي به اين امر نشان نمي داد. به ويژه 
علي اميني، نخست وزير اسبق در ماه هاي آبان و آذر ۱3۵۷ از شاه خواست به تشكيل 
شوراي سلطنت رضايت دهد و ش��رط  كرد كه اعضاي اين شورا ضرورتا نبايد پس از 
تحوالت سال ۱3۴2 وابستگي آشكاري به رژيم پهلوي داشته باشند. اميني، شخص 
خود، دكتر كريم سنجابي، محسن پزشكپور و دكتر غالمحسين صديقي را براي احراز 
اين مقام مناسب مي دانست اما شاه به رغم ابراز تمايل اوليه نسبت به اين ايده اميني، 
پس از مشورت با افرادي  مانند اردش��ير زاهدي، غالمعلي اويسي و سپهبد رحيمي 
حرف خود را پس گرفت؛ با اين حال در پي گسترش انقالب و به ويژه پس از تظاهرات 
بزرگ تاسوعا و عاشوراي سال ۱3۵۷ شاه به سراغ اجرايي كردن ايده علي اميني رفت. 
ظاهر امر اينگونه نشان مي داد كه شاه براي اداره موقت كشور در غياب خود اين شورا 
را تشكيل داده است اما برخي شواهد نشان مي دهد كه اين شورا وظيفه اي به مراتب 
مهم تر برعهده داشت.  آنچنان كه بعد ها گفته شد، اين شورا موظف بود تا با امام خميني 
تماس بگيرد و در صورت امكان با دادن امتيازاتي با ايشان به توافق برسد.  افرادي كه 
در 23 دي ماه ۱3۵۷ براي عضويت در شوراي سلطنت انتخاب شدند، عبارت بودند 
از: شاپور بختيار نخست وزير، محمد سجادي رييس مجلس سنا، جواد سعيد رييس 
مجلس شوراي ملي، عليقلي اردالن وزير دربار، عبداهلل انتظام، ارتشبد قره باغي، دكتر 
علي آبادي دادستان سابق كل كشور، محمدعلي وارسته و سيدجالل الدين تهراني. كه 
از ميان اين افراد، علي آبادي از  همان ابتدا استعفاي خود را نوشته، نزد آيت اهلل مطهري 
و ش��وراي انقالب گذاشته بود. پس از بررسي هاي بسيار، شاه تصميم گرفت رياست 
شوراي سلطنت را به شخصي واگذار كند كه هم به روحانيت نزديك بوده و هم مورد 

اعتماد دربار باشد و اينچنين بود كه شاه اين مقام را به سيدجالل الدين تهراني سپرد. 
گفته شده بود كه پس از خروج شاه از كشور شوراي سلطنت عهده دار تمام وظايف و 
اختيارات مقام سلطنت خواهد بود. با اين حال فقط 2 روز پس از خروج شاه از كشور، 
امام خميني طي سخناني شوراي سلطنت را غيرقانوني خواند و دخالت آنان در امور 
كشور را جرم دانست و از آنان خواست به سرعت از اين شورا كناره گيري كنند. پس از 
استعفاي تهراني در يكم بهمن ۵۷ و غيرقانوني اعالم كردن اين شورا، شوراي سلطنت 
بي آنكه اقدامي در راس��تاي اهداف تعيين شده انجام داده باشد، پس از فعاليتي يك 
هفته  اي، عمال منحل شد و آخرين تالش شاه براي حفظ ساختار سلطنت ناكام ماند.

تجهيز سينماهاي مردمي »فجر۳۸« 
سخنگوي انجمن س��ينماداران ضمن 
تشريح فرآيند آماده سازي سينماهاي 
مردمي ميزبان جش��نواره سي وهشتم 
فيلم فجر از تجهيز ۹۵ درصد اين سالن ها 
به سيس��تم تصويري ديجيتال ليزري 
خبر داد. محمدرضا صابري با اش��اره به 
وضعيت سينماهاي انتخاب شده براي 
ميزباني سي و هشتمين جشنواره فيلم 

فجر گفت: جشنواره فيلم فجر براي تجهيز اين دسته 
از سالن هاي سينمايي، حمايت مالي در نظر نگرفته 
است. البته براي انتخاب سالن هاي سينمايي و حضور 
آنها در چرخه اكران فيلم هاي جشنواره نيز شرايطي 
اعمال شد و براساس يك چارچوب مشخص انتخاب ها 
صورت گرفت. او با اشاره به اينكه سالن هاي سينمايي 
با آگاهي از ش��رايط اعمال شده، تجهيز شده و بعد از 
سوي بازرسان جش��نواره تاييديه دريافت مي كنند، 
توضيح داد: از جمله اين شروط موردنظر مي توان به 
مجهز شدن سينماها به سيستم هاي اكران ديجيتال 
ليزري، سيستم صداي دالبي، پاركينگ مناسب براي 
مخاطب اشاره كرد. يكي از تمهيدات بسيار خوب اين 
دوره از جشنواره همين شرايط است. سخنگوي انجمن 

س��ينماداران تاكيد كرد: اگر پرديس ها 
و يا سالن هاي در دست احداث، بتوانند 
قبل از شروع جشنواره فيلم فجر يعني تا 
پايان دي ماه تكميل شوند، بعد از بازرسي 
مي توانند به صورت تش��ويقي جزئي از 
سينماهاي مردمي جشنواره فيلم فجر 
ش��وند. او ادامه داد: از جمله سينماهاي 
تازه س��از كه توانس��ته اند خود را قبل از 
جشنواره آماده كنند، مي توان به پرديس »گاالريا« 
اشاره كرد، كه با 2 سالن در جشنواره فيلم فجر حضور 
خواهد داشت. دبير انجمن سينماداران توضيح داد: 
خوشبختانه سينماهاي اين دوره از جشنواره از هرنظر 
آماده ارايه خدمات به مخاطبان جشنواره هستند، در 
همين راستا اكثر سالن ها صندلي هاي خود را ترميم 
كرده ان��د. او با بيان اينكه اميدوار اس��ت كه بتوانند 
ميزبان خوبي براي سي و هشتمين جشنواره فيلم 
فجر باشند، تاكيد كرد: در حال حاضر ۹۵ درصد از 
س��ينماهاي مورد نظر از تجهيزات ليزري استفاده 
مي كنند، اين سيستم تصويري با حمايت موسسه 
»سينماشهر« به صورت كمك بالعوض در اختيار 

سالن هاي سينمايي قرار گرفته است. 

مرور خاطرات گذشته در »نيم فاصله« 
نمايش��گاه عكس هاي مريم س��عيدپور 
لحظه هايي را روايت مي كند كه ريشه آن 
به خاطره اي در ذهن مخاطب برمي گردد 
و مخاطب، آن را در ميان تجربيات زيسته 
گذشته اش مي يابد. نمايشگاه عكس هاي 
مريم س��عيدپور با عنوان »نيم فاصله« از 
جمعه 2۰ دي ماه در گالري فرمانفرما در 
حال برگزاري اس��ت. اين هنرمند عكاس 

در ادامه كارهاي خود در ش��اخه عكاسي فاين آرت، در 
اين نمايش��گاه نيز لحظاتي را به نمايش گذاشته است 
كه ه��ر كدام قصه اي را روايت مي كنن��د. در واقع وجه 
رواي��ت و قصه پردازي در اين عكس ها نمايان اس��ت و 
هر كدام داس��تاني را براي مخاطب بي��ان مي كند. در 
استيتمنت اين نمايشگاه آمده است: »اولين مواجهه 
ما با مفهوم رابطه، عموماً نتيجه ادراك رابطه والدينمان 
است. همانطور كه آنان نيز اين را از مادران و پدرانشان 

دريافته ان��د. ذهن ما، بي آنك��ه بدانيم يا 
بخواهيم از اين قالب ها ش��كل مي گيرد، 
هرچند متناقض و با سر و شكلي تازه كه 
محصول مشترك فهم ابتدايي مان از ساز 
و كار جهان اس��ت و دريافت هاي فردي . 
»نيم فاصله« مرور حسرت هاي ته نشين 
شده اي است در فقدان وضعيت باشكوه. 
قاب هايي از ناخودآگاه كه با رش��ته هايي 
نازك به زندگي مان آويخته شده. امكان سخت رضايتي 
كه پيوسته سيال است ميان ماندن و رفتن، ساختن و 
ويران كردن، داشتن و نداشتن.« مريم سعيدپور درباره 
اين عكس ها كه به نوعي كارگرداني ش��ده اند، به مهر 
گفت: من به عكس هاي كارگرداني شده عالقه مندم و 
اين مجموعه نيز، چنين ويژگي دارد. عكس ها با ميزانسن 
از پيش طراحي شده، بازيگر، لوكيشن، طراحي صحنه و 
لباس ولي در عين حال متمركز و مينيمال خلق شده اند. 

میراثنامه

كوه خواجه آسيب ديد
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري سيستان و بلوچستان 
مي گويد: به دنبال وقوع سيل در سيستان و بلوچستان آسيب هايي به كوه خواجه وارد 
شد، اما ميزان آسيب به شهر سوخته به واسطه محوطه بودنش بسيار كمتر است. 
به دنبال بارش باران هاي شديد در استان سيستان و بلوچستان مديريت شهري در 
اين نقاط مختلف اين استان تاكنون خبر داده اند كه شهرستان هاي خاش، دلگان 
و روستاهاي حاشيه تفتان در محاصره س��يل قرار گرفته  و در پي آن مردم برخي 
شهرها و روستاهاي سيستان و بلوچستان تا كمر در آب فرو رفته اند، از سوي ديگر 
مسووالن ميراث فرهنگي استان همچنان در حال بررسي و پايش آثار تاريخي در 
معرض سيل هستند اما به دليل پراكندگي آثار، هنوز امكان ارايه گزارش نهايي را 
پيدا نكرده اند. مهدي ارباب نيا با اشاره به تعداد و پراكندگي آثار تاريخي در اين استان 
پهناور بيان مي كند: در اين شرايط به حدود چهار روز زمان براي بررسي كامل همه 
آثار تاريخي در معرض تهديد سيل در استان نياز داريم، تا بتوانيم گزارش كاملي از 
آسيب ها ارايه دهيم. او به ايسنا مي گويد: چيزي حدود هزار و ۸۵۶ اثر تاريخي ثبت 
شده در كل استان قرار دارد كه بايد منتظر بررسي و ارايه گزارش توسط كارشناسان 
مناطق مختلف استان باشيم تا بتوانيم گزارش آسيب هاي وارد شده را به طور دقيق 
ارايه كنيم. او با اشاره به اينكه تاكنون براساس گزارش هاي رسيده متاسفانه برخي 
ازآثار تاريخي استان آسيب ديده اند، اظهار مي كند: وضعيت بارندگي به خصوص در 
جنوب استان بسيار شديد بوده است و تاكنون مشخص شده كه بخش هايي از خانه 
تاريخي »شمسي« در زاهدان و بخش هايي از كوه خواجه دچار آسيب شده اند. او اما 
با بيان اينكه شهر سوخته يك محوطه تاريخي است، مي افزايد: ميزان آسيب مان در 
اين محوطه بسيار كمتر است. اما جايي مانند كوه خواجه كه كال بناست، آب شستگي 
به دنبال باران هاي ش��ديد، بخش هاي فرسوده را آسيب بيشتري مواجه مي كند. 

ارباب نيا با اشاره به اينكه موزه منطقه اي سيستان و بلوچستان به عنوان نخستين 
موزه منطقه اي ساخته شده در كش��ور، سازه اي بسيار قوي دارد به گونه اي كه در 
بزرگ ترين حمالت نظامي نيز هيچ گونه آسيبي نمي بيند، ادامه مي دهد: موزه هاي 
سطح استان نيز تاكنون با مشكلي مواجه نشده اند. هر چند مرمت در موزه چابهار 
كه سال گذشته از سيل آسيب ديد، هنوز درحال انجام است اما خوشبختانه ديگر 
موزه هاي كشور مشكلي ندارند. او اظهار مي كند: سال گذشته به مديريت بحران 
اعالم كرده ايم كه خسارت بارندگي و سيل چه ميزان بوده و تخصيص اعتبار نيز از 
سمت آنها هرچند هنوزابالغ نشده اما اعالم كردند كه تخصيص داده شده است تا 

بتوانيم بخش هايي آسيب ديده در سيل گذشته را برطرف كنيم.

ايستگاه

كنايه فارسي بازيگر 
هاليوودي به ترامپ

»مارك هميل« بازيگر 
سري فيلم هاي »جنگ 
ستارگان« در توئيتي 
به زبان فارس��ي پاسخ 
اظهارات مداخله جويانه 
ترام��پ را داد. دونالد 
ترام��پ رييس جمهور 
در صفح��ه  امري��كا 

توييترش اظهارات��ي مداخله جويانه را درباره 
تجمعات شب گذش��ته جمعي از دانشجويان 
كه ب��راي يادب��ود ج��ان باختن تع��دادي از 
هم وطنانمان در حادثه مورد هدف قرار گرفتن 
غيرعمد هواپيماي مسافربري اوكرايني برگزار 
شده بود، مطرح كرده و به زبان فارسي نوشت 
ك��ه ايران بايد به گروه هاي حقوق بش��ر اجازه 
بدهد حقيق��ت كنوني اعتراض��ات در جريان 
مردم ايران را نظارت ك��رده و گزارش بدهند. 
»مارك هميل« بازيگر و صداپيش��ه امريكايي 
نيز در واكنش به اين توييت به كنايه نوش��ت: 
لطفا از اين واقعيت غافل شويد كه من )ترامپ( 
يك ممنوعيت مسافرت براي شما ايجاد كردم 
و تهديد كرده ام كه سايت هاي فرهنگي شما را 

بمباران مي كنم.
 اظهارنظرهاي خصمانه رييس جمهور امريكا 
درباره ايران در چند روز اخير با واكنش هايي از 
سينماگران هاليوودي همراه شده است. پيش 
از اين هنرمندان زيادي نسبت به سياست هاي 
جنگ طلبانه دونالد ترامپ انتقاد كرده و افرادي 
مث��ل مايكل م��ور رئيس جمه��وري امريكا را 
ديوانه خطاب ك��رده بود. توييت مارك هميل 
ني��ز بازتاب زي��ادي در جامعه هن��ري آمريكا 

داشته است.  

 مجريان گلدن گلوب 
سال بعد تعيين شدند

»تينا في« و »ايمي پولر« 
به عنوان ميزبان گلدن 
گل��وب 2۰2۱ انتخاب 
ش��دند. ب��ه گ��زارش 
ورايتي، ايمي پولر ديروز 
در تور انجمن منتقدان 
تلويزيوني اعالم كرد به 
اتفاق تين��ا في ميزبان 

دور بعدي مراس��م اه��داي جوايز گلدن گلوب 
خواهد بود. شبكه ان بي سي نيز اعالم كرد 2 تن 
از دوست داشتني ترين افراد روي كره زمين براي 
ميزباني مراسم گلدن گلوب سال آينده انتخاب 
ش��ده اند. اين 2 كمدين كه پيش��تر در برنامه 
»ساتردي نايت اليو« با هم ظاهر مي شدند در 
فيلم هاي چون »دختران مين« و »خواهران« 
نيز با هم همراه بودند. ايمي پولر و تينا في پيش تر 
ميزباني سه دوره از مراسم گلدن گلوب را از سال 
2۰۱3 تا 2۰۱۵ برعهده داشتند و سال 2۰۱۵ 
ادع��ا كردند آن دوره آخرين ب��اري خواهد بود 
كه ميزبان اين مراس��م مي شوند. اين در حالي 
است كه به تازگي ميزبانان مراسم اهداي جوايز 
مختلف از برگزاري مراسم بدون حضور مجري 
استقبال كرده اند. هفته پيش ريكي جرويز براي 
پنجمين بار به عنوان ميزب��ان به گلدن گلوب 
بازگشت و اعالم كرد اين آخرين باري خواهد بود 
كه ميزبان اين مراسم مي شود. البته حضور وي با 
انتقادهايي هم روبه رو شد. اين برنامه با ميانگين 
نمره ۴.۷ در ميان طيف س��ني ۴۹-۱۸ روبه رو 
و در مجموع ۱۸.3 ميليون نفر تماشاگر داشت. 
شبكه ABC هفته پيش اعالم كرده بود اسكار 
براي دومين سال پياپي بدون مجري روي آنتن 
مي رود. اين شبكه هنوز تصميمي براي ميزباني 

جوايز امي 2۰2۰ نگرفته است.

استيلي: بازيكنانم به خواب رفتند

واليبال ايران المپيكي شد

س��رمربي تيم ملي اميد معتقد اس��ت 
بازيكنانش در نيمه نخست به وظايف 
خود عم��ل نكردند و ب��ا فرصت دادن 
به حريف، موجب گلزني كره جنوبي ش��دند. حميد 
استيلي در نشست خبري تيمش بعد از شكست مقابل 
كره جنوبي گفت: ما دو نيمه كامال متفاوت داشتيم. 
در 2۰ دقيق��ه ابتدايي بازي خوب ش��روع كرديم و 
شانس گلزني هم داشتيم كه براي قائدي ايجاد شد 
و مي توانستيم گل بزنيم. بعد از 2۰ دقيقه بازيكنان 
ما به خواب رفتند و دچار اش��تباهات زيادي شدند و 
وظايف خود را فراموش كردند. او ادامه داد: همچنين 
برخي از بازيكنان دوندگي كافي نداشتند و در جايگاه 
درس��ت نبودند و به حريف فرصت شوت زني دادند. 
همين دقايق كافي بود كه دو گل بخوريم. تيم ملي 
اميد ايران دو بر يك برابر كره جنوبي شكست خورد. 

تيم ملي واليب��ال ايران در فين��ال رقابت هاي انتخابي 
المپيك 2۰2۰ قاره آس��يا، با پي��روزي 3 بر صفر مقابل 
چين مقتدرانه راهي المپيك شد. تيم ملي واليبال ايران 
در فينال رقابت هاي انتخابي المپيك 2۰2۰ قاره آسيا، 
از س��اعت ۱۵:3۰ يكش��نبه 22 دي ماه ۱3۹۸ در شهر 
جيانگمن به مصاف تيم ملي چين، ميزبان اين مسابقات 
رفت كه توانست با پيروزي 3 بر صفر )2۵-۱۴، 2۵-23 و 
2۵-۱۴( در اين ديدار، مقتدرانه راهي بازي هاي المپيك 
شود. طبق تصميم ايگور كوالكوويچ به عنوان سرمربي، تيم 
ملي ايران با تركيب سعيد معروف )كاپيتان(، سيد محمد 
موسوي، ميالدعبادي پور، شهرام محمودي، پوريا فياضي، 
علي شفيعي و محمدرضا حضرت پور )ليبرو( بازي را آغاز 
كرد و تيم ملي چين نيز، با تركيب كينگ يائو داي، چوآن 
جيانگ، يائوچن يو، ژيجيا ژانگ، لنگ هايي چن، ليبين 
ليو و جيانگ تنگ )ليبرو( مقابل حريف خود قرار گرفت. 
در اين ديدار بازيكنان تيم ملي ايران با لباس قرمز رنگ و 
براي گراميداشت جان باختگان سانحه هوايي هواپيماي 
اوكرايني، با مچ بندهاي مشكي وارد زمين شدند. تيم ملي 
ايران در اين بازي عملكرد خوبي داش��ت و با دو امتياز از 
حريف پيش افتاد. با درخشش عبادي پور در سرويس، 
ايران اختالف را به 3 امتي��از افزايش داد. برتري ايران در 
دريافت و سرويس ادامه يافت تا ۸ - ۵ وقت استراحت فني 
اول را كسب كند. با درخشش سعيد معروف پشت خط 
سرويس، دريافت هاي چين دچار مشكل شد تا ايران رفته 
رفته اختالف را به ۱۰ امتياز افزايش داده و وقت استراحت 
فني دوم را نيز ۱۶ - ۶ به دست آورد. با شروع مجدد بازي، 

پس از يك رفت برگش��ت محمد موسوي يك امتياز از 
دفاع روي تور كس��ب كرد تا اخت��الف در امتياز ۱۹ - ۹، 
همچنان ۱۰ پوئن باقي بماند. در حالي كه تيم ملي ايران 
روند خوبي در طول ست داشت، با تك دفاع موسوي 2۵ 
- ۱۴ و با اختالف ۱۱ امتيازي پيروز س��ت اول بازي شد. 
سرويس هاي خوب شفيعي پاسور چين را از بازي خارج 
كرد تا با دو دفاع موسوي، اختالف در امتياز ۵ - ۱ به چهار 
پوئن افزايش يابد و چيني ها وادار به تقاضاي وقت استراحت 
شوند. با ورود دو تيم به زمين، ميزبان بازي را در امتياز ۵ به 
تساوي كشاند، اما اين تيم ايران بود كه باز هم با درخشش 
موسوي در دفاع روي تور، ۸ - ۵ وقت استراحت فني اول را 
از آن خود كرد. با درخشش شفيعي روي كارهاي سرعتي، 
ايران ۱3 - ۹ پيشي گرفت. پس از يك رالي زيبا، چيني ها 
اختالف را به دو پوئن كاهش دادند اما در نهايت تيم ها در 
امتياز ۱۶ - ۱۴ به سود ايران، راهي وقت استراحت فني 
دوم شدند. با شروع مجدد بازي شفيعي آبشار “جيانجون 
“ را دفاع كرده و يك امتياز هم روي كار سرعتي به دست 

آورد تا ب��ا افزايش اختالف به ۴ پوئن، چيني ها در امتياز 
۱۹ - ۱۵ به سود ايران تقاضاي وقت استراحت كنند. با 
ورود تيم ها به زمين، چين سه امتياز متوالي كسب كرد 
تا كوالكوويچ باالخره در امتياز 2۰ - ۱۹ وقت استراحت 
بگيرد. با س��رويس هاي عبادي پور اختالف به 3 امتياز 
افزايش يافت، اما چيني ها بار ديگر با درخشش “جيانگ “ 
در سرويس اختالف را به يك پوئن كاهش دادند تا ايران در 
امتياز 23 - 22 تقاضاي وقت استراحت كند. اما در نهايت 
با تك دفاع موسوي، ايران 2۵ - 23 پيروز ست دوم بازي 
شد. دو تيم در آغاز اين ست عملكرد پايا پايي داشتند، اما 
سرويس هاي پرشي موجي شفيعي دريافت چين را دچار 
مشكل كرد تا نتيجه ۵ - 3 به سود ايران شود. با عملكرد 
فوق العاده دفاع ايران توس��ط موسوي، دو تيم در امتياز 
۸ - 3 به سود ايران راهي وقت استراحت فني اول شدند. با 
سرويس هاي قدرتي»چوآن جيانگ «  چين اختالف را در 
امتياز ۸ - ۶ به دو پوئن كاهش داد، اما با دو امتياز متوالي 
عبادي پور و محمودي ايران ۱۰ - ۶ پيشي گرفت تا ميزبان 
تقاضاي وقت استراحت كند. با جاي خالي معروف اختالف 
به ۶ پوئن افزايش يافت تا چين بار ديگر در اميتاز ۱2 - ۶ 
وقت استراحت بگيرد. نهايتا ايران توانست ۱۶ - ۱۱ وقت 
استراحت فني دوم را از آن خود كند.  با شروع مجدد بازي 
نيز روند خوب ايران در سرويس ها ادامه داشت تا اختالف 
دو تيم در امتي��از 2۰ - ۱2 به ۸ پوئن افزايش يابد. ايران 
توانست در ادامه نيز قدرت خود را به حريف ديكته كرده 
و با دو امتياز سرويس متوالي موس��وي، 2۵ - ۱۴ پيروز 

اين ست شود تا در مجموع سه بر صفر برنده بازي شود.

ورزشي
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