
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 ارايه اليحه اصالح 
 موضوع نظارت

 بر انتخابات

 ارزش 
 بازار سهام

 معادل  نقدينگي كشور 

 رييس جمهوري 
در نامه اي خطاب به معاون اول خواستار شد

 در پايان معامالت هفته جاري
 محقق شد

نيـاز اقتـصاد ايـران

همين صفحه   صفحه 5 

   Vol. 6  No . 1592  Thu. Feb 6. 2020  پنجشنبه 17  بهمن 1398  11 جمادي الثاني 1441  سال ششم  شماره 1592 16صفحه  قيمت:4000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4945000  تومان

شاخص بورس
445894

مهدي دلبري|
كارشناس بازار سرمايه|

طي هفته ها و ماه هاي اخير بازار رش��د قابل توجهي را 
شاهد بوده است. با اين حال در هفته هاي گذشته رشد 
بازار از ش��دت بيش��تري برخوردار بوده كه بدون شك، 
دليل اصلي آن تش��ديد هجوم نقدينگي آن هم توسط 
سرمايه گذاران خرد به بازار سرمايه است. بايد به خاطر 
داشت كه طي دوره ياد شده سمت و سوي بنيادي بازار 
نيز از قوت الزم براي ت��داوم افزايش قيمت ها برخوردار 
بوده است. طي دوره ياد شده وضعيت فروش شركت ها 
بهتر ش��ده و از آن جهت كه قيمت دالر در سامانه نيما 
نيز با تغييرات مثبت رو به رو بوده، شاهد توجيه افزايش 
بهاي س��هام در بس��ياري از نمادها بوده ايم. البته بايد 
خاطرنش��ان كرد كه طي روزهاي گذش��ته تغييراتي 
در بازار هاي جهان��ي رخ داده كه ممكن اس��ت، به بروز 
تغييرات��ي در گزارش ه��اي ماهانه ش��ركت ها منتهي 
ش��ود. با اين حال ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه 
نمي توان در حال حاضر چشم اندازي دقيق براي اثرات 
ويروس شايع ش��ده در چين ترسيم كرد؛ عاملي منفي 
كه بر سر راه ارايه تحليلي دقيق از تغييرات ميزان فروش 
شركت ها قرار گرفته اس��ت. اما در اين ميان از تغييرات 
كوتاه مدت��ي بازار س��رمايه كه بگذري��م، بايد گفت كه 
افزايش نسبت هاي بنيادي مانند نسبت قيمت به درآمد، 
نس��بت قيمت به فروش سبب ش��ده تا نتوان همچون 
گذش��ته س��رمايه گذاري در نماده��اي بنيادي تر بازار 
سرمايه را امري كم ريس��ك تلقي كرد. در حال حاضر 
قرار گرفتن اين عوامل در كنار افزايش ارزش شركت ها، 
انتخ��اب گزينه هاي منطق��ي براي س��رمايه گذاري را 
دشوار كرده اس��ت. مضاف بر آنكه هجوم افراد تازه وارد 
به داد و ستد سهام ريسك سرمايه گذاري در اين بازار تا 
حدودي باال برده است. با اين حال جريان پول و قدرت 
نقدينگي وارده نشان مي دهد كه براي متقضايان خريد 
سهام جذابيت بازار افزايش يافته اس��ت. بايد به خاطر 

داشت كه جريان پول مهم ترين عاملي است كه توانسته 
ركورد باالي حجم معامالت را حفظ كند. امروزه ماهانه 
به طور ميانگين حدود 2ه��زار ميليارد تومان نقدينگي 
وارد صندوق هاي با درآمد ثابت مي شود و جذايت بازار 
سبب ش��ده تا ماهانه حدود 200 ميليارد تومان نيز به 
صندوق هاي در سهام وارد ش��ود. مضاف بر آنكه حجم 
معامالت روزانه س��هام ني��ز در حدود 5 ه��زار و 500 
ميليارد تومان بوده اس��ت. همه اين ارقام نشان دهنده 
آن است كه تاكنون نقدينگي در حفظ صعود بازار نقش 
مهمي ايفا كرده است. البته بايد اين نكته را نيز به خاطر 
داش��ت كه نقش گزارش هاي خوب 9 ماه��ه، به همراه 
رضايت بخش بودن ت��داوم رون��ق در فروش هاي آبان 
ماه نقش مهمي در حفظ خوشبيني به بهاي سهام ايفا 
كرده است. عواملي از اين دس��ت سبب شده تا در 3 ماه 
گذشته شاهد رشد 40 درصدي بازده بازار باشيم. از اين 
رو انتظار مي رود تا به فرض تداوم ثبات در ساير شرايط، 
تا زماني كه جريان پول پايدار باشد، رشد بازار نيز تداوم 
يابد و شاهد عقبگرد محسوسي در قيمت  ها نباشيم. در 
زمينه تغيير احتمالي موئلفه هاي بنيادي شركت ها نيز 
به نظر مي رسد كه اگرچه كاهش فروش در گزارش هاي 
آبان ماه ممكن اس��ت نگران كننده به نظ��ر بيايد و در 
بسياري از شركت ها ش��اهد افت فروش ناشي از شيوع 
ويروس »كرونا« باشيم، با اين وجود بايد به خاطر داشت 
كه در بخش نمادهاي كااليي بازار س��رمايه، بسياري از 
شركت ها ممكن است فروش خارجي نداشته باشند يا 
به فرض صادرات، متاثر از افزايش نرخ ارز در سامانه نيما، 
شاهد افت جدي در ارزش ريالي فروش نباشند. الزم به 
توجه است كه روند معامالت بورس كاال در حال حاضر 
مويد آن است كه معامله گران اين بازارها تا حد زيادي 
تحت تاثير انتظارات تورمي قرار دارند و همين دليل به 
استقبال قيمت كاالهاي اساس��ي در سال آتي رفته اند. 
همين امر ممكن است جلوي كاهش جدي مقداري يا 

ارزشي فروش در گزارش هاي بهمن ماه را بگيرد. 

نگران از كرونا يا تورم انتظاري؟
سخن نخست
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سخن نخست

 نگران از كرونا 
يا تورم انتظاري؟

مهدي دلبري|
طي هفته ها و ماه هاي اخير بازار رشد قابل توجهي 
را شاهد بوده است. با اين حال در هفته هاي گذشته 
رشد بازار از شدت بيشتري برخوردار بوده كه بدون 
شك، دليل اصلي آن تشديد هجوم نقدينگي آن هم 
توسط سرمايه گذاران خرد به بازار سرمايه است. بايد 
به خاطر داشت كه طي دوره ياد شده سمت و سوي 
بنيادي بازار ني��ز از قوت الزم براي ت��داوم افزايش 
قيمت ها برخوردار بوده اس��ت. طي دوره ياد شده 
وضعيت فروش شركت ها بهتر شده و از آن جهت 
كه قيمت دالر در سامانه نيما نيز با تغييرات مثبت 
رو به رو بوده، شاهد توجيه افزايش بهاي سهام در 
بس��ياري از نمادها بوده ايم. البته بايد خاطرنشان 
كرد كه طي روزهاي گذشته تغييراتي در بازار هاي 
جهاني رخ داده كه ممكن است، به بروز تغييراتي 
در گزارش هاي ماهانه شركت ها منتهي شود. با اين 

حال ذكر اين نكته نيز ضروري است كه ...
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تشكل ها

 دو خودروي سال 
رونمايي شدند

تع�ادل| ب��ا حض��ور وزراي صم��ت و دفاع، 
تفاهمنام��ه همكاري مي��ان گ��روه صنعتي 
ايران خودرو و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح به امضا رسيد. اين تفاهمنامه در راستاي 
داخلي سازي برخي قطعات اين صنعت بود. در 
ادامه اين مراسم، توليد خودروي دنا پالس توربو 
با گيربكس اتوماتيك در گروه خودروس��ازي 
ايران خودرو به صورت رسمي آغاز و خودروهاي 

رانا سال و سورن سال نيز رونمايي شدند. 

اقتصاد اجتماعي

 »كرونا ويروس« 
هميشه كشنده  نيست

24 هزار نفر در چين به كرونا مبتال ش��دند كه از 
اين تعداد 400 نفر جان خود را از دس��ت دادند. 
كرونا ه��م مانند تم��ام بيماري ه��اي ديگر مرز 
نمي شناس��د و با س��رعت در تمام دنيا منتش��ر 
مي شود با اين حال مس��ووالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي معتقدند درحالي كه 
مواردي از ابتال به اين بيماري در برخي كشورهاي 
همس��ايه از جمله ام��ارات متحده و پاكس��تان 
ديده ش��ده، نه تنها تاكنون اين ويروس در ايران 
مشاهده نشده بلكه از 50 نفر ايراني ساكن چين 
كه روز گذشته به كشور بازگردانده شدند هم جز 
يك مورد كه عالئم خفيف بيم��اري را دارد، بقيه 
كامال سالم هستند اما وزارت بهداشتي ها باز هم 
بر اين موضوع تاكيد دارند كه نبود كرونا در كشور 
به معناي آن نيس��ت كه در آينده اين بيماري به 
ايران وارد نخواهد ش��د به همين دليل بايد براي 

پيشگيري و مقابله آماده بود. 
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 رهبر معظم انقالب اسالمي
 در ديدار هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم: 

مركز آمار ايران اعالم  آمادگي كرد

هركس به ايران و امنيت آن 
 عالقه مند است بايد
 در انتخابات شركت كند

طرح محاسبه  نرخ تورم كارگري

دولت

رييس جمهوري در نامه اي خط��اب به معاون 
اول خواستار تهيه و ارايه اليحه اي براي اصالح 

بخش نظارت بر انتخابات شد.
در پي نامه ح��زب اتحاد ملت ايران اس��المي 
به رييس جمه��وري و درخواس��ت ارايه اليحه 
قانوني به مجلس براي همه پرسي در خصوص 
نظريه تفس��يري ش��وراي نگهبان از اصل 99 
قانون اساس��ي، حجت االس��الم والمسلمين 
حسن روحاني در پي نوش��ت اين نامه دستور 
داد »اليحه اي ب��راي اصالح بخ��ش نظارت با 
كمك جناب آقاي دكتر رحماني فضلي، سركار 
خانم دكتر جنيدي و جناب آقاي دكتر اميري 

حقوقي تهيه و ارايه شود.«
همچنين اس��حاق جهانگيري پس از دستور 
رييس جمه��وري در پي نوش��ت نام��ه اي به 
لعيا جنيدي نوش��ت »س��ركار خانم جنيدي 
پيشنهادي در اولين فرصت تهيه شود تا پس از 

بررسي در جلسه اي به دولت ارايه گردد.«
حزب اتحاد ملت اي��ران اس��المي در واكنش 
به س��خنان هفته گذشته حس��ن روحاني در 
همايش اس��تانداران و فرمان��داران در وزارت 
كش��ور كه خطاب به نهادهاي نظارتي نسبت 
به تهديد رك��ن »جمهوريت« نظ��ام و تبديل 
انتخابات به تش��ريفات انتصاب هش��دار داده 
بود، س��يزدهم بهمن ماه در نامه اي خطاب به 
رييس جمهوري، از وي خواس��ت در مس��ائل 
بس��يار مهم اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي و 
فرهنگي و همچنين در مقابل تفاسير افراطي از 
اصل 99 قانون اساسي از »اصل بن بست شكن، 
راهگشا و فصل الخطاب« همه پرسي و مراجعه 

به آراء عمومي استفاده كند.
بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسي، شوراي 
نگهبان نظارت بر انتخاب��ات مجلس خبرگان 
رهبري، رياس��ت جمهوري، مجلس ش��وراي 
اسالمي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي 

را بر عهده دارد.

 دستور روحاني
 براي ارايه اليحه اصالح 

موضوع نظارت بر انتخابات
محمد ج��واد ح��ق ش��ناس  رييس كميس��يون 
فرهنگي اجتماعي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران، 
گفت: سرمايه گذاري نس��بتًا قابل توجهي در شهر 
آفتاب صورت گرفته و براس��اس مصوبه دولت بايد 

نمايشگاه هاي پرمخاطب در اين مكان برگزار شود.
به گزارش مهر محمد جواد حق شناس در پاسخ به 
اين پرسش كه دولت قول داده بود كه نمايشگاه هاي 
پرمخاطب در داخل ش��هر تهران برگزار نش��ود اما 
ش��نيده ش��ده براي برگزاري نمايش��گاه كتاب در 
ش��هر آفتاب مقاومت هايي وجود دارد، افزود: دولت 
مصوبه اي پيرام��ون عدم برگزاري نمايش��گاه هاي 
پرمخاطب در سطح شهر تهران ابالغ كرده و در اين 

زمينه وزير كشور مسووليت دارد.
وي ادامه داد: پليس به ويژه پليس راهور در تمام اين 
سال ها تالش دارد براي آنكه شهر دچار گره ترافيكي 
كور و مشكل نشود، نمايش��گاه هاي پرمخاطب در 
شهر تهران برگزار نشود. بر اس��اس واقعيت و آمار، 
يكي از پرمخاطب ترين نمايشگاه ها، نمايشگاه كتاب 
است. حال اين س��وال مطرح است كه آيا نمايشگاه 
كتاب تهران مش��مول اي��ن دس��تورالعمل دولت 
مي شود.  او افزود: با يك حساب سرانگشتي، مي توان 
پاسخ اين س��وال را داد چون نمايشگاه كتاب جزو 
نمايشگاه هاي پرمخاطب اس��ت و مشمول مصوبه 
دولت مي شود. البته اين سوال وجود دارد كه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي به عنوان برگزاركننده و 
ذي نفع اصلي كه در حال فعاليت است، در خصوص 
مصوب��ه دولت چ��ه راهكاري انديش��يده اس��ت؟ 
به نظر مي رسد وزير كش��ور بايد به عنوان مخاطب 
اصلي مصوبه با همكاري وزارت ارش��اد در خصوص 
چگونگي اجرا شدن اين مصوبه و دليل تخلف صورت 

گرفته را براي مردم و افكار عمومي روشن كنند.
رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
تهران گفت: شوراي شهر تهران، حوزه معاونت حمل 
و نقل و پليس راهور به درس��تي بر خواسته ش��ان 
)عدم برگزاري نمايشگاه هاي پر مخاطب در شهر( 
تأكيد دارند. ما در دو سال گذشته براي آنكه بتوانيم 
فرصتي را براي تحقق اين خواس��ته و دستورالعمل 
دنبال كنيم، تالش كرديم. س��رمايه گذاري بسيار 
گران و نسبتًا قابل توجهي در ش��هر آفتاب صورت 
گرفته و بيش از هزار ميليارد تومان س��رمايه مردم 
ش��هر تهران در آنجا س��رمايه گذاري و زمين هاي 
بسياري خريداري شده است. همچنين تسهيالت 
زيادي شكل گرفته و حتي طي اين چند سال هم از 

سرمايه بخش خصوصي بهره گيري كرديم. 
او ادام��ه داد: بخش خصوصي ح��دود 4۸ هزار متر 
براي پروژه ش��هر آفتاب، سرمايه گذاري و مجموعه 
تجارت جهاني بين الملل را در آنجا دنبال كرده است. 
در بازديدهايي كه داش��تيم، اعالم شد كه تا قبل از 

عيد نوروز فعاليتشان به اتمام برسد، ما سعي كرديم 
كه اين خواسته را محقق كنيم.

حق شناس اضافه كرد: بيش از 50 ميليارد تومان از 
حوزه فرهنگي در سال گذشته به پروژه شهر آفتاب 
اختصاص يافت. اما اين تالش ها متأسفانه از سرعت 
الزم برخوردار نبوده يعن��ي در اين بخش مي توانيم 
با توجه به انتظ��اري كه وزارت ارش��اد در خصوص 
آماده س��ازي ش��هر آفتاب دارد، اين ح��ق را به آنها 
بدهيم چرا كه با اعتباري كه در آن س��ال ها صرف 
ساخت سالن شده، فضايي اختصاص نيافته و بودجه 
به بخش جانبي و هزينه هايي مثل محوطه سازي يا 
زيرساخت هاي عمومي، كانال كشي ها و مواردي از 

اين دست تزريق شده است.
رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
تهران با بي��ان اينكه بخش عم��ده اي از هزينه هاي 
پرداخت شده در گذش��ته، صرف تأسيسات موقت 
شده اس��ت گفت: در آن س��ال ها حجم بسياري از 
س��رمايه مردم تبديل به چادرهاي برزنتي شده كه 
خيلي ماندگار نبود و شايد مصرف يك سال بود. اين 
چادرهاي برزنتي در مقابل بارش هاي شديد، براي 
نمايشگاه كتاب پاس��خگو و منطقي نبود درحالي 
كه آن زم��ان مي توانس��تند همان پ��ول را صرف 
س��اختارهاي ماندگارتري كنند كه حداقل دو دهه 
براي ش��هر ماندگار باش��د نه آنكه مانند سازه هايي 

باشد كه براي يك يا دو سال شكل گرفته است. 
بنابراينچني��ن روندي م��ورد تاييد نخواه��د بود. 
به نظ��ر م��ن، ذي نفع��ان بزرگ��ي مانند ارش��اد، 
اتحاديه هاي بهره ب��ردار و حت��ي بخش خصوصي 
مثل اتاق بازرگاني، بهره بردار هستند. در اين راستا 
نشست هايي با آنها داشته ايم كه بتوانيم نظرشان را 
براي سرمايه گذاري در اين حوزه شهري دنبال كنيم 
و به نظر مي رسد آينده ش��هر به اين سمت حركت 
خواهد كرد به دليل آنكه مجموعه نمايشگاهي شهر 
آفتاب، بين فرودگاه بين المللي امام )ره( و شهر واقع 

است و فقط براي تهران قابل استفاده نيست.
اين عضو كميس��ون فرهنگي شوراي ش��هر ادامه 
داد: يعني دسترس��ي براي اس��تان هايي مانند قم، 
مركزي، قزوين و كرج وج��ود دارد و آنها هم از اين 
نمايشگاه بهره خواهند برد. دولت، وزارت بازرگاني 
را موظف ك��رد به ج��اي مقابله با اي��ن ايده ضمن 
اينكه نمايشگاه بين المللي تهران مربوط به قبل از 
انقالب است و امروز تبديل به يكي از نقاط محوري 
و تأثيرگذار ش��ده، روي حجم زيادي از مسافرت ها، 
حمل و نقل شهري و بزرگراه هاي چمران و مدرس 
كه يادگار امام را در زمان نمايشگاه تحت تأثير قرار 
مي دهد، كار شود. همچنين امكاني فراهم شود كه 
نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب هر چه سريع تر به 

بهره برداري و نتيجه برسد.

 ميلياردها تومان سرمايه پايتخت 
در شهر آفتاب خاك مي خورد

اخبارگزارش

رييس فراكسيون اميد مجلس دهم با انتقاد از رد 
صالحيت چهره هاي خدوم و برجسته اصالح طلب 
گفت: ع��ده اي مي گوين��د مي خواهن��د مجلس 
انقالبي تش��كيل دهند مگر مجالس دهگانه كه از 
ابتداي انقالب ش��كل گرفت انقالبي نبوده است؟ 
چرا با واژه انقالبي مي خواهيد جريان ريش��ه دار و 
اصيل اصالح طلب را ح��ذف كنيد؟ مگر انقالبي تر 
از اصالح طلبان س��راغ داريد؟ كس��اني كه مدعي 
انقالبي بودن هستند بسياري از آنها هيچ نقشي در 
انقالب نداشتند. به گزارش اميدنامه، »محمدرضا 
عارف« در س��ي و دومين نشست ش��وراي عالي 
سياس��ت گذاري جبهه اصالح طلبان ايران با بيان 
اينكه در دهه پنجم انقالب بايد بيش از گذش��ته 
قدر انقالب را بدانيم و به ياد بياوريم كه رمز توفيق 
ما در صحنه هاي مختلف وحدت و همبستگي ملي 
بوده است، تصريح كرد: ش��اخصه اصلي وحدت و 
همبستگي ملي گفت وگو و تقويت اشتراكات است 
آنچه امروز به واسطه برخي سوءتفاهم ها باعث شده 
اس��ت بين برخي ياران انقالب فاصل��ه بيافتد دور 
شدن از اصل محوري گفت وگو است. وي با انتقاد 
از تالش عده اي براي ايجاد تك صدايي در كشور، 
تاكيد ك��رد: اصرار ب��راي حذف جريان ريش��ه دار 
اصالح طل��ب آن هم با برچس��ب زدن هاي ناروا در 
مقاطع مختلف به خصوص در جري��ان انتخابات 
چالش هاي جدي در داخل نظام اس��المي ايجاد 
كرده است. عارف با بيان اينكه تصميمات شوراي 
عالي اصالح طلبان تاكنون بر اس��اس اجماع بوده 
است بر لزوم تبعيت از تصميمات گرفته شده درباره 
انتخابات مجلس يازدهم از سوي احزاب و اشخاص 

حقيقي عضو شوراي عالي تاكيد كرد.

عارف: مگر انقالبي تر از 
اصالح طلبان كسي سراغ دارد؟

يك عضو كميس��يون اصل ن��ود مجلس دهم 
گفت: بازماندگان پرواز تهران-كي يف مي توانند 
براي طرح شكايت به مجلس و كميسيون اصل 
نود مراجعه كنند. بهرام پارسايي در گفت وگو با 
ايلنا، درباره تحقيق و تفحص درخصوص ساقط 
ش��دن هواپيماي اوكرايني در مجلس شوراي 
اسالمي، گفت: درخصوص سقوط هواپيمايي 
اوكرايني از وزير راه و شهرس��ازي طرح سوال 
كرده ام كه در دس��تور كار قرار خواهد گرفت از 
سوي ديگر پيشنهاد تحقيق و تفحص داشتم 
كه در كميس��يون اصل نود مطرح شد و بعد از 
مشورت با دوس��تان به اين نتيجه رسيديم كه 
»پيش��نهاد تحقيق و تفحص از س��اقط شدن 
هواپيم��اي اوكراين��ي« را در صح��ن مجلس 

مطرح كنيم. 

پيشنهاد تحقيق و تفحص مجلس 
از سانحه هواپيماي اوكرايني

جهان

 زيگزاگ ترامپ 
در نطق ساالنه
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معاون هماهنگ كننده نيروي هوايي ارتش مي گويد: 
هنگامي كه داعش به مرزهاي كشور نزديك شد، نهاجا 
مواضع آنها را در نزديكي مرزها م��ورد هدف قرار داد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، امير س��رتيپ مهدي 
هاديان امروز چهارش��نبه در مراسم گراميداشت روز 
نيروي هوايي كه در مدرس��ه علوي برگزار شد، اظهار 
كرد: اين عنايت خداوند بود كه كاركنان نيروي هوايي 
توانس��تند روز ۱9 بهمن 5۷، آن افتخار تاريخي را در 
اين مدرس��ه رقم بزنند. او افزود: در آن دوران و مقاطع 
حس��اس تاريخي هر اتفاقي مي توانس��ت سرنوشت 
انقالب را تحت الش��عاع قرار دهد و اگر نبود آن بيعت 
تاريخي، قطعا پيروزي انقالب ماه ها به تعويق مي افتاد. 

هاديان بيان كرد: نيروي هوايي ارتش در دوران دفاع 
مقدس اراده دش��من را در قلب دش��من به استيصال 
كشاند و عمليات هاي بزرگي را همچون حمله به اچ3 و 
عمليات شهيد دوران را رقم زد و در جنگ نفتكش ها، 
عمليات مرصاد و بيت المقدس نيز نقش قابل توجهي 
ايفا كرد. ما حت��ي در روز هاي آخر جن��گ نيز اجازه 
نداديم تا دشمن ابتكار عمل را به دست بگيرد. او گفت: 
در زمان صلح نيز نيروي هوايي روزانه صد ها س��ورتي 
پرواز را در راستاي تامين امنيت كشور انجام داده است 
و همچنين در دستگيري ريگي نقش مهمي داشته، 
كسي كه شايد اگر تا امروز زنده بود در شرق كشور نيز 

شاهد بروز گروه هايي همچون داعش بوديم. 

نيروي هوايي ارتش اجازه ورود داعش به كشور را نداد

دفاعي

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



روي موج خبر

  اعتماد مل�ي ائتالف با اح�زاب در تهران را 
تكذيب كرد؛  روابط عمومي حزب اعتماد ملي|

حزب اعتماد ملي طي بيانيه اي ائتالف اين حزب با 
برخي احزاب ديگر براي ارايه ليس��ت انتخاباتي در 
تهران را تكذيب كرد. متن بيانيه تكذيب خبر ائتالف 

اين حزب با احزاب ديگر به شرح زير است. 
پس از اعالم نظر ش��وراي عالي سياس��ت گذاري 
اصالح طلبان مبني بر عدم ارايه ليس��ت انتخاباتي 
در تهران، خبري مبني بر ائتالف حزب اعتماد ملي 
با برخ��ي احزاب اصالح طلب و تهيه ليس��ت براي 
انتخابات مجلس، در خبرگزاري فارس منتشر شد 

كه به هيچ عنوان صحت ندارد و تكذيب مي شود. 

  چند انتصاب جدي�د در وزارت امورخارجه 
ايران؛ ايرنا|

اداره كل اطالع رساني و امور سخنگويي وزارت امور 
خارجه برخي انتصابات جديد در اين وزارتخانه را اعالم 
كرد.  اين انتصابات به شرح زير است: محسن بهاروند 
به جايگزيني غالمحسين دهقاني، به عنوان معاون 
امور حقوقي و بين المللي و غالمحسين دهقاني به 
عنوان سفير ايران در بلژيك. رضا نظر آهاري به عنوان 
دستيار وزير و مديركل امريكا و پيمان سعادت به عنوان 
دستيار وزير و مديركل اروپا.همچنين مرضيه افخم به 
جايگزيني افسانه نادي پور به عنوان دستيار وزير در 
امور حقوق شهروندي و نادي پور به عنوان سفير ايران 

در دانمارك برگزيده شد.

  امريكا راه نقل و انتقال بانكي در زمينه مواد 
دارويي را بسته است؛ تعادل|

سخنگوي وزارت امور خارجه در حساب كاربري خود 
در توييتر نوشت: به رغم ادعاهاي واهي امريكا كه مواد 
دارويي و غذايي تحريم نيستند؛ عمال راه هرگونه نقل 
و انتقال بانكي را در اين زمينه بس��تند. سيد عباس 
موسوي در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: »با 
راه اندازي كانال به اصطالح بشردوستانه براي تامين 
اقالم دارويي رسما تاييد كردند اين ادعا پوچ و خالف 
راي  ICJ )ديوان بين المللي دادگستري( بوده و دارو و 

غذا هم تحريم است در حالي كه نبايد باشد.«

   طرف ه�اي برجام فعال كردن مكانيس�م 
حل اختالف را كنار بگذارند؛ ايسنا|

وزارت امور خارجه روسيه خواستار پايبندي تمامي 
كشورهاي عضو توافق هس��ته اي به تعهدات شان و 
ممانعت از فعال كردن مكانيسم حل اختالف شد. به 
گزارش پايگاه خبري اردوپوينت، وزارت امور خارجه 
روسيه، ديروز در بيانيه اي اعالم كرد: روسيه همواره 
به اجراي برجام متعهد بوده و سرسختانه از الزاماتش 
پي��روي مي كند. ما از تمام��ي طرف ها مي خواهيم 
كه فعال كردن مكانيس��م حل اختالف]در برجام[ 
را كنار گذاش��ته و بر بخش اصلي كه ايجاد محيط 
و پيش نيازه��اي فعاليت در راس��تاي حفظ برجام 
مي باشد، تمركز كنند. وزارت خارجه روسيه همچنين 
مطرح كرد: براي آنكه برجام دوام بياورد، الزم است 
كه تمامي كش��ورهاي حاضر در اين توافق، از جمله 
تروئيكاي اروپا ]آلمان، فرانس��ه و انگليس[ بايد به 

تعهداتشان عمل كنند. 

  حفظ برجام براي ثبات جهاني بس�يار مهم 
است؛ مهر|

رييس جمهور روسيه در مراسمي اعالم كرد كه برجام 
براي حفظ ثبات و امنيت منطقه ضروري است. به 
گزارش تاس، »والديمي��ر پوتين« رييس جمهور 
روسيه در جريان تقديم استوارنامه سفراي برخي 
كشورها از جمله ايران بر اهميت حفظ برجام تاكيد 
كرد. پوتين با حمايت از حفظ برجام، تأكيد كرد كه 
توافق هسته اي براي ثبات منطقه و جهان بسيار مهم 
است. رييس جمهور روسيه در اين مراسم همچنين 
بر همكاري ميان مسكو و تهران در مقابله با تروريسم 
تاكيد كرد و گفت: به دنبال همكاري با ايران در زمينه 

مبارزه با تروريسم بين المللي هستيم. 

  اعالم زمان شروع و پايان تبليغات انتخابات 
خبرگان رهبري؛ ايسنا|

زمان ش��روع و پاي��ان فعاليت ه��اي تبليغاتي 
نامزدهاي انتخابات مياندوره  اي مجلس خبرگان 
رهبري در اس��تان هاي تهران، خراسان رضوي، 
خراسان شمالي، فارس و قم اعالم شد. در اجراي 
»ماده  ۲۳ آيي��ن  نامه  اجرايي قان��ون انتخابات 
مجلس خب��رگان رهب��ري« در خصوص زمان 
ش��روع و پايان فعاليت هاي تبليغاتي نامزدهاي 
 انتخاب��ات مجلس خبرگان رهب��ري به آگاهي 
مي  رس��اند، فعاليت  هاي تبليغات��ي نامزدهاي 
انتخابات اولين مياندوره اي پنجمين دوره   مجلس 
خبرگان رهبري در استان  هاي تهران، قم، فارس، 
خراس��ان رضوي و خراسان شمالي از بامداد روز 
پنجش��نبه 1۳9۸/11/17 آغاز و در س��اعت ۸ 
صبح روز پنجش��نبه مورخ 1۳9۸/1۲/1 يعني 

۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ راي پايان مي يابد.

   تاييد صالحيت ها انتخابات را رقابتي كرده 
است؛ باشگاه خبرنگاران|

دبير شوراي نگهبان گفت: در ده ها انتخابات برگزار 
شده، مردم با اعتماد به نهاد هاي برگزاركننده انتخابات 
پاي صندوق هاي رأي آمده اند. آيت اهلل احمد جنتي 
در جلسه اين شورا با اش��اره به پايان مرحله بررسي 
شكايات داوطلبان گفت: تمام دقت مان را كرديم تا 
داوطلبان با شرايط قانون انتخابات مطابقت دهيم و 
آنها را احراز و تأييد صالحيت كنيم، چراكه اگر بي دقتي 
در اين زمينه صورت بگيرد و انساني فاقد شرايط وارد 
مجلس ش��ود، ديگر نمي شود كاري كرد، متأسفانه 
سازوكار »خودنظارتي« مجلس با نام هيات نظارت 
بر رفتار نمايندگان هم كارآمدي الزم را ندارد. دبير 
ش��وراي نگهبان در ادامه به تأييد بيش از 7 هزار نفر 
نامزد از طيف هاي گوناگون سياسي و افراد مستقل 
اش��اره كرد و گفت: با اين حجم از نامزدها، انتخابات 
پيش رو همچون گذشته، ان شاءاهلل رقابتي و سالم 

برگزار خواهد شد.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم: 

هر كس به ايران و امنيت آن عالقه مند است بايد در انتخابات شركت كند
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي صبح 
ديروز )چهارشنبه( در ديدار هزاران نفر از قشرهاي مختلف 
مردم، راهپيمايي ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس ش��وراي 
اس��المي را دو آزمون بزرگ ملت ايران خواندند و با تبيين 
خصوصيات نامزدهاي شايسته مجلس، حضور پرشور و 
آگاهانه همه مردم در انتخابات ۲ اسفند را در حل مشكالت 
داخلي و بين المللي موثر برشمردند و تأكيد كردند: هركس 
ايران عزيز، امنيت ميهن و آبروي وطن را دوست دارد و در 
پي حل مشكالت است، بايد در پاي صندوق رأي حضور يابد 
تا عزم و اقتدار ملي ايرانيان بار ديگر به منصه ظهور برسد. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري ايشان 
همچنين طرح امريكا موس��وم به معامل��ه قرن را طرحي 
احمقانه، خبيثانه و شكس��ت خورده خواندن��د و افزودند: 
راه مقابله با اين طرح، ايس��تادگي و جهاد شجاعانه ملت و 
گروه هاي فلسطيني و حمايت جهان اسالم است و عالج 
اساسي مساله فلسطين نيز روي كار آمدن نظام مورد نظر 
و منتخب همه مردم فلسطيني االصل در يك نظرخواهي 
عمومي اس��ت. رهبر انقالب اسالمي ايام دهه فجر را براي 
كشور ايامي بي بديل و مظهر اقتدار و عزم ملي دانستند و 
گفتند: ملت ايران در دهه فجر توانس��ت با عزم راسخ خود 
و ب��ا رهبري امام بزرگوار كه رهب��ري بي نظير در دنيا بود، 
بناي پوسيده و فاسد چندهزار ساله استبداد، ظلم، فساد، 
س��لطه بيگانگان و لگدمال ش��دن مردم را واژگون و بناي 

مردم ساالري را به جاي آن پايه ريزي كند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي برگ��زاري انتخابات مختلف از 
ابتداي پيروزي انقالب اس��المي تاكنون را نش��ان دهنده 
استواري نظام اس��المي بر رأي مردم دانستند و افزودند: 
البته نظام اسالمي عالوه بر مردمي بودن، ديني نيز هست 
و بر همين اساس مردم س��االري در ايران »مردم ساالري 
اسالمي« اس��ت. ايش��ان پرورش افرادي همچون شهيد 
سليماني، رزمندگان دفاع مقدس، مدافعان حرم و روحيه 
قوي و ايستادگي خانواده هاي ش��هدا را از آثار نظام ديني 
برشمردند و خاطرنشان كردند: از جمله ويژگي هاي بارز 
شهيد سليماني، تعهد و ايمان بود و اصوالً هنگامي كه ايمان 
با عمل صالح و روحيه جهادي همراه مي شود، شخصيتي 
همچون سردار سليماني شكل مي گيرد كه حتي دشمنان 
مجبور به تحسين ويژگي هاي ش��خصيتي او مي شوند. 
رهبر انقالب اس��المي در ادامه با اش��اره به در پيش بودن 
راهپيمايي سراس��ري ۲۲ بهمن، گفتند: مل��ت ايران در 
چهل س��ال گذشته و با وجود س��رما و يخبندان با حضور 
پر ش��كوه در راهپيمايي ۲۲بهمن، اجتماع عظيم خود را 
به رخ جهانيان كشيده اس��ت كه من با همه وجود از ملت 
ايران تشكر مي كنم. حضرت آيت اهلل خامنه اي همزماني 
۲۲ بهمن امسال با ايام چهلم ش��هيد سردار سليماني را 
زمينه س��از انگيزه مضاعف مردم دانستند و تأكيد كردند: 
ان ش��اءاهلل ملت ايران با حضور عظيم خود در راهپيمايي 
۲۲ بهمن، ضربه كوبنده اي بر سياس��ت هاي دشمن وارد 
خواهد كرد. ايشان در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره 
به انتخابات مجلس شوراي اسالمي در دوم اسفند، انتخابات 
را براي كشور و ملت، فرصتي بسيار بزرگ و براي دشمنان 
تهديد خواندند و افزودند: برگزاري پرشور انتخابات و حضور 
همگاني مردم در پ��اي صندوق هاي رأي، تضمين كننده 
امنيت كشور خواهد بود زيرا دشمنان از پشتوانه مردمي 
نظام بيش از امكانات تسليحاتي آن هراس دارند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي انتخابات را نشان دهنده »عظمت، اقتدار 

و بصيرت ملي« دانس��تند و افزودند: در كشور مشكالت و 
گرفتاري هايي وجود دارد كه برخي ناشي از تحريم ها و علت 
برخي هم كم كاري ها است اما با وجود اين مشكالت، مردم به 
دليل آنكه در انتخابات موضوع آبروي نظام و امنيت كشور در 
ميان است، به ميدان خواهند آمد. ايشان انتخابات را در حل 
مشكالت بين المللي نيز مهم خواندند و خاطرنشان كردند: 
در قضاوت ناظران بين المللي نسبت به هر كشور، مسائلي 
نظير ميزان حضور مردم در انتخابات و چگونگي روي كار 
آمدن مسووالن و نهادهايي نظير مجلس، تأثيرگذار است، 
بنابراين شركت انبوه مردم در انتخابات مجلس از اين زاويه نيز 
كاماًل ضروري است. رهبر انقالب اسالمي همچنين انتخابات 
رياست جمهوري و مجلس را فرصتي براي ورود افكار جديد 
و راه هاي نو در چرخه تصميم سازي و تصميم گيري كشور 
برش��مردند و افزودند: به خصوص هنگامي كه مردم افراد 
شايسته را برگزينند، راه هاي تازه و چاره انديشي هاي جديد 
در روند حل مشكالت كشور و مردم پديدار مي شود. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي انتخابات را از ُبعد كلي، اساسي ترين مساله 
كشور دانستند و افزودند: اقتصاد، فرهنگ، پيشرفت علمي 
و مسائلي از اين قبيل بسيار مهم است اما اساس همه اين 
مسائل انتخابات است چرا كه اگر انتخابي عمومي، قوي و 
درست انجام شود، همه مشكالت به تدريج حل خواهد شد. 
ايشان با ابراز تأسف و انتقاد از برخي حرف هاي حاشيه ساز 
در زمينه انتخابات تأكيد كردند: وقت��ي انتخابات از ابعاد 
مختلف داراي اين همه اهميت و تأثيرگذاري است، نبايد با 
حاشيه سازي، سخنان گوناگون و حرف هاي دلسرد كننده 
آن را از رون��ق انداخت. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي تالش 
هميشگي دشمنان ايران براي خدشه دار جلوه دادن انتخابات 
را مساله اي طبيعي خواندند و افزودند: وقتي برخي رسانه هاي 
خائن خارجي، جمعيت عظيم ميليوني ملت را چند هزار نفره 
مي خوانند اما تحرك چند صد نفر در خيابان ها را به اسم ملت 

ايران جا مي زنند، طبعاً مردم به اين رسانه ها اعتماد نمي كنند 
البته به شرطي كه از داخل به اين رسانه ها مايه تبليغات سوء 
داده نشود. رهبر انقالب تأكيد كردند: گويندگاني كه تريبون 
دارند يا به واسطه جايگاه خود مي توانند در رسانه ها و فضاي 
مجازي حرف بزنند، نبايد جوري اظهارنظر كنند كه دشمن 
با بزرگنمايي حرف آنها، براي دلسرد كردن مردم، خوراك 
گيرش بيايد. ايش��ان انتخابات در ايران را جزو سالم ترين 
انتخابات در جهان خواندند و خطاب به افراد حاشيه س��از 
افزودند: وقتي شما به دروغ مي گوييد اين انتخابات مهندسي 
شده يا اينكه انتخابات نيست انتصابات است، مردم دلسرد 
مي شوند. رهبر انقالب با ابراز تعجب از سخنان برخي كه 
به وسيله انتخابات به جايي رس��يده اند اما انتخابات را زير 
سوال مي برند، گفتند: چگونه است كه انتخابات وقتي به نفع 
شما است صحيح و متقن است اما وقتي به نفع شما نيست 
انتخابات خراب است. ايشان افزودند: در انتخابات مجلس 
بارها بعضي افراد نامه دادند كه تقلب شده يا اشكال دارد، بنده 
نيز هيات هايي تعيين كردم كه با دقت رسيدگي كردند و 

بعد معلوم شد اين گزارش ها و نامه ها درست نبوده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: از دشمن نمي شود گاليه 
كرد اما فالن نويسنده، مرتبطين با فضاي مجازي، نماينده 
مجلس و فالن مس��وول مهم دولتي بايد مراقب باشند و 
اينجور نشود كه بگوييم مردم شركت كنيد اما در عين حال، 
به غلط، جوري حرف بزنيم كه مردم از حضور در انتخابات 
دلسرد شوند. رهبر انقالب حمله به ش��وراي نگهبان را از 
غلط ترين كارها دانستند و افزودند: شوراي نگهبان مركب 
از ش��ش فقيه عادل و ش��ش حقوقدان برجسته منتخب 
مجلس، در قانون اساسي ش��أني دارد و مجموعه اي قابل 
اعتماد است چگونه انسان مي تواند به راحتي اين مجموعه 
را به غرض ورزي درباره برخي افراد متهم كند. رهبر انقالب 
با اشاره به سخنان شان در نماز جمعه اخير درباره لزوم قوي 

شدن ايران در مقابل دشمنان قوي پنجه و بي رحم بين المللي 
افزودند: »مجلس قوي« از مولفه هاي قوي شدن ايران است 
و تشكيل مجلس قوي نيز به رأي باالي ملت وابسته است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گله هاي غالبا بحق مردم درباره 
مسائل معيشتي را مربوط به برخي قوانين و عملكرد بعضي 
مسووالن اجرايي دانس��تند و افزودند: گاليه هاي مردم به 
اصل انتخابات مربوط نمي شود، اين گاليه از كسان ديگري 
است و ملت قدر مجلس قوي را كه متعلق به همه كشور و 
عموم مردم است، مي داند. رهبر انقالب با دعوت همگاني از 
مردم براي شركت در انتخابات افزودند: ممكن است كسي 
از بنده خوش��ش نيايد اما اگر ايران را دوست دارد، بايد به 
پاي صندوق رأي بيايد، بنابراين هركس به ايران عالقه مند 
است و امنيت كشور، حل شدن مشكالت و گردش صحيح 
نخبگاني را دوست دارد، در انتخابات شركت كند. ايشان در 
همين زمينه افزودند: افراد مومن و انقالبي با انگيزه قوي در 
انتخابات شركت خواهند كرد اما اگر كسي انگيزه ديني و 
انقالبي ندارد اما ميهن عزيز را دوس��ت دارد الزم است به 
پاي صندوق هاي رأي بيايد. رهبر انقالب اسالمي در ادامه 
سخنان شان به موضوع »ش��اخص هاي انتخاب درست و 
خصوصيات فرد منتخب« اشاره كردند و گفتند: بايد فردي 
را براي مجلس انتخاب كرد كه مومن، انقالبي، شجاع، داراي 
روحي��ه جهادي، كارآمد و به معن��ي واقعي كلمه طرفدار 
عدالت باشد. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: فردي كه از 
سخن گفتن بر ضد فالن قدرت خارجي هراس دارد، اليق 
نمايندگي مردم با عزت، مقتدر و شجاع ايران نيست. ايشان با 
تقدير از مصوبه خوب و شجاعانه مجلس شوراي اسالمي عليه 
امريكا بعد از شهادت سردار سليماني، خاطرنشان كردند: بايد 
افرادي را انتخاب كرد كه بتوانند پرچم عدالت اعم از عدالت 
اقتصادي، حقوقي و سياسي را در كشور برافراشته نگه دارند. 
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: مردم بايد افرادي با چنين 

ويژگي هايي را بشناسند و به آنها رأي دهند اما اگر خودشان 
نمي توانند به شناخت برسند، از راهنمايي و مشورت افراد 
بصير و مورد اعتماد استفاده كنند بنابراين هيچ كسي نبايد 
بگويد چون افراد را نمي شناسم رأي نمي دهم. همه بايد با 
اتكاء به خداوند وارد ميدان شوند و رأي دهند. رهبر انقالب 
اسالمي در بخش ديگري از سخنان شان با اشاره به رونمايي 
زورگويان و س��رگردنه بگيران امريكايي از طرح موسوم به 
معامله قرن گفتند: امريكايي ها دل شان را خوش كرده اند 
كه با گذاشتن اسم بزرگ، طرح شان عليه ملت فلسطين 
موفق شود در حالي كه اين كار آنها احمقانه و خبيثانه است 
و از همين شروع قضيه به ضررشان تمام شده است. حضرت 
آي��ت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه اين طرح قبل از ُمردن 
ترامپ مي مي��رد، افزودند: اين كار قطعًا به نتيجه نخواهد 
رسيد، بنابراين رفت وآمد و هزينه كردن براي آن و جنجال 

به راه انداختن و رونمايي از آن كاري احمقانه است.
ايشان طرح موس��وم به معامله قرن را نش��انه آشكاري از 
دغل��كاري امريكايي ها خواندند و گفتن��د: امريكايي ها با 
صهيونيس��ت ها درباره چيزي معامله كرده اند كه متعلق 
به آنها نيست. فلسطين از آِن فلسطيني ها و تصميم گيري 
درباره آن مختص آنهاست. شما چه كاره هستيد كه درباره 
زمين و خانه ديگران تصميم گيري كنيد؟ اين نشانه خباثت، 

دغلكاري و بدنهادي شماست.
رهبر انقالب اس��المي توطئه اخير را به ضرر امريكايي ها 
و موجب زنده شدن مساله فلس��طين دانستند و افزودند: 
استقبال و كف زدن چند تن از سران خائن عرب كه در ميان 
ملت هاي خود نيز بي ارزش و بي آبرو هستند اهميتي ندارد 
و بر خالف سياست ثابت دستگاه استكبار يعني به فراموشي 
سپردن مساله فلس��طين، اين كار آنها موجب زنده شدن 
مساله فلسطين شد و در همه دنيا نام و مظلوميت فلسطين 
و مجموعه هاي فلس��طيني بر س��ر زبان  ها افتاد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تالش مستكبران براي پيش ُبرد 
اين طرح با تكيه بر س��الح و پول، راه عالج را »ايستادگي و 
مقاومت شجاعانه« خواندند و تأكيد كردند: ملت، عناصر و 
سازمان هاي فلسطيني بايد با »جهاد فداكارانه« عرصه را بر 
امريكا و دشمن صهيونيستي تنگ  و همه دنياي اسالم نيز از 

اين مقاومت شجاعانه حمايت و پشتيباني كنند.
ايش��ان با اشاره به گس��ترش روزافزون محدوده مقاومت 
عليه استكبار در منطقه غرب آسيا، تأكيد كردند: معتقديم 
سازمان هاي مسلح فلسطيني خواهند ايستاد و مقاومت را 
ادامه خواهند داد و نظام جمهوري اسالمي نيز وظيفه خود 
را پشتيباني از گروه هاي فلسطيني مي داند، بنابراين هر گونه 
و هر قدر كه بتواند از آنها حمايت مي كند و اين پشتيباني، 
خواست نظام اس��المي و ملت ايران اس��ت. رهبر انقالب 
اسالمي عالج اصلي مساله فلس��طين را راه حل »اصولي، 
اعالم شده و ثبت شده« جمهوري اسالمي ايران در مراكز 
جهاني يعن��ي »نظرخواهي از مردم فلس��طيني االصل« 
خواندند و گفتند: تنها راه براي صلح و حل مساله فلسطين، 
نظرخواهي از مردم فلسطيني االصل با هر مذهبي اعم از 
مسلمان، مسيحي و يهودي است تا با رأي عمومي آنها نظام 
مورد نظرشان بر سراسر س��رزمين فلسطين حاكم شود 
و درباره فلسطين و امثال نتانياهو و ديگران نيز خودشان 

تصميم گيري كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان تأكيد كردند: ان شاءاهلل 
اين هدف محقق خواهد شد و شما جوانان آن روز را خواهيد 

ديد و به توفيق الهي در بيت المقدس نماز خواهيد خواند.

رييس دفتر رييس جمهوري:

گام پنجم گام پاياني ايران براي كاهش تعهدات است
گروه ايران|

»گام پنجم گام پاياني ايران براي كاهش تعهدات است.« 
اين عبارتي است كه رييس دفتر رييس جمهوري با استفاده 
از آنها تالش مي كند تصوري از چشم انداز پيش روي برجام 
و مناس��بات ارتباطي ايران با اروپا ارايه كند. مناسباتي كه 
هرچند بع��د از خروج ترامپ از برجام و فش��ار حداكثري 
واشنگتن با اختالالتي مواجه شد، اما واعظي معتقد است 
كه با تدبير دولت، همراهي مردم و حمايت بدنه كارشناسي 
كشور به مسير اصلي خود باز خواهد گشت.  نشست هيات 
وزيران ديروز اما در ش��رايطي در پاس��تور برگزار شد كه 
موضوع سفر جوزف بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا و مكانيسم ماشه بسياري از خبرنگاران را بر آن داشته 
بود تا پرسش هاي خود را حول و حوش اين موضوع مطرح 
كنند، در پاسخ به اين دغدغه ها بود كه واعظي رييس دفتر 
رييس جمهوري در جريان گفت وگو با خبرنگاران اعالم كرد 
دولت مطمئن است كه مكانيسم ماشه توسط اروپا اجرايي 
نخواهد ش��د و برجام به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم 
حوزه ديپلماسي بين المللي علي رغم مشكل تراشي هاي 
اياالت متحده به راه خود ادامه خواهد داد. بر اس��اس اين 
دورنماي مشخص است كه رييس دفتر رييس جمهور به 
نقل از مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعالم مي كند 
كه آنچه قباًل درباره مكانيزم ماشه مطرح مي كردند هرگز 
عملياتي نمي شود. محمود واعظي در جمع خبرنگاران با 
اشاره به س��فر جوزف بورل به ايران اظهار كرد: ايشان روز 
دوشنبه به ايران سفر كرد و با ظريف و الريجاني و روحاني 
ديدار كرد. اين سفر به خواست خود او بود و با توجه به اينكه 
به تازگي به اين سمت انتخاب شده و با توجه به شرايطي كه 
پيش آمده بود و مواضعي كه ما اتخاذ كرده بوديم اروپايي ها 
عالقه مند بودند كه عكس العملي در برابر مواضع ما نشان 
دهند كه به ايران س��فر كرد و مذاكرات خوبي انجام شد. 
وي افزود: قبول كردند كه اروپايي ها تعهداتي كه در برجام 
داشتند با خروج امريكا از برجام، كم نكنند و آن را ادامه دهند. 
همچنين قبول كردند كه اروپا مي خواهد در همه ابعاد با ايران 
ارتباط خوبي داشته باشد و در نهايت اينكه ايشان اعالم كرد 
ما تالش مي كنيم به سهم خود در اتحاديه اروپا كه برجام 
باقي بماند و موافقت نامه اي بهت��ر از برجام وجود ندارد و از 
ما هم در اين راه كمك خواس��تند. واعظي در پاسخ به اين 

پرسش كه آيا اروپا تاكنون پيشنهاد قابل توجهي براي ادامه 
برجام ارايه كرده يا خير، گفت: اروپا تالش خود را مي كند اما 
امكانات اقتصادي اروپا در برابر فشارهايي كه از سوي امريكا 
وارد مي شود مقداري كم است. اما امروز كه ما اين پنج گام را 
برداشتيم و تعهدات خود را در چارچوب برجام كم كرده ايم، 
عماًل ديگر به آن معنا بدهكار نيستيم و مسيرمان را دنبال 
مي كنيم. رييس دفتر رييس جمهوري ادامه داد: اين نشان 
مي دهد كه معناي ديگر حرفشان همين است كه آنچه قباًل 
درباره مكانيزم ماشه مطرح مي كردند عملياتي نمي شود و 
پيش از اين هم گفته بوديم كه سخنان آنان درباره مكانيزم 
ماشه جنبه مصرف داخلي دارد و براي پاسخ به افكار عمومي 

خودشان درباره گام پنجم ايران است.

  همه پرسي براي بهبود شاخص هاي نظارتي
در كنار بحث مكانيسم ماش��ه، مساله ردصالحيت هاي 
گسترده شوراي نگهبان و تبعاتي كه اين ردصالحيت ها 
در فضاي عمومي كشور و در روحيه مردم خواهد داشت، 
بخش ديگري از پرسش ها را به خود اختصاص داده بود. 
در اين ميان خبرنگار تعادل در جريان گفت وگو با رييس 
دفتر رييس جمهوري تالش كرد ت��ا درباره دغدغه هاي 
رييس جمهوري در خصوص ردصالحيت هاي گسترده و 
اظهارنظرهايي كه روحاني پيرامون برگزاري همه پرسي 
به عنوان يك ظرفيت قانوني براي عبور از چالش هاي پيش 
رو مطرح كرده است؛ پرسش خود را مطرح كند . واعظي 
در پاسخ به پرس��ش »تعادل« درباره پيشنهاد رفراندوم 
رييس جمهوري و كارايي آن براي حل مشكالت اظهار كرد: 
رفراندوم مسير خاص خود را دارد و بايد اجماعي برايش 
باشد كه انجام شود. نفس رفراندوم چيز بدي نيست بلكه 
يكي از اصول قانون اساسي ما است و در گذشته هم به آن 
عمل شده است. رييس دفتر رييس جمهوري افزود: درباره 
انتخابات هم موضع دولت روشن است كه همواره به دنبال 
مشاركت حداكثري هستيم و فكر مي كنيم انتخابات با 
توجه به نقشي كه دارد اگر مش��اركت حداكثري در آن 
انجام شود نقش��ه هاي دشمنان خنثي مي شود. از سوي 
ديگر مش��اركت حداكثري زماني به وج��ود مي آيد كه 
انتخابات رقابتي باش��د و در هفته هاي اخير وزير كشور و 
رييس جمهوري درپي اي��ن بودند كه در همه حوزه هاي 

انتخابيه مردم قدرت انتخاب داش��ته باشند. واعظي در 
پاسخ به پرسش��ي درباره تعداد كشته ش��دگان حوادث 
آبان ماه اظهار كرد: دولت مس��وول دادن آمار نيست آمار 
به ما رسيده است اما اين رقم هايي كه مي گويند نيست و 
االن هم پزشكي قانوني و ستاد كل نيروهاي مسلح دارند 
آن را بررسي مي كنند كه يك آمار دقيق بدهند كه تفكيك 
شده باشد. اين آمار ارايه مي شود و تاكيد مي كنم كه دولت 
مسوول اين كار نيست و االن قرار شده است پزشكي قانوني 

و ستاد كل اين كار را پيگيري كنند.

  سايه روشن هاي فايل صوتي
رييس دفتر رييس جمهوري در پاس��خ به پرس��ش ديگر 
»تعادل« درباره انتشار فايل صوتي هواپيماي اوكرايني تصريح 
كرد: ما ديروز جلسه اي از متخصصان سازمان هواپيمايي 
كشوري و ديگر كارشناسان برگزار كرديم و چيزي كه آنان 
گفتند اين بوده كه هواپيماي آسمان كه مي خواسته در آن 
س��اعت در فرودگاه مهرآباد بنشيند در كرج بوده و در آنجا 
نوري مي بيند و به برج مي گويد اين نور چيس��ت كه آنها از 
پدافند سوال مي كنند و پاسخ مي گيرند هيچ شليكي انجام 
نشده و آنجا سوال مي شود برگردد يا فرود بيايد كه اجازه فرود 
داده مي شود. وي افزود: آقاي عابدزاده هم كه متوجه مي شود 
آن را منتقل مي كند و چيز تازه و پنهاني نيست و خودشان 
هم اين فايل را در اختيار اوكرايني ها مي گذارند. بنابراين از 
نظر بررسي ها هيچ جاي اين فايل به ما نشان نمي دهد كه 
موشك زده شده بلكه صحبت از نقطه اي نوراني كه در حال 
حركت است مي شود و برج هم مي گويد كه مشكلي نيست. 
واعظي تصريح كرد: قطعا دولت مطلع نبود و آقاي روحاني 
جمعه بعدازظهر متوجه شد و خود آقاي عابدزاده نيز اولين 
كسي بوده كه متوجه شده پس براي حيثيت خودش هم كه 
شده اگر از اين موضوع اطالع داشت روز پنجشنبه شب كه 
آمد نزديك به ۴۵ دقيقه با مردم صحبت كرد باالخره طور 
ديگري حرف مي زد. در همان مصاحبه هم گفت كه همزمان 
به ما شواهد و اطالعاتي داده بودند كه نوري ديده مي شود. 
رييس دفتر رييس جمهوري تاكيد كرد: دولت با مردم صادق 
بوده است و ما هم معترض بوديم كه چرا مطلع نبوديم. آقاي 
سالمي هم خودشان در مجلس گفتند كه بعدازظهر همان 
روز مطلع شدند و ستاد كل هم تيمي را تشكيل داد كه آنها 

هم در قرنطينه بودند و حق نداشتند تا زماني كه بررسي تمام 
نشده اطالعاتي بدهند.

  يك س�اعت به طول س�اعات روز مدارس 
اضافه مي شود

ديگر چهره اي كه ديروز در ميان خبرنگاران حاضر شد، 
وزير آموزش و پرورش بود كه در خصوص راهكار جبران 
عقب افتادگ��ي دانش آموزان گفت: آيي��ن نامه جبراني 
كالس هاي تعطيل شده مدارس به همه مدارس ابالغ شده 
است. حاجي ميرزايي در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت 

درباره جبران تعطيلي مدارس به دليل آلودگي هوا و سرما 
و برف اظهار كرد: ما آيين نامه اي در اين زمينه در مدارس 
داريم كه اختياراتي را به شوراي هر مدرسه داده است. اين 
شورا متشكل از مدير و نماينده دبيران و اوليا است. وي ادامه 
داد: به استناد اين آيين نامه اجرايي، به همه مدارس ابالغ 
كرده ايم كه براي جبران تعطيلي مدارس، يك ساعت به 
طول ساعات روز اضافه يا از پنجشنبه ها استفاده شود. وي 
در پايان گفت: اين اختيار به همه مدارس داده شده است 
و معاونين آموزش ابتدايي و متوسطه و مديران استاني بر 

اجراي آن نظارت خوهند داشت.

  Thu. Feb 6.   پنجشنبه  17  بهمن 1398   11 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1592  2020 

هيات وزيران در جلس�ه ديروز خود به رياس�ت 
روحاني رييس جمهوري، آيين نامه اجرايي مربوط 
به ايجاد س�تاد تس�هيل و رفع موانع توليد را به 
تصويب رساند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
هي�ات دولت، آيي�ن نامه اجرايي »ايجاد س�تاد 
تس�هيل و رفع موانع توليد« با هدف حل و فصل 
مشكالت واحدهاي توليدي و كمك به تكميل و 
راه اندازي طرح هاي نيمه تمام، تأمين مالي، تعيين 
تكليف بدهي هاي معوق و همچنين رفع مشكالت 
مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و 
رفع موانع صادراتي، در دولت به تصويب رس�يد. 
ارايه پيشنهاد اصالح قوانين، مقررات و ضوابط و 
رويه هاي مرتبط با توليد و خدمات در زمينه هاي 

تسهيل امور سرمايه گذاري، صادرات، واردات، امور 
گمركي، بانكي، مالياتي، بيمه اي، محيط زيستي، 
منابع طبيعي و س�اير امور مرتبط با بخش توليد 
به مراجع ذي صالح و همچنين بررس�ي و اتخاذ 
تصميم درخصوص حل  و فصل مشكالت واحدهاي 
توليدي در راس�تاي اس�تمرار و ارتقاي توليد و 
اشتغال از جمله وظايف و اختيارات اين ستاد است. 
ازجمله مواد مندرج در آيين نامه فوق مي توان به 
تركيب اعضاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان، وظايف و 
اختيارات ستاد و كارگروه و دبيرخانه استان، نحوه 
تشكيل جلسات س�تاد و كارگروه و نحوه اجراي 

مصوبات ستاد و كارگروه اشاره كرد.

برش
دولت آيين نامه اجرايي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد را تصويب كرد



اخبار 3 كالن

مركز آمار ايران اعالم آمادگي كرد

طرح محاسبه نرخ تورم كارگري

ظرفيت مغفول بخش كشاورزي براي زمان تحريم

تورم سال آينده كاهشي خواهد بود

همه ساله در جلسات ش��وراي عالي كار براي بررسي 
دس��تمزد كارگران به دو مولفه حداقل هزينه زندگي 
و نرخ تورم توجه مي شود. هرچند كه در نهايت مولفه 
هزينه زندگي به كنار مي رود و فقط تورم است كه براي 

ميزان افزايش دستمزد كارگران لحاظ مي شود. 
با اين حال نرخ تورم نيز به گفته نماينده كارگران مولفه 
مناسبي نيست. چرا كه به گفته آنها، كارگران تورم را 
از آنچه كه به عنوان تورم رسمي اعالم مي شود، بيشتر 
احساس مي كنند. موضوعي كه رييس مركز آمار ايران 
هم به ص��ورت ضمني آن را پذيرفته و در گفت وگويي 
كه اخيرا داش��ته اعالم كرده است كه مركز آمار ايران 
براي اعالم نرخ تورم كارگران در صورت درخواس��ت 
شوراي عالي كار آمادگي دارد. حاال بايد منتظر ماند و 
ديد شوراي عالي كار چقدر عزم چنين اقدامي دارد؟ يا 
واكنش جامعه كارفرمايي چه خواهد بود و در نهايت 
مولفه اي به عنوان »نرخ تورم كارگران«، مبناي افزايش 

دستمزدها قرار خواهد گرفت يا خير. 
به گزارش »تع��ادل«، به روزهاي برگزاري جلس��ات 
بررسي دستمزد 99 نزديك مي ش��ويم. روز گذشته 
حاتم شاكرمي در گفت وگو با مهر، درباره آغاز جلسات 
بررسي دستمزد 99 كارگران گفته بود چندين جلسه 
كميته دستمزد ذيل شوراي عالي كار برگزار شده است 
و طي هفته گذشته اين كميته گزارشي به شورا ارايه داد 
و شوراي عالي كار نيز با توجه به چارچوب هاي قانوني 

براي تعيين حداقل دستمزد دو تصميم اتخاذ كرد.
اين جلس��ات در حالي پيگيري مي ش��ود كه امسال 
صحبت هايي جدي پيرامون حذف »حداقل دستمزد«، 
مطرح شده بود. موضوعي كه به نتيجه نرسيد و معاون 
امور روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين 
زمينه بيان كرده است: با توجه به اينكه در مناظره هاي 
تلويزيوني اخيرا موضوع تعيين دس��تمزد منطقه اي 
مطرح شد كه البته برخي با طرح اين موضوع به دنبال 
حذف »حداقل دستمزد« بودند، در نهايت با پذيرش 
نظرات ش��ركاي اجتماعي حاضر در شوراي عالي كار 
يعني نمايندگان كارفرمايي، كارگري و دولت، تعيين 
دس��تمزد به صورت منطقه اي و براي صنايع مختلف 
به صورت جداگانه منتفي ش��د. وي با تاكيد بر اينكه 
دستمزد سال آينده كارگران قطعاً به صورت ملي تعيين 
مي شود، ادامه داد: تصميم ديگري كه در نشست هفته 
گذشته شوراي عالي كار گرفته شد، اين بود كه از هفته 
آينده كميته دستمزد شورا وارد مقوله استخراج هزينه 

معيشت ماهيانه كارگران شود.

   نارضايتي نمايندگان كارگري از وضعيت 
حداقل دستمزد

جلسات تعيين دس��تمزد كه همواره در انتهاي سال 
برگزار مي شود، معموال جلسات بر چالشي است. از يك 
سو نماينده كارفرمايان به دنبال آن است كه با حداقل 
كردن دستمزد كارگران، از هزينه كارفرما كم كند و از 
سوي ديگر نمايندگان كارگري هم به دنبال آن هستند 
كه تا جاي ممكن با چانه زني براي افزايش دستمزدها به 

ارتقاي سطح زندگي كارگران ياري برسانند. 
گرچه اين جلسات و بحث بين اين دو همواره پر چالش 
بوده است ولي در سال هاي اخير به دليل تجربه تورم 
دو رقمي فزاينده و به دنبال آن كوچك ش��دن سفره 
كارگ��ران، چالش ه��ا پررنگ تر و نماين��ده كارگري 

ناراضي تر شده اند. بيش��تر به آن دليل كه كارفرمايان 
حاضر نمي شوند متناسب با تورم دستمزد كارگران را 
افزايش دهند. نماينده كارگران بارها از نقش ميانجي 
دولت هم انتق��اد ك��رده و آن را متمايل ب��ه كارفرما 

دانسته اند.
عالوه بر اين امس��ال موضوع افزايش قيمت بنزين نيز 
مطرح و اين خود بيانگر اين است كه جلسات كميته 
دستمزد امسال به مراتب پر حاشيه تر از سال هاي قبل 
خواهد ش��د. همين حاال از طرف نمايندگان كارگري 
اخباري به گوش مي رسد كه از وضعيت ناراضي بوده و 
احتماال تمام تالش خود را براي حداكثر كردن دستمزد 

كارگران براي سال 1399 به كار بگيرند.
روز گذشته، اشرف منصوري، نايب رييس كانون عالي 
انجمن هاي صنفي كارگران درباره روند تعيين دستمزد 
كارگران در شوراي عالي كار گفت: در شوراي عالي كار 
هم مثل فوتبال تا دقيقه 9۰ مشخص نيست چه اتفاقي 
مي افتد اما آنچه مسلم است حداقل حقوق و دستمزد 
سال 1399 كارگران بايد افزايش يابد.اگر حق مسكن و 
بن خواربار را حذف كنيم تاثيري در دستمزد كارگران 
نخواهد داشت چون همين حاال مبلغ بن خوارباري كه 
به كارگران داده مي شود، پول خريد چيپس و پفك است 

و به درد جامعه كارگري نمي خورد.
اش��رف منصوري با بي��ان اينكه هرگون��ه تصميم در 
خصوص دستمزد كارگران كه بايد با پيش بيني شرايط 
سال آينده همراه باشد، گفت: اگر بحث سه جانبه گرايي 
را در تعيين دستمزد مطرح مي كنيم هر كدام از شركاي 
اجتماعي بايد مصلحت و شرايط كار را بر اساس وظايفي 
كه دارند در نظر بگيرند و دولت به طور مشخص از گروه 

كارگري و كارفرمايي حمايت كند.

   تاثير حوادث غي�ر مترقبه و افزايش قيمت 
كاالها بر دستمزد

وي حوادث غيرمترقبه و افزايش قيمت كاالهايي مثل 
بنزين را بر دس��تمزد كارگران و محصوالت توليدي، 
صنعتي و كش��اورزي اثرگذار دانست و گفت: در حال 
حاضر مواد غذاي��ي و مايحتاج اولي��ه با چنين تغيير 
محسوس��ي روبه رو اس��ت و حداقل م��زد كارگران از 
برج هش��ت به دليل اين موارد دستخوش تغيير شده 
و معيشت خانوارهاي كارگري را تحت تاثير قرار داده 
اس��ت. نايب رييس كانون عال��ي انجمن هاي صنفي 
كارگران همچنين ب��ا بيان اينكه در بحث تعيين رقم 
دستمزد نيازمند محاسبه ضريب تورم هستيم، گفت: 
مبناي تعيين دس��تمزد كارگران محاسبه نرخ تورم و 
سبد معيشت خانوار است به همين دليل ضريب تورم 

در فرآيند تصميم گيري مزد بايد مدنظر قرار بگيرد.

   دستمزد كارگران چگونه تعيين مي شود؟
دس��تمزد كارگران طبق يك فرم��ول بين المللي بر 
مبناي دومولفه تورم و حداقل معيشت كارگران تعيين 
مي شود. در حالي كه به گفته شاكرمي مبناي استخراج 
هزينه معيش��ت ماهيانه كارگ��ران، هزينه هاي نيمه 
بهمن به بعد اس��ت. اين معاون وزير تاكيد مي كند كه 
شاخص هاي اين هزينه ها با استناد گزارشات مراجع 

ذي صالح در سطح ملي و استاني برآورد شود.
وي با تاكيد بر اينكه به استاد ماده ۴1 قانون كار حداقل 
دستمزد س��االنه بايد بر مبناي دو شاخص »تورم« و 

»هزينه زندگي« تعيين ش��ود، به آمارهاي مربوط به 
سال گذشته هم اش��اره كرده و مي گويد: در واپسين 
روزهاي سال گذشته و در ۲۸ اسفندماه پس از تشكيل 
چندين جلسه اين شورا با حضور نمايندگان كارگري 
و كارفرمايي، س��رانجام دستمزد س��ال 9۸ كارگران 
با تصويب ش��وراي عالي كار براي »حداقلي بگيران« 
)كارگراني كه در سال نخست ورود به بازار كار قرار دارند( 
با افزايش 3۶.۵ درصدي، يك ميليون و ۵1۶ هزار و ۸۸۲ 

تومان تعيين شد.
همچنين دس��تمزد كارگران داراي بيش از يك سال 
س��ابقه كار كه تحت عنوان »ساير س��طوح مزدي« 
شناخته مي شوند، به ميزان 13 درصد نسبت به حقوق 
پايه 9۷ به اضافه ۲۶1 هزار و 11۸ تومان، افزايش يافت.

   آيا اين دو مولفه دقيق حساب مي شوند؟
اكنون سال هاس��ت كه مولفه حداق��ل هزينه زندگي 
براي تعيين دستمزد حذف شده است. به اين دليل كه 
كارفرما زير بار چنين افزايش قيمتي نمي رود و بارها هم 
تهديد كرده است كه اگر بنا بر افزايش اينچنيني باشد و 
فشار مضاعف تحميل شود اقدام به تعديل نيرو خواهد 
كرد. ب��ه همين دليل همواره مولف��ه اي كه به صورت 
مرسوم در تعيين نرخ دستمزد كارگران تاثير داشته، 
نرخ تورم بوده اس��ت. نرخ تورمي كه به نظر بسياري با 
واقعيات زندگي بسياري از افراد جامعه هم خواني ندارد. 
اخيرا رييس مركز آمار، درباره اين چالش پاسخ هايي 

ارايه كرده است. 
حسين زاده در گفت وگويي كه درباره نا محسوس بودن 
نرخ اعالمي تورم، به ويژه با تورم زندگي كارگران چنين 
توضيح داده است: يك سري گزارش ها و تحليل هاي 
مركز آمار درباره نبود همخوان��ي برخي آمار با ادراك 
عمومي جامعه منتشر شده است. در تمام مراكز آمار 

دنيا ميانگين ها توليد مي شود و ضروري است كه درباره 
ادراك ميانگين ها صحبت كنيم. ب��راي نمونه وقتي 
ميانگين نمرات شاگردان كالس را مشاهده مي كنيم 
اين نمايانگر چيست؟ بيش��تر مرتبط با معلم است يا 
دانش آموزان؟ وقتي ميانگين 1۵ باشد، فردي كه نمره 
هشت كسب كرده است، مي گويد كه من رد شده ام و 
اين ميانگين براي من كاربرد ندارد بنابراين، اين معيار 
ارزيابي معلمان است و براي شاگردان مفهومي ندارد. 
در اعالم آماري نيز در واقع شاخص  ارزيابي سياست هاي 
حاكميت و دولت مطرح است و نرخ هاي تورمي كه اعالم 
مي شود در واقع ميانگين از كل است در حالي كه نرخ 

تورم تك تك افراد جامعه با هم متفاوت است.
وي درپاسخ به اين سوال كه آمارهاي توليدي مركز 
آمار براي خانواده نيست گفته است: اگر به مالحظات 
توجه شود چنين مشكلي پيش نمي آيد. براي كالسي 
كه نمرات دانش آموزان بين 1۴ تا 1۶ است ميانگين 
1۵ باورپذير اس��ت، اما وقتي نمرات بين صفر تا ۲۰ 
است و تغييرات نوسان باالست باورپذيري و ميانگين 
پايين مي آيد. وقتي نوسان شاخص ها باالست و براي 
نمونه نوسان سرمايه گذاري در فصول مختلف مدام 
در حال تغيير است، باورپذيري آمار براي افراد جامعه 
سخت است. ممكن است نرخ تورم در كشوري سال ها 
بر رقم 1.۲ درصد ثابت باش��د و تغييرات جزئي حتي 
در جهت منفي باورپذيري بيش��تري دارد اما زماني 
كه نرخ تورم بين 1۰ و ۴۰ درصد در نوس��ان اس��ت 
باورپذيري آن براي مردم دش��وار است. تورم در واقع 
ميانگين فشاري است كه از ناحيه تغيير قيمت ها به 
همه مردم وارد مي شود و اين بيشتر براي سياست گذار 

و برنامه ريز كاربرد دارد.
رييس مركز آمار ايران همچنين اظهار كرده است: در 
مركز آمار آنچه مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند 

قيمت تك كاالهاس��ت براي مثال قيم��ت روغن و 
گوش��ت گوس��فندي در دو ماه متوالي و استان هاي 
مختلف چه قدر است و اين براي مردم قابل استفاده 
است و براين اساس مركز آمار هر ماه بهاي اين اقالم را 
اعالم مي كند. شاخص تورم يك ميانگين وزني است، 
بهاي گوش��ت گوس��فند به تنهايي تغييرات قيمت 
مطلق است اما وقتي راجع به تورم كل گوشت صحبت 
مي كنيم موضوع متفاوت مي شود كه ما چه ميزان از 
گوشت گوسفند، گاو و ماكيان با هم مقايسه كنيم و 
تورم گوشت را بيان كنيم.به چه شكل تجميع كردن 
قيمت هر كدام به تنهايي سخت است و وقتي كنار آن 
اجاره مسكن، بهاي لوازم خانگي نيز استفاده شود و 
خدمات را نيز مدنظر قرار دهيم كار دشوارتر مي شود 
و مجموع اينها سبد معيشت افراد را تشكيل مي دهد. 
او همچنين درباره تورم كارگران چنين توضيح داده 
اس��ت: براي نمونه براي اينكه تورم كارگران تعيين 
شود، ابتدا بايد سبد مصرفي كارگران و وزن هر كدام از 
۴۷۵ كاال و خدمات در مصرف آنها تعيين شود. شوراي 
عال��ي دس��تمزد و وزارت كار مي تواند وزن كاالهاي 
مختلف در سبد كارگران را مشخص كند تا مركز آمار 

نرخ تورم را اعالم كند.
با توجه به اعالم آمادگي مركز آم��ار ايران براي اعالم 
نرخ تورم زندگي كارگران و از س��وي ديگر با توجه به 
اينكه اين نرخ، همه سال براي تعيين دستمزد زندگي 
كارگران مورد استناد قرار مي گيرد، احتماال در آينده به 
اين سمت و سو برويم كه با درخواست شوراي عالي كار 
نرخ تورم زندگي كارگران هم اعالم ش��ود. هر چند كه 
درباره تاثير آن بر دستمزد كارگران با توجه به مقاومت 
شديد كارفرمايان براي جلوگيري از افزايش دستمزدها 
بعيد است تاثير چنداني بر نرخ دستمزد حداقل در افق 

كوتاه مدت داشته باشد.

نتايج يك پژوهش نش��ان مي دهد ضريب تحريم هاي 
اقتصادي بر اشتغال بخش كشاورزي مثبت و معنادار 
است. بخش كشاورزي و صنايع غذايي با توجه به ماهيت 
بومي بودن آن و وابس��تگي كم كشور به خارج آسيب 
كمتري از تحريم ه��اي اقتصادي مي بيند. بنابراين در 
شرايطي كه تحريم وجود دارد، كشور بايد توجه بيشتري 
را به بخش كشاورزي و سرمايه گذاري در آن بكند. زيرا 
توج��ه الزم و ضروري به اهميت بخش كش��اورزي در 
توليد ناخالص داخلي و پررنگ تر شدن آن در برنامه هاي 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران باعث شده 
كه صادرات بخش كشاورزي در دوره هاي اخير افزايش 
بيايد. ويژگي هاي خاص بخش كشاورزي و شمول كمتر 
تحريم ها به اين بخش، موجب ش��ده است در شرايط 
تحريم نيز رش��د اين بخش ادامه و اشتغال آن افزايش 
يابد. با سرمايه گذاري و توجه بيشتر به اين بخش مي توان 
بخشي از اثر منفي تحريم بر اقتصاد كشور را جبران كرد 
و حتي با افزايش توليد نه تنها اشتغال را بهبود بخشيد 
بلكه صادرات بخش كشاورزي را نيز براي ارز آوري بيشتر 
توسعه داد تا از اين مسير بخشي از اثرهاي منفي تحريم 

بر درآمدهاي ارزي را نيز جبران كرد.
به گزارش »تعادل«، چالش اش��تغال با موضوع بيكاري 

نه فقط يكي از مهم ترين مسائل اجتماعي روز در كشور 
به ش��مار مي آيد، بلكه با توجه به ميزان رشد جمعيت در 
دو دهه گذشته مي توان آن را مهم ترين چالش اقتصادي 
اجتماعي چند دهه آينده نيز به حساب آورد. پيامدهاي 
بي واس��طه اين بحران، گس��ترش فق��ر و افزايش ديگر 
آسيب هاي فردي و اجتماعي اس��ت كه ثبات و انسجام 
اجتماعي را به مخاطره مي اندازد.  بيشتر كشورهاي دنيا با 
مسائل و مشكالت اشتغال درگير هستند، ولي تعدد عوامل 
مشكل آفرين و ناشناخته بودن برخي از آنها در كشورهاي 
جهان سوم، موجب پيچيده تر شدن موضوع شده است، 
لذا شناخت عوامل موثر بر اشتغال از نگاه سياست گذاري و 
تحليل عملكرد سياست ها و برنامه هاي اقتصادي، همواره 

از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است.
امروزه گفته مي ش��ود كه رشد و توسعه اقتصادي، داراي 
ابع��اد مختلف اجتماع��ي، فرهنگي، زيس��ت محيطي، 
جغرافيايي، اقتصادي و سياسي است. در اين مسير بازار 
كار و اشتغال به عنوان عامل اصلي رشد و توسعه اقتصادي 
براي رونق و توس��عه نياز به هم��كاري همه بخش هاي 
اقتصادي دارد. كش��اورزي به عنوان يكي از چهار بخش 
مهم اقتصاد كشور است كه سهم بسزايي در ايجاد اشتغال 
دارد؛ همچنين حدود 9 درصد توليد ناخالص ملي و سهم 

عمده اي از صادرات غير نفتي را به خود اختصاص مي دهد. 
)مركز آمار ايران، سهم اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي 
در ايران( . بدين ترتيب رش��د اين بخش تا حدود زيادي 
تعيين كننده رشد اقتصادي كشور است. اهميت بخش 
كشاورزي در اقتصاد ايران تا بدان جاست كه در برنامه هاي 
توسعه اقتصادي از آن به عنوان محور توسعه ياد شده است. 
از طرفي ارايه يك تصوير واضح و شفاف از شرايط موجود در 
اقتصاد به خصوص در حوزه بازار كار و تحليل به موقع اين 
تحوالت آثار مهمي بر كيفيت سياست گذاري اقتصادي از 
جمله براي بازار كار و ساير بخش ها و بازارهاي مرتبط دارد. 
بنابراين تعيين عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش كشاورزي 
از اهميت زيادي برخوردار است. در اين خصوص از جمله 
عوامل اثرگذار بر اشتغال اين بخش، تحريم هاي اقتصادي 
مي تواند باش��د. تحريم هاي اقتصادي يك جانبه و چند 
جانبه اي كه از سوي س��ازمان ها و كشورهاي مختلف بر 
كشور اعمال شده است تعادل بازار كار را مختل كرده است 
و اين مورد براي كشور ايران كه همواره از سوي سازمان ها 
و كش��ورهاي مختلف مورد تحريم واقع شده بسيار حائز 
اهميت اس��ت. بخش هاي مختلف اقتصاد به نسبت نياز 
وارداتي، از تحريم هاي اقتصادي تأثير خواهند پذيرفت و 
در اين ميان، نمي توان ادعا كرد كه كشاورزي ايران هيچ 

تأثيري از اين مس��اله نخواهد ديد، چرا كه هر بخشي كه 
نيازمند واردات باش��ند در اين تحوالت فشار بيشتري را 
تحمل خواهند كرد. تاكنون مطالعات مختلفي راجع به 
اهميت متغيرهاي مختلف و اثرات آن بر اشتغال بخش 
كشاورزي در ايران و س��اير كشورها انجام شده است، در 
همين زمينه پژوهشي درباره تأثير تحريم هاي اقتصادي 
بر اشتغال بخش كش��اورزي در ايران شده كه در نشريه 

پژوهشي وزارت اقتصاد منتشر شده است.
طب��ق نتايج اين پژوهش ك��ه عنوان آن »ب��رآورد تاثير 
تحريم ه��اي اقتصادي بر اش��تغال بخش كش��اورزي« 
اس��ت، ضريب تحريم هاي اقتصادي بر اش��تغال بخش 
كشاورزي مثبت و معنادار است. بررسي ها نشان مي دهد 
بخش كشاورزي و صنايع غذايي با توجه به ماهيت بومي 
بودن آن و وابس��تگي كم كشور به خارج آسيب كمتري 
از تحريم هاي اقتصادي مي بيند. البته دش��واري واردات 
كودهاي شيميايي، سموم و ماشين آالت كشاورزي برخي 
مش��كالت را ايجاد كرده اس��ت. ضريب مثبت و معنادار 
تحريم هاي اقتصادي را مي توان اينگونه تفس��ير كرد كه 
افزايش ن��رخ ارز به علت وجود تحريم هاي اعمال ش��ده 
باعث افزايش قيمت محصوالت كشاورزي شده است. اين 
افزايش قيمت محصوالت و افزايش در آمد شاغالن بخش 

كشاورزي باعث جابه جايي نيروي كار از ساير بخش ها به 
بخش كشاورزي ش��ده است. همچنين با افزايش شدت 
تحريم هاي اقتصادي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 

افزايش و اشتغال در اين بخش هم افزايش يافته است.
اين پژوهش در ادامه پيشنهاداتي هم دارد. در اين بخش 
آمده است با توجه به نتيجه بررسي در شرايطي كه تحريم 
وجود دارد، كشور بايد توجه بيشتري را به بخش كشاورزي 
و س��رمايه گذاري در آن كند. زيرا توج��ه الزم و ضروري 
به اهميت بخش كش��اورزي در تولي��د ناخالص داخلي 
و پررنگ تر ش��دن آن در برنامه هاي توس��عه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران باعث شده 
كه صادرات بخش كش��اورزي در دوره هاي اخير افزايش 
بيايد. ويژگي هاي خاص بخش كشاورزي و شمول كمتر 
تحريم ها به اين بخش، موجب شده است در شرايط تحريم 
نيز رش��د اين بخش ادامه و اش��تغال آن افزايش يابد. با 
سرمايه گذاري و توجه بيشتر به اين بخش مي توان بخشي 
از اثر منفي تحريم بر اقتصاد كشور را جبران كرد و حتي با 
افزايش توليد نه تنها اشتغال را بهبود بخشيد بلكه صادرات 
بخش كشاورزي را نيز براي ارزآوري بيشتر توسعه داد تا 
از اين مسير بخشي از اثرهاي منفي تحريم بر درآمدهاي 

ارزي را نيز جبران كرد.

يك عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه »تورم سال آينده 
نسبت به امسال روند كاهش��ي را طي خواهد كرد«، ابراز 
اميدواري كرد: اين توفيقات اقتصادي به رويداد مباركي 
براي مشاركت گسترده مردم تبديل شود و جفايي كه به 
برخي معتقدين به نظام و انقالب صورت گرفته نيز با ورود 

رهبري رفع شود.
محمدرضا تابش، اظهار كرد: تورم سال آينده خوشبختانه 
همانند بودجه در دو س��ناريوي خوش بينانه و بدبينانه 
متناسب با امكان صادرات نفت پيش بيني شده كه نسبت 
به امسال روند كاهشي را طي خواهد كرد و اين نشان دهنده 
تعامل مثبت دست اندركاران اقتصاد كشور در مواجهه با 

تحريم هاست.
نماينده مردم اردكان در مجلس با بيان اينكه »كم اثر كردن 

تحريم هاي نفس گير امريكا كاري شبيه معجزه است«، 
اظهار كرد: از استقامت مردم شريف و موقعيت شناسي آنها 
و مجموعه دس��ت اندركاران اقتصاد كشور، دولت و بانك 
مركزي كه اجازه ندادند حربه امريكا در تسليم ملت ايران 

اثرگذار شود، خاضعانه سپاسگزارم.
وي ادامه داد: شهريورماه سال گذشته ترامپ هنگام حضور 
رييس جمهور كشورمان در سازمان ملل ابراز اميدواري 
كرده بود كه ظرف مدت سه ماه در سايه تحريم هاي اعمال 
شده، اقتصاد ايران را از هم بپاشاند و شورش هاي خياباني 
به وجود آورد ولي مجموعه تمهيدات انديشيده شده توسط 
مقام معظم رهبري، ستاد هماهنگي اقتصادي سران قوا، 
دولت، مجلس شوراي اسالمي، قوه قضاييه و بانك مركزي 

او را از دستيابي به خياالت خام خود ناكام كرد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
يادآور شد: نرخ بهره بين  بانكي حدود 1۸.۵ درصد، كاهش 
نرخ اوراق منتشره توس��ط دولت )از 3۰ به ۲1.۵ درصد(، 
تورم انتظاري 1۸.۵ درصد و مهار رش��د نقدينگي تا ۲۸ 
درصد به رغم آنكه در شرايط عادي قابل قبول نيست ولي 
در شرايط تحريمي نفس گير فعلي كار فوق العاده اي است. 
سياست هاي جديد بانك مركزي در رابطه با محدوديت نقل 
و انتقال پول و ساير تدابير از جمله راه اندازي بازار متشكل 
ارزي موجب شد نرخ ارز به صورت لجام گسيخته افزايش 
نيابد و بعد از يك صعود ناگهاني مجددا روند كاهشي پيدا 

كند و آرامش در بازار ارز حاكم شود.
تابش ادامه داد: شروع عمليات گام در روزهاي اخير كه 
مي تواند بخشي از مشكالت تامين نقدينگي واحدهاي 

  Thu. Feb 6.   پنجشنبه  17  بهمن 1398   11 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1592  2020 

آخرين وضعيت 1167 خودروي 
وارداتي دپو شده در گمرك باهنر

مدي��ركل گم��رك ش��هيد باهنر با اش��اره به 
دپوي خودروهاي وارداتي در گمركات استان 
هرمزگان اظهارداش��ت: در گمرك باهنر هزار 
و 1۶۷ دس��تگاه خودرو وج��ود دارد كه هزار 
و 1 دس��تگاه آنكه همگي خودروي هيونداي 
النتراس��ت ك��ه همه حق��وق و عوارضش��ان 
 پرداخت شده و پروانه سبز الكترونيكي دريافت

كرده اند.
مهدي رضايي در حاش��يه بازدي��د از گمرك 
ش��هيد باهنر در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
دپوي خودروهاي وارداتي در گمركات استان 
هرمزگان اظهارداش��ت: در اين گمرك باهنر 
هزار و 1۶۷ دس��تگاه خودرو وج��ود دارد كه 
1۰۰1 دستگاه آنكه همگي خودروي هيونداي 
النتراست كه همه حقوق و عوارضشان پرداخت 
شده و پروانه سبز الكترونيكي دريافت كرده اند 
اما طبق مصوب��ه هيات دول��ت مهلت قانوني 
ترخيص ت��ا مورخ 9۷/۴/1۶ ب��ود و پس از ان 

امكان ترخيص شدن از گمرك نداشتند.
به گفته وي، همه امور ترخيص اين خودروها 
انجام ش��ده و با ارز آزاد وارد كش��ور شده اند و 
آماده ترخي��ص از گمرك بودند ام��ا به دليل 
اينكه براي ترخي��ص بايد دس��تگاه »رو رو« 
تامين مي شد نتوانس��تند اين دستگاه را براي 
خروج خودروه��ا از گمرك تامي��ن كنند كه 
دو روز بع��د اين مصوبه صادر و اعالم ش��د كه 
ديگر هيچ خودرويي ح��ق خروج از گمرك را 
ندارد. ل��ذا اين خودروها هم ك��ه همه حقوق 
و عوارضشان پرداخت ش��ده بود و پروانه سبز 
الكترونيكي براي ترخيص از گمرك داشتند، 
نتوانستند ترخيص ش��وند و در گمرك شهيد 

باهنر مانده اند.
مديركل گمرك شهيد باهنر اظهار كرد: 1۶۶ 
دس��تگاه ديگر خودروي واردات��ي در گمرك 
باهنر باقي مانده كه هيچ گونه امور گمركي شان 
انجام نش��ده و صاحبان آنها حتي اجازه  ثبت 

اظهار نامه را هم ندارند.
ب��ه گفت��ه  رضاي��ي، تع��داد اندك��ي از اي��ن 
1۶۶خ��ودروي موج��ود در گم��رك باهن��ر 
خودروه��اي باالي ۲ هزار و ۵۰۰ س��ي س��ي 
هس��تند كه از قبل وارد ش��دند و نبايد خارج 

شوند.
مديركل گمرك ش��هيد باهنر گفت                                                                                                                                                                                                                                                                         : در زمينه 
اين خودروها سازمان جمع آوري اموال تمليكي 

در حال بررسي و اقدامات الزم است.

ايجاد 197 هزار شغل جديد با 
اعتبار اشتغال روستايي و عشاير

مع��اون كارآفريني وزي��ر تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي گف��ت: از پايان س��ال 9۶ تاكنون 
11هزار ميليارد تومان تسهيالت براي مناطق 
روس��تايي و عش��اير در نظر گرفته شده كه از 
اين طريق 19۷ ه��زار اش��تغال جديد ايجاد 

شده است.
عيس��ي منصوري اظهاركرد: از دو س��ال قبل 
كه برنامه اش��تغال روس��تايي و عش��ايري از 
محل تس��هيالت ارزان قيمت صندوق توسعه 
ملي و تلفيق با منابع بانكي اجرا ش��ده تاكنون 
11هزار ميليارد تومان تسهيالت براي مناطق 
روستايي و عشايري به 1۲۰ هزار واحد كسب 
و كار اختصاص داده شده كه اين واحدها به طور 
ميانگين بين 3 تا ۴ نفر اشتغال ايجاد كرده اند. 
گرچه تعهد اين واحدها براي ايجاد اش��تغال 
۲3۰ هزار نفر بود، اما در عمل آنچه ثبت شده 
19۷ هزار فرصت شغلي جديد طي دو سال 9۷ 

و 9۸ ايجاد شده است.
معاون وزير تعاون و كار گفت: در سال منتهي 
به پاييز 9۸ طبق آمار مركز آمار ايران ۴۲۷ هزار 
ش��غل جديد در كشور ايجاد شده اما بر اساس 
داده هاي وزارت كار كه داده هاي ثبتي اس��ت، 

۴۷۵ هزار شغل جديد ايجاد شده است.
منص��وري اين را                                             ه��م گف��ت: در برنامه ايجاد 
اش��تغال روس��تايي و عش��ايري جهت گيري 
اينگونه است كه براي هر استان اولويت در نظر 
گرفته مي شود كه در چه رشته اي مانند صنايع 
دستي، فرآوري محصوالت كشاورزي، گلخانه، 
اصالح نژاد دام، فرآوري مواد معدني، فرآوري 
اطالعات و گردشگري در نظر گرفته مي شود.

وي همچنين قبل از ايجاد واحدهاي كس��ب 
و كار ابت��دا ب��ه فكر اتص��ال به ب��ازار عرضه و 
بازار جهاني هستيم س��پس وام هاي اشتغال 
روس��تايي پرداخت مي ش��ود. در اي��ن زمينه 

31رسته در كشور در اولويت قرار دارد.
معاون وزي��ر كار تصريح كرد: ب��ه كارآفرينان 
اجبار كرده ايم كه كارگران به كارگرفته را                                             تحت 
پوشش بيمه قرار دهند و در مناطق روستايي 
هم بيمه روستايي و عشايري انجام دهند، اما 
در پيگيري مشخص شد ۷۰ درصد افراد شاغل 

شده اند اما بيمه نبوده اند.
اما ما مي خواهيم افرادي هم كه از قبل شاغل 

بوده اند بيمه شوند.
منصوري گفت: اگ��ر كارگران بيمه نش��وند، 
كارفرما مشمول جريمه مي شود و به جاي سود 
۶ درصد وام دريافت ش��ده تبديل به وام عادي 

شده و با سود 1۸ درصد بايد پرداخت كند.
وي گف��ت: همچني��ن از كارآفرين��ان تعهد 
مي گيريم در مورد هزينه هاي خود تعهد كنند 
كه چقدر براي نيروي انساني و چقدر براي بيمه 
افراد هزينه مي كنند و قرار است امسال 1۰۰ 
هزار نفر اش��تغال جديد همراه ب��ا بيمه ايجاد 
شود. برخي از طرح ها به نتيجه نرسيده و برخي 
هم به خاطر افزايش هزينه ناش��ي از نوس��ان 

ارزي با مشكل مواجه شده است.

كوچك صنعت��ي را رفع كند نيز از جمل��ه تدابير قابل 
تقدير اس��ت. اين عضو ش��وراي پول و اعتبار با اشاره به 
بررسي بودجه سال آينده در كميسيون تلفيق يادآور 
شد: نمايندگان با درك شرايط خطير در بودجه تعامل 
خوبي را با دولت داشتند و از اعمال تصميماتي كه شاكله 
بودجه را به هم مي ريخت و اجراي آن را مختل مي كرد 
خودداري كردند كه جاي سپاسگزاري دارد. البته با توجه 
به مشكالت موجود در جامعه و مواجهه با دستگاه هاي 
مسوول و مردم براي رفع اين مشكالت تصميماتي اتخاذ 
كردند كه ان شاءاهلل با تصويب آن در صحن مجلس شوراي 
اسالمي به مرحله  اجرا درآيد؛ از جمله افزايش وام ازدواج 
براي هر زوج ۵۰ ميليون تومان، افزايش حداقل حقوق 
از يك ميليون و ۸۰۰ به دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، 
پيش بيني مبالغي براي يكسان سازي حقوق بازنشستگان 

و اجراي رتبه بندي معلمان.
اين عضو فراكس��يون اميد مجلس ش��وراي اسالمي 

همچنين در بخش ديگري از اين گفت وگو يادآور شد:  اي 
كاش بعد از شهادت سردار قاسم سليماني موج انسان خيز 
مردم كه با حضور موثرشان در مراسم تشييع پيكر آن 
مجاهد ش��هيد همه كدورت ها و كژي ه��ا را پاك كرد، 
تداوم مي يافت و حوادثي شبيه جان باختن تعدادي از 
هموطنان مان در مراسم تشييع پيكر آن شهيد در كرمان 
و حادثه بسيار حزن انگيز سقوط هواپيماي اوكرايني و 
جان باختگان جگر گوشه هاي ملت ايران در اين سانحه 
خاطر مردم را مكدر نمي كرد و احساس اميدواري آنها را 

به يأس مبدل نمي كرد.
وي ادام��ه داد: اميدوارم مجموعه اين توفيقات اقتصادي 
كه در شرايط حاد تحريمي حاصل شده با تمهيد شايسته 
مقدمات برگزاري انتخابات به رويداد مباركي براي مشاركت 
گسترده مردم تبديل شود و كشور را در عرصه  داخلي به 
وحدت و انسجام برساند و دشمنان را در اجراي نقشه هاي 

بدخواهانه شان ناكام بگذارد.



اخبار

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

برگزيت بريتانيا اثري بر نرخ پوند به ريال و دالر نداشت
گروه بانك و بيمه|

نگاهي به نوسانات نرخ پوند انگليس قبل از خروج از اتحاديه 
اروپا و اجراي رسمي برگزيت، نشان مي دهد كه نرخ پوند در 
برابر دالر در تاريخ 7 بهمن مصادف با 27 ژانويه 1.306 دالر 
بوده است كه تقريبا معادل همان نرخ روزهاي اخير است 
كه 1.303 دالر اعالم شده و اعالم برگزيت تنها براي سه روز 
باعث افزايش نرخ پوند در برابر دالر شده و دوباره به سطح نرخ 

قبلي خود قبل از اعالم برگزيت بازگشته است. 
به گزارش »تعادل«، نرخ پوند در تاريخ 8 بهمن مصادف با 
28 ژانويه به 1.3023 دالر مي رسد و كاهش داشته است 
در تاريخ 9 بهمن يا 29 ژانويه به 1.3021 دالر مي رسد كه 
نشانه افت نرخ پوند بوده است. همچنين در تاريخ 10 بهمن 
يا 30 ژانويه به 1.3086 دالر مي رس��د كه اندكي افزايش 
داشته است. از سوي ديگر، در تاريخ 11 بهمن يا 31 ژانويه 
كه اعالم رس��مي برگزيت بوده نرخ پوند به 1.3205دالر 
مي رسد كه افزايش زيادي داشته است. اين نرخ تا 13 بهمن 
نيز همچنان باال بوده و از 14 بهمن دوباره شروع به كاهش 
مي كند و در تاريخ 15 و 16 بهمن به 1.3051 دالر مي رسيد 
كه تقريبا در حد نرخ هاي اول بهمن ماه است. به عبارت ديگر، 
در روزهاي اول برگزيت نرخ پوند افزايش يافته اما دوباره به 
س��طح قبلي خود برمي گردد و روز چهارشنبه 5 فوريه به 

1.3051 دالر رسيده است. 
معامالت ريالي نيز نشان مي دهد كه از اول بهمن نرخ پوند با 
افزايش نسبي مواجه شده و تا 14 بهمن به صعود خود ادامه 
داده و از 15 بهمن دوباره با كاهش نسبي همراه شده است. 
اين تغيير نرخ پوند در برابر ريال متناسب با افزايش نرخ دالر 
و س��اير ارزها رخ داده و نشان مي دهد كه برگزيت و خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا روي نرخ پون��د به ريال ايران اثري 
نداشته است.  از سوي ديگر، روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 98 
در بازارهاي جهاني نرخ اونس طال 1552 دالر معامله شد و 
كاهش قابل توجهي نسبت به هفته گذشته دارد كه از 1589 
دالر با 37 دالر كاهش به سطح فعلي رسيده و 2.3 درصد 
در يك هفته اخير افت داشته است. در بازار آزاد و معامالت 
نقدي نيز قيمت دالر به 13650 تومان رسيد. همچنين روز 
چهارشنبه بهاي خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 
13 هزار و 200 تومان و فروش 13 هزار و 450 تومان درج 
شد نرخ خريد هر يورو نيز 14 هزار و 700 تومان و نرخ فروش 
آن 14 هزار و 950 تومان معامله شد. به گزارش »تعادل«، 
در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر 13 هزار و 
200 تومان و قيمت فروش آن 13 هزار و 450 تومان اعالم 
شد. همچنين نرخ لحظه اي خريد هر يورو 14 هزار و 700 
تومان و فروش آن 14 هزار و 950 تومان معامله شد. از سوي 
ديگر، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامله شده ارز براي روز 
سه شنبه 15 بهمن 98 را براي دالر 13 هزار و 399 تومان، 
يورو 14 ه��زار و 899 تومان، پوند انگليس 17 هزار و 357 
تومان، درهم امارات 3 هزار و 654 تومان و لير تركيه 2 هزار و 
309 تومان و يوآن چين را يك هزار و 947 تومان اعالم كرد.

در بازار طال و سكه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به قيمت 
1552 دالر و دالر به نرخ 13 هزار و 650 تومان در بازار آزاد، 
نرخ طال و سكه با كاهش قيمت مواجه شد. مظنه يك مثقال 
طالي آب ش��ده 17 عيار 2 ميليون و 186 هزار تومان، هر 
گرم طال 18 عيار 504 هزار و 600 تومان، سكه طرح جديد 
4 ميليون و 945 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 920 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون 550 هزار تومان، ربع سكه 
يك ميليون و 550 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 17 ارز مانند يورو كاهش و قيمت 19 واحد 
پولي ديگر مانند پوند افزايش يافت؛ نرخ دالر و 10 ارز ديگر 
نيز ثابت ماند بر اس��اس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا 
براي روز »چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه 98« 42 هزار ريال 
قيمت خورد. هر پوند انگليس 54 هزار و 695 ريال و هر يورو 

نيز 46 هزار و 348 ريال ارزش گذاري شد.

  هشدار كانون صرافان
 در مورد معامالت مدت دار 

از سوي ديگر، كانون صرافان ايران نسبت به انجام معامالت 
مدت دار ارز و نرخ هاي پيش��نهادي خ��ارج از عرف در اين 

معامالت هش��دار داد. به گ��زارش ايِبنا، كان��ون صرافان 
ايران اعالم كرد: هر گونه معامالت مدت دار )سلف( طبق 
دستوالعمل اجرايي )تاسيس فعاليت و نظارت صرافي ها( 
مصوب شوراي محترم پول و اعتبار در سال1393 ممنوع 
و تخلف محسوب مي گردد و چنانچه نرخ هاي پيشنهادي 
خارج از عرف رايج بازار و ميانگين سامانه هاي رسمي بانك 

مركزي باشد، ريسك معامله به عهده خريدار است. 

  معرفي تعدادي از واردكنندگان رفع تعهد 
نكرده 

همچنين يك كارش��ناس اقتصادي مي گويد تعدادي از 
واردكنندگاني كه از سال گذشته حواله ارزي دريافت كرده 
ولي اسناد واردات خود را به بانك ارايه نكرده اند، به دستگاه 

قضايي معرفي شده اند.
محمدرض��ا فاروق��ي در گفت وگو با ايِبنا درب��اره معرفي 
واردكنندگاني كه رفع تعهد ارزي نكرده اند به دستگاه قضايي 
گفت: براساس دستورالعمل شفافي كه وجود دارد، افرادي 
كه ارز 4200 توماني يا نيمايي دريافت كنند، بايد ظرف 6 
ماه از زمان صدور حواله ارزي، اسناد واردات خود را به بانك 
ارايه كنند. البته اين مهلت براي واردات ماشين آالت خط 

توليد تا 9 ماه قابل تمديد است.
فاروقي گفت: بعد از باز شدن پرونده ارزي، دريافت كنندگان 
ارز بايد بابت حواله دريافتي خود توضيح دهند و براساس 
قوانين تعزيراتي در مجموعه مقررات ارزي به مراجع قضايي 
ارجاع داده مي ش��وند. پرونده اين افراد نيز در دسته افراد 

تعزيراتي قرار مي گيرد.
وي اظه��ار داش��ت: البته در برخ��ي از م��وارد خود بانك 
استمهال هاي 2، 3 يا 6 ماهه براي واردكننده در نظر مي گيرد 
و پس از آن در صورتي كه بازهم اتفاق خاصي رخ نداد، پرونده 
به مرجع قضايي ارجاع داده مي شود.وي خاطرنشان كرد كه 
از سوي ديگر برخي از پرونده هاي ارجاع داده شده به دستگاه 
قضايي نيز موفق به دريافت مهلت زماني بيشتر شده اند زيرا 
به طور عملي به دادگاه ثابت كرده اند كه علت عدم واردات، 
آماده نبودن كاال يا مسائل ديگري بوده است. فاروقي افرادي 
كه اس��ناد واردات خود را به بانك ارايه نكرده اند به 2 دسته 
تقسيم كرد و اظهار داشت: دسته اول اسناد جعلي به بانك 
ارايه كرده اند و دسته دوم افرادي هستند كه بعد از دريافت 

حواله ارزي، اقدام به خروج سرمايه و ارز از كشور كرده اند.
وي توضيح داد: تا قبل از اين، تمامي اسناد واردات در اختيار 
بانك ذي نفع و بانك ابالغ كننده اعتبارات اسنادي بود ولي 
در حال حاضر و بدليل شرايط تحريمي اين اسناد در اختيار 
واردكننده است و برخي افراد سوءاستفاده گر ممكن است 
خود اقدام به ارايه اسناد جعلي نظير فاكتور خريد و بارنامه 

كنند. وي تصريح كرد: البته براساس قانون، بانك ها در زمان 
صدور حواله ارزي بايد وثايق مطمئنه را از واردكننده دريافت 

و سپس اقدام به صدور حواله ارزي كنند.
فاروقي در پايان خاطرنشان كرد: تعدادي از واردكنندگان 
هستند كه به دستگاه قضايي معرفي شده اند. از طرفي 
برخي از واحدهاي بزرگ توليدي را هم داريم كه معوقات 
آنها حتي مربوط به س��ال 96 مي ش��ود و از آنجايي كه 
براي دستگاه قضايي محرز شده كه آنها ارزي را از كشور 
خارج نكرده اند به آنها اس��تمهال داده ش��ده است ولي 
برخي كه ارز از كشور خارج كرده اند به دستگاه قضايي 

معرفي شده اند.

  روند افزايشي طال از سرگرفته شد
از سوي ديگر، قيمت طال پس از افت شديدي كه روز گذشته 
پيدا كرد، در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني تحت تاثير 
گسترش اپيدمي مرگبار چيني و افزايش شمار تلفات به 

حدود 500 نفر، افزايش يافت.
به گزارش ايس��نا، ه��ر اونس طال براي تحوي��ل فوري در 
معامالت روز جاري بازار س��نگاپور با 0.2 درصد افزايش، 
1555 دالر و 41 س��نت بود. بهاي معامالت اين بازار روز 
سه ش��نبه بيش از 1.5 درصد كاهش پيدا كرده و تا سطح 
1548 دالر نزول كرده ب��ود. در بازار معامالت آتي امريكا، 
هر اونس طال 0.2 درصد افزايش ياف��ت و به 1558 دالر و 

40 سنت رسيد.
ويروس كرونا اولين قربان��ي خود را در هنگ كنگ گرفت 
و مشكالت اين مركز مالي بين المللي را پس از اعتراضات 
ضددولتي دو چندان كرد و ماكائو كه بزرگ ترين مركز قمار 

جهان است از كازينوها خواست تعطيل كنند.
طبق گزارش تلويزيون دولتي چين، شمار تلفات ويروس 
كرونا در چين تا چهارم فوريه به 479 نفر افزايش پيدا كرد.

مشاور اقتصادي كاخ سفيد روز سه شنبه گفت كه ويروس 
كرونا افزايش صادرات امريكا به چي��ن كه قرار بود پس از 
امضاي فاز اول توافق تجاري اواخر ماه جاري عملي شود را 

به تاخير خواهد انداخت.
سياست گذاران چيني تدابيري را براي حمايت از اقتصاد 
اين كشور كه از شيوع ويروس كرونا آسيب ديده است، آماده 
مي كنند. بر اساس گزارش رويترز، بازارهاي سهام جهان 
روز چهارشنبه با اميد به اقدامات محرك اقتصادي كارساز 

چين، صعود كردند.
در بازار س��اير فلزات ارزش��مند، هر اون��س پاالديوم براي 
تحويل ف��وري با 0.4 درصد كاهش، ب��ه 2423 دالر و 50 
سنت رسيد. هر اونس نقره براي تحويل فوري با 0.1 درصد 
افزايش، 17 دالر و 60 سنت معامله شد. هر اونس پالتين 
براي تحويل فوري 0.7 درصد كاهش يافت و به 956 دالر 

و 50 سنت رسيد.

  پيشتازي دالر در بازارهاي جهاني
همچنين شاخص دالر به روند صعودي خود ادامه داد. به 
گزارش رويترز، پس از آنكه روند انتش��ار بيماري ويروسي 
مسري جديد به سه قاره جهان كشيده شده و گزارش هايي 
از ابتال به ويروس كرونا در آس��يا، اروپا و امريكاي ش��مالي 
مخابره ش��ده، سازمان بهداش��ت جهاني در سطح جهان 
وضعيت اضطراري اعالم كرده است. تاكنون ويروس كرونا 
جان بيش از 490 نفر را گرفته است. بيش از 24 هزار مورد 
ابتال به كرونا گزارش ش��ده است. در خارج از چين تاكنون 
كرونا جان دو نفر را در هنگ كنگ و فيليپين گرفته است. 
بانك مركزي چين براي جلوگيري از ريزش بيشتر بازارها 
به تزريق بي��ش از 240 ميليارد دالر نقدينگي اقدام كرده 
كه اين اقدام اندكي در تقويت ارزش يوآن موثر بوده است. 
تحليلگران بانك »جي پي مورگان« در گزارشي نوشتند: 

سرمايه گذاران خواهان رسيدن به يك ثبات در زمينه توقف 
شيوع ويروس هستند و تا زماني كه تعداد تلفات كم نشود، 
هراس معامله گران ادامه خواهد داش��ت. شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت امروز با صعود 0.2 درصدي نسبت به 
روز قبل و در سطح 97.86 واحد بسته شد. نرخ برابري هر 

فرانك سوييس معادل 1.032 دالر اعالم شد.
از سوي ديگر پس از سه سال بحث و جدال، انگليس سرانجام 
در آخرين روز از ماه ژانويه 2020 اتحاديه اروپا را ترك گفت 
تا بدين سان به نخستين كشور در تاريخ اين اتحاديه تبديل 
ش��ود كه از آن خارج مي ش��ود. انتظار مي رود پيامدهاي 
برگزيت به تدريج روي اقتصاد انگليس و كشورهاي اروپايي 
آشكار شود، هر چند كه انتظار نمي رود بانك مركزي اروپا 
دست كم در كوتاه مدت تغيير زيادي در سياست هاي پولي 
خود ايجاد كند. هنوز مشخص نيست كه با توجه به روند 
خروج ش��ركت هاي بزرگ بين المللي از انگليس به دنبال 
برگزيت، رش��د اقتصادي اين كش��ور چگونه خواهد بود. 
پيش تر مدير بانك امريكايي »جي پي مورگان« از انتقال مقر 
اروپايي اين بانك از لندن به پاريس خبر داده بود. تاكنون 
صدها شركت، بانك، صندوق سرمايه گذاري و موسسات 
بيمه اي براي ادامه فعاليت خود در انگليس طبق شرايط 
جديد از دولت درخواس��ت مجوز فعاليت كرده اند. دولت 
انگليس به رهبري بوريس جانسون اكنون كار بسيار سختي 
براي احياي رشد اقتصادي و همچنين رسيدن به توافق با 
اتحاديه اروپا بر سر چگونگي روابط دو طرف در آينده خواهد 
داشت. انتظار مي رود كه دست كم يك سال دوره گذار در 
نظر گرفته شود و روابط دو طرف به شكل كنوني باقي بماند. 
بوريس جانسون، نخس��ت وزير انگليس خواستار داشتن 

روابطي مشابه كانادا با اتحاديه اروپا شده است.
در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ريزش 0.01 درصدي 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.3015 دالر مبادله شد. 
يورو 0.19 درصد پايين رفت اما در محدوده كانال 1.10 باقي 
ماند و به 1.1037 دالر رسيد. همچنين نرخ برابري هر دالر 
امريكا معادل 1.3291 دالر كانادا اعالم شد. در برابر همتاي 
سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3818 دالر سنگاپور مبادله 
شد. بارت واكاباياشي، مدير شعبه توكيو موسسه »استيت 
استريت« گفت: يكي از موضوعات محسوس فعلي حركت 
به سمت دارايي هاي امن است. معامله گران در حال فروش 
بخشي از ارزها خريداري شده قبلي هستند و اكنون زمان 

سختي براي ارزهايي نظير يوان است.
اگر چه در حوزه تجاري نيز پ��س از 17 ماه جنگ تجاري 
س��رانجام دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر س��ر 
آتش بس رسيدند و نخست وزير چين با سفر به واشنگتن به 
همراه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا فاز نخست توافق 
را امضا كرد اما ممكن است رشد اقتصادي چين در صورت 
تشديد وضعيت فعلي مجددا كاهش پيدا كند. با وجود وعده 
امريكايي ها براي از س��رگيري مذاكرات، به نظر نمي رسد 
طرف چيني دس��ت كم تا زمان مهار شيوع ويروس كرونا 

برنامه اي براي بازگشت به ميز مذاكره داشته باشد.
روابط امريكا با اروپا نيز سر مسائل تجاري كماكان متشنج 
است و پس از آنكه امريكا با تحريم پروژه انتقال گاز روسيه 
به آلمان باعث تنش زايي جديدي با متحدان اروپايي خود 
شد، اكنون برخي از منابع خبري از تهديد شدن اروپا به وضع 
تعرفه وارداتي روي خودروهاي ساخت اين منطقه توسط 
امريكا خبر داده اند. امريكا با فرانسه بر سر اليحه جنجالي 
ماليات ديجيتالي كه به عقيده امريكايي ها شركت هاي بزرگ 
اين كش��ور را بيش از ديگران قرباني مي كند اختالف نظر 
جدي دارند. كريس لونگ، كارش��ناس بازار در موسس��ه 
»دي بي اس اكونوميست« گفت: شوك اقتصادي ويروس 
كرونا روي اقتصاد جهاني احتماال دو تا س��ه برابر بزرگ تر 
از پيامدهاي ويروس س��ارس در سال 2003 خواهد بود و 
اين مساله مي تواند روند رشد پايدار اقتصاد اين كشور را با 

اخالل مواجه كند.
در معامالت بازاره��اي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 
0.52 درص��د افزايش به 109.4177 ين رس��يد. در برابر 
همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4847 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 7.0057 يوآن 

چين اعالم شد.

مكانيسم ماشه اثري بر بازار ارز ندارد
سيد كمال سيد علي| كارشناس حوزه ارزي |

اجراي مكانيسم ماشه نهايتا فشار اقتصادي خاصي بر ايران 
نخواهد آورد و وضعيت بازار ارز ايران حداقل تا پايان سال 
از اين اتفاقات اثري نخواهد داشت و تنها مي توان انتظار 
داشت كه اين اقدامات اثرات سياسي در پي داشته باشد. 

اروپايي ها پس از اينكه اي��ران گام هاي متوالي خود را به 
تدريج براي كاهش تعهدات برجامي خود برداشت اقدام 
به استفاده از مكانيسم ماشه كردند. مكانيسمي كه براساس 
آن هر گاه طرفين برجام دچار اختالفاتي شوند از طريق آن 
طرح دعوا مي كنند. با اين همه به نظر مي رسد فعال ايران 
قصد ندارد به تعهدات برجامي خود برگردد چرا كه امريكا 
با خروج از برجام و تحريم ايران نه تنها تعهدات خود را كنار 
گذاشت بلكه كاري كرد كه ديگر اروپايي ها نيز نتوانند به 

تعهدات خود پايبند بمانند.

 در رابطه با فعال كردن مكانيس��م ماشه در اروپا و تبعات 
ارزي آن براي اقتصاد ايران باي��د گفت اين موضوع از دو 
منظر قابل بررسي است؛ از يك سو اين مساله بعد سياسي 
دارد كه طبيعتا در اين زمينه بايد كارشناسان سياسي نظر 
بدهند و از اثرات فعال كردن مكانيسم ماشه در اين حوزه 
س��خن بگويند. وي تاكيد كرد البته تالش هاي تازه اي از 
سوي اروپايي ها براي حفظ برجام آغاز شده است و همين 

امر مي تواند مانع از آن شود كه اين مكانيزم فعال گردد. 
از سوي ديگر از نظر اقتصادي هم مي توان به اهميت اين 
مساله پرداخت. براي اين مهم بايد توجه داشت كه در تمام 
اين ماه هايي كه اياالت متحده رسما از برجام خارج شد و 
ايران را تحريم كرد عمال اروپايي ها ديگر به تعهدات خود 
پايبند نبودند. به بيان ديگر با وجود اميدي كه اروپايي ها 
مي دادند خروج امريكا از برجام و اعمال تحريم ها عليه ايران 

اقتصاد ايران را دچار مشكالت فراوان كرد. در اين رهگذر 
بايد توجه داشت كه نقل و انتقال پول به شدت دچار مشكل 
شد و حتي وعده هاي اروپا در خصوص اينستكس هم در 
عمل تحقق نيافت. درنتيجه اجراي مكانيس��م ماشه در 

كوتاه مدت تاثير شگرفي در بازار ارز ايران نخواهد داشت
اثرگذاري مكانيسم ماشه اگر با الغاي برجام و رفتن دوباره 
پرونده ايران به شوراي امنيت مي تواند در آينده به شكلي 
تاثيراتي داشته باشد اما در مقطع كنوني به نظر نمي رسد 
مكانيسم ماشه به تنهاي پيامد چنداني براي كشور داشته 
باش��د. وقتي امريكا اي��ران را تحريم ك��رد در عمل همه 
فشارهاي ممكن به سيس��تم بانكي كشور و فروش نفت 
آمد. يعني اياالت متحده كاري كرد كه اروپايي ها علي رغم 
تمايلي كه به حفظ برجام دارند و در گفته هاي خود نسبت 
به تكروي ترامپ اعتراض داشتند نتوانند به هيچ كدام از 

تعهدات برجام پايبند بمانند و اين امر به تدريج تمايل ايران 
را به حفظ برجام لوث كرد. به اين اعتبار من فكر نمي كنم 
حتي شدت عمل اروپا در اين مرحله هم حداقل اقتصاد 

ايران را تا پايان سال دچار مشكل كند. 
اين را هم بايد در نظر داش��ت كه دنيا متاسفانه بر مبناي 
اخالقي��ات اداره نمي ش��ود و زور و ت��وان نظامي نقش 
تعيين كننده اي در تعيين مناس��بات در جهان دارد. به 
همين دليل از حاال نمي توان اقدامات دورتر را پيش بيني 
كرد. چرا كه در سال آينده اتفاقات متعددي مي تواند رخ 
دهد كه هر كدام تاثيراتي را به همراه خواهد داشت. مساله 
اين است كه اگر مكانيسم ماشه فعال شود ولي نتيجه مورد 
نظر اروپايي ها از آن گرفته نشود، احتماال پرونده ايران به 
شوراي امنيت خواهد رفت.  در رابطه با پيامدهاي رفتن 
پرونده ايران به شوراي امنيت بايد گفت كه رفتن پرونده 

ايران به شوراي امنيت قبل از هر چيز يك تهديد سياسي 
اس��ت و عملي تهديد آميز است. ولي همانطور كه گفتم 
تحريم هاي امريكا چنان ش��ديد هس��تند و چنان باعث 
بازدارندگي كشورهاي اروپايي در همكاري با ايران شده كه 
اعمال تحريم هاي دوباره به شكل اجرايي تاثيرات عجيب 
و غريبي نخواهد داشت. گرچه همانطور كه تاكيد كردم 
به هر حال از نظر سياسي يك تهديد و فشار سخت است.

با اين حال به نظر من اروپايي ها بيشتر تمايل دارند برجام 
حفظ شود. به عبارت ساده تر اروپايي ها بدون اينكه تعهدات 
خود را انجام دهند دوس��ت دارند ايران متعهد به برجام 
بماند. به همين دليل در قالب مكانيسم ماشه بيشترين 
فشار خود را خواهند آورد كه برجام را بدون دادن تعهدي 
حفظ كنند. اينجا است كه ايران بايد تعيين كند كه كدام 

مسير را بهتر مي داند.

رونق توليد با بسته  حمايتي بانك پاسارگاد
يكي از اساسي ترين برنامه هاي راهبردي بانك پاسارگاد 
كه طي سال هاي اخير به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته 
است، تشويق مشتريان جهت استفاده از خدمات بانكي 
)نظير ضمانتنامه و اعتبار اس��نادي( با هدف كاهش 

هزينه هاي تأمين مالي بوده است.
همچنين بانك پاسارگاد با طراحي و اعطاي تسهيالت 
ارزان قيمت تالش نموده تا به س��هم خ��ود در تأمين 
س��رمايه در گردش بنگاه ها مشاركت نمايد. بنابراين 
بسته حمايتي بانك پاسارگاد مشتمل بر صدور انواع 

ضمانتنامه بانكي، گش��ايش اعتبار اسنادي داخلي، 
اعطاي تسهيالت ارزان قيمت و ارايه خدمات مشاوره اي 
طراحي گرديد. طراحي اين بسته  حمايتي در راستاي 
سياس��ت هاي بانك مرك��زي به منظ��ور حمايت از 
توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي كشور با هدف كمك 
به رشد و شكوفايي صنايع داخلي و چرخه اقتصاد كشور، 
اتخاذ شده است. اين موضوع از منظر كاهش هزينه هاي 
تأمين مالي و تسهيل ش��رايط دريافت اعتبار توسط 
فعاالن اقتصادي، منطبق با بند »9« سياست هاي كلي 

اقتصاد مقاومتي مبني بر »اصالح و تقويت همه جانبه 
نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد 
ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت 

بخش واقعي« است.

  بسته حمايتي ويژه بانك پاسارگاد
بانك پاس��ارگاد با هدف كمك به رش��د و شكوفايي 
صنايع داخلي و چرخه اقتصاد كش��ور بسته حمايتي 
ويژه خدمات بانكي را ارايه مي نمايد. اين بسته شامل 

موارد زير است: ارايه مشاوره بانكي - اعطاي تسهيالت 
ارزان قيمت - گشايش اعتبار اسنادي داخلي - صدور 
انواع ضمانتنامه بانكي- ارايه  خدمات مش��اوره اي به 

مشتريان.
از س��ال 1398 ارايه خدمات مشاوره اي به عنوان بعد 
چهارم به بس��ته حمايتي بانك پاسارگاد اضافه شد. با 
توجه به لزوم آشنايي هرچه بيشتر بنگاه هاي اقتصادي 
با ابزارهاي متنوع بانكي و تأمين مالي، بانك پاسارگاد 
تالش مي كند تا با ش��ناخت دقيق بنگاه ها و تطبيق 

محص��والت و خدمات متنوع بانكي ب��ا نيازهاي آنها، 
بهتري��ن راهكارها با كمترين قيمت تمام ش��ده را به 
آنها معرفي كند.ب��ه عنوان مثال با توجه به اينكه اكثر 
مشتريان با ابزار گشايش اعتبار اسنادي داخلي آشنايي 
ندارند، تمايل دارند تا با قيمت تمام شده باال نسبت به 
تأمين مالي از طريق دريافت تسهيالت اقدام كنند. در 
حالي كه در بسياري از موارد مي توانند با دريافت اعتبار 
اس��نادي داخلي و با هزينه به مراتب كمتر نسبت به 

تأمين مالي اقدام كنند.
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 صدور گواهي اعتبار مولد 
به صورت رسمي در بانك ملت

صدور گواهي اعتبار مولد»گام« با هدف خريد مواد 
اوليه و فروش محص��والت واحده��اي توليدي به 
صورت نسيه در قالب زنجيره تأمين، با حضور رييس 
كل بانك مركزي و با دستور مديرعامل بانك ملت در 

اين بانك آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي ملت، دكتر محمد بيگدلي در 
مراسمي با حضور دكتر عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي و مديران عامل و اعضاي هيات مديره 
بانك هاي ملي اي��ران، صادرات اي��ران و تجارت، از 
طريق ويدئوكنفرانس و در محل بانك ملي ش��عبه 
مركزي دس��تور صدور گواهي اعتبار مولد را در اين 

بانك خصوصي شده صادر كرد.
با رونمايي از طرح گام، يك فقره گواهي اعتبار مولد با 
مبلغ يك ميليارد ريال و مدت اعتبار 6 ماهه براي يكي 
از مشتريان بانك ملت در شعبه مستقل مركزي صادر 
شد.بر اساس اين گزارش، سيدابوطالب ديبايي، عباس 
جعفرلو و مرتضي ترك تبريزي، معاونان مديرعامل، 
رضا مجيدي، رس��تم شاه گشتاس��بي و جواد علي 
محمدي روساي ادارات كل و حسن كمالوند رييس 
شعبه مستقل مركزي همراه با تعدادي از كارشناسان 
بانك مل��ت، به صورت ويدئوكنفران��س، در جريان 
سخنراني رييس كل بانك مركزي، مديرعامل بانك 
ملت و ديگر سخنرانان مراسم آغاز اجراي طرح گام قرار 
گرفتند.بر اين اساس، طرح »گام«، يكي از برنامه هاي 
بانك مركزي با كمك نظام بانكي كشوراست كه در 
چارچوب مديريت نقدينگي، تالش خواهد كرد امكان 
تأمين غير تورمي سرمايه در گردش مورد نياز زنجيره 
توليد را به ويژه براي واحدهاي كوچك ومتوس��ط، 
فراهم سازد.اين گزارش حاكي است، گواهي اعتبار 
مولد »گام«، به عنوان يك ابزار بازار محور و با قابليت 
نقل و انتقال، در بازارهاي پول و سرمايه، تسهيالت 
جديدي را براي تأمين اعتبار بنگاه هاي توليدي فراهم 
مي سازد.در اين طرح، توليد كنندگان بر مبناي فاكتور 
خريد مواد اوليه و واس��ط از بانك عامل درخواست 
انتشار و تضمين گواهي اعتبار مولد درسررسيد كرده 
و به بنگاه فروشنده مواد اوليه تحويل مي دهند و دارنده 
مي تواند گواهي را تا سررسيد نگه دارد، به فروشنده 
مواد اوليه خود را تحويل دهد يا اينكه در بازار سرمايه 

تنزيل كند.
اين گزارش مي افزاي��د علي اكبر صابريان مدير امور 
اداره كل دفتر مديريت و روابط عمومي در اين مراسم، 

مديرعامل بانك ملت را همراهي كرد.

 بازديد مدير عامل بانک رفاه
از سيستان و بلوچستان 

متعاقب وقوع سيل در استان سيستان و بلوچستان و 
آسيب و خسارت به هموطنان اين منطقه، مديرعامل 
بانک رفاه کارگران در راس هياتی از مديران اين بانک 
از اين استان و مناطق سيل زده بازديد کرد و در جريان 
مس��ائل قرار گرفت و کمک بالع��وض 30 ميليارد 
ريالی از محل بودجه امور تبليغاتی بانک و تخصيص 
تسهيالت قرض الحسنه 130 ميليارد ريالی تا احداث 

بيمارستان و ساخت مدرسه اختصاص يافت.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به دستور 
دکتر شريعتمداری وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
موافقت ساالری مديرعامل سازمان تامين اجتماعی، 
بانک رفاه در راستای ايفای مسووليت ها و تعهدات 
اجتماعی خود عالوه بر اختصاص 30 ميليارد ريال از 
بودجه تبليغاتی خود در قالب کمک بالعوض برای 
تهيه مخازن آب و تانکر آبرسانی، 130 ميليارد ريال 
تسهيالت قرض الحسنه نيز برای کمک به هموطنان 
سيل زده استان اختصاص داد تا در کاهش چالش 
ها و آالم اين عزيزان منشا اثر باشد. همچنين سقف 

اختيارات اعتباری استان افزايش يافته است.
اسماعيل ل�له گانی مديرعامل اين بانک طی سفر 
يک روزه خود به اين اس��تان و در ديدار و گفت وگو 
با مس��ووالن عالی و اجرايی اس��تان ک��ه با حضور 
معاون اقتصادی وزير تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
و فرماندهان سپاه منطقه صورت پذيرفت تصريح 
کرد: بانک رفاه کارگران به عنوان يک بانک اجتماعی 
و مسووليت پذير حضور همه جانبه در مناطق سيل 
زده و کمک به هموطنان درگير در اين مشکل را در 
اولويت برنامه های خود قرار داده است.مدير عامل 
بانک رفاه در ادامه اين نشست اظهار داشت: بانک 
رفاه در راس��تای ايجاد همدردی و همدلی با مردم 
شريف سيل زده استان سيس��تان و بلوچستان و 
گامی ديگر در جهت ايفای مسووليت های اجتماعی 
خود، مبلغ 20 ميليارد ريال از بودجه تبليغاتی خود 
را در اختيار ستاد مديريت بحران استان جهت توزيع 
در مناطق بحران زده و 10 ميليارد ريال نيز در اختيار 
فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و بس��يج س��ازندگی منطقه چابهار قرار داده تا در 
مسير محروميت زدايی و خريد تجهيزات آبرسانی 
و مخازن آب واحدهای مسکونی و همچنين خريد 
ادوات و اب��زارآالت کش��اورزی همانند پمپ آب و 
نيز ابتياع دام، طيور و احش��ام در مناطق درگير در 
سيالب هزينه شود.مدير عامل بانک رفاه با تصريح 
اينکه کمک به رفع محروميت، اشتغال زايی و رونق 
توليد جزو اهداف کالن بانک در سراس��ر کشور و 
به ويژه مناطق محروم  اس��ت، خاطرنشان كرد: به 
همين منظور تا کن��ون و تنها از محل کمک های 
کارکن��ان بانک رف��اه، 5 ميلي��ارد و 500 ميليون 
ريال به هم ميهنان نيازمند اين اس��تان اختصاص 
يافته است.ل�له گانی با اش��اره به اينکه بانک رفاه 
يک بانک سالمت محور است، گفت: جهت کمک 
به هم ميهنان معزز و گرانقدر اين اس��تان، احداث 
بيمارستان 200 تختخوابی فوق تخصصی به عنوان 
بزرگ ترين بيمارستان جنوب شرق کشور با مبلغی 
بالغ بر 700 ميليارد اعتبار ريالی و 16 ميليون دالر 
اعتبار ارزی و احداث بيمارستان 100 تختخوابی در 
زاهدان به مبلغ 290 ميليارد ريال و 17 ميليون دالر 
 اعتبار ارزی از برنامه های بانک رفاه برای شهروندان

سيستان و بلوچستان است.

نرخ پوند 
نرخ پوند تومان انگليس 
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12175341.320 بهمن317276 بهمن 

13175461.318 بهمن517210 بهمن 

14175001.299 بهمن617229 بهمن 

15173571.303 بهمن717336 بهمن



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

در پايان معامالت هفته جاري محقق شد

ارزش بازار سهام معادل  نقدينگي كشور 
گروه بورس|

در آخرين روز هفته رشد ش��اخص ها در بازار سرمايه 
تداوم يافت و سنگيني تقاضا سبب شد تا مجموع ارزش 
بازار در بورس و فرابورس به 2هزار و 225 هزار و 151 
ميليارد تومان برس��د كه تقريبا برابر با حجم 2 هزار و 
300 هزار ميليارد توماني نقدينگي در كش��ور است. 
بر اين اساس در پايان معامالت روز چهارشنبه، بورس 
و فرابورس در حالي به اس��تقبال تعطيالت آخر هفته 
رفته اند كه ارزش دالري بورس تهران و بازارهاي اول، 
دوم و بازار پايه به رقم 165 ميليارد و 438 ميليارد دالر 

رسيده است.
 در اين روز شاخص كل بورس تهران به ميزان 5 هزار و 
695 واحد ديگر رشد كرد و ضمن ثبت افزايشي 1.29 
درصدي به سطح 445 هزار و 894 واحد رسيد. شاخص 
كل فرابورس نيز 5 هزار و 655 واحدي شد كه ناشي از 
صعود 109 واحدي نماگر ياد شده بود. در اين روز وجه 
اشتراك دو نماگر اصلي بازار سهام سبزپوشي تمامي 
نمادهاي مورد معامله بود كه در نهايت به تداوم صعود 

شاخص ها در آخرين روز معامالت هفته منجر شد. 

  شانزدهمين عرضه سال 98 ركورد زد
 در اين روز همچنين عرضه اوليه 15 درصد از س��هام 
ش��ركت كلر پارس با نماد معامالتي »كلر« انجام شد 
كه به كشف قيمت هر سهم اين شركت در محدوده 2 
هزار و 950 تومان منجر شد. عرضه ياد شده در ساعات 
پاياني معامالت روز گذشته در حالي به اتمام رسيد كه 
طي آن يك ميليون و 302 هزار و 498 كد معامالتي 
موفق به شركت در اين عرضه اوليه شدند. در اين روز هر 
كد معامالتي توانست 39 سهم نماد »كلر« را خريداري 
كند كه دليل اختالف باالي اين رقم با 80 سهم مندرج 

در اطالعيه عرضه، تعداد زياد متقاضيان بود. 
رونق اين روزهاي معامالت و رش��د متوالي ش��اخص 
بورس زمينه ورود چشمگير سرمايه گذاران به بازار و 
دريافت كدهاي معامالتي را فراهم كرده كه كارشناسان 
و مس��ووالن حاضر در بازار سرمايه، مسائل سياسي و 
اقتصادي موجود در كشور را به عنوان عامل اصلي اين 

رشد مطرح كرده اند.
علي صحرايي روز گذشته به عوامل تاثيرگذار بر رشد 
بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: ارقام و اطالعات موجود 
نش��ان مي دهد س��اير بازارها در ركود به سر مي برند، 
همچنين برخ��ي ديگر از بازارها مانند مس��كن براي 
سرمايه گذاري نيازمند سرمايه هاي هنگفتي هستند 
كه همه افراد قادر به تامين مبلغ مورد نياز براي ورود به 

اين بازار نيستند.
وي به اهميت بازار سرمايه در اقتصاد ملي و استقبال 
گس��ترده آحاد م��ردم جامع��ه و س��رمايه گذاران از 

س��رمايه گذاري در بورس تهران اش��اره ك��رد و ادامه 
داد: بازار س��هام در طول س��ال جاري به گزينه قابل 
قبول س��رمايه گذاران خرد تبديل شده است و محل 
مناسبي براي سرمايه گذاري افرادي است كه به دنبال 
سرمايه گذاري براي ميان مدت و با سرمايه هاي اندك 

هستند.
صحرايي اظهار داش��ت: در طول 10 سال گذشته به 
واسطه زيرساخت و فرهنگ سازي هاي مناسبي كه براي 
سرمايه گذاري در اين بازار صورت گرفته سرمايه گذاران 
زيادي به اين بازار ورود كردند. براين اساس بورس تهران 
عالوه بر تحقق اهداف و اجراي مسووليت هاي محوله، 
به عنوان ركن اصلي بازار سرمايه براي هدايت نقدينگي 
به سوي توسعه اقتصادي، نگاهي ملي و منطقه اي به 
توسعه فرهنگ سرمايه گذاري و ارتقاء دانش مالي آحاد 
جامعه دارد و با گسترش خدمات در تاالرهاي منطقه اي 
و توجه به مسووليت اجتماعي به اين مهم پرداخته است.

 مديرعامل بورس تهران گفت: بورس تهران از طريق 
يك هزار و 800 ايس��تگاه معامالتي در سراسر كشور 
با مردم در ارتباط اس��ت كه اين موض��وع زمينه ورود 
سرمايه گذاران به بازار سرمايه و ورود نقدينگي كالن به 

بازار را فراهم كرده است.

  تغيير نرخ ارز محرك رشد بازار سرمايه
وي با بيان اينكه تغيير نرخ ارز از ديگر عواملي اس��ت 
كه در روند صعودي بازار سرمايه تاثيرگذار بوده است، 
گفت: تغيير نرخ ارز در اين دوران باعث ش��ده تا ارزش 
جايگزيني شركت ها در مقايسه با ارزش هاي بازار در 

اين دوره مورد توجه قرار گيرد.
مديرعامل بورس تهران به ديگر عامل تاثيرگذار بر رشد 
شاخص بورس تاكيد كرد و افزود: با توجه به سياست 
درس��ت دولت در خص��وص رصد س��رمايه گذاران و 
دارندگان دارايي و ثروت و اخذ ماليات هاي چشمگير، 
تنها بازاري كه تغييرات نرخ مالياتي را شامل نمي شود 
بازار سرمايه است، اين موضوع از جمله سياست هايي 
اس��ت كه مي تواند اجراي آن از س��وي دولت ادامه دار 

باشد.
صحرايي افزود: دول��ت مي تواند جريان نقدينگي را از 
طريق سياست مالياتي از مكان هايي كه سرمايه گذاري 
در آن به توليد ملي كمك نمي كند دور و آن را به سمت 

بازار سرمايه هدايت كند.

  بورس شفاف ترين بازار در اقتصاد كشور
وي با بي��ان اينكه بازار س��رمايه در كش��ور به عنوان 

شفاف ترين و در دسترس ترين بازار در اقتصاد كشور 
محسوب مي شود، به سهولت ورود و خروج به اين بازار 
اش��اره كرد و افزود: از آثار ق��درت بازدارندگي دفاعي 
كش��ور در حوزه اقتصاد اين بود كه سرمايه گذاران با 
اطمينان خاطر سرمايه هاي خود را وارد اقتصاد و بازار 

سرمايه كنند.
صحرايي با بيان اينكه ما براي هر ميزان از ريسك پذيري 
س��رمايه گذاران، فرص��ت س��رمايه گذاري را فراهم 
كرده ايم، گفت: 40 صنعت پذيرفته ش��ده در بورس و 
انواع ابزارهاي كم ريس��ك تر مانند انواع صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس وجود دارند كه در 
اختيار سرمايه گذاران قرار دارد و بهترين فرصت را براي 

سرمايه گذاري در بورس فراهم مي كنند.
مديرعامل بورس تهران با تاكيد بر اينكه وجود نقدينگي 
قابل توجه در كشور در رش��د بازار سرمايه موثر بوده 
است، گفت: بخشي از اين نقدينگي با توجه به شرايط 
مساعد بازار سرمايه و شفافيت موجود وارد بازار سرمايه 

شده است.
وي ب��ا تاكيد تاثي��ر مثبت و محس��وس آم��وزش و 
فرهنگ س��ازي گفت: توسعه فرهنگ سرمايه گذاري 
در بورس تهران با اهميت ارزيابي مي شود و اكنون آثار 

فرهنگ سازي ها و آموزش هاي متعددي كه از سال 84 
به بعد براي س��رمايه گذاري در بورس انجام شده را در 

بازار شاهد هستيم.
صحرايي خاطرنشان كرد: س��امانه كدال ايجاد شد تا 
اطالعات ش��ركت ها در زمان يكسان در اختيار عموم 

قرار گيرد. 
اين عوامل بر اعتماد سازي مردم نسبت به بازار سرمايه 
و ارتق��ا ش��فافيت مي افزايد. همچني��ن فرصت هاي 
سرمايه گذاري بيش��تري را در اختيار سهامداران قرار 

مي دهد.

 اقدامات بورس تهران
براي حفظ سرمايه هاي مردم

 مديرعامل شركت بورس تهران به اقداماتي كه از سوي 
بورس تهران براي حفظ س��رمايه هاي م��ردم در بازار 
سرمايه به كار گرفته ش��ده است اشاره كرد و گفت: از 
طريق بازارگرداني در تالش��يم نقدشوندگي را در اين 
بازار حفظ كنيم. همچنين در چهار س��ال اخير اقدام 
به ايجاد صندوق توسعه بازار و صندوق تثبيت كرديم 
تا از اين طريق در شرايط خاص، از سرمايه هاي مردم 

حمايت شود.
صحرايي بر توس��عه ابزارهاي نوين مالي تاكيد كرد و 
اظهار داشت: به منظور توسعه، تعميق و گسترش بازار 
با رونمايي از ابزار فروش تعهدي، ابزار كالسيك موجود 
در بازار تكميل مي شود كه از اين به بعد بايد به توسعه 

زيرساخت و گسترش آنها توجه كرد.
مديرعامل بورس تهران با بيان اينكه بازار سرمايه يك 
بازار تخصصي اس��ت و سرمايه گذاران بايد از تخصص 
كافي براي س��رمايه گذاري در آن برخوردار باش��ند، 
افزود: در صورتي كه سرمايه گذاران اطالعات الزم براي 
س��رمايه گذاري در اين بازار را ندارند نبايد به صورت 
مس��تقيم به اين بازار ورود كرده بلك��ه بايد به صورت 
غير مس��تقيم و از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامل��ه و ش��ركت هاي س��بدگرداني اقدام به 

سرمايه گذاري كنند.
وي با بيان اينكه در فضاي مجازي شايعات زيادي درباره 
روند معامالت بازار سرمايه با هدف تحت تاثير قرار دادن 
افراد تازه وارد منتشر مي ش��ود، گفت: اين افراد نبايد 
تحت تاثير و دنباله رو اين اخبار غير رسمي و شايعات 
باش��ند و بايد به طور حتم از طريق رصد اخبار از منابع 
رسمي و مشورت با افراد خبره، اقدام به سرمايه گذاري 

در بازار سرمايه كنند.
صحرايي در پايان افزود: سرمايه گذاران در ابتداي ورود 
به بازار سرمايه با منابع كمتر شروع به سرمايه گذاري و 
با كسب دانش و تجربه بيشتر از پس انداز هاي خود براي 

سرمايه گذاري در بازار استفاده كنند.

مراقب سياه چاله هاي بازار باشيد
الزم اس��ت از پويايي بازار نهايت اس��تفاده را ببريم و 
نقدينگي ب��ازار به جاي آنكه صرف ب��اال بردن قيمت 
سهم هاي پوچ شود، صرف تامين مالي صنايع بنيادي 
بازار ش��ود تا هم صنايع كشور و هم سرمايه گذاران، از 

رشد بازار سرمايه، بهره مند شوند.
به گزارش بورس نيوز، بازار سرمايه كماكان بر مدار اقبال 
قرار دارد و شاخص كل كمتر از 5 هزار پله تا لمس كانال 

450 هزار واحدي فاصله دارد.
نقدينگي زيادي وارد اين بازار ش��ده و به نظر مي رسد 
بهترين فرصت براي تامين مالي شركت ها از طريق بازار 
سرمايه، عرضه هاي اوليه، افزايش سرمايه از محل آورده 
نقدي، انتشار اوراق و فروش دارايي هاي مازاد شركت ها 
باشد. فرصتي كه اگر از دست برود، ممكن است تا سال ها 

افسوس براي اهالي بازار به جاي گذارد.
بهمن فالح كارشناس بازار سرمايه در خصوص وضعيت 
فعلي بازار سرمايه و پيش بيني روند آتي بيان كرد: ذكر 
اين نكته كه ممكن است بخشي از بازار سرمايه حباب 
داش��ته باش��د و به همين دليل، گزينه مناسبي براي 

سرمايه گذاري نخواهد بود، صحيح نيست؛ چراكه ساير 
بازارها از جمله بازار مسكن و خودرو و ... هم حباب دارد.

وي ادامه داد: با توجه به رش��د افسارگس��يخته حجم 
نقدينگي، رشد بازار سرمايه عجيب نيست و معتقدم 
هدايت نقدينگي به س��مت بازار سرمايه حتي اگر در 
آينده منجر به حباب قيمتي سهم ها شود، به مراتب، 
تبعات كمتري از ورود پول به س��اير بازارها و التهاب و 
تورم ساير بازارها براي اقتصاد كشور در بر خواهد داشت 
و دليل حمايت مسووالن از اين بازار هم، همين مورد 

بوده است.
وي افزود: به نظر مي رس��د چالش اصلي بازار سرمايه، 
عدم هدايت نقدينگي به سمت سهم هاي ارزنده بازار 
است. احتماال يكي از مشكالت بازار سرمايه در سال هاي 
آينده اين خواهد بود كه بعضي سهم هاي بزرگ بازار 
سرمايه، كه حجم قابل توجهي از نقدينگي سرگردان 
در بازار را جذب كرده اند در سنوات آتي احتماال بازدهي 

چنداني براي سهامداران به همراه نخواهند داشت.
ف��الح تاكيد ك��رد: از اين رو مي توان گف��ت بعضي از 

غول هاي جذب نقدينگ��ي )همچون برخي بانك ها و 
خودروسازان( كه بار زيان هاي انباشته سنگيني را به 
دوش مي كش��ند و احتماال در 2_3 سال آينده هم به 
سود نخواهند رسيد، سياه چاله هاي جذب نقدينگي 
هستند و نقدينگي در اين گروه از سهم ها حبس خواهد 
ش��د. اين گروه از س��هم ها وضعيت بنيادي مناسبي 
ندارند، ولي تحت تاثير اتفاقاتي مثل افزايش سرمايه از 
محل تجديد ارزيابي دارايي ها يا قيمت پايين سهم و... 
براي سرمايه گذاران جذاب شده اند و اين جذابيت، در 
بلندمدت دوامي نداشته و در نهايت گردش نقدينگي 

در بازار سرمايه كاهش خواهد يافت.
اين فعال بازار سرمايه در توصيه به سهامداران گفت: 
معتق��دم همچنان بايد م��ردم را به س��رمايه گذاري 
در بازار س��رمايه تشويق كرد. بازار س��رمايه به دليل 
شفافيت، امنيت، پويايي و...، در مقايسه با ساير بازارها، 
مناسب ترين گزينه براي س��رمايه گذاري است؛ ولي 
بهتر است سرمايه گذاراني كه آشنايي چنداني با بازار 
سرمايه ندارند توصيه مي شود از طريق صندوق هاي 

س��رمايه گذاري وارد اين بازار شوند و اگر هم تمايل به 
سرمايه گذاري مستقيم در بازار س��رمايه را دارند، به 
جاي خريد سهم هاي كوچك و بدون بنياد بازار، اقدام 
به سرمايه گذاري در س��هم هاي بزرگ و بنيادي بازار 
كه وضعيت توليد و فروش و ص��ادرات خوبي دارند يا 
طرح توس��عه اي براي افزايش ظرفيت در دست انجام 
دارند، كنند. هنوز بسياري از سهم هاي بزرگ و بنيادي 
بازار در گروه هاي فلزي و پتروش��يمي و... پتانس��يل 
رشد دارند. البته رفتارهاي هيجاني سهامداران باعث 
شده سهم هاي ارزنده بازار سرمايه، كمتر مورد اقبال 
قرار بگيرد و معام��الت هيجاني، عواقبي هم به همراه 

خواهد داشت.
اين فعال بازار سرمايه، ضمن تاكيد بر غفلت شركت هاي 
بازار سرمايه براي استفاده از فرصت ورود نقدينگي در 
بازار سرمايه گفت: با وجود آنكه نقدينگي زيادي وارد 
بازار سرمايه ش��ده و اين زمان مي تواند فرصتي براي 
شركت ها باشد تا با افزايش سرمايه از محل آورده نقدي 
س��هامداران، تامين مالي كرده و طرح هاي توسعه اي 

خود را اجرايي كنند، بيشتر شركت ها به فروش سهام 
روي آورده اند و از اين محل كسب سود كرده اند. تامين 
نقدينگي از روش افزايش سرمايه، به پويايي شركت ها 
كمك خواهد كرد و ضمنا اثر مثبتي هم بر افزايش عمق 

و نقدشوندگي بازار سرمايه دارد.
وي اضافه كرد: بازار س��رمايه در شرايط حساسي قرار 
دارد و بايد تدابير الزم براي هدايت نقدينگي به سمت 
سهم هاي ارزنده بازار صورت بگيرد تا در ماه هاي آينده، 
اين بازار دچار مشكلي نشود. اين روزها شاهد دوئل تازه 
واردها با رفتار هيجاني و فع��االن قديمي بازار با رفتار 
عقاليي در بازار سرمايه هستيم و اميدواريم در نهايت، 
هيچ س��هامداري متحمل ضرر و زيان نشود. پيروزي 
رفتاره��اي هيجاني مي تواند به حباب بازار س��رمايه، 
منتج ش��ود. در اين شرايط الزم اس��ت از پويايي بازار 
نهايت اس��تفاده را ببريم و نقدينگي بازار به جاي آنكه 
صرف باال بردن قيمت سهم هاي پوچ شود، صرف تامين 
مالي صنايع بنيادي بازار شود تا هم صنايع كشور و هم 

سرمايه گذاران، از رشد بازار سرمايه، بهره مند شوند.
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  سرمايه »فارس« افزايش مي يابد:  سازمان 
بورس و اوراق بهادار با افزايش سرمايه 5۷ درصدي 
ش��ركت صنايع پتروشيمي خليج فارس از محل 
سود انباشته موافقت كرد. به گزارش سنا، افزايش 
س��رمايه 52 هزار ميليارد ريالي ش��ركت صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس از محل سود انباشته از 
سوي سازمان بورس بالمانع اعالم شد. سرمايه اين 
شركت در حال حاضر 91 هزار و 500 ميليون ريال 
است. افزايش سرمايه شركت صنايع پتروشيمي 
خليج فارس به منظور جبران مخارج مش��اركت 
در افزايش س��رمايه شركت هاي س��رمايه پذير، 
جبران مخارج بابت س��رمايه گذاري هاي صورت 
گرفته و جبران بخش��ي از مخارج صورت گرفته 
بابت بازپرداخت بدهي هاخ واهد بود. بر اساس اين 
گزارش، انجام افزايش سرمايه »فارس« حداكثر 
تا 60 روز پس از تاريخ اين مجوز امكان پذير خواهد 
بود. عدم انجام افزايش س��رمايه در مهلت مقرر، 
موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم 

اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

  م�روري ب�ر صورت ه�اي مال�ي 6 ماه�ه 
»ولصنم«:  ش��ركت ليزينگ صنعت و معدن در 
دوره 3 ماهه منتهي ب��ه 31 خرداد ماه 1398، به 
ازاي هر س��هم خود 121 ريال كنار گذاشت كه 
نس��بت به دوره مشابه در س��ال گذشته كه سود 
هر سهم 104 ريال اعالم شده بود، از افزايش 16 
درصدي برخوردار است. شركت ليزينگ صنعت و 
معدن با سرمايه 2 هزار ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي 6 ماه��ه دوره مالي منتهي به 30 آذر 1398 
را به صورت حسابرسي شده منتشر كرد. شركت 
ليزينگ صنعت و معدن در دوره ياد ش��ده، مبلغ 
241 ميليارد و 511 ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 121 ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 16 درصدي 
برخوردار است. شركت ليزينگ صنعت و معدن 
سود انباشته پايان سال را با افزايش 24 درصدي 
نشبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ يك 
هزار و 285 ميليارد و 282 ميليون ريال اعالم كرده 
است. »ولصنم« در دوره 6 ماهه سال مالي منتهي 
به آذر 9۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 208 
ميليارد و ۷34 ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 104 ريال سود به ازاي هر 

سهم خود اختصاص داده بود.

  مج�وز افزاي�ش س�رمايه 300 درص�دي 
»پاكشو« صادر شد:  سازمان بورس و اوراق بهادار 
با افزايش س��رمايه 300 درصدي گروه صنعتي 
پاكشو از محل مطالبات حال ش��ده سهامداران 
و آورده نقدي و نيز س��ود انباش��ته موافقت كرد. 
افزايش سرمايه 3 هزار ميليارد ريالي گروه صنعتي 
پاكش��و از مبلغ يك هزار ميليارد ريال به مبلغ 4 
ه��زار ميليارد ريال از محل مطالبات حال ش��ده 
س��هامداران و آورده نقدي و نيز س��ود انباشته از 
سوي س��ازمان بورس بالمانع اعالم شد. افزايش 
س��رمايه گروه صنعتي پاكش��و به منظور جبران 
مخارج سرمايه گذاري انجام شده و تامين سرمايه 
در گردش خواهد بود. بر اساس اين گزارش، انجام 
افزايش سرمايه »پاكشو« حداكثر تا 60 روز پس از 
تاريخ اين مجوز امكان پذير خواهد بود. عدم انجام 
افزايش سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين 
مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از 

اين سازمان خواهد بود.

  س�ود هر س�هم »فوالد« تغيي�ر چنداني 
نداش�ت:  شركت فوالد مباركه اصفهان در دوره 
9 ماهه منتهي به 30 آذر م��اه 1398، به ازاي هر 
س��هم خود 519 ريال كنار گذاشت كه نسبت به 
دوره مش��ابه در سال گذش��ته كه سود هر سهم 
538 ريال اعالم ش��ده بود، از كاهش 4 درصدي 

برخوردار است.
ش��ركت فوالد مباركه اصفهان با س��رمايه ثبت 
شده 130هزار ميليارد ريال، صورت هاي مالي 9 
ماهه دوره مالي منتهي به 29 اسفند 1398 را به 
صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت فوالد 
مباركه اصفهان در دوره ياد شده، مبلغ 108 هزار 
و 386 ميليارد و 312 ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 519 ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته از كاهش 4 درصدي 
برخوردار است. »فوالد« در دوره 9 ماهه سال مالي 
منتهي به اسفند 9۷، به صورت حسابرسي شده، 
مبلغ 69 هزار و 928 ميليارد و 5۷3 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 538 
ريال سود به ازاي هر س��هم خود اختصاص داده 
بود. شركت فوالد مباركه اصفهان دليل تغييرات 
اطالعات واقعي دوره منتهي به 30 آذر ماه 1398 
را به شرح زير اعالم كرده است:  با توجه به افزايش 
س��رمايه ش��ركت به ميزان 60.۷6 درصد، سود 
عملياتي و سود پايه هر سهم بر اساس سرمايه 209 

هزار ميلياردي محاسبه شده است.

  درج نماد يك شركت شيميايي در بورس 
تهران:  شركت پديده شيمي قرن با نماد »اكتيو« 
در فهرست نرخ هاي تابلوي بازار دوم بورس اوراق 
بهادار تهران درج شد. به گزارش تسنيم، شركت 
پديده ش��يمي قرن ب��ا توجه به مصوبه س��ي ام 
شهريورماه امسال هيات پذيرش بورس اوراق بهادار 
تهران، در بازار بورس اوراق بهادار پذيرفته شد. اين 
شركت به عنوان پانصد و سي و چهارمين شركت 
پذيرفته ش��ده در بورس در بخش »ساخت مواد 
شيميايي و محصوالت شيميايي«، گروه »ساخت 
س��اير محصوالت ش��يميايي« و طبقه »ساخت 
صابون و پاك كننده ها، فرآورده هاي تميزكننده 
و پرداخت كنن��ده، ان��واع عط��ر و فرآورده هاي 
بهداشتي« با نماد »اكتيو« در فهرست نرخ هاي 
بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده  است.

مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس تهران عنوان كرد در گفت وگو  با يك كارشناس مطرح شد

نقش الگوريتم ها در كاهش هيجانات كاذبسيمان ارزان ايران در بازارهاي صادراتي
صادرات كلينكر حتي اگر حاش��يه س��ود چنداني هم نداشته باشد، 
هزينه هاي ثابت و سربار توليد را پوشش داده و اشتغال زايي به همراه 

خواهد داشت.
به گزارش بورس نيوز، صنعت سيمان جزو صنايع پر بازده سال جاري 
بوده است. بررسي عملكرد شركت هاي سيماني نشان از رشد سودآوري 
اين شركت ها دارد. ضمن اينكه به نظر مي رسد با افزايش نرخ ارز و افت 
ارزش پول ملي، سيمان ايران در بازارهاي صادراتي هم جذاب شده و 
با وجود تمام محدوديت هاي ناشي از تحريم، اما سيماني ها صادرات 
قابل قبولي دارند. چند روز قبل »س��هرمز« از صادرات يك محموله 
40 هزار تني سيمان به مقصد آفريقا خبر داد كه اين خبر در صنعت 
سيمان ايران، بي نظير بود و ركوردي در ميزان نرخ بارگيري سيمان 

در كشور محسوب مي شد.
دبير انجم��ن صنفي كارفرمايان صنعت س��يمان هم چندي قبل از 
تقاضاي خريد كلينكر از ايران توسط چيني ها صحبت كرده بود و تاكيد 
كرده ب��ود در صورت پيدا كردن راهي براي انتقال ارز، حجم صادرات 
كلينكر به چين، بااهميت خواهد بود. با اين شرايط، صنعت سيمان 

كشور، چشم انداز مثبتي دارد.
بهروز زندي كارش��ناس و فعال صنعت سيمان در خصوص وضعيت 
صادرات سيماني ها بيان كرد: بعد از افزايش نرخ ارز در كشور، مشتريان 
صادراتي كه بازار سيمان ايران را هم رصد مي كنند، قيمت دالري خريد 
سيمان از ايران را كاهش دادند و اگرچه به لحاظ ريالي سيمان ايران 
افزايش قيمت داشت، ولي قيمت ها براي مشتريان صادراتي ارزان تر هم 
شد و همين موضوع سبب جذابيت سيمان ايران در بازارهاي صادراتي 
شد. نكته اينجا است كه به علت استفاده از انرژي ارزان قيمت، بهاي 

تمام شده سيمان ايران پايين است و سيمان ايران در بازارهاي صادراتي 
از مزيت رقابتي برخوردار است.

وي افزود: با اين وجود، صادرات س��يمان با چالش هايي مواجه است. 
نخس��ت آنكه تحريم هاي دريايي، حمل دريايي سيمان را به مقاصد 
دورتر همچون آفريقا با مش��كالتي روبرو كرده است. دومين مشكل، 
كمبود »بونكر« براي حمل زميني سيمان است. امكان توليد بونكر در 
داخل كشور فراهم است، اما اين اقدام نيازمند سرمايه گذاري خواهد 
بود. مشكل سوم، قيمت ارزان سيمان ايران در بازارهاي صادراتي است 
و سيمان ايران در بازارهاي صادراتي، ارزان تر از سيمان ساير كشورها 
است. صادرات سيمان ارزان قيمت، به معناي صادرات برق و گاز ارزان 
قيمت بوده و به نفع اقتصاد كشور نيست. عالوه بر اين نقل و انتقال ارز 

هم با مشكالتي مواجه است.
زندي اضافه كرد: صادرات س��يمان به ص��ورت فله و در حجم باال از 
طريق كشتي، مناس��ب ترين روش براي صادرات سيمان است. اگر 
تدبيري براي رفع مشكل حمل دريايي و انتقال ارز انديشيده شود و 
ضمنا صادرات هم با قيمت مناسبي صورت بگيرد، صادرات كلينكر به 
چين )يا ساير كشورها( فرصت مناسبي براي صنعت سيمان خواهد 
بود. چرا كه در حال حاضر صنعت س��يمان به دليل كمبود تقاضا با 
ظرفيت خال��ي مواجه بوده و با كمتر از ظرفيت نصب ش��ده، توليد 
مي كند. صادرات كلينكر حتي اگر حاشيه سود چنداني هم نداشته 
باشد، هزينه هاي ثابت و سربار توليد را پوشش داده و اشتغال زايي 
به همراه خواهد داشت. بنابراين موافق صادرات كلينكر هم هستم 
و اميدوارم با رونق صادرات سيمان و كلينكر، بتوان از تمام ظرفيت 

اين صنعت، استفاده كرد.

مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران ب��ا تاكيد بر توان 
پاسخگويي سيستم قديمي معامالت گفت: يكي از مهم ترين داليل 
توفيق اين سامانه، وجود تيم پشتيباني قوي در كنار سامانه هاست كه 

بروز برخي مشكالت را به طور چشمگير تقليل داده است.
به گزارش س��نا، روح اهلل دهقان، به روزرساني كامل زيرساخت هاي 
سامانه هاي معامالتي را زمان بر ارزيابي كرد و گفت: اين مهم در حالي 
پيگيري مي شود كه در تهيه آن به دليل بروز تحريم ها به توان داخلي 
تكيه كرده ايم. ضمن اينكه ايجاد زيرس��اخت مناسب و سامانه هاي 
مرتبط با بازار س��رمايه كار يك روز و دو روز نيست و اقدامي زمان بر و 

انرژي بر است.
وي با تاكيد بر اينكه متخصصين داخلي توان ايجاد اين زيرساخت ها 
را دارند تصريح كرد: با وجود افزايش 10 برابري حجم معامالت نسبت 
به سال گذش��ته و افزايش چندين برابري تعداد معامالت و تبادالت 
مالي بازار س��رمايه، همچنان س��امانه معامالتي قديمي پاسخگوي 

معامالت است.
دهقان افزود: اين توان پاس��خگويي به دليل وجود پشتيباني تيمي 
حرفه اي در پش��ت صحنه اس��ت كه س��امانه ها را به خوبي مديريت 
مي كنند. االن در حال توسعه دادن سامانه فعلي هستيم و بعد به سراغ 

سامانه پايه مي رويم تا به بازار سرمايه ارايه كنيم.

  افزايش سواد بورسي از بروز هيجان مي كاهد
دهقان در خصوص نقش فرهنگ س��ازي در بازار سرمايه و برگزاري 
جلسات آشنايي فعاالن بازار در راستاي پيگيري مسابقات الگوريتمي 
و ليگ ستارگان گفت: آنچه در تمام بازار هاي دنيا به عنوان يك ضرورت 

همواره پيگيري مي شود، نقش بسيار مهم آموزش در سرمايه گذاري 
درس��ت و اجتناب از هيجان به خصوص در بازارهاي مالي اس��ت.بر 
اين اس��اس، برگزاري برنامه هاي اينچنيني و اتفاقاتي همچون ورود 
الگوريتم ها به بازار س��رمايه مي تواند به كاه��ش هيجانات كاذب در 

معامالت كمك شاياني كند.
وي با تاكيد بر لزوم فراگيري آموزش هاي اوليه براي ورود هوشمندانه 
به بورس خاطرنشان كرد: چنانچه فرد با آمادگي علمي بيشتر در بازار 
سرمايه حضور يابد، مي تواند از ريسك هاي مترتب ناشي از عدم آگاهي 
خود بكاهد. ضم��ن اينكه با كنترل هيجان و عدم بروز رفتار هيجاني 

مي تواند از بروز رفتارهاي جمعي هيجاني در بازار جلوگيري كند.
مديرعامل ش��ركت مديريت فن��اوري بورس ته��ران، كاهش زيان 
سهامداران خرد حقيقي را مهم ترين مزيت كنترل هيجانات كاذب 
در بازار دانس��ت و افزود: ه��ر چه قدر رويداده��اي اينچنيني بتواند 
آموزش هاي تخصصي درستي را به فعاالن بازار ارايه دهد، مسلما در 
كنترل هيجانات بازار و سرمايه گذاري درست و جلوگيري از ضرر عموم 
سهامداران موثر خواهد بود.اين آموزش ها در كنار برنامه هاي شركت 

بورس مي تواند به ايجاد معامالت حرفه اي در بازار كمك كند.
دهقان در خصوص سياس��ت گذاري هاي س��ازمان بورس در ايجاد 
فرهنگ استفاده از الگوريتم ها معامالتي براي افزايش معامالت حرفه اي 
در بازار س��رمايه نيز گفت: كليت اين موضوع سياس��ت گذاري هايي 
است كه سازمان بورس و شركت اطالع رساني و خدمات بورس انجام 
مي دهند و در حوزه سياست گذاري اين نهادها است كه شكل صحيح 
معامالت را ارايه مي دهند. در اين زمينه برنامه هاي ويژه اي تدارك ديده 

شده است كه برگزاري برخي رويدادها نيز از جمله اين برنامه هاست.



تشكلها6اخبار

در مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري ميان خودروسازان با وزارت دفاع

دو خودروي سال رونمايي شدند
تعادل|

با حضور وزراي صمت و دفاع، تفاهمنامه همكاري ميان 
گروه صنعتي ايران خودرو و وزارت دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح به امضا رس��يد. اي��ن تفاهمنامه در 
راس��تاي داخلي سازي برخي قطعات اين صنعت بود. 
در ادامه اين مراسم، توليد خودروي دنا پالس توربو با 
گيربكس اتوماتيك در گروه خودروسازي ايران خودرو 
به صورت رس��مي آغاز و خودروهاي رانا سال و سورن 
سال نيز رونمايي ش��دند. رضا رحماني وزير صمت با 
اشاره به حجم داخلي سازي هاي انجام شده در كشور 
گفت: با وجود داخلي سازي هاي انجام شده، تاكنون يك  
ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو كاهش ارزبري، براي كشور 
رقم خورده است. رقم ياد شده براساس استانداردهاي 
جهاني، زمينه ايجاد حداقل ۱۰۰ هزار فرصت شغلي 
جديد را فراهم مي كند. وي با اش��اره به افزايش توليد 
روزانه خ��ودرو در ماه هاي اخير گفت: خودروس��ازان 
متعهد ش��ده اند كه معوقات خود را تا خرداد ماه سال 

آتي به صفر برسانند.
تفاهمنامه همكاري ميان صنعت خ��ودروي ايران با 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با حضور رضا 
رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت و امير س��رتيپ 
حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بسته شد. 
اين تفاهمنامه در راستاي داخلي سازي برخي از قطعات 
و ملزومات مورد نياز گروه صنعتي ايران خودرو توسط 
مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
راستاي جهاد خودكفايي و قطع وابستگي منعقد شد. در 
حاشيه امضاي اين تفاهمنامه از جهادگران خودكفايي 
قطعات خودرويي و قطعه سازان جهادگر تجليل و تقدير 
به عمل آمد. رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت 
در ابتداي اين نشست از امير سرتيپ حاتمي به عنوان 
يكي از مديران شايسته كشور و از حاميان صنعت دفاع 
تقدير به عم��ل آورد. وي در ادامه از مديران ش��ركت 
ايران خودرو نيز براي زحماتي كه طي يك سال اخير 

متحمل شده اند، تشكر و قدرداني كرد.

 100 هزار موقعيت شغلي ايجاد كرديم
رحماني افزود: در سايه تدبير مديران و همت كارگران 
اين شركت خودروسازي، ش��اهد آن هستيم كه آمار 
توليد روزانه ايران خودرو به ۲ هزار دس��تگاه افزايش 
يافته اس��ت. اين آمار توليد در حالي ثبت شده كه در 
گذشته نزديك، شاهد آن بوديم كه به دليل مشكالت 

و چالش ه��ا، نوس��اناتي در روند توليد ش��ركت هاي 
خودروسازي كشور، ايجاد ش��د. اما اكنون با تاكيد بر 
اهميت حفظ اين رقم از توليد، اميد داريم كه روند ياد 

شده حفظ شود و حتي تداوم يابد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت از تكميل خودروهاي كف 
پاركينگ ها به عنوان اقدامي جهادي ياد كرد و گفت: 
تالش شركت هاي قطعه س��ازي در تحقق اين مهم، 
بسيار اثرگذار بود. او خاطرنشان ساخت: اصالح رابطه 
ميان قطعه سازان و خودروسازان اهميت ويژه اي دارد 
چراكه اين اعتماد تاثير بسزايي در روند توليد خواهد 
داش��ت و درنتيجه آن نيز روند مناسبي در بازار ايجاد 

و حفظ مي شود.
وي با اشاره به داخلي سازي هاي انجام گرفته در صنعت 
گفت: حجم داخلي سازي هاي انجام شده، بدون شك 
بيشتر از آمارهاي اعالم شده توسط ميزهاي تخصصي 
وزارت صمت اس��ت؛ چراكه بخشي از اين هدف مهم 
توسط مردم و شركت هاي خصوصي محقق شده است. 
تاكنون يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو در حوزه هاي 
مختلف در چارچوب ميزهاي تخصصي، داخلي سازي 
شده كه رقم قابل توجهي است. ارايه اين گزارش بدون 
ترديد زمينه خوشحالي مقام معظم رهبري را فراهم 
مي كند. رحماني تاكي��د كرد: اين يك  ميليارد و ۲۰۰ 
ميليون يورو كاهش ارزبري داخلي س��ازي، بر اساس 
استانداردهاي جهاني حداقل ۱۰۰ هزار فرصت شغلي 

به وجود مي آورد. 

 معوقات خودروسازان تا خرداد صفر مي شود
رحماني با اش��اره به پيش فروش ه��اي خودرو گفت: 
رقم پيش فروش خودرو توس��ط خودروسازان بزرگ 
كش��ور، قابل مالحظه بود؛ اما اين شركت ها با همت 
قوي براي كاهش اين تعهدات اق��دام كردند. در حال 
حاضر نيز شاهد آن هستيم كه رقم قابل توجهي از اين 
تعهدات، اجرايي شده است. خودروسازان نيز متعهد 
 ش��ده اند كه اين معوقات خود را تا خرداد ماه سال آتي 

به صفر برسانند.
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت در بخ��ش ديگري از 
س��خنان خود، فرش��اد مقيمي را از مديران جهادي 
كش��ور خواند و افزود: ايشان جزو مديراني هستند كه 
تمام توان خود را براي كار، گذاشته اند. ما نيز با تمامي 
مديران ارشد وزارتخانه عهد بسته ايم كه جز كار اصلي 
خود كار ديگ��ري انجام ندهند و وقت خود را به كار در 

اين وزارتخانه اختص��اص دهند. وي همچنين تاكيد 
كرد: وزارت دفاع در توليد و داخلي سازي رقيب بخش 
خصوصي نيست. امير سرتيپ حاتمي هم به خوبي به 

اين موضوع اشاره كرده اند. 
رحماني با اشاره به برنامه تنظيم بازار و ثبات قيمت ها 
گفت: برنامه هايي ب��راي عرضه و فروش خودرو داريم 
كه به زودي اجرايي مي ش��وند. وي در همين راس��تا 
گفت: براي تنظيم بازار برنامه هايي براي انعقاد قرارداد 

بلندمدت با قطعه سازان در نظر داريم. 
وي خاطرنشان كرد: حذف شركت هاي چنداليه يكي 
ديگر از مهم ترين اقداماتي است كه به كاهش قيمت 
منجر مي ش��ود و از اين رو مورد توجه ما ق��رار دارد. او 
در ادامه قيمت و كيفيت خودرو را موضوعاتي مرتبط 
با ه��م عنوان كرد و گفت: خودروس��ازان بايد به جاي 
افزايش قيمت، روي افزايش بهره وري تمركز كنند و 
زمينه هاي الزم براي رشد آن را فراهم كنند؛ درنتيجه 

از يك سو قيمت خودرو كاهش مي يابد و از سوي ديگر 
نيز خودروسازان متضرر نخواهند شد.

وزير صمت همچنين با اشاره به اهميت خصوصي سازي 
صنايع گفت: واگذاري  صنايع به بخش خصوصي را با 
جديت دنبال خواهيم كرد. شركت هاي خودروسازي 
بايد واگذار ش��وند. اين مهم زمينه كاهش هزينه هاي 
مالي را فراهم مي آورد و اين امكان را فراهم مي كند تا به 

سمت كارهاي مهم و بزرگ پيش برويم.
وزي��ر صم��ت در ادامه اين نشس��ت گفت: ش��ركت 
ايران خ��ودرو بدنه فع��ال و مديريتي خوب��ي دارد. با 
رونمايي از خودروهاي جديد و تحويل به موقع خودروها 
به مشتريان، رضايتمندي مردم مجددا به دست مي آيد. 
مردم نبايد احس��اس كنند كه در ف��روش خودروها 
تبعيض قائليم يا از رانت و تبعيض حمايت مي كنيم. 
بنابراين اگر نمايندگي فروشي را مشاهده كنيم كه به 
دنبال اخالل در بازار باشد، امتياز آن را لغو مي كنيم. وي 

خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري بارها فرموده اند 
كه صنعت خودرو صنعتي پيشران است و به آينده آن 

بسيار اميدوارم. 
در اين مراس��م خودروهاي رانا س��ال و سورن سال با 
حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت و دفاع در گروه 
خودروس��ازي ايران خودرو معرفي و رونمايي شدند. 
وزراي صمت و دفاع از خطوط توليد دنا پالس توربو با 
گيربكس اتوماتيك و خودروهاي رانا سال و سورن سال 

نيز بازديد به عمل آوردند. 
در همين ح��ال وزراي صنعت، معدن و تجارت و دفاع 
از نمايش��گاه دايمي توانمندي ه��ا و نيازمندي هاي 
ساخت داخل گروه ايران خودرو بازديد به عمل آوردند. 
امير س��رتيپ حاتمي در اين بازدي��د اطمينان خاطر 
داد كه وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح تنها 
داخلي س��ازي قطعاتي را مي پذيرد كه هيچ ش��ركت 

سازنده اي براي توليد آنها اعالم آمادگي نكرده باشد. 

بازخواني و راهكارهايي براي اصالح ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي
كميس��يون انرژي و محيط زيس��ت ات��اق تهران با 
همكاري معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق، يك طرح 
مطالعاتي در حوزه بررسي اثرگذاري و تبعات ضوابط 
و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و 
توليدي را به انجام رس��انده اند كه عالوه بر نقد برخي 
مصوبات قديمي موجود، پيش��نهادها و راهكارهايي 
براي بهبود اثرگ��ذاري اين ضوابط ب��ر فعاليت هاي 
صنعتي و محيط زيس��ت ارايه مي دهد. در نشس��ت 
كميسيون انرژي و محيط زيست و معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، نتايج طرح مطالعاتي 
»ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي 

صنعتي و توليدي« مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
اين ط��رح مطالعات��ي با حماي��ت اتاق ته��ران و به 
درخواس��ت كميس��يون انرژي و محيط زيس��ت با 
هدف عارضه يابي و ارايه پيش��نهادهاي كارشناسي 
با رويكرد اص��الح و بهبود رويه موجود در راس��تاي 
توسعه و ش��كوفايي فعاليت هاي صنعتي و خدماتي 
و صيانت از محيط زيس��ت، انجام شده است. معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران نيز بر حسن انجام 
اين پروژه مطالعاتي نظارت داش��ته است. به گزارش 
روابط عمومي ات��اق تهران، در ابتداي اين نشس��ت 
ك��ه با حضور مع��اون بررس��ي هاي اقتص��ادي اتاق 
تهران، اعضاي كميس��يون انرژي، صنعتگران حوزه 
انرژي و البته فعاالن محيط زيس��ت برگزار شد، رضا 
پديدار رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق 

تهران، با اش��اره به اينكه اين طرح از دو سال پيش در 
دستوركار كميسيون قرار گرفته است، افزود: موانعي 
كه براي استقرار كارآمد واحدهاي صنعتي وجود دارد، 
هزينه هايي را براي بنگاه هاي اقتصادي و كسب و كار 
كش��ور تحميل كرده  اس��ت، از اي��ن رو در مطالعه و 
پژوهشي كه با حمايت اتاق تهران صورت گرفت، به 
دنبال راهكارهايي براي برون رفت از مشكالت و موانع 
اين بخش و ارايه پيش��نهادهاي بخش خصوصي به 

دستگاه هاي مربوطه هستيم.
در ادامه، بهزاد رييسيان، سرپرست مطالعه اين طرح به 
تشريح اقدامات صورت گرفته پرداخت. او تصريح كرد: 
اين مطالعه به دنبال آن است تا بررسي كند كه پس از 
گذشت ۲۰ سال از تصويب و اجراي قوانين و ضوابط 
استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي، اين قوانين تا 
چه اندازه به اهداف خود رسيده و روند بهبود وضعيت 
محيط زيست چگونه است. به گفته وي، نيم نگاهي به 
روال قانونگذاري و تكوين و توسعه قوانين و مقررات 
زيست محيطي در ايران، به طور ضمني نشان مي دهد 
ك��ه جامعه اي��ران تقريبا از ابت��داي جنبش محيط 
زيست و توجه جهاني به موضوعات زيست محيطي، 
در س��طوح باالي تصميم گيري و سياست گذاري به 
اين موضوع توجه جدي داش��ته و تقريبا هماهنگ با 
جنبش هاي جهاني حركت كرده  است. همچنين به 
گفته رييسيان، ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي، به 
موازات قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و آيين نامه 

ارزيابي اثرات پروژه هاي توسعه، از نخستين مصوبات 
قانوني به حساب مي آيد كه فصل تازه اي در مديريت 
و حكمراني محيط زيست كش��ور رقم زده  است. وي 
افزود: ضوابط اس��تقرار صنايع، در نظام حكمراني و 
حقوق محيط زيست كش��ور از اين نظر داراي نقش 
و اهميت ويژه اس��ت كه اين ضوابط به نوعي در ميانه 
دو ديدگاه آمايشي و حمايت كيفري از محيط زيست 
قرار دارد، به اين معني كه ضوابط اس��تقرار از يك رو 
در پي پيش��گيري از مكان يابي و استقرار واحدهاي 
صنعتي در مناطقي است كه از نظر زيست محيطي 
مناسب نيستند و از طرف ديگر، يك مجموعه ضوابط 
غيرمنعطف براي كل كش��ور ب��دون در نظر گرفتن 
ش��رايط و ويژگي هاي مختلف س��رزميني پيشنهاد 
مي كند كه بيشتر به صورت ممنوعيت زا، واكنشي و 

در حد حمايت كيفري است.
سرپرس��ت اين طرح مطالعاتي در ادامه افزود: يكي 
از قديمي ترين اي��ن مقررات، مربوط به قانون بودجه 
س��ال ۱3۲8 و مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در 
ش��عاع ۱۲۰ كيلومتري تهران در سال ۱346 است 
كه بعدها به مبناي اصلي تعيين فاصله براي استقرار 
صنايع در حريم ديگر كالن شهرها و مراكز استان ها 
هم بدل شد به طوري كه اس��تقرار برخي صنايع، در 
شعاع 5۰ كيلومتري اصفهان در قبل از سال ۱35۰ و 
در شهرهاي تبريز، شيراز، اهواز، اراك و مشهد نيز تا 
شعاع 3۰ كيلومتري ممنوع شد. به گفته وي، عمده 

اين مصوبات ماهيت واكنشي دارند به اين معني كه 
عمدتا در واكنش به مش��كالت زيست محيطي بارز 
پيشنهاد شده و به تصويب رس��يده  است. رييسيان 
در ادامه به بررسي ساير كشورها و مقايسه آن با ايران 
اشاره كرد و افزود: در مطالعه و بررسي صورت گرفته، 
تعيين ضوابط خط��ي براي ايج��اد ممنوعيت براي 
اس��تقرار صنايع در هيچ كدام از كشورها يافت نشده 
است و در عوض، رويه ارزيابي اثرات زيست محيطي و 
به طور خاص، رويه غربالگري و تعيين سطح و جزييات 
ارزيابي، تقريبا در همه كشورها به شكل هاي گوناگون 
وجود دارد. وي س��پس به بخش هايي از جمع بندي 
و نتاي��ج اين ط��رح مطالعاتي اش��اره ك��رد و افزود: 
استفاده كنندگان از بخش صنعت، نمونه هاي بسياري 
ارايه مي كنند كه تقس��يم بندي و رده بندي صنايع، 
با واقعيت مي��زان آاليندگي واقعي صنايع همخواني 
معن��ي داري ندارد و اي��ن نقيصه حتي م��ورد تاييد 
پديدآوردندگان ضوابط استقرار نيز قرار گرفته است.

او افزود: از ديگر اش��كاالت و كاس��تي هاي آشكار در 
ضوابط استقرار، تعيين ميزان آلودگي بر اساس تناژ 
يا ظرفيت توليد است به طوري كه ظرفيت توليد تنها 
مي تواند به عنوان يك��ي از پارامترهاي تعيين كننده 
ميزان احتمالي آالينده ها و اثرات زيس��ت محيطي 
ي��ك واحد صنعت��ي در نظر گرفته ش��ود ك��ه البته 
لزوما هيچ ارتباط خط��ي معني داري با ميزان واقعي 
آالينده ه��ا و اث��رات زيس��ت محيطي فعاليت واحد 

صنعت��ي ندارد. همچني��ن به گفته سرپرس��ت اين 
ط��رح مطالعاتي، نتايج اين طرح نش��ان مي دهد كه 
فواصل و حريم هاي تعيين ش��ده مبناي كارشناسي 
يا علمي مش��خص و ش��فافي ندارد. وي در ادامه به 
برخي اقدامات و اصالحات پيش��نهادي، اشاره كرد و 
افزود: تقويت پاسخگويي و شفافيت در رويه اعطاي 
مجوزها از طريق اطالع رساني به روز از طريق سايت 
سازمان حفاظت محيط زيست، تقويت پاسخگويي 
و شفافيت عملكرد زيست محيطي صنايع، استقرار 
آزمايش��ي رويه غربالگ��ري و آزمون اوليه زيس��ت 
محيطي، در نظر گرفتن مشوق ها و ضوابط منعطف 
براي صنايعي كه در گذشته عملكرد زيست محيطي 
مطل��وب داش��ته اند، از جمله اقدام��ات كوتاه مدت 
مي تواند باش��د در ميان مدت نيز، اقدام براي بهبود 
روي��ه ارزيابي اثرات موجود در س��طح قانون مصوب 
مجلس و مشاركت و ظرفيت سازي استفاده از نظرات 
و ديدگاه هاي استفاده كنندگان در بازنگري هاي آتي 

پيشنهاد مي شود.
در پايان ارايه اين طرح مطالعاتي، رضا پديدار رييس 
كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران، از بررسي 
و هم افزايي بيش��تر فعاالن بخ��ش خصوصي و طرح 
ديدگاه هاي آنان روي اين پروژه، با برگزاري جلسات 
ديگري خب��ر داد تا به گفته وي پ��س از جمع بندي 
نهايي، اين طرح از سوي اتاق تهران در اختيار مراجع 

تصميم گير كشور قرار گيرد.
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نامه اي به روحاني براي 
تخصيص ارز واردات كاال

دبي��ر اتحاديه واردكنن��دگان نهاده هاي دام و 
طيور از ارس��ال نامه اي به رييس قوه مجريه به 
منظور تامين ارز مورد نياز واردات خبرداد. در 
نشست هم انديشي اعضاي اين اتحاديه كه در 
سالن كنفرانس اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، 
كورش سيامك دبير اتحاديه با اعالم اين مطلب 
اظهارك��رد: اين نامه خطاب ب��ه رييس دولت 
دوازدهم ب��را تامين و تخصي��ص ارز موردنياز 
كاالهاي رس��وبي و در صف تخليه نوشته شده 
اس��ت. وي با تاكيد بر ضرورت تامين ارز مورد 
نياز براي كاالهاي رس��وب يافته در گمركات 
كش��ور تصريح كرد: با توجه به واردات بيش از 
پيش بيني نياز به كاالهاي اساس��ي و باالخص 
نهاده ه��اي دام و طيور ك��ه به رغم تحريم هاي 
ظالمانه، به اعتبار و توسط واردكنندگان بخش 
خصوصي وارد كشور شده و در گمركات رسوب 
يافته ظاهرا برخي از اقالم مانند كاالي جو كه 
در زمره اصلي ترين نهاده خوراك دام مي باشد 
از اولويت ه��اي وزارت صم��ت براي تخصيص 
ارز خارج شده اس��ت و به نظر مي رسد تا پايان 
سال ارزي براي واردات اين محصول تخصيص 

پيدا نكند.
سيامك تصريح كرد: امسال واردات جو نسبت 
به سال قبل دو برابر و انبار شده است با اين حال 
ارز مورد نياز واردات اي��ن كاال از اولويت خارج 

شده است. 
دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور 
ايران خاطرنشان كرد: چنانچه ارز مورد نياز براي 
اين گونه كاالها كه در حال حاضر موجود است و 
هيچ گونه تهديدي براي خروج ارز بدون كنترل 
به حس��اب نمي آيد تخصيص و تامين نش��ود، 
بيم آن مي رود كه تجار با س��ابقه و معتبر كه در 
شرايط بحراني موجود به عنوان سربازان جنگ 
اقتصادي بي محابا به خط زده اند بدون پشتيباني 
دولت، زمينگير شده و فاجعه اي غير قابل جبران 
به كشور تحميل شود. سيامك اظهار اميدواري 
نمود كه همچون گذش��ته دولت با استفاده از 
ظرفيت هاي بالقوه موجود در بخش خصوصي 
كه عمال به توان بالفعل درآمده به سالمت از اين 

گردنه دشوار عبور كند.

قيمت 100 كاال به صورت 
روزانه رصد مي شود

ايلنا|رييس سازمان حمايت از توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان در خصوص بازرسي و نظارت 
بر واحدهاي عرضه كننده كاال در روزهاي منتهي 
به پايان سال گفت: بازرس��ي و نظارت وظيفه 
 اتحاديه ه��ا و اتاق هاي اصناف اس��ت و آرزوي 
ما اين اس��ت كه در بازار حضور نداشته باشيم 
و نظارت تماما توس��ط اصناف ص��ورت بگيرد. 
هدف ما اين است كه از توان اتحاديه ها استفاده 
كنيم اكن��ون نيز تعامل خوبي ب��ا اتاق اصناف 
داريم و سعي داريم براي نظارت در بازار به آنها 

كمك كنيم. 
عباس تابش همچنين در خصوص بيش��ترين 
ميزان ش��كايت بعد از افزاي��ش قيمت بنزين 
به س��ازمان حمايت گفت: ميوه، س��بزيجات، 
خواروبار، نان، مرغ بيش��ترين ش��كايات را در 
اين مدت داشته اس��ت در بخش خدمات نيز، 
رستوران، تعميرگاه خودرو، حمل و نقل شهري، 
پاركينگ و مشاوره امالك نيز در صدر شكايت ها 
بوده ك��ه مهم تري��ن عناوين تخلفات ش��امل 
گرانفروشي و كم فروشي بوده است. تابش ادامه 
داد: از تعداد شكايات ثبت شده در سامانه به 97 
درصد آن رس��يدگي شده يعني به شخصي كه 
گزارش تخلف داده جواب داده ش��ده و بقيه در 

حال بررسي است.
وي ادامه داد: ما با اس��تفاده از سامانه آپ روزانه 
قيمت صد قل��م كاالي اصلي را در اختيار مردم 
قرار مي دهيم تا رنج قيمتي را بدانند. از زماني كه 
اين سامانه راه اندازي شده هشت ميليون بازديد 
داشته و 95۰4 شكايت در آن ثبت شده است. 
ما از مردم تقاضا داريم كه از اين سامانه استفاده 
كنند و جلوي گرانفروشي را بگيرند. ما اين صد 
قلم كاال را هر روز در كل كش��ور رصد مي كنيم 
ضمن آنكه با توجه به نوسانات و اتفاقات بازار در 
ابتداي هر هفته پنج قل��م كاال را براي تيم هاي 
بازرس��ي مش��خص خواهيم كرد كه به صورت 
تخصصي بر قيمت آنها نظارت كنند به طور مثال 
در هفته جاري، شكر، جوجه يك روزه، الستيك 

و ورق هاي فوالدي در اين ليست است. 
رييس س��ازمان حماي��ت از توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان در خصوص بررسي پرونده هاي 
تخلف��ات در س��ازمان حماي��ت گف��ت: امروز 
هيچ كس نمي تواند بگويد كه با يك امضا پرونده 
به تعزيرات مي رود يا قيم��ت يك كاال افزايش 
يا كاهش پي��دا مي كند به طور كل��ي ديگر در 
سازمان حمايت هيچ اتفاقي با يك امضا صورت 
نمي گي��رد بلكه براي تمام اي��ن فرآيندها يك 
كارگروه تشكيل شده و دفاتر تخصصي به همراه 
معاونت ها تصميم گيري نهايي را انجام مي دهند 
به طوري كه براي قيمت گذاري يك كاال حداقل 
۱۲ نفر درگير هس��تند اين اتفاق كمك كرده 
كه بحث فس��اد و احتمال سوءاستفاده در اين 

سازمان به صفر برسد.
تابش ادامه داد: در روند رس��يدگي به تخلفات 
نيز يك گروه با رياست شخص بنده به پرونده ها 
رسيدگي مي كند اينكه يك پرونده به تعزيرات 
فرستاده شود يا برگشت بخورد تماما توسط اين 
گروه بررسي مي شوند شايد اين امر زمان ببرد اما 
اطمينان و صحت از اقدام مهم تر از سرعت است 
هر چند اعتقاد داريم بايد كار مردم در كمترين 

زمان رسيدگي شود.

برابر نامه رييس س��ازمان توسعه تجارت، به انجمن 
ملي خرماي ايران و ساير نهادهاي بخش خصوصي، 
صادرات خرما از تاريخ ۱5 فروردين تا 3۱ ارديبهشت 
سال ۱399 مش��مول عوارض صادراتي  مي شود. در 
حالي كه چندي قبل، رييس كميسيون كشاورزي و 
صنايع تبديلي اتاق تهران، با اشاره به كاهش شديد 
صادرات و افزايش توليد، درخواست كرده بود عوارض 

بر صادرات خرما وضع نشود.
سازمان توسعه تجارت طي نامه اي به رييس انجمن 
ملي خرم��اي ايران از وضع عوارض بر صادرات خرما 
در دو ماه نخس��ت س��ال آينده خبر داده و خواستار 
اعالم پيش آگهي به جامع��ه تجار، صادركنندگان و 
تش��كل هاي مرتبط با اين حوزه ش��ده است. حميد 
زادبوم در نامه خود به رش��يد فرخ��ي، عنوان كرده 
ك��ه اين تصمي��م، خروجي جلس��ات كارگروه هاي 
تخصصي با حضور حسين مدرس خياباني، قائم مقام 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت در امور بازرگاني بوده 
است و نرخ عوارض نيز در آينده نزديك اعالم خواهد 
ش��د. با توجه به اينكه ماه مبارك رمضان همزمان با 
ارديبهشت ماه سال آينده است، به نظر مي رسد اين 
تصميم دولت براي تنظيم بازار خرما در اين ماه باشد. 
اين تصميم در حالي گرفته ش��ده اس��ت كه فعاالن 
بخش خصوصي و به طور مشخص رييس كميسيون 
كش��اورزي و صنايع تبديلي ات��اق بازرگاني تهران 
پيش از اين و در حضور قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تجارت با اش��اره به افزايش توليد و كاهش ش��ديد 

صادرات، مخالفت خود را با وضع هرگونه عوارض بر 
صادرات خرما اعالم كرده بودند.

احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون كشاورزي و 
صنايع تبديلي ات��اق بازرگاني تهران، در چهارم دي 
ماه و در جريان نشس��ت كميسيون تسهيل تجارت 
و توس��عه صادرات اتاق بازرگاني تهران كه با حضور 
حسين مدرس خياباني، قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تجارت در امور بازرگاني در اتاق تهران برگزار شد، با 
وضع عوارض بر صادرات خرما براي تنظيم بازار اين 
محصول در ماه مبارك رمض��ان مخالفت كرده بود. 
فرشچيان براي تشريح مخالفت خود با وضع عوارض 
بر صادرات خرما گفت: س��ال ۱397 توليد خرما در 
كشور به 8۰۰ هزار تن رسيد و حدود 38۰ هزار تن از 
اين محصول صادر شد. يعني حدود 5۰ درصد توليد 
در مس��ير صادرات قرار گرفت. در سال جاري توليد 
خرما به حدود يك ميليون تن  مي رسد اما صادرات 
خرما 8 ماهه نخست سال خرما حدود ۱۰۰ هزار تن 
برآورد شده است. اين بدان معناست كه صادرات اين 
محصول با كاهش ۲7۰ ت��ا ۲8۰ هزار تني صادرات 
مواجه ش��ده است. بنابراين، كش��ور اكنون با حجم 
باالي موج��ودي خرما مواجه اس��ت و كااليي كه با 
مازاد توليد مواجه شده، نبايد مشمول عوارض شود. 
مي توان گفت كه بخشي از كاهش صادرات خرما در 
سال جاري، نتيجه وضع عوارض بر اين محصول در 

سال گذشته است.
با اين همه نامه اخير سازمان توسعه تجارت از تصميم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ب��ر وضع عوارض بر 
ص��ادرات خرما حكايت دارد. ضم��ن اينكه دولت از 
انتشار آمار صادرات و واردات كاال امتناع كرده و جز 
ارقام كلي، جزيياتي از ميزان صادرات خرما منتشر 

نكرده است.
متن كامل نامه حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه 
تجارت، به انجمن ملي خرما به شرح زير است: »پيرو 
مذاك��رات انجام گرفت��ه و تصميم��ات متخذه، در 
جلسات كارگروه هاي تخصصي در حضور قائم مقام 
وزي��ر در ام��ور بازرگان��ي، صدور هر گون��ه خرماي 
صادرات��ي توليدي كش��ور از تاري��خ ۱5 فروردين 
لغايت 3۱ ارديبهشت سال ۱399 مشمول عوارض 
صادراتي بوده و ميزان عوارض متعلقه متعاقبا اعالم 
خواهد شد. خواهشمند است در راستاي پيش آگاهي 
به جامع��ه تج��ار و صادركنندگان كش��ورترتيبي 
اتخ��اذ گردد تا موضوع به نح��و مقتضي و به صورت 
فراگير، به كليه تشكل هاي مرتبط، صادركنندگان 
و فعالين اين بخش اطالع رس��اني گردد. همچنين 
در راستاي اجراي سياست هاي تنظيم بازار، امكان 
عرضه مس��تقيم خرما از طريق ميادين ميوه و تر بار، 
فروش��گاه هاي زنجي��ره اي، تعاوني ه��اي توزيعي و 
صنوف منتخب برقرار ش��ده و انتظار داردآن انجمن 
محترم به عنوان تشكل فراگير و تاثيرگذار در توليد و 
صادرات خرما حداكثر همكاري الزم را مبذول داشته 
تا شاهد آرامش بازار داخل و شكوفايي صادرات كشور 

در اين حوزه باشيم.«

آمار تجارت خارجي كش��ور حاكي از تحقق رقم 7۲ 
ميليارد دالر اس��ت كه 35 ميلي��ارد و 5۰۰ ميليون 
دالر آن به صادرات تعلق دارد؛ نكته مهم اينكه بخش 
معدن و صنايع معدني به دنبال كس��ب س��هم ۲5 
درصدي از صادرات غير نفتي است. به گزارش ايرنا 
آمار رسمي پارسال گواه آن است كه ارزش صادرات 
بخش معدن وصنايع معدني به رقم 9.۲ ميليارد دالر 
رسيد كه ۲۱ درصد كل صادرات را به خود اختصاص 
داد و زنجيره هاي فوالد، مس، سرب و روي و ...از اين 
موقعيت برخوردار ش��دند ك��ه در مجموع صادرات 

غيرنفتي نقش آفرين باشند.
آمار تجارت خارجي كشور در ۱۰ ماهه امسال گوياي 
دست يافتن به رقم 35 ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر 
اس��ت و واردات نيز 36 ميليارد و ۱۰۰ ميليون دالر 
برآورد شده كه نشان دهنده 7۲ ميليارد دالر حجم 
تجارت خارجي اس��ت و عالوه براي��ن مجموع وزن 
ص��ادرات و واردات طي دوره اين گ��زارش به ۱45 
ميليون تن رسيد. واقعيت اينكه دولت در انديشه آن 
است كه ارز حاصل از صادرات را به واردات كاالهاي 
اساسي و واسطه اي اختصاص دهد و براين اساس 7۰ 
درصد واردات كش��ور كاالي واسطه اي براي توليد و 

۱۰ تا ۱5 درصد كاالي سرمايه اي است.
گزارش هاي رس��مي حاكي از آن اس��ت كه واردات 
كاالي واسطه اي، حتي كاالهاي ممنوعه در مناطق 
آزاد، با ه��دف توليد و ايجاد ارزش افزوده آزاد بوده و 
نياز به ثبت س��فارش ندارد، به اين شرط كه كاالي 

توليد شده بالفاصله از همان منطقه آزاد صادر شود. 
نكته ديگر، رشد ۲۰ درصدي صادرات امسال به لحاظ 

وزني نسبت به مدت ۱۰ ماهه 97 است.
اقالم بخ��ش معدن و صناي��ع معدني ايران در س��ال 
گذشته به ۱۲۱ كشور جهان صادر شد و تعداد دو هزار 
و ۲۰۰ شركت بازرگاني و توليدي فعال در اين ارتباط 
نقش آفريني داشتند.همچنين تعداد 6 كشور عراق، 
چين، امارات، تركيه، اندونزي و افغانستان مقاصد عمده 
صادرات بخش معدن و صنايع معدني بودند كه نيمي از 

آنها از مرز زميني صادرات ايران را جذب كردند.
برآورد ش��ده كه امس��ال صادرات غيرنفتي ايران از 
رقم 44 ميليارد دالر فراتر رود و س��هم بخش معدن 
 وصنايع معدني نيز از ۲۱ درصد پارس��ال به س��طح

۲5 درصدي برسد. 
آماره��اي رس��مي وزارت صنعت، مع��دن وتجارت 
گوياي تحق��ق 7.7 ميليون تن صادرات ش��مش و 
تولي��دات فوالدي در دوره 9 ماهه امس��ال اس��ت و 
برآورد شده كه تا سطح ۱۰يا ۱۱ ميليون تن صادرات 
اين فلز راهبردي محقق شود. چنانچه رقم متوسط 
فروش 385 دالر در هر تن ب��راي توليدات فوالدي 
درنظر گرفته ش��ود، برآورد مي ش��ود ك��ه مجموع 
ارزش صادرات اي��ن بخش چهار تا 4.5 ميليارد دالر 
ثبت ش��ود. همچنين مس و آلومينيوم نيز بخشي از 
توليدات خود را روانه بازارهاي صادراتي خواهند كرد 
كه در چارچوب نقش آفريني اين بخش در صادرات 

غيرنفتي است.

معدن به دنبال سهم ۲۵ درصدي از صادرات صادرات خرما مشمول عوارض صادراتي  مي شود



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

گزارش »تعادل« به بهانه فراخوان طرح احداث پتروپااليشگاه با تسهيالت صندوق توسعه ملي

خصولتي ها، پاشنه آشيل طرح هاي پتروپااليشگاهي

زنگنه: درباره صادرات نفت عدد نمي دهم تغيير قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده مسكوت است

توليد زودهنگام نفت سردار جنگل در دستور كار است

گروه انرژي|
ديروز هوش��نگ فالحتيان، معاون امور برنامه ريزي 
وزير نفت ضمن اعالم انتشار فراخواني براي طرح هاي 
پااليشگاهي و پتروپااليشگاهي با استفاده از سرمايه 
مردمي، بيان كرد كه سرمايه  گذاران اين طرح مي توانند 
براي دريافت خوراك از تسهيالت صندوق توسعه ملي 
بهره ببرند. فالحتيان با بيان اينكه روح قانون حمايت 
از احداث پااليش��گاه ها و پتروپااليشگاه ها با استفاده 
از س��رمايه گذاران مردمي مبتني بر اين است كه ۳۰ 
درصد از س��رمايه مورد نياز توسط خود سرمايه گذار 
تامين و مابقي نيز از طريق مش��اركت، بازار سرمايه و 
تسهيالت بانكي تامين شود، اظهار كرد: پس از احداث 
پااليش��گاه تا مدتي خوراك مورد نياز پااليشگاه ها و 
پتروپااليشگاه ها به صورت نس��يه در اختيار آنها قرار 
مي گيرد و ما اين تنفس خوراكي كه به آنها مي دهيم در 
واقع به دليل اين است كه بتوانند تسهيالت را پرداخت 
كنند. به گفته او، اعطاي اين خوراك به عنوان يك وام 
براي سرمايه گذاران تلقي مي شود و با اين طرح احتماال 
در چهار سال آينده، ايران از صادرات نفت خام بي نياز 
خواهد ش��د، ضمن اينكه درآمدها هم افزايش يافته و 

مقاومت در برابر تحريم ها نيز محكم تر مي شود.
به گفته يك مق��ام آگاه در وزارت نفت، مكانيزم طرح 
مذكور بدين شرح اس��ت كه دولت بابت احداث واحد 
پتروپااليشگاهي پولي به بخش خصوصي نمي دهد و 
فقط به آنها تنفس خوراك اعطا مي شود. يعني منابع 
س��رمايه اي را بايد خود بخش خصوصي فراهم كند و 
چون اين صنايع نوپا هس��تند، دولت به آنها خوراك 
مي دهد و پول آن را از منابع صندوق توسعه ملي اخذ 
مي كند. پس از پاي��ان مهلت تنفس، اين واحدها پول 
خوراك را با نرخي كه توافق كرده اند به صندوق توسعه 

ملي پرداخت خواهند كرد.

  هشدار تكرار تجربه نيروگاه سازان با صندوق 
توسعه ملي

اين منبع آگاه در پاس��خ به اين پرس��ش »تعادل« كه 
آيا اين بازپرداخت ريالي خواهد ب��ود يا ارزي؟ ضمن 
ابراز بي اطالع��ي از اين موضوع بيان ك��رد كه از آنجا 
كه همه طرف ها داخلي هس��تند، به طور منطقي بايد 

بازپرداخت ها ريالي صورت بگيرد.
اين پرس��ش از آن جهت اهميت دارد كه در اين روزها 
شاهد نقره داغ ش��دن صنعت نيروگاه داران خصوصي 
به خاطر دريافت وام هاي ارزي از صندوق توسعه ملي 

هستيم. بخش خصوصي نيروگاه ساز كه پيش از سال 
97 منابع ارزي را به ي��ورو از اين صندوق وام گرفتند 
و خرج توس��عه واحدهاي نيروگاهيشان كردند، پس 
از  سه برابر ش��دن نرخ ارز در بهار سال 97 با مشكالت 
عديده اي در بازپرداخ��ت بدهي هاي خود به صندوق 
مواجه شدند. اين شركت ها كه ناچارند فروش برق را 
به ريال انجام دهند، با اين مشكل مواجه اند كه اقساط 
وام خود را بايد به يورو بازپرداخت كنند و بدين ترتيب 
مبلغ اقساطشان سه برابر شده است. با توجه به آنكه در 
همه جاي جهان حاشيه سود پااليشگاه ها ناچيز است، 
بيم آن مي رود كه در ص��ورت توافق براي بازپرداخت 
بدهي پتروپااليش��گاه ها به صندوق توس��عه ملي به 
صورت ارزي، چنانچه شاهد كاهش مجدد ارزش پول 
ملي باشيم، توجيه پذيري اقتصادي اين واحدها به كل 
از بين ب��رود و توانايي بازپرداخت اقس��اط وام خود به 
اين صندوق را نداش��ته باشند. مقام مسوول در وزارت 
نفت در اين باره پاس��خ داد كه چون قرار اس��ت بخش 

خصوصي سرمايه گذاري كند، مسووليت تقبل ريسك 
پروژه هم بر عهده بخش خصوصي است و در طرح هم 
پيش بيني شده است كه وزارت نفت متناسب با حجم 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در در كدام از پروژه هاي 

پتروپااليشگاهي به آن خوراك اختصاص دهد.

  لزوم حركت به سمت توليد فرآورده
مقام مس��وول در وزارت نفت افزود كه به نظر مي رسد 
طرح مذكور به دو دليل طرح خوبي باشد. يكي اينكه 
حتي اگ��ر تحريم ها هم برطرف ش��وند، ب��ا توجه به 
وضعيت حاكم بر عرضه نفت، بازار نفت خام براي ايران 
بازار اميدبخشي نخواهد بود. در حال حاضر دو عدد از 
بازارهاي مهم س��نتي نفت ايران، يعني كره جنوبي و 
ژاپن از بين رفته اس��ت و در صورت رفع تحريم ها هم 
امكان بازگش��ت كامل اين بازارها وجود ندارد. دو بازار 
ديگ��ر، يعني چين و هند هم تحت فش��ار زيادي قرار 
دارند. بنابراين اي��ران نبايد خيلي بر روي فروش نفت 

خام حساب باز كند و بايد به سمت توليد فرآورده برود. 
از اين رو، طرح مذكور طرح خوبي است.

پيشتر، »روزنامه تعادل« در مصاحبه با مهدي حسيني، 
رييس كميت��ه بازنگ��ري در قرارداده��اي نفتي نيز 
درباره توجيه اقتصادي پروژه هاي احداث پااليشگاه و 
پتروپااليشگاه در صورت حمايت دولتي به شكل اعطاي 
خوراك پرسيده بود. حسيني ضمن تاييد حمايت دولت 
از پروژه ها در شرايط خاص، پاسخ داد كه اعطاي خوراك 
رايگان )يا نسيه( به پااليشگاه ها مي تواند باعث شود كه 
در درازمدت پااليش��گاه ها با مشكل توجيه اقتصادي 
روبرو شوند و حمايت دولت از سرمايه گذاران مي تواند 
از راه هاي ديگري مثل تأمين ارز خوراك براي پااليشگاه 

تأمين شود.

  خطر رانت خواري خصولتي
بهار امس��ال، حمله هاي مختلف و هماهنگي از طرف 
رسانه هاي خاص و برخي نمايندگان مجلس با مركزيت 

بي توجهي وزير نفت به پااليشگاه سازي متوجه بيژن 
زنگنه ش��د. روزنامه »تعادل« ضمن اع��الم اينكه در 
اينجا قصد قضاوت عملكرد وزير و وزارت نفت را ندارد و 
نمي خواهد از اين مقام مسوول جانبداري يا انتقاد كند، 
توجه خ��ود را به جريان س��ازي هاي آن دوره تاريخي 
مبذول داشته و معتقد است، انگيزه هايي پشت پرده 
جهت فش��ار به وزارت نفت وجود داش��ته تا با احداث 
پتروپااليشگاه ها با شرط اختصاص تنفس خوراك 2 
ساله موافقت كند. در ميانه حمله هاي رسانه اي به وزير 
نفت كه چرا با ساخت پااليشگاه مخالف است، برخي 
نمايندگان مجلس نامه اي انتقادي با همين مضمون 
را به امضا رساندند و در مركز پژوهش هاي مجلس نيز 
گزارشي انتشار يافت كه پيشنهاد ساخت پتروپااليشگاه 
با استفاده از سرمايه مردمي و شرط اختصاص خوراك 
رايگان )و يا به صورت نس��يه( به مدت 2 س��ال به اين 
واحدها را مطرح كرد. در همان بازه زماني موضوعات 
ديگري مثل خبر پيدا ش��دن كارتخوان در دفتر وزير 
مطرح شد و برخي نمايندگان مجلس نيز حمله هايي 
را به وزير ترتيب دادند و اتهاماتي مطرح شد كه حتي 
وزارت اطالعات را هم به ميانه ميدان كشاند و مجبور به 
واكنش و تكذيب كرد. اكنون اما شاهد اجراي طرحي 
هستيم كه بندهاي آن مشابه پيشنهادات بهار و تابستان 
امسال است كه رسانه هاي منتس��ب به خصولتي ها 

درباره ساخت پتروپااليشگاه ها مطرح مي كردند.
به گفته مقام مس��وول در وزارت نفت كه با »تعادل« 
مصاحبه ك��رد، با وج��ود آنك��ه وزارت نف��ت درباره 
متقاضيان احداث پتروپااليشگاه صالحيت سنجي و 
كيفيت سنجي هايي را انجام مي دهد، اما مهم است كه 
بخش خصوصي واقعي در اين پروژه ها به كار گرفته شود 

و خصولتي ها را به آن وارد نكنند.
از نظر او، پاش��نه آش��يل اين طرح ورود خصولتي ها 
به امر پتروپااليشگاه س��ازي است. ريسك پروژه هاي 
پتروپااليشگاهي به دليل كم بودن حاشيه سود و وجود 
مولفه هاي متعدد اثرگذار بر حاشيه سود آنها، باال است 
و بخش خصوصي واقعي اگر وارد ميدان سرمايه گذاري 
شود، حتما به طور دقيق و سنجيده اين ريسك را ارزيابي 
مي كند. اما اگر خصولتي ها وارد ميدان شوند، اين خطر 
وجود دارد كه حساست كمتري نسبت به محاسبات 
ريسك س��رمايه گذاري داشته باش��ند و در نهايت به 
مرحله اي برس��يم كه فروش نفت خام به كشورهاي 
ديگر سودآورتر از عرضه خوراك به اين واحدها باشد و 

معضلي به معضالت كشور اضافه شود.

گروه انرژي| وزير نف��ت اعالم كرده كه دولت در بودجه س��ال 99، 
پيشنهادي براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي نداده است؛ ادعايي 
كه پيش از اين نيز در مورد لوايح بودجه س��ال هاي قبل اعالم شده بود 
با اين حال، در همان سال ها افزايش قيمت حامل هاي انرژي به دست 

دولت رقم مي خورد. 
دولت در هيچ يك از تبصره هاي بودجه اي سال آينده، پيشنهادي براي 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي ارايه نداده است. اين موضوعي است كه 
بيژن زنگنه، وزير نفت نيز بر آن تاكيد و عنوان كرده كه دولت برنامه اي 
براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي در س��ال آينده ندارد. اما آيا اين 
اظهارات مي تواند به معناي آن باشد كه سال آينده هيچ تغييري در نرخ 
حامل هاي انرژي رخ نخواهد داد؟ تجربه  سال هاي گذشته و چه بسا سال 

جاري پاسخي منفي در مقابل اين سوال قرار مي دهد. 
در حالي كه دولت در اليحه بودجه سال جاري نيز هيچ تبصره اي مبني 
بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي ارايه نداده بود، از اوايل س��ال جاري 
قيمت برخي از حامل ها از جمله برق و س��ي ان جي با تصميم دولت در 
فصل بهار و تابستان افزايش پيدا كرد. ادامه اين روند نيز به افزايش يك باره 
قيمت بنزين در آبان ماه سال جاري منتهي شد. يعني در حالي كه دولت 
تصميمات يارانه اي خود را در بودجه لحاظ نكرده بود، دست به تعديل 
قيمتي حامل ها در س��ال جاري زد. اين تجربه اي بود كه در سال هاي 
گذشته نيز تكرار شده بود. موضوع آنجاست كه دولت با اختيارات خود 
در قالب قانون هدفمندي يارانه ها كه از سوي مجلس به دولت تنفيذ شده، 
بدون در اختيار داشتن پشتوانه بودجه اي مي تواند دست به تغييرات 
قيمتي در حامل هاي انرژي بزند. بر همين اساس است كه به جاي آنكه 
اين تصميمات خود را در لوايح بودجه اي بگنجاند كه مجبور به مذاكره 

بر سر آن با مجلسي ها ش��ود، تصميمات خود در اين زمينه را از كتاب 
بودجه ساالنه حذف كرده تا به صورت مستقيم خود وارد عمل شده و 
قيمت  حامل هاي انرژي را آن طور كه خود تصميم مي گيرد افزايش دهد.

براين اس��اس عمال دور از ذهن نيست كه سال آينده قيمت گروهي از 
حامل هاي انرژي براي بار ديگر توسط دولت افزايش پيدا كند. كمااينكه 
پيش از اين نيز وزير نيرو از تصميم دولت براي افزايش حدودا 7 درصدي 
تعرف��ه آب و برق در س��ال آينده خب��ر داده بود. در عي��ن حال برخي 
برآوردهاي بودجه اي دولت برمبناي جدول منابع و مصارف تبصره 14 
اليحه بودجه سال 99 و درآمدهاي پيش بيني شده در اين تبصره از محل 
فروش بنزين و گازوئيل، حكايت از پيش بيني رشد درآمدهاي دولت از 
اين بخش دارد. همين موضوع برخي گمانه زني ها در خصوص احتمال 
افزايش مجدد قيمت بنزين در سال آينده و همچنين گازوئيل را تقويت 
كرده است؛ افزايش قيمتي كه در اليحه بودجه سال آينده دولت خبري 

از آن نيست، اما احتمال وقوع آن هم دور از انتظار نيست.

وزير نفت درباره رقم كنوني صادرات نفت، عنوان كرد: هميشه گفته ام كه 
درباره صادرات عددي نمي گويم. درست است مردم محرم هستند، اما صداي 
من را تنها مردم نمي شنوند؛ دشمنان هم مي شنوند و در جريان يك جنگ، 
نبايد مواضع خود را به دشمن آن هم دشمن بي رحمي مانند امريكا بگوييم. 

توقع نداشته باشيد در اين باره اعداد يا اطالعاتي اعالم كنم.
به گزارش وزارت نفت، بيژن زنگنه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه 
دو، درباره عملكرد در زمينه توسعه ميدان هاي مشترك توضيح داد: در ميدان 
مشترك گازي پارس جنوبي عملكرد درخشاني داشته ايم؛ توان توليدمان 
بسيار افزايش يافته و از رقم روزانه 2۸۰ ميليون متر مكعب در سال 92 به رقم 
كنوني ۶7۰ ميليون مترمكعب رسيده است و در توليد روزانه گاز از قطر جلوتر 
هستيم. در غرب كارون نيز ظرفيت توليد كنوني نفت ميدان هاي مشترك اين 
منطقه نسبت به سال 92 حدود پنج برابر شده است و به طور طبيعي در كاهش 
توليد ناشي از شرايط تحريم نيز ميدان هاي مشترك آخرين گزينه ها هستند.

زنگنه با اشاره به عملكرد شركت هاي چيني در فاز نخست توسعه ميدان هاي 
آزادگان شمالي و يادآوران، ادامه داد: ما مي خواستيم چيني ها در يادآوران به 
كار خود ادامه دهند، اما نيامدند؛ اكنون نيز طرحي را براي توسعه اين ميدان 
در حال تدوين داريم و پيش از اجرايي شدن آن با طرف چيني مذاكره خواهيم 
كرد تا بعدها جايي براي ادعاي حقوقي نباشد. در آزادگان هم با يك پيمانكار 

عمومي قرارداد بسته ايم و كار از اين طريق دنبال مي شود.
وي با اشاره به خروج شركت فرانسوي توتال و شاخه بين المللي شركت ملي 
نفت چين )سي ان پي سي آي( از قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي، 
گفت: كار توسعه اين فاز با همكاري شركت ايراني پتروپارس در حال انجام 
است و اميدواريم تا پايان دولت، نخستين برداشت را از اين فاز داشته باشيم.

وزير نفت با اشاره به اينكه ميدان فرزاد بي كه با عربستان مشترك است 

نيز به سامان مي رسد و كار در ميدان مشترك فروزان نيز در حال انجام 
است و قرارداد طرح توسعه ميدان گازي بالل نيز امضا شده است، به 
ميدان آذر هم اش��اره كرد و گفت: اميدواريم تا عيد امسال توليد اين 

ميدان نفتي نيز افزايش يابد.
وزير نفت با اشاره به ثبت ركورد جديد مصرف گاز در زمستان امسال 
گفت: در اوايل بهمن ماه مصرف روزان��ه گاز در بخش خانگي از ۶۰۰ 
ميليون متر مكعب فراتر رفت. من جسارت به مردم نمي كنم، اما مصرف 
گاز در كشور زياد است و ميانگين مصرف تابستان و زمستان حدود ۳۰۰ 

ميليون متر مكعب اختالف دارد.
وي به اين پرسش كه آيا صادرات گاز با توجه به شرايط كنوني كاهش 
يافته، پاسخ منفي داد و گفت: به اين دليل كه جريمه نشويم، صادرات 
طبق برنامه ادامه دارد. زنگنه همچنين درباره تغيير قيمت گاز در سال 
آينده نيز عنوان كرد: در بودجه سال 99، هيچ تغييري در قيمت گاز 

ديده نشده و دولت در اين زمينه پيشنهادي نداده است.
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افزايش ۳۱  درصدي مصرف 
سي ان جي پس از سهميه بندي

ايرنا| مصرف سي ان جي پس از سهميه بندي بنزين 
از 19 ميليون مترمكعب قبل از سهميه بندي بنزين 
به 2۵ ميليون ليتر رس��يد كه نشان دهنده رشد ۳1 
درصدي است. سهميه بندي بنزين و افزايش قيمت 
آن باعث ش��ده تا توجه به سوخت هاي جايگزين از 
سوي افراد بيشتر ش��ود. در اين ميان برخي افراد به 
سمت اس��تفاده ناايمن از گاز مايع رفته اند كه عالوه 
بر ايجاد خطرات جدي، باعث كمبود اين س��وخت 
در مناطقي مي ش��ود كه به گاز ش��هري دسترسي 
ندارند. اما افرادي نيز كه تجهيزات سي ان جي بر روي 
ماشين هايشان نصب ش��ده و به اصطالح خودروي 
دوگانه س��وز دارند، اقبال بيشتري به استفاده از اين 

سوخت به جاي بنزين نشان داده اند.
توجه به سي ان جي از آنجا مورد توجه قرار گرفته كه 
هر ليتر بنزين آزاد اكنون سه هزار تومان قيمت دارد 
اما هر مترمكعب سي ان جي با قيمت ۵۰۰ تومان به 
فروش مي رسد. اين اختالف فاحش قيمت،  انگيزه 
اقتصادي براي استفاده از سي ان جي بوده تا آنجا كه 
حتي مالكان خودروهايي كه سي ان جي سوز نيستند 
نيز در تالشند تا خودروي خود را دوگانه سوز كنند. 
در اين مسير دولت نيز طرح دوگانه سوزكردن يك 
ميليون و 4۶۰ هزار خودرو عمومي را در دستور كار 
قرار داده و وام بالعوض براي آنها تعريف كرده است. 

لزوم صحت سنجي كيفيت بنزين
باشگاه خبرنگاران| علت تصميم هاي غلط براي 
كاهش آلودگي ها نبود تحقيقات درست و دقيق براي 

رفع آلودگي هاست.
يونس نورالهي كارشناس انرژي درباره آلودگي هواي 
تهران گفت: همه ساله در تهران و ديگر كالن شهر ها 
با شروع فصل زمس��تان و وارونگي دما آلودگي ها در 
سطح پايين جو جمع مي شوند و در پي آن مشكالتي 
براي س��المتي مردم ايجاد مي كند. او گفت: يكي از 
بحث هاي شايعي كه سازمان ملي استاندارد با شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي دارد، بحث 
كيفيت پايين بنزين هاست كه همواره شركت ملي 
پااليش اين موض��وع را رد مي كند؛ اگر يك ناظري 
بين عملكرد اين دو نهاد وجود داشته باشد، مي توان 
بحث هاي اين دو سازمان را حل و فصل كند. يكي از 
مهم ترين مسائل در بحث آلودگي، تفاوت ميانگين 
مصرف س��وخت خودرو در ايران و كشور هاي ديگر 
است كه در كشور هاي توسعه يافته به ازاي هر 1۰۰ 
كيلومتر زير ۵ ليتر سوخت استفاده مي كنند كه اين 
ميزان سوخت در ايران 1۰ يا 11 ليتر است. نورالهي 
تاكيد كرد: راه حل هايي كه براي مديريت آلودگي ها 
وجود دارد راهكار آني و زودگذر نيستند، بلكه در يك 
بازه زماني طوالني مي توانيم آالينده ها را كنترل كنيم.

اين كارشناس در پاسخ به اين سئوال مبني بر اينكه 
سهم آلودگي خودرو ها، موتورسيكلت ها و اتوبوس ها 
در تهران چقدر است؟ گفت: اين تفكيك بين خودرو ها 
وجود ندارد و تحقيق و جامع مشخصي در تهران انجام 
نشده است، همه اين اطالعات و ارقام هاي مربوط به 
اندازه گيري تفكيك آلودگي خودرو ها مربوط به سال 
7۳ و 74 اس��ت كه ژاپني ها در تهران اين تحقيق را 

انجام داده اند. 

نفت گران شد
ايسنا | قيمت نفت در معامالت روز چهارشنبه تحت 
تاثير اخبار پيرامون رايزني توليدكنندگان اوپك پالس 
براي واكنش در برابر پيامدهاي منفي شيوع ويروس 
كرون��ا، بيش از يك درصد افزاي��ش پيدا كرد. بهاي 
معامالت آتي نفت برنت 74 سنت معادل 1.4 درصد 
افزايش پيدا كرد و به ۵4 دالر و 7۰ سنت در هر بشكه 
رسيد. بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمدييت 
۶1 سنت معادل 1.2 درصد افزايش پيدا كرد و به ۵۰ 
دالر و 22 سنت در هر بشكه رسيد. اوپك و متحدانش 
كه به گروه اوپك پالس معروف هستند، در نشست 
روز سه شنبه خود به بررسي تاثير منفي شيوع بيماري 
مرگبار بر تقاضاي جهاني براي نفت و رشد اقتصادي 
پرداختند و صحبت هاي نماينده چين در سازمان ملل 
را شنيدند. اين توليدكنندگان در حال بررسي كاهش 
بيشتر توليد و جلو انداختن زمان نشست رسمي خود 
هستند. ادوارد مويا، تحليلگر بازار نفت در اين باره گفت: 
ريزش قيمت نفت بسيار سنگين بوده است بنابراين 

از افزايش چند دالري قيمت ها نبايد متعجب شد. 

مديرعامل شركت نفت خزر گفت: برنامه اي براي آزمايش 
طوالني م��دت چاه هاي ميدان س��ردار جنگل از س��وي 
متخصصان ش��ركت نفت خزر ب��راي ارايه ب��ه مديريت 
برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران در حال تهيه 
است كه در صورت تصويب، توليد زودهنگام از اين ميدان 
در دس��تور كار قرار مي گيرد. به گزارش ايلنا، علي اصولي 
اكتشاف منابع هيدروكربوري و توسعه صنعت نفت در خزر 
را از دستاوردهاي بزرگ اين صنعت پس از انقالب اسالمي 
برشمرد و اظهار كرد: دستاوردهايي كه در اين حوزه حاصل 
شده، در شرايطي است كه اقدام ها و مطالعات در حوزه خزر 
كه پيش از انقالب اسالمي از سوي شركت هاي صاحبنام 

غربي و شرقي انجام شده بود، موفقيت آميز نبود.
بر اس��اس اين گزارش، پس از پايان ساخت سكوي ايران 
اميركبير در بهمن ماه س��ال 1۳۸۸، حفاري چاه شماره 1 
ساختار ۶.2 خزر آغاز شد و اين عمليات در ارديبهشت ماه 
س��ال 1۳91 به ثمر نشست و نخس��تين اكتشاف نفتي 
تاريخ كشور در بخش عميق حوضه خزر جنوبي به دست 
متخصصان توانمند ايراني محقق شد؛ اقدامي كه به تغيير نام 

ساختار ۶.2 به ميدان نفتي سردار جنگل منجر شد.
اصولي در اين باره گف��ت: زماني كه از انجام موفقيت آميز 
عمليات حفاري و اكتش��اف نفت خ��ام در خزر صحبت 
مي ش��ود، نبايد فراموش كنيم شركت نفت خزر از شروع 
فعاليت هاي خود تاكنون چه مسير پر فراز و نشيبي را براي 
صيانت از منابع نفتي كش��ور در درياچ��ه بزرگ خزر طي 

كرده است.
مديرعامل شركت نفت خزر با بيان اينكه يكي از چالش هاي 
مهم ش��ركت نفت خزر پس از ساخت سكوي اميركبير، 
موضوع نگهداري، تعميرات و راهبري آن بود، گفت: در اين 
زمينه با توجه به فناوري هاي پيچيده سكوهاي نيمه شناور، 
در بدو امر تا حدودي وابسته به شركت هاي خارجي بوديم، 
اما امروز به مدد صنعتگران، متخصصان و پيمانكاران ايراني، 
در راهبري، نگهداش��ت و تعميرات اين سازه به استقالل 
قابل توجهي دست يافته ايم، به طوري كه تمامي عمليات 
راهبري، نگهداشت و تعميرات اين جزيره آهني كه مجهز 
به ۸9 سيستم از سامانه هاي مختلف و پيچيده است توسط 

متخصصان ايراني انجام مي شود.
به گفته اصولي، اين س��كو ت��ا به  حال با انج��ام عمليات 
موفقيت آمي��ز حفاري دو حلقه چاه اكتش��افي در ميدان 
س��ردار جنگل، تابو حفاري در آب هاي عميق درياي خزر 
را شكس��ته و با توجه به تجربيات ارزنده شركت نفت خزر 
در حفاري و اكتشاف در آب هاي عميق، ريسك عمليات 
حفاري جهت فعاليت هاي توسعه اي نسبت به گذشته بسيار 

كاهش يافته است.
وي به ساخت سه فروند شناور چندمنظوره پشتيباني از 
سكو )كاسپين هاي ۳، 2، 1(، احداث پايگاه پشتيباني در 
بهشهر، ساخت اسكله و حوضچه آرامش براي انجام عمليات 
اكتشاف و حفاري، ساخت مخازن ذخيره سازي نفت و اسكله 
پيشرفته پايانه نفتي شمال و توسعه خطوط لوله نفت و گاز 

نيز در دو دهه گذشته اشاره كرد و افزود: از ديگر اقدام هاي 
شركت نفت خزر به نمايندگي از شركت ملي نفت ايران در 
شمال كشور، تالش براي كسب تجارب علمي و دستيابي 
به اطالعات ارزشمند اكتشافي آب هاي عميق درياي خزر 
براي افزايش همكاري هاي منطقه اي با كشورهاي حاشيه 
خ��زر در حوزه هاي مختلف مطالعاتي، ايمني، حفاظت از 
محيط زيست و مش��اركت هاي نفتي و همچنين امضاي 
تفاهم نامه هاي متعدد همكاري با ش��ركت هاي داخلي و 
بين المللي، انجام طرح ها و پروژه هاي زيست محيطي مطابق 
با استانداردهاي آب هاي عميق و تحقيقات مدون علمي و 
چاپ چند كتاب در زمينه ژئوفيزيك و زمين شناسي درياي 
خزر با همكاري مراكز علمي و دانشگاهي در حوزه انرژي و 

زمين شناسي درياي خزر بوده است.
مديرعامل ش��ركت نفت خزر با بيان اينكه پس از سال ها 
تالش و اثبات وجود نفت در ميدان س��ردار جنگل، امروز 
شاهديم دانش حفاري آب هاي عميق كه در دست تعداد 
محدودي از شركت هاي بين المللي بود توسط متخصصان 
كشورمان بومي شده و كار در اين بخش با رشد قابل توجهي 
همراه است، گفت: دو مسير اصلي براي فعاليت هاي صنعت 
نفت در خزر ترس��يم شده است؛ نخس��ت توسعه و توليد 
از ميدان س��ردار جنگل كه نياز به حفر چاه هاي ارزيابي و 
توسعه اي و تمهيد تجهيزات توليد از ميدان دارد و دوم ادامه 
فعاليت هاي اكتشافي در س��اختارهاي اولويت دار حوضه 

جنوبي درياي خزر.
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در جلسه هيات دولت مطرح شد 

بازگشت ۱۸ ميليون نفر به ليست يارانه بگيران 

روحاني: هيچ كس باالتر از قانون و مردم نيست

تالش مجلس براي كاهش اعتراضات يا تصميم انتخاباتي؟

 رييس جمه��وري گفت: هيچ كس باالت��ر از قانون و 
مردم نيس��ت، فكر نكنيم يك جمع كوچكي هستيم 
و م��ا افكار م��ردم را هدايت مي كنيم اگر ما نباش��يم 
م��ردم گمراه مي ش��وند، نه مردم خ��وب مي فهمند، 
خوب انتخاب مي كنند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست جمهوري، حس��ن روحاني روز چهارشنبه در 
جلسه هيات دولت اظهارداشت: امروز بيش از هميشه 
نياز داريم تا در ۲۲ بهم��ن در كنار يكديگر به صحنه 
آمده و به دشمنان بگوييم كه ۴۱ سال در كنار انقالب 
بوده ايم و تا زنده ايم در كنار انقالب، امام و راه رهبري 

باقي خواهيم ماند.
رييس جمهوري اظهارداشت: اوج نهضت اسالمي ما از 
آغاز نهضت از سال ۴۱ زماني بود كه مردم عزيز و بزرگوار 

ما به صحنه آمدند.
روحاني گفت: اولين بار در فروردين س��ال ۴۲ بود كه 
با شهادت طالب در مدرسه فيضيه قم و حمله به اين 
مدرسه، مردم قم و تهران و ساير شهرستان ها، آن بيان 
و صداي رساي خودشان را براي حمايت از امام و طالب 
مظلوم اعالم كردند و در مقطع بعدي در محرم س��ال 
۴۲ بود؛ به ويژه در روز ۱۵ خرداد كه مردم در شهرهاي 
مختلف با ش��هادت خود براي انقالب و نهضت ش��ان 

فداكاري كردند.
وي يادآورشد: فروردين س��ال ۴۳ با آزاد شدن امام از 
زن��دان و حصر، آن اجتماع عظيم و ب��زرگ مردم و در 
آبان سال ۴۳ با دستگيري و تبعيد امام و حضور مردم 
در خيابان ها و باالخره در سال هاي ۵۶ و ۵۷ كه مردم با 

همه توان و امكانات شان به صحنه آمدند.

  هر روز كه مردم به صحنه  آمدند،  آن روز روز 
پيروزي ما بود

رييس دولت دوازدهم گفت: هر روزي كه مردم به صحنه 
آمدند، آن روز، روز اوج انقالب و تضعيف ديكتاتوري و 
همچنين تضعيف بدخواهان، نسبت به ملت بزرگ ايران 
بود و همين حضور مردم بود در ۱۲ بهمن و باالخره در 
۲۲ بهمن كه اين انقالب را به پيروزي رس��اند.پس از 
انقالب هم هر روز كه م��ردم به صحنه آمدند، آن روز، 

روز پيروزي ما بود.
وي با بيان اينكه حضور مردم در صحنه بر مبناي سرمايه 
بزرگ اجتماعي است، گفت: آن روزي كه مردم به رهبران 
نهضت اسالمي و مخصوصاً به شخص امام عزيز و بزرگوار ما 
اعتماد صددرصد داشتند، به خيابان آمدند، در برابر رژيم تا 
دندان مسلح ايستادگي كردند و به پيروزي رسيدند و امام 
هم در همه مقاطع تاريخي بعد از تكيه بر خداوند و الطاف 
خداوند، تكيه اش به حضور مردم بود با آن مش��ي جذب 
حداكثري و لذا انقالبي ب��ا كمترين خونريزي و با ايمان، 

اتحاد مردم و مشي اعتدالي امام )ره( به پيروزي رسيد.
روحاني يادآورشد: امام )ره( نگذاشت بين مردم و نيروهاي 
مس��لح زمان رژيم، تقابل و درگيري ايجاد شود بلكه امام 
)ره( با جاذبه اي كه به وجود آورد، نيروهاي طرف مقابل را 
جلب و جذب كرد و لذا همه آنهايي را كه قبل از پيروزي 
انقالب در ادارات و جاهاي مختلف س��وابقي داش��تند، 
 جز افراد خ��اص و معدود، مورد عفو و گذش��ت قرار داد.

 اگر امام نبود گروهك ها مي خواستند جامعه 
را شقه شقه كنند

رييس جمهوري خاطرنشان كرد: انقالب و نهضت بايد از 
خطاهاي قبلي و گذشته كه در فضاي خاص و ديكتاتوري 
به وجود آمده بود، عفو و گذش��ت كن��د و همه نيروها را 

جذب كند. اگر امام )ره( نبود و اگر ياران امام )ره( نبودند، 
گروهك ها مي خواستند تمام جامعه ما را شقه شقه و قطعه 
قطعه كنند. وي با يادآوري اينكه تندروها و افراطي هاي 
آن روز در قالب گروهك هاي چپ و التقاطي ظهور كرده 
بودند، افزود: يادتان است در همان هفته بعد از انقالب شعار 
انحالل ارتش را دادند و امام )ره( با قدرت در برابر آنها ايستاد 
و امام )ره( مقام معظم رهبري را مامور كرد براي ساماندهي 
ارتش و از همان روزهاي اول هم مقام معظم رهبري از من 
خواستند كه من هم بروم در كنار ايشان، و ستاد مشترك 

و ارتش را سامان داديم.

  تدبير امام نبود كشور با وضع عجيب و غريبي 
مواجه مي شد

وي اظهارداش��ت: اكثر پايگاه ها و پادگان ها را در ماه هاي 
اوليه سال ۵۸ رفتم و آنجا نشستيم. يك تيپ زرهي بود 
كه وقتي رفتم كاًل ۱۳ نفر بودند و اين ۱۳ نفر بودند كه اين 
تيپ زرهي را در همدان حفظ مي كردند، همه اين ۱۳ نفر 
به عنوان نيروهاي مومن و مخلص. شبانه روز در آنجا مانده 
بودن��د و به نوبت نگهباني مي دادند و اين پادگان را حفظ 

مي كردند و بعد هم بقيه را جذب كردند و آوردند.
 روحاني گفت: آن كميته اي كه در ستاد مشترك تشكيل 
شد ارتش را به پادگان ها برگرداند و اينها نشان دادند كه 
چگونه از امام و از انقالب و كشور دفاع مي كنند . در حوادث 
كردستان و جنگ تحميلي ديديم و اگر امام اين تدبير را 
به كار نبرده بود ش��ما ببينيد كشور با چه وضع عجيب و 

غريبي مواجه مي شد.
رييس جمهوري تصريح كرد: اعتدال و جاذبه امام و وحدت 
م��ردم بود كه م��ا را در آن روزهاي س��خت از همه پيچ و 

خم هاي بسيار پيچيده عبور و نجات داد.

  علماي معتدل نبودند، يك عده تندرو انقالب 
را از همان روز اول به هم زده بودند

وي افزود: اگر امام نبود، تندروها به عنوان اينكه مسوول اين 

كارخانه چه بوده و چگونه بود، شايد يك كارخانه را هم باقي 
نمي گذاشتند. خدا رحمت كند. مرحوم شهيد صدوقي 
در يزد با آن مش��ي اعتدالي اش همه مراكز اقتصادي يزد 

را حفظ كرد.
روحاني اضافه كرد: علماي معتدل و اگر شهيد بهشتي ها 
نبودند، مطهري ها در آن روزه��اي اول نبودند، اگر خود 
فكر امام )ره( نبود، اگر آيت  اهلل هاش��مي ها و مقام معظم 
رهبري ها نبودند كه اينها بار س��نگين انقالب را بر دوش 
داشتند، يك عده تندرو انقالب را از همان روز اول به هم 

زده بودند.
وي خاطرنشان كرد: اين مشي اعتدالي امام بود و تكيه امام 
)ره( بعد از خداوند به مردم بود. همه جا امام )ره( مردم را 
صدا زد و مردم هم همواره تا روز آخر در كنار انقالب و امام 

)ره( بودند و امروز هم مردم در كنار انقالب هستند.
ريي��س دولت دوازده��م تصريح كرد: ب��ه نظر من كليد 
اصلي مس��اله براي حل مشكالت جامعه و ايستادگي در 
برابر دشمني ها، حضور مردم، وحدت مردم و اعتماد بين 
حاكميت و مردم است. يعني آن سرمايه اجتماعي و نبايد 

بگذاريم اين سرمايه ها لطمه ببينند.

  بايد به آثار بلندمدت انتخابات نگاه كنيم
وي در بخش ديگري از س��خنانش اظهارداش��ت: امروز 
انتخابات مجلس است و فردا انتخابات رياست جمهوري 
و پس فردا انتخابات خبرگان است. بايد به هدف و به آثار 
بلندمدت مساله نگاه كنيم كه وحدت ملي و اعتماد ملي 
ما است. ش��ما مي بينيد امريكايي ها در طول اين ۲ سال 
كه تمام توان خودشان را عليه ملت ايران به كار گرفتند، 
نتوانستند موفق ش��وند.اين عدم موفقيت آنها به خاطر 

ايستادگي و وحدت مردم است.
رييس جمه��وري افزود: امريكا تا امروز نتوانس��ت حتي 
متحدش كه اروپا اس��ت، به س��مت خودش جذب كند. 
يعني كاخ سفيد از روز اول و براي عبور از توافق هسته اي 
مي خواست اروپا را هم همراه خودش كند اما اروپا زير بار 

نرفت بعد از مدت ها در اين ماه هاي اخير باز هم اميد بست 
بود اما باز هم موفق نشد.

روحاني گفت: چرا امريكا قادر نيست متحدين را به سمت 
خودش بكشاند؟ چرا امريكا قادر نيست عمل تروريستي 
خودش را به عنوان قدرت نمايي در دنيا جلوه دهد؟ چرا 
مردم كش��ور ما مردم منطقه و جهان اجازه نمي دهند؟ 
ريشه اش به هوش��ياري، بيداري، استقامت و ايستادگي 

ملت بزرگ ما برمي گردد.
رييس دولت تدبي��ر و اميد اضافه كرد: اين ملت بزرگ ما 
در ه��ر روز و در هر حادثه اش ايس��تادگي كرده و ما بايد 
مردم را حفظ كنيم و من باز تاكيد مي كنم اسالميت در 
كنار جمهوريت و جمهوريت در كنار اسالميت مي ماند. 
جمهوريت بدون اسالم در يك زمان كوتاهي به ديكتاتوري 
تبديل خواهد ش��د و اس��الميت بدون جمهوريت باقي 
نخواهد ماند، قدرت اس��الم از طريق حض��ور و فداكاري 

مردم امكان  پذير است.

  هيچ كس باالتر از قانون و مردم نيست 
رييس جمه��وري در بخش ديگري از س��خنانش گفت: 
خداوند هم در قرآن مردم را دع��وت مي كند براي ياري 
حق و دين خودش؛ »يا أيها اّلذين آمُنوا كوُنوا أْنصار اهلل«، 
و اين تعبير بسيار عجيب است. خداوند به مردم مي گويد 
بياييد من را نصرت و ياري كنيد و اين دال بر عظمت انسان 
است و شأني است كه خداوند به انسان داده واال خدا نياز 
به كس��ي ندارد؛ »ِإنّ اهلل لغِني عِن اْلعالمين«، خدا كه به 
كسي و چيزي نياز ندارد اما خدا خواسته دين او به دست 
مردم پيروز شود، خدا خواسته عدل به دست مردم برقرار 
شود و خدا خواسته پيشرفت و كمال انسان به دست خوِد 

انسان برقرار شود.
وي تصريح كرد: هيچ كس باالتر از قانون و مردم نيست 
فكر نكنيم يك جمع كوچكي هستيم و ما افكار مردم را 
هدايت مي كنيم اگر ما نباشيم مردم گمراه مي شوند، نه 
مردم خوب مي فهمند، خوب انتخاب مي كنند. اساس 

اس��الم هم بر اس��اس انتخاب مردم اس��ت مردم بايد 
برگزينند و انتخاب كنند. روحان��ي در ادامه خطاب به 
مردم گفت: امروز مي خواهم خدمت مردم عزيز و بزرگوار 
ايران اعالم كنم ۲۲ بهمن امسال هم مثل همه سال نياز به 
شما دارد، بيشتر از پارسال و همه سال. امروز دشمنان ما 
با همه توان و قدرت شان روبروي منافع ملي ما ايستادند.

رييس دولت دوازهم خاطرنشان كرد: همانطور كه حضور 
شما در تشييع جنازه و بدرقه آن سردار بزرگ دشمن را 
منكوب كرد و قدرت و وحدت شما را نشان داد، امروز هم ما 
نيازمند هستيم كه در روز ۲۲ بهمن باز هم در كنار هم قرار 
بگيريم، به صحنه بياييم و به دنيا بگوييم ممكن است ما از 
هم گله هايي و نكاتي داشته باشيم ولي خواهش مي كنم 

همه نكات را درون خانواده ببريم.

   اگر رييس جمهوري نقد مي كند دلس�وزي 
براي اجراي قانون است 

 رييس جمهوري گفت: ما به هر حال يك ملت هستيم 
به عنوان يك خانواده، حال ممكن است فرد و يا افرادي 
اشتباه كنند و كاري انجام دهند، بايد در درون خانواده 
به هم انتقاد كنيم، بايد در درون خانواده نقد كنيم، اگر 
رييس جمهور هم در يك جايي نقد مي كند اين را به يك 
معناي ديگر نگيريم. دلسوزي در درون خانواده است، 

دلسوزي براي اجراي قانون است و نه هيچ چيز ديگر.
روحاني افزود: بحمداهلل علي رغم همه فش��ارها امروز 
در اين دهه فجر شما مي بينيد اين همه طرح هايي كه 
افتتاح مي شود و اين همه طرح هايي كه در بخش هاي 
مختلف به ثمر نشس��ته، اين همه طرح هايي كه دارد 
كلنگ اجرايي زده مي ش��ود در بخش صنعت، معدن، 
خدمات اجتماعي، نفت، گاز و در بخش مس��كن كه ما 
ديديم پروژه اي بزرگ ديروز در شرق تهران براي ۶هزار 
واحد مس��كوني، بانك ها و گروه هاي مولد قدم پيش 
گذاش��تند و در همه زمينه ها بحمداهلل امروز حركت 

بسيار خوبي است.
وي گفت: امروز شما مي بينيد حركتي كه براي توليد 
شروع شده، بورس را مي بينيد، بازار بورس را مي بينيد 

چگونه است، تعادل را مي بينيد.
رييس دولت دوازدهم گف��ت: آخرين آماري كه بانك 
مركزي به ما داد اين بود كه در تورم پيش نگر، در تورم 
توليد كننده، تورم دي ماه ۰.۷ درصد بوده، اين بدان معنا 
است كه مس��ير دارد به مسير درست هدايت مي شود. 
اينكه در همين شرايط باز ۴.۵ ميليارد دالر در كشور ما 
سرمايه گذاري مي شود به معناي اين است كه مسير ما 

مسير درستي است.

   بايد واقعيات را به مردم بگوييم
روحان��ي با بيان اينكه ما بايد در كنار هم باش��يم، بايد 
وحدت خ��ود را حفظ كنيم، گفت: باي��د واقعيت ها را 
به مردم بگوييم، خدمات دولت را براي مردم تش��ريح 
كنيم، خدمات بقيه اركان كشور را براي مردم تشريح 
كنيم، واقعيت هاي كشور را براي مردم توضيح دهيم، 
اعتماد عمومي را حفظ كنيم، سرمايه اجتماعي مان را 

تقويت كنيم.
وي در پايان گفت: ان ش��اءاهلل بار ديگر حضور پرشكوه 
مردم را در ۲۲ بهمن در تمام ش��هرهاي ايران مشاهده 
كنيم و يك ضربه ديگري بر دشمنان ما باشد و تصميم 
ملت را به گوش جهانيان برسانيم كه ۴۱ سال در كنار 
انقالب بوديم وان شاءاهلل تا زنده هستيم در كنار انقالب 

و امام و راه امام و رهبري خواهيم بود.

ايرناپالس|
 پيش��نهاد كميس��يون تلفي��ق بودج��ه درب��اره 
يارانه هاي نقدي س��ال آينده، جمعيت ۱۸ ميليون 
نف��ري را كه مش��مول ياران��ه معيش��تي نبودند، به 
فهرس��ت دريافت كنندگان اين يارانه اضافه خواهد 
كرد؛تصميمي كه مجلس دليل آن را شفافيت مي داند، 
اما حدس و گمان هايي درباره ارتباط آن با انتخابات 

پيش رو نيز مطرح شده است.
مجلس در بررس��ي بودجه س��ال ۱۳۹۹ به يارانه ها 
رس��يده و بن��ا دارد يارانه ۴۵ ه��زار و ۵۰۰ را با يارانه 
معيشتي ادغام كند و يارانه جديدي را در سال آينده 
رونمايي كند كه تركيبي از اين دو است. اين تصميم 
موجب مي ش��ود افراد بيش��تري يارانه معيشتي را 
درياف��ت كنند، اما در مجموع مبلغ كل يارانه هر فرد 

نسبت به طرح  فعلي كمتر مي شود.
كميسيون تلفيق بودجه در بررسي تبصره ۱۴ اليحه 
بودجه سال ۱۳۹۹ كه مربوط به منابع و مصارف يارانه 
نقدي و معيشتي است، تصميم دارد با تغيير روند فعلي، 
اين دو يارانه را ادغام، افراد تحت پوشش يارانه معيشتي 
را افزايش و دريافتي نهايي افرادي را كه هم اكنون هر دو 

يارانه را دريافت مي كنند، كاهش دهد.
به نظر مي رسد تصميم براي تغيير در يارانه معيشتي 
كه تاكنون س��ه مرحله از آن پرداخت شده، در پاسخ 
به اعتراضات افرادي است كه مشمول يارانه معيشتي 
نبوده اند. منابع يارانه معيش��تي كه از محل افزايش 
قيمت بنزين در آبان س��ال جاري تأمين ش��د، بين 
۲۰ ميلي��ون خانوار كه جمعيت��ي ۶۰ ميليون نفري 

را تشكيل مي دهند، بر اساس بعد خانوار توزيع شد.
در اين طرح، دريافتي هر خانوار عالوه بر مبلغ يارانه 
نقدي ۴۵ ه��زار و ۵۰۰ توماني، براي خانوارهاي يك 
نف��ره ۱۰۰ ه��زار و ۵۰۰ تومان، دو نف��ره ۱۹۴ هزار 
تومان، س��ه نفره ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان، چهار نفره 
۳۵۴ هزار تومان و پنج نفره و بيشتر، حداقل ۴۳۲ هزار 

و ۵۰۰ تومان بود.

  ۷۲ هزار تومان براي ۷۸ ميليون نفر
در صورت تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق، به جاي 
يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني و يارانه معيشتي، يارانه ۷۲ 
هزار توماني به هر فرد پرداخت مي شود و ۷۸ ميليون 
ايراني ماهان��ه اين مبلغ را دريافت خواهند كرد. گفته 
مي شود يكي از مسائل اصلي كه موجب اين تغيير شد، 
اعتراضات نسبت به عدم دريافت يارانه معيشتي است. 
هادي قوامي، سخنگوي كميسيون تلفيق پيش از اين، 
»نارضايتي هاي گس��ترده درخصوص نحوه بررسي 
حساب هاي افراد« را علت اين تصميم عنوان كرده بود.

  ۱۸ ميليون نفر چگونه شناسايي خواهند شد؟
با تصويب اين پيش��نهاد، ۱۸ ميليون نفري كه يارانه 
نقدي دريافت مي كنند، اما در طرح يارانه معيش��تي 
كنار گذاشته شدند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. 
اين افراد با توجه به دريافت يارانه نقدي، مشمول يارانه 
جديد خواهند شد و احتماالً آزمون وسع يا رتبه بندي در 

پايگاه رفاه ايرانيان براي آنها انجام نمي گيرد.
به نظر مي رسد مس��اله شناسايي افراد مشمول يارانه، 
پس از تقريبًا ۹ سال همچنان به قوت خود باقي است 
و پايگاه رفاه ايرانيان كه با استفاده از تركيب داده هاي 
پايگاه هاي اطالعاتي متفاوت و آزمون وس��ع، راه حلي 
ب��راي آن ارايه كرده بود، م��ورد اطمينان نمايندگان 

مجلس نبوده است.
با اين حال، اين پايگاه توانست سه ميليون و ۳۰۰ هزار 
نفر از اعتراض كنندگان به عدم دريافت يارانه معيشتي 

را شناسايي و يارانه شان را پرداخت كند.

  مجلس به دنبال شفافيت در تخصيص يارانه 
معيشتي

يكي از اعضاي كميس��يون تلفيق بودجه، شفافيت را 
دليل اصلي اين مصوبه كميس��يون اعالم كرد. سيده 
فاطمه حسيني، عضو كميسيون تلفيق بودجه در اين 
باره به خبرنگار ايرناپالس گفت: مجلس با س��واالتي 

پيرامون شكل اجرايي پرداخت يارانه معيشتي مواجه 
بود و الزم بود درباره وع��ده دولت در زمان اجراي اين 
طرح، يعني بازگشت تمام منابع حاصل از افزايش قيمت 

بنزين، اطمينان حاصل مي كرد.

  ميزان خطاي آزمون وسع مشخص نيست
حسيني افزود: مجلس امكان اعمال تغيير در قيمت 
بنزين و همچنين س��هميه ماهانه را ن��دارد و از طرف 
ديگر، گزارش هاي شفاف و متقني دريافت نكرديم تا از 
پرداخت اين منابع به ۶۰ ميليون نفري كه دولت در ابتدا 
مطرح كرده بود، اطمينان حاصل كنيم. همچنين ميزان 
خطاي آزمون وسع براي افرادي كه يارانه معيشتي را 

دريافت نمي كنند، مشخص نيست.
عضو كميسيون تلفيق بودجه در ادامه گفت: از آنجايي 
كه اين شفافيت وجود نداشت، كميسيون تلفيق تصميم 
گرفت موضوع بازگشت منابع حاصل از افزايش قيمت 
بنزين به مردم را شفاف كند. با توجه به اينكه سازوكار 
اطمينان بخش و قابل اتكاي��ي وجود ندارد تا افراد را از 
يكديگر تفكيك كند، كميسيون تصميم گرفت يارانه 
معيشتي به افرادي كه يارانه نقدي دريافت مي كنند، 

تعلق بگيرد.

  توجه ويژه به اقشار آسيب پذير
حسيني درباره نحوه تخصيص اين منابع توضيح داد: 
كميس��يون تلفيق توجه ويژه اي به حمايت از اقش��ار 
آسيب پذير دارد. بنابراين تصميم گرفته شد منابع طرح 
يارانه معيش��تي به ۷۸ ميليون جمعيتي كه مشمول 
يارانه نقدي هستند، مشروط به آنكه افراد تحت پوشش 
بهزيس��تي و كميته امداد عالوه بر مستمري و يارانه 
نقدي، يارانه معيش��تي را به ميزان ۲۰ درصد بيشتر 

دريافت كنند، تعلق گيرد.
وي افزود: تصميم كميسيون تلفيق، منافاتي با ادامه 
فعاليت پايگاه رفاه ايرانيان ندارد. دولت با توجه به اينكه 
در بودجه سنواتي و در قالب برنامه توسعه، احكامي را 

براي شناسايي  دهك هاي پردرآمد داشته، همچنان 
مي تواند از اين پايگاه اس��تفاده كند؛ مشروط بر اينكه 

داده هاي اين پايگاه اطالعاتي، قوي و قابل اتكا باشند.

  تخصيص بيشتر براي نارضايتي كمتر 
يا تخصيص كمتر براي كارايي بيشتر؟

تصميم كميسيون تلفيق درباره سرنوشت يارانه ها در 
س��ال ۱۳۹۹ احتمال اولويت گذاري متفاوت مجلس 
و دولت در زمينه تخصيص مناب��ع يارانه ها را تقويت 
مي كند. در ادبي��ات آمار اقتص��ادي از دو نوع خطاي 
شناسايي ياد مي ش��ود. در خطاي نوع يك، فردي كه 
مس��تحق دريافت يارانه اس��ت، يارانه نمي گيرد و در 
خطاي نوع دو، فردي كه مستحق دريافت يارانه نيست، 

يارانه مي گيرد.
به نظر مي رس��د رويكرد دول��ت در پرداخ��ت يارانه 
معيش��تي، اجتناب از خط��اي نوع دو اس��ت و براي 
شناسايي افرادي كه با وجود استحقاق، يارانه دريافت 
نمي كنند، فرصت اعتراض و بررسي مجدد شاخص هاي 

اقتصادي در نظر گرفته شده است. 
با اين حال، به نظر مي رسد پيشنهاد كميسيون تلفيق، 
اعتراضات را در نظر گرفته و براي اجتناب از خطاي نوع 
يك، مطرح شده است. اين در حالي است كه حسين 
ميرزايي، سخنگوي ستاد طرح حمايت معيشتي، ميزان 

خطاي شناسايي افراد را حدود پنج درصد اعالم كرده 
كه درصد قابل قبولي براي اجراي طرحي با اين وسعت 
اس��ت. وي در گفت وگوي اخير خود با ايرنا، پرداخت 
يارانه ۷۲ هزار توماني را به ضرر اقشار نيازمند جامعه 
دانسته و معتقد اس��ت با تصويب آن در مجلس تمام 
زحماتي كه براي ايجاد زيرساخت شناسايي و ايجاد و 
توسعه شناسنامه اقتصادي و اجتماعي ايرانيان انجام 
شده است، هدر مي رود. البته وي در توييتي اين تصميم 
را »تصميم انتخاباتي« خوانده و از نمايندگان مجلس 
دعوت كرده درخصوص فرآيند شناسايي مشموالن، 

مناظره كنند.
به نظر مي رس��د اين تصميم در حالي در روند بررسي 
بودجه سال آينده گرفته شده است كه خروجي پايگاه 
رف��اه ايرانيان پي��ش از اين مورد س��نجش، ارزيابي و 

راستي آزمايي قرار نگرفته است. 
س��خنگوي س��تاد طرح حمايت معيش��تي از عدم 
حضور نمايندگان كميسيون تلفيق و اقتصادي و نيز 
كارشناسان مركز پژوهش ها علي رغم دعوت از آنها براي 
نظارت بر عملكرد فرآيند شناسايي مشموالن يارانه خبر 
داده است. با اين حال، تصميم نهايي مجلس مشخص 
خواهد كرد يارانه ها در سال آينده با تخصيص بيشتر 
براي كاهش اعتراضات ادامه پيدا مي كنند يا تخصيص 

كمتر براي حفظ كارايي در نظر گرفته مي شود.
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خاورميانه نوين و موازنه 
تهديد

عليرضاخرمروز|
كارشناسارشدمطالعاتخاورميانهوشمالآفريقا|

وضعيت متش��نج اي��ن روزه��اي خاورميانه 
نشان از تغيير هس��ته قدرت در اين منطقه و 
چالش هاي پيش رو در توازن قواي منطقه اي 
دارد. درگيري مس��تقيم اي��ران و امريكا پس 
از روياروي��ي نيابتي در س��وريه، عراق و يمن 
اكنون به نقطه حساس��ي رس��يده است. ترور 
سردارش��هيد س��ليماني ب��ه عنوان هس��ته 
س��خت افزاري و نرم افزاري قدرت منطقه اي 
و بين الملل��ي ايران، اعالم جنگ آش��كاري از 
سوي امريكا نس��بت به فعاليت هاي خارج از 

مرزهاي ايران بود.
 همچني��ن ضرب��ه متقابل��ي ك��ه اي��ران به 
عين االس��د وارد كرد نيز نش��ان از عزم جدي 

براي پاسخگويي داشت.
اما روند هاي ديگري ني��ز در اين زمينه تاثير 
جدي دارند. به طور مث��ال بحث معامله قرن، 
جنگ عربستان و يمن، تحوالت عراق و لبنان، 
حضور ناتو در خليج فارس و جايگزيني قدرت با 
اياالت متحده همگي نشان از تغييرات عميق 
در هسته سخت قدرت منطقه خاورميانه دارد.

پس از حمله نيروهاي مردمي عراق به سفارت 
امري��كا ضربات ب��ه صورت پلكاني آغاز ش��د. 
حمله ب��ه پايگاه هاي حشد الش��عبي در مرز 
عراق و س��وريه باعث صعود اين تقابل گرديد. 
اما قمار ترامپ در حذف نيروي اصلي ايران در 
نقش آفريني منطقه اي و به يك معنا نفر دوم 
ايران از حيث قدرت ملي باعث ش��د تا شدت 
ضرب��ات ب��اال رود و تنش به واكن��ش تبديل 
شود. ش��وك منطقه اي ترور شهيد سليماني 
باعث تغيير محاس��بات دفاعي و تهاجمي در 

منطقه گرديد.
اي��ن امر تا جاي��ي پيش رفت كه اس��راييل و 
عربس��تان س��عي در زدايش نق��ش خود در 
اين ترور داش��تند. پيام هاي قطر و كويت در 
عدم دخال��ت و به عبارت��ي بي گناهي در اين 
اتفاق همگي نش��ان از محاسبه واكنش ايران 
در س��طوح عالي و بس��يار كوبنده داشت. اما 
خويش��تنداري نس��بي طرفين در درگيري 
باعث ش��د تا از يك جن��گ كوتاه مدت به يك 
نبرد فرسايشي تغيير حالت داده شود. اكنون 
پرسش اينجاس��ت كه چرا ايران عالقه مند به 

نبرد فرسايشي با امريكاست؟
نبرد فرسايش��ي عالوه بر طوالني مدت بودن، 
دس��ت طرف درگير را در اتخاذ اس��تراتژي و 
تاكتي��ك باز مي گذارد. همچني��ن ابهامي در 
طرف مقاب��ل ايجاد مي نمايد. از س��وي ديگر 
امريكا عالقه اي به حضور در اين حوزه ندارد و 
ترجيح مي دهد نيروهاي نيابتي وارد درگيري 
با ايران شوند. اما كشتن سربازهاي امريكايي 
نش��ان مي دهد كه اين كشور نيز مجبور است 
از الك نيروهاي نيابتي خارج شده و مستقيم 
درگير شود. امري كه هزينه تراشي ايران براي 

امريكا را افزايش مي دهد.
 از سوي ديگر اين نوع نبرد مي تواند در حالت 
نامتقارن پيگيري شود و در اين صورت ايران 
مي توان��د از نيروهاي نيابت��ي منطقه اي خود 
ب��راي زدن امريكايي ها اس��تفاده نمايد . لذا 
صبر اس��تراتژيك در حوزه انتقام، وضعيت را 
به س��مت يك جنگ فرسايشي برد. اين نكته 
نبايد فراموش شود كه تشييع ميليوني سردار 
س��ليماني عامل بازدارنده اي بود كه نش��ان 
داد تفاوت مفهوم س��ربازي در ايران و اياالت 
متحده تا چه اندازي اي تاثيرگذاراست. هرچند 
س��رباز وطن بودن در امريكا نمادي حماسي 
دارد اما اساس��ا اين فعاليت شغل است و براي 
درآمد زايي اتفاق مي افتد، بدين معنا كه سرباز 
حرف��ه اي براي كس��ب درآمد ب��ه خاورميانه 
مي آيد و عالقه اي به مردن ندارد و اين مساله 
براي اقتصاد نظامي امريكا فاجعه به حس��اب 
مي آيد اما در ايران شهادت مفهومي است كه 
بسيار متفاوت تفسير مي شود و هاله اي معنوي 
دارد. لذا تشييع ميليوني يك ژنرال نظامي در 
ايران براي امريكا مقوله اي گنگ تلقي شد و به 

همين دليل بازدارندگي ايجاد نمود.
وضعيت كنوني نيز روندي اس��ت كه نشان از 
كاهش تنش ندارد. تحريم وزير خارجه و رييس 
س��ازمان انرژي اتمي به معناي عبور از دولت 
روحاني اس��ت و همين امر تقابالت گس��ترده 
در آينده را نشان مي دهد. چه بازي انتخاباتي 
در ميان باش��د يا پرونده استيضاح، ترامپ در 
صورت راي آوري مجدد مشروعيتي ملي براي 

تقابالت گسترده تر با ايران خواهد داشت.
 اعالم جنگ نيروه��اي نيابتي ايران به امريكا 
و همچنين كشته هاي محدود در كشورهاي 
اطراف نشان از روندي دارد كه در آينده عمق 

درگيري ها را نشان خواهد داد
. در حقيق��ت طرفين در اي��ن موضع در حال 
محاس��به هس��تند و ضربات بعدي مي تواند 
زيرس��اختي تر و مهلك تر باش��د. عزم دولت 
ترامپ براي فشار حداكثري اكنون به مرحله 
حساس تقابل آشكار و مستقيم رسيده است. 
اندك تن��ش ميان دو كش��ور مي تواند جنگ 
فرسايش��ي مطلوب ايران را به س��مت جنگ 

محدود تغيير دهد. 
روند افزايش تنش ها و تحريم هايي كه نمادين 
هستند و درهاي مذاكره را مي بندد نماد عزم 
جدي واش��نگتن در تخريب هاي زيرساختي 
است، سياستي كه در آن محاسبات بازوهاي 
منطقه اي ايران را ناديده گرفته است و ممكن 
سياست بين الملل را دچار معضل امنيتي است 

جديد بنمايد.
منبع:مركزبينالملليمطالعاتصلح
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سيرك گالدياتورها

چراشبكههاياجتماعيتبديلشدهاندبهميداننفرتپراكني؟
مولف: جاناتان هايت و توبياس ُرزاستاكِول|

مترجم: علي اميري|
جاناتان هايت و توبياس ُرزاستاكِول، آتالنتيك حال 
فرض كني��م روزي در اوايل قرن بيس��ت ويكم، ثابت 
گرانش��ي دو برابر ش��ود. زندگي ك��ردن در هنگامه 
چنين تغييري چه حسي مي داشت؟ همه ما به سمت 
زمين كش��يده مي شديم؛ س��اختمان هاي بسياري 
فرومي ريختند؛ پرنده ها از آسمان سقوط مي كردند؛ 
زمين به خورشيد نزديك تر مي شد و مدارش را دوباره 

در منطقه اي بسيار گرم تر مستقر مي كرد.
اجازه بدهيد دوب��اره اين آزمايش فك��ري را، اين بار 
به جاي جهان فيزيكي، در جهان اجتماعي و سياسي 
انجام دهيم. قانون اساسي اياالت متحده تمريني در 
طراحي هوشمندانه بود. پدران بنيان گذار مي دانستند 
اكثر دموكراسي هاي پيش��ين بي ثبات و كوتاه مدت 
بوده اند. اما آنها روان شناسان خوبي بودند و كوشيدند تا 
براي مقاومت دربرابر نيروهايي كه تالش هاي پرشمار 
براي حاكميت مردم را ناكام گذاشته بودند، نهادها و 

روندهايي همخوان با ماهيت آدمي به وجود آورند.
مثاًل جيمز مديس��ن، در مقاله شماره ۱۰ از مجموعه 
فدراليست، درباره هراسش از قدرت »جناح« نوشت؛ 
منظ��ور او از جناْح تعصب نيرومن��د يا منافع گروهي 
بود ك��ه »آت��ش خصومت متقاب��ل را در انس��ان ها 
برمي انگيخت« و باعث مي شد تا آنها مصلحت همگاني 
را از ياد ببرند. او مي انديشيد كه وسعت اياالت متحده 
مي تواند سپري دفاعي دربرابر يورش هاي جناح گرايي 
عرضه كند، زيرا هركس مي خواست خشم را در چنين 
فاصله زيادي بپراكند كار سختي در پيش مي داشت. 
مديسن تصور مي كرد رهبران جناحي يا تفرقه انگيز 
»شايد ش��عله اي در ايالت هاي خاص خود برافروزند، 
اما نخواهند توانست حريقي گسترده در ساير ايالت ها 
راه بيندازند«. قانون اساسي شامل ساوزكارهايي براي 
آهسته كردن امور، مجالي براي خوابيدن شروشور و 

ترغيب به درنگ و تأمل بود.
ثابت ش��د كه طرح مديسن بادوام است. اما اگر روزي 
در اوايل قرن بيست و يكم فناوري اي ظاهر مي شد كه 
-طي مدت يك دهه- چندين معياِر اساس��ي زندگي 
اجتماعي و سياس��ي را تغيير مي داد، چه باليي بر سر 
دموكراسي امريكايي مي آمد؟ اگر اين فناوري به شدت 
ميزان »خصومت متقابل« و سرعت گسترش خشم 
را افزاي��ش مي داد چه؟ آيا ممكن بود ش��اهد معادِل 
سياسي فروپاشي ساختمان ها، س��قوط پرندگان از 

آسمان، و نزديك شدن زمين به خورشيد باشيم؟
ممكن اس��ت امريكا هم اينك چني��ن زمان هايي را 

سپري كند.

  آنچه شبكه هاي اجتماعي تغيير دادند
ماموري��ت اوليه فيس ب��وك اين بود ك��ه »جهان را 
آزادت��ر و متصل تر كن��د« و، در نخس��تين روزهاي 
شبكه هاي اجتماعي، بس��ياري از افراد پنداشتند كه 
افزايش چش��مگير اتصال در مقياس��ي جهاني براي 
دموكراس��ي خوب اس��ت. اما، پس از گذر ساليان بر 
ش��بكه هاي اجتماع��ي، خوش بيني رن��گ باخته و 
فهرست زيان هاي شناخته شده يا شك برانگيز رشد 
كرده اس��ت: تجربه بحث هاي سياسي آنالين )اغلب 
مي��ان غريبه هاي بي نام ونش��ان(، از مشابهش��ان در 
زندگي واقعي، با عصبيت بيشتر و نزاكت كمتري همراه 
است. شبكه هاي افراد متعصب با هم جهان بيني هايي 
مي آفرينند كه مي توانند هر لحظه افراطي تر ش��وند؛ 
كارزارهاي پخ��ش اطالعات نادرس��ت به وفور به راه 
مي افتند؛ ايدئولوژي هاي خشونت باْر اعضاي جديد به 

خود جذب مي كنند.
احتمااًل مشكل نه نفِس اتصال بلكه روش شبكه هاي 
اجتماعي ب��راي تبديل اين همه ارتباط به نمايش��ي 
عمومي باش��د. ما اغلب فكر مي كنيم رابطه خياباني 
دوطرفه اس��ت. صميميت زماني ساخته مي شود كه 
شريك ها به نوبت حرف بزنند، به شوخي هاي يكديگر 
بخندند و افشاگري هاي متقابل كنند. اما چه اتفاقي 
مي افتد آنگاه كه در هر دو س��وي خيابان جايگاه هاي 
خطابه علم مي ش��وند و ُپر مي ش��وند از دوس��تان و 
آشنايان و رقبا و غريبه هايي كه همگي مشغول قضاوت 

و ارائه نظريات خويش اند؟
م��ارك لي��ري، روان ش��ناس اجتماع��ي، اصطالح 
»جامعه س��نج« را ابداع كرد تا سنجه رواني دروني را 
توصيف كند كه لحظه به لحظه به ما مي گويد به چشم 

ديگران چگونه مي نماييم. 
ليري استدالل كرد كه ما واقعًا به عزت نفس احتياجي 
نداريم؛ درعوض، ضرورت تكاملي اين است كه ديگران 
را وادار كنيم ما را شريك مطلوبي براي انواع گوناگوني 

از رابطه ها در نظر بگيرند. 
شبكه هاي اجتماعي با اليك، دوستان، دنبال كننده ها 
و ريتوييت ه��ا جامعه س��نج م��ا را از درون اف��كار 
خصوصي مان بيرون كشيده و براي مشاهده همگان 

منتشر كرده اند.
اگر شما در گفت وگوهاي خصوصي تان مدام در حال 
ابراز خشم باشيد، احتمااًل به نظر دوستانتان مالل آور 
خواهيد رس��يد، اما هنگامي كه گروهي از مخاطبان 
حاضرند نتيجه متفاوت است؛ خشم مي تواند جايگاه 
شما را باال ببرد. ويليام جي. بريدي و ساير پژوهندگان 
در دانش��گاه نيويورك طي تحقيقي در س��ال ۲۰۱۷ 
ُبرد نيم ميليون توييت را ان��دازه گرفتند و دريافتند 
كه هر كلمه اخالقي يا احساس��ي به كاررفته در يك 
توييت به ط��ور ميانگين ۲۰ درص��د فراگيري آن را 
افزايش داده اس��ت. مطالعه ديگري در سال ۲۰۱۷، 
كه توسط مركز پژوهش��ي پيو انجام شده، نشان داد 
ُپست هايي كه نمايانگر »مخالفت خشمگين« بودند 
تقريبًا دوبرابر ديگر ان��واع محتوا در فيس بوك موفق 
به ايج��اد مش��غوليت در كارب��ران -ازجمله اليك و 

به اشتراك گذاري- شده اند.

دو فيلسوف به نام هاي جاستين توسي و برندن وارمكه، 
عبارت سودمند »باالرفتن از جايگاه خطابه اخالقي« را 
پيشنهاد كرده اند تا توصيفي باشد از آنچه زماني اتفاق 
مي افتد كه افراد از خطابه اخالقي براي باالبردن شأن 
خود در تاالر گفت وگوي عمومي اس��تفاده مي كنند. 
مانند توال��ي خطيباني كه براي مخاطباني ش��كاك 
سخن مي گويند، هركس مي كوشد تا از خطيب قبلي 
بهتر باش��د و اين به الگوهاي مشتركي ختم مي شود. 
خطيبان تمايل دارند تا »اتهامات اخالقي جعل كنند، 
در موارد خيط كردن هاي عمومي به سايرين بپيوندند، 
اعالم كنند كه هركس مخالف آنهاست آشكارا اشتباه 
مي كند، ي��ا در نمايش احساس��ات اغ��راق كنند«. 
قرباني��ان اين مس��ابقه، براي به دس��ت آوردن تأييد 
مخاطبان، فحواي كالم و حقيقت اند. اين خطيبان هر 
كلمه اي كه رقبا -و گاه حتي دوستانش��ان- گفته اند 
را زير ذره بين مي گذارند ت��ا امكاني براي برانگيختن 
خش��م همگاني بيابند. زمينه سقوط مي كند. به نيت 

گوينده اعتنا نمي شود.
انسان ها به گونه اي تكامل يافته اند تا غيبت كنند، خود 
را بيارايند، دغل كار باش��ند و طرد كنند. ما به سادگي 
مجذوب اين س��يرك گالدياتوري جديد مي شويم، 
حت��ي باوجوداينكه مي دانيم مي توان��د ما را بي رحم 
و س��طحي كند. بنابر اس��تدالل مالي كراكت، استاد 
روان شناس��ي دانش��گاه ييل، وقتي چهره ديگري را 
نمي بينيم و همچنين وقتي بارها و بارها در طول روز 
از ما خواسته مي شود تا با »اليك كردِن« محكوميت 

موض��ع عمومي بگيري��م، آن نيروه��اي طبيعي كه 
مي توانند مانع پيوستن ما به يك جماعت خشمگين 
شوند تضعيف مي شوند، نيروهايي ازقبيل زمان براي 
تأمل و بازيابي خونس��ردي، يا احس��اس همدردي با 

كسي كه دارد تحقير مي شود.
به عبارت ديگر، ش��بكه هاي اجتماعي تعداد زيادي 
از دل مشغول ترين شهروندان ما با سياست را تبديل 
مي كنند به كاب��وس مديس��ن: آتش افروزاني كه در 
رقابت اند تا پرالتهاب ترين پس��ت ها و تصاوير را خلق 
كنند و قادرند در لحظه آنها را در سراسر كشور پخش 
كنند، درحالي كه جامعه س��نج عمومي ش��ان نشان 
مي دهد كه آفريده هايشان به چه دوردست هايي كه 

نرسيده است.

  ارتقاي ماشين خشم
ش��بكه هاي اجتماعي در آغاز حس متفاوتي از امروز 
داشتند. فرندس��تر، ماي اسپيس و فيس بوك همگي 
بين سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ پديدار شدند و ابزاري 
عرضه كردند كه به كاربران كمك مي كرد به دوستان 

خود متصل شوند. 
اين سايت ها مردم را ترغيب مي كردند تا نسخه هايي 
به شدت نمايشي شده از زندگي خود منتشر كنند، اما 
هيچ راهي براي بر انگيختن خشم ُمسري پيش پاي 
آنها نمي گذاش��تند. اين امر با مجموعه اي از گام هاي 
كوچك تغيير ك��رد، گام هايي كه هر يك براي بهبود 
تجربه كاربري طراحي ش��ده بودند و توأمان ش��يوه 
پخش اخبار و خش��م در جامعه امريكايي را دگرگون 
كردن��د. به منظور اص��الح ش��بكه هاي اجتماعي -و 
كاستن از زيان هاي آن براي دموكراسي- بايد تالش 

كنيم تا اين تكامل را درك كنيم.
زماني ك��ه توييت��ر در س��ال ۲۰۰۶ از راه رس��يد، 
نوآوري اصل��ي اش تايم الين بود: جريان��ي دايمي از 
به روزرساني هاي ۱۴۰حرفي كه كاربران مي توانستند 
روي گوشي هاي خود ببينند. تايم الين شيوه اي جديد 
براي مصرف اطالعات ب��ود: جرياني بي انتها از محتوا 

كه خيلي ها معتقد بودند مثل نوش��يدن از ش��لنگ 
آتش نشاني است.

بعداً در همان س��ال، فيس بوك نسخه خودش به نام 
نيوزفي��د را ب��ه راه انداخت. در س��ال ۲۰۰۹، دكمه 
»اليك« را اضافه كرد و براي نخس��تين بار سنجه اي 
عمومي براي ميزان محبوبيت محتوا آفريد. س��پس 
نوآوري دگرگون ساِز ديگري نيز اضافه كرد: الگوريتمي 
كه براس��اس ميزان »مش��غوليت« پيش بيني شده، 
تعيين مي كرد هر كاربر كدام پست ها را ببيند؛ ميزان 
احتمال برق��راري تعامل فرد با يك پس��ت مفروض 
با توجه به اليك هاي قبلي او محاس��به مي ش��د. اين 
نوآوري شلنگ آتش نشاني را رام و آن را به يك جريان 

نمايشي شده تبديل كرد.
انتظاِم الگوريتمي محتوا در نيوزفيد سلس��له مراتب 
اعتب��ار را ب��ا خاك يكس��ان ك��رد. هر پس��تي از هر 
توليدكنن��ده اي مي توانس��ت، مادام��ي ك��ه مول��ِد 
مشغوليت است، در صدر فيدهايمان جا خوش كند. 
بعداً »اخبار جعلي« ني��ز در اين محيط رونق يافتند، 
زيرا متن يك وبالگ شخصي همان ظاهري را داشت 

كه گزارشي از نيويورك تايمز.
توييتر نيز در سال ۲۰۰۹ با افزودن دكمه »ريتوييت« 
تغييري كليدي اعمال كرد. تا آن زمان، كاربران بايد 
توييت هاي قديمي تر را در به روزرس��اني وضعيتشان 
كپي پيس��ت مي كردند و اين مان��ِع كوچك نيازمند 
چند ثانيه تفكر و توجه بود. دكمه ريتوييت دراساس 
گسترش بي اصطكاك محتوا را ممكن كرد. تنها يك 
كليك مي توانس��ت توييت ش��خصي ديگر را به تمام 
دنبال كننده هاي ش��ما برساند و به ش��ما اجازه دهد 
تا در اعتباِر محتواي ُمسري ش��ريك شويد. در سال 
۲۰۱۲، فيس بوك نسخه خود از دكمه ريتوييت، يعني 
دكمه »به اشتراك گذاري«، را به مخاطبان به سرعت 
روبه رشدش، كاربران گوشي هاي همراه، عرضه كرد.

كري��س ِوِدِرل يك��ي از مهندس��اني بود ك��ه دكمه 
ريتوييت را براي توييتر ابداع كرد. او همين امسال در 
مصاحبه اي با بازفيد اعتراف كرد كه اكنون از اين كار 
پشيمان اس��ت. ِوِدِرل درحالي كه نخستين جماعت 
توييتري را ديد كه از ابزارش اس��تفاده مي كردند، با 
خود انديش��يد: »مثل اينه كه به يك بچه چهارساله 

اسلحه ُپر داده باشيم«.
تير خالص در سال هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ شليك شد، 
زماني كه آپ ورتي و ديگر س��ايت ها شروع كردند به 
تبديل اين مجموعه امكانات به سرمايه و پيشروي در 
هنِر آزمودن تيترها از ميان ده ها نسخه متفاوت براي 
يافتن نس��خه اي كه موجب بيش��ترين ميزان كليك 
مي شود. اين شروع مقاله هاي »باورتان نمي شود...« و 
هم خانواده هايش بود كه با عكس هايي همراه مي شدند 
كه آزموده و انتخاب شده بودند تا ما بي فكر روي آنها 

كليك كنيم.
 اين مقاالت معمواًل به نيت انگيختن خش��م منتشر 
نمي ش��دند )بنيان گ��ذاران آپ ورت��ي بيش��تر به 
روحيه دادن عالقه داشتند( . اما موفقيت اين راهبرْد 
گس��ترِش آزمايِش تيتر و، همراه با آن، بسته بندي 
احساسي گزارش ها را در رسانه هاي قديمي و جديد 
به يكسان تضمين كرد؛ تيترهاي خشمگين و حامل 
بار اخالقي در س��ال هاي بعدي رونق گرفتند. لوك 
اُنيل، در يادداش��تي در اس��كواير، در باب تغييراتي 
كه ب��ر رس��انه هاي اصلي اعم��ال ش��ده اند تأمل و 
اعالم كرد كه ما در س��ال ۲۰۱۳ »اينترنت را خراب 
كرديم«. س��ال بعد، آژانس پژوهش اينترنِت روسيه 
بسيج كردن شبكه حس��اب هاي جعلي اش در پهنه 
تم��ام پلتفرم هاي اصل��ي ش��بكه هاي اجتماعي را 
آغاز كرد و از اين ماش��ين خش��م جدي��د به منظور 
برانگيختن تفرقه هاي كوركورانه و پيش��برد اهداف 

روسي بهره برد.
البته اينترنت به تنهايي مسوول اين سراشيبي خشِم 
سياسي امروزي نيست. رس��انه ها از زمانه مديسن 
مش��غول دامن زدن به تفرقه بوده اند و دانش��مندان 
علوم سياسي، ردپاي فرهنِگ خش��ِم امروزي را در 
دهه ه��اي ۱۹۸۰ و ۹۰، زمانه ظهور تلويزيون كابلي 
و ميزگرده��اي راديويي يافته اند. مجموعه زيادي از 
نيروها دارند امريكا را به سوي دوقطبي شدگي بيشتر 
هل مي دهند. اما از س��ال ۲۰۱۳ به بعد شبكه هاي 
اجتماعي تبديل شده اند به شتاب دهنده اي قدرتمند 

براي هركس كه بخواهد آتشي بيفروزد.

  زوال خرد
حتي اگر بش��ود ش��بكه هاي اجتماع��ي را از اثرات 
خشم گسترش��ان خالص ك��رد، باز هم ب��راي ثبات 
دموكراس��ي دردسرهايي خواهند داشت. يكي از اين 
دردسرها ميزان غلبه و جايگزيني ايده ها و تنش هاي 
زمان حال با ايده ها و درس هاي قديمي تر زمان هاي 
گذشته اس��ت. درحالي كه كودكان در امريكا بزرگ 
مي شوند، رودخانه هايي از اطالعات بي وقفه به درون 
چش��م ها و گوش هايش��ان جاري اند: مجموعه اي از 
ايده ها، روايت ها، آهنگ ها، عكس ها و بيش از اين ها. 
فرض كنيم مي توانيم به طور مش��خص سه جريان را 
گرفت��ه و كميت يابي كنيم: اطالع��ات جديد )در ماه 
گذشته توليد شده(، اطالعات ميان سال )بين ۱۰ تا ۵۰ 
سال گذشته توليد شده، توسط نسل هايي كه شامل 
والدين و اج��داد كودك اس��ت(، و اطالعات قديمي 

)بيش از ۱۰۰ سال پيش توليد شده( .
توازن اين دس��ته ها در قرن هجدهم هرطور كه بوده، 
مسلمًا در قرن بيستم، به علت شايع شدن دستگاه هاي 
راديو و تلويزيون در خانه امريكايي ها، به نفع اطالعات 
جديد تغيير كرده اس��ت. در قرن بيست ويكم، شدت 
و س��رعت اين تغيير توازن قريب به يقين بيشتر شده 
اس��ت. زماني كه اكث��ر امريكايي ها در س��ال ۲۰۱۲ 
شروع به اس��تفاده از ش��بكه هاي اجتماعي كردند، 
خود را به نح��وي به يكديگر بيش متص��ل كردند كه 
بر مصرف اطالعات جديدشان به ش��دت افزود -بله، 
س��رگرمي هايي از قبي��ل ويديو گربه ها و ش��ايعات 

سلبريتي ها، همچنين خشم هاي هرساعته و هرروزه 
و نظرات داغ درباره رويدادهاي اخير- و در همان حال 
س��هم اطالعات قديمي تر را كاهش داد. تأثيرات اين 

تغيير چه مي تواند باشد؟
ادموند بِرك، فيلسوف و سياستمدار انگليسي ايرلندي، 
در سال ۱۷۹۰ نوشت »ما مي ترسيم مردم را رها كنيم 
تا هر يك براس��اس جيره خرد خود زندگي و تجارت 
كنن��د، زيرا ظ��ن آن داريم كه اين جي��ره در هر فرد 
كوچك است، و نيز به نفع افراد است اگر از بانك عمومي 
و س��رمايه ملت ها و اعصار بهره گيرند«. از صدقه سر 
شبكه هاي اجتماعي، ما در حال انجام آزمايشي جهاني 
هستيم كه اعتبار هراس بِرك را مي آزمايد. شبكه هاي 
اجتماعي افراد را از تمام سنين سوق مي دهند تا روي 
آبروريزي، شوخي يا تنِش روْز تمركز كنند، اما اثرات 
آن مي تواند به خصوص براي نسل هاي جوان عميق تر 
باشد؛ كساني كه فرصت كمتري براي كسب ايده ها و 
اطالعات قديمي پيش از متصل كردن خود به جريان 

شبكه هاي اجتماعي داشته اند.
احتمااًل نياكان فرهنگي ما به طور متوسط عاقل تر از ما 
نبوده اند، اما ايده هايي كه از آنها به ارث برده ايم فرآيند 
غربالگري را از س��ر گذرانده اند. ما بيشتر ايده هايي را 
مي آموزيم كه نسل هاي متوالي آنها را شايسته سپردن 
به نسل بعدي دانسته اند. معنايش اين نيست كه اين 
ايده ها هميشه درست اند، ولي اين است كه احتمااًل آن 
ايده ها در درازمدت ارزشمندترند از اكثريت محتوايي 
كه طي ماه گذشته به وجود آمده اند. اعضاي نسل زد 
)آن هايي كه پس از س��ال ۱۹۹۵ ي��ا همان حدود به 
دنيا آمده اند(، باوجوداينكه دسترس��ي بي سابقه اي 
به هرآنچه تاكنون نوش��ته و ديجيتالي ش��ده دارند، 
احتمااًل كمتر از س��اير نسل هاي اخير با خرد انباشته 
بشري آش��نايي يافته اند  بنابراين مستعد استقبال از 
ايده هايي اند كه برايشان در شبكه بالواسطه شان شأن 

اجتماعي مي آورد، اما درنهايت گمراه شده اند.
مثاًل برخي پلتفرم  شبكه هاي اجتماعي جناِح راست 
كاري كرده اند كه منفورترين ايدئولوژي قرن بيستم 

بتواند مردان جواني را جذب كند كه تش��نه دركي از 
معن��ا و تعلق اند و راغب به اينكه به نازيس��م فرصتي 
دوباره بدهند. درمقايس��ه، به نظر مي رسد كه جوانان 
متمايل به چپ از سوسياليسم و حتي در برخي موارد 
كمونيس��م، با چنان اشتياقي اس��تقبال مي كنند كه 
گويي از تاريخ قرن بيستم منفك است. و نظرسنجي ها 
نش��ان مي دهند كه جوان ها از سراسر طيف سياسي 

دارند اعتقادشان به دموكراسي را از دست مي دهند.

  آيا راهي به عقب هست؟
ش��بكه هاي اجتماعي زندگي ميليون ها امريكايي را 
با ش��تاب و نيرويي كه كمتر كسي انتظارش را داشت 
دگرگون كرده اند. پرسش اين است كه آيا اين تغييرات 
مي توانند فرضياتي را بي اعتبار س��ازند كه مديسن و 
س��اير بنيان گذاران به وقت طراحي سيستمي براي 
حاكميت مردم داش��تند. در قياس با امريكايي هاي 
قرن هجدهم -حتي اواخر قرن بيس��تم-، شهروندان 
اكنون بيش��تر ب��ه يكديگر متصل ان��د، به انحايي كه 
نمايش عمومي را بيش��تر كرده و باالرفتن از جايگاه 
خطاب��ه اخالقي را ترويج مي كنن��د؛ همه اينها   روي 
پلتفرم هايي طراحي شده اند تا خشم را تسري دهند 
و در ش��رايطي كه توجه مردم را معطوف مي كنند به 
تنش هاي فوري و ايده هاي ناآزموده و منفك از سنت، 
انديشه و ارزش هايي كه سابقًا تأثير ثبات آميزي اعمال 
مي كرده اند. اين است دليل آنكه ما معتقديم بسياري از 
امريكايي ها -و شهروندان ساير كشورها- دموكراسي 
را به منزله محمل��ي كه به همه چيز مجال نابهنجاري 

مي دهد تجربه مي كنند.
حتمًا الزم نيست اينگونه باشد. شبكه هاي اجتماعي 
في نفسه بد نيس��تند و قدرت انجام كارهاي خوب را 
دارند، مثل زماني كه آس��يب هاي پيش ازاين پنهان 
را آشكار مي كنند و به گروه هاي سابقًا بي قدرت صدا 
مي بخش��ند. هر فناوري ارتباطي جدي��د دامنه اي از 
تأثيرات سازنده و مخرب به همراه دارد و به مرور زمان، 
راه هايي براي بهبود توازن اينها يافت مي شود. بسياري 
از پژوهشگران، قانون گذاران، بنيادهاي خيريه و افراد 
درون صنع��ت فناوري در كنار هم در جس��ت وجوي 
چنين بهبودهايي مشغول به كارند. ما سه نوع اصطالح 

را كه مي توانند مفيد باشند پيشنهاد مي كنيم: 
۱. كاهش كثرت و ش�دت نماي�ش عمومي. اگر 
ش��بكه هاي اجتماعي مولد انگيزه هايي براي خطابه 
اخالق��ي به ج��اي ارتب��اط اصيل اند، بايد ب��ه دنبال 
راه هايي براي كم كردن اي��ن انگيزه ها بگرديم. يكي 
از چنين رويكردهايي كه هم اينك توس��ط برخي از 
پلتفرم ها ارزيابي مي شود »سنجه زدايي« است، فرآيند 
محوكردن اليك ها و ش��مارگان به اشتراك گذاري ها 
به اين منظور كه هر قطعه منفرد، تنها براساس ارزش 
خودش ارزيابي شود و كاربران شبكه هاي اجتماعي 
درمعرض مسابقات مداوم محبوبيت عمومي نباشند.

۲. كاهش ُبرد حساب هاي تأييدنشده. بازيگران 
بد -ترول ها، ماموران خارجي و فتنه انگيزان داخلي- 
بيشترين سود را از سيس��تم فعلي مي برند كه در آن 
هر كس��ي مي تواند صدها حس��اب جعلي بسازد و از 
آنها براي فريب دادن ميليون ها نفر استفاده كند. اگر 
پلتفرم هاي اصلي تأييد هويت ابتدايي را از هركس��ي 
كه مي خواهد حساب -يا دست كم حساب هايي از آن 
نوع كه به صاحب آن اجازه دسترس��ي به مخاطباني 
گس��ترده مي دهد- باز كن��د مطالبه كنند، ف��وراً از 
ميزان سمي بودن شبكه هاي اجتماعي و هك پذيري 
دموكراس��ي ها به نحو چشمگيري كاس��ته مي شود 
)انتشار محتوا مي تواند بي نام ونشان باقي بماند و الزم 
است ثبت نام به ش��يوه اي انجام گيرد كه از اطالعات 
كاربراني محافظت ش��ود كه در كش��ورهايي زندگي 
مي كنن��د ك��ه در آنها حكوم��ت ناراضي��ان را تنبيه 
مي كند. مثاًل تأييد مي تواند با همكاري يك سازمان 

غيرانتفاعي مستقل صورت گيرد( .
۳. كاهش ميزان س�رايت اطالعات بي كيفيت. 
از وقتي اصطكاك از ميان رفته اس��ت، ش��بكه هاي 
اجتماعي س��مي تر ش��ده اند. ثابت ش��ده اس��ت كه 
بازگرداندن ميزاني از اصط��كاك به افزايش كيفيت 
محتوا كمك مي كند. مثاًل به محض آنكه كاربري نظري 
مي دهد، هوش مصنوعي مي تواند متني را كه شبيه به 
نظراتي است كه پيش ازاين به عنوان سمي برچسب 
خورده اند شناسايي كند و بپرس��د »آيا از انتشار اين 
متن اطمينان داريد؟« معلوم ش��ده است كه اين گام 
اضافه به كاربران اينستاگرام كمك مي كند تا درباره 
پيام هاي زيان بخش دوباره فكر كنند. به همين ترتيب، 
اگر ب��ه گروه هاي��ي از خب��رگان اجازه داده ش��ود تا 
الگوريتم هاي توصيه را ازلح��اظ تبعيض ها و زيان ها 
بررسي كنند، كيفيت اطالعاتي كه توسط آنها پخش 

مي شوند نيز مي تواند بهبود يابد.
بسياري از امريكايي ها ممكن است معتقد باشند كه 
مسبب آشوب زمانه ما ساكن كنوني كاخ سفيد است 
و هر زمان ك��ه او آنجا را ترك كند، همه چيز به حالت 
عادي بر مي گردد. اما اگر تحليل ما درست باشد، اين 
اتفاق نخواهد افتاد. بس��ياري از معيارهاي اسياس��ي 
زندگي اجتماعي تغيير كرده اند. اثرات اين تغييرات 
در سال ۲۰۱۴ آشكار بودند و همين تغييرات انتخاب 

دونالد ترامپ را تسهيل كردند.
اگر مي خواهيم دموكراسي مان موفق شود -درواقع، 
اگر مي خواهيم كه ايده دموكراس��ي در زمانه اي كه 
نارضايتي از دموكراس��ي ها در حال افزايش اس��ت، 
مجدداً محترم ش��مرده ش��ود- نياز به درك بسياري 
از روش هايي خواهيم داش��ت كه پلتفرم شبكه هاي 
اجتماعي امروزي، براس��اس آنها ش��رايطي به وجود 
مي آورن��د كه مي توانن��د مانعي بر س��ر راه موفقيت 
دموكراسي باشند.  سپس مجبور خواهيم بود كه دست 
به عمل قاطعانه براي بهبود شبكه هاي اجتماعي بزنيم.
منبع:ترجمان
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سلبريتي ها و هويت
سيدمحمدهادي موسوي|  پژوهشگر علوم اجتماعي| 
حضور و عمق نفوذ سلبريتي ها در مسائل مختلف 
اجتماعي و فرهنگي يا حتي سياسي، امروز يكي از 
پديده هاي روز جوامع مختلف در ايران و كشورهاي 

ديگر است. 
يك( درگذش��ت »مرتضي پاشايي« و حوادث پس 
از آن، اتفاق نادري در تاريخ معاصر ايران بود. تجمع 
چند روزه هواداران پاشايي مقابل بيمارستان محل 
بس��تري او، سوگواري اقش��ار مختلف مردم پس از 
اعالم خبر درگذشت او در شهرهاي بزرگ و كوچك 
و حتي كشور افغانستان و  به خصوص تشييع جنازه 
باشكوه و تكرار نشدني او، براي جامعه و نظام رسمي 

فرهنگي-سياسي غير قابل پيش بيني بود.
دو( اميرحسين مقصودلو، معروف به »تتلو«، چندي 
پيش طي يك درخواست از كاربران فارسي جهت 
شكستن ركورد كامنت در شبكه ايسنتاگرام، توانست 
با بيش از ۱۵ ميليون كامنت، ركورد دار اين امر شود. 
ش��خصيت و ادبيات تتلو، ظاهرا ب��ا فرهنگ غالب 
جامعه ايراني سازگاري ندارد اما بعد از ركورد شكني 
او در اينستاگرام، تحليل هاي مختلفي در تحليل اين 

ركورد شكني از نظر كمي و كيفي ارايه شد. 
در اين يادداشت قصد داريم بررسي كنيم كه چرا 
سلبريتي ها طي اين سال ها آنقدر در كانون توجه 
قرار گرفته اند. در مواجهه با پديده هاي پاش��ايي و 
تتلو، نه تنها بخشي از توده مردم، بلكه نظام رسمي 
فرهنگي-سياسي و حتي روشنفكران و فرهيختگان 
نيز »غافلگير« ش��دند. ش��ايد از ديدگاه »ريچارد 
رورتي« بتوان غافلگيري را اينگونه تفسير كرد كه 
تلقي جامعه از »حقيقت« با »واقعيت«، مطابقت 
نداش��ت و ناگهان با پديده اي مواجه مي ش��ود كه 
برخالف نظم س��اختاري و طبقاتي موجود اتفاق 
افتاد. جماعتي كه زير پست تتلو، كامنت مي گذارند 
يا زير تابوت پاشايي را مي گيرند، »واقعيت« جامعه 
هس��تند، اما چرا اين واقعيت با »حقيقت« جامعه 
تطابق ندارد. مردمي كه بازي حقيقت و واقعيت را به 
هم مي زنند دنبال چه هستند؟ »پاد فرهنگ« مردم 
در رابطه با سلبريتي هايي چون پاشايي و تتلو را از 
چند منظر مي توان تحليل كرد اما شايد مهم ترين 
عامل اين عدم تطابق، جست وجوي »هويت« است. 
»لئونارد بايندر«، بحران هاي پيش روي هر جامعه 
در حال توس��عه اي را »هويت«، »مش��روعيت«، 
»مش��اركت«، »توزيع« و »نفوذ« مي داند. بحران 
هويت اولين و تعيين كننده ترين بحران يك جامعه 
در مسير پيش رو اس��ت. بحران هويت به مبناي 
انتزاعي عضويت در يك جامعه سياسي اشاره دارد. 
ب�ه عبارت ديگر تناقض بين هويت شخصي و تعريف 
هويت ديكته شده بيروني، بحران هويت را شكل 
مي دهد. هويت، تقابلي است بين »بودن« و »شدن«. 
به اعتقاد بايندر عطش سيري ناپذير براي بازسازي 
اسطوره ها )سلبريتي هاي امروزي( نشانه اي از قيام 
توده عليه هويت ديكته شده بيروني و شكست نظام 
حاكم در دسته بندي هاي اجتماعي و اعطاي »هويت 
مكانيكي« به افراد است. بايندر باور دارد بحرا ن هاي 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي در برخي از كشورها 
ناشي از همين شكس��ت است چرا كه مشروعيت 
نظام هاي حاكم از آن ناش��ي مي شود كه دولت ها 
بتوانند خدمات م��ورد عالقه مردم را فراهم كنند. 
از طرف ديگر »ريچارد بنكينز« هويت را داراي دو 
معنا مي داند، اول به معناي »تشابه مطلق« و دوم به 
معناي »تمايز مطلق«. هويت هر فرد با هماهنگي 
و تشابه با همس��ان خود و تمايز با ديگران تعيين 
مي شود. اين تش��ابه و تمايز به فرد و جامعه اجازه 
مي دهد تا دسته بندي و طبقه بندي افراد را تعيين 
نمايد. از اين رو آن بخشي از جامعه كه در پي كشف 
و ابراز هويت اس��ت تالش مي نمايد با باز شدن هر 
دريچه اي، اوال هويت خود را آشكار نموده و ثانيا تمايز 
هويت با هويت جمعي را فرياد بزند. توده اجتماعي 
مردم كه هويت مكانيكي را بر نمي تابند، با نزديكي 
به سلبريتي ها سعي در ايجاد انسجام ارگانيك حول 
آنها مي نمايند. اين تالش توده مردم حس عامليت به 
آنها مي دهد. در »بحران مشروعيت« نظام اجتماعي، 
افراد به دنبال يك گروه مرجع و مقبول مي گردند 
تا بتوانند به آن تكيه كنند. در چنين شرايطي است 
كه س��لبريتي ها به عنوان مرجع اجتماعي ارج و 
قرب پيدا مي كنند.  عصر امروز، عصر اسطوره گرايي 
مجازي )س��لبريتي ها( است. اس��طوره گرايي كه 
ريشه در كهن الگوهاي ذهني بشر دارد. اسطوره ها، 
در طول تاريخ راه ميان بر بش��ر در كشف هويت و 
هستي شناس��ي بوده اس��ت. در زمانه ما نيز، افراد 
همواره در قبال سلبريتي ها، در حال بازي »ديگري 
تعميم يافته« و برساخت يك هويت جديد پيرامون 
يك شخصيت ديگر است. افراد تحت فشار شانتاژ 
رسانه اي و تبليغات تجاري، سلبريتي را اسطوره خود 
تلقي نموده و همان گونه كه اجدادش با اسطوره ها 
برخورد مي كرد، او نيز با جاگ��ذاري خود به جاي 
اسطوره، سعي در كشف هويت و جبران نقصان ها و 
كمبودها دارد. هر ميزان ابزارهاي فرهنگي، سياسي 
و اجتماع��ي محاط بر جامعه )مانن��د تريبون ها و 
رس��انه هاي رس��مي(، عمق نفوذ خود را از دست 
دهند، محيط زيست سلبريتي ها آماده تر مي شود. 
اين محيط، در نهايت به جايي مي رس��د كه رفتار 
راديكال و غيرمعمول سلبريتي ها نه تنها مورد انتقاد 
جامعه قرار نمي گيرد بلكه سلبريتي به مثابه يك 
»عالمت دهنده اجتماعي« تضادهاي دروني افراد با 
سيستم بيروني را نمايان مي كنند. همين امر باعث 
مي شود فرد، هويت خود را در وجود اسطوره متجلي 
ديده و همراه و در كنار او، ابراز وجود نمايد. پرسش 
اصلي اما در جامعه ما اين اس��ت كه تضاد هويتي 
طبقات اجتماعي و نظام فرهنگي چقدر است كه 
توده مردم جهت ابراز وجود نه به سلبريتي ها كه به 
شبه سلبريتي ها با رفتار و عملكرد نابهنجار متوسل 
مي شوند؟ چرا جامعه  به جاي اجتماع حول سلبريتي 
و روش��نفكران، حول نازل ترين و س��طحي ترين 

هنرمندان و ورزشكاران تجمع مي كنند؟
منبع :باشگاه انديشه

  اگر مي خواهيم كه ايده دموكراس�ي در 
زمانه اي كه نارضايتي از دموكراس�ي ها در 
حال افزايش است، مجدداً محترم شمرده 
ش�ود- نياز به درك بسياري از روش هايي 
خواهيم داش�ت ك�ه پلتفرم  ش�بكه هاي 
اجتماعي امروزي، براساس آنها شرايطي به 
وجود مي آورند كه مي توانند مانعي بر سر راه 
موفقيت دموكراسي باشند. و سپس مجبور 
خواهيم بود كه دست به عمل قاطعانه براي 

بهبود شبكه هاي اجتماعي بزنيم

برش
  ت�ا به  ح�ال ش�ده در گروه�ي تلگرامي يا 
كامنت هاي اينستاگرام، بحث سياسي كنيد و 
آخرش پشيمان نشده باشيد؟ اغلب ما حتي 
يك بار هم اين تجربه را نداشته ايم. شبكه هاي 
اجتماعي روزي قرار بود ميز گفت وگوي جامعه 
باشد. اما حاال چه؟ تمسخر، متلك ، آبروريزي 
و خشونت شده اند س�كه رايج اين شبكه ها. 
پس�ت هاي پرالتهاب توج�ه ه�زاران نفر را 
مي دزدند و حرف هاي عاقالنه و موجه در ميان 

غوغا گم مي شوند. راه نجات چيست؟

اشاره
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كارهايي كه نبايد با لپ تاپتان انجام دهيد
گروه دانش و فن |

كامپيوتر شما ممكن است به هر دليلي از كار بيفتد، گاهي 
اين كار به دليل اينكه روي آن مايعي ريخته ايد رخ داده يا هر 
بالي ديگري مي تواند براي وسيله الكترونيكي شما رخ دهد 
و آن را از كار بيندازد و اين اتفاقي است كه اگرچه خوشايند 
نيست، اما هنگام استفاده از دستگاه هاي الكترونيكي غيرقابل 
اجتناب اس��ت. برخي از افراد در مواجهه ب��ا از كار افتادن 
دستگاهشان، به گوگل مراجعه مي كنند و البته ممكن است 
بتوانند مشكل خود را هم حل كنند، برخي ديگر هم براي 
اطمينان از فردي كه در زمينه تعمير كامپيوتر تخصص دارد، 
كمك مي گيرند و دستگاه خراب خود را نزد چنين افرادي 
مي گذارند كه براي تعمير لوازم الكترونيكي آموزش ديده اند 
و اما برخي بدترين راه را براي تعمير لوازم الكترونيكي خود 
انتخاب مي كنند و آن اينكه بدون هيچ اطالع علمي، دست 
به تعمير لپ تاپشان مي زنند و تنها زماني كه دستگاه به مرز 
نابودي رسيده، به متخصص مراجعه مي كنند. وب سايت 
گيزمودو در گزارش خود با برخي از آژانس هاي پشتيباني 
فني ارتباط برقرار كرده تا از بدترين كارهايي كه مردم هنگام 
تعمير كامپيوترهاي خود انجام مي دهند، آگاه شود، كارهايي 
كه اگر مي خواهيد دستگاه الكترونيكي شما سالم بماند، به 

هيچ وجه نبايد انجام دهيد.

    چسباندن باتري به كابل اترنت
برخي از افراد هنگامي كه تصميم به تعمير كامپيوترهايشان 
مي گيرند، نيت خوبي در سر دارند. آنها به يوتيوب مراجعه 
كرده و برخي از ويديوهاي آموزنده آن را مشاهده مي كنند 
و دست به تالش مي زنند؛ اما در شرايطي كه افراد آگاهي و 
درك پاييني از چگونگي كاركرد دستگاه هاي الكترونيكي 
داشته باشند، ممكن است س��ر و كارشان به راه حل هاي 
مسخره اي كه در اين شبكه اجتماعي قرار داده شده بيفتد 
و قرباني ويديوهايي شوند كه صرفا براي انجام يك كار طنز 
و بامزه در يوتيوب قرار گرفته است. پيتر لوپز، يك پتشيبان 
فني در بروكلين به يكي از نمونه هاي اين مورد برخورد كرده 
است. هنگامي كه لوپز به خانه مشتري خود مراجعه كرده 
است، متوجه مي شود كه او چند باتري قلمي را با چسب 
به كابل اترنت LAN چس��بانده است. هنگامي كه لوپز از 
مشتري خود مي پرس��د كه چرا چنين كاري انجام داده، 
مشتري اش اين پاسخ را مي دهد كه شنيده چسباندن باتري 
به كابل، باعث مي شود سرعت اينترنت سه برابر شود و حتي 
از اين نظريه خود هم بسيار دفاع مي كند. البته زماني كه لوپز 
دليل اين اصرار او را جويا مي شود، مي فهمد كه اين ايده در 
يك ويديو مطرح شده، ويديويي كه تنها براي شوخي بين 
كاربران دست به دست شده و اما برخي آن را جدي گرفته  و 
تصميم گرفته اند آن را به كار بگيرند. در حالي كه بايد توجه 
داشت اينكه يك ش��خص لباس مرتب و ظاهر آراسته و 
موجهي دارد، به اين معني نيست كه مي توان به او اطمينان 
كرد. در چنين شرايطي خصوصا اگر آنچه مي شنويد چندان 
با عقل جور در نمي آيد، يك جست وجوي ساده در گوگل 
مي تواند به شما كمك كند كه كار تعجب برانگيزي انجام 

ندهيد. درمقابل، اگر مي خواهيد سرعت اينترنت خود را 
افزايش دهيد، مي توانيد تجهيزات بهتري بخريد، جاي روتر 
را عوض كنيد يا سرويس دهنده اينترنتتان را تغيير دهيد و 
اين راه ها قطعا در مقايسه با چسباندن باتري قلمي به كابل 

اترنت، مطمئن تر هستند.

    لپ تاپ خيس در فر
يكي از راه هاي عجيبي كه برخي براي تعمير لپ تاپي كه 
خيس شده انجام مي دهند، قرار دادن لپ تاپ در فر است و 
اين داستاني است كه يك پشتيبان فني از شخصي كه اين 
كار را انجام داده روايت مي كند، با اين تصور كه قرار دادن 
كوتاه مدت لپ تاپ در فر راهكاري عالي براي خشك كردن 
آن اس��ت، درحالي كه اصال اينطور نيست و با قرار گرفتن 
لپ تاپ در فر، نه تنها نمايشگر لپ تاپ از بين رفته و روي 
بدنه دستگاه هم عالئم سوختگي ظاهر شده، بوي پالستيك 
س��وخته به مدت نصف هفته در سراسر خانه پخش شده 
است. البته قرار دادن لپ تاپ در فر، به همين يك مورد هم 
ختم نمي شود. يك پشتيبان فني در تگزاس درباره تجربه 
مش��ابهي كه با آن روبه رو ش��ده مي گويد: »يك مشتري 
مادربردش را درفر قرار داد تا چيپ هاي كامپيوترش را گرم 
كند كه البته اين كار قطعا روش بدي براي تعمير كامپيوتر 
بود. چنين كاري مي تواند منجر به خروج گازهايي سمي 
از دستگاه شود همچنين ردهايي سمي از ليتيوم در خانه 
باقي بگذارد كه بسيار خطرناك است.« بنابراين اگرچه قرار 
دادن مادربرد خيس در فر، يكي از راه هاي شناخته شده براي 
تعمير كردن لپ تاپ بدون مراجعه به تعميرگاه و متخصص 
محسوب مي شود، حتي ممكن است در مواردي هم نتيجه 
دهد، اما انتشار بخارهاي س��مي يا احتمال رخ دادن يك 
انفجار، نشان مي دهد اين ايده خطرناك براي تعمير لپ تاپ 

چندان معقول نيست.

    لپ تاپ خيس در برنج
فرها تنها روشي نيستند كه مردم براي خشك كردن سريع 
لپ تاپشان از آن استفاده مي كنند. يكي ديگر از روش ها براي 
خشك كردن دستگاه هاي الكترونيكي، قرار دادن آنها در 
كيسه برنج اس��ت، اين ايده البته يك روش نسبتا خوب و 
امتحان شده قديمي براي خشك كردن موبايل است، اما به 
نظر مي رسد اين روش براي لپ تاپ چندان مفيد نيست. 
يك پشتيبان فني به نام ويليام از پورتلند، به چندين مورد 
 USB اشاره مي كند كه برنج ها مسير فن ها و خروجي هاي
را مسدود كرده اند و به همين دليل به افراد توصيه مي كند 
لپ تاپي كه خيس ش��ده را داخل كيسه برنج قرار ندهند. 
يكي از كاربران درباره تجربه ناموفق خود نوش��ته است: 
»مي دانس��تم كه برنج مي تواند به خشك كردن گوشي 
كمك كند اما درباره لپ تاپ مطمئن نبودم. حاال مي دانم از 
عهده خريد يك كيسه برنج ديگر برمي آيم، اما بعيد مي دانم 
بتوانم ي��ك لپ تاپ ديگر بخرم.« اگرچ��ه برنج به عنوان 
ماده اي خشك ساز شناخته مي شود، در چنين شرايطي 
لزوما نمي تواند كمك كند. بايد توجه داشت كه برنج شايد 

نتواند آسيب زيادي به موبايل وارد كند، زيرا گوشي هاي 
موباي��ل ورودي هايي چندان درش��تي ندارند، اما چنين 
موضوعي براي لپ تاپ ها صادق نيس��ت، زيرا لپ تاپ ها 
خروجي هاي هوا، پورت ها و درگاه هاي درش��تي از جمله 
فاصله ميان كيبوردها دارند و قرار دادن آنها در كيسه برنج 
مي تواند باعث فرو رفتن دانه در اين درگاه ها شود. عمر پرز 
از پشتيباني فني مايكروسافت معتقد است فرآيند قرار دادن 
لپ تاپ در برنج براي خشك كردن آن، كاري احمقانه است 
و مي گويد: »بيرون كشيدن رطوبت از لپ تاپ هاي بزرگ، 
بدون باز كردن  و خشك كردن شان به صورت دستي عمال 
غيرممكن است.« بنابراين برنج، خشك كننده خوبي براي 
لپ تاپتان كه در معرض رطوبت زيادي قرار گرفته نيست، به 
جاي اين كار، بهتر است سريعا لپ تاپتان را خاموش كنيد، 
از برق بكشيد و اگر ممكن بود، باتري را از آن خارج كنيد. 
س��پس رطوبت را تا جاي ممكن با يك حوله جذب كنيد 
و اجازه دهيد دستگاه براي ۲۴ تا ۴۸ ساعت خشك شود. 
اگر همه چيز خوب پيش برود، دستگاهتان مي تواند به عمر 
خود ادامه دهد و اگر همه چيز آنطور كه مطابق ميلتان بود 
پيش نرفت، بهتر است سراغ يك متخصص پشتيباني فني 
برويد، تا بدون اينكه اين افراد مجبور شوند دانه هاي برنج را 

از دستگاهتان خارج كنند، دست به تعمير بزنند.

    هارد درايو خراب در فريزر
زماني قرار دادن هارد درايو در فريزر، راه خوبي براي احياي 

كوتاه مدت آن بود، البته صرفا تا اندازه اي كه بتوان اطالعات 
مهم را از آن اس��تخراج كرد. ايده كلي اين بود كه خنك 
كردن هارد درايو باعث مي شود صفحات فلزي داخلش 
آنقدر منقبض شوند كه به اندازه يك بك آپ گيري ساده به 
كار خود ادامه دهند. اما با تغييرات اساسي كه در طراحي 
هارد درايوها رخ داده است و افزايش روزافزون درايوهاي 
حالت جامد )SSDه��ا( كه هيچ صفحه فلزي اي ندارند، 
باعث ش��ده اين روش هاي قديمي ديگر كاربرد سابق را 
نداشته باشند. با وجود اين به نظر مي رسد اين تغييرات 
هنوز هم مانع از اين نيست كه مردم هارد درايو خود را درون 
فريزر قرار دهند. يك پشتيبان فني در تگزاس مي گويد: 
»يكي از مش��تريان مقاله اي در اينترن��ت خوانده بود كه 
مي گفت با قرار دادن هارد درايو در فريزر، مي تواند اطالعات 
آن را احيا كند و تصميم  مي گي��رد براي صرفه جويي در 
هزينه هايش، بدون مراجعه ب��ه يك متخصص، همين 
روش را به كار بگيرد، اما در نهايت قرار دادن هارد درايو در 
فريزر هم كمكي به او نمي كند و او مجبور مي شود براي 
دسترسي دوباره به اطالعاتش، به ما مراجعه كند.« و البته 
به نظر مي رس��د اين تنها مورد از اين روش نبوده است و 
افراد ديگري هم از اين روش اس��تفاده كرده اند. در حالي 
كه بايد توجه داشته باشيد، لپ تاپ ها براي قرار گرفتن در 
دماي شديد ساخته نشده اند، دماي گرم و سرد هم تفاوتي 
ندارد، بنابراين بهتر است آنها را از تمام لوازم خانگي درون 

آشپزخانه دور نگه داريد.

     جراحي هاي اشتباه الكترونيكي 
همه ما دوست داريم تصور كنيم دستگاه هاي الكترونيكي 
خود را به طور كامل مي شناس��يم و اينكه هر مش��كلي 
براي دس��تگاهمان پيش مي آيد، با كمي روغن كاري و 
جس��ت وجويي س��اده در يوتيوب قابل تعمير است، در 
حالي كه اين موضوع هميش��ه هم صادق نيست. اندكي 
تواضع مي تواند مانع از اين ش��ود كه دستگاهتان را نابود 
كنيد. در يكي از نمونه هايي كه خود فرد تصميم به تعمير 
دستگاهش گرفته و سعي داشته منبع برق كامپيوترش 
را عوض كند، يك آتش س��وزي كوچك ب��ه راه انداخته 
اس��ت. به همين دليل بهتر است جراحي كامپيوترها به 
متخصصان سپرده شود. رايان، پشتيبان فني در نيويورك 
كه در مواجهه با يكي از اين موارد قرار داش��ته، مي گويد: 
»يكي از مشتريان قديمي من كه هميشه سعي مي كند 
خودش دستگاهش را تعمير كند، به پاره كردن سيم ها، 
نابود كردن كانكتورها و از بين بردن قطعات مختلف عادت 
 Boseدارد. او با من تماس گرفت و گفت كه ريموت راديو
Wave اش بازي درمي آورد، كه در نهايت مشخص شد 
او كابل كانكتور داخل دس��تگاه را از وسط بريده است. او 
اعتراف كرد كه نمي دانس��ته بايد چه كند، هرچند هنوز 
برايم سوال است كه چطور تصور كرده براي حل مشكل 
دستگاهش، چنين راه حلي جواب مي دهد. باالخره پس 
از تعويض باتري سلولي در ريموت و كابلي كه آن را نصف 

كرده بود، دستگاه توانست دوباره كار كند.

 انگج�ت| ب��اگ در س��رويس گ��وگل تي��ك اوت
 )Google Takeout( سبب لو رفتن ويديوهاي شخصي 
كاربران در گوگل فوتوز شده اس��ت. به گزارش ديجياتو، 
سرويس گوگل تيك اوت كه كاربران به كمك آن مي توانند 
داده هاي خود را دانلود كنند، بين ۲1 تا ۲5 نوامبر )30 آبان تا 
۴ آذر( دچار »نقص فني« شده و ويديوهاي شخصي كاربران 
را تصادفاً براي كاربران ديگر ارسال كرده است. گوگل با ارسال 
ايميل كاربران را از اين باگ باخبر كرد ولي در مورد تعداد 
ويديوهاي لورفته اطالعاتي را منتشر نكرد. اين شركت به 
كاربران توصيه كرده تا فايل خروجي پش��تيبان را حذف 
كرده و دوباره از فايل هاي خود بكاپ بگيرند. متن كامل نامه 
گوگل را در ادامه مي خوانيد: »در حال اطالع رساني در مورد 
باگي هستيم كه ممكن است روي كاربراني كه از سرويس 
تيك اوت براي پش��تيبان گيري از محتواي گوگل فوتوز 
بين ۲1 نوامبر تا ۲5 نوامبر استفاده كرده اند، تأثير گذاشته 
باشد. اين دسته از كاربران آرشيو ناقص يا ويديو )نه عكس( 
را دريافت كرده اند كه به آنها تعلق نداش��ته. ما اين مشكل 

را برط��رف كرده ايم و با آناليز دقيق از عدم رخ دادن چنين 
اتفاقي در آينده اطمينان حاصل كرده ايم. از اين اتفاق بسيار 
متأسفيم.« غول موتورهاي جست وجو اين باگ را پس از 
پنج روز برطرف كرد و گفت كه با تحليل دقيق از بروز حادثه 
مشابه در آينده جلوگيري خواهد كرد. كمتر از 0.01 درصد 
از كاربران گوگل فوتوز از اين باگ آس��يب ديده اند. گوگل 
فوتوز بيش از يك ميليارد كاربر داشته و آسيب ديدن درصد 
بسيار كمي از كاربرانش نيز به معني تأثيرپذيري تعداد قابل 

توجهي كاربر )حدودا 100 هزار نفر( است.

گيزموچاينا| دولت امريكا تصميم دارد نرم افزاري براي 
توسعه فناوري 5G بسازد و به اين ترتيب از ميزان اتكا به 
تجهيزات هواوي براي توسعه شبكه اينترنتي جديد كم 
كند. به گزارش مهر، هفته گذشته انگليس و اتحاديه اروپا 
تصميم گرفتند در توسعه زيربناي اينترنت 5G با هواوي 
همكاري كنند. اين خبر روزنه اميدي براي اين ش��ركت 
چيني بود. اين در حالي است كه امريكا مشغول كار روي 
يك اس��تاندارد 5G جايگزين است كه با بقيه تجهيزات 
سخت افزاري نسل پنجم اينترنت منطبق مي شود. امريكا 
قصد دارد با چنين اقدامي براي توسعه فناوري 5G بيشتر 
به نرم افزاري خاص تكيه كند و به اين ترتيب اس��تفاده از 
تجهيزات هواوي را كاهش دهد. طبق گزارش وال استريت 
ژورنال، كاخ س��فيد، دل و مايكروسافت معتقدند چنين 
نرم افزاري كليد توسعه نسل پنجم اينترنت است. بنابراين 

امريكا سعي دارد با همكاري شركت هاي بزرگ فناوري 
مانند مايكروسافت، دل و AT&T يك نرم افزار استاندارد 
5G براي ش��بكه هاي مخابراتي بس��ازد. ايده اصلي آن 
است كه به توسعه دهندگان نرم افزار 5G اجازه داده شود 
كدهايي براي تم��ام تجهيزات 5G بدون در نظر گرفتن 

توليد كننده سخت افزار( بسازند و اجرا كنند. 

ديل�ي ميل| ب��ا توجه ب��ه نزديك تر ش��دن انتخابات 
رياست جمهوري ۲0۲0 امريكا، توييتر در بيانيه اي رسمي 
سياست خود براي برچسب زني يا حذف محتواي جعلي و 
گمراه كننده در پلتفرمش را اعالم كرد. به گزارش مهر، با 
نزديك تر شدن به انتخابات رياست جمهوري ۲0۲0 امريكا، 
توييتر پيام هايي كه محتواي جعلي يا فريبكارانه دارند را با 
برچسب مخصوص مشخص مي كند. اين شبكه اجتماعي 
با انتش��ار بيانيه اي براي نخستين بار سياست رسمي اين 
شركت را اعالم كرد. البته توييتر از سال گذشته مشغول 
تنظيم اين سياست بوده است. بنا بر سياست جديد، توييتر 
محتواي گمراه كننده كه مضر باشد را حذف يا با برچسبي 
مش��خص مي كند. چنين محتوايي شامل تهديد امنيت 
جاني، آشوب هاي مدني گسترده، جلوگيري از راي دادن 
افراد و ريسك هاي امنيت سايبري اس��ت. در بيانيه اين 
شبكه اجتماعي آمده است: »گاهي اوقات هدف كاربران از 
انتشار محتواي جعلي و دستكاري شده فريب افراد نيست. 
اما اين محتوا مضر است. ما توييت هايي كه حاوي چنين 

محتوايي هستند را با برچسب مشخص مي كنيم تا افراد از 
صحت اخبار و رسانه ها مطلع شوند.« توييتر براي حذف يا 
برچسب زني محتوا چند عامل را در نظر مي گيرد از جمله 
آنكه آيا محتوا طوري دستكاري شده كه تركيب، توالي، 
زمانبندي يا چارچوب آن تغيير كرده است يا خير. البته اين 
به معناي آن نيست كه تمام محتواي دستكاري شده در 
توييتر حذف مي شود بلكه هرگونه محتواي دستكاري شده 
كه قصد فريب افراد را داش��ته باشد، در اين شبكه ممنوع 

خواهد بود.

همچنين توييتر قوانين جديدي را براي مديريت محتواي 
چندرسانه اي مختلف وضع كرده و بر همين اساس انتشار 
ويديوهاي جعل عميق را از طريق شبكه اجتماعي خود 
ممنوع كرده است. توييتر مي گويد ديگر به هيچ وجه اجازه 
به اشتراك گذاري ويديوهاي جعل عميق و دروغين را كه با 
استفاده از هوش منصوعي توليد مي شوند، نمي دهد. در اين 
ويديوها معموال افراد مشهور مانند بازيگران و سياستمداران 
در حال اظهارنظرهايي هستند كه هرگز در عالم واقع انجام 
نداده اند. عالوه بر اين توييتر پس��ت هاي ارسالي همراه با 
ويديوهاي جعل عميق را هم نشانه گذاري مي كند تا ديگر 
كاربران بتوانند محتواي دروغ و واقعي را از يكديگر متمايز 
كنند. اين سخت گيري هم در مورد ويديوهاي جعل عميق 
اعمال مي شود و هم فايل هاي صوتي جعل عميق را در بر 
مي گيرد. قرار است بعد از به روزرساني هاي فني ضروري، 
اعمال اين تغييرات از پنجم ماه مارس آغاز شود. همچنين 
به افرادي كه بخواهند اين نوع محتوا را بازنشر يا بازتوزيع 

كنند نيز هشدار داده مي شود.

انگجت| درآمد اينستاگرام از تبليغات در سال گذشته، 
۲0 ميلي��ارد دالر بوده كه در مجم��وع يك چهارم درآمد 
فيس بوك را تشكيل مي دهد. به گزارش ديجياتو، اينستاگرام 
ب��راي فيس بوك يك س��رمايه مهم اس��ت و اين پلتفرم 
اشتراك گذاري عكس و فيلم، بس��يار درآمدزا محسوب 
مي ش��ود. اينس��تاگرام كه بيش��تر به عنوان يك پلتفرم 
اشتراك گذاري عكس شناخته مي شود، درآمدي بيشتر از 
پلتفرم يوتيوب كه محبوب ترين پلتفرم ويديويي در دنياست، 
دارد. يوتيوب در سال گذش��ته 15.1 ميليارد دالر درآمد 
داشته كه پنج ميليارد دالر كمتر از پلتفرم اشتراگ گذاري 
عكس تحت مالكيت فيس بوك است. البته تفاوتي اساسي 
ميان اين دو پلتفرم وجود دارد. براي مثال يوتيوب درآمد هاي 
حاصل از تبليغات خود را با توليدكنندگان محتوا به اشتراك 
مي گذارد، درحالي كه اينس��تاگرام چني��ن كاري انجام 

نمي دهد و تنها بخش��ي از هزينه تجهي��زات را در اختيار 
توليدكنندگان محتوا قرار مي دهد كه هيچگاه  هم به ارقام 
پنج رقمي )10 هزار دالر( نمي رسد. البته اين را هم در نظر 
بگيريد كه پلتفرم هاي ويديويي، هزينه هاي بيشتري براي 
استريم دارند تا پلتفرم هاي عكس محور مانند اينستاگرام. 
فيس بوك درباره درآمد اينس��تاگرام سكوت اختيار كرده 

همچنين دررابطه با تعداد كاربران نيز اطالعاتي منتش��ر 
نكرده است. آخرين باري كه اين كمپاني تعداد كاربران شبكه 
اجتماعي محبوب خود را اعالم كرد، حدود يك ميليارد نفر 
در سال ۲01۸ بود. با اين حال مي توان انتظار داشت كه اين 
پلتفرم محبوب درآمد هاي اين چنيني نيز داشته باشد، زيرا 
تبليغات را مي توان همه جاي اين برنامه پيدا كرد. براي مثال 
كاربران تبليغات را ميان استوري ها و در فيد اصلي مشاهده 
مي كنند. همچنين با تالش هايي كه اينستاگرام به منظور 
تسهيل فرآيند خريد از اين پلتفرم انجام داده، باعث شده تا 
شركت هاي بزرگ محصوالت خود را در اين شبكه اجتماعي 
تبليغ كنند. در هر صورت تمامي اين اعداد و ارقام يك چيز 
را نشان مي دهند و آن هم اين است كه اينستاگرام ديگر يك 
پروژه جانبي براي فيس بوك نبوده و اين كمپاني قصد دارد 

تا در آينده تمركز بيشتري روي بهبود سوددهي آن كند.

فوربس| محققان امنيتي ۲۴ اپليكيشن را در گول پلي 
شناسايي كرده اند كه به جاسوسي براي چيني ها مشكوك 
هستند. تمامي اين اپ ها توسط توسعه دهندگان شركت 
چيني شنزن هاوك ارايه شده و جمعا روي 3۸۲ ميليون 
دستگاه نصب ش��ده اند. به گزارش ديجياتو، يكي از اين 
توس��عه دهندگان Hi Security اس��ت ك��ه اپ هاي 

 Hi ،)۲019 )100 ميلي��ون نصب Virus Cleaner
VPN و Free VPN )10 ميليون نصب( را توسعه داده 
است. حدود س��ه س��ال قبل دولت هند به نسخه قبلي 
Virus Cleaner مشكوك شده و پس از بررسي آن را 
يك بدافزار خوانده بود. محققان امنيتي VPNPro ابتدا 
به اين شركت مشكوك ش��ده و با رديابي آن به كمپاني 

مادر يعني ش��نزن هاوك رسيدند كه چهار زير مجموعه 
توس��عه اپ ديگر هم دارد. يكي از اين زيرمجموعه ها به 
 Super Cleaner تنها ب��ا دو اپ Hawk App ن��ام
و Super Battery در گ��وگل پلي حضور داش��ته اما 
همين دو اپليكيشن روي هم رفته 105 ميليون كاربر را 
به دام انداخته اند، چراكه كاربران عالقه بسياري به نصب 

برنامه هاي پاكسازي گوش��ي و بهينه سازي باتري دارند 
و هكرها ه��م با علم به اين مس��اله بدافزارها را در چنين 
اپ هايي پياده س��ازي مي كنند. از ديگر اپليكيشن هاي 
مخرب شنزن هاوك كه با اس��تقبال مواجه شده بايد به 
Sound Recorder و File Manager اش��اره كرد 
كه به ترتيب 100 و 50 ميليون نصب داش��ته اند. گوگل 

پس از اطالع از اين مساله تمامي اپ ها را از فروشگاه خود 
برداش��ته اما متخصصان VPNPro به كاربران هشدار 
داده اند كه هرچه سريع تر نسبت به حذف اين اپ ها اقدام 
كنند. شنزن هاوك متعلق به غول نيمه دولتي TCL است 
كه به توليد لوازم خانگي و گوش��ي تحت برند بلك بري، 

آلكاتل و HP مي پردازد. 
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روايتي از شغل هاي كاذب 
تلگرامي

اضافه كردن عضو به گروه ها و كانال ها براي افزايش 
تعداد اعضا، اين روزها در حالي ب��ه يكي از راه هاي 
درآمدزايي تبديل شده كه از سوي ديگر نارضايتي 
بسياري از كاربران را هم سبب شده است. به گزارش 
ايس��نا،  نمي توان ان��كار كرد كه ش��غل هاي امروز 
تحت تاثير پيشرفت س��ريع فناوري و اضافه شدن 
قابليت هايي از شبكه هاي اجتماعي تا پيام رسان ها 
هس��تند. با وجود اين، همواره جلوه هاي ديگري از 
اثرات فناوري نيز وجود دارد؛ در مورد شغل هايي كه 
وابسته به فناوري هستند، صرف نظر از تغيير حالت 
از شغل هاي سنتي به مدرن، مي توان به شغل هاي 
كاذب يا راه هاي درآمدي اشاره كرد كه شايد نتوان 
حتي از آنها با عنوان ش��غل ياد ك��رد، اما اين روزها 
حسابي بازارشان گرم شده است. استفاده از شبكه 
اجتماعي اينس��تاگرام براي تبليغ كسب وكارها و 
پيام رساني مانند تلگرام براي پيدا كردن مشتري ، 
يكي از روش هايي اس��ت كه اي��ن روزها محبوبيت 
زيادي دارد و حتي بس��ياري از شغل هاي كوچك و 
خرد بدون استفاده از اين قابليت ها، از بين مي روند 
همانطوركه سال گذشته با آغاز فيلترينگ تلگرام كه 
تا امروز هم ادامه يافته يا با قطع چند روزه  اينترنت 
در ماه هاي گذشته، بسياري از اين كسب وكارهاي 
كوچك از تعطيل شدن كاسبي شان گله داشتند. 
البته كه در اين مدت آمار بسياري هم از شغل هايي 
كه در فضاي س��ايبري ش��كل گرفته، ارايه ش��ده 
است. برخي مانند محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات پيش از اين از س��هم 
1۷ درصدي تلگرام در اشتغال فضاي مجازي سخن 
مي گفتند و در مقابل، منتقدان هم به اين آمار اعتراض 
داشته و معتقد بودند فعاليت هايي مانند مديريت اين 
پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي كه اين روزها هم 
بسيار باب شده، شغل محسوب نمي شوند. اما يكي 
از روش ه��اي ديگري كه به تازگي به روش��ي براي 
درآمدزايي در فضاي سايبري و خصوصا گروه ها در 
پيام رسان  تلگرام تبديل ش��ده، تشويق كاربران به 
اضافه كردن اعضا به اين گروه ها است و البته هرچه 
تعداد اعضايي كه يك كاربر به اين گروه ها اضافه كند، 
بيشتر باش��د هم ميزان واريزي بيشتر خواهد شد؛ 
صرف نظر از اينكه اين واريزي ها واقعيت دارد يا تنها 
با هدف فريب كاربران براي وارد ش��دن به اين بازي 
طراحي شده است. از طرفي اين روزها كه انتخابات 
مجلس شوراي اس��المي نزديك است تنور چنين 
كارهايي داغ شده اس��ت. بدين ترتيب كه كاربران 
اينترنتي و كس��اني كه پيام رس��اني را روي گوشي 
خود نصب دارند، گاه و بيگاه و بدون اينكه خودشان 
بخواهند، عضو گروه هايي مي ش��وند كه مضامين 
انتخاباتي دارد و به نظر مي رس��د با هدف تبليغات 
ب��راي كانديداهاي مجلس ايجاد ش��ده اند. البته با 
توجه به مدل عضويت چنين گروه هايي، اين عضو 
ش��دن ظاهرا از طرف يكي از مخاطبان فرد صورت 
گرفته است. با وجود اين، كاربران اين پيام رسان ها 
مي توانند هر زمان كه مي خواهند، امكان عضو شدن 
در گروه ها و كانال هاي تلگرامي را محدود كنند و اين 
كار را با اصالح تنظيمات اين پيام رسان انجام دهند. 
بدين ترتيب كارب��ران مي توانند انتخاب كنند چه 
كساني امكان اضافه كردن آنها به هر گروهي را داشته 
باش��ند يا حتي اين امكان را براي تمامي مخاطبان 
خود حذف كنند. هرچند در نهايت نمي توان از اين 
واقعيت چشم پوش��ي كرد كه با وجود رونق گرفتن 
كسب وكارها با بهره گيري از فضاي سايبري، روش 
جديدي براي س��ودجويي و كالهبرداري هم پيدا 

شده است.

انتقاد از اقدام امريكا در تحريم 
ارگان هاي فضايي كشور

نماينده اعزامي پژوهشگاه فضايي ايران به اجالس 
بين المللي كوپوس، بيانيه  جمهوري اس��المي را 
مبني بر انتقاد به اقدامات يك جانبه امريكا در تحريم 
ارگان هاي فضايي كش��ور، قرائت كرد. به گزارش 
پژوهشگاه فضايي ايران، پنجاه و هفتمين نشست 
زيركميته علمي و فني كوپوس )كميته س��ازمان 
ملل در امور استفاده صلح آميز از فضا( در دفتر امور 
فضاي ماوراي جو سازمان ملل متحد در شهر وين، 
برگزار شد. در بيانيه  جمهوري اسالمي ايران كه در 
اين مراسم قرائت شد، انتقاداتي به اقدامات يك جانبه 
امري��كا در تحريم ارگان هاي فضايي كش��ور بيان 
ش��د و به مغاير بودن اين اقدامات با اهداف مجامع 
بين المللي مانند كوپوس ك��ه به منظور هم افزايي 
و همكاري اعض��ا در زمينه اس��تفاده صلح آميز از 
فضا تاسيس شده ، اشاره ش��د. از ديگر موضوعات 
مورد بررس��ي، »آب و هوا در فضا« بود. نمايندگان 
كشورهاي كره جنوبي و هند، به بيان فعاليت هاي 
انجام ش��ده در كشورش��ان از جمله پژوهش هاي 
انجام شده در زمينه لكه هاي خورشيدي و آثار آن بر 

اليه هاي جو زمين پرداختند. 

همكاري محققان پژوهشگاه 
ICT و دانش هاي بنيادي

تفاهم نام��ه همكاري ميان پژوهش��گاه ارتباطات و 
فناوري اطالعات با پژوهشگاه دانش هاي بنيادي با 
هدف تبادل اطالعات مورد نياز پژوهشگران منعقد 
شد. به گزارش مهر، اين تفاهم نامه در راستاي افزايش 
بهره وري استفاده از منابع علمي و فني و استانداردهاي 
موجود در داخل كشور همچنين توسعه بسترهاي 
اطالعاتي براي استفاده هرچه بيشتر و بهتر همكاران 
و پژوهش��گران و ني��ز در جهت اس��تفاده و تبادل 
اطالعات ميان پژوهشگاه ICT با پژوهشگاه دانش هاي 
بنيادي، به امضا رسيد. امكان دسترسي به پايگاه هاي 
استانداردهاي بين المللي مطابق مقررات، عضويت 
اعضاي طرفين در كتابخانه هاي ديجيتال يكديگر 
به صورت رايگان و كپي از منابع اطالعاتي در حد مجاز 
بخشي از خدمات مورد توافق در اين تفاهم نامه است.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

با حجم سرمايه گذاري 54 هزار ميليارد ريالي محقق شده است

229 هزار شغل بنياد بركت از طريق مشاركت اقصادي
گروهبنگاهها|

بني��اد برك��ت س��تاد اجرايي فرم��ان ام��ام از طرح 
اش��تغال زايي بنگاه محور، 229 هزار اش��تغال ايجاد 

كرده است.
 معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اعالم 
اين خبر افزود: در قالب طرح اشتغال زايي بنگاه محور 
و با هدف محروميت زدايي، توانمندسازي اقتصادي 
و ايجاد فرصت هاي كسب و كار از طريق مشاركت با 
واحدهاي صنعتي و توليدي، 228 هزار و 900 فرصت 
ش��غلي در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته ايجاد 
كرده اس��ت. هادي جوهري اظهار داشت: اين تعداد 
اشتغال شامل 38 هزار و 150 فرصت شغلي مستقيم 
و190 هزار و 750 ش��غل غيرمس��تقيم مي شود و با 
حجم س��رمايه گذاري 54 هزار و 500 ميليارد ريالي 
از س��وي بنياد بركت راه اندازي ش��ده است. به گفته 
معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت، مدل اشتغال زايي بنگاه محور يكي از روش هاي 
اين بنياد براي ايجاد اشتغال در مناطق محروم است 
كه در اين مدل، اش��تغال زايي و محروميت زدايي از 
طريق مشاركت و توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي 
دنبال مي ش��ود. وي ادامه داد: بنگاه بركت از س��ال 
1387 اقدام به مش��اركت با بنگاه هاي اقتصادي در 
قالب ط��رح اش��تغال زايي بنگاه محور ك��رده و تا به 
امروز با 350 ش��ركت مشاركت داش��ته كه از 250 
ش��ركت خارج ش��ده اس��ت. جوهري عن��وان كرد: 
كرمانشاه، كردستان، خراس��ان رضوي، آذربايجان 

ش��رقي، كرمان، آذربايجان غربي، خراسان جنوبي 
و اصفهان از جمله استان هايي هستند كه بيشترين 
شركت هاي مشاركتي بنياد بركت در آنها واقع شده 
اس��ت. وي تصريح كرد: شركت هاي مشاركتي بنياد 
بركت عمدتا در صنايع برق، الكترونيك و تجهيزات 
مهندسي؛ كاني هاي فلزي، غيرفلزي و ساخت فلزات 
اساسي؛ سلولزي، چوب، كاغذ و مصالح ساختماني؛ 
غذايي و دارويي؛ كش��اورزي، دامپروري و ش��يالت؛ 
ش��يميايي؛ تبديلي، چ��اپ و بس��ته بندي و صنايع 
عمومي مش��غول به فعاليت هس��تند. معاون تامين 
نهاده ه��ا و مش��اركت هاي اقتص��ادي بني��اد بركت 
خاطرنش��ان كرد: 9 شركت مش��اركتي بنياد بركت 
در زمينه صادرات محصوالت ش��ان فعال هس��تند و 
تا به امروز موفق به ص��ادرات توليدات خود همچون 
ش��مش روي، كاغذ كارتن، شيشه سكوريت، سيم و 
كابل، كليد و پريز، خرم��ا، ماهي و ميگو، تخم مرغ و 
... به كشورهاي مقصد از جمله تركيه، روسيه، چين، 
هنگ كنگ، تايلند، تركمنستان، افغانستان، عراق و 
امارات ش��ده اند. جوهري ارزش ريالي و ارزي حجم 
كل صادرات شركت هاي مش��اركتي بنياد بركت را 
به ترتيب 2256 ميلي��ارد ريال و 45/5 ميليون دالر 
اعالم و اظهار اميدواري كرد كه با رفع موانع صادرات، 
تعداد و حضور ش��ركت هاي مش��اركتي بنياد بركت 
در بازارهاي منطقه اي بيش��تر ش��ده و از اين طريق، 
درآمدهاي حاصل از ص��ادرات افزايش يابد. گفتني 
است، بنياد بركت در راس��تاي سياست هاي ابالغي 
از س��وي س��تاد اجرايي فرمان امام مبن��ي بر پرهيز 

از تصدي گري، پس از به ثبات رس��يدن و س��ودهي 
بنگاه هاي اقتصادي مش��اركتي، از آنها خارج شده و 

سهام خود را به بخش خصوصي واگذار مي كند. بر اين 
اساس، بنياد بركت تا به امروز از مجموع 350 شركتي 

كه با آنها مشاركت داشته، از 250 شركت خارج شده 
و سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است.

توليد ۱۲۸ ميليون تن 
محصوالت كشاورزي در كشور
مازندران|معاون باغباني 
وزارت جهاد كش��اورزي با 
بيان اينكه ميزان توليدات 
محصوالت كش��اورزي در 
سال جاري 128 ميليون تن 
برآورد مي شود، گفت: ميزان 
تولي��د در س��ال 57 حدود 
36 ميليون تن بوده است. به گزارش مهر، محمدعلي 
طهماسبي ديروز در همايش تقدير از برترين هاي بخش 
كشاورزي مازندران گفت: دستاوردها و پيشرفت هاي 
زيادي در حوزه كشاورزي رخ داده است.وي با بيان اينكه 
بسياري از روستاهاي كشور و مازندران از داشتن جاده 
مناسب محروم بودند، افزود: ميزان توليدات محصوالت 
كشاورزي از 36 ميليون تن در سال 57 به 122 ميليون 
تن در سال قبل رس��يد. وي پيش بيني توليد در سال 
جاري را 128 ميليون تن برآورد كرد و گفت: آمار توليد 
باغ ها و باغباني در سال 57 ميزان توليد حدود 3.5 ميليون 
تن بود كه اكنون به باالي 23 ميليون تن رسيده است و 
محصوالت شيالتي از 32 هزار تن به بالغ بر يك ميليون 

و 130 هزار تن در حال حاضر رسيده است.

 ارسال محموله دارويي
از دانمارك به ايران

بعد از راه اندازي س��ازوكار 
اعتب��اري س��ويس ب��راي 
افزايش مناس��بات بانكي 
كش��ورمان با كش��ورهاي 
اروپايي ديروز سفير دانمارك 
در ايران هم از ارسال محموله 
دارويي از اين كشور به ايران 
خبرداد. به گزارش مهر، داني انان ديروز در ايين رونمايي 
از اتوبوس ديابت و چاقي در شيراز بيان كرد: يك محموله 
دارويي از دانمارك به مقصد ايران ارسال شده و اميدواريم 
با ارسال اين داروها ايران در بخش درماني و تأمين دارو به 
وضعيت مناسبي دست يابد.وي خاطرنشان كرد: ايجاد 
اتوبوس ديابت در راستاي پيشگيري از اين بيماري يكي از 
اقدامات مناسب پيشگيرانه است و مي تواند نقش موثري 
در كنترل اين بيماري خاموش داشته باشد. وي با اشاره 
به اينكه معضل ديابت يك موضوعي است كه در تمامي 
كشورها وجود دارد اضافه كرد: چالشي كه در ايران تحت 
عنوان ديابت ايجاد شده تنها مختص اين كشور نيست 
لذا سازمان ملل متحد يكسري اهداف در اين باره طراحي 

كرده تا افراد بتوانند به پيشگيري از ديابت كمك كنند.

۲۲ ميليارد تومان كمك  به مناطق 
سيل زده ارسال شد

سيستانبلوچستان|
ريي��س كميته ام��داد امام 
خميني )ره( كش��ور گفت: 
تاكنون بيش از 22 ميليارد 
تومان كمك ه��اي نقدي و 
غيرنقدي م��ردم نيكوكار 
اي��ران اس��المي در كميته 
امداد جمع آوري و به مناطق سيل زده ارسال شده است.

به گزارش روابط عمومي كميته امداد، س��يد مرتضي 
بختياري در بازدي��د از مناطق س��يلزده چابهار اظهار 
داشت: اين كمك ها در قالب پنج محموله ضروري براي 
س��يلزدگان كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان 
ارسال و توزيع شده است. وي افزود: بارندگي ها و جاري 
ش��دن س��يالب اخير خس��ارت جدي به بيش از 350 
روستاي چابهار وارد كرد و عالوه بر آسيب ديدگي چهار 
هزار و 200 واحد مسكوني زيرساخت هاي راه، آب، برق و 
تلفن نيز خسارت جدي ديد. كاروان كمك هاي مردمي 
به سيل زدگان پنج محموله شامل پتو، آب معدني، لوازم 
خانگي، سبد غذايي، پوشاك، لوازم بهداشتي و ... براي 
مددجويان و نيازمندان مناطق سيل زده ارسال شده است.

استفاده از رنگ هاي غيرمجاز 
عامل پلمب چند قنادي 

همدان|ريي��س مرك��ز 
بهداشت شهرستان همدان 
گفت: يك��ي از واحدهاي 
شيريني فروشي همدان به 
علت استفاده از رنگ هاي 
غيرمجاز، ش��كالت هاي 
تاريخ مصرف گذش��ته و 
برخي از اجن��اس بدون كيفيت پلمب ش��د.محمد 
خيرانديش در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: معمواًل 
مش��ترياني كه از شيريني فروش��ي هاي باالي شهر 
محصولي را سفارش مي دهند، از اين واحدها درخواست 
كار مطلوب با بهترين رن��گ را دارند و متصديان اين 
واحدها به جاي اينكه مشتريان را قانع كنند كه استفاده 
از رنگ هاي غيرطبيعي، باعث بروز بيماري هاي زيادي 
مي شود، سفارش مشتري را انجام داده و منافع مادي را 

به سالمت مشتريان ترجيح مي دهند.
وي افزود: ح��دود يك وانت ش��كالت تاريخ مصرف 
گذش��ته با قيمت هاي بس��يار باال كه براي شب عيد 
خريداري و در معرض ديد مشتري قرار گرفته بود نيز 

كشف و ضبط شد.

 جلوگيري از قطع ۳۲۰ درخت 
در ماه با حذف قبوض كاغذي برق
م��ل  عا ير لبرز|مد ا 
ش��ركت توزيع برق البرز 
گفت: در حال حاضر البرز 
يك ميليون و 360 هزار 

مشترك برق دارد.
بهنام بيات در نشس��ت 
مطبوعاتي ديروز با اشاره 
برنامه هاي امسال دهه فجر شركت توزيع نيروي 
برق البرز اظهار كرد: در دهه فجر امس��ال چندين 
پروژه به ارزش بيش از هفت ميليارد تومان شامل 
روش��نايي معابر، مبلمان ش��هري، برق رساني به 
پروژه هاي مسكن مهر و... به بهره برداري مي رسد. 
وي اظهار كرد: با برنامه ريزي صورت گرفته بناست 
300 كيلومتر از اين شبكه تا پايان سال روكش دار 
و به كابل خودنگه دار تبديل شود كه 60كيلومتر 
از آن در ده��ه فجر به بهره برداري مي رس��د. اين 
مسوول تصريح كرد: اولين نيروگاه 400كيلوولتي 
اس��تان، شهريور امس��ال كلنگ زني شده و طبق 
برنامه ريزي، فاز اول اين پروژه تا پايان سال آينده 

به بهره برداري مي رسد. 
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 بهره برداري از 57كالس درس 
استاندارد و ايمن در استان سمنان

سمنان|مديركل آموزش وپرورش استان سمنان 
از افتتاح هشت طرح آموزشي و عمراني با همكاري 
سازمان نوسازي مدارس خبر داد و گفت: 57 كالس 
درس استاندارد و ايمن در اس��تان به بهره برداري 
مي رس��د..محمد دس��توراني در جلس��ه شوراي 
آموزش وپرورش استان سمنان بابيان اينكه به رغم 
تمام محدوديت هاي مال��ي براي اجراي طرح هاي 
آموزشي، پژوهشي و غيره در مدارس تالش مي شود، 
ابراز داشت: مي بايس��ت نشست هايي از اين دست 
تبيين شود كه آيا در مسير اهداف و چشم اندازهايي 

كه ترسيم شده است در حركت هستيم يا خير؟
دس��توراني بابي��ان اينكه در آس��تانه عي��د نوروز 
مي كوشيم تا به دانش آموزان محروم خدماتي ارايه 
شود، در ادامه تصريح كرد: طرح گروه هم انديشي 
مديران مدارس و برنامه عملياتي مسابقات ورزشي 
دانش آموزان دختر و پس��ر اس��تان با هدف نشاط 
اجتماعي در ماه هاي آينده براي استان سمنان در 

گام اجرايي قرار مي گيرد.

انجام مشاوره  براي درمان 
آسيب هاي اجتماعي

بيرجند|معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد خراسان جنوبي مي گويد: از ابتداي سال جاري 
3794 مددجوي تحت حمايت خراسان جنوبي از 
خدمات مش��اوره فردي و گروهي بهره مند شدند. 
علي اكبر نخعي اظهار كرد: از ابتداي س��ال جاري 
بيش از 3794 مددجوي تحت پوشش از خدمات 
مش��اوره فردي و گروهي در بخش هاي پيشگيري 
از آس��يب هاي اجتماعي، فضاي مج��ازي، اعتياد، 
مهارت هاي زندگي، س��بك فرزندپروري، شرايط 
ازدواج موفق، آشنايي با عوامل موثر ازدواج و تحكيم 
بنيان خانواده بهره مند ش��دند.وي بيشتر خدمات 
مش��اوره اي را درزمينه ازدواج، مسائل خانوادگي، 
مشكالت روحي و رواني، مشكالت تحصيلي و شغلي 
عنوان كرد و افزود: مشاورين اين نهاد پس از آشنايي 
كامل از وضعيت خانواده هاي تحت حمايت، به آنان 

مشاوره هاي تخصصي ارايه مي دهند.

تفاهم نامه اوليه احداث تراموا 
در كرمان منعقد شد

شهردار كرمان گفت: با 15 شركت داخلي و خارجي 
در مطالعات تراموا مكاتبه كرديم و شركت مپنا پاي 
كار آمد و تفاهم نامه اي براي امكان سنجي اوليه و 
بررسي مسائل فني و اقتصادي با اين شركت منعقد 
شد. مهران عالم زاده ديروز در نشست سرمايه گذاري 
براي اجراي پروژه تراموا كرمان ضم با اشاره به مصوبه 
ش��ورا براي مطالعات تراموا افزود: ثمره جلس��ات 
تخصصي بايد به شوراي شهر كرمان براي تصويب 
نهايي وارد شود. وي اظهار داشت: در حال پيگيري 
روش هاي تامين مالي پروژه احداث تراموا در شهر 
كرمان هستيم كه 30 درصد پروژه از محل بخش 
سرمايه گذاري و مابقي در جمع بندي با شورا از طريق 
دولت و شهرداري كرمان تامين مالي شود.شهردار 
كرمان عنوان كرد: دغدغه و انتظارات از سيس��تم 
حمل و نقل ش��هري بايد مطرح و بهترين تصميم 
براي اجراي پروژه گرفته ش��ود و سيستم حمل و 
نقل كنوني كرمان امروزه با اتوبوس و ضعيف است 

و ظرفيت مسافر براي توسعه سيستم وجود دارد.

ضعف ولتاژ برق 7۱ روستاي 
خداآفرين رفع شد

تبريز|ب��ا نصب و بهره ب��رداري از يك دس��تگاه 
اتوبوستر برق بخش منجوان و ترانس دوم روستاي 
دريلو در شهرستان خداآفرين در پنجمين روز دهه 
فجر ضعف ولتاژ برق 71 روستاي اين شهرستان رفع 
شد. اين تجهيزات برق رساني ديروز با حضور اميري 
راد فرماندار خداآفرين در روستاي طوعلي سفلي 
بهره برداري ش��د. براي اين اتوبوستر و ترانس برق 

13ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.
شهرستان خداآفرين با وسعت 1525 كيلومتر مربع 
)3.3 درصد مساحت استان( از سمت شمال با كشور 
جمهوري آذربايجان، از سمت شرق با استان اردبيل، 
از سمت غرب با شهرستان جلفا و از سمت جنوب با 

شهرستان هاي كليبر و ورزقان هم مرز است.

اجراي 20 پروژه زيست محيطي 
در شركت فوالد مباركه

اصفهان|به منظ��ور تحق��ق هرچه بيش��تر 
اهداف فوالد مباركه در توسعه متوازن و ارتقاي 
دستاوردهاي زيست محيطي طي 2 سال اخير 
بيش از 20 پروژه زيست محيطي در اين شركت 
با سرمايه گذاري بالغ بر 2 هزار ميليارد ريال و 18 

ميليون يورو عملياتي شده است.
اين مطلب را حس��ين مدرسي فر مدير ايمني، 
بهداشت و محيط زيست فوالد مباركه اعالم كرد 
و گفت: اين شركت با توليد حدود نيمي از توليد 
فوالد كشور، همواره توسعه متوازن را به موازات 
افزايش ظرفيت توليد در دستور كار خود داشته 
و در حوزه محيط زيس��ت نيز به عنوان اولويت 
ش��ركت و مطابق با شاخص ها و استانداردهاي 
بين المللي، س��رمايه گذاري هاي خوبي انجام 

داده است. 
وي با تأكي��د بر اينكه فوالد مبارك��ه به عنوان 
اولين مجتمع بزرگ صنعتي كش��ور در س��ال 
 ISO 1376 موفق به اخذ گواه��ي بين المللي
14000 ش��د، گفت: ش��ركت فوالد مباركه از 
س��ال 1389 عالوه بر عضويت در برنامه پايش 
گازهاي گلخانه اي انجمن جهاني فوالد، برنده 
جايزه انجمن جهاني انرژي، مديريت سبز اروپا، 

مديريت انرژي و مديريت پسماند شده است

چهرههاياستاني

 ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران و حومه در آس��تانه چهل و 
يكمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران همزمان با برگزاري 
مراس��م ميهماني الله ه��ا )غبارروبي و عطرافش��اني گلزار مطهر 
شهداي گرانقدر( در بهش��ت زهرا )س(، آماده خدمات رساني به 

شهروندان و مسافران است.
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در آستانه چهل و يكمين 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران همزمان با برگزاري مراسم 
ميهماني الله ها )غبارروبي و عطرافش��اني گلزار مطهر ش��هداي 
گرانقدر( در بهشت زهرا )س(، آماده خدمات رساني به شهروندان 

و مسافران است.
 به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران وحومه، شهرونداني كه در روزپنجشنبه 17 بهمن 
م��اه 98 قصد حض��ور در مراس��م ميهماني الله ه��ا )غبارروبي و 
عطرافشاني گلزار مطهر شهداي گرانقدر( در بهشت زهرا ر ا دارند 
مي توانند از ايس��تگاه هاي ش��اهد –باقر ش��هر و حرم مطهرامام 

خميني )ره( واقع در خط يك متروي تهران استفاده كنند.
الزم به توضيح اس��ت روزهاي پنجشنبه با توجه به افزايش حجم 

مس��افر براي زيارت اهل قبور اعزام قطار ها تا ايس��تگاه كهريزك 
نس��بت به برنامه روزهاي عادي در اين خط افزايش پيدا مي كند 
تا ش��هروندان راحت تر از اين وس��يله حمل و نق��ل ريلي )مترو( 
ايمن، سريع و پاك استفاده كنند.گفتني است در صورت نياز نيز 
جهت سرويس دهي مناسب تر به شهروندان و مسافران قطارهاي 

فوق العاده نيز اعزام مي شود.

اپراتور اول تلفن همراه كش��ور با رويكرد حماي��ت از ايده ها و طرح هاي 
 استارتاپي، حامي نخستين رويداد »هكاتوريسم« شد. به گزارش »تعادل«
از اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، نخستين ماراتن 
بين المللي برنامه نويس��ي وب و موبايل در حوزه گردش��گري با عنوان 
اختصاري »هكاتوريسم 2020« به مدت سه روز از 16 تا 18 بهمن ماه با 
حمايت »همراه اول« در جزيره كيش برگزار مي شود. هكاتون كه برگفته 
از دو واژه »هك« و »ماراتن« اس��ت، در ابتدا به رقابت هايي براي هك و 
نفوذ به سيستم ها اطالق مي شد؛ اما به تدريج و با فراگيرتر شدن آنها به 
رقابت هايي براي توليد نرم افزارهاي كاربردي تبديل شده است. تيم ها 
در روز اول هكاتوريس��م با چالش هاي خود آشنا شده و به كمك مربيان 
كه از ميان مطرح ترين و با س��ابقه ترين افراد حاضر در كشور هستند، به 
ارايه راه حل هايي براي چالش ها مي پردازند. جوايز نقدي تيم هاي اول تا 
سوم نيز به ترتيب 3000، 1500 و 1000 دالر است و دو جايزه غيرنقدي 
س��فر به هندورابي و كيش نيز در نظر گرفته شده است. گفتني است، با 
توجه به حضور مسووالن دولتي و سرمايه گذاران بخش خصوصي در اين 
رويداد بين المللي، اعضاي شوراي سياست گذاري آن تصميم به برگزاري 
»جشنواره ايده« گرفتند تا اعضاي ش��ركت كننده از نزديك با ايده ها و 

طرح هاي اس��تارتاپي و اختراعات بخش گردش��گري، صنايع دستي و 
توريسم سالمت آشنا ش��وند و در صورت كسب امتياز هاي الزم، زمينه 
سرمايه گذاري و همكاري بين صاحبان ايده و سرمايه گذاران حاصل شود. 
براساس برنامه زمانبندي در نظر گرفته شده براي اين رويداد بين المللي 
حوزه گردشگري الكترونيك، صابر منادي مديركل نوآوري و توسعه كسب 

و كار همراه اول در مراسم اختتاميه اين رويداد سخنراني خواهد داشت.

همراه اول حامي »هكاتوريسم ۲۰۲۰« خدمات رساني متروي تهران  در ميهماني الله ها

»تعادل« مشكل طرح هاي نيمه تمام براي اقتصاد ايران را بررسي مي كند

78هزار پروژه نيمه تمام در استان ها
يكي از مهم ترين المان هاي توس��عه و پيشرفت در هر 
جامعه اي به فعل و انفعاالتي است كه جامعه مورد نظر در 
خصوص پروژه هاي عمراني در پيش مي گيرد. به عبارت 
روشنترخروجي يك اقتصاد پويا و موفق را مي توان در 
پروژه هايي مشاهده كرد كه براي بهره برداري در اختيار 
عموم م��ردم و بخش خصوص قرار گرفته اس��ت. در 
شرايطي كه پروژه هاي عمراني نيمه تمام در استان هاي 
مختلف به يكي از بزرگ ترين معضالت اقتصاد كشور 
تبديل ش��ده اس��ت؛ دولت تالش مي كن��د از طريق 
واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي و انتش��ار اوراق 
مالي بخش از نقدينگي مورد نياز براي به اتمام رساندن 
اين پروژه هاي نيمه تمام را تامين كند. چگونگي اتمام 
طرح هاي نيمه تمام به يكي از چالش هاي مهم دولت 
تبديل شده است. دولت دوازدهم به دنبال آن است كه 
تا با قانع كردن بخش خصوصي، سرمايه هاي آنان را براي 
مشاركت در تكميل طرح هاي نيمه تمام كشور جلب 
كنند، اما علي رغم اين تالش زايدالوصف هنوز دامنه 
وس��يعي از طرح هاي نيمه تمام وجود دارد كه دولت 
نقدينگي الزم براي اتمام آنها را ندارد، از طرفي بخش 

خصوصي هم بنا به داليل گوناگون استقبال مناسبي 
در خصوص اين طرح ها صورت نداده است. .

معاون اقتصادي وزير كش��ور ديروز از وجود بالغ بر 
87 هزار پروژه نيمه تمام در كش��ور خبر داد و گفت: 
»از اين تعداد 81 هزار پروژه اس��تاني و 6 هزار پروژه 
ملي اس��ت.«آمار و اعداد و ارقامي كه نش��ان دهنده 
مش��كالتي اس��ت كه اقتصاد ايران در اين خصوص 

متحمل مي شود. 
بابك دين پرس��ت ديروز در ستاد ملي تسهيل و رفع 
موانع توليد در لرستان با اشاره به اينكه ابتداي امسال 
20 اولويت كاري مشخص را به استانداران ابالغ كرديم، 
همچنين 7 ماموريت را به فرمان��داران ابالغ كرديم، 
اظهار داشت: بر اين اس��اس وظيفه فرمانداران حفظ 
واحدهاي اقتص��ادي فعال، حل مش��كل واحدهاي 
بحراني، پيگي��ري طرح هاي نيمه تم��ام و باالي 60 
درصد پيش��رفت، پيگيري وضعيت واحدهاي تملك 

شده و… است.
وي با بيان اينكه در مالقات با رهبر انقالب، ايش��ان به 
اعض��اي هيات دولت فرمودند طرح ه��اي اولويت دار 

پيگيري شود، تصريح كرد: لذا برنامه هاي توسعه اي 
استانداران براي دو سال باقي مانده دولت بايد تعيين 
مي شد، كه در اين راستا استانداران 3 پروژه مهم استان 
خود را به دول��ت ارايه دادند. دين پرس��ت در بخش 
ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بايد فكري به 
حال عدم تعادل و توازن س��رمايه گذاري در استان ها 
بكنيم، گفت: دو ماه قبل به رييس جمهور نامه نوشتيم 
كه بسياري از نهادها تالش مي كنند در استان ها هزينه 
مي كنند، اما يك مكانيزم مش��خصي براي اينكه اين 
آقايان كجا سرمايه گذاري كنند نيست؛ لذا بايد سازمان 
برنامه و بودجه مسووليت تعادل بخشي به اين وضعيت 
را به عهده بگيرد. وي با بيان اينكه در كل كش��ور 87 
هزار پروژه نيمه تم��ام داريم كه از اين تعداد 81 هزار 
پروژه اس��تاني و 6 هزار پروژه ملي است، تصريح كرد: 
500 هزار ميليارد براي اتمام 81 هزار پروژه استاني در 
سال 96 نياز بود كه امروز اين رقم به 800 هزار ميليارد 
رسيده اس��ت. معاون اقتصادي وزير كشور با اشاره به 
اينكه تاكيد جدي دولت و خواسته جدي نظام است 
كه اين طرح ها واگذار ش��وند، گفت: 43 هزار و 228 

پروژه احداثي و توسعه اي هستند و قابليت واگذاري به 
سرمايه گذار را دارند.دين پرست با بيان اينكه 2291 
پروژه نيمه تمام را سازمان برنامه و بودجه هدف گذاري 
كرده كه در س��ال 98 تعيين تكليف شوند و براي اين 
امر 7 هزار ميليارد اعتبار نياز است، تصريح كرد: از اين 
تعداد 49 پروژه مربوط به لرستان است و 292 ميليارد 
اعتبار نياز دارد. پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن 
خطور مي كند آن است كه علي رغم چراغ سبز دولت 
براي واگذاري پروژه هاي نميه تمام به بخش خصوصي 
چار فعاالن بخش خصوصي عالقه اي به استفاده از اين 

ظرفيت هاي نشان نمي دهند؟

 پروژه ها گران است
چندي پيش، س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران در 
گفت وگو با يكي از ش��بكه هاي تلويزيوني در ارتباط 
با مش��كالت واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش 
خصوصي گفت: از مجموع 14 هزار طرحي كه از قابليت 
واگذاري به بخش خصوصي برخوردار است، 10 هزار 
طرح ملي و 3925 طرح استاني است كه به واقع حجم 

قابل توجهي از سرمايه كشور به شمار مي روند.
وي در تشريح بخش هايي از آيين نامه جديد مرتبط با 
واگذاري طرح ها عنوان كرد: در آيين نامه هاي اجرايي، 
پيش بيني ش��ده كه پيمانكار 20 درصد آورده بياورد 
و دولت نيز 25 درص��د آورده مورد نياز را تقبل كند و 

مابقي آن از س��وي بانك به سرمايه گذار، كمك مالي 
ش��ود.نايب رييس اتاق ايران در تشريح نكات منفي و 
چالش هاي پيش روي طرح، بيان كرد: مقاومت برخي از 
استان ها به دليل تعلق خاطر عده اي از مديران مياني به 
طرح ها، محافظه كاري در برابر برخي نهادهاي نظارتي و 
قيمت باالي ارزش گذاري شده از نمونه مشكالتي است 

كه مستلزم تجديدنظر است.

 طرح هاي سودده در اولويت واگذاري ها
در همين خصوص محمد دامادي، عضو كميس��يون 
عمران مجلس ش��وراي اسالمي در ارتباط با واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي، بيان كرد: اصل 
اين رويكرد و اقدام، مبارك و سازنده است اما طرح اين 
موضوع به اين معنا نيست كه تمامي طرح ها از قابليت 
واگذاري به بخش خصوصي برخوردار است زيرا برخي 
از آنها در قالب طرح هاي حكومتي تعريف مي شوند كه 

نمي توان آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد.
وي در تشريح اين مساله گفت: به عنوان مثال، آزاد راه 
تهران-شمال كه سال هاست بصورت نيمه تمام مانده 
يا تعريض جاده ساري كه بسيار زمان بر شده، از نمونه 
طرح ها و پروژه هايي محسوب مي شود كه واگذاري آن 
به بخش خصوصي ايده مناسبي به نظر مي رسد، زيرا 
طوالني مدت ش��دن آن گوياي اين واقعيت است كه 

دولت توان اتمام آن را ندارد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

مشاهده عالئم خفيف كرونا در يكي از دانشجويان ايراني كه از چين به ايران بازگشت

»كرونا ويروس« هميشه كشنده نيست 
24 هزار نفر در چين به كرونا مبتال ش��دند كه از اين 
تعداد 400 نفر ج��ان خود را از دس��ت دادند. كرونا 
هم مانند تمام بيماري هاي ديگر مرز نمي شناس��د 
و با سرعت در تمام دنيا منتش��ر مي شود با اين حال 
مسووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
معتقدند درحالي كه م��واردي از ابتال به اين بيماري 
در برخي كشورهاي همسايه از جمله امارات متحده 
و پاكس��تان ديده ش��ده، نه تنها تاكنون اين ويروس 
در ايران مش��اهده نشده بلكه از 50 نفر ايراني ساكن 
چين كه روز گذش��ته به كشور بازگردانده شدند هم 
جز يك مورد كه عالئ��م خفيف بيماري را دارد، بقيه 
كامال سالم هس��تند اما وزارت بهداشتي ها باز هم بر 
اين موضوع تاكيد دارند كه نبود كرونا در كش��ور به 
معناي آن نيس��ت كه در آينده اين بيماري به ايران 
وارد نخواهد شد به همين دليل بايد براي پيشگيري 
و مقابله آماده بود. از همين رو برنامه پايش مسافران 
خارجي در فرودگاه هاي كشور همچنان ادامه داشته، 
بيمارستان هاي معين آماده باش هستند و روز گذشته 
هم صادرات ماس��ك مگر با مجوز وزارت بهداش��ت 
ممنوع اعالم ش��د. با اين وجود رييس مركز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي معتقد است كرونا آنچنان كه در شبكه هاي 
اجتماعي بزرگ ش��ده، بيماري بزرگ و كش��نده اي 
نيس��ت و بيماري هاي س��ارس و مورس كه پيش از 
ويروس كرونا منتشر شده بودند، خطراتي به مراتب 
بيشتر از ويروس فعلي داشت بنابراين جامعه نبايد در 

التهاب بيماري احتمالي فرو رود. 

  مشاهده عالئم خفيف كرونا در يك ايراني 
» اطمينان مي دهم كه تاكنون هي��چ موردي از ابتال 
به ويروس كرونا در ايران مش��اهده نش��ده اما اين به 
معناي آن نيست كه در آينده اين بيماري به ايران وارد 
نخواهد شد.« اين جديدترين اظهارات محمد مهدي 
گويا، رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه روز گذشته 
در نشس��ت خبري مطرح شد. به گفته گويا تاكنون ۹ 
مورد مشكوك به ابتال به اين ويروس در كشور مشاهده 
شده كه پس از بررسي ها و آزمايشات الزم معلوم شد كه 
خوشبختانه مبتال به اين ويروس نشده اند. با اين حال 
آنطور كه او اعالم كرد، اين به آن معنا نيست كه در آينده 
همچنين وضعي ادامه خواهد يافت چرا كه بر اساس 
ماهيت اين ويروس احتمال دارد هيچ عالمتي از ابتال به 
آن در كساني كه وارد كشور مي شوند ديده نشود اما بعد 

از حدود دو هفته نشانه هاي آن ظاهر شود.
ريي��س مركز مديري��ت بيماري هاي واگي��ر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، درباره نحوه پايش 
مسافراني كه از خارج از كش��ور وارد ايران مي شوند 
و نحوه پايش مبادي ورودي كش��ور نيز گفت: ما در 
تمامي مبادي ورودي به خص��وص فرودگاه امام كه 
يكي از مهم ترين مبادي ورودي مس��افران از خارج 
از كش��ور است تيم هاي پزش��كي و پايگاه بهداشتي 
داريم و تمام مسافران را از اسكنر عبور مي دهيم . اين 
مسافران به سه دسته فرضي تقسم مي شوند. دسته 
اول كساني هس��تند كه هيچگونه عالمتي ندارند اما 
به آنها تلفن مي دهيم كه اگر طي دو هفته بعد آينده 
عالمتي را مش��اهده كردند اطالع رساني كنند و در 

اين دو هفته هم با ديگران ارتباطي نداش��ته باشند. 
دسته دوم كس��اني اند كه عاليم خفيفي دارند كه از 
آنها نمونه گيري شده، توصيه هاي الزم به آنها گوشزد 
مي شود و به آنها نيز اكيدا توصيه مي شود ارتباطاتشان 
را ت��ا دو هفته قطع كنندو در نهايت گروه س��وم هم 
كساني هستند كه عالمت بيماري را دارند كه بالفاصله 
به بيمارستان هاي مخصوص پيش بيني شده اعزام 
مي شوند. بنابراين هيچكدام از مسافران وارد شده به 

كشور بدون بررسي و پايش رها نمي شوند.
گويا درباره وضعيت 50 دانشجوي ايراني كه روز گذشته 
از شهر ووهان چين وارد كشور شده اند گفت: از ميان 
آنها نيمي زن و نيمي مرد هس��تند كه قرار است تا دو 
هفته در مكاني به صورت قرنطينه تحت نظر باشند هر 
چند فقط در يك نفر از آنها عاليم خفيف بيماري ديده 
شده است اما وضعيت ايرانيان مقيم ووهان نگران كننده 
نيست چرا كه كل جمعيت ايراني شهر ووهان چين ۸0 
نفر است كه با هماهنگي سفارت كشورما مي توانند به 

ايران باز گردند. 
ريي��س اداره بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت در 
ادامه به مقايس��ه اين نوع خاص از ويرس كرونا با ديگر 
ويروس هاي با همين نام پرداخت و گفت: اين ويروس 
اتفاقا نسبت به موارد مشابه مانند سارس و مرس مرگ 
و مير كمتري داشته و سن ابتالي آن نيز خوشبختانه 
چندان شامل كودكان نمي شود. با اين حال در كشور 
از گذشته تا به امروز امكانات تشخيصي خوبي وجود 
داشته و امكانات پيش��رفته تري نيز امروزه در اختيار 
داريم كه تمام اقدامات الزم بهداشتي و درماني را مطابق 
با پيشرفته ترين استانداردهاي روز دنيا ارايه مي دهند.

وي تاكيد كرد به مردم اطمينان مي دهيم كساني كه به 
ويروس كرونا مشكوك هستند در كمترين زمان ممكن 
تشخيص داده مي شوند و در بيمارستان مناسب بستري 
و قرنطينه و تحت نظر خواهند بود و با اقدامات الزم از 

شيوع و تشديد آن جلوگيري خواهد شد .
رييس مرك��ز مديري��ت بيماري هاي واگي��ر وزارت 
بهداش��ت، مهم ترين ويژگي كرونا ويروس 20۱۹ را 
 قابليت باالي انتقال دانس��ت و گفت: طي 24 ساعت 
5 الي ۶ هزار نفر در دنيا به آن مبتال شدند. از بين بيماران 
شناس��ايي ش��ده، ۸۷ درصد داراي عالئمي همچون 
آنفلوآنزاي ساده بوده اند و فقط ۱۳ درصد عالئم شديد 
داشته اند. كشندگي اين بيماري 2,۱ درصد بوده و دوره 
كمون اين ويروس س��ه تا ۱4 روز است و برنامه ريزي 
براي كنترل اين بيماري با در نظر گرفتن ۱4 روز كمون 

انجام مي شود.
او با بي��ان اينكه تاكنون 2۳ كش��ور اي��ن بيماري را 
گ��زارش كرده اند، توضيح داد: بيم��اران مبتال، اهالي 
چين يا كس��اني اند كه سابقه س��فر به چين را داشته 
يا ب��ا اين افراد در ارتب��اط بوده اند. بازه س��ني افرادي 
 ك��ه تاكنون به ويروس كروناي جديد مبتال ش��ده اند 
بين ۱0 تا ۹0 سال گزارش شده اما هنوز درصد زيادي 
از اف��راد مبتال به وي��روس جديد در دنيا شناس��ايي 
نشده اند كه تخمين زده مي شود تاكنون بخش اندكي 
از مبتاليان شناسايي شده باش��ند و بخش عمده اي 
از مبتاليان بي عالمت يا كم عالمت هنوز شناس��ايي 
نشده اند تا جايي كه سازمان جهاني بهداشت تخمين 
مي زند تا چند هفته آينده بيش از ۱00 هزار نفر به كرونا 

ويروس جديد مبتال شوند.

  روابط ايران و چين در بحران كرونا
اظهارات گويا در حالي اس��ت كه چانگ هوا، س��فير 
چين در ته��ران هم روز گذش��ته توضيحاتي درباره 
تبادالت اقتصادي و فرهنگ��ي ميان ايران و چين در 
شرايط بحراني انتش��ار كرونا ارايه كرده و با تاكيد بر 
اينكه كاهش جمعيت گردش��گران چيني در ايران 
چن��دان ارتباطي ب��ا كرونا ندارد، بيان كرد: امس��ال 
ش��ايد وضعيت ايران با وضعيت س��اير كشورها فرق 
دارد. در روز سوم ژانويه كه سردار سليماني ترور شد 
در اصفهان بودم و ب��ه دليل افزايش تنش در منطقه 
تعداد زيادي از گردشگران از ايران رفتند به ويژه بعد 
از حمله ايران به پاي��گاه امريكايي در عراق، از اين رو 
كاهش تعداد گردش��گران چيني در تعطيالت سال 
نو چيني به دليل ويروس كرونا نيس��تند. ش��ركت 
هواپيمايي ماهان و شركت هاي هواپيمايي چيني و 
برخي آژانس هاي مسافرتي نيز به من اعالم كردند كه 
تعدادي گردشگران سفرشان به ايران را كنسل كردند. 
او افزود: در شرايط فعلي پروازها به دو كشور تعطيل 
شده است. ما توصيه داريم افراد سفرهاي غيرضروري 
به خارج از كشور انجام ندهند از اين رو شاهد هستيد 
كه تعداد مس��افران چيني به خارج بسيار كم است. 
ما هم منتظر بهبود وضعيت ويروس كرونا هس��تيم 
كه امي��دوارم در آينده نزديك ش��اهد كاهش تنش 
در منطقه باش��يم كه اين ديگر تصميم چين نيست. 
معتقدم مسافران و س��فرهاي ضروري براي نزديك 
ش��دن دو ملت و دو كشور مفيد اس��ت. در روزهاي 
اخير در بخش كنس��ولي شاهديم كه تعداد زيادي از 
دوستان ايراني خواستار ويزاي چين هستند و حتي 
يكي از آنها دانشجو است البته من هم توضيح مي دهم 

در اين شرايط سفرهاي غيرضروري را انجام ندهند.
سفير چين در تهران درباره اقدامات ايران براي انتقال 

مسافران چيني به كشورش��ان توسط ايرالين هاي 
ايراني گف��ت: آمار دقيق��ي در اين مورد ن��دارم. در 
جلس��ه اي كه با ريي��س ش��ركت هواپيمايي ماهان 
داشتم گفتند تعداد مسافران بسيار كم است به خاطر 
افزايش تنش در منطقه از اين رو فكر نمي كنم تعداد 
مسافران چيني كم است.هوا درباره مبادالت اقتصادي 
ميان ايران و چين هم افزود: چين بزرگ ترين شريك 
تجاري ايران است و ش��ريك تجاري بيشتر از ۱20 
كشور جهان. از اين رو فكر مي كنم اگر يك يا دو كشور 
اقدامات غيرضروري را در رابطه با شيوع بيماري اجرا 
كردند به نفع آنها نيس��ت. همكاري عملي دو كشور 
 به خوبي ادامه دارد. در اين ميان همكاري دو كش��ور 
تحت تاثير فشارهاي كشور س��وم قرار داشته است. 
امري��كا نه تنها يك طرفه از برجام خارج ش��د بلكه با 
فش��ارها بر همكاري كش��ورهاي ديگر با ايران تاثير 
مي گذارد با اين حال روابط دو كشور در حال گسترش 
است. طرف چيني قاطعانه با اقدامات يكجانبه گرايي 
امريكا مخالف اس��ت و از همكاري چي��ن و ايران كه 
مش��روع و قانوني است حفاظت مي كند.سفير چين 
درباره كاهش خريد نفت از ايران توسط چين در يك 
سال گذشته تصريح كرد: همانطور كه گفتم همكاري 
دو كشور زير فشارهاي كشور س��وم است و اين نوع 
دخالت از لحاظ قوانين بين الملل غيرقانوني است. ما 
به طور جدي با تحريم هاي يك جانبه و دخالت آن در 
همكاري كشورها مخالف هستيم. با وجود فشارهاي 
بي سابقه چين تنها كشوري است كه در اين شرايط 
نفت ايران را مي خرد، آمار زياد مهم نيست. سياست 

چين در آينده نيز در اين باره تغيير نمي كند.

  صادرات ماسك ممنوع شد
پيشتازي كرونا ويروس در دنيا درحالي است كه همه 

كشورها در تالش��ند امكانات و زيرساخت هاي خود 
را براي مقابله با اين بيم��اري تقويت كنند. در ايران 
هم از نخستين روزهاي انتشار اخبار مربوط به كرونا 
اقداماتي انجام شد و حاال نوبت به ممنوعيت صادرات 
ماسك رسيده اس��ت. روز گذشته مهدي پرهيزگار، 
معاون اجرايي مديركل تجهيزات پزش��كي سازمان 
غذاو دارو درباره اين موضوع بيان كرد: راي صادرات 
تمام ملزومات پزشكي از جمله ماسك، نياز به مجوز 
اداره كل تجهيزات پزشكي است، اما سياست  وزارت 
بهداشت و تمام بخش هاي زيرمجموعه برآن است كه 
اگر يك نوع تجهيزات پزش��كي نياز داخلي را تامين 
نكند، اجازه صادرات به آن محصول داده نمي شود. ما 
هر كااليي را به شرطي صادر مي كنيم كه نياز داخلي 
مرتفع شده باش��د. در تجهيزات پزش��كي تا امروز 
ممنوعيت صادرات نداشتيم؛ يعني بيش از نياز كشور 
توليدات داشتيم، اما از زماني كه بحث ويروس كرونا 
پيش آمده است، از آن جهت كه امكان قاچاق معكوس 
وجود دارد، صادرات ماسك ممنوع شده است مگر با 

مجوز وزارت بهداشت.
پرهيزگار بيان كرد: طبق دس��تور مديركل س��ازمان 
تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو، صادرات ماسك تا 
اطالع ثانوي ممنوع است، اما بحث صادرات با كمك هاي 
انسان دوستانه متفاوت است. خيلي از توليدكنندگان 
ما انبار ذخيره دارند و مازاد خود را به هالل احمر دادند 
تا هالل احمر به عنوان كمك هاي بشردوستانه به چين 
اهدا كند. اين اقدامات بشردوستانه را نبايد با صادرات 
تجهيزاتي كه در كش��ور داريم يكسان دانست. اينكه 
شركتي بخواهد ماس��ك را در چين بفروشد، ممنوع 
اس��ت.تنها هالل احمر بنا به وظيفه انساني ۱ ميليون 
ماسك به چين اهدا كرده است و ان شاءاهلل بخش هاي 

بعدي هم ارسال خواهند شد.

افزايش سن اميد به زندگي در ايرانيان 
معاون كل وزير بهداش��ت، گف��ت: ۸.5 درصد توليد 
ناخالص ملي به بهداش��ت و درمان اختصاص مي يابد 
يعني از هر ۱2 هزار تومان، حدود هزار تومان در حوزه 
سالمت صرف مي ش��ود كه اين ميزان در دنيا حدودا 

۱0 درصد است.
اي��رج حريرچي گفت: ه��م در جهان و ه��م در ايران 
پيشرفت هاي بسيار بزرگي در حوزه سالمت داشته ايم. 
طي 50 سال اخير اميد به زندگي 25 سال افزايش يافته 
اس��ت. عالوه بر آن كيفيت زندگي هم افزايش يافته 
و بس��ياري از بيماري هاي عفوني و تغذيه اي كنترل 

ش��ده اس��ت.او افزود: زماني افراد باالي ۶0، ۷0 سال 
كمياب بودند، اما االن اين افراد در جامعه حضور دارند 
و مشغول كار و فعاليت هس��تند. برخالف تصور، نياز 
جوامع به خدمات بهداشتي افزايش پيدا كرده است و 
دليل آن هم روشن است؛ افزايش اميد به زندگي منجر 
به افزايش افراد كهنسال مي شود. برخورد ما با انسان 
مثل برخورد با ماشين آالت نيست و تا آخرين لحظه 
بايد سعي كنيم سالمت انسان را حفظ كنيم. وي با بيان 
اينكه ۶0 درصد افرادي كه بستري  مي شوند، به پنج الي 
۱0 درصد جامعه كه افراد باالي ۶0 سال هستند تعلق 

دارند، گفت: اين ميزان در جوامع مختلف متفاوت است. 
برخي بيماري ها همچون سرطان يا آلزايمر ممكن است 
در دوران كهنسالي بيشتر رخ دهد در نتيجه انتظار مردم 

هم در حوزه سالمت باال مي رود.
حريرچ��ي در ادامه با بي��ان اينك��ه دوره اي در ايران 
سوءتغذيه وجود داشت، افزود: در حال حاضر مي بينيم 
۶0 درصد مردم چاق هستند يا اضافه وزن دارند و بيش 
از ۸0 درصد مردم تحرك بدني مناسبي ندارند كه اين 

موضوع مي تواند نسل فعلي را مستعد بيماري كند.
معاون كل وزارت بهداشت، افزود: حداكثر 20 درصد 

مشكالت مربوط به سالمت در حوزه بهداشت و درمان 
و در ذيل نظر وزارت بهداشت تعريف شده است؛ مثال 
حدود ۳0 درصد به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر 
سالمت بستگي دارد. وزارت بهداشتي ها اگر بخواهند 
همه  مسائل را با دانش خودشان حل كنند قطعا ناتوان 
مي مانند؛ حتما بايد از متخصصان ساير رشته ها در حوزه 
آموزش و پژوهش استفاده كنند. وي با بيان اينكه ۸.5 
درصد توليد ناخالص ملي به بهداشت و درمان اختصاص 
دارد، گفت: از هر ۱2 هزار تومان حدود يكهزار تومان در 
حوزه سالمت صرف مي شود. اين ميزان در دنيا حدود 

۱0درصد است.حريرچي در خاتمه افزود: ما براي اينكه 
سالمت بيشتري با پول موجود به دست آوريم نياز به 
همكاري هاي بين رشته اي داريم. البته يكي از خطراتي 
كه وجود دارد حركت در جهت عكس اين است؛ يعني 
مس��ائل مختلف ش��خصي و اجتماعي را مديكاليزه 
كنيم؛ مثال االن حوزه زيباي��ي را مديكاليزه كرده ايم. 
در حال حاضر ديگر بيني س��الم پيدا نمي كنيم تا به 
دانشجويان مان نشان دهيم و بگوييم اين بيني ايراني 
است. در برخي از مناطق شهر پيرزني پيدا نمي كنيم 

كه پوست چين و چروك دار داشته باشد.

ميانكاله؛ قرباني تضاد منافع؟
تاالب ميانكاله امسال نقطه پايان سفر بيش از ۱۳ هزار 
پرنده مهاجر شد. بر اساس اعالم سازمان دامپزشكي 
پرندگان مهاجر به دليل سم »بوتوليسم« تلف شده اند 
اما بعضي متخصصان و فعاالن محيط زيست معتقدند 
كه آلودگي آب و برخي عواملي كه هنوز بررسي نشده 
علت مرگ و مير بي سابقه پرندگان در اين منطقه بوده 
است و از سوي ديگر اينگونه هاي مهاجر را قرباني تضاد 
منافع مي دانند. كنوانسيون بين المللي رامسر حدود 
50 سال گذشته در ش��هر رامسر ايران براي حفاظت 
از اكوسيس��تم تاالب ها تصويب ش��د و مدتي پس از 
آن ميانكاله عنوان اولين تاالب ثبت شده در فهرست 
اين كنواس��يون بين المللي را به خود اختصاص داد و 
»بهش��ت پرنده نگري ايران« لقب گرفت. هر ساله در 
فصل زمس��تان پرندگان زي��ادي از جمله فالمينگو، 
چنگر، اردك  و غازها از مناطق سردسير نيمكره شمالي 
به عرض هاي پايين تر حركت مي كنند و تعداد زيادي از 
آنها در ميانكاله فرود مي آيند تا پس از مدتي دوباره سفر 
خود را ادامه دهند اما امسال ميانكاله نقطه پايان سفر 

بيش از ۱۳ هزار پرنده مهاجر شد.

 كمبود علم در زمينه دامپزشكي حيات وحش
سوم بهمن ماه بود كه تلفات پرندگان مهاجر در ميانكاله 
براي نخستين بار رسانه اي شد. سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت دو روز بعد اعالم كرد ك��ه تيمي متخصص از 
سوي اين سازمان در حال اعزام به ميانكاله است تا علت 

مرگ پرندگان در اين منطقه را بررس��ي كند. سازمان 
دامپزش��كي نيز اعالم كرد كه بر اس��اس آزمايش هاي 
انجام ش��ده ابتالي پرندگان به آنفلوآن��زاي فوق حاد 
پرندگان و نيوكاسل منتفي است و بايد براي علت مرگ 
پرندگان در اين منطقه بررس��ي هاي بيشتري صورت 
گيرد. سه روز گذشت و مرگ پرندگان مهاجر همچنان 
در هاله اي از ابهام قرار داش��ت و در كنار آن روز به روز به 
تعداد تلفات افزوده مي شد. ايمان معماريان، دامپزشك 
حيات وحش، به ايسنا مي گويد: متاسفانه ما در كشور 

در زمينه دامپزش��كي حيات وحش كمبود علم داريم. 
اينكه چند روز طول مي كش��د تا علت مرگ پرندگان 
اعالم شود، گواهي بر اين موضوع است. او تاكيد مي كند: 
گواه ديگر بر كمبود علم دامپزش��كي حيات وحش در 
كشور اين است كه ما براي بررسي علت مرگ پرندگان 
مهاجر آبزي و كنار آبزي موضوع بيماري »نيوكاسل« را 
مطرح مي كنيم اين درحالي است كه پرندگان آبزي و 
كنار آبزي به شدت در برابر اين بيماري مقاوم هستند و 
حتي در باغ وحش ها نياز نيست كه اين پرندگان عليه 

»نيوكاسل« واكسيناسيون شوند.سه شنبه هفته گذشته 
)۸ بهمن ماه( سازمان دامپزشكي پس از گذشته پنج روز 
از رسانه اي ش��دن خبر مرگ پرندگان مهاجر ميانكاله 
اعالم كرد كه »سم بوتوليسم« علت تلف شدن پرندگان 
مهاجر در ميانكاله اس��ت. بيماري بوتوليسم بر اثر سم 
توليد شده توسط باكتري كلستريديوم بوتولينوم ايجاد 
مي شود و پرندگان با بلع گياهان يا حيوانات آلوده به اين 
سم به آن مبتال مي شوند و جان خود را از دست مي دهند. 
كلستريديوم بوتوليسم يك باكتري بي هوازي است كه 
در گياهان فاسد و مواد حيواني تكثير مي شود و اغلب در 
درياچه ها در دوره هاي كمبود اكسيژن و كيفيت پايين 

آب رخ مي دهد.
اس��ماعيل كهرم پرنده ش��ناس درباره مطرح ش��دن 
»بوتوليس��م« به عنوان علت مرگ پرن��دگان مهاجر 
ميانكاله اظهار مي كند: اينكه اعالم كرده اند كه علت مرگ 
پرندگان ميانكاله سم بوتوليسم است، پاك كردن صورت 
مساله به گونه ايست كه كسي هم گير نيفتد. اگر ديدگاه 
سازمان دامپزشكي مبني بر تغذيه پرندگان در محيط 
بسته و آلوده تاالب را بپذيريم، حال اين پرسش ها مطرح 
مي شود كه آيا تمام پرندگان تلف شده در يك نقطه يعني 
»قلعه پايان گلوگاه« با همديگر تصميم گرفتند آب را 
بخورند و بميرند؟ چرا تا به حال اين اتفاق نيفتاده است؟ 
امكان پذير نيست كه چند هزار پرنده در يك مقطع زماني 
از يكجا در دل تاالب كه سم بوتوليسم به خاطر شرايط 
خاصي درآن ايجاد شده است، آب بخورند و بميرند. يعني 

خودكشي دسته جمعي كرده اند؟ آيا پرندگان ميانكاله 
عاليم مسموميت پرندگان كه فضله زرد و خروج مايع 

زردرنگ از دهان است را داشته اند؟
او تلف ش��دن هزاران پرنده مهاجر در تاالب ميانكاله را 
عمدي مي خواند و مدعي است كه شايد برخي صيادان، 
زمين داران يا شكارچيان و... سم را در آب ريخته و اين 
حيوانات را كشته اند. كهرم پرندگان ميانكاله را قرباني 
تضاد منافع مي داند و بر لزوم پيگيري و برخورد با عامالن 

اصلي اين پرونده زيست محيطي تاكيد مي كند.
درحالي سازمان حفاظت محيط زيست خبر از فروكش 
كردن م��رگ و مير پرندگان در ميانكال��ه را مي دهد و 
اميدوار است كه اين اتفاق در آينده مجدد تكرار نشود كه 
هنوز ابهامات و پرسش هايي درباره علت تلفات پرندگان 
در اين منطقه مطرح است و بايد از سوي دستگاه هاي 

ذيربط به آنها پاسخ داده شود.
صيد و شكار بي رويه در زيستگاه هاي پرندگان مهاجر در 
ايران موجب شده است كنوانسيون حفاظت از گونه هاي 
مهاجر به كشورمان تذكر دهد. اين موضوع همواره يكي از 
دغدغه هاي فعاالن محيط زيست نيز بوده است. حاال در 
كنار اين صيد و شكار تهديدات زيست محيطي ديگري 
ازجمله آلودگي آب به پس��ماند و پساب، تامين نشدن 
حقابه تاالب و.... مطرح ش��ده اس��ت كه انتظار مي رود 
سازمان حفاظت محيط زيست به بررسي دقيق تمامي 
اين موارد بپردازد و اجازه ندهد كه مديريت زيستگاه هاي 

پرندگان مهاجر بيش از پيش از دستش خارج شود.
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مشكالت اخير در پرداخت 
مطالبات داروخانه ها 

عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس دهم با 
اشاره به اينكه تا ش��ش ماه آينده هيچ كمبودي در 
زمينه دارو نخواهيم داشت، گفت: تاخير در پرداخت 
مطالب��ات داروخانه ها از چالش هاي اساس��ي نظام 

سالمت كشور است.
احمد همتي در رابطه با كمبودهاي دارويي و تجهيزات 
پزشكي در كش��ور گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي 
اعتباري و تخصيص ارز الزم، پيش بيني مي شود تا 
5 الي ۶ ماه آينده مش��كلي به لحاظ كمب��ود دارو و 
تجهيزات پزش��كي در كشور نداشته باشيم. اما بايد 
برنامه هاي بلندمدتي طراحي كنيم تا در آينده هم 

با مشكالتي در خصوص تامين دارو مواجه نشويم.
نماينده مردم س��منان، مهدي ش��هر و سرخه در 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به صحبت هاي وزير 
بهداشت و درمان مبني بر اينكه تا شش ماه آينده هيچ 
كمبودي در زمينه دارو نخواهيم داشت، به خانه ملت 
گفت: نمي توانيم قاطعانه بگوييم هيچ كمبودي در 
كشور وجود نخواهد داشت، اما تاكنون هيچ مشكل 
اساسي در خصوص كمبود دارو و تجهيزات پزشكي 
وجود نداشته و همواره تالش شده اين حوزه به نحوي 
مديريت شود كه در آينده هم با مشكلي روبرو نشويم.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به مشكالت ناش��ي از بدهي  بيمه ها به داروخانه ها و 
داروسازان به عنوان يكي از چالش هاي اساسي نظام 
سالمت كش��ور، تصريح كرد: كميسيون بهداشت 
در دوره دهم مجلس همواره تالش كرده مشكالت 
مطالبات داروخانه ها و داروسازان را پيگيري كند و 
تصويب اختصاص ۸ هزار ميليارد تومان به بيمه ها 
براي پرداخت مطالبات داروخانه ها و پيگيري براي 
تخصيص كامل آن يكي از اقدامات كميسيون بهداشت 
مجلس بوده است. عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس دهم يادآور شد: با وجود همه تالشها در حال 
 حاضر تاخيرها در پرداخت تا حدودي مشكل آفرين

بوده و ادامه اين رون��د چالش هاي جدي براي نظام 
س��المت كش��ور ايجاد خواهد كرد. از اين رو وزارت 
بهداشت ودرمان بايد با پيش بيني و برنامه ريزي تاخير 

در پرداخت مطالبات را كاهش دهد. 

مقاومت براي اجراي
دولت الكترونيك

 عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجل��س، تحق��ق 
دولت الكتروني��ك را نيازمند ت��الش و همت ويژه 
همه مسووالن دانست و گفت: در دستگاه قضايي و 
ارگان هاي تابعه آن هنوز اقبال چنداني براي اتصال به 

دولت الكترونيك مشاهده نشده است.
معصومه آقاپور عليش��اهي با اشاره به ميزان تحقق 
دولت الكترونيك، شفافيت و س��هولت ارايه داده ها 
به مردم گفت: در دولت دوازدهم براي تحقق دولت 
الكترونيك تالش هاي بس��ياري صورت گرفت. بر 
همين اساس توانستيم در بهمن ماه سال ۹۶ سامانه 
دولت الكترونيك را با ۷ وزارتخانه هماهنگ كرده و 
اجرايي كنيم كه خوشبختانه پيشرفت هاي بسيار 
خوبي هم در اين مدت حاصل ش��د. نماينده مردم 
شبستر در مجلس دهم شوراي اسالمي تاكيد كرد: 
در اصالحيه اليحه ماليات بر ارزش افزوده، نيز براي 
تحقق دول��ت الكترونيك در نظام مالياتي كش��ور، 
سامانه مالياتي پيش بيني شد تا از فرار هاي مالياتي 
نيز جلوگيري ش��ود. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، شفافيت در ارايه اطالعات و داده ها به مردم از 
الزامات بسيار مهم همه ارگان ها دانست و به خانه ملت 
گفت: در دستگاه قضايي كشور و ارگان هاي تابعه آن 
هنوز اقبال چنداني براي اتصال به دولت الكترونيك 
مشاهده نشده، بنابراين الزم است همكاري بيشتري 
داشته باشد. او با اشاره به چالش هاي پيش روي اجراي 
كامل دولت الكترونيك اظهار داشت: آموزش يكي 
از مهم ترين موضوعاتي اس��ت كه در رابطه با دولت 
الكترونيك وجود دارد چرا كه بسياري از مسووالن در 
وزارتخانه ها و نهاد هاي ديگر دانش كافي براي استفاده 
از سامانه هاي الكترونيكي را ندارند و همواره از كاغذ 
استفاده مي كنند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
ادامه داد: بنده معتقدم تحقق دولت الكترونيك عالوه 
بر آموزش همگاني استفاده از سامانه هاي الكترونيكي 

نيازمند همت ويژه همه مسووالن و مردم است.

حاشيه نشيني بيماري بدون 
درمان كالن شهرها

عضو كميسيون امورداخلي كشور و شوراهاي مجلس، 
از حاشيه نشيني يا افزايش افقي كالن شهرها به عنوان 
عاملي براي گسترش آسيب هاي اجتماعي ياد كرد 
كه مسووالن براي رفع آن تنها به سردادن شعار اكتفا 
كرده اند. حسين مقصودي در گفت وگو با خانه ملت، 
در مورد هشدار يكي از اعضاي شوراي شهر مبني بر 
اينكه ساخت و س��از در حريم تهران نه تنها متوقف 
نشده، بلكه در حال انجام است، گفت: حاشيه نشيني 
يا افزايش افقي تنها مختص به تهران نيست، كما اينكه 
در شهرهاي كويري هم با اين مشكل مواجه هستيم و 
تا زماني كه به زيرساخت ها توجه نشده و يك عزم ملي 
براي رفع آن ايجاد نشود، نمي توان اقدام جدي در اين 
زمينه انجام داد.نماينده مردم سبزوار، جغتاي، جوين، 
خوشاب در مجلس، ادامه داد: متاسفانه در ايران عزم 
ملي براي رفع مشكالت حوزه ش��هري وجود دارد، 
چرا كه هر دولتي كه روي كار مي آيد ساير دولت ها 
را زير س��وال مي برد و اي��ن روش در حوزه مديريت 
شهري نيز مشاهده مي ش��ود. او اظهار كرد: در علوم 
سياسي اصطالحي تحت عنوان جامعه كلنگي وجود 
دارد كه مختص جهان سوم است، بر همين مبنا در 
ايران نيز مديران جديد، مديران اسبق را كلنگي فرض 
مي كنند.مقصودي اظهار كرد: ما در كش��ور بجاي 
برنامه ريزي تنها به سر دادن شعار اكتفا مي كنيم، كما 
اينكه قوانين برنامه  توسعه به طور كامل اجرا نشد و اين 
در حالي است كه كشورهايي همچون مالزي و برزيل 
در حين اجراي برنامه هاي توسعه خود به كشورهايي 

توسعه يافته تبديل شدند.
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كوچك شدن سفره بازار مسكن در سال 98

شهرداري منطقه قرباني افتتاح پرحاشيه زيرگذر استاد معين 

گروه راه وشهرسازي|زهره عالمي|
ارزش ريال��ي معامالت طي 10 ماهه نخس��ت س��ال 
جاري ب��ا ثبت 65.33 هزار ميليارد تومان نس��بت به 
مدت مشابه س��ال قبل 5.2 درصد كاهش داشته اين 
درحالي است كه قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در 
اين مدت 69.9 درصد رشد كرده است، يعني با وجود 
رش��د قيمت ها در سال جاري نسبت به سال گذشته، 
ارزش ريالي معامالت در 10 ماهه ابتدايي امسال افت 
كرده است كه علت آن در كاهش 43.3 درصدي تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش در اين مدت نسبت به مدت 

مشابه سال قبل است.
گزارش دفتر برنامه ريزي اقتصاد مسكن از وضعيت بازار 
طي 10 ماهه گذشته حكايت از آن دارد كه ارزش ريالي 
معامالت در ارديبهشت ماه با ثبت 13.3 هزار ميليارد 
تومان بيش��ترين ارزش ريالي را در اين مدت داشته و 
جايگاه دوم به دي ماه اختصاص مي يابد كه ارزش ريالي 

11.92 هزار ميليارد تومان بوده است.
براس��اس اين گزارش كمترين ارزش ريالي معامالت 
مربوط به ش��هريور ماه )2.94 ه��زار ميليارد تومان( 
اس��ت البته در فروردين ماه هم كه اي��ن ارزش ريالي 
3.16 هزار ميليارد تومان است، شاهد ثبت معامالت 
چنداني نيستيم؛  در اين مدت كمترين حجم مبايعه نامه 
مربوط به ش��هريور ماه با 2ه��زار و 855 فقره قرار داد 
است و كمترين قيمت هر مترمربع واحد مسكوني هم 
ب��ه فروردين ماه با ثبت 11 ميليون و 400 هزار تومان 

اختصاص دارد.

    كاهش 5 درصدي ارزش ريالي معامالت 
اگرچه ارزش ريالي معامالت در 10 ماهه ابتدايي سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته اما 
بررسي روند ماهانه ارزش ريالي معامالت نسبت به مدت 
مشابه سال قبل حكايت از آن دارد كه در برخي ماه ها 
مانند فروردين و ارديبهشت شاهد افزايش ارزش ريالي 
معامالت انجام شده در سال جاري در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل بوديم و در برخي ماه ها مانند مرداد و 
شهريور، ارزش ريالي معامالت نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته كاهش داشته است.
طبق گ��زارش دفتر اقتص��اد مس��كن، در فروردين، 
ارديبهشت، آذر و دي ماه ارزش ريالي مبايعات نسبت 
به دوره مشابه سال قبل، رشد كرده اند و در 6 ماه ديگر 
يعني )خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان( شاهد 
افت ارزش ريالي معامالت نسبت به مدت مشابه سال 
97 بوديم و در كل هم ارزش ريالي معامالت نسبت به 

10 ماهه ابتدايي سال 97، كاهش داشته است.
در فروردين ماه سال جاري با وجود آنكه حجم معامالت 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل خود 34.5 درصد 
كاهش داش��ته اما ارزش ريالي معامالت 33.2 درصد 
رشد كرده كه علت آن افزايش 104.4 درصدي قيمت 

هر مترمربع واحد مس��كوني است. در ارديبهشت ماه 
هم كه شاهد رشد 39.2 درصدي ارزش ريالي معامالت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل هستيم، متوسط قيمت 
هرمترمربع 112.4 درصد رشد و حجم معامالت 36.6 
درصد افت كرده اس��ت يعني افزايش قيمت توانسته 
كاهش تعداد قراردادهاي خريد و فروش را پوشش دهد.

طي خرداد ماه س��ال ج��اري، ارزش ريالي معامالت 
كاهش 20.6 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 97 
داشته اس��ت، حجم معامالت هم افت 59.7 درصدي 
و قيمت ها رش��د 106.9 درصدي را ثبت كرده اند، در 
اين ماه به دليل كاهش چش��مگير معامالت، افزايش 

قيمت نتوانسته اين افت را پر كند بنابراين ارزش ريالي 
قراردادها نسبت به مدت مشابه سال قبل، منفي شده 

است.
در تير ماه، منفي شدن ارزش ريالي معامالت نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ادامه يافته و 33.7 درصد نسبت 
به تير س��ال 97 افت كرده است علت آن كاهش روند 
افزايش��ي قيمت ها در اين ماه است، در تير ماه قيمت 
نسبت به تير سال گذشته، 94.9 درصد رشد داشته و 
معامالت افت 64.5 درصدي را تجربه كرده اند، در واقع 
از همان ماه نخست سال 98 شاهد روند نزولي حجم 

معامالت نسبت به مدت مشابه سال قبل بوديم.

مردادماه سال جاري هم ارزش ريالي معامالت كاهش 
55.7 درصدي نس��بت به مرداد سال قبل دارد و روند 
نزولي معامالت تداوم داشته و به 74.3 درصد نسبت 
به مرداد س��ال 97 مي رسد، در اين ميان قيمت 77.5 
درصد رشد مي كند كه اين رشد نمي تواند تاثير چنداني 
در افت قابل مالحظه تعداد قراردادهاي خريد و فروش 

داشته باشد.
طي شهريور ماه سال98، كمترين ميزان ارزش ريالي 
معامالت را با كاهش 60.9 درصدي نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل را تجربه كرديم، در اين ماه قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني نس��بت به شهريور سال 

قبل 56.6 درصد رشد و تعداد معامالت 72.9 درصد 
كاهش داشته اند.  ارزش ريالي معامالت در مهر ماه به 
3.63 هزار ميليارد تومان مي رسد كه در مقايسه با مهر 
سال قبل 50.2 درصد كاهش داشته است همچنين 
حجم معامالت 63.8 درصد نس��بت به سال قبل كم 
مي شود و قيمت ها كه روندي نزولي را طي مي كنند، 
48.8 درصد نسبت به مهر سال گذشته افت مي كنند 
همين موضوع موجب مي شود كه ارزش ريالي معامالت 

كاهش چشمگيري را تجربه كند.
در آبان م��اه، ارزش ريال��ي معام��الت ب��ه 3.93 هزار 
ميليارد تومان مي رس��د يعني نسبت به مهر افزايش 
مي يابد اگرچه در مقايسه با سال گذشته كاهش 30.4 
درص��دي دارد در اين ماه حج��م معامالت 42 درصد 
افت و قيمت ها 37.4 درصد رشد داشته است كه علت 
كاهش ارزش معام��الت مي تواند روند نزولي قيمت و 

تعداد قراردادهاي خريد و فروش باشد.
طي آذرماه س��ال جاري، شاهد رش��د 82.2 درصدي 
ارزش ريالي معامالت نسبت به مدت مشابه سال قبل 
هستيم كه علت آن افزايش 39.1 درصدي معامالت و 
رشد 39.9 درصدي قيمت هاست، اما در دي ماه سال 
جاري ارزش ريالي معامالت؛ 11.3 هزار ميليارد تومان 
مي شود كه نسبت به س��ال قبل رشد 82.4 درصدي 
داشته و علت آن افزايش 58.2 درصدي حجم قراردادها 
و رشد 42درصدي قيمت ها نسبت به مدت مشابه سال 

قبل است.

    افت 16.8 درصدي پروانه هاي صادرشده 
بررسي گزارش منتشرشده از سوي دفتر برنامه ريزي 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي حكايت از آن دارد 
كه حجم پروانه هاي صادرشده در 10 ماهه نخست سال 
جاري نسبت به مدت مش��ابه سال قبل، 16.8 درصد 
كاهش داشته است، در اين ميان بيشترين حجم پروانه 
صادر شده مربوط به تير ماه با ثبت 6 هزار و 635 فقره 
پروانه بوده است. البته در ارديبهشت ماه هم با 6هزار و 
635 فقره پروانه شاهد ثبت جايگاه دومي ثبت پروانه 

طي 10 ماهه ابتدايي سال جاري هستيم.
كمترين ميزان ثبت پروانه ساخت مربوط به فروردين 
سال جاري اس��ت كه 2 هزار و 803 فقره پروانه صادر 
شده است، در اين 10 ماه، تعداد پروانه هاي صادر شده 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، همواره كمتر بوده است 
و فقط در مهر ماه حجم پروانه ها نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، رشد داشته كه اين افزايش هم قابل توجه 

نبوده و فقط 5.1 درصد است.
تعداد پروانه هاي صادرشده در اين ماه را اگر به صورت 
ماهانه تحلي��ل كنيم به اين نتيجه مي رس��يم كه در 
ارديبهشت، تير، مهر و آذر ماه حجم پروانه ها نسبت به 
ماه قبل خود رش��د داشته اند و در ماه هاي ديگر حجم 

پروانه ها نسبت به ماه قبل خود كاهشي بوده است.

گروه راه وشهرسازي|
 روز يكشنبه هفته جاري زيرگذر استاد معين افتتاح شد. 
افتتاحي كه پرحاشيه به ش��مار مي رفت. اين افتتاحيه 
اعتراض مردم محل را به دنبال داشت. آنها معتقد بودند 
اين پروژه ناقص است، به همين دليل شهردار تهران روز 
گذشته مفاخريان شهردار منطقه 9را بركنار و مصطفي 
موسوي الري مديركل امور مناطق شهرداري را جايگزين 
او كرد. به گزارش »تعادل«، در حين افتتاح اهالي محل 
معترض بوده و شعار سر مي دادند. اعتراض آنها اين بود كه 
چرا اين زيرگذر يكطرفه است و اين افتتاحيه ناقص باعث 
بروز مشكالت براي محلي ها مي شود.شهردار بركنارشده 
منطقه 9 در اين باره گفته بود: نگاه اهالي منطقه 9 و نياز 
آنها اين است كه جهت جنوب به شمال اين زيرگذر امكان 
تردد داشته باشد در صورتي كه هم اكنون جهت شمال به 
جنوب اين پروژه به صورت مقطعي پيش بيني شده است. 
البته توجيه دوستان اين است كه چون زيرساخت اراضي 
پادگان جي و ادامه استادمعين هنوز در اختيار مردم قرار 
نگرفته است، استفاده از جهت جنوب به شمال پروژه باعث 
ايجاد ترافيك مي شود. به همين دليل قرار شد مطالعات 
كارشناسي دقيق تري انجام شود و نظرات مردم را هم در 
آن دخالت دهند و بررسي كنند كه اگر ضلع جنوبي باز 

شود جوابگو خواهد بود يا خير.
محسن هاشمي، رييس ش��وراي شهر تهران هم در روز 
افتتاحيه در مواجهه با اعتراض شهروندان گفت: در 30 
سال گذشته يك چنين اعتراضي در افتتاحيه نديده بودم، 
اما مي توانستيم مسالمت آميز مشكل را حل كنيم. هاشمي 
معتقد بود كه شايد با ساختن يك پروژه در منطقه عده اي 

مخالف باشند اما باالخره شهر نيازمند توسعه است.
ش��هردار تهران نيز درباره اعتراضات ش��هروندان به اين 
افتتاحيه گفت: اگر اين زيرگذر دو طرفه باشد به شريان 
اصلي تبديل مي شود و براي شما ساكنان مشكل آفرين 
مي شود. الزم به ذكر است مطالعات اجرايي پروژه زيرگذر 
استاد معين در مرداد 93 آغاز و كلنگ آن توسط محمدباقر 

قاليباف ش��هردار وقت در سال 95 به زمين زده شد. اين 
پروژه بعد از س��ال ها وقفه كه دليل آن به اذعان برخي از 
مسووالن مش��كالت مالي بود به صورت ناقص سه روز 

پيش افتتاح شد.

    ابهامات زيرگذر استاد معين؟
به گزارش ف��ارس، صفا صبوري ديلم��ي، معاون فني و 
عمراني ش��هردار تهران به ابهامات مطرح شده در پروژه 
زيرگذر اس��تاد معين پاس��خ داد و گفت: مطرح كردن 
حرف هايي نظير قرارگيري خانه پدري شهردار در منطقه 

طرشت و ناقص بودن پروژه سخيف و بي پايه است.
صبوري ديلمي درخصوص حرف و حديث هاي ساخت 
پروژه اس��تاد معين گفت: ابتدا بايد به دليل س��اخت 
پروژه اس��تاد معين توجه كنيم و ببينيم چه شده كه 
اين پروژه احداث ش��ده است. ماجراي احداث اين زير 
گذر اين است كه ما قبال يك گردش به چپ در خيابان 
آزادي داشتيم كه خودروها از خيابان آزادي به سمت 
جنوب وارد خيابان استاد معين و خيابان 21 متري جي 
مي شدند. زماني كه بي.آر.تي ساخته شد اين گردش 
به چپ بسته شد در حالي كه در خيلي از تقاطع هاي 
قبل از آن مثل بهبودي، خوش و ساير چهارراه ها اين 
تقاطع ها حذف نشده است و چراغ ها هنوز وجود دارد. او 
افزود: در آن زمان به مردم مي گويند برويد ميدان آزادي 
دور بزنيد و 2.5 كيلومتر مسيرتان را دورتر كنيد و بعد 
وارد استاد معين بشويد و از اينجا اين مطالبه عمومي 
شكل مي گيرد كه يك زيرگذري در مكان احداث كنيم. 
صبوري ديلمي گفت: به اين بهانه در سال 93 ساخت 
زيرگذر كليد خورد. با شروع كار پروژه اهالي و برخي از 
مسووالن شهرداري منطقه 9 عالقه مند مي شوند كه به 
سمت شمال هم داخل زيرگذر خودرو برود. به همين 
دليل در سال 95 ساخت زيرگذر به دليل يك مشكل 
فني متوقف مي شود، زيرا نمي توانستند خيابان آزادي 
را انحراف مس��ير بدهند. در سال 96 ما پروژه را مجدد 

باز طراحي كرديم و قرار شد قسمت زير گذر به صورت 
تونل باشد. وي ادامه داد: سال 97 طراحي انجام گرفته 
ابالغ شد و تا 98 اين پروژه را ساختيم. از همان شروع 
به كار تعدادي مجتمع تجاري به صورت برج و مجتمع 
تجاري در انتهاي زيرگذر احداث و همان زمان شايعه 
درست شد كه شهرداري اين زيرگذر را براي راحتي اين 

شاپينگ سنتر ها مي سازد.
صبوري گفت: البته ما به اين شايعه هم توجه نكرديم و 
زيرگذر را براساس طراحي هاي مورد نياز منطقه ساختيم.

در هم��ان زمان از س��وي مجموعه ش��هرداري منطقه 
9 براي ما درخواس��ت هايي آمد كه يك راه از جنوب به 
شمال هم داخل زيرگذر احداث كنيد. شهرداري با اين 
موضوع موافقت كرد و گفتيم راه را باز مي كنيم زيرا عرض 
تونل براي دو طرفه بودن كافي است اما سوال اين است؛ 
رانندگاني كه مي خواهند از پايين به سمت شمال حركت 

كنند، كجا بايد بروند ؟
صبوري تصريح كرد: پاسخ اين بود كه رانندگان مي توانند 
از داخل طرشت خود را به محمدعلي جناح يا يادگار امام 
برس��انند، حال آنكه كافي است اين سوال پرسيده شود 
كه چرا طرشت؟ طرشت كه مقصد جايي نيست. موضوع 
اين اس��ت كه در اين صورت اصال كوچه پس كوچه هاي 
طرشت هم بهم مي ريزد. مگر نمي شود از خيابان آزادي 

داخل يادگار امام رفت؟
معاون فني ش��هردار تهران ادامه داد: گاهي بايد كمي 
فكرم��ان را بزرگ تر كنيم. مگر مي ش��ود بار ترافيكي 
خيابان هاي طوس، دامپزشكي، هاشمي و استاد معين 
و 21 متري جي را به داخل اين زيرگذر سوق داده و به 
سمت شمال حركت دهيم. كافي است ساعت 5 بعد از 
ظهر به خيابان طرشت برويد و ببينيد هنوز زيرگذر باز 
نشده چه ترافيكي وجود دارد. كوچه هاي طرشت باريك 
است و كشش ندارد. نمي شود يك شريان درجه يك 
45 متري را داخل شريان درجه دوم و درجه سوم سوق 
دهيم. طبيعي است كه تمام كوچه پس كوچه هاي آن 

محله بهم مي ريزد. معاون شهردار تهران افزود: برخي 
شايعه درس��ت كردند مبني بر اينكه خانه شهردار در 
اين محل واقع شده كه اين گونه نيست. در ادامه گفتند 
خانه پدري حناچي آنجاست كه آن هم يك موقعي آنجا 
بوده است. مگر مي شود شهر را با اين روابط اداره كرد؟

   پروژه نيمه كاره نيست
البته همان روز به معاون فني و عمراني شهردار تهران و 
نيز معاونت حمل و نقل دستور دادند كه براساس دو نرم 
افزار ترافيكي و ترافيكي-اجتماعي موضوع بازگشايي اين 
زيرگذر را بررسي كنيم و در صورت لزوم مسير جنوب به 
شمال هم باز شود. دو خبر دروغ در اينجا وجود دارد كه 
يكي از آنها اين است كه گفته شده پروژه نيمه كاره بوده، 
در حالي كه نيمه كاره نيست ما مسيري براي دوچرخه 
و عاب��ر پياده در نظر گرفته ايم كه فاز دوم پروژه اس��ت و 
براي اولين بار در ايران در حال ش��كل گيري اس��ت. اين 
مسير دوچرخه و عابر پياده در يك مسير 4 متري باالتر 
از خودروها قرار مي گيرد و با شيشه ايزوله مي شود تا دود 
وارد آن نشود و جالب است عكس گرفته اند و گفته اند كه 

تونل نيمه كاره است.
معاون ش��هردار تهران گفت: ديروز با سردار مهماندار 

هم صحبت كردم ايشان نظر ما را پسنديد و پليس هم 
مي دانسته است كه اصال س��اخت تونل براي حركت 
ش��مال به جنوب بوده اس��ت. برخي تحريكاتي كه ما 
مي بينيم اين اس��ت كه به ما فش��ار بياورن��د تا هواي 
ملك هاي تجاري آنجا را داش��ته باشيم. براي چه قرار 
است به سمت شمال استاد معين برويم، طرشت مقصد 
سفر است؟ طرشت ما را به كجا مي رساند؟ اين سواالتي 
است كه پاسخي براي آن وجود ندارد. مثل اين مي ماند 
كه بگوييم خيابان مطهري را هم دو طرفه كنيم. معاون 
شهردار تهران ادامه داد: نكته بد و عجيب داستان اين 
است كه در اين بين حرف هاي بچه گانه و سخيفي مطرح 
مي شود و حرف از خانه پدري حناچي زده مي شود در 
صورتي كه بهتر است اصال به اين حرفها جواب ندهيم. 
شهردار تهران اگر به دنبال چنين كارهايي بود اصال چرا 
بايد پدر و مادرش را داخل خيابان طرشت ساكن كند، 
خب پدر و مادرش را مي برد زعفرانيه مي نشاند. كاش 
آن روز در خالل افتتاح پروژه مي ديديد كه يك كالس 
درس را تعطيل كرده بودند و تعدادي بچه مدرسه اي را 
آورده بودند با معلمشان كه شعار بدهند آن هم در زماني 
كه ساعت مدرسه است. بعد معلمشان مي گفت چرا شعار 

نمي دهيد مگر خسته شديد.

10هزارواحدمسكنمهرپرديسافتتاحشد
وزير راه و شهرسازي ديروز با حضور در شهر جديد پرديس 
چندين پ��روژه عمراني به ارزش يك هزار و 408 ميليارد و 
665 ميليون تومان افتتاح كرد كه مهم ترين اين افتتاح ها 
به بهره برداري رسيدن 10 هزارو 79 واحد مسكن مهر بود.

به گزارش فارس، محمد اسالمي با حضور در شهر جديد 
پرديس، 10 هزار و 79 واحد مسكن مهر در فاز 8، 11، 5 و 
9 قديم را افتتاح كرد.  ديروز همچنين وزير راه وشهرسازي 
2 باب مس��جد، 3 باب مدرس��ه، كمربندي شرقي فاز 8 و 
ايستكاه پمپاژ آب تصفيه خانه آب را افتتاح كرد. حجم اين 

پروژه هاي به بهره داري رسيده، يك هزار و 408 ميليارد و 
665 ميليون تومان بود. سيد مهدي هدايت، مديرعامل شهر 
جديد پرديس با بيان اينكه با افتتاح 10 هزار واحد مسكن 
مهر در اين شهر بيش از 45 هزار واحد مسكن مهر افتتاح و 
به بهره برداري رسيده است، گفت: در شهر جديد پرديس 
82 هزار و 500 واحد مس��كن مهر بارگذاري شده بود كه 
تاكنون 45 هزار واحد آن به افتتاح رس��يده است. هدايت 
با بيان اينكه از 82 هزار و 500 واحد مس��كوني كه در شهر 
پرديس بارگذاري شده است، بيش از نيمي از اين واحدها 

به بهره برداري رسيده است، گفت: يكي از نكاتي كه امروز 
در افتتاح واحدها شاهد آن بوديم اين بود كه اين بار بخشي 
از واحدهاي به بهره برداري رسيده تحويل متقاضيان هم 
شده اس��ت، بنابراين تالش ما اين است تا پايان امسال در 
بخش تكميل واحدها و انشعابات 15 هزار واحد مسكوني 
نيز تكميل شود.  او با بيان اينكه به رغم تمام محدوديت ها 
تالش مي كنيم تا ارديبهشت ماه 15 هزار واحد مسكوني مهر 
افتتاح شود، گفت: تالش ما اين است كه تا ارديبهشت ماه 
60 هزار واحد مسكن مهر تعيين تكليف شود و تا شهريورماه 
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مخالفت استانداري
با افزايش عوارض در تهران 

محمد تقي زاده معاون هماهنگي امور عمراني 
اس��تانداري تهران گف��ت: ب��ه فرمانداري ها 
ابالغ ش��ده اس��ت كه با مصوبات شوراي شهر 
مبني ب��ر افزايش عوارض در ته��ران موافقت 
نش��ود.محمد تق��ي زاده مع��اون هماهنگي 
امور عمراني اس��تانداري تهران در پاس��خ به 
پرسش��ي مبني بر اينكه آيا ط��رح كاهش كه 
در راس��تاي كاهش آلودگي هواي شهر تهران 
اجرايي ش��د، براي سال آينده تغييري خواهد 
كرد، گف��ت: اين موضوع همچنان در دس��ت 
بررس��ي هاي كارشناسي اس��ت و تا زماني كه 
نتاي��ج ارزيابي اعالم نش��ود، نمي توان در اين 
خص��وص تصميم گيري ك��رد. او ادامه داد: به 
فرمانداري تهران نيز اعالم ش��ده است كه در 
كميت��ه تطبيق ب��ا هيچ مصوب��ه اي كه باعث 
افزايش عوارض در تهران مي ش��ود، موافقت 
نكند. وي يادآور ش��د: در راستاي اجراي طرح 
كاهش، تغييراتي در نحوه طرح ترافيك و طرح 
زوج و فرد در شهر تهران ايجاد شد كه از مهرماه 
س��ال جاري تاكنون اين موضوع مورد بررسي 
قرار گرفت و اگر نتايج آن براي كاهش آلودگي 
هوا مثبت نباشد، قطعًا تغييراتي در اين طرح 
انج��ام خواهي��م داد.  مع��اون هماهنگي امور 
عمراني اس��تانداري تهران ي��ادآوري كرد: در 
سال 98 تاكنون بيش از 60 روز ناسالم داشتيم 
و بايد منابع آالينده هوا نيز مجدداً مورد بررسي 

قرار بگيرد.

26 درصد معامالت مسكن در 
سامانه امالك ثبت نمي شود

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با اشاره به اينكه آمار صحيحي در كشور 
در خصوص وضعيت بخش مسكن يا قيمت آن 
وجود ندارد، گفت: سامانه امالك و مستغالت 
كشور 26 درصد پرت معامله دارد.  قلي خسروي 
در گفت وگو با فارس در پاس��خ به اينكه اخيراً 
مركز آمار گزارشي ارايه كرده كه نشان مي دهد 
قيمت مسكن در دي ماه 3 درصد افزايش داشته 
است آيا رشد قيمت مسكن صحت دارد، اظهار 
كرد: در سال هاي خيلي دور يكي از نمايندگان 
مجلس به صراحت اعالم مي كردند كه قيمت 
مس��كن افزايش يافته اس��ت. بعد از كنكاش 
مشخص ش��د كه اين افراد خودش��ان بساز و 
بفروش بودند و قصد داش��تند با اين اظهارات 
قيمت مسكن را افزايش دهند.  وي تأكيد كرد: 
مشاوران امالك كف بازار هستند و وقتي همين 
امروز از برخي همكاران در اكثر نقاط شهر تهران 
پرسيديم كه آيا قيمت مسكن افزايش داشته 
اس��ت، اعالم كردند: خري��داري در بازار وجود 
ندارد كه قيمت مس��كن بخواهد افزايش يابد. 
خسروي با اشاره به اينكه چرا برخي قصد دارند 
اقتصاد را فلج كنند، گفت: اقتصاد بايد گردش 
پول و تراكنش مالي داشته باشد. مسكن به طور 
مستقيم با بيش از 174 شغل ارتباط دارد پس 
وقتي بخش مس��كن رونق بگيرد اقتصاد كالن 
نيز مي تواند از وضعيت مناسبي برخوردار شود. 
وي تصريح كرد: آمار صحيحي در بخش مسكن 
وجود ندارد كه حتي سامانه امالك و مستغالت 
كش��ور 26 درصد پ��رت معامل��ه دارد. رييس 
اتحاديه مش��اوران امالك در پاس��خ به اينكه 
سامانه امالك پرت معامله دارد يعني چه، گفت: 
در برخي معامالت برخي قراردادها بنابه داليلي 
ثبت نمي شود به همين منظور ما بازرسان را به 
برخي بنگاه هاي امالك فرستاديم تا وضعيت را 
بررسي كنند. به هر حال به نظر مي رسد شايد 
اين اقدام براي فرار از ماليات باش��د. خسروي 
در پاسخ به اينكه آيا سال آينده قيمت مسكن 
افزايش خواهد يافت، گفت: سال آينده قيمت 
مسكن رشدي در حدود زير نرخ تورم عمومي 

خواهد داشت.

درآمد جديد براي مترو
مدير فني و مهندسي شركت مترو تهران گفت: 
تمام درآمدهاي حاصل از ص��دور پروانه براي 
زمين هاي اطراف ايستگاه هاي مترو و اتوبوس 
بايد براي توس��عه حمل و نقل عمومي انبوه بر 
هزينه ش��ود. به گزارش فارس، محمد شيري 
مدير فني و مهندس��ي ش��ركت مت��رو تهران 
درباره تهيه نقش��ه يو ت��ي ام )U T M( اظهار 
كرد: يو تي ام )U T M( نقش��ه هايي اس��ت كه 
مختصات يك ملك را با دقت سانتي متر بر روي 
كره زمين مش��خص مي كند. ب��ه همين دليل 
ام��كان جابه جايي و تعارض ملك��ي در ارتباط 
ب��ا اين زمين ها وج��ود ندارد. او ب��ا بيان اينكه 
اين اقدام بر اساس مصوبه شماره 27 سال 98 
شوراي اسالمي ش��هر تهران تهيه شده است، 
گفت: بر اس��اس اين مصوبه تم��ام درآمدهاي 
حاصل از صدور پروانه براي زمين هاي اطراف 
ايستگاه هاي مترو و بي آر تي بايد براي توسعه 
حمل و نقل عمومي انبوه بر توس��ط شهرداري 
تهران هزينه شود. ش��يري با اشاره به اينكه از 
مجموع 540 هزار پارسل موجود در شهر تهران 
75 هزار و 550 پارس��ل در شعاع 300 متري 
ايستگاه هاي مترو قرار دارد، خاطرنشان كرد: 
اين مصوبه باعث شد مكاتباتي براي اختصاص 
رديف درآم��دي جداگانه جهت امالكي كه در 
شعاع 300 متري ايستگاه هاي مترو قرار دارند، 
انجام شود. مدير فني و مهندسي شركت مترو 
تهران تصريح كرد: در صورت موافقت معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران درآمد 
حاص��ل از اين زمين ها به صورت مس��تقيم به 

حساب شركت مترو نزد خزانه واريز مي شود.

نيز 15 هزار واحد مسكوني مهر مجددا به بهره برداري رسيد.  
مديرعامل ش��هر پرديس اظهار كرد: 4 هزار و 500 واحد 
مسكن مهر در شهر پرديس بابت كسري واحدهاي مسكوني 
مهر ديرتر از ساير واحدهاي مسكن مهر عمليات اجرايي آنها 
آغاز شد، پس تالش ما اين است تا اين واحدها تا پايان سال 
99 به بهره برداري برسد و پرونده مسكن مهر آخر سال 99 
بسته شود.  وي با اشاره به اينكه شايد سوال اينگونه مطرح 
شود كه چگونه منابع را به دست مي آوريم،  گفت: ميزان منابع 
مورد نياز ما با قراردادهاي به روز شده 5 هزار و 200 ميليارد 
تومان مورد نياز اس��ت تا به اهداف خود برس��يم، بنابراين 
يك هزار ميليارد تومان از منابع داخلي، يك هزار ميليارد 
تومان از محل تبص��ره 8، 800 ميليارد تومان آورده بانك 

مسكن و مردم، يك هزار و 500 ميليارد تومان تهاتر خواهد 
بود. همچنين 900 ميليارد تومان از پروژه هاي مشاركتي به 
دست خواهيم آورد.  وي گفت: شهر جديد پرديس در طرح 
اقدام ملي مسكن نيز 1300 هكتار از اراضي دولت را سند 
زده است و 8 هزار و 500 واحد مسكوني در قالب طرح اقدام 
ملي مسكن، زمين واگذار كرد و امروز نيز شاهد اين هستيم 
كه قرار است 3 هزار واحد مسكوني اقدام ملي نيز در شهر 
پرديس ثبت نام ش��ود.  وي ادامه داد: تالش ما اين است تا 
هر چه سريع تر متروي پرديس را نيز عمليات اجرايي آن را 
آغاز كنيم،  بنابراين پيشنهاد ما از وزير راه و شهرسازي اين 
است كه پيگير اخذ مصوبه بانك مركزي براي وام يك هزار 

ميليارد توماني باشد.
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مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق ايران منتشر كرد

محيط كسب وكار در فصل پاييز  بهبود يافت
تعادل|

نتايج پايش ملي محيط كسب وكار كشور در پاييز 
1398 از سوي مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق 
ايران منتشر ش�د. مطابق با آمار منتشر شده از 
سوي اين مركز، شاخص محيط كسب وكار ايران 
در پاييز س�ال ج�اري برابر 6.03 )نم�ره بدترين 
ارزيابي 10 اس�ت( گزارش شده است. اين رقم در 
مقايسه با تابس�تان امس�ال حدود 0.68 درصد 
بهبود داشته است. فعاالن اقتصادي شركت كننده 
در اين پاي�ش مولفه ه�اي »غيرقابل پيش بيني 
بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت«، 
»بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات و رويه هاي 
اجرايي ناظر بر كس�ب وكار« و »دش�واري تأمين 
مالي از بانك ه�ا«، را نامناس�ب ترين مولفه هاي 
كس�ب وكار كش�ور عنوان كرده ان�د. همچنين 
براس�اس نتايج طرح م�ورد بحث، اس�تان هاي 
چهارمح�ال و بختياري، ته�ران و الب�رز داراي 
بدترين وضعيت محيط كسب وكار را داشتند. در 
همين حال اس�تان هاي آذربايجان غربي، گيالن 
و زنجان بهترين وضعيت محيط كسب وكار را به 
خود اختصاص دادند. همچنين بايد افزود وضعيت 
محيط كسب وكار در بخش خدمات در مقايسه با 
بخش هاي كشاورزي و صنعت، نامناسب تر ارزيابي 

شده است. 

در دني��اي كنوني بهبود در محيط كس��ب وكار يكي از 
مهم ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي كشورها به شمار 
مي رود. محيط كس��ب وكار به مجموعه عواملي گفته 
مي شود كه بر عملكرد يا اداره بنگاه هاي اقتصادي موثر 
هس��تند اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه ها قرار 
دارند. عواملي چ��ون قوانين و مقررات، ميزان بارندگي، 
فرهنگ كاري در يك منطقه و ... كه در كشورها و مناطق 
جغرافيايي گوناگون، در هر رشته كاري و همچنين در 
طول زمان، متفاوت هستند. اتاق هاي بازرگاني براساس 
ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار و با هدف 
اطالع سياست گذاران از وضعيت محيط كسب وكار در 
كشور، شاخص هاي ملي محيط كسب وكار در ايران را 
تدوين و به طور ساالنه و فصلي حسب مورد به تفكيك 
اس��تان ها، بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي، سنجش و 
اعالم مي كنند. بررس��ي محيط كسب وكار از آن جهت 
اهميت دارد كه هرچه محيط كسب وكار شرايط بهتري 
داشته باشد، امكان بهره برداري از فرصت هاي كارآفريني 
بيشتر است و هرچه بهره برداري از فرصت هاي كارآفريني 
در جامعه بيشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق 
ارزش و ثروت در آن جامعه بيشتر خواهد شد. براساس 
آمار منتشر شده از سوي مركز آمار و اطالعات اقتصادي 
اتاق ايران در پاييز 98، شاخص هاي محيط كسب وكار 
در اين فصل، بهبود يافته اس��ت. در پاييز س��ال جاري 
شاخص كسب وكار به رقم 6.03 )نمره بدترين ارزيابي 
10 است( رسيده اس��ت. اين شاخص نسبت به ارزيابي 
فصل گذشته )تابستان 1398 با ميانگين 6.07( حدود 
0.68 درصد بهبود يافته است. همچنين بايد خاطرنشان 

كرد كه شاخص ياد شده در مقايسه با پاييز سال 97 نيز 
بهبود 7.09 درصدي را تجربه كرده است. بنابراين با توجه 
به ارزيابي ياد شده مي توان اذعان كرد كه بنا بر ديدگاه 
اغلب فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در اين پايش، در 
اكثر استان ها، وضعيت بيشتر مولفه هاي موثر بر محيط 
كس��ب وكار ايران در پاييز 1398، تا حدودي مساعدتر 

شده است.

   موانع اصلي كسب و كار
نظرس��نجي هاي انج��ام ش��ده از فع��االن اقتص��ادي 
مشاركت كننده در اين پايش نش��ان مي دهد در پاييز 
1398، به ترتيب مولفه هاي »غيرقابل پيش بيني بودن 
و تغييرات قيمت م��واد اوليه و محصوالت«، »بي ثباتي 
سياس��ت ها، قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر 
بر كس��ب وكار«، »دش��واري تأمين مالي از بانك ها«، 
»موان��ع در فرآيندهاي اداري و اخذ مجوز كس��ب وكار 
در دستگاه هاي اجرايي« و »رويه هاي ناعادالنه مميزي 
و دريافت ماليات« نامناس��ب ترين مولفه هاي محيط 
كس��ب وكار بوده اند. در مقابل س��ه مولفه »محدوديت 
دسترسي به آب«، »محدوديت دسترسي به حامل هاي 
انرژي )ب��رق، گاز و گازوييل و ...( « و »نحوه اس��تقبال 
مشتريان از نوآوري و ابتكار و ارايه خدمات و محصول« 
به عنوان مناسب ترين مولفه هاي محيط كسب وكار كشور 
نسبت به ساير مولفه ها ارزيابي شده اند. قابل ذكر است 
كه در 4 دوره نخس��ت اجراي ط��رح پايش ملي محيط 
كسب وكار كشور، »دشواري تأمين مالي از بانك ها« به 
عنوان نامساعدترين مولفه كسب وكار ارزيابي شده بود 
اما در 9 دوره اجرا يعن��ي از پاييز 1396 تا پاييز 1398، 
»غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و 
محصوالت« به عنوان نامساعدترين مولفه كسب وكار در 

ايران ارزيابي شده است.

   وضعيت كسب وكار در استان ها
بر اساس يافته هاي اين طرح در پاييز 1398، استان هاي 
چهارمحال و بختي��اري، تهران و الب��رز داراي بدترين 
وضعيت محيط كسب وكار هستند. شاخص كسب وكار 
در چهارمحال و بختياري در فصل پاييز 6.61 عنوان شده 
كه در مقايسه با پاييز سال گذشته، 2.67 درصد بهبود 
يافته است. شاخص كسب وكار در تهران نيز 6.29 بود كه 
درمقايسه با سال گذشته و مدت مشابه بهبود نزديك به 
2 درصدي داشته است. اين شاخص براي استان البرز از 
6.58 در پاييز 97 به 6.20 كاهش يافته است؛ بنابراين 
بايد اذعان كرد كه بهبود حدود 5.7 درصدي را از آن خود 
كرده است و استان هاي آذربايجان غربي، گيالن و زنجان 
داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير 
استان ها ارزيابي شده اند. شاخص محيط كسب وكار براي 
آذربايجان غربي در پاييز سال جاري برابر 5.12 گزارش 
شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 
3 درصد بهبود يافته اس��ت. اين شاخص در پاييز سال 
جاري در مقايسه با سال گذش��ته، 8.24 درصد بهبود 
يافته و به 5.32 رسيده اس��ت. در همين حال شاخص 
مورد بحث براي زنجان در پاييز امس��ال، 5.41 برآورد 

شده كه درمقايسه با پاييز سال گذشته، بيش از 9 درصد 
بهبود يافته است. همچنين بايد خاطرنشان ساخت كه 
عدد شاخص براي حدود 51 درصد استان هاي كشور از 
عدد شاخص ملي فضاي كشي وكار كمتر است. در همين 
حال بايد تاكيد كرد كه اختالف عدد شاخص وضعيت 
محيط كسب وكار در بهترين و بدترين استان حداكثر 
معادل 1.49 برآورد مي شود. بنابراين بايد اذعان كرد كه 
تفاوت قابل مالحظه اي ميان شاخص ها در استان هاي 

مختلف وجود دارد. 

   شرايط بخش هاي اقتصادي
همچنين بر اس��اس نتايج اين پاي��ش در پاييز 1398، 
وضعيت محيط كسب وكار در بخش خدمات در مقايسه 
با بخش هاي صنعت و كشاورزي نامناسب تر ارزيابي شده 
است. شاخص محيط كسب وكار در بخش كشاورزي و 
در پاييز 98 برابر 5.80 عنوان شده است؛ اين شاخص در 
پاييز سال گذشته برابر 6.29 عنوان شده است. بنابراين 
اين ش��اخص در پاييز س��ال جاري در مقايس��ه با سال 
گذشته، حدود 7.85 درصد بهبود يافته است. همچنين 
شاخص محيط كس��ب وكار در بخش صنعت و در پاييز 

98، برابر 6.02 ارزيابي شده است. اين شاخص در مدت 
مشابه سال گذشته، 6.52 بود. بنابراين شاخص ياد شده 
7.73 درصد بهبود را تجربه كرده است. شاخص محيط 
كس��ب وكار در بخش خدمات نيز از 6.58 در پاييز سال 
97، به 6.06 در پاييز سال 98 كاهش يافته است. بنابراين 
ش��اخص مورد بحث در بخش خدم��ات 7.85 درصد 
بهبود يافته است. بررسي ها نشان مي دهد در بين رشته 
فعاليت هاي اقتصادي، رشته فعاليت هاي »آب رساني، 
مديريت پس��ماند، فاضالب و فعاليت ه��اي تصفيه«، 
»اطالعات و ارتباطات« و »آم��وزش« به ترتيب داراي 
بدترين وضعيت كسب وكار و رشته فعاليت هاي »ساير 
فعاليت هاي خدماتي، مالي و بيمه« و »فعاليت اداري و 
خدمات پشتيباني« به ترتيب بهترين وضعيت كسب وكار 
را در مقايس��ه با ساير رش��ته فعاليت هاي اقتصادي در 

كشور داشته اند.

   شاخص كسب وكار بر اساس نظريه شين
مركز آم��ار و اطالعات اقتص��ادي اتاق اي��ران، محيط 
كسب وكار كشور را براساس مدل كارآفريني شين نيز 
مورد ارزيابي قرار داده اس��ت. براساس اين نظريه براي 

ارزيابي محيط كس��ب وكار، مجموعه عوامل محيطي 
و نيز مجموعه عوامل نهادي بررس��ي مي شوند. عوامل 
محيط اقتصادي ش��امل محيط اقتصاد كالن، محيط 
مالي، س��اختار توليد و محيط جغرافيايي هس��تند. در 
بررس��ي عوامل محيط نه��ادي نيز محيط سياس��ي، 
حقوقي، فرهنگي، آموزشي و علمي، فناوري و نوآوري و 
ساختار دولت، ارزيابي مي شوند. بر اساس نظريه عمومي 
كارآفريني شين و با توجه به ارزيابي هاي صورت گرفته، 
شاخص ملي محيط كس��ب وكار ايران در پاييز 1398، 
عدد 6.15 )عدد 10 بدترين ارزيابي است( به دست آمده 
اس��ت كه بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل 
گذشته )تابستان 1398 با ميانگين 6.22( است. براساس 
نتايج پايش، ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6.50 
است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 6.34 حاصل شده 
بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5.87 اس��ت 
كه در فصل گذش��ته عدد 6.13 ارزيابي شده بود. نگاه 
اجمالي نش��ان مي دهد همانند فصل گذش��ته محيط 
نهادي با عدد 5.87 و محيط مالي با عدد 8.54 به ترتيب 
مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه 

عمومي كارآفريني شين بوده اند.

توسعه صنايع پايين دستي از مسير تعامل به جاي تقابل
در نشست تخصصي بررسي روند توسعه صنايع پايين دستي 
از موانع و مشكالت صنايع در ايران گفته شد. در اين نشست 
ابوالفضل روغني گلپايگاني، رييس كميسيون صنايع اتاق 
ايران تأكيد كرد كه صنايع پايين دس��تي بايد با تعامل با 
صنايع باالدستي به راهكاري براي حمايت از توليد و اقتصاد 
ملي برسند. »بررسي روند توسعه صنايع پايين دستي« 
عنوان نشستي است كه به همت كميسيون صنايع اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران برگزار ش��د. 
ابوالفضل روغني گلپايگاني، رييس كميسيون صنايع اتاق 
ايران در اين نشست از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
درباره صنايع كوچك و متوسط گفت: در آن گزارش سهم 
صنايع كوچك و متوسط از اقتصاد ايران 6.7 درصد است 
درصورتي كه 60 درصد كارگاه صنعتي در اين بخش فعال 
اس��ت. اين دو آمار نشان مي دهد كه قدرت مذاكره دست 
چه گروهي اس��ت. روغني گلپايگاني گفت: شركت هاي 
بزرگ كمتر در جلسات اتاق ايران حضور دارند؛ معموال به 
دليل قدرت و توان مالي و قدرت البي اي كه دارند اينها طرف 
مشورت بانك مركزي و وزراي اقتصادي كشور هستند. ما 
انجمن هلدينگ هاي ايران را در اتاق ايران تأسيس كرديم تا 
بتوان بين صنايع باالدستي و پايين دستي ارتباط منسجمي 
برقرار كرد. همچنين با شركت معتبر فرانسوي و دانشگاه 
ايران مش��كالت بنگاه هاي كوچك و متوسط احصا شده 
است. او ادامه داد: براي برقراري آشتي بين صنايع كوچك و 
متوسط و صنايع باالدستي اين انجمن در اتاق تشكيل شده 
است. ش��ركت هاي بزرگ از يك سري امكانات برخوردار 

هستند، بر اين اساس قرار بر تعامل شده است نه تقابل.
او تصريح كرد: متأسفانه استراتژي توسعه صنعتي منطقي 
در كشور وجود ندارد و بايد با پيشنهادي دقيق و منسجم 
براي تدوين اين استراتژي كمك كرد. مقابله با شركت هاي 
بزرگ خيلي كمكي به ما نمي كند و با پيشنهادي منسجم و 
قابل اجرا به نتيجه دلخواه برسيم. عليرضا كالهي صمدي، 
عضو هي��ات نمايندگان اتاق ايران نيز در اين نشس��ت با 
اشاره به مسائل و مشكالت صنايع كوچك در ايران گفت: 
صنايع باالدستي بر سر خوان چندين 10 ميليارد توماني 
نشسته اند. او از وضعيت صنايع معدني و سركوب قيمت 
آن مثل صنايع آهن گفت؛ اينكه هر بخش از صنعت مس 
زماني به بخش خصوصي واگذار مي شود كه شركت ملي 
مس ايرانان را نخواهد. يا صنعت پتروش��يمي در س��ال 
1392-1382 با گاز ارزان قيمت و منابع مالي در دسترس با 
متوسط بازده سالي 130 درصد سرمايه و 80 درصد حقوق 
سازمان سهام بوده است. كالهي صمدي ادامه داد: آنچه به 
عنوان گزارش مجمع جهاني اقتصاد در حوزه رقابت پذيري 
عنوان شده، در كنار بازار سرمايه، زنجيره تأمين و نيروي كار 

به صنايع ساخت محور بيشترين ضربه مي زند. ما تنها در 
بازار عراق با ترك ها نمي توانيم رقابت كنيم حتي بازار داخلي 
را در رقاب��ت با اين ش��ركت ها نمي توانيم حفظ كنيم. در 
يك طرف شركت هاي خصولتي و در طرف ديگر SME ها 
كه نمي توانن��د صنايع كوچك با اين صنايع بزرگ رقابت 
كنند. همه اين مشكالت ساختاري به رقابت پذيري صنايع 
كوچك آسيب مي زند. مشكل فقط عوارض و جلوگيري از 
صادرات نيست بلكه مسائلي است در مقابل رقابت پذيري.

در اين نشس��ت از صادرات مواد خام با ارزش افزوده پايين 
صحبت ش��د و اينكه وضعيت ماليات بر اين مواد، ماليات 
مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده چگونه است. همچنين 
پيشنهاد شد تا كارگروهي در اتاق ايران تشكيل شود تا اين 
مواد و مصداق آن مشخص شود و ماليات بر ارزش افزوده 
صادرات كه صفر اس��ت؛ نرخ اينها صفر نباشد. البته اين 
نكته در اليحه بودجه 1399 آمده است و در صحن علني 
تصويب ش��ده اس��ت. روغني گلپايگاني گفت: پيشنهاد 
اتاق ايران در بح��ث ماليات بر ارزش افزوده متناس��ب با 
ارزش افزوده محص��ول و مواد اوليه و نياز داخلي كش��ور 
موردنظ��ر خواهد بود؛ اين كپي ب��رداري از الگوي چيني 
اس��ت كه سيستم هوش��مند متغير كه در جايي ماليات 
بر ارزش افزوده، در جايي معافي��ت از مالياتي و در جايي 
مشوق صادراتي تعيين ش��ود. در اين نشست از بازارهاي 
منطقه اي گفتند و اينكه ايران جايگاه خود را در اين بازارها 
در رقابت با رقيب تركيه اي و كش��ورهاي منطقه از دست 
مي دهد. آنها دليل آن را صادرات م��واد اوليه خام ايران با 
قيمت پايين به كشورهاي رقيب عنوان كردند. روغني از 
مذاكره با صنايع باالدس��تي و ذي نفع ها گفت و هوشنگ 
گودرزي، سنديكاي آلومينيوم در اين نشست از وضعيت 
بد صنايع باالدستي گفتند كه وضعيت را براي تفاهم بين 
صنايع باالدستي و پايين دستي هموار كرده است. اما در اين 
وضعيت نياز به مصوبه داريم كه اگر بازار تغيير كرد حتمًا 
منافع صنايع پايين دس��تي هم در نظر گرفته شود. نظام 
رگالتوري و قانون گذاري بايد طوري باشد كه حداكثر سود 
اقتصادي براي همه گروه هاي اقتصاد ايران نه گروه خاص 
باشد.  عليمردان شيباني از انجمن صنايع نساجي ايران در 
اين نشست گفت: گويي مشكالت صنايع مشترك است و 
درنهايت شايد راه حل ها يكسان باشد. هيچ كس با صادرات 
محصول مخالف نيست اما نبايد مواد خام صادر كنند. اين 
خيانت به نسل آينده است. البته االن شرايط به نفع صنايع 
پايين دستي است، آنها امكان صادرات ندارند ولي اگر شرايط 
عوض شود باز هم مشكالت ما بر خواهد گشت. ما آن زمان 
التماس مي كرديم كه اجازه دهند مواد اوليه موردنياز خود 
را از كشور تأمين كنيم؛ قبال مواد اوليه كه ايراني هم بود از 

بازار تركيه وارد مي كرديم و توليد مي كرديم. ما با صادرات 
با دو ش��رط موافق هس��تيم. همچنين قيمت صادرات 
پايين تر از عرضه در داخل نباش��د. چرا مثال كااليي را در 
داخل دو دالر عرضه مي كنيد و به خارج 1.5 دالر صادرات 
مي كنيد. با وضعيت رقابت را براي كاالي داخلي بس��يار 
دشوار مي كنيد. موضوع ديگر اينكه صادرات باعث كمبود 
مواد در بازار داخلي نباشد. ما قبال با ماشيني كار مي كرديم 
كه در اختيار صنعت كشورهاي توسعه يافته نبود؛ بايد االن 
هم به واحد توليد در حوزه مواد و ماشين رسيدگي شود. 
به جاي صادرات مواد اوليه بايد چرخه توليد را تكميل كرد 
تا درنهايت دولت، صنايع باالدس��تي و پايين دستي باهم 
ذي نفع شوند. رييس كميسيون صنايع اتاق ايران تأكيد كرد 
بايد از ظرفيت استاني نماينده هاي مجلس بهره گرفت تا 
بتوانيم اجماعي نسبي در حوزه تدوين قوانين براي حمايت 
از صنايع باالدستي و پايين دستي به دست آوريم. بعد از آن 
اصغر اخوان مقدم، عضو انجمن پليمر استان اصفهان گفت: 
تازماني كه فاصله دالر نيما و بازار آزاد يكي باشد، واسطه ها 
درخواست براي ورود به پتروشيمي نخواهند داشت. حاشيه 
سود كمتر مي شود و در اين صورت وضعيت توليدكننده و 
توليد بهتر خواهد شد. توليدكننده دالر ارزان نمي خواهد، 
بلكه مواد موردنياز به قيمت رقابتي ارايه شود؛ نه اينكه مواد 
اوليه ارزان صادرات شود يا مواد اوليه را از دست واسطه ها 
خريداري كنيم. قيمت ارايه به قيمت اصلي باش��د. رضا 
نورايي، انجمن ماشين سازان صنايع غذايي در اين نشست 
گفت: بحث مواد اوليه اين اس��ت كه چرا در داخل درست 
توزيع نمي شود؛ هر ماده اوليه در ايران توليد مي شود بايد 
قيمت توزيع داخلي آن پايين تر از قيمت خارجي باشد. اين 
سبب مي شود سرمايه گذار خارجي در ايران سرمايه گذاري 
كند. اميرحس��ين كاوه، دبير س��نديكاي لوله و پروفيل 
فوالدي هم در اين نشست تصريح كرد: بايد خواسته هاي 
متعدد دسته بندي، طبقه بندي شود و درنهايت پيگيري 
ش��ود تا به نتيجه درستي برسد. اينكه كميسيون صنايع 
با بسته پيشنهادي و امضاي آن توسط اعضاي كميسيون 
مي خواهد پيگير مشكالت صنايع پايين دستي باشد، كاري 
بسيار خوب است ولي بايد تا به نتيجه رسيدن اين موارد 
پيگيري شود. كاالي اساسي صنعتي اگر به صنايع نرسد 
باعث تعطيلي كارخانه ها مي شود. در صنايع پايين دستي 
بايد به مس��ووالن درباره اهميت كاالي اساسي صنعتي 
گفت. اينكه جلوي ارزان فروشي صادراتي گرفته شود، در 
اين بسته حذف ماليات و عوارض صادرات مواد اوليه مورد 
توجه است ولي بايد در كميسيون تعريف مواد اوليه و مواد 
خام را به روز تعريف كند تا اين بسته قابل دفاع باشد تا از دل 

آن استثناهايي درنيايد.

  Thu. Feb 6.   پنجشنبه  17  بهمن 1398   11 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1592  2020 

رايزني براي حل مشكالت 
لجستيك صادرات، ادامه دارد

ايلن�ا| مديركل دفتر خدمات بازرگاني س��ازمان 
توس��عه تجارت ايران با اش��اره به برنام��ه صادرات 
به 15 كش��ور همسايه و كش��ورهاي هند و چين و 
هدفگ��ذاري صادرات دو برابري به اين كش��ورها تا 
افق س��ال 1400 گفت: يكي از پيش زمينه ها براي 
انجام اين مهم و رس��يدن به هدفگذاري صادراتي، 
لجستيك و بحث حمل و نقل است. احسان قمري 
با اشاره به رسالت و ماموريت سازمان توسعه تجارت 
ايران در حمايت از صادركنندگان گفت: بخشي از 
مشكالت صادركنندگان در زمينه مسائل مربوط به 
حمل و نقل و لجستيك است و در اين زمينه سازمان 
توسعه تجارت ايران حمايت هايي از صادركنندگان 
براي ارس��ال كم هزينه ت��ر كااله��اي صادراتي به 
بازارهاي ه��دف انجام مي دهد. وي ب��ا بيان اينكه 
از آنجايي كه مس��ائل مربوط به لجستيك و حمل 
و نقل صادركنندگان بيش��تر بر عهده كش��تيراني 
جمهوري اسالمي ايران است، گفت: به اين منظور 
تعامل بسيار سازنده اي بين سازمان توسعه تجارت 
ايران و كش��تيراني جمهوري اس��المي ايران براي 
حل مشكالت صادركنندگان وجود دارد. مديركل 
دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران 
با اش��اره به برنامه صادرات به 15 كشور همسايه و 
كش��ورهاي هند و چين و هدفگذاري صادرات دو 
برابري به اين كشورها تا افق سال 1400 گفت: يكي 
از پيش زمينه ها براي انجام اين مهم و رس��يدن به 
هدفگذاري صادراتي، لجستيك و بحث حمل و نقل 

است. 

 ايران در صادرات فرش
 رتبه سوم دنيا را دارد

ايرن�ا| معاون وزير صم��ت و رييس مركز ملي 
فرش ايران گفت: اي��ران در صادرات فرش رتبه 
س��وم دنيا را دارد و در 8 ماه امس��ال 48 ميليون 
دالر فرش صادر ش��ده است. فرحناز رافع با بيان 
اينكه مشكالت زيادي در حوزه توليد فرش وجود 
دارد، افزود: هنر صنعت فرش در وضعيت اهتزار 
قرار دارد و بايد بخش خصوص��ي براي خروج از 
اين وضعيت به آن كمك كند.  وي اظهار داشت: 
با همت بخش خصوصي و دولت، ستاد فرش در 
حال تشكيل اس��ت تا چالش ها و مشكالت اين 
ح��وزه را احصا و با ارايه راه��كار آنها را حل كند. 
وي گفت: حدود 2 س��ال اس��ت كه هند و مصر 
وارد صنعت فرش ش��ده اند و در اين زمينه رشد 
خوبي داشتند كه الزم است ايران هر چه زودتر 
مشكالت اين صنعت را حل كرده تا توان رقابتي 
خود را حفظ كند. رافع، ادامه داد: تغيير شيوه هاي 
توليد و استفاده از تكنولوژي هاي روز منطبق با 
هنر صنعت فرش، راه اندازي زنجيره ارزش فرش، 
ايجاد و توسعه صنايع جانبي فرش از راهكارهاي 
الزم براي احياي اين هنر صنعت است. همچنين 
30 صنعت وابس��ته به صنعت فرش وجود دارد 
كه مي توان با احياي آنها تحولي در ميزان توليد 
اين هنر صنعت و اشتغالزايي آن ايجاد كرد. او با 
تاكيد بر استفاده از ابزارهاي نوين تبليغاتي براي 
بازاريابي و فروش فرش ايران، افزود: بايد در تهيه 
و عرضه اين هنر صنعت از روش سنتي خارج شد 

و به روش هاي مدرنيته روي آورد. 

سيد مجتبی حکيم – شهردار بابل

شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات و شرايط کلی از طريق مناقصه عمومی به اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد:

لذا متقاضيان محترم می توانند از تاريخ 98/11/17 تا تاريخ 98/11/26 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دريافت و پس از بررسی، پيشنهاد خود 
را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزی به همين مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل 

دبيرخانه شهرداری نمايند.
آخرين مهلت تحويل اسناد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/11/26  می باشد.

بازگشايی پاکات رسيده در روز يکشنبه مورخ 98/11/27 راس ساعت 14 می باشد.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
http : // www. babolcity .ir                                 .تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225- 011 می باشد

شهرداري بابل

آگهی مناقصه عمومی)نوبت اول(  چاپ دوم

برآورد اوليه پروژه 
)ريال(

 سپرده شرکت 
در مناقصه )ريال(

مدت اجرا 
محل مصرف و دپو)ماه(

خريد و حمل سنگ کوهی جهت مصرف سنگ شکن  
کارخانه آسفالت شهرداری2 ماه4/900/000/000250/000/000کارخانه آسفالت شهرداری بابل

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان درنظر دارد پروژه هاي زير  را  از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي واگذار نمايد. بدينوسيله 
از شركت هاي واجد شرايط طبق اسناد مناقصه با درنظر گرفتن اينكه »قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارايه گردد« براي 

شركت در فرآيند مناقصات زير دعوت به عمل مي آيد.
1- روكش آسفالت باند تعريضي ورودي شاپورآباد )شهرستان برخوار( )شماره تجديد مناقصه 8/9812422( 

2- بهسازي و آسفالت گرم جهت اصالح قوس كمربندي اردستان در محدوده پمپ بنزين )شماره تجديد مناقصه 3/9812469( 
3- احداث و توسعه راه هاي روستايي شهرستان اصفهان )شماره تجديد مناقصه 2/9812477( 

4- ساخت 34 عدد باكس 8*6 متري زيرگذر منظريه شهرستان شهرضا )شماره تجديد مناقصه 2/9812478( 
5- تكميل اجراي درزگيري لكه گيري هندسي و روكش آسفالت گرم محور حنا-كمه- بيده )شماره تجديد مناقصه 2/9812479( 

6- روكش آسفالت گرم راه هاي فرعي و روستاهاي مهردشت شهرستان نجف آباد )شماره تجديد مناقصه 3/9812469( 
7- لكه گيري هندسي و روكش آسفالت گرم راه هاي خميني شهر )شماره تجديد مناقصه 3/9812469( 

8- احداث و تعريز پل هاي كوچك شهرستان سميرم و شهرضا )شماره تجديد مناقصه 3/9812469( 
9- اجراي درزگيري هندسي و روكش آسفالت گرم محور شهرضا- سميرم- ياسوج )باند رفت و برگشت( )شماره مناقصه 1/9812481( 

10- اجراي درزگيري لكه گيري هندسي و روكش آسفالت گرم محور پليس راه مباركه- طالخونچه- شهرضا )شماره مناقصه 1/9812482( 
11- انجام عمليات راهداري استان اصفهان )شماره مناقصه 1/9812483( با ارزيابي كيفي 

مهلت دريافت فايل اسناد از چاپ دوم آگهي )يك روز بعد از چاپ اول( تا ساعت 13 تاريخ 98/11/23، از طريق سامانه ستاد ايران. 
مهلت ارسال فايل هاي كليه مناقصات فوق از طريق سامانه ستاد ايران تا ساعت 13 تاريخ 98/12/07 و تحويل ضمانتنامه فرآيند ارجاع كار )شركت 
در مناقصه( تا ساعت 13 تاريخ 98/12/07 به اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم اداره حراست مي باشد. گشايش 
فايل هاي پاكات مناقصه از طريق سامانه ستاد ايران در ساعت 8 صبح روز 98/12/08 در محل سالن جلسات اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي 

استان اصفهان انجام مي شود. 

»پيام ايمني: مكالمه با تلفن همراه يا خوردن و  آشاميدن در رانندگي، مي تواند منجر به كاهش تمركز حواس و بروز فاجعه شود.«

نشاني: بلوار ميرزاكوچك خان، بين پل وحيد و ترمينال زاينده رود، كدپستي: 33743-81766، تلفن گويا 031-35059 

شناسه آگهي: 762681آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
نوبت اول

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان اصفهان

پاييز 98تابستان 98پاييز 97سال 97سال 96سال 95
درصد تغييرات فصل پاييز نسبت به

فصل  مشابه  سال گذشتهفصل  گذشته

5.855.786.336.496.076.03-0.68-7.09
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پوليتيكو: سخنراني سه شنبه عجيب ترين نطق وضعيت كشور تمام اعصار امريكا بود

شي جين پينگ كجاست و دليل غيبتش چيست

زيگزاگ ترامپ در نطق ساالنه

كرونا و بحران مسووليت پذيري رهبري چين 

گروه جهان|
 »عجيب ترين نطق رييس جمه��وري امريكا« اين عنوان 
گزارش پوليتيكو درباره نطق دونالد ترامپ و حواشي جنجالي 
آن است. ترامپ در بدو ورود به كنگره از دست دادن با نانسي 
پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا، خودداري كرد 
و در مقابل هم نانس��ي پلوسي سخنان تشريفاتي پيش از 
آغاز سخنراني ترامپ را ايراد نكرد و هنگامي كه سخنراني 
ترامپ به پايان رسيد برگه هاي سخنراني او را مقابل چشم 

حاضران پاره كرد. 
نش��ريه پوليتيكو با اش��اره به اظهارات رييس جمهوري 
امريكا نوش��ته: ترامپ همزمان با س��ال چهارم دوره اول 
رياست جمهوري اش، سخنراني ساالنه خود را ايراد كرد. 
زيگزاگ ترامپ در سخنراني اش به سوي راست و ميانه تمام 
قوانين را شكست. ترامپ از فوق العاده بودن لذت مي برد و 
ش��ما بايد اين حس فوق العاده بودن را به او بدهيد. ترامپ 
اين بار توانس��ت اين كار را انجام دهد. سخنراني سه شنبه 
ترامپ معتصابه ترين، خودس��تايانه  ترين و نمايشي ترين 
كارزار انتخاباتي او بود. سخنراني سه شنبه ترامپ عجيب و 
غريب ترين نطق ساالنه روساي جمهوري تمام اعصار بود.« 
بنا براين گزارش، ترامپ سعي كرد تا از اين سخنراني براي 
جلب نظر راي دهندگان امريكايي و براي انتخاب مجددش 
در انتخابات نوامبر استفاده كند. او در ابتداي سخنان خود 
گفت: »سه سال پيش بازگشت بزرگ امريكا را آغاز كرديم. 
امروز در برابر شما ايس��تاده ام تا نتايج باور نكردني آن را به 
اشتراك بگذارم. اشتغال افزايش يافته، درآمدها باال رفته، 
فقر كمتر شده، جرايم كاهش يافته، اعتماد قدرت گرفته و 
كشور ما بار ديگر به شدت قابل احترام شده است. سال هاي 
فروپاشي اقتصادي به پايان رسيده است. روزهايي كه كشور 
ما توسط س��اير ملت ها مورد استفاده، بهره جويي و حتي 
اهانت قرار مي گرفت، مدت هاست پشت سر گذاشته شده 
است. وعده هاي عمل نشده، احياي بدون اشتغال، اظهارات 
كليشه اي و بهانه هاي بي پايان براي كاهش ثروت، قدرت و 

حيثيت امريكا به پايان رسيده است.«
ترامپ از عملكرد دولتش در عرصه هاي اقتصادي، مهاجرتي 
و امنيت ملي دفاع كرد و گفت كه روند احياي عظمت امريكا 
سه سال پيش و پس از ورود او به كاخ سفيد آغاز شده و ادامه 
خواهد يافت. ترامپ گفته: »ما هرگز اجازه نخواهيم داد كه 

سوسياليسم، نظام درماني امريكا را نابود كند.«

رييس جمهوري امريكا همچنين با تاكيد بر اينكه »من به 
وعده هايم عمل مي كنم« يادآوري كرده كه چند روز پيش 
پيمان تجاري تازه اي را به ج��اي پيمان تجاري امريكاي 
شمالي - نفتا - امضا كرده است. او ادعا كرد كه كاهش نرخ 
بيكاري در امريكا به كمترين س��طح در نيم قرن گذشته 
رسيده و گفت: »روزهاي زوال اقتصادي به سر آمده است.« 
در جريان اين س��خنراني جمهوري خواه��ان به دفعات 
ب��راي او كف زدند اما دموكرات ها بدون هيچ واكنش��ي به 
نطق گوش مي كردند. هفت نماين��ده دموكرات مجلس 
نمايندگان از جمله اوكازيو كورتز اين نطق را بايكوت كرده و 
از حضور در كنگره خودداري كردند تا به آنچه عادي سازي 
قانون ش��كني هاي ترامپ خواندند، كمك نكنند. گرچن 
ويتمر فرماندار دموكرات ميش��يگان، ني��ز در اعتراض به 

سخنان ترامپ با اش��اره به اينكه به بيش از ده دقيقه وقت 
نياز دارد، گفت: »كارگران امريكايي گرفتارند. دستمزدها 
راكد مانده درحالي كه حقوق مديرعامل ها سرسام آور است 
و شركت هاي بزرگ پاداش برنامه كاهش مالياتي كه به آن 

نياز ندارند را درو مي كنند.«
دونالد ترامپ درباره جنگ امريكا در افغانستان هم گفته: »در 
پي آن نيستم كه صدها هزار نفر از مردم افغانستان كه خيلي 
از آنها بيگناه هستند را بكشم. اين همچنين كار ما نيست 
كه به عنوان نيروي پليس كشورهاي ديگر عمل كنيم. در 
افغانستان، عزم و ش��جاعت نيروهاي ما به ما اين امكان را 
داده است كه پيشرفت چشمگير داشته باشيم و مذاكرات 
صلح در حال انجام است. ما در تالش هستيم تا سرانجام به 
طوالني ترين جنگ امريكا پايان دهيم و نيروهاي خود را به 

خانه برگردانيم. سربازان امريكايي در دنيا بهترين هستند و 
مي خواهند در جنگ پيروز شوند يا اصال نجنگند. ما تالش 
مي كنيم كه سرانجام طوالني ترين جنگ امريكا را به پايان 
برسانيم و نيروهاي مان را از خاورميانه به خانه برگردانيم.« 

خبرگزاري فرانسه درباره تقابل عريان جمهوري خواهان و 
دموكرات ها نوشته: در حالي كه سخنراني وضعيت كشور 
به طور مرس��وم لحظه اي براي آتش بس سياس��ي بوده، 
مراسم امسال نشانگر جنگي سياس��ي بود كه در آستانه 
انتخابات ماه نوامبر، سراس��ر اين كشور را فرا گرفته است. 
اين نمايشي شوكه كننده از شكاف هاي موجود در جامعه 

سياسي امريكا بود. 
به گزارش رسانه ها، پلوسي پس از پاره كردن نسخه كپي 
شده متن سخنراني ترامپ، آن را يك سخنراني متقلبانه 

خوانده است. پلوسي گفته: »پاره اش كردم. با در نظرگرفتن 
گزينه هاي ديگر اين مودبانه ترين كاري بود كه انجام شد.« 
دموكرات ها در ماه هاي اخير به دنبال استيضاح ترامپ بر 
س��ر مكالمه تلفني اش با رييس جمهور اوكراين بوده اند و 
سنا با اكثريت جمهوري خواه به احتمال بسيار زياد ترامپ را 
تبرئه خواهد كرد. اين مساله ظاهرا به ترامپ اعتماد به نفس 
بيشتري داده، به طوري كه در سخنراني او حتي يك بار هم 

از كلمه استيضاح استفاده نشد. 

   رقابت درون حزبي دموكرات ها
گذشته از سخنراني ساالنه ترامپ، نتايج انتخابات درون حزبي 
دموكرات ها نيز جنجال آفرين شد. سي ان ان گزارش داده، 
نتايج بيشتر آرا در رقابت درون حزبي دموكرات ها در ايالت 
آيووا، حاكي از آن است كه پيت بوتجج با كمي برتري از برني 
سندرز، در راس قرار دارد، در حالي كه پس از سندرز، اليزابت 
وارن و ج��و بايدن قرار گرفته اند. راي گيري در نخس��تين 
انتخابات درون حزبي، در ايالت حساس آيووا، با حاشيه ها 
و شگفتي هايي همراه شده  بود. مشكالتي كه رييس حزب 
دموكرات آيووا آن را ناش��ي از »خطاي كدنويسي« عنوان 
كرده سبب شده تا نتايج انتخابات درون حزبي دموكرات ها 

در آيووا خالف هميشه با تاخير اعالم شود.
بنا بر آمارهاي اعالم شده، پيت بوتجج شهردار پيشين 
شهر »ساوث بند« در ايالت اينديانا، با برتري نه چندان 
چشم گير، از برني سندرز سناتور ورمونت، پيش بوده 
است. پس از اين دو، سناتور ماساچوست، اليزابت وارن، و 
سپس جو بايدن، معاون رييس جمهوري در دوره باراك 
اوباما، قرار دارند. افول بايدن به رتبه چهارم در حالي كه 
بيشتر آرا شمرده شده، از شگفتي ها بوده، همانطور كه 
پيشرفت بوتجج به رتبه اول نيز نگاه ها را به خود معطوف 
كرده است. با اين حال هنوز هيچ يك از رسانه هاي معتبر 

نتيجه نهايي را پيش بيني نمي كنند. 
پيتر پال مانگامري بوتِ�جِ��ج، ۳۸ سال دارد، دانش آموخته 
دانش��گاه هاي هاروارد و آكسفورد اس��ت، به عنوان افسر 
اطالعاتي ارتش در افغانستان خدمت كرده و به اين خاطر 
نيز مدال گرفته است. رقيب نهايي حزب دموكرات، فردي كه 
بتواند پيروز رقابت هاي درون حزبي دمكرات ها در ايالت هاي 
مختلف شود، در س��ال جاري ميالدي به رقابت با دونالد 

ترامپ، رييس جمهوري فعلي امريكا، خواهد پرداخت. 

گروه جهان| آيت وكيليان| 
شيوع ويروس كرونا در حال حاضر موجب كشته شدن 
492 نفر در سراس��ر جهان شده كه اكثر آنها در چين 
هس��تند و بيش از 24 هزار و 500نفر را در 25 كشور 
جهان آلوده كرده است. در اين ميان ظاهر نشدن چند 
روزه شي جين پينگ رييس جمهوري چين، در انظار 
عمومي پرسش هايي را درباره نقش رهبري او در چنين 

شرايط حساسي ايجاد كرده است.  
سي ان ان در گزارشي به ش��رايط و اقدامات عملي كه 
چين در قبال اين بحران به وجود آورده، اشاره كرده و 
 )CCP( نوشته: عملكرد داخلي حزب كمونيست چين
به مثابه يك جعبه سياه اس��ت، اما برخي از تئوري ها 
وج��ود دارد كه منطقي به نظر مي رس��ند. مهم ترين 
اتف��اق موجود اين اس��ت كه »ش��ي جين پينگ« با 
عقب نشيني خود درصدد است تا مقامات ديگر را )در 
وضعيت موجود( مقصر بدان��د. حتي اگر دولت چين 
كنترل خود را در اين شرايط حفظ كند و در اتخاذ اين 
رويكرد موفق نشان دهد، وضعيت كنوني بدبختي هاي 
بزرگي در زمينه اقتص��ادي و اجتماعي براي چين به 
بار آورده است و ظهور اين بحران اجتناب ناپذير است. 
شي قدرتمندترين رهبر چين از زمان مائو است، اما با 
اتخاذ روش »كنترل متمركز« در شيوه حكمراني اش 
آس��يب پذير شده اس��ت؛ به دليل اينكه قدرت مطلق 

مسووليت مطلق را با خود به همراه دارد. مقامات شهر 
»ووهان« )شهري كه زادگاه شيوع ويروس كرونا بوده( 
نماد افراد سقوط كرده محس��وب مي شود و بسياري 
از آنه��ا قباًل اس��تعفا داده اند. اما با گس��ترش ويروس 
)كرونا( در سراس��ر چين و جهان، اس��تعفاي مقامات 
محلي )ووهان( نمي تواند براي فرونشاندن خشم مردم 

كافي باشد. 
يك��ي از چهره هايي كه در حال حاضر از اين ش��رايط 
احس��اس عصبي ش��دن ب��ه او دس��ت داده، »لي كه 
چيانگ« نخست وزير چين، اس��ت. اكثر تحليلگران 
معتقدند كه »لي« در س��ال هاي اخير عمدتا توسط 
»شي« كنار گذاش��ته شده اس��ت و مسووليت هاي 
زيادي را از او گرفته و عمال س��كاندار مسووليت هايي 
اس��ت كه جنبه تش��ريفاتي دارد. با اين وجود لي در 
بحران كرونا تحت فشار قرار گرفته و در مقام شخصيت 
كشوري بايد پاسخگوي اين بحران باشد. بحران ناشي 
از شيوع ويروس كرونا موجب شده كه از ووهان ديدار و 

مالقات هايي داشته باشد. 
رس��انه هاي اجتماعي چين از زمان بازگشت از شهر 
زلزله زده، حدس و گمان ها را به اين سمت و سو برده اند 
كه آيا لي تحت قرنطينه قرار گرفته يا خير. اگر اين نظريه 
درست باشد، ممكن است ديگر نگراني در قبال پذيرش 
مسووليت اش در برابر اين بحران )كرونا( نداشته باشد. به 

نظر مي رسد كه رسانه هاي دولتي چين هم از اين شيوه 
اخفتاي شي جين پينگ پشتيباني مي كنند. 

سي ان ان نوشته: رييس جمهور )شي( در مساله بحران 
كرونا پش��تكار، نظارت و راهنمايي هاي را در راستاي 
مس��ووليتي كه بر عهده دارد، انجام مي دهد. حتي با 
وجود اينكه در خط مقدم نباش��د. اما با توجه به اينكه 
كار نظارت او به صورتي نيس��ت كه ارتباط مستقيم با 
مسووالن رسيدگي كننده داشته باشد، اين امر مي تواند 
حس مسووليت پذيري او و موفقيت هاي احتمالي كه 
در مبارزه با اين بحران از خود نشان دهد را تحت الشعاع 

قرار دهد.
 »روي ژانگ«، متخصص چي��ن در مركز بين المللي 
وودرو ويلسون مي گويد: »دولت مركزي چين ممكن 
اس��ت هنوز هم در حال انجام روند س��نجش شرايط 
موجود باش��د، به دليل اينكه ش��ي در ح��ال حاضر 
تالش هايي را براي مبارزه با ويروس كرونا انجام مي دهد 

و اموراتي را در اين زمينه به دست گرفته است.«

   محافظت از هسته قدرت )شي( 
خبرگزاري دولتي ش��ين هوا در پي جلس��ه دوشنبه 
مقامات ارش��د گزارش داد كه شي بر لزوم »راهنمايي 
افكار عمومي« تأكيد كرده است؛ مساله اي كه به گفته او 
باعث تقويت بهتر اعتماد به نفس، گرم كردن قلب مردم 

خواهد شد. اين رسانه دولتي چين در ادامه نوشته كه 
راهنمايي ها و دستورالعمل هاي شي براي دستگاه هاي 
تبليغاتي اين كشور مي تواند مهم باشد. شينهوا نوشته: 
»شي تنها شخصي است كه مي تواند بحران را حل كند 
و چين را در مس��ير بزرگي كه از زمان روي كار آمدن 
وع��ده داده بود، بازگرداند. او تم��ام تالش هاي خود را 
براي كنترل مهار شيوع اين ويروس شخصا كارگرداني 
و شخصا برنامه ريزي كرده و به همين دليل همه چيز 

به طور موثر و منظم انجام مي شود.« 
روزنامه »مردم« ارگان رسانه اي حزب كمونيست نيز 
در گزارش سه شنبه خود نوشته: »نبرد با ويروس كرونا 
در واقع نياز به يك عزم ملي )جنگ مردم( دارد و تنها در 
چنين شرايطي مي توان بر بحران پيروز شد. اتحاد كشور 

با محوريت حزب كمونيست كه رفيق شي جين پينگ 
هسته اصلي آن محسوب مي شود، مي تواند باعث شود تا 

از اين بحران هم عبور كنيم.« به همين ترتيب، 
بيل بيشوپ تحليلگر مس��تقل قديمي در امور چين، 
درباره نقش ش��ي جين پينگ در عمليات مقابله اين 
كشور با ويروس كرونا گفته: »يكي از مهم ترين وظايف 
سياس��ي همه اعضاي حزب حمايت از هسته قدرت، 
يعني شي جين پينگ است.« او مي گويد: »رهبر چين 
مي خواهد در نزديكي مردم ديده شود اما چون در اين 
حالت احتمال ابتاليش به ويروس خيلي زياد باش��د 
مجبور است كه از ماسك اس��تفاده كند و تصاوير او با 
صورتي پوش��يده از ماسك احتماال جادوي تبليغاتي 

الزم را ندارد.« 

دريچه

درخواست گوترش براي پايان 
درگيري نظامي تركيه و سوريه
گروه جهان| دبيركل س��ازمان ملل خواستار پايان 
درگيري ميان ارتش هاي تركيه و سوريه در استان ادلب 
شد. ادلب آخرين پايگاه مخالفان اسد در خاك سوريه 
اس��ت. به گزارش خبرگزاري آلم��ان، آنتونيو گوترش 
دبيركل س��ازمان ملل، درگيري مي��ان ارتش تركيه و 
نيروهاي نظامي سوريه را بسيار نگران             كننده خوانده و 
تأكيد كرده جنگ داخلي سوريه كه تقريباً نه سال پيش 
شروع ش��ده راه حل نظامي ندارد و تنها راه كار پايان آن 
يافتن راه حلي سياسي است.  درگيري نظاميان تركيه 
و ارتش س��وريه س��وم فوريه رخ داد و شمار بسياري از 
جمله دست كم پنج سرباز ارتش تركيه كشته  شدند. 
شمار سربازان كشته شده سوري در اين درگيري هنوز 
روشن نيست. تركيه مي گويد ۳5 سرباز سوري كشته 
شدند اما دمشق اين تعداد را شش تن اعالم كرده است. 
دولت تركيه مي گويد علت اين درگيري حمالت هوايي 
و پرتاب خمپاره توسط سربازان ارتش سوريه به مواضع 
ارتش تركيه بوده و ارتش تركيه در پاسخ به اين حمالت 
مواضع ارتش س��وريه را بمباران كرده است.  تركيه 12 
پايگاه گش��ت زني در ادلب سوريه دارد. آنكارا مي گويد 
اين پايگاه براساس توافق تركيه با روسيه در خاك سوريه 
تأسيس شده اند. روسيه، متحد بشار اسد است و در كنار 
ارتش سوريه با مخالفان اسد مي جنگد. تركيه از برخي 
گروه هاي مخالف اسد پشتيباني مي كند كه ادلب را تحت 
كنترل داشتند. حال نظاميان اسد با پشتيباني نيروي 
هوايي روسيه مناطق وسيعي در ادلب را از شورشيان پس 
گرفته اند. رويترز خبر داده شهر مهم معره نعمان در استان 

نيز به تصرف ارتش سوريه در آمده است. 

ازدحام پناهجويان در جزاير 
يونان و رويارويي با پليس

گروه جهان| در پ��ي افزايش تنش  بين نيروهاي 
امنيتي و هزاران مهاجر و پناهنده در جزيره لسبوس 
يونان، پليس ضد شورش اين كشور نيروهاي بيشتري 
را راهي اردوگاه پناهندگان در اين جزيره كرده است. 
به گزارش نشريه گاردين، صدها پناهجوي كه اغلب 
آنان افغانس��تاني هس��تند در چند روز گذشته در 
اعتراض به شرايط موجود در اردوگاه پرازدحام اين 
جزيره، در ش��هر ميتيلنه، مركز اين جزيره، تجمع 
كرده اند. از س��وي ديگر، س��اكنان محلي لسبوس 
)لزبوس( نيز با برگزاري تظاهراتي جداگانه خواستار 
تسريع روند تعيين تكليف پناهجويان و انتقال آنها 
به خاك اصلي يونان ش��ده اند. گفته شده است كه 
پليس ب��راي پراكنده ك��ردن پناهجويان معترض 
كه راهي ميتيلنه بودند گاز اش��ك آور شليك كرده 
و حدود 40 نفر را دس��تگير كرده اس��ت. با رسيدن 
ش��مار پناهجويان به 25 هزار نف��ر در اين جزيره، 
اردوگاه اصلي پناهندگان در لسبوس، در موريا، در 
حال حاض��ر بيش از پنج برابر ظرفيت خود پناهجو 
گرفته است. اين كمپ براي سه هزار نفر جا دارد، در 
حالي كه اكنون بيش از 19 هزار نفر در آن مس��تقر 
شده اند. گروه هاي امدادي شرايط زندگي در اردوگاه 
را وحشتناك توصيف مي كنند. بنا بر گزارش ها، با 
افزايش موج ورود پناهجو از سمت سواحل تركيه، 
بيش از ۷4 هزار پناهجو در س��ال گذشته به يونان 
رسيدند كه بيش از هر جاي ديگر اروپا است. بيش از 
نيمي از آنها، يعني 42 هزار نفر، هم چنان در جزاير 

اين كشور در درياي اژه به  سر مي برند. 

كره شمالي غايب بزرگ 
سخنراني ساالنه ترامپ

گ�روه جهان| دونالد ترامپ همزمان با بن بس��ت در 
مذاكرات خلع سالح هسته اي با كره شمالي، در سخنراني 
وضعيت كشور خود هيچ اشاره اي به كره شمالي نكرد. 
اين سومين سخنراني ساالنه دونالد ترامپ بود اما براي 
نخستين بار در اين س��خنراني به كره شمالي اشاره اي 
نداش��ت. به گزارش خبرگ��زاري يونه��اپ، ترامپ در 
نخستين سخنراني وضعيت كشورش در سال 201۸ 
درباره تهديد هسته اي كره شمالي صحبت كرد و متعهد 
شد كه مطمئن شود تهديد كره شمالي هرگز به خاك 
امريكا نمي رسد. او همچنين در آن مراسم از يك پناهنده 
اهل كره شمالي دعوت كرده بود تا بر رفتار كره شمالي با 
شهروندانش تاكيد كند. او در همين مراسم از والدين يك 
دانشجوي امريكايي كه پس از دستگيري در كره شمالي 
جان باخت نيز دعوت كرده بود. ترامپ به دنبال ديدار با 
كيم جونگ اون، رهبر كره ش��مالي در ژوئن 201۸، در 
دومين سخنراني ساالنه خود در فوريه سال 2019 لحني 
ماليم تر درباره كره شمالي در پيش گرفت. او اعالم كرد 
كه ديدار دومش با كيم جونگ اون اواخر آن ماه )فوريه 
2019( در ويتنام ص��ورت خواهد گرفت. او همچنين 
گفته: »كارهاي زي��ادي براي انجام دادن باقي مانده اما 
رابطه ام با كيم جونگ اون خوب است.« او با بيان اينكه 
اگر رييس جمهور امريكا نشده بود، اين كشور وارد جنگي 
بزرگ با كره شمالي مي شد، گفته: »به عنوان بخشي از 
يك ديپلماسي تازه، به تالش براي صلح در شبه جزيره 
كره ادامه مي دهيم.« ترامپ اما در سخنراني امسال خود 
با عنوان »بازگشت امريكاي بزرگ« بر سوابق دولتش 
در زمينه هاي شغلي، تجاري و امنيت ملي متمركز شد.

خسارت يك ميليارد دالري 
ليبي از بستن تأسيسات نفتي 
گروه جهان| ش��ركت ملي نفت ليبي اعالم كرده 
به دليل بس��ته شدن تأسيسات نفتي اين كشور طي 
درگيري ها حدود 9۳1 ميليون دالر خس��ارت ديده 
است. به گزارش روسيا اليوم، شركت ملي نفت ليبي 
در بيانيه اي اعالم كرده: »توليد نفت خام در اين كشور 
به 1۸۷ هزار بشكه در روز رسيده است. شاهد كمبود 
ش��ديد س��وخت در نيروگاه ها در طرابلس و مناطق 
مجاور و همچنين مناطق جنوبي هستيم اما در منطقه 
مركزي س��وخت به اندازه كافي وجود دارد. به دليل 
بسته شدن تأسيسات نفتي اين كشور در درگيري ها 
حدود 9۳1 ميليون دالر خس��ارت ديده است.«  اين 
شركت خواهان لغو محاصره بنادر براي صادرات نفت 
شد و هشدار داد كه ذخيره گازوئيل در برخي مناطق 
تنها براي چند روز ديگر كافي اس��ت. 1۸ دس��امبر 
گذشته فعاليت نيروگاه هاي پمپاژ و صادرات نفت در 
منطقه هالل نفتي ليبي كه تحت سيطره ارتش ملي 
اين كشور به رهبري خليفه حفتر است متوقف شد و 
روز بعد بزرگ ترين ميادين نفتي ليبي يعني الشراره و 
الفيل كه روزانه 400 هزار بشكه نفت از آنجا استخراج 
مي شد بسته شدند. بعد از آن عمال توليد نفت در ليبي 
متوقف شد. احمد المسماري، سخنگوي ارتش ملي 
ليبي اعالم كرده بود اين ارتش هيچ ارتباطي با بستن 
تأسيسات نفتي ندارد. ليبي از زمان سقوط نظام معمر 
قذافي در سال 2011 ميالدي در آشوب و بحران به سر 
مي برد و اخيرا نيروهاي حفتر عملياتي را عليه دولت 
توافق ملي ليب��ي در طرابلس آغاز كردند كه موجب 

درگيري هاي شديد ميان دو طرف شده است. 

 تالش آمازون 
براي فرار مالياتي

گروه جهان| بزرگ ترين فروش��گاه اينترنتي جهان 
به دنب��ال كاس��تن از ماليات خ��ود اس��ت. به گزارش 
سي ان بي سي، آمازون كه در سال هاي 201۷و 201۸ 
ميالدي هيچ مالياتي به دولت فدرال نپرداخته بود براي 
سال 2019 مجبور شده است تا ماليات بر درآمد خود را 
بپردازد با اين حال اين شركت از مقامات مالياتي امريكايي 
تقاضا كرده كه 1۶2 ميليون دالر ماليات بپردازد در حالي 
كه طبق صورت درآمد منتشرش��ده توسط خود اين 
شركت، آمازون در سال 2019 ميالدي حدود 14ميليارد 
دالر درآمد داشته است. در حال حاضر ماليات بر درآمد 
شركت ها در امريكا 21 درصد است اما شركت آمازون 
با استناد به تبصره هاي كاهش و معافيت مالياتي موفق 
شده تا دو سال پياپي هيچ مالياتي را پرداخت نكند و اين 
مساله با واكنش هاي بس��يار زيادي مواجه شده است. 
دونال��د ترامپ پيش تر آمازون را مته��م كرده بود كه با 
سوءاستفاده از قوانين، مالياتي به دولت پرداخت نكرده 
است. آمازون با رد اين ادعاها گفته در 201۸ به اشكال 
مختلف حدود يك ميليارد دالر ماليات به دولت پرداخته 
كه 2۷۶ ميليون دالر آن در 2019 بوده است. سخنگوي 
آمازون نيز در پاس��خ به انتقادات مطرح شده گفته اين 
شركت به قوانين مالياتي ايالتي و فدرال كامال پايبند است 
و رويكرد اين شركت نيز مبتني بر ادامه سرمايه گذاري ها و 
توانمندسازي نيروي انساني براي كمك به رشد اقتصادي 
كشور است. بسياري از سياست گذاران حزب دموكرات 
از جف بزوس بنيانگذار و مديرعام��ل آمازون با حدود 
124ميليارد دالر ثروت، خواسته اند تا ماليات بر ثروت 

خود را به شكل عادالنه اي بپردازد. 

  Thu. Feb 6.   پنجشنبه  17  بهمن 1398   11 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1592  2020 

اتحاديه اروپا منتقد جدي 
»معامله قرن«

گروه جه�ان| اتحاديه اروپا ضم��ن انتقاد از طرح 
پيشنهادي دونالد ترامپ براي حل مناقشه فلسطين 
- اسراييل كه از آن به عنوان »معامله قرن« نام برده 
مي شود نسبت به تالش اس��راييل براي الحاق دره 
اردن به س��رزمين هاي تحت مالكيت خود به شدت 
ابراز نگراني كرد. به گ��زارش يورونيوز، جوزپ بورل 
مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا، با انتشار 
بيانيه اي در بروكسل تصريح كرد: »ابتكار امريكايي 
آن طور كه 2۸ ژانويه ارايه شد با معيارهاي پذيرفته 
شده در سطح بين المللي فاصله زيادي دارد. اتحاديه 
اروپا همچنان پايبن��د راه حلي مبتني بر گفت وگو 
براي مناقشه خاورميانه است كه در آن همزيستي دو 
كشور بر مبناي مرزهاي 19۶۷ و امكان مبادله زمين 
به گونه اي هم تراز و بر اساس تفاهم طرفين پيش بيني 
شده باشد. )بر اساس اين راه حل( دو كشور مستقل 
اسراييل و فلسطين به شكلي دموكراتيك و با حاكميت 
مستقل در كمال صلح، امنيت و احترام متقابل كنار 
يكديگر قرار خواهند گرفت.« مس��وول سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپا تاكيد كرده: »براي ايجاد صلحي 
عادالنه و پايدار الزم است كه مسائل مورد مناقشه اي 
چون وضعيت نهايي و قطعي حاكميت دو كشور به 
صورت مستقيم ميان طرفين از راه مذاكره و گفت وگو 
حل و فصل شود.« اين مسوول بلندپايه اتحاديه اروپا 
براي توضيح بيش��تر در مورد مسائل مناقشه آميز و 
حل نش��ده ميان دو طرف به مواردي چون تعيين 
حدود و مرزها، وضعيت بيت المقدس، امنيت و مساله 
بازگشت آوارگان اشاره كرد. در بيانيه مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا آمده: »اتحاديه اروپا از دو طرف 
مي خواهد كه بار ديگر بر تعهد خود پايبند باشند و از 
هر گونه اقدام يك جانبه و مغاير با حقوق بين الملل كه 
به تشديد تنش ها كمك كند، امتناع ورزند.« جوزپ 
بورل هشدار  داده: »اتحاديه اروپا با استناد به حقوق 
بين المللي و قطعنامه هاي س��ازمان شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد، حاكميت اسراييل بر آن بخش 
از سرزمين هايي كه پس از 19۶۷ به اشغال درآمده 
را به رسميت نمي شناسد. اقدام  براي ضميمه كردن 
اين اراضي به خاك اسراييل در صورت اجرايي شدن 
بي شك با اعتراض و انتقاد هايي همراه خواهد شد.« 
اتحاديه اروپا پيشتر در پي ارايه طرح موسوم به »معامله 
قرن« از سوي ترامپ، بر پايبندي به راه حلي مبتني بر 
مذاكره كه از سوي دو كشور مستقل مورد قبول قرار 

گيرد، تاكيد كرده بود.

كوتاه از منطقه

تعليق برنامه اطالعاتي مشترك 
امريكا با تركيه 

واشنگتن به طور نامحدود برنامه اطالعاتي مشترك از 
طريق پهپاد با تركيه را در پي عمليات آنكارا در شمال 
سوريه تعليق كرده است. به گزارش اسپوتنيك، تركيه 
در شمال سوريه عمليات چش��مه صلح را در اكتبر 
2019 انجام داده و حاال مقام هاي واشنگتن مي گويند، 
به دليل اين عمليات، برنامه اطالعاتي مش��ترك از 
طريق پهپاد با تركيه تعليق شده است. بر اساس اين 
برنامه، امريكا ماموريت هاي جمع آوري اطالعات را 
انجام مي داد. اين ماموريت كه در 200۷ آغاز شد، از 

پايگاه اينجرليك انجام مي شد.

عراق صحنه درگيري 
بين المللي نمي شود

رييس جمه��وري عراق ب��ه فرمانده��ي مركزي 
ارتش امري��كا تاكيد ك��رده، ع��راق هرگز صحنه 
درگيري و جنگ بين المللي نخواهد شد. به گزارش 
سومريه نيوز، برهم صالح رييس جمهوري عراق، در 
گفت وگو با ژنرال كنت مك كنزي فرمانده مركزي 
ارتش امريكا در بغداد، ضمن بررسي مصوبه پارلمان 
ع��راق درباره خروج نيروهاي بيگانه از كش��ورش، 
تاكيد بر اهميت احت��رام و تقويت حاكميت ملي 
عراق و تصميم ملي و مستقل اين كشور و حمايت از 
امنيت و ثبات آن گفته: »به نفع ماست كه به سمت 
درگيري هاي حاشيه اي و جانبي كشيده نشويم.« 

تنش در مناسبات
 كويت و عربستان

اهانت شهروندي سعودي به مردم كويت روابط اين 
كشور و حكومت سعودي را متش��نج كرده است. 
به گزارش الراي كويت، وزارت خارجه كويت درباره 
انتش��ار ويدئوي اهانت هاي يك شهروند سعودي 
به كويت و مردم اين كش��ور در يكي از شبكه هاي 
اجتماعي با سفارت كويت در رياض تماس گرفته 
است. اين تماس مقدمه اي براي اتخاذ تدابير حقوقي 
و قانوني الزم عليه شهروند سعودي شده است. مطلق 
السلطان شهروند سعودي، مساحت كوچك كويت را 
به سخره گرفته و مدعي شده در برخي مناطق كويت 

روسپيگري رواج دارد. 

تركيه داعشي ها را 
در ليبي مستقر كرده است

دو رهبر شبه نظامي ليبي و ديده بان حقوق بشر سوريه 
گفته اند كه شبه نظاميان سوري مرتبط با گروه هايي 
چون القاعده و داعش در حال حاضر از سوي تركيه و 
از جانب دولت مورد حمايت سازمان ملل در ليبي به 
اين كشور اعزام مي شوند. به گزارش آسوشيتدپرس، 
دو طرف جنگ داخلي ليبي از كش��ورهاي خارجي 
تجهيزات دريافت مي كنند اما تركيه ماه هاي اخير 
تجهيزات زيادي را براي نيروهاي فائز س��راج ارسال 
كرده است. دولت سراج تنها كنترل بخش غربي ليبي 
را برعهده دارد. سراج مورد حمايت تركيه، ايتاليا و قطر 
است. خليفه حفتر كه با دولت سراج مي جنگد مورد 

حمايت امارات، فرانسه، روسيه و مصر است.
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عكسروز

چهرهروز

تخريبهاازفضاييمسمومحكايتميكند
فاطمه ساالروند كه در بخش شعر كودك و نوجوان چهاردهمين جشنواره شعر فجر شايسته تقدير اعالم شده  است، مي گويد: اينكه اينقدر 
تخريب مي شود و مشكالت جدي براي كساني كه به هر دليل مايلند در جشنواره ها باشند، پيش مي آيد، از فضايي مسموم حكايت مي كند. 
اين شاعر نقد را الزمه بارور شدن ادبيات دانست و به ايسنا گفت: شاعر و نويسنده احتياج دارد كه نقد شود و بدون نقد نه فرد و نه جامعه رشد 
نخواهد كرد اما اولين شرط نقد، رعايت اخالق  است . اينكه اينقدر فضا تخريب مي شود و مشكالت جدي براي كساني كه به هر دليل مايلند 
در اين جشنواره ها باشند، پيش مي آيد، از فضايي مسموم حكايت مي كند. خيلي از اينها كه قائل به آزادي بيان هستند و خودشان را روشنفكر 

يا مسلمان و انقالبي جا مي زنند، منش، رفتار و گفتارشان نه با آزادي بيان تناسبي دارد و نه با روشنفكري و نه با دين و ارزش هاي ديني. 

بازارهنر

»همايون«كنسرت»رهايي«رابرگزارميكند
گروه موسيقي »همايون« به سرپرستي 
مه��ران مهرني��ا روز جمع��ه ۲۵ بهمن 
تازه ترين كنسرت خود را در حالي برگزار 
مي كند كه آلبوم »رهايي« اين مجموعه 
نيز به زودي در دس��ترس مخاطبان قرار 
مي گيرد. گروه موس��يقي »همايون« به 
سرپرستي مهران مهرنيا ساعت ۱۹ روز 
جمعه ۲۵ بهمن تازه ترين كنسرت خود 

را در حالي در موسسه فرهنگي وهنري »الف« برگزار 
مي كند كه آلبوم »رهايي« اين مجموعه نيز به زودي در 
دسترس مخاطبان قرار مي گيرد. مهران مهرنيا، سپيده 
جندقي، اردوان عابدي پور، آرش سياه چشم، اميد ثمري 
و همايون مهرنيا گروه نوازندگان كنسرت »رهايي« را 
تشكيل مي دهند. مهران مهرنيا كه طي سال هاي اخير 
فعاليت هاي متعددي در عرصه آهنگس��ازي و توليد 

آلبوم داشته اين روزها مراحل پاياني ضبط 
تازه ترين آلبومش با نام اوليه »رهايي« به 
خوانندگي ميرمسعود مدني را پشت سر 
مي گذارد. مسعود مدني خواننده جوان و 
از شاگردان مهدي مبتقا، مظفر شفيعي 
وحميد رضا نوربخش است كه بيش از ۱۵ 
سال س��ابقه آوازخواني دارد. به گفته اين 
آهنگساز، آلبوم »رهايي« در فرم اركستر 
تولد ش��ده كه يك اركستر تركيب سازهايي است كه 
تار و پيانو و ويلن نقش اصلي را دارند و تركيب ديگر با 
محوريت گروه نوازي سه تار خواهد بود. مهرنيا افزود: 
۲ قطعه آهنگسازي روي اشعار موالنا انجام داده كه در 
سوابق كاري من دربرگيرنده فضاي جديدي است.اين 
آلبوم پس از پايان مراحل ضبط و ميكس و مستر روانه 

بازار نشر خواهد شد.

تاريخنگاري

تشكيلمجمعتشخيصمصلحتنظام
هفدهم بهمن ۱366، سران سه قوه در نامه اي به امام خميني)ره( خواستار تشكيل 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ش��دند. امام با اين درخواست موافقت كردند و اين 
مجمع تشكيل شد. اوايل انقالب اسالمي و در پي بروز اختالف بين مجلس و شوراي 
نگهبان براي تصويب مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با شرع اسالم، رياست وقت 
مجلس شوراي اسالمي در پنجم مهر ۱36۰ طي نامه اي از امام خميني)ره( درخواست 
كرد كه راه حلي ارايه دهد. ايشان طي نامه اي به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتي را با 
اكثريت اعضاي نمايندگان و قيد موقت به تصويب برسانند. اما با وقوع اختالفات بيشتر 
در اين زمينه و باقي بودن مشكالت سرانجام پس از مكاتباتي بين مقامات عاليرتبه و 
ذي ربط وقت كشور، درخواستي در بهمن ماه ۱366 به امضاي رييس جمهور وقت، 
رييس وقت مجلس شوراي اس��المي، رييس وقت ديوان عالي كشور، نخست وزير 
وقت و س��يد احمد خميني به امام خميني )ره( براي چاره جويي در اين باره ارسال 
شد. امام خميني در تاريخ ۱۷ بهمن ۱366 هجري شمسي با صدور فرماني، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام را براي رسيدگي به اين قبيل امور تأسيس كرد. اين مجمع 
كه در آغاز تاسيس، صرفا به منظور تشخيص مصلحت در موارد اختالف بين مجلس 
و شوراي نگهبان تاسيس شده بود، وقتي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در 
سال ۱36۸ مورد بازنگري قرار گرفت پس از بحث هاي مشروح درباره جايگاه مجمع 
تشخيص مصلحت، وظايف يازده گانه اي مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ 
برعهده اش قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تكميلي در حاكميت نظام جمهوري اسالمي 
و در شرايط مختلف ايفاي نقش كند. وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام، به استناد 
اصول و بندهاي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در ۱۱ بند تصريح شده است: 
ارايه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياست هاي كلي نظام )به استناد بند 
۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي(؛ پيشنهاد چگونگي حل معضالت نظام كه از طريق عادي 
قابل حل نيس��ت به مقام معظم رهبري )به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسي(؛ 
تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي را شوراي نگهبان 
خالف موازين شرع يا قانون اساسي بداند )به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسي(؛ مشاوره 

در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي دهد )به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسي(؛ 
نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام )به استناد نامه مورخ ۷۷/۱/۱۷ مقام 
معظم رهبري(؛ مش��اور رهبري در موارد اصالح يا تتميم قانون اساسي )به استناد 
اصل ۱۷۷ قانون اساسي(؛ عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي )اعضاي ثابت 
مجمع( )به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسي(؛ انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان 
براي عضويت در شوراي موقت رهبري )به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسي(؛ تصويب 
برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري )به استناد اصل ۱۱۱ 
قانون اساسي(؛ انتخاب جايگزين هريك از اعضاي شوراي موقت رهبري در صورت 
عدم توانايي انجام وظايف )به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسي(؛ پيشنهاد چگونگي 
اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد 

ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح شده است.

فيلمسازايرانيدرجمعداورانجشنوارهبرلين
عباس اميني، كارگ��ردان ايراني به عنوان 
يكي از داوران بخش نسل جشنواره برلين 
انتخاب شد. فستيوال برلين در كنار معرفي 
اعضاي هيات داوران بخش مسابقه اصلي از 
اعضاي هيات داوران بخش نسل جشنواره 
ني��ز رونمايي كرد. از ن��كات قابل توجه در 
فهرست اعضاي هيات داوران بخش نسل 
۱۴plus، حضور عباس اميني كارگردان 

فيلم هاي »والدراما« و »هندي و هرمز« در ميان اين داوران 
است. دو فيلم »والدراما« و »هندي و هرمز« ساخته اميني 
 ۱۴plus در س��ال هاي ۲۰۱6 و ۲۰۱۸ در بخش نسل
جش��نواره برلين به نمايش درآم��ده بودند. جينا باس 
كارگردان و فيلمنامه نويس اهل آفريقاي جنوبي و ريما 
 ۱۴plus داس فيلمساز هندي ديگر داوران بخش نسل
امسال هستند. داوران بخش نس��ل Kplus جشنواره 
امسال نيز ش��امل مارين آتالن فيلمبردار و كارگردان 

فرانسوي، ماريا نووارو فيلمساز اهل كشور 
مكزيك و اريك اش��ميت كارگردان اهل 
كشور آلمان اس��ت. در فهرست فيلم هاي 
بخش »Kplus« نس��ل جشنواره برلين 
امس��ال كه مختص فيلم ه��اي مربوط به 
كودكان باالي چهار سال است فيلم كوتاه 
»اسب سفيد بالدار« ساخته مهيار ماندگار 
بايد با رقباي خود از كشورهايي چون امريكا، 
اتريش و آرژانتين رقابت كند. در بخش »۱۴plus« نسل 
امسال نيز كه مختص فيلم هايي براي نوجوانان باالي ۱۴ 
سال اس��ت، فيلم كوتاه »بادبادك ها« ساخته سيدپيام 
حسيني در كنار »يلدا، ش��بي براي بخشش« ساخته 
مسعود بخش��ي بايد با رقباي خود از كشورهايي چون 
برزيل، دانمارك و استراليا براي كسب خرس كريستال 
مبارزه كنند. عباس اميني در سي و هشتمين جشنواره 

فيلم فجر هم با فيلم “كشتارگاه “ حضور دارد.

»۸۷متر«كيانوشعياريبهپاياننزديكشد
عوامل مجموعه تلويزيون��ي »۸۷ متر« 
اين روزها، ضبط سكانس هاي باقيمانده 
را پيگيري مي كنند و به گفته كارگردان 
پاي��ان تصويربرداري اين س��ريال س��ه 
ماه ديگر خواهد ب��ود. كيانوش عياري، 
كارگردان سريال »۸۷ متر« با بيان اينكه 
هم اكنون گروه توليد با تالش شبانه روزي 
و فشار زياد مش��غول كار هستند، تاكيد 

كرد: س��عي مان بر اين اس��ت كه تا س��ه م��اه آينده 
تصويربرداري اين سريال را به اتمام برسانيم. كارگردان 

س��ريال »روزگار قريب« اظهار كرد: روز 
تعطيل نداريم و تقريبا هر روز همه عوامل 
و بازيگران پشت و مقابل دوربين در حال 
تصويربرداري هس��تند. اميدوارم با تمام 
س��ختي هاي اين كار، مردم از خروجي 
سريال راضي باشند. كيانوش عياري در 
پايان گفت: هم اكنون در لوكيشن اصلي 
سريال در خيابان نيلوفر تهران هستيم، 
جايي كه داستان اختالف و درگيري دو خانواده خليلي 
و پوردوراني بر سر مالكيت منزل، در آنجا رخ مي دهد.

افتتاحاولينتماشاخانهسيارمستقلايران
آيين افتتاحيه اولين تماش��اخانه س��يار 
مستقل ايران با عنوان »تئاترول« در محوطه 
تئاتر ش��هر با اجراي شاهين جمشيدي، 
بعدازظهر سه شنبه ۱۵ بهمن برگزار شد.   
در اين مراس��م ش��هرام كرمي، مديركل 
هنرهاي نمايشي به صحنه اين تماشاخانه 
سيار آمد و گفت: »تئاترول« هنر نمايش را 
به دل مردم مي برد و در هر نقطه اي از شهر 

نمايش اجرا مي كند. اين امر اتفاق بزرگي در عرصه تئاتر 
خياباني ايران محسوب مي شود. او ادامه داد: »تئاترول« 
ايده شخصي محمود عباس زاده بود. او با سرمايه شخصي 
خود پاي اين كار ايستاد و براي شكل  گرفتنش از هيچ 
تالش��ي دريغ نكرد. كرمي گفت: تئات��ر خياباني ايران 
هنرمندان با اخالقي دارد. در روزهاي جشنواره نيز شاهد 
بوديد كه اين هنرمندان چگونه سعي مي كنند در شرايط 
سخت آب و هوايي تئاتر را به دل مردم ببرند و به عشق 
هموطنانشان اجرا داشته باشند. او گفت: ما امروز براي 
راه اندازي يك مركز سيار دور هم جمع شديم. راه اندازي 

اين سيستم كار سختي بود كه هزينه، فكر 
و وقت زيادي را مي طلبيد. الزم است بگويم 
كه قرار بر اين بود روز ش��نبه )۱۲ بهمن( 
افتتاحيه اين رويداد برگزار شود، اما به دليل 
شرايط نامطلوب جوي اين افتتاحيه به امروز 
موكول شد. كرمي در پايان گفت: اميدوارم 
اين رويداد باعث شود در نقاطي كه شرايط 
اجراي تئاتر ميس��ر نيس��ت و تماشاخانه 
و س��الني وجود ندارد، اجراي نمايش برقرار ش��ود و با 
»تئاترول« همه از امكان تماشاي تئاتر بهره مند شوند. 
سپس محمود عباس زاده، بنيانگذار طرح »تئاترول« و 
يكي از هنرمندان نمايش هاي خياباني روي صحنه آمد و 
گفت: من در اين سال ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و شهرام كرمي زحمات زيادي داده ام. در تمام اين مدت 
شهرام كرمي با روي گشاده از من استقبال مي كرد. قبل 
از هر چيز بايد بگويم كه عضو رسمي بخش خياباني خانه 
تئاتر هستم و فكر مي كنم در شرايط كنوني كشورمان 

تئاتر خياباني مي تواند معجزه كند. 

میراثنامه

بيانيهجامعههتلداراندربارهمهماننوازيازگردشگرانچيني
شيوع نگران كننده ويروس كرونا در پهنه گسترده  جغرافياي چين و حتي خارج از آن، 
مانع از پذيرش گردشگران چيني در بسياري از كشورها شده است. در اين راستا ايران 
نيز تمهيداتي را براي محدود كردن سفر اتباع چيني اتخاذ كرده است. پيرو اين تصميم 
و در شرايطي كه هنوز شماري از گردشگران چيني درحال گذراندن تعطيالت سال 
نو در ايران هس��تند و انتظار تحقق وعده هاي مقام ها و فعاالن گردشگري ايران را در 
مدت سفر خود دارند، جامعه هتلداران ايران بيانيه اي صادر كرد و از هتلداران خواست 
كه با تاكيد بر رعايت موازين بهداشتي، تمام تالش خود را براي پذيرش گردشگران 
خارجي با هر مليتي به كار گيرند. در متن بيانيه اي كه جامعه هتلداران ايران منتشر 
كرده، آمده است: »با توجه به شيوع ويروس كرونا در شرق آسيا، به طور ويژه در كشور 
چين، به نظر مي رس��د موجي در داخل كش��ور به راه افتاده كه بيشتر از هر بخشي، 
صنعت گردشگري كش��ور را هدف قرار داده است. انتشار گسترده شايعه ها و اخبار 
نادرست بدون تاييد منابع رسمي در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي، بدون شك 
لطمه اي بيش از پيش بر پيكره نحيف و تازه ريشه دوانده صنعت گردشگري كشور 
كه در ايران عزيز ما از آن به عنوان بهترين جايگزين اقتصاد بر پايه نفت ياد مي شود، 
وارد خواهد كرد. براساس برنامه ريزي هاي انجام شده و سياست هاي اتخاذي، وزارت 
گردشگري چين و گردشگران اين كشور، به عنوان يكي از بازارهاي هدف جمهوري 
اسالمي ايران براي جذب گردشگران خارجي انتخاب شده و در شرايطي كه تقريبا 
تمام تورهاي ورودي به كشور متاثر از تحريم هاي بي رحمانه امريكا لغو شده بود، اين 
گردشگران چيني بودند كه با انتشار تصاوير و ويديوهاي متعدد در فضاي مجازي بر 
امنيت ايران تاكيد كردند و مردم جهان را براي سفر به كشور دعوت كردند. اتفاق هاي 
روزهاي گذشته در شرايطي رقم خورد كه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به 

عنوان مرجع رسمي حوزه سالمت در كشور تا به اين لحظه هيچ موردي از اين ويروس 
را در كشور تاييد نكرده  است. بدون شك هتل ها و ساير مراكز اقامتي سراسر كشور به 
رسم مهمان نوازي و كمافي السابق با تاكيد بر رعايت موازين بهداشتي، تمام تالش و 
اهتمام خود را بر پذيرش گردشگران خارجي به كار خواهند گرفت. اميد است مديران 
و بهره برداران محترم هتل ها و ديگر مراكز اقامتي كشور مانند هميشه اين بحران را نيز 
مديريت كرده و با استفاده از روش هاي غيرمحسوس به شكلي كه آزردگي خاطر اتباع 
خارجي نسبت به كشورمان را در پي نداشته باشد، بار ديگر فرهنگ مهمان نوازي ايران 

و ايراني را به رخ جهانيان بكشند.«

ايستگاه

جانتراولتاباكوينهارت
همبازيميشود

تامهيدلستونبازيگر
يكسوژهسياسيديگرشد

ج��ان تراولت��ا در كنار 
كوين هارت در سريالي 
موبايل��ي بازي مي كند. 
ب��ه گ��زارش هاليوود 
ريپورت��ر، جان تراولتا با 
۲ بار نامزدي براي اسكار 
جديدترين اسم بزرگي 
اس��ت كه براي بازي در 

سرويس كيوبي قرارداد امضا كرده است. تراولتا 
قرار اس��ت در برابر كوين ه��ارت در يك كمدي 
اكش��ن با عنوان »بمير هارت« براي اين شبكه 
اس��تريمينگ بازي كند. توليد اين س��ريال از 
يكشنبه هفته آينده )۲۰ بهمن( شروع مي شود. 
كوين هارت در اين مجموعه در نقش شخصيت 
خودش ب��ازي مي كن��د. او بازيگري اس��ت كه 
از بازي در نقش هاي طنز خس��ته ش��ده و يك 
كارگردان مشهور به او پيشنهاد مي دهد تا در يك 
فيلم اكش��ن بازي كند. با اين حال او بايد اول در 
بزرگترين مدرسه بازيگري كه توسط شخصيت 
تراولتا اداره مي شود، دوره ببيند. كوين هارت بايد 
همه تالشش را بكند تا از پس صحنه هاي خيلي 
اكشن برآيد و نقش اصلي عمرش را هم به دست 
بياورد. خود هارت تهيه كننده اين س��ريال هم 
خواهد بود. اريك اپل نيز كارگرداني اين سريال 
را برعهده دارد. كيوبي قرار اس��ت از بهار ۲۰۲۰ 
برنامه هايش را در دسترس كاربران بگذارد و در 
حال توليد برنامه هاي مختلف است. گي يرمو دل 
تورو، كيفر ساترلند، دواين جانسون، سوفي ترنر، 
ادريس البا، سم ريمي و دان چيدل، جنيفر لوپز و 
لنا ويت از جمله هنرمنداني هستند كه تاكنون با 
اين شبكه قرارداد توليد امضا كرده اند. پلتفرم اين 
شبكه توليد فيلم هاي با فيلمنامه يا بي فيلمنامه 
در مدت ۸ تا ۱۰ دقيقه براي تماشا در موبايل است.

بازيگري كه با بازي در 
سريال سياسي »مدير 
ش��ب« درخش��يد، در 
س��ريالي سياسي براي 
ي  جل��و نتفليك��س 
دوربي��ن م��ي رود. به 
لي��وود  ها گ��زارش 
ريپورتر، يك س��ريال 

۱۰ قسمتي با بازي تام هيدلستون، اين بازيگر را 
به تلويزيون بازمي گرداند. بازيگر »مدير شب« 
و س��تاره ديزني پالس براي س��ريال در دست 
نماي��ش »لوك��ي«، در تريلري سياس��ي براي 
نتفليكس جلوي دوربين مي رود. اين سريال با 
عنوان »لك لك سفيد« درامي است كه در ۱۰ 
اپيزود ساخته مي ش��ود. هيدلستون در نقش 
جيمز كوپر ظاهر مي ش��ود كه انتخاب شده تا 
وارد مجلس شود. آشر ميليان مشاور رسانه اي 
اوست. او به س��رعت رازهايي را كه در گذشته 
جيمز وج��ود دارد بيرون م��ي آورد. اين رازها 
مي توانند همه چيز را تهديد كنند؛ ش��غل وي، 
ازدواج وي و حتي اف��راد قدرتمندي كه حامي 
وي در اين كارزار هس��تند. اين سريال تريلري 
سياسي در مورد پارادوكس حقيقت در دنياي 
پسا حقيقي اس��ت. كريس��توفر دانلوپ خالق 
سريال و كريستوفر نيهولم كارگردان آن خواهند 
بود. »لك لك سفيد« هيدلستون را پس از آنكه 
گلدن گلوب را براي بازي در »مدير شب« برد و 
نامزدي امي را براي آن كسب كرد، دوباره روي 
صفحه كوچك مي آورد. اين بازيگر به زودي با 
بازي در جهان سينمايي مارول با عنوان »لوكي« 

ديده خواهد شد.

دادكان:كانديدايانتخاباتفدراسيونفوتبالنميشوم

فرصتطالييفوتسالبانوانكهسوخت

رييس اسبق فدراسيون فوتبال مي گويد 
كه قصدي براي كانديداتوري در انتخابات 
رياست فدراسيون فوتبال ندارد. محمد 
دادكان درباره اينكه آيا در انتخابات فدراسيون فوتبال 
ثبت نام خواهد كرد يا خير؟ گفت: خير، من در انتخابات 
ثبت نام نمي كنم چون قرار نيس��ت رييس فدراسيون 
فوتبال با انتخاباتي سالم برگزيده شود. او به ايسنا گفت: 
برخي به دنبال مديريت انتخابات فدراس��يون فوتبال 
هستند و مي دانم چگونه مي خواهند انتخابات را مديريت 
كنند تا گزينه مد نظر خودش��ان راي بياورد. دادكان با 
اشاره به تغييرات در اساسنامه فدراسيون فوتبال، تصريح 
كرد: پيش از اين طبق اساس��نامه فدراسيون فوتبال، 
فقط دو باش��گاه حق داش��تند در مجمع راي بدهند. 
نماينده باشگاه قهرمان ليگ برتر و باشگاه نايب قهرمان 
مي توانستند در انتخابات راي بدهند اما اكنون اساسنامه 
را تغيير داده اند تا ٣۴ باشگاه متشكل از ليگ برتر و ليگ 
يك در راي گيري شركت كنند. رييس اسبق فدراسيون 

فوتبال تاكيد كرد: در حال حاضر افرادي در حال داللي 
هستند و با اعضاي مجمع تماس مي گيرند و مي گويند 

به فالني راي بدهيد. البته من مي دانم آن فرد كيست اما 
نامش را نمي خواهم بگويم.

در حالي كه فدراسيون فوتبال برزيل، تيم ملي فوتسال 
زنان اي��ران را به ج��ام جهاني كوچك دع��وت كرده 
بود اما فدراس��يون ايران با پنهان كاري در اين زمينه 
باعث از دس��ت رفتن فرصت حضور در اين تورنمنت 
شد. فدراس��يون فوتبال برزيل ۱۵ ژانويه )۲۵ دي( در 
نامه اي به فدراس��يون فوتبال ايران، تيم ملي فوتسال 
بانوان ايران را به تورنمنت برزيل كه از آن به عنوان جام 
جهاني كوچك فوتسال زنان ياد مي شود، دعوت كرد اما 
مسووالن فدراسيون هيچ خبري از اين دعوت منتشر 
نكردند تا اين فرصت در سكوت از دست برود.  ميزبان 
)برزيل( در اين نامه اعالم كرد كه كليه هزينه هاي تيم  
ايران شامل هزينه ۲3 نفر )۱۴ بازيكن و ۹ كادر(، اسكان، 
تغذيه، نقل و انتقال داخلي و حتي پول خشكش��ويي 
البس��ه تيم ايران در طول اين تورنمن��ت را پرداخت 
مي كند و تنها هزينه تهيه بليت برعهده ايران اس��ت. 
برزيل در اين نامه عنوان كرده بود كه ايران بايد تا تاريخ 
3۰ ژانويه )۱۰ بهمن( اعالم آمادگي كند و تا ۱۰ ژوئن 
)۲ ۱ خرداد( اسامي نفرات اعزامي خود را ارايه دهد اما 
اين اتفاق نيفتاده است. به گزارش ايسنا، فدراسيون نه 
تنها دعوت از بانوان ايران براي حضور در اين مسابقات 
را اعالم نكرده بلكه با پنهان كاري باعث شد تا زمان نيز 

بگذرد و امكان شركت براي تيم ملي وجود نداشته باشد، 
در حالي كه ش��ركت در اين مسابقات باعث پيشرفت 
فوتسال زنان مي شد و مي توانست نقش مهمي در ديده 
شدن آنها داشته باشد.  با پيگيري ها، كادر فني تيم ملي 
فوتسال زنان از چنين دعوتنامه اي ابراز بي طالعي كرد. 
اما سوال اينجاست كه چرا فدراسيون در شرايطي كه 
بخش زيادي از هزينه ها ب��ر عهده ميزبان بوده پنهان 
كاري كرده است تا چنين فرصتي براي زنان فوتسال 
ايران از دس��ت برود؟ آي��ا توجيهي ب��راي اين پنهان 
كاري وج��ود دارد؟ نقش ليال صوفي زاده، نايب رييس 
بانوان فدراسيون در حمايت از بانوان در اين زمينه چه 
بوده اس��ت؟ اما اين در حالي است كه ليال صوفي زاده، 

نايب رييس بانوان فدراس��يون فوتب��ال در واكنش به 
انتشار خبر دعوت فدراسيون برزيل از تيم ملي فوتسال 
بانوان ايران براي شركت در تورنمنت اين كشور كه از 
آن با نام جام جهاني كوچك فوتسال زنان ياد مي شود و 
عدم اطالع رساني در اين مورد گفت: نامه هايي كه براي 
دعوت و اعزام يك تيم به فدراسيون ارسال مي شود بايد 
به بخش بين المللي فدراسيون وارد شود. چنين نامه اي 
به صورت رسمي به فدراسيون فوتبال نرسيده و كوتاهي 
از سمت فدراسيون صورت نگرفته است. هر زمان نامه اي 
به صورت رسمي به فدراسيون وارد شود به كميته هاي 
مربوطه ارجاع مي دهند و اي��ن كميته ها موضوع را از 
نظر فني و مديريتي بررسي مي كنند تا تصميم گيري 
ش��ود. او در ادامه افزود: اين نامه مي تواند از طرف يك 
ايجنت باشد. نامه براي آقاي كفاشيان است اما آيا او در 
فدراسيون فعال است؟ اين نامه بايد به صورت رسمي به 
فدراسيون فوتبال ارجاع ادامه مي شد. در مورد اين نامه 
با من هيچ صحبتي نشده است و به صورت رسمي اگر 
ورود پيدا مي كرد در همان روز اول اطالع داده مي شد. 
مخصوصا در مورد تيم بانوان كه انجام بازي دوستانه و 
رسمي ضرورت دارد، براي ما بزرگ ترين فرصت است 

كه از آن استفاده مي كنيم.

ورزشي
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