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معاون وزير ام��ور خارجه گفت: در مقابل فش��ارهاي 
خارجي چاره اي جز قوي شدن در مولفه هاي مختلفي 
از جمله توان نظامي و اقتصادي نداريم. »سيدعباس 
عراقچي« در همايش تجليل از كارآفرينان برتر اظهار 
كرد: حدود يك س��ال و نيم از خ��روج امريكا از برجام 
مي گذرد و ام��روز در همايش تجلي��ل از برترين هاي 
حوزه كار آفريني هس��تيم آن هم در حالي كه آمارها 
نابودي اقتصاد اي��ران را در كمت��ر از ۳ ماه پيش بيني 
مي كرد. وي با بيان اينكه ما بايد در مقابل اين فشارها 
مقاومت مي كرديم ت��ا قدرت ايران ب��ر همگان ثابت 
شود، گفت: دشمنان از هيچ فش��اري اجتناب نكرده 
و تحريم هاي جديد اضاف��ه كردند. اما اين كارآفرينان 
هستند كه با همت خود و اش��تغالزايي هر چه بيشتر 
توان اقتصادي مضاعفي براي كش��ور ايجاد مي كنند. 
البته منكر كاستي و ضعف هاي موجود نمي شويم، اما 
اقتدار امروز كشور ما شاهكاري است كه محقق شده 
است. عراقچي تصريح كرد: دش��منان هر فشاري كه 
مي توانستند به كش��ور ما وارد كردند و حتي دست به 
ترور قهرمانان و اسطوره هاي اين ملت زدند، اما كشور 
ما با قدرت به راه خود ادامه داد. ش��هادت مي دهم كه 
بسياري از كشورها تعجب مي كردند كه چگونه تحت 
فش��ار اين تحريم ها تاب آورديم. او ب��ا تاكيد براينكه 
چ��اره اي جز قوي ش��دن نداري��م و اين قوي ش��دن 
مولفه هاي مختلفي از جمله توان نظامي، اقتصادي و 
مواردي از اين قبيل دارد، گفت: بايد بتوانيم همانطور 
كه با توان نظامي دش��منان را از مب��ارزه در اين حوزه 
نااميد كرديم آنها را از نظر اقتصادي هم نااميد كنيم. 
دش��منان ما بايد بدانند كه تحريم ام��ري بي فايده و 
بي حاصل خواهد بود چرا كه كارآفرينان ما با تكيه بر 
توان داخلي ما را از هر محصولي بي نياز خواهند كرد. 

معاون امور سياسي وزارت امور خارجه همچنين گفت: 
همواره اولويت با توليدكنندگان داخلي شركت هاي 
داخلي و با كارآفرينان داخلي هست و اگر نياز باشد با 
شركت هاي خارجي مراوده اي صورت بگيرد، باز حتمًا 
شركت هايي كه در اين ش��رايط در ايران باقي ماندند 
اولويت خواهند داش��ت. به گزارش ايرنا، »سيدعباس 
عراقچي« در گفت وگويي درباره خروج ش��ركت هاي 
كره اي از بازار ايران اظهارداشت: ما در يك مقطع بسيار 
مهم تاريخي قرار داريم و فشار حداكثري امريكا در اوج 
خود هست. كساني كه با اين سياست امريكا همراهي 
مي كنند و ملت ايران را در اين شرايط بسيار سخت تنها 
مي گذارند، خيلي طبيعي است كه حساب خود را براي 
آينده مش��خص كرده اند و حتمًا ملت ايران فراموش 
نخواهند كرد. وي افزود: كمپاني ها و شركت هايي كه 
ايران را ترك خواهند كرد در آين��ده اقتصاد ايران در 
اولويت قرار نخواهند داشت. عراقچي خاطرنشان كرد: 
همواره اولويت با توليدكنندگان داخلي شركت هاي 
داخلي و با كارآفرينان داخلي هست و اگر نياز باشد با 
شركت هاي خارجي مراوده اي صورت بگيرد، باز حتمًا 
شركت هايي كه در اين ش��رايط در ايران باقي ماندند، 
اولويت خواهند داشت. معاون وزير امور خارجه تصريح 
كرد: كساني كه ايران را ترك كردند، بدانند بازارهايي 
را از دس��ت دادند كه به آساني نخواهد توانست دوباره 
به دس��ت بياورند.  بدنبال قطع همكاري شركت هاي 
ال جي و سامسونگ كره جنوبي با شركت هاي ايراني در 
ماه هاي گذشته متاثر از تحريم هاي امريكايي، آخرين 
تابلوهاي اين دو ش��ركت در حال جمع آوري از سطح 
شهر، فروشگاه ها و مغازه هاست و مشتريان و خانواده ها 
مي توانن��د محصوالت جايگزين س��ام و جي پالس را 

استفاده كنند.

قدرتمند شدن تنها راه پيروزي برابر دشمن است
مجيد  اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
فقط سه روز تا زمان برگزاري انتخابات مجلس در 2اسفند 
باقي مانده اس��ت، در اين ح��ال، همچنان گالي��ه از رد 
صالحيت برخي كانديداها و البته اميد به تاييد صالحيت 
برخي از آنان در وقت اضافه وج��ود دارد. آنگونه كه ديروز 
حس��ن روحاني، رييس جمهور در نشس��ت خبري خود 
اعالم كرد، تعداد حوزه هاي انتخاباتي فاقد شرايط رقابت 
براي كانديداهاي همه احزاب فعال در كشور از 70 حوزه 
به 44 حوزه كاهش يافته است. در اين شرايط و در حالي 
كه كش��ور با چالش هاي متع��ددي دس��ت و پنجه نرم 
مي كند، برخي گزارشگران تلويزيون با طرح اين سئوال 
كه »اگر نماينده بشويد، چه اقدامي مي كنيد؟« به سراغ 
رهگ��ذران كوچه و خياب��ان مي روند و نظر آن��ان را جويا 
مي شوند. پاسخ ها اما هر يك مصداق »هر كسي از ظن خود 
شد يار من« است. هر كسي سعي مي كند كه متناسب با 
مشكالت ش��خصي يا خانوادگي خود راهكاري را عنوان 
كند. يكي مي گويد به توليدكنندگان وام مي دهم. ديگري 
مي گويد اشتغال را افزايش مي دهد، سومي و چهارمي هم 
از حل بيكاري و مسكن جوانان سخن به ميان مي آورند. 
در واقع، پرسش شوندگان به مسائلي اشاره مي كنند كه 
اكثر جمعيت كشور با آنها دس��ت به گريبان است و البته 
تمام نمايندگان و مسووالن كنوني كشور هم از آنها مطلع 
هس��تند و جالب اينكه طي س��ال ها و دهه هاي گذشته 
هم از اين مشكالت س��خن گفته و درباره شيوه حل آنها 
هم راه ح��ل ارايه كرده اند. با اين ح��ال، وضعيت بيكاري، 
مسكن، توليد، رفاه اجتماعي و... به گواه آمارهاي رسمي 
سال به سال وخيم تر شده اس��ت. البته ناگفته پيداست 
كه مجلس، قوه و قدرت اجرايي ن��دارد و تنها قانون گذار 
است و بر اعمال و عملكرد دولت نظارت مي كند. از سوي 
ديگر، هم اينك قوانين متعددي در ارتباط با حل مسائل 
يادشده وجود دارند كه عمدتا به درستي اجرا نمي شوند 
كه اگر چنين مي شد، هم اينك با شرايط پيچيده كنوني 
مواجه نبوديم. از همين رو است كه بارها از زبان نمايندگان 
مجلس يا كارشناس��ان عرصه هاي گوناگون شنيده ايم 
كه با ازدياد قوانين مواجه هستيم يا فالن قانون مسكوت 

مانده و اجرا نمي شود. به طور مثال، اجراي قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي هم اينك معطل مانده 
و به فراموشي سپرده شده اس��ت. قانون ياد شده در سال 
8۳ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و بالفاصله وزارت رفاه 
و تامين اجتماعي در سال پاياني دولت اصالحات تشكيل 
شد تا س��كانداري امور رفاهي و امر سياست گذاري واحد 
براي امور بيم��ه اي،  حمايتي و ام��دادي را به عهده گيرد. 
در حالي ك��ه انتظار مي رف��ت، دولت مه��رورز كه داعيه 
برقراري عدالت اجتماعي و توجه به مسائل رفاهي مردم 
را داش��ت، از اين »قانون مادر« حمايت و با قدرت اجراي 
آن را پيگيري كند، اما وزارت تازه تاس��يس را منحل و در 
دو وزارتخانه ديگ��ر ادغام كرد و وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي تاس��يس ش��د و بار ديگر، مباح��ث مربوط به 
هدفمندي يارانه ها و در مجم��وع مقوله رفاه اجتماعي به 
حاشيه رفت. دولت هاي يازدهم و دوازدهم هم تالشي براي 
احياي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و اجراي دقيق قانون 
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نكردند. بدون 
شك، اگر قانون يادشده به درستي اجرا مي شد، هم اينك 
با مسائل پرهزينه اي شبيه افزايش نرخ بنزين در آبان سال 
جاري يا پرداخت يارانه نقدي به همه افراد جامعه مواجه 
نبوديم . در بازگشت و پاسخ به سئوال ابتدايي اين مطلب، 
بايد گفت، از آنجا كه مجلس يكي از سه ركن اصلي نظام 
سياسي كشور است، فعاليت هاي قانون گذاري و نظارتي 
آن هم در خوشبينانه ترين حالت،  تنها بخشي از راه برون 
رفت از مس��ائل كنوني كشور اس��ت. در عين حال، شايد 
مجلس آينده بيش از اينكه نيازمند قانون گذاري باش��د، 
بايد مقررات زداي��ي از برخي فرايندها مانند فعاليت هاي 
اقتصادي را سرلوحه كار خود قرار دهد. مقرراتي كه دست و 
پاي كارآفرينان و توليدكنندگان را بسته و فضا را براي رانت 
جويي برخي افراد و گروه ها باز كرده است. از سوي ديگر، 
انتظار مي رود، مجلس بيش از اثرپذيري از برخي افراد يا 
نهادها، دامنه وظايف نظارتي خود را گسترده تر كرده و با 
قدرت بيش��تري اين وظيفه را انجام ده��د. وجود چنين 
مجلس��ي نيازمند حافظه تاريخي قوي و افراد با تجربه از 
همه گروه هاي سياسي است. كساني كه به مسائل كشور از 

زاويه منافع ملي و نه منافع گروهي مي نگرند.

مجلس و انتظارات مردم
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

مجلس و انتظارات مردم
فقط س��ه روز تا زمان 
انتخاب��ات  برگ��زاري 
مجلس در 2 اس��فند 
باقي مانده اس��ت، در 
اي��ن ح��ال، همچنان 
گالي��ه از رد صالحيت 
برخي كانديداها و البته 
اميد به تاييد صالحيت 
برخي از آنان در وق��ت اضافه وجود دارد. آنگونه 
كه ديروز حس��ن روحان��ي، رييس جمهور در 
نشست خبري خود اعالم كرد، تعداد حوزه هاي 
انتخاباتي فاقد شرايط رقابت براي كانديداهاي 
همه احزاب فعال در كش��ور از 70 حوزه به 44 
حوزه كاهش يافته اس��ت. در اين ش��رايط و در 
حالي كه كشور با چالش هاي متعددي دست و 
پنجه نرم مي كند، برخي گزارشگران تلويزيون 
با طرح اين سئوال كه »اگر نماينده بشويد، چه 
اقدامي مي كنيد؟« به س��راغ رهگذران كوچه و 

خيابان مي روند و نظر آنان را جويا مي شوند. 

مجيد  اعزازي

 صفحه 7  

انرژي

 تولد 
»خاموشي هاي زمستانه«

باالخره س��رما كار خود را كرد و به س��بب افزايش 
بي س��ابقه مصرف گاز خانگي و گ��ذر اين مصرف 
از رك��ورد 600 ميليون مت��ر مكع��ب در روز، گاز 
اختصاص يافته به نيروگاه ها به بخش خانگي داده 
ش��د. متعاقبأ نيروگاه ها با مشكل كمبود سوخت 
مواجه شدند و خاموشي هاي مديريت شده زمستانه 
از ديروز همراه زندگي ايراني ها ش��د. روز گذشته 
گزارش رسيد كه بخش هايي از غرب، شرق و مركز 

شهر تهران ساعاتي را بدون برق گذراندند و ...

بازار سرمايه

سيل نقدينگي بازاربورس را 
به كدام سو  مي برد

 محمد امين خدابخش|
معامالت روز گذش��ته در ب��ورس و فرابورس براي 
دومي��ن روز متوال��ي در هفته جاري با رش��دي 
قابل توجه پايان ياف��ت. در اين روز هجوم تقاضا به 
نمادهاي بورسي سبب شد تا بسياري از اين نمادها 
ضمن دستيابي به سقف مجاز قيمت روزانه، حجم 
بااليي از معامالت را در كارنامه روزانه خود به ثبت 
برس��انند. همين امر به رش��د تمامي نماگرهاي 
بورس تهران در روز يكشنبه منتهي شد و در نهايت 
ش��اخص كل بازار ياد ش��ده را به كانال 470 هزار 
واحدي رساند. در اين روز شاخص كل بورس تهران 
به ميزان 10 هزار و 761 واحد رش��د كرد و ضمن 
ثبت افزايش 2.۳۳ درصدي، به سطح 472 هزار و 
749 واحدي دست يافت. با احتساب اين رشد كه 
بيش از هر چيز تحت تاثير نمادهاي فلزي - معدني 
و پتروپااليشي نظير »فوالد«، »فارس«، »فملي« و 

»پارس« روي داد، نماگر اصلي بازار سهام...
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روحاني همزمان با شروع نشست »اف اي تي اف« در پاريس تصريح كرد

گزارش »تعادل« از چالش ايران در مسير الحاق به »اف اي تي اف«

 تالش مان را مي كنيم 
 به ليست سياه برنگرديم

اميد به ابقاء در ليست خاكستري

مجلس

ريي��س مجل��س ش��وراي اس��المي گف��ت: 
حمايت ه��اي تهران از دمش��ق در جنگ عليه 
تروريس��ت ها ادامه خواهد داش��ت. به گزارش 
خبرگزاري صداوسيما از دمشق ، بشار اسد در 
ديدار با علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي كش��ورمان تصريح كرد: تروريست ها 
م��ردم را )در ادلب( به گ��روگان گرفته و آنها را 
سپر انس��اني قرار مي دهند. وي بدون نام بردن 
از كشور هاي حامي تروريس��م در سوريه، آنها 
را دشمن مردم س��وريه دانست. رييس جمهور 
س��وريه در ادامه افزود: دمش��ق هرگ��ز اجازه 
نخواه��د داد كه اين روند ادامه داش��ته باش��د 
و امني��ت و زندگي م��ردم در مع��رض تهديد 
قرار گيرد. مردم س��وريه بر پاكسازي سرتاسر 
خاك كشورش��ان از لوث گروه هاي تروريستي 
تاكيد دارند. علي الريجاني ني��ز در اين ديدار، 
بر اهمي��ت پيروزي هاي اخي��ر محور مقاومت 
عليه تروريس��ت ها )در جبهه ادل��ب( تاكيد و 
خاطرنشان كرد: حمايت هاي تهران از دمشق 
در جنگ عليه تروريست ها ادامه خواهد داشت. 
جمهوري اس��المي ايران يقين دارد كه سوريه 
قادر است، جنگ تا آزادي همه مناطق خود از 
لوث تروريست ها را ادامه دهد تا به جايگاه قبلي 
خود در منطقه برگردد. الريجاني صبح ديروز 
در راس هيات ارشد پارلماني وارد دمشق شد و 
افزون بر ديدار با رييس جمهور سوريه با رييس 

مجلس اين كشور نيز ديدار و گفت وگو كرد.
وي قرار اس��ت با عماد خميس نخس��ت وزير 
س��وريه نيز دي��دار و درباره چش��م انداز روابط 
اقتص��ادي و تج��اري مي��ان تهران و دمش��ق 
گفت وگو كن��د. الريجاني پس از اي��ن ديدار، 
عازم بيروت خواهد شد. رييس مجلس شوراي 
اسالمي كش��ورمان در مصاحبه با خبرنگاران 
گفت سوريه كش��ور دوس��ت و برادر و يكي از 

محور هاي مقاومت است.

الريجاني در ديدار با بشار اسد: 
تهران از مبارزه سوريه عليه 
تروريست ها حمايت مي كند

جهان

مسرور بارزاني نخس��ت وزير اقليم كردستان 
عراق روز يكشنبه با بيان اينكه تمركز امريكا 
براي مقابله ب��ا ايران باعث كاهش فش��ارها 
بر داعش ش��ده اس��ت، گفت: داع��ش هنوز 
شكس��ت نخورده و بيش از 20 هزار نيروي 
كاركش��ته دارد. به گزارش ايرنا، بارزاني در 
مصاحبه با مجل��ه آتالنتيك اف��زود: داعش 
روزان��ه بي��ش از 60 حمله در ع��راق انجام 
مي دهد. از اين رو دش��وار است بدون ريشه 
كن ك��ردن داليل ظه��ور اين گ��روه، آن را 
به طور كام��ل شكس��ت داد به وي��ژه اينكه 
عراق در حال حاضر با مش��كالت اقتصادي 
و اجتماعي دس��ت ب��ه گريبان اس��ت. وي 
گف��ت: داع��ش هنوز قوي اس��ت. درس��ت 
است كه بس��ياري از فرماندهان و نيروهاي 
باتجربه خود را از دس��ت داده اما توانس��ته 
تجربه جنگي خوبي كس��ب كن��د. از اين رو 
امكان بس��يج ك��ردن بس��ياري از عراقي ها 
و فراخوان��دن آنها ب��راي عضوي��ت را دارد. 
ما نبايد اي��ن گ��روه را نادي��ده و كوچك بر 
شماريم. نخس��ت وزير اقليم كردستان عراق 
گف��ت: تمركز امريكا ب��راي مقابله ب��ا ايران 
باعث كاهش فش��ارها بر داعش شده است. 
در حالي كه مب��ارزه با داع��ش و گروه هاي 

تروريستي ديگر بايد در اولويت باشد.
بارزان��ي گفت: ب��ه اعتقاد من دلي��ل اصلي 
بازگشت داعش، ادامه همان شرايطي است 
كه باعث ظهور اين گروه از ابتدا شد. از جمله 
جنگ داخل��ي در س��وريه و ناكامي رهبران 
عراقي و امريكايي در حل مش��كالت اساسي 
ع��راق ك��ه بي��ش از دو دهه طول كش��يد. 
گسترش فساد، سوء مديريت، طائفه گري و 

مشكالت اقتصادي از عمده داليل آن است.
وي تصريح كرد: اگر امنيت و فرصت ش��غلي 
و كار براي ش��هروندان فراهم نشود و كشور 
ثبات سياس��ي و امنيتي نداش��ته باشد، هر 
گروه تروريس��تي راح��ت مي توان��د از اين 
ش��رايط سوءاس��تفاده كند و مردم را فريب 
بدهد. داعش نيز يكي از همين گروه هاست. 
از اين رو تا زماني كه عوامل ياد ش��ده ادامه 
داشته باشد، همواره ش��اهد ظهور اين گروه 

يا ساير گروه هاي مشابه خواهيم بود.
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه محم��د ج��واد 
ظريف وزير ام��ور خارجه و مس��رور بارزاني 
نخست وزير اقليم كردس��تان عراق ساعاتي 
پي��ش در دي��داري در حاش��يه كنفران��س 
امنيتي مونيخ نس��بت به بازسازي داعش و 
فعاليت مجدد آن در عراق و افغانستان ابراز 

نگراني كردند.

 تقابل امريكا با ايران فشارها 
بر داعش را كاهش داده است

صنعت،معدن و تجارت

 طلسم اصالح قانون كار 
چه زماني شكسته مي شود

14

س��تاد انتخاب��ات كش��ور در اطالعي��ه اي از نامزدهاي 
يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اس��المي خواست كه 
ش��ماره حس��اب و نماينده مالي خود را ب��ه فرمانداري 
مركز حوزه انتخابيه اعالم كنند. در اطالعيه ش��ماره 14 
س��تاد انتخابات آمده است: در راس��تاي اجراي مواد 7 و 
8 قانون »ش��فافيت و نظارت بر تامين مالي فعاليت هاي 
انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسالمي« به اطالع 
نامزدهاي انتخاب��ات يازدهمين دوره مجلس ش��وراي 
اسالمي مي رساند، بايد در اس��رع وقت نسبت به تعيين 
يا افتتاح حس��اب نزد يكي از بانك ه��اي داراي مجوز از 

بانك مركزي اقدام و شماره حساب دريافتي را به همراه 
مشخصات نماينده مالي خويش به فرمانداري مركز حوزه 
انتخابيه خود اعالم كنند. به گزارش روز يكشنبه پايگاه 
اطالع رساني وزارت كشور، ارايه شماره حساب و نماينده 
مالي به جهت شفافيت مالي عملكرد تبليغاتي نامزدها و 
احزاب حامي آنها، ضروري است و تخلف از آن به استناد 
ماده )11( قانون مذكور جرم بوده و داراي مجازات است. 
يازدهمي��ن دوره انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي و 
نخستين ميان دوره اي پنجمين دوره مجلس خبرگان 

رهبري جمعه دوم اسفند برگزار مي شود. 

نامزدها شماره حساب و نماينده مالي خود را اعالم كنند

خبر
رييس ق��وه قضاييه گف��ت: مس��ووالن قضايي در 
جمه��وري اس��المي اي��ران و در تماس هاي��ي با 
مس��ووالن كش��ور عراق پيگيري موضوع شهادت 
سردار سليماني را در دس��تور كار دارند ضمن آنكه 
پرونده اي نيز در دادسراي تهران تشكيل و قضاتي 
مامور شده اند تا كار را با همكاري معاونت بين المللي 
قوه قضاييه و وزارت امور خارجه در كشور پيگيري 
كنند. به گزارش ايس��نا، آيت اهلل ابراهيم رييس��ي 
در بدو ورود به كرمان در جمع خبرن��گاران افزود: 
ان شاءاهلل اين كار با همكاري مس��ووالن عالي قوه 
قضاييه در عراق نيز دنبال مي شود و ما نيز مجدانه 
اين موضوع را پيگيري مي كنيم و يقين داريم پاكي 
خون شهيد سليماني سبب انتقام از قاتالن ايشان 
شده و در اين موضوع ترديدي نخواهيم داشت. وي 
تصريح كرد: شهيد سليماني نه تنها افتخاري براي 

مردم اين خطه و ايران اسالمي است بلكه افتخاري 
براي جهان اسالم است. وي با اش��اره به سفر خود 
به اس��تان كرمان براي حضور در مراس��م اربعين 
شهيد س��ليماني در كرمان گفت: ديدار و نشست 
با همكاران قضايي و س��ازمان هاي وابس��ته به اين 
قوه در استان كرمان به منظور بررسي و آشنايي با 
مشكالت اين حوزه در اس��تان كرمان و نشست با 
استاندار كرمان و نماينده ولي فقيه در استان كرمان 
در ش��وراي قضايي از جمله برنامه ه��اي اينجانب 
در سفر به استان كرمان اس��ت. رييسي بار ديگر با 
اشاره به شهادت سردار سليماني تصريح كرد: امروز 
بيش از هر زماني نف��رت به امري��كا و امريكايي ها 
برانگيخته شده و توجه جهان نسبت به سلحشوري 
و شخصيت حاج قاسم سليماني كه نماد مبارزه با 

تروريسم در دنيا بود، ايجاد شده است.

تشكيل پرونده ويژه شهادت سپهبد سليماني در دادسراي تهران

قضايي
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روي موج خبر

  ب�ورل: متعه�دم ب�راي حف�ظ برج�ام به 
صحبت هاي تمام طرف ها گوش دهم؛ ايسنا|

مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا گفت كه 
در دي��دار با وزي��ران امورخارجه روس��يه و چين 
درب��اره برجام رايزني كرده اس��ت. ج��وزپ بورل 
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا با انتشار 
پيام هايي در حس��اب كاربري خ��ود در توييتر از 
ديدارش با وزيران امورخارجه روس��يه و چين در 
حاش��يه كنفرانس امنيتي مونيخ خبر داد. وي در 
پيام هاي جداگانه نوشت: با سرگئي الوروف وزير 
امورخارجه روسيه درباره برجام رايزني كردم. من 
به عنوان هماهنگ كننده كماكان متعهد هستم كه 
به )صحبت هاي( تمام طرف هاي برجام به منظور 
حفظ اين توافق گوش دهم. بورل همچنين نوشت 
كه در دي��دار با وزير امورخارجه چي��ن نيز درباره 
نقش مهم اين كشور در برنامه جامع اقدام مشترك 

)برجام( گفت وگو كرده است.

  طبق مقررات هوانوردي درباره جعبه سياه، 
حق با ايران است؛  ايرنا|

وزير امور خارجه كانادا ب��ا تصريح اين مهم كه بر 
اساس كنوانسيون جهاني هوانوردي درخصوص 
مسائل مربوط به خواندن جعبه سياه، حق با ايران 
است، در عين حال گفت كه اطالعات جعبه سياه 
بايد بدون تاخير خوانده ش��ود. »فرانس��وا فيليپ 
شامپاني« در گفت وگو با بخش جهاني بي بي سي 
گفت: در ۳۰روز گذشته، ايران خواسته تجهيزات 
الزم براي خواندن اين جعبه هاي سياه را به دست 
آورد اما اگر بعد از ۳۰ روز اين اتفاق نيفتاده اس��ت 
پس باي��د به راه حل ه��اي ديگر فكر ك��رد. وي با 
يادآوري اينكه فرانس��ه به ايران پيشنهاد داده تا 
خواندن جعبه سياه در آن كشور انجام شود، گفت: 
اوايل، ايراني ه��ا با نهادهاي ايمني حمل و نقل در 
امريكا، كانادا و فرانس��ه تماس گرفتند و من متن 
مكاتبات آنه��ا را ديدم. تمام اي��ن نهادها به ايران 
گفته اند كه نمي ش��ود اين تجهي��زات را به ايران 
بفرستند.ش��امپاني افزود: اين تجهيزات را اصال 
نمي شود جابه جا كرد. اين تجهيزات بيشتر شبيه 
يك البراتوار هستند و نمي شود تمام يك البراتوار 
را ب��ه ايران برد. به گفته او، پيوس��ت ش��ماره ۱۳ 
كنوانسيون جهاني هوانوردي مي گويد كه اطالعات 

جعبه سياه بايد بدون تاخير خوانده شود.

  روايت ظريف از حضور در كنفرانس امنيتي 
مونيخ؛ توييتر|

محمد جواد ظريف وزير ام��ور خارجه ايران روز 
يكشنبه در پيامي توييتري، با اشاره به ديدارهاي 
خ��ود با مقام هاي كش��ورهاي ديگر در حاش��يه 
كنفرانس امنيتي مونيخ، دلي��ل اين رايزني ها را 
پيشبرد صلح و تنش زدايي در منطقه عنوان كرد. 
ظريف در صفحه توييتر خود نوش��ت: سه روز در 
مونيخ پايان يافت، جايي كه با بسياري از همتايان 
از سراسر جهان و همچنين بسياري از مقام هاي 
ديگر، انديش��كده ها، س��ازمان هاي مردم نهاد و 
نمايندگان رسانه ها در حاشيه كنفرانس امنيتي 
مونيخ ديدار كردم. وي در ادامه پيش��برد صلح و 
تنش زدايي در منطقه ما و فراتر از منطقه را دليل 

اين رايزني ها برشمرد.

  س�وريه يكي از محور هاي مه�م مقاومت 
است؛ خانه ملت|

رييس مجلس ش��وراي اس��المي كش��ورمان در 
مصاحبه با خبرنگاران گفت كه سوريه كشور دوست 
و برادر و يكي از محور هاي مقاومت است. حموده 
صباغ رييس مجلس س��وريه در مراسم استقبال 
از رييس مجلس كش��ورمان گفت: آنچه سوريه و 
جمهوري اسالمي را به يكديگر پيوند مي دهد، روابط 
بزرگي است كه مهم ترين آن مبارزه ما با تروريسم و 
تكفير و توطئه عليه كشورهايمان است. وي افزود: ما 
از همه اين سختي ها خواهيم گذشت و پيروزي هايي 
كه روزانه در ميادين نبرد به دس��ت مي آيد دليل 
روش��ني بر حتمي بودن پيروزي اراده س��خت در 

رويارويي با همه طرح هاي توطئه گرانه است.

  اي�ران از ظرفيت ه�اي حقوق بش�ري 
 براي محكومي�ت امريكا به�ره خواهد برد؛

 پايگاه اطالع رساني ستاد حقوق بشر|
در ديدار دبير س��تاد حقوق بشر جمهوري اسالمي 
ايران با هيات عراقي با تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي 
حقوق بش��ري براي محكوميت امريكا راهكارهاي 
پيگيري ابعاد حقوقي و كيفري ترور س��ردار شهيد 
حاج قاسم س��ليماني مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت. علي باقري كني معاون امور بين الملل و حقوق 
بشر قوه قضاييه ضمن تاكيد بر اينكه وظيفه اصلي 
دستگاه قضا اجراي عدالت است، اظهار كرد: شرط 
الزم و قطعي اجراي عدالت، رهايي از سلطه  بيگانگان و 
دستيابي به استقالل است و شهيد سليماني كه نقش 
برجسته اي در مقابله با تروريست هاي تهديدكننده 
امنيت و استقالل عراق داشت، حق پايان ناپذيري بر 
اجراي عدالت  ورزي و عدالت  گستري دارد و وظيفه 
ما است كه در پيگيري آمران و عامالن اين جنايت از 

هيچ تالشي فروگذار نكنيم.

  م�ردم اي�ران نيازي به امالي دموكراس�ي 
امريكايي ندارند؛ توييتر|

سخنگوي شوراي نگهبان خطاب به برايان هوك 
گفت: باالترين نرخ مشاركت در انتخابات مجلس 
نمايندگان امري��كا ۵۰.۴% )درص��د( و مربوط به 
سال ۱۹۱۴ بوده است و مردم ايران نيازي به امالي 
دموكراسي امريكايي ندارند. عباسعلي كدخدايي 
در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: »ترامپ 
هنوز از افتضاح استمداد از خارجي ها براي پيروزي 
بر رقباي خود رها نشده كه #هوك براي انتخابات 
ايران نس��خه مي پيچد. باالترين نرخ مشاركت در 
انتخابات مجلس نمايندگان امريكا ۵۰.۴% و مربوط 
به س��ال ۱۹۱۴ بوده! مردم اي��ران نيازي به امالي 

دموكراسي امريكايي ندارند.«

ايران2

روحاني همزمان با شروع نشست »اف اي تي اف« در پاريس تصريح كرد

تالش مان را مي كنيم   به ليست سياه برنگرديم
گروه ايران|

از روز گذش��ته نشس��ت »اف اي اتي اف« در پاريس 
ش��روع به كار كرد. در اين نشست قرار است نسبت 
به وضعيت ايران تصميم گيري شود. »اف اي اتي اف« 
طي سه سال گذشته ايران را از ليست سياه به ليست 
خاكستري درآورده است )در اين ارتباط صفحه ۳ را 
بخوانيد(. به گفته روحاني،  دولت وي باالترين تالش 
خود را كرده است تا وضعيت ايران در »اف اي اتي اف« 

به ثبات برسد. 
او روز گذشته در نشس��ت خبري خود گفت: اينكه 
گروه وي��ژه چه نظري خواهد داش��ت، بايد گفت ما 
تالشمان را انجام مي دهيم به ليست سياه برنگرديم، 
باز دولت تالشش را مي كند. ما در ليست سياه بوديم 
در دولت يازدهم به تعليق درآورديم تا مش��كل حل 
ش��ود اين لوايح براي حل نهايي ارايه ش��ده اس��ت. 
اميدواريم به ليست سياه برنگرديم. در شرايط امروز 
روابط بانكي آنچناني با دنيا نداريم كه بگوييم مشكلي 

پيش مي آيد اما براي آينده ما مهم است.
 روحاني گفت: مس��اله »اف اي اتي اف« مس��اله يك 
كشور و دو كش��ور نيس��ت. همه توافق كردند يا در 
ليست سفيد يا خاكستري هستند، فقط يك كشور 
در ليست سياه اس��ت و آن هم كره ش��مالي است، 
اميدواريم باز هم آنهايي كه مس��وول هستند تالش 
كنند تا مشكل حل شود. همچنين رييس جمهوري 
اس��المي ايران با بيان اينكه تحريم ه��ا ثمري براي 
دشمنان ما نخواهد داشت اعالم كرد كه ما هيچ گاه 
با ضعف پاي ميز مذاكره نمي رويم. به گزارش ايسنا، 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني در ابتداي 
نشست خبري خود با رسانه هاي داخلي و خارجي با 
تبريك ايام ميالد دختر پيامبر اس��الم و قدرداني از 
حضور مردم در مراس��م راهپيمايي ۲۲ بهمن گفت: 
سالي كه گذشت، مثل س��ال قبل سال پرماجرايي 

براي ايران بود. 
از آغاز س��ال با س��يل در ۲۵ استان كش��ور مواجه 
بوديم كه حادثه اي بي س��ابقه در تاري��خ ايران بود و 
بعد هم ح��وادث طبيعي غيرمترقبه ديگري رخ داد. 
شهادت س��ردار سليماني كه براي همه مردم ما يك 
واقعه بسيار سخت بود و در عين حال حضور باشكوه 
مردم در مراسم تشييع ايشان نشان داد مسيري كه 
انتخاب كردند را ادامه خواهند داد. همچنين حادثه 
هواپيماي اوكرايني كه موجب تاثر همه مردم شد و 
حادثه  كرم��ان كه برخي از هموطنان جان خود را از 

دست دادند.

  تحريم ها ثمري براي دشمنان ما 
نخواهد داشت

وي اف��زود: برخالف هم��ه اينها مردم ايس��تادگي 
بي نظيري در برابر فش��ارهاي خارجي از خود نشان 
دادند و در حالي كه دش��من مي خواست شرايط ما 
بسيار س��خت باشد اما همه شاخصه هاي ما از لحاظ 
اقتصادي اجتماعي و امنيتي نشان مي دهد كه همه 
فشارهاي امريكايي ها را پشت سر گذاشتيم و نسبت 
به سال گذشته اوضاع بهتري داريم هرچند فشارها 
افزايش يافته است. روحاني با بيان اينكه اين تحريم ها 
ثمري براي دش��منان ما نخواهد داشت، اظهار كرد: 
آنان مي خواهند با فشار حداكثري به ما شرايطي را 
ايج��اد كنند كه دولت با ضعف به مي��ز مذاكره برود 
اما اين نش��دني اس��ت. ما هيچ گاه با ضعف پاي ميز 
مذاكره نمي رويم. رييس جمهور گفت: وقتي آمارها 
را با س��ال هاي قبل از اين دولت مقايس��ه مي كنيم، 
مي بينيم علي رغم تحريم و فشار داريم اقتصاد بدون 
نفت را ب��راي اولين بار در تاريخ جمهوري اس��المي 
تجربه مي كنيم و ديديم كه كش��ور بدون نفت قابل 
اداره اس��ت. البته ممكن است پيشرفت ما كند شده 
باش��د، اما وقتي آمارها را در بخش انرژي كشاورزي 
گردشگري و صنايع نگاه مي كنيم مي بينيم كه نه تنها 
شرايط ما مناسب است، بلكه آمارها مي گويد كه اوال 
ملت ما چقدر فداكارانه در اين دو سال در صحنه بودند 
و چقدر خادمان ملت در سراس��ر كشور تالش هاي 

خود را براي كشور انجام داده اند.

  دشمن پاي ميز مذاكره بازمي گردد
وي ادامه داد: ضمن تشكر از همه مردم اعالم مي كنم 
كه ما س��ال آينده هم همين رون��د را با قدرت ادامه 
مي دهيم و باالخره اين دشمن خواهد بود كه پاي ميز 
مذاكره بازمي گردد و در شرايط عادالنه به ميز مذاكره 
باز مي گردند كما اينكه در گذشته هم آنها بودند كه به 
ميز مذاكره برگشتند، البته االن هم از ما مي خواهند 
مذاكره كنيم، ولي ش��رايط عادالنه بايد حاكم باشد. 
روحاني تاكيد كرد: س��ال آينده سال خوبي خواهد 
بود و پيشرفت اقتصادي خواهيم داشت و روند خود 
را ادامه مي دهيم و در برابر اين مش��كالت تحريمي 
دشمن ايستادگي خواهيم كرد. روحاني در پاسخ به 
سوال خبرنگار شبكه خبر مبني بر طرح پيشنهادي 
ايران به س��ازمان ملل در رابطه با طرح صلح هرمز، 
گفت: براي همه جهانيان روش��ن اس��ت كه در اين 
منطقه صلح و ثبات بدون مش��اركت و حضور ايران 
امكان ناپذير اس��ت. وي ادامه داد: ما همواره دنبال 
امنيت در اين منطقه بوديم. شهيد سليماني ما جزو 
سرداراني بود كه دنبال ثبات و امنيت در خاورميانه 
و خليج فارس بود. آخرين تالش��ش هم در مس��ير 
گفت وگو با نخست وزير عراق بود كه ناجوانمردانه به 

شهادتش رساندند.

  كشورهاي منطقه بايد به صلح در منطقه
 استقرار ببخشند

رييس جمه��ور تصري��ح ك��رد: اين طرح ب��ه همه 
كشورهاي عضو س��ازمان ملل و دبيركل ارسال شد. 
به طور رسمي براي همه س��ران كشورهاي منطقه 

ارس��ال كردم. برخي كش��ورهاي منطقه به خوبي 
اس��تقبال كردند و برخي پاس��خ صريحي ندادند. ما 
همگان معتقد هستيم كه كشورهاي منطقه بايد به 
صلح در منطقه اس��تقرار ببخشند و همه كشورهاي 
منطقه بايد از صلح در منطقه برخوردار باش��ند. اگر 
بخواهيم برخي كش��ورها از صلح برخوردار باشند و 

برخي نه، به صلح پايدار نخواهيم رسيد.

  شرايط ما از دو سال پيش بهتر است
رييس جمهور در پاسخ به پرسش روزنامه اطالعات 
درباره پيغام هاي كشورهاي دوست براي خارج شدن 
از بن بس��ت برجام و نيز اينكه آيا در صورت انتخاب 
مجدد ترامپ به عنوان رييس جمهوري امريكا امكان 
دستيابي به توافق يا گشايش وجود دارد، يا نه، اظهار 
كرد: براي م��ا فرقي نمي كند چه حزب��ي در امريكا 
حاكم باشد. منافع ملي براي ما مهم است. يك گروه 
در امريكا معتقد است با فشار مي تواند ايران را مجبور 
كند كه آنچ��ه مي خواهيم انجام دهند و گروهي هم 
مي گويند بايد مذاكره شود در دولت قبلي امريكا اين 
توافق انجام شد كه سخت هم بود، اما در زمان اجراي 
آن گروه دوم بر س��ر كار آمد و راهكار خود را تحميل 
كردن مواردي به ايران اعالم كرد نه اينكه بخواهد با 

ايران توافق كند.
وي افزود: با فش��اري كه برخي كشورهاي منطقه و 
رژيم صهيونيستي وارد آوردند تصور اين بود كه اگر 
فشار حداكثري به ايران بياورند طي سه يا چهار ماه 
ايران تس��ليم مي ش��ود و ما مجبورمي شويم كه آن 
پكيج پيشنهادي امريكا را بپذيريم اما از آن روز ۲۰ 
ماه مي گذرد و شرايط ما از دو سال پيش بهتر است، 
هم در منطقه و هم در كش��ور. رييس جمهور با بيان 
اينكه آنان مي خواستند بگويند كه ما بدون توافق با 
امريكا نمي توانيم زندگ��ي را بگذرانيم، گفت: امروز 
كس��ي نيس��ت كه با چنين حرفي كه آنان مي زدند 
موافق باش��د، و ما با كمي سختي زندگي مي كنيم و 

اين شرايط را پشت سر مي گذاريم.

  روحاني هيچ ليستي ندارد
روحاني در پاسخ به پرس��ش خبرگزاري تسنيم در 
ارتباط با فضاي انتخاباتي گفت: امروز ش��اهد شور و 
نش��اطي در جامعه هستيم و مي خواهيم به حداكثر 
برسد. حتما انتخابات پرشور به نفع همه است. حتما 
امريكايي ها از انتخابات با حضور حداكثري خوشحال 

نمي شوند.
وي ادام��ه داد: نگران بودم نكند ش��رايط به گونه اي 
پيش برود ك��ه رقابت نباش��د. وقتي رقابت باش��د 
انتخابات سالم هم باشد مشاركت نمي شود. روحاني 
تصريح كرد: در گزارشي كه وزارت كشور به من داد، 
اعالم كرد هفتاد حوزه رقابتي نيست. من امروز ظهر 
پرسيدم آخرين گزارش��ي كه دادند فقط ۴۴ حوزه 
رقابتي نيست. اين براي من خيلي خوشحال كننده 

بود.
روحاني تاكيد كرد: دولت درانتخابات هيچ دخالتي 
ندارد، ما هيچ ليستي نداريم، روحاني هم هيچ ليستي 
ندارد. اميدوارم ما با مجلسي بسيار خوب و با روحيه 

جديد رو به رو باشيم.

  شايعه استعفايم را شديدا تكذيب مي كنم
رييس جمهور در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه 
هر چند وقت يك بار ش��ايعاتي در فضاي مجازي در 
خصوص استعفاي شما منتشر مي شود، يك بار براي 
هميش��ه صريحا موضع خود را در اين مساله مطرح 
كنيد و اينكه به نظر ش��ما اين شايعات با چه هدفي 
مطرح مي ش��ود؟ گفت: اس��تعفا معنا ندارد و از آغاز 
انتخابات كه آمديم به م��ردم وعده و قول داديم و تا 
ساعت آخر ان شاءاهلل پاي وعده و قول خود مي مانيم 
و تالش مي كنيم تا ح��د امكان اين وعده ها را عملي 

كنيم.
روحاني ادامه داد: هيچ وقت به دنبال استعفا نبودم، 
ولي در همان روزه��اي اول دولت در حالي كه هنوز 
مراسم تحليف انجام نشده بود و مسائل اقتصادي آن 
روز مطرح بود خدمت رهبري گفتم كه اگر كسي يا 
دولت بهتري وجود دارد ك��ه مي تواند خدمت كند 
من حاضرم كنار بروم، اما ايش��ان ش��ديداً رد كردند 
و گفتند دوس��ت دارم تا آخري��ن روز خدمت كنيد. 

رييس جمهور يادآور شد: در سال ۹۷ هم باز به دليل 
مس��ائلي كه در دولت پيش آمد همين موضوع را با 
ايشان مطرح كردم و ايشان اين بار گفتند كه من حتي 
يك س��اعت زودتر هم اجازه نمي دهم كه كار دولت 
خاتمه يابد. من اين شايعه را شديداً تكذيب مي كنم، 

دولت تا آخرين روز پاي كار خود مي ماند.

  هر زمان عربستان آماده باشد 
آماده گفت وگو هستيم

روحاني در پاس��خ به پرسش خبرنگار المسيره يمن 
كه درباره ارتباط ايران وعربستان بود، گفت: همواره 
كشورهايي بودند كه براي ما پيغام هايي در اين زمينه 
مي آوردند مثل پاكستان، عراق و كشورهاي اروپايي. 
ما هميشه پاسخ داديم كه مشكل ما پيچيده نيست و 
هر زمان عربستان آماده باشد آماده گفت وگو هستيم.

وي ادامه داد: مهم ترين مساله در منطقه مساله يمن 
است. عربس��تان فكر مي كرد يمن را با چند هفته يا 
چند ماه مي تواند تسليم كند؛ اما تا امروز هم خودش 
گرفتار و هم مردم يمن را گرفتار كرده است. روحاني 
خاطرنشان كرد: البته اگر عربستان دست از تجاوزش 
در يمن بردارد ش��رايط براي گفت وگ��و و مصالحه 
آماده  تر خواهد بود. ما معتقديم مس��اله يمن بايد به 
خود مردم يمن واگذار شود و كشورهايي كه دخالت 

كردند غرامت بدهند.

  هيچ موقع انتخابات را زير سوال نبردم
و نمي برم

وي در پاسخ به پرس��ش خبرگزاري فارس مبني بر 
اينك��ه علت مطرح كردن مس��اله انتصابات به جاي 
انتخابات از سوي او چيست؟ اظهار كرد: اگر اين طور 
كه شما مي گوييد رييس جمهوري درباره انتخابات 
بگويد حتما خوب نيست! اما من هيچ موقع انتخابات 
را زير س��وال نبردم و نمي برم. انتخابات ركن ركين 
اس��ت و همه اركان كش��ور به صورت مس��تقيم يا 
غيرمستقيم با انتخابات روي كار آمده اند. همه حرف 
من از روز اول اين بوده كه نگذاريم انتخابات تبديل 

به انتصابات شود.
روحاني تصريح كرد: اگر انتخابات نيس��ت، پس چرا 
من اين همه دعوت مي كنم كه مردم شركت كنند اگر 
انتصابات است پس چرا من اين همه اصرار مي كنم كه 
نهادهاي نظارتي سخت گيري را كم كنند تا مشاركت 
بيشتر ش��ود. اصال انتصابات نيست و حتما ما امروز 

انتخابات داريم. 
رييس جمه��ور تاكي��د ك��رد: حاال ممكن اس��ت از 
فرآيندها به طور كامل راضي نباشيم اما نبايد به خاطر 
فرآيندها همه انتخابات را رد كنيم و با صندوق ها قهر 
كنيم. من افتخار مي كن��م كه در دو انتخابات با راي 
مردم انتخاب شدم اگر اين نبود كه من مشروع نبودم 
و بقيه نهادها هم مثل مجلس مش��روع نبودند، پس 

ان شاءاهلل همه به صحنه بيايند و راي دهند.
روحاني در ادامه نشس��ت خبري اظهار كرد: همه ما 
احزاب و جناح ها بايد از اين ذهنيت خارج شويم كه 
يك جناح بايد حرف بزند؛ معني ندارد كه در كشور 
ي��ك جناح فقط حاكم باش��د، ما باي��د تالش كنيم 

اعتماد مردم را برگردانيم.

  مساله بنزين، تصميم همه حاكميت بود
وي در ادامه با اشاره به حوادث آبان ماه گفت: در آبان 
عالمتي داده شد كه غلط بود. در غروب جمعه عالمت 
غلط داده شد. صبح جمعه مساله بنزين به مردم اعالم 
ش��د و خريد و فروش انجام مي شد. غروب جمعه در 
فضاي مجازي حركت هايي شد كه گويي موضوعي 
اختالفي است و شكاف حاكميتي را به نادرست القا 
كردند. حتي عده اي گفتند يكش��نبه صبح قيمت را 
برمي گردانيم؛ ذهن مردم را مغشوش كردند، در حالي 
كه اين تصميم همه حاكميت بود. تصميم در شوراي 
عالي اقتصاد كه هر س��ه قوه عضو آن هستند گرفته 
شد و رهبري هم تاييد كردند. روحاني گفت: تا صبح 
يكشنبه اين ترديد را نش��ر مي دادند. تا مقام معظم 
رهبري اين موضوع را در بياناتش��ان تصريح كردند. 
شب و روز دوشنبه مشكلي نداشتيم. مشكل در شنبه 
و يكش��نبه بود و از شبهه افكني آغاز شد. روحاني در 
پاسخ به پرس��ش خبرنگار نيويوركر مبني بر تعداد 
كش��ته هاي آبان ماه گفت: در اين حادثه رسانه هاي 

خارجي مبالغه عجيب و غريبي كردند. صد نفر صد 
نفر باال بردند تا هزار نفر را رد كردند. از ابتدا هم گفته 
بودم مش��خص شوند كساني كه از نيروهاي خودي، 
بس��يج، انتظامي، مردم عادي و عابر مشخص شوند 
و آنهايي كه جزو معترضي��ن بودند، به مركز نظامي 
تهاجم كردند مش��خص ش��وند. اين آمار در اختيار 
پزشكي قانوني كشور است آنها مي توانند اعالم كنند 
و مشكلي نيست. آمار واقعي با آمار در رسانه ها فاصله 

زيادي دارد.

  مكانيسم ماشه به نفع هيچ كس نيست
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري الجزيره 
مبني بر اينكه نظر او درباره ب��ه خطر افتادن برجام 
و فعال ش��دن مكانيسم ماشه چيس��ت، اظهار كرد: 
صرف چند هفته آينده هيچ اتفاقي نمي افتد در برجام 
تعهداتي ما داريم و تعهداتي هم طرف مقابل. بعد از 
خروج امريكا ما تعهدات خود را كاهش داديم و امروز 
در فعاليت هسته اي به تعهدات برجام پايبند نيستيم، 
بلكه به آژانس پايبنديم. روحاني تاكيد كرد: بعد از اين 
روندي كه برخي كشورهاي اروپايي طي كردند همان 
استفاده از مكانيسم ماشه بود كه گفتيم چنين عملي 
از لحاظ حقوقي درست نيست و اين را به آقاي جوزف 
بورل هم در تهران گفتيم كه او به نظر مي رسيد پاسخ 

من را پذيرفته يا الاقل براي آن جوابي ندارد.
رييس جمهور تصريح كرد: ما به اروپايي ها گفتيم كه 
استفاده از اين مكانيس��م به نفع هيچ كس نيست و 
خودشان مي دانند كه در پايان آن چه اتفاقي مي افتد. 
اين را در نامه اي صريحا به رهبران كشورهاي اروپايي 
اعالم كردم و آقاي بورل هم گفت كه فعال براي زمان 
نامعلومي اين مكانيسم را كنار گذاشتيم و اميدواريم 
كه اروپا هم راهي براي رسيدن به يك شرايط مناسب 
پيدا كند و همه به برجام بازگرديم. رييس جمهور در 
ارتباط با سرنوش��ت لوايح چهارگانه گفت: دعاي ما 
اين اس��ت كه وقتي مجلس آينده تشكيل مي شود 
و روز جمع��ه كه م��ردم پاي صن��دوق راي مي روند 
مجل��س و دولت ب��ا هماهنگي بيش��تري روي اين 
موضوع كار كنند. وي ادامه داد: جاي تاسف است كه 
لوايح مختلفي به مجلس داديم و برخي از آنها مورد 

بررسي قرار نگرفت. 
روحاني گف��ت: اليحه جام��ع انتخابات ك��ه ماه ها 
دول��ت روي آن كار كرد و اليحه بس��يار خوبي بود و 
ما مي خواستيم ماه ها پيش تصويب شود، متاسفانه 
كنار رفت. سه اليحه مهمي كه براي مساله شفافيت، 
تعارض منافع و فس��اد داديم هنوز مورد رس��يدگي 
نهايي قرار نگرفته اس��ت. روحان��ي گفت: دولت دو 
اليحه مهم به مجل��س داد يكي پالرمو و يكي الحاق 
به كنوانس��يوني بود كه براي مبارزه با مسائل مالي 
تروريسم بود. در مجلس هم خوب مورد بررسي قرار 
گرفتند ش��وراي نگهبان هم فق��ط در يك مورد كه 
قابل تقاهم بود مشكل داشت و مابقي را بررسي كرد.

رييس جمهور گف��ت: اما متاس��فانه اي��ن لوايح به 
مجم��ع رفت ن��ه ب��ا روال معمولي كه هميش��ه در 
مجمع مي شناسيم. شوراي نگهبان اگر ايراد گرفت 
و ب��ه مصلحت نديد آن وق��ت آن اليحه را به مجمع 
مي فرس��تد كه داوري كند. اخيرا مرس��وم شده كه 
گروهي در مجمع به عنوان ناظر و هيات عالي نظارت 
بيايند بگويند اين اليحه اي كه مجلس تصويب كرده 
با مصوبات مجمع نمي خواند. روحاني گفت: اين روند 
در قانون گذاري خيلي سابقه طوالني ندارد. مجمع 
كه قرار بود اختالف شوراي نگهبان و مجلس را رفع 
كند خودش ش��ده طرف دعوا. اين دو اليحه گرفتار 
اين روند شده است. اين لوايح را كه دولت به مجلس 
فرستاده قبول دارد، مدت ها فكر كرده بررسي كرده 
كه به مصلحت كش��ور است مجلس هم به مصلحت 
ديده است. امام بياني در آغاز تشكيل مجمع گفته اند، 
اگ��ر چيزي را دول��ت گفت مصلحت كش��ور و الزم 
است و كميس��يون مجلس همين تشخيص را داد و 
پارلمان هم اين تشخيص را داد كافي است؛ حاال براي 
احتياط جمعي را بين مجلس و شوراي نگهبان تعيين 
مي كنم. رييس جمهور يادآور ش��د: متاسفم از آنچه 
پيش آمده اما از توان دولت خارج است. آنقدر مكاتبه 
كرديم و نامه نوش��تيم. من به رهبري نامه نوشتم و 
مقام معظم رهبري صريحا فرمودند نسبت به لوايح 
دولت مخالفت ندارم. اما اين لوايح در اين پيچ گرفتار 

شده است. وي در ارتباط با تصميم گروه ويژه اقدام 
مالي نس��بت به ايران گفت: اما اينكه گروه ويژه چه 
نظري خواهد داشت، بايد گفت ما تالشمان را انجام 
مي دهيم به ليست سياه برنگرديم، باز دولت تالشش 
را مي كند. ما در ليست سياه بوديم در دولت يازدهم 
به تعليق درآورديم تا مشكل حل شود اين لوايح براي 
حل نهايي ارايه شده است. اميدواريم به ليست سياه 
برنگرديم. در ش��رايط امروز روابط بانكي آنچناني با 
دنيا نداريم كه بگوييم مشكلي پيش مي آيد اما براي 
آينده ما مهم اس��ت. روحاني گفت: مساله اف اي تي 
اف مساله يك كش��ور و دو كشور نيست. همه توافق 
كردند يا در ليست سفيد يا خاكستري هستند، فقط 
يك كشور در ليست سياه است و آن هم كره شمالي 
اس��ت، اميدواريم باز هم آنهايي كه مسوول هستند 

تالش كنند تا مشكل حل شود.

  كلمه ناكارآمدي كه دوستان رقيب به كار 
مي برند درست نيست

وي تصريح كرد: كل اضافه درآمد بنزين به مردم داده 
مي ش��ود. تورم نقطه به نقطه ما از ۵۲ به ۲۶ رسيد. 
دولت و مردم اين كار را كرده اند. اينكه گفته مي شود 
دولت ناكارامد است يعني چه؟ مقايسه دولت امروز 
در تحريم با دولت هاي پيش��ين آس��ان است. ۶۰۰ 
ميليون متر مكعب گاز در روز مصرف مي كنيم. اينكه 
توليدمان به يك ميليارد مي رسد در پايان سال يعني 

دولت ناكارامد است؟ 
آخر دولت پتروش��يمي ما دو برابر مي ش��ود تا آخر 
دولت، بنزين مان بيش از دوبرابر مي شود. اين كلمه 
ناكارامدي كه دوستان رقيب به كار مي برند درست 
نيست. در شرايطي كه فشار امريكا روي ماست بايد 
به ما كمك كنند. حتما مجلس و قوه قضاييه و دولت 

تنها قدرتشان كم است.

  همه نهادهاي ما 
براساس انتخابات شكل گرفته است

وي در پاسخ به پرس��ش خبرنگار روزنامه سازندگي 
مبني بر اينكه او چه تالش��ي براي بهتر برگزار شدن 
انتخابات با ش��وراي نگهبان داش��ته و اينكه مقصود 
وي از س��خنانش درباره انتخابات در ۲۲ بهمن چه 
بود، اظهار كرد: سخنانم در ۲۲ بهمن اين بود كه اگر 
رژيم گذشته از مردم سوال مي كرد و حاضر مي شد 
نظر مردم را درباره نظام بشنود و از آنان نظرخواهي 
مي كرد ديگر نيازي به انقالب نبود و مردم مي گفتند 

كه چه مي خواهند.
روحاني تاكيد كرد: آنان اين كار را نكردند و مردم هم 
در روند انقالب حكومت مردمساالر را برگزيدند و يكي 
از داليل آن هم همين بود كه در هر موعد الزم از مردم 
درباره مسائل نظرخواهي شود. وي با بيان اينكه امروز 
همه نهادهاي ما براساس انتخابات شكل گرفته است، 
ادامه داد: رژيم گذش��ته انتخابات و نظر مردم را زير 
پا گذاش��ت و قلدري كرد اما انقالب ما با انتخاب، راه 
امام را برگزيدند و انقالب كردند براي اينكه انتخابات 
زنده بماند. روحاني با بيان اينكه س��خن ما اين است 
كه انتخابات براي ما اهميت فوق العاده اي دارد، اظهار 
ك��رد: در انتخابات پيش رو ه��م بايد گفت كه وقتي 
مي آيم در س��خنراني صحبتي مي كنم كه در آن به 
مساله مهمي اشاره مي كنم، پيشاپيش بدانند كه من 
تالشم را كردم، پيام دادم، نامه نوشتم و حرف زدم اما 
به نتيجه نرسيدم، ولي اگر اين را نگويم يعني به مردم 
خيانت كردم و من حاضر نيستم به مردم خيانت كنم. 
حاال اينكه بيايم همه نامه هايي كه به شوراي نگهبان 
درباره انتخابات نوش��تم و همه روندي كه طي شده 

را جزو به جزو اعالم كنم فكر نمي كنم الزم باشد.
رييس جمهور افزود: ما االن مردم مان در برابر س��ه 
گزين��ه انتخاب مح��دود، انتخاب مطل��وب و بدون 
انتخاب هستيم كه از نظر برخي ممكن است انتخاب 
مطلوب امكان نداش��ته باش��د اما آيا بايد انتخابات 
مح��دود را هم كنار بگذاري��م و كل انتخابات را كنار 
بگذاريم؟ اين انتخابات ممكن است مطلوب صد در 
صد ما نباشد، اما امروز بهترين كار اين است كه برويم 
پاي صندوق هاي انتخابات و راي بدهيم. وي در پاسخ 
به پرس��ش فرانس ۲۴ درباره اينكه با روي كارآمدن 
مجلس بعدي كار دولت سخت تر مي شود يا نه و اينكه 
دول��ت او مي تواند تحريم ها را رفع كند يا خير اظهار 
كرد: اين كار س��ختي اس��ت. دولت را زماني تحويل 
گرفتم كه در تحريم بوديم و البته ش��رايط به شكلي 
بود كه خيلي اميد به موفقيت در مذاكرات نبود، اما 
با اميدواري كار را دنبال كرديم و به نتيجه رسيديم 
هرچند با تاخير انجام شد اما انجام شد و بعد از آن با 
دولتي نااهل مواجه ش��ديم كه با همه تمدن جهاني 
نااهلي مي كند و تحري��م حداكثري را به ما تحميل 
كردند، اما اينكه موف��ق خواهيم بود كه تحريم ها را 
زير پا بگذاريم بايد بگويم ك��ه ما از فرصت هايي كه 
پيش آمده استفاده كرديم و در همين شرايط تحريم 
هم وارد به اتحاديه اقتصادي به اس��م اوراسيا شديم 
و در همين روند تحريم هم با كشورهايي براي زيرپا 
گذاش��تن تحريم كار مي كنيم و ضمنا طرح صلحي 
را هم پيش مي بريم كه با كشورهاي منطقه شرايط 

بهتري را تجربه كنيم.
روحان��ي تاكيد كرد: ام��ا اينك��ه در مجلس بعدي 
شرايط ما سخت مي شود هنوز زود است كه قضاوت 
كنيم توقع من اين است كه دولت و مجلس بتوانند 
ف��ارغ از اينكه ك��دام گروه در مجلس دس��ت باال را 
دارد و اصولگراي��ان باالتر هس��تند ي��ا اعتداليون يا 
اصالح طلبان، براي پيگي��ري لوايح ملي كار خود را 
دنبال كنند. ما نسبت به مجلس آينده هر فرم و شكلي 
داشته باشد چه اصولگرا باشد چه برخي شان اصولگرا 
نباشند كار ما اين اس��ت كه به قانون اساسي متعهد 

باشيم و اين ميثاق بين ما و مجلس باشد.
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3 كالن

گزارش»تعادل«ازچالشايراندرمسيرپرپيچوخم»افايتياف«

به اميد ماندن در ليست خاكستري
گروه اقتصاد كالن|آيسان تنها|

 گروه ويژه اقدام مالي در آخرين اجالس خود اعالم كرده بود 
اميدي به اجراي تمامي تعهدات اعالم شده از سوي ايران 
ن��دارد و البته تهديد كرده بود كه اگر ايران اليحه الحاق به 
كنوانسيون پالرمو و مبارزه با تامين مالي تروريسم را تعيين 
تكليف نكند اين بار روانه ليست سياهش خواهد كرد. در 
طرف ايران اما انفعالي ديده مي شود. تصميم گيران به توافق 
نرسيدند و لوايح تعيين تكليف نشده اند. در اين ميان وزير 
اقتصاد اما اميدوار اس��ت و مي گويد ايران از 42 بند برنامه 
عمل خود به 36 مورد عمل مي كند و شايد فرصتي ديگر... 
به گزارش تعادل، تير ماه سال 1395 بود كه گروه ويژه اقدام 
مالي »اف اي تي اف« در بيانيه خود در اجالس پوسان پس 
از حدود 8 س��ال، اقدام متقابل عليه ايران را براي يك دوره 
12ماهه جهت رفع نواقص و ضعف ه��اي خود به ويژه در 
زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم به حالت تعليق در آورد.

»اف اي تي اف« در بيانيه خود اعالم كرده بود كه از اقدامات 
اخير اي��ران از جمله تصويب قانون مب��ارزه با تامين مالي 
تروريسم، ارايه تعهدات سياس��ي و تصميم به استفاده از 
كمك هاي فني نهاد مذكور استقبال كرده و اعالم كرد تصور 

مثبتي از تالش هاي ايران در اين زمينه شكل گرفته است.
اين سخنان در حالي مطرح مي شد كه از تيم مذاكره كننده 
ايراني خبر مي رسيد كه تالش هاي سختي براي به تعليق 
درآوردن اس��م ايران از ليس��ت اقدامات مقابله اي صورت 
گرفته چرا كه البي صهيونيس��تي قدرتمندي مصرانه در 
تالش و رايزني بودند كه مانع از بهبود جايگاه ايران در تعامل 
با » اف اي تي اف« شوند و حتي به دنبال آن بودند كه بيانيه 

شديدتري عليه ايران منتشر شود.
آن مقطع نگراني ها از اين بود كه هنوز نام ايران از ليس��ت 
كشورهاي غير همكار خارج نش��ده و البته اين اميدواري 
وجود داشت كه پس به زودي كشور در ليست كشورهاي 

همكاري قرار گيرد.
بخش��ي از متن بيانيه ژوئن 2016 »اف اي تي اف« به اين 
شرح است: »...گروه ويژه اقدام مالي اقدام هاي متقابل عليه 
ايران را براي مدت 12ماه به تعليق درآورده است تا پيشرفت 
ايران در اجراي برنامه اقدام را زيرنظر بگيرد. اگر اين گروه در 
پايان دوره به اين نتيجه برسد كه ايران در اجراي برنامه اقدام 
پيشرفت كافي نداشته است، درخواست آن براي اقدام هاي 
متقابل دوباره وضع خواهد شد. اگر ايران در اين دوره زماني 
به تعهدات خود در برنامه اقدام پايبند باشد، گروه ويژه اقدام 
مالي گام هاي بعدي را از اين حيث مدنظر قرار خواهد داد 
تا زماني كه برنامه اقدام به طور كامل به اجرا درنيامده است 
ايران در بيانيه عمومي گروه باقي خواهد ماند. تا زماني كه 
ايران اقدامات الزم براي رفع كاستي هاي بيان شده در برنامه 
اقدام را اجرا نكند، گروه ويژه اقدام مالي از ريسك تامين مالي 

و... نگران خواهد ماند.«
گروه ويژه اقدام مالي در اين بيانيه به ايران به مدت يكسال 

فرصت داده بود كه در جهت رفع نگراني ها اقدام كند.

     اولين تمديد
 اجالس بعدي كه قرار بود درباره ايران تصميم گيري شود. 
در تير ماه سال 1396 در والنسيا )اسپانيا( بود. در اين دوره 
نشست اين گروه بين المللي، تصميم بر اين بود كه »با توجه به 
پايبندي تهران به تعهدات خود، همچنان اين محدوديت ها 
معلق باقي بماند. اين نهاد در عين حال در بيانيه خود تاكيد 
كرده است كه تا زمان اجراي تمامي اقدامات الزم براي رفع 
كاستي هاي شناسايي شده، ايران را به طور دايمي از ليست 
سياه خارج نمي كند. در متن بيانيه »اف اي تي اف« آمده بود 
كه اين سازمان از تعهد سياسي سطح باالي ايران براي رفع 
نقايص استراتژيك خود در بخش مبارزه با پولشويي و تأمين 
مالي تروريسم و تصميم تهران براي دريافت كمك فني در 
جهت اجراي برنامه عملياتي )Action plan( استقبال 
مي كند. بيانيه مي افزايد: »در پي اثبات تعهد سياسي ايران و 

گام هاي مربوطه در چارچوب برنامه عملياتي خود، كارگروه 
اقدام مالي تصميم گرفته است كه به تعليق تدابير متقابل 
ادامه دهد. اين كارگروه همچنان به كنترل و نظارت بر روند 
پيشرفت در اجراي برنامه عملياتي ادامه خواهد داد و گام هاي 

بعدي را درنظر خواهد گرفت«.
در بخش ديگري از بيانيه كارگروه اقدام مالي آمده است: » 
كارگروه اقدام مالي نسبت به خطر تأمين مالي ]گروه هاي[ 
تروريست از جانب ايران و تهديدي كه اين مساله متوجه 
نظام مالي بين المللي مي كند، توجه دارد. از اين رو، كارگروه 
اقدام مالي از اعضاي اين سازمان مي خواهد كه در تطابق با 
توصيه نامه 19 كارگروه اقدام مالي، همچنان به نهادهاي 
مال��ي خود توصيه كنند كه در رواب��ط تجاري و معامالت 
با اش��خاص عادي و حقوقي از ايران تالشي فزاينده به كار 
بندند. كارگروه اقدام مالي از ايران مي خواهد تا نقايص خود 
در حوزه پولشويي و تأمين مالي تروريسم را به طور كامل 

برطرف كند«.

   آغاز تغيير لحن در بيانيه تير 97
مهلت يك س��اله ديگري هم تمديد شد ولي همچنان در 
داخل ايران براي افزايش تعامل ب��ا »اف اي تي اف« اتفاق 
نظري صورت نمي گرفت. اي��ن در حالي بود كه همچنان 
تي��م مذاكره كننده از طرف اي��ران مصرانه تالش مي كرد 
تعليق ايران از ليست س��ياه تمديد شود. در بيانيه تير 97 
»اف اي تي اف« مواردي مطرح ش��ده بود كه به نسبت تازه 
بود و تغيير جهت گروه ويژه اقدام مالي را نشان مي داد. ديگر 
خبري از مسروري بيانيه نويسان نبود و البته ديگر هم مدت ها 
به صورت يكساله تمديد نشد و فقط 4 ماه به ايران فرصت 
داده شد. اين وضعيت در حالي بود كه ترامپ نيز از برجام 
خارج شده و قدرت چانه زني موافقان گسترش همكاري با 

FAT F را كاهش داده بود. 
در هر صورت در بيانيه عمومي گروه اقدام مالي مربوط به 
ايران آمده است كه »از عدم اقدام ايران جهت اجراي برنامه 
اقدام خود در راستاي رفع كمبودهاي چشمگير مربوط به 
مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم متاسف 

است.« 
در ادامه اين بيانيه ذكر ش��ده بود: »با توجه به تالش هاي 
مستمر دولت ايران براي نهايي كردن و تصويب قوانين مبارزه 
با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم، كارگروه اقدام 
مالي در نشست اين هفته تصميم گرفت كه تعليق اقدامات 
تقابلي ادامه يابد. از ايران انتظار فوري داريم كه با پيشرفت 
سريع در مسير اصالحي، تضمين كند با تكميل و اجراي 
اصالحات ضروري مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با 
تامين مالي تروريسم به ويژه وضع قوانين الزم، تمامي موارد 

باقي مانده در برنامه اقدام را رفع خواهد كرد.« 
در بيانيه عمومي گروه اقدام ويژه مالي، از ايران خواسته شده 
بود كه اقدام هاي باقي مانده را انجام دهد. كه در اين بيانيه به 
9 مورد اشاره شده بود از جمله آنكه »به نحو مناسبي تامين 
مالي تروريسم را جرم انگاشته و از جمله معافيت گروه هاي 
تحريم شده را كه در تالش براي پايان دادن به اشغالگري 
خارجي، نژادپرستي و استعمار هس��تند، حذف كند.« و 
»دارايي هاي تروريستي را در راستاي قطعنامه هاي مرتبط 

با شوراي امنيت سازمان ملل شناسايي و بلوكه كند.«

     مهلت پاريس
اجالس بهمن اين گروه در س��ال 1397 در ش��هر پاريس 
برگزار شد، اين گروه در اين سري از اجالس خود بيشتر روي 
حمايت مالي از تروريسم متمركز شد. صورت جلسه برگزار 
شده شامل موارد متعددي از قبيل تصويب و ارايه گزارش 
به وزراي دارايي و روس��اي بانك مركزي گروه 20، ارزيابي 
اقدامات كشورهاي نروژ و اسپانيا، پايش اقدامات ايران در 
زمينه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم، ارتقاي درك 

از ريسك ارزهاي مجازي و... بود.

در گزارش اين گروه درباره ايران چنين آمده است: در ژوئن 
2016 اف اي تي اف از تعهدات مقامات بلندپايه سياس��ي 
ايران براي رسيدگي به نواقص قوانين خود در مورد مبارزه با 
پول شويي و حمايت از تروريسم و پذيرش كمك هاي فني 
در اجراي طرح عملياتي خود، اس��تقبال كرد و با توجه به 
پاي بندي ايران به تعهدات خود، اين گروه در نوامبر 2017 
تصميم گرفت تعليق ايران از فهرست سياه خود را تمديد 
كن��د. از ماه نوامبر 2017 ايران ي��ك رژيم اعالم اطالعات 
جريانات نق��دي را معرفي و پيش نويس قان��ون مبارزه با 
پول شويي و حمايت مالي از تروريسم را آماده كرده است، با 
اين حال هنوز بيشتر موارد مورد انتظار از اين كشور به طور 
كامل برآورده نشده است. با توجه به اينكه ايران پيش نويس 
قانون مبارزه با جرايم فوق را در مجلس تهيه كرده اس��ت، 
اف اي تي اف تصميم گرفته است تعليق ايران از فهرست 
سياه را تمديد كند و بسته به ميزان اين كشور در تكميل 
اقدامات الزم، در اجالس بع��دي در ماه ژوئن اين اقدامات 
مجددا ارزيابي خواهد شد. اف اي تي اف از ايران انتظار دارد 
اقدامات اصالحي را با سرعت بيشتري دنبال كند تا از اعمال 

اصالحات ضروري اطمينان حاصل شود.
ايران تا زماني كه اقدام��ات الزم را تكميل نكند در بيانيه 
عمومي باقي خواهد مان��د و اف اي تي اف از اعضاء و قضات 
خود مي خواهد به موسسات مالي ايراني مشورت هاي الزم 

داده شود.«
لحن اين بيانيه حاكي از آن بود كه گرچه احتماال ايران موفق 
نشده است زمينه ها را براي بهبود رتبه خود فراهم كند ولي 
اقداماتش حداقل توانسته است گروه ويژه اقدام مالي را مجاب 

كند از تنزل جايگاه كشور صرف نظر كند.

     وقت تقدير و تاسف!
اما در تير 98 نيز مهلت ايران يك بار ديگر و اين بار هم تا آبان 
ماه تمديد ش��د. اين گروه در بيانيه خود با اعالم رضايت از 
تعهدات سياسي سطح باال و اقدامات ايران براي اصالحات 
قانوني در راستاي مبارزه با پولشويي و مقابله با تأمين مالي 
تروريس��م، به عدم تكميل فرآيندهاي قانوني در تصويب 
كنوانسيون هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم اشاره كرده و 
افزوده است: »اف اي تي اف« تنها قوانيني را مي تواند در نظر 

بگيرد كه به طور كامل تصويب شده است.

براساس اين بيانيه، زماني كه مصوبه هاي باقي مانده به صورت 
كامل اجرايي شود، اف. اي. تي. اف اين موارد را در كنار ديگر 
قوانين تصويب شده براي بررسي اين موضوع كه آيا اقدامات 
پوشش داده شده در برنامه اقدام ايران با معيارهاي اين گروه 
مطابقت دارد؟ بازبيني مي كند. اين بيانيه با تاكيد براينكه 
اف. اي. تي. اف در نشس��ت اين هفته خود تصميم گرفت 
كه تعليق اقدامات تقابلي درباره ايران را تعليق كند، افزوده 
اس��ت: به جز اينكه اين گروه همچنان از اعضا مي خواهد 
كه بررس��ي هاي نظارتي بيش��تري را درباره ش��عبه ها و 

زيرمجموعه هاي موسسات مالي ايران اعمال كنند.
اين گروه در بيانيه خود همچنين پيش��رفت هاي حاصل 
شده در تصويب قانون مبارزه با پولشويي در ايران، را تاييد 
كرده و نسبت به روند »برنامه اقدام« ابراز تأسف كرد و گفته 
است: »اف اي تي اف« از ايران انتظار دارد كه در مسير اصالح 
س��ريعًا اقدام كند تا پرداختن به همه موارد باقي مانده را با 
تكميل و اجراي اصالحات ضروري مربوط به قانون مبارزه با 
 )CFT( و مقابله با تأمين مالي تروريسم )AML( پولشويي

تضمين كند.
گروه ويژه اقدام مالي هشدار داد كه اگر ايران لوايح پالرمو و 
مبارزه با تأمين مالي ترويسم را تا اكتبر سال 2019 )آبان ماه 
س��ال جاري( تصويب نكند، اين گروه سازوكار پيشرفته 
گزارش دهي يا گزارش دهي س��امان يافته تراكنش هاي 
مالي در اين ارتباط را الزامي خواهد كرد. همچنين الزامات 
حسابرسي هاي خارجي شديدتر را براي گروه هاي مالي در 
ارتباط با شعبه ها و زيرمجموعه هايي كه در ايران مستقر 

هستند، ضروري خواهد كرد.
اين گروه در بيانيه خود مواردي را كه ايران به آن نپرداخته 

است هم برشمرده است.

     شديد اللحن ترين بيانيه »اف اي تي اف« 
درباره ايران

در اغلب بيانيه هاي »اف اي تي اف« لحن بيانيه  به گونه اي 
بود كه براي ادامه همكاري ايران ابراز اميدواري ش��ده بود 
ولي اين بار و در آبان 98 وضعيت تغيير كرد. لحن بيانيه تند 
شده و درآن ذكر شده بود كه گروه ويژه اقدام مالي اميدي به 
اين ندارد كه ايران در مدت تعيين شده به تعهدات تكليف 
شده عمل كند و در ادامه نيز در بيانيه تهديد شده بود كه 

اگر اقدامات الزم در مدت تعيين شده صورت نگيرد، ايران 
اين بار به ليست سياه باز خواهد گشت و البته اين آخرين 

مهلت است.
گروه وي��ژه اقدام مالي )»اف اي ت��ي اف«( در بيانيه خود از 
اعضا درخواس��ت كرده اس��ت معامالت با ايران را بررسي 
دقيق تر كرده و ش��ركت هاي تامين سرمايه فعال در ايران 
را مورد حسابرسي سخت تر قرار دهند. در بيانيه گروه ويژه 
اقدام مالي آمده اس��ت: »اگر ايران پي��ش از فوريه 2020 
كنوانسيون هاي پالرمو و تامين مالي تروريسم را همراستا با 
استانداردهاي »اف اي تي اف« به صورت قانون تصويب نكند، 
سپس »اف اي تي اف« تعليق اقدامات متقابل را به طور كامل 
برمي دارد و از اعضايش مي خواهد تا اقدامات متقابل موثر 

همراستا با توصيه نامه 19 را اجرايي كنند.«
در اين بيانيه آمده است: »»اف اي تي اف« انتظار دارد ايران به 
سرعت در مسير اصالحات پيش برود تا تضمين دهد كه به 
تمام موارد باقي مانده از طريق تكميل و اجراي اصالحات الزم 
ضدپولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم پرداخته است.«
همچنين در اين اجالس تصميم گرفته شد كه دو دسته 
اقدام مقابله اي جدي��د عليه ايران وضع ش��ود. وضع اين 
دو اقدام تقابلي جديد عليه جمهوري اس��المي در حالي 
صورت گرفت كه پيش از اي��ن و در جريان اجالس خرداد 
ماه گذشته »اف اي تي اف«، يك اقدام مقابله اي عليه ايران 

وضع كرده بود. 

    پيش بيني ها
گرچه گروه وي��ژه اقدام مالي تهديد ك��رده بود كه بهمن 
98 مهلت آخر است و اگر ايران لوايح مطرح شده را تعيين 
تكليف نكند، كليه اقدامات مقابله اي عليه ايران برمي گردد 
ولي در طرف ايران تصميم قاطعي درباره دو اليحه الحاق 
به كنوانسيون هاي پالرمو و مبارزه با تامين مالي تروريسم 
گرفته نشده است و اين اليحه همچنان معلق در راه شوراي 
نگهبان و مجمع تش��خيص مصلحت نظام مانده است. با 
اين حال دژپسند اخيرا اعالم كرده است از برنامه 42 بندي 
اكشن پلن، ايران 36 مورد آن را اجرا مي كند و اميدوار بود 
اين مورد پذيرش »اف اي تي اف« قرار بگيرد، حاال بايد منتظر 
ماند و ديد »اف اي تي اف« تن به تمديد تعليق براي بار ديگر 

خواهد داد يا خير.
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فصل يازدهم 
    بازپس گيري امريكا

محافظ��ه كاران چارچوب مند صحب��ت از مخارج 
عمومي كه آنها فراتر از ادعاي تامين اجتماعي و مديكر 
هس��تند و اينكه آنها از اساس خرج هاي بي خودي 
اس��ت. اين بحث منافع اقتصادي را كه ما از مخارج 
دولتي در خصوص آموزش و زيرساختاري مي بريم 
ناديده مي گيرد. بازگش��ت اين س��رمايه گذاري ها 
در حقيقت بزرگ تر از بازگش��تي اس��ت كه توسط 
سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي صورت مي گيرد 
و يك اجماع گس��ترده اي را تقوي��ت مي كند و آن 
اينكه ما داريم سرمايه گذاري عمومي مان را تضعيف 

مي كنيم و به تحليل مي بريم.
حت��ي بازگش��ت هاي بيش��تري از س��وي 
سرمايه گذاري هاي دولتي در تحقيقات و توسعه 
حاصل مي شود – پيشرفت هايي كه اين كتاب به 
عنوان منبع افزايش در استانداردهاي زندگي مان 
در محور بحث قرار داده اس��ت. تصور كنيد كه اگر 
تحقيقاتي كه دول��ت تامين مال��ي آن را برعهده 
نمي گرفت انجام نمي ش��د، جامعه و اقتصاد ما – 
حتي زندگي ما- در كجا قرار گرفته بود: ما جوان تر 
مي مرديم. ما اينترنت، تلفن هوشمند، مرورگر يا 
رسانه هاي مجازي نداش��تيم . ترامپ فريادش را 
عليه مقررات و بوروكرات هاي ما به س��طح تازه اي 
رس��انده اس��ت و فرآيندهاي تنظيم مق��ررات را 
فرآين��دي توصيف مي كند ك��ه مقامات غيرقابل 
پاس��خگو آن را مديريت مي كنند.همان طور كه 
ديديم، توصيف او در كل غل��ط و يك دروغ ديگر 
ب��ود: مق��ررات و فرآيندهاي مقرراتي خودش��ان 
به طور گس��ترده اي تنظيم شده هستند. در اينجا 
يك سيس��تم قوي از امتحان و توازن وجود دارد و 
شديدا هم پاسخگو هستند، چه در دادگاه ها و چه 
در كنگره. امتحان كردن برروي فرآيندهاي مقرراتي 
به معناي آن است كه خود مقررات را نمي توان به 
راحتي و به ط��ور فريبنده انجام ن��داد. در غير اين 
صورت، ترام��پ و تيمش قادر مي ش��دند تمامي 
فرآيندهاي دموكراتيك را دور بزنند و قواعد مطلوب 
شركت هاي بزرگ را دوباره بنويسند و شهروندان 
عادي؛ محيط زيست و اقتصاد ما را در برابر هوس ها و 
جست وجوهاي بي رحمانه آنها براي منافع اقتصادي 
اش��ان را تنها بگذارند. فرض كنيد كه اگر هر بار ما 
بخواهيم يك محصول مالي را بخريم و نگران اين 
باشيم كه مبادا بانك بخواهد ما را گول بزند، زندگي 
چه شكلي مي ش��د؛ اگر هر بار ما يك اسباب بازي 
بخريم و نگران اين باشيم كه مبادا رنگ آن سمي 
باش��د يا اينكه قسمت هايي از آن بشكند و كودك 
ما را خفه كند، زندگي چطوري مي شد؛ يا آنكه اگر 
هر بار كه ما س��وار خودرو مي شويم، نگران امنيت 
خودمان مي شديم، زندگي چه شكلي مي شد. ما 
فراموش كرده ايم كه 50 سال گذشته كجا بوده ايم: 
كشوري بوده ايم كه هواي آن غيرقابل تنفس و آب 
آن غيرقابل آشاميدني بود. ما مي توانيم دهلي نو و 
پكن را ببينيم كه چطور چيزها تكامل يافته اند؛ آيا 
اين محيط زيستي كه ما داريم به خاطر مقررات قوي 

كه قويا هم اعمال شده نبوده است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر  كالن

تشريح مهم ترين مصوبات 
حقوقي و مالياتي

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مهم ترين 
مصوبات كميسيون تلفيق اليحه بودجه 99 در حوزه 
حقوق و ماليات گفت: اخذ ماليات از محل مساكن 
لوك��س داراي ارزش ب��االي 10 ميلي��ارد تومان و 
خودروهاي داراي ارزش باالتر از يك ميليارد تومان 
بخشي از درآمدهاي جديدي است كه در اليحه بودجه 
سال آينده شناسايي شد. سيده فاطمه حسيني در 
گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه بخشي از بودجه 
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از محل منابع 
شركت هاي دولتي در نظر گرفته شد، تصريح كرد: 
براساس تصميم كميسيون تلفيق منابع قابل توجهي 
از مح��ل افزايش يك درصد بخش هزينه اي بودجه 
شركت هاي دولتي به 2 درصد شناسايي شد كه اين 
مبلغ به بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 
اختصاص پيدا ك��رد. وي ادامه داد: دولت همچنين 
براي بحث نوسازي و بازسازي مدارس هزار ميليارد 
تومان از محل انتشار اوراق در اليحه بودجه پيشنهاد 
داده بود كه كميسيون تلفيق بودجه آن را به دو هزار 
ميليارد تومان افزايش داد. حسيني با تاكيد براينكه 
تغييرات جزيي در بخش ماليات بر حقوق ها نسبت به 
اليحه دولت انجام شد، اظهار داشت: كميسيون تلفيق 
بودجه امسال به طور كامال مشخص تصميم گرفت تا 
حقوق ها را به نحوي افزايش دهد كه حداقل آن، مبلغ 
دو ميليون و هشتصد هزار تومان باشد و در كنار آن هم 
معافيت مالياتي را براي حقوق بگيران 3 ميليون تومان 
در نظر گرفت. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و 
اسالمشهر در مجلس ادامه داد: براساس اين مصوبه 
حقوق هاي پايين تغيير 80 درصدي خواهند داشت 
اما حقوق هاي باالتر به طور ميانگين 15 درصد افزايش 
پيدا مي كنند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با 
اشاره به تغييرات مهم ايجاد شده در بخش هدفمندي 
يارانه ها گفت: دولت در اليحه بودجه يارانه معيشتي را 
براي حدود 60 ميليون خانوار از محل افزايش قيمت 
بنزين پيش بيني كرده بود اما كميسيون تلفيق بودجه 
به دليل انتقاد نس��بت به نحوه اجراي اين موضوع و 
اطمينان از چگونگي اجراي درست آن، مبلغ يارانه 
معيش��تي را با يارانه ها ادغام ك��رد و در كنار آن هم 
براساس شرايطي مصوب كرد تا خانواده هاي تحت 
پوش��ش كميته امداد و بهزيستي 20 درصد بيشتر 

يارانه را دريافت كنند.



اخبار

رشد ۱۷/4 درصدي دارايي هاي خارجي شبكه بانكي كشور

پايه پولي 314 هزار ميليارد تومان
حجم دارايي هاي خارجي شبكه بانكي كشور در آذر 
امسال به ۱۰۳۴ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت 
به مدت مشابه پارسال ۱۷.۴ درصد رشد داشته كه 

۴۷.۸ درصد آن به بانك مركزي اختصاص دارد.
به گزارش ايرنا، بررس��ي وضعي��ت دارايي خارجي 
ش��بكه بانكي كش��ور نش��ان دهنده افزايش آن در 
سال هاي اخير بوده است. دارايي هاي خارجي شامل 
دارايي هاي بانك مركزي و موسسه هاي اعتباري غير 
بانكي است و ش��عبه هاي خارجي بانك هاي تجاري 

را در بر نمي گيرد.
بر اس��اس تازه تري��ن آم��ار بانك مرك��زي، حجم 
دارايي ه��اي خارجي ش��بكه بانكي در يك س��ال 
منتهي به آذر ۹۸ حدود ۱۵۲ ه��زار ميليارد تومان 
رشد داش��ته اس��ت. در آذر ۹۷ براي بانك ها حدود 
۸۸۱ ه��زار ميليارد تومان، دارايي در خارج كش��ور 

ثبت شده بود.
ميزان دارايي هاي خارجي شبكه بانكي در اسفند ۹۷ 
حدود ۹۱۷ هزار ميليارد تومان ش��ده بود كه تا آذر 
امسال ۱۲.۸ درصد رشد داشته است. در اسفند ۹۶ 
رقم ۷۳۲ هزار ميلي��ارد تومان دارايي خارجي براي 

نظام بانكي كشور ثبت شده بود
همزمان با رش��د دارايي نظام بانكي، ميزان دارايي 
خارجي بانك مركزي نيز روندي افزايش��ي داشته و 
در دوره يك ساله منتهي به آذر ۹۸ حدود ۶.۷ درصد 
را نش��ان مي دهد. ميزان دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي از ۴۶۳ ه��زار ميليارد توم��ان در آذر ۹۷ تا 

۴۹۴ هزار ميليارد تومان در آذر ۹۸ باال رفته است.
بانك مركزي در پايان اس��فند ۹۷ معادل ۴۶۵هزار 
ميلي��ارد تومان و در اس��فند ۹۶ ح��دود ۴۰۷ هزار 
 ميلي��ارد توم��ان داراي��ي خارجي داش��ته اس��ت. 
بانك مركزي ب��ه تنهايي ۴۷.۸ درص��د از مجموع 
داراي��ي خارج��ي نظ��ام بانكي كش��ور را ب��ه خود 

اختصاص مي دهد.

  آژير خطر رش�د پايه پولي ه�ر روز بلندتر 
مي شود

همچنين، آمار بانك مركزي مي گويد كه نقدينگي 
ب��ه ۲۲۶۳هزار ميلي��ارد تومان رس��يده؛ رقمي كه 
اگرچه هيچگاه در اقتصاد ايران س��ابقه نداشته؛ اما 
آژير خطري با صداي گوش خراش براي كنترل تورم 

را به صدا درمي آورد.
آمار رس��مي بانك مركزي در حوزه نقدينگي و پايه 
پول��ي، اين بار آژي��ر قرمز افزايش ت��ورم را با صداي 
بلندتري به صدا درآورده اس��ت. آنگونه كه اين آمار 
مي گوي��د، حجم نقدينگ��ي در آذرماه ب��ه دو هزار 
و ۲۶۲ ه��زار ميليارد تومان رس��يده كه نس��بت به 

 اسفندماه سال گذشته، رش��دي ۲۸درصدي دارد.
اين آمار گوياي آن اس��ت كه رقم نقدينگي آذرماه، 
حداقل در يك بازه يك ساله بالغ بر ۲۸ درصد افزايش 
را به ثبت رسانده است. اين آمار و ارقام وقتي وضعيت 
خطرناك تري ب��ه خود مي گيرند كه پايه پولي نيز با 
افزايش بي س��ابقه اي در اقتصاد ايران مواجه باشد؛ 
ش��اخصي كه بودنش ب��راي تورم به مراتب بس��يار 

خطرناك تر از نقدينگي است.
بر اساس آمار رسمي بانك مركزي، حجم پايه پولي 
در آذرماه امس��ال، معادل ۳۱۴ هزار و ۲۶۰ ميليارد 
تومان بوده اس��ت كه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 
۲۸.۳ درصد رشد داشته كه شرايط نگران كننده اي 

را براي اقتصاد ايران رقم مي زند.
كارشناس��ان، علت اصلي رش��د پايه پولي را، رشد 
خالص دارايي خارجي بانك مركزي اعالم مي كنند 
كه متأثر از تجديد ارزيابي و تس��عير نرخ ارز، تغيير 
روش در خريد ارز نفتي دولت و كاهش تس��هيالت 
خارجي بوده و اين در ش��رايطي اس��ت كه تا پيش 
از اين، دليل عمده رش��د پايه پولي، افزايش بدهي 

بانك ها و دولت به بانك مركزي بوده است.
عبدالناصر همتي، س��كاندار بان��ك مركزي كه اين 
روزها در تيررس انتقادات نس��بت به وضعيت فعلي 
نقدينگي در كش��ور قرار دارد، معتقد است كه آمار 
رش��د نقدينگي بايد با توجه به روندهاي بلندمدت 

متغيرهاي پولي كشور تحليل شود.
او مي افزايد: رشد نقدينگي امسال، اندكي از ميانگين 
رش��د نقدينگي ۵۰ ساله كش��ور كه ۲۵ درصد بود، 
بيشتر است؛ به خصوص اينكه افزوده شدن خالص 
ذخاير ارزي كشور، نقش عمده اي در اين رشد داشته 
اس��ت، اما همزمان بايد دقت شود كه شرايط نسبتًا 
مساعد، زمينه ش��روع رش��د اقتصادي غيرنفتي و 
كاهش فشار تورمي را ايجاد كرده و در ضمن، هنگام 
شوك شديد هزينه اي و افزايش اندازه اسمي اقتصاد، 
تالش براي كنترل بيشتر رشد كميته اي پولي، ركود 

را تعميق مي كرد.
همتي معتقد اس��ت كه در تحلي��ل آمار متغيرهاي 
پولي، به كاهش شديد اضافه برداشت بانك ها، كنترل 
موثر س��ود بانكي و در بعد خارجي به كاهش بدهي 

خارجي و افزايش ذخاير نيز توجه شود.
او مي گوي��د: به رغ��م فش��ار تحريم��ي حداكثري، 
پيش بيني ه��اي بدبينان��ه از توف��ان تورم و رش��د 
افسار گس��يخته نرخ ارز، بانك مركزي در يك سال 
گذش��ته تا حدود زي��ادي در مهار ت��ورم و نرخ ارز 
موفقيت نس��بي داش��ته اس��ت. در كنار تاب آوري 
بي نظير مل��ت ايران در مقابل فش��ارهاي گوناگون 
امريكا، در كنترل متغيرهاي پولي وارزي نيز، به رغم 

شرايط سخت تحريمي، توفيقات خوبي حاصل شده 
است. مبارزه با سفته بازي و پولشويي وكنترل جريان 
ريال و مه��ار التهابات ارزي از طريق مديريت علمي 
بازار، رش��د صرفًا ۵ درصدي ن��رخ ارز در بازار آزاد، 
نسبت به ابتداي سال و پيش بيني پذير نمودن بازار 
ارز و روند كاهنده تورم و مثبت شدن رشد اقتصادي 

غيرنفتي، نمونه هايي از اين توفيقات است.
رييس كل بان��ك مركزي مي گويد ك��ه همزمان با 
اقدامات انجام گرفته، اجراي عمليات بازار باز و تغيير 
چارچوب سياست گذاري پولي به سمت مهار تورم و 

اصالح ترازنامه بانك ها، در حال انجام است.
 در همي��ن ارتباط، حس��ين عبده تبريزي، تحليلگر 
بازاره��اي مال��ي در گفت وگو با مه��ر در مورد روند 
فزاينده نقدينگي در كش��ور گفت: تالش هاي بانك 
مركزي براي كنترل لجام گسيخته نقدينگي تا حدي 
موفق بوده اس��ت؛ بايد توجه داشت كه نقدينگي را 
مي توان كنترل كرد اما كنترل آن، كاماًل بستگي به 

عملكرد دولت در بودجه دارد.
وي افزود: در واق��ع اگر دولت در بودجه براي تأمين 
كسري، به بانك مركزي متصل شود، آثار مخربي را 
تجربه كرده و نقدينگي روي تورم بار خواهد ش��د؛ 

اما اينك��ه در ش��رايط كنوني اقتصاد اي��ران، بتوان 
نقدينگي كمتري ايجاد كرد، تا حدود زيادي سخت 
اس��ت؛ چراكه نرخ س��ود بانكي، خ��ود حجم قابل 
مالحظه اي از نقدينگي ايجاد كرده و در شرايطي كه 
تورم باالست؛ بانك ها نمي توانند پايين تر از اين نرخ 
سود را بپردازند؛ هر چند پيش بيني اين است كه به 
تدريج، اين نرخ پايين آيد؛ ول��ي در مجموع به نظر 
مي رس��د وقتي نقدينگي ايجاد مي شود، هدايت آن 
بسيار دشوار است؛ بنابراين در مقطعي كه نقدينگي 
ايجاد مي شود، بايد آن را كنترل كنيم. عبده تبريزي 
در خصوص راه��كار كوتاه مدت كنت��رل نقدينگي 
گفت: براي اينكه نقدينگي را در ماه باقيمانده سال 
كنترل كنيم، حتمًا بايد در نوع مواجهه دولت با تأمين 
كسري بودجه تجديدنظر كنيم؛ به اين معنا كه اگر 
دول��ت اوراق خود كه در بودج��ه برايش پيش بيني 
شده است را بفروش��د، پول پرقدرت بيشتري خلق 

نمي شود.
وي اظهار داشت: متأسفانه در س��ال ۹۸ پايه پولي 
نيز افزايش شگرفي در مقايس��ه با نقدينگي داشته 
و حتي نقدينگي را هم پش��ت سر گذاشته است؛ اما 
مي توان راهكار كوتاه مدت ب��راي كنترل نقدينگي 

داشت اما اجراي اين اقدامات براي كنترل نقدينگي، 
آن هم در زماني كه به پايان س��ال مي رسيم و دولت 
بايد حقوق و عيدي كارمندان خود را بدهد؛ سخت 
اس��ت؛ چراكه اگر پول نداشته باش��د به سراغ بانك 
مركزي مي رود و بانك مركزي نيز به صورت موقت 
اين پول را پرداخت مي كند تا بعد بتواند از بودجه آن 
را پس بگيرد؛ ولي اگ��ر دولت نتواند اين پول را پس 
بدهد، حتمًا اين استقراض تورم زاست بنابراين بايد 
تالش كند اين اتف��اق رخ ندهد؛ اما تالش دولت هم 

دامنه هاي محدودكننده بسياري دارد.
عبده تبريزي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا اجراي 
عمليات بازار باز مي تواند به كنترل نقدينگي و تورم 
كمك كند، گفت: عمليات ب��ازار باز مي تواند به اين 
روند كم��ك كند، ولي مي تواند مورد سوءاس��تفاده 
دولت هم قرار بگيرد؛ پس بايد از اين ابزار در راستاي 
كنترل نقدينگي و تورم استفاده كرد، نه اينكه ابزاري 
براي بس��ط پولي دولت باشد؛ در شرايطي كه دولت 
پول الزم دارد، ممكن است ديگران را تشويق به خريد 
اين اوراق كند تا پول بيش��تري به دست بياورد. ولي 
در مجموع عمليات بازار باز حركت خوبي است و از 

سال هاي قبل بايد شروع مي شد.

موبايل بانك امريكا هدف حمله سايبري قرار گرفت
كاربران اپليكيشن هاي موبايل بانك به طور گسترده 
هدف حمالت سايبري از نوع پيامك هاي كالهبرداري 
فيشينگ قرار گرفتند و بيشترين موارد در امريكا و كانادا 

گزارش شده است.
به گزارش »ِزد  دي نت«، اين پيامك هاي كالهبرداري 
كه با هدف فريب دادن كابران گوش��ي هاي هوشمند 
براي به دست آوردن جزييات حساب هاي بانكي آنان 
ارسال مي شود، بالغ بر ۴ هزار كاربر نرم افزارهاي موبايل 

بانك را مورد حمله قرار داده است. اين حمله سايبري 
توسط محققان شركت امنيت سايبري لوك اوت كشف 
شده و براساس ارسال پيامكي طراحي شده است كه 
قربانيان را به سمت بازديد از سايت هاي جعلي هدايت 
مي كند؛ س��ايت هايي كه ادعا مي كنند تحت كنترل 

بانك هاي معتبر و بزرگ امريكا و كانادا هستند.
گروه پشت پرده اين حمله سايبري بخشي از زيرساخت 
مورد اس��تفاده خود را در اين حمالت به اصطالح جا 

گذاش��ت و در نتيجه آن ش��ركت لوك اوت موفق به 
شناسايي حدود چهار هزار آي پي آدرس منحصربه فرد 

شد كه از اين سايت هاي فيشينگ بازديد كرده بودند.
لوك اوت اعالم كرده هيچ راهي وجود ندارد كه بتوان 
پي برد آيا هيچكدام از اين ۴ هزار كاربر متحمل ضرر 
مالي شده اند يا خير. اين پيام فيشينگ با اين مضمون 
ارس��ال مي ش��ود كه سيس��تم امنيتي بانك فعاليت 
غيرعادي را در حساب )كاربر( شناسايي كرده و از وي 

مي خواهد به منظور بررسي و كنترل حساب روي يك 
آدرس يوآراِل )URL( كليك كند اما اين حقه اي است 

براي آنكه كاربر اطالعات حساب خود را لو بدهد.
مجرمان اين كالهبرداري نمي دانند كه قرباني احتمالي 
آنان مشتري كدام بانك است اما با ارسال تعداد پيامك 
كافي به نام بانك هاي متفاوت به تعداد كافي كاربران، 
برخي از حمالت جواب داده و نام كاربر با نام بانك وي 
منطبق مي ش��ود. اين لينك هاي مخ��رب كاربر را به 

نسخه هايي تفلبي از سايت هاي بانك ها هدايت مي كند؛ 
سايت هايي كه از لحاظ ظاهري شبيه نسخه موبايلي 
اصلي و معتبر اس��ت با همان فونت، پوسته نمايشي و 
ابعاد صفحه  همچنين لينك هاي معتبري كه هر فردي 
)كاربر( انتظار دارد در يك وب س��ايت بانكي مشاهده 
كند. براساس اعالم لوك اوت، تمامي بانك هاي هدف 
اين حمله شناسايي و آنان از اين كالهبرداري مطلع و 

تمامي سايت هاي فيشنگ بسته شده اند.

نرخ ارز در صرافي ها و بازار افزايش يافت

دالر صرافي 13900 تومان
گروه بانك و بيمه|

روز يكشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۸ در بازارهاي جهاني نرخ 
اونس طال به دليل تعطيل��ي بازارهاي جهاني بدون 
تغيير ۱۵۸۴ دالر باقي ماند. در بازار آزاد و معامالت 
نقدي نيز قيمت دالر به ۱۴۱۷۰ تومان افزايش يافت 
همچنين هر يورو در بازار آزاد ۱۵۴۵۰ تومان رسيد، 
بهاي خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي ۱۳ 
هزار و ۵۵۰ تومان و فروش ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان درج 
ش��د و نرخ خريد هر يورو نيز ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان 
و نرخ فروش آن ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان معامله ش��د، 
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي دو عامل پايان يافتن 
مهلت اي��ران براي تصويب لوايح چهارگانه و احتمال 
اضافه شدن ايران به ليس��ت سياه و نزديك شدن به 
پايان سال و رشد تقاضا در بازار ارز منجر به التهابات 

ارزي ظرف چند روز اخير شده است.
به گزارش »تعادل«، بانك ها هر دالر را از متقاضيان 
به نرخ ۱۳ هزار و ۴۹۰ توم��ان خريدند، درحالي كه 
روز ش��نبه اين ارز را با قيمت ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان 
مي خريدند، همچني��ن بانك ها نرخ خريد هر يورو را 
۱۴ ه��زار و ۶۲۰ تومان اع��الم كرده اند، درحالي كه 
روز ش��نبه ۱۴ هزار و ۵۷۰ تومان بود. نرخ فروش ارز 
مسافرتي در ش��عب ارزي بانك ها به ازاي هر يورو با 
احتس��اب كارمزد بانك مركزي و بانك عامل حدود 

۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
در س��امانه س��نا نيز نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر 
۱۳ ه��زار و ۵۵۰ تومان و قيمت فروش آن ۱۳ هزار و 
۹۰۰ تومان اعالم شد. همچنين نرخ لحظه اي خريد 
هر ي��ورو ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان و فروش آن ۱۵ هزار 
و ۲۰۰ تومان معامله ش��د. از سوي ديگر، سامانه سنا 
ني��ز نرخ ميانگين معامله ش��ده ارز براي روز ش��نبه 
۲۶بهم��ن ۹۸ براي دالر ۱۳ هزار و ۷۵۵ تومان، يورو 
۱۵ هزار و ۳۲ توم��ان، پوند انگليس ۱۷ هزار و ۷۲۷ 
تومان، درهم امارات ۳ هزار و ۷۶۱ تومان، لير تركيه 
۲ هزار و ۳۵۲ تومان و يوآن چين را يك هزار و ۹۸۸ 

تومان اعالم كرد.
در بازار طال و س��كه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني 
به قيمت ۱۵۸۴ دالر و دالر ب��ه نرخ ۱۴ هزار و ۱۷۰ 
تومان در بازار آزاد، نرخ طال و س��كه با افزايش قيمت 
مواجه شد. مظنه يك مثقال طالي آب شده ۱۷ عيار 
۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، هر گرم طالي ۱۸ عيار 
۵۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان، سكه طرح جديد ۵ ميليون 
و ۱۸۰ هزار تومان، طرح قديم ۵ ميليون و ۱۷۰ هزار 
تومان، نيم سكه ۲ ميليون ۷۲۰ هزار تومان، ربع سكه 
يك ميليون و ۶۵۰ هزار تومان و سكه گرمي نيز ۹۴۰ 

هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي ن��رخ ۴۷ ارز را 
اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ تمام ارزها نسبت به 
روز شنبه ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر 
دالر امريكا براي روز » يكشنبه بيست و هفتم بهمن 
ماه ۹۸« ۴۲هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس ۵۴ هزار و ۷۹۷ ريال و هر يورو نيز به نرخ ۴۵ 

هزار و ۴۷۶ ريال ارزش گذاري شد.

   پيش بيني ادامه ثبات قيمت طال تا پايان
 هفته جاري

رييس اتحاديه طالي تهران مي گويد: افزايش قيمت 
اونس جهاني قيمت طال را چهار هزار تومان گران كرد. 
چنانچه قيمت اونس جهاني طال افزايش��ي نداشته 
باشد و قيمت دالر كنترل ش��ود، قيمت طال تا پايان 
هفته گران نخواهد شد و روند باثباتي خواهد داشت. 
بعد از مدت ها بازار طال روند نس��بتا رونقي را به خود 
گرفته و تقاض��ا در بازار طال به نوع��ي افزايش يافته 
است. طي هفته اخير بازدهي بازارها اينگونه بود: طال 
بازدهي مثب��ت ۱.۹ درصدي، س��كه بازدهي مثبت 
۳.۰۳ درصدي، دالر بازده��ي مثبت ۲.۵۳ درصدي 
و بورس هم بازدهي مثبت ۲.۹۵ درصدي داش��ت. با 
توجه به شروع روز مادر و در آستانه سال نو تقاضا در 

بازار براي خريد طال افزايش يافته است. 
رييس اتحاديه طالي تهران در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا تقاضا براي خريد طال در روز مادر افزايش يافته 
است؟ گفت: خوشبختانه تقاضا در بازار طال افزايش 

يافته اما افزايش حجم تقاضا باعث نوسان قيمت طال 
نشده، بلكه افزايش قيمت اونس جهاني قيمت طال را 

در سطح بازار گران كرده است.
ابراهيم محمدولي افزود: خوشبختانه در آستانه ايام 
نوروز شور و نشاط در مردم بيشتر شده و آنها نيز براي 
خريد طال به ب��ازار مراجعه كردند. معتقديم چنانچه 
قيمت اونس جهاني طال افزايش��ي نداش��ته باشد و 
قيمت دالر كنترل شود، قيمت طال تا پايان هفته گران 

نخواهد شد و روند باثباتي خواهد داشت.
او به قيمت اون��س جهاني طال و روند قيمت س��كه 
اش��اره و اظهار كرد: ديروز قيمت اونس جهاني طال 
به يك هزار و ۵۶۵ دالر رس��يد ك��ه اين رقم افزايش 
پنج دالري را نسبت به هفته گذشته نشان مي  دهد، 
هر گرم ط��الي ۱۸ عيار نيز با چهار تومان افزايش به 
قيمت ۵۲۱ هزار تومان رسيد. همچنين قيمت سكه 
طرح جدي��د پنج ميليون و ۱۱۸ هزار تومان، س��كه 
طرح قديم به قيمت پنج ميليون و ۸۰ هزار تومان، نيم 
سكه به قيمت دو ميليون و ۶۱۰ هزار تومان، ربع سكه 
به قيمت يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و سكه گرمي 
به قيمت ۹۳۰ هزار تومان خريد و فروش شده است.

محمدولي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تقاضا براي 
خريد طال در روز مادر قيمت طال را دچار نوسان شديد 
نخواهد كرد؟ گفت: از گذشته تاكنون افزايش ميزان 
تقاضا تاثير چنداني در افزايش قيمت طال نداش��ته 
اس��ت. افزايش قيمت دالر و اون��س جهاني طال در 

قيمت طال اثر بيشتري دارد.

    نگراني امريكا از ارزهاي ديجيتالي
 در دورزدن تحريم 

در اين حال وزير خزان��ه داري امريكا گفت به منظور 
جلوگي��ري از پولش��ويي به طور ج��دي وارد حوزه 
ارزهاي ديجيتالي خواهيم شد. به گزارش نيويورك 
تايمز، استيون منوچين از تصميم وزارت خزانه داري 
براي تدوين راهنماي استفاده و معامله با استفاده از 

ارزهاي ديجيتالي به منظور مقابله با پولش��ويي خبر 
داد. وي ك��ه در جمع نمايندگان كنگره حضور يافته 
بود گفت كه ارزهاي ديجيتالي فعلي نظير بيت كوين 
نياز به ش��فافيت بيش��تري دارند و نس��بت به انجام 
تراكنش هاي غيرقانوني با استفاده از آنها و دور زدن 
تحريم هاي امريكا نگرانيم. منوچين با بيان اينكه به 
زودي از بسترهاي انجام معامالت ارزهاي ديجيتالي 
خواهد خواس��ت تا الزامات جديدي را به كار گيرند 
افزود: مي خواهيم مطمئن ش��ويم ك��ه از تكنولوژي 
براي حركت رو به جلو استفاده شود اما نمي خواهيم 
به اي��ن بهانه، ارزه��اي ديجيتالي به »حس��اب هاي 
بانكي مخفي سوييس« ديگري تبديل شوند. اگرچه 
منوچي��ن به جزييات الزامات جديد اش��اره نكرد اما 
گفت كه بايد مبدا و مقصد انتقال پول با اس��تفاده از 
ارزهاي ديجيتالي مشخص باشد. وي كه پيش تر در 
تابستان امسال نيز گفته بود ارزهاي ديجيتالي يك 
تهديد براي امنيت امريكا هس��تند در ادعايي مشابه 
گفت: نسبت به ارز ديجيتالي ليبرا كه فيس بوك در 

حال توسعه آن است نگراني هاي جدي داريم.
تعلل بانك مركزي و دولت امريكا براي ورود به عرصه 
ارزه��اي ديجيتالي، انتق��اد برخ��ي از متحدان اين 
كشور را برانگيخته است و در داخل امريكا نيز برخي 
نگران اند چين با غلبه بر امريكا در اين عرصه به آرزوي 
خود براي شكستن انحصار امريكا در عرصه نظام مالي 
جهاني نزديك ش��ود. دونالد ترام��پ، رييس جمهور 
امريكا نيز سال گذشته گفته بود عالقه اي به ارزهاي 
ديجيتالي ندارد چرا كه ارزش آنها دچار تالطم خيلي 

زيادي است.
اخي��را گزارش��اتي از مالق��ات منوچين ب��ا مقامات 
بخش امنيت داخل��ي در وزارت خزان��ه داري براي 
تصميم گيري در خصوص چگونگي مواجهه با ارزهاي 
ديجيتالي منش��تر شده اس��ت. پيش تر جروم پاول، 
رييس بانك مركزي امريكا از ورود جدي تر اين بانك 

به عرصه ارزهاي ديجتالي خبر داده بود.
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عدم رعايت استانداردهاي 
جهاني در بانك ها 

اين اقتصاددان گفت: متاسفانه اين نگاه كه بانك ها يك 
بنگاه اقتصادي هستند و دولت نمي تواند قواعد كار را به 
آنها ديكته كند و تنها بايد استاندارد هاي مشخص در 
اين بخش را  مشخص و آنها را ملزم به رعايت آن كند.

هادي حق شناس اقتصاد دان با بيان اينكه بانك ها 
در شرايط نامساعد اقتصادي به سر مي برند، گفت: 
متاس��فانه اين نگاه كه بانك ها يك بنگاه اقتصادي 
هستند و دولت نمي تواند قواعد كار را به آنها ديكته 
كند و تنها بايد استاندارد هاي مشخص در اين بخش 
را مش��خص و آنها را ملزم به رعايت آن كند. او ادامه 
داد: به عنوان مثال دولت با استناد به استاندارد هاي 
جهاني مي تواند نسبت ذخيره قانوني به تسهيالت را 
مشخص كند، اما هيچگاه اجازه ندارد كه بانكي را ملزم 
به مش��اركت در يك پروژه خاص اقتصادي يا خريد 

يك كاال بدون در نظر گرفتن مزايا و معايب آن كند.
اين اقتصاددان با اشاره به تسهيالت تكليفي كه بانك ها 
در بسياري از مواقع ناچار به پرداخت آن هستند، گفت: 
بر اساس استاندارد هاي جهاني بانك ها مجاز هستند 
كه ۸۰ درصد حجم سپرده هاي خود را وام پرداخت 
كنند، اما اين رقم در اقتصاد ايران به باالي ۱۰۰ درصد 
رسيده و حتي در دوره اي ۱۴۰ درصد اعالم شده بود.

او همچنين با اشاره به سخنان رييس جمهوري در 
رابطه با بهبود شاخص هاي اقتصادي گفت: درآمد هاي 
نفتي در طول يك سال گذشته به قدري كاهش پيدا 
كرده ك��ه هر چقدر وضعيت كش��اورزي، صنعت و 
خدمات بهتر شود، بازهم مردم تاثير بهبود وضعيت 

در اين بخش ها را در زندگي خود متوجه نمي شوند.
اين اقتصاد دان كه معتفقد است ترك اعتياد به نفت به 
همين راحتي ها در اقتصاد ايران رخ نمي دهد، گفت: 
براي اينكه اقتصادمان ديگر به نفت وابس��ته نباشد 
به س��ال ها زمان نياز داريم. نمي توان انتظار داشت 
وابستگي كه سال هاست به وجود آمده ظرف مدت 

يكي، دو سال از بين برود.

چالش قوانين بانكداري 
غيرمتمركز

يك كارش��ناس بانكداري الكتروني��ك مي گويد: 
مهم ترين چالش براي ايجاد بانكداري غيرمتمركز 
و معماري باز در نظام بانكي، شكس��تن سد قوانين 

بروكراتيك است.
به گزارش ايِبنا، حامد قنادپور در خصوص جايگاه 
فناوري هاي نوين مانند بالك چين، هوش مصنوعي، 
كالن داده ه��ا، رايانش ابري و... در تحول ديجيتال، 
اظهار داشت: تحول ديجيتال ۲ نكته مهم دارد كه 
اولي ايجاد تجربه جديد براي مش��تريان و ديگري 

تحول در الگوهاي كسب وكار است.
وي با بيان اينكه فناوري هاي نوين زيربناي تغيير 
و حركت به سمت تحول ديجيتال هستند، افزود: 
بالك چين، هوش مصنوع��ي و فناوري هاي ديگر 
به ط��ور كل مي توانند زيربناي تغيير باش��ند و در 
حقيقت نيروي پيش برنده تحول ديجيتال هستند 
ولي تحول ديجيتال الزاما در اختيار داش��تن اين 

فناوري ها نيست.
اين كارش��ناس بانكداري الكترونيك ادامه داد: 
در طول س��ال هاي گذش��ته زنجيره ارزش در 
صنعت مالي و نظام بانكي به بلوغ رسيده و تثبيت 
شده است؛ بانك ها و موسسات نيز براين اساس 
اقدام به ارايه خدمات كرده اند. با وجود تغييرات 
ج��دي و عجي��ب در فضاي كس��ب و كار مالي، 
صداي درهم شكستن ساختارهاي سنتي در اين 

كسب وكار به گوش مي رسد.
وي پيامد تحول ديجيتال را تحت تاثير قرار گرفتن 
تمامي اكوسيستم مالي از جمله مشتريان، رگوالتور 
و موسس��ات مالي عنوان و اظهار داشت: تغييرات 
بنيادين در اكوسيستم مالي نيز نتيجه ناگزير فشار 
فناوري هاي ديجيتال و كشش تقاضاي مشتريان به 

عنوان ۲ عامل پيشران نوآوري است.
قنادپور در خصوص كاهش هزينه بانك ها با استفاده 
از فناوري هاي نوين در تحول ديجيتالي، تصريح كرد: 
ساختار سنتي به بانك ها اجازه نمي دهد تا به طور 
مستقيم روي فناوري هاي نوين سرمايه گذاري كنند 
و دليلي هم ب��راي اين موضوع وجود ندارد. در حال 
حاضر روندها به سوي شكل گرفتن پلتفرم هاست 
و بانك ها نبايد مستقيمًا به س��مت تملك در اين 

فناوري ها بروند.
وي توضيح داد منطقي نيست كه بانك ها بخواهند 
روي بالك چين ي��ا فناوري هاي نوين ديگر به طور 
مستقيم سرمايه گذاري كنند بلكه آنها بايد به سمت 
راه اندازي پلتفرم هايي بروند كه در حوزه هاي فناوري 

كار مي كنند و خودشان فقط بانكداري كنند.
اين كارش��ناس بانكداري الكترونيك در خصوص 
چابك سازي ساختار بانك ها با استفاده از معماري 
باز و بانكداري غيرمتمركز، گفت: معماري باز داراي 
فرصت ها و طبيعتا چالش هايي اس��ت و مدل هاي 
جديد توليد و توزيع درآمد با استفاده از آن توسعه 

پيدا مي كند.
وي خاطرنشان كرد: با استفاده از معماري باز، بايد 
كانال هاي امن براي اتصال به سيستم هاي مشتريان 
و محافظت از حريم شخصي آنها ايجاد  شود كه البته 
موضوعاتي چالشي هستند. از سوي ديگر مدل هاي 
جامع حاكميتي بايد توسعه پيدا كند ومسووليت ها 

و تعهدات بانك ها و اشخاص ثالث روشن شود.
وي با بيان اينكه بايد راهكارهايي براي ايجاد اعتماد 
در بين مشتريان ايجاد ش��ود، تصريح كرد: يكي از 
مهم تري��ن چالش ها براي بانك��داري غيرمتمركز 
و معماري باز، شكستن س��د قوانين بروكراتيك و 
مسائل فرهنگي است زيرا اين مسائل مقاومت برابر 

تغيير را ايجاد مي كنند.
قنادپور اجراي معماري ب��از را عاملي براي چابك 
شدن ساختار بانك ها عنوان كرد و افزود: اساسا قرار 
است با اجراي معماري باز، يكسري از خدماتي كه تا 
قبل از اين درون شعبه ارايه مي شد، توسط شخص 

ثالث انجام شود. 



ديدگاه

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از ورود شاخص به كانال 470 هزار واحدي

سيلنقدينگيبازاررابهكدامسوميبرد
گروه بورس| محمد امين خدابخش|

معامالت روز گذشته در بورس و فرابورس براي دومين 
روز متوالي در هفته جاري با رش��دي قابل توجه پايان 
يافت. در اي��ن روز هجوم تقاضا به نمادهاي بورس��ي 
سبب شد تا بسياري از اين نمادها ضمن دستيابي به 
سقف مجاز قيمت روزانه، حجم بااليي از معامالت را در 
كارنامه روزانه خود به ثبت برسانند. همين امر به رشد 
تمامي نماگرهاي بورس تهران در روز يكشنبه منتهي 
شد و در نهايت ش��اخص كل بازار ياد شده را به كانال 
470 هزار واحدي رساند. در اين روز شاخص كل بورس 
تهران به ميزان 10 هزار و 761 واحد رشد كرد و ضمن 
ثبت افزايش 2.33 درصدي، به سطح 472 هزار و 749 

واحدي دست يافت.
با احتس��اب اين رش��د كه بيش از هر چيز تحت تاثير 
نمادهاي فلزي – معدني و پتروپااليشي نظير »فوالد«، 
»فارس«، »فملي« و »پارس« روي داد، نماگر اصلي بازار 
سهام بيش از پيش به فتح ابر كانال 500 هزار واحدي 
نزديك شده و با اين جريان قدرتمند نقدينگي كه در 
بازار وجود دارد، هيچ بعيد نيست كه تا پايان بهمن ماه 
به راحتي بتواند به اين ركورد تاريخي دست يابد. در اين 
روز ارزش بورس تهران باز هم ركورد شكست و به سطح 
هزار و 718 هزار و 939 ميليارد تومان رسيد. اين رقم 
بيانگر آن است كه با احتساب قيمت ارز در صرافي هاي 
دولت��ي در پايان معامالت روز گذش��ته ارزش دالري 
بورس تهران به 123 ميلي��ارد و 664 ميليون تومان 

رسيده است.

   از تورم تا توهم
اما در بازبيني تاثير واقعي رشد شاخص هاي بازار سهام 
بايد به خاطر داشت كه چه ركورد 500 هزار واحدي ياد 
شده، ميسر شود يا نه، آنچه  مهم است ناتواني دماسنج 
اصلي بازار س��رمايه در نمايش وضعيت اقتصاد كشور 
است. در حالي كه در بس��ياري از كشورهاي جهان از 
ش��اخص اصلي بازار س��هام با عنوان دماسنج اقتصاد 
كشور ياد مي شود، آنچه كه تاكنون در ايران شاهد آن 
بوده ايم، نماگري تورمي بوده كه با رشد آن نه حتي يك 
شغل در كشور ايجاد مي شود و نه پيش روي آن بهبود 
شاخص هاي كالن اقتصادي را نويد مي دهد. بنا بر اين 
حداقل تا اينجاي كار دست آوردي جز مهار نقدينگي 
ريسك پذير و فروكاستن اثرات مخرب هجوم پول به 
بازارهاي موازي را براي بورس تهران و شاخص هاي آن 

نمي توان   متصور بود. 

  پرواز 417 درصدي شاخص كل 
هموزن تنها در يك سال

در هفته هاي اخير بورس تهران به راحتي توانس��ته 
اهداف قيمتي پيش بيني ش��ده از سوي بسياري از 
تحليلگران را فتح كن��د و تنها با تحمل چند اصالح 
موقتي به مس��ير صعودي خود ادام��ه بدهد. با اين 

حال آنچه در روزهاي گذشته بيش از پيش به چشم 
مي آيد رشد قيمت ها در نمادهايي است كه از مدت ها 
قبل در خصوص حبابي بودن بهاي آنها هشدار داده 

شوده بود.
 بس��ياري از اين نمادها اگر در ح��ال حاضر به دليل 
خوش بيني س��رمايه گذاران به افزايش س��رمايه از 
محل تجدي��د ارزيابي دارايي ها دلگرم هس��تند، با 
اين حال بايد توجه داشت كه با فروكش كردن ميل 
بازار به آنها پس از حصول احتمالي افزايش سرمايه، 
با صورت هاي س��ود و زياني مواج��ه خواهند بود كه 
بسياري از آنها به دليل عدم تغيير رويه هاي عملياتي، 
هي��چ اثري از س��ود را در خود نش��ان نخواهند داد. 
عواملي از اين دست سبب شده تا در 12 ماه گذشته 
افزايش قيمت ها در بسياري از نمادهاي كوچك بازار 
به رش��د دور از انتظار قيمت ها بيانجامد و در حالي 
كه ش��اخص كل بورس در طول اين مدت، در حدود 
174درصد رشد كرده، شاخص كل هموزن صعودي 

417درصدي را شاهد باشد. 
به موجب وج��ود عواملي اينچنين��ي مانند هجوم 
نقدينگي در كنار تبعات بالقوه شيوع ويروس كرونا 
در بازاره��اي جهاني كه ممكن اس��ت ب��ر عملكرد 
ش��ركت هاي داخلي تاثير بگذارد، كار را براي پيش 
بيني تغييرات پيش روي بازار در واپس��ين ماه سال 
جاري سخت شده است. به همين منظور »تعادل« 

ضمن گفت وگ��و با مهدي طحاني كارش��ناس بازار 
سرمايه به بررس��ي وضعيت بازار در شرايط فعلي و 

سناريوهاي پيش روي آن در اسفند ماه پرداخت.
طحاني ضمن تاييد قدرت نقدينگي وارد شده به بازار 
سهام و تاثير آن بر رشد نزديك به 5 درصدي شاخص 
كل بورس در دو روز ابتدايي هفته جاري، در پاس��خ 
به اين سوال كه چه عواملي در حال حاضر مي توانند 
بيشترين اثر را بر رشد قيمت ها در بازار سهام بگذارند، 
گفت: بايد توجه داشت كه نقدينگي يكي از مهم ترين 
داليل است با اين حال عواملي همچون رشد قيمت 
دالر در بازار ارز و رونق معامالت توليدات شركت هاي 
بورس��ي در ب��ورس كاال از جمله عواملي اس��ت كه 
مي تواند بر رشد قيمت ها در بازار اثر بگذارد. از اين رو 
چشم انداز گزارش هاي ماهانه بهمن ماه براي بسياري 

از شركت ها مي تواند خوب باشد.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم تصويري كلي از وضعيت 
ارزندگي نمادهاي بازار بر اساس معيارهاي سودآوري 
بس��نجيم، مي ت��وان گفت ك��ه قريب به دو س��وم 
شركت هاي بازار در حال حاضر در قيمت هايي باالتر 
از سطح ارزندگي و ارزش ذاتي خود معامله مي شوند. 
اما بايد به خاطر داش��ت كه از لحاظ ارزش همچنان 
بسياري از شركت هاي بازار همچنان براي رشد بيشتر 
جا دارند. به عبارتي مي توان گفت كه اين شركت ها 

اگر ارزان نباشند حداقل گران هم نيستند.

    عكس العمل كند  به  جريان تند  و تيز نقدينگي
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص اثرات مخرب 
احتمالي ورود نقدينگي به بازار و روش هاي مقابله با آن 
نيز گفت: تاكنون تدابيري براي مقابله با اين مهم انجام 
شده كه از آن جمله مي توان به عرضه هاي اوليه اشاره 
كرد. با اين حال به نظر مي رسد كه به رغم كارهاي انجام 
شده سرعت ورود پول به بازار از سرعت گام هاي اجرايي 

تصميم گيران در اين زمينه بسيار بيشتر است.
طحاني ادام��ه داد: در اين زمينه انتظ��ار مي رفت كه 
كارهاي پيشگيرانه در موقع مقتضي انجام شود كه از 
آن جمله مي توان به عرضه شركت هاي جديد و بزرگ 
اش��اره كرد. اين در حالي اس��ت كه طي ماه هاي اخير 
شركت هاي عرضه شده اغلب بزرگ نبودند و نتوانستند 
از اين طريق نقدينگي قابل توجهي را از بازار جمع كنند. 
دومين موردي كه بايد در انجام آن تس��ريع مي ش��د، 
افزايش سرمايه از محل آورده نقدي براي شركت هايي 
بود كه در نظر داشتند تا با بهره گيري از آورده سهامداران 
به توسعه زيرساخت هاي خود مبادرت كنند. اين مهم 
نيز اگرچه در برخي شركت ها انجام شده اما ميزان آن 
رضايت بخش نبوده و به نظر مي رسد كه از سرعت كافي 

براي جذ پول هاي مردم برخوردار نيست.
مهدي طحاني در خصوص نحوه جابه جايي پول در ميان 
صنايع مختلف گفت: با نگاهي به عملكرد سرمايه گذاران 
به نظر مي رس��د كه خريد و فروش سهام در روزهاي 

گذشته از شكلي نسبتا معقول برخوردار بوده است. اين 
نكته كه براي مثال نمادهاي خودروريي پس از چند روز 
رشد، با افت نسبي قيمت مواجه مي شوند و توجه بازار به 
سمت نمادهاي پتروشيمي يا فلزي معطوف مي شود، 

امري است كه به خودي خود خوب است. 
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص نقش سهامداران 
حقوقي در تعديل قيمت در برخي از نمادهاي بازارگفت: 
نكته اي كه بايد در رشد هيجاني قيمت برخي از نمادها 
به آن توجه داشت اين است كه بسياري از شركت هاي 
حقوقي همچون شركت هاي وابسته به تامين اجتماعي 
همچون سال هاي قبل س��هم نمي فروشند. من فكر 
مي كنم كه سهامداران حقوقي بايد نقش فعالتري در 
تعديل قيمت نمادهايي داشته باشند كه در مدتي كوتاه 

افزايشي دو تا سه برابري را تجربه كرده اند.

   وزن دولت در به تعويق افتادن 
عرضه شركت ها

مهدي طحاني در خصوص و لزوم تقبل نقشي فعال تر 
براي ج��ذب نقدينگي از طريق ف��روش دارايي ها در 
بازار سرمايه گفت: عوامل متعددي سبب مي شود كه 
شركت هاي وابسته به دولت سرعت الزم را براي استفاده 
از فرصت موجود در بازار سرمايه نداشته باشند كه از آن 
جمله مي توان به نبود انگيزه در اين ش��ركت ها و عدم 
ثبات مديريتي اشاره كرد.  وي در خصوص تصميمات 
احتمال��ي گروه ويژه اقدام مالي م��ورد ايران گفت: در 
خصوص FATF بايد توجه داشت كه وضعيت پيش رو 
چندان واضح نيست. بايد توجه داشت كه هر فشاري 
ممكن است كه فعاليت شركت ها اثر بگذارد. با اين حال 
بايد تاثير واقعي آنها در صورت هاي مالي ش��ركت ها 
مشاهده كرد. اين كارش��ناس بازار سرمايه در پايان 
وضعيت بازارهاي جهاني را م��ورد توجه قرار داد و با 
توجه به داليل سقوط قيمت ها در دهه 80 و سال 92 
گفت: بايد توجه داشت كه در زمينه مديريت بازار ارز 
عملكرد بانك مركزي خود بوده است. همين كه قيمت 
دالر سامانه نيما همگام با تغييرات بازار ارز رشد كرده 
است امري اس��ت كه توانسته اثر خوبي بر بازار سهام 
بگذارد. از طرفي ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه 
در حال حاضر بازارهاي كااليي ايران به جاي انكه به 
بازارهاي جهاني توجه كنند، دارند تغييرات رخ داده 
در بازار ارز را دنبال مي كنند. چنين امري سبب شده 
تا اغلب شركت ها فروش خوبي داشته باشند و از اين 
جهت تهديد خاصي را در فروش خود مشاهده نكنند. 
با اين حساب انتظار نمي رود كه بازار در روزهاي پيش 
رو به خصوص در يك ماه پاياني س��ال افتي جدي را 
تجربه كنند. حتي اگر عواملي نظير تسويه اعتباري 
كارگزاري ها كه روزهاي پاياني اسفند ماه مرسوم است 
را نيز در نظر بگيريم به نظر نمي آيد كه افت احتمالي 
قيمت ها پيامدي پيش از اصالح خفيف چند روز را به 

دنبال داشته باشد. 
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رتبه بندي راهي براي رفع 
مشكالت تامين مالي در بورس

ما به ش��ركتي ني��از داريم كه مس��تقل از مجري و 
سرمايه گذار راجع  به ريس��ك هاي پروژه اظهارنظر 
كند و عدم تقارن اطالعاتي را از بين ببرد كه موسسات 
رتبه بندي پروژه اين كار را انجام مي دهند. به گزارش 
فارس، قاسم محسني با اشاره به ريسك هاي موجود 
در اجراي پروژه هاي نفتي اظهار داش��ت: در اجراي 
پروژه ها در صنعت نفت ريسك هايي وجود دارد كه 
باعث مي شود سرمايه گذار حاضر به سرمايه گذاري در 
اين بازار نشود، زيرا كه بازارهاي ديگري نيز وجود دارد 
كه سود تضميني براي متقاضيان به همراه مي آورد.

وي افزود: در اين راستا اگر ريسك پروژه ها زياد باشد، 
بايد نرخ بازدهي نيز افزايش پيدا كند تا سرمايه گذار 
تش��ويق به حضور در اين بازار شود، در نتيجه وجود 
موسسات مطالعاتي كه شركت هاي پيمانكار پروژه 
را رتبه بندي كنند، ضروري اس��ت. محسني اظهار 
داشت: اهميت رتبه بندي ش��ركت ها از اين جهت 
است كه مي تواند برخي از مشكالت فعلي تأمين مالي 
از طريق بازار سرمايه را حل كند. در حال حاضر يكي 
از اين مشكالت عدم شفافيت درباره ريسك پروژ ه ها 
و عدم تقارن اطالعاتي است.وي كه مديرعامل يك 
شركت رتبه بندي اعتباري است، گفت: در نتيجه ما به 
شركتي نياز داريم كه مستقل از مجري و سرمايه گذار 
راجع به ريسك هاي پروژه اظهارنظر كند و عدم تقارن 
اطالعات��ي را از بين ببرد كه موسس��ات رتبه بندي 
پروژه اين كار را انج��ام مي دهند و در واقع رابط بين 

سرمايه گذار و سرمايه پذير هستند.

   »دش�يمي« به هر سهم ۷۰۶ ريال اختصاص 
داد:  شركت شيمي دارويي داروپخش در دوره 9 ماهه 
منتهي به 30 آذر ماه 1398، به ازاي هر س��هم خود 
706 ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته كه سود هر سهم 498 ريال اعالم شده 

بود، از افزايش 42 درصدي برخوردار است.
به گزارش سنا، شركت شيمي دارويي داروپخش با 
سرمايه 255 ميليارد ريال، صورت هاي مالي 9 ماهه 
دوره مالي منتهي به 29 اس��فند 1398 را به صورت 
حسابرسي نشده منتشر كرد.شركت شيمي دارويي 
داروپخش در دوره ياد شده، مبلغ 180 ميليارد 22 
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 706 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 
42 درصدي برخوردار است.شركت شيمي دارويي 
داروپخش افزايش 44 درصدي در فروش را از جمله 
داليل افزايش سود هر سهم نسبت به دوره مشابه در 
سال گذش��ته اعالم كرده است.»دشيمي« در دوره 
9 ماهه س��ال مالي منتهي به اسفند 97، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ 126 ميليارد و 916 ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 498 

ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

  سود هر سهم »فوالژ« افزايشي بود:  شركت 
فوالد آلياژي ايران در دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذر 
ماه 1398، به ازاي هر س��هم خ��ود 619 ريال كنار 
گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته كه 
سود هر سهم 377 ريال اعالم شده بود، از افزايش 64 
درصدي برخوردار است.شركت فوالد آلياژي ايران 
با س��رمايه 5 هزار و 500 ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي 9 ماهه دوره مالي منتهي به 29 اسفند 1398 را 
به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.شركت فوالد 
آلياژي ايران در دوره ياد ش��ده، مبلغ 3 هزار و 714 
ميليارد 403 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و 
بر اين اساس مبلغ 619 ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 

از افزايش 64 درصدي برخوردار است.
»فوالژ« در دوره 9 ماهه سال مالي منتهي به اسفند 
97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ يك هزار و 880 
ميليارد و 593 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بدين ترتيب مبلغ 377 ريال سود به ازاي هر سهم 

خود اختصاص داده بود.

    سود يك ساله »پكوير« به ۳۲۷ريال رسيد: 
شركت كوير تاير در صورت هاي مالي 12ماهه خود 
اعالم كرد سود هرسهم به 327ريال رسيده است كه 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5درصد كاهش 
يافته اس��ت. شركت كوير تاير در صورت هاي مالي 
12ماهه منتهي به 30آذر1398 س��ود عملياتي 
خود را 303ميليارد ريال، سود خالص را 229ميليارد 
ريال و سود انباشته پايان دوره را 331ميليارد ريال 
منتشر كرده است. اين شركت در يكسال مالي خود 
توانسته 21هزار و 248تن انواع تاير را به ارزش 4هزار 
و 794ميليارد و 400ميليون ريال به فروش برساند و 
از اين محل سود ناخالص 819ميليارد و 390ميليون 
ريال شناس��ايي كند.»پكوي��ر« پيش بيني كرده 
اس��ت براي دوره 12ماهه منتهي به 30آذر1399 
بتوان��د 30ه��زار و 912تن تاير ب��ه ارزش 8هزار و 
340ميليارد ريال به فروش برساند.اين شركت در 
نظر دارد ش��ركت هاي خودرو ساز داخلي را جهت 
ارايه محصول و به دس��ت آوردن بازار مناس��ب در 
منطقه انتخاب كند. همچنين باتوجه به پيش بيني 
افزايش نرخ 10درصدي مواد اوليه و ساير هزينه ها 
انتظار مي رود بهاي تمام ش��ده نسبت به دوره قبل 
افزايش قابل مالحظه اي نداشته باشد.در برآوردي 
كه اين شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات 
هزينه هاي مالي ب��راي دوره 12ماه��ه منتهي به 
30آذر1399 دارد، براي كاهش تسهيالت و تامين 
مالي از ساير روش ها به منظور كاهش هزينه هاي 
مالي اقدام خواهد كرد.»پكوير« در تش��ريح ساير 
برنامه هاي با اهميت خود اعالم كرد شركت در تالش 
است نسبت به اجرا و تكميل طرح توسعه 10هزار و 
777تني اقدام كند و در نيمه اول سال99 از آن به 

بهره برداري كند. 

معامالت فروش تعهدي در ۵ نماد راه اندازي مي شود
مديرعامل بورس تهران از راه اندازي فروش معامالت فروش تعهدي خبر 
داد و اعالم ك��رد: اين معامالت محدود و تنها در 5 نماد در بورس تهران 

شروع مي شود.
به گزارش س��نا، علي صحرايي اظهار كرد: به زودي عرضه اوليه شركت 
پديده شيمي قرن را در بورس تهران شاهديم كه شركت نسبتًا بزرگي 

بوده و 10 درصد آن چهارشنبه آتي به بازار تخصيص داده مي شود.
مديرعامل بورس تهران در خصوص درخواست فعاالن بازار براي تخصيص 
درصد بيشتري درعرضه هاي اوليه با توجه به افزايش كدهاي معامالتي 
نيز گفت: در بورس تهران اين اتفاق افتاده و اين براي شركت هاي كوچك 
20 درصد آنها در عرضه اوليه دو بازار و 2 درصد مازاد بر عرضه عمومي به 

صندوق ها تخصيص داده مي شود.

   برنامه عرضه هاي اوليه
وي در پاس��خ به اينكه جز ش��ركت پديده شيمي قرن چه شركت هاي 
ديگري در نوبت عرضه اوليه هستند، نيز گفت: شركت سرمايه گذاري 
كوثر كه به محض آماده شدن و واجد شرايط شدن با توجه به تاكيدات 
وزير اقتصاد مبني بر ش��فافيت و دقت در ورود شركت ها به بازار، عرضه 
اوليه خواهد شد.مديرعامل بورس تهران در خصوص »شستا« نيز اظهار 
داشت: اين شركت نيز مشروط پذيرفته شده و در حال طي كردن مراحل 

باقي مانده براي اخذ مجوز نهايي و عرضه اوليه است.

   چشم انداز بازار سهام
مديرعامل بورس تهران در پاسخ به سوالي در خصوص چشم انداز بازار 
ب��ا بيان اينكه وضعيت بورس به مولفه هاي زيادي بس��تگي دارد، ادامه 
داد: نوس��ان نرخ كاموديتي ها در جهان و رش��د اقتصاد جهاني از جمله 
اين عوامل هستند ولي مردم در ش��رايط كنوني به درستي بورس را به 

عنوان بهترين گزينه براي س��رمايه گذاري برگزيده اند، چون در ديگر 
بازارها به سبب برخي محدوديت ها، نقدشوندگي پايين و عدم شفافيت، 
سرمايه گذاري به صرفه نيست.صحرايي افزود: در اقتصاد كشور، بورس 
شفاف ترين بخش اقتصاد است و با توجه به زيرساخت هاي الكترونيكي 
كه طي ده سال اخير ايجاد شده، امكان دسترسي آنالين مردم به اطالعات 

و معامالت فراهم آمده است.

   عدالت در عرضه هاي اوليه
وي با بيان اينكه اولويت براي فردي در بازار سرمايه قائل نيستيم و شخصي 
كه امروز كد معامالتي گرفته با فردي كه سي سال در بازار فعاليت داشته 
تفاوتي ن��دارد، گفت: طعم اين عدالت را م��ردم در عرضه هاي اوليه نيز 
مي چشند كه همه از شرايط يكساني برخوردارند و مجموعه اين عوامل 

بازار را براي مردم جذاب كرده است.
مديرعامل بورس تهران در خصوص فروش تعهدي گفت: چنانچه شاخص 
)كل و هم وزن( بيش از 1.5 درصد افت داش��ته باشند، عمليات فروش 
تعهدي متوقف مي شود؛ ضمن آنكه سهامداران عمده شركت ها در نماد، 

اجازه فروش تعهدي در همان نماد را نخواهند داشت.

   راه اندازي فروش معامالت فروش تعهدي
 صحرايي در خصوص راه اندازي فروش معامالت فروش تعهدي گفت: 
اين معامالت محدود و تنها در پنج نماد در بورس تهران شروع مي شود و 
مكانيسم هاي كنترلي پيش بيني شده و بر اين اساس در حد 0.5 درصد 
نسبت به آخرين قيمت، امكان فروش تعهدي وجود دارد.همچنين اگر 
شاخص )كل و هم وزن( بيش از يك و نيم درصد افت داشته باشند اين 
عمليات متوقف مي شود، همچنين سهامداران عمده شركت ها در نمادي 

كه سهامدار عمده هستند اجازه فروش تعهدي را نخواهند داشت.

سهم 7۹ درصدي فرابورس از بازار بدهي كشور
به گزارش سنا، رضا غالمعلي پور معاون پذيرش و بازاريابي فرابورس 
ايران به عنوان يكي از س��خنرانان پنل، تامين مالي از طريق نظام 
بانكي و تامين مالي از طريق بازار س��رمايه را مقايسه كرد و گفت: 
بازار سرمايه در سمت انتشار اوراق، پتانسيل بااليي دارد؛ هرچند 
كه س��رعت رشد در اين زمينه مناسب اس��ت و رقم تامين مالي از 
طريق بازار س��رمايه از 36 هزار ميليارد تومان در سال 94 به 150 
هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه 98 رسيده است اما همچنان 

جاي رشد بيشتر در اين زمينه وجود دارد.
غالمعلي پور با نگاهي اجمالي به سهم بورس ها از بازار بدهي كشور، 
اظهار كرد: فرابورس س��هم 79 درصدي از بازار بدهي كشور را به 
خود اختصاص داده؛ چراكه 83 درصد اوراق موجود در بازار سرمايه، 

دولتي است و فرابورس ميزبان اين اوراق است.
او همچني��ن تجربه فرابورس اي��ران در تامين مالي صنعت نفت و 
گاز را تشريح كرد و افزود: فرابورس تجربه پذيره نويسي نخستين 
اوراق مشاركت شركت پااليش نفت تهران را دارد كه اين اوراق با 
هدف اجراي طرح بهينه سازي و بهبود كيفيت فرآورده هاي شركت 

پااليش نفت تهران منتشر شد.
به گفت��ه غالمعلي پور همچنين پذيره نويس��ي اولين اوراق اجاره 
ش��ركت نفت پارس در بازار فرابورس ايران انجام شد كه هدف از 
انتشار اين اوراق خريد تجهيزات و ماشين آالت توليدي، تاسيسات 
الكتريكي و مكانيكي شركت نفت پارس جهت استفاده در فعاليت 
شركت، توسط نهاد واسط و اجاره به شرط تمليك آنها به شركت 
يادش��ده بود.معاون پذيرش و بازاريابي فراب��ورس ايران در ادامه 
يك��ي ديگر از تجارب فرابورس در تامي��ن مالي صنعت نفت و گاز 
را پذيره نويسي نخس��تين اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز 
صبا اروند عنوان كرد و افزود: اين اوراق براي   خريد منافع حاصل از 

توسعه 11 حلقه چاه نفت منتشر شد كه پشتوانه انتشار آن، منافع 
آتي است.پذيره نويسي اولين اوراق مرابحه شركت بناگستر كرانه 
 در ب��ازار فرابورس ايران به منظور خري��د نقدي 90.000 متريك 
تن نفت كوره توس��ط نهاد واس��ط و فروش اقساطي آن به شركت 
يادشده از ديگر اقدامات فرابورس ايران در زمينه تامين مالي صنعت 
نفت و گاز به شمار مي رود كه غالمعلي پور در اين پنل به آن اشاره 
كرد.مع��اون پذيرش و بازاريابي فرابورس اي��ران در ادامه از جمله 
مزاياي اوراق مرابح��ه را تامين مالي منابع بزرگ بدون مراجعه به 
سيستم بانكي و قابليت استفاده هم براي تامين مالي دارايي هاي 

ثابت و هم به عنوان سرمايه در گردش برشمرد.
او در بخش ديگري از پنل نهادهاي مالي بازار سرمايه، اظهار كرد: در 
تيرماه امسال ظرفيت خوبي در قانون حمايت از توسعه پايين دستي 
نفت خام و ميعانات گازي با اس��تفاده از سرمايه گذاري مردمي به 
وج��ود آمد كه هدف از آن جلوگيري از خام فروش��ي نفت و ايجاد 

پااليشگاه هاي كوچك مقياس بود.
غالمعلي پور با بيان اينكه طي سال هاي اخير فرآيند انتشار اوراق 
تسهيل شده است، گفت: با استفاده از مكانيسم توثيق سهام به جاي 
ركن ضامن، بسياري از پيچيدگي هاي فرايند انتشار اوراق برطرف 
شده و همچنين انتشار اوراق اجاره سهام نيز از موارد تسهيل كننده 

در اين زمينه بوده است.
معاون پذيرش و بازاريابي فرابورس ايران در نهايت يكي از راه هاي 
مناسب تامين مالي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي را عرضه بخشي 
از سهام شركت هاي اين حوزه دانست و گفت: شركت هاي فعال در 
اين حوزه ها و زيرمجموعه هاي آنان در صورتي كه قابليت پذيرش 
و عرضه در بازار سرمايه را دارند، عرضه شوند چراكه عرضه درصدي 

از سهام اين شركت ها به تامين مالي آنها كمك مي كند.

تداوم روند صعودي بازار با شيب ماليم
يك كارش��ناس بازار سرمايه چش��م انداز بازار براي سال 
آينده را »مثبت اما با ش��يب كمتر« ارزيابي كرد و گفت: 
البته ممكن اس��ت روزهايي را با نوسان بيشتر نسبت به 

امسال تجربه كنيم.
به گزارش س��نا، محمد اقبال نيا به تحليل روند بازار در 
سال جاري پرداخت و گفت: امسال شاخص، صعودهاي 
پي در پي را تجربه كرد و روزهاي منفي محدودي به خود 
ديد، علت اصلي اين امر جذاب نبودن بازارهاي موازي بود 
كه البته دولتمردان نيز با ارسال سيگنال هايي به مردم، 

پول هاي سرگردان را راهي بورس كردند.
وي ادامه داد: شاخص برخي بخش هاي اقتصادي مانند 
بخش صنعت و خدمات منفي است اما روند مثبت بورس، 
توجه عموم مردم را به خود جلب كرده است؛ به ويژه اينكه 
يكي از تاثيرگذارترين علت ها در رشد بازار سرمايه، سعي 
بر كاركرد اين بازار در جهت جب��ران كاهش ارزش پول 

ملي بوده است.

اين كارشناس بازار سهام در ادامه با اشاره به فرصت هاي 
پيِش روي بورس گفت: سياس��ت بان��ك مركزي مبني 
بر كاهش نرخ سود تس��هيالت بانكي، همچنين اعمال 
ماليات در بازارهاي مختلف، رشد دوباره نرخ دالر و تورم 
فرصتي براي ظهور بازار سهام است و همه اينها فرصت هاي 
دوباره اي است كه به شكوفايي بيشتر بورس در سال آينده 

كمك مي كند.
اقبال نيا اظهار داشت: نبايد اين موضوع را ناديده گرفت 
كه اغلب س��هامداران س��ود بااليي در مدت اخير كسب 
كرده اند و با تلنگري ممكن است عالقه مند به فروش سهام 
و شناسايي سود باش��ند؛ ليكن با عدم جذابيت بازارهاي 

موازي، بازهم به بازار برمي گردند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: تحت اين شرايط، گزينه 
منطقي براي كساني كه تازه به بورس وارد مي شوند اين 
است كه از خريد سهامي كه طي يك سال اخير رشدهاي 
چند برابري داشته اند اجتناب كنند و با تمركز بر وضعيت 

سودآوري شركت ها و با مشورت افراد خبره اقدام به خريد 
كنند. همچنين افراد اگر به دنب��ال خريد و فروش هاي 
منطقي و جايگزيني هاي مناس��بي در سبد خريد خود 

باشند، اين شرايط در سال آينده نيز تكرار مي شود.
وي برخي صنايع كوچك نظي��ر صنايع دامپروري، مواد 
غذايي و لوازم خانگي و دارويي را از جمله صنايع پربازده 
سال گذش��ته عنوان كرد و گفت: ش��ركت هايي با ابعاد 
كوچك، بازدهي به مراتب باالتري نسبت به شركت هاي 
بزرگ داشتند، اما اين رويه ممكن است در آينده تغيير كند.
به گفته اقبال نيا، افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي 
دارايي يا ارزش جايگزيني باال در شركت ها نمي تواند به 
تنهايي س��هامداران خرد را در بلندمدت قانع كند، چرا 
كه س��هامداران خرد در نهايت، تحليل خود را بر مبناي 
دارايي شركت و ميزان سود دهي شركت ها قرار مي دهند 
و ش��ركتي كه نتواند سود مناس��بي ايجاد كند را از سبد 
سرمايه گذاري خود خارج مي كنند.اين كارشناس بازار 

سرمايه گفت: نقدينگي موتور محرك بازار است و تعداد 
س��هامداران نو پا و جديد كه بر اساس شايعات يا فضاي 
مجازي وارد بازار شده اند بسيار زياد است؛ از طرفي چون 
برخي از اين افراد تازه وارد، تجربه هاي گذش��ته بورس را 

ندارند بر اين باورند كه بازدهي 10 تا 20 درصد فعلي در 
ماه هميشگي است؛ در صورتي كه اين بازار هم مثل همه 
بازارها ريسك هايي دارد و نمي توان پيش بيني دقيقي از 

معامالت و روند آتي آن داشت.



تشكلها6اخبار

ادامه كشمكش بر سر رتبه بندي كارت هاي بازرگاني

ورود كميسيون تلفيق به دعواي رتبه بندي
دعواي رتبه بندي كارت هاي بازرگاني گويا قرار نيست 
پايان يابد. در حالي كه به نظر مي رس��يد ديگر بحث 
رتبه بندي كارت هاي بازرگاني توسط اتاق بازرگاني 
ايران منتفي است و حتي هيات رييسه اتاق بازرگاني 
در مصوبه اي راي به انح��ال اين مركز داد اما به نظر 
مي رس��د تاش براي ادامه فعاليت اين نهاد كماكان 
ادامه دارد. اين بار كميسيون تلفيق مجددا بحث مركز 
رتبه بندي در قالب جديدي مطرح ش��ده و تفويض 
مجدد اختيار رتبه بندي كارت هاي بازرگاني و صدور 
مجوز براي موسسات رتبه بندي به بهانه گزارش جزء 
۴ بن��د )الف( ماده ۴ قانون حداكثر اس��تفاده از توان 
توليدي و با استناد ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي مقررات 
صادرات و واردات مصوب كرده اس��ت. اين در حالي 
است كه اختاف ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با اتاق بازرگاني در رتبه بندي عما پاي سازمان بورس 
و سپس سازمان بازرسي را به اين دعوا باز كرده بود و 
عما اتاق مجبور به انحال مركز ملي رتبه بندي شد.

   مصوبه جديد كميسيون تلفيق
كميس��يون تلفيق درحالي مجدد اختيار رتبه بندي 
كارت هاي بازرگاني را در قالب اليحه بودجه سال۹۹ 
به اتاق بازرگاني ايران س��پرده كه س��ازمان بازرسي 
ورود اتاق و تشكيل مركز ملي رتبه بندي راغيرقانوني 
دانست. مركز ملي رتبه بندي اتاق بازرگاني ايران در 
حالي منحل اعام شده است كه اكنون، نمايندگان 
كميس��يون تلفيق بودجه مجلس، به پيشنهاد اتاق 
بازرگان��ي ايران، بند الحاقي ذي��ل تبصره ۱۹ اليحه 
بودجه به منظور تفويض مج��دد اختيار رتبه بندي 
كارت هاي بازرگاني و صدور مجوز براي موسس��ات 
رتبه بندي به بهانه گزارش ج��زء ۴ بند )الف( ماده ۴ 
قانون حداكثر اس��تفاده از توان توليدي و با اس��تناد 
ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات 

مصوب كرده است.
اين درحالي است كه قوانيني كه بر اساس آنها، اتاق 

بازرگاني ايران خواس��تار تصويب اي��ن بند در قانون 
بودجه سال ۹۸ شده بود، قبًا منسوخ اعام شده بود؛ 
ضمن اينكه معاون��ت حقوقي رييس جمهور با اصرار 
بر نظر سابق خود مبني بر نسخ بندهاي قانوني مورد 
استناد اتاق بازرگاني در زمينه رتبه بندي كارت هاي 
بازرگاني و متولي بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در اي��ن زمينه، عمل رتبه بن��دي را امري حاكميتي 
دانسته بود. اين موضوع در حالي رخ مي دهد كه پس 
از كش و قوس هاي فراوان درباره رتبه بندي كارت هاي 

بازرگاني و با توجه به سوءاستفاده هاي مختلف در قالب 
كارت هاي بازرگاني اجاره اي كه منجر به فرار مالياتي، 
بدهي گمركي، قاچاق كاال و نابساماني بازار ارز شده، 
معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري با در نظر گرفتن 
بندهاي قانوني مختلف از جمله جز ۴ بند )الف( ماده 
۴ قانون حداكثر اس��تفاده از توان توليدي و خدماتي 
و حمايت از كاالي ايراني، عمل رتبه بندي را با توجه 
به تأخي��ر آن در انتخاب مش��تريان و تصميم گيري 

دستگاه هاي اجرايي، امري حاكميتي دانست.

   ديدگاه سازمان بازرسي
همين چند وقت پيش بود كه پس از مكاتبات س��ازمان 
بازرسي كل كشور مبني بر غيرقانوني بودن اقدامات اتاق 
بازرگاني در زمينه تأسيس مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران و 
صدور مجوز به ۱۶ شركت تحت عنوان موسسه رتبه بندي 
و اطاعيه سازمان بورس و اوراق بهادار در اين زمينه، ابتدا 
رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
طي نامه اي به رييس س��ازمان بورس اع��ام كرده بود كه 
رتبه بندي اتاق بازرگاني به استناد بندهاي قانوني مثل ماده 

۱۰ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، ماده ۵ 
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و ماده ۹ قانون ارتقاي 

سامت اداري و مقابله با فساد كامًا قانوني است.
اين نامه نگاري در حالي رخ مي دهد كه تمامي اين بندهاي 
قانوني، س��ال ها پيش طي اس��تعام از معاونت حقوقي 
رييس جمهور منسوخ اعام و متولي رتبه بندي كارت هاي 
بازرگاني به استناد قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و آيين نامه 

اجرايي آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام شده بود.
پ��س از اين، اتاق بازرگاني در عقب نش��يني آش��كار طي 
مكاتبه اي به سازمان بازرسي كل كشور، ضمن پذيرش نظر 
آن سازمان، دستور توقف فعاليت مركز ملي رتبه بندي اتاق 
ايران را صادر كرد و در نهايت، پس از شكايت سازمان بورس 
و ورود دس��تگاه قضايي كه منجر به ممنوع الخروج شدن 
مديرعامل مركز و تمامي موسسات ذيل آن و احضار آنها 
به دادسرا شد، هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران مجبور به 

انحال مركز مذكور شد.
س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور نيز در مكاتبات خود، به 
حساسيت و تأثيرگذاري باالي رتبه بندي در تصميم گيري 
نهادهاي حاكميتي بانك ها، سازمان امور مالياتي، گمرك 
و وزارت صمت اش��اره و ضمن ابراز نگراني از تكرار تجربه 
فاجعه بار موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، اعام كرده 
بود كه »تاش مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران براي توافق 
با دستگاه هايي از جمله سازمان ثبت اسناد و اماك كشور 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت، موجب شده كه علي رغم 
مكاتبه و هشدار اين س��ازمان، دامنه فعاليت مركز مزبور 
طي چند هفته به ش��كل نگران كننده اي گسترش يابد، 
به گونه اي كه تقريبًا با مجموع فعاليت دوساله آن برابري 
مي كند و با ادعاي توافق با مراجع حاكميتي و طرح ادعاي 
واهي برخورداري ش��ركت هاي داراي رتب��ه از آن مركز از 
تسهيات و امكانات حمايتي در حوزه صادرات، دريافت ارز، 
تسهيات بانكي، امور گمركي، بيمه، ماليات، مبالغ هنگفتي 
از شركت هاي مختلف دريافت نمايد كه تمامي اين اقدامات 
طبق استدالل هاي مطرح شده در نامه قبلي، تحت عنوان 

تحصيل مال نامشروع قابل پيگرد قانوني است.

شانزدهمين جلسه كميسيون »حمايت قضايي و مبارزه با فساد« اتاق بازرگاني تهران برگزار شد

نقد و بررسي اليحه مديريت تعارض منافع از سوي بخش خصوصي
نمايندگان بخش خصوصي در نشست شانزدهم كميسيون 
»حمايت قضايي و مبارزه با فساد« اتاق بازرگاني تهران، به 
بررسي بندهاي اليحه مديريت تعارض منافع پرداختند و 
خواستار تعميم آن به نهادهاي غيردولتي نيز شدند. اعضاي 
كميسيون همچنين تاكيد كردند كه بخش خصوصي بايد 
روي برخي قوانين مفيدي كه اجرا نمي شود، مطالبه گري 
داشته باشد. اعضاي كميسيون »حمايت قضايي و مبارزه با 
فساد« اتاق تهران در شانزدهمين نشست اين كميسيون 
به بررسي اليحه مديريت تعارض منافع و پيامدهاي تصويب 
آن بر بخش خصوصي پرداختند. به گزارش روابط عمومي 
اتاق تهران، اليحه »نحوه مديريت تعارض منافع در انجام 
وظايف قانوني و ارايه خدمات عمومي« به پيشنهاد معاونت 
حقوقي رييس جمهور در آبان ماه امسال به تصويب هيات 
وزيران رس��يد و در حال حاضر ني��ز روي ميز نمايندگان 
مجلس شوراي اس��امي قرار گرفته  است. اين اليحه در 

ابتدا با 7۰ ماده تدوين شد اما در نهايت با ۴۰ ماده از سوي 
دولت به تصويب رسيد. براساس اين اليحه، تعارض منفعت 
موقعيتي است كه اجراي وظايف قانوني هريك از كارمندان و 
مديران بخش هاي حكومتي يا موسسات خصوصي عهده دار 
خدمات عمومي با منافع فردي آنها در تقابل يا تعارض قرار 
گيرد و احتمال ترجيح منفعت فردي، قومي، سياس��ي و 
غيره توس��ط فرد ياد شده وجود داشته ممكن است مانع 
از انجام شايسته وظيفه قانوني افراد شود. از اين رو، فعاالن 
اقتصادي در اتاق تهران در شانزدهمين نشست كميسيون 
حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد اين اتاق به نقد و تحليل 
اين اليحه و آثار و تبعات آن بر نهادهاي بخش خصوصي از 
جمله اتاق بازرگاني پرداختند.  حسن فروزان فرد، رييس 
كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق تهران، در 
اين نشست، با اشاره به اينكه به هنگام تنظيم پيش نويس 
اين اليحه، در اتاق ايران و اتاق تهران جلسات كارشناسي 

بررسي آن در دستوركار قرار گرفت، افزود: دولت در تدوين 
و تنظيم اين اليحه تاش كرده است تا مديريت تعارض 
منافع را به بخش هايي غير از دولت نيز تعميم دهد و اين در 
حالي است كه روسا و نمايندگان اتاق بازرگاني به عنوان نهاد 
تصميم ساز بخش خصوصي در برخي مجامع تصميم گير 
كرس��ي دارند و با گس��تردن چتر اين اليحه به نهاد اتاق 
بازرگاني و آگاهي به اين موضوع كه روسا و نمايندگان اتاق 
بازرگاني به روال معمول و قانوني داراي كسب و كار هستند، 
عما امكان تصميم گيري ه��ا و اعمال رأي در مجامع را از 

آنان خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه نحوه مديريت ساز و كارهاي تعارض منافع 
در اتاق بازرگاني با دستگاه هاي دولتي متفاوت است، افزود: 
اتاق بازرگاني يك نهاد انتخابي است و اعمال اين اليحه روي 
اين نهاد، تصميم سازي ها و مداخله در تصميم گيري ها را 

براي اتاق بازرگاني دچار ابهام خواهد كرد.

در ادامه اين جلس��ه، مهدي فاحيان كارشناس اين 
كميسيون نيز در سخناني با تحليل مفاد اليحه مديريت 
تعارض منافع به نقد آن پرداخت. وي با اشاره به اينكه 
در بررسي پيش نويس اليحه مديريت تعارض منافع از 
سوي دولت، اعضاي اتاق بازرگاني از شمول اين اليحه 
خارج ش��دند، افزود: با اين حال، روسا و اعضاي هيات 
رييسه اتاق هاي بازرگاني همچنان جزو شخصيت هاي 

حقوقي مشمول اين اليحه هستند.
وي در عين حال، نهادسازي مبهم، معلق شدن اجراي 
قانون به آيين نامه و نيز احصاي مصاديق به جاي تبيين 
چارچوب هاي كلي را از چالش هاي ماهوي اين اليحه 
دانست.  همچنين مهراد عباد، نايب رييس كميسيون، 
نيز طي سخناني، بر مطالبه گري قوانيني كه در كشور 
اجرا نمي ش��ود تاكيد كرد و يادآور شد كه اين موضوع 
مي تواند در دستوركار كميس��يون حمايت قضايي و 

مبارزه با فس��اد اتاق تهران قرار گيرد كه كدام قوانين 
مصوب در كشور به مرحله اجرا درنيامده است و دليل 

عدم اجراي آن مورد واكاوي قرار گيرد.
محمود نجفي عرب ديگر عضو اين كميسيون نيز با تاييد 
اين مطالبه گري، افزود: عاوه بر آنكه بسياري از قوانين 
در كش��ور به اجرا در نمي آيد، قوانين زيادي نيز وجود 
دارد كه از سوي وزارتخانه ها نقض مي شود و اين رويه به 
عامل مخربي در كسب و كار بنگاه هاي اقتصادي تبديل 
شده است. وي نيز از همين رو، خواستار رسيدگي به اين 
موضوع در كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد 
اتاق تهران شد. نجفي عرب همچنين پيشنهاد كرد تا 
كارگروهي در اين كميسيون براي بررسي كارشناسي 
اليحه مديريت تعارض منافع ايجاد شود و طي آن، روشي 
كه كشورهاي توسعه يافته در اين رابطه در پيش گرفته اند 

مورد كنكاش قرار گيرد.

پژوهش هاي اتاق بازرگاني تهران نشان دادواكنش كميسيون كشاورزي

پاكستان، بازار فراموش شده صادركنندگان ايرانينامه اعتراض آميز به وزارت صنعت براي وضع عوارض صادراتي خرما
ارسان قاسمي رييس كميسيون كش��اورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون 
ايران طي مكاتبه با قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني 
نسبت به وضع عوارض صادراتي براي محصول خرما انتقاد كرد و اين تصميم 
را غيركارشناسانه و به بهانه تنظيم بازار داخلي دانست. در اين نامه رييس 
كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران طي نامه اي خطاب 
به مدرس خياباني قائم مقام وزير صنعت در امور بازرگاني و همچنين حميد 
زادبوم رييس كل سازمان توسعه تجارت اعام كرد: اخيراً مطلع شديم كه در 
يك تصميم غيركارشناسانه و پشت درهاي بسته و به بهانه تنظيم بازار داخلي 
مقرر شده كه بر خرما عوارض صادراتي وضع گردد. اين امر در شرايطي است 
كه تحريم هاي ظالمانه، صادرات محصوالت كشاورزي و علي الخصوص خرما 
را دچار چالش نموده است و وضع هرگونه عوارض يا ممنوعيت هاي يك باره، 
قيمت تمام ش��ده محصول را افزايش داده و بازار را براي رقبا آزادتر كرده و 
برگش��ت به اين بازارها را براي ما سخت تر مي كند. در ادامه اين نامه به آمار 
صادرات خرما اشاره شده كه بر اساس آن، آمارهاي منتشره توسط گمرك 
جمهوري اسامي ايران در سال ۱۳۹۶ به ميزان ۲۵۶ ميليون و ۲7۶ هزار و 
۵۶۶ كيلوگرم خرما به ارزش حدود ۲۵۲ ميليون دالر و در سال ۱۳۹7 نيز به 
ميزان ۳۰7 ميليون و ۲۸۱ هزار و ۳۱۸ كيلوگرم خرما به ارزش بيش از ۳۳۹ 

ميليون و ۳۸۰ هزار دالر خرما صادر شده است. همچنين در ۹ ماهه سال جاري 
بالغ بر ۱۳۹ ميليون كيلوگرم خرما به ارزش بالغ بر ۱۲۳ ميليون و ۳۱۵ هزار 
دالر كاهش يافته است. بر اساس آنچه كه در نامه رييس كميسيون كشاورزي 
و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام شده، 
بر اساس آمارهاي وزارت جهاد كشاورزي توليد خرما در سال ۱۳۹۶ معادل 
يك ميليون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۰ ميليون تن و در سال ۹7 توليد يك ميليون و 
۲7۵ هزار و ۴۳۴ ميليون تن بوده كه نشان دهنده آن است كه در توليد خرما 
بعد از كشور مصر در جايگاه دوم قرار داريم. در بخش ديگري از اين نامه آمده 
است: مقدار توليد خرما در س��ال ۱۳۹۶ نشان مي دهد تنها ۱7.۲ درصد از 
خرماي توليد شده به صورت ميوه در داخل كشور به مصرف خانوارها رسيده 
و ۲۵۱ هزار تن معادل ۲۶ درصد از مقدار توليد خرماي كش��ور صادر شده 
است. بررسي ها نشان مي دهد كه حجم بااليي از خرماي توليد شده در كشور 
در صنايع تبديلي مصرف مي شود. قاسمي با اشاره به اينكه حذف عوارض 
صادراتي خرما و اين قبيل محصوالت ضروري است، تاكيد كرد: در صورتي 
كه دغدغه تأمين بازار به خصوص در ايام ماه مبارك رمضان وجود دارد با تأمين 
منابع مالي مي توان از طريق شبكه گسترده تعاوني هاي مصرف در سراسر 

كشور اين نگراني را رفع و در بازار صادراتي و بين المللي آرامش ايجاد كرد.

پاكستان همسايه شرقي ايران كه در طول سال بيش از ۶۰ ميليارد دالر 
واردات دارد؛ كمتر از يك درصد اين نياز خود را از طريق محصوالت ايراني 
پوشش مي دهد.  براساس بررسي هاي انجام شده از سوي اتاق بازرگاني 
تهران؛ پاكستان در سال ۲۰۱۸، ۸۴ ميليارد دالر تجارت خارجي داشته 
كه از اين عدد ۲۴ ميليارد دالر مربوط به صادرات اين كشور و ۶۰ ميليارد 
دالر به واردات اين كشور اختصاص دارد. با وجود مرز زميني مشترك 
ميان ايران و پاكستان و نزديكي فرهنگي و اقتصادي، آمارهاي تجارت 
ميان دو كشور نشان مي دهد كه عدد بسيار محدودي صادرات و واردات 
ميان اين دو همسايه در جريان اس��ت. براساس برآوردهاي صندوق 
بين المللي پول، اقتصاد پاكستان در س��ال ۲۰۱۸ رشد ۵.۵ درصدي 
داشته و نرخ تورم نيز در آن ۵.۲ درصد بوده است. همچنين اين كشور 
در سال هاي گذشته با افزايش ميزان صادرات و واردات روبرو بوده كه 
در اين بين سرعت باال رفتن واردات بسيار بيشتر از صادرات بوده است. 
بررسي ها نشان مي دهند در سال ۲۰۱۸ پاكستان در حوزه نفت خام و 
روغن حاصل از مواد معدني قيري بيشترين واردات را داشته كه ارزش 
آن حدودا پنج ميليارد دالر بوده است. بيشترين صادرات در اين حوزه 
به پاكس��تان را امارات متحده عربي، عربس��تان سعودي و قطر انجام 

داده اند. مهم ترين كاالي صادراتي پاكستان نيز برنج نيمه سفيد شده يا 
كامل سفيد شده بوده كه با ارزش ۱.۸ ميليارد دالر سهم 7.۴ درصدي 
در صادرات اين كشور داشته است. عمده صادرات پاكستان به اياالت 
متحده امريكا بوده كه به تنهايي ۱۶ درص��د از كل اين آمار را به خود 
اختصاص داده است. چين، انگلستان، افغانستان، آلمان و امارات متحده 
عربي نيز ديگر كشورهايي هستند كه بيشترين صادرات پاكستان به آنها 
انجام شده است. اما چين اصلي ترين كشور صادركننده كاال به پاكستان 
بوده اس��ت و به تنهايي حدود ۲۴ درصد از بازار پاكستان را در اختيار 
خود گرفته است، پس از آن امارات متحده عربي و عربستان سعودي در 
رتبه هاي بعدي هستند. بررسي اصلي ترين شركاي تجاري پاكستان 
نش��ان مي دهد كه ايران بين آنها، جايگاه قابل توجهي ندارد. در سال 
۲۰۱۸ پاكستان حدودا ۲۲۸ ميليون دالر به ايران صادرات داشته كه 
حدود ۰.۱ درصد از ارزش كل صادرات اين كشور را تشكيل مي دهد. 
ايران نيز در اين سال ۳7۴ ميليون دالر به پاكستان صادرات داشته كه 
تنها ۰.۶ درصد از كل واردات پاكس��تان را شامل مي شود. كاغذ و مقوا 
اصلي ترين كاالهاي صادراتي پاكستان به ايران را شامل شده و برخي 
گازهاي نفتي عمده ترين صادرات ايران به پاكستان را تشكيل داده اند.

نايب رييس اتاق مشترك ايران و روسيه: 

ماندگاري در بازار اوراسيا نيازمند برنامه راهبردي است
قديرقيافه معتقد است براي ماندگاري در بازار هاي جهاني 
به خصوص اوراسيا نيازمند برنامه راهبردي مشخص هم 
در س��طح كان و هم در سطح خردهستيم. نايب رييس 
اتاق ايران و روسيه عنوان كرد: بايد از مفهوم چالش هاي 
صادراتي تعريف مشخصي داشته باشيم و متاسفانه نگاه 
فعاالن تجاري كش��ور ما به فرصت هاي اقتصادي عمدتا 
كوتاه مدت است در حالي كه بايد اين نگاه بلندمدت باشد 
در نتيجه زمانيكه با هر چالشي مواجه مي شويم خودمان 
را از آن بازار حذف شده و ناكام مي بينيم. قيافه گفت: براي 
اينكه بخواهيم در بازاري ورود پيدا كرده و نفوذ كنيم ابتدا 
بايد زيرساخت هاي نرم افزاري داشته باشيم كه خوشبختانه 
در اين مورد بحث نرم افزارها با توافق نامه تجاري اوراسيا 
حل شده است از طرف ديگر بحث زيرساخت هاي سخت 
افزاري و صادراتي داخل خود كش��ور مطرح مي شود كه 
بايد آنها را فراهم كنيم. قيافه با اشاره به موفقيت هاي اخير 
برخي از برندهاي ايراني در ورود به بازارهاي خارجي افزود: 

توليدات ما در كشور هيچ گاه صادرات محور نبوده است و 
بيشتر بر محور تامين نيازهاي بازار داخلي متمركز بوده 
اس��ت به همين جهت در خيلي از زمينه هاي توليدي از 
قبيل كيفيت ها، استانداردها، بسته بندي و... در جهتي كه 
متناسب با ويژگي هاي بازارهاي بين المللي باشد حركت 
نكرده ايم البته خوشبختانه بسياري از شركت ها و برندهاي 
معتبر داخلي اين موضوع را متوجه شده اند و روي بهبود 
مسائل سخت افزاري كار كرده و مي كنند. به طور مثال در 
حوزه صنعت لبنيات ما موفقيت هايي كسب كرده ايم در 
ساير حوزه هاي صنعتي همچنين رويكردي داشته ايم، كما 
اينكه ما در يك سال گذشته با رشد صادرات غيرنفتي قابل 
توجهي به كشورهاي اوراسيا به ويژه روسيه روبرو شديم. 
قيافه با تاكيد بر اهمي��ت تدوين برنامه هاي راهبردي در 
حوزه تجارت خرد، گفت: براي اينكه در بازارهاي خارجي 
حضور پيدا كنيم و بتوانيم در آنجا ماندگاري داشته باشيم 
قاعدتا به يك برنامه راهبردي مشخص هم در سطح كان 

و هم در س��طح خرد نيازمنديم. ما در اين راه تاحدودي 
فعاليت هاي نرم افزاري از قبيل پيوستن به اتحاديه هاي 
تجاري را انجام داده ايم ولي سوال اصلي اين است چرا آن 
موفقيت مورد انتظار را كسب نمي كنيم؛ پاسخ اين پرسش را 
بايد در خودمان جست وجو كنيم. قيافه راه حل چالش هاي 
بازاريابي بين المللي را اتكا به نيروهاي جوان و خاق دانست 
و گفت: با اس��تفاده از خاقيت نيروهاي جوان مي توانيم 
جايگاه مناسبي براي خودمان در بازارهاي خارجي ايجاد 
كنيم. به طور مثال چه اتفاق ويژه اي در طي اين س��ال ها 
براي كشور تركيه افتاده اس��ت؟ اقتصاد كشور تركيه بر 
مبناي درآمدهاي سرشار ارزي بنا نشده است اقتصاد تركيه 
برعكس اقتصاد ايران، واردات محور نبوده است؛ بنابراين 
دولت تركيه همواره به دنبال اين بوده است تا كارخانجات 
كوچك، متوسط و بزرگ را در جهت رونق توليد ملي و ارز 
آوري توسعه دهد كه اين رويكرد دولت تركيه هم نتيجه 
داده است. قيافه با اشاره به چالش هاي پيشروي تجارت 

خارجي كش��ورمان عنوان كرد: نكته ديگري كه در اين 
بحث وجود دارد اين اس��ت كه بايد بپذيريم ما در بحث 
ارتباطات بين المللي مان دچار مشكاتي هستيم به طور 
مثال تحريم هاي بانكي جابه جايي پول را براي تجار ايراني 
سخت كرده است مطمئنا اين مساله در ارتباطات تجاري ما 

با اتحاديه تجاري اوراسيا تاثيرگذار است و محدوديت هايي 
براي شركت هاي ايراني ايجاد كرده است. ما بايد سعي كنيم 
طرف هاي تجاري مان را در منطقه اوراسيا توجيه كنيم كه با 
وجود تحريم هاي ظالمانه، همچنان امكان همكاري تجاري 

با ايران وجود دارد.
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ماليات جديد از بازار خودرو 
هزينه ها را افزايش مي دهد

عضو اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان اتومبيل 
گفت: متاس��فانه بازار به س��متي مي  رود كه هر روز 
قيمت ها افزايش پيدا مي كن��د و آقايان فقط حرف 
مي زنند و هيچ اقدام عملي در كنترل بازار نداشتند. 
علي رضا پورحسني در گفت وگو با ايلنا در خصوص 
پيشنهاد وضع ماليات جديد بر خريد و فروش خودرو 
براي كوتاه كردن دس��ت دالل ها و اثرات آن گفت: 
هم اكنون يك رقمي بابت ماليات از طرفين معامله 
اخذ مي شود، حاال به بهانه جديد اگر قرار باشد رقم 
جديدي گرفته ش��ود هيچ فايده اي به جز باال رفتن 
هزينه ها نخواهد داشت. وي ادامه داد: آقايان فقط به 
فكر افزايش درآمد هستند اما هيچ بررسي كارشناسي 
ندارند اين طرح اگر واقعا براي حذف دالل بازي باشد 
بايد محدوديت قائل شوند مثا هر فردي كه در سال 
بيش از ۳ بار ماشين خريد و فروش كند بايد اين اضافه 
ماليات را بدهد نه اينكه پايه جديدي تعريف كنند. 
وي افزود: مصرف كننده واقعي در سال نهايت يك بار 
مي تواند ماشين خود را تبديل به احسنت كند يا اينكه 
شايد از ماش��يني كه خريداري كرده راضي نباشد و 
بخواهد دوباره آن را تغيير دهد اما هيچ وقت اين تعداد 
بيش از س��ه بار نمي ش��ود. پورحسني در خصوص 
عرضه خودرو توسط خودروسازان گفت: مشكات 
عديده همچون تحريم ها و كمبود قطعه عامل اصلي 
كاهش عرضه است. اكنون نيز با توجه به نزديكي ايام 
عيد به طور سنتي تقاضا افزايش پيدا مي كند، از سوي 
ديگر اكنون خودرو تبديل به كاالي سرمايه اي شده و 
همه به دنبال حضور در اين بازار هستند. وي ادامه داد: 
دولت به طور كامل بازار دالر و سكه را در كنترل دارد 
و اجازه نوسان را نمي دهد پس عما ديگر اين بازارها 
براي مردم جذابيت ندارد، قيمت خانه هم آنقدر باال 
اس��ت كه فقط عده اي خاص توانايي حضور در آن را 
دارند. به هر حال بازار به گونه اي اس��ت كه هر كسي 
س��رمايه خود را در خودرو بگذارد، از آن كم نخواهد 
شد. پورحسني در پايان تصريح كرد: متاسفانه بازار 
به س��متي مي  رود كه هر روز قيمت ها افزايش پيدا 
مي كند و آقايان فقط حرف مي زنند و هيچ اقدام عملي 

در كنترل بازار نداشتند.

بازار آهن در شوك 
افزايش قيمت ها

رييس اتحاديه فروش��ندگان آهن و فوالد تهران با 
گايه از اينكه زمزمه افزايش بيشتر قيمت ها باعث 
شده تا فضا براي حضور دالالن و سوداگران در بازار 
فراهم ش��ود، گفت: آقايان پاسخ دهند چرا با وجود 
مازاد توليد رش��د قيمت در بازار آهن و فوالد ايجاد 
شده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، حميدرضا 
رستگار، با اشاره به افزايش غيرمنطقي قيمت آهن و 
ميلگرد در بازار، اظهار داشت: زماني كه مازاد توليد 
هفت تا هشت ميليون توماني را داريم و در صادرات نيز 
مشكاتي به وجود آمده چرا بايد در بازار داخلي شاهد 
افزايش قيمت ها باشيم. او با اعام اينكه فوالدسازان 
معتقدند كمبود آهن اسفنجي و صادرات آن باعث 
شده تا قيمت تمام شده براي آنها افزايش پيدا كند، 
افزود: از آن طرف عرضه فوالد در بورس كاال بدون كار 
كارشناسي و با رقم هاي باال صورت مي گيرد. همين 
موضوع عاملي شده تا بازار شاهد رشد قيمت ها باشد. 
رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران با اعام 
اينكه در كنار ادعاي فوالدسازان براي داليل افزايش 
قيمت ها بازاريان معتقدن��د كارخانجات به صورت 
قطره چكاني وارد بازار مي كنند، گفت: عدم شفافيت و 
كشف قيمت در بورس كاال، عرضه قطره چكاني فوالد 
در كنار كمبود آهن اسفنجي باعث شده تا بازار خريد 
و فروش آهن با التهابات قابل توجهي روبرو ش��وند. 
رستگار با گايه از اينكه زمزمه افزايش بيشتر قيمت ها 
باعث شده تا فضا براي حضور دالالن و سوداگران در 
بازار فراهم شود، تصريح كرد: ما به عنوان توزيع كننده 
آهن، چندين بار مشكات بازار را به مراجعه مربوطه 
از جمله وزارت صنعت گزارش داده ايم اما متأسفانه 
در اين رابطه هن��وز اقدام موث��ري صورت نگرفته 
است. بي س��اماني بازار آهن باعث شده تا دالالن در 
اين بازار حضور داشته و مدام به خريد محصوالت و 
احتكارآنها اقدام كنند. او افزود: در حال حاضر قيمت 
ورق هاي پروفيل ۳۰ درصد و قيمت آهن ۲۵ درصد 
افزايش پيدا كرده است. جالب اينجاست اين رشد 
قيمت ها اين روزها متوقف نمي شود و مدام بازارشاهد 
قيمت هاي جديد است. رييس اتحاديه فروشندگان 
آهن با انتقاد از اينكه چرا در سياست گذاري ها براي 
بازار فوالد حضور تشكل ها و اتحاديه ها ناديده گرفته 
مي شود، گفت: ما به عنوان تشكل توزيع كننده آهن 

از سياست گذاري ها خبر نداريم.

اجراي طرح شناسه كاال 
قاچاق را كاهش مي دهد

رسول ش��جري، رييس اتحاديه كفاشان دست دوز 
درباره اجرايي ش��دن طرح شناس��ه كاال اظهار كرد: 
اجرايي ش��دن طرح شناس��ه كاال در صنعت كفش 
موجب مي ش��ود كه قاچاق در بازار كم شود. رييس 
اتحاديه كفاش��ان دس��ت دوز در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان تصريح كرد: بعضي از برند ها )نشان 
خارجي( به تعداد كم وارد بازار مي شوند در حالي كه 
نياز و برنامه اي براي واردات نداريم. به گفته شجري، 
اجرايي شدن طرح شناسه كاال از ابتداي امسال كليد 
خورده است چرا كه اكثر توليدكنندگان صاحب، برند 
هستند. رييس اتحاديه كفاش��ان دست دوز با اشاره 
به اينكه قاچاق در اين صنف نسبت به سال گذشته، 
كمرنگ شده است، گفت: اميدواريم كه همين روند در 
بازار ادامه داشته باشد. شجري در پاسخ به اين پرسش 
كه در شب عيد افزايش قيمتي در بازار داريم يا خير؟ 
افزود: افزايش قيمتي در بازار نداريم، به طوري كه بازار، 
كاما اشباع شده است و خوشبختانه كمبودي در بازار 
نداريم. رييس اتحاديه كفاشان دست دوز در ادامه افزود: 
واحد صنفي كفش مانند هر صنوف ديگر در تاش 
است كه بتواند در جهت تحقق رونق توليد گام بردارد.
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ديروز، برق بخشي از نيمه شمالي كشور به علت ناتواني در تامين سوخت نيروگاه ها قطع شد

تولد »خاموشي هاي زمستانه«

3  سناريو از تاثير »كرونا«  بر بازار نفت

جدال روسيه و عربستان بر سر سهم نفت هندپژمان فر: وزارت نفت مخالف بنزين نوروزي است

گروه انرژي|
باالخره سرما كار خود را كرد و به سبب افزايش بي سابقه 
مص��رف گاز خانگي و گذر اين مص��رف از ركورد 600 
ميلي��ون متر مكع��ب در روز، گاز اختص��اص يافته به 
نيروگاه ها به بخش خانگي داده شد. متعاقبأ نيروگاه ها 
با مشكل كمبود سوخت مواجه شدند و خاموشي هاي 
مديريت شده زمستانه از ديروز همراه زندگي ايراني ها 
ش��د. روز گذش��ته گزارش رس��يد كه بخش هايي از 
غرب، شرق و مركز شهر تهران س��اعاتي را بدون برق 
گذراندند و همزمان مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي 
صنعت برق از اعمال خاموشي هاي اضطراري ناشي از 
محدوديت سوخت نيروگاه ها در كشور خبر داد كه به 
گفته او براي پايدار نگه داشتن شبكه برق بسيار ضروري 
است. رجبي مشهدي به »تعادل« گفت كه خاموشي ها 
در نقاطي از هر منطقه در تهران و همچنين در س��اير 
شهرهاي نيمه شمالي كشور از جمله گيالن اعمال شده 
است و دست اندركاران صنعت برق اميدوارند كه طي 
روزهاي سرد آينده، با صرفه جويي 10 درصدي مردم در 
مصرف گاز، توليد برق به حالت پايدار بازگردد. از همين 
رو، فعأل برنامه اي براي زمان و مكان اعمال خاموشي هاي 

آتي صادر نشده است.
اواخر دي ماه شركت ملي گاز اعالم كرد كه روند صعودي 
مصرف خانگي و تجاري گاز در زمستان امسال به شكل 
بي سابقه اي س��رعت گرفت و حدود 80 ميليون متر 
مكعب در روز به نس��بت سال گذش��ته افزايش يافته 
است. طبق اعالم شركت ملي گاز، در حالي كه توليد 
كل گاز طبيعي ايران حدود 800 ميليون متر مكعب در 
روز است و هر كدام از سه بخش عمده پتروشيمي ها، 
نيروگاه ها و بخش خانگي س��همي از مصرف اين گاز 
توليدي دارند، بخش خانگي در دي ماه مصرف حدود 
600 ميليون متر مكعب از آن را به خود اختصاص داد 
كه به معناي تصرف سهم بخش هاي ديگر براي تأمين 

گاز اين بخش است.
20 بهمن ماه، رضا اردكانيان، وزير نيرو هشدار داد كه 
اگر اين روند ادامه يابد، گاز تحويلي به نيروگاه ها آنقدر 
كاه��ش مي يابد كه حتي با جايگزيني س��وخت مايع 
براي نيروگاه ها هم نمي توان اين كمبود را جبران كرد 
و صنعت برق به ناچار به س��مت اعمال خاموشي هاي 
مديريت ش��ده حركت خواهد كرد. ي��ك هفته بعد، 
يعن��ي ديروز اين اتف��اق رخ داد و با عب��ور مصرف گاز 
خانگي و تجاري از 600 ميليون متر مكعب در روز، به 

خاموشي هاي زمستانه رسمأ جامه عمل پوشيده شد.
به گزارش »تعادل«، ديروز تهران شاهد قطع برق خانه ها 
در بخش هايي از مناطق مختلف ش��هر بود. مصطفي 

رجبي مش��هدي، س��خنگوي صنعت برق نيز ديروز 
اعالم كرد كه اعمال خاموشي هاي اضطراري ناشي از 
محدوديت س��وخت نيروگاه ها در كشور، جهت پايدار 
نگه داشتن شبكه برق آغاز شده اس��ت. او اين اقدام را 
براي پايداري شبكه برق كشور بسيار ضروري دانست. به 
گفته رجبي مشهدي، روز گذشته خاموشي ها به صورت 
پراكنده در نيمه شمالي كشور و در استان هاي خراسان، 
آذربايجان، تهران، سمنان، مازندران و گيالن اعمال شده 
است. او به »تعادل« گفت كه قطعأ خاموشي هاي اعمال 
شده در استان گيالن در مناطقي كه دچار مساله بارش 

سنگين برف هستند اجرا نشده است.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني شركت توانير، رجبي 
مش��هدي با بيان اينكه هم اكنون به دليل گس��ترش 
سرماي هوا در كشور و افزايش مصرف گاز توسط بخش 
خانگي، اولويت با تامين گاز اين بخش )خانگي( است 
تا مش��كلي در گرمايش منازل هموطنان ايجاد نشود، 
خاطرنشان كرد: ميزان سوخت تحويلي به نيروگاه هاي 

كشور كاهش يافته است.
س��خنگوي صنعت برق با بيان اينكه هم اكنون ناچار 
به اعمال خاموشي هاي ناش��ي از محدوديت سوخت 
نيروگاه ها در كشور ش��ده ايم، تاكيد كرد: اين اقدام در 
جهت پايدار نگه داشتن شبكه برق بسيار ضروري است 
و در صورتي كه مردم به ويژه در مناطق گرمسير، ميزان 
مصرف برق و گاز خود را حدود 10 درصد كاهش دهند، 
بالفاصله خاموشي هاي اضطراري ناشي از اين شرايط 

لغو خواهد شد.
او در گفت وگو با »تعادل«، در پاسخ به اين پرسش كه 
پيش بيني مي شود خاموشي هاي مديريت شده تا چه 
زماني ادامه پيدا كند؟ بيان كرد كه صنعت برق اميدوار 
است با صرفه جويي در مصرف گاز خانگي و همچنين 
تمهيداتي كه پيش بيني شده است، خاموشي ها ادامه 

پيدا نكند و برطرف شود.
س��خنگوي صنعت برق اما متذكر ش��د كه مردم بايد 
به صورت جدي نس��بت به مديريت مصرف گاز و برق 
حساسيت به خرج دهند و اگر مردم به ميزان 10 درصد 
مصرف برق و گاز خود را كاهش دهند، مشكل سوخت 

نيروگاه ها و تأمين برق كل كشور برطرف خواهد شد.

    حركت به سمت ارايه برنامه خاموشي
تابستان س��ال 97 كه كاهش بارش ها و خشكسالي 
كم س��ابقه عمأل نيروگاه هاي برق آبي اي��ران را از دور 
خارج كرد و خط��ر ناتواني در تأمين برق در زمان اوج 
بار در ساعات 12 الي 17 گرم ترين روزهاي تابستان، 
بيش از هر زمان ديگري شبكه برق سراسري را با خطر 

فروپاشي مواجه كرده بود، دست اندركاران صنعت برق 
تصميم گرفتند با اعمال خاموشي هاي مديريت شده، 
مصرف برق در زمان پيك را به نحوي مديريت كنند كه 
موفقيت آميز بود. اكنون كه نوزادي نوپا به نام »افزايش 
بيش از اندازه مصرف گاز خانگي در زمستان«، به جهان 
مشكالت و چالش هاي كشور قدم گذاشته و نخستين 
اث��ر مخرب خود را در بخش برق و عدم توانايي تأمين 
گاز مصرفي نيروگاه ها هنگام اوج سرما بر جاي گذاشته 
اس��ت، برقي ها باز هم به در پ��ي چاره جويي با همان 
سياست، يعني »اعمال خاموشي هاي مديريت شده در 
زمستان« هستند. از همين رو، »تعادل« از سخنگوي 
صنعت برق پرسيد كه آيا قرار است كه برنامه اي براي 
زمان و مكان خاموش��ي هاي اعمال شده انتشار يابد 
تا مردم پيش از آنكه برق خانه هايش��ان قطع شود از 
آن اطالع داش��ته باش��ند و غافلگير نشوند؟ رجبي 
مشهدي در پاسخ اظهار كرد كه فعأل تصميم گيري ها 
بر اين اس��اس اس��ت كه خاموش��ي ها قرار نيست 
اس��تمرار بيابد و بنابراين برنام��ه اي براي قطع برق 
مناطق مختلف آماده نش��ده اس��ت. اما اگر مصرف 

باالي گاز در بخ��ش خانگي و تجاري ادامه يابد و به 
تبع، مساله س��وخت نيروگاه ها الينحل باقي بماند، 
حتما برنامه اي براي خاموشي ها منتشر خواهد شد.

    ناتواني نيروگاه هاي گازي
از مصرف سوخت سنگين

رجبي مشهدي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 
اينكه در شرايط اس��تمرار مصرف باالي گاز در بخش 
خانگي، نيروگاه ها بايد از سوخت مايع استفاده كنند، 
خاطرنش��ان كرد: با توجه به مشكالت تامين سوخت 
در مناطق سردسير و برفي كشور، از هموطنان انتظار 
داريم به طور جدي نسبت به كاهش مصرف خود اقدام 
كنند تا به زودي خاموشي هاي اعمال شده برطرف شود.

پيش تر، علي اصغر ميرش��كرايي، فعال صنعت برق به 
»تعادل« گفته بود كه فارغ از تبعات زيس��ت محيطي 
مصرف سوخت هاي مايع سنگين مثل مازوت، به لحاظ 
ظرفيت صنعتي هم امكان مصرف اين نوع سوخت در 
نيروگاه ها در حجم باال امكان پذير نيس��ت. زيرا اغلب 
نيروگاه هاي اي��ران گازي )يعني به ج��اي بخار آب از 

نيروي محركه گاز انتش��ار يافته از سوخت ها براي به 
حركت درآوردن توربين اس��تفاده مي كنند( هستند، 
اين نيروگاه ها توانايي پذيرش س��وخت هاي سبك تر 
مانند گاز طبيعي يا گازوئيل را دارند و سوخت مازوت 
كه سوختي سنگين به حساب مي آيد فقط مي تواند در 
معدود نيروگاه هاي حرارتي قديمي ايران مورد استفاده 

قرار گيرد.
اين فعال حوزه برق با اين اس��تدالل كه سوخت مايع 
جايگزين گاز طبيعي براي مصرف نيروگاه ها محدود 
است، پيش بيني كرده بود كه در صورت تداوم مصرف 
باالي گاز در بخش خانگي، خطر كمبود سوخت رساني 
به نيروگاه ها و رخ دادن خاموشي هاي زمستانه وجود 

خواهد داشت.
براين اساس سرما از يك سو گريبان مردم را گرفته و از 
سوي ديگر ناتواني مديريت وزارت نيرو در تامين گاز كه 
حاصل آن بروز خاموشي ها و بي برقي در ميانه زمستان 
است؛ به ويژه آنكه اين خاموشي ها در برخي استان هايي 
اعمال ش��ده كه عمدتا سرماي بيشتري را در زمستان 

تجربه مي كنند.

همه درباره اين موض��وع توافق دارند كه ويروس كرونا 
كه اكنون بيماري كوويد 19 نام گرفته و باعث تعطيلي 
بخش هاي بزرگي از صنعت چين و توقف سفر در اين 
كشور شده است، به تقاضاي جهاني براي نفت به شدت 

آسيب خواهد زد.
به گزارش ايسنا، اما سه آژانس بزرگ پيش بيني كننده 
اوضاع انرژي، درباره ش��دت تاثير وي��روس كرونا روي 
تقاضا ب��راي نفت و ت��وازن بازار نفت در س��ال 2020 

اختالف نظر دارند.
آژانس بين المللي انرژي، اداره اطالعات انرژي امريكا و 
اوپك در گزارش هاي ماهانه كه به تازگي منتشر كردند، 
پيش بيني خود از ميزان تقاضاي جهاني براي نفت در 
نيمه اول سال 2020 را پايين بردند. برآورد اين آژانس ها 
از ميزان افت تقاضا براي نفت به دليل تاثير ويروس كرونا، 
منعكس كننده نقطه نظر آنها درباره ش��دت تاثير اين 

اپيدمي در فقدان شواهد قاطع از تاثير واقعي آن است.
تعجبي ن��دارد آژانس بين المللي ان��رژي كه نماينده 
بزرگ تري��ن كش��ورهاي مصرف كننده نفت اس��ت، 
بزرگ تري��ن تاثير كرونا بر تقاض��ا و اوپك كه نماينده 
توليدكنندگان نفت است، جزئي ترين تاثير را پيش بيني 
كرده اس��ت. و اداره اطالعات انرژي امريكا كه نماينده 
بزرگ ترين كشور مصرف كننده و توليدكننده نفت در 

جهان اس��ت، بين اين دو قرار دارد. آژانس بين المللي 
انرژي كه پيش بيني خود از تقاضاي جهاني براي نفت 
در سه ماهه اول امسال را به ميزان 1.۳ ميليون بشكه در 
روز كاهش داد كه سه برابر بازبيني صورت گرفته توسط 

اوپك بوده است.
طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، تقاضاي جهاني 

براي نفت در سه ماه اول 1.۳ ميليون بشكه در روز كمتر 
از ميزاني خواهد بود كه يك ماه قبل تصور مي رفت. اين 
كاهش بسيار بزرگ تر از ميزاني است كه اوپك انتظار 
دارد و به اندازه اي اس��ت كه جهان را براي نخستين بار 
در يك دهه گذشته با كاهش ساالنه تقاضا روبرو خواهد 
كرد. اكنون پيش بيني مي شود مصرف نفت جهان در 

سه ماهه اول 9۴0 هزار بشكه در روز كمتر از پيش بيني 
ماه گذشته باشد. رشد تقاضا بر مبناي ساالنه در سه ماهه 
دوم بهبود خواهد يافت اما 270 هزار بشكه در روز خواهد 

بود كه نصف پيش بيني يك ماه پيش است.
به نظر مي رس��د اوپك نگراني چنداني ندارد و مقايسه 
گزارش ه��اي ژانويه و فوريه اين گروه نش��ان مي دهد 
ويروس كوويد 19 تقاضاي چين براي نفت در سه ماهه 
اول را تنها 160 هزار بشكه در روز نسبت به برآورد ماه 
گذشته كاهش مي دهد و ميزان مصرف همچنان 1۴0 
هزار بش��كه در روز باالتر از مدت مشابه در سال 2019 
خواهد بود. اين نقطه نظر با آماري كه توسط بلومبرگ 
نيوانرژي فاينانس تهيه شده، تضاد دارد. مصرف سوخت 
جت چين 2۴0 هزار بشكه در روز نسبت به سطح پيش از 
شيوع اپيدمي كاهش پيدا كرده و با وجود پايان تعطيالت 

طوالني سال نو، جاده هاي اين كشور خالي مانده اند.
فراتر از اين ويروس، الگوهاي جالبي از پيش بيني هاي 
تقاضاي جهاني براي نفت نمود پيدا كرده اند. برآوردهاي 
مصرف و رشد ساالنه براي سال گذشته مورد بازبيني 
نزولي قرار گرفته اند و دوباره آژانس بين المللي انرژي و 
اداره اطالعات انرژي امريكا موضع بدبينانه اي نسبت 
به اوپك داشته اند. هر سه آژانس اكنون اعالم كرده كه 
رش��د تقاضاي جهاني براي نفت در سال 2019 پايين 

يك ميليون بشكه در روز بوده است. ديدگاه خوش بينانه 
اوپك در بين اين سه آژانس به معناي آن است كه تنها 
اوپك انتظار دارد س��طح ذخاير جهاني نفت امس��ال 
پايين تر رود البته به ش��رطي كه توليد اوپك نسبت به 
س��طح توليد 28.86 ميليون بش��كه در روز در ژانويه، 

تغيير پيدا نكند.
تقريبا كل صادرات بيش از 1.1 ميليون بش��كه در روز 
نفت ليبي از زمان محاص��ره پايانه هاي صادرات نفت 
توس��ط نيروهاي وفادار به ژنرال خليفه حفتر، مسدود 
ش��ده و توليد اين كش��ور را به ميزان ۳۵0 هزار بشكه 
در روز كاهش داده اس��ت. اگر بنادر ليبي بازگش��ايي 
نشوند تقريبا 800 هزار بش��كه در روز ظرفيت توليد 
فعلي اين كش��ور در ماه ميالدي جاري متوقف خواهد 
ش��د و مجموع توليد اوپك را به 28 ميليون بشكه در 
روز مي رساند كه پايين ترين ميزان در بيش از يك دهه 

گذشته خواهد بود.
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، اوپك حتي بدون كاهش 
بيشتر توليد ليبي انتظار دارد ذخاير جهاني نفت امسال 
با نرخ ۴۴0 هزار بش��كه در روز كاهش پيدا كند كه در 
تضاد با نظر آژانس بين المللي ان��رژي و اداره اطالعات 
انرژي امريكا اس��ت كه انتظار دارن��د ذخاير به همين 

ميزان رشد كنند.

نماينده مجل��س از برنامه هاي كميس��يون تلفيق 
براي ارايه 60 ليتر بنزين نوروزي خبر داد. با نزديك 
ش��دن به عيد نوروز، صحبت ه��ا و گمانه زني هاي 
متع��ددي از تخصيص يا عدم ارايه س��هميه بنزين 

مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاري ميزان، ارايه س��هميه بنزين 
نوروزي در اولين سال اجراي آن توسط دولت وقت 
اجرا شد امري كه در آن زمان نيز موافقان و مخالفان 

بسياري را به خود جلب كرد.
در حال حاضر نيز موافقان اين طرح از رونق سفر هاي 
داخلي صحبت مي كنند و مخالفان از بار س��نگين 

مالي اين طرح بر خزانه عمومي گاليه مي كنند.
دو روز قب��ل بي��ژن زنگن��ه وزير نفت در حاش��يه 
گردهمايي توس��عه نظام مال��ي در صنعت نفت در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه طرح ارايه سهميه 
بنزين عيد نوروز در دولت مطرح ش��ده است گفت: 
رييس جمه��ور دس��تور تهيه پيش��نهادات در اين 

خصوص را ارايه داده است.
وزير نفت با اشاره به مخالفات برخي از اركان دولت 
نس��بت به اين ط��رح تصريح كرد: دلي��ل مخالفت 
برخي از مس��ووالن با اين طرح فشار بر منابع يارانه 
معيشتي است، در حال حاضر تمام منابع حاصل از 
افزايش قيمت بنزين به يارانه معيش��تي اختصاص 
مي يابد و در صورت اراي��ه 100 ليتر بنزين نوروزي 

نزديك به ۳ هزار ميلي��ارد تومان از منابع مالي اين 
طرح معيشتي كم مي شود. نصراهلل پژمان فر نماينده 
مردم مش��هد در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
طرح تخصيص سهميه نوروزي اظهار كرد: موضوع 
س��هميه بنزين نوروزي پيش از اقدام دولت، توسط 
مجلس در كميس��يون تلفيق مطرح شد، با توجه به 
فشار اقتصادي ناش��ي از افزايش قيمت بنزين، سه 
س��هميه فوق العاده در نظر گرفته ش��د، بخش اول 
مربوط به سهميه عيد نوروز، بخش ديگر مربوط به 
سهميه تابستان و بخش ديگري به صورت شناور تا 

طي 6 ماه دوم سال به مردم ارايه شود.
نماينده مردم مش��هد در مجل��س تصريح كرد: در 
صورتي كه ما نتوانيم براي مردم رفاه ايجاد كنيم اين 
مي تواند مش��كالت فراواني را ايجاد كند و به همين 
منظور براي ارايه س��هميه مازاد تا دو مرتبه در سال 

جمع بندي هايي صورت گرفت.
عضو كميسيون فرهنگي عنوان كرد: وزارت نفت با 
اين پيشنهاد به دليل بار مالي اين طرح و عدم توانايي 

دولت، با اين موضوع مخالفت كرد.
وي با اش��اره به ميزان سهميه در نظر گرفته شد در 
كميسيون تلفيق عنوان كرد: در خصوص رقم بنزين 
تخصيص يافته، جمع بن��دي كامل صورت نگرفت، 
اما كميس��يون تلفيق به دنبال ارايه 60 ليتر بنزين 

نوروزي به مردم است.

روسيه هند را در صدر فهرست اولويت هاي خود قرار داده تا 
صادرات نفت خود به اين كشور را افزايش داده و حضور خود 
در بخش پااليش نفت را تقويت كند. به گزارش مهر به نقل 
از راشاتودي، روسيه هند را در صدر فهرست اولويت هاي 
خود قرار داده تا صادرات نفت خود به اين كشور را افزايش 
داده و حضور خ��ود در بخش پااليش نفت را تقويت كند. 
هند به عنوان يكي از آخرين مراكز رشد تقاضاي جهاني 
نفت، هميشه در معرض توجه صادركنندگان بزرگ بوده 
است. عربستان سعودي از اين به بعد در ذخاير استراتژيك 
هندوستان مشاركت خواهد داشت و قراردادي براي ساخت 
يك پااليشگاه بزرگ با ظرفيت 1.2 ميليون بشكه در روز 
در ماهاراشترا به دست آورده است. شركت ادناك امارات 
هم در پروژه پااليشگاهي عربستان به آرامكو ملحق شده و 
به دنبال فرصت هاي سرمايه گذاري بيشتري است. از زمان 
خريد پااليشگاه وادينار هند )كه اكنون به نام نايارا شناخته 
مي شود(، با ظرفيت ۴00 هزار بشكه در روز، توسط روسيه، 
در سال 2017، اين كشور در بخش پااليشگاهي هند حاضر 
بوده اس��ت. اين خريد روسيه يكي از عناصر كليدي بقاي 
رييس جمهور مادورو در ونزوئال هم بود، چراكه نايارا يكي 
از اصلي ترين خريداران نفت خام پي دي وي اس اي ونزوئال 
است. با گذشت ۳ سال از اين خريد، روسيه خواهان سهم 
بيشتري است. هند توليد نفتي كه تنها 17 درصد از نياز 
داخلي آن را تأمين مي كند، مجبور به وارد كردن 8۳ درصد 
از نفت خام خود مصرفي خود مي باشد. از اين رو اين كشور 

مكاني ايده آل براي سرمايه گذاري در بخش پااليشگاهي 
است. بنابراين هر توليدكننده بزرگ نفتي كه با پشتوانه 
پيشينه سياسي خوب بتواند پروژه هاي تجاري قابل توجهي 
در اين بخش به دست آورد، بخش بزرگي از بازار انرژي هند 
را به دس��ت خواهد گرفت. بازار هند بسيار عظيم است و 
تقاضاي نفت هر روز در حال افزايش مي باشد. در مقايسه با 
تامين كنندگان بزرگ سنتي هند مانند عربستان سعودي 
و عراق، روس��يه يك تازه وارد به بازار انرژي هند محسوب 
مي شود. با اين حال روس نفت اعالم كرد كه به قراردادي با 
هند براي تأمين ۴0 هزار بشكه در روز نفت اورالس تا انتهاي 
2020 امضا كرده است كه اين معادل 2 ميليون تن در سال 
يا 1۵ نفتكش سوئزمكس )بزرگ ترين سايز عبوري از كانال 
سوئز( مي باشد. اين قرارداد نشان داد كه دولت هند در نظر 
دارد وابستگي خود به واردات نفت از تنگه هرمز را كاهش 
دهد و همكاري روس��يه -هند را در بخش انرژي توسعه 
ببخشد. از س��وي ديگر روس نفت با خريد 12.9 ميليارد 
دالري پااليش��گاه اس��اراويل هند، خود را به بزرگ ترين 
سرمايه گذار خارجي حاضر در اين كشور تبديل كرد. حاال 
روس نفت به دنبال خريد پااليشگاه بزرگ بهارات پتروليوم 
هند است، پااليش��گاهي كه آرامكوي عربستان و ادناك 
امارات هم به دنبال به دست آوردن آن هستند. در صورتي 
كه روس نفت موفق شود اين پااليشگاه را از آن خود كند، 
سهم خود در بازار خرده فروشي انرژي هند را به 2۵ درصد 

افزايش خواهد داد.
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بنزين تك نرخي نمي شود
مهر| سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي تك نرخي شدن بنزين را تكذيب كرد و گفت: 
تاكنون مصوبه اي در اين رابطه به شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ابالغ نش��ده است. فاطمه كاهي 
درباره ش��ايعاتي مبني بر تك نرخي شدن بنزين و 
ثبت نام در س��امانه اي براي دريافت سهميه بنزين 
خانوار، گفت: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
اين موضوع را تكذيب مي كند و به عنوان ش��ركت 
مجري، مصوب��ه اي در اين زمينه به ما ابالغ نش��ده 
است.وي همچنين در مورد س��امانه براي ثبت نام 
افراد متقاضي سرانه سوخت خانوار نيز توضيح داد: 
اين موضوع در حوزه اختيارات و وظايف شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي نيست و سهميه سوختي از 
جانب اين شركت از طريق هيچ سامانه اي به عنوان 
سهميه سرانه خانوار، سوخت تخصيص داده نمي شود.

اعالم آمادگي ايران
براي فروش نفت به بالروس

تسنيم| سفير ايران در بالروس گفت ايران آماده 
اس��ت در مورد عرضه نفت به بالروس مذاكره كند. 
س��عيد ياري، س��فير ايران در مينس��ك، پايتخت 
بالروس، در مصاحبه اي در اين كشور گفت ايران آماده 
است در مورد عرضه نفت به بالروس مذاكره كند. ياري 
گفت: ايران يك كشور صادر كننده نفت است. طبيعي 
اس��ت كه در مورد عرضه نفت با بالروس هم مذاكره 
كنيم. اين يك مساله كاماًل تجاري است. ما آماده ايم 
نياز بالروس به نفت و پتروشيمي را تامين كنيم. وي 
يادآوري كرد ايران و بالروس يك بار قباًل نقل و انتقال 
نفت انجام داده اند و گفت اين مساله بايد خارج از فضاي 
سياسي در نظر گرفته شود. »اگر دوستان بالروسي ما 
عالقه مند به نفت ايران باشند، ما آماده ايم اين مذاكرات 
را آغاز كنيم.« وي گفت: ما آماده ايم اين معامله را با 
يك قيمت متعارف انجام دهيم شايد حتي پايين تر 
از ميانگين جهاني. همه چيز بستگي به تصميم دولت 
بالروس دارد كه آيا آماده خريد نفت از ما هستند يا نه. 

كاهش احتمال برگزاري 
نشست پيش از موعد اوپك

شانا| در پي متقاعد نشدن روسيه براي برگزاري 
پيش از موعد نشست آينده اوپك پالس ، احتمال 
برگزاري زودهنگام اين نشست تقريباً منتفي شد. به 
گزارش خبرگزاري بلومبرگ، در پي شيوع ويروس 
كرونا، احتمال برگزاري نشست پيش از موعد اوپك 
و متحدانش براي بررسي تعميق كاهش توليد بسيار 
باال بود. در حالي كه عربستان سعودي همچنان براي 
برگزاري پيش از موعد اين نشست تالش مي كند، 
نمايندگان كشورهاي متحد اوپك اعالم كردند كه 
مايل به برگزاري اين نشست در همان موعد مقرر 
هستند. آژانس بين المللي انرژي در تازه ترين گزارش 
خود اعالم كرد: در پي شيوع ويروس كرونا و كاهش 
مسافرت ها و فعاليت هاي اقتصادي در چين، مصرف 
جهاني نف��ت در يك چهارم ابتدايي س��ال جاري 
ميالدي براي نخستين بار در بيش از يك دهه گذشته 

كاهش خواهد يافت. 

خط لوله گاز ۶ ميليارد دالري 
روسيه به سرانجام نمي رسد

ايسنا| وزير انرژي امريكا در اظهاراتي اعالم كرد 
مطمئن است روسيه قادر نخواهد بود خط لوله 
گازي نورد اس��تريم 2 در درياي بالتيك را كامل 
كند و واش��نگتن به مخالفت با اين پروژه ادامه 
خواهد داد. دن بروي��ت در خصوص تالش هاي 
روسيه براي دور زدن تحريم هاي امريكا عليه خط 
لوله نورد استريم و تكميل آن به تنهايي، گفت: آنها 
نمي توانند و اين ادعا كه گازپروم كه اين پروژه را در 
دست اجرا دارد با يك تاخير كوتاه روبرو خواهد بود 
را رد كرد. وزير انرژي امريكا در مصاحبه در حاشيه 
كنفرانس امنيتي مونيخ گف��ت: اين يك تاخير 
طوالني خواهد بود زيرا روسيه از فناوري تكميل 
اين پروژه برخوردار نيست. خط لوله نورد استريم2 
كه ساالنه ۵۵ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي را از 
ميادين سيبري به آلمان منتقل خواهد كرد، در 
مركز تنش  هاي ژئوپليتيكي ميان امريكا و روسيه 

قرار گرفته است. 
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امنيت »اوراسيا« در دهه پيش رو با چه چالش هايي مواجه خواهد شد

از خطر افراط گرايي تا درگيري هاي مرزي

آينده روابط امريكا و انگلستان پس از برگزيت

ترجمه:  طال تسليمي |
انديشكده »شوراي روابط بين المللي روسيه« كه يك 
محفل آكادميك و ديپلماتيك غيرانتفاعي فعال از سال 
2010 است، مقاله اي به قلم الكساندر يرماكف، تحليلگر 
و كارشناس نظامي، درباره چالش هاي منطقه اورآسيا 

در يك دهه پيش رو منتشر كرده است.
در گزارش اين مركز كه توسط ديپلماسي ايراني منتشر 

شده آمده است: 

  تقابل بين روسيه و اياالت متحده/ناتو
روند به وخامت گراييدن روابط روسيه و غرب از 6 سال 
پيش با بحران اوكراين آغاز شد و هيچ دليلي براي اميد 
بستن به بهبود آن در آينده نزديك وجود ندارد. بخش 
اعظم دليل درگيري كنوني اين است كه از زمان پيروزي 
دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري سال 2016، 
روسيه در دستوركار سياست داخلي اياالت متحده به 
موجودي ترسناك تبديل شده و اعتقاد مخالفان ترامپ 
بر اين است كه روسيه در پيروزي او در انتخابات دست 
داشته است. صرف نظر از اينكه چه كسي در انتخابات 
رياست جمهوري 2020 اياالت متحده پيروز مي شود، 
رييس جمهوري جديد همچنان فش��ار احساس��ات 
ضد روسي از سوي نهاد و رسانه هاي داخلي را احساس 
خواهد كرد. تنها مس��اله اميدواركننده اين است كه 
احتمال تشديد بيشتر تنش ها و البته بهبود ناگهاني و 
واقعي در روابط تا اواسط دهه پيش رو انتظار نمي رود.

اين موضع گيري اياالت متحده بر موقعيت كشورهاي 
اروپايي نيز تاثير مي گذارد؛ آنها به رغم ابتكارات فردي 
براي بهبود روابط با روسيه از جمله تالش هاي امانوئل 
ماكرون، رييس جمهوري فرانسه، هنوز هم دنباله رو 
سياست هاي امريكا هستند. اين گرايش در حوزه امنيت 
به صورت نظامي سازي مجدد در اروپا براي نخستين بار 
از زمان پايان جنگ سرد نمود يافت. مساله ناخوشايند 
در اين روند براي روسيه، بازگشت سربازان امريكايي به 
اروپاست كه اواسط دهه 2010 از قاره خارج شده بودند. 
اين مرتبه نيروهاي امريكايي نه در اروپاي غربي كه در 
مرز با روسيه، در بالتيك و لهستان كه اعضاي جديد ناتو 
هستند، مستقر مي شوند. اين تحوالت به طور طبيعي 
در ميان سياستمداران منطقه كه در چند دهه گذشته 
مشغول لفاظي عليه روسيه بوده اند، به شدت حمايت 

خواهد شد.
مي توان گفت بدترين ترس مس��كو درباره پيامدهاي 
گسترش حوزه فعاليت ناتو به سمت شرق اروپا تحقق 
يافته و توافق هاي قبلي از جمله وعده مندرج در قانون 
بنيانگذاري ناتو و روس��يه مبني بر خودداري ائتالف 
از مس��تقر كردن نيرو در قلمرو اعضاي جديد در حال 
نابودي اس��ت. حتي اگر اياالت متحده در عمل به اين 
توافق ها نيروهاي خود را به صورت دوره اي در منطقه 
مستقر كند، اين امر به آن در بررسي ميدان جنگ فرضي 
و رزمايش هاي مشترك با متحدان كمك خواهد كرد. 
انبارهاي تسليحاتي از مدت ها پيش ساخته شده اند و 

تجهيز نظامي صرفا به حضور نيرو بستگي دارد.
با اين حال، به رغم همه لفاظي هاي خصمانه نمي توان 
تصويب آگاهانه مواجهه نظامي توسط رهبران دو كشور 
را متصور شد چرا كه هزينه درگيري بسيار زياد خواهد 
بود. اما در يك بحران تمام عيار، س��طح باالي فعاليت 
نظامي در منطقه تماس بين دو بلوك ش��رق و غرب و 
 شمار باالي بازيگراني كه نمايندگي ديگر كشورها را 
بر عهده دارند، مي تواند ب��ه درگيري هاي تصادفي با 

عواقب گسترده بينجامد.
جلس��ات منظم بين والري گراسيُمف، فرمانده ستاد 
كل نيروهاي مسلح روسيه با فرمانده عالي ائتالف ناتو 
در اروپا كه فرمان��ده فرماندهي اياالت متحده در اروپا 
نيز هست، تاثيرات بسيار مثبتي در شرايط دارد. اين 
رويدادها به ندرت توسط رسانه هاي عمومي پوشش 
داده مي ش��وند، اما هر دو طرف مرتب��ا بر اهميت اين 
گفت وگو تاكيد مي كنند. ش��ايد بتوان اين دو افسر را 
ارش��دترين مقامات نظامي- سياسي روسيه و امريكا 

دانست كه به طور منظم ديدار دارند. حفظ اين كانال 
ارتباطي بسيار مهم است و احتمال گفت وگو در ديگر 
سطوح از جمله ايجاد يك خط ارتباطي دايمي براي حل 
شرايط درگيري بالقوه در منطقه بالتيك را نيز افزايش 
مي دهد. يك معاهده براي حري��م هوايي آزاد و ديگر 
تدابير شفاف سازي همچون ماموريت هاي نظارتي نيز 

مي تواند به حل و فصل بحران كمك كند.

  بالروس: يك جزيره ثبات
 ب��الروس از ديرباز جزيره اي از ثبات و امنيت در قلمرو 
پس��ا ش��وروي بوده اس��ت. اين كش��ور توانس��ته از 
درگيري هاي بي ش��مار ملي گراي��ي و جدايي طلبي 
كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در منطقه 
متداول بود، حذر كند. در حقيقت، بالروس در تالش 
اس��ت تا به عنوان ي��ك كارگزار صادق در مناقش��ات 
منطقه اي مطرح ش��ود: قالب مينس��ك و توافق هاي 
مينسك به يك برند در سطح جهاني تبديل شده اند. 
ادامه اين روند در دهه پيش رو بس��يار مطلوب خواهد 
بود. با اين حال، نمي توان اطمينان داشت كه اين اتفاق 
رخ مي دهد. رويارويي روسيه و امريكا عالقه واشنگتن 
به اوضاع در بالروس را افزايش داده و تحمل سياست 
خارجي چند وجهي مينس��ك را براي مسكو دشوار 
س��اخته اس��ت. تغيير و تحوالت برنامه ريزي شده در 
بالروس نيز مي تواند شرايط را غيرقابل پيش بيني كند: 
در حال حاضر مساله مورد بحث در بالروس يكسري 
اصالحات سياسي با هدف افزايش ايفاي نقش بيشتر 

پارلمان و احزاب سياسي است.
با توجه به همه اين مس��ائل، جاي تعج��ب ندارد كه 
كنگره اياالت متحده كنفرانس هاي��ي را درباره نحوه 
آموزش بهينه جوانان بالروس كه قرار است در آينده 
از ارزش هاي غربي دفاع كنند و گفت وگو با آنها درباره 
تهديد روسيه براي حاكميت كشورشان، برگزار مي كند. 
تنها اميدي كه مي توان به تبديل نش��دن بالروس به 
ميدان جنگ بعدي بازيگران داخلي و خارجي داشت، 
برگرفته از اين واقعيت اس��ت كه اين كشور طي چند 
دهه گذشته مشكالت و تحوالت بسياري را با موفقيت 
پشت سر گذاشته اس��ت. با اين حال، بديهي است كه 
تهديد احتمالي بالروس براي روس��يه بسيار دردناك 
است و برخي نيروهاي احتماال درصدد استفاده از اين 

امر برخواهند آمد.

  مولداوي و ترانس نيستريا: 
ادامه يك بن بست

ترانس نيستريا را مي توان يك كتاب راهنما از نمونه هاي 
بن بس��ت ها و درگيري هاي پس از فروپاشي شوروي 
س��ابق قلمداد كرد. اين قلمرو كه هنوز به رس��ميت 
شناخته نشده، وارد دهه جديدي مي شود كه توسعه 
اقتصادي و اجتماعي را پيچيده مي كند؛ اين قلمرو با 
مولداوي بر سر حضور اندك نيروهاي صلحبان روسي در 
خاك خود و روابطش با اوكراين كه به دليل اختالفات آن 

با روسيه به وخامت گراييده، در مناقشه است.
با اين حال، برخالف ديگر درگيري هاي ديرينه احتمال 
پيشروي بحران به س��مت يك رويارويي آشكار بسيار 
ناچيز است. حتي ايگور دودون، رييس جمهوري مولداوي 
از حزب سوسياليست، قصد دارد با يكپارچه سازي ترانس 
نيستريا به عنوان يك منطقه خودمختار در داخل دولت 

فدرال، مشكل اين قلمرو را حل كند.
اين سناريو از حمايت روسيه برخوردار است و احتماال 
از سوي اتحاديه اروپا نيز كه مولداوي از نظر اقتصادي به 
آن وابسته است، مورد توجه قرار مي گيرد. مخالفان اين 
سناريو از جمله اتحادگرايان از پيوستن آن به روماني 
حمايت مي كنند. ب��ا توجه به اينك��ه روماني فعاالنه 
توان نظامي خود را گس��ترش مي دهد و به تدريج به 
عضوي مهم در ناتو در »جبهه شرقي« تبديل مي شود، 
چشم انداز ادغام مولداوي در آن روسيه را نگران كرده 
است. بخت اتحادگرايان براي تبديل مولداوي به بخشي 
از روماني چندان واقع گرايانه به نظر نمي رسد؛ با اين 

حال، چنين اتفاقي مي تواند خيلي س��ريع شرايط را 
وخيم كند.

  اوكراين: 
كالفي در هم تنيده از تضاد ها و تناقض ها

اوكراين به دلي��ل تناقض ها و تضادهاي گس��ترده از 
جمله تقابل سياسي روسيه و اياالت متحده، بن بست 
اقتصادي اتحاديه اروپا و اتحاديه اقتصادي اورآس��يا، 
مس��ائل حل نش��ده دوران اتحاد جماهير شوروي و 
حتي س��اختارهاي ايدئولوژيك قديمي، به احتمال 
زياد همچنان موضوع اصلي درگيري در فضاي بعد از 

شوروي باقي خواهد ماند.
چالش هاي امنيتي براي روسيه در رابطه با اوكراين با نياز 
به كسب اطمينان از متوقف شدن درگيري در شرق اين 
كشور، تامين امنيت كريمه، تسهيل ناوبري مطمئن در 
درياي سياه و درياي آزوف، حفظ كنترل بر تنگه كرچ 
و ممانعت از اس��تقرار نيروهاي ناتو در اوكراين تعريف 
مي شود. در بهترين حالت، مي توان پيش بيني كرد كه 
مشكل به زودي حل نمي شود و روسيه مجبور خواهد 
بود توجه و منابع خود را به آن معطوف كند. در بدترين 

حالت، شرايط بدتر مي شود.

  گرجستان در حاشيه
آبخاز و اوِستياي جنوبي كه بخشي از آن در قلمرو ترانس 
قفقاز قرار دارد، از نظر ش��رايط بين ترانس نيستريا و 
دنباس قرار دارد. از يك سو، احتمال درگيري مستقيم 
نظامي بر سر اين سرزمين ها به لطف حضور نيروهاي 
روسي بسيار ناچيز است. از طرف ديگر، وضعيت اين 
منطقه مي تواند مشكل ساز باشد. با توجه به تاثيرگذاري 
ش��رايط اين منطقه در مواجهه سياس��ي روس��يه و 
گرجستان در تابس��تان س��ال 2019، بايد گفت كه 
ماجراي جنگ آگوست 2008 و انتشار اطالعات درباره 
اش��غال 20درصد از قلمرو گرجستان توسط روسيه 
هنوز تازه اس��ت. اين احتمال وج��ود دارد كه در دهه 
آتي، با توجه به تشديد مشكالت داخلي در گرجستان 
و در صورت مطلوب بودن شرايط بين المللي، مقامات 
و رس��انه هاي گرجس��تان بار ديگر از روايت »تجاوز 
روس��يه« بهره ببرند. اياالت متحده امريكا همچنان 
گرجستان را بخشي از محيط دفاعي مفهومي مي انگارد 
و به رزمايش هاي مشترك نظامي مرتب در آنجا ادامه 
خواهد داد. اما در واقعيت، گرجستان كه از نزديك ترين 
كشور عضو ناتو با درياي سياه جدا شده، همچنان در 

حاشيه توجه باقي خواهد ماند. گرجستان اگرچه به طور 
رسمي در رزمايش نزديك به 4هزار نيروي ناتوي مستقر 
در لهستان و كشورهاي بالتيك شركت كرد، اما تنها 
در حمل و نقل هوايي يك نيروي چند مليتي كوچك 

حضور داشت.

  ارمنستان و آذربايجان: يك بشكه باروت
يكي ديگر از مس��ائل مهم در ترن��س قفقاز، درگيري 
ناگورنو- قره باغ اس��ت. ب��ر خالف بس��ياري از ديگر 
اختالفات ارضي كه با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
فروكش كردند، اين يكي هن��وز ادامه دارد و نيروهاي 
ويژه مرزي در مرز بين جمهوري به رسميت شناخته 
نشده ناگورنو- قره باغ و جمهوري آذربايجان چندين 
مرتبه درگير شده اند. درگيري هاي شديد آوريل 2016، 
 معروف به جنگ چهار روزه، خس��ارات هاي سنگيني

 در پي داشت )برخي شمار كشته شدگان را بيش از 100 
نفر تخمين زدند( و نهايتا شكل مرز را به نفع جمهوري 

آذربايجان تغيير داد.
طرفين اين درگيري به طور فعاالنه به نظامي س��ازي 
ادامه مي دهند؛ اگرچ��ه، با توجه به تفاوت هاي جدي 
در پتانس��يل هاي اقتص��ادي، توانايي هاي جمهوري 
آذربايجان خيلي بيش��تر اس��ت: اين كش��ور مقادير 
قابل توجهي پهپاد پيش��رفته، وس��ايل نقليه زرهي، 
سامانه هاي چند پرتاب موشكي و حتي موشك هاي 
تئاتر خريداري كرده است. جمهوري آذربايجان به طور 
عمده س��الح و تجهيزات نظامي خود را از اس��راييل، 
تركيه، بالروس و روسيه خريداري مي كند. ارمنستان 
اغلب روسيه و بالروس را به دليل همكاري نظامي فعال 
با جمهوري آذربايجان مورد انتقاد قرار مي دهد و آن را 
چيزي جز خيانت از سوي اعضاي سازمان پيمان امنيت 
جمعي نمي داند. با اين وجود، شكي نيست كه جمهوري 
آذربايجان مي تواند راه هاي ديگري براي دستيابي به اين 
قبيل تسليحات بيابد و روابط دوستانه آن با روسيه از 

جمله عوامل اصلي مهار درگيري بوده است.
همين مساله درباره پايگاه نظامي روسيه در ارمنستان 
و تحويل س��الح هاي س��اخت روس��يه به اين كشور 
با قيمت هاي داخلي روس��يه و با اس��تفاده از وام هاي 
ترجيحي صدق مي كند. ارمنستان سامانه هاي موشكي 
اسكندر روس��ي را دريافت كرده و به زودي اسكادران 
كوچكي از جنگنده هاي »سوخو-30اس ام« تحويل 
خواهد گرفت كه با توجه ب��ه صحنه محلي عمليات، 

نمي توان آن را غير از خريد موقعيت، توصيف كرد.

دستوركار سياس��ي داخلي ارمنس��تان و جمهوري 
آذربايجان، موضع گيري غيرمنعطف آنها، درگيري هاي 
منظم و نظامي س��ازي طرفين درگي��ري، هر اميدي 
به تواف��ق در كوتاه مدت را از بين مي برد. س��ناريوي 
خوش بينانه اين اس��ت كه تالش روس��يه براي حفظ 
تعادل و روابط خوبش با هر دو طرف و از درگيري جدي 

در دهه آينده جلوگيري كند.

  آسياي ميانه: منطقه ايكس
آسياي ميانه به اندازه اوكراين و كشورهاي حوزه بالتيك 
توجه رسانه ها را به خود جلب نمي كند و اين يك اشتباه 
اساسي است. »محل آسيب پذيري« روسيه مي تواند 

در دهه پيش رو به يكي از منابع اخبار بد تبديل شود.
آين��ده افغانس��تان بزرگ ترين چالش ب��راي منطقه 
اس��ت. نيروهاي امريكايي دير يا زود، چ��ه به فرمان 
رييس جمهوري دونالد ترامپ يا جانشين او، اين كشور 
را ترك خواهند كرد. اياالت متحده امريكا از اين جنگ 
كه به ناچ��ار با ماندن طالبان و عزيمت امريكا به پايان 
مي رسد، خسته شده است. اين درگيري تنها به دليل 
چانه زني بر سر شرايط خروج امريكايي ها ادامه يافته و 
واشنگتن فقط سعي دارد وجهه خود را حفظ كند. اما 
عواقب اين روند لزوما فاجعه آميز نخواهد بود: طالبان 
مي تواند به طور موفقيت آميز در دولت كنوني افغانستان 
ادغام شود و همانطور كه امريكايي ها مي خواهند، به 
جنگ علي��ه گروه هاي وفادار ب��ه داعش بپيوندند. اما 
بيش��تر احتمال مي رود جنگ داخلي بين گروه هاي 

مختلف ادامه بيابد.
اين شرايط كشورهاي پسا شوروي را بيشتر تحت فشار 
مي گذارد. طالبان ش��ايد در مرزهاي افغانستان مانده 
باشد، اما نمي توان درباره ساير گروه هاي افراطي كه در 
ميانه هرج و مرج در كشور شكل مي گيرند يا به دنبال 
صحنه هاي جديد عملياتي هس��تند، همين را گفت. 
كشورهاي آسياي ميانه كه همواره در ثبات نيستند، 

مي توانند به اهداف جديد اين گروه ها تبديل شوند.
اين بي ثباتي كه از مشكالت داخلي اقتصادي و مذهبي، 
انتقال دش��وار قدرت و تغيير نسل در نخبگان محلي 
ريش��ه دارد، به خودي خود مي تواند خطر جنگ هاي 
داخلي و حتي خارجي را تشديد كند. به همين دليل، 
آسياي ميانه كه شيوع خش��ونت در آن به مرور زمان 
اجتناب ناپذير مي ش��ود، خيلي زود به منطقه اصلي 
فعاليت س��ازمان پيمان امنيت جمعي يا شايد حتي 

ميدان جنگ آن تبديل خواهد شد.

خشايار نصير| كارشناس علوم سياسي|
مقدمه

31 ژانويه 2020 پس از رفراندوم جنجال برانگيز 2016 كه 
در آن مردم بريتانيا راي به خروج از اتحاديه اروپا دادند و 4 
سال مذاكره و تغيير 2 نخست وزير در نهايت بريتانيا رسما 
اتحاديه اروپا را ترك كرد. اما پرسش بر سر جاي خود باقي 
مي ماند: بريتانيا پس از خروج از اتحاديه اروپا چه تغييراتي 
در سياست خارجي خود خواهد داد؟ آنچه در ادامه مي آيد 
تالشي براي پاسخ به اين پرسش است. نخست ويژگي هاي 
ژئوپليتيك انگلستان بررس��ي، سپس تصويري از آينده 

ترسيم مي شود.

  چالش هاي جغرافيايي انگلستان
بر خالف تص��ورات رايج در فضاي رس��انه اي، اروپاي 
قاره اي همواره تهديد اصلي انگلستان بوده، اين تهديد 
تش��كيل موجوديتي واحد و قدرتمند است كه بتواند 
دو كار انجام دهد. اول، با اسكاتلند متحد شود تا عليه 
انگلستان در خش��كي وارد جنگ شود. دوم، تشكيل 
نيروي دريايي كه توانايي شكس��ت ني��روي دريايي 
انگلستان را داشته باشد و يك نيروي مهاجم در ساحل 
انگلس��تان در كانال مانش پياده كند. در طول تاريخ 
انگلس��تان دو بار اين اتفاق افتاده است يك بار توسط 
روميان، بار ديگر توس��ط نورمن ها در قرون وس��طي. 
قدرت ه��اي متع��ددي در اروپا ظه��ور كردند كه هر 
كدام سوداي شكست انگلس��تان و بعدا بريتانيا را در 
سر مي پروراندند. اس��پانيا در قرن 16، فرانسه در قرن 
19؛ آلمان در قرن 20 كه البته همگي توسط آب هاي 

متالطم و نيروي دريايي سلطنتي انگلستان شكست 
خوردند و به دليل »استراتژي بزرگ انگلستان« بسياري 
از حمالت بالقوه ديگر در نطفه عقيم ماندند. جمعيت 
اروپا پايگاه ارتش هايي بود كه بسيار بزرگ تر از آن چيزي 
بود كه انگلستان مي توانست ايجاد كند. بنابراين، هدف 

اصلي جلوگيري از ورود اين نيروها به انگلستان بود.
»اس��تراتژي بزرگ انگلس��تان« با برخورداري از يك 
ني��روي دريايي قدرتمن��د، جلوگي��ري از ايجاد يك 
هژمون در اروپاي قاره اي، به هم زدن ائتالف ها و تفرقه 
افكني ميان كشورهاي اروپاي قاره اي تعريف مي شود. 
به عبارت ديگر، اس��تراتژي بزرگ انگلستان دخالت 
مداوم در اروپ��اي قاره اي بود و هدف اصلي اين بود كه 
تمركز كش��ورهاي اروپايي را بر توسعه نيروي دريايي 
منحرف سازد. اين اقدامات شامل سياست هاي تجاري، 
پشتيباني از كشورهاي مختلف، اس��تفاده از توانايي 
محاصره يا اعزام محدود نيروهاي زميني براي پشتيباني 
از ائتالف هاي متعدد مي ش��د. استراتژي بريتانيا يك 
روند بي پايان از تاكتيك ها ب��ود و دايما با بهره برداري 
از ناامني در اين قاره و تغيير مداوم روابط خود با س��اير 
كشورهاي قاره امنيت خود را تضمين مي كرد . شايان 
ذكر است انگلستان خود ناامني ايجاد نكرد. اين ناامني 
از پيش در درون سيستم ژئوپليتيكي اين قاره وجود 
داشته است. انگلس��تان در دامن زدن و بهره برداري از 
اين ناامني موفق عمل مي كرد. انگلستان در عين اينكه 
جزيي از قاره اروپا به حس��اب مي آمد به دليل شرايط 
جغرافيايي ج��داي از آن هم ب��ود. امپراتوري بريتانيا 
محصول اين »استراتژي بزرگ« بود. ساير قدرت هاي 

دريايي امپرياليستي اروپا نه توسط نيروي دريايي بلكه 
به دليل درگيري هاي زميني تضعيف شدند. اسپانيا، 
هلند و فرانس��ه همگي نيروي دريايي توس��عه يافته 
داشتند. اما درگيري هاي زميني درون قاره اي توانايي 
آنها در گس��ترش اين امپراتوري ها را محدود كرد. در 
اوايل قرن 18 انگلستان با دوري از درگيري هاي داخلي 
اروپا، به مرور تبديل امپراتوري بريتانيا شد كه پيوسته 

گسترده تر و ثروتمند تر مي شد.

  خلق يك استراتژي جديد
پس از جنگ جهاني دوم ب��ا جايگزيني امريكا به عنوان 
رهبر نظام جهاني، بريتانيا ديگر بازيگر صفحه ش��طرنج 
نظام جديد نبود، بلكه بدل به يكي از مهره ها ش��د- يك 
مهره مهم، اما مهره اي كه فضاي خود را براي مانور از دست 
داده بود. شرايط جديد خلق استراتژي جديدي را از درون 
استراتژي قديمي مي طلبيد. اما اصل توازن قوا در استراتژي 
جديد حفظ شد. اكنون، بريتانيا به جاي موازنه گري بين 
كشورهاي ديگر س��عي در حفظ تعادل قدرت خود بين 

دو كشور اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي داشت.
بريتانيا به دليل موقعيت جديد خود نياز به دسترسي به 
بازارها و محصوالت جهاني و حضور اس��تراتژيك در قاره 
اروپا داشت. لذا در سال 1973، بريتانيا به جامعه اقتصادي 
اروپا و در سال 1991 به اتحاديه اروپا پيوست. با اين وجود 
بريتانيا هميشه در برابر ادغام كامل در اتحاديه اروپا مقاومت 
مي كرد. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، استراتژي 
حفظ تعادل در صحنه بين الملل از ش��وروي-امريكا به 
اتحادي��ه اروپا- امريكا تغيير پيداكرد چرا كه وابس��تگي 

كامل به هر يك از آنها براي بريتاني��ا فاجعه بار بود. اروپا 
توس��ط آلمان رقيب س��نتي اش هدايت مي شد. اياالت 
متحده نيز قابل اتكا نبود. تنها با داش��تن روابط با هر دو، 
بريتانيا مي توانست اميدوار باشد جايي براي مانور داشته 
باشد. اين دو خواسته هاي مختلفي داشتند. اتحاديه اروپا 
خواهان يك رابطه اقتصادي مشخص و همسويي سياسي 
بود. اياالت متحده از روابط اقتصادي استقبال مي كرد، اما 
مشاركت بريتانيا در جنگ هاي خود بود. بريتانيا توانست 
هر دو قطب را تا مدتي موازنه كند، به هر دو قطب پايبند 

باشد و از اين طريق فضاي خودش را پيدا كند.

  بريتانياي برگزيت و پسا برگزيت
اتحاديه اروپا براي بريتانيا درجه اي از رفاه را به ارمغان 
آورد اما باعث ش��د بريتانيا بخشي از حاكميت خود را 
واگذار كند. اگر عضويت در اتحاديه اروپا توازن الزم را 
داشت مي توانست براي بريتانيا سودمندتر از اين باشد. 
اما اتحاديه اروپا يك نهاد انعطاف پذير نبود كه بريتانيا 
بتوان��د در آن ظرافت هاي تاريخي خود را عملي كند. 
جامعه بريتانيا در نهايت دو پاره شد ميان كساني كه 
رفاهي تجربه نكرده بودند و از دس��ت رفتن هر ميزان 
از حاكميت بريتانيا خشمگين بودند و كساني كه رفاه 
را تجربه كرده بودند و حاكميت سياس��ي برايش��ان 
چندان اهميتي نداش��ت. اين موضوع آسيبي جدي 
به ثبات سياسي بريتانيا زد و ترسي واقعي از از دست 
رفتن رف��اه به وجود آمده ايجاد كرد و در نهايت منجر 
به طرح برگزيت ش��د . اكنون با ط��رح برگزيت مانند 
قرن بيستم بريتانيا با نزديكي به امريكا و تقويت روابط 

نظامي، اطالعاتي و امنيتي با مستعمره نشينان سابق 
)امريكا، كانادا، اس��تراليا و نيوزيلند( در حال بازنگري 
سياست خارجي خود مي باشد. الزم به توضيح است 
كه در زمان جنگ س��رد اتحاديه اطالعاتي و امنيتي 
موس��وم به »اتحاد پنج چشم« شامل پنج كشور فوق 
الذكر شكل گرفت كه اين اتحاد همچنان برقرار است و 
تقويت مي شود. كانادا و استراليا توافق هاي تجاري قابل 
توجهي با اياالت متحده دارند و نيوزيلند در حال مذاكره 
با امريكا اس��ت. بريتانيا اتحاد پنج چشم را جايگزين 
اتحاديه اروپ��ا مي داند. از نظر اقتص��ادي، كل توليد 
ناخالص داخلي منطقه امريكاي ش��مالي بزرگ تر از 
اتحاديه اروپا است. استراليا، نيوزيلند و بريتانيا را اضافه 
كنيد و چنين گروه اقتصادي از اتحاديه اروپا بزرگ تر 
و پوياتر است مضاف بر اينكه امريكا مانند اتحاديه اروپا 
تقاضاي واگذاري حاكميت و يكسان س��ازي قوانين 
مهاجرت��ي و... از اعضا ندارد. بريتاني��ا در حال حاضر 

شراكت تجاري قابل توجهي با هر چهار كشور دارد .

  سخن پاياني
با تكميل پروژه برگزيت ما شاهد چرخش هر چه بيشتر 
بريتانيا به سمت امريكا و تشكيل اتحادي نظامي و اقتصادي 
در قالب توافقات دوجانبه و چند جانبه ميان كشورهاي 
عضو اتحاد پنج چشم )امريكا، بريتانيا، كانادا، استراليا و 
نيوزيلند( خواهيم بود. همچنين با توجه به حجم باالي 
مجموع توليد ناخالص داخلي، اين اتحاديه وزن اصلي را 

در نظام بين الملل آينده بازي خواهد كرد.
مركز بين المللي مطالعات صلح
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امنيت، اروپا در جست وجوي 
دفاع از خود

فرانكو ونتوريني| كوريره دالسرا )ايتاليا(|
 از زماني كه روس ها و امريكايي ها توافق مشترك 
در خصوص پيمان منع موشك هاي هسته اي 
ميان برد )Inf( را لغو كردند، مساله امنيت اروپا 
اضطرار بيش��تري يافت. اين قاره ك��ه در برابر 
تهديدات جديد پس از جنگ سرد منفعل بوده 
و بيش از حد از حمايت امريكا كه كمتر از قبل 
قابل پيش بيني است اطمينان دارد، اكنون كه 
احتمال انتخاب مجدد ترامپ افزايش مي يابد، 
به م��وازات آن در اروپا عذابي راهبردي افزايش 
مي يابد و آن اين اس��ت كه كجا و با كدام وفاق 
اجتماعي مي توان منابعي براي پيش��برد طرح 
دف��اع اروپايي يا يك ركن اروپايي در داخل ناتو 
و اتحاد با امريكا پيدا كرد؟ عصر ديپلماس��ي با 
بيان اين مطلب افزود: همچنين چگونه بايد در 
آينده نزديك از فش��ار راهبردي و تكنولوژيكي 
امريكا- اروپا آن هم با وجود روسيه اي كه به طور 
قطع دس��ت روي دس��ت نخواهد گذاشت، در 
امان ماند؟ و نيز چگونه در ميان كشورهاي مهم 
عضو اتحاديه اروپا وحدت مقاصدي ايجاد كرد 
و به وضوح به آنها گفت كه بدون اراده سياس��ي 
مشترك نمي توان به يك امنيت مشترك دست 
يافت. چنانچه ليبي نمونه اي از توانمندي مربوط 
به امنيت جديد اروپا به شمار آيد بايد گفت كه 
هنوز راهي بس طوالني در پيش اس��ت. ليكن 
اروپا فقط با مساله ليبي روبه رو نيست. مسائل 
ديگري همچ��ون برگزيت، موض��وع هواوي و 
5G ]نسل پنجم شبكه تلفن همراه[ و غيره نيز 
وجود دارد. در ضمن پاي فرانس��ه نيز در ميان 
اس��ت كه پس از جدايي انگليس تنها كشوري 
است كه زرادخانه هسته اي در اختيار دارد. در 
مورد ايتاليا نيز كه در اين نوع مناظرات حضور 
ندارد بايد گفت كه سواي سرنوشت طرح هاي 
اروپا، پاي يك اشتباه تكراري در ميان است كه 
فقط تا حدودي به واسطه عوامفريبي تبليغاتي 
و درگيري هاي مداومي كه سياست داخلي ايتاليا 
را رقم مي زنند، قابل توجيه اس��ت. اين آگاهي 
وجود ندارد كه بايد با يك ساختار قوي امنيتي از 
صلح دفاع كرد و نه با تسليم شدن، آسيب پذيري 

و ترديد در توافقات.

 هديه فلسطيني ها 
براي اسراييلي ها

عماد آبشناس| اسپوتنيك|
 بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير اسراييل اخيرا 
فلس��طيني ها را تهدي��د ك��رده بود ك��ه هديه 
غير منتظره اي براي آنها آماده كرده كه در عمر 
خود نديده اند. البته مشخص است هديه نتانياهو 
غير از جنگ و كش��تار و خونريزي چيز ديگري 
نخواهد بود و شايد اس��راييلي ها از امريكايي ها 
مجوز استفاده از تسليحات جديدي را گرفته اند 
و منظور آقاي نتانياهو همين تس��ليحات است. 
طي س��ال هاي اخير هم نتانياهو ثابت كرده كه 
در هر زماني كه با مش��كل داخلي مواجه بوده يا 
نزديك به انتخابات اقدام به كش��ت و كش��تار و 
خونريزي مي كند تا راس��ت افراطي را به سمت 
خود بكش��د و بتواند راي آنها را به دست آورد. اما 
هر بار اسراييلي ها اقدام به حمله به فلسطيني ها 
كرده اند با هديه هاي پيش بيني نشده اي مواجه 
شده اند كه به هيچ وجه انتظار آن را نداشتند. يكي 
از دوستان فرهيخته فلسطيني ام به نام عبد الباري 
عطوان، كه شخصيت رس��انه اي بسيار معروفي 
است، مي گفت ظاهرا اخيرا شهيد سپهبد قاسم 
سليماني ش��خصا به صورت محرمانه وارد غزه 
ش��ده بوده و ايراني ها تس��ليحات جديدي را در 
اختيار فلسطيني ها قرار داده اند كه اسراييلي ها 
هيچ انتظار آن را نداش��ته اند و برخي باور دارند 
ماجراي ترور شهيد سليماني توسط امريكايي ها 
به اين دليل بود كه سازمان هاي اطالعاتي اسراييل 
فهميده بودند كه قبل از شهادت سردار سليماني 
در غ��زه بود و نقش��ه هايي براي اس��راييلي ها و 
امريكايي ها كشيده بود تا زمان اعالن طرح موسوم 
به معامله قرن آنها بتوانن��د با اين توطئه مقابله 
كنند. مي توان گفت براي اولين بار طي دهه هاي 
اخير فلسطيني ها از هر جناحي كه هستند با هم 
متحد شده اند و امروزه عموم كشورهاي اسالمي 
نيز پشت آنها هستند و به اين دليل فلسطيني ها 
در ش��رايطي قرار دارن��د كه باي��د كاري كنند 
كارستان تا به قول معروف كل طرح را به هم بزنند. 
فلسطيني ها اين بار مي دانند كه برخي برادران 
عرب ش��ان كه مدعي پشتيباني از آنها بودند در 
واقع خائناني هس��تند كه در كنار اس��راييلي ها 
قرار دارند و اين بار ديگر نبايد روي آنها حساب باز 
كنند و فقط تعدادي كشورهاي اسالمي و جبهه 
مقاومت هستند كه در كنار آنها قرار دارند. همين 
كه تكليف روشن باشد دوست و دشمن كيست 
خود يك امتياز براي فلسطيني ها ست، امتيازي 
كه اگر اع��الن طرح معامله قرن نبود قطعا به آن 
نمي رسيدند. ترامپ معامله قرن را درست زماني 
اعالم كرد كه بتواند از البي صهيونيس��تي درون 
كنگره امري��كا در مقابله با طرح اس��تيضاحش 
استفاده كند و به نتانياهو در انتخابات آتي داخلي 
اسراييل كمك كند، اما تصور نمي كرد كه اعالن 
اين طرح ممكن است منجر به وحدت ملي ميان 
فلس��طيني ها گردد و همه تالش هاي امريكا و 
اسراييل و متحدين عرب شان براي تبديل ايران 
به دشمن اعراب به جاي اسراييل بر هم مي خورد. 
حال مي توان گفت ك��ه همان گونه كه نتانياهو 
براي فلسطيني ها هديه تدارك ديده فلسطيني ها 
نيز هدايايي براي اس��راييلي ها تدارك ديده اند، 
هدايايي با امضاي ش��هيد حاج قاسم سليماني و 
ياران. هدايايي كه نش��ان خواهد داد روح سردار 
سليماني تا ابد دنبال نتانياهو و ترامپ خواهد ماند.
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يك كارشناس حوزه كار مي گويد انتظار كارگران اكنون به پرداخت حداقل ها رسيده است 

دستمزد  منطقه  اي پيشكش!
يك كارش�ناس حوزه كار مي گويد اكنون براي 
ورود ب�ه بح�ث تعيين دس�تمزد منطق�ه  اي و 
جغرافيايي زمان مناسبي نيست، چرا كه ما هنوز 
با چالش هاي جدي براي پرداخت هاي حداقلي 
رو به رو هستيم و دولت بايد بتواند تضمين الزم را 
براي رعايت پرداخت حداقل ها در كشور فراهم 
كند. وي همچنين در رابطه با تعيين دس�تمزد 
حداقلي كارگران در شوراي عالي كار مي گويد 
كه دولت به  عنوان يكي از اضالع ميز گرد شوراي 
عالي كار بايد عالوه بر افزايش دستمزد به دنبال 
حمايت هاي جانبي مانند تامين كاالهاي اساسي 
يا وام وديعه اجاره مسكن براي كارگران باشد. 
وي معتقد است بدون حمايت هاي جانبي دولت 
از كارگران  امكان حمايت از جدي از آنها وجود 
ندارد چراكه تجربه ثابت كرده هرچه دستمزدها 
افزايش پيدا مي كند ق�درت خريد كارگران با 

كاهش رو به رو مي شود.
به گزارش »تعادل« در اين روزها ش�وراي عالي 
كار به دنبال افزايش دستمزد كارگران در سال 
آتي اس�ت و همان گونه كه نمايندگان كارگران 
در ش�وراي عالي كار به دولت گوشزد مي كنند 
به نظر مي رس�د ك�ه مي�زان افزاي�ش حداقل 
دستمزد كارگران متناس�ب با تورم موجود در 
جامعه باش�د. البته در اين ميان زمزمه هايي از 
تعيين دستمزد منطقه  اي و جغرافيايي كارگران 
به گوش مي رسيد كه در نهايت در نشست اخير 
ش�وراي عالي كار با تعيين اين نوع دس�تمزد 

مخالفت شد.
»تعادل« در گفت وگو با حميد حاجي اسماعيلي 
كارش�ناس حوزه كار به اي�ن موضوع پرداخته 
اس�ت كه آيا با وجود  كسري قابل توجه بودجه 
99 و تورم افزايشي دولت مي تواند به تنهايي با 
باال بردن حداقل دستمزدها در سال آتي قدرت 
خريد كارگران را حفظ كند كه در ادامه به صورت 

مشروح به آن خواهيم پرداخت.

  نماين�دگان كارگ�ران در ش�وراي عال�ي كار 
معتقدند كه ميزان افزايش دستمزدها در سال 
آتي بايد متناس�ب با نرخ تورم باشد، آيا دولت 

امكان چنين كاري را دارد؟
بله امكان دارد.آنچه  بايد در رابطه با تعيين دستمزد 
كارگران در شوراي عالي كار به آن اشاره كرد اين است 
كه كارگ��ران براي افزايش و تعيين دس��تمزد بايد با 
دولت توافق كنند نه با كارفرمايان. به اين معنا كه اين 
دولت است كه دستمزد كارگران را مشخص مي كند 
نه نمايندگان كارفرمايي در شوراي عالي كار. درست 
اس��ت كه دولت يكي از س��ه گروهي است كه در ميز 
تعيين دستمزد در شوراي عالي كار مشاركت دارد اما 
حضور، فعاليت و نفوذ دولت بسيار بيشتر از كرسي دو 
اضالع ديگر يعني كارگران و كارفرمايان در ش��وراي 
عالي كار است. همه ساله دس��تمزد در شوراي عالي 
كار با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت 
تعيين مي شود اما نهايتا دولت است كه ميزان دستمزد 
كارگران را مشخص مي كند و به دنبال آن كارفرمايان 
را راضي مي كند كه مبلغ تعيين حداقل دس��تمزد را 

امضا كنند.كارگران بايد بتوانند از طريق چانه زني با 
دولت مشكل حادي را كه در خصوص دستمزد خود به 
آن مبتال شدند، رفع كنند. بنابراين نمايندگان كارگري 
بايد هوشمندانه بكوشند تا دولت دستمزد كارگران را 
به صورت منطقي تعيين كند. دولت نيز بايد بر اساس 
نقش حاكميت��ي و كارفرمايي ك��ه دارد از كارگران 
حمايت كند. اينكه من تاكيد دارم كارگران بايد تالش 
كنند در دو جنبه مختلف از دولت مطالبه گري كنند، 
اين اس��ت كه بتوانيم روش سنتي و ناكارآمدي را كه 
طي چند س��ال گذشته در ش��وراي عالي كار جاري 
است تغيير دهيم تا شرايط به نفع كارگران تغيير كند 
م��ا از دولت انتظار داريم كه به عنوان نهادي كه نقش 
كارفرمايي در ش��وراي عالي كار دارد و ناظر بر تعامل 
بين كارگران و كارفرمايان براي تعيين دستمزد است 
متناس��ب با تورم موجود، متناسب با سطح معيشتي 
خانوارهاي متوسط و متناسب با نيازهاي خانوارهاي 

كارگري دستمزد كارگران را تعيين كند. 
  آيا با توج�ه به تورم باال صرف�ا افزايش نقدي 
دس�تمزد كارگران به حفظ ق�درت خريد آنها 

كمك مي كند؟
خير، دولت در چنين شرايط اقتصادي كه كارفرمايان 
بخش خصوصي قادر نيستند دستمزد مكفي پرداخت 
كنند بايد براساس آنچه  قانون اساسي تعيين كرده از 
نيروي كار و كارگران كشور حمايت كند به اين معنا كه 
دولت عالوه بر افزايش دستمزدي كه به صورت نقدي 
در ش��وراي عالي كار صورت مي گيرد بايد تعهداتي را 
براي كارگران بپذيرد. من در سال هاي قبل هم تاكيد 
كردم كه دولت بايد اين كمك ه��ا را در كنار افزايش 
نقدي دستمزد انجام دهد تا ما با كاهش قدرت خريد 
كارگران در س��ال آتي مواجه نباش��يم. ما هر س��ال 

دستمزد را تعيين مي كنيم و سال بعد شاهد كاهش 
قدرت خريد كارگران در كشور هستيم. بايد توجه كرد 

كه ديگر چنين اتفاقي نيفتد. 
  براي حفظ قدرت خريد كارگران چه بايد كرد؟

براي اينك��ه بتوانيم قدرت خري��د كارگران را حفظ 
كنيم بايد عالوه بر افزايش نقدي دستمزد به صورت 
ماهانه بن كاالهاي اساسي را در اختيار كارگران  قرار 
دهيم. دولت با وجود تحريم ها طي چند سال گذشته 
مطرح كرده كه مي تواند چنين حمايت هايي را انجام 
دهد و در نهايت هم انجام نداد. دولت با وجود افزايش 
جهشي قيمت ها و پس از آن افزايش نرخ بنزين بايد 
به اين موضوع توجه داشته باشد كه بدون تخصيص 
كاالهاي اساسي امكان حمايت از كارگران در كشور 
وجود ندارد و ب��ه نمايندگان كارگري تاكيد مي كنم 
كه بتوانند دولت را وادار به پذيرش تخصيص كاالهاي 
اساس��ي به صورت غير نقدي از طريق فروشگاه هاي 
زنجيره اي كنند. يعني 12 نوبت كاالهاي اساسي را با 

ارز ترجيحي در اختيار كارگران قرار دهند.  
موضوع ديگ��ري كه در كنار افزايش دس��تمزد بايد 
براي كارگران در نظر گرفت پرداخت وام وديعه اجاره 
مسكن است. خوشبختانه دولت در سال جاري براي 
كل كشور اين مبحث را مطرح كرد و اميدوارم دولت 
متوجه ش��ود كه تعداد زيادي از كارگران مس��تاجر 
هس��تند و بخش زيادي از درآمد آنه��ا صرف اجاره 
مسكن مي ش��ود. وام وديعه اجاره مسكن مي تواند با 
كارمزد و س��ود پآيين در اختيار خانوارهاي كارگري 

قرار بگيرد.
  نظر شما در رابطه با تعيين دستمزد منطقه  اي 
كه اخيرا ش�وراي عالي كار ب�ا آن مخالفت كرد 

چيست؟

پس از گزارش��ي كه مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
رابط��ه با تعيين دس��تمزد منطقه  اي منتش��ر كرد و 
متاسفانه رسانه ملي هم نقش بسزايي در شاخ و برگ 
دادن به آن داش��ت، نمايندگان كارگران در ش��و راي 
عالي كار و بعضا كارشناس��ان اين حوزه واكنش هاي 
متفاوتي نس��بت به آن نشان دادند. من به عنوان يك 
كارش��ناس در حوزه كار فكر مي كنم كه بهتر بود اين 
موضوع در يك فضاي كارشناس��ي و منطقي مطرح 
مي شد و نخبگان و كارشناسان به صورت منصفانه در 
يك ميزگرد به آن مي پرداختند و كارگران نيز از اين 
مباحث آگاهي بيشتري مي يافتند. من منكر دستمزد 
منطقه  اي و جغرافيايي نيستم چرا كه اين نوع دستمزد 
در كشورهاي توس��عه يافته وجود دارد اما اجراي آن 
ش��رايطي دارد كه بدون در نظر گرفتن اين شروط به 

صالح اقتصاد كشور نيست كه به آن ورود كنيم.
   شروط آن )تعيين دستمزد منطقه  اي( چيست؟

اولين شرط اين اس��ت كه ما فراتر از حداقل دستمزد 
را به كارگ��ر پرداخت كنيم. دس��تمزد جغرافيايي و 
منطقه  اي نافي تعيين دس��تمزد حداقل نيس��ت. ما 
بايد ك��ف را تعيين كنيم و براي فرات��ر از آن وارد اين 

مسئله شويم. 
دومين شرط اين است كه بايد زيرساخت هاي تعيين 
دستمزد منطقه  اي در كشور فراهم باشد. اولين فاكتور 
براي فراهم كردن زيرس��اخت هاي الزم اين است كه 
ما شرايط با ثبات اقتصادي در كشور داشته باشيم. با 
تورم باال و افزايش روز افزون قيمت ها و از همه مهم تر 
تحريم هاي حاكم بر اقتصاد امكان پياده كردن چنين 

رويكردي در كشور وجود ندارد. 
سومين شرط اين است كه يك بخش خصوصي واقعي 
و جدي در كشور شكل گرفته باشد كه چنين چيزي 

فعال وجود ندارد. چهارمين ش��رط هم اين اس��ت كه 
دولت بايد بتواند تضمين الزم را براي رعايت پرداخت 

حداقل ها در كشور فراهم كند. 
  پس در نهايت شما با تعيين دستمزد منطقه  اي 

و جغرافيايي مخالفيد؟
بله مخالفم چون ما در حال حاضر هنوز با چالش هاي 
جدي ب��راي پرداخت هاي حداقلي رو به  رو هس��تيم. 
يعني اين حداقل ها متناس��ب نيازهاي اوليه زندگي 
كارگران تعيين نشده اس��ت. در گام اول بايد مسائل 
اساس��ي را حل كنيم و در گام بعد وارد مسائلي شويم 
كه اس��تانداردهاي اجرا شده در كش��ورهاي توسعه 
يافته است. بدون اينكه امكانات و زيرساخت هاي الزم 
را براي تعيين دس��تمزد منطقه  اي در كش��ور فراهم 
كنيم نمي توانيم به چنين بحث هايي ورود كنيم چرا 
كه ضعف هاي بسياري در كش��ور موجود است و جز 
اينكه خسارت بيش��تر به بازار كار بزنيم سودي عايد 

كشور نخواهد شد.
  حداقل دستمزدي كه براي كارگران در كشور 

تعيين مي شود را چطور ارزيابي مي كنيد؟
در ايران حداقل دس��تمزدي كه ب��ه كارگر پرداخت 
مي شود حدود 100 يورو است. در صورتي كه حداقل 
دستمزدي كه كش��ورهاي اروپايي به كارگران خود 
پرداخت مي كنند بيش از 700 يورو اس��ت. حداقل 
دس��تمزد يك رويه جهاني اس��ت منحص��ر به ايران 
نيس��ت. س��ازمان بين المللي كار به عنوان يك نهاد 
مرجع در حوزه كار از حق��وق كارفرمايان، كارگران و 
دولت حمايت مي كند. اين سازمان يك كنوانسيون 
تحت عنوان كنوانس��يون 131 دارد. اين كنوانسيون 
به تشريح حداقل هاي حقوق در دنيا مي پردازد يعني 
كف دستمزد را مش��خص مي كند. حداقل دستمزد 
اس��تاندارد س��ازمان بين المللي كار را داراس��ت كه 
متناس��ب با نيازهاي اوليه يك زندگي است. بنابراين 
م��ا حداقل حقوق را نه تنه��ا در ايران بلك��ه در ديگر 
كشورهاي توسعه يافته نيز داريم. ما بايد تالش كنيم 
حداقل دستمزد را بر اساس معيارهاي صحيح تعريف 
كنيم كه كفاف تامين نيازهاي يك خانواده متوسط را 
در كشور داشته باشد. حقيقت اين است كه ماده 41 
قانون كار شفافيت الزم را براي تعيين حداقل دستمزد 
را ندارد چون به تورمي اشاره مي كند كه با واقعيت هاي 
اقتصادي جامعه فاصله دارد و نرخ تورم رسمي كه مركز 
آمار يا بانك مركزي اعالم مي كند با شرايط ملموس و 

واقعي اقتصادي در جامعه متفاوت است.
  سبد معيشت چطور؟

سبد معيشت به يك مس��ئله مبهم در جامعه تبديل 
شده است. ما بايد مانند كشورهاي توسعه يافته خط 
فقر را تعريف كنيم خطر فقر به معناي كف دستمزد 
اس��ت يعني مبلغي كه مي تواند نيازه��اي اوليه يك 
زندگي متوس��ط را تعيين كند. چنين خط فقري در 
كشور ما تعيين نشده است. به دليل نبود اين شاخص 
براي تعيين حداقل دس��تمزد با مش��كالت بسياري 
رو به رو هس��تيم و دولت بايد ب��راي حمايت جدي از 
كارگران خط فقر را تعريف كند. سازمان هاي زيادي در 
كشور مانند بخش رفاهي وزارت كار، مركز آمار، بانك 
مركزي و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 

اين مسئوليت را بر عهده دارند. 

طرح جديد در حوزه رفاهي-  معيشتي بازنشستگان
مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري با اشاره به 
تدوين چند طرح جديد در حوزه رفاهي- معيش��تي 
بازنشستگان اين صندوق گفت: پس از نهايي و قطعي 

شدن، جزييات طرح هاي مورد نظر اعالم خواهد شد.
اكبر افتخاري گفت: يكي از دغدغه هاي اصلي صندوق 
بازنشستگي كش��وري بحث بيمه درمان بوده كه اين 
روزها از يكسو به دليل افزايش هزينه ها در مراكز درماني 
و از س��وي ديگر به دليل كاهش منابع و توان خانوار به 

يك مساله و مطالبه جدي تبديل شده است. افتخاري 
تاكيد كرد: در چنين ش��رايطي استفاده از روش هاي 
خالقانه و ابتكاري و استفاده از مشاركت جمعي حايز 
اهميت اس��ت تا بدون افزايش هزينه ها و وارد آوردن 
فشار بيشتر به جامعه مخاطب، شاهد بهبود خدمات 

در اين حوزه باشيم.
وي با تاكيد بر اينكه در حوزه همسان س��ازي حقوق 
بازنشستگان نيز پيگيري هاي جدي در حال انجام است 

و گفت وگوهايي نيز با مس��ووالن مربوطه انجام شده، 
گفت: با اينكه دولت عالقه مندي جدي نسبت به اين 
موضوع دارد و اعتباري نيز براي سال آينده اختصاص 
داده، اما بايد با مشاركت جدي در اين زمينه قدم هاي 
بيشتري برداريم و همه بايد كمك كنند تا اتفاق خوبي 
در اين بخش بيفتد. مديرعامل صندوق بازنشستگي 
كش��وري با تاكيد بر اينكه اولويت اين صندوق اجراي 
طرح هايي براي كاهش فشارهاي اقتصادي بر معيشت 

بازنشستگان است، گفت: طرح هايي تدوين شده كه 
پس از قطعي شدن رسما اعالم خواهد شد. اما تالش ما 
به خصوص در آستانه نوروز كمك به هزينه هايي است 

كه بازنشستگان در اين ايام خواهند داشت.
افتخاري تصريح كرد: طرح هاي رفاهي-معيشتي قابل 
اجرا پيش از عيد اعالم مي شود و تالش مي كنيم اين 

روند پس از اين نيز با جديت بيشتر ادامه يابد.
وي ادامه داد: ظرفيت هايي در خود صندوق بازنشستگي 

كشوري و زيرمجموعه هاي آن وجود دارد كه بايد سود 
آن به بازنشستگان به عنوان ذي نفعان اصلي صندوق 
بازگردد. ظرفيت هايي هم در بين بازنشستگان وجود 
دارد كه بايد در قالب مش��اركت و مش��ورت از آنها به 
خوبي استفاده شود. افتخاري تاكيد كرد: در كنار اقدام 
براي كمك به بهبود معيش��ت بايد ساير فعاليت ها و 
طرح هاي اجتماعي و فرهنگي براي افزايش مشاركت 

بازنشستگان دنبال شود.
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راه اندازي مجتمع قضايي 
دعاوي تجاري در كشور

رييس مركزمل��ي مطالع��ات و پايش بهبود 
فض��اي محيط كس��ب و كار وزارت اقتصاد و 
دارايي از راه اندازي مجتم��ع قضايي دعاوي 

تجاري در كشور خبر داد.
به گزارش مهر، عل��ي فيروزي در گفت وگو با 
راديو اقتصاد اظهار ككرد: يكي از نماگرهايي 
كه در شاخص جهاني سهولت انجام كسب و 
كار وجود دارد نماگر اجراي قرارداده اس��ت. 
رتب��ه ايران در اي��ن نماگر بين 1۹0 كش��ور 

جهان ۹0 است.
رييس مرك��ز ملي مطالع��ات و پايش بهبود 
فض��اي محيط كس��ب و كار وزارت اقتصاد و 
دارايي گف��ت: يكي از پيش ش��رط هايي كه 
مي تواند رتب��ه ايران را در اي��ن زمينه بهبود 
ببخش��د ايجاد يك مجتمع قضايي مربوط به 

دعاوي تجاري است.
وي اف��زود: منظور از مجتم��ع قضايي يعني 
ش��وراي حل اختالف، دادگاه بدوي، دادگاه 
تجديد نظ��ر و به طور كلي ه��ر آنچه  در يك 
مجتمع قضايي در ارتب��اط با دعاوي حقوقي 
كسب و كاري و تجاري مي تواند مدنظر باشد.

فيروزي اظهار كرد: اگ��ر اين مجتمع قضايي 
راه اندازي ش��ود و بانك جهاني ني��ز از ايران 
بپذيرد در نماگ��ر مزبور 20 رتب��ه ارتقا پيدا 

خواهيم كرد.
وي ادام��ه داد: اين مجتمع ب��ا همكاري اتاق 
بازرگاني و قوه قضاييه راه اندازي خواهد شد. 
همچنين ابت��كار اصلي راه ان��دازي مجتمع 
قضايي مربوط به دع��اوي تجاري با خود قوه 

قضاييه است.
به گفته فيروزي، در شاخص كل كه رتبه ايران 
127 است همين تك اقدام مي تواند پنج رتبه 

كشور را بهينه كند و به رتبه 122 برساند.

 رفع موانع كسب و كار
الزمه رشد اقتصادي است

ي��ك اقتصاددان رش��د اقتص��ادي را در گرو 
بهبود كيفي��ت و رفاه زندگي مردم دانس��ت 
و گفت: با اينكه رش��د اقتص��ادي مثبت بوده 
اما نه تنها نقش��ي در رفاه مردم نداشته، بلكه 
قدرت خري��د را هم كاهش داده اس��ت. بايد 
گفت كه بهبود رشد اقتصادي در رفاه مردم، 
اشتغال، پس انداز و سرمايه گذاري چه تاثيري 

گذاشته است.
حيدر مستخدمين حس��يني در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه رشد اقتصادي نشان دهنده 
كوچك يا بزرگ شدن اقتصاد كشور نسبت به 
دوره قبل است، اظهار كرد: اطالعات منتشر 
شده از سوي مركز آمار درباره رشد اقتصادي 
فقط كمي اس��ت و در آن رش��د اقتصادي از 
منظر كيفي و بهبود رفاه مردم مورد بررس��ي 

قرار نگرفته است.
اگر گفته مي شود كه رش��د اقتصادي امسال 
نس��بت به گذش��ته بهبود پيدا ك��رده، بايد 
مس��ووالن مرك��ز آمار بي��ان كنن��د كه اين 
بهب��ود در رفاه م��ردم، اش��تغال، پس انداز و 

سرمايه گذاري چه تاثيري گذاشته است. 
اين اقتص��اددان با تاكيد بر اينكه اين رش��د 
اقتصادي نشان از بهبود كيفيت و رفاه زندگي 
مردم ندارد، ادامه داد: با اينكه رشد اقتصادي 
مثبت بوده، اما رف��اه جامعه كاهش يافته كه 
دولت رقمي را تحت عنوان كمك معيشتي به 
مردم پرداخت مي كند. اين رشد اقتصادي نه 
تنها نقشي در رفاه مردم نداشته، بلكه قدرت 
خريد را هم كاهش داده و رشد اقتصادي بدون 

در نظر گرفتن رفاه، يك تحليل بي اثر است.
وي درباره اينكه چه راهكارهايي براي بهبود 
رش��د اقتصادي وج��ود دارد؟ گف��ت: اقدام 
موثر در اين زمينه اين اس��ت ك��ه ابتدا بايد 
نوع نظام اقتصادي كش��ور )كاپيتاليس��تي، 
سوسياليستي و ...( تعيين شود كه هنوز اين 
موضوع مشخص نشده است. دومين اقدام اين 
است كه محدودياتي همچون فرايند طوالني 
اخذ مجوز كه در فضاي كس��ب و كار اس��ت، 

برداشته شود.
اين استاد دانش��گاه افزود: فضاي كسب و كار 
بايد به گونه اي پيش برود كه آزادي عمل در 
شغل وجود داشته باشد كه اين موضوع را در 
حال حاضر نداريم و نبود آن بازدارنگي ايحاد 
مي كند ت��ا توليد ناخالص داخل��ي در ميزان 

پآييني قرار بگيرد.
معاون وزير اسبق اقتصاد گفت: سومين نكته 
در اي��ن زمينه اين اس��ت كه سيس��تم نظام 
بانكداري كش��ور بايد تغيير كن��د، زيرا نظام 
بانكداري كشور براي يك فضاي كسب و كار 
باز ديده نشده و هر فردي كه قصد ايجاد كسب 
و كار جدي��دي را دارد به راحتي نمي تواند به 

بانك مراجعه و در خواست تسهيالت كند.
 مستخدمين حس��يني ادام��ه داد: اگ��ر اين 
مجموع��ه عوامل را در كنار ه��م قرار دهيم و 
نسبت به اصالح آنها اقدام كنيم، كمك زيادي 
به ارتقاي توليد ناخالص داخلي مي كند تا رشد 
اقتصادي شكل بگيرد. در نتيجه اين امور ذكر 
شده، شغل و درآمدهاي جديد به وجود مي آيد 
و امكاناتي در جهت آموزش و كيفيت زندگي 
در كنار آن ش��كل مي گيرد تا در آخر رش��د 

اقتصادي همراه با رفاه شكل بگيرد. 
 اين اقتص��اددان در پايان با بي��ان اينكه نرخ 
رشد اقتصادي در سال آينده به تغيير و اصالح 
عوامل ذكر ش��ده بس��تگي دارد، خاطرنشان 
كرد: اگر وضع اقتصادي موجود به سال آينده 
انتقال پي��دا كند، در نتيجه رش��د اقتصادي 

منفي خواهد بود.

رقم سبد معيشت كارگران هفته آينده مشخص خواهد شد
معاون روابط كار وزارت كار گفت: هزينه سبد معيشت 
كارگران قرار اس��ت متناسب با اطالعات مركز آمار به 
دس��ت آيد و اوايل هفته آينده در نشست كميته مزد 

رقم سبد معيشت كارگران تعيين شود.
به گزارش »تعادل« حاتم ش��اكرمي معاون روابط كار 
وزارت كار با اش��اره به تعيين دس��تمزد كارگران در 
كميته دستمزد اظهار كرد: براس��اس ماده 41 قانون 
كار قرار است هزينه سبد معيشت كارگران در كميته 
دستمزد تعيين و سپس در ش��وراي عالي كار عدد و 
رقم دستمزد نهايي ش��ود. هزينه اين سبد قرار است 
متناس��ب با اطالعات مركز آمار به دس��ت  آيد و اوايل 
هفته آينده در نشست كميته مزد رقم سبد معيشت 

كارگران تعيين شود.
وي با بيان اينكه يكي از موارد مهم در تعيين دستمزد 
حفظ مشاغل موجود است، گفت: بحث هاي كارگران و 
كارفرمايان در كميته دستمزد حول و حوش ماده 41 

قانون كار مي چرخد.
ش��اكرمي ضمن اش��اره به اينكه پس از تعيين سبد 
معيشت در كميته دستمزد در ابتداي اسفندماه بحث 
عدد و رقم مزد به صورت نهايي تعيين خواهد شد، افزود: 
مبناي توافقي كه تاكنون با شركاي اجتماعي داشته ايم 
استناد ماده 41 قانون كار و آمار و ارقام مركز آمار براي 

تعيين سبد هزينه كارگران است.
معاون روابط كار وزارت كار بيان كرد: بحث سبد هزينه 
و ت��ورم دو مبنا در تعيين مزد كارگران اس��ت به نظر 
مي رسد بحث دس��تمزد كارگر و كارفرما در راستاي 
حفظ مشاغل موجود و پايداري مشاغل باشد يكي از 
مباحثي كه به آن توجه داريم تعيين حداقل دستمزد 

كارگران اس��ت كه هفته آين��ده در مجلس درباره آن 
تصميم گيري مي كنند. اين موضوع نيز در تعيين روند 

دستمزد حايز اهميت است. 
شاكرمي با بيان اينكه براس��اس بررسي هايي كه در 
كميته مزد انجام شده است اميدواريم بتوانيم به رقم 
خوبي برسيم، تأكيد كرد: با توجه به شرايط اقتصادي 
بنگاه ها و هزينه زندگي كارگران شرايط براي تعيين 
دستمزد امسال دشوارتر از سال گذشته است. عالوه 
بر تداوم اش��تغال موجود تعيين هزينه هاي زندگي 
كارگران در تعيين رقم دستمزد مورد توجه قرار گيرد.

وي بيان كرد: با ش��رايطي كه در ح��ال حاضر داريم 
از هفت��ه آينده به صورت جدي وارد بحث دس��تمزد 

خواهيم شد تا بتوانيم تصميم خوبي را لحاظ كنيم.
وي در ادامه با اشاره به موضوع تصويب آيين نامه تبصره 
يك ماده 7 قانون كاردر هفته گذش��ته كه به تصويب 
هيات دولت رسيد، گفت: از سال 6۹ كه قانون كار به 
تصويب مجمع تش��خيص مصلحت نظام رسيد، در 
تبصره يك ماده 7 قانون كار تكليف شد تا دولت نسبت 
به تهيه آيين نامه اين تبصره اقدام كند كه بر اساس آن 
بايد س��قف زماني انعقاد قرارداد موقت با كارگران در 

مشاغل پروژه اي و غيرمستمر اقدام مي شد.
وي با بيان اينكه 28سال از تصويب قانون كار مي گذرد 
گفت: متأسفانه به داليل متعددي طي حدود 30 سال 
گذشته از تصويب قانون كار اين آيين نامه تدوين نشد.

در زمان آقاي ش��ريعتمداري مقرر شد بحث مشاغل 
غيرمستمر كارگران تعيين تكليف شود به همين دليل 
اين موضوع در دس��تور كار قرار گرفت و اين آيين نامه 
پس از بررسي در 6 نشست كميسيون اجتماعي دولت، 

هفته گذش��ته به تصويب هيات وزيران رسيد. معاون 
روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در توضيحاتي 
درباره اين آيين نامه گفت: پيشنهاد آيين نامه اين بود 
كه در مشاغل غيرمستمر در صورتي كه كارگري بيش 
از سه سال در مشاغل غيرمستمر از جمله راهسازي، 
سدسازي و احداث كارخانجات مشغول به كار باشد، 
كارفرما بايد تا پايان پروژه نسبت به انعقاد قرارداد دايم 
با كارگران اقدام كند كه در نهايت بر اس��اس آنچه  در 
دولت تصويب شد سقف زماني قرارداد موقت از سه سال 

به چهار سال افزايش يافت.
شاكرمي با تاكيد بر اينكه يكي از مهم ترين ويژگي هاي 
اين آيين نامه اين اس��ت كه كارگران مشاغل پروژه اي 
احساس امنيت شغلي داشته باشند، درباره اينكه چه 
تعداد از كارگران مشمول اين آيين نامه مي شوند گفت: 
اشتغال كش��ور در دو حوزه مشاغل مستمر و مشاغل 
غيرمستمر تقسيم مي شود كه پيش بيني ما اين است 
در مشاغل داراي ماهيت غيرمستمر حدود دو ميليون 
كارگر مشغول به كار هستند كه مشمول اين آيين نامه 

مي شوند.
وي با اشاره به اينكه بخش عمده اي از كارگران مشاغل 
غيرمستمر در پروژه هاي زيربنايي و عمراني مشغول 
به كار هس��تند، درباره الزام كارفرمايان به اجراي اين 
آيين نامه گفت: درصورتي كه فعاليت كارگاه يا پروژه 
بيش از 4س��ال به طول انجامد در مدت 4سال به بعد 
همه نيروهاي به كار گرفته شده اعم از قديمي يا جديد 

تا پايان پروژه نيروي كار دايم تلقي مي شوند.
معاون وزيركار با بي��ان اينكه اگر كارفرمايان برخالف 
آيين نامه تبصره يك ماده 7 قانون كار عمل كنند قطعًا 

با برخورد مراجع ذي صالح و هيات هاي تش��خيص و 
حل اختالف مواجه مي شوند گفت: قطعا قراردادهاي 
موقت در مشاغل غيرمستمر ثبت شدني نيست، چرا 
كه بخش قابل توجهي از پروژه هاي كش��ور به صورت 
موقت هستند و در اين شرايط ماهيت فعاليت كارگر 

نيز »موقت« است.
ش��اكرمي افزود: بنا بر اين با تصويب اين آيين نامه در 
هيات دولت هيچ كارفرمايي نمي تواند بعد از چهار سال، 
كارگر خود را اخراج كند و كارگران اين مشاغل بعد از 4 
سال مي توانند از تمام مزاياي كارگران مشاغل دايم از 
جمله دريافت مقرري بيمه بيكاري و طرح طبقه بندي 

مشاغل بهره مند شوند.

شاكرمي درباره راه اندازي سامانه جامع روابط كار گفت: 
در راستاي ارايه خدمات الكترونيك در دولت، وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصميم گرفت با راه اندازي 
س��امانه جامع روابط كار در جهت الكترونيكي كردن 
خدمات كارگران و كارفرمايان اقدام كند تا براي دريافت 
برخي خدمات نيازي به مراجعه حضوري به ادارات كل 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي نداشته باشند.
وي گفت: خوش��بختانه تا امروز ادارات كل اس��تاني 
آمادگي پيدا كرده اند تا 22خدمت در حوزه روابط كار 
را به صورت غيرحضوري به كارگران و كارفرمايان ارايه 
دهند. البته تعداد خدماتي كه الكترونيكي مي شوند به 

4۹ خدمت افزايش مي يابد.
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نتيجه بررسي هاي نت سنج پالس: سرعت اينترنت موبايل قابل قبول، سرعت اينترنت ثابت غيرقابل قبول

متوسط سرعت اينترنت ايران: 8/5   مگابيت برثانيه
گروه دانش و فن   

وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات متوس��ط 
س��رعت اينترنت موبايل در كش��ور را ۲۴ مگابيت 
و اينترن��ت ثابت را ۸.۵ مگابيت براس��اس تس��ت 
سامانه نت سنج پالس عنوان كرد. سامانه »سنجش 
شاخص هاي كيفيت شبكه ملي اطالعات« چندي 
پيش راه اندازي و مقرر ش��د اطالعات اين س��امانه 
در اختي��ار كارب��ران قرار گي��رد تا آنها ب��ا توجه به 
ش��اخص هايي كه در اختيارش��ان ق��رار مي گيرد، 
بتوانند بهترين و به صرفه ترين اپراتور را براي دريافت 
خدمات انتخاب كنند، البته اين سامانه با تغييراتي 
مواجه ش��د و در نهاي��ت وزير ارتباطات از س��امانه 
»نت س��نج پالس« رونماي��ي كرد تا به واس��طه آن 
امكان بررسي كيفيت و سرعت اپراتورها و مشاهده 
ش��كاياتي كه در هر منطقه از هر اپراتور شده، براي 
تمامي كاربران فراهم شود. هرچند رونمايي از اين 
س��امانه با انتقاداتي هم همراه ب��ود؛ اين اگرچه به 
معناي شفافيت در ارايه خدمات توسط اپراتورهاست 
و مي تواند منجر به رقابت بين آنها شود تا براي بهبود 
كيفيت تالش كنند، اما برخي كاربران به اين موضوع 
واكنش نش��ان داده و مطرح كردن��د اينكه چنين 
س��امانه اي براي اولين بار در دنيا راه اندازي ش��ود، 
كار خارق العاده و عجيبي نيس��ت ؛ زيرا در بسياري 
از كشورهاي ديگر كيفيت اينترنت به صورتي است 
كه نيازي به سنجش آن نباشد و اصال شكايت هايي 
كه تا امروز از كيفيت اينترنت ش��ده به كجا رسيده 
كه اين بار بخواهد تاثيري داشته باشد. با وجود اين، 
شايد اين بار نظارت همگاني كه مطرح شده، بتواند 

منجربه افزايش كيفيت ارتباطات در كشور شود.
نت سنج پالس سامانه اي است كه وزارت ارتباطات 
با راه اندازي آن به دنبال ايجاد شفافيت در خصوص 
عملك��رد اپراتوره��اي مختلف اينترنت در كش��ور 
اس��ت؛ س��امانه اي كه كاربران با بررسي آن بتوانند 
سرويس دهنده اي كه خدمات بهتري ارايه مي دهد 
را انتخاب كنند؛ هرچند شايد اين انتخاب به شدت 
محدود و در بس��ياري از نقاط صرف��ًا در اختيار يك 
بازيگر يعني شركت مخابرات ايران باشد كه در حوزه 
ارتباط��ات ثابت بالغ بر ۵۵ درصد بازار را در دس��ت 
دارد. همچنين به گفته وزير ارتباطات، اين سامانه 
طي چند روز اخي��ر كه از راه ان��دازي آن مي گذرد 
باع��ث جنب و جوش اپراتورها ب��راي بهبود كيفيت 
خدمات دهي اينترنت شده است. تاكنون ۱۴۵ هزار 

كاربر از تست سرعت اينترنت در اين سامانه استفاده 
كرده اند و داده هاي آن به صورت ش��فاف در اختيار 
مردم قرار دارد.« پيش از اين حسين فالح جوشقاني، 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
و معاون وزير ارتباطات، گفته بود كه نت سنج پالس 
باعث مي ش��ود مردم بتوانند در كنار رگوالتوري بر 
كار اپراتورها و ش��ركت هاي FCP نظارت داش��ته 
باش��ند و اين اتفاق اولين بار است كه در دنيا توسط 
يك رگوالت��وري دولتي رخ مي ده��د. معاون وزير 
ارتباط��ات همچنين اعالم كرد ك��ه رگوالتوري به 
دنبال راه حل هاي مختلفي است تا وضعيت اينترنت 
ثابت را در كشور بهبود دهد. به گفته جوشقاني، يكي 
از همين راه حل ها مي تواند ايجاد يك كنسرسيوم با 
تركيب شركت هايFCP )شركت هاي داراي پروانه 
ارتباطات ثابت( و وزارت نيرو باش��د تا روي ش��بكه 
فيبرنوري اين وزارتخانه سرويس پرسرعت اينترنت 
به كاربر ارايه شود. به گزارش »تعادل«، محمدجواد 

آذري جهرمي در مراس��م رونمايي تاريخ ش��فاهي 
وزارت ارتباطات كه روز گذشته در وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات برگزار ش��د، گفت: »براس��اس 
تس��ت ۱۴۵ هزار كاربر در س��امانه نت سنج پالس 
مشخص شد كه س��رعت اينترنت موبايل در كشور 
به طور متوس��ط ۲۴ مگابيت اس��ت و اين در حالي 
است كه سرعت متوسط اينترنت ثابت ۸.۵ مگابيت 
ارزيابي مي ش��ود كه مطابق اس��تانداردها و اسناد 
توسعه اي، س��رعت اينترنت ثابت مناسب نيست.« 
آذري جهرمي با بيان اينكه امكان توليد ۷۰ درصد 
تجهيزات ارتباطات ثابت در كشور وجود دارد، گفت: 
»از اين ظرفيت مي توان براي توسعه بخش اينترنت 
ثابت كشور اس��تفاده كرد. وي با بيان اينكه دنيا به 
سمت تحول ديجيتال در حال حركت است، اظهار 
كرد: با ورود اقتصاد ديجيتال و پياده س��ازي هوش 
مصنوعي در دنيا كش��ورهايي ك��ه از دانش هوش 
مصنوعي برخوردارند در آينده اقتصادي روزبه روز 

قوي تر مي شوند و ما بايد بدانيم كه آينده اقتصادي 
ايران نيز وابسته به اين حوزه است.« وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با بيان اينكه با وجود اختالفات در 
شيوه اجرا، اما همه مي دانيم حاكميت آينده كشور 
وابسته به حوزه اقتصاد ديجيتال است، تصريح كرد: 
»بايد با نگاه به آينده و اتكا به تجربيات و پش��توانه 
بزرگان س��ابق اين حوزه بتوانيم در حوزه اقتصاد و 
تحول ديجيتال موثر واقع شويم. يك سال و نيم وقت 
داريم و با وجود اينك��ه در نقطه عطف تاريخ تحول 
ديجيتال در دنيا هس��تيم بايد در اين حوزه تمركز 
ويژه داشته باشيم. از اين رو دو پروژه را براي ۱.۵ سال 
آينده بر اين اساس تعريف كرده ايم.« آذري جهرمي 
با اشاره به وجود دانش فضايي در كشور خاطرنشان 
كرد: »مس��ير علمي م��ا در حوزه فن��اوري فضايي 
ارزشمند است و ما هم اكنون توانايي ساخت ماهواره 
و پرتاب گر را داريم و پنج ماهواره هم اكنون در كشور 
آماده پرتاب هستند. وزير ارتباطات گفت: »با تدوين 

تاريخ شفاهي عالوه بر قصد بزرگداشت بزرگان حوزه 
آي سي تي كشور مي توانيم از تجربيات اين بزرگان 

براي اجراي پروژه هاي آينده استفاده كنيم.«

  تكميل شبكه ملي اطالعات 
تا يك سال و نيم آينده

آذري جهرمي همچنين از تكميل اقدامات باقي مانده 
از سند شبكه ملي اطالعات كه در شوراي عالي فضاي 
مجازي به تصويب رسيد، طي يك و نيم سال آينده 
خب��ر داد و گفت: »دو پروژه را طي يك و نيم س��ال 
آينده با جديت دنبال مي كنيم كه يكي از آنها تكميل 
اقدامات باقي مانده از س��ند ش��بكه ملي اطالعات 
است كه در ش��وراي عالي فضاي مجازي به تصويب 
رسيده و بخش زيرس��اختي آن بر عهده ما گذاشته 
شده است. بخش مهمي از اين اقدامات پيش رفته و 
بخش مهم تري باقي مانده است و ميزان باقي مانده 
از اي��ن اقدام را در م��دت يك و نيم س��ال آينده به 
سرانجام مي رس��انيم.« وزير ارتباطات تصريح كرد: 
»در اين صورت ظرفيت الزم براي توس��عه اقتصاد 
فضاي مجازي و اقتصاد اس��تارت آپي ايجاد خواهد 
شد و شاهد رشد و جهش كشور در فضاي اقتصادي 
خواهيم بود.« وي گف��ت: »برنامه بعدي ما تكميل 
پروژه هاي فضايي است كه آن را با جديت پيگيري 
مي كنيم و هم اكنون پنج ماهواره آماده براي پرتاب 
داريم تا ش��اهد تثبي��ت فناوري فضايي در كش��ور 
باش��يم.« آذري جهرمي در پاس��خ به اين سوال كه 
مش��كل ماهواره ظفر ۱ آيا در پروژه ماهواره ظفر ۲ 
حل خواهد شد، گفت: »ماهواره ظفر مشكلي نداشت 
و اشكاالتي در ماهواره بر سيمرغ بود كه اميدواريم 

براي پرتاب هاي بعدي برطرف شود.«
همچنين يك��ي از م��واردي كه در هفته گذش��ته 
در حوزه فناوري اطالعات خبرس��از ش��د، حمله به 
زيرساخت هاي ارتباطي كشور بود. آذري جهرمي در 
مورد آخرين اطالعات از حمله سايبري هفته گذشته 
به زيرساخت هاي ارتباطي كشور اظهاركرد: »سامانه 
دژفا به عنوان سپر امنيتي شبكه ملي اطالعات موفق 
به دفع اين حمالت شد و با توجه به اينكه دولت هاي 
متخاصم در حمله س��ايبري به كش��ور براي ما كم 
نگذاش��ته و نمونه هايي از ويروس هاي استاكس نت 
و فليم نيز از نشانه هاي بارز اين خصومت هاست، ما 
آمادگي حداكثري در اي��ن حوزه داريم و براي دفع 

حمالت طراحي شده تالش مي كنيم.«
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تعيين تكليف خدمات 
ارزش افزوده تا پايان سال

در حالي كه وزير ارتباط��ات از تصميم گيري درباره 
خدمات ارزش افزوده با نظر مركز ملي فضاي مجازي 
خبر داده ب��ود، رييس رگوالتوري اع��الم كرد كه با 
جمع بندي اين نظرات در اين مركز و طرح اين نظرات 
در جلسه بعدي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، 
درباره اي��ن خدمات تصميم گيري خواهد ش��د، به 
گزارش ايسنا، اگرچه استفاده از خدمات ارزش افزوده 
بايد اختياري و توسط كاربر انتخاب شود، اما برخي 
از شركت هاي ارزش افزوده، كاربران را بدون آگاهي 
خودشان، به عضويت اين سرويس ها درآورده اند. از آنجا 
كه اين خدمات معموال هزينه هاي بااليي دارند، براي 
مثال ارسال يك پيامك ارزش افزوده به كاربر مي تواند 
حداقل ۳۰۰ تومان هزينه داشته باشد، هزينه هاي 
زيادي كه در قبوض كاربران سيم كارت هاي دايمي 
آمده يا س��رويس هايي كه موجب تمام شدن اعتبار 
سيم كارت هاي اعتباري ش��ده، اعتراض بسياري از 
كاربران را در پي داشته اس��ت. در مواردي مشاهده 
شده پيامك هاي تبليغاتي يا متن فريبنده از طريق 
پيام رسان هاي اجتماعي يا سرشماره هاي شخصي 
ارسال مي شود كه كاربران را تشويق مي كند با ارسال 
كد، شارژ يا سرويس رايگان دريافت كنند و برخي از 
كاربران با اعتماد به اين پيام ها، موارد درخواستي در 
پيامك را انجام مي دهند كه در برخي موارد به ثبت و 
فعال شدن سرويس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر 
مي شود. با افزايش كالهبرداري ها و اعتراض  مشتركان 
نسبت به خدمات ارزش افزوده كه بدون آگاهي افراد، 
موجب عضو ش��دن و دريافت هزينه از آنها مي شد، 
محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات- اعالم كرد قصد ساماندهي اين موضوع را 
دارد و درصورتي كه اقدام براي س��اماندهي منجربه 
پايان كالهبرداري ها نشود، خدمات ارزش افزوده را 
به كلي تعطيل خواهد كرد. اما آذري جهرمي به تازگي 
اظهار كرده است ما در حال جمع بندي پيشنهاداتمان 
با مركز ملي فضاي مجازي هستيم. اگر اين جمع بندي 
به نتيجه برسد، در جلسه كميسيون تنظيم مقررات 
در روز يكشنبه، تعيين تكليف نهايي كالهبرداري هاي 
ارزش افزوده انجام مي ش��ود و در غير اين صورت در 
جلسه دو هفته بعد بررسي شده و تا قبل از پايان سال 
۱۳۹۸كالهبرداري هاي ارزش افزوده حتما تعيين 
تكليف خواهد شد. در اين راستا حسين فالح جوشقاني 
در گفت وگو با ايس��نا، درباره تصميم براي مقابله با 
كالهبرداري هاي خدمات ارزش افزوده گفت: »بعد 
از جمع بندي هاي انجام شده و اطالعاتي كه به مردم 
درباره خدمات ارزش افزوده داديم و ش��كايتي كه به 
قوه قضاييه ارايه كرديم، اقدام بعدي اين بود كه در اين 
حوزه مقرراتي بگذاريم تا اين موضوع را زيربنايي تر حل 
كنيم، از مركز ملي هم خواهش كرديم كه به ما كمك 
كنند و نظراتشان را بگويند.« معاون وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات ادامه داد: »پس از اينكه موضوع را با 
آنها در ميان گذاشتيم، استقبال كردند، زيرا نفس كار را 
خيلي قبول دارند، اينكه بتوانيم از كالهبرداري هايي كه 
در حوزه ارزش افزوده اتفاق افتاده يا زمينه اش در آينده 
وجود دارد، جلوگيري كنيم مركز ملي فضاي مجازي 
استقبال و اعالم كرد  نظرات اصالحي و تكميلي دارد 
و قول دادند در همين روزها نظرشان را به ما بدهند و 
ما جمع بندي اينها را به كميسيون ببريم. قرار بود اين 
موضوع در جلسه امروز )يكشنبه( كميسيون بررسي 
شود اما هنوز جمع بندي اتفاق نيفتاده بنابراين بناست 
در جلسه بعدي كميسيون كه آخرين جلسه امسال هم 

هست، درباره آن تصميم گيري شود.«

 ۷۰ درصد مدارس كشور 
به شبكه ملي متصل شدند

وزارت ارتباط��ات و وزارت آم��وزش و پ��رورش 
تفاهم نامه اي براي هوشمندسازي مدارس امضا 
كرده بودن��د و حاال به گفته وزير ارتباطات، حدود 
۷۰درصد مدارس به شبكه ملي اطالعات متصل 
ش��ده اند و كار تجهيز مدارس برعه��ده آموزش 
و پرورش اس��ت. به گ��زارش ايرن��ا، اواخر تيرماه 
وزي��ر ارتباطات و سرپرس��ت آم��وزش و پرورش 
تفاهم نامه اي براي هوشمندس��ازي مدارس را به 
امضا رساندند. در آن مراسم وزير ارتباطات با بيان 
اينكه ملت بايد آموزش ببينند و ملت هوشمند در 
مدارس هوشمند آموزش مي بينند، گفت: »اين 
موضوع به درستي در ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه 
مورد تاكيد قرار گرفته است. بر اين اساس، وزارت 
ارتباطات و آموزش و پرورش موظف ش��ده اند در 
موضوع هوشمندس��ازي مدارس به خصوص در 
مناطق مح��روم گامي اساس��ي بردارند.« اكنون 
بعد از گذش��ت ۷ ماه از امضاي اي��ن تفاهم نامه، 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات اظهار كرد: 
»آخرين وضعيت آماري اتصال مدارس به شبكه  
مل��ي اطالعات را نمي دانم اما بر اس��اس تفاهمي 
كه با س��ازمان برنامه و وزارت آموزش و پرورش به 
امضا رسانديم بخش اتصال مدارس به شبكه ملي 
اطالعات كه گام اول در هوشمندس��ازي مدارس 
اس��ت، برعهده ماس��ت. دو هفته قبل كه آخرين 
كنترل پ��روژه را انجام داديم، آمار نش��ان مي داد 
بيش از ۷۰ درصد مدارس كل كش��ور به ش��بكه 
ملي اطالعات متصل شده اند. البته بخش تجهيز 
مدارس ب��راي گام دوم هوشمندس��ازي بر عهده 
آموزش و پرورش اس��ت كه من آم��ار دقيقي در 
خصوص فعاليت آنها ن��دارم. بخش ديگر تكميل 
پروژه هوشمندس��ازي مدارس ايجاد سامانه هاي 
هوشمند است كه توسط سازمان فناوري اطالعات 
و وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.« امير 
ناظمي، رييس سازمان فناوري اطالعات نيز پيش 
از اين درخصوص روند رشد هوشمندسازي مدارس 
گفته بود براي هوشمندسازي مدارس و اتصال آنها 
به شبكه ملي اطالعات به لوكيشن مدارس و گاهي 
كد ملي دانش آموزان نياز داريم اما پاسخ آموزش 
پرورش به ما كه يك نهاد دولتي هستيم، اين است 

كه اطالعات امنيتي و محرمانه هستند.«

رويداد

نيويورك تايمز| اسپيكرهاي هوشمند و ديگر دستگاه هاي مجهز به ميكروفن گاهي اوقات 
تبديل به دس��تگاه هاي جاسوسي مي شوند اما محققان ترفند جالبي براي جلوگيري از اين 
مساله پيدا كرده اند. به گزارش ديجياتو، محققان دانشگاه شيكاگو دستبندي عجيب طراحي 
كرده اند كه با استفاده از امواج فراصوتي ۲۴ اسپيكر قادر به مختل كردن عملكرد ميكروفن ها 
در جهات مختلف است. اين گجت براي انتشار نويز فراصوتي در محدوده شنيداري و تخريب 
اصوات ضبط ش��ده از خواص غير خطي در آمپلي فاير داخلي بهره مي برد. طراحي دستبند 
چندان دلچس��ب نيست و در صورت به دست داش��تن آن نگاه ها به سمت شما برمي گردد. 
هدف محققان از طراحي گجت به صورت دستبند اين بوده كه با هر حركت فرد نقاط كور هم 
پوشش داده شده و سيگنال ها در تمامي جهات تخريب شوند. در نتيجه كارايي اين دستبند 
از ايستگاه هاي ثابت بهتر بوده و حتي ميكروفن هاي مخفي شده را هم بال استفاده مي كند. 
لوپز، طراح دستبند هدف خود از توليد اين دستگاه ها را كمك به شهروندان در حفظ حريم 
خصوصي عنوان كرده  است: »اين روزها ضبط صدا آسان است اما اين دستبند راهكاري دفاعي 
مفيدي در مقابل آنهاس��ت. هر وقت چيز محرمانه اي براي گفتن داشتيد، كافي است آن را 
روشن كنيد. طراحان دستبند مدعي شده اند كه سرمايه گذاران به توليد انبوه و تجاري سازي 
محصول تمايل نشان داده اند. به گفته آنها هزينه توليد هر دستبند تخريب سيگنال حدود 
۲۰ دالر تمام خواهد شد كه به نظر براي كساني كه از جاسوسي هراس دارند چندان زياد به 
نظر نمي رسد. هرچند دستبند تخريب سيگنال به عدم افشاي داده هاي محرمانه در جلسات 
تجاري كمك مي كند اما اس��تفاده از آن چالش هاي اخالقي را ه��م در پي دارد؛ براي مثال 
پوشيدن آن در مكان هاي عمومي مي تواند روي كارايي موبايل و ديگر دستگاه هاي مجهز به 

ميكروفن تاثير منفي داشته باشد.

دستبندي كه تمام ميكروفون ها را از كار مي اندازد 
زددي نت| بنياد IOTA يك سازمان غيرانتفاعي بوده كه ارز ديجيتال IOTA را توسعه داده 
است. اين سازمان به تازگي اعالم كرده به دليل سوءاستفاده هكرها از اكسپلويت كيف پول ارز 
ديجيتال IOTA، مجبور ش��ده كل شبكه خود را خاموش كند. به گزارش ديجياتو، براساس 
گزارش��ي هايي كه به بنياد IOTA داده ش��د، در مدت ۲۵ دقيقه، هكر ها توانستند برخي از 
حساب هاي كاربران را خالي كنند و ارز ديجيتال IOTA ذخيره شده در آنها را به سرقت ببرند از 
همين رو اين بنياد مجبور شد نود هماهنگ كننده كه به عنوان آخرين مرحله تصديق تراكنش 
 )Trinity( به حساب مي آيد را خاموش كند. با اين كار دسترسي  هكرها به كيف پول ترينيتي
نيز قطع ش��د. البته الزم به ذكر است با خاموش كردن اين نود كه براي اولين بار در تاريخ بنياد 
IOTA اتفاق مي افتد، تمامي تراكنش ها نيز غيرفعال ش��ده و عمال ارز ديجيتال IOTA بين 
كاربران رد و بدل نمي شود. اعضاي تيم امنيتي بنياد IOTA اعالم كرده اند در حال كار روي اين 
موضوع هستند تا اكسپلويت كيف پول ترينيتي را از بين ببرند و دوباره شرايط شبكه را به حالت 
نرمال برگردانند. تاكنون مشخص شده به دليل تعبيه يك ابزار شخص ثالث در اين كيف پول، 
هكر ها توانسته اند به حساب هاي كاربران دسترسي داشته باشند. بنياد IOTA اما هنوز مشخص 
نكرده كه چه ميزان ارز ديجيتال IOTA به سرقت رفته است. از طرفي گفته مي شود هكرها با 
هدف قرار دادن ۱۰ حساب باارزش، ارز ديجيتال IOTA به ارزش ۱.۶ ميليون دالر دزديده اند. 
بنياد IOTA اعالم كرده كه با مراجع دولتي و قانوني همكاري هاي الزم را انجام داده تا هكر هاي 
خاطي را شناسايي و دستگير كنند. بخش امنيتي بنياد IOTA نيز در حال برطرف كردن مشكل 
كيف پول ترينيتي بوده و در آينده اي نزديك پچ امنيتي را براي برطرف كردن اكسپلويت ارايه 
خواهند داد. همچنين آنها به كاربران خود پيشنهاد مي كنند از باز كردن كيف هاي پول   خود 

خودداري كنند تا پچ امنيتي، منتشر شود.

يكي از مشهورترين شبكه هاي ارز رمز هك شد
سي نت| بيل گيتس در سخنراني خود در انجمن علوم پيشرفته امريكا از فوايد هوش مصنوعي 
و ژن تراپي گفت. به عقيده او، اين دو تكنولوژي بيش��ترين پتانسيل و قدرت را براي تغيير در 
زندگي مردم دارند. به گزارش ديجياتو، بيل گيتس اعتقاد دارد كه هوش مصنوعي مي تواند 
درك كاملي از سيستم هاي بيولوژيكي داشته باشد در حالي كه ژن تراپي اين پتانسيل را دارد 
تا روزي به درمان ايدز كمك كند. از نظر وي، پتانسيل هوش مصنوعي به تازگي كشف شده 
و به همين دليل عقيده دارد قدرت پردازشي كامپيوترها، هر ۳.۵ ماه يك بار، بيش از دو برابر 
مي شوند. گيتس مي گويد مديريت داده ها و قابليت توليد، بررسي، پيدا كردن الگو ها و ديدن 
افق هاي ديگر توسط هوش مصنوعي به ما كمك مي كند كه تخمين هايي بسيار بهتر از حداكثر 
درك انسان ها بزنيم. از نظر او، هيجان انگيزترين بخش هوش مصنوعي، كمك به درك بهتر 
سيستم هاي پيچيده بيولوژيكي و كشف درمان براي بهبود سالمت جوامع فقير است تا آنها را 
با شتاب بيشتري پيش ببريم. موسس مايكروسافت مي گويد: »در طرف ديگر، تكنولوژي هاي 
ژن تراپي به ما كمك مي كنند تا واكسن توليد كرده و بيماري ها را راحت تر تشخيص دهيم و 
راهي براي درمان آنها پيدا كنيم.« از نظر او تكنولوژي ژن درماني پتانسيل اين را دارد كه سالمتي 
را نه تنها براي بيماري هاي خاص، بلكه براي كل بيماري هايي كه گريبان كشورهاي فقير را 
مي گيرد، بهبود دهد. بيل گيتس اخيرا نيز ب��راي درمان ويروس كرونا بيش از ۱۰۰ ميليون 
دالر كمك كرده و باور دارد كه اين دو تكنولوژي )هوش مصنوعي و ژن درماني( مي توانند در 
توسعه تشخيص، توليد واكسن و درمان، نقش بسزايي داشته باشند. او مي گويد: »اين ويروس 
براي سالمت جامعه جهاني خطرآفرين است. اين پول تالش هاي مبني بر شناسايي، قرنطينه 
و درمان ويروس كرونا را پش��تيباني و به كش��ور هاي جنوب آسيا و آفريقا كمك مي كند تا از 

آسيب پذيرترين شهروندانشان محافظت كنند.«

آينده در دستان هوش مصنوعي و ژن درماني است

ورج| در پي توافق ش��ركت ناظر بر دامنه هاي دات كام با وزارت 
بازرگاني امريكا، احتماال قيمت اين دامنه ها براي نخستين بار در 
۸ س��ال گذش��ته، افزايش خواهد يافت. به گزارش زوميت، اخيرا 
زمزمه هايي از افزايش قيمت دامنه هاي دات كام )com.( به گوش 
مي رس��د. س��ازمان ICANN كه وظيفه نظارت ب��ر دامنه هاي 
اينترنتي س��طح باال را برعهده دارد، در ُش��ُرف تأييد نهايي مجوز 
افزاي��ش قيمت براي اين دامنه محبوب اس��ت. قيمت دامنه هاي 
دات كام از س��ال ۲۰۱۲ تاكنون، روي رقم ۷.۸۵ دالر ثابت مانده 
اس��ت؛ البته مش��تريان براي ثبت دامنه  خود الزاما چنين مبلغي 
پرداخت نمي كنند. ش��ركت هاي مختلف ثبت دامنه ممكن است 
مبلغي كمتر يا بيش��تر از اين مقدار از مشتريان خود طلب كنند؛ 
اما اين مبلغي اس��ت كه خود شركت هاي ثبت دامنه در ازاي ثبت 
هر دامنه دات كام هزينه مي پردازند. طبق روال پيش��نهادي، قرار 
اس��ت قيمت اين دامنه ها در ۱۰ س��ال آينده به ط��ور تدريجي تا 
۱۳.۵ دالر افزايش پيدا كند. اين توافق نامه به ش��ركت وري ساين 
)Verisign( اجازه مي دهد قيمت اين دامنه  پرطرفدار را در دهه  
آتي هرس��ال ۷ درصد افزايش دهد. ناگفته نماند شركت يادشده 
ب��ا قراردادي حق نظارت بر دامنه هاي دات كام را به دس��ت آورده 
است. البته وري ساين موظف ش��ده در سال هاي ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ 
قيمت را افزايش ندهد؛ اما مجوز افزايش تدريجي قيمت تا س��ال 

۲۰۲۹ را خواهد داشت. 
اين افزايش قيمت نتيجه  تصميم گيري ICANN نيست؛ بلكه از 
توافق شركت وري ساين با وزارت بازرگاني اياالت متحده حاصل 
شده كه بر دامنه هاي دات كام به طور محدود نظارت مي كند. گوران 
ماربي، مديرعامل ICANN، ديروز در بالگ خود نوشت سازمان 
وي مس��وول تنظيم قيمت ها نيس��ت و در قيمت گذاري خدمات 
ثبت دامنه هاي دات كام تابع وزارت بازرگاني و وزارت دادگستري 
اياالت متحده است. در سال ۲۰۱۸، وري ساين با دولت امريكا بر 

س��ر افزايش قيمت دامنه هاي دات كام به توافق رسيده بود. دليل 
اينكه اين موضوع به تازگي در كانون توجهات قرار گرفته اس��ت، 
لحاظ ش��دن افزايش قيمت در قرارداد جديد ICANN با شركت 
وري ساين است. به گفته  ماربي، ICANN اختياري براي لغو اين 
افزايش قيمت ن��دارد و در حال حاضر، تنها ق��رارداد خود را براي 
لحاظ كردن اين تغيير قيمت ازپيش تعيين شده به روزرساني كرده 
است. اخيرا مركز ثبت دامنه اي به نام Namecheap براي مقابله 
با اين افزايش قيمت، واپسين تالش هايش را به كار گرفته است. اين 
شركت هفته پيش با ارسال ايميلي به مشتريان خود، از آنها براي 
مقابله با اين افزايش قيمت درخواس��ت كرد اعتراض خود درباره 
روند صعودي قيمت را به گوش مسووالن برسانند. درنهايت، بايد 
گفت اين مراكز ثبت دامنه هستند كه بيشترين آسيب را متحمل 
مي شوند. مراكز يادش��ده تمايل دارند با پايين نگه داشتن قيمت 
دامنه هاي دات كام، مش��تريان بيش��تري جذب كنن��د تا بتوانند 
خدمات بيش��تري به آنها بفروش��ند و درنتيجه، درآمد بيشتري 
كس��ب كنند. حال درصورت افزايش قيمت اين دامنه ها، احتماال 
اين  مراكز نيز در كسب وكارشان با مشكالتي مواجه خواهند شد.

سيس��تم عامل اندرويد از آلوده شدن به بدافزارها در امان نيست. 
بدافزار xHelper يك��ي از مداوم ترين تهديدات براي گوش��ي 

اندرويدي شما به حساب مي آيد. 
اين بدافزار اندرويدي حتي با ريس��ت فكتوري دستگاه هم حذف 
نمي شود. به گزارش گجت نيوز، امنيت سايبري يكي از حوزه هاي 
مهم فناوري همچنين صحنه نبرد نوآوري بين هكرها و متخصصان 
امنيت س��ايبري اس��ت. اين روزها، هكره��ا مي توانند روش هاي 
فوق العاده زيركانه اي را براي دس��تيابي به سيستم عامل دستگاه 

شما پيدا كنند. 
اندرويد از آلودگي به بدافزارها در امان نيس��ت و اكنون وب سايت 
BGR اطالعاتي را در مورد جديدترين تهديد اين حوزه منتش��ر 
كرده اس��ت كه يك��ي از مداوم ترين تهديدات ح��ال حاضر براي 
گوشي هاي اندرويدي محسوب مي شود. ظاهرا تعدادي برنامه هاي 
مخرب وجود دارند كه ممكن است آنها را از گوگل پلي استور نصب 
كنيد، گرچه گوگل تالش مي كند كه به محض پيدا كردن چنين 

اپليكيشن هايي آنها را حذف كند. 
با اين حال، برخي از آنها قادر هستند كه وارد حساب هاي كاربري 
گوگل و فيس بوك شما ش��وند، بدافزار پخش كنند يا پيكربندي 

دستگاه شما را تغيير دهند. 
ش��ركت مالوربايتس )Malwarebytes( يك ش��ركت فعال 
در حوزه امنيت سايبري اس��ت كه براي محدود كردن تهديدات 
س��ايبري و يافتن راه هاي��ي براي رفع آلودگي دس��تگاه ها تالش 
مي كن��د. اين ش��ركت اعالم كرده ك��ه متخصصان آنه��ا متوجه 
مقاوم تري��ن بداف��زار اندرويدي ش��ده اند كه تا به حال مش��اهده 

كرده اند. 
اين ويروس ك��ه xHelper دارد، يك تروجان اس��ت كه به طور 
نامريي روي دس��تگاه هاي اندرويدي نصب مي شود، بدافزارهاي 
اضافي را بارگيري مي كند و تا حدي تبليغات نمايش مي دهد كه 

گوشي ديگر تقريبا غير قابل استفاده مي شود. شايد وقتي با مشكل 
وحشتناكي در فضاي س��ايبري مواجه مي شويد، احتماال آخرين 
راه حل شما ريست فكتوري يا بازگشت به تنظيمات كارخانه باشد. 
با اين حال، حتي پس از انجام اين كار، اين بدافزار اندرويدي قادر 

است كه مجددا خود را نصب كند. 
مالويربايتس در واقع متوجه ش��ده است كه اين بدافزار به واسطه 
فروشگاه گوگل وارد دس��تگاه مي شود. گوگل پلي استور به نوعي 

باعث مي شود كه اين بدافزار بتواند مجددا خود را نصب كند. 
الزم نيست نگران اين موضوع باشيد كه خود پلي استور نيز آلوده 
باش��د. مالوربايتس اطمينان داده اس��ت كه خود فروشگاه گوگل 
آلوده نيس��ت، بلكه اين بدافزار احتماال از پلي اس��تور به عنوان به 
اصطالح يك پرده دود براي مخفي كردن منبع واقعي خود استفاده 
مي كند. شركت سيمنتك )Symantec( نيز در مورد اين تروجان 
مخرب هشدار داده اس��ت. اين برنامه كاربران امريكايي و روس را 
هدف قرار داده و بيش از ۴۵ هزار دس��تگاه را آلوده كرده اس��ت. 
ويروس xHelper تقريبا از اواس��ط س��ال گذشته ميالدي وارد 

صحنه بدافزارها شده است.

بدافزاري كه با ريست فكتوري هم حذف نمي شوداحتمال افزايش قيمت دامنه هاي دات كام پس از ۸ سال
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»تعادل«كارنامهدوسالهتسهيالتاشتغالروستاييرابررسيميكند

بهرهمندي۱۲۶هزاركسبوكاردرطرحاشتغالروستايي

منشا توليد كاالي ايراني در روستاها

تحقيق و توسعه در خدمت كيفيت توليد است

گروهبنگاهها|
كارنامه كلي دولت در حوزه اش��تغال روستايي واجد چه 
ويژگي هايي است؟ اين پرسشي است كه اين روزها با توجه 
به قرار گرفتن موضوع اش��تغال روس��تايي به عنوان يكي 
از مهم ترين برنامه هاي اقتصادي كش��ور به نظر ضروري 
مي رسد؛ با توجه به اهميت موضوع اشتغالزايي در روستاها و 
نقشي كه اين پروژه در كاهش آسيب هاي اجتماعي، كاهش 
مهاجرت به شهرها و كالن ش��هرها، بهبود شاخص هاي 
معيشتي، رشد توليد، افزايش دامنه هاي گردشگري و بهبود 
صادرات و... كارشناس��ان در جست وجوي دستاوردهايي 
هس��تند كه اقتصاد ايران از تزريق 1.5ميليارد دالر اعتبار 
از صندوق توسعه ملي كسب كرده است. بايد توجه داشت 
كه توسعه روستايي تنها از طريق توسعه زيرساخت هاي 
عمراني و ارايه خدمات اجتماعي محقق نمي ش��ود بلكه 
نيازمند اشتغال زايي درآمدزا براي روستاييان و تسريع توسعه 
فرهنگي آنان )در مقابل جذابيت هاي فرهنگي اجتماعي 
شهرها( است. بسياري از كشورها تجارب موفقي در راه اندازي 
مسابقات روستايي براي برداشت محصول توليد دام هاي 
برتر، جشنواره  هاي غذا، مسابقات ورزشي و غيره داشته اند.

اما آمار دوساله طرح اشتغال روستايي و عشايري از محل 
تسهيالت صندوق توسعه ملي حاكي از آن است كه طي 
دو سال گذش��ته حدود 1۲۶ هزار واحد كسب و كار از اين 
تسهيالت بهره مند شدند. برنامه اشتغال روستايي و عشايري 
از سال ۹۶ با مجوز از رهبري براي دريافت 1.5 ميليارد دالر 
از محل منابع صندوق توسعه ملي در دستور كار قرار گرفت 
و اين برنامه پس از ارايه اليحه از س��وي دولت و تصويب در 
مجلس شوراي اسالمي از اواخر سال ۹۶ رسماً عملياتي شد. 
در قالب برنامه اشتغال روستايي عالوه بر اختصاص معادل 
ريالي 1.5 ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي، ۴ بانك 
عامل به عنوان بانك هاي عامل مجري اين طرح مكلف شدند 
به تناسب منابع تخصيصي از محل صندوق توسعه ملي، 
نسبت به تأمين منابع براي اجراي اين برنامه اقدام كنند. بر 
اين اساس به تناسب افزايش قيمت ارز، معادل ريالي منابع 
اشتغال روستايي و عشايري نيز افزايش يافت به طوري كه در 
مجموع حدود 1۸ هزار ميليارد تومان با تلفيق منابع داخلي 
بانك ها براي اجراي اين طرح اشتغالي اختصاص مي يابد. 
بر اس��اس اين گزارش، از مجموع حدود 1۸ هزار ميليارد 
تومان اعتبارات اين طرح، تاكنون 1۳ هزار و ۳۸۰ ميليارد 
تومان اعتبارات به ۴ بانك عام��ل اين طرح براي پرداخت 

تسهيالت ابالغ شده است.
كارنامه دو ساله اجراي برنامه اشتغال روستايي و عشايري 
نشان مي دهد كه تاكنون بيش از 1۶۸ هزار طرح توجيهي 

كسب و كار از سوي متقاضيان به سامانه كارا )سامانه ثبت 
تقاضاي تسهيالت اشتغال( ارايه شده است كه از اين ميزان 
پس از بررسي طرح ها توسط كارگروه هاي ملي، استاني و 
همچنين بانك ها در نهايت تاكنون حدود 1۲۹ هزار و 5۰۰ 
طرح به ارزش حدود 11 هزار و ۹۳۷ ميليارد تومان تأييد 
و مصوب شده است. از بين طرح هاي تأييد شده، تاكنون 
تس��هيالت حدود 1۲۶ هزار طرح طي دو سال گذشته از 

سوي ۴ بانك عامل پرداخت شده است.

    رشد دامنه هاي كسب و كار
بر اساس آنچه صاحبان مشاغل در زمان ارايه طرح توجيهي 
خود ابراز كردند در مجموع اين 1۲۶ هزار واحد كسب و كار 
مشمول دريافت تسهيالت بايد براي ۲۴1 هزار و ۸۰۰ نفر 
اش��تغالزايي كنند كه البته اخيراً عيسي منصوري معاون 
توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار از ايجاد 1۹۷ هزار شغل 
در قالب اجراي برنامه اشتغال روستايي طي حدود ۲ سال 
گذشته خبر داد. وي در پاسخ به سوال مهر مبني بر اينكه 
چرا اشتغال تعهد شده ايجاد نشده است، گفت: بسياري از 
اين كسب و كارها در مرحله رشد و توسعه قرار دارند و پس 
از تكميل ظرفيت و فعاليت با ظرفيت كامل به اشتغال تعهد 
شده خواهند رسيد.  بر اساس اين گزارش، در مجموع 1۲۶ 
هزار كسب و كار روستايي دريافت كننده تسهيالت اشتغال 
روستايي حدود 1۰ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان تسهيالت 
دريافت كرده اند؛ همچنين از مجموع اعتبارات ابالغ شده 
به بانك هاي عامل تاكنون ۸1 درص��د از اين اعتبارات در 
قالب برنامه اشتغال روستايي و عشايري به صاحبان مشاغل 
و كسب و كارهاي داراي طرح هاي توجيهي پرداخت شده 
است. برنامه تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري با اولويت 
پرداخت تسهيالت و تأمين س��رمايه در گردش كسب و 
كارهاي موجود در مناطق مرزي، عش��ايري و روستايي و 
همچنين ايجاد مش��اغل جديد در اين مناطق در دستور 

كار قرار گرفت.

     معادله كار و درآمد براي جوان روستايي
با عبور از اين اعداد و ارقام بايد ديد كارشناسان در خصوص 
برنامه هاي اجرايي و طرح هاي اشتغالزايي چه ديدگاه هايي 
را مطرح مي كنند. يك كارشناس مسائل اقتصادي نوسانات 
نرخ ارز، قاچاق كاال و بخش هايي از مواد قانون كار را از جمله 
موانع توسعه اشتغال روستايي دانست و گفت: متاسفانه به 
دليل آنكه مشكل اشتغال در روستاها به خوبي برطرف نشده 
است، نسل جوان و تحصيلكرده، درآمد و اشتغال خود را در 
شهرها جست وجو مي كند. زهرا ممتاز قمشه اي كه با ايسنا 

گفت وگو مي كرد، با تاكيد بر لزوم توجه به اشتغال و كسب و 
كار روستايي، اظهار كرد: رفع معضل بيكاري و ايجاد اشتغال 
در كش��ور، همواره از اصلي ترين دغدغه هاي مسووالن و 
دولت هاي مختلف بوده است. براي داشتن كشوري مولد، 
بايد به اش��تغال روس��تايي توجه كرد؛ چرا كه روستا پايه 
استقالل كشور بوده و بنا به فرمايش مقام معظم رهبري، 

روستا پشتوانه توليد، حيات، غذا و موجوديت كشور است.
وي ادام��ه داد: از منظ��ر ديگر، بيكاري عامل بس��ياري از 
مش��كالت اس��ت و براي مبارزه با آن بايد از كليه امكانات 
و نيروها اس��تفاده ش��ود؛ همچنين باتوجه ب��ه نهادينه 
ش��دن بسياري از موانع اش��تغال، الزم است مسائل آن به 
تفكيك بررسي ش��ود تا در مورد اصالح هر يك به درستي 

تصميم گيري شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي و اجتماعي با بيان اينكه 
صنايع روستايي نقش بسزايي در افزايش درآمد روستاييان 
و ايجاد اشتغال دارند، افزود: اين صنايع مي توانند تأثير بسيار 
زيادي در توسعه اقتصادي كشور داشته باشند به نحوي كه 

ضمن داشتن توان اشتغالزايي باال، در حل مسائل مربوط به 
توزيع عادالنه درآمد و امكانات، تبعيض و نابرابري، مهاجرت، 
امنيت ملي، آمايش سرزمين، رشد بيش از اندازه جمعيت 
شهرها و آلودگي آن و ديگر موارد نقش تاثيرگذاري داشته 
باشند. اين كارشناس مسائل اقتصادي و اجتماعي افزود: 
براي صنايع روس��تايي به علت م��واردي همچون نياز به 
سرمايه گذاري اندك در مقايسه با صنايع بزرگ، هزينه توليد 
به نسبت مناسب، نياز كمتر به ارز خارجي، توان ارزآفريني و 
افزايش صادرات، امكان استفاده از صنايع و امكانات موجود 
در نواحي روستايي، افزايش بهره وري و ارزش افزايي توليد 
بخش كشاورزي، مي توانند نقش بسيار مهمي را در توسعه 

اقتصادي روستاها و كشور ايفا كند.
وي توسعه روستاها را نيازمند حمايت از توليد و كارآفريني 
دانست و گفت: ايجاد ظرفيت هاي شغلي در مناطق روستايي 
از بهترين راهكارهاي توسعه اشتغال در كشور به شمار مي رود 
و ظرفيت هاي زيادي به لحاظ اقتصادي در روستا وجود دارد 
كه بايد به نحو شايسته از آنها بهره برداري شود. ممتاز با بيان 

اينكه در بحث توسعه روستا، متولي مشخصي وجود ندارد، 
اظهار كرد: استفاده از ظرفيت نخبگان روستايي در توسعه 
و تقويت بخش خصوصي، مقوله رشد در روستا را سرعت 
مي بخشد وتوسعه صنايع كوچك متناسب با ظرفيت هاي 
هر منطقه از راهكارهاي توسعه روستاها به شمار مي رود. 
اين كارشناس مسائل اقتصادي و اجتماعي در عين حال 
برخي از موانع توسعه اشتغال در صنايع كوچك و روستايي 
را عدم اجراي قانون به ويژه بخشي از مواد قانون كار، اعمال 
تحريم هاي ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و قاچاق كاال عنوان كرد 
و گفت: روان سازي ايجاد صنايع كوچك در روستا موجب 
رونق اقتصادي روستا، افزايش دستمزد كارگران شهري، 
افزايش درآمد دولت و حركت به س��مت اجراي اقتصادي 

مقاومتي مي شود.
به گفت وي، تصويب ماده قانوني مستقل براي اشتغال روستا 
و عدم تسري تمامي قوانين كار در روستاها گامي موثر براي 
تسريع در تحقق شعار حمايت از كاالي ايراني است و روستا 

مي تواند سر منشأ اصلي توليد كاالي ايراني باشد.

مقوله Production quality يا 
كيفيت توليد امري جدا نشدني 
از موفقي��ت يك كس��ب و كار 
است. خواه اين كسب و كار در 
حد يك بنگاه اقتصاي كوچك و 
متوسط يا در اندازه ها و ابعاد يك 
خودرو ساز باشد.  امروز در جهان 
كيفيت توليد در كنار خدمات 
پس از فروش مناس��ب، همراه 
با نوآوري در محصول نهايي ۳ 
حلقه به هم پيوسته و ناگسستني از موفقيت يك بيزينس 
به شمار مي روند. اهميت كيفيت در توليد نهايي را مي توان 

به عنوان يكي از مهم ترين فاكتورهاي بازاريابي نيز به شمار 
آورد. اگر نگاهي به شعار بنگاه هاي بزرگ صنعتي در جهان 
بيندازيم، بسياري از آنها كيفيت محصول خود را در قالب 
شعار تبليغاتي نيز براي بازاريابي به كارگيري مي كنند. اما 
مقوله كيفيت در صنعتي مثل خودرو پيچيده تر و مهم تر 
از بسياري ديگر از صنايع است. زيرا يك خودرو به صورت 
ميانگين دست كم از 5 هزار قطعه با 1۲۰ متريال و ۸۰۰ 
فرايند ساخت تشكيل شده است. درنتيجه همسان سازي 
كيفي اين قطعات با يكديگر مي تواند به خودي خود يكي از 
پيچيده ترين فرآيندهاي طي شده براي كيفي سازي يك 
خودرو باشد. در سال هاي اخير مقوله كيفيت در صنعت 
خودرو ايران بيش از دهه هاي قبل مورد توجه خودروسازان 

قرار گرفت و اين امر س��بب ايجاد رقابتي تنگاتنگ ميان 
خودروس��ازان ايراني ش��د. با حضور پررنگ تر برندهاي 
خارجي در ايران كه با س��رعت بااليي به س��مت قله هاي 
خودروسازي در حال حركت بودند، رقابت براي داخلي ها 
سخت تر هم شد. اما همزمان با اعمال تحريم ها در ابتداي 
سال ۹۷ بر صنعت خودرو كشور و در ادامه بر كل اقتصاد 
ايران و عدم همكاري ش��ريكان خارجي با خودروسازان 
ايراني، توليد خودرو در ايران با چالش هايي رو به رو ش��د. 
البته بخش زيادي از مشكالت توليد با خالقيت هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در برگزاري ميزهاي داخلي سازي 
در صناي��ع مختلف مرتفع ش��ده اس��ت و ب��ه خصوص 
خودروسازان كشور در حال عبور از دست اندازهاي تحريم 

هس��تند. اما در اين گيرو دار، نبايد فراموش كنيم مقوله 
كيفيت در توليد موضوعي نيست كه به راحتي از كنار آن 
عبور كنيم. هر چند با آغاز نهضت داخلي سازي قطعات در 
ايران، خوني دوباره در رگ هاي واحد هاي R&D )تحقيق 
و توسعه( جاري شد تا داخلي س��ازي بسياري از قطعات 
مورد نياز خودروسازان تا پايان سال انجام شود. در مسير 
داخلي سازي خوشبختانه با استفاده از شركت هاي دانش 
بنيان و به كارگيري توانايي هاي قطعه سازان، پتانسيل هاي 
بااليي ايجاد شده است كه يكي از دستاوردهاي آن بهبود 
كيفيت توليد قطعات ايراني در صنعت خودرو است. زيرا 
فرآيند طراحي، توليد و تس��ت قطعات اغلب در كش��ور 
انجام شد و همين موضوع باعث شد بستر تست و آزمايش 

قطعات نيز در كش��ور بيش از دوران قبل از تحريم ايجاد 
شود كه بايد آن را دس��تاورد خوداتكايي به حساب آورد. 
اگر نگاهي به نتايج تست هاي كيفي اخير شركت بازرسي 
و استانداردهاي ايران )ISQI( نيز بيندازيم، خواهيم ديد 
خودروسازان ايراني توانسته اند نوسان هاي محدود كيفي 
در دوران ابتدايي تحريم را كنترل كنند و به سمت افزايش 
كيفيت حركت كنند. به اي��ن ترتيب بايد گفت در آينده 
حتي در صورت همكاري مجدد شريكان مختلف صنعت 
خودرو ايران با برندهاي داخلي، اين بار تجاربي به خصوص 
در مقوله كيفيت در مشت صنعت خودرو ايران است كه 
مي توان��د از آن به عنوان يك برگ برنده در همكاري هاي 

آينده استفاده كنند.

تسهيالتبرايمستمريبگيران
صندوقبيمهكشاورزان

همدان|مدي��ر صندوق 
بيمه اجتماعي كشاورزان، 
عش��اير  و  روس��تاييان 
اس��تان هم��دان با اش��اره 
ب��ه پرداخ��ت تس��هيالت 
ن  مس��تمري بگيرا ب��ه 
اي��ن صن��دوق، مي گويد: 
براساس تفاهم نامه اي كه ميان صندوق و بانك صادرات 
ايران منعقد ش��ده، تسهيالت س��ه ميليون توماني به 
مستمري بگيران واجد شرايط پرداخت مي شود. مهدي 
سماواتي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اين صندوق 
براي نخس��تين بار نس��بت به پرداخت تس��هيالت به 
مستمري بگيران خود اقدام كرده است، افزود: بازپرداخت 
اين وام ۳۶ ماهه است و از محل اعتبارات صندوق نزد بانك 
صادرات، به مستمري بگيران صندوق اختصاص مي يابد، 
اولويت پرداخت تسهيالت در اين مرحله با افرادي است 
كه سنوات مستمري بگيري بيشتري دارند. وي با تأكيد بر 
اينكه ويژگي اين تسهيالت، پرداخت راحت و بدون ضامن 
است، خاطرنشان كرد: روستاييان و عشاير در اغلب موارد 
به علت نداشتن ضامن امكان دسترسي به تسهيالت بانكي 
را ندارند بنابراين فرآيند اعطاي اين تسهيالت به گونه اي 
طراحي شده كه پرداخت آن به راحتي و بدون ضامن باشد. 
سماواتي پرداخت تسهيالت سه ميليون توماني به بيش 
از ۷۰5 نفر از مستمري بگيران صندوق بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عشاير براي نخستين بار را از جمله 
خدمات كوتاه مدت دانست و ادامه داد: از آنجا كه دسترسي 
به تسهيالت كم بهره براي جامعه روستايي و عشاير اغلب با 
دشواري ها و چالش هاي اداري روبرو است، بر آن شديم تا 
با ارايه اين خدمت، كمكي هر چند كوچك به خانوارهاي 

روستايي عضو صندوق داشته باشيم. 

۱.5تختبيمارستانيبهازاي
هر۷هزارنفردرقم

قم|رييس دانشگاه علوم 
پزشكي قم گفت: به ازاي هر 
۷ هزار نفر در قم يك و نيم 
تخت بيمارستاني وجود دارد 
كه با راه ان��دازي طرح هاي 
درماني تا سال 1۴۰۴ به ۲ 
و نيم تخت افزايش مي يابد. 
به گ��زارش مهر، محمدرضا قديردر جلس��ه ش��وراي 
برنامه ريزي و توس��عه استان قم ضمن ارايه گزارشي از 
پروژه هاي نيمه تمام بخش سالمت و راهبرد سالمت 
استان تا سال 1۴۰۰ بيان كرد: سرانه تخت بيمارستاني 
قم در حال حاضر يك و نيم تخت به ازاي هر ۷ هزار نفر 
است كه با راه اندازي از طرح هاي درماني جديد تا سال 
1۴۰۴ س��رانه تخت هاي بيمارس��تاني ۲ و نيم تخت 
به ازاي ه��ر ۷ هزار تن افزايش مي يابد.وي ادامه داد: اگر 
بخش وي اي پي بيمارستان هاي استان را مجهز كنيم 
در زمينه زيرساخت گردشگري س��المت تأمين و به 
درآمدزايي خواهيم رسيد. رييس دانشگاه علوم پزشكي 
قم با بيان اينكه 1۶1 پايگاه و خانه بهداشت روستايي و 
مركز بهداش��ت براي ارايه خدمات بهداشت سالمت با 
اين دانشگاه همكاري دارند، گفت: ۳۰ درصد نيروهاي 
دانشگاه علوم پزش��كي دولتي و ۷۰ درصد خصوصي 
هستند كه اين امر براي دانشگاه تهديدي جدي است. 
قدير با اشاره به اينكه ۴۲ پايگاه اورژانس جاده اي و ۲1 
پايگاه شهري و ۳ پايگاه هوايي در استان قم خدمات ارايه 
مي دهند، افزود: دانشگاه علوم پزشكي قم ۷۳ ميليارد 
تومان كسري حقوق دارد همچنين 55 ميليارد تومان 
هم دانشگاه به بيمه سالمت بدهي دارد. وي اظهار داشت: 
با برنامه ريزي هاي انجام شده تالش مي شود سال آينده 

يك دانشكده پزشكي جديد در استان احداث شود.

كرماندرمحاصرهريزگردها
قراردارد

كرمان|مديركل حفاظت 
محيط زيست استان كرمان 
با اشاره به خيزش گرد و غبار 
طي هفته گذشته در برخي 
نقاط در شرق و جنوب اين 
استان گفت: شهرستان هاي 
انار و رفسنجان نيز در حوزه 
غرب و قلعه گنج در جنوب اين استان امروز درگير گرد 
و غبار شد. مرجان ش��اكري روز شنبه در گفت وگو با 
ايرنا افزود: بروز پديده ريزگردها در شهرستان و مناطق 
استان كرمان طبق اعالم اداره كل هواشناسي موجب 
كاهش ديد افقي شده است. وي با اشاره به خيزش گرد 
و غبار در بيشتر مناطق استان كرمان اظهار داشت: وقوع 
اين پديده موجب تعطيلي مدارس و ادارات شهرستان 
فهرج ش��د. مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان 
كرمان تاكيد كرد: امروز شدت گرد و غبار در شهرستان 
ريگان بس��يار زياد بود اما به دليل متغير بودن شدت 
ريزگردها امكان اظهارنظر سريع براي تعطيلي مدارس 
وجود نداش��ت. ش��اكري تاكيد كرد: كرمان در حوزه 
گرد و غبار توجه جدي مس��ووالن را مي طلبد كه بايد 
به اين موضوع رس��يدگي كرد و در غير اين صورت اين 
مشكل پيشرفت مي كند و بعدها ممكن است درمانش 
دشوارتر شود.وي با بيان اينكه سازمان محيط زيست دو 
ايستگاه پايش ريزگردها را در شهرستان هاي كهنوج و 
بم راه اندازي كرده است تصريح كرد: نصب اين دستگاه 
در شهرس��تان هاي انار و راور نيز امسال در دستور كار 
قرار دارد و براي شهرستان هاي شهربابك و رفسنجان 
نيز درصدديم به زودي انجام شود. فقدان ايستگاه هاي 
پايش گرد و غبار در مناطق مختلف مي تواند مشكالتي را 
به وجود بياورد كه يكي از اين موارد سالمت مردم است. 

شركتهايدانشبنيان
راهبرونرفتازشرايطكنوني
ايلام|در ش��رايطي كه 
اقتص��اد ايران ب��راي عبور 
از چالش ه��اي پي��ش رو 
نيازمند طرح هاي و الگوهاي 
اقتصادي موثر است؛ استاندار 
ايالم معتقد است: حمايت 
از شركت هاي دانش بنيان 
و فعاليت هاي آنان در شرايط كنوني براي كشور بسيار 
تأثيرگذار است و در اين راستا مديران نبايد از هيچ كمك 
و حمايتي از شركت هاي دانش بنيان دريغ كنند.قاسم 
سليماني دشتكي در ديدار با نمايندگان شركت هاي 
دانش بنيان استان ايالم و مديران دستگاه هاي اجرايي 
مرتبط اظهار داشت: فعاليت شركت هاي دانش بنيان 
راه برون رفت كشور از شرايط فعلي است و بايد جلساتي 
ويژه ستاد اقتصاد مقاومتي با محوريت شركت هاي دانش 
بنيان برگزار شود. وي با اشاره به واگذاري پنج هزار متر 
زمين به پارك علم و فناوري يادآور شد: در شرايطي كه در 
شهر ايالم مشكل زمين به شدت احساس مي شود استان 
حمايت خوبي از پارك علم و فناوري داشته است و در اين 
زمينه هماهنگي ها و همكاري هاي خوبي صورت گرفته 
است. سليماني دشتكي سپس در تماس تلفني با معاون 
س��ازمان برنامه و بودجه كشور خواستار همكاري اين 
سازمان در آزادسازي بودجه پارك علم و فناوري استان 
شد و يادآور شد: دستگاه هاي مربوطه از جمله شهرداري، 
سازمان اقتصاد و دارايي و همچنين كميته امداد استان 
نهايت همكاري را براي پيشبرد اهداف پارك در استان 
داشته باش��ند. وي گفت: بايد در نشست ستاد اقتصاد 
مقاومتي استان با محوريت بررسي مسائل شركت هاي 
دانش بنيان نسبت به رفع مشكالت اين شركت ها اقدام 

الزم صورت گيرد.

فعاليتتبليغاتيكانديداهادر
فضايمجازيرصدميشود

توج��ه  كرمانشلاه|با 
ب��ه اهمي��ت نظ��ارت بر 
فعاليت ه��اي انتخابات��ي 
نامزده��ا در فضاي مجازي 
دادس��تان كرمانش��اه از 
تشكيل كارگروه رصد فضاي 
مجازي و پيشگيري از جرايم 
انتخاباتي در دادسراي كرمانشاه خبر داد. به گزارش ايلنا، 
محمدحس��ين صادقي به بيانات مقام معظم رهبري 
درخصوص اهميت انتخابات پرداخ��ت و اظهار كرد: 
برگزاري پرشور، مشاركت حداكثري و حضور همگاني 
مردم در پاي صندوق هاي رأي، تضمين كننده امنيت 
واقتدار كشور خواهد بود زيرا دشمنان از پشتوانه مردمي 
و سرمايه اجتماعي نظام بيش از بازدارندگي توان دفاعي 
آن هراس دارند.  صادقي در ادامه با اش��اره به تشكيل 
كارگروه رصد فضاي مج��ازي در زمينه انتخابات، از 
پايش لحظه به لحظه فعاليت هاي كانديداها در اين 
حوزه خب��ر داد و گفت: رص��د فعاليت هاي مرتبط با 
انتخابات در فضاي مجازي از اولويت هاي اين كارگروه 
است. وي اعالم كرد: مردم و هواداران نامزدها در كنار 
دس��تگاه هاي نظارتي در صورت مش��اهده مصاديق 
تخلف��ات انتخابات��ي و تبليغاتي مرات��ب را همراه با 
مستندات به هيات اجرايي، هيات نظارت يا با پيغامگير 
صوتي دادس��را اعالم نمايند و قطعا بدون مسامحه و 
برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.دادستان 
كرمانش��اه يكي از آس��يب هاي فضاي مج��ازي در 
ايام تبليغات را هتك حرمت، تخريب رقبا و بازنش��ر 
موضوعات بي پايه و اس��اس عليه اشخاص برشمرد و 
توصيه كرد: مشي ديني و آموزه هاي تربيتي ما اقتضايي 

جز رعايت اخالق اسالمي و تقواي سياسي ندارد. 
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شرکت بهره برداری متروي تهران 
و حومه تنديس زرين گرفت 

شرکت بهره برداری متروي تهران وحومه به عنوان 
تنها واحد خدماتی برگزيده س��بز استان تهران در 
بيست و يكمين همايش ملی واحدهای صنعتی و 
خدماتی سبز براي اولين بار موفق به دريافت تنديس 
زرين و براي چهارمين بار تنديس سيمين را دريافت 
كرد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه، اين 
همايش صبح يكش��نبه ۲۷ بهمن ماه ۹۸ با حضور 
مهندس عيس��ي كالنتري معاون رييس جمهور و 
رييس سازمان محيط زيست و مهندس زنگه وزير 
نفت در س��الن مركز همايش هاي ملي س��ازمان 
 حفاظت محيط زيست، پارك پرديسان برگزار شد.

ش��رکت بهره برداری متروي تهران تنها ش��رکتی 
اس��ت که برای اولين بار در بين مناطق، سازمان ها 
و ش��ركت هاي تاب��ع ش��هرداري تهران توانس��ته 
تنديس زرين را براي فعاليت هاي زيست محيطي 
پايانه مهرش��هر و ب��راي چهارمي��ن دوره تنديس 
س��يمين را براي كارك��رد پايانه فتح آب��اد دريافت 
و به عنوان واحد برگزيده خدماتی س��بز از س��وی 
 س��ازمان محيط زيس��ت کش��ور معرفي ش��ود.

بر پايه اين گزارش دربيست و يكمين همايش ملی 
واحدهای صنعتی و خدماتی سبز از ٧٧ واحد سبز 
5۶ واحد صنعتی و ٢١ واحد خدماتی هستند که از 
اين ميان ۴ واحد صنعتی برگزيده و 5١ واحد صنعت 
سبز، ٣ واحد خدمات برگزيده و ١٨ واحد خدمات 

سبز را شامل می شوند.

 بسته اينترنت تا  ١٠٠ گيگ
 با »دوشنبه سوري« بهمن ماه

به گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران، به منظور تكريم و افزايش رضايت مندي 
مش��تركان، همراه اول در آخرين دوشنبه هر ماه با 
ارايه هدايايي در قالب طرح »دوشنبه س��وري«، به 
استقبال آنها مي رود كه اين استقبال در بهمن ماه از 
مشتركان يوسيمي گرم تر خواهد بود. همراه اولي ها 
مي توانند جهت شركت در اين طرح فراگير و استفاده 
از بس��ته هاي اينترنت رايگان يك روزه، در دوشنبه 
پايان هر ماه با شماره گيري »ستاره ١٠٠ ستاره ۶۴ 
مربع« از پيشنهادهاي »دوشنبه سوري« اين اپراتور 
بهره مند شوند. در همين راستا دوشنبه سوري ماه 
جاري روز يكشنبه ٢٧ بهمن و دوشنبه ٢٨ بهمن ماه 
برگزار مي شود. هداياي در نظر گرفته شده براي اين 
دوشنبه سوري بسته هاي اينترنت 5۰۰ مگابايت تا 
1۰۰ گيگابايت يك روزه )5 صبح تا 5 عصر( اس��ت 
كه به تمامي مشتركان دايمي، اعتباري و انارستان با 
شماره گيري كددستوري مذكور، به صورت تصادفي 
تعلق مي گيرد. الزم به ذكر است تمامي مشتركان تا 
ساعت ۲۳:5۹ دوش��نبه ٢٨ بهمن فرصت دارند با 
شماره گيري كد دستوري »ستاره 1۰۰ ستاره ۶۴ 

مربع« بسته خود را فعال كنند.

بهره مندي ۵ گروه بيماران 
خاص از خدمات بيمه سالمت

گرگان| مديركل بيمه سالمت استان گلستان 
گفت: پنج گروه بيماران خاص ش��امل بيماران 
پيوند كليه، هموفيلي، ام اس، تاالسمي و دياليزي 
تحت پوشش بيمه س��المت قرار دارند. مهرداد 
كمانگري در جمع خبرن��گاران اظهار كرد: يك  
ميليون و 1۲۴ هزار نفر در استان گلستان تحت 
پوشش بيمه س��المت قرار دارند كه ۸۳۳ هزار و 
5۶۳ نفر بيمه روستايي و شهرهاي زير ۲۰ هزار 
نفر، 115 ه��زار و ۸۶۴ نفر بيمه كاركنان دولت، 
1۰۴ هزار و ۷۹۷ نفر بيم��ه همگاني، 5۶ هزار و 
۹۰۷ نفر بيمه ساير اقش��ار و 1۳ هزار و 1۰5 نفر 
بيمه ايرانيان هس��تند. وي افزود: در حال حاضر 
1۰۷ بيمار هموفيل��ي، ۲۹۹ بيمار پيوند كليه، 
۳۸۴ بيمار ام اس، ۳۰۴ بيمار تاالس��مي و 5۸۶ 
بيمار دياليزي از خدمات بيمه سالمت استفاده 
مي كنند. مديركل بيمه سالمت گلستان در ادامه 
بيان كرد: از ابتداي امسال تاكنون، 1۷۸ ميليارد 
تومان به موسسات خصوصي و دولتي پرداخت 
كرديم. كمانگري خاطرنشان كرد: بر اساس قانون 
ششم، دولت افراد ساكن شهرها را كه فاقد هرگونه 
پوشش بيمه هستند را بر اساس آزمون وسع تحت 

پوشش بيمه سالمت قرار مي دهد.

۴۵ درصد مخزن سد اكباتان 
پر است

همدان| مديرعامل شركت آب منطقه اي استان 
همدان از بارش 1۷۳ ميلي متري در همدان خبر 
داد و گفت: ۴5 درصد مخزن سداكباتان همدان 
پر است. منصور ستوده به آخرين وضعيت سدها 
اشاره و اظهار كرد: باتوجه به بارندگي سد اكباتان 
هم اكنون 15 ميليون مترمكعب آب دارد يعني 
۴5 درصد مخزن پر است. وي خاطرنشان كرد: 
سد كالن واقع در مالير ۴1.5 ميليون مترمكعب 
آب دارد كه معادل ۹۳ درصد حجم اين سد بوده 
است. ستوده با بيان اينكه سد شيرين سو داراي 
۷.۳ ميليون مترمكعب آب ب��وده كه ۸5 درصد 
مخزن پر است، يادآور شد: سد سرابي تويسركان 
نيز ۸.۳ ميليون مترمكعب آب دارد. وي با با بيان 
اينكه ميزان بارش در سال آبي جاري در استان 
همدان نسبت به ميانگين بلندمدت افزايش دو 
درصدي داشته است، تصريح كرد: از ابتداي سال 
آبي جاري تاكنون 1۷۳ ميلي متر بارش ثبت شده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ 

درصد كاهش داشته است. 

يادداشت

چهرههاياستاني

حسنوفادار
نايبرييسهياتمديره
وقائممقامكيفيتگروه
صنعتيايرانخودرو



اقتصاد اجتماعي12اخبار

يك كارشناس محيط زيست در گفت وگو با »تعادل« مي گويد، آلودگي هوا منبع درآمد سازمان محيط زيست است

سازمان حفاظت محيط زيست، از شعار تا شعار 
ريحانه جاويدي|

»آلودگي هوا ساالنه حدود ۳۰ هزار نفر كشته 
و فوتي بر جا مي گ�ذارد در حالي كه تصادفات 
جاده اي م�ا حدود 1۶ ه�زار نفر تلف�ات دارد. 
يعني آاليندگي هوا به خصوص در كالن شهرها 
در كش�ور ما دو برابر حوادث ج�اده اي تلفات 
دارد.« اين آخرين اظهارنظر عيسي كالنتري، 
رييس س�ازمان حفاظت محيط زيست كشور 
است؛ سازماني كه متولي محيط زيست كشور 
بوده و بر اساس متن قانون، به عنوان نهاد ناظر 
بر عملكرد س�اير س�ازمان هاي مرتبط با اين 
حوزه تعيين شده است، همچنين اين سازمان 
براساس وظيفه قانوني خود مي تواند به تخلفات 
محيط زيس�تي ورود ك�رده و اق�دام حقوقي 
هم انجام دهد. اما كارشناس�ان محيط زيست 
معتقدند در س�ال هاي اخير تنه�ا اقدامي كه 
مسووالن اين سازمان حداقل پيرامون معضل 
آلودگي ه�وا انجام دادند، ارايه آم�ار بوده و به 
نظر آنها با توجه به كمبود بودجه اين سازمان، 
مس�اله اي مانن�د آلودگي ه�وا و بس�ياري از 
معض�الت محيط زيس�تي ديگر در كش�ور به 
منبعي براي كس�ب درآمد اين سازمان تبديل 
شده اس�ت. در واقع س�ازمان حفاظت محيط 
زيس�ت اقدام عملي اي نداش�ته ك�ه بگوييم 
از ش�عار تا عمل فاصله بوده اس�ت؛ بلكه تنها 
مس�اله، زماني بوده كه از يك ش�عار تا ش�عار 
بعدي، هدر رفته است.  اگرچه رييس سازمان 
حفاظت محيط زيس�ت معتقد است تحريم ها 
س�بب نيمه كاره ماندن بس�ياري از طرح هاي 
محيط زيس�تي از جمله برنامه ه�اي مرتبط با 
آلودگي هوا مانند نوس�ازي ناوگان حمل و نقل 
عمومي ش�ده، اما فعاالن محيط زيست بر اين 
موضوع تاكيد دارند كه محيط زيست ايران بيش 
از آنكه از تحريم لطمه بخورد، گرفتار مديريت 
ناصحيح و نبود آينده پژوهي شده است چرا كه 
فرسودگي وسايل نقليه عمومي يا تجهيز نبودن 
نيروگاه ها به سيستم كاهش آالينده مسائلي 
نيستند كه يك شبه ايجاد شده يا در سال هاي 

تحريم رخ داده باشند.

   محيط زيست؛ انتخاب اجباري
عيس��ي كالنتري روز گذش��ته، در بيست و يكمين 
هماي��ش ملي واحده��اي صنعتي و خدمات س��بز 
محيط زيس��ت را يك انتخاب اجباري دانست و بيان 
كرد: ما س��ال هاي طوالن��ي به طبيعت فش��ار وارد 
كرده ايم همچنين افزايش جمعي��ت و افزايش نياز 
س��بب وارد شدن آسيب هايي به طبيعت شده است. 
امروزه هيچ صنعت و فعاليتي وجود ندارد كه دوستدار 
محيط زيس��ت باش��د. در حال حاضر ما ب��ا دو نوع 
آاليندگي مواجهيم كه يكي از آنها سبب تغيير اقليم 
و گرم شدن زمين مي شود و ديگري اثرات مستقيمي 
بر س��المت م��ردم دارد. دولت دوم آق��اي روحاني 
هزينه هاي بسياري را براي حفظ محيط زيست كرده 
است. متاسفانه در حال حاضر برخي برنامه هاي زيست 
محيطي ما به دليل تحريم نيمه تمام مانده است قرار 
بود ما هر س��ال ۷۰ هزار كاميون نوسازي كنيم و كل 
ميني بوس ها و اتوبوس ها تا پايان دولت نوسازي شوند 
همچنين قرار بود كه موتور سيكلت هاي كاربراتوري 
ظرف ۱۰ سال حذف شوند. تمامي اين موارد به ۱۲۰ 
ميليارد دالر سرمايه گذاري نياز دارد اين در حالي است 
كه كل درآمد دولت صرف واردات كاالهاي اساس��ي 

مي شود و اولويت اول واردات كاالهاي اساسي است.
كشور ما بعد از روسيه بيشترين شدت مصرف انرژي 
را دارد، ما روزانه ۸۵ تا ۹۰ ميليون ليتر بنزين مصرف 
مي كنيم. كش��ور تركيه كه درآمد س��رانه بيشتري 
نس��بت به ما دارد و جمعيتي تقريبا معادل جمعيت 
ما دارد مصرف روزانه بنزين ش��ان كمتر از يك پنجم 

مصرف ماست. 
او افزود: در حال حاضر ۸۱ درصد موتورسيكلت هاي ما 
اسقاطي هستند و ۶۰ درصد كاميون ها از زمان جنگ 
جهاني دوم هس��تند ما با اي��ن وضعيت انتظار هواي 
پاك را هم داريم. باي��د گفت كه ذرات معلق كمتر از 
۲.۵ ميكرون به صورت مستقيم وارد خون بچه هاي 
زير شش ماه مي شوند و مقصر ۶۱ درصد ذرات معلق 

كمتراز ۲.۵ ميكرون خودروهاي ديزلي هستند.
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در پايان با 
انتقاد از اينكه عوارض آاليندگي محيط زيس��ت به 
ش��هرداري ها و دهياري ها پرداخت مي ش��ود و آنها 
صرف فعاليت ه��اي عمراني و حقوق و مزايا مي كند، 
اظهار ك��رد: در حال حاضر براس��اس مصوبه بودجه 
س��ال ۹۹ قرار است يك سوم اين مبلغ صرف محيط 
زيست ش��ود كه اميدواريم اين موضوع در مجلس به 

تصويب برسد.
در بخ��ش ديگري از اين همايش بي��ژن زنگنه، وزير 
نفت به س��خنراني پرداخت و ب��ا بيان اينكه طبيعت 
خودش را به ما تحميل كرده اس��ت، بي��ان كرد: در 
منطقه پارس جنوبي گازهايي سوزانده مي شوند كه 
در محدوده مجاز محيط زيستي نيستند. اين مورد از 
جمله مواردي است كه بايد جزو جنايت هاي امريكا 
تلقي كنيم چراكه ما براي اين واحدها تجهيزات رفع 
آاليندگ��ي گرفته بوديم اما ش��ركت هايي كه از آنها 
خريداري كرديم، در زمان تحريم نسبت به تعمير و 

اصالح آنها اقدام نمي كنند.
او افزود: در درجه اول بايد گفت كه شركت هاي درجه 
يك كش��ور ما را تحريم كرده بودند و مجبور ش��ديم 
كه سراغ ش��ركت هاي درجه دو و سه برويم. در حال 
حاضر اين كمپرسورها با مش��كل مواجه شده است 

و ش��ركت هايي كه از آنها خريداري كرده بوديم، به 
دليل تحريم هاي امريكا نسبت به اصالح و تعمير آنها 
اقدام نمي كنند. اينكه امريكا مي گويد با مردم ايران 
كاري نداريم، اشتباه است. در واقع تمام ابعاد اينگونه 

تحريم ها به طور مستقيم بر مردم تاثير مي گذارد.
او افزود: وزير نفت با بيان اينكه ش��دت انرژي در ايران 
بسيار باالست و اين موضوع هم جنبه هاي اقتصادي و 
محيط زيستي فراواني دارد تصريح كرد: تنها راه براي 
تعادل عرضه و تقاضا اين است كه تقاضا معقول شود. 
طي روزه��اي اخير ۶۰۰ ميليون مت��ر مكعب روزانه 
انرژي مصرف شده است كه نزديك به كل مصرف يك 
قاره بزرگ است و ما متاس��فانه در اين زمينه مراعات 
نمي كنيم. ما جزو بزرگ ترين توليدكنندگان كربن دي 
اكسيد هستيم و در مواقعي كه ما صادرات برق انجام 
مي دهيم، مس��ووليت كاهش كربن دي اكسيد هم بر 
عهده خودمان است. اين يعني برق را ما توليد و صادر 
مي كنيم و از سوي ديگر بايد كربن دي اكسيد آن را هم 
كاهش دهيم. كه بايد براي مديريت آن فكري كرد. وي 
در پايان ضمن انتقاد از اينكه عوارض آاليندگي صنايع 
به محيط زيس��ت پرداخت نمي شود گفت: متاسفانه 
عوارض آاليندگ��ي منبع مالي براي ش��هرداري ها و 
دهياري ها شده است، در حال حاضر در عسلويه ۳۰۰ تا 
۴۰۰ ميليون تومان عوارض آاليندگي دريافت مي شود 

كه متاسفانه در زمينه رفع آن خرج نمي شود.

   فرار رو به جلوي كالنتري
اظهارات كالنتري و زنگنه درحالي است كه كارشناسان 
محيط زيست معتقدند بسياري از اظهارنظرهاي رييس 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت كشور، بيش از آنكه 
نشان دهنده اقدامات اين سازمان باشد، قصور و تعلل 
در س��ازمان حفاظت محيط زيست را نشان مي دهد. 
محمدرضا محبوب فر، كارشناس محيط زيست، عضو 
انجمن مخاطرات محيطي و توسعه پايدار ايران و عضو 
انجمن آمايش س��رزمين ايران درباره اين موضوع به 
»تعادل« گفت: در فصل پاييز و زمس��تان امسال ۲۰ 
هزار نفر شهروند تهراني با آلودگي هوا درگير شدند و 

به مراكز درماني مراجعه كردند، تعدادي جان خود را از 
دست دادند و برخي ديگر به بيماري هاي جدي تنفسي 
مبتال شدند اما سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان 
متولي و مسوول حفظ محيط زيست متاسفانه به جاي 
آنكه به وظايف خود عمل كند فقط به ارايه آمار اكتفا 
كرده است. اتفاقا آماري كه ارايه مي دهند هم درست و 
دقيق بوده و بايد گفت همين آمار نشان دهنده قصور، 
كوتاهي و بي كفايتي آنهاس��ت. در بحث آلودگي هوا 
كه آقاي كالنتري هم در س��خنان روز گذش��ته خود 
بر آن تاكيد داش��ت متاس��فانه گرفتار اختالف نظر و 
اختالف عملكردمي��ان نهادهاي مرتبط هس��تيم و 
اين موضوع سبب شده مديريت واحد شهري محقق 
نشود،  محيط زيست ش��هري به حال خود رها شود و 
هر روز شاهد افزايش آالينده ها در كالن شهرها باشيم 
اما بايد توجه كرد كه سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور نه تنها نهاد ناظر بر عملكرد ساير سازمان ها در 
حوزه محيط زيست است، بلكه اين سازمان بايد نقش 

هماهنگ كننده را هم ايفا مي كرد. 
او افزود: از زماني كه برنامه س��وم توس��عه تصويب و 
ابالغ شده است تا امروز نزديك به ۷۰ مصوبه و قانون 
درخصوص آلودگي هوا تهيه شده و يازده نهاد و سازمان 
هم درباره اين موضوع به طور موازي اعالم نظر كرده اند 
اما نه تنها آلودگي هوا كم نشد بلكه افزايش هم داشته 
است. برخالف آنكه قانون به محيط زيست اين اجازه 
را داده است كه در بحث صنايع آالينده ورود كند و با 
حكم اين سازمان واحدهاي آالينده بايد پلمب شوند 
اما همكاري دولت و صنعت ايجاب مي كند كه نظارت 
سازمان محيط زيست بر زمين بماند و نكته اي كه در 
دوره مديريت آقاي كالنتري به چشم مي خورد افزايش 
غرامت ها و جرايم محيط زيستي واحدهاي آالينده از 
جمله نيروگاه هاست. در واقع به گمان من اين سازمان 
خود در اين موضوع ذي نفع اس��ت، در ش��رايطي كه 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور با كمبود بودجه 
مواجه بوده تاحدي كه براي پرداخت حقوق پرسنل 
خود دچار مشكل است،  اين غرامت ها و جريمه هاي 
محيط زيس��تي به كمك سازمان مي آيد و اين مساله 

سبب شده تا سازمان محيط زيست در برابر تخلفات 
محيط زيستي صنايع سكوت كند، چه بسا اگر صنايع 
پاك بودند و اين جرايم محيط زيستي وجود نداشت، 
سازمان محيط زيست بخشي از درآمد خود را از دست 
مي داد. در واقع آلودگي هوا ب��ه منبع درآمدي براي 
سازمان حفاظت محيط زيست، صنايع و شهرداري ها 

تبديل شده است.

   تاثير تحريم امريكا بر محيط زيست
 20 درصد است

محبوب ف��ر درب��اره تاثي��ر تحريم ه��اي امري��كا بر 
محيط زيس��ت و اين اظهارنظر كه تحريم ها س��بب 
شده بس��ياري از طرح هاي محيط زيستي نيمه كاره 
باقي بماند،  بيان كرد: اين اظهارنظر كه بگوييم تحريم 
امريكا ش��بكه حمل و نقل عمومي را زمينگير كرده 
است تاحدي مي تواند درست باش��د، چراكه امروزه 
بخشي از ناوگان حمل و نقل عمومي با خرابي مواجه 
شده و تجهيزات و قطعات براي تعمير آنها كافي نيست 
از س��وي ديگر از نظر كمي هم نياز به تعداد بيشتري 
اتوبوس و واگن قطارشهري داريم كه به دليل تحريم ها 
وارد نمي شود. از سوي ديگر بعد از اعمال تحريم هاي 
جديد بخش��ي از واحدهي صنعتي س��وخت پاك را 
به دليل نداش��تن صرفه اقتص��ادي، از چرخه خارج 
كرده و به سمت استفاده از مازوت حركت كردند كه 
سوختي غيراس��تاندارد بوده و آاليندگي بااليي دارد 
اما با وجود آنكه تحريم ها بي تاثير نبوده اما مديريت 
نادرست و عمل نكردن سازمان حفاظت محيط زيست 
ب��ه وظايف قانوني خود نق��ش مهم ترين در آلودگي 

محيط زيستي دارد.
او افزود: بخش بزرگي از مش��كالت اقتصادي كشور 
كه ب��ه دنبال خود معضالت محيط زيس��تي را هم به 
وجود مي آورد آنطور كه ادعا مي شود به دليل تحريم 
نيست بلكه ناشي از ضعف نهادهاي مديريتي از جمله 
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست كشور دارد. 
در واقع مسبب بيش��تر تخريب هاي محيط زيستي، 
خود س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كشور است. 
اگر تحريم ها تاثي��ر ۲۰ درص��دي در بروز معضالت 
محيط زيستي داشته باش��د، آنچه نقش پررنگ تري 
دارد، قصور و كم كاري، اختالف نظر ميان س��ازماني و 
جناح بندي هاي سياسي دارد كه سبب شده وظايف 

سازمان حفاظت محيط زيست معطل بماند.
عضو انجمن مخاطرات محيطي و توسعه پايدار ايران 
به نقش آينده پژوهي در بروز مشكالت محيط زيستي 
اش��اره كرده و گفت: موضوع ديگري كه در كشور ما 
س��بب بروز معضالت محيط زيس��تي مي شود نبود 
آينده نگري در مسووالن است، روز گذشته آقاي زنگنه، 
آلودگي محيط زيستي پارس جنوبي را به تحريم هاي 
امريكا نسبت داد اما بايد پرسيد آيا فيلترهاي صنايع 
آالينده يك ش��به از كار افتاده اند؟  آيا ما پيش از اين 
نمي دا نستيم كه صنايع آالينده به سيستم دفع آلودگي 
مجهز نيس��ت يا اگر مجهز است اين سيستم نيازمند 
بازسازي اس��ت؟ چرا بايد در زمان تحريم تازه به اين 
موضوع پي ببريم؟ درحالي كه اگر آينده پژوهي داشتيم 
بايد ش��رايط امروز كش��ور را در حوزه محيط زيست 
پيش بيني مي كرديم نه اينكه فقط روبنا را بس��ازيم . 
با اين حال صحبت آقاي��ان درباره ممنوعيت واردات 
قطعات مورد نياز به سبب تحريم ها و نبود مواد اوليه 
و ابزارهاي��ي كه از آلودگي جلوگي��ري مي كند تاييد 
مي كنم. كسي منكر شرايط سخت تحريمي نيست اما 
با مديريت صحيح مي توان كاري كرد كشور در زمينه 

محيط زيست به وضعيت فعلي دچار نشود.
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افزايش پرونده هاي قصور 
پزشكي

رييس س��ازمان پزش��كي قانوني كش��ور از رش��د 
پرونده هاي قصور پزشكي خبر داد. عباس مسجدي 
آراني در مراسم افتتاح ساختمان اداره كميسيون هاي 
پزشكي قانوني استان تهران كه صبح ديروز در محل 
اين ساختمان برگزار شد، گفت: ما هر قدر مسلح به 
سالح علم باشيم مي توانيم رضايت بيشتري را از مردم 
به دست بياوريم. در بخش كميسيون ها نيز به دليل 
نوع پرونده و كمكي كه به نظام قضايي كش��ور براي 
احقاق حقوق مردم مي شود سازمان پزشكي قانوني 
نقش بسيار مهمي را برعهده دارد.  او با اشاره به نقش 
پزشكي قانوني در دفاع از حقوق مردم تصريح كرد: 
اين حقوق مي تواند شامل ابعاد متفاوتي باشد. پزشكي 
قانوني مي تواند در تسريع روند رسيدگي به پرونده ها 
اقدامات بسيار مناسبي انجام دهد همچنين مي تواند 
در پيشگيري هم موثر باشد. اگر ما در نظام پزشكي 
قانوني قصوري كه اتفاق افتاده را احصا و منتقل كنيم 
قطعا مردم كمتر آسيب مي بينند. مسجدي آراني 
با بيان اينكه ما شاهد رش��د ناخوشايندي در بحث 
پرونده هاي قصور پزش��كي هستيم، گفت: اينها به 
علت هايي از جمله عدم ارتباط صحيح با بيمار، عدم 
رعايت اخالق پزشكي، بي دقتي، افزايش بيش از اندازه 
حجم كار و... بوده اس��ت. در اين راستا صحبت هايي 
را با وزارت بهداشت داش��تيم و تفاهم نامه اي هم با 
دانش��گاه ها داريم چرا كه هر ك��دام از اين پرونده ها 
مي توانند يك درس باشند.  رييس سازمان پزشكي 
قانوني كشور افزود: اما خواهش��ي از همكاران خود 
دارم و اين است كه احترام به مردم جزئي از واجبات 
كار سازماني ما است؛ حاال ممكن است اين فرد براي 
دادخواهي آمده باش��د يا متهم پرونده باش��د. همه 
اقداماتي كه ما انجام مي دهيم براي افزايش كيفيت 
است و ما بايد به عدل و انصاف اظهارنظر داشته باشيم. 
او با بيان اينكه سازمان پزشكي قانوني نسبت به برخي 
از سازمان ها، سازمان نوپايي است و اساسا ما از دردها 
و مشكالت مضموني رنج مي بريم گفت: از اين ٣٧۵ 
مركز كه ما در سراس��ر كشور داريم حدود ٨٠ مركز 
اماني است و بخشي از آن به صورت استيجاري است 
و براي يك بار بايد اين مشكل سازمان پزشكي قانوني 
حل ش��ود. ما در سال ٩٨ نتوانس��تيم از ٢٠٠ مجوز 
استخدامي برنامه ششم توسعه استفاده كنيم كه اين 

تبعاتش مشكالتي را براي مردم ايجاد مي كند.

 آموزش و پرورش 
در راس امور نيست

عضو شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش با 
بيان اينكه برنامه اول قواي كشور بايد اصالح آموزش 
و پرورش باشد، گفت: متاسفانه آموزش و پرورش در 
راس امور نيس��ت. عبدالحسين نفيسي در نشست 
آسيب شناسي و نقد حركت هاي اصالح گرانه آموزش 
و پرورش در دهه هاي گذشته كه با موضوع  »تبيين 
تالش هاي اصالح گرانه پس از انقالب اس��المي در 
آموزش و پرورش ايران: نقد گذشته، چشم انداز آينده« 
در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار شد، 
درپاسخ به پرسشي درباره شرايط مديريت آموزش 
و پرورش گفت: بنده قطعا هيچگاه توفيق نمي يابم 
وزير آموزش و پرورش بشوم زيرا وجهه كارشناسي 
دارم، ولي اگر امكانش وجود داشت، در موقعيتي وزير 
مي شدم كه كشور بپذيرد از طريق آموزش مي توان به 
توسعه رسيد. وي افزود: اين پذيرفتن بايد نمود عملي 
پيدا كند. مگر شعاري بزرگ تر از اينكه »معلمي شغل 
انبياست«   داريم؟ اما كدام معلم است كه شغل خودش 
را شغل انبيا بداند؟ كسي كه اينقدر درگير معيشت 
است چگونه مي تواند به فرزندان مردم بپردازد. او  با 
بيان اينكه برنامه اول قواي كشور بايد اصالح آموزش و 
پرورش باشد گفت: آن وقت خواهيد ديد كه آموزش و 
پرورش از همه جنبه ها مي تواند مورد توجه قرار بگيرد.

بيمارستان هاي ايران چند ساله ساخته مي شوند
چيني ها ب��راي مقابله با كرونا ويروس جدي��د، ۱۰ روزه 
بيمارستاني ۱۰۰۰ تختخوابي ساختند، حال سوال اين 
است؛ بيمارستان هاي ايران چند روزه يا چند ساله ساخته 
مي شوند؟ چيني ها ۱۰ روزه بيمارستاني ۱۰۰۰ تختخوابي 
را براي بستري و نگهداري از بيماران مبتال به كرونا ويروس 
جديد ساختند. البته اين اولين بار نيست كه چين در يك 
بازه زماني كوتاه اقدام به ساخت بيمارستان مي كند و در 
سال ۲۰۰۳ و در بحبوحه شيوع بيماري سارس نيز يك 
بيمارستان ۱۰۰۰ تختخوابي در مدت شش روز و هفت 
ش��ب در پكن ساخته شد. با شنيدن اين خبر بود كه اين 
سوال در ذهن بسياري شكل گرفت كه در كشور ما چقدر 
امكان ساخت فوري بيمارستان هاي بزرگ در مواقع بحران 
وجود دارد و آيا چنين پتانسيلي در ايران داريم؟ با وجود 
همه برنامه ريزي ها براي س��اخت پروژه هاي بهداشتي 
و درماني در كش��ور، اما در عمل مي بينيم كه س��اخت و 
ساز مراكز بهداش��تي و درماني، به ويژه بيمارستان ها در 
كشورمان بسيار زمان بر است و سال هاست كه پروژه هاي 

بر زمين مانده اي در اين حوزه وجود دارد.

   بيمارستاني كه ۳۴ سال است نيمه  تمام است
پيگيري هاي ايسنا از وزارت بهداشت حاكي از آن است كه 
پروژه هاي نيمه تمام زيادي هستند كه حتي برخي از آنها 
قدمت چندين ساله دارند و هنوز به داليلي از جمله كمبود 
منابع مالي، به سرانجام نرسيده اند؛ از جمله اين پروژه هاي 
بيمارستاني مي توان به بيمارستان وليعصر بهبهان اشاره 
كرد كه كلنگ زني آن به س��ال ۱۳۶۴ بازمي گردد و البته 
گفته مي شود دو بلوك از اين پروژه  بيمارستاني باالخره به 
مرحله نهايي و بهره برداري نزديك شده است. همچنين 
يكي ديگر از اين پروژه هاي بيمارستاني در قلب پايتخت 
حدود هفت سال اس��ت كه نيمه تمام مانده است و اخيرا 
وزير بهداشت در بازديد از اين پروژه بر لزوم تسريع ساخت 
و س��از آن تاكيد كرد. نمكي در بازديد از روند ساخت اين 
بيمارس��تان )مهدي كلينيك( در مجموعه بيمارستاني 

امام خميني )ره( تهران كه كلنگ آن در سال ۱۳۹۱ به زمين 
زده شده، بر لزوم كمك گرفتن از بانك ها و سازمان  برنامه 
و بودجه جهت تكميل پروژه هاي نيمه تمام تاكيد كرد.  او 
همچنين بر لزوم جذب سرمايه از بانك ها تاكيد كرد و گفت: 
بدون ترديد مي خواهيم سال آينده اين پروژه افتتاح شود و 
آماده خدمت رساني به مردم باشد. در اين راستا بنده نيز با 
آقاي نوبخت در دولت صحبت خواهم كرد تا از طريق منابع 

اوراق نيز منابع مالي را تزريق كنيم.
وزير بهداش��ت براي پيش��برد بهتر اهداف براي ساخت 
اين بيمارس��تان مقرر كرد ماهانه يك جلس��ه با حضور 
دست اندركاران فعلي برگزار شود و گفت: هر دو ماه يك بار 
نيز ش��خصا به اين جلسه آمده تا در جريان كار قرار گيرم. 
نمكي با اشاره به كمبود شديد تخت بيمارستاني در برخي 
استان ها مانند تهران، تاكيد كرد: براي رفع اينگونه مشكالت 
دو اقدام در دس��تور كار داريم؛ اول آنكه اس��تان ها بايد به 
گونه اي فعال شوند كه س��رزير بيمار به بيمارستان هاي 
شهرهاي بزرگ كمتر شود و اقدام دوم اين است كه مراحل 
ساخت پروژه هاي نيمه تمام را سريع تر پيش بريم تا بتوانم 
از خدمات آنها استفاده كنيم كه در اين راستا نياز به كمك 

بانك ها و سازمان برنامه و بودجه داريم.
شايد در ايران جدي ترين تجربه ساخت بيمارستان هاي 
فوري براي امدادرس��اني در بحران به زمان جنگ هشت 
ساله عراق عليه كشورمان و طي دفاع مقدس برمي گردد؛ 
به طوري كه طي جنگ براي امدادرس��اني به مجروحان 
بيمارس��تان هايي ايجاد ش��د كه از مجروحان مراقبت و 
آنها را درمان مي كردند. حتي در اين بيمارس��تان ها و زير 
گلوله باران دشمن، جراحي هاي سنگين نيز انجام مي شد. 
به گفته بسياري از پزشكاني كه در جنگ تحميلي حضور 
داشتند، گاهي بيمارستاني زير خاكريز و در يك منطقه 
جنگي، با چند صد تخت و در شرايط جنگي خدمت ارايه 
مي كرد، اما متاسفانه اين بيمارستان ها به شكل مناسبي 
نگهداري نشدند يا از سوي دشمنان بمباران شده و قسمت 
قابل توجهي از آنها تخريب ش��د. هرچند كه برخي از اين 

بيمارستان ها طي سال هاي اخير بازس��ازي شده اند، اما 
شايد اگر اين تجربيات مستند مي ش��د، مي توانست در 
سوانح طبيعي مانند سيل، زلزله و... و حتي براي مقابله با 
بيماري هاي واگير نوپديد و بازپديد به داد ايرانيان و بيماران 
نيازمند برس��د. در عين حال هرچند كه كامل تقوي نژاد  
معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي وزارت بهداشت، 
چندي پيش اعالم كرد كه در صورت بروز ش��رايط ويژه، 
نيروهاي نظامي و ساير دستگاه ها قادر خواهند بود به كمك 
وزارت بهداشت آمده و امكان تجهيز بيمارستاني صحرايي 
در مدت زماني كوتاه را فراهم كنند، اما بايد پرسيد كه آيا 
اين بيمارستان هاي صحرايي در صورت بروز بحران بزرگ 
يا بروز همه گيري هايي چون كرونا مي توانند بيماران را براي 
بلندمدت بستري كرده و امكان خدمت دهي و قرنطينه را 
فراهم كنند و چقدر براي خدمت رساني در بازه هاي زماني 
بلندمدت كارايي دارند؟. به نظر مي رسد در دنيايي كه هر 
چند سال يك بار يك ويروس ناشناخته جديد سربرمي آورد 
و در كشوري مانند ايران كه حادثه خيز بوده و در هر فصل 
با بالياي طبيعي چون سيل، زلزله و... مواجه مي شويم كه 
زيرس��اختي هم براي مقابله با آنها فراهم نيست، وزارت 
بهداشتي ها بايد فكري اساسي كنند تا همانطور كه در قالب 
شبكه بهداشت توانستيم به خوبي اپيدمي ها را كنترل كنيم، 
در حوزه درمان و بيمارستان سازي هم به نقطه اي برسيم 
كه در صورت بروز اين حوادث ناگهاني با مس��ائلي چون 
كمبود تخت و فضا براي بيماران مواجه نشويم. در عين حال 
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت اعالم كرد 
كه حدود ۴۴ هزار تخت بيمارستاني نيز در حال ساخت 
است كه بخشي در حال توسعه و بخش ديگري تخت هاي 
جديد هستند كه در اختيار بيمارستان ها قرار مي گيرند. 
از اين تعداد ۸ هزار تخت تا پايان امسال و ۶ هزار تخت نيز 
ظرف سال آينده به بهره برداري مي رسند تا در مجموع ۱۴ 

هزار تخت بيمارستاني به بهره برداري برسد.
اجراي اين پروژه ها در حالي اس��ت كه همچنان مشكل 
كمبود تخت بيمارستاني در كش��ور وجود دارد و در عين 

حال برخي بيمارس��تان ها به ويژه در ش��هرهاي بزرگي 
چون تهران فرس��وده بوده يا در مناطقي قرار دارند كه در 
زمان وقوع بحران امكان دسترس��ي به آنها وجود نخواهد 
داشت يا دسترسي به آنها بس��يار زمان بر و دشوار خواهد 
بود. از طرفي اتمام پروژه هاي عمراني در كشورمان بسيار 
زمان بر بوده كه اين موضوع هم در ايجاد چالش براي ارايه 
خدمت به مردم در زمان بحران، دخيل است. البته معاون 
توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت چندي پيش در 
نشستي خبري با اشاره به پويش ۲۰.۵۰ كه قرار است طي 
آن پروژه هاي بهداشتي و درماني تا سال ۹۹ افتتاح شوند، 
گفت: تا پايان سال، ۶۰ پروژه بيمارستاني با ۶ هزار و ۹۶۲ 
تخت بيمارستاني در قالب توسعه و احداث به بهره برداري 
مي رس��انيم. همچنين ۶۲ پروژه بيمارستاني با ظرفيت 
۷ هزار و ۶۲۴ تخت تا س��ال ۹۹ تكميل خواهند شد و در 
عين حال از امروز تا پايان سال ۹۹، ۱۲۲ پروژه با ۱۴ هزار و 
۷۰۰ تخت به بهره برداري خواهيم رساند. تقوي نژاد افزود: 
همچنين ۳۹ پروژه كلينيك ويژه ب��ا زيربناي ۹۰ هزار و 
۷۰۰ مترمربع تا اسفند سال جاري تكميل مي شود و ۳۴ 
پروژه كلينيك ويژه با زيربناي ۸۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع تا 
پايان سال ۹۹ بهره برداري مي ش��ود. افزون بر اين هفت 
پروژه بلوك زايمان با ظرفيت ۷۳ تخت تا اس��فند ۹۸ به 
بهره برداري مي رسد و ۹ پروژه بلوك زايمان با ظرفيت ۱۷۳ 
تخت در س��ال ۹۹ تكميل مي كنيم. همچنين ۱۷ پروژه 
مركز بيماري خاص با ظرفيت ۱۱۸ تخت تا پايان اسفند 
۹۷ بهره برداري مي شود و ۱۱ پروژه مركز بيماري خاص با 
ظرفيت ۶۰ تخت در سال ۹۹ تكميل خواهد شد. تقوي نژاد 
تاكيد كرد: مجموعا پروژه هايي كه تا پايان سال جاري و طي 
اين پويش به بهره برداري مي رسند تاكنون ۴۰۰۰ ميليارد 
تومان هزينه ساخت شان بوده و همچنان ۱۷۰۰ ميليارد 
تومان اعتبار مورد نيازش��ان است. همچنين حدود ۲۳۸ 
پروژه در بخش بيمارستاني داريم كه ۴۳ هزار و ۶۰۰ تخت را 
دربرمي گيرد و اعتبار مورد نياز براي ساخت بيمارستان هاي 

در حال احداث ۳۲ هزار ميليارد تومان است.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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پارلمان شهري پايتخت به صدور »برات كارت« 2 هزار ميليارد توماني راي داد

مديريت بدهي هاي شهرداري با ابزار مالي جديد
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

 بررسي دس��تورالعمل حصار كارگاهي در پروژه هاي 
ساختماني، يك فوريت مجوز صدور برات كارت براي 
تامين منابع مالي ش��هرداري، يك فوريت استفاده از 
نتايج مطالعات ترافيكي در صدور پروانه ساختمان هاي 
بزرگ مقياس و يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران 
ب��ه ارايه اليحه حفاظت از مي��راث معماري معاصر از 
مصوبات جلسه ديروز شوراي شهر تهران بود. همچنين 
بررسي نامگذاري ده معبر و خيابان نيز در اين جلسه 

انجام شد.
به گ��زارش »تعادل«، يك��ي از معض��ات كليدي 
ش��هرداري تهران رق��م باالي بدهي ه��اي اين نهاد 
است كه ميراث مديريت 12 س��اله قاليباف بر شهر 
تهران محسوب مي ش��ود و عما دست شهرداري را 
براي انجام پروژه هاي مهم و تاثيرگذار بس��ته است. 
يعني ش��هرداري چ��اره اي ندارد ج��ز اينكه بخش 
زي��ادي از درآمدهاي خود را ب��راي پرداخت ديون 
كنار بگذارد. به خصوص ديون مربوط به بانك ها كه 
به دليل س��ود تعيين شده هر روز بر ميزان آن اضافه 
مي شود. اعضاي شوراي پنجم شهر تهران از شهريور 
1۳۹۶ كه س��كان اداره پايتخت را بر عهده گرفتند، 
اعام كردند كه گذش��تگان ۵2 هزار ميليارد بدهي 
روي دست شهرداري گذاشته اند، البته محمد علي 
نجفي، شهردار اول اصاح طلبان؛ محمد علي افشاني، 
شهردار دوم و پيروز حناچي ش��هردار سوم شوراي 
پنجم هر بار رقم متفاوتي براي بدهي ها اعام كردند 
و در ح��ال حاضر به گفته محم��ود ميرلوحي، عضو 
شوراي شهر تهران بدهي هاي شهرداري ۶۹ هزار و 

۹۴۵ ميليارد تومان است.
به گفته اعضاي شوراي ش��هر بخش عمده اي از اين 
بدهي  به بانك ها اس��ت و تقريبا شهرداري تهران به 
همه بانك ها بدهكار است. بخش ديگري از بدهي ها 
نيز مربوط به بدهي ش��هرداري تهران به اش��خاص 
حقيقي و حقوقي اس��ت. محمود ميرلوحي قبا در 
اين باره به »تعادل« گفته بود: »بنا داريم ش��رايطي 
را فراهم  كنيم تا س��االنه ۶ هزار ميليارد تومان براي 
بدهي ها تامين كنيم تا رقم بدهي روي اين عدد بماند  
وگرنه بدهي ها مرتبا زايش دارد و اين بدهي ها روزانه 
يك ميليارد و ۷۰۰ هزار تومان رشد مي كند. در تاش 
هستيم اين بدهي ها تثبيت شود و با شناسايي منابع 

درآمدي موثر آنها را پرداخت كنيم.«
سال گذشته ش��هرداري براي پرداخت اين بدهي ها 
كه عمدتا مربوط به گذشته است، مرحله بندي كرد 
و بر اس��اس ميزان بدهي از كمترين مبلغ شروع به 
پرداخت كرد. از سوي ديگر، دوباره كارگزاري ها نيز 
فعاليت خود را از سر گرفتند و پيمانكاراني كه بيش 
از ۵۰۰ ميليون تومان طلب دارن��د به كارگزاري ها 
معرفي مي ش��وند. روز گذش��ته نيز اعضاي شوراي 
ش��هر راه جديدي براي پرداخت دي��ون پيش پاي 
ش��هرداري تهران قرار دادند و ب��ا يك فوريت اليحه 

مجوز صدور برات كارت تا س��قف 2 ه��زار ميليارد 
تومان به منظور تامين منابع مالي مورد نياز شهرداري 
تهران براي مديريت بدهي هاي شهرداري موافقت 
كردند.عبدالحمي��د امامي، معاون مال��ي و اقتصاد 
ش��هري ش��هرداري تهران در تش��ريح اي��ن اليحه 
گفت: در راس��تاي ماده ۳1 مصوبه برنامه ۵ س��اله 
توسعه ش��هر تهران و بند ب تبصره ۴ مصوبه بودجه 
س��ال ۹8 به ش��هرداري تهران اجازه داده مي شود، 
 براي مديري��ت بدهي ها با ارايه مس��تندات، رعايت 
آيين نامه مالي و معاماتي ش��هرداري ها با طرفيت 
بانك ها و موسس��ات عامل به عنوان برات گير، طبق 
قوانين و مقررات، نسبت به صدور برات كارت، حداكثر 
تا س��قف مبلغ 2 هزار ميليارد تومان، مطابق ضوابط 
شهرداري و ساير قوانين و مقررات باالدستي، اقدام و 

پس از تحقق در جداول بودجه منعكس كند.
او اف��زود: در تبص��ره اي��ن اليحه همچني��ن آمده، 
شهرداري مجاز اس��ت به منظور استفاده از خدمات 
بانك ها و موسس��ات عام��ل، به عنوان ب��رات گير، 
حداكثر ت��ا ۴ درصد كارمزد از مح��ل رديف بودجه 
بازپرداخت وام ها نزد معاونت مالي و اقتصاد شهري 
هزينه كند. در نهايت ي��ك فوريت اين اليحه بدون 

مخالف به تصويب رسيد.

حصار كارگاهي در پروژه هاي ساختماني
در ادام��ه »ي��ك فوريت طرح دس��تورالعمل حصار 

كارگاهي در پروژه هاي ساختماني« روي ميز شوراي 
ش��هر قرار گرفت. بهاره آروين در دفاع از يك فوريت 
اين طرح با اشاره به اينكه متاسفانه حصار كارگاهي 
برخي س��اختمان هاي در حال س��اخت در شهر به 
گونه اي است كه بخشي از خيابان و كوچه را مسدود 
مي كند، گفت: اين در حالي است كه اشغال معبر به 
هر دليلي بر اساس اس��ناد باالدستي ممنوع است و 

بايد اين اشغال توسط ماموران شهرداري رفع شود.
او با بيان اينكه متاس��فانه اين حصارهاي كارگاهي 
به اقتصادهاي خرد دامن زده اند و عما ش��رايط بده 
و بس��تاني را با ماموران شهرداري ايجاد كرده است، 
افزود: م��ا بايد خيل��ي زودتر به اي��ن موضوع توجه 
مي كردي��م اما اگ��ر بتوانيم در اين روزه��اي پاياني 
س��ال دس��تورالعمل حصارهاي كارگاهي را تدوين 
كنيم مي توانيم از سال ۹۹ اين مهم را اجرايي كنيم 
و جريمه هايي را براي آنه��ا در نظر بگيريم. اعضاي 
شوراي شهر تهران به دليل وجود برخي ابهامات، به 
يك فوريت اين طرح راي ندادند و طرح دستورالعمل 
حصار كارگاهي در پروژه هاي ساختماني براي بررسي 
بيشتر به كميسيون برنامه و بودجه برگشت داده شد.

 صدور پروانه ساختمان هاي بزرگ مقياس
در ادامه جلس��ه ي��ك فوريت طرح الزام ش��هرداري 
تهران به اس��تفاده از نتايج مطالع��ات ترافيك قبل 
از صدور پروانه براي س��اختمان هاي بزرگ مقياس 

گروه »ج« و »د« روي ميز بررس��ي ش��وراي ش��هر 
ق��رار گرف��ت. محمد س��االري رييس كميس��يون 
معماري و شهرس��ازي شوراي ش��هر در دفاع از يك 
فوري��ت اين طرح گفت: متاس��فانه طي س��ال هاي 
اخي��ر س��اخت برخ��ي از س��اختمان هاي تجاري 
پ��ر ت��ردد، عارضه ه��اي ترافيكي براي ش��هر ايجاد 
 كرده اس��ت. در حالي ك��ه اگر قبل از ص��دور پروانه 
عارضه سنجي ترافيكي انجام شود و در مطالعات اين 
گره هاي ترافيكي مشخص شود مي توانيم پروانه براي 

ساخت يك ساختمان بزرگ تجاري ندهيم.
او با اش��اره به قوانين باالدس��تي كه در اس��تفاده از 
پيوس��ت هاي ترافيكي در هنگام صدور پروانه تاكيد 
شده است، گفت: پيش از اين نيز قبل از صدور پروانه 
از معاونت مربوطه استعام مي شد و اگر پاسخ مثبت 
نبود پروانه صادر نمي شد و بر همين اساس مي خواهيم 
 با اس��تناد به اين طرح براي س��اختمان هاي بزرگ و 

پر مراجعه حتما استعام ترافيكي بگيريم.
س��االري افزود: البته برخي ها نگران طوالني ش��دن 
فرآيند صدور پروانه هستند كه معاونت حمل و نقل 
مي تواند اين مساله را به بخش خصوصي واگذار كند 
تا زمان آن كمتر ش��ود و البته دقت داشته باشيد كه 
اين دس��تورالعمل تنها براي س��اختمان هاي گروه 
»ب« )هزار تا ۵هزار( متر و گروه »ج« )۵هزار متر به 
باال( اس��ت. اين طرح با موافقت اعضاي شوراي شهر 

به تصويب رسيد.

   فروش اموال شهرداري مستلزم اخذ مجوز
حجت نظري، عضو كميس��يون فرهنگي- اجتماعي 
ش��وراي ش��هر تهران نيز در تذكري تاكي��د كرد كه 
ش��هرداري تهران بايد براي فروش بناها و اموال خود 
از ش��ورا مجوز بگيرد.او در اين باره گفت: مطابق بند 
۳ جزء ب ماده واحده سياست هاي اجرايي و الزامات 
تدوين اليحه بودجه س��ال 1۳۹8، شهرداري تهران 
مكلف است اماك قابل واگذاري را به شوراي اسامي 
شهر تهران ارايه كند. متاس��فانه اين ليست هنوز به 
شورا ارايه نشده اس��ت و در اين شرايط آگهي فروش 
خانه اقدسيه نيز منتشر شده اس��ت. بنابراين تاكيد 
مي كنم كه نه  فقط عمارت اقدس��يه، بلكه هيچ كدام 
از اماكي كه به فروش مي رسد، مطبق اراده شورا در 
ليست مورد اشاره لحاظ نشده است. او ادامه داد: طبق 
بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها و نيز بند 1۴ ماده 8۰ 
قانون تشكيات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسامي 
كشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1۳۷۵ 
و اصاحات بعدي آن، شهرداري بايد براي فروش اين 
بنا از شوراي اسامي شهر مجوز بگيرد. درحالي كه تا 
اين لحظه چنين مجوزي اخذ نشده و فرآيند مزايده 
آغاز شده است، مزايده اين بنا كه روز چهارشنبه 2۳ 
بهمن ماه آغاز شده، خاف قانون بوده و هرچه سريعتر 

بايد ملغي شود.

گزارش هاي غيرشفاف 
درباره كتابخانه هاي عمومي 

زه��را صدراعظم نوري، عضو كميس��يون س��امت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر نيز درباره 
اختاف در نحوه محاس��به و هزينه كرد نيم درصدي 
كتابخانه هاي عموم��ي و پرداخت مبالغ��ي بيش از 
درآمدهاي س��رمايه هاي نقدي ش��هرداري تهران از 

حساب متمركز شهرداري تذكر داد.
نوري در اين باره توضيح داد: بر اس��اس ماده ۶ قانون 
تأسيس كتابخانه هاي عمومي كشور از محل نيم درصد 
از درآمدهاي مس��تمر نقدي محقق شده شهرداري 
)بدون احتس��اب منابع غيرنق��دي و منابع حاصل از 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و دارايي هاي مالي(، 
بايد براي نگهداري كتابخانه هاي عمومي شهر هزينه 
شود.نوري با اشاره به اعتبار ساالنه اي كه براي توسعه 
و نگهداري كتابخانه ها در نظر گرفته مي شود، گفت: 
ساالنه اعتبار قابل ماحظه اي عاوه بر سهم نيم درصد 
صرف توسعه و نگهداري آنها مي شود اما متاسفانه در 
سال هاي گذشته نهاد كتابخانه هاي عمومي به دليل 
اختاف در نحوه محاسبه و هزينه كرد نيم درصد و عدم 
پيگيري جدي شهرداري مبالغي بيش از درآمدهاي 
سرمايه هاي نقدي شهرداري تهران از حساب متمركز 
ش��هرداري برداش��ت كرد و اين موارد طي سال هاي 
مختل��ف در مجم��وع بالغ ب��ر 2۰۰ ميلي��ارد تومان 
پيش بيني مي ش��ود كه متاسفانه عمدتا صرف موارد 

ديگر يا شهرهايي غير از تهران نيز مي شود.

۴۰۰ ليتر بنزين نوروزي تاكسي هاي بين شهري
مديركل مسافري سازمان راهداري از اختصاص ۴۰۰ 
ليتر بنزين يارانه اي در اسفند امسال و فروردين ۹8 

به تاكسي هاي بين شهري خبر داد.
داريوش باقرجوان در گفت وگو با مهر درباره اختصاص 
سهميه سوخت به تاكسي هاي بين شهري بر اساس 
پيماي��ش اظهار كرد: اي��ن اتفاق از ماه اس��فند رخ 
مي دهد و در بهمن ماه ۷۵۰ ليتر س��وخت يارانه اي 
به كارت هوش��مند تاكس��ي هاي بين شهري پاك 

»ع« واريز شد.
او افزود: از ماه آينده ۴۰۰ ليتر به عنوان كف سهميه 
به كارت س��وخت تاكس��ي هاي بين ش��هري واريز 

مي ش��ود كه به عنوان تنخواه آنها منظور مي ش��ود، 
 م��ازاد بر اين ۴۰۰ ليتر نيز ه��ر چه قدر كه پيمايش 
و صدور صورت وضعيت داش��ته باش��ند، به صورت 
مابه التفاوت نرخ س��وخت يارانه اي با سوخت آزاد به 
شماره شباي رانندگان كه در سامانه كارت هوشمند 
آنها ثبت ش��ده، به ص��ورت اعتب��اري و صرفًا قابل 
استفاده در جايگاه هاي سوخت، شارژ مي شود و قابل 

سوخت گيري است.
مديركل حمل و نقل مسافري سازمان راهداري حمل 
و نقل جاده اي ادامه داد: اين ۴۰۰ ليتر در ماه هاي آتي 
به تدريج حذف مي شود ولي فعا امكان صفر كردن 

آن به يك باره وجود ندارد چون هنوز برخي شركت ها 
براي تاكسي هاي بين شهري كه در مسافت شهرهاي 
نزديك يا روستاها فعاليت مي كنند، صورت وضعيت 
صادر نمي كنند ولي به تدريج كه سامانه هاي صدور 
صورت وضعيت ها يكپارچه شد، اين ۴۰۰ ليتر بنزين 

يارانه اي و تنخواه، حذف مي شود.
اين مقام مس��وول تصريح كرد: وزارت نفت و وزارت 
كش��ور قرار اس��ت براي فروردين ماه و س��فرهاي 
ن��وروزي نيز اي��ن ۴۰۰ ليت��ر را به كارت س��وخت 
رانندگان تاكسي هاي بين شهري واريز كنند ولي هر 
چه قدر كه در ايام نوروز كار كنند و پيمايش داشته 

باش��ند، از س��وي اين دو وزارتخانه ميزان پيمايش 
 آنها محاسبه ش��ده و مابه التفاوت نرخ سوخت آزاد 
و ياران��ه اي به كارت هوش��مند آنها واري��ز اعتباري 
مي شود. س��قف آن نيز، ميزان پيمايش آنها خواهد 
ب��ود و رقم خاصي ب��ه عنوان س��قف در نظر گرفته 

نشده است.
او در خصوص تاكسي هاي پاك »ع« فرودگاه امام 
خميني )ره( هم يادآور ش��د: تاكسي هاي فرودگاه 
حضرت امام هم مانند ساير تاكسي هاي پاك »ع«، 
در سه ماه اخير ۷۵۰ ليتر سوخت دريافت كرده اند؛ 
اما قرار شده از اين پس شركت هاي تاكسيراني فعال 

در فرودگاه امام صورت وضعيت براي اين تاكسي ها 
صادر كنند تا تخصيص س��هميه سوخت آنها نيز بر 

اساس پيمايش باشد.
باقرج��وان ادامه داد: ب��راي تاكس��ي هاي فرودگاه 
امام قرار اس��ت ضراي��ب خاصي به عنوان س��هميه 
سوخت پيمايشي در نظر گرفته شود از جمله اينكه 
تاكسي هاي فرودگاه امام عمدتًا پس از انتقال مسافر 
به ته��ران، يك س��ر خالي برمي گردن��د؛ همچنين 
ترافيك درون شهري براي تاكسي هاي فرودگاه امام 
نيز در نظر گرفته مي ش��ود تا در ح��ق آنها اجحافي 

صورت نگيرد.

قيمت خانه هاي كلنگي 86 درصد افزايش يافت 

3  چالش جديد سازندگان مسكن
گروه راه و شهرسازي| 

درحالي كه براس��اس تازه ترين گ��زارش مركز آمار، 
متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا خانه كلنگي 
در فصل پاييز نس��بت به مدت مشابه سال قبل ٨٦.٣ 
درصد رشد داش��ته است؛ به گفته سازندگان، مالكان 
زمين هم به دنبال افزايش س��هم خود در مش��اركت 
هستند. در اين ميان، رش��د ۳۰ درصدي هزينه هاي 
مربوط به صدور پروانه هاي ساختماني و سختگيري ها 
براي فروش تراكم، بار روي دوش سازندگان مسكن را 

بيش از پيش سنگين كرده است.
ش��رايط ساخت و س��از براي س��ازندگان به اندازه اي 
سخت شده است كه دبيركانون سراسري انبوه سازان 
از احتمال ورشكستگي صنعت ساخت و ساز مي گويد 
و سرمايه گذاران ساختماني نسبت به آينده كوتاه مدت 

فعاليت در اين حوزه نااميد هستند. 
نتايج يك نظرسنجي نشان مي دهد، مراجعه مالكان 
اماك كلنگي به س��ازنده ها براي تخريب و مشاركت 
كاهش چشم گيري پيدا كرده و از طرف ديگر، فروش 
واحدهاي نوس��از هم با افت قابل توجهي مواجه شده 
اس��ت و برهمين اساس س��ازنده ها مجبور به كاهش 

سرعت ساخت و تكميل شده اند. 

   افزايش قيمت زمين
براس��اس گزارش مركز آمار ايران، متوسط قيمت هر 
متر زمين يا خانه كلنگي در تهران در فصل پاييز امسال 
18 ميليون و ۷۳۳ هزار تومان شده كه نسبت به مدت 
مشابه پارسال بيش از 8۶.۳ درصد افزايش يافته است.

متوس��ط قيمت فروش هر مترمربع زمي��ن يا زمين 

ساختمان مس��كوني كلنگي معامله ش��ده از طريق 
بنگاه هاي معامات ملكي در شهر تهران 18 ميليون 
و ۷۳۳ هزار تومان با ميانگين مساحت ٢٤٥ مترمربع 
بوده كه نس��بت به فصل قبل ٠,٤ درصد و نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل 8۶ درصد رشد كرده است.اين 
رقم درحالي است كه متوسط قيمت فروش هر مترمربع 
زيربناي مس��كوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي 
معامات ملكي در شهر تهران 1۳ ميليون و ۶۰۴ هزار 
تومان با ميانگين مساحت 8۶ متر مربع و متوسط عمر 
بناي 11 سال بوده كه نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد 
و نسبت به مدت مش��ابه پارسال ۴۴.8 درصد افزايش 

يافته است.

  درخواست براي تغيير فرمول مشاركت
فرمول محاس��به مشاركت در س��اخت در هر منطقه 
بر مبناي »قيمت هر مترمربع آپارتمان نوس��از در آن 
منطقه« قرار دارد. با توج��ه به اين اصل، اگر ميانگين 
قيمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در منطقه اي كه قرار 
است، مشاركت در ساخت آن جا انجام شود تا ۴ ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان باشد، معموال تقسيم سود به صورت 

برابر )۵۰-۵۰( انجام مي شود.
 در غير اين صورت، اگر متوس��ط قيمت هر مترمربع 
آپارتم��ان نوس��از در آن منطقه بي��ن ۴٫۵ ميليون تا 
۵٫۵ ميليون تومان باش��د، ميزان سود تغيير كرده و 
سهم مالك زمين ۵۵ درصد و سهم سازنده ۴۵ درصد 
محاسبه مي ش��ود، در حال حاضر و با افزايش قيمت 
زمين زمزمه هايي از درخواس��ت مالكان براي افزايش 
سهم در ساخت و ساز به گوش مي رسد، عبدالهي عضو 

انجمن انبوه سازان در گفت وگو با فارس بيان مي كند: 
اين روزها توليدكنندگان مسكن گايه جديدي دارند و 
آن هم اين است كه در ماه هاي اخير به دليل رشد قيمت 
زمين نسبت به سال ۹۷ مالكان زمين در پي اين افزايش 
قيمت دنبال افزايش سهم خود از مشاركت در ساخت 
هس��تند و در مقابل توليدكنندگان مسكن با مشكل 

فروش آپارتمان نوساز به متقاضيان روبرو هستند.

   نابساماني در قيمت مصالح ساختماني 
عاوه ب��ر افزايش قيمت زمين، نابس��اماني در قيمت 
مصالح و بي توجهي دولت به اين موضوع به رشد قيمت 
س��اخت پروژه هاي مسكن منجر ش��ده است و با اين 
شرايط ديگر توجيه اقتصادي براي ساخت مسكن در 
كشور وجود ندارد و ركود برساخت و ساز حاكم مي شود.

فرش��يد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان 
درگفت وگو با تس��نيم با انتقاد از عملك��رد وزارتخانه 
صمت و راه و شهرسازي در عدم نظارت بر توزيع مصالح 
س��اختماني مي افزايد: گراني نهاده هاي ساختماني، 
ساخت و ساز مسكن را به ورطه نابودي و ورشكستگي 
كشانده اس��ت.طي 1۰ روز گذشته قيمت آهن آالت 
حدود 2۰ درصد افزايش يافته اس��ت، مس��اله اي كه 
ساخت وسازها و برنامه سازندگان مسكن را تحت تاثير 
مستقيم قرار داده است، درواقع نبود مواد اوليه و عدم 
كنترل در سيس��تم توزيع مواد اوليه براي كارخانه ها 
موجب به هم خوردن قيمت ها در اين بخش شده است.

فرش��يد پورحاجت با انتق��اد از دول��ت در اين زمينه 
مي گوي��د: وزارت صم��ت، وزارت راه و شهرس��ازي و 
دس��تگاه هاي نظارتي صنعت س��اختمان كشور را به 

ورطه نابودي كش��انده اند و همه چيز را رها كرده اند.او 
ادامه مي دهد: عاوه بر قيمت آهن آالت، س��يمان هم 
روند وحشتناك افزايش قيمت را سپري مي كند و كسي 
هم پاسخگوي مردم نيست.پورحاجت تاكيد مي كند:  با 
وضعيتي كه به وجود آمده سازندگان مسكن به سمت 
ورشكس��تگي و تعطيلي كارگاه ها پيش مي روند.دبير 
كانون سراسري انبوه سازان با انتقاد از عدم نظارت بر روند 
توزيع مصالح ساختماني در بازار اظهار مي كند: كساني 
كه مسكن ساخته اند در معرض ورشكستگي قرار دارند 

و مسكني را كه فروخته اند نمي توانند جايگزين كنند.

  رشد 30 درصدي هزينه هاي صدور پروانه 
جدا از نابساماني بازار مصالح و افزايش قيمت زمين و 
درخواست مالكان براي رشد سهمشان در ساختمان 
ساخته شده، ايرج رهبر، نايب رييس انجمن انبوه سازان 
از سخت گيري شهرداري ها براي فروش تراكم انتقاد 
مي كند و مي گويد: از هفته گذشته هزينه هاي صدور 

پروانه س��اختماني ۳۰ درصد رشد داشته است.رهبر 
ادامه مي دهد: البته بايد جديت شوراي شهر را در مجبور 
كردن شهرداري به رعايت قانون و رعايت طرح تفصيلي 
ستود، به هر حال براس��اس تصميم جديد مسووالن 
شهري قرار است تا طرح تفصيلي به خوبي رعايت شود 

و سازنده ها هم خاف نكنند.
به گفته او، شهرداري ها متاسفانه در گذشته به نوعي 
براي خود خودمختاري تش��كيل داده بودند و هر جا 
كه دوست داشتند، اقدام به صدور پروانه و به هر تعداد 
طبقات مي كردند، اما سختگيري شوراي شهر موجب 
ش��ده تا شهرداري ها و به خصوص ش��هرداري تهران 

ضوابط شهرسازي را رعايت كنند.
رهبر مي گويد: قطعا اين س��خت گيري بسيار خوب 
خواهد بود، اما برخي س��ازنده ها قيمت آن واحدهاي 
مسكوني كاهش يافته در دستور نقشه را روي قيمت 
مسكن سرش��كن خواهند كرد و از سوي ديگر توليد 

مسكن كاهش بيشتري خواهد داشت.
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تاالر گفت وگوي شهري 
راه اندازي شد

با توجه به اهميت مش��اركت ش��هروندان تهراني 
در فرآين��د تهي��ه و تصويب طرح ه��ا و پروژه هاي 
شهرس��ازي، »تاالر گفت وگو ش��هري« معاونت 
شهرسازي و معماري راه اندازي شد كه بر اين اساس 
طرح هاي موضوعي و موضعي در نقش��ه مكان نما 
براي عموم ش��هروندان قابل دسترس��ي است.به 
گزارش ايلنا، عبدالرضا گلپايگاني معاون شهرسازي 
و معماري در اين باره گفت: عاوه بر تاالرگفت وگوي 
شهري، سامانه اي نيز به منظور پاسخ به پرسش هاي 
شهروندان طراحي شده است.گلپايگاني گفت: در 
اين سامانه كارشناس��ان فني معاونت شهرسازي 
و معماري پس از دريافت س��واالت ش��هروندان و 
طبقه بندي س��واالت، آنها را به دست كارشناسان 
مرتبط با موضوع مي سپارند تا راه حل هاي كارشناسي 
به ش��هروندان ارايه شود و موضوعات طرح شده در 
كمترين زمان ممكن مورد رسيدگي و بررسي قرار 
گيرند.الزم به ذكر است شهروندان تهراني با مراجعه 
 به سايت معاونت شهرس��ازي و معماري به آدرس
 shahrsazi.tehran.ir مي توانن��د ب��ه 
تاالر گفت وگو ش��هري و س��امانه پرسش و پاسخ 

دسترسي پيدا كنند.

15 درصد مديران شهرداري 
تهران زن هستند

حامد مظاهريان، معاون شهردار تهران با بيان اينكه 
زنان 1۵درصد پست هاي مديريتي شهرداري تهران 
را در اختي��ار دارند، گفت: م��اك انتخاب مديران 

شهري صاحيت است نه جنسيت.
به گزارش ايلنا، مظاهريان درباره كنفرانس س��ال 
1۹۹۵ يونس��كو با عنوان »تحصيات زنان راهي 
به س��وي توانايي« اظهار كرد: مديريت شهري نيز 
در دوره كنوني همواره ضم��ن باور عميق به اصل 
ضرورت استيفاي سهم شايسته بانوان در اداره شهر، 
به دنبال فراهم سازي فرصت هاي واقعي و عملياتي 

براي مشاركت آنان بوده است.
او افزود: ماده ۷۴ برنامه سوم توسعه شهر تهران بر 
افزايش ميزان حضور و ارتقاي زنان در پس��ت هاي 
مديريتي شهرداري تاكيد دارد. آمارها نشان مي دهد 
كه در طول بيش از 1۰سال گذشته و به ويژه در دوره 
پنجم مديريت شهري، سهم بانوان در بدنه شهرداري 
تهران همواره و به آرامي روبه افزايش بوده و اكنون 

حدود 2۰ درصد كاركنان را شامل مي شود.
او با تاكيد بر جهش قابل ماحظه س��هم بانوان در 
پست هاي مديريتي در طول دو سال گذشته گفت: 
هم اكنون در دوره مديريت شهري جديد حدود 1۵ 
درصد پست هاي مديريتي شهرداري تهران، )معادل 

۷۰۳ پست( به بانوان اختصاص يافته است.
مظاهري��ان، تدوي��ن م��دل شايس��تگي مديران 
اختصاصي بانوان، تربيت ارزيابان حرفه اي، تدوين 
الگوي برنامه توسعه فردي ويژه بانوان را از برنامه هاي 
درنظرگرفته شده در حوزه تقويت و توانمندسازي 
بانوان شاغل در ش��هرداري تهران برشمرد و افزود: 
همچنين برنامه هاي كانون ارزيابي و توسعه امسال 
براي 1۰ نفر از بانوان انجام شد و پيش بيني مي شود 
كه در سال ۹۹ براي 1۰۰ نفر از بانوان اجرايي شود.

به گفته معاون شهردار تهران، مبناي انتخاب مديران 
بايد فارغ از جنسيت و بر اساس صاحيت افراد باشد. 
مديريت شهري تاش دارد زمينه اي را فراهم كند تا 
بانوان بتوانند توانايي هاي خود را ارتقاء داده و نقش 

خود را در اداره شهر به درستي ايفا كنند.

كمك 10 ميليارد توماني 
شهرداري براي انتخابات مجلس

علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران از كمك 1۰ 
ميليارد توماني شهرداري براي برگزاري يازدهمين 

دوره انتخابات مجلس شوراي اسامي خبر داد.
به گزارش فارس، سخنگوي ش��وراي شهر تهران 
درباره كمك شهرداري به انتخابات مجلس اظهار 
كرد: ش��هرداري رديف ثابت بودجه اي براي كمك 
به برگزاري انتخابات دارد و بر همين اساس حدود 
1۰ ميليارد تومان براي برگزاري يازدهمين دوره از 
انتخابات مجلس شوراي اسامي كمك خواهد كرد.

او اف��زود: ش��هرداري در اين زمينه همراه با س��اير 
نهادهاي عمومي و دستگاه هاي اجرايي به وظايف 
خود عمل مي كند و كمك 1۰ ميلياردي شهرداري 

هيچ ارتباطي با تبليغات مجلس ندارد.

برف و باران تا جمعه در كشور
مدير پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي 
با بي��ان اينكه از بعدازظهر ديروز )يكش��نبه( در 
شمال غرب و به تدريج غرب كشور، شاهد بارش 
برف و باران و وزش باد خواهيم بود، گفت: كوالك 
ب��رف، لغزندگي جاده ها، كاه��ش ديد و اختال 
در تردد جاده اي از پيامدهاي س��امانه بارش��ي 

جديد است.
صادق ضيايي��ان در گفت وگو با ف��ارس، افزود: 
امروز )دوشنبه( اين سامانه عاوه بر غرب درياي 
خ��زر، ش��مال غرب و غ��رب كش��ور در دامنه و 
ارتفاعات زاگرس مركزي، ارتفاعات و دامنه البرز، 
شمال شرق كشور و سواحل خزر فعال خواهد بود و 
اواسط وقت روز سه شنبه اين سامانه از شمال شرق 

كشور خارج مي شود. 
ضياييان اظهار كرد: روز دوشنبه در ايام و جنوب 
غرب كش��ور وزش باد ش��ديد خواهيم داشت، 
همچنين روز سه شنبه در سيستان و بلوچستان و 
شرق كرمان وزش باد شديد پيش بيني مي شود. 
او ادامه داد: روز چهارشنبه سامانه بارشي ديگري 
به تدريج وارد كش��ور مي شود و موجب بارش در 
استان هاي واقع در شمال غرب، غرب و جنوب غرب 
كشور مي شود و به تدريج در اوايل شب، دامنه هاي 
جنوبي الب��رز واقع در اس��تان هاي البرز، تهران، 

زنجان و قزوين را دربرخواهد گرفت. 
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فعاالن اقتصادي در حضور وزير كار مطرح كردند

طلسماصالحقانونكارچهزمانيشكستهميشود؟
تعادل|  گروه بازرگاني| 

»اصالح قانون جاري كار و تامين اجتماعي« به عنوان يك 
مطالبه جدي از سوي صاحبان كسب وكار در نشست هيات 
نمايندگان اتاق ايران مطرح شد. در همين رابطه، حسين 
سالح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني، با بيان اينكه80 درصد 
گاليه فعاالن اقتصادي و پرونده هاي موجود در ديوان عدالت 
اداري در سه حوزه »ماليات، تامين اجتماعي و روابط كار« 
است، در اظهاراتي بيان كرد: هرچند كه اصالح اين روند به 
نفع توليد است، اما گويا اصالح قانون كار وتامين اجتماعي 
طلسم شده و به نتيجه نمي رسد. البته وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي كه در جمع فع��االن اقتصادي حضور يافته بود، 
اصالح قانون كار و تامين اجتماعي را با توجه به شرايط جديد 
بازار كار در جهان و تح��والت در نوع فعاليت هاي توليدي 
ضروري عنوان كرد. براساس اظهارات محمد شريعتمداري، 
اصالحات در دو سطح در حال انجام است كه بخش نخست 
شامل اصالحات اساسي وكالن است كه براي آن كارگروه 
پژوهشي تشكيل شده، اما در سطح ديگري كه قوانين حاضر 
نياز به اصالحات فوري تري دارد، در كميته دايمي سازمان 
تامين اجتماعي و وزارتخانه كار در دست اقدام است. در اين 
ميان رييس اتاق ايران يك پيشنهاد ديگر هم به وزير كار ارايه 
كرد كه آن احياي »شوراي عالي تامين اجتماعي« به منظور 
رفع مش��كالت بخش خصوصي بود. غالمحسين شافعي 
همچنين بر اين موضوع تاكيد كرد كه مديريت سازمان تامين 

اجتماعي بايد در اختيار ذي نفعان باشد نه دولت. 
نشست هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي و تعدادي از معاونان اين وزارتخانه برگزار شد. 
رييس اتاق ايران در ابتداي اين نشست، گفت: سازمان تامين 
اجتماعي در سال هاي اخير به داليل مختلف دچار مشكالت 
فراواني شده است. يكي از مشكالت بزرگ اين سازمان بحث 
مديريتي و هيات اعضاي آن است به طوري كه مديرعامل 
آن از سوي دولت انتخاب مي شود. اين موضوع باعث دخالت 
مستقيم دولت در اين سازمان است.  غالمحسين شافعي 
بيان كرد: فشارهايي از سوي دولت و غيردولت براي انتصاب 
افراد در پست هاي مختلف به واسطه شركت هاي متعدد در 
اين سازمان شكل مي گيرد. تركيب هيات امناي اين سازمان 
به گونه اي است كه سهم نمايندگان دولت در اين سازمان دو 
برابر مجموع سهم نمايندگان كارگري و كارفرمايي است، 
موضوعي كه در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد. در صورتي كه 
بايد بيمه شدگان نقش اصلي را در اين تركيب داشته باشند 
و دولت نيز مكلف به حمايت ش��ود. شافعي گفت: به طور 
كلي مي توان بيان داش��ت كه در بحث تصميم گيري هاي 
اقتصادي، نمايندگان دولت بر نمايندگان واقعي هر حوزه 
س��يطره پيدا كرده اند كه اين موضوع به عنوان يك چالش 

ساختاري در اقتصاد كشور مطرح است.  به گفته شافعي، 
امروز بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد بازگرداندن اصل 
سه جانبه گرايي به اركان اصلي تصميم گيري و نظارتي اين 
سازمان به عنوان يكي از مطالبات بر حق تشكل هاي كارگري، 
كارفرمايي و مستمري بگيران كه بخش اعظم تأمين مالي و 
تجهيز منابع اين سازمان را به عهده دارند، از طريق احياي 
شوراي عالي تأمين اجتماعي دنبال شود. رييس اتاق ايران، 
با ارايه آماري عنوان كرد: نسبت اشتغال به جمعيت آماده 
كار ايران در مقايسه با 187 كشور جهان در آمار ارايه شده از 
سوي بانك جهاني در سال 2019 نشان مي دهد كه ايران 
در رتبه 178 دنيا قرار دارد و اين نسبت برابر 38.5 است در 
حالي كه در بسياري از كشورهاي موفق و توسعه يافته اين 
نسبت 60 درصد يا بيشتر از آن است. شافعي همچنين به 
بحران سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگ ترين صندوق 
بيمه اي كشور و صندوق بازنشستگي كشوري اشاره كرد 
كه به واسطه پيشي گرفتن مصارف بر منابع، انباشت بدهي 
دولت، نداشتن نگاه بلندمدت و جامع نگر، با آينده اي ناپايدار 
روبرو شده اند. در پايان فعاالن اقتصادي از وزير تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي، اين سوال را مطرح مي كنند كه براي بهبود 
وضعيت صندوق هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري 
و جلوگيري از بحران هاي جدي تر در آنها چه اقداماتي انجام 

داده اند و چه راهكارهايي در نظر دارند؟

    طلسم اصالحات يك قانون كهنه
در ادامه اين نشست حسين س��الح ورزي نايب رييس اول 
اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مشكالت كارفرماها و كارگران 
با قانون كار گفت: شرايطي در 40 سال اخير به وجود آمده 
كه انگار قانون كار و تامين اجتماعي طلس��م شده و حتي 
اصالح قواني��ن آن، نتيجه نخواهد داد. از س��وي ديگر 80 
درصد گاليه هاي فعاالن اقتصادي در س��ه حوزه ماليات، 
تامين اجتماعي و روابط كار است. نگاهي به آمار پرونده هاي 
موجود در ديوان نشان مي دهد كه عمده آنها نيز در رابطه با 
همين موضوعات است. اين يعني هيچ يك از كاركردهايي 
كه براي قوانين كار و تامين اجتماعي متصور بوديم، محقق 
نشده است. از دولت تدبير و اميد انتظار داريم اصالح قانون 
كار و تامين اجتماعي هرچه زودتر در دستور كار قرار بگيرد.

    واكنش وزير به صحبت هاي فعاالن اقتصادي؟
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جمع فعاالن اقتصادي 
گفت: ام��روزه بايد به واحدهاي توليدي واقعي براي ادامه 
حركت كمك كنيم. حقوق مسلم سازمان تامين اجتماعي 
كه با مشكالتي براي پرداخت 3 ميليون و 300 هزار حقوق 
بازنشسته در هر ماه با مشكل مواجه است، ايجاب نمي كند 
چرخ واحد توليدي را از كار بيندازيم. با اين وجود در برخي 
بخش ها تخطي هم صورت مي گيرد. محمد شريعتمداري 
افزود: به طور مثال گفته ايم حسابرسي 10 ساله واحدها 
بايد تعطيل باشد اما همچنان شاهد حسابرسي در برخي 
بخش ها هستيم. وقتي علت آن را جويا مي شويم، مي گويند: 
زمان ابالغ بخشنامه در حال بررسي واحد بوديم و آن را ادامه 
داديم. بنابراين اعالم كرديم اگر حسابرسي واحد توليدي را 
تمام كرديد و متوجه مقداري بدهكاري شديد؛ آن را دريافت 
نكنيد. البته اين اقدام بدان معنا نيست كه مطالبه اي نداريم، 
اين مطالبه وجود دارد و در زمان رونق توليد وصول خواهد 
شد.  شريعتمداري همچنين با اشاره به اصالح قوانين جاري 
به نفع توليد گفت: حتما بايد به سمت اصالح قوانين از جمله 

قانون سخت و زيان آور برويم؛ در اينجا دنبال باال بردن سطح 
ايمني كار هستيم تا مشاغل كمتر سخت و زيان آور باشند. او 
با بيان اينكه در وضعيت خوبي از نظر پرداخت هاي كارگري 
نيستيم،   گفت: صندوق بيمه بيكاري 2 هزار ميليارد تومان 
كس��ري بودجه دارد و با افزايش روزافزون بيكاران مواجه 
هستيم. نسبت بيكاران به بيمه شدگان در حال افزايش 
است. رفع اين چالش نياز به همكاري كارفرمايان دارد تا 
در حد ممكن دس��ت به اخراج نزنند. او با اشاره به حذف 
خانواره��ا براي درياف��ت يارانه گفت: در مرحل��ه اول 12 
درصد حذف شدگان نس��بت به اين اقدام اعتراض كردند 
كه در مرحله دوم به 4.5 درصد رسيد.او درباره اصالحات 
ساختاري سازمان تامين اجتماعي نيز به ارايه توضيحاتي 
پرداخت وگفت: اين اصالحات در 2 سطح اجرايي مي شود. 
براي بخش اول شامل اصالحات اساسي و كالن، كارگروهي 
پژوهشي تشكيل شده اس��ت. در بخش ديگر كه نياز به 
اصالحات فوري تري دارد كميته دايمي در سازمان تامين 
اجتماعي و وزارت كار تشكيل شده است. او درباره حداقل 
و حداكثر دستمزد كارگران در سال آينده گفت: شاخص 
توليدكننده نشانه تورم آتي است و از آنجا كه اين شاخص 
هم داراي ثبات نسبي است و روند مطلوبي را طي مي كند، 
بنابراين روند تورم انتظاري را براي سال آينده باال پيش بيني 
نمي كنيم. اميدواريم تورم انتظاري در رقم هاي قابل قبولي 
كنترل شود. در همين چارچوب كميته دستمزد با بررسي، 
حداقل سبد معيشتي و حداقل دستمزد را به شوراي عالي 
كار ارايه خواهد داد. از سوي ديگر، مديرعامل سازمان تامين 
اجتماعي نيز در اين جلسه گفت: پيش بيني منابع و مصارف 
ما در سال جاري 126 هزار ميليارد تومان بود اما تا پايان سال 
به حدود 130 هزار ميليارد تومان مي رس��د؛ زيرا درصدد 
پرداخت بدهي هاي معوق خود هستيم. مصطفي ساالري 
افزود: در پايان اسفند سال گذشته با 43 هزار ميليارد تومان 
و خرداد امس��ال با 46 هزار ميليارد تومان بدهي انباشت 
مواجه شديم و در مجموع 30 هزار ميليارد تومان بدهي به 
بانك ها و 16 هزار ميليارد بدهي به مراكز درماني داشتيم اما 
توانستيم بخشي از اين بدهي ها را پرداخت كنيم. 10 هزار 
ميليارد تومان از بدهي به مراكز درماني را در خرداد و تير 
امسال پرداخت كرديم و مابقي را در هفته آينده پرداخت 
مي كنيم. او همچنين اعالم كرد:  5 هزار ميليارد تومان بابت 
پرداخت بدهي مراكز درماني از دولت تسهيالت گرفتيم و 
از منابع ديگر نقدينگي دريافت كرديم تا بدهي اين بخش 
را به صفر برسانيم. مطالبات بخش خصوصي را هم تا پايان 
شهريور پرداخت مي كنيم و مطالبات آنها براي مهر و آبان 
براي امسال را تعيين تكليف مي كنيم. بدهي بانكي را هم 

حتما كاهش خواهيم داد.
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 ممنوعيت فروش 
محصوالت دخاني

شاتا|معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان بوش��هر گفت: از 
تاريخ اول ارديبهش��ت م��اه 1399، هرگونه فروش 
محصوالت دخاني به اش��خاص فاقد پروانه كسب 
صنفي خرده فروش��ي ممنوع خواهد بود. ابوالقاسم 
محمد زاده افزود: به استناد دستورالعمل تبصره )4( 
الحاقي ماده )18( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، و 
همچنين تبصره ماده )7( قانون جامع كنترل و مبارزه 
ملي با دخانيات، توزيع و فروش محصوالت دخاني 
فقط به واحدهاي صنفي داراي پروانه خرده فروشي 
محصوالت دخاني مجاز مي باشد. محمدزاده عنوان 
كرد: به منظور جلوگيري از هرگونه توزيع غيرمجاز 
عرضه كنندگان محصوالت دخاني، متقاضيان بايد 
اقدامات اولي��ه صدور مجوز توزيع اس��تاني كاالي 
دخاني را از طريق مراجعه به سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و تسليم درخواست عامليت و تهيه مدارك 
مورد نياز اقدام كنند. معاون سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تصريح كرد: طبق بند )4( ساير شرايط و 
تعهدات مجوز توزيع كاالي دخاني و بند )9( تعهدنامه 
دريافت مجوز توزيع كاالي دخاني، در صورت مشاهده 
يا دريافت اولين گزارش از تخلفات احتمالي و فروش 
كاالهاي دخاني به افراد فاقد پروانه مربوطه، بر اساس 
ضواب��ط و مق��ررات قانوني برخورد و مج��وز توزيع 
محصوالت دخاني افراد خاطي ابطال خواهد گرديد.

واردات ۱۲ ميليون تن نهاده هاي 
دامي به كشور در ۱۰ ماه

در 10 ماهه نخست سال جاري 11 ميليون و 810 هزار 
و 540 تن نهاده ه��اي دام و طيور به ارزش 3 ميليارد 
و 274 ميليون و 720 دالر وارد كشور شد. به گزارش 
روابط عمومي اتحاديه واردكننندگان نهاده هاي دام و 
طيور ايران )آوندا(، ميزان واردات نهاده هاي دام و طيور 
در 10 ماهه سال 97 بيش از 10 ميليون و 175 هزار 
تن و به ارزش 2 ميليارد و 590 ميليون و 480 هزار دالر 
بود. مقايسه آمار واردات نهاده هاي دام و طيور در 10 
ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 16 
درصدي به لحاظ وزني و رشد 26 درصدي به لحاظ 
ارزشي حكايت دارد. در 10 ماهه امسال ميزان واردات 
ذرت بيش از 6 ميليون و 959 هزار تن به ارزش يك 
ميليارد و 709 ميليون و 40 هزار دالر بوده كه نسبت 
به دوره مشابه به لحاظ وزني تغييري نداشته اما از لحاظ 
ارزشي رشد 6 درصدي داشته اس��ت. در بازه زماني 
يادشده در اين گزارش، بيش از سه ميليون و 38 هزار 
تن جو به ارزش بيش از 772 ميليون و 580 هزار دالر 
وارد كشور شده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 
رشد 42 درصدي به لحاظ وزني و رشد 61 درصدي به 

لحاظ ارزشي را نشان مي دهد. 

به گزارش خبرنگار فوالد، در بخش نخست اين نشست، 
مديرعام��ل فوالد مباركه ضم��ن قدرداني از زحمات 
خبرنگاران و رسانه هاي استاني و كشوري توضيحات 

مبسوطي ارايه كرد.
مهندس عظيميان گفت: ف��والد مباركه بزرگ ترين 
توليدكنن��ده ورق هاي فوالدي تخ��ت در خاورميانه 
و ش��مال آفريقا با س��هم بيش از 50 درصدي در بين 
ش��ركت هاي بزرگ فوالدس��ازي كش��ور و سهم 22 
درص��دي در MENA )خاورميانه و ش��مال آفريقا( 
مي باشد. گروه فوالد مباركه با بيش از 11 ميليون تن 
آهن اسفنجي در س��ال بزرگ ترين توليدكننده آهن 
اسفنجي در جهان است. ارزش فعلي گروه فوالد مباركه 
معادل 840.000 ميليارد ريال اس��ت. اين شركت در 
توليد ناخالص داخلي)GDP( سهم يك درصدي و در 
توليد ناخالص داخلي بخش صنعت سهم پنج درصدي 
دارد. در زنجيره تأمين گسترده فوالد مباركه نيز 2800 
تأمين كننده خدمات و كاال با حدود 80 درصد ساخت 

داخل حضور دارند.
شبكه گسترده مشتريان شركت شامل 1000 كارخانه 
و كارگاه به  طور مستقيم و 3000 كارخانه و كارگاه به 

 طور غيرمستقيم است.
مديرعامل فوالد مباركه با بيان اينكه اين شركت تنها 
دارنده چرخه كامل توليد فوالد در كشور است، گفت: 
معادن سنگ آهن، فرآوري سنگ آهن، گندله سازي با 
ظرفيت 12.5 ميليون تن، احياي مستقيم با ظرفيت 12 
ميليون تن، فوالدسازي و ريخته گري مداوم با ظرفيت 
10.3 ميليون تن، خط نورد گرم با ظرفيت 6.5 ميليون 
تن و خطوط نورد سرد با ظرفيت 2 ميليون تن، واحد 
گالوانيزه به ظرفيت 200 هزار تن و خطوط توليد رنگي 
و قلع اندود هر يك به ظرفيت 100 هزار تن از مهم ترين 

حلقه هاي اين زنجيره هستند.
وي از مجتمع ف�والد هرمزگ�ان جنوب، صنايع معدني 
فوالد سنگان، شركت هاي ورق خودرو و سفيددشت 
چهارمحال بختياري، ف�والد اميركبير ك�اشان، شركت 
تأمين و توسعه زيرساخت هاي ش��رق ايران، شركت 
فني مهندس��ي فوالد مبارك�ه، ش��ركت بين المللي 
اتوماسيون و سيستم ها ايريس�ا، شرك�ت فل�ز ت�دارك، 
ت�ارا استي�ل، شركت ت�امكو، باشگاه فرهنگي - ورزشي 
فوالد مباركه سپاهان، هلدينگ فوالد متيل، هلدينگ 
س��رمايه گذاري توكافوالد و هلدينگ سرمايه گذاري 
توسعه معادن و فلزات به عنوان شركت هاي گروه فوالد 

مباركه نام برد.
او در ادامه با اش��اره به عملكرد فوالد مباركه و مجتمع 
فوالد سبا در 10 ماه نخست سال 98 گفت: به  رغم همه 
مشكالت موجود و همكاري با سازمان هاي برق و گاز در 
فصل سرد سال همچنين با توجه به كمبودهايي كه در 
حوزه سنگ آهن داشته ايم، خوشبختانه با تالش جمعي 
كاركنان نتايج ارزشمندي به دست آمده است كه برخي 

از آنها در حوزه هاي مختلف عبارت اند از: در توليد گندله 
و آهن اسفنجي به ترتيب 89 درصد و 95 درصد برنامه 
شركت تحقق يافته است. در توليد تختال با رشد يك  
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 112 درصد 
برنامه و در توليد كالف گرم با رش��د 3 درصدي 101 
درصد برنامه تحقق يافته است. همچنين در توليد كالف 
سرد سخت با 3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 100 درصد برنامه، در توليد محصول قلع اندود با 
9 درصد رش��د 105 درصد برنامه، در توليد محصول 
گالوانيزه و رنگي به ترتيب 98 و 96 درصد برنامه و در 
نهايت در حمل محصول به مقصد مشتريان با رشد 17 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 109 درصد 

برنامه ساالنه شركت در اين حوزه تحقق يافته است.
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به آثار 
اشتغالزايي گروه فوالد مباركه تصريح كرد: جمع كل 
اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در گروه فوالد مباركه 

350 هزار فرصت شغلي است.
مديرعامل گروه فوالد مباركه با اشاره به نقشه راه توسعه 
ظرفيت گروه فوالد مباركه گفت: فوالد مباركه در سال 
1372 كار خ��ود را با توليد 2.4 ميليون تن آغاز كرد و 
در ادامه اين راه موفقيت آميز با ايجاد واحدهاي جديد 
در جنوب كش��ور، حفظ س��هم 50 درصدي خود در 
توليد فوالد كشور و دستيابي به 25 ميليون تن فوالد را 

هدف گذاري كرده است.
مهندس عظيميان با اش��اره به حجم فروش داخلي و 
صادرات��ي فوالد مبارك�ه در س��ال هاي اخير گفت: از 
ابتدا تاكنون حدود 105 ميليون تن محصوالت فوالد 
مباركه در بازارهاي داخلي و صادراتي به فروش رسيده 
اس��ت. اين درحالي است كه از ابتدا تاكنون حدود 20 
ميليون تن محصوالت فوالدي تخت به مقاصد مورد 
نظر صادر ش��ده و بيش از 8 ميليارد دالر براي كشور 

ارزآوري داشته است.
وي با اشاره به بازار مصرف محصوالت فوالد مباركه در 
سال 1398 افزود: 33 درصد محصوالت فوالد مباركه 
به صنعت لوله و پروفيل، 9 درصد به خرده فروشي، 5 
درصد به صنعت حمل و نقل، 7 درصد به شركت هاي 
تجاري، 4 درصد به صنايع لوله هاي اتصال سياالت، 3 
درصد به صنايع لوازم خانگي و 2 و 10 درصد به صنايع 

بسته بندي و ساير صنايع اختصاص يافته است.
او با اشاره به ميزان برداشت آب فوالد مباركه از رودخانه 
زاينده رود گفت: فوالد مباركه از ابتداي بهره برداري، 
مصرف بهين��ه آب را در تمامي خطوط توليد خود در 
دستور كار قرار داده است، تا جايي كه توانسته مصرف 
ويژه آب را از 4.2 مترمكعب بر تن توليد سال 1391 به 

2.7 در سال جاري كاهش دهد.
در نتيجه اين تالش ها و سرمايه گذاري ها در سال 2018 
فوالد مباركه به عنوان قهرمان كاهش مصرف آب در 

بين فوالدسازان جهان معرفي شد.

مديرعامل گروه فوالد مباركه در ادامه، اهم فعاليت هاي 
معاون��ت بهره ب��رداري ش��ركت در 10 ماه نخس��ت 
س��ال 1398 را به اين ش��رح برش��مرد: تولي��د انبوه 
تخت��ال APS X60)گريد جديد ورق گرم مخصوص 
گازت��رش(؛ طراحي و توليد 6 محصول جديد)تختال 
گازترش، كالف گرم 18HMN5)كالچ خودرو(، كالف 
س��رد)كورتن( مخصوص كانتينرهاي حمل دريايي، 
فولهارد تس��مه هاي بس��ته بندي، كالف اسيدشويي 
SPFH590)رينگ خ��ودرو(، كالف گرم)لوله آب(؛ 
توليد دو تيپ ورق مخصوص بدنه لوازم خانگي با تأييد 
مصرف كننده؛ رشد 25 درصدي توليد ورق با ضخامت 

2 ميلي متر در فوالد سبا.
اهم فعاليت هاي معاونت فروش و بازاريابي فوالد مباركه 
در 10 ماه نخس��ت اول س��ال 1398 بخش ديگري 
از س��خنان مديرعامل فوالد مباركه در اين نشس��ت 

خبري بود.
وي در اين خص��وص افزود: تحوي��ل 6454 هزار تن 
محصوالت فوالدي از ابتداي سال با رشد 15 درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، تحويل 1.2 ميليون تن 
محصوالت فوالدي در بازارهاي صادراتي از اول سال با 
رشد 59 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل و ثبت 
1500 هزار تن سفارش محصوالت ويژه و با ارزش افزوده 
باالتر در انواع محصوالت توليدي شركت)52 درصد 
رشد نسبت به س��ال قبل( از عمده ترين فعاليت ها در 

اين حوزه بوده است.
مهندس عظيميان از راه ان��دازي پروژه هاي بازيافت 
ح��رارت از ني��روگاه گازي ب��ا اف��زودن ري��كاوري 
بويل��ر)HRSG(، احداث دو دس��تگاه غبارگير واحد 
 احيا مستقيم در ناحيه آهن سازي، احداث پست هاي 
kv 63 و kv 400 سايت شهيد خرازي، افزايش مسير 
ريلي در سالن هاي D2 و D3 خطوط نهايي نورد سرد 
و مسير ريلي نقطه بارگيري سالن E نورد گرم به عنوان 
عمده ترين اقدامات معاون��ت اجراي پروژه هاي فوالد 

مباركه نام برد.
وي اهم فعاليت هاي معاونت تكنولوژي فوالد مباركه 
در 10 ماه نخست سال 1398 فوالد مباركه را اينگونه 
برش��مرد: بومي س��ازي حدود 80 درص��د قطعات و 
تجهيزات مورد نياز خطوط توليد؛ بومي س��ازي 997 
قطعه و تجهي��زات اس��تراتژيك)جلوگيري از خروج 
حدود 10ميليون يورو(؛ ساخت دستگاه پيچش گرم 
با ن��رخ كرنش باال جهت طراح��ي محصوالت جديد؛ 
تأس��يس مركز نوآوري گروه فوالد مباركه مبتني بر 
تحول ديجيتال؛ اتمام 31 پروژه تحقيقاتي با اعتباري 
معادل 57 ميليارد ريال؛ مشاركت 42 درصدي در نظام 
پيشنهادات)عملكرد مدت مشابه سال قبل 38درصد( 
و راه اندازي سيستم توليد تختال براي محيط گازترش.

مهندس عظيميان در ادامه اهم فعاليت هاي معاونت 
خريد فوالد مباركه در 10 ماه نخس��ت سال 1398 را 

به اين شرح برش��مرد: تأمين كاالهاي اساسي و اوليه 
فوالد مباركه شامل سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجي، 
الكترود، فروآلياژها و...؛ شناسايي منابع تأمين جديد 
اقالم استراتژيك و گلوگاهي وارداتي با رويكرد پرداخت 
ريالي؛ امكان سنجي و طراحي سامانه ارتباط با معادن؛ 
مديريت اقالم م��ازاد و راكد)مصرفي، يدكي و اموالي( 
موجود در انبارها و اس��تفاده از سيستم هاي مكانيزه 

نگهداري صحيح كاال در انبار.
وي اهم فعاليت هاي معاونت اقتصادي و مالي در 10ماه 
نخست س��ال 1398 را به اين شرح برشمرد: افزايش 
س��رمايه از مبلغ 130 هزار ميليارد ريال به 210 هزار 

ميليارد ريال؛ 
كاهش ماليات هاي تش��خيصي س��ال هاي گذشته و 
مطالبه  ش��ده حدود 1300 ميليارد تومان؛ پرداخت 
1600 ميليارد تومان از مطالبات سود سهامداران در 
موعد قانوني؛ وصول وجوه حاصل از فروش هاي داخلي 
به ميزان 27 هزار و 500 ميليارد تومان و صادراتي به 
ميزان 485 ميليون يورو؛ پرداخت مبلغ 1000 ميليارد 
تومان و 10 ميلي��ون يورو بابت طرح هاي توس��عه و 

سرمايه گذاري ها.
مديرعامل گروه فوالد مباركه اهم فعاليت هاي معاونت 
س��رمايه گذاري و امور ش��ركت هاي فوالد مباركه در 

10ماه نخست سال 1398 را به اين شرح برشمرد: 
افزايش س��ودآوري سرمايه گذاري ها به ميزان حداقل 
2 هزار ميليارد تومان؛ حضور در افزايش سرمايه هاي 
شركت هاي س��رمايه پذير)فوالد هرمزگان، گل گهر، 
چادرملو، مع��دن و فل��زات و...(؛ س��رمايه گذاري در 
شركت هاي فوالد زاگرس انديمشك، اروند كك ايرانيان 
و...(؛ انجام ارزيابي مالي و عملياتي شركت هاي گروه و 

پياده سازي نظام بودجه ريزي در شركت هاي گروه. 
وي گف��ت: فوالد مبارك��ه در حوزه مس��ووليت هاي 
اجتماعي در 10 ماه نخست سال 1398 نيز اقدامات 
موثري انجام داده است كه اهم آنها عبارت اند از: انجام 
مس��اعدت هاي مختلف مالي در حوزه هاي آموزشي، 
فرهنگي، عمراني، ورزشي، بهداشتي، درماني و مذهبي 
به مبلغ بيش از 170 ميليارد ريال؛ مشاركت در جشن 
گلريزان)آزادي زندانيان ديه( با مساعدت مالي حدود 
25 ميليارد ريال؛ تشكيل 92 جلسه تعاملي با مسووالن 
منطقه، استاني و كش��وري؛ خريد تجهيزات و آناليز، 
دستگاه هاي بيوش��يمي و هورموني براي بيمارستان 
محمد رسول اهلل )ص( شهر مباركه؛ مشاركت در تكميل 
مركز آموزشي و فرهنگي خانه معلم مباركه و مساعدت 

مالي به سيل زدگان شمال، جنوب و شرق كشور.
ارتقاي دستاوردهاي ايمني شركت در سال هاي 97 و 
98 بخش بعدي سخنان مهندس عظيميان بود. وي 
در اين خصوص تصريح كرد: با تالش جمعي كاركنان 
و در س��ايه رعايت دس��تورالعمل هاي ايمني در همه 
خطوط به شكرانه خداوند، ضريب هاي شدت و تكرار 

حوادث شركت در ماه هاي اخير به بهترين شرايط خود 
در سال هاي آينده رسيده است.  وي با اشاره به اقدامات 
شركت براي بومي سازي قطعات مورد نياز صنعت فوالد 
خاطرنشان كرد: براساس رويكرد مديريت شركت و با 
همت و تالش كارشناسان فوالد مباركه، شركت هاي 
س��ازنده و دانش بنيان و دانش��گاه هاي كشور تاكنون 
80 درصد قطعات مورد نياز اين صنعت بومي س��ازي 
شده اس��ت. ضمن اينكه فوالد مباركه در حال حاضر 
ماشين ساز شدن را در دس��تور كار خود قرار داده و با 
قوت هر چه بيشتر در اين مسير در حال حركت است.

وي در ادامه به لزوم احداث نورد گرم ش��ماره 2 فوالد 
مباركه اشاره و تصريح كرد: با توجه به افزايش نياز بازار 
داخلي و خارج��ي به ورق هاي فوالدي، خط نورد گرم 
فعلي فوالد مباركه جوابگوي نياز صنايع پايين دستي 
نيست، چراكه ظرفيت توليد كوره ها در فوالد مباركه 
7 ميليون تن و ظرفيت نورد گرم با تمام ظرفيت هاي 
بهبوديافته در سال هاي اخير حداكثر 5 ميليون تن در 
سال اس��ت كه نسبت به ظرفيت نهايي فوالدسازي 2 
ميليون تن كسري دارد و براي نورد اين 2 ميليون تن 
ش��مش فوالدي اضافه بايد فكري مي شد. بدون شك 
احداث اين خ��ط مزاياي زيادي براي كش��ور خواهد 
داشت كه برخي از آنها عبارت اند از: خودكفايي كشور 
از واردات ورق مورد نياز و امكان توليد رول ورق جهت 
ساخت لوله هاي با اقطار بزرگ و ضخامت زياد به منظور 
انتقال ذخاير نفت و گاز API X70)ضخامت توليدي 
نورد فعلي از 1.5تا 16 ميلي متر است كه پاسخگوي نياز 
كشور به كالف ورق، جهت استفاده در حوزه نفت، گاز 
و آب نيست. خط جديد، كالف فوالدي با ضخامت 1.5 
تا 25.4 ميلي متر و عرض تا 2000 ميلي متر را توليد 
مي كند و اين نياز را پوشش خواهد داد(؛ توليد ورق هاي 
خاص استحكام باالي س��بك DP1180)فوالدهاي 

دوفازي( جهت اس��تفاده در بدنه خودروها كه باعث 
سبك س��ازي و استحكام بخش��يدن به بدنه خودرو و 
در نتيجه كاهش آلودگي، ايمن��ي باال و صرفه جويي 
هزينه هاي سوخت آن مي شود؛ توليد ورق هاي عريض 
مورد نياز براي بدنه خودروهاي SUV)شاسي بلند(؛ 
توليد گريد پراستحكام QSD700 جهت توليد شاسي 
خودروهاي سنگين؛ امكان توليد فوالد با كربن متوسط 
براي ماشين كاري در ايران وجود ندارد و خط نورد گرم 

2 اين نياز را برطرف خواهد كرد.
در حال حاض��ر ح��دود 2 ميليون تن تخت��ال مازاد 
بر مص��رف نورد گرم فعلي در س��ال موجود اس��ت و 
ارزش اف��زوده اي كه پس از راه ان��دازي خط نورد گرم 
2 حاصل خواهد ش��د، نقش مهمي در اقتصاد كشور 
و توليد ناخالص ملي ايفا خواه��د كرد. همچنين كه 
از خام فروش��ي تختال نيز جلوگيري خواهد ش��د. در 
خط جديد با عنايت به تكنولوژي پيشرفته آن نياز به 
قطعات يدكي، تعميرات و توقف توليد بسيار كمتر از 

خط موجود است.
مديرعامل فوالد مباركه مهم ترين چالش هاي پيش 
روي ف��والد مباركه را به اين ش��رح برش��مرد: تأمين 
سنگ آهن، كنس��انتره و گندله با كيفيت مورد نياز؛ 
توازن در چرخه توليد فوالد و پيگيري اجراي نورد گرم 
شماره 2؛ كمبود زيرس��اخت هاي حمل و نقل ريلي، 
ج��اده اي و دريايي؛ توليد محصوالت ب��ا ارزش افزوده 

باالتر و مديريت بازار.
مهندس عظيميان در بخش پاياني سخنان خود گفت: 
در راستاي تعهد به مسووليت هاي اجتماعي شركت و با 
مجوزهايي كه از هيات مديره شركت دريافت كرده ايم، 
ان ش��اءاهلل به  زودي با س��رمايه گذاري فوالد مباركه، 
اصفهان صاحب خط هوايي خواهد شد و توسعه بيش 

از پيش استان را رقم خواهد زد.

 نشست خبري مهندس عظيميان، مديرعامل فوالد مباركه، روز چهارشنبه ۲3 بهمن  ماه
 با حضور 56 رسانه استاني و كشوري در محل برگزاري همايش هاي كميته مديريت شركت فوالد مباركه برگزار شد

ويژه
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تحوالت پرتنش سوريه متحدان را در برابر يكديگر قرار داد 

نگاهي به سازش پشت پرده »زلمي خليل زاد« و »طالبان« 

تركيه و روسيه در آستانه جنگ سرد 

نيمه پنهان صلح افغانستان 

گروه جهان| آيت وكيليان| 
تنش بين سوريه و تركيه وارد مرحله جديدي شده است؛ 
ـ نظامي دو طرف  هشدارهاي شديداللحن مقامات سياسي 
چنين ادعايي را ثابت مي كند. تركيه در موضوع گيري هاي 
رسمي خود، سعي بر آن دارد تا كمك هاي خود به نيروهاي 
مورد حمايت خود را كه شامل خدمات لجستيكي، ادوات 
ــرفته نظامي و باز كردن مسير براي پيشروي بيشتر  پيش
آنان در خاك سوريه )ادلب( است كتمان كند. اما دولت و 
ارتش سوريه، تركيه را مسوول مستقيم پيش روي و تعرض 
تروريست ها به سوريه و تبعات ناشي از اين وقايع مي داند. 
پيشتر نيز منابع روس، تركيه را به تحويل سالح و تجهيزات 
ــتي »هيات تحرير الشام« متهم  نظامي به گروه تروريس

كرده بودند.
ــوريه كنترل  ــن، درحالي كه ارتش س به گزارش الميادي
روستايي را در حومه ادلب در دست گرفته، تروريست هاي 
تحرير الشام )النصره سابق( با پشتيباني تركيه به پايگاه هاي 
ــوريه در غرب حلب حمله كردند. ارتش سوريه  ارتش س
كنترل روستاي ركايا در شمال غرب خان شيخون در حومه 
ادلب را در دست گرفت. نيروهاي دولتي سوريه به پيش روي 
سريع خود در حومه حلب و ادلب ادامه داده و پس از سيطره 
بر دانشكده پليس در جنوب غرب حلب كنترل مسير حلبـ  
ادلب را در دست گرفتند. رجب طيب اردوغان رييس جمهور 
ــدارد در قبال  ــنبه اعالم كرد كه آنكارا امكان ن تركيه، ش
پيش روي ارتش سوريه ساكت بنشيند. او تأكيد كرده اگر 
ارتش سوريه تا پيش از پايان فوريه از ادلب عقب نشيني نكند 

با آنها برخورد جدي خواهد كرد. 
تنش پنهاني بين روسيه و تركيه نيز در اين اتفاقات علني 
ــت. به دنبال تهديد سفير روسيه در تركيه، آنكارا  شده اس
ــكو را تشديد كرد.  ــفارت مس تدابير امنيتي در اطراف س
به گزارش نووستي، الكسي يرخوف سفير روسيه در تركيه، 
گفته بود، »وضعيت ادلب سوريه در شبكه هاي اجتماعي 
ــيه ايجاد كرده است.« از سوي  تركيه تنشي را عليه روس
ديگر، تركيه، روسيه را به ناكامي در پايبندي به توافق سوچي 
متهم كرده و مدعي است، آنكارا مسووليت هاي خود را در 
ادلب؛ آخرين پايگاه اصلي نظاميان مخالف در سوريه انجام 

داده است. 

     روي تركيه حساب   باز كرديم!
در حالي كه تركيه سعي دارد نقش ه ژمونيك خود در بحران 
ــت ها( را انكار كند، سركرده گروه  ــود تروريس ادلب )به س
تروريستي »هيات تحرير الشام« در توجيه مداخالت نظامي 
آنكارا در سوريه، درگيري هاي شمال سوريه را به مردم و دولت 
تركيه مرتبط دانسته است. به گزارش روسيا اليوم، »ابو محمد 
الجوالني« با اشاره به عمليات ارتش سوريه براي آزادسازي 
ادلب مداخله تركيه در امور اين استان را توجيه كرده است. 
ــمال سوريه به ملت تركيه نيز  او در اين باره گفته: »نبرد ش
ــاي آن از نظر اقتصادي،  ــود، چراكه پيامده مربوط مي ش
امنيتي و نظامي بر اين كشور تأثير خواهد گذاشت.« الجوالني 

ــره روي قدرت داخلي و  همچنين تأكيد كرده جبهه النص
سرمايه گذاري تركيه به سود اين گروه حساب باز كرده است. 

     مذاكره بر سر ادلب
داود چاوش اوغلو وزير خارجه تركيه، ۱۰ فوريه اعالم كرد 
ــيه درباره ادلب هنوز به توافق نرسيده اند.  كه تركيه و روس
رسانه هاي تركيه نيز گزارش كرده اند كه گفت وگوهاي تركيه 
و روسيه از هشتم فوريه در آنكارا آغاز شده و نخستين جلسه، 
سه ساعت طول كشيده است. به گفته وزارت خارجه تركيه، 
اين گفت وگوها براي تضمين صلح و پيشبرد روند سياسي 
ادامه مي يابد. روسيه و تركيه ۲۰۱۷ قرارداد تنش زدايي در 

ــال بعد به اجرا درآمد. توافق اين  ادلب را امضا كردند كه س
بود كه دو كشور با تشكيل نيروي مشترك، مانع درگيري 
مخالفان و نيروهاي دولتي در اين استان شوند. به گزارش 
آناتولي، ارتش تركيه به تازگي به شمار نيروهاي خود در مرز 
سوريه افزوده و بيش از ۳۰۰ خودرو نيروهاي ويژه و مهمات 
به مرز سوريه منتقل كرده است. همچنين اردوغان تهديد 
ــض توافق ادلب، به برنامه جايگزين رو  كرده در صورت نق
خواهد آورد.  يك منبع روس گزارش داده كه تركيه بيش از 
۷۰تانك، حدود ۲۰۰ خودروي زرهي و ۸۰ توپخانه را وارد 
ــادي از اين تجهيزات را به نيروهاي  ادلب كرده و بخش زي
مسلح جبهه النصره تحويل داده است. اين منبع با بيان اينكه 

نيروهاي هيات تحرير الشام و ديگر گروه ها با پوشش نظامي 
تركيه در جنگ عليه نيروهاي سوريه مشاركت دارند، گفته: 
»در سطح ميداني نيز، ارتش تركيه ايست هاي بازرسي خود 
را در منطقه ادلب با نيروهاي ويژه كماندو تقويت مي كند.« 
ــتا، آناتولي گزارش داده اتوبوس هاي حامل  در همين راس
ــده و بالفاصله توسط  نيروهاي ويژه وارد جنوب تركيه ش
نفربرهاي زرهي به ايست هاي بازرسي در ادلب منتقل شدند. 
از طرفي روسيه نيز گفته كه پيروزي اسد در ادلب حتمي 
است. سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه، گفته: »ما با آنكارا 
روابط خوبي داريم اما اين بدان معنا نيست كه در همه چيز 
اتفاق نظر داريم.« اين موضع گيري آشكارا از تنش پنهان بين 

دو كشور پرده برداري مي كند. 

     اتهام زني متحدان عليه يكديگر 
يكي از تحليلگران يورونيوز اخيرا درباره وضعيت ادلب گفته 
بين تركيه و روسيه در عمل چيزي شبيه جنگ سرد آغاز 
شده است. يكي از مهم ترين مثال هاي او، اشاره به سخنان 
اردوغان است كه مداوماً نظاميان وابسته به روسيه و سوريه 
را به كشتار غيرنظاميان ادلب متهم مي كند. اما روسيه، اتهام 
قتل عام و كشتار غيرنظاميان در ادلب را رد كرده و مي گويد: 
بهتر است كه تركيه در ادلب به تعهدات خود عمل كرده و 
نيروهاي افراطي را تحت كنترل و نظارت در بياورد و آنان را 
به حمله عليه روسيه و سوريه تشويق نكند.  اشپيگل آنالين 
در اين باره نوشته: »اردوغان چنين طرحي را در ارتباط با 
ادلب در سر دارد تا از اين طريق بر نفوذ خود در جنگ داخلي 
سوريه بيفزايد. به نظر مي رسد دولت آنكارا منطقه كاهش 
تنش در ادلب را به عنوان منطقه حفاظتي براي تركيه تلقي 
مي كند.« فرانس۲4 هم در گزارشي به اين نكته اشاره كرده 
كه »تركيه و روسيه كه در جنگ سوريه طرف هاي مخالف 
را پشت سر مي گذارند، در سال ۲۰۱۸ توافق كردند كه يك 
ــتان شمال غربي  منطقه دزدگير )حائل امنيتي( را در اس
تأسيس كنند. اما همكاري شكننده آنها با حمله دولت سوريه 
در ادلب مختل شده است، كه طي آن۱۳ سرباز ترك در دو 
هفته گذشته كشته شده اند. اردوغان هفته گذشته تلفني 
با پوتين صحبت كرد اما هيچ چشم اندازي از دستيابي به 

موفقيت ديپلماتيك ديده نشد. 

گروه جهان|
 نزديك به ۱۳ماه از گفت وگوهاي مستقيم صلح ميان اياالت 
متحده و طالبان در قطر مي گذرد. در اين مدت گفت وگوهاي 
دو طرف در مورد صلح بدور از چشم رسانه ها و در غياب مردم 
و دولت افغانستان ادامه داشته و هيچ حادثه اي نتوانسته است 
اين گفت وگوها را به تعطيلي مطلق بكشاند. حتي در يك 
مرحله حساس كه بنا بود توافقنامه قبلي در كمپ ديويد 
توسط دونالد ترامپ به امضا برسد و به گونه ناگهاني با چند 
توييت او تمام پروسه گفت وگوهاي يك ساله مرده اعالن شد 
باز هم گفت وگوها تداوم پيدا كرد. اكنون نشريه تايم به نقل 
از منابع مطلع گزارش داده كه توافق صلح امريكا و طالبان 
عالوه بر بخش هايي كه قرار است منتشر شود ضميمه هاي 
پنهاني نيز دارد كه دو طرف بر فاش نشدن آنها اصرار دارند. 
ــته: تمام اميدواري ها  افغانستان ديلي به نقل از تايم نوش
ــاله در افغانستان، در اتاق  براي پايان دادن به جنگ ۱۸ س
ــت. تنها يك نفر  پرهزينه مذاكره  در دوحه قطر نهفته اس
است كه مي داند توافقنامه كاغذي صلح كه در موردش در 
قطر گفت وگو جريان دارد، آيا در عمل به صلح پايدار خواهد 
انجاميد يا خير: آن شخص زلمي خليل زاد است، فرستاده 

ويژه امريكا براي صلح افغانستان.
خليل زاد بيش از يك سال است كه تالش دارد تا به جنگ 
امريكا و طالبان پايان دهد. او اكنون اطمينان دارد كه امضاي 
توافقنامه دست نيافتني صلح ميان امريكا و شبه نظامياني كه 
به تروريست هاي القاعده پناه داده بودند تا براي حمالت ۱۱ 
سپتامبر نقشه بكشند، قريب الوقوع است. گفته شده، او چنان 

مطمئن است كه تيم اش در حال حاضر براي برگزاري مراسم 
امضاي پيمان صلح در حال انتخاب مكان مناسب است.

اگر خليل زاد در اين تالشش موفق شود احتماال پيروزي 
ترامپ را در انتخابات سرنوشت ساز امسال رقم مي زند، كسي 
ــوگند خورده بود به دخالت نظامي  كه از مدت ها پيش س
امريكا در جنگ هاي بي پايان نقطه  پايان مي گذارد. اما اگر 
شكست بخورد، اياالت متحده در منجالب طوالني ترين 
ــه خودش ديده گرفتار خواهد  جنگي كه امريكا تاكنون ب
ماند، نبردي كه بيش از ۳5۰۰ نفر نيروي اياالت متحده و 
ناتو را تلف كرد، تقريبًا 9۰۰ ميليارد دالر براي امريكايي ها 
ــدن هزاران افغان و آواره  هزينه برداشت و سبب كشته ش
شدن ميليون ها نفر ديگر شد. همه چيز به جزييات پيچيده 
تالش هايي بستگي دارد كه در جريان رفت وآمد خليل زاد به 

دوحه، كابل و واشنگتن صورت گرفته است.
ــت:  تالش هاي خليل زاد در اصل متمركز به يك هدف اس
طالبان به نيروهاي افغان و امريكايي حمله نكند و اياالت 
متحده اكثر نيروهايش را از افغانستان بيرون بكشد. طالبان 
بر سر اعالم آتش بس هفت روزه توافق كرده  تا نشان دهد كه 
اين كارزار را جدي گرفته  است. اما رهبران رده اول طالبان، 
با درخواست امريكا مبني بر فعاليت نيروهاي ضدتروريسم 

امريكايي در افغانستان آشكارا موافقت نكرده است. 
ــكل راه ميانبر را انتخاب كرده  خليل زاد براي حل اين مش
است. به گفته سه فرد مطلع از جزييات متن فعلي توافقنامه، 
اين توافقنامه ضميمه هاي محرمانه هم دارد. نخستين مورد 
شامل توافق بر سر باقي ماندن نيروهاي ضدتروريسم اياالت 

متحده در افغانستان است. دومين مورد، بيانيه طالبان در 
نكوهش تروريسم و افراط گرايي خشونت آميز است. به گفته  
منابع مطلع، سومين ضميمه درباره مكانيسمي است كه بر 
تحقق آتش بس در جريان گفت وگوهاي بين االفغاني نظارت 
مي كند. اما سومين منبع به چگونگي عمليات هاي سازمان 
سيا در مناطق تحت كنترل طالبان در آينده اشاره مي كند. 
يكي از منابع به شرط پنهان ماندن هويت اش، در يادداشتي 
كه به مجله تايم فرستاده، جزييات اين متعلقات محرمانه را 
شرح داده است. يك قانون گذار امريكايي و دو مقام افغان 
تأييد كرده اند كه كاهش تعداد نيروهاي ضدتروريسم در 
درازمدت از ۱۳۰۰۰ نفر به ۸6۰۰ نفر جزو توافقنامه است. 
وزارت خارجه  امريكا، دفتر سيا و دفتر خليل زاد اين موضوع 
را رد كرده اند. خليل زاد در اين ارتباط حاضر نشد كه مصاحبه 
كند. يك مقام طالبان هم گفته توافقنامه شامل خروج كامل 
نيروهاي امريكايي مي شود و ضميمه هاي محرمانه فقط يك 
شايعه است. بر اساس گفته هاي مقامات افغان و امريكايي، 
اگر اتفاق ديگري رخ ندهد، توافقنامه تا آخر همين ماه به امضا 
مي رسد. اما در جريان اين دو هفته امكان دارد اتفاق هاي زياد 
رخ دهد مثال ممكن است كه شبه نظاميان طالبان در اعتراض 
به اينكه رهبران شان با ادامه حضور امريكايي ها در افغانستان 
موافقت كرده اند جنگ ديگري راه بياندزاد و عمليات هاي 
جديد را با هدف بي ثبات كردن افغانستان اجرا كنند؛ يا ترامپ 
يك توييت ويرانگر ديگر منتشر كند و فرستاده اش را دوباره 

به ميز مذاكره بفرستد. 
افغانستان ديلي نوشته: براي نسلي از افغان ها كه در جنگ 

بزرگ شده اند اين مساله زياد حياتي نيست. براي خليل زاد 
اما اين توافقنامه ا ي سرنوشت ساز است. حتا اگر صلح دايمي 
برقرار نشود، خليل زاد با ادعاي اينكه كارش را درست انجام 
داده، به عنوان گفت وگوكننده  اي كه توافقنامه اي را به امضا 
ــاند كه ناممكن به نظر مي رسيد، مي تواند جايگاهش  رس
را در امريكا محكمتر كند. او پيشتر هم به هدفش نزديك 
شده بود. ماه سپتامبر گذشته، امضاي يك توافقنامه ميان 
اياالت متحده و طالبان قريب الوقوع به نظر مي رسيد تا اينكه 
با حمله  انتحاري طالبان در كابل كه منجر به كشته شدن 
چندين غيرنظامي و يك سرباز امريكايي شد، همه چه به 
هم ريخت. ترامپ، ناگهان در جريان توفان توييتري ۷ماه 
سپتامبر گفت وگوهاي صلح را خاتمه يافته اعالن كرد. با 
اين حال در دسامبر گفت وگوها از سر گرفته شد و اكنون 
مقامات مي گويند كه توافقنامه به زودي امضا خواهد شد؛ اگر 
كه طالبان بتوانند براي هفت روز كامل نفراتش را از راه اندازي 
عمليات بر نيروهاي افغان و امريكايي باز دارد. اين »اگر«، 

كمي متفاوت است. بعضي از رهبران طالبان ممكن است به 
توافقنامه اي كه خروج كامل نيروهاي امريكايي از افغانستان 
را تضمين كند باوري نداشته باشند. همچنين متعلقات 
محرمانه ممكن است تحقق صلح دايمي در افغانستان را 
دچار مشكل كند. طالبان انتظار دارند كه نيروهاي امريكايي 
كوله بارشان را بسته و افغانستان رت ترك كنند اما با گذشت 
ــد كه نيروهاي امريكايي كاماًل از  زمان متوجه خواهند ش
افغانستان خارج نخواهند شد و اين امري است كه مي تواند 
صلح را خطر بيندازد. راه ميانبر، انتخاب نسخه كالسيك 
خليل زاد است؛ گرچه منتقدانش در واشنگتن نگران هستند 
كه او به خاطر پيشكش كردن توافقنامه  صلح به ترامپ ممكن 
است هر وعده اي را به طالبان بدهد. او در كابل نيز به همين 
اندازه مخالف دارد. بسياري از غيرپشتون ها به خاطر اينكه 
خليل زاد از قبيله سني مذهِب پشتون و همكيش بسياري از 
اعضاي طالبان است، به او اعتماد ندارند. اينها همگي مواردي 
است كه مي تواند به ابهامات صلحي كه در راه است بيفزايد. 

دريچه

گانتس: دولتي بدون نتانياهو و 
احزاب عربي تشكيل مي دهم

گروه جهان|رهبر حزب آبيـ  سفيد اسراييل اعالم 
ــت وزير  ــكيل خواهد داد كه نخس كرده دولتي را تش
ــند.  ــته باش كنوني و احزاب عربي در آن حضور نداش
ــكاي نيوز، بني گانتس رقيب انتخاباتي  به گزارش اس
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي، متعهد 
به تشكيل دولتي شد كه نتانياهو و احزاب عرب در آن 
حضور نداشته باشند. گانتس دو مسير احتمالي را براي 
ــترده اي از  خود تعيين كرده و گفته كه يا با گروه گس
احزاب »يهودي و دموكرات« از جمله حزب ملي گراي 
افراطي »اسراييل خانه ما« )اسراييل بيتنا( به رهبري 
آويگدور ليبرمن وزير جنگ اسراييل، همكاري خواهد 
كرد يا ممكن است كه در صورت رهايي حزب ليكود از 
رياست نتانياهو، با اين حزب همكاري كند. او گفته: »از 
نظر سياسي نتانياهو دوره اش را به پايان رسانده است و 
ليكود نمي تواند با بي بي )لقب نتانياهو( دولت تشكيل 
ــدون او نيز تنها خواهد بود.«  آويگدور ليبرمن  دهد و ب
ــنبه اعالم كرده بود كه دوران بنيامين نتانياهو  نيز ش
ــت و او بايد پس از انتخابات كنست  ــده اس سپري ش
)پارلمان اسراييل( صحنه سياسي اسراييل را ترك كند. 
ليبرمن گفته: »حزب ليكود به نتانياهو كمك خواهد 
كرد تا محترمانه از زندگي سياسي كناره گيري كند و 
تمامي احزاب بايد براي دوران پسا نتانياهو آماده شوند.« 
انتخابات پارلماني در سرزمين هاي اشغالي قرار است كه 
دوم مارس برگزار شود. طبق نظرسنجي ها 4۰درصد از 
شركت كنندگان در پاسخ به اين سوال كه آيا انتخابات 
به دور چهارم كشيده مي شود يا خير جواب قطعا داده، 
۳4درصد احتماال و ۱6درصد احتمال آن را كم دانستند.

روسيه نمي تواند 
نورث استريم2 را تكميل كند

ــنگتن  ــر انرژي امريكا گفته واش گروه جهان| وزي
اطمينان دارد روسيه نمي تواند نورد استريم دو )خط 
ــي( را در درياي بالتيك تكميل  لوله انتقال گاز طبيع
كند و امريكا نيز در مخالفت با اين پروژه تالش مي كند. 
ــخ به  ــرگ، »دن بروئيِلت« در پاس ــزارش بلومب به گ
پرسشي مبني بر تالش هاي مسكو در راستاي دور زدن 
تحريم هاي امريكا و تكميل پروژه نورث استريم۲، گفته 
»آنها نمي توانند« و ادعاها را مبني بر اينكه گازپروم كه 
ــده دارد، تنها با يك تأخير  مالكيت اين پروژه را برعه
ــت، رد كرد. او در حاشيه  ــده اس كوتاه مدت مواجه ش
نشست امنيتي مونيخ در اين باره گفته: »برعكس، اين 
ــيار طوالني خواهد بود زيرا روسيه فناوري  تأخير بس
ــبرد اين پروژه را ندارد.« اين خط لوله كه قابليت  پيش
انتقال مستقيم ساالنه 55 ميليون مكعب گاز طبيعي 
را از ميادين سيبري به آلمان دارد، به كانون تنش هاي 
ــر اقيانوس اطلس تبديل شده  ژئوپولتيك در سرتاس
است. ترامپ آلمان را به دليل پرداخت ميلياردها دالر 
پول به روسيه در ازاي گاز به شدت مورد انتقاد قرار داده 
است. براساس اسناد ارايه شده توسط گازپروم، مالكان 
نورث استريم دو تا ماه مه ۲۰۱9 مبلغ 5.۸ ميليارد يورو 
در اين پروژه سرمايه گذاري كرده اند. تحريم هاي دسامبر 
امريكا شركت سويسي »آل سيز« را كه در زمينه احداث 
خطوط لوله و تأسيسات زير آبي فعاليت مي كند، مجبور به 
قطع مشاركت خود در اين پروژه كرد و در سرنوشت آن را 
در ابهام قرار داد. امريكا اعالم كرده اروپا بايد وابستگي خود 
را به گاز روسيه قطع كرده و در عوض محموله هاي مايع 

اين سوخت را از واشنگتن خريداري كند. 

برگزاري نشست نظارت بر 
آتش بس ليبي در مونيخ 

گروه جهان|نشست كميته بين المللي براي نظارت 
بر آتش بس در ليبي در جريان كنفرانس امنيتي مونيخ 
آلمان برگزار شد. به گزارش القدس العربي، هايكو ماس 
وزير خارجه آلمان، مسووليت نشست كميته بين المللي 
ــت تاكيد كرد:  ــارت بر آتش بس ليبي در اين نشس نظ
»همه طرف ها بايد به اصول كنفرانس برلين درباره ليبي 
پايبند باشند. تالش مي كنيم به توافقنامه اي الزام آور 
ــي دايمي در ليبي دست يابيم.  براي برقراري آتش بس
آنچه اهميت دارد آغاز مذاكرات سياسي در ليبي تا قبل 
از پايان ماه جاري ميالدي است.« در اين نشست توقف 
اجراي آتش بس در ليبي و ممنوعيت صادرات اسلحه به 
اين كشور بررسي شد. برلين ۱9ژانويه ميزبان كنفرانسي 
ــازمان  ــور و چهار س ــاركت نمايندگان ۱۲ كش با مش
بين المللي و منطقه اي بود كه از مهم ترين بندهاي بيانيه 
پاياني آن مي توان به لزوم پايبندي به آتش بس مطابق 
با طرح تركيه-روسيه از دوازدهم همان ماه و بازگشت 
به روند سياسي براي حل اختالفات اشاره كرد. شوراي 
امنيت سازمان ملل هفته گذشته پيش نويس قطعنامه 
پيشنهادي بريتانيا درباره لزوم پايبندي به آتش بس در 
ليبي را تصويب كرد. اين پيش نويس با راي موافق ۱4عضو 
از مجموع ۱5عضو شوراي امنيت به تصويب رسيد و در 
اين ميان روسيه از راي دادن امتناع كرد. حدود ۳5 تن 
از سران كشورها و نزديك به ۱۰۰وزير خارجه تا شامگاه 
ــنبه درباره بحران هاي موجود گفت وگو كردند.  يكش
ولفگانگ ايشينگر كه از ۲۰۰9 رياست كنفرانس مونيخ 
را به عهده داشت، گفته در تداوم بحران سوريه و جنگ 

داخلي ليبي درماندگي جامعه بين المللي را مي بيند. 

شركت هاي آمريكايي در 
معرض تبعات ويروس كرونا 
ــركت هاي  گ�روه جه�ان| نزديك به يك پنجم ش
ــهام آنها تحت شاخص بورس  بزرگ آمريكايي كه س
»اس ان پي« قرار دارد اعالم كرده اند كه شيوع ويروس 
ــود آنها در سال جاري  كرونا در چين به درآمدها و س
آسيب خواهد زد. به گزارش سي ان بي سي، نزديك به 
يك پنجم شركت هاي بزرگ آمريكايي كه سهام آنها 
تحت شاخص بورس اس ان پي قرار دارد اعالم كرده اند 
كه شيوع ويروس كرونا در چين به درآمدها و سود آنها 
در سال جاري آسيب خواهد زد. هرچند بسيار از مديران 
شركت ها پيش بيني كرده اند درآمد آنها آسيب ببيند، 
اما گفته اند انتظار ندارند اين تأثير يك سال كامل طول 
بكشد و اكثراً پيش بيني كرده اند كه افت درآمد در سه 
ماهه اول رخ دهد. مديرعامل استي الودر، فابريتسيو 
فردا، مي گويد: بخش بزرگي از مديرعامالن شركت هاي 
ــاخص اس اندپي هم در زمان اعالم گزارش و  تحت ش
پيش بيني درآمد خود گفته بودند كه هنوز براي اعالم 
تأثير منفي ويروس كرونا خيلي زود است، اما قول دادند 
كه سهام داران را با خبر خواهند كرد. همزمان گزارش ها 
ــازي اروپا تحت تاثير  ــت كه خودروس حاكي از آن اس
ويروس كرونا با مشكالتي دست و پنجه نرم مي كند؛ 
فيات كرايسلر اعالم كرد به علت كمبود قطعات مورد 
نياز خود كه در كارخانه چين اين شركت توليد مي شد، 
توليد خودرو در كارخانه صربستان خود را متوقف كرده 
است. به گزارش سي ان بي سي، فيات كرايسلر اعالم كرد 
به علت كمبود قطعات مورد نياز خود كه در كارخانه 
چين اين شركت توليد مي شد، توليد خودرو در كارخانه 

صربستان خود را متوقف كرده است.

پلوسي: نطق ساالنه ترامپ 
مزخرف بود، پاره اش كردم

گروه جهان| رييس مجلس نمايندگان امريكا گفته 
ــاالنه دونالد ترامپ را  قصد نداشته نسخه سخنراني س
پاره كند، تا اينكه آن را خواند و متوجه شد كه وحشتناك 
و مزخرف است و به اين طريق خواست تا توجه ها را به 
ــايند آن جلب كند. نانسي پلوسي  بخش هاي ناخوش
ــاد جمهوري خواهان بابت پاره  رييس در بحبوحه انتق
كردن متن سخنراني ساالنه دونالد ترامپ در مصاحبه اي 
ــي ان ان از خود دفاع كرده است. اين مقام  ــبكه س با ش
ارشد حزب دموكرات گفته: »زماني كه به نطق ساالنه 
رفتيم، قصد انجام چنين كاري را نداشتم. پس از خواندن 
حدود يك سوم متن سخنراني، با خودم فكر كردم »اين 
وحشتناك و مزخرف است« و متوجه شدم كه تقريبا در 
هر صفحه اي مطلبي وجود دارد كه ناخوشايند و نامطلوب 
است. رييس مجلس نمايندگان امريكا گفته، از اينكه 
مي ديد در متن سخنراني ترامپ هيچ اشاره اي به مصوبات 
دموكرات هاي اين مجلس نشده است، نااميد شده است. 
او گفته: »ما پوشش مطبوعاتي اندكي داشتيم و اين طور 
به نظر مي رسد كه اگر شما بخواهيد پوشش داده شويد، 
بايد جلب توجه كنيد؛ بنابراين فكر كردم، خب توجه را به 
اين حقيقت جلب كنم كه آنچه او امروز در اينجا به زبان 
ــي در روز نطق ساالنه  آورد، واقعيت ندارد.« اقدام پلوس
ــخنراني او با واكنش منفي  ترامپ و پاره كردن متن س
جمهوري خواهان و ترامپ روبرو شد. پلوسي همچنين 
ــخ به انتقادي مبني بر اينكه از سياست معمول  در پاس
عدم انتقاد آشكارا از رياست جمهوري فاصله گرفته، گفته 
است: »من درباره شخص او حرف نمي زنم. فقط درباره 

سخنراني اش صحبت مي كنم.« 
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تالش پاكستان براي خروج از 
FATF  فهرست خاكستري

گروه جهان| نشست 6 روزه گروه ويژه اقدام مالي 
ــنبه با حضور۸۰۰ نماينده از ۲۰5  )FATF( از يكش
كشور جهان، سازمان ملل متحد، بانك جهاني، صندوق 
بين المللي پول، نهادهاي قضايي جهان در پاريس آغاز 
به كار كرد. به گزارش يورونيوز، دومين نشست گروه 
ويژه اقدام مالي است كه به رياست شيانگ مين ليو، 
نماينده بانك مركزي چين و رييس جديد اين گروه 
ــت جاري گروه ويژه اقدام  ــود. در نشس برگزار مي ش
مالي، اعضاء پس از بررسي عملكرد مبارزه با پولشويي 
و تامين مالي تروريسم در سطح جهان به ويژه براي 
محدودسازي گروه هاي القاعده و داعش، اقدام هاي 
ــمالي و امارات عربي متحده را براي مبارزه با  كره ش
پولشويي و تأمين مالي تروريسم ارزيابي خواهند كرد. 
سپس روند پيشرفت برخي كشورها از جمله پاكستان 
براي انطباق سيستم هاي پولي و مالي با استانداردهاي 
اعالم شده گروه ويژه اقدام مالي، بررسي خواهد شد. 
وب سايت رسمي اين گروه از پاكستان خواسته تا هر 
چه سريع تر استانداردهاي مالي خود را ارتقاء دهد واال 
به جمع كشورهاي پرريسك ملحق خواهد شد. ورود 
پاكستان به فهرست خاكستري اف اي تي اف افزون 
بر اينكه نگراني هاي گسترده اي را نسبت به دشوارتر 
شدن تبادل هاي مالي بين المللي اين كشور ايجاد كرده 
و دريافت وام و كمك هاي پولي از اروپا، امريكا، صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني دشوارتر كرده، به ابزاري 
در دست منتقدان سياسي عمران خان نخست وزير 
پاكستان، براي زير سوال بردن عملكرد دولت او بدل 
شده است. در همين حال، شاه محمد قريشي وزير 
خارجه پاكستان، اعالم كرده ادامه حضور كشورش 
در فهرست خاكستري اف اي تي اف ساالنه ۱۰ميليارد 
ــتان  ــور وارد خواهد كرد. پاكس دالر زيان به اين كش
ــرايط ورود و خروج به  ــون مدام در ش از ۲۰۰۸ تاكن
فهرست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي قرار داشته 
و اين بار براي خروج از فهرست خاكستري به ۱5راي 
از ۳۷ كشور صاحب راي در گروه ويژه اقدام مالي نياز 
دارد و براي جلوگيري از سقوط به فهرست سياه تنها به 
۳راي مخالف احتياج دارد.  پاكستان كه اخيرا بار ديگر 
وارد فهرست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي شده، در 
ماه هاي گذشته تالش هاي ديپلماتيك گسترده اي را 
براي بازگشت به فهرست سفيد اين گروه آغاز كرده 
ــته از چين و  ــت؛ به طوري كه عمران خان گذش اس
ــيه خليج فارس، رايزني هاي  كشورهاي عربي حاش
ديپلماتيك گسترده اي را با مالزي، تركيه و امريكا انجام 
داده تا بتواند در نشست جاري گروه ويژه اقدام مالي، 
پاكستان را بار ديگر فهرست سفيد اين گروه بازگرداند.

كوتاه از منطقه

سفر دوره اي پمپئو به خاورميانه
وزير خارجه امريكا پس از پايان تور آفريقا راهي سفري 
ــه روزه به منطقه خاورميانه مي شود. به گزارش  س
تارنماي وزارت خارجه امريكا، مايك پمپئو از ۱9 تا 
۲۱ فوريه راهي خاورميانه شده و ابتدا در عربستان 
سعودي با سران اين كشور گفت وگو خواهد كرد. سفر 
بعدي اين ديپلمات امريكا، عمان اعالم شده تا ضمن 
تسليت درگذشت سلطان قابوس، با هيثم بن طارق، 
ــور ديدار كند. پمپئو پس از  سلطان جديد اين كش
حضور در پنجاه و هشتمين كنفرانس امنيتي مونيخ، 
از يكشنبه و در چهارچوب نخستين تور آفريقايي خود 

عازم سنگال، آنگوال و اتيوپي  شد.

شليك راكت به سوي سفارت 
امريكا در بغداد 

چند راكت بامداد يكشنبه به سمت مقر فرماندهي 
ــفارت اياالت  نيروهاي ائتالف به رهبري امريكا و س
متحده در منطقه سبز بغداد شليك شد. يك مقام 
ــت.  نظامي امريكايي حمله راكتي را تاييد كرده اس
ــه راكتي با  ــيتدپرس، اين حمل ــزارش آسوش به گ
راكت هاي كوچك غير از خسارت هاي جزيي، تلفاتي 
به دنبال نداشته است. اين نوزدهمين حمله از اكتبر 
ــفارت و هم مقر نيروهاي امريكايي  است كه هم س

با حدود 5 هزار و ۲۰۰ سرباز را هدف قرار مي دهد.

درخواست براي حضور 
آلمان در خليج فارس 

عربستان خواستار مشاركت آلمان در ماموريت ناوگان 
دريايي بين المللي با فرماندهي امريكا يا در ماموريت 
نظامي دريايي اروپا در خليج عمان به رهبري فرانسه 
شد. آلمان تاكنون در ماموريت هاي امريكا و فرانسه 
ــاهزاده فيصل بن فرحان  ــت. ش شركت نكرده اس
بن عبداهلل وزير خارجه عربستان سعودي، در مصاحبه 
ــورهايي كه از  با »ولت ام زونتاگ« گفته: »همه كش
تجارت كاال از طريق خليج فارس ذي نفع هستند بايد 
در تأمين امنيت مسير دريايي آن مشاركت كنند و اين 

شامل آلمان نيز مي شود.«

»اشغال قرن« كتاب اهدايي 
اردوغان به عمران خان 

ــالم كردند رييس جمهوري تركيه در  منابع آگاه اع
جريان سفر اخيرش به اسالم آباد كتابي را تحت عنوان 
ــت وزير و رييس جمهوري  ــغال قرن« به نخس »اش
پاكستان هديه داده است. به گزارش آناتولي، رجب 
ــفر به اسالم آباد كتاب »اشغال  طيب اردوغان در س
فلسطين: فلسطين در سايه طرح هاي يكجانبه« را 
به عارف علوي، همتاي پاكستاني خود و عمران خان 
هديه داد. طبق اين گزارش، كتاب به مبارزات ملت 
فلسطين، مراحل اشغالگري اسراييل و نقض قوانين 
ــه از مبارزات  ــط آن، حمايت تركي بين المللي توس
فلسطين و جزييات طرح اشغال و الحاق اعالم شده 

توسط ترامپ تحت عنوان معامله قرن مي پردازد.
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عكسروز

چهرهروز

هادي حجازي فر: روياهاي بزرگي داريم
نخستين جشنواره تئاتر هامون با معرفي برگزيدگان و با حضور جمعي از چهره هاي تئاتري و سينمايي به كار خود پايان داد. در آغاز 
اين برنامه، هادي حجازي فر مدير تئاتر هامون و دبير جشنواره تئاتر هامون گفت: وقتي جشنواره اي همزمان با جشنواره تئاتر فجر 

اينگونه مورد استقبال قرار مي گيرد، نشانه كمبودهاي سخت افزاري است كه در تئاتر داريم.
حجازي فر ادامه داد: روياهاي بزرگي داريم و اميدواريم با كمك جواناني كه در اين جشنواره همراه ما بودند، اين روياها را محقق كنيم. 
اين جشنواره راهي است كه تازه آغاز شده و پايان آن نيست و برنامه هاي مهمي در زمينه آموزش داريم. حجازي فر با ابراز خوشحالي 

از حضور جواناني كه به صورت نيروهاي داوطلب با اين جشنواره همكاري داشته اند، گفت: به شفاف بودن هميشه اعتقاد دارم.

بازارهنر

»مجمع مرغان« عطار با دختران نوجوان كار
گروهي از دختران نوجوان كار در قالب 
يك پروژه نمايشي، راوي سيمرغ عطار 
مي ش��وند. اين دختران ك��ه در فاصله 
س��ني 10 تا 17 سال هس��تند، مدتي 
است در قالب گروهي تئاتري به نام »پرتو 
ستارگان« با مديريت مريم شاهبداغي 
آموزش تئاتر مي بينند و به تازگي اولين 
اجراي تمريني خود را با حضور مخاطبان 

در جش��نواره مونولوگ دانش��گاه تهران به صحنه 
برده اند. شاهبداغي كه بر اساس يك دغدغه شخصي 
اين گروه را تشكيل داده، درباره شكل گيري اين پروژه 
و مزايايي كه براي اين دختران دارد، توضيحاتي ارايه 
كرد.  او در آغاز درباره اهداف خود از تشكيل اين گروه 
گفت: هدفم اين ب��ود كه با آموزش ها و تمرين هاي 
تئات��ري، مهارت ه��اي زندگي را به اي��ن دختران 
آموزش بده��م؛ مهارت هايي نظي��ر رهايي، عزت 
نفس، توانايي ابراز وجود، باال بردن اعتماد به نفس، 
پرورش خالقيت و ... بنابراين با همراهي تعدادي از 
دوستان تئاتري خود، شروع به آموزش اين دختران 
كرديم. شاهبداغي ادامه داد: براي انجام اين پروژه 
فكر كرديم بر »سيمرغ« عطار كار كنيم چون هدف 
ما اميدبخشي به اين نوجوانان است به همين دليل 
داستان »مجمع مرغان« را انتخاب كرديم؛ داستاني 
كه در آن مرغان به نور و خدايي كه مي توانند به آن 
وصل شوند، اميد دارند و براي رسيدن به اين هدف 

حركت مي كنند.
اين دانش آموخته تئاتر اضافه كرد: ما اين داس��تان 
را انتخاب كرديم اما از خود بچه ها خواس��تيم تا هر 
يك پرنده اي شوند و دغدغه هاي خود را بنويسند. 
به اين معنا ك��ه خود آنان در فرايند ش��كل گيري 

داستان هايشان نقش مستقيمي داشتند 
و در قالب اين پرندگان، به تخليه رواني 
خود پرداختن��د. او كه اين پ��روژه را با 
حض��ور 14 دختر نوجوان آم��اده اجرا 
مي كند، اف��زود: ما بچه هايي را انتخاب 
كرديم كه اغلب كودك كار بوده اند و به 
لحاظ خانوادگي آسيب ديده اند، برخي از 
آنان پدراني معتاد دارند و مشكالتي نظير 
اينها. به هر حال شرايط اين دختران به گونه اي است 
كه خانواده هايشان نتوانسته اند از آنان مراقبت كنند. 
ش��اهبداغي كه براي اجراي اين پروژه از همكاري 
چند موسسه خيريه بهره برده است، ادامه داد: ما با 
موسسه رويش نهال كه زيرنظر بهزيستي است، اين 
كار را آغاز كرديم و از دوس��تاني كمك گرفتيم كه 
هم دانش آموخته تئاتر بودند و در اين زمينه تجربه 
داشتند و هم اطالعات روانشناسي خوبي دارند. من 
نيز به عنوان سرپرس��ت و ناظر گروه در كنار پروژه 

هستم تا از مسير خود منحرف نشويم.
او در عين حال تاكيد كرد: البته ما به گذشته بچه ها 
نپرداختيم و خيلي وارد زندگي شخصي آنان نشديم 
چون س��ر باز ك��ردن زخم هاي گذش��ته، نيازمند 
درمان هاي اساسي است كه ما توانش را نداريم ولي 
تالش مي كنيم آنان را از گذشته خالي و براي آينده 
آماده كنيم. شاهبداغي درباره چشم انداز خود براي 
ادامه كار با اين دختران نوجوان توضيح داد: دوستان 
تئاتري من پاي كار هس��تند و با انرژي زيادي كه از 
بچه ها مي گيريم، اطمين��ان داريم حتما افراد خير 
ديگري با ما همراه خواهند شد تا در مراحل بعدي 
بتوانيم خود اين دختران را براي آموزش گروه هاي 

بعدي به كار بگيريم.

فيلم پيمان قاسمخاني راهي اكران نوروزي شد
فيلم س��ينمايي »خوب، بد، جلف۲« 
به عن��وان اولين فيلم اك��ران نوروزي 
به س��ينماها مي آيد. غالمرضا فرجي، 
س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش 
درب��اره مصوبه جلس��ه يكش��نبه ۲7 
بهمن ماه گفت: فيلم »خوب، بد، جلف 
۲« به كارگرداني پيمان قاس��م خاني 
از چهارش��نبه، ۳0 بهمن در سرگروه 

آزادي به عنوان اولين فيلم اكران نوروزي سال ۹۹ 
روي پرده مي آيد. او همچنين فيلم »عطر داغ« علي 
ابراهيمي را ديگ��ر فيلمي معرفي كرد كه اكرانش 
از ۳0 بهمن آغاز مي شود. اولين فيلم اكران نوروز 

در شرايطي معرفي شده كه آيين نامه 
جديد اكران در حال تدوين نهايي است 
و به زودي ابالغ مي ش��ود، اما براساس 
نظر اعضاي ش��وراي صنفي و با تاييد 
آنها براي رونق سينماها در اسفندماه، 
اكران فيلم نوروزي زودتر شروع شده 
اما محاس��به تعداد هفته هاي اكرانش 
همانند ديگ��ر فيلم هاي ن��وروزي از 
۲۸ اس��فندماه خواهد بود.  طبق گفته سرتيپي، 
سخنگوي شوراي عالي اكران، انتخاب فيلم ها براي 
اكران نوروزي بيشتر با اولويت فيلم هاي جشنواره و 

با هماهنگي سازمان سينمايي خواهد بود.

انتشار تازه ترين اثر لوريس چكناواريان 
تازه تري��ن اث��ر موس��يقايي لوري��س 
چكناواري��ان آهنگس��از و رهب��ر 
اركستر پيشكسوت كش��ورمان به نام 
»مرثيه اي براي پرواز 7۵۲« با موضوع 
جان باختگان هواپيم��اي اوكرايني در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت. تازه ترين 
اث��ر موس��يقايي لوري��س چكناوريان 
آهنگس��از و رهبر اركستر پيشكسوت 

كش��ورمان به نام »مرثيه اي براي پ��رواز 7۵۲« با 
موضوع جانباخت��گان پرواز هواپيماي اوكرايني در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت. لوريس چكناوريان 
درباره جزييات انتش��ار اين اثر موسيقايي توضيح 
داد: همانطور كه در تيزر اين اثر هم توضيح داده ام، 
اتفاق تلخ و غم انگيزي كه براي هواپيماي اوكرايني 
افتاد، من را بس��يار تحت تاثير ق��رار داد. به همين 
جهت تصميم گرفتم اين حس و حال را به موزيك 
تبديل كنم و تصور مي كنم يك معجزه اتفاق افتاد كه 
اينچنين توانستم در مدت كوتاهي كار را به مرحله 
اجرا برسانم. او ادامه داد: وقتي موضوع را با دوست و 
همراه عزيزم يارتا ياران در ميان گذاشتم، او نيز شعر 

فوق العاده اي از سعدي را پيشنهاد كرد 
كه من نيز با استفاده صداي خوب اين 
هنرمند، تالش كردم روي موسيقي از 
كالم هم استفاده كرده و كار را به مرحله 
ضبط برسانيم. البته در اين راه دوستان 
و همراهاني بودند كه در نت نويس��ي، 
توليد، نوازندگي، اجرا و ضبط اثر بهترين 
همكاري را با من داشتند كه جا دارد از 
يكايك آنها تش��كر و قدرداني ويژه داشته باشم. به 
هر حال اين اثر نوعي همراهي من و ساير همكارانم 
در پ��روژه با هموطنان عزيزم در اي��ن حادثه تلخ و 
خانواده هاي داغ دار حادثه ديده اس��ت كه اميدوارم 
با عش��ق و دعا بتوانيم از طريق زبان موسيقي كمي 
دردها را التيام دهيم. پروژه موس��يقايي »مرثيه اي 
براي پرواز 7۵۲« اثر لوريس چكناوريان با اخذ مجوز 
دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توسط 
موسسه فرهنگي هنري »رادنوانديش« به مديريت 
بردي��ا صدرن��وري در فضاي مجازي منتش��ر و به 
جانباختگان پرواز هواپيماي اوكرايني و خانواده هاي 

داغدارشان تقديم شده است.

تاريخنگاري

كمیته مجازات و قتل ريیس انبار غله
بيست و هشتم بهمن 1۲۹۵، ميرزا اسماعيل خان رييس انبار غله دولتی به جرم 
خيانت و ايجاد قحطی مصنوعی در کشور به وسيله کميته مجازات به قتل رسيد. 
کميته مجازات به وس��يله ابراهيم منشی زاده و اس��داهلل ابوالفتح زاده که هر دو از 

هواداران نهضت مشروطه بودند برای رويارويی با مخالفان پايه ريزی شده بود.
قحطی بزرگ ايران که به روايتی ۲۵درصد و به روايتی ديگر 40درصد از جمعيت 
ايران بر اثر آن جانشان را از دست دادند و بعدها از آن به عنوان هولوکاست ايرانی 
ياد شد، به  دنبال خريد غالت ايران به دست نيروهای انگليسی، جلوگيری آنها از 
خريد غالت از امريکا و ورود مواد غذايی از هندوستان به ايران صورت گرفت. اين 
قحطی حدود سه سال به طول انجاميد. به گفته برخی مورخان، احتکار غالت توسط 
احمدشاه نيز به اين قحطی دامن زد. يکی از محتکران عمده غالت احمدشاه بود که 
تن به پيشنهاد خريد منصفانه رييس الوزرای خود نيز نمی داد و مقادير زيادی گندم 
و جو در انبارها ذخيره کرده بود. شاه قاجار در برابر پيشنهادهای خريد صدراعظم 
خود اظهار می داشت »جز به قيمت روز به صورت ديگر حاضر برای فروش نيستم«. 
در اين برهه ميرزا حسن خان مستوفی الممالک با جديت و تالش فراوان با وجود 
درگير شدن با عوامل آشکار و نهان انگليس و روس با وضع برنامه يی درصدد نجات 
هموطنان خود از اين وضع آشفته، مقابله با محتکران و اتخاذ تدابيری برای خريد 
عادالنه ارزاق عمومی به ويژه گندم، برنج، جو و توزيع آن ميان هموطنان بود. پت 
والش در مورد اينکه گفته می شود احتکار باعث مرگ و مير شده است، می نويسد: 
»رفتار انگليسی ها نسبت به ايرانيان در حال گرسنگی به طور غيرمعمولی شبيه 

همان کاری است که پنجاه سال قبل تر نسبت به ايرلندی ها انجام دادند. انگليسی ها 
اين طور تبليغ کردند که ايرانيان و مخصوصا گروه های مقاومت ايرانی مقصر قحطی 
هستند. همان ها هس��تند که غذا را احتکار می کنند. وقتی انگليسی ها شروع به 
راهس��ازی کردند اين طور وانمود کردند که امدادرس��انی بر اساس بخشندگی 

انگليسی ها بنا شده و ايرانی ها شکرگزار نيستند.«

ايستگاه

 بردلي كوپر در نقش 
يكي از برادران بي جیز

بردلي كوپر در حال مذاكره 
اس��ت تا در نق��ش »بري 
گيب« يكي از اعضاي گروه 
موسيقي »بي جيز« بازي 
كند. به گزارش گاردين، 
بردلي كوپر كه سال ۲01۸ 
با فيلم موزيكال »ستاره اي 
متولد شده است« در نقش 

جكسون مين خواننده كانتري و راك ظاهر شد، قرار 
اس��ت در نقش يك خواننده مش��هور جهاني ظاهر 
ش��ود. اين بار او براي ايفاي نقش بري گيب در فيلم 
زندگينامه اي از گروه مشهور »بي جيز« انتخاب شده 
است. نويسندگي اين فيلم را آنتوني مك كارتن برعهده 
دارد كه پيش��تر فيلمنامه فيلم هاي زندگينامه اي 
ديگري چون »نظريه همه چيز« و »راپسودي بوهمي« 
بر مبناي زندگينامه گروه كويين را نوش��ته اس��ت. 
كارگردان فيلم بيوگرافيكال »بي جيز« هنوز معرفي 
نشده است. سر بري گيب تنها بازمانده گروه »بي جيز« 
اكنون 7۳ ساله است. وي سال 1۹۵۸ همراه دو برادر 
دوقلوي��ش يعني رابين و موريس گ��روه »بي جيز« 
را تش��كيل داد. آنها بيش از 1۲0 ميلي��ون آلبوم در 
سراس��ر جهان فروختند و از مشهورترين گروه هاي 
موسيقي جهان در دهه 70 ميالدي بودند. موريس 
و رابين در س��ال هاي ۲00۳ و ۲01۲ از دنيا رفتند. 
بردلي كوپر اكنون دارد آماده مي شود تا هم بازيگري 
و هم كارگرداني فيلم زندگينامه اي زندگي آهنگساز 
مشهور جهان لئونارد برنشتاين را انجام دهد. كمپاني 
اسپيلبرگ از تهيه كنندگان اين فيلم او خواهد بود. كوپر 
چندين نامزدي اسكار براي اولين تجربه كارگرداني اش 
در فيلم »ستاره اي متولد شده است« كسب كرد و ترانه 

اين فيلم موفق به كسب جايزه اسكار شد.

 سیلوستر  استالونه
دوباره بدترين بازيگر مي شود 

سرش��ناس  يگ��ر  ز با
هالي��وودي كه امس��ال 
نيز نامزد دريافت جايزه 
تمش��ك طاليي شده، 
ركورددار كس��ب جوايز 
بدترين بازيگر سال است. 
به گ��زارش گل��د دربي، 
سيلوس��تر استالونه يك 

بار ديگر با فيلم »رمبو: آخرين خون« وارد ليست 
جوايز تمش��ك طاليي يا بدترين هاي س��ال قرار 
گرفته و ممكن است دوباره بتواند ركورد اين جوايز 
كه متعلق به خودش اس��ت را جابه ج��ا كند. او به 
خاطر اين فيلم نامزد دريافت جايزه بدترين بازيگر و 
بدترين فيلمنامه شده است. تا امروز استالونه چهار 
بار برنده جايزه بدترين بازيگر شده كه بيش از هر 
كس ديگري است. او اين جوايز را به خاطر فيلم هاي 
»راين استون« محصول 1۹۸4، »رمبو: خون اول 
قسمت دوم« و »راكي 4« محصول 1۹۸۵، »رمبو 
۳« محصول 1۹۸۸ و »بايست! يا مامانم به تو شليك 
مي كند« محصول سال 1۹۹۲ دريافت كرده است. 
اين بازيگر همچنين به عنوان بدترين بازيگر دهه نود 
ميالدي و بدترين بازيگر قرن بيستم شناخته شد و تا 
به حال 1۵ بار نامزد دريافت جايزه بدترين بازيگري 
شده كه بيشترين تعداد نامزدي است. او توانست 
راكي بالبوا را با فيلم »كري��د« كه نقدهاي خوبي 
دريافت كرد نجات دهد اما نتوانست همين كار را 
با »رمبو« انجام بدهد. اين فيلم س��پتامبر ۲01۹، 
يعني 11 س��ال بعد از فيلم قبلي و ۳7 سال بعد از 
آغاز فرنچايز در سال 1۹۸۲ اكران شد اما نقدهاي 
به ش��دت منفي گرفت و سر از تمشك طاليي هم 
درآورد. مجموعه »رمبو« عمال ركورددار اين جوايز 
اس��ت. از پنج فيلم اين مجموعه، س��ه فيلم نامزد 

دريافت جوايز تمشك طاليي بوده اند. 

میراثنامه

آن ساختمان همه را از خنده روده بر مي كرد! 
تقاطع كوچه بخارا و خيابان صف، ساختمان هيات تحريريه و چاپخانه مجله اي 
است كه زماني پاتوق كاريكاتوريست هاي مطرح بوده است؛ ساختمان نشريه 
»توفيق« با يك دنيا خاطره كه اين روزها بيم خراب ش��دنش خاطر بسياري از 

كاريكاتوريست هاي پيشكسوت يا حتي جوان را مكدر كرده است.
احمد عرباني، كاريكاتوريست پيشكسوت كه زماني با مجله »توفيق« همكاري 
داشته، از جمله افرادي است كه از احتمال تخريب ساختمان چاپخانه »توفيق« 
نگران اس��ت و مي گويد: »توفيق« نشريه اي اس��ت كه ۵0 سال قدمت دارد و از 
نويس��ندگان آن تعداد كمي زنده  مانده اند. اين ساختمان فقط يك ساختمان 
نيس��ت، بلكه بخشي از تاريخ ماس��ت. او در ادامه پيشنهاد مي دهد كه به جاي 
تخريب ساختمان چاپخانه رنگين، مي توان آن را تبديل به موزه  و پاتوقي براي 

طنزنويسان كشور كرد.
او در اين زمينه اظهار مي كند: اين ساختمان قديمي و زيبا مي تواند نه فقط موزه اي 
براي »توفيق«، بلكه موزه اي براي روزنامه هاي طنز كش��ور باشد. من نمي دانم 
در حال حاضر وضعيت مالكيت س��اختمان به چه صورت است، اما اگر بتوانند 
آن را بازس��ازي، حفظ و تبديل به موزه و پاتوقي براي طنزنويس ها كنند، اتفاق 
بسيار خوبي خواهد بود. عرباني خاطرات خود را از نشريه »توفيق« در سال هاي 
پيش از انقالب مرور مي كند و به ايسنا مي گويد: در ابتدا ساختمان »توفيق« در 
چهارراه استانبول قرار داشت؛ ساختماني قديمي وسط ماهي فروش ها. اما چون 
فضا كوچك و تعداد افراد زياد شده بود، نويسنده ها به چاپ رنگين منتقل شدند 
و حسين توفيق هم كه سردبير بود در آنجا اتاقي داشت. ما كاريكاتوريست ها را 
هم به كوچه برلن منتقل كردند. اين كاريكاتوريست پيشكسوت ادامه مي دهد: 
چندبار به ساختمان قديمي چاپ رنگين رفته بودم. آقاي پروانه  متصدي آنجا بود 
و بسيار هم بامزه بود. در »توفيق« همه اهل شوخي بودند و يادم است هر كسي كه 

به آن ساختمان مي رفت از خنده روده بر مي شد.  با تخليه تدريجي فضاي داخلي 
بناي چاپخانه »توفيق« در خيابان صف در روزهاي گذشته و صحبت هايي كه 
سرايدار ساختماِن تاريخي اين نشريه داشت، احتمال تخريب اين بناي تاريخي 
مي رفت كه با انتشار آن برخي از اعضاي تحريريه نشريه »توفيق«، نسبت به اين 
خبر واكنش نشان دادند. همچنين محمدعلي سعادتي، شهردار منطقه 1۲ تهران 
نيز در توييتي تاكيد كرد كه »از س��وي شهرداري منطقه 1۲ تهران، هيچ گونه 
مجوزي براي تخريب و نوسازي ملك »هفته نامه توفيق« واقع در خيابان صف 
صادر نشده اس��ت و مالك آن بر اساس ارزش هاي تاريخي و اجتماعي بنا مجاز 
به مرمت و به سازي آن خواهد بود. در اين مسير ما حامي همه پاسداران واقعي 

ارزش هاي شهر هستيم.«

نامجومطلق: با انگیزه باال به دنبال پیروزي مقابل االهلي هستیم
مرب��ي اس��تقالل مي گويد ب��ا توجه به 
انگيزه اي كه بازيكنانش دارند، به دنبال 
پيروزي مقابل االهلي عربستان هستند. 
فرهاد مجيدي، سرمربي اس��تقالل به دليل كسالت 
در كنفرانس خبري پيش از بازي با االهلي عربس��تان 
حضور پيدا نكرد و به ج��اي او، مجيد نامجومطلق در 
اين نشست شركت كرد. مجيد نامجو مطلق، مربي تيم 
فوتبال استقالل در اين كنفرانس مطبوعاتي گفت: بازي 
سختي با االهلي داريم اما تيم ما شرايط خيلي خوبي 
دارد. دومين بازي ما در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا 
است. بازيكنان ما كيفيت خوبي قرار دارند و مي توانند 
جاي بازيكنان مصدوم ما را پر كنند. با توجه به انگيزه اي 
كه داريم، به دنبال سه امتياز اين بازي هستم. ما دو بار 
قهرمان آسيا شديم و دو بار به فينال صعود كرديم و از 
تيم هاي پرافتخار اين رقابت ها هستيم و مي دانم كه بازي 
زيبايي را به نمايش مي گذاريم. دو تيم فوتبال استقالل 
ايران و االهلي عربستان از ساعت 1۹ امروز دوشنبه در 

ورزشگاه جابر االحمد كويت به مصاف هم مي روند.

يك طال، يك نقره و ۴ برنز ايران در كاراته وان دوبي
در پاي��ان رقابت هاي ليگ جهاني كارات��ه وان دوبي، 
نمايندگان ايران در بخش م��ردان و زنان در مجموع 

صاحب يك طال، يك نقره و 4 برنز شدند.
در جريان رقابت هاي روز پاياني ليگ جهاني كاراته وان 
دوبي در ام��ارات، نمايندگان ايران صاحب يك مدال 

طال، يك نقره و 4 برنز شدند.
تيم هاي مردان و زنان ايران با كس��ب اين 6 مدال در 
مجموع در جايگاه پنجم اين رقابت ها جاي گرفت و 
تيم هاي اسپانيا، ايتاليا، تركيه و چين نيز در رده هاي 
اول تا چهارم قرار گرفتند. در مبارزه فينال وزن ۸4- 
كيلوگرم، ذبيح اهلل پورش��يب با غلبه ۸ بر ۵ بر دانيار 
يولداشف قزاقس��تاني به مدال طال رسيد. پورشيب 
پيش از اين در اولين ديدار مقابل فردي والرا از ونزوئال 
پس از كسب نتيجه صفر بر صفر در هانتي برنده شد. 
وي در دومين مبارزه ۲ بر يك فرج النشري از عربستان 
را شكس��ت داد و در ادامه مقابل ايگور چيخمارف از 
قزاقستان بعد از تساوي صفر بر صفر در هانتي پيروز 
شد و به نيمه نهايي رفت. پورشيب در نيمه نهايي نيز 
مقابل مهدي خدابخش��ي ديگر نماينده ايران در اين 
وزن با نتيجه ۳ بر ۲ به برتري رسيد و راهي فينال شد. 
در ديدار فينال وزن 61- كيلوگرم بانوان، ش��يما آل 
س��عدي برابر يين ژيااويان از چين با نتيجه ۳ بر يك 
شكست خورد و به مدال نقره رسيد. آل سعدي تا پيش 
از رسيدن به فينال ابتدا ۲ بر يك كريستينا فرر از اسپانيا 
را برد، سپس مقابل فيليپه وندولينه از فرانسه با نتيجه 

۵ بر 4 به برتري رسيد. وي در سومين مبارزه نيز ۳ بر 
۲ اينگيريدا سوچانكوآ از اسلواكي را برد و سپس يك بر 
صفر آنيتا سروگينا از اوكراين را با شكست بدرقه كرد تا 
گام به دور نيمه نهايي بگذارد. او در مبارزه نيمه نهايي 
مقابل جيانا لطفي از مصر قرار گرفت و پس از تساوي ۲ 

بر ۲ با قانون سنشو برنده تاتامي شد و به فينال رسيد.
در ديدار رده بن��دي وزن ۵0- كيلوگرم ليگ جهاني 
امارات، سارا بهمنيار ۳ بر ۲ مقابل آيچا سياح مراكشي 

به برتري رسيد و به مدال برنز اين وزن رسيد.
او پيش از اين در اولين ديدار ۵ بر ۳ نتيجه را به ناديا گومز 
از اسپانيا واگذار كرد و با توجه به رسيدن اين حريف به 

فينال، بهمنيار هم به جدول شانس مجدد رفت.
بهمنيار در اين گروه در اولين مبارزه يك بر صفر آسيا 
آگوس از ايتاليا را برد و سپس با نتيجه ۳ بر يك از سد 
سارا هوبريش آلماني گذش��ت و به ديدار رده بندي 

راه يافت.

در ديدار رده بندي وزن 61- كيلوگرم بانوان نيز رزيتا 
عليپور با برتري ۳ بر يك مقابل نايال گاتالينا از روسيه 
صاحب مدال برنز شد. عليپور پيش از اين ابتدا ۳ بر يك 
آنا جوآنا نيلسون از س��وئد را برد. وي سپس ۲ بر يك 
آنا رودينا از روسيه را مغلوب كرد اما در سومين ديدار 
مقابل يين ژيااويان از چين ۲ بر صفر نتيجه را واگذار 
كرد و به جدول شانس مجدد رفت. او در اين گروه برابر 
ناتالي ويليام از انگليس به برتري يك بر صفر رسيد و 
به رده بندي راه يافت. اما بهمن عسگري نماينده وزن 
7۵- كيلوگرم ايران كه پيش از اين با حضور در ديدار 
رده بندي موفق به كسب نخستين سهميه المپيك 
براي كاراته ايران ش��ده بود، در مب��ارزه رده بندي با 
برتري ۲ بر صفر مقابل ارمان التيمور تركيه مدال برنز 

را بر گردن آويخت.
عس��كري پيش از اين ابت��دا يك بر صفر روس��الن 
سيماخانبت از قزاقستان را مغلوب كرد و در ادامه ۲ بر 
صفر خوزه والديويا از پرو را شكست داد. وي در مبارزه 
س��وم نيز ۲ بر صفر جو كالور از انگليس را با شكست 
بدرقه كرد و به نيمه نهايي صعود كرد اما در نيمه نهايي 
مقابل رافائل آقايف آذربايجاني ۳ بر صفر نتيجه را واگذار 

كرد و از رسيدن به فينال بازماند.
در دي��دار رده بن��دي وزن ۸4- كيلوگ��رم، مه��دي 
خدابخشي با شكست يك بر صفر ايگور چيخمارف از 
قزاقستان چهارمين و آخرين  مدال برنز كاراته ايران در 

اين رقابت ها را بر گردن آويخت.

ورزشي
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