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نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار با اش��اره 
به بحث رسيدگي به قانون اش��تغال مناطق آزاد 
گفت: يكي از درخواست هاي مان براي برگزاري 
جلس��ه ش��وراي عالي كار رس��يدگي ب��ه قانون 

مناطق آزاد است.
علي خدايي، نماينده كارگران در ش��وراي عالي 
كار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري 
تسنيم، با اش��اره به اينكه قرار بود طي اين هفته 
جلسه ش��وراي عالي كار برگزار شود گفت: يكي 
از موضوع��ات م��ورد توج��ه ما در جلس��ه بحث 
رسيدگي به قانون اشتغال مناطق آزاد بود. يكي 
از درخواس��ت هاي ما در جلس��ه گذشته شوراي 
عالي كار بحث رسيدگي به قانون اشتغال مناطق 

آزاد بود. 
 وي با اشاره به اينكه اش��تغال كارگران در مناطق 
آزاد و وي��ژه اقتص��ادي يك��ي از موضوعات مهم 
در جلس��ات اس��ت گفت: در چند ماه گذشته در 
راستاي مصوبه مجلس شاهد رشد تعداد مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي بوديم. متأسفانه در مناطقي 
كه از شمول قانون كار خارج است، اشتغال تحت 
قوانين خاص ص��ورت مي گي��رد، در حال حاضر 
بيش از يك پنجم كارگران كش��ور مشغول به كار 
هستند و اين در حالي است كه وزارت كار به عنوان 
متولي اصلي روابط كار در كشور، هيچ نظارتي بر 
اين حوزه ها ندارد و عمال  قوانيني كه مختص اين 
حوزه ها باشد اجرايي نمي شود. نماينده كارگران 
در ش��وراي عالي كار با اش��اره به قانون اش��تغال 
مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي بيان ك��رد: آخرين 
ماده اين قانون تاكيد كرده كه كليه مقاوله نامه ها 
و توصيه نامه هاي بين الملل��ي در اين مناطق الزم 
الرعايه هس��تند و عمالً  هيچ ك��دام از اين مقاوله 
نامه ها و توصيه نامه هاي سازمان بين المللي كاردر 

مناطق آزاد اجرا نمي ش��ود و هي��چ نهادي وجود 
ندارد كه اين موضوع��ات را پيگيري كند. خدايي 
بيان كرد: يكي از مش��كالت در بحث مناطق آزاد 
اين اس��ت كه در اين مناطق قوانين باالدستي از 
جمله قوانين كار را اجرا نمي كنند و به دنبال از بين 
رفتن اين قوانين هس��تند، از سوي ديگر تعدادي 
از افراد را از تحت پوش��ش خارج مي كنند.  وي با 
بيان اينكه تعداد جمعيت شاغل در مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي به شدت افزايش يافته است گفت: 
در جلسه ش��وراي عالي كار دوپيشنهاد در زمينه 
ملغي شدن قانون اش��تغال مناطق آزاد دارم. ارايه 
طرح يا اليحه براي لغو كامل قانون اشتغال مناطق 
آزاد ويژه اقتصادي. پيشنهاد نمايندگان كارگران 
اين است كه اين قانون لغو ش��ود.   خدايي با بيان 
اينكه با توجه به گس��ترش مناطق آزاد، كارگران 
اين مناطق، از قانون كاِر س��رزمين اصلي تبعيت 
كنند افزود: ما حق نداريم يك قس��مت از جامعه 
را با هر تصميمي از حق��وق قانوني محروم كنيم؛ 
در س��ال هاي اخير هر جايي از كش��ور را كه ميل 
داش��ته اند، خيلي راحت منطقه آزاد معرفي كرده 
و در نتيجه، همه حقوق حمايتي كارگران س��لب 
ش��ده اس��ت؛ بنابراين خواس��ته اول ما لغو قانون 
اشتغال در اين مناطق است و اگر اين اتفاق نيفتاد، 
خواستار اين هستيم كه ماده 51 همان قانون را به 

صورت جدي پيگير باشيم.
 نماينده كارگ��ران در ش��وراي عال��ي كار با بيان 
اينكه ماده 51 قانون اش��تغال مناط��ق آزاد و ويژه 
اقتصادي بر لزوم اجرايي شدن تمام مقاوله نامه هاي 
بين الملل��ي از جمل��ه مقاوله نامه ه��اي 87 و 98 
سازمان بين المللي كار تاكيد دارد افزود: كارگران 
مناطق آزاد بايد تشكل داش��ته باشند تا بتوانند از 

حقوقشان دفاع كنند.

 رسيدگي به وضعيت كارگران مناطق آزاد
منصور  بيطرف| در شوراي عالي كار

سردبير|
بحران هاي اقتصادي طي 30 سال گذشته روند تازه اي 
را آغ��از كرده ان��د . همه چي��ز در واقع به جهاني س��ازي 
برمي گ��ردد. از زماني كه كش��ورهاي جه��ان تصميم 
گرفتند كه حول يك سازمان گرد هم جمع آيند و منشور 
مشتركي را در پيش بگيرند اتفاقات سياسي و اقتصادي 
هم مس��ير تازه اي را دنبال كنن��د . اگر تا پي��ش از اين 
كوچك ترين تحركي در منطقه اي مانند خاورميانه سبب 
مي شد تا قيمت نفت سير تند صعودي بگيرد و طي يك 
دوره اي رشد درصدي بااليي را تجربه كند،  اگر قيمت طال 
در بازارهاي جهاني زماني قيمت بي��ش از 2000 دالري 
در هر اونس را تجربه كرد – به قيمت دالر دهه 1970 - 
و پس از آن فقط يك بار ديگر به اين قيمت رس��يد – در 
س��ال 2011 - اكنون هم��ه اين ها در ي��ك چارچوب و 
پارادايم ديگري خود را نش��ان مي دهند . نه اينكه اين دو 
كاال از تحوالت تاثير نپذيرند، بلكه ديگر تاثير پذيري آن 
مانند قرن بيستم نيست . به عبارت ديگر نفت و طال، به 
ويژه نفت دارند مستحيل مي شوند؛ كاالها و شاخص هاي 
تاثيرپذير جديد و تازه اي در عرصه اقتصاد جهاني دارند 
به تدريج ج��اي خود را باز مي كنند . ب��راي مثال نگاهي 

بياندازيم به اتفاقات هفته گذشته . 
اتفاقات هفته گذشته از ترور سردار شهيد قاسم سليماني 
گرفته تا انتقام ايران كه با موشك زدن به پايگاه امريكايي 
عين االس��د صورت گرفت، تاثي��رات عميقي ب��ر بازار 
جهاني اعم از نفت و طال داشت . قيمت هر بشكه نفت تا 
5 درصد – حدود 4 دالر - باال رفت و به بشكه اي 71 دالر 
و نيز قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني هم 9 دالر 
افزايش يافت و به بيش از 1600 دالر در هر اونس رسيد. 
اين دو كاال در بازار جهان و مهم ت��ر از آن در بازار ايران به 
عنوان شاخص هاي رواني تعريف مي شوند . اما آيا افزايش 
اين دو قلم كاال نسبت به تحوالت سال هاي گذشته يا بهتر 
بگوييم نسبت به ش��روع خود تحوالت، يك روند يا ترند 

بوده يا فقط يك شوك ؟ 
در اين خصوص بهتر است اول به چارت تغييرات قيمت 

نفت نگاهي بيندازيم . 
 

همانط��ور كه در اي��ن چارت نش��ان داده مي ش��ود. 
تغييرات قيمت نفت طي 50 س��ال گذشته يعني از 
س��ال 1970 به اين طرف نوسان بسيار زيادي داشته 
اس��ت . در واقع سه نقطه اساس��ي اين تحوالت يكي 
در سال 1974، ديگري در س��ال 1980 و سومي در 
س��ال 2008 ميالدي صورت گرفت . در سال 1974 
و بدنبال حمل��ه اعراب ب��ه اس��راييل و تحريم نفتي 
كشورهاي حاميان اسراييل از س��وي اعراب، قيمت 
هر بش��كه نفت از 24 دالر و 80 س��نت در آگوس��ت 
سال 1973 به بيش از 55 دالر در ژانويه سال 1974 
رسيد . يعني يك رشد حدود 130 درصدي را تجربه 
كرد، رشد بعدي كه در س��ال 1980 و بدنبال جنگ 
تحميلي عراق عليه ايران رخ داد شاهد افزايش قيمت 
هر بش��كه نفت از 68 دالر در ماه ژوئن سال 1979 به 
124 دالر در فوريه س��ال 1980 بود، يعني يك رشد 
82 درصدي و رش��د بعدي قيمت نفت از 81 دالر در 
آوريل 2007 به 168 دالر در ژوئن س��ال 2008 بود، 
يعني يك رش��د 107 درصدي، كه اين رشد عمال به 
دليل توجيه كردن قيمت توليد نفت شيل بوده است 
و اتفاق سياس��ي ديگري در اين عرصه رخ نداده بود . 
مي بينيم كه نوس��ان تند قيمت نفت تقريبا از س��ال 
2000 به اين طرف از حالت ش��وك سياس��ي خارج 
شده اس��ت. يعني اگر طي س��ال هاي قبل از 2000 
تغييرات سياسي در حوزه خاورميانه كه تقريبا محل 
توليد بي��ش از 30 درص��د نفت جهان اس��ت، روي 
مي داد، شدت تغييرات قيمت نفت در حد 5 درصد يا 
باالتر نبود بلكه به بيش از 50 درصد مي رس��يد و اين 
روند حداقل براي يك س��ال ادامه داش��ت . نمونه آن 
انقالب اس��المي ايران، يا جنگ عراق عليه ايران بود . 
واكنش بازار نفت به اين تحوالت بسيار سريع و تند و 
ادامه دار بود . اما كشورهاي مصرف كننده ياد گرفتند 
كه چگونه با اين تحوالت كنار بيايند و اقتصاد خود را در 
مقابل اين آسيب ها مصون بدارند . اول آنكه آنها بدنبال 
آن رفتند كه وابستگي خود را از نفت خارج كنند، كما 
اينكه در برخي از بخش ها توانستند به طوري كه اكنون 
بدنبال بنزين پاك و خودروهايي كه با برق كار مي كنند 
هستند همين امر باعث مي شود كه نيازشان به نفت را 
كاهش دهند و حالت بعدي س��وخت هاي اتمي است 
كما اينكه آنها بدنبال نيروگاه هاي اتمي و توس��عه آن 
هستند خود نشان مي دهد كه تا چه اندازه نياز خود را 

به نفت كاهش داده اند و مي دهند . 
موضوع دوم قيمت طال اس��ت . چارت زير قيمت طال 

طي 100 سال گذشته را نشان مي دهد 

 

در اينجا هم ش��اهد آن هس��تيم كه دو اتف��اق مهم در 
افزايش قيمت طال رخ داده اس��ت . يكي در آوريل سال 
1974 است كه تنش هاي خاورميانه باعث شد قيمت هر 
اونس طال از حدود 600 دالر در دسامبر سال 1973 به 
922 دالر در آوريل س��ال 1974 برسد، يعني يك رشد 
53 درصدي . ديگري در ژانويه س��ال 1980 بود كه هر 
اونس طال به بي��ش از 2200 دالر رس��يد كه البته روند 
اين رش��د از 491 دالر در سال 1976 ش��روع شده بود 
كه با اوج گيري انقالب اسالمي و تحوالت جنگي عراق 
عليه ايران به 2200 دالر رس��يد . يعني طي چهار سال 
شاهد رشد 340 درصدي قيمت طال بوديم . هر چند كه 
روند قيمت طال كاهش يافت و دوباره در جوالي س��ال 
2001 به پايين ترين حد خود طي 30 س��ال قبل از آن 
يعني هر اونس حدود 350 دالر رس��يد اما دوباره روند 
صعودي آن طي ش��د و در اگوس��ت 2011 به هر اونس 
بيش از 2000 دالر دس��ت يافت و دوباره كاهش يافت . 
نوسانات طال تقريبا با نوسانات نفت همراه بوده است اما 
بررسي ها نش��ان مي دهد كه طال اگر در دوره هاي اواخر 
قرن بيستم با تحوالت سياسي جابه جا مي شد اكنون اين 
تحوالت تاثيرات كمي بر آن دارند و طال دارد جاي خود را 
به بازار سهام مي دهد و در اين تحوالت بازار سهام بيشتر 
به تحوالت سياسي واكنش نش��ان مي دهد . نمونه آن 
برخورد موشك به پااليشگاه آرامكو بود كه با آنكه توليد 
نفت عربستان 50 درصد كاهش يافت اما عربستاني ها 
بيش��تر از آنكه نگران كاهش توليد نفت خود باش��ند 
نگران عرضه سهام آرامكو در بورس هاي جهاني بودند . 
همچنين در حمله اخير ايران به پايگاه هاي امريكا آنچه 
بيشتر عربس��تاني ها را نگران كرد كاهش ارزش سهام 
آرامكو از 39 ريال عربس��تان س��عودي به 34 ريال بود .  
بنابراين در تحوالت اخير شاهد آن بوديم كه دو شاخص 
اصلي جهان يعني نفت و طال ب��ه تدريج دارند جذابيت 
خود را از دس��ت مي دهند به ويژه نفت و ش��اخص هاي 
ديگ��ري دارد جايگزين آنها مي ش��ود. به همين خاطر 
بايد براي اداره اقتصاد كش��ور بدنبال راه هاي جايگزين 
سرمايه اي ديگري باش��يم . تا اقتصادمان را از اين مسير 

خارج كنيم . 

استحاله بازار 
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

استحاله بازار 
اقتصادي  بحران ه��اي 
طي 30 س��ال گذشته 
رون��د ت��ازه اي را آغ��از 
كرده ان��د . همه چيز در 
واق��ع به جهاني س��ازي 
برمي گ��ردد . از زمان��ي 
ك��ه كش��ورهاي جهان 
تصميم گرفتند كه حول 
يك سازمان گرد هم جمع آيند و منشور مشتركي 
را در پيش بگيرن��د اتفاقات سياس��ي و اقتصادي 
هم مسير تازه اي را دنبال كنند . اگر تا پيش از اين 
كوچك ترين تحركي در منطقه اي مانند خاورميانه 
سبب مي شد تا قيمت نفت سير تند صعودي بگيرد 
و طي يك دوره اي رش��د درصدي بااليي را تجربه 
كند،  اگر قيمت ط��ال در بازاره��اي جهاني زماني 
قيمت بيش از 2000 دالري در هر اونس را تجربه 
كرد – به قيمت دالر دهه 1970 - و پس از آن فقط 
يك بار ديگر به اين قيمت رسيد -  در سال 2011 - 

اكنون همه اين ها در يك چارچوب و ...

منصور  بيطرف
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يادداشت

وزارت نيرو در مورد 
خاموشي ها درست نمي گويد

محمد پارسا| 
براساس آخرين گزارش هاي رسمي، ميزان تلفات 
برق در ايران معادل 11.1 درصد اس��ت كه در اين 
خصوص بيش از هر چيز اثر زيست محيطي كاهش 
ميزان تلفات برق حايز اهميت است. كاهش تلفات 
برق به معناي بهبود راندمان ش��بكه برق است اما 
معتقدم در ش��رايط كنوني اين شرايط به كاهش 
مصرف منجر نخواهد ش��د. تا زمانيكه يك اصالح 

اساسي در قيمت برق صورت نگيرد...

صنعت،معدن و تجارت

 تزريق منابع جديد
به خودروسازان 

تعادل | قيمت خودرو از سال گذشته تاكنون در 
مدار صعودي قرار داشته، اما خودروسازان همچنان 
از ضرر و زيان انباشته خود گاليه مند هستند. زيان 
انباشته ش��ركت هاي بزرگ خودروس��از، ناشي از 
بدهي آنان به قطعه سازان و كمبود نقدينگي است، 
كه همچون مانعي در مسير توليد خودرو عمل كرده 
است. اين شرايط عرضه خودرو به بازار را با چالش 
جدي مواجه كرد و از آنسو، بازار تشنه تر براي خريد 
خودرو. همين فرايند كافي بود تا رشد قيمت ها را 
در بازار انواع خودروها شاهد باشيم. همه اين عوامل 
و درخواس��ت هاي مكرر خودروسازان براي تامين 
نقدينگي از طريق اعطاي تسهيالت، موجب شد تا 
سكاندار وزارت صمت با متولي بانك مركزي، وارد 
شور ش��ده و فكري به حال خودروسازان بكنند. از 
همين رو، بنابه اظه��ارات رضارحماني، در چنين 
ش��رايطي دولت با هدف كمك به خودروسازان و 

تعديل بازار تصميم گرفته، تسهيالتي را ...
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 كارشناسان هوايي: هر گونه گمانه زني درباره علت سقوط
 بويينگ 737 سري 800  در حوالي تهران بي اعتبار است

بانك جهاني از رشد يك درصدي اقتصاد ايران در سال 2021 خبر داد

پروپاگانداي  موشكي عليه ايران

عبور سايه تحريم ها از اقتصاد

اخبار

اعضاي شوراي عالي اس��تان ها نامه اعتراضي وزارت 
كش��ور در خصوص برگزاري انتخابات هيات رييسه 
شوراي عالي استان ها در س��ومين سال از پنجمين 
دوره اين شورا را مورد بررس��ي قرار دادند. به گزارش 
ايس��نا، مرتضي الويري در تش��ريح بررسي اعتراض 
وزارت كشور در خصوص انتخابات هيات رييسه اين 
شورا كه در اين اجالس يكي از دستور كارها بود گفت: 
انتخابات هيات رييسه شوراي عالي استان ها در 21 
آذر ماه سال جاري برگزار شد و نتيجه آن 25 آذر ماه 
براي وزارت كشور ارسال شد. او ادامه داد: در تاريخ 10 
دي نامه اي براي شوراي عالي استان ها ارسال شد كه 
اين انتخابات مورد اعتراض وزارت كشور است البته در 
اين اعتراض بايد به چند نكته توجه كرد: يكي اينكه 
اين اعتراض بعد از مدت دو هفته اي به شوراي عالي 
استان ها ارسال شد و به اين ترتيب قابليت طرح ندارد 
و از س��وي ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد كه وزارت 
كشور بايد به صورت قانوني عمل كند و تعيين زمان 
برگزاري انتخابات هيات رييسه جزو وظايف وزارت 
كشور نيست. . رييس شوراي عالي استان ها با تاكيد 
بر اينكه وزارت كشور حق اعتراض به مصوبه شوراي 
عالي اس��تان ها را دارند افزود: قطعا در اين مرحله در 
صورت اصرار ما به مصوبه شوراي عالي استان ها اين 
موضوع به هيات حل اختالف ارسال مي شود. الويري 
در پاس��خ به س��والي درباره ارس��ال نامه اي از سوي 
سازمان بازرسي كل كشور هم گفت: سازمان بازرسي 
كل كشور نامه اي را ارس��ال كرده كه در آن خواستار 
بررس��ي اعتراض وزارت كش��ور شده اس��ت كه اين 

بررسي توسط اعضا انجام شد.

خبرگزاري رويترز در گزارشي اعالم كرد كه چهار تن 
مظنون به دست داش��تن در برنامه امريكا براي ترور 
سردار سليماني هستند. خبرگزاري رويترز در گزارش 
اختصاصي خود با انتشار اطالعاتي در خصوص سفر 
سردار قاسم سليماني فرمانده نيروهاي قدس سپاه 
پاسداران از دمش��ق به بغداد مدعي ش��د كه دو نفر 
از كارمندان امنيتي فرودگاه بغ��داد و دو نفر ديگر از 
كارمندان شركت هواپيمايي فرودگاه دمشق به دست 
داشتن در شهادت اين مقام ارشد ايراني متهم هستند. 
طبق گزارش رويترز اين چهار فرد متهم به آن هستند 
كه در قالب تيم جاسوسي گسترده اي اطالعات را در 
اختيار ارتش امريكا قرار داده اند. س��ازمان اطالعات 
سوريه و ماموران امنيت ملي عراق در حال بازجويي از 
اين چهار متهم هستند. همچنين وزارت دفاع امريكا 
از پاسخ به س��والي مبني بر دريافت اطالعات از اين 

چهار مظنون خودداري كرده است.

بررسي نامه وزارت كشور 
درباره انتخابات هيات رييسه 

شوراي عالي استان ها

چهار تن متهم به دست داشتن 
در شهادت سردار سليماني

جهان

راي به محدوديت 
اختيارات جنگي ترامپ
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مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: دامنه نوسان كه از چهارشنبه 18 دي 
به دو درصد محدود ش��ده بود، از يكشنبه 22 دي 

بارديگر به پنج درصد باز خواهد گشت.
به گزارش بازار س��رمايه، »محس��ن خدابخش« 
افزود: ش��وراي عالي بورس در جلس��ه اي كه روز 
جمعه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل 
داد، بر بهبود ش��رايط بازار تاكيد و مق��رر كرد كه 
هيات مديره س��ازمان بورس در رابطه با بازگشت 
دامنه نوس��ان به ش��رايط طبيعي تصميم گيري 

كند. وي اف��زود: اعمال محدوديت دامنه نوس��ان 
در بازار س��رمايه با ه��دف كنترل رفت��ار هيجاني 
سرمايه گذاران و صيانت از حقوق سهامداران انجام 

شده بود.
خدابخش اضافه كرد: هيات مديره سازمان بورس 
نيز پس از تش��كيل جلس��ه اعالم كرد از آنجا كه 
آرامش بر فضاي سياسي و اقتصادي كشور حاكم 
شده و بازار به مس��ير تحليل مندي خود بازگشته 
است، از يكشنبه 22 دي دامنه نوسان از دو به پنج 

درصد افزايش خواهد يافت. 

دامنه نوسان بورس به پنج درصد افزايش مي يابد

بازار سرمايه

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي و 
هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم؛ 

 مراسم بزرگداشت 
سردار شهيد سليماني و 

همرزمان شهيدش برگزار شد
مراسم بزرگداشت س��ردار بزرگ و پر افتخار اسالم 
سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني، مجاهد بزرگ 
شهيد ابومهدي المهندس و ديگر شهيدان جنايت 
تروريستي امريكا با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي 
و هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم در حسينيه امام 
خميني)ره( برگزار شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقام معظم رهبري در اين مراسم كه روساي 
قواي سه گانه، مسووالن لشكري و كشوري، تعدادي 
از وزيران و مس��ووالن عراقي، جمعي از نمايندگان 
گروه هاي مقاومت و س��فراي كش��ورهاي خارجي 
حضور داش��تند، آقاي فالح الفياض رييس شوراي 
امنيت ملي و حشدالشعبي عراق به نمايندگي از همه 
مس��ووالن و مردم اين كشور، شهادت سردار بزرگ 
حاج قاسم سليماني را به رهبر انقالب اسالمي و ملت 
ايران تس��ليت گفت و افزود: براي ما بسيار سنگين 
اس��ت كه خون پاك اين عزيزان در عراق يعني در 
سرزمين حضرت سيدالشهداء عليه السالم به زمين 
ريخته شد. مردم عراق در غم از دست دادن اين شهيد 
دالور يكپارچه ايستادند و اعالم كردند فرمانده از تو 
متشكريم. آقاي فياض همچنين با گراميداشت ياد 
شهيد ابومهدي المهندس گفت: شهيد ابومهدي 
همراه و همگام ش��هيد سليماني در جنگ مقابل با 
تكفير و تأمين امنيت براي مردم عراق بود و سرانجام 
نيز گوشت و خون آن دو شهيد با يكديگر آميخته شد. 
در اين مراسم همچنين حجت االسالم والمسلمين 
صديقي در سخناني با برشمردن امتيازات برجسته 
سردار شهيد سپهبد س��ليماني گفت: حاج قاسم 
عزيز در عين آنكه مجاهد، طراح، هوشمند، فرمانده 
و فاتح بود، با الگوگي��ري از حضرت صديقه كبري 
س��الم اهلل عليها، نس��بت به واليت كام��اًل مطيع و 
فرمانبردار بود و شهادت او نيز مانند حياتش، موجب 
عزت اسالم و انقالب شد. در اين مراسم، قاريان قرآن 
كريم به تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد پرداختند و 
ذاكران اهل بيت عليهم السالم در مصائب حضرت 
فاطمه زهرا س��الم اهلل عليها نوحه س��رايي كردند و 
اشعاري در فضليت جهاد و مجاهدان راه خدا از جمله 

شهيد سليماني قرائت كردند.

   هش�دار به ايرانيان براي س�فر به انگليس؛  
تعادل| 

سفير ايران در انگليس در توييتي اعالم كرد،  هموطنان 
عزيز ايراني هنگام س��فر به انگليس، به اطالعيه ها و 
اطالعات مفيد و مفصلي كه پليس انگليس و پليس 
متروپوليتن در خصوص خطرات حضور در مكان هاي 
جرم خيز در لندن و ديگر شهرها و ساعاتي كه نبايد 
در اي��ن اماكن رفت و آمد ك��رد، توجه كافي كنند و 
هش��دارهاي ايمني مقامات محلي را جدي بگيرند. 
حميد بعيدي نژاد در ادامه تاكيد كرد:  نخست وزير، 
وزير كش��ور و مقامات عالي انگليس به طور مكرر به 
مردم و اتباع خارجي نسبت به خطرات بي شمار و رو به 
افزايش چاقوكشي، جرم و جنايت در خيابان هاي لندن 
و ديگر شهرهاي انگليس هشدار داده اند. مقامات اين 
كشور حتي طرح افزايش چند هزار نفري پليس را براي 

كنترل جرم و جنايت كافي نمي دانند.

   نتايج نهايي بررسي صالحيت ها تا پايان روز 
شنبه اعالم مي شود؛ خبرآنالين|

س��خنگوي ش��وراي نگهبان تاكيد كرد كه براي رد 
صالحي��ت پرونده ها داليل و مس��تندات مختلفي 
وجود دارد و هركدام از اينها مي تواند متفاوت باش��د. 
عباسعلي كدخدايي در گفت وگويي درباره زمان اعالم 
نتايج بررسي صالحيت كانديداهاي انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي بيان كرد: تا االن حدود ۱۳ هزار پرونده 
رسيدگي شده است كه ان شاءاهلل به بقيه آن نيز تا روز 
شنبه رسيدگي خواهد شد و نتيجه اعالم مي شود. وي 
در ادامه اظهار كرد: در برررسي پرونده كانديداها و رد 
صالحيت ها داليل و مستندات مختلفي وجود دارد و 
هركدام از اينها مي تواند متفاوت باشد. مثال در حوزه 
اقتصادي ما بحث هايي مثل كالهبرداري، سوءاستفاده 
از بيت المال و جابه جايي اموال عمومي را مدنظر قرار 
مي دهيم. برخي از اين اشخاص نيز آراي محاكم قضايي 
را دارند يعني محكوم شدند. سخنگوي شوراي نگهبان 
در ادامه تاكيد كرد: اگر ليستي را بخواهم از رسيدگي به 
پرونده ها اعالم كنم بحث سوءاستفاده از موقعيت هاي 
شغلي به دليل سمت هايي است كه افراد در جاهاي 
مختلف دارند كه همه اين موارد با دقت بررسي مي شود.

   دولت امريكا اهل گفت وگو نيست؛ ايسنا|
نماينده ايران در س��ازمان ملل متحد تاكيد كرد تا 
زماني كه خصومت امريكا عليه ملت ايران باقي است، 
صحب��ت از همكاري و گفت وگو با اي��ران قابل فهم 
نيست. مجيد تخت روانچي در گفت وگويي با اشاره به 
نامه نماينده امريكا در سازمان ملل به شوراي امنيت 
به منظور آمادگي براي گفت وگوي بدون پيش شرط 
با ايران، بيان كرد: دولت امريكا اهل گفت وگو نيست 
بلكه اهل خصومت عليه ملت ايران است و تا زماني كه 
اين خصومت وجود داشته باشد، صحبت از همكاري 
با ايران قابل فهم نيست. وي در ادامه تاكيد كرد: مردم 

ايران با اين صحبت ها بازي نمي خورند.

   دشمن با موشك هاي نقطه زن رسانه اي ما را 
هدف گرفته است؛ تعادل|

رييس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري 
گفت: دش��من اكنون ما را با موشك هاي نقطه زن 
رس��انه اي هدف قرار داده اس��ت. حسام الدين آشنا 
ديروز در حساب توييتري خود نوشت: به همان ميزان 
كه برد موش��ك هاي ما بازدارندگي ايجاد مي كند و 
امنيت مي آفريند بايد برد مواضع و رس��انه هاي ما و 
دقت نقطه زني آنها نيز همسان با قدرت دفاعي كشور 
به مصون سازي ما بينجامد. دش��من اكنون ما را با 

موشك هاي نقطه زن رسانه اي هدف قرار داده است.

ايران2

رييس جمهوري در تماس تلفني با رييس شوراي اروپا مطرح كرد

نبايد اجازه داد فرصت همكاري ايران و اروپا از بين برود
گروه ايران|

بعد از پاسخ كوبنده ايران به رفتارهاي مخرب اياالت 
متحده كه با حمله موشكي س��پاه پاسداران به مقر 
امريكا در عين االس��د به بارزترين وجه نمايان شده 
بود و باعث عقب نشيني آشكار ترامپ از مواضع اعالم 
شده اش شد؛ رييس جمهوري در جريان تماس هاي 
تلفني با رهبران كش��ورهاي مختلف ضمن تشريح 
رويكردهاي صلح طلبانه ايران، اعالم كرد كه فضاي 
التهاب آلودي كه اين روزه��ا در فضاي كلي منطقه 
مشاهده مي شود، ناشي از راهبردهاي غلط و مخربي 
است كه امريكا و متحدانش در دستور كار قرار داده اند 
. روحاني همچنين تاكيد ك��رد كه پايان اين فضاي 
غبارآلود تنها در صورت خروج كامل امريكا از منطقه، 

محقق خواهد شد. 
بر اين اساس رييس جمهوري كشورمان روز گذشته 
ابتدا در جريان تماس تلفني رييس ش��وراي اروپا با 
وي محاسبات غلط و زيان بار امريكا را ناشي از عدم 
شناخت اين كشور از ايران و منطقه دانست و با بيان 
اينك��ه اتحاديه اروپا بايد با اتخاذ مواضع مس��تقل از 
واش��نگتن، اجازه ندهد ايران كام��ال از اروپا مايوس 
ش��ود، تصريح كرد: مجموعه اتحاديه اروپا، قدرتي 
بزرگ با مس��ووليتي س��نگين در جهان است و اگر 
بخواهد در مسير تقويت صلح و ثبات منطقه فعاليت 
كند، تهران آماده همكاري و مشاركت با اين اتحاديه 

است. 
روحان��ي روز پنجش��نبه در تماس تلفني »ش��ارل 
ميشل« رييس شوراي اروپا با وي، گفت: ايران آماده 
است با اتحاديه اروپا همكاري نزديك تري داشته باشد 
و معتقديم نبايد اج��ازه داد فرصت همكاري، از بين 
برود. رييس جمهور با اشاره به ابراز همدردي رييس 
ش��وراي اروپا به خاطر حوادث اخير گفت: تظاهرات 
گسترده مردمي از كشمير تا عراق و لبنان به دنبال 
ترور سپهبد شهيد قاسم سليماني بيانگر محبوبيت 
و نقش بزرگ اين ش��هيد در ثب��ات و امنيت منطقه 
است. روحاني اظهارداشت: امريكا با تشديد تحريم ها 
عليه ايران حتي در بحث دارو و مواد غذايي دست به 
تروريسم اقتصادي زد و با ترور فرمانده بزرگ ايران، 
همه مقررات بين المللي را زير پا گذاشت و اروپا بايد 
در خصوص اين اقدامات تروريس��تي امريكا واكنش 

نشان دهد.
رييس جمهور در پاسخ به توضيحات رييس شوراي 
اروپا تاكيد كرد: ايران و اروپا به دنبال ثبات منطقه و 
تحكيم مجدد برجام هستند و براي ما بسيار مهم است 
كه اروپا و چين و روس��يه بتوانند براي حفظ برجام 
نقش مهم خود را ايفا كنند تا منافع ايران تامين شود. 
روحاني پنج گام ايران در كاهش تعهدات برجامي را 
در راستاي ايجاد تعادل دانست و اظهارداشت: ايران 
به همكاري ه��اي خود با آژان��س بين المللي انرژي 
اتم��ي همچنان ادام��ه خواهد داد. رييس ش��وراي 
اروپا نيز در اين تماس تلفني ضمن ابراز تس��ليت به 

خاطر حوادث اخير در ايران گفت: برجام دس��تاورد 
۱0 س��ال مذاكره ب��ود و اتحاديه اروپ��ا تمام تالش 
 خود را براي حفظ اين توافق ب��ه كار خواهد گرفت. 
شارل ميشل گفت: اروپا همچنين همه تالش خود را 
به كار گرفته است تا نقش مثبتي در فضاي سياسي 
س��طح جهاني و منطقه ايفا كند و در روزهاي اخير 
بارها از امريكا خواس��ته اس��ت تا بيش از اين باعث 
افزايش تنش در منطقه نش��ود. م��ا نگران تحوالت 
منطقه هس��تيم و همه طرف ها را به خويشتنداري 
دعوت مي كنيم. رييس ش��وراي اروپ��ا همچنين از 
همكاري ايران ب��ا آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي، 

به رغم كاهش تعهدات برجامي قدرداني كرد.

  ضرورت بررسي دقيق و سريع 
علت حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني

اما در شرايطي كه برخي رسانه هاي غربي با برجسته 
كردن خط رسانه اي حاش��يه اي در خصوص سقوط 
هواپيم��اي اوكرايني ت��الش مي كردند ت��ا موضوع 
حمله موش��كي ايران به مواضع رس��مي امريكا را در 
حاش��يه قرار دهند؛ گفت وگوي تلفن��ي روحاني با 
رييس جمهوري اوكراين بخشي از تالش هاي رسانه اي 
در اين زمينه را مهار كرد. بعد از تماس تلفني رييس 
شوراي اروپا روساي جمهور ايران و اوكراين روز پنج 
شنبه با ابراز تس��ليت بابت سانحه سقوط هواپيماي 
اوكرايني كه منجر به كش��ته ش��دن مس��افران اين 

هواپيما شد بر ضرورت بررس��ي دقيق و سريع علت 
سقوط اين هواپيما تاكيد كردند. والديمير زليسنكي 
رييس جمه��ور اوكراين در تماس تلفني با حس��ن 
روحاني با قدرداني از اقدامات انجام ش��ده از س��وي 
نيروهاي امدادي، اورژانس و كاشناس��ان فني ايران 
در اين حادثه، خواستار همكاري مشترك هيات هاي 
فني دو كشور براي بررسي اين حادثه و مشخص شدن 
داليل سقوط هواپيما طبق پروتكل هاي بين المللي 
شد. روحاني نيز با تاكيد بر همكاري كامل هيات هاي 
فني دو كش��ور براي انجام همه اقدامات الزم در اين 
زمينه اظهار داشت: به وزارت راه و شهرسازي دستور 
مي دهم كه تيم مشتركي از كارشناسان دو كشور براي 
بررس��ي دقيق علت اين حادثه تشكيل دهد. در اين 
گفت وگوي تلفني همچنين بر تعامل وزراي خارجه 
ايران و اوكراين براي تسريع و تسهيل در همكاري هاي 
كارشناسان دو كشور در بررس��ي ابعاد اين حادثه و 
انجام اقدامات الزم توافق كردند. روساي جمهور ايران 
و اوكراين همچنين در اين تماس تلفني با اش��اره به 
روابط خوب دو كشور بر توسعه و تعميق روابط در همه 

زمينه ها تاكيد كردند.

  ترور سپهبد شهيد سليماني
نشات گرفته از حمايت امريكا از تروريسم بود

بع��د از گفت وگو با رييس جمه��وري اوكراين نوبت 
ب��ه گفت وگ��وي رييس جمهوري اس��المي ايران و 

نخست وزير ايتاليا رسيد كه عصر پنجشنبه در تماسي 
تلفن��ي درباره مهم ترين مس��ائل دوجانبه و منطقه 
و بين المللي گفت وگو و تب��ادل نظر كنند. روحاني 
و »جوزپه كونت��ه« در اين تماس تلفني، دوس��تي 
دو ملت را ريش��ه دار و عميق دانستند و بر اين نكته 
اشتراك نظر داشتند كه بايد بيش از پيش از ظرفيت 
دو كشور در مس��ير تعميق روابط مشترك و تقويت 
صلح و امنيت در منطقه بهره گرفت. رييس جمهور 
همچنين خواهان اتخاذ مواضع مستقل اتحاديه اروپا 
در خصوص مس��ائل مهم منطقه شد و گفت: امنيت 
در منطقه امكان پذير نيست مگر اينكه همه به قانون 
احترام بگذارند و تالش كنند كه مانع تكرار اينگونه 

جنايات در سطح جهان شوند. 
روحاني در اين گفت وگو با اش��اره به همكاري هاي 
مشترك ايران و اروپا و از جمله ايتاليا در موضوعات 
مهم منطقه اي تصريح كرد: اتحاديه اروپا مسووليت 
س��نگيني در مس��ائل جهاني دارد و بايد مستقل از 
سياست هاي اشتباه امريكا و با اتخاذ مواضع درست 
در مسير تقويت صلح و ثبات منطقه و جهان بكوشد 
و بي ترديد ته��ران در چنين ش��رايطي در كنار اين 
اتحاديه خواه��د بود. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 
مش��كالت منطقه بايد به دس��ت خود منطقه انجام 
گي��رد، راي قاطع پارلمان عراق مبني بر لزوم خروج 
نيروه��اي امريكايي از اين كش��ور را پاس��خ قاطع و 
روش��ني به مداخالت و اق��دام تروريس��تي امريكا 

دانست. نخست وزير ايتاليا نيز در اين تماس تلفني با 
بيان اينكه دولت ايتاليا ميزان تاثر و عصبانيت ملت 
بزرگ ايران را از قتل سپهبد سليماني درك مي كند، 
خواهان تالش همگاني براي كاستن از سطح تنش ها 
در منطقه شد و اظهارداشت: ايتاليا همه تالش خود 
را براي كاهش تنش و تقويت صلح و ثبات در منطقه 
به كار خواهد گرفت. نخست وزير ايتاليا در اين تماس 
تلفن��ي همچنين بر اهميت برج��ام و راه هاي حفظ 
اين توافق بين المللي به رغم مانع تراشي هاي امريكا 

تاكيد كرد.

  تقويت ثبات و امنيت منطقه
 براي ايران بسيار حائز اهميت است

رييس جمه��ور تقويت ثبات و امنيت منطقه را براي 
ايران بسيار حائز اهميت دانست و تاكيد كرد كه تنها 
راه حفظ امنيت منطقه، تقويت دوستي و همكاري 
ميان همس��ايگان و جلوگي��ري از دخالت بيگانگان 

است.
روحاني در تماس تلفني ش��يخ تمي��م بن حمد بن 
خليفه آل ثاني كه پيرو ش��هادت سپهبد سليماني 
صورت گرفت، ترور سپهبد ش��هيد قاسم سليماني 
را جنايتي بزرگ از س��وي امري��كا خواند و خواهان 
محكوميت اين جنايت از سوي همه كشورهاي جهان 

به ويژه همسايگان شد.
رييس جمه��ور با بيان اينكه ترور س��پهبد ش��هيد 
سليماني به عنوان ميهمان مردم و دولت عراق اهانتي 
بزرگ نسبت به حاكميت عراق و جنايتي بسيار بزرگ 
عليه ملت ايران ب��ود، گفت: مصوبه مجلس عراق در 
خصوص لزوم خروج نيروهاي امريكايي از اين كشور و 
حمايت هاي گسترده مردم آن كشور بسيار ارزشمند 
بود. روحاني همچنين به پاس��خ نظامي ايران به اين 
اقدام تروريستي دولت امريكا اشاره و تاكيد كرد كه 
اگر امريكا بخواهد در برابر اقدام ما پاسخ دهد، با يك 
جواب بسيار بزرگ و خطرناكي مواجه خواهد شد و 
اميدوارم امريكايي ها كه هميشه زندگي سياسي آنها 
پر از اش��تباه بوده، مرتكب اشتباهي ديگري نشوند. 
رييس جمهور افزود: اميدوارم در اين مقطع حساس، 
همه كشورهاي خواهان امنيت با اقدام جدي، امريكا 
را به سمت قانون و انس��انيت هدايت كنند. روحاني 
تصريح كرد: ايران همانند گذش��ته در كنار دولت و 
ملت قطر براي مقابله با تحريم هاي ظالمانه خواهد 
بود و عالقه منديم روابط دو كشور بيش از پيش توسعه 
ياب��د. امير قطر نيز در اين تماس تلفني با بيان اينكه 
قطر موضع دولت و ملت ايران را در قبال تحريم هاي 
كشورش فراموش نمي كند، گفت: ما مخالف هرگونه 
ايجاد تنش عليه ايران هستيم. شيخ تميم بن حمد 
بن خليفه آل ثاني با اشاره به ظرفيت هاي گسترده دو 
كشور تاكيد كرد كه بايد از همه اين ظرفيت ها براي 
توس��عه بيش از پيش روابط تهران - دوحه در همه 

زمينه ها بهره گرفت.

آلمان هم درخواست ترامپ براي خروج از برجام را رد كرد

پاسخ منفي به ترامپ
در ش��رايطي كه ترامپ در اظهارات��ي كه بعد از حمله 
موفق ايران به پايگاه عين االس��د داشت از كشورهاي 
عضو برجام خواسته بود تا از مشاركت در تداوم برجام 
دست بردارند و به كارزار فشار حداكثري اياالت متحده 
براي برخورد با ايران ملحق ش��وند اما واقعيت ميداني 
و اظهارنظرهاي روش��ن مقامات كشورهاي مختلف 
نش��ان مي دهد كه طرف هاي مقابل اي��ران در برجام 
نه تنها به درخواست ترامپ پاسخ مثبت نداده اند، بلكه 
در اظهارنظرهاي رس��انه اي كه با موضوع تنش هاي 
منطقه اي مطرح كرده اند؛ عامل اصلي حاش��يه هاي 
خاورميانه را ناش��ي از راهبرد غلط امريكا براي خروج 
ترامپ از برجام ارزيابي كردند؛ اظهارنظرهايي كه نشان 
مي دهد راهبرد عملياتي ترام��پ در منطقه و فضاي 
بين المللي نه تنها دستاوردي براي اين كشور نداشته 
اس��ت؛ بلكه در مواردي باعث ش��ده تا حتي متحدان 
سنتي اين كشور هم از رفتارهاي پرخطر اياالت متحده 

فاصله بگيرند. 
بعد از پاسخ منفي روسيه و چين به درخواست ترامپ 
براي خروج از برجام و پيوستن به كارزار فشار حداكثري 
عليه ايران، ديروز سخنگوي وزارت خارجه آلمان نيز 
با رد درخواست رييس جمهور امريكا بر حمايت مجدد 
برلين از توافق هسته اي تاكيد كرد. دولت آلمان ديروز 

ضمن درخواس��ت براي نجات توافق هسته اي ايران 
تقاضاي دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا براي خروج 
كش��ورهاي اروپايي از اين توافق را رد كرد. اظهاراتي 
كه نش��ان دهنده تنهايي ترامپ در صحنه مناسبات 
بين المللي اس��ت.  »راينز بروئل« س��خنگوي وزارت 
خارجه آلمان گفت: »هدف ما هنوز نجات برجام است 
چرا كه ما متقاعد شديم كه تنها ابزار براي جلوگيري از 

دستيابي احتمالي ايران به سالح اتمي است.« 
پيش از اين فرانسه و بريتانيا نيز ضمن اعالم حمايت 
دوباره از برجام چنين درخواس��تي را رد كرده بودند.  
»آگنه وان در موهل«، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه 
در بيانيه اي روز پنجشنبه بر پايبندي اين كشور به برجام 
تأكيد كرده است. سخنگوي دستگاه ديپلماسي فرانسه 
گفت: »فرانسه به چارچوب توافق هسته اي حاصل شده 

در وين متعهد است. 
وي همچنين گفت فرانسه »همكاري با ساير طرف هاي 
توافق« )شامل انگليس، آلمان، روسيه، چين و ايران( را 
ادامه مي دهد. اين در حالي است كه ترامپ در سخنراني 
روز چهارشنبه خود از كشورهاي باقي مانده در توافق 
هسته اي برجام خواسته بود از اين توافق خارج شوند. 
در پاس��خ به اين درخواست ترامپ و براساس گزارش 
العربيه، بروئل به خبرنگاران گفت: »ما مي خواهيم از 

همه امكانات پيشنهاد شده براي حل و فصل ديپلماتيك 
مس��ائل اس��تفاده كنيم.« وي در عين حال از تهران 

خواست به تعهداتش در برجام برگردد.

  وزير خارجه چك تداوم بازرسي بازرسان 
آژانس انرژي اتمي را مثبت ارزيابي كرد

از سوي ديگر وزير خارجه جمهوري چك نيز در جمع 
خبرنگاران مواضع كشورش را در پاسخ به چند سوال 
درباره تنش در منطقه و وضع فعلي توافق هس��ته اي 

مطرح كرد. 
توماس پيترش��يچك وزير خارج��ه جمهوري چك، 
ديروز در بروكس��ل، پيش از آغاز نشست ويژه وزراي 
خارجه اتحادي��ه اروپا درباره تنش هاي اخير در روابط 
تهران- واشنگتن گفت: ما فكر مي كنيم كه مهم است 
مذاكره با شركاي ايراني و امريكايي مان را ادامه دهيم. 
وزير خارجه جمهوري چك درباره توافق هسته اي بيان 
كرد: توافق هسته اي يك پيشرفت مهم براي اتحاديه 
اروپا بوده و ما هميشه خواسته ايم كه توافق را نگه داريم.

او با توج��ه ب��ه گام نهايي كاهش تعه��دات برجامي 
ايران]گام پنجم[ افزود: ما اين را مثبت ارزيابي مي كنيم 
كه ايران اعالم كرده است بازرسان آژانس بين المللي 
انرژي اتمي مي توانند همچنان به بازرسي]از تاسيسات 

هس��ته اي ايران[ ادامه دهند، اگرچه همين كه ايران 
غني سازي را از سر گرفته است نشان مي دهد كه توافق 
به خوبي كارآمد نيست و اين موضوع مورد بحث قرار 

خواهد گرفت. 
اظهارات وزير خارجه جمهور چك درباره وضع فعلي 
توافق هس��ته اي در پي اين مطرح مي شود كه دولت 

ايران، يكشنبه شب، طي بيانيه اي گام پنجم و نهايي 
كاهش تعهدات اي��ران در برجام را اعالم كرد كه طبق 
آن، جمهوري اسالمي ايران ديگر با هيچ محدوديتي 
در حوزه عملياتي )شامل ظرفيت غني سازي، درصد 
غني سازي، ميزان مواد غني شده، و تحقيق و توسعه( 

مواجه نيست.
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چهره ها

امريكا مانند دايناسوري پير
فقط ظاهرش ترسناك است

دستيار ويژه رييس مجلس دهم در امور بين الملل گفت: امريكا مانند 
يك دايناسور پير با مغزي كوچك است كه فقط ظاهرش ترسناك 
است. حسين اميرعبداللهيان در برنامه تيتر امشب شبكه خبر افزود: 
امريكايي ها بايد حس كنند و حس مي كردند كه جمهوري اسالمي 
توان دفاع از خودش را دارد و موشك هايي كه شليك شد مقتدرانه و 
براي صلح بود نه براي جنگ. با اين اقدام، حساب كار دست امريكايي ها 
آمد و ديديم كه تهديدهاي ترامپ تو خالي بود و خيلي زود عقب نشيني 
كرد. اميرعبداللهيان همچنين درباره سردار سليماني افزود: بنده از سال ۱۳۷۶ با سردار سليماني 
ارتباط داشتم و بايد عرض كنم كه تمام دغدغه ايشان همواره تامين امنيت حداكثري براي كشور 
و تامين امنيت ملي و امنيت پايدار براي منطقه در برابر رژيم صهيونيستي بود. وي گفت: اقدامات 
مدبرانه سردار شهيد موجب شد رژيم صهيونيستي كه قصد توسعه اشغالگري داشت اكنون پشت 
ديوارهاي بتني محصور و ترسان شود و به جايي برسد كه شبانه روز در هراس از قدرت موشكي 
مقاومت، آسايش نداشته باشد. اميرعبداللهيان گفت: داعش آمده بود كه منطقه را تجزيه كند و 
در پي خاورميانه جديد بود، اين توطئه بزرگ را سردار سليماني مديريت و نابود كرد كه ثمره آن 

امنيت حداكثري براي كشور و جلوگيري از تجزيه سوريه، عراق و تركيه بود.

از بيانيه اي كه ايران را متهم كند
حمايت نمي كنيم

سخنگوي وزارت خارجه روسيه تأكيد كرد كه مسكو از پيش نويس 
بيانيه پيشنهادي امريكا در شوراي امنيت كه ايران را متهم كرده بود، 
حمايت نكرد چرا كه اين كار اقدام نظامي غيرقانوني امريكا در ترور 
سردار سليماني در بغداد را توجيه مي كرد. به گزارش تسنيم به نقل از 
روزنامه »ايزوستيا«، چاپ مسكو، »ماريا زاخارووا« سخنگوي  وزارت 
خارجه روسيه پنجشنبه شب با اشاره به اين واقعيت كه واشنگتن 
»بدون ارايه هر گونه مدرك و دليلي«، تهران را به حمله به سفارت 
اياالت متحده در بغداد متهم و به طور غيرقانوني ژنرال قاسم سليماني، يكي از فرماندهان نظامي 
ايراني را ترور كرده است، گفت: »هرچند از ديدگاه مقامات مسكو هم حمله به سفارتخانه ساير 
كشورها، اقدامي محكوم شده است ولي در اين مورد خاص، تصويب بيانيه پيشنهادي واشنگتن 
به شوراي امنيت سازمان ملل در اين باره، گوياي بي توجهي به استفاده غيرقانوني از توان نظامي و 
نقض منشور سازمان ملل و اصل احترام به حاكميت و تماميت ارضي ساير كشورها از سوي اياالت 
متحده بود.« زاخارووا به مواضع »تغييرناپذير و قاطع« روسيه در رابطه با اصل غيرقابل تعرض 
بودن نمايندگي هاي ديپلماتيك كشورها تأكيد و اعالم كرد كه مقامات مسكو آماده همكاري 

براي تهيه پيش نويس قطعنامه اي واقع بينانه در اين زمينه هستند. 

بايد از ظرفيت افرادي كه فقط 
به خاك وطن اعتقاد دارند هم استفاده كرد

سخنگوي فراكس��يون واليي مجلس گفت: ممكن است فردي به 
انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي باوري نداشته باشد، اما به خاك 
وطن اعتقاد دارد، ما بايد از ظرفيت وطن پرستي اين فرد در راستاي 
حفظ منافع ملي و پيشبرد امور كشور استفاده كنيم. سيد حسين 
نقوي حسيني در بيان بركات شهادت سردار حاج قاسم سليماني به 
ايرنا گفت: انصافا شهادت شهيد سردار سليماني انسجام، وحدت و 
همدلي در كشور ايجاد كرد. من در مراسم تشييع پيكر ايشان در تهران 
حضور داشتم و ديدم كه آدم هايي از تيپ ها و طبقات مختلف حضور داشتند. افرادي از گروه ها 
و جناح هاي مختلف در ميان جمعيت بودند. افراد با حجاب، بد حجاب، كرواتي، عادي، افرادي 
طبقات باال، طبقات پايين، از زعفرانيه و تجريش تا شوش و مولوي و شهريار همه آمده بودند. وي 
افزود: اين حضور گسترده نشان از عمق همدلي و وحدت در جامعه دارد كه مي تواند منشأ خير و 
بركات زيادي براي كشور باشد. ما بايد بتوانيم با پايدار كردن اين همدلي، هماهنگي و وحدت ملي 
شرايطي فراهم كنيم تا امكان حضور همدالنه مردم در همه حوادث و اتفاقات كشور وجود داشته 
باشد. در اين صورت سرمايه اي عظيم براي انقالب و كشور ايجاد خواهد شد. اين نماينده اصولگراي 

مجلس  افزود: بايد تا حد ممكن از تبليغ اختالف و مسائل اختالفي پرهيز كنيم. 



3 كالن

بانك جهاني از رشد يك درصدي اقتصاد ايران در سال 2021 خبر داد

عبور سايه تحريم ها از اقتصاد ايران

فرصت 2.5 ماهه بانك ها براي واگذاري 40 هزار ميليارد اموال مازاد
معاون امور بانكي وزارت اقتصاد مي گويد بانك هاي غير همكار جريمه مي شوند

گروه اقتصاد كالن| 
آن گونه كه بانك جهاني گزارش داده است، گرچه رشد 
اقتصادي ايران در سال 2020 صفر درصد پيش بيني 
شده اس��ت و در واقع اقتصاد ايران در سال پيش روي 
ميالدي نس��بت به س��ال جاري درجا خواهد زد ولي 
در سال آينده يعني س��ال 2021 به يك درصد رشد 
اقتصادي خواهد رسيد. به اين ترتيب سايه تحريم ها از 

اقتصاد ايران عبور مي كند.
به گزارش »تعادل«، بانك جهاني گزارش ماه ژانويه خود 
از چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2020 را منتشر كرد. 
بر اساس اين گزارش اوضاع اقتصاد جهان امسال به دليل 
كاهش تنش هاي تجاري، بهتر مي شود و رشد اقتصادي 
جهان به 2.۵ درصد مي رسد. رشد اقتصادي جهان در 

سال 201۹ به ميزان 2.۴ درصد بود.
اقتصادهاي پيش��رفته به دليل ضعف توليد صنعتي 
رشد اقتصادي شان نسبت به 201۹ كاهش 0.2 درصد 
مي يابد و به 1.۴ درصد مي رس��د، اما رش��د بازارهاي 
نوظهور و اقتصادهاي در حال توس��عه افزايش خواهد 
داشت و از ۳.۵ درصد در سال 201۹، به ۴.1 درصد در 

سال 2020 مي رسد. 
همچنين بانك جهاني در گزارش��ي وضعيت اقتصاد 
خاورميانه را هم تحليل كرده اس��ت. بانك جهاني در 
تحليل اقتصاد خاورميانه به اين نكته اش��اره دارد كه 
مجموع اقتصاد خاورميانه از اقتصاد ايران تاثير گرفته 
است. بانك جهاني در گزارش خود مي نويسد: »رشد 
اقتصادي اين منطقه در س��ال 201۹ب��ه 0.1 درصد 
كاهش يافته بود كه علت اصلي آن كاهش رشد شديد 
اقتصاد اي��ران در پ��ي تحريم هاي امري��كا و افزايش 

تنش هاي ژئوپلتيكي بود.
همچني��ن تقاضاي ضعي��ف جهاني ب��راي نفت نيز 
اين اوضاع را تش��ديد مي ك��رد. اما در س��ال 2020، 
رشداقتصادي خاورميانه به 2.۴ درصد افزايش خواهد 
يافت. علت اصلي آن به دليل افزايش س��رمايه گذاري 

دولت ها در زيرس��اخت ها و بهبود محيط كسب وكار 
اس��ت. همچنين پيش بيني مي شود كه اقتصاد ايران 

باثبات و تاثير تحريم ها كم شود.«
گفتني است بانك جهاني پيش از اين در گزارش پايان 
سال 201۸ خود اعالم كرده بود كه ايران سال 201۹ 
را در ركود خواهد گذراند، اما از سال 2020 به مدار رشد 
بازگشت مي كند.اما مدتي بعد گزارش خود را اصالح 
كرد و براي 201۹ نيز وضعيت درجا زدن را براي اقتصاد 

ايران پيش بيني كرد.
البته بانك جهاني براي سال 2021 رشد اقتصادي را 
براي ايران پيش بيني كرده بود ولي اين رشد اقتصادي 
طبق محاسبات بانك جهاني كمتر از 0.۵ درصد تخمين 

زده مي شد.
حاال ولي در گزارش نخستين ماه ميالدي، اين محفل 
بين المللي اقتصادي اعالم كرده است كه گرچه امسال 
اقتصاد ايران بهبود محسوس��ي نس��بت به سال قبل 
نخواهد داشت ولي با ورود به سال 2021 اوضاع تغيير 

كرده و اقتصاد ايران به يك درصد رشد مي رسد. 
گزارش بانك جهاني، رش��د اقتصادي ايران در س��ال 
201۹ را منفي ۸.۷ درصد اعالم كرد و براي سال 2020، 
صفر درصد رش��د اقتصادي پيش بيني ك��رده به اين 
معني كه اقتصاد ايران براي يك سال درجا خواهد زد. 
همچنين پيش بيني بانك جهاني رشد اقتصادي ايران 
را در سال 2021 و 2022 نيز يك درصد نشان مي دهد.

به اين معني كه تحريم ها كه عمدتا روي فروش نفت 
ايران تاثير گذاشته اند ديگر بيش از اين نمي توانند بر 

اقتصاد ايران اثر منفي بگذارند.
البته گفتني اس��ت كه چنين پيش بيني تا حدودي 
مورد انتظار بود چرا كه بخش نفت ايران به اندازه كافي 
از تحريم ها اثر گرفته است و در واقع فروش نفت ايران به 
اندازه اي رسيده است كه ديگر بيش از آن امكان كاستن 
از آن نباشد. به اين ترتيب مي توان گفت كه سايه تحريم 
از اقتصاد ايران در حال عبور كردن است. به اين ترتيب 

حتي اگر گشايش قابل توجهي در اقتصاد ايران و روابط 
اقتصادي كشور با جهان بين الملل هم ايجاد نشود باز 
امريكا ق��ادر نخواهد بود بيش از اين اقتص��اد ايران را 

كوچك كند.

     افق تاثير تنش بين ايران و امريكا
بر اقتصاد ايران

تنش هاي سياسي معموال بر اقتصاد مناطق به ويژه 

رشد اقتصادي آنها تاثير مي گذارند. طبيعي است كه 
تنش هاي ميان ايران و امري��كا هم بر اقتصاد برخي 
كش��ورها تاثير خواه��د گذاش��ت. در همين زمينه 
مقام هاي بانك جهاني اعالم كرده اند كه نتوانسته اند 
تأثير تنش هاي ايران و امريكا را در رشد اقتصاد جهاني 

ارزيابي كنند.
اما بانك حهاني در گزارش خود آورده اس��ت كه اين 
تنش ها منجر به ناامني مي شود. ناامني هم در نهايت 

به چشم انداز سرمايه گذاري و در نتيجه رشد اقتصادي 
بسيار آسيب خواهد زد. براساس گزارش بانك جهاني، 
رشد تجارت جهاني در سال 2020 از 1.۴ درصد سال 
گذشته به رقم 1.۹ درصد مي رسد كه البته كمترين 
رقم از سال 200۹-200۸ يعني زمان بحراني مالي 
تاكنون محسوب مي شود. اين در حالي است كه نسبت 
به ميانگين پنج درصد نرخ رشد تجارت ساالنه از سال 

2010 رقم بسيار كمي است.

گروه اقتصاد كالن|
حدود سه ماه پيش بود كه وزير اقتصاد در يك نشست با 
معاونانش از وجود 100 هزار ميليارد تومان اموال مازاد 
دولتي در كش��ور خبر داد. اموالي كه 1۷ هزار ميليارد 
تومان آن تمليك شده بودند و ما بقي اموالي بودند كه 
بانك ها خود جهت ورود به بنگاه داري خريداري كرده 
بودند و حاال به اموال منجمد تعيين شده اند. اموالي كه 
خود از عوامل ايجاد ركود در اقتصاد ايران به حس��اب 
مي آيند. پيش تر وزير اقتصاد اعالم كرده بود كه دولت 
مقدماتي را جهت واگذاري اين اموال فراهم كرده است.

وزير اقتصاد همچنين از ايجاد سامانه اي خبر داده بود 
كه به موجب آن قرار بود اموال دولتي تمليك شده به 
صورت شفاف واگذار شود. حاال ولي معاون امور بانكي 
وزير اقتصاد اخبار ت��ازه اي از وضعيت واگذاري اموال 
مازاد بانك ها ارايه مي دهد. عب��اس معمارنژاد با بيان 
اينكه تا پايان سال بايد ۴0 هزار ميليارد تومان از دارايي 
مازاد بانكي به فروش برسد، مي گويد تاكنون 1۵ هزار 
ميليارد تومان از اموال مازاد به فروش رفته و بانك هايي 
كه دارايي هاي خود را واگذار نكنند هم مشمول جرايم 

مالياتي خواهند شد. 
به گزارش »تعادل«، چندي پيش بود كه وزير اقتصاد 
با حضور جمعي از معاونانش ضمن ارايه گزارش��ي از 

وضعيت واگذاري اموال مازاد بانك ها گزارشي درباره 
حجم اموال مازاد بانكي هم ارايه داد. او در اين گزارش 
اعالم كرد كه اكنون ح��دود 100 هزار ميليارد تومان 
اموال مازاد بانكي در كشور داريم كه 1۷ هزار ميليارد 
تومان از آن تمليكي هستند. همان زمان وزير اقتصاد 
از ايجاد سامانه اي خبر دادكه به موجب آن قرار بود اين 
اموال تمليك شده كه بخشي از آنها كارخانه و شركت 
و... بودند از طرق مختلف تعيين تكليف شود. از طرقي 

مثل فروش، راه اندازي و... 
البته وزير اقتصاد در اين نشست تاكيد هم كرد كه بناي 
وزارت خانه صرفا بر تعيين تكليف اموال تمليكي نيست 
بلكه برنامه دارد اموالي را هم كه بانك ها خود از طريق 
تالش براي ورود به اقتصاد كشور از طريق بنگاه داري 
تهيه كرده و در ادامه با مش��كل مواجه ش��ده اند را هم 
واگذار كند. به گفته مس��ووالن وزارت اقتصاد قرار بر 
اين ش��ده بود كه زمينه هاي عرض��ه الكترونيكي اين 
اموال در بازار فرعي بورس كاال فراهم شود. همچنين 
از تهيه برنامه اصالح نظام بانكي توسط وزارت اقتصاد 
هم رونمايي و مطرح ش��د كه اين برنامه در سه محور 
مالي، س��اختاري و نهادي تهيه شده است و واگذاري 
اموال مازاد بانك ها در جريان همين اصالح نظام بانكي 

صورت خواهد گرفت.

    واگذاري اموال مازاد بانك ها 
به كجا رسيد؟

اكنون چند ماه از اين نشس��ت گذش��ته است و اخيرا 
عباس معمارن��ژاد، در گفت وگو با ايلن��ا اطالعاتي را 
درباره آخرين وضعيت واگ��ذاري اموال مازاد بانك ها 
به رس��انه ها ارايه كرده است. معاون بانك و بيمه وزير 
اقتصاد درب��اره ميزان فروش و واگ��ذاري دارايي هاي 
منجمد بانكي در س��ال جاري اظهار كرد: از يك سال 
گذشته برنامه ريزي هايي براي تعيين سقف واگذاري 
دارايي هاي منجمد بانكي انجام شد كه قرار بر اين است 
تا پايان امس��ال ۴0 هزار ميليارد تومان از دارايي هاي 

شبكه بانكي واگذار شود يا به فروش برسد.
وي همچنين توضيحاتي درب��اره عملكرد بانك ها در 
واگذاري اموالشان ارايه كرده و با اشاره به ميزان فروش 
اين دارايي ها در سال جاري گفت: از ابتداي سال 1۳۹۸ 
تاكنون مي��زان فروش اموال م��ازاد بانكي به 1۵ هزار 

ميليارد تومان رسيده است. 
مع��اون امور بانكي و بيم��ه وزارت اقتص��اد ادامه داد: 
دارايي هاي بانك ها بس��يار متنوع هس��تند و ملك، 
شركت، بنگاه ها و سهام تركيبي از دارايي هاي بانك ها 
هستند كه هر كدام براساس ضوابط و مقررات خاص 

خود واگذار مي شوند.

     عملكرد دستگاه ناظر 
از ابتدا كه موضوع واگذاري  اموال مازاد بانكي مطرح شد، 
نگراني هايي درباره وضعيت شفافيت اين واگذاري ها نيز 
به وجود آمد. اكنون ولي معمانژاد با بيان اينكه واگذاري 
اين دارايي ها از سوي بانك هاي خصوصي صورت مي گيرد 
بر اي��ن هم تاكيد كرد كه بانك مركزي بر روند واگذاري 
دارايي هاي بانك هاي خصوصي نظارت مي كند و طبق 
قانون بانك ها بايد دارايي هاي مازاد خود را واگذار كنند.

    راهكار دولت در مواجهه با
بانك هاي غير همكار

چندي پيش بود كه يكي از مسووالن دولتي از همكاري 
نك��ردن بانك ها در ماجراي واگذاري ه��ا انتقاد كرده و 
گفته بود كه بانك ها در اين زمينه درست به موازي كار 
مي زنند. مديرعامل شركت فروش اموال مازاد بانك ها 
)فام( با ابراز گاليه از همكاري نكردن بانك ها با اين شركت 
براي فروش امالك گفت: مقاومت بانك ها در اين كار به 
اندازه اي است كه حتي نامه معاون اول رياست جمهوري 
نيز نتوانس��ته گرهي از كار باز كند. سيدحسين ميرزا 
طباطبايي مديرعامل شركت فروش اموال مازاد بانك ها 
در گفت وگو با فارس شهريور ماه را مرحله بعدي برگزاري 
مزاي��ده امالك بانك ها اعالم و اظهار ك��رد: اين مزايده 

آخرين مزايده قبل از اتم��ام اولتيماتوم بانك مركزي 
براي فروش امالك مازاد بانك ها تا پايان شهريور است. 
وي افزود: از 10 بانك ملي، ملت، صادرات، كش��اورزي، 
صنعت و معدن، مسكن، تجارت، سپه و توسعه صادرات 
كه سهامدار شركت هستند فقط ۴ بانك همكاري هاي 
الزم را در برگزاري مزايده ها با معرفي امالك مازادشان 
انجام مي دهند. مديرعامل ش��ركت فروش اموال مازاد 
بانك ها )فام( ب��ه نامه بانك مركزي و همچنين مصوبه 
شوراي پول و اعتبار براي فروش امالك مازاد بانك ها در 
شش ماهه اول سال جاري اشاره و تصريح كرد: با وجود 
اين اولتيماتوم بانك مركزي همكاري چنداني از جانب 
بانك ها انجام نمي شود.  اكنون ولي معمارنژاد با اشاره به 
برخورد با بانك هايي كه نسبت به واگذاري اموال خود 
مقاومت مي كنند، اظهار كرد: طبق ماده 1۷ قانون رفع 
موانع توليد، با تشخيص بانك مركزي و سازمان بورس، 
بانك هايي كه دارايي هاي خود را واگذار نكنند، مشمول 
جرايم مالياتي خواهند ش��د. معاون امور بانكي و بيمه 
وزارت اقتصاد همچنين درباره كاهش شعب بانكي در 
كشورمان گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تا سه 
سال آينده بايد 10 هزار شعبه بانكي كاهش پيدا كند. 
در سال جاري تا به امروز ۵00 شعبه بانكي مازاد حذف يا 
ادغام شده است كه تمام بانك ها در اين عدد سهم دارند.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )147( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل نهم 
  احياي يك اقتصاد پويا همراه با شغل

و فرصت براي همگان 
ماليات هاي ديگري وج��ود دارد كه مي تواند 
به طور همزمان عملك��رد اقتصادي را افزايش 
دهد و درآمدها را باال مي برد. براي مثال، ماليات 
بر انتشار كربن به خانوارها و شركت ها يادآوري 
مي كند كه ما بايد انتشار كربن را كاهش دهيم. 
در نبود چني��ن ماليات هايي، افراد هزينه هاي 
اجتماعي فعاليت هايي كه كربن توليد مي كند 
را به حس��اب نمي آورند. چني��ن ماليات هايي 
همچنين سرمايه گذاري ها و ابداعاتي كه نشر 
كربن را كاهش مي ده��د انگيزه مند مي كند و 
مي تواند در دس��تيابي به اهداف مهمي كه در 
نشس��ت هاي بين المللي در پاريس )201۵( 
و كپنهاگ )200۹( ك��ه در خصوص محدود 
ك��ردن گرماي ك��ره زمين مطرح ش��د نقش 
مهم��ي را ايف��ا كند. ب��دون چني��ن مالياتي، 
رس��يدن به اين اهداف س��خت خواهد بود؛ و 

هزينه نرس��يدن به 
اين اهداف بي شمار 
 – ش��د  ه��د  ا خو
به طوري كه در سال 
201۷، دنيا ش��اهد 
ركورد خس��ارت كه 
از بالي��اي طبيع��ي 
مرتبط با هوا بود، از 
جمله خسارت 2۴۵ 

ميليارد دالري ناشي از توفان هاي هاروي، ايرما 
و ماريا، بود كه بيانگر افزايش پيش بيني شده در 
تغييرات هوايي كه مرتبط با گرماي كره زمين 
است، هست. همچنين افزايش سطح آب دريا 
هزينه هاي زيادي را بر حكومت هاي س��احلي 
مي گ��ذارد؛ بخش ه��اي زي��ادي از فلوريدا و 
لوييزيانا به زير آب خواهند رفت يا از سيل هاي 
بي ش��ماري كه ناش��ي از باال آمدن سطح آب 
خواهد بود آس��يب خواهند ديد. وال استريت 
هم غرق خواهد شد با آنكه برخي ها مي گويند 

كه اين يك اتفاق خوب است. 
در اينجا يك اصل كلي وج��ود دارد: هر زمان 
كه فعاليت اقتصادي وجود داش��ته باش��د كه 
براساس آن نرخ بازگشت سود بخش خصوصي 
از نرخ بازگش��ت س��ود اجتماعي فراتر برود، 
ماليات رف��اه را تقويت خواهد كرد. مثال ديگر 
از ماليات مورد نياز اس��ت: تجارت كوتاه مدت 
مالي از لحاظ اجتماعي غيربهره ور است. در اين 
تجارت نوعا، يك شخص اميدوار است تا مزيت 
ديگري را به خاطر اطالعات باالدستش بگيرد.
ممكن است هر دو نفر هم اعتقاد داشته باشند 
كه مزيت دارند. از بسياري جهات بازار سرمايه 
درست به مثابه كازينوي يك شخص ثروتمند 
است. و در حالي كه قمار بازي مي تواند مقداري 
دلخوش��ي كوتاه مدت بدهد، پول به راحتي از 
جيب يك شخص به جيب شخص ديگر مي رود. 
قمار بازي – و تجارت كوتاه مدت – كش��ور را 
ثروتمندتر يا بهره ورتر نمي كند و غالبا چشمان 
يك طرف را از اشك پر مي كند. تجارت بيش از 
اندازه، به ويژه تجارتي با بسامد باال همراه باشد، 
كاركرد اجتماعي ن��دارد. يك ماليات طراحي 
شده بر تراكنش هاي مالي، پول را زياد نمي كند 
اما كارآمدي و ثبات اقتصاد را بهبود مي بخشد.

البته، س��ودهاي خاص عليه هر ك��دام از اين 
ماليات ها صف مي كش��ند. م��ن نمي خواهم 
تظاه��ر كنم ك��ه اي��ن كار از لحاظ سياس��ي 
راحت اس��ت. اما، سياس��ت را كنار بگذاريم، 
مطمئن��ا امريكا با مردمان فقير، ديگر كش��ور 
ثروتمندي نخواهد بود، مگر آنكه كسري منابع 
نداشته باشد – در اين صورت است كه تمامي 
امريكاييان مي توانند و باي��د به زندگي طبقه 

متوسط دست بيازند.

  جمع بندي 
تغييرات��ي كه در اين فصل آورده ش��د، همراه 
ب��ا اصالحاتي كه در اوايل اي��ن كتاب آن را به 
بحث گذاشتيم، براي دستيابي به يك اقتصاد 
پوياتر، رشد سريع تر، اقتصادي كه در خدمت 
مردم باش��د و نه آنكه يك طرف ديگر بچرخد، 
الزم و ضروري است. بسياري از سياست ها به 
غايت بديع هس��تند – همان طور كه در اوايل 
اين كت��اب آنها را ي��ادآوري كرديم، تنوع اين 
سياست ها در كشورهاي ديگر موفق بوده است. 
اين اقتصاد نيست كه سخت است. اين سياست 

است كه سخت است.
حتي اگر ما سياست را درست در پيش بگيريم 
و در دس��تيابي به اصالحاتي ك��ه در اينجا آن 
را ش��رح داديم موفق باش��يم، دس��ت يابي به 
زندگي طبقه متوس��ط ش��ايد س��خت باشد: 
حتي خانواده هايي كه ش��غل هاي قابل قبولي 
دارند شايد قادر نباش��ند كه يك بازنشستگي 
مناسبي داشته باش��ند يا بتوانند بچه هايشان 

را به دانشكده بفرستند.
درس��ت همان طور كه در قديم، كش��اورزان 
به همديگر در كش��ت غله ه��اي جديد ياري 
مي كردند و درس��ت همانطور ك��ه خانواده ها 
در زمان ه��اي م��ورد نياز به كم��ك همديگر 
مي شتافتند، جامعه ما هم در زماني كه همه با 
هم و در كنار ه��م كار بكنند بهتر كار مي كند. 
برنامه مثبت ابقاي رش��د براي همه بخشي از 
جاه طلبي بزرگ در ساختن يك زندگي طبقه 
متوسط كه قابل دستيابي براي همه باشد است. 
فصل بعدي توضيح مي دهد كه چگونه مي توان 

اين كار را انجام داد .

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

درآمد فرزندان نبايد مالك حذف يارانه بنزيني خانوارها شود 
سخنگوي هيات رييسه مجلس گفت: در پرداخت يارانه معيشتي 
و يارانه نقدي به سرپرس��تان خانوار نبايد م��الك را ميزان درآمد 

فرزندان خانوار قرار داد. 
اسداهلل عباسي با اش��اره به تصميم دولت در اليحه بودجه سال ۹۹ 
براي افزايش 1۵ درصدي حقوق كارمن��دان، گفت: با توجه به باال 
بودن ميزان تورم و مشكالت اقتصادي در كشور، افزايش 1۵ درصدي 

حقوق در سال آينده براي كارمندان كم درآمد كافي نيست.
او ادامه داد: به طور حتم افزايش ميزان حقوق كارمندان و كارگران 
بايد متناس��ب با ميزان تورم صورت گيرد، زيرا در شرايط كنوني 

مردم با مشكالت اقتصادي بسياري مواجه هستند.
عباسي تصريح كرد: در شرايط كنوني ما به دنبال ارايه پيشنهادي 
هستيم تا افزايش حقوق براي كارمندان با دريافتي زير ۵ ميليون 
تومان به صورت پلكاني صعودي باشد و براي كارمندان با دريافتي 

باالي ۵ ميليون تومان، افزايش حقوق به صورت پلكاني معكوس 
محاسبه ش��ود.  او افزود: در اليحه بودجه س��ال ۹۹ بايد تصميم 
درستي اتخاذ شود تا كارمندان كم درآمد در سال آينده با مشكالت 
اقتصادي زيادي روبه رو نباشند. اين نماينده مردم در مجلس دهم 
با اش��اره به عدم پرداخت يارانه معيشتي به برخي از اقشار جامعه 
به دليل باال بودن مجموع درآمدهاي خانوار، ادامه داد: به نظر من 
مكانيزم دولت براي پرداخت و عدم پرداخت يارانه معيش��تي بايد 
اصالح شود، زيرا ش��اخص هاي كنوني مالك درستي براي حذف 

افراد نيست.
عباس��ي گفت: در پرداخ��ت يارانه معيش��تي و ياران��ه نقدي به 
سرپرستان خانوار نبايد مالك را ميزان درآمد فرزندان خانوار قرار 
دارد، زيرا درآمدهاي حاصله فرزندان صرفا هزينه خانوار نش��ده و 

افراد بايد براي تشكيل زندگي و ازدواج نيز پس انداز كنند.

شرايط پرداخت پاداش مديران شركت هاي دولتي مشخص شد
نايب رييس كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1۳۹۹ كل كشور از 
تعيين شرايط پرداخت پاداش ساالنه اعضاي هيات مديره و مديران 
ش��ركت هاي دولتي خبر داد. عل��ي اصغر يوس��ف نژاد نايب رييس 
كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 1۳۹۹ كل كشور در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت در تش��ريح مصوبات نشس��ت اين 
كميسيون، گفت: در جريان بررس��ي بخش هزينه اي اليحه بودجه 
سال۹۹، با موافقت نمايندگان بندي به تبصره 2 اين اليحه الحاق شد 
ك��ه به موجب آن ضوابط پرداخت هرگونه پاداش س��االنه به اعضاي 
هيات مديره و مديران شركت هاي دولتي تعيين تكليف شد. نماينده 
مردم ساري افزود: براساس بند الحاقي به تبصره 2 اليحه بودجه سال 
۹۹ پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هيات مديره و مديران 
شركت هاي مشمول اين جزء با رعايت ماده )۸۴( قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت )2( و نيز پرداخت هر گونه مزايا به روسا و مديران 

اين شركت ها از شهريورماه ۹۹ منوط به انجام كامل تكاليف خواهد 
بود. در غير اين صورت پرداخت وجوه مذكور در حكم تصرف غيرقانوني 
در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. گفتني است براساس ماده 
)۸۴( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( ناخالص حقوق و 
مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي 
وغيردولتي كه به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي 
مي باشند بايد حداكثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شوراي 
عالي كار بيشتر نباش��د. زمان پاداش پايان سال اعضاي هيات مديره 
شركت هاي فوق صرفًا به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت و مديران 
عامل و اعضاي موظف هيات مديره به غير از حقوق و مزاياي تعيين شده 
فوق و اعضاي غير موظف به جز حق جلسه ماهانه كه حداكثر از دو برابر 
حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار براي هر ماه بيشتر نيست نيز 

هيچ گونه مبلغ تحت هيچ عنواني دريافت نمي كند.

دو پله اي كردن ماليات كارمندان خالف عدالت است
عضو كميسيون تلفيق دو پله اي كردن ماليات كارمندان را خالف 
عدالت توصيف كرد و گفت: نبايد سقف ماليات كساني كه ماهانه 
۳ميليون تومان درآمد دارند با كساني كه 21ميليون تومان درآمد 
دارند برابر باش��د. حس��ينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون 
تلفيق مجلس شوراي اس��المي، درباره اقدام اين كميسيون در 
شيوه محاسبه ماليات پلكاني بر درآمد كارمندان گفت: اعضاي 
كميسيون تلفيق مجلس در بند »الف« تبصره ۶ لوايح بودجه ۹۹ 
مدل پله هاي ماليات بر درآمد كارمندان را از پنج پله )10 درصد 
تا ۳۵ درصد( به دو پله )10 درصد تا 20 درصد( كاهش دادند. وي 
ادامه داد: به اعتقاد بنده مدل مصوب كميس��يون تلفيق عادالنه 
نيست. طبق اين مدل، كساني كه حقوق باالتري دارند، ماليات 
كمتري خواهند پرداخت. به عبارتي مي توان گفت، منفعت اصلي 
اين مدل به افرادي مي رس��د كه حقوق هاي نجومي مي گيرند. 
نماين��ده مردم اصفهان با بي��ان اينكه تصويب م��دل دو پله اي 
اخذ ماليات در كميس��يون تلفيق غيرقانوني بود، گفت: رييس 

كميسيون تلفيق بودجه با اين استدالل كه بند »الف« تبصره ۶ 
اليحه بودجه ۹۹ برخالف يكي از قوانين دايمي )ماده ۸۵ قانون 
ماليات هاي مستقيم( است، تصويب پيشنهاد دولت )مدل پنج 
پله اي( را مشروط به رأي دوسوم نمايندگان كميسيون كرد. وي 
ادامه داد: اين كار براساس ماده اي از آيين نامه اي صورت گرفته 
كه درحال حاضر طرحي براي اصالح آن در مجلس وجود دارد. 
ماده 1۸1 طرح اصالح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس 
به موضوع دو سوم آرا پرداخته است. طرح مذكور هنوز به تاييد 
ش��وراي نگهبان قانون اساسي نرس��يده و ابالغ هم نشده است. 
حاجي دليگاني در پايان تصريح كرد: اميدوارم كميسيون تلفيق 
مدل اخذ ماليات دو پله اي از كارمندان را اصالح كند و پيشنهاد 
دولت همچون سال گذشته به تصويب كميسيون برسد. هر چيزي 
غير اين باش��د بي عدالتي محسوب مي شود. نبايد سقف ماليات 
براي كساني كه ماهيانه ۳ ميليون تومان درآمد دارند با كساني 

كه 21 ميليون تومان درآمد دارند، برابر باشد.

پيشنهاد براي تعيين تكليف ۶0 ميليون دالر كاالي لوكس 
در پي دپوي كاالهاي گروه )۴( در گمرك ها و بنادر ايران، چندي 
پيش و بعد از بازديد وزير اقتصاد از اين مناطق، وي پيشنهادي را 
در رابطه با تعيين تكليف اين كاالها كه عمدتا مصرفي و لوكس 

هستند به هيات وزيران ارايه كرده است. 
در س��ال جاري و بعد از جدي تر شدن موضوع ترخيص كاالها و 
ممانعت از رسوب آن در گمرك ها و بنادر، با دستور رييس جمهور 
مقرر شد كه براي رفع مشكالت و ترخيص سريع كاالها كميته اي 
به رياس��ت وزير اقتص��اد و با ش��ركت نماين��دگان وزارت راه و 
شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بانك 
مركزي و گمرك تش��كيل شود و در همين راستا پيشنهادهايي 
براي تعيين تكليف س��ريع تر و ترخيص كاالها مصوب شد و در 
دستور كار قرار گرفت. از كاالهاي رسوب كرده در گمرك، بخشي 
مربوط به كاالهاي گروه )۴( اس��ت كه ترخيص آنها متوقف و از 
مدت ها قب��ل در رابطه با تعيين تكليف و ترخيص آن بحث هاي 
زيادي مطرح بوده اس��ت؛ به طوري كه حواشي و حتي شايعاتي 

در مورد ترخيص يا واگذاري آنها به سازمان اموال تمليكي براي 
فروش يا هر گون��ه تصميم ديگري وجود داش��ت. اما تازه ترين 
اطالع��ات دريافت��ي از آن حكاي��ت دارد كه در جري��ان بازديد 
اخير وزي��ر اقتصاد از گمرك ها، موضوع كااله��اي گروه )۴( نيز 
مورد بررسي قرار گرفته و در راستاي تعيين تكليف اين كاالها، 
پيشنهادي به دولت ارايه شده است كه در صورت موافقت هيات 
وزيران، اين كاالها وضعيت مشخصي پيدا خواهند كرد. اين در 
حالي است كه ظاهرا موضوع هنوز به طور جدي در دولت مطرح و 
مورد بررسي قرار نگرفته و تصميم گيري نهايي در مورد آن انجام 
نشده اس��ت. كاالهاي گرو )۴( عمدتا كاالهاي لوكس و مصرفي 
هس��تند كه در حال حاض��ر مجموع اين كاالهاي دپو ش��ده در 
كمرگ به بيش از ۶0 ميليون دالر مي رسد و در 1۷ گمرك قرار 
دارند.  در بين كاالهاي گروه )۴( مانده در گمرك ها انواع كاالها از 
جمله لوازم خانگي، لوازم التحرير، لوازم آرايش، ژل هاي تزريقي 

زيرپوستي، آالت موسيقي و غذاي حيوانات ديده مي شود.



اخبار

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

افت قيمت اونس طال پس از كاهش تنش هاي خاورميانه 
گروه بانك و بيمه|

روز جمعه 20 دي ماه 98 و دو روز پس از حمله ايران به 
پايگاه هاي امريكا در عراق و همچنين اعالم نظر ترامپ 
مبني بر كاهش تنش در خاورميانه، در بازارهاي جهاني 
نرخ اونس طال به 1548 دالر رسيد كه نسبت به رشد 
آن تا 1610 دالر در روز چهارشنبه، با 62 دالر كاهش 
مواجه شده است و كارشناسان معتقدند كه با كاهش 
تنش ها و از بين رفتن احتمال جنگ و درگيري، قيمت 
طال ب��ار ديگر روند كاهش به خود گرفته و در روزهاي 
آينده به س��طح قبل از تنش هاي اخير از 13 دي 98 

مي رسد. 
به گزارش »تع��ادل«، كاهش قيمت طال در بازارهاي 
جهاني به دنبال كاهش تنش ها در منطقه خاورميانه 
ارزيابي مي شود روز چهارشنبه به دنبال حمله موشكي 
سپاه پاسداران به دو پايگاه نظامي امريكا در عراق قيمت 
جهاني طال با 2.4 درصد افزايش براي مقطعي از 1600 
دالر عبور كرد همچنين عاملي كه رش��د قيمت طال 
را محدود كرد، صعود بازارهاي س��هام آسيايي در پي 
تعديل نگراني ها نس��بت به التهابات ژئوپليتيكي بود، 
در حال حاضر هيچ نشاني از افزايش تنش ها در منطقه 
خاورميانه وجود ندارد و بازار در ش��رايط آسودگي به 
س��ر مي برد. همچنين در بازار آزاد نيز قيمت دالر در 
روز پنجش��نبه به 13290 تومان رس��يد كه نسبت 
به ن��رخ 14200 تومان روز چهارش��نبه با كاهش 90 
توماني مواجه شده اس��ت. اين در حالي است كه دالر 
روز چهارش��نبه براي مقطعي از كانال 14 هزار تومان 

عبور كرد. 
سامانه س��نا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز چهارشنبه 
18 دي 98 را براي دالر 13 هزار و 486 تومان، يورو 15 
هزار و 177 تومان، پوند انگليس 17 هزار و 800 تومان، 
درهم امارات 3 هزار و 702 تومان، لير تركيه 2 هزار و 
405 تومان و يوآن چين 2 هزار و 61 تومان اعالم كرد.

روز پنجشنبه با اعالم اونس طالي جهاني و دالر آزاد به 
قيمت 13 هزار و 290 تومان در بازار آزاد، طال و سكه با 
كاهش قيمت نسبت به روز چهارشنبه مواجه شدند و 
بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 
2 ميليون و 70 هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 477 
هزار و 800 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 685 
هزار تومان، طرح قدي��م 4 ميليون و 670 هزار تومان 
معامله شد و هر گرم طال باكاهش حدود 43 هزار تومان 

مواجه شده است. 
بانك مركزي نيز نرخ 47 ارز را براي روز 19 دي اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ 13 ارز مانند يورو و پوند كاهش 
و قيمت 25 واحد پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ دالر و 8 
ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر 
دالر امريكا براي روز پنج شنبه 19 دي ماه 98 42 هزار 
ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس 55 هزار و 53 ريال 

و هر يورو نيز 46 هزار و 689 ريال ارزش گذاري شد.
طال از نفس افتاد

روز چهارشنبه به دنبال حمله موشكي سپاه پاسداران 
به دو پايگاه نظامي امريكا در عراق قيمت جهاني طال 
با 2.4 درصد افزايش به 1610 دالر رس��يده بود ولي با 
صعود بازارهاي سهام و كاهش تنش هاي خاورميانه، 
تب افزايش قيمت طال در معامالت بازار جهاني فروش 
كرد و بهاي اين فلز ارزشمند روز جمعه براي دومين روز 
متوالي كاهش يافت. تقاضا براي طال پس از آنكه دونالد 

ترامپ رييس جمهور امريكا، عقب نشيني و اعالم كرد 
كه واشنگتن در پاسخ به حمله عليه اهداف امريكا در 
عراق، خود را محدود به اعمال تحريم هاي جديد عليه 
ايران مي كند، كاهش ياف��ت. همچنين به دنبال اين 
اتفاق دالر با رشد 0.1 درصدي ارزش در بازارها روبرو 
شده، پوند 0.2 درصد سقوط كرد و يورو نيز 0.3 درصد 

كاهش ارزش داشت.
برنارد س��ين، رييس بخش بازرگاني MKS سويس، 
گفت: از آنجا كه ايران و اي��االت متحده اختالف را در 
يك سطح بحراني تشديد نخواهند كرد، مي بينيم كه 
قيمت ط��ال زير حد رواني بازار به مي��زان 1550 دالر 

قرار مي گيرد.
تحليلگران شركت كامرزبانك، معتقدند كه به دليل 
كاهش درگيري ارزش قيمت طال همچنان رو به كاهش 
خواهد بود. سرمايه گذاران همچنين انتظار دارند آماري 
در مورد بيكاري و تعداد مشاغل موجود در بخش هاي 
غيركش��اورزي اقتصاد در اياالت متحده باشد كه روز 
جمعه منتشر مي شود. كارشناسان پيش بيني مي كنند 
كه در ماه دس��امبر بيكاري در سطح ماه گذشته 3.5 
درصد و تعداد مشاغل 164 هزار نفر افزايش يافته است.
به گزارش رويترز، هر اونس طال براي تحويل فوري در 
معامالت روز جاري بازار س��نگاپور 0.3 درصد كاهش 
پيدا كرد و به 1547 دالر و 55 سنت رسيد. قيمت ها روز 
پنجشنبه حداكثر يك درصد سقوط كرده و به 1539 
دالر و 78 سنت رسيدند كه پايين ترين قيمت از سوم 
ژانويه بود. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 
0.3 درصد كاهش، 1549 دالر و 20 سنت معامله شد. 
معامالت اين بازار روز پنجش��نبه با حدود شش دالر 

كاهش قيمت بسته شد.
به گفته اس��تفن اينس، استراتژيست بازار در شركت 
اكس��ي تريدر، ب��ازار طال تحت تاثير ريس��ك پذيري 

س��رمايه گذاران، دالر قوي تر و صعود بازارهاي سهام 
قرار دارد. عالوه بر اظهارات اخير رييس جمهور امريكا، 
كنگره امريكا ه��م قانوني را براي كاه��ش اختيارات 
اجرايي ترامپ عليه ايران تصويب كرده كه از تنشها در 

خاورميانه كاسته است.
بهاي معامالت طال از ابتداي هفته جاري تاكنون 0.2 
درصد كاهش داش��ته كه بزرگ ترين كاهش هفتگي 
از هفته منتهي به شش��م دسامبر اس��ت. در اين بين 
بازارهاي س��هام جهان پس از اظهارات دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا كه حاكي از كاهش تنش��ها در 

خاورميانه بود، صعود كردند.
قيمت طال در معامالت روز پنجشنبه بازار جهاني كه 
سرمايه گذاران همچنان متقاضي خريد دارايي هاي امن 
بودند اندكي افزايش يافت اما از ركورد روز چهارشنبه 
فاصله چشمگيري پيدا كرد. هر اونس طال براي تحويل 
فوري در معامالت روز پنجش��نبه بازار سنگاپور 0.3 
درصد رش��د كرد و به 1560 دالر و 36 س��نت رسيد. 
قيمت ها روز چهارشنبه تا مرز 1610 دالر و 90 سنت 
صعود كرده بودند كه باالترين ركورد از مارس س��ال 
2013 بود. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال 
در 1560 دالر و 50 سنت ثابت بود. بهاي معامالت اين 
بازار روز گذش��ته در 1560 دالر و 20 سنت بسته شد 
در حالي كه اواس��ط معامالت تا مرز 1613 دالر و 30 

سنت پيش رفته بود.

    ذخاير طال و ارز در چين
تا پايان س��ال 2019 چين بيش از 3.1 تريليون دالر 
ذخاير طال و ارز داشته اس��ت. به گزارش شين هوا، با 
از س��رگيري مجدد روند تقويت ذخاير ارزي توس��ط 
چين، داده هاي بانك مركزي چين نشان مي دهد كه 
حجم ذخاير ارزي اين كشور تا پايان ماه دسامبر به سه 

تريليون و 108 ميليارد دالر رسيده است كه در مقايسه 
با ماه قبل 12 ميليون دالر افزايش پيدا كرده است.

با وجود افزايش تنش ها با امريكا بر سر مسائل تجاري، 
از اواسط سال ميالدي گذشته حجم ذخاير ارزي چين 
به طرز تدريجي افزايش پيدا كرده بود كه بخشي از آن 
ناشي از تشديد كنترل هاي دولت بر روند خروج سرمايه 
از اين كشور بوده استژ نوسانات اخير بازارهاي مالي و 
افزايش صادرات نيز احتم��اال در تقويت حجم ذخاير 

ارزي چين نقش داشته اند.
وانگ چون يينگ، سخنگوي كميس��يون نظارت بر 
بازارهاي مالي چين گفت: آمارها نش��ان مي دهد كه 
حج��م ذخاير در ماه اخير 1.1 درصد افزايش داش��ته 
است. ينگ افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغيير در 
تركيب سبد دارايي، افزايش ذخاير كامال معقول است.

ارزش يوان در برابر دالر پس از س��ه م��اه افت متوالي 
سرانجام در ماه گذشته روندي صعودي به خود گرفت. 
با اين حال با وجود افرايش 0.12 درصدي ارزش يوان در 
برابر دالر طي ماه نوامبر، ارزش اين ارز در برابر اسكناس 
سبز در مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل 2.3 درصد 

كاهش پيدا كرده است.
همچنين طبق اعالم بانك مركزي چين، ذخاير طالي 
اين كش��ور تا پايان ماه دس��امبر به 95.406 ميليارد 
دالر رسيده است كه 3.54 ميليارد دالر پيشتر از رقم 
ثبت ش��ده تا پايان ماه نوامبر بوده است. اقتصاد چين 
در سه ماهه سوم سال قبل تنها شش درصد رشد كرد 
كه ضعيف ترين رشد فصلي اين كش��ور در طول 30 
سال اخير بوده اس��ت. انتظار مي رود روند نزولي نرخ 
رشد اقتصادي چين در سال آينده نيز ادامه پيدا كند 
و متوسط رشد فصلي اين كشور به پنج درصد برسد. 
در ماه هاي اخير بانك مركزي چين به آهستگي روند 
كاهش نرخ بهره را آغاز كرده است و انتظار مي رود كه 

اين روند در ماه هاي بعدي نيز ادامه يابد.متوسط ذخاير 
ارزي چين در بازه زمان��ي 1980 تا 2019 معادل 10 
ميليارد و 57 ميليون دالر بوده است كه كمترين رقم 
ثبت شده مربوط به دسامبر 1980 با دو ميليارد و 262 
ميليون دالر و باالترين رقم ثبت شده مربوط به ژوئن 

2014 با 3 تريليون و 993 ميليارد دالر بوده است.

    جديدترين نرخ برابري لير با دالر و يورو
لير تركيه در تازه ترين ارزش گذاري در بازارهاي جهاني 
با اندكي كاهش ارزش مواجه شده است. دالر در بازار 
آزاد تركيه معادل 5.91 لير خريد و فروش مي ش��ود. 
امروز )پنجش��نبه نهم ژانويه( قيم��ت خريد يورو در 
صرافي هاي تركيه 6.57 لير و قيمت فروش يورو 6.579 
لير اس��ت. هر انس طال نيز در بازار اين كشور به بهاي 
1.553دالر معامله مي شود. قيمت هر گرم طالي 24 

عيار نيز 295 لير اعالم شده است.

    امريكا چقدر اسكناس دالر چاپ مي كند
بانك مركزي امريكا داراي 12 دفتر منطقه اي اس��ت 
كه مسوول تامين اسكناس نقد مورد نياز نواحي مورد 

نظر هستند.
به گزارش وب سايت فدرال رزرو، چاپ اسكناس دالر 
در امريكا توسط 12 دفتر منطقه اي فدرال رزرو صورت 
مي گيرد اما مسووليت نظارت بر چاپ اين اسكناس ها 
و تعيين ميزان انتشار آنها بر عهده وزارت خزانه داري 
است. تخمين زده مي ش��ود در حال حاضر حدود دو 
تريليون دالر اس��كناس به ش��كل نقدي در امريكا در 

گردش باشد.
در طول 10 س��ال اخير بانك مرك��زي امريكا به طور 
متوسط ساالنه 7.1 ميليارد اس��كناس منتشر كرده 
است كه بيشترين ميزان اسكناس چاپ شده مربوط 
به سال 2012 با 8.4 ميليارد اسكناس و كمترين ميزان 
اسكناس چاپ شده مربوط به سال 2014 با 6 ميليارد 

اسكناس بوده است.
طبق اعالم بانك مركزي امريكا، در طول س��ال هاي 
اخير هزينه چاپ اس��كناس افزايش يافته و اكنون به 
10.3 درصد ارزش اس��مي اسكناس رسيده است كه 
اين رقم 7.3 درصد بيشتر از هزينه چاپ اسكناس براي 
سال 2013 بوده است. كمترين هزينه چاپ اسكناس 
مربوط به اسكناس يك دالري با 5.4 دصرد ارزش اسمي 
و بيشترين هزينه مربوط به چاپ اسكناس 100 دالري 
با 15.4 درصد ارزش اسمي است بدان معنا كه چاپ هر 
اسكناس 100 دالري براي بانك مركزي امريكا 15.4 

دالر هزينه دارد.
اس��كناس دالر در امري��كا در حال حاضر به ش��كل 
اسكناس هاي: يك، دو، پنج، 10، 20، 50 و 100 دالري 
منتشر مي شود كه بيشترين تعداد اسكناس هاي موجود 
در ح��ال حاضر مربوط به اس��كناس هاي يك و 100 
دالري و كمترين تعداد اسكناس هاي موجود مربوط 

به اسكناس هاي 10 و 20 دالري بوده است. 
تنها براي سال 2018 بانك مركزي امريكا در مجموع 
7.4 ميلي��ارد اس��كناس جديد چاپ ك��رد كه ارزش 
آنها معادل 233 ميليارد دالر برآورد مي ش��ود. جالب 
است بدانيد 75 درصد اسكناس هاي جديد جايگزين 
اسكناس هاي قديمي يا آنهايي كه قرار است از چرخه 

خارج بشوند شده اند.
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بازاريابي و فروش،عمده ترين 
مشكل بنگاه هاي تعاوني

معاون وزير كار، بازاريابي و فروش را عمده ترين 
مش��كل بنگاه هاي تعاوني عنوان كرد و تحقق 
س��هم 25 درصدي بخش تعاون را مس��تلزم 
اج��راي بندهاي قابل اجراي س��ند توس��عه 
 بخش تعاون دانس��ت. محمدجعف��ر كبيري

با اش��اره به اجراي طرح تعاون، اشتغال و بازار 
)تاب( اظهار كرد: اين ط��رح به دنبال تثبيت 
اش��تغال در بخش تعاون و توس��عه اشتغال با 
رويكرد توس��عه نوآوري  اس��ت و خوشبختانه 
در اين زمينه اقدامات خوبي صورت گرفته كه 
مذاكره با برخي فروشگاه هاي زنجيره اي براي 
فروش محصوالت تعاوني از جمله اين اقدامات 

بوده است. 
وي عمده ترين مشكل تعاوني ها را بازاريابي و 
فروش محص��والت ذكر كرد و گفت: براي رفع 
اين مش��كل بازار محصوالت تعاوني در داخل 
و خارج كشور بايد تثبيت ش��ود.اگر اين بازار 
تثبيت يا توليد بر اساس نياز بازار تنظيم شود، 
اش��تغال نيز به ثبات مي رس��د.در حال حاضر 
براي تثبيت اش��تغال ايجاد شده در تعاوني ها 
برنامه ريزي شده تا كاالها با مزيت قيمتي كه 
پيدا كرده اند در بازارهاي جهاني عرضه شوند 
خود را در بازه سه تا چهار سال به عنوان رقيب 
كاالهاي توليدي در كش��ورهاي هدف معرفي 
كنن��د. معاون امور تع��اون وزارت كار در عين 
حال درباره تدوين سند توسعه بخش تعاون و 
ويژگي هاي آن، گفت: سند توسعه بخش تعاون 
سال ها قبل به تصويب رسيد و بندهايي كه در 
آن پيش بيني شده موجب تحول بخش تعاون 
مي ش��ود.اگر بخواهيم به س��هم 25 درصدي 
بخش تعاون در اقتصاد ملي دس��ت پيدا كنيم 
الزم اس��ت بندهاي مختلفي كه در اين س��ند 

ديده شده محقق شود. 
كبيري افزود: به دنبال ديدار فعاالن اقتصادي 
و تعاونگ��ران با مقام معظم رهبري مقرر ش��د 
تمام بنده��اي اين س��ند و قوانيني كه معطل 
مانده بود بند به بند احصاء شود و در نامه اي به 
دستگاه هاي متولي آمادگي خود را براي تحقق 
بندهاي اين سند اعالم كرديم. به گفته معاون 
وزير كار اختص��اص 30 درصد از تس��هيالت 
قرض الحس��نه كل كشور به بخش تعاون يكي 
از بندهاي آرماني در سند توسعه بخش تعاون 
اس��ت و در قانون بودجه تاكيد شده كه 1000 
ميليارد تومان از محل واگذاري هاي بخش هاي 
دولتي ب��ه غير دولت��ي بايد به بخ��ش تعاون 
اختصاص يابد. پيش از اين ات��اق تعاون ايران 
سند توسعه بخش تعاون را نقشه راه تعاوني ها 
و زمينه س��از تحول اين بخش عنوان كرده و از 
آمادگي كامل براي به اجرا درآوردن سند توسعه 
بخش تعاون با استفاده از تجارب صاحب نظران 

و متخصصان حوزه خبر داده بود.

مقررات صدور چك تضميني 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مصوبه اين شورا 
در مورد چك هاي تضميني را يك سال تمديد كرد 
و بر اين اس��اس شرايط صدور چك تضميني در 
يك سال آينده نيز براساس مصوبه قبلي اين شورا 
خواهد بود. به گزارش ايِبنا، در چهل و چهارمين 
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، مصوبه 
اين شورا در مورد چك هاي تضميني بانكي يك 
سال تمديد ش��د. اما براساس مصوبه قبلي شورا 
 چ��ه مقرراتي در اي��ن حوزه اعمال مي ش��د كه 
يك س��ال تمديد ش��ده اس��ت؟بر اين اس��اس 
چك هاي تضمين ش��ده كماكان صرفا در وجه 
ذي نفع صادر مي ش��ود و پشت نويسي و انتقال 
چك تضمين شده به ديگري، فاقد اعتبار است. 
شرايط صدور و استفاده از چك هاي تضمين شده 
با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در چارچوب 
شرايط زير امكان پذير خواهد بود: صدور و تحويل 
چك تضمين شده مستلزم تكميل فرم درخواست 
توس��ط متقاضي در ش��عبه بان��ك و در حضور 
متصدي بانكي و درج نكات زير در فرم مزبور است: 
مشخصات متقاضي مشتمل بر نام و نام خانوادگي 
اشخاص حقيقي /نام اشخاص حقوقي و شماره 
ملي /شناسه ملي /ش��ماره فراگير اتباع خارجي؛ 
شماره س��ريال و مبلغ چك تضمين شده؛ علت 
درخواست چك تضمين شده توسط متقاضي؛ 
مشخصات گيرنده چك تضمين شده )ذي نفع( 
ش��امل نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي /نام 
اشخاص حقوقي و شماره ملي /شناسه ملي /شماره 
فراگير اتباع خارجي.چك تضمين شده صرفا بايد 
در وجه گيرنده )ذي نفع( كه توسط متقاضي در 
فرم درخواست مربوطه درج گرديده، صادر شود، 
مشخصات گيرنده چك تضمين شده )ذي نفع( 
ش��امل نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي /نام 
اش��خاص حقوقي و ش��ماره ملي /شناسه ملي /

ش��ماره فراگير اتباع خارجي، حسب مورد بايد 
روي برگ چك تضمين شده درج گردد، وصول 
مبلغ چك تضمين ش��ده توسط بانك، صرفا در 
وجه گيرنده )ذي نفع( كه مش��خصات وي روي 
چك تضمين شده درج گرديده، امكان پذير است، 
ظهرنويسي و انتقال چك تضمين شده به ديگري، 
فاقد اعتبار خواهد بود، ابطال چك تضمين شده 
به درخواست متقاضي يا وكيل و نماينده قانوني 
وي بدون نياز به ظهرنويس��ي گيرنده )ذي نفع( 
امكان پذير است، ثبت مشخصات كامل اشخاصي 
كه به نمايندگي از گيرنده )ذي نفع( براي وصول 
چك تضمين شده اقدام  مي نمايند، الزامي است، 
اعضاي هيات مديره و هيات عامل بانك ها مسوول 
حس��ن اجراي مفاد اين مصوبه بوده و در صورت 
قصور و تخلف، عالوه بر اعض��اي هيات مديره و 
هيات عامل بانك، با كارمند خاطي و مسوول شعبه 

مربوط حسب مورد برخورد قانوني خواهد شد.

مديريت وثايق در نظام بانكيكسري بودجه و بايسته هاي سياست پولي
حسين دروديان|

وضعيت بودجه در سال آينده بيشترين توجهات در بين 
اقتصاددانان را به خود جلب كرده اس��ت. نظر به تاثيرات 
بالقوه كس��ري بودجه و روش هاي تامين آن در سياست 

پولي، اين حجم توجه دور از انتظار نيست.
شرايط عمومي كشور و روندهاي معيوب بودجه اي احتمال 
بروز كس��ري قابل توجه در بودجه س��ال آتي را به وجود 
آورده است. در چنين ش��رايطي احتمال افزايش بدهي 
دولت به شبكه بانكي و بانك مركزي وجود دارد. احتماال 
براي دستگاه حاكميت اين اتفاق، الاقل تا حد و اندازه اي، 
بر »توقف خزانه داري« ترجيح خواهد داشت. بدون شك 
مانده بدهي دولت به بانك مركزي در سال آينده نسبت به 
اكنون با شدت بيشتري افزايش خواهد يافت. اين افزايش 
البته در سال 98 هم واقع ش��ده است. هرچند تأخير در 
انتشار آمار، بررسي جزييات را مشكل كرده است. با اين 
حال از رش��د 40 درصدي خالص بده��ي دولت به بانك 
مركزي در س��ه ماهه اول امسال مي توان به طور اجمالي 

تصويري از وضعيت جاري و آينده نزديك به دست آورد.
افزايِش در حال وقوع و پيش رو در خالص بدهي دولت به 
بانك مركزي، به طور بي واسطه و فوري، حساب بانك ها نزد 
بانك مركزي را بهبود خواهد داد. پايه پولي از نوع اسكناس 
و ذخاير بانكي است كه اندازه ذخاير بانكي )اعم از ذخاير 
قانوني و اضافي( 66 برابر اس��كناس و البته نسبت ذخاير 
اضافي به اسكناس 2.5 برابر اس��ت. اين يعني رشد پايه 
پولي، از جمله از محل رشد خالص بدهي دولت، بيش از 
هر چيز مصرف خود را در حساب بانك ها نزد بانك مركزي 
يافته و وجوه نقِد در اختيار شبكه بانكي را افزايش مي دهد.

در اين ش��رايط بانك ه��ا طبيعتًا قدرت مناس��بي براي 
بازپرداخت بدهي خود به بانك مركزي مي يابند. از سال 
1392 تا سال قبل، دولت و بانك مركزي به طوري متفاوت 
از سال هاي گذشته با تمهيداتي شب هانقباضي با هدف 
مهار تورم، حتي االمكان از رشد پايه پولي برآمده از كنش 
دولت جلوگيري كردند. اما واقعيت امروزين »درونزايي 
پول« اضافه بر شرايط خاص درونزا كننده پول در ايران، 
در نهايت مانع رش��د نقدينگي نشد و درنتيجه پايه پولي 
اين بار به صورتي پسيني و انفعالي از محل بدهي بانك ها 
)اضافه برداش��ت ها( رش��د يافت. انباشت بدهي بانك ها 
به بانك مركزي از مختصات نظام بانكي طي س��ال هاي 

اخير بوده است.

در سال 98 و 99 دولت باالجبار و تحت شرايط تحريمي 
و بروز كسري بودجه، ناچار از بدهكاري به بانك مركزي 
خواهد شد. در اين شرايط اتفاق محتمل يعني بازپرداخت 
چشمگير بدهي از سوي بانك ها به بانك مركزي ممكن 
است اين اش��تباه را ايجاد كند كه وضعيت نظام بانكي از 
حيث درآمد-هزينه و دارايي-بدهي رو به بهبود اس��ت. 
از هم اكنون بايد تذكر داد ك��ه جريان وجوه نقد بانك ها 
مي تواند وضعيتي كامال متفاوت از جريان درآمد هزينه و 
وضعيت ترازنامه اي آنها داشته باشد. جريان جاري و آتي 
بازپرداخت بدهي بانك ها به بانك مركزي ناشي از فشار 
كسري بودجه بر پايه پولي است و نبايد حمل بر اصالح و 

بهبود وضعيت نظام بانكي شود.
از حيث تجويزي، نوع رفتار بانك ها در برابر رشد باالي پايه 
پولي از محل كسري بودجه دولت به سادگي قابل حدس 
نيس��ت. اينكه بانك ها تا چه اندازه از پايه پولي جديد به 
عنوان اهرم اعطاي تسهيالت بهره گيرند، موضوعي نيست 
كه به راحتي بتواند پيش بيني شود. نظريه جاري در كتب 
درسي به سادگي حكم به وقوع وام دهي چندبرابري بانك 
به اتكاي ذخاير جديد مي كند، اما در عمل شرايط اقتصادي 
ممكن است بانك ها را به وام دهي حداكثري به پشتوانه 
وجوه نقد تجهيزشده بي ميل كند.با اين حساب مي توان 
توصيه كرد نوع تعامل بانك مركزي با شبكه بانكي داراي 
وجوه نقد مازاد، برحسب چگونگي كاركرد بانك، متفاوت 

باشد. بانك هاي تخصصي يا بانك هاي خصوصي  كه نشان 
دهند در حال اهرم كردن پايه پولي جديد براي تامين مالي 
فعاليت هاي مولد با آثار ضدتحريمي هستند، مي توانند با 
محدوديت هاي كمتري به وام دهي به اتكاي ذخاير جديد 
بپردازند. در مقابل، توصيه مي شود بانك هاي ديگر بايد با 
محدوديت هايي در راستاي تضعيف توان خلق پول روبرو 
ش��وند، از جمله افزايش ترجيحي نرخ ذخيره قانوني يا 
حتي محدوديت هاي مس��تقيم روي اعطاي تسهيالت 

)محدوديت كمي رشد ترازنامه( .
كسري بزرگ در بودجه دولت و پولي شدن آن در سال بعد 
دور از واقعيت نيست. اگر اين اتفاق بخواهد باعث رشد باال 
در نقدينگي و بهره برداري بانك ها در جهت تعقيب اهداف 
اعتباري مغاير با رشد و اشتغال باشد، دليلي ندارد مقام پولي 
در مقابل اين رخداد منفعل باشد. او قادر است با تدابيري 
از قبيل موارد فوق، براي بانك ها بس��ته به نوع عملكرد، 
محدوديت يا آزادي ايجاد كند. در صورت بي ميلي بانك ها 
به اعطاي تسهيالت علي رغم رشد پايه پولي )افت ضريب 
فزاينده پولي مصطلح( تمهيدات فوق بي اثر اما غيرمضر 
خواهند بود. اما اگر به هر علت شبكه بانكي تمايل به انبساط 
پول پس از پولي شدن كسري بودجه داشته باشد، بهترين 
تدابير حفظ گشايش براي بانك هاي خوب و ايجاد ترمز 
پيش روي بانك هاي بد )با معيار تامين مالي معطوف به 

رشد و اشتغال( است.

محمد ربيع زاده |
انبوهي از پرونده هاي قضايي مرتبط با مطالبات غيرجاري 
و شكايت هاي متقابل بانك و دريافت كنندگان تسهيالت 
نش��ان از بحران در مديريت وثايق در نظام بانكي كش��ور 

مي دهد كه نيازمند تغييراتي بنيادين است.
بانك ها براي تداوم حيات خود به گردش دارايي هايش��ان 
نياز دارند. از محل گردش دارايي ها بازده مناسب در بانك ها 
حاصل ش��ده و مي توانند به حيات خود ادامه دهند، خلق 
ثروت كنند، به ذي نفعان خود منفعت رسانده و به وظايف 
خطير خود در جذب منابع و تخصيص آن و ارايه خدمات 
براي رشد اقتصادي كشور عمل كنند. مهم ترين قسمت 
دارايي ها در بانك ها كه موتور محرك��ه بازده آنان قلمداد 
مي شود عبارتند از تسهيالت و وام هايي كه به متقاضيان 
پرداخت مي كنند يا تعهداتي كه به پشتوانه ترازنامه خود 
متقبل مي شوند. اين تسهيالت بايد در زمان مقرر و سررسيد 
ش��ده به بانك برگردد تا گردش مناسب مورد اشاره ايجاد 
ش��ود. هرگونه نكول و قفل ش��دن اين منابع، بانك ها را با 
انواع ريسك ها به ويژه ريسك اعتباري، نقدينگي و حقوقي 
و حتي شهرت مواجه مي س��ازد. براي پرهيز از اين اتفاق 
ناگوار، نظام بانكي از راهبردهاي متفاوت و البته همسويي 
استفاده مي كند. بهداشت اعتباري راهبردي براي مديريت 
ريسك اعتباري و پيشگيري از منجمد شدن منابع بانك و 
ايجاد مطالبات غيرجاري است.اما تعريف عملياتي بهداشت 
اعتباري چيست؟ واقعي بودن موضوع تسهيالت و حسب 
مورد، نظارت بر مصرف تس��هيالت اولين و كليدي ترين 
شاخص بهداشت اعتباري است. براي مثال اگر متقاضي، 
تسهيالت را براي سرمايه در گردش مطالبه كند ولي آن را به 
مصرف ديگري برساند خطر عدم برگشت منابع بانك بسيار 
زياد خواهد بود. شاخص بعدي توجه به شخصيت و اهليت 
متقاضي است. دقت در گزارش هاي كارشناسي و پايبندي 
به اعتبارسنجي مشتريان از شاخص هاي ديگر بهداشت 
اعتباري است. اما آخرين شاخص اخذ وثايق از متقاضيان 
است. هرچند در نظام بانكي كشور در مذاكرات بين بانك 
و مشتري وثيقه حرف اول را مي زند اما تجربيات چند دهه 
اخير نشان مي دهد كه اگر به ش��اخص هاي واقعي بودن 
موضوع تسهيالت، شخصيت و اهليت مشتري، كارشناسي 
و اعتبارسنجي توجه نشود، وثايق هرچند با درجه نقدينگي 
باال نمي تواند ريسك اعتباري و نقدينگي بانك ها را مديريت 
كند.بيش از 1700 هزار ميليارد ريال مطالبات غيرجاري 

با انواع وثايق ملكي، محل اجراي طرح و چك و س��فته و ... 
نتوانسته است باعث جلوگيري از انجماد منابع بانك ها شود. 
اين در حالي است كه طبق قانون، بانك ها با متقاضيان خود 
قرارداد الزم االجرايي را امضا مي كنند كه مي تواند به راحتي 
جايگزين وثايق ديگر شده و از حقوق بانك ها محافظت كند. 
اما انبوهي از پرونده هاي قضايي مرتبط با مطالبات غيرجاري 
و شكايت هاي متقابل بانك و دريافت كنندگان تسهيالت 
)مديونين( و ايجاد يك كسب و كار بسيار پررونق در اطراف 
اين دعواهاي گيج كننده براي انواع وكالت ها و امور اجرايي 
آن نشان از بحران در مديريت وثايق در نظام بانكي كشور 
مي دهد و ضرورت دارد قواي سه گانه كشور هرچه سريع تر 

تغييراتي بنيادين در آن ايجاد كنند.
پيشنهاد اين است كه قرارداد الزم االجرا، به جايگاه واقعي 
و محكم خود در نظام وثيقه كش��ور برس��د به نحوي كه 
متقاضياني كه اين قرارداد را امضا مي كنند نتوانند تحت 
هيج شرايطي از برگشت منابع بانك كه در واقع سپرده هاي 
مردم و امانتي گرانقدر است خودداري كنند. با حمايت قانون 
و تمامي دستگاه هاي دولتي كشور اين قراردادها مي تواند 
از چنان درجه نقدينگي و پشتوانه اي برخوردار شود كه به 
راحتي بين بانك ها مانند اوراق خزانه و مشاركت خريد و 
فروش شده و مبادله شود. با عملياتي شدن اين پيشنهاد 
بانك ها مجبور نخواهند شد بنگاهداري كنند يا با تشكيالت 
بسيار سنگين دارايي هاي ثابت ترهين يا تمليكي يا در حال 
فروش خود را اداره نمايند و متحمل هزينه هاي بسيار زيادي 
شوند. براي واحدهاي توليدي كشور يا طرح هاي نزديك به 
اجرا ني��ز مي توان اقداماتي انجام داد كه هم به نفع بانك ها 
باشد و هم با راه اندازي اين واحدها مشكالت كارآفرينان را 
حل كند. محل اجراي طرح در برخي از واحدهاي توليدي 
به تمليك بانك ها در آمده و واحد توليدي يا طرح نزديك به 
بهره برداري متوقف شده است؛ با تحكيم قانوني قراردادهاي 
الزم االجرا محل اجراي طرح به مجريان آن برگشت شده و 
با در اختيار گذاشتن سرمايه در گردش كافي براساس اصول 
كارشناسي و با نظارت بر مصرف به راه اندازي اين واحدهاي 
توليدي كمك خواهد شد. البته با پيچيدگي هاي ارزي و 
ريالي پرونده هاي مطالبات جاري كار به آساني پيش نخواهد 
رفت و تا تحولي اساس��ي در مديريت وثايق در نظام بانكي 
كشور رخ ندهد اوضاع و احوال مطالبات غيرجاري به همين 
روند فعلي تداوم خواهد يافت و معلوم نيست ساماندهي آن 

در آينده از جيب چه كساني هزينه خواهد شد.



روي خط خبر

ديدگاه 

5 بازار سرمايه

پيش بيني كارشناسان از  وضعيت بازار سهام

فروش هيجاني تداوم نخواهد يافت
گروه بورس| 

بازار س��هام طي روزهاي گذش��ته معامالت پر فراز و 
نشيبي را پشت سر گذاش��ته و به دليل آنكه تحوالت 
سياسي گوناگوني را ش��اهد بوده روند صعودي آن با 
مخاطره رو به رو شده است.  در يك هفته گذشته غلبه 
فروش هاي هيجاني بر تقاضاي پ��ر قدرت موجود در 
بسياري از نمادها موجي از بدبيني را به بورس و فرابورس 
تزريق كرد و رشد قابل توجه قيمت در دو ماه گذشته 
بسياري از سرمايه گذاران را مجاب كرد تا اقدام به فروش 
س��هام خود كنند. به دنبال وقوع اين رويداد بدبيني 
فعاالن بازار تقويت شد و افزايش عدم اطمينان به افت 
30 هزار واحدي شاخص كل بورس انجاميد؛ افتي كه 
اگرچه به زعم بسياري از تحليلگران دور از انتظار و غير 
منطقي بود اما از حساسيت باالي سرمايه گذاران نسبت 

به رشد ريسك هاي سياسي خبر مي داد. 
اين شرايط موجب شد تا بسياري از مسئوالن بورسي 
و اقتصادي كش��ور لزوم حمايت از بازار سرمايه سخن 
بگوين��د و در صدد تغيير جريان عرضه و تقاضا برآيند 
كه يكي از آن ها اشاره به تعطيلي بازار سهام در صورت 
تداوم عرضه هاي س��نگين بود. در اين ميان اما آنچه 
بيش از هر چيز توانست به طور عملي از فشار فروش در 
نمادهاي مختلف بورسي و فرابورسي كم كند حمايت 
صندوق توسعه بازار و حقوقي هاي فعال در داد و ستد 
سهام بود كه در سايه هماهنگي آنها با يك ديگر به نتايج 

خوبي منتهي شد. 
البته تدابير در نظر گرفته شده به اين تصميمات محدود 
نشد و سازمان بورس و اوراق بهادار اخيرا دو تصميم مهم 
ديگر نيز گرفت. اين سازمان محدوديت دامنه نوسان در 
بازارها و همچنين تصويب آيين نامه مالياتی افزايش 
سرمايه از محل تجديد ارزيابی دارايی ها را برای حفظ 
تعادل بازار در مقابل تحوالت اخير سياسی اخذ کرد. 
به باور کارشناسان اين دو تصميم تاثير مثبتی بر بازار 
داش��ته و باعث می شود بورس طی يک هفته متعادل 

شده و روند مثبتی را در پی بگيرد.
به گزارش ايس��نا، تحوالت سياس��ی اخير و شهادت 
سردار قاسم سليمانی در بازار سرمايه نيز بی تاثير نبود 
و طی هفته گذش��ته ش��اهد کاهش شاخص کل اين 
بازار بوديم. با اين حال کارشناس��ان تاکيد داشتند که 
در روزهای آينده بازار از فروش هيجانی عقب نشينی 
می کند و قطعا زودتر از يک ماه تکليف بازار مشخص 
 خواهد شد و بازار دوباره به نقطه اوج خود باز می گردد.
دو تصميم مهم سازمان بورس در جهت حمايت از بازار

در اين ميان سازمان بورس و اوراق بهادار روز چهارشنبه 
دو تصميم مهم برای بازار س��رمايه گرفت. يکی از اين 
تصميمات تصويب آيين نامه مالياتی افزايش سرمايه از 
محل تجديد ارزيابی دارايی ها بود. در اين راستا اعالم 
ش��د اصالحيه آيين نامه تبصره يک ماده ۱۴۹ قانون 
ماليات های مس��تقيم در راستای اجرايی کردن ماده 
۱۴ قانون حداکثر استفاده از کاالی ايرانی در خصوص 
ايجاد امکان تجديد ارزيابی، به تصويب هيات وزيران 

رسيده است.
در قانون حداکثر اس��تفاده از توان توليدی برای همه 
ش��رکت ها اين پتانسيل فراهم شده است که افزايش 
سرمايه از محل افزايش بهای ناشی از تجديد ارزيابی 
دارايی های اش��خاص حقوقی موضوع حکم مقرر در 
تبصره )۱( ماده )۱۴۹( قانون ماليات های مس��تقيم 
عملی کنند مشروط بر اينکه که ظرف مدت يک سال 
پس از تجديد ارزيابی به حساب سرمايه افزوده شده و 
اين امر فقط يک بار در هر پنج سال امکان پذير است. در 

اصالحيه آئين نامه، چارچوب کار برای اين ماده قانونی 
مشخص شده و محدوده پنج سال از زمان ابالغ قانون 
لحاظ شده است. بر همين اساس شرکت های زيادی 
امکان استفاده از اين ظرفيت قانونی را خواهند داشت.

 از سوی ديگر در روز چهارشنبه دامنه نوسان بازارهای 
ب��ورس و فرابوس ب��ه دو درصد محدود ش��د. اعمال 
محدوديت دامنه نوسان در بازار ها که با هدف کنترل 
رفتار هيجانی سرمايه گذاران انجام شد و  اين امکان را 
برای سرمايه گذاران ايجاد می کند تا ضمن داد و ستد 
مبتنی بر تحليل تا روشن شدن ابعاد اقتصادی خريد و 
فروش را بر اساس تحليل انجام دهند. در همين رابطه 
ياسر فالح، مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفته است كه س��ازمان بورس و اوراق بهادار با هدف 
صيانت از حقوق س��رمايه گذاران و سهامداران خرد 
تصميم به اعمال محدوديت دو درصدی دامنه نوسان 

بازار های بورس و فرابورس گرفت.
 امير هامونی مديرعامل فرابورس نيز به ايس��نا گفت: 

اين اتفاق در ش��رايط خاص رخ می دهد و در بازار پايه 
پيش از اين شاهد اين اتفاق بوديم. تغيير دامنه نوسان 
در راس��تای اختيارات سازمان بورس است. با توجه به 
اتفاقات چند روز گذشته اين تصميم گرفته شده است 

که سهام داران نيز از اين تصميم رضايت داشتند.
 

  روند بازار به تدریج مثبت می شود
کارشناسان بازار سرمايه دو تصميم مذکور که توسط 
سازمان بورس گرفته شده را اتفاق مثبتی در روند بازار 
در اين روزها دانسته اند و بر اين باورند که بازار به زودی 
تعادل خود را حفظ خواهد کرد. در اين راس��تا، کمال 
خانزاده کارشناس ارشد بازار سرمايه با تاکيد بر اين که 
در حال حاضر آينده بازار سرمايه به عکس العمل های 
سياسی کشورها بستگی دارد، اظهار کرد: با اين حال 
اتفاقاتی که امروز در بازار سرمايه رخ داده حاکی از آن 

است که روند اين بازار به تدريج مثبت خواهد شد.
وی با اش��اره به دو دس��تور س��ازمان ب��ورس گفت: 

دستورالعمل افزايش سرمايه شرکت ها مصوب شده 
است و از سوی ديگر دامنه تغيير نوسان از پنج درصد 
به دو درصد کاهش يافته اس��ت که اي��ن دو تصميم 
خوبی در جهت جلوگيری از فشار فروش است. البته 
اگر چنين تصميماتی زودتر گرفته می شد می توانست 
کمک بيشتری به بازار سرمايه کند. اتفاقاتی که طی 
روزهای گذشته رخ داده به اصل بازار نبوده و از بيرون 
به بازار تحميل ش��ده اس��ت به همين دليل سازمان 
 می توانس��ت زودتر چني��ن اقداماتی را انج��ام دهد.

اين کارش��ناس ارشد بازار س��رمايه با تاکيد بر اين که 
ميزان نقدينگی در بازار سرمايه زياد است، ادامه داد: از 
آنجايی که اتفاقات رخ داده سياسی بوده می توان گفت 
پول ها به بازار باز می گردد و منابعی که ش��رکت های 
حقوقی در ب��ازار گذاش��ته اند قطعا به س��وی آنها بر 

می گردد.
خانزاده با بيان اين که بازارهای موازی وضعيت خوبی 
ندارند، اظهار کرد: اين در حالی است که بازار سرمايه 
با توجه به فروش ۹ ماهه ش��رکت ها و افزايش سرمايه 
و همين طور مجوزهايی ک��ه در مورد تصويب ارزيابی 
داده ش��ده وضعيت خوبی خواهد داشت و به شرايط 

قبل باز می گردد.

  تاثیر شوک های سیاسی کوتاه مدت است
همچنين مصطفی صف��اری ديگر کارش��ناس بازار 
س��رمايه با تاکيد بر اين که تاثير ش��وک های سياسی 
کوتاه مدت و شوک های اقتصادی بلندمدت هستند، 
به ايسنا گفت: طی روزهای اخير بازار سرمايه متاثر از 
شوک های سياسی بوده است و بعد از شهادت سردار 
قاسم سليمانی به بازار سرمايه شوک سياسی وارد شد.

وی ادام��ه داد: البته با وقوع چنين اتفاقاتی س��ازمان 
می توانس��ت بازار س��رمايه را تعطيل کند با اين حال 
شورای عالی بورس تصميم خوبی درباره کاهش دامنه 
نوسان گرفت و ميزان نوسان را به دو درصد کاهش داد 
تا بازيگران زمان کافی برای تجزيه و تحليل ش��رايط 

داشته باشند.
اين کارشناس ارشد بازار سرمايه با تاکيد بر اين که ريزش 
بازار سرمايه در ايران کامال طبيعی بود، توضيح داد: اين 
ريزش نشان می دهد که بازار سرمايه ايران مانند ساير 
بازارهای سرمايه در جهان سالم است. با گذشت زمان 
و حذف اتفاقات سياس��ی که افتاده است بازار مجددا 
متعادل می شود و چنانچه اتفاق جديدی رخ ندهد طی 

يک هفته بازار به روند خود باز می گردد.

ریيس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد

همدلی بی نظیر مدیران بورسی، نشانه بلوغ بازار سرمایه
 شاپور محمدی در نشست هم انديشی با مديران بازار 
سرمايه ضمن اش��اره به تالش مديران بورسی کشور 
در کنترل هيجانات چند روز گذشته، گفت: امروز بايد 
از زحمات مديران بورسی تش��کر کنيم که با وحدتی 
بی نظير نش��ان دادند که اين بازار از بلوغ بسيار بااليی 
برخوردار اس��ت و اهالی اين بازار می توانند با همدلی 
بی نظير در شرايط بغرنج عملکرد اثر بخش داشته باشند.

به گزارش سنا، در اين نشست رئيس سازمان بورس و 
اوراق بهادار ضمن مرور وقايع اخير و تبريک عمليات 
غرور آفرين سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ديکته 
کردن قدرت کش��ور به آمريکای جنايتکار، شهادت 
سردار س��پهبد حاج قاسم س��ليمانی را به اهالی بازار 
سرمايه تسليت گفت و افزود: سردار قاسم سليمانی در 
داخل و خارج از ايران فرد بسيار محبوب و قابل احترامی 
بود و اقدامات و عملکرد اين سردار بزرگ برای ايرانيان 
افتخار آفرين است. رييس س��ازمان بورس ادامه داد: 
پس از اعالم خبر شهادت سردار سپهبد قاسم سليمانی 
جلسات متعددی با حضور متخصصان و کارشناسان 
بازار سرمايه با هدف حفظ سرمايه سهامداران برگزار 
شد و پس از کسب نظر از صاحب نظران، استراتژی های 

الزم عملياتی شد.

  تداوم نقدشوندگی اصل مهم بازار سرمایه
س��خنگوی س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
اجماع نظر کارشناس��ان مبنی بر ض��رورت پرهيز از 
تعطيلی بازار اف��زود: اکثريت صاحب نظران به اتفاق 
تاکيد کردند توقف معامالت بورسی ضرورت ندارد. 
بنابراين روال عادی بازار طی ش��د و خوش��بختانه با 
همراه��ی ارکان بازار س��رمايه در ۴ روز کاری هفته، 
بورس نزديک به ۱۶ هزار ميليارد تومان گردش مالی 
داشت. دبير ش��ورايعالی بورس با تاکيد بر تالش اين 
سازمان برای حفظ ويژگی نقدشوندگی بازار سرمايه 
در مقايسه با بازارهای موازی، گفت: در بازار سرمايه 
تالش شد تا با بازارگردانی صحيح و حمايت حقوقی ها 
و صندوق های س��رمايه گذاری نقدش��وندگی ادامه 
يابد تا کسانی که نياز به نقدينگی دارند به اين امکان 

دسترسی داشته باشند.
وی با اش��اره به وجود پتانسيل رش��د بازار سرمايه و 
برنام��ه های بلندم��دت در اين بازار يادآور ش��د: ما، 
سرمايه گذاران قوی، مديران بانکی فهيم و صندوق 
دارانی بزرگ داريم که استراتژی بلند مدت دارند. اين 
نهاد های سرمايه گذاری نه از ابتدای سال بلکه از سال 
گذشته از بازار سرمايه بهره مند شده بودند. مديران 

بورسی چنين تفکری داشتند که در چند سال اخير از 
عرضه های اوليه، افزايش قيمت سهام و رشد شاخص 
بهره مند ش��ده اند و بنابراين طی روزهای حس��اس 
گذشته به مس��ووليت اجتماعی خود عمل کردند و 
همراه بازار سرمايه بودند. اين تفکری ملی است و بايد 
از ژرف انديشی دوستان تشکر کنيم و به رغم تعديل، 
با اقدامات صحيح و حمايت آنان، نقدش��وندگی بازار 

سرمايه حفظ شد.
 محمدی کاهش چند روز گذشته شاخص را موقت و 
زودگذر ارزيابی کرد و گفت: بخاطر داريد که درست 
در اوايل حضور بنده در سازمان بورس رئيس جمهور 
تروريس��ت آمريکا که اهل منطق نيست رای آورد و 
بازار در ش��رايطی مشابه اين روزها قرار گرفت. در آن 
زمان تاکيد شد اين موضوع کوتاه مدت است و تاثيری 
بر روند کلی بورس ندارد و سودآوری شرکت ها ادامه 
خواهد داشت. همين اتفاق هم افتاد و ديديم که بازار 
سرمايه چند روز بعد به مسير رشد بازگشت.در حمله 
تروريستی به مجلس ش��ورای اسالمی و حرم مطهر 
امام رحمة اهلل عليه نيز روند بازار دگرگون شد و نگرانی 
هايی در بازار سرمايه شکل گرفت اما بازار با سرعت به 

شرايط عادی بازگشت.

  بازار سرمایه ظرفیت های گسترده دارد
رئيس سازمان بورس با اشاره به ظرفيت بزرگ بازار 
سرمايه ايران گفت: اين  بازار اکنون شرکت های چند 
ميليون دالری را در درون خود جای داده؛ پتانسيل 
بازار ما عمق گس��ترده دارد و از اين جهت تحوالتی 
مانند برجام ي��ا برقراری مجدد تحري��م ها و حمله 
تروريستی و... نمی تواند بر قوت و قدرت بازار سرمايه 
ايران تاثيری داشته باشد.  محمدی با تاکيد بر لزوم 
حمايت و ياری  فعالين حقوقی و حقيقی بازار سرمايه 
در شرايط خاص افزود: الزم است که نهادهای مالی و 
مديران با تجربه بازار، در شرايط اين چنينی تجربيات 
خود را به افرادی که تحت تاثير التهابات هس��تند، 
منتقل کنند، تا آنها نيز متوجه موقتی بودن شرايط 
شوند و اقدامات هيجانی انجام ندهند و سرمايه خود 

را در خطر نيندازند. 
سخنگوی سازمان بورس ضمن اشاره به بهره برداری 
از ابزارهای متعدد مديريت ريس��ک بازار سرمايه در 
مواقع حساس، گفت: پيشتر سازمان بورس و اوراق 
بهادار با هدف مديريت ريسک پيشنهادی به وزارت 
امور اقتصادی و داريی ارايه داد که نتيجه آن ش��کل 
گيری صن��دوق تثبيت بازار س��رمايه بود. صندوق 

توس��عه بازار س��رمايه نيز با همراه��ی وزارت امور 
اقتصادی و دارايی و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
تشکيل شد. اين صندوق ها در مقاطع مختلف تقويت 
شدند و در چند روز گذشته نقش مهمی در کنترل و 

مديريت ريسک ايفا کردند.
رييس س��ازمان بورس با تاکيد بر اتخاذ تصميمات 
موث��ر در روزهايی با ماهيت هيجان��ی گفت: ارکان 
بازار س��رمايه اثبات کردند که دلسوز بازار هستند و 
می توانند اقتدار ب��ازار را حفظ کنند و اين برای کل 

کشور ارزش دارد.
 محمدی با بيان اينکه رفع نگرانی و اطمينان بخشی 
اولين اولويت ما اس��ت، ادامه داد: ام��روز ابزار های 
ثبات بخش بازار متعدد اس��ت. روند های بازار اميد 
بخش است و حمايت از بازار سرمايه همچنان ادامه 

خواهد داشت.
در ادامه اين نشس��ت مديران بازار س��رمايه کشور 
ضمن قدردانی از اقدامات اخير سازمان بورس، اعمال 
محدوديت دامنه نوس��ان دو درصدی در بازار های 
بورس و فرابورس را اقدامی ارزش��مند برشمردند و 
تاکيد کردند هم گام با سازمان بورس در هر شرايطی 

از بازار سرمايه کشور حمايت می کنند.

افت و خيزهاي بورس در ۲ هفته اخير
بازار س��رمايه كه از ابتداي امس��ال ج��زو بازارهاي 
خوش نام و پرس��ود محس��وب ش��ده و از نظر رشد 
قيمت ها و پرداخت سود از بازارهاي موازي مانند طال 
و ارز س��بقت زيادي گرفته بود، در هفته سوم دي ماه 

دچار افت شد.
به گزارش ايرنا، كارشناس��ان بازار س��رمايه، همگي 
معتقد به رشد ش��اخص بورس تا پايان سال جاري و 
ورود به كانال ۴00 هزار واحد بودند اما در اين مسير 
مقاومت كان��ال 3۷0 هزار واحد را پيش بيني و اعالم 
كرده بودند در صورت گذر ش��اخص بورس از كانال 
3۷0 هزار واحد به طور حتم ش��اخص بورس تا كانال 

۴00 هزار واحد رشد خواهد كرد.
ش��اخص بورس در روز دوش��نبه ۹ دي ماه به دليل 
اس��تقبال س��رمايه گذاران از بازار س��رمايه و ايجاد 
صف هاي طوالني براي خري��د، مقاومت پيش بيني 
شده را شكست و به كانال 3۷0 هزار واحد ورود كرد 
كه به دنبال ادامه اين رشد تا پايان هفته دوم دي ماه 

از كانال 3۸۴ هراز واحد نيز عبور كرد.
با توجه به رش��د پرشتاب شاخص بورس كه تندتر از 
پيش بيني ها در حركت بود و همچنين در كنار اتفاق 
نظر همه كارشناسان كه معتقد به رشد شاخص بورس 
تا كانال ۴00 هزار واحد تا پايان سال ۹۸ بودند يكي 
از كارشناس��ان وعده افزايش شاخص بورس تا كانال 
۴۲0 هزار واح��د را داد و در اين زمين��ه به خبرنگار 
ايرنا اعالم كرد بازار س��رمايه از نظر ارزش جايگزيني 

و ارزش دالر در ۱۵ س��ال گذش��ته متناسب با تورم 
رش��د نكرد به همين دليل اين ب��ازار در حال جبران 
عقب ماندگي هاي گذش��ته خود اس��ت. وي معتقد 
بود از چند ماه گذش��ته رشد شاخص بورس تا كانال 
۴00 هزار واحد پيش بيني شده بود كه اين اتفاق به 
زودي صورت مي گيرد اما با توجه به رشد شتابان بازار 
سرمايه، احتمال ورود شاخص بورس به كانال ۴۲0 

هزار واحد تا پايان سال وجود دارد.
شاخص ۴۲0 هزار واحدي كه از سوي اين كارشناس 
تعيين شده بود هياهويي را در بازار ايجاد و زمينه اقبال 

بيشتر به اين بازار را فراهم كرد.
هنوز زمان زيادي از اين پيش بيني كه به مذاق همه 
سهامداران خوش آمده بود نگذشته بود كه بامداد روز 
جمعه خبر حمله به كاروان الحشدالشعبي در نزديكي 
فرودگاه بغداد و ترور سردار سرلشكر قاسم سليماني 

در حمله پهبادهاي امريكايي منتشر شد.
اين خبر كوبنده به گونه اي بر روند معامالت بازار روز 
شنبه و ايجاد رعب و وحش��ت ميان سرمايه گذاران 
تاثيرگذار بود كه در نخستين دقايق معامالت با افت 
بييش از ۱۲ هزار واحد و صف فروش طوالني از سوي 
سهامداران مواجه شديم، رفته رفته شدت روند نزولي 
شاخص افزايش يافت، طولي نكش��يد كه در دقايق 
پاياني معامالت، افت ش��اخص ب��ورس به بيش ۱۶ 
هزار واحد رسيد و به دنبال آن باز هم شاهد بازگشت 

شاخص بورس به كانال 3۶۷ هزار واحدي بوديم.

سرمايه گذاران با وقوع چنين رخدادي و تصور احتمال 
وقوع جنگ بين ايران و امري��كا بدون هيچ ترديدي 
تصميم به خ��روج از اين بازار گرفتند و ترجيح دادند 
عطاي اين بازار را به لقايش ببخشيند و سرمايه هاي 

خود را دوباره به سمت بازار طال و ارز روانه كنند.
به دنب��ال تكاپوي خروج س��رمايه س��رمايه گذاران 
از ب��ورس همه كارشناس��ان ب��ه امي��د آرام كردن 
س��رمايه گذاران و به منظور جلوگيري از تصميمات 
هيجاني يكصدا معتقد به بازگشت دوباره رشد به بازار 
س��رمايه بودند در حالي كه صحبت هاي مطرح شده 
از سوي كارشناسان خبره بورس نتوانست آبي بر دل 
آتش گرفته سرمايه گذاران باشد و هياهوي حاكم در 

بورس را كاهش دهد.
ش��اخص بورس در روز يكش��نبه به دليل كم شدن 
هيجان و جمع شدن تقريبي صف فروش در بازار روز 
شنبه در ابتداي معامالت به سمت روند صعودي پيش 
رفت اما طولي نكشيد كه بازار تغيير مسير داد و دوباره 

در مسير كاهشي قرار گرفت.
به دنبال نگراني س��هامداران براي ادامه روند نزولي 
بازار سرمايه، س��ازمان بورس معامالت روز دوشنبه 
بورس را به دليل تشييع پيكر سردار قاسم سليماني 

تعطيل اعالم كرد.
پيش بيني كارشناسان كه اعالم كرده بودند بازار روز 
سه شنبه به دليل كاهش تب و تاب ها در مسير رشد 
قرار مي گيرد اش��تباه از آب در آمد و باز هم شاخص 

بورس با ۶ هزار و ۶۷۲ واحد افت و با ورود به كانال 3۵۸ 
هزار واحد به معامالت پاي��ان داد. با توجه به كاهش 
تنش ها و عدم واكنش ايران در برابر اقدام تروريستي 
امريكا سهامداران گمان داشتند بازار روز چهارشنبه 
متفاوت با ديگر روزهاي هفته ش��روع به كار مي كند 
و به طور حتم روند افزايش��ي را در پيش مي گيرد اما 
بازار در اين روز باز هم درگير تنش ها ش��د و به دليل 
حمله ايران به ۲ پايگاه امريكا در عراق كه بامداد روز 
چهارش��نبه مورد هدف حمالت موشكي ايران قرار 
گرفت باز هم ترس و اس��ترس را در دل س��هامداران 
انداخت و از همان دقايق نخس��ت، معامالت در صف 
ف��روش قرار گرفتند. س��ازمان بورس قب��ل از انجام 

معامالت روز چهارش��نبه به منظ��ور كاهش ضرر و 
زيان سهامداران دامنه نوس��ان معامالت در اين روز 
را ۲ درص��د اعالم كرد، كه با وج��ود چنين اقدامي از 
سوي سازمان بورس شاخص بورس از همان ابتداي 
معامالت روند نزولي را در پيش گرفت و شاخص بورس 
تا پايان معامالت بيش از پنج هزار واحد كاهش يافت.
با توجه به غيرقابل پيش بيني بودن روند معامالت در 
بازار روز ش��نبه و احتمال افزايش تنش ها در دو روز 
پاياني هفته، علي صحرايي مديرعامل بورس تهران 
اعالم ك��رد، با توجه به اتفاقاتي كه طي روزهاي اخير 
در بازار س��رمايه رخ داد تا اطالع ثانوي دامنه نوسان 

معامالت سهام به دو درصد تغيير پيدا كرده است.
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 اعطاي تسهیالت 
به متقاضیان براي خرید سهام

جلسه شوراي عالي بورس با حضور دكتر فرهاد 
دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، دكتر شاپور 
محمدي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
و ساير اعضاي اين ش��ورا برگزار شد. به گزارش 
سنا، در حاشيه اين جلسه، فرهاد حنيفي، معاون 
نظارت بانك مركزي به خبرنگار سنا گفت: هدف 
از حضور ما در جلسه شوراي عالي بورس، اعالم 
حمايت كامل بانك مركزي از بازار سرمايه بود. 
وي در اين خصوص بيان داش��ت: بانك مركزي 
و سازمان بورس دو بال اقتصادي كشور هستند 
و با اهداف مشترك، منابع مورد نياز شركت ها را 
تامين مي كنند. وي افزود: مشتري ها بر اساس 
سر رسيد، تضامن و نيازهاي خود به اين دو بازار 
مراجعه مي كنند. ما اميدوار هستيم با همكاري 
نزديك اين دو نهاد، كه از قبل هم وجود داش��ته 
بتوانيم جلوه بزرگ و كامل تري را از اقتصاد توانمند 
كشور نمايان كنيم. حنيفي ادامه داد: اينجا الزم 
مي دانم اعالم كنم كه بحث هاي مربوط به اعطاي 
تسهيالت بانك هاي مجاز به مشتريان براي خريد 
س��هام نهايي شده و به زودي س��هامداران عزيز 
مي توانند از تسهيالت بانك ها براي خريد سهام 

استفاده كنند.

سبزپوشي در انتظار بازار سرمایه
به گفته يك كارش��ناس بازار س��رمايه افزايش 
قيمت و تورم در بازار هاي جهاني شرايط را براي 

سرمايه گذاري در بورس مناسب كرده است.
محمدرضا سرافراز در خصوص روند بازار در هفته 
پيش رو به بورس نيوز اظهار كرد: اتفاقات سياسي 
در هفته گذشته موجب شد بازار با چالش و كاهش 
شاخص مواجه شود، تنش هاي سياسي با پاسخ 
سپاه تا حدودي مرتفع شده و ترس سرمايه گذاران 
از بين رفته، اگر با رخداد سياسي مواجه نشويم، 

مطمئنا بورس، هفته پررونقي را خواهد داشت.
وي ادام��ه داد: تغييرات بني��ادي را در خصوص 
ش��ركت ها با تصويب افزايش س��رمايه از محل 
تجديد ارزيابي و معافيت مالياتي از سوي دولت 
شاهد هس��تيم و پيش بيني مي ش��ود اقبال به 
بازارس��رمايه افزايش يابد، از طرفي در بازارهاي 
م��وازي جهاني با افزايش قيم��ت و تورم مواجه 
هستيم و بازار س��رمايه در اين ش��رايط گزينه 

مناسبي براي سرمايه گذاري  محسوب مي شود.
وي در ادامه بيان كرد: ايران گام پنجم را در برجام 
برداش��ته و يك مرحله جلوتر رفته و با توجه به 
اينكه واكنشي از سوي طرف مقابل وجود نداشته 
كه البته اين امر بيانگر آن بوده كه رييس جمهور 
امريكا غيرقابل پيش بيني است؛ از سوي ديگر، 
تا حدود زي��ادي دغدغه هاي سياس��ي مرتفع 
شده، بازار س��رمايه به نقطه اطمينان رسيده و 
س��رمايه گذاران عرضه اوليه مي توانند با خيال 
آس��وده به بازار برگردند و مسلما شاخص دوباره 

ريكاوري مي شود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در رابطه با دامنه 
تغييرات ۲درصدي و تاثيرش بر بازار گفت: اين 
اقدام به هنگام، عامل محدودكننده افت شاخص 
بوده و سازمان، طبق دستورالعمل پيش رفته و با 
توجه به اينكه ريسك نظامي از سوي كارشناسان 
آن حوزه تشخيص داده نشد بازار نيز متعاقب آن 
با تعطيلي مواجه نشد اما؛ باتوجه به نامعلوم بودن 
وضعيت كشور، دامنه نوسانات ۲درصد قرار داده 
شده و در كل به نظر نمي رسد اتفاق خاصي بيفتد.

  سبز پوشي شاخص ها 
در پي كاهش تنش

در حالي كه كاهش تنش بين ايران و امريكا موجب 
شده تا سرمايه گذاران بار ديگر روي چشم انداز رشد 
اقتصاد جهاني به ويژه در بخش فناوري متمركز 
شوند، شاخص هاي بورس در بازارهاي جهاني روز 
جمعه شاهد ركورد شكني بود. به گزارش تسنيم، 
در حالي كه كاهش تنش بين ايران و امريكا موجب 
شده تا سرمايه گذاران بار ديگر روي چشم انداز رشد 
اقتصاد جهاني به ويژه در بخش فناوري متمركز 
شوند، شاخص هاي بورس در بازارهاي جهاني روز 
جمعه شاهد ركورد شكني بود. شاخص جهاني ام 
اس سي اي كه نشان دهنده وضعيت بورس هاي 
۴۹ كشور جهان است، رشد بي سابقه اي را شاهد 
بود و به باالترين رقم خود رسيد. ارزش شاخص ام 
اس سي اي در منطقه آسيا به استثناي ژاپن نيز 
شاهد رشد 0.۱۸ درصدي بود. همچنين شاخص 
نيكي ژاپن امروز را با 0.3۴ درصد رشد آغاز كرده، 
در حالي كه شاخص بورس استراليا با 0.۷ درصد 
رشد به رقمي بي سابقه رسيده است. ارزش سهام 
در بازار بورس چين تغيير اندكي را شاهد بود. رشد 
ش��اخص ها در بازار آسيا پس از ان اتفاق افتاد كه 
شاخص بورس منطقه اي استوكس ۶00 در اروپا 
و سه شاخص عمده بورس وال استريت افزايش 
بي س��ابقه اي را پش��ت سر گذاش��تند. شاخص 
اس اند پي ۵00 ش��دي 0.۶۷ درصدي داشت و 
بخش فناوري اين ش��اخص جهش بيش از يك 
درصدي را شاهد بود. ارزش سهام شركت اپل نيز به 
لطف خبرهاي مثبت از ميزان فروش گوشي هاي 
آيفون در بازار چين رشدي ۲.۱ درصدي را تجربه 
كرد. ميزان فروش گوشي هاي شركت اپل در چين 
در ماه دس��امبر بيش از ۱۸ درصد نسبت به سال 
گذشته رشد نش��ان مي دهد. بازارها در مجموع 
واكنش مثبتي به خبرها در مورد س��فر ليوهه، 
مذاكره كننده ارش��د چيني به واشنگتن جهت 
امضاي فاز نخست توافق تجاري بين دو كشور در 

هفته آينده نشان داده اند.



تشكلها6اخبار

معادن كوچك و هزينه هاي ايمني

نيازبهپررنگشدننقشنظارتيتشكلها
اتفاقات تلخ معدن جزو جدا نشدني اين فعاليت اقتصادي 
است كه باعث شده معدن هميشه جزو مشاغل سخت باشد. 
با اين وجود بحث ايمني و استاندارد سازي معادن در دهه هاي 
اخير باعث كاهش سوانح معدني شده است. با اين وجود اين 
مساله در معادن كوچك و متوسط مقياس چندان رعايت 
نمي ش��ود. هزينه هاي باالي ايمني باعث شده كه معادن 
كوچك معموال بعضي استانداردها را رعايت نكنند و هر چند 
وقت يك بار شاهد اتفاقات تلخي باشيم. در حقيقت از يك 
سو تالش داريم معادن كوچك و متوسط كه نقش پررنگي 
در بحث اشتغال معدني ايفا مي كنند و اكثرا در اختيار بخش 
خصوصي هستند فعال باشند و از سوي ديگر نمي خواهيم 
اين اتفاقات تلخ رخ دهد. شايد مهم ترين راهكار براي حل 
اين مشكل استفاده از ظرفيت تشكل ها باشد. بسياري از 
هزينه هاي معدني مي تواند از طريق تشكل ها سرشكن شود 
و از سوي ديگر تشكل ها مي توانند نقش نظارتي پررنگ تري 

به خود بگيرند.

  آمار باالي مرگ هاي معدني
معدنچيان تاوان س��ودمحوري پيمانكاران معادن به ويژه 
معادن كوچك تر را با جان شان مي دهند. معادني كه پاي 
بازرسان به آنها نمي رس��د، در نتيجه ميل پيمانكاران به 
كاهش هزينه هاي توليد، افزايش سود و كاستن از مخارج 
نيروي كار از لوازم حفاظت ايمني معدن مي زند. دستگاه هاي 
تهويه، لباس و تغذيه معدن كاران حذف مي شود. نام معدن 
با خطر گره خورده است. با اينكه حدود يك درصد از نيروي 
كار جهاني در بخش معدن مشغول به كار هستند، ۸ درصد 
از حوادث منجر به مرگ در محيط كار متعلق به اين بخش 
است. موارد متعدد مرگ معدنچيان در اثر بيماري هاي شغلي 
اتفاق مي افتد. مساله اي كه تا حد زيادي از ديد بازرسان كار 
مخفي مي ماند. براساس آمار سازمان بين المللي كار، ميزان 
مرگ و ميركارگران بر اثر بيماري هاي شغلي در جهان ۸ برابر 
بيشتر از حوادث كارگري است. براساس اين آمار ساالنه ۲ 
ميليون و ۷۸۰ هزار كارگر در جهان به داليلي ازجمله حوادث 
ناشي از كار و بيماري شغلي جان خود را از دست مي دهند كه 
حدود ۳۴۰ هزار مرگ، حين كار و ناشي از حوادث مرتبط رخ 

مي دهد و مابقي به دليل بيماري هاي شغلي است.
براساس آمار رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در 
سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار حوادث ناشي از كار در ايران براي 
كارگران تحت پوشش تامين اجتماعي رخ داد كه در اين 
ارتباط حدود ۶۷۸ كارگر جان خود را از دس��ت دادند. در 
اين ميان بيشترين تلفات انساني در كارگاه هاي كارگري با 
۱۷۹ مورد مربوط به استان تهران است و پس از آن اصفهان 

با ۵۲ فوتي قرار دارد.
بخش��ي از اين تعداد مرگ ناش��ي از كار مربوط به معادن 
هستند. به گفته علي مظفري )دبير شوراي عالي حفاظت 
فني و بهداشت كشور(؛ در سطح كشور حدود ۵ هزار و۴۰۰ 
معدن فعال با افزون بر ۹۱ هزار كارگ��ر وجود دارد كه ۹۰ 
معدن فعال مربوط به زغال سنگ با حدود ۱۰ هزار كارگر 
است. دبير انجمن زغال س��نگ ايران توليد زغال كشور را 

ساالنه معادل يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن دانسته و گفته بود: 
ابتداي سال قيمت زغال سنگ به ازاي هر تن يك ميليون تا 
يك ميليون و يكصد و پنجاه هزار تومان بسته شد و معادن 
شرايط خوبي را در سه ماهه نخست سال پشت سر گذاشتند 
اما كاهش قيمت شمش، زغال سنگ را به قيمت ۹۰۰ هزار 
تومان به ازاي هر تن رساند. اگر اين رقم را با كمينه آن حساب 

كنيم به رقم ۱۵۳۰ ميليارد تومان مي رسيم.
كارگران معدن زغال سنگ مانند ديگر كارگران معدن اگرچه 
ثروت زيادي را توليد مي كنند اما سهم پاييني از آن دارند. 
در عين حال هميشه با كابوس مرگ و مصدوميت مواجه 
هستند. عمده حوادث كار مربوط به معادن كوچك هستند، 
معادن شن و ماسه و زغال سنگي كه دور از چشمان ناظران، 
در حال استخراج هستند. كارگران با كمترين تجهيزات 
ايمني در مع��ادن كار مي كنند آن هم ب��راي پولي در حد 
حداقل دستمزد كه آن هم گاهي مشمول كسر از حقوق از 
سوي كارفرما مي شود. هر كارگر معدن مجبور است، مقدار 
مشخصي از كار را به كارفرما تحويل دهد و گاهي ساعات 

كاري بيشتر از استاندارد براي انجام آن طرف مي كند.

  حفاري، اكتشاف يابهره برداري بدون نظارت
معادن كوچك اغلب كميته هاي حفاظت فني تش��كيل 
نمي دهند درحالي كه طبق اصل ۹۳ قانون كار وجود آنها 
در كارگاه الزامي است. طبق ماده ۹۱ قانون كار؛ كارفرمايان 
و مس��ووالن كليه واحدهاي موضوع ماده )۸۵( اين قانون 

مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي 
تأمين حفاظت و س��المت و بهداشت كارگران در محيط 
كار، وسايل و امكانات الزم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده 
و چگونگي كاربرد وس��ايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و 
در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت 
نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل 
حفاظتي و بهداش��تي فردي و اجراي دستورالعمل هاي 
مربوط كارگاه هستند. اشرف منصوري )كارشناس ايمني و 
بهداشت محيط كار( معتقد است كه هيچ سازوكاري براي 
كنترل و نظارت بر معادن كوچك وجود ندارد و پيمانكاران 
بدون كمترين كنترلي سخت ترين شرايط را بر كارگران شان 
تحميل مي كنند. او مي افزايد: زماني كه سازمان صنعت، 
معدن و تجارت يا سازمان نظام مهندسي معدن در زمان 
اكتش��افات به آنها مجوز مي دهد، صرفا مجوز اكتشاف و 
بهره برداري مي دهد و در خصوص ضوابط و ايمني معادن 
سكوت مي كند. اين درحالي است كه طبق ماده ۱۰۳ ايمني 
معادن؛ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف 
است مفاد آيين نامه ايمني معادن و ساير دستور العمل هاي 
مرتبط با ايمني، بهداشت و ضوابط زيست محيطي را رعايت 
كند. معادن كوچك اما كمتر اين ماده قانوني را اجرا مي كنند.

به گفته منصوري؛ ال��زام قانوني براي ايمني كارگران 
ش��اغل در معادن وجود دارد، اما در معادن كوچك كه 
تعداد آنها زياد هم هس��ت، عمل نمي شود و حفاري، 

اكتشاف يا بهره برداري بدون نظارت صورت مي گيرد.

اين كارشناس ايمني و بهداشت كار معتقد است كه بايد 
يك نظام نامه در خصوص نحوه  فعاليت ها و آس��يب هايي 
كه وجود دارد، تهيه شود و به معدن دار )كارفرما( الزاماتي 

را تحميل كنند.
در عين حال ماده ۸۹ قانون كار نيز اجرا نمي ش��ود. طبق 
م��اده ۸۹؛ كارفرمايان مكلفن��د پيش از بهره ب��رداري از 
ماشين ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق 
آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي كار حفاظت فني ضروري 
شناخته شده است آزمايش هاي الزم را توسط آزمايشگاه ها 
و مراكز مورد تاييد شوراي عالي حفاظت فني انجام داده و 
مدارك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطالع به 

وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.

  شايع ترين انواع مرگ در معادن
ريزش ديواره ه��ا يكي از ش��ايع ترين داليل مرگ در 
معادن اس��ت. البته جرقه هاي الكتريكي كه موجب 
ايجاد حريق در معدن مي شود نيز بايد در نظر گرفت 
كه حوادثي با كشته هاي زياد بر جاي مي گذارد؛ معدن 
زمستان يورت آزادشهر گلستان يكي از اين معادن است. 
منصوري مي گويد: معادن چون ساختار و شكل يكسان 
و ماندگاري ندارند، مرتبا دستخوش تغيير هستند و اين 
تغييرات باعث مي شود تا احتمال ريزش در معادن باال 
باشد يا به اليه هاي گاز زيرزميني برخورد كند. اين  عامل 

موجب خفگي كارگران مي شود.

او تصريح مي كند: در برخي معادن سنجش آالينده ها بايد در 
آن انجام بگيرد، كارفرما نسبت به ايمن كردن معدن توجهي 

نمي كند و همين مساله جان كارگران زيادي را مي گيرد.
آسيب هاي انساني و جاني زيادي در پي اين عدم نظارت ها 
اتفاق مي افتد. سازمان معادن كشور، سازمان نظام مهندسي 
معدن بايد ضوابط سخت گيرانه تري را براي معادن اعمال 
كنند. منصوري تصريح مي كند: حادثه در همه كارگاه ها 
و به ويژه معادن زياد است. عالوه بر حادثه منجر به فوت يا 
مصدوميت نيز بيماري هاي شغلي براي كارگران معادن 
بيداد مي كند. كارگران مرتبا با آلودگي هاي تنفسي مواجه 
مي شوند. آنها ساعت ها از نور و روشنايي محروم هستند. اينها 

عواملي است كه  باعث بيماري هاي ناشي از كار مي شود.
او مي افزايد: خيلي از بيماري هاي اسكلتي و عضالني براي 
كارگران معدن اتفاق مي افتد. خيلي  از بازرسان و مسووالن 
ايمني در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فقط به حادثه آني 
ناشي از كار اشاره مي كنند. درحالي كه بيماري هاي شغلي 
براي كارگران معادن به مراتب بيشتر و البته ريشه و علت 

مرگ خاموش كارگران در سال هاي بعد مي شود.
البته ماده ۹۴ قانون كار اين امكان را مي دهد كه در مواردي 
كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان امكان وقوع حادثه 
يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني 
نمايند، مي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت 
كار يا مسوول حفاظت فني و بهداشت كار اطالع دهند و اين 
امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين 

منظور نگهداري مي شود، ثبت گردد.

  از نظارت NGOهاي تخصصي 
تا تشكل هاي كارگري 

به گفته منصوري؛ ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نمي توانند پوشش مسائل را بدهند. تمام كارگاه ها با ضعف 
نظارتي رو به رو اس��ت. تا زماني كه به NGOها تشكالت 
صنفي تخصصي بها ندهيم و آنه��ا را وارد عرصه نظارتي 
نكنيم، خيلي از معض��الت در مورد بحث نظارتي ، كنترل 
و استانداردسازي مغفول مي ماند. اين كارشناس ايمني و 
بهداشت كار بيان مي كند: به يكي از دستاوردهاي كشورهاي 
توس��عه يافته جهان، مربوط به ظرفيت هايNGOها و 
تشكل هاي تخصصي در زمينه ايمني و بهداشت كار است. 
ما شاهد اين هستيم كه NGOها و انجمن هاي تخصصي 
معادن در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته دستگاه هاي 
نظارتي خيلي قدرتمندي دارند كه موارد كارگاهي را رصد 
مي كنند و در اين كشورها در كاهش حوادث كار و كاهش 

بيماري هاي شغلي بسيار قدرتمند و مورد توجه هستند.
در ايران تش��كل هاي معدني بيشتر به عنوان تشكل هاي 
كارفرمايي فعاليت داشته اند و تشكل هاي كارگري معدني 
هم بيش��تر به دنبال حقوق و دس��تمزد كارگران بوده اند. 
شايد وقت آن رسيده باشد كه تشكل هاي معدني به سراغ 
بحث هاي نظارتي بروند و مس��اله ايمني معادن كوچك و 
متوسط مقياس توس��ط تشكل هاي تخصصي به صورت 

جدي پيگيري شود.

رييس انجمن سنگ آهن خواستار شد

تشكيل شوراي آهن و فوالد براي حل مشكل مواد معدني
ريي��س انجمن س��نگ آهن ايران معتقد اس��ت كه در كنار تش��كيل 
همايش هايي همچون صنعت فوالد ايران، بهتر است كه شوراي آهن و 
فوالد تش��كيل شود تا به گفته وي به حل مشكالت تامين و توزيع مواد 
معدني بپردازد. مهرداد اكبريان اظهار كرد: در كنار برگزاري اين دست 
نمايش��گاه ها و همايش هاي حوزه صنايع معدني بهتر است كه شوراي 
همايش ها و كنفرانس ها نيز تش��كيل ش��ود. با توجه به اينكه تشكيل 
ش��وراي آهن و فوالد، خواسته  قديمي فعاالن حوزه معدن و فوالد بوده 
است، مي توان گفت كه اين كار مي تواند از جمله راه حل هاي مشكالت 
تامين مواد خام براي كارخانه هاي داخلي و نحوه توزيع آنها در كش��ور 
باشد. البته اميدواريم كه به زودي اين شورا كه متشكل از فعاالن بخش 
معدن، فوالد و احتماال نمايندگاني از ايميدرو خواهد بود، تشكيل شود. 
وي افزود: با برگزاري اين ش��ورا مواردي همچون قيمت هاي دستوري 
مواد و محصوالت معدني ديگر وجود نخواهد داشت. اساس شكل گيري 
ش��وراي آهن و فوالد، برپايه اعتماد به بخش خصوصي صنعت و معدن 
است، به همين دليل هم فعاالن حوزه معدني و هم فعاالن حوزه فوالدي از 
آن حمايت كرده و به دنبال تشكيل آن هستند. حتي مي توان در اين شورا 

كميته هايي فرعي تعريف كرد تا به سر و سامان دادن مسائل بپردازند. 
رييس انجمن س��نگ آهن ايران با بيان اينكه برگزاري جشنواره هايي 
همچون همايش صنعت فوالد و سنگ آهن، در پيش برد اهداف ما براي 
توليد و صادرات كمك كننده خواهد بود، گفت: اما بهتر است حداقل در 
بخش فوالد، شوراي همايش ها و كنفرانس ها تشكيل شود؛ چراكه تعدد 
برگزاري همايش ها بدون تشكيل شوراهاي پيش از آن، تبديل به آفتي در 
اين زمينه خواهد شد؛ عالوه بر اينكه بايد به نقش و تاثيرگذاري اين قبيل 
جشنواره ها و همايش ها در طول سال هم توجه داشت، الزم است براي 
اين همايش ها به گونه اي برنامه ريزي شود كه موضوعات جديد مطرح و 
به حل مشكالت پيش رو در زمينه اجراي اهداف پرداخت.  وي خاطرنشان 
كرد: با توجه به اينكه نيت هر دو طرف فوالدي ها و سنگ آهني ها، كمك 
به يكديگر و پوشش دادن نيازهاي همديگر است، لذا با ايجاد شفافيت 
در عرضه، تقاضا و انجام قيمت گذاري هاي درست، مشكالت به حداقل 
خواهد رسيد. امروز بايد بپذيريم كه معدن داران، بهره برداران، كارگران و 
سرمايه گذاران معدن، همگي در يك سيستم اقتصادي هستند و هدفي 

جز پيشبرد و ارتقاي اوضاع اقتصادي كشور ندارند.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران :

فرآيند آزمايش كاال در گمرك بيش از حد زمان بر است
ش��هاب جوانمردي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، يكي از مشكالت 
بازرگانان را زمان بر بودن فرآيند آزمايشگاه هاي تاييد نمونه عنوان كرد و گفت: 
برخي از اين آزمايشگاه ها اصال صالحيت و تجهيزات الزم را براي نمونه برداري 
و آزمايش كاالها ندارند و همين امر موجب مي شود كه فرآيند ترخيص كاالها 
حتي در برخي موارد بيش از يك ماه طول بكشد.  عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران با تاكيد بر رفع موانعي كه سر راه فعاالن اقتصادي در مواجهه با گمرك 
وجود دارد، عنوان كرد: به طور مثال يكي از مش��كالتي كه تا همين چند 
وقت پيش با آن درگير بوديم، اما براساس تغييرات جديدي كه در سيستم 
ثبت سفارش انجام ش��ده، مقدار مجاز واردات از سوي هر كارت بازرگاني 
غيرتوليدي، در يك سال براي هر شركت متفاوت است كه اين تفاوت، بسته به 
نوع شاخص ها و سوابق دارندگان كارت هاي بازرگاني غيرتوليدي دارد. شهاب 
جوانمردي در ادامه افزود: بر اين اساس، سقف واردات بسته به شاخص ها و 
سوابق، از ۱۰۰ هزار دالر تا ۱۰۰ ميليون دالر متفاوت تعيين شده است. به 
گفته اين فعال اقتصادي بااتخاذ چنين تصميمي هر يك از فعاالن اقتصادي 
و دارندگان كارت هاي بازرگاني مي توانند با مراجعه به سامانه ثبت سفارش 
خود، از ميزان سقف مجاز تعيين شده براي واردات خود، مطلع شوند. او در 

عين حال از برخي محدوديت ها و ممنوعيت هاي خلق الساعه كه گريبان 
تجارت كشور را گرفته، انتقاد كرد و آن را سد محكمي در برابر تسهيل واردات 
و صادرات عنوان كرد كه بايد اين مس��اله مد توجه متوليان امر قرار گيرد؛ 
چراكه اعمال اين نوع تصميمات خسارت بااليي را متوجه صادركنندگان و 
واردكنندگان مي كند و آنها را در نهايت نسبت به امر تجارت دلسرد مي كند. 
وي در ادامه يكي ديگر از مشكالتي كه در بخش تجارت كشور خودنمايي كند 
را زمان بر بودن فرآيند آزمايشگاه هاي تاييد نمونه عنوان كرد و گفت: برخي 
از اين آزمايشگاه ها اصال صالحيت و تجهيزات الزم را براي نمونه برداري و 
آزماي��ش كاالها ندارند و همين امر موجب مي ش��ود كه فرآيند ترخيص 
كاالها حتي در برخي موارد بيش از يك ماه طول بكشد. براساس اظهارات 
جوانمردي، بي توجهي به فسادپذيري كاالهاي خاص از جمله اقالم دارويي، 
غذايي و برخي كاالهاي صنعتي و آزمايش مكرر كاالها موجب زيان به بازرگان 
مي ش��ود. اين فعال اقتصادي بر اين باور است كه مسووالن وزارت صمت، 
گمرك و همچنين سياست گذاران بايد تعامل بيشتري با اتاق و تشكل هاي 
بخش خصوصي داشته و تا جايي كه امكان دارد از صدور دستورالعمل هاي 

محدود كننده بدون مشورت با اين بخش خودداري كنند.

دبير اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق :

فعاالن اقتصادي، نگران روابط تجاري ايران و عراق نباشند
دبير اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و عراق اطمينان 
داد خروج امريكايي ها از خاك عراق به توس��عه روابط 
اقتصادي ايران و عراق خواه��د انجاميد. او همچنين 
خاطرنشان كرد: رويدادهاي مش��تركي در اين چند 
روز ميان ايران و عراق برگزار شد كه نتيجه آن تقويت 

همبستگي دو دولت بود. 
دبير اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق با اش��اره به 
انتقام موشكي سپاه پاسداران ايران از دولت امريكا، در 
مورد تاثير حوادث اخير بر روابط تجاري ايران و عراق 
گفت: نبايد نگران اين حوادث و تاثير منفي آن بر روابط 
اقتصادي ايران و عراق باشيم. دولت و ملت ايران و عراق 
داراي اش��تراكات فراوان بسياري هستند و اگر امريكا 
يا عوام��ل امريكايي اخاللي ايجاد نكنند، حجم روابط 
اقتصادي دو كشور بسيار بيش از آنچه در حال حاضر 
وجود دارد، مي تواند افزايش پيدا كند، چراكه كاالهاي 
ايراني از كيفيت مطلوبي در مي��ان فعاالن اقتصادي 
و مردم عراق برخوردار اس��ت و ب��ا كمترين قيمت و 
بيشترين سرعت مي تواند به دست مصرف كنندگان 

عراقي برسد.
سيد حميد حسيني ادامه داد: به رغم تمام ظرفيت هاي 
موجود براي توس��عه بازار كاالهاي ايراني در عراق، اما 
امريكايي ها در طول اين سال ها همواره با انواع اعمال 

فشارها ازجمله محدوديت در روابط بانكي، شركت هاي 
بازرسي سخت گيرانه و... س��عي كردند كه ورود ما را 
به عرصه اقتصادي عراق با محدوديت مواجه كنند. به 
همين دليل هم هست كه روابط اقتصادي ما در طول 
اين مدت به همكاري با بخش خصوصي عراق محدود 
شده اس��ت؛ درحالي كه مي توانستيم همكاري هاي 
گسترده اي در حوزه نفت، صنعت، مخابرات و آموزش 
عراق داشته باشيم. دبير اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
عراق اطمينان داد با خروج امريكايي ها از خاك عراق 
به توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق خواهد انجاميد. 
او همچنين خاطرنشان كرد: رويدادهاي مشتركي در 
اين چند روز ميان ايران و عراق برگزار شد كه نتيجه آن 
تقويت همبستگي دو دولت بود كه نشان مي دهد جايي 
براي نگراني روابط دو كشور چه در حوزه سياست و چه 

اقتصاد وجود ندارد.
به گفته حسيني، بر اس��اس آمار ۹ ماهه صادر شده از 
روابط تجاري ايران و ع��راق، بيش از ۶ ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون دالر صادرات كاال از ايران به عراق انجام ش��ده 
است. او توضيح داد: درحالي كه در مهر و آبان، صادرات 
ايران به عراق ماهانه ۵۰۰ ميليون دالر كاهش پيداكرده 
بود، اما در آذر اين رقم به باالي ۶۰۰ ميليون دالر افزايش 
پيداكرده است. دبير اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق 

تاكيد كرد: خوشبختانه با بازگشايي مرز چذابه و فعال 
شدن مرز سومار به زودي، روند صادرات تا پايان سال 
بهتر هم خواهد شد. به ويژه اينكه سياست داخلي عراق 
هم رو به آرامي است و پس از جريانات اخير، اعتراضات 
داخلي اين كش��ور به ش��دت كاهش پيدا كرده است؛ 
بنابراين انتظار مي رود با عادي ش��دن اوضاع داخلي 
عراق و تعيين تكليف دولت اين كشور، روند صادرات 
ما هم به عراق بهبود پيدا كند. حسيني در پاسخ به اين 
سوال كه با توجه به اظهارنظرهاي اخير مبني بر تاسيس 
بانك مشترك ايران و عراق، فضا براي تاسيس اين بانك 
فراهم اس��ت يا خير، گفت: باوجود امريكايي ها و نفوذ 
اين كشور بر بانك مركزي عراق، اظهارنظر درباره اين 
موضوع به نظر من كمي زود است. همين االن هم كه 
شعبه هاي بانكي ايران مستقل در عراق ثبت شده اند، اما 
عمال اجازه كار ندارند. حتي دامنه فعاليت بانك تعاون 
اس��المي كه ايراني -  عراقي است، بسيار محدود شده 
اس��ت؛ بنابراين تا زماني كه نفوذ امريكايي  ها در عراق 
پابرجا و سيستم بانكي عراق هم براي فروش نفت وابسته 
به نظام بانكي دنيا باشد، چشم انداز مثبتي از تاسيس اين 
بانك مشترك ندارم. كما اينكه در حال حاضر هم فعاالن 
بخش خصوصي ما مشكلي به لحاظ بانكي در بازارهاي 
اين كشور ندارند. خوشبختانه سيستم صرافي در عراق 

كارآمد اس��ت و تگراني از اين بابت براي فعاالن بخش 
خصوصي نيست.

حسيني درباره وضعيت صادرات ايران به عراق اظهار 
كرد: از ابتداي امسال تاكنون ۵ ميليارد و ۷۱۵ ميليون 

دالر به غير از برق، صادرات به عراق داشتيم.
دبير اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با اشاره به اينكه 
متوس��ط صادرات كاال هاي غيرنفتي به عراق ماهانه 
۷۵۰ ميليون دالر است، اظهار كرد: اميدواريم كه روند 

صادرات كاالهاي غيرنفتي بيشتر شود.
حسيني در پاسخ به اين پرس��ش كه افزايش نرخ ارز 
مي تواند تأثيري در روند صادرات ايران و عراق داشته 

باشد؟ تصريح كرد: طي يك هفته، روند صادرات ايران 
به عراق بهتر شده است.

دبير اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق در پايان بيان 
كرد: اميدواريم كه روند صادرات بيش از پيش بهتر شود.

گفتني است بر اساس سياس��ت هاي وزارت صنعت، 
و معدن تجارت براي توس��عه و افزاي��ش صادرات به 
كشور هاي همس��ايه يك برنامه مفصل در دو بخش 
پيش بيني شده است كه شامل دو گروه اقدامات اجرايي 
و مسائل استراتژيك و راهبردي براي رونق توليد و ايجاد 
فضاي الزم، جهت حضور مناسب شركت هاي ايراني 

در عراق بوده است.
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 ۸۰ هزار تن برنج 
در گمرك رسوب شده است

مسيح كشاورز دبير انجمن واردكنندگان برنج 
درب��اره آخرين وضعيت برنج هاي رس��وبي در 
بنادر اظهار كرد: تاكنون ۷۰ تا ۸۰ هزار تن برنج 
به دليل عدم تخصيص ارز در گمرك هاي كشور 
باقي مانده است. او افزود: علي رغم آنكه ليست 
ثبت و سفارش هاي جديد كه بخشي از آن، در 
بنادر موجود و بخشي ديگر قابل حمل بوده است، 
به وزارت صمت ارسال كرديم تا به بانك مركزي 
براي تخصيص ارز ارسال شود، اما همچنان در 
صف تخصيص ارز مانده است. كشاورز با اشاره 
به اينكه اولويت اول اس��تراتژي انجمن، تامين 
به موقع نياز كشور در ايام پاياني سال به ويژه شب 
عيد است، بيان كرد: اگر مسووالن ذي ربط هرچه 
س��ريع تر ارز مورد نياز را به ترخيص برنج هاي 
رس��وبي در بنادر يا ثبت س��فارش هاي جديد 
اختص��اص ندهند، بدون تردي��د در ايام پاياني 
سال با چالش نوس��ان قيمت مواجه مي شويم 
كه اميدواريم هرچه سريع تر ليست هايي كه به 
بانك مركزي ارسال شده است، ارز آن تخصيص 
داده ش��ود تا بتوانيم ۵۰۰ هزار تن نياز كشور را 
وارد كنيم. دبي��ر انجمن واردكنندگان برنج در 
ادامه گفت: ۵ ماهي است كه برنج ها در گمرك ها 
مشكل ترخيص پيدا كردند، در حالي كه امسال 
قبل از آنكه ممنوعيت واردات اعمال شود، اقدام 
به خريد و واردات برنج كرده بوديم تا در صورت 
برق��راري ممنوعيت، به مش��كالت اينچنيني 
برنخوريم كه متاس��فانه رييس سازمان برنامه 
و بودجه طي سفري كه به شمال كشور داشت، 
واردات برنج همزمان با فصل برداشت را ممنوع 
اعالم كرد و اين امر مشكالت متعددي را ايجاد 
كرد. اين فعال بخ��ش خصوصي درباره آخرين 
وضعيت پيگيري ها ب��راي تخصيص ارز گفت: 
متاس��فانه اطالعات بانك مرك��زي يك طرفه 
است و ما تنها از وزارت صمت گزارش هاي الزم 
را دريافت مي كنيم و علي رغم آنكه مس��ووالن 
اين وزارتخانه اذعان مي كنند مطمئن باشيد ارز 
مورد نياز تامين مي شود اما با گذشت دو هفته از 
ليست هاي ارسالي اتفاق خاصي رخ نداده است. 
به گفته دبير انجمن واردكنندگان برنج با وجود 
روند كن��د واردات و كمبود برنج در بازار، برخي 
س��ودجويان با اس��تفاده از اين فرصت اقدام به 
عرضه با قيمت هاي دلخواه مي كنند. كشاورز در 
پايان ضمن انتقاد از اقدامات كند بانك مركزي و 
وزارت صمت در زمينه تخصيص ارز تصريح كرد: 
با وجود ضرورت واردات ۵۰۰ هزار تن برنج براي 
تامين بازار شب عيد، اما متاسفانه مسووالن در 
اين خصوص كند عمل مي كنند و از آنجا كه زمان 
زيادي تا پايان سال باقي نمانده است، از اين رو 
اگر اين ميزان از كاال وارد نشود شب عيد دچار 

كمبود خواهيم شد.

خودرو ارزان مي شود
ريي��س اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو گفت: 
خودروها ممكن اس��ت به دليل افزايش ميزان 
توليد ارزان شود. آنچه مسووالن مي گويند توليد 
خودرو در آذر ماه نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته بيشتر شده است. فعاالن بازار معتقدند 
كه ظرف سه ما گذشته همكاري و اتحاد بسيار 
خوبي بين قطعه ساز و خودروساز شكل گرفته كه 
باعث شده خودروهاي كف كارخانه ها جمع شده 
و تعداد آنها تقريبا به صفر برسد. به نظر مي رسد 
به زودي تعداد باقي مانده خودروهاي نيمه تمام 
كه تجاري سازي و تحويل مردم داده شود. حال 
آيا با شرايط سياس��ي و اقتصادي فعلي خودرو 
ارزان خواهد شد؟ رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو در پاسخ به اين پرسش كه قيمت خودرو 
را در آين��ده چه طور پيش بيني مي كنيد گفت: 
چنانچه نوس��ان ارزي را در كشور شاهد نباشيم 
و همچنين عرضه خودرو از سوي خودروسازان 
افزايش يابد، خ��ودرو در آينده نيز ارزان خواهد 
ش��د. از چهارشنبه هفته گذشته تاكنون عرضه 
خودروهاي كارتكس��ي از س��وي نمايندگي ها 
افزايش يافته اس��ت. اين نشان مي دهد توليد از 
سوي خودروسازان بيش��تر از ماه هاي گذشته 
شده است. سعيد موتمني افزود: در حال حاضر 
در بازار خودرو فعال خريداري وجود ندارد و اين 
بازار هم دچار ركود ش��ده است. آمارهايي كه از 
سوي خودروسازان منتشر ش��ده حاكي از اين 
اس��ت كه ميزان اختالف قيمت خودرو از محل 
كارخانه نسبت به بازار ارزان شده است؛ چرا كه 
با فروش خودروهاي كارتكسي قيمت خودروها 
نيز فروكش كرده است.  وي در پاسخ به پرسش 
ديگري مبني بر اينكه در حال حاضر چه تعداد 
خودروهاي ناقص در كف كارخانه ها هس��تند؟ 
گفت: طب��ق آخرين آمار خودروس��ازان توليد 
خودرو در آذر ماه نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته در گروه دنا، سمند و پژو افزايش يافته 
اس��ت. يعني توليد در خودروهاي كمتر از ۱۰۰ 
ميليون تومان به طور چش��مگيري بيشتر شده 
اس��ت. با اين وجود بايد اشاره كرد كه روز به روز 
توليد خودرو نس��بت به ماه هاي گذشته بيشتر 
مي شود. موتمني با اشاره به قيمت پرايد اظهار 
كرد: قيمت پرايد هم به تنوع رنگي آن بس��تگي 
دارد. در حال حاضر پرايد را در بازار به قيمت ۵۳ 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵۴ ميليون تومان 
مي توان خريد اما چنانچه مردم نسبت به خريد 
پرايد عجله نداشته باشند اين خودرو را مي توان 
تا ۵۰ ميليون تومان هم خريداري كرد.  وي در 
ادام��ه گفت: در حال حاضر قيم��ت پرايد ۱۱۱ 
را مي توان در ب��ازار به قيمت ۵۴ ميليون تومان 
و ۱۵۱ را مي توان به قيم��ت ۵۶ ميليون تومان 
خريداري كرد. م��ردم براي خريد خودرو عجله 
داشته باش��ند، قيمت خودروها ممكن است به 

دليل افزايش ميزان توليد ارزان شود. 
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گزارش »ريستاد انرژي« از بزرگ ترين كشفيات هيدروكربني سال گذشته ميالدي

چشم پوشي از نام ايران در سكوي نخست كشفيات نفت و گاز 2019

وزارتنيرودرموردخاموشيهادرستنميگويد

بنزن و آروماتيك بنزين، گاهي بيشتر از حد استانداردقيمت جهاني گاز كاهش يافت

گروه انرژي| 
موسس�ه تحلي�ل داده هاي انرژي »ريس�تاد 
انرژي« در گزارش جديد خود اكتشافات نفت 
و گاز در س�ال 2019 را مورد بررسي قرار داده 
اس�ت. اين گزارش بزرگ ترين ش�ركت هاي 
كاشف نفت و گاز در سال گذشته را به ترتيب، 
اگزون موبيل، يك ش�ركت مستقل اكتشافي 
امريكايي به نام »هس« و يك ش�ركت چيني 
به نام CNOOC معرفي و مناطق با بيشترين 
اكتشاف را به ترتيب گويان، روسيه و موريتاني 
اعالم كرده است. پس از اين سه منطقه، ايران 
با معادل 837 ميليون بشكه نفت اكتشاف در 
رده چهارم قرار گرفته است. اين در حالي است 
كه چنانچه اكتش�افات نف�ت و گاز اعالمي از 
طرف مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران 
در سال 2019 را در نظر بگيريم، تنها يك مورد 
اكتش�اف ميدان گازي ارم در جنوب اس�تان 
فارس كه حج�م گاز قابل برداش�تي معادل 2 
ميليارد و 300 ميليون بش�كه نف�ت را در دل 
خود جاي داده اس�ت، ايران را در رده نخست 
اكتشافات س�ال 2019 قرار مي دهد. حال اگر 
دومين اكتش�اف بزرگ س�ال 2019 ايران كه 
ميدان نفتي نام آوران در اس�تان خوزس�تان 
است و ظرفيتي معادل 2 ميليارد و 200 ميليون 
بش�كه نفت دارد را به آن اضافه كنيم، ايران با 
اختالفي نزديك به 3 برابري نسبت به منطقه 
گويان، منطقه نخست اكتش�افات نفت و گاز 
جهان اس�ت و ش�ركت ملي نفت ايران باالتر 
از اگزون موبيل در رده نخس�ت ش�ركت هاي 
كاشف نفت قرار مي گيرد و معلوم نيست چرا 
اكتش�افات هيدروكربن ها در اي�ران در آمار 
كشفيات نفت و گاز جهان محاسبه نمي شود.

موسس��ه تحليل داده هاي انرژي »ريس��تاد انرژي« 
در گزارش��ي آورده است كه اكتشافات جهاني نفت و 
گاز در سال 2019 به باالترين سطح در 4 سال اخير 
رسيده و موفقيت هاي اكتش��افاتي اگزون موبيل در 

منطقه گويان عامل اصلي آن بوده است.
بر اس��اس اين گزارش، كاش��فان نفت و گاز در سال 
2019 پيش��رفت هاي خوبي داش��تند و معادل 12 
ميليارد و 200 ميليون بشكه نفت، اكتشافات جديد 
ثبت كردند. بر اساس برآوردهاي ريستاد انرژي، اين 
رقم باالترين ميزان اكتشاف از سال 2015 است. در 
سال گذش��ته ميالدي، 26 اكتشاف با ظرفيت بيش 
از 100 ميلي��ون بش��كه معادل نفت به ثبت رس��يد 
كه مناطق فراساحلي بيش��ترين اكتشاف را به خود 

اختصاص دادند.
ب��ه گ��زارش ريس��تاد ان��رژي، ماجراي اكتش��اف 
موفقيت آميز نفت و گاز در گويان كه سال 2018 آغاز 

شده بود، با 4 كش��ف جديد اگزون موبيل در بخش 
فراساحلي منطقه »استابروك« در سال 2019 ادامه 
يافت، درحالي كه شركت »تالو اويلز جترو و جو« در 
مجاورت منطقه »اس��تابروك« يك سيستم نفتي را 

ايجاد كرده بود. 
ريستاد انرژي تخمين مي زند كه اكتشافات موجود 
در گويان داراي منابع نفتي قابل بازيافتي در حدود 
ي��ك ميلي��ارد و 800 ميليون معادل بش��كه نفت 
است. اگزون موبيل در نتيجه موفقيت هاي مستمر 
خود از اكتش��اف نفت و گاز در گوي��ان و همچنين 
سرمايه گذاري هاي قابل توجهش در قبرس، ممكن 
است كه براي دومين سال پياپي به عنوان كاوشگر 

نمونه سال انتخاب شود. 
پالزور شنگا، تحليلگر ارشد »ريستاد انرژي« در اين 
زمينه بيان كرد: »اين دوره هم از نظر حجم كشف شده 
و هم از نظر ارزشي كه برآورد مي شود كه اكتشافات 
داشته باش��ند، اس��تثنايي بود.« اگزون موبيل سال 
گذشته معادل يك ميليارد و 70 ميليون بشكه نفت 

در گويان كشف كرد.
ريستاد انرژي تخمين مي زند كه ارزش اين حجم از 
اكتش��اف حدود 2 ميليارد و 700 ميليون دالر باشد 
و بيش��تر به دليل ادامه موفقيت هاي اكتش��افي در 

گويان است. 
در سواحل موريتاني، ميدان گازي »اوركا بي پي« نه 
تنها بزرگ ترين كشف بلكه عميق ترين كشف نفت و 
گاز در دريا در سال 2019 بوده است. ريستاد انرژي 
تخمين مي زند كه اين ميدان گازي چيزي در حدود 
يك ميليارد و 300 ميليون بشكه معادل نفت در خود 
جاي داده است. با اكتش��افات اخير گازي در منطقه 
موريتاني كليد ساخت يك مركز ال ان جي جديد نيز 

زده شده است.
در روسيه، گازپروم از دو اكتشاف در درياي كارا خبر 
داد. ريستاد انرژي كشفيات گازپروم در سال 2019 
را معادل يك ميليارد و 500 ميليون بش��كه در روز 
تخمين زده اس��ت. كش��ف گاز در دينكوف روسيه 

دومين كشف بزرگ جهان در سال گذشته بوده است.
ريستاد انرژي مدعي مي شود كه ساير اكتشافات مهم 
دريايي سال 2019، شامل اكتش��افات در آفريقاي 
جنوبي، قبرس، انگلس��تان و در بخش نروژي درياي 
بارنتس بود. شنگا، تحليلگر ارشد اين موسسه گفت: 
اگر چه سال 2019 از نظر حجم اكتشافات نفت و گاز 
نسبت به س��ال هاي اخير بهتر بود، اما براي چاه هاي 
پر بازده سال نااميدكننده اي بود. معادل بيش از 10 
ميليارد بش��كه نفت چاه هايي زده ش��د كه به منابع 

هيدروكربني نرسيد.

چشمپوشيازاكتشافاتنفتيايران
اما به نظر مي رسد كه اكتش��افات ايران در اين سال 
از قلم تحليلگران ريس��تاد انرژي افتاده است. اواسط 
مهرماه امس��ال بود كه رس��انه ها خبر از كشف يك 
ميدان گازي جدي��د در جنوب اي��ران دادند. بعدها 
مشخص شد كه اين ميدان گازي به تنهايي ايران را 
در رتبه نخست اكتشافات نفت و گاز سال 2019 در 
جهان قرار مي دهد و 23 درصد از اكتش��افات امسال 
جهان )تا همان روز اعالم كشف( به اين ميدان گازي 
تعلق مي گرفت. اين ميدان كه بعدها »ارم« نام گرفت، 
حدود 368 ميليارد مترمكعب گاز قابل استحصال در 
خود جاي داده است و به گفته سيد صالح هندي، مدير 
اكتشاف شركت ملي نفت ايران، مي تواند به مدت 16 
سال گاز مصرفي 11 درصد از ايرانيان را تأمين كند. 
اگر اين ارقام را به معادل بشكه نفت آن تبديل كنيم، 
حجم گاز موجود در مخزن جديد كشف شده معادل 2 

ميليارد و 277 ميليون بشكه نفت خواهد شد.
تنها يك ماه بعد، يعني اواسط آبان ماه بود كه باز هم 
خبر كشف يك ميدان بزرگ نفتي در خوزستان همه 
را غافلگير كرد. اين مي��دان كه »نام آوران« نام نهاده 
شد، ظرفيتي معادل 2 ميليارد و 200 ميليون بشكه 
نفت قابل اس��تحصال به ظرفيت نف��ت ايران اضافه 
كرد و بدين ترتيب، دومين كش��ف بزرگ نفت و گاز 
ايران در س��ال 2019 و دومين كش��ف بزرگ جهان 

در همين س��ال شد. بنابراين با در نظر گرفتن ذخاير 
هيدروكربني اكتشافي ايران، شركت ملي نفت ايران 
بيشترين كشفيات را در سال 2019 انجام داده است. 
اما موسسه ريستاد انرژي در گزارش خود معتقد است 
كه شركت اگزون موبيل بيشترين اكتشافات را در اين 

سال انجام داده است.
بر همين اس��اس، ريستاد انرژي نوشته است كه يك 
شركت مستقل امريكايي به نام »هس« و يك شركت 
چيني به نام CNOOC در ميان كاشفان نفت و گاز 
س��ال 2019 رده هاي دوم و سوم را در ايجاد ارزش از 
اكتشافات به دس��ت آوردند و هر دو اين شركت ها از 
همكاري با اگ��زون موبيل در منطقه گويان بهره مند 
شدند. شركت »هس« سال گذشته حدود 2 ميليارد 
دالر از اكتش��افات خ��ود به دس��ت آورد و ش��ركت 
CNOOC نيز حدود ي��ك ميليارد و 800 ميليون 

دالر ارزش آفريني داشت.
غول فرانسوي توتال با كسب سود 873 ميليون دالر 
به واسطه فعاليت هاي اكتشافاتي خود در سال 2019، 
مقام چهارم را كس��ب كرد. به گفته تحليلگر ريستاد 
انرژي، موفقيت اصلي توتال در اكتشافات در آفريقاي 

جنوبي حاصل شده است.
ريس��تاد انرژي انتظار دارد كه در س��ال 2020 روند 
صعودي سال هاي اخير اكتش��افات نفت و گاز ادامه 

يابد.

براساس آخرين گزارش هاي 
رسمي، ميزان تلفات برق در 
اي��ران مع��ادل 11.1 درصد 
اس��ت كه در اي��ن خصوص 
بي��ش از ه��ر چي��ز اث��رات 
زيست محيطي كاهش ميزان 
تلفات برق حايز اهميت است. 
كاهش تلفات برق به معناي 
بهب��ود راندمان ش��بكه برق 
اس��ت اما معتقدم در شرايط 
كنوني اين ش��رايط به كاهش مصرف منجر نخواهد 
ش��د. تا زماني كه يك اصالح اساس��ي در قيمت برق 

صورت نگيرد، ما ش��اهد بهينه سازي مصرف برق در 
كش��ور نخواهيم بود. قيمت برق بايد متناسب با نرخ 
تورم ساالنه افزايش يابد در حالي كه امروز اين شكاف 

بسيار عميق است.
مجلس هفتم جلوي رشد قيمت برق را گرفت اما مانع 
از اصالح آن متناسب با نرخ تورم نشد. در صورتي كه از 
سال هاي قبل قيمت برق متناسب با نرخ تورم به صورت 
ساالنه افزايش مي يافت امروز با انبوهي از مشكالت در 
اين حوزه مواجه نبوديم. براي واقعي سازي قيمت برق 
امروز بايد قيمت عرضه برق چهار تا پنج درصد باالي 
نرخ تورم افزايش يابد ام��ا باتوجه به وضعيت كنوني 
كش��ور و تورم باالي موجود، دولت هزينه سياسي و 

اجتماعي چنين اقدام��ي را براي خود نمي پذيرد. اما 
بايد پذيرفت كه با ادامه ش��رايط فعلي در س��ال هاي 
آينده وضعيت توليد و عرضه برق و به تبع آن مس��اله 
خاموشي ها به بحراني براي كشور تبديل خواهد شد.

مش��كل آنجاس��ت كه دولت بنگاهداري بلد نيست 
و منابع كش��ور را به بدترين ش��يوه ها هدر مي دهد. 
كمااينكه برخي اقدامات صورت گرفته در حوزه انرژي 
به منافع ملي كشور آسيب وارد ساخته است. صراحتا 
اين را بگويم كه دو، سه سالي است كه وزارت نيرو راجع 
به كس��ري برق و خاموشي ها دروغ مي گويد. در سال 
گذشته ما حدود 6 هزار مگاوات كسري برق داشتيم 
و اين ميزان در سال جاري برابر با 9 هزار مگاوات بوده 

است. وزارت برق با سكوت در مورد چگونگي پر كردن 
اين كسري ها، اعالم مي كند كه ما به مردم خاموشي 
نداديم. بله به مردم خاموشي ندادند اما اين خاموشي ها 
را به كارخانجات و بنگاه هاي توليدي و صنعتي كشور 
تحميل كردند و به آنها گفته اند كه در ازاي خاموشي ها 
به آنها پول مي پردازند. فارغ از اينكه وزارت نيرو پولي 
بابت خاموشي هاي تحميل شده به كارخانجات نداده و 
به آنها بدهكار است، به ازاي هر ساعت خاموشي بنگاه ها 
ميلياردها تومان به توليد ناخالص داخلي كشور زيان 
وارد كرده است. متاسفانه وزارت نيرو مسائل سياسي 
را به منافع ملي اولويت داده زيرا مي خواهد به هر نحوي 
كه شده در پايان كار خود اعالم كند به مردم خاموشي 

نداده است. اين نگاه هاي غيراقتصادي به مسائل كشور 
قطعا اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و تبعات 
جبران ناپذيري براي كش��ور به همراه خواهد داشت. 
همين رويكردها موجب كاهش شاخص توليد ناخالص 

ملي در سال هاي اخير شده است.
بدون ش��ك تا زماني كه قيمت ها در حوزه انرژي چه 
در برق و چه در ساير حوزه ها واقعي نشود، نه راندمان 
اقتصادي بهبود مي يابد و نه مصرف انرژي در كشور. 
بر اين اساس آنچه امروز وجود دارد و مطرح مي شود 
صرفا گزارش هايي براي مثبت نش��ان دادن عملكرد 
وزارت نيرو اس��ت اما براي كش��ور منافعي به همراه 

نخواهد داشت.

نگاهي به روند قيمت گاز در بازارهاي امريكا و شرق آسيا 
نشان مي دهد بهاي گاز در بازارهاي اصلي گاز با كاهش 
همراه بوده و ارزان ترين گاز نيز توسط قطر به انگلستان 

صادر شده است.
به گزارش مهر، يكي از تفاوت هاي قيمت گذاري گاز با 
نفت خام در اين است كه محموله هاي گاز در سه بازار 
اصلي مورد معامل��ه قرار مي گيرند كه اختالف قيمت 
زيادي ب��ا يكديگر دارند. يكي از اي��ن بازارها، بازار گاز 
امريكا اس��ت كه به بازار »هنري آپ« مشهور است كه 
بر اساس ميزان عرضه و تقاضا قيمت گذاري مي شود. 
قيمت گاز بر اس��اس واردات گاز و توليد گاز از ميادين 
داخلي امريكا مشخص مي ش��ود. در اين كشور گاز به 
صورت آزادانه تجارت مي شود و مهم ترين و مشهورترين 
نهاد جهت قيمت گذاري گاز طبيعي در اياالت متحده، 

همين بازار است.
بررسي ها نش��ان مي دهد با توجه به وضعيت مطلوب 
توليد گاز در امريكا و با توجه به قرار داشتن حجم ذخاير 
عملياتي گاز طبيعي در س��طح ميانگين 5 سال قبل، 
قيمت گاز با حالت نوس��اني رو به رو بوده است. قيمت 
گاز در آخرين روز ماه اكتبر )دي ماه سال جاري( معادل 
2.68 دالر در ه��ر ميليون بي تي يو ب��ود به 2.84 دالر 
طي هفته هاي گذشته رسيد اما در تاريخ 27 نوامبر )6 
آذر ماه( به رقم 2.23 دالر رسيد كه به معناي افت 13 
درصدي قيمت گاز طي يك ماه است. در بازار شيكاگو 
نيز چنين روندي حاكم بود و قيمت هر ميليون بي تي 
يو گاز طي يك ماه از رقم 2.57 دالر به 2.52 دالر رسيد.

مرتضي بهروزي فر، كارشناس حوزه انرژي يكي از داليل 
عمده كاهش قيمت گاز در امريكا را كاهش توليد گاز 
دانست و گفت: بر اساس آماري كه اداره اطالعات انرژي 

امريكا منتشر كرده اس��ت توليد گاز اين كشور در ماه 
س��پتامبر )مهر - آبان سال جاري( به رقم 86 ميليارد 
متر مكعب كاهش يافته كه نشان از نزول كاهش 2.4 

درصدي نسبت به گذشته است.
وي افزود: ميزان واردات خالص گاز اين كش��ور هم با 
افزايش 13 درصدي به 5.3 ميليارد مترمكعب رسيده 
است. با توجه به سطح مصرف 62.7 ميليارد مترمكعبي 
گاز در امريكا، حدود 12 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي 

به مخازن ذخيره سازي تزريق شده است.
به گفته اين كارشناس انرژي بيشترين حجم مصرف 
گاز در امريكا متعلق به بخش نيروگاه هاست به طوري 
كه امريكا براي تأمي��ن برق خود حدود 50 درصد گاز 
مصرفي اش را راهي نيروگاه ها مي كند. همچنين 28.4 
درصد گازي كه در امريكا مصرف مي ش��ود مربوط به 
بخش صنعت اس��ت كه نش��ان دهنده اهميت گاز در 

امنيت ملي اين كشور است.

اختالفقيمتدرشرقآسيا
اما دربازار شمال شرق آسيا، قيمت محموله هاي گاز 
طبيعي مايع روند نزول��ي را تجربه كرد. قيمت گاز در 

اين بازار در تاريخ 28 اكتبر )آذر- دي ماه سال جاري( 
معادل 6.25 دالر بود كه با كاهش 12.8 درصدي قيمت 
به 5.45 دالر در تاريخ 25 نوامبر رسيد. ميانگين قيمت 
هر ميليون بي تي يو در بازار ش��مال شرق آسيا در ماه 
نوامبر معادل 5.63 دالر بود كه نسبت به ميانگين قيمت 

در ماه اكتبر با كاهش 9.9 درصدي مواجه شده است.
به گفته كارشناس��ان در بازار جنوب شرقي آسيا ولي 
ش��رايط متفاوت ب��ود به نحوي ك��ه ميانگين قيمت 
واردات اي ان جي با 6.5 درصد افزايش به رقم 9.8 دالر 
رس��يد. چيني ها نيز با افزايش قيمت مواجه بودند و 
محموله هاي گاز را به ازاي هر ميليون بي تي يو گاز را به 
بهاي 9.47 دالر خريد كه اين رقم نسبت به ماه گذشته 
كاهش 6.2 درصدي ميانگين قيمت را نشان مي دهد.

در بازار اروپاي جنوب غربي كه يكي ديگر از بازارهاي 
اصلي گازي اس��ت، قيمت هر ميليون بي تي يو در ماه 
نوامبر به 4.9 دالر رسيد كه بيانگر كاهش 4.3 درصدي 
نس��بت به ماه گذشته اش بود. از س��وي ديگر در بازار 
انگليس افزايش قيمت گاز حاكم بود؛ قيمت گاز طبيعي 
حمل شده توسط خط لوله از 3.39 دالر در ماه اكتبر به 
رقم 5.43 دالر در ماه نوامبر افزايش يافت؛ يعني افزايش 
60 درصدي قيمت را تجربه كرده است. در ماه نوامبر اما 
ميانگين قيمت واردات گاز طبيعي كشورهاي اروپايي 
معادل 4.06 دالر در هر ميليون بي تي يو بود كه تغيير 

خاصي نسبت به ماه گذشته اش نداشت.
ارزان ترين گاز كه در معادالت نوامبر به ثبت رس��يده 
مربوط به صادرات گاز قطر به انگلستان با ميانگين 2.64 
دالر و گران ترين آن مربوط به گازي اس��ت كه توسط 
الجزاير از طريق خط لوله و اس��پانيا مي رود با قيمتي 

معادل 6.53 دالر در هر ميليون بي تي يو. 

سرپرست دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط 
زيست ضمن اشاره به بهبود كيفيت سوخت بنزين و 
نفت گاز طي پاييز امسال نسبت به ابتداي سال گفت: 
ميزان گوگرد موجود در س��وخت به حد اس��تاندارد 
نزديك تر شده است اما در برخي نمونه ها ميزان بنزن 

و آروماتيك بنزين كمي بيشتر از حد استاندارد بود.
زهرا س��ماعي در گفت وگو با ايس��نا درباره آخرين 
وضعيت س��وخت توزيعي در كشور اظهار كرد: طي 
پاييز امسال به صورت تصادفي از 163 جايگاه توزيع 
سوخت در محورهاي مواصالتي كه در قانون هواي 
پ��اك از آنها نامبرده ش��ده، نمونه ب��رداري صورت 

گرفته است.
وي افزود: خوش��بختانه گوگرد موجود در نفت گاز 
در بيشتر جايگاه ها نسبت به ابتداي امسال وضعيت 
بهتري داشت و بيشتر نمونه ها در حد استاندارد 50 
پي پي ام بود. ر برخ��ي ديگر از نمونه ها نيز محتواي 
گوگرد در حد 100 پي پي ام بود اما بايد اين نكته را 
در نظر داشته باشيم كه س��ال هاي گذشته گوگرد 
موجود در س��وخت گازوئيل حدود 600 تا 700 و 
حتي تا 1000 پي پي ام بود و اين نشان مي دهد كه 
سوخت گازوئيل به استاندارد نزديك تر شده است.

به گفته سرپرس��ت دفت��ر پايش فراگير س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت در برخي از نمونه ها ميزان 
گوگرد نفت گاز زير 50 پي پي ام و در برخي نمونه ها 
به طور تصادفي ح��دود 250 پي پي ام بود همچنين 
محتواي گوگرد در س��وخت بنزين ني��ز طي پاييز 
نوساناتي داش��ته و به صورت يكنواخت نبوده است. 
در برخ��ي جايگاه ها محت��واي گوگ��رد بنزين زير 
50 پي پ��ي ام و در برخي ديگر ح��دود 80 پي پي ام 

گزارش شده اس��ت البته ميزان گوگرد بنزين طي 
پاييز امسال نيز به نسبت وضعيت بهتري نسبت به 

ابتداي سال داشت.
س��ماعي در ادامه ضمن اش��اره به اينكه در برخي 
نمونه برداري ها مش��اهده اس��ت كه ميزان بنزن و 
تركيبات آروماتيك بنزين مقداري از حدود استاندار 
فراتر رفته اس��ت، تصريح كرد: استاندارد بنزن يك 
درصد و ميزان اس��تاندارد تركيبات آروماتيك 35 
درصد است اما در برخي نمونه ها از جمله نمونه هاي 
استان البرز مشاهده ش��د كه ميزان بنزن مقداري 

بيش از حد استاندارد و در حد 1.2 و 1.4 بود.
سرپرس��ت دفتر پاي��ش فراگير س��ازمان حفاظت 
محيط زيست افزود: ميزان تركيبات آروماتيك نيز 
در برخي نمونه هاي بنزين تهران اندكي فراتر از حد 

استاندارد بود.
وي در پايان تاكيد كرد: دفتر پايش سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت ميزان گوگرد در نف��ت گاز و ميزان 
بنزن، تركيب��ات آروماتيك و گوگ��رد در بنزين را 
اندازه گي��ري مي كند. س��اير ش��اخص هايي كه در 
ارتباط با سوخت يورو 4 هستند از جمله عدد اكتان 

را سازمان ملي استاندارد اندازه گيري مي كند.
پيش از اين طي بهار و تابس��تان امس��ال در تهران 
و ساير كالنشهرهاي كش��ور ميزان گوگرد موجود 
در سوخت بنزين بس��يار فراتر از حد مجاز رفته بود 
و گوگرد موج��ود در گازوييل نيز ت��ا حدي فراتر از 
حد مجاز بود. اما بر اساس اندازه گيري هاي شركت 
كنت��رل كيفيت هواي ته��ران در همين بازه زماني 
مي��زان بنزن س��وخت بنزين در حد مج��از و حتي 

پايين تر از عدد استاندارد قرار داشت.
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پيشنهادوام۵ميليونيبراي
دوگانهسوزكردنخودروها

ايرنا| مدير طرح سي ان جي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي گفت: مذاكراتي براي اعطاي 
وام 5 ميلي��ون توماني براي دوگانه س��وز كردن 
خودروهاي شخصي با يكي از بانك هاي خصوصي 
كشور انجام شده است. حسن قلي پور اظهار داشت: 
در صورت به نتيجه رسيدن اين مذاكرات و اجرايي 
ش��دن آن، اين تس��هيالت بالعوض نخواهد بود 
اما بخش زيادي از هزينه هاي دوگانه سوز كردن 
خودرو را پوشش مي دهد. وي همچنين به مصوبه 
تبديل يك ميليون و 460 هزار خودروي عمومي 
با وام بالعوض اش��اره كرد و اف��زود: بعد از امضاي 
تفاهم نامه با بانك ملت ب��راي تامين اعتبار، روند 
كار به خوبي پيش مي رود. مدير طرح سي ان جي 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ادامه داد: 
بازپرداخت اصل و سود اين وام از محل صرفه جويي 
بنزين خودروهاي عمومي دوگانه سوز شده شامل 
وانت بارها، تاكس��ي ها و مس��افربرهاي شخصي 
انجام خواهد ش��د. قلي پور همچنين با اش��اره به 
پروژه هوشمندس��ازي جايگاه هاي س��ي ان جي 
 ادامه داد: مصوبه اين پروژه اواخر س��ال گذش��ته 
صادر ش��د اما به دليل مشكالتي كه وجود داشت 
هنوز كار به طور كامل انجام نشده است. وي افزود: 
همچنين 920 هزار خودرو كه توسط شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي دوگانه سوز شده بود نيز 
مشكل تبديل كارت سوخت داشتند زيرا اسناد 
خودروها تغيير نكرده بود، موضوعي كه در مصوبه 

سال گذشته ديده شد.

نفت۲۰۰دالريبابروزتنش
درخاورميانه

ايرنا | يك كارشناس بازار انرژي معتقد است كه 
در صورت بروز تنش طوالني در خاورميانه،  قيمت 
نفت ممكن اس��ت تا 200 دالر نيز افزايش پيدا 
كند. مرتضي بهروزي فر با اشاره به اينكه شرايط 
و موضع گيري ايران و امريكا بعد از ترور سپهبد 
قاسم سليماني مي تواند بر بازار نفت اثرگذار باشد، 
ادامه داد: اگر امريكا بخواهد پاسخ انتقام سخت 
ايران را بدهد، قيمت نفت نمي تواند ثابت بماند و در 
صورت بروز تنش،  قيمت ها افزايش پيدا مي كند. 
وي البته تاكيد كرده كه نوسان قيمت بيش از هر 
چيز تحت تاثير دامنه تنش��ي كه پيش خواهد 
آمد، بستگي دارد و در صورت بروز تنش گسترده 
و درگير شدن كشورهاي بيشتري در خاورميانه، 
امكان افزايش قيمت تا 200 دالر نيز وجود دارد.

بهروزي فر تاكيد كرد: در صورت افزايش قيمت 
نفت و بي ثبات��ي در تامين نف��ت از خاورميانه، 
كش��ورهاي ش��رق آس��يا و در راس آنها چين و 
همچنين اروپا با بحران رو به رو خواهد شد. اين 
كارشناس بازار انرژي با اشاره به اينكه اگر امنيت 
عرضه دچار خطر شود،  افزايش قيمت ها محتمل 
خواه��د بود، ادامه داد: در 8 س��ال دفاع مقدس، 
روزانه 4 ميليون بش��كه نفت از بازار خارج و اين 

امر باعث شد تا قيمت نفت در بازار 4 برابر شود.

سايهجنگازسربازارنفت
كناررفت

ايس�نا | قيمت نفت روز جمعه با كاهش خطر 
جنگ در خاورميانه در پي اقدام كنگره امريكا براي 
كاهش اختيارات اجرايي رييس جمهور اين كشور 
و توجه بازار به چش��م انداز رصد اقتصادي و باال 
رفتن ذخاير نفت امريكا، به روند كاهشي روزهاي 
گذشته ادامه داد و پايين رفت.  بهاي معامالت آتي 
نفت برنت 20 سنت )معادل 0.3 درصد( كاهش 
يافت و به 65 دالر و 17 سنت در هر بشكه رسيد. 
قيمت نفت برنت با حدود پنج درصد كاهش، به 
سوي نخستين كاهش هفتگي خود در شش هفته 
گذشته پيش مي رود. بهاي معامالت آتي وست 
تگزاس اينترمديت امريكا 20 سنت )معادل 0.3 
درصد( كاهش يافت و به 59 دالر و 36 سنت در هر 
بشكه رسيد. شاخص قيمت نفت امريكا از قيمت 
نهايي جمعه گذشته حدود شش درصد كاهش 
نشان مي دهد. قيمت نفت اكنون به سطح پيش از 
حمله تروريستي هوايي امريكا در عراق و شهادت 
سردار سپهبد قاسم سليماني، رسيده است. اين 
اقدام جنايتكارانه با پاسخ كوبنده سپاه روبه رو شد 
كه پايگاه هاي نيروهاي تروريستي امريكا در عراق 

را هدف حمالت موشكي قرار داد.

رشدتقاضاينفتهندازچين
جلوخواهدزد

مهر| آژانس بين المللي ان��رژي اتمي در گزارش 
روز جمعه خود اعالم كرد: با افزايش سرمايه گذاري 
در پااليش��گاه ها، رشد تقاضاي نفت هند تا اواسط 
دهه 2020 از چين پيش��ي خواهد گرفت. آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در گزارش روز جمعه خود 
اعالم كرد: رش��د تقاضاي نفت هند تا اواسط دهه 
2020 از چين پيش��ي خواهد گرفت و اين كشور 
را بيش��تر در معرض ريسك اختالل عرضه نفت از 
خاورميانه قرار مي دهد. در اين گزارش عامل اصلي 
اين رشد، افزايش سرمايه گذاري هاي هند در بخش 
پااليشگاهي اعالم شده است. انتظار مي رود تقاضاي 
نفت هند از 4.4 ميليون بشكه در روز در 2017 به 
6 ميليون بشكه در روز در 2024 افزايش پيدا كند، 
اما توليد داخلي آن تنها اندكي رشد خواهد كرد. به 
اين ترتيب هند بيش��تر از قبل به واردات نفت خام 
وابسته خواهد ش��د و بيشتر از هميشه در معرض 
ريسك اختالالت عرضه نفت خام از خاورميانه قرار 
خواهد گرفت. طبق پيش بيني آژانس، رشد تقاضاي 
نفت چين تا پايان دهه 2020 تنها اندكي پايين تر از 
رشد تقاضاي نفت هند خواهد بود، اما از آن تاريخ به 

بعد اين فاصله هر روز بيشتر خواهد شد.

محمد پارسا
عضو هيات مديره 
سنديكاي برق 
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اقتصادداني كه مي خواهد سرمايه داري را مرمت كند
مولف: جوآو ِمديروس| مترجم: محمد  معماريان|

منبع:ترجمان
بزرگ ترين دغدغه نظام هاي اقتصادي مرسوم خلِق ثروت 
است و در مقابل، اصلي ترين راهبرد منتقدان نظام اقتصادي 
حاكم، بازتوزيع ثروت است. ماريانا مازوكاتو، اقتصادداني كه 
اين روزها به يكي از مشهورترين چهره هاي اين رشته تبديل 
شده است، مي گويد دليل اينكه اقتصاد اصالح نمي شود 
همين است. بااين حال، از نظر او مي توان اشكالي از فعاليت 
اقتصادي و سياسي را تعريف كرد كه اين دو گروه ناسازگار 
را به هم برساند و اقتصادي بسازد كه در عين خلق ثروت، 

مترقي و پايدار باشد.
وايرد - ماريانا مازوكاتو ثابت كرده  كه محرك اصلي نوآوري، 
نه نوابغ يكه و تنها، بلكه سرمايه گذاري دولتي است. او اكنون 
مشغول همكاري با دولِت انگلستان، اتحاديه اروپا و سازمان 
ملل متحد است تا رويكرد بلندپروازانه اش را در بزرگ ترين 

چالش هاي دنيا به كار بگيرد.
اي��ده اي ك��ه ماريانا مازوكات��و را به يك��ي از اثرگذارترين 
اقتصاددان��ان دني��ا تبديل ك��رد، اوايل س��ال ۲۰۱۱ به 
ذهنش رسيد. س��ه س��ال از بحران مالي ۲۰۰۸ گذشته 
ب��ود، و در انگلس��تان حكومت ائتالفي محافظ��ه كاران و 
ليبرال دموكرات ها تصميم گرفته بود سياست رياضت مالي 
را پي بگيرد. اين سياست، شوراهاي شهري را وادار مي كرد 
خدمات عمومي را كاهش دهند و به افزايش بي خانماني و 
جرم مي انجاميد. او تعريف مي كند: »در محله من، بودجه  
باشگاه هاي بعد از مدرس��ه، مراكز جوانان، كتابخانه هاي 
عمومي، پليس و س��المت همگي كاهش يافت، كه بيش 
از همه بر آسيب پذيرترين افراد جامعه تأثير مي گذاشت. 

بسيار غم انگيز بود.«
آنچه مازوكاتو را بسيار خشمگين مي كرد، روايت غالب بود 
كه مي گفت اين كاهش  بودجه ها براي تقويت رقابت پذيري 
و نوآوري ضروري اس��ت. در مارس ۲۰۱۱ نخس��ت وزير 
ديويد كمرون در يك س��خنراني، كارمندان مشغول در 
ادارات دولتي را به صالبه كش��يد و به آنها برچس��ب زد 
كه »دشمن كارآفريني« هس��تند. مدتي بعد، در نوامبر 
همان س��ال، او در بازديد از آبجوس��ازي ترومن در شرق 
لندن، برنامه هايش را براي راه اندازي يك خوشه فناوري 
جديد به نام ِتك س��يتي اعالم ك��رد. مازوكاتو مي گويد: 
»آن ها كارآفرينان را تش��ويق مي كردند و مابقي را كنار 
مي گذاشتند. اعتقاد داشتند ما گوگل و فيس بوك اروپايي 
نداريم چون تابع رويكرد بازار آزاد دره سيليكون نبوده ايم. 
اين حرف مطلقا ايدئولوژيك بود؛ چون بازار آزادي در دره 

سيليكون در كار نبوده است.«
آن هنگام بود كه مازوكاتو، اين اقتصاددان ايتاليايي-امريكايي 
كه چند دهه مشغول پژوهش در اقتصاد نوآوري و صنعت 
هاي تك بوده اس��ت، تصميم گرفت ن��گاه عميق تري به 
تاريخچه آغاز برخي از نوآورترين شركت هاي دنيا بيندازد. 
مثال الگوريتم جست وجوي گوگل تحت حمايت مالي بنياد 
ملي علوم بوده است، كه يك نهاد حمايتگر دولتي در اياالت 
متحده است. شركت خودروهاي برقي تسال ابتدا براي تأمين 
سرمايه گذار دچار مشكل بود تا اينكه يك وام ۴۶۵ ميليون 
دالري از وزارت ان��رژي اياالت متحده گرفت. در حقيقت، 
سه ش��ركتي كه ايالن ماسك تأسيس كرده است )تسال، 
سوالرسيتي و اسپيس ايكس( مجموعا از ۴.۹ ميليارد دالر 
انواع حمايت مالي برخوردار شده اند. بودجه بسياري از ديگر 
استارت آپ هاي مش��هور امريكايي را هم برنامه »نوآوري 
كس��ب وكارهاي كوچك« تأمين كرده كه يك صندوق 
سرمايه ريسك پذير دولتي است. او مي گويد: »اين ماجرا 
نه فقط در مرحله پژوهش اوليه، بلكه در پژوهش كاربردي، 
تأمين مالي مرحله اوليه، تأمين و تدارك استراتژيك هم 
بود. هرچه بيشتر بررس��ي كردم، بيشتر متوجه شدم كه: 

سرمايه گذاري دولتي همه جا هست.«
مازوكاتو يافته هاي خود را در ي��ك جزوه ۱۵۰ صفحه اي 
تسليم انديشكده سياست گذاري دموس در انگلستان كرد. 
آن جزوه ميان صدها سياست گذار توزيع شد و روزنامه ها 
هم آن را پوش��ش دادند. او مي گويد: »روشن بود كه روي 
مسأله حساس��ي دست گذاش��ته ام. هرچه بيشتر به اين 
موضوع فكر مي كردم، بيشتر دلم مي خواست مستقيم سراغ 
اصل افسانه هاي مربوط به نوآوري بروم.« او تصميم گرفت 
محصولي را كالبدش��كافي كند كه نماد قدرِت مهندسي 

سيليكون ولي بود: آيفون.
مازوكاتو سرچشمه تمام فناوري هاي سازنده آيفون را رصد 
كرد. پروتكل اچ تي تي پي را دانشمند بريتانيايي تيم برنرز-لي 
طراحي كرده و در رايانه هاي مركز ِسرن در ژنو پياده شده 
بود. اينترنت در آغاز شبكه اي از رايانه ها به اسم آرپانت بود 
كه بودجه اش را وزارت دفاع اياالت متحده در دهه ۱۹۶۰ 
ميالدي داد تا مشكل ارتباط ماهواره اي را حل كند. همين 
وزارت خانه حامي توسعه فناوري جي پي اس در دهه ۱۹۷۰ 
ميالدي هم بود كه ابتدا براي تعيين محل تجهيزات نظامي به 
كار مي رفت. وزارت دفاع حامي مالي طراحي ديسك سخت، 
ريزپردازنده، چيپ هاي حافظه و نمايشگر ال سي دي هم بود. 
سيري نتيجه يكي از پروژه هاي موسسه پژوهشي استنفورد 
بود كه مي خواست يك دستيار مجازي براي پرسنل ارتش 
بسازد، و سفارش آن را آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته 
دفاعي )دارپا( داده بود. صفحه لمسي هم نتيجه پژوهش 
تحصيالت تكميلي در دانشگاه دالوير بود كه بودجه اش را 

بنياد ملي علوم و سيا داده بودند.
مازوكاتو در كتاب دولت كارآفرين )۲۰۱3( مي نويس��د: 
»اس��تيو جابز را به خاطر محص��والت روياپردازانه اي كه 
ايده ش��ان را داد و برايش��ان بازاريابي كرد، ب��ه حق نابغه 
ناميده اند. اما اين داستان، افسانه اي درباره منشأ موفقيت 
اپل ساخته اس��ت. بدون آن حجم عظيم سرمايه گذاري 
دولتي در انقالب هاي رايانه و اينترن��ت، اين ويژگي هاي 
شخصي فقط مي توانست به ابداع يك اسباب بازي جديد 

منجر شود و بس.«
اما آن روايت از نوآوري كه نقش دولت را ناديده مي گرفت 
دقيقا هماني بود كه بنگاه ها هنگام البي براي مقررات زدايي و 
كاهش ماليات ها به كار مي ُبردند. بنا به مطالعه اي كه مازوكاتو 
و بيل الزونيك اقتصاددان انج��ام داده اند، در بازه ۲۰۰3 تا 
۲۰۱3، شركت هاي سهامي عام در شاخص ۵۰۰ اس اند پي 

بيش از نيمي از عايدات خود را به جاي سرمايه گذاري دوباره 
در تحقيق و توسعه بيشتر، صرف بازخريد سهامشان كردند تا 
قيمت سهم هايشان باالتر برود. مثال شركت داروسازي فايزر 
۱3۹ ميليارد دالر خرج بازخريد سهام كرد. اپل كه در زمان 
جابز هرگز دست به اين نوع مهندسي مالي نمي زد، در سال 
۲۰۱۲ اين كار را آغاز كرد. تا سال ۲۰۱۸، اين شركت حدود 
يك هزار ميليارد دالر خرج بازخريد سهام كرده بود. مازوكاتو 
مي گويد: »آن سودها مي شد خرج تأمين مالي تحقيق و 
آموزش كارگران شود. در عوض، اغلب صرف بازخريد سهام 

و گلف بازي مي شود.«
اين نكته، مس��اله اي اضطراري و بنيادي تر پيش آورد. اگر 
نه بخش خصوص��ي، بلكه دولت بوده كه به طور س��نتي 
ريس��ك هاي كارآفريني هاي فناورانه ب��ا آينده نامعلوم را 
مي پذيرفت كه به توس��عه هوانوردي، انرژي هس��ته اي، 
رايانه ها، نانوفناوري، زيست فناوري و اينترنت انجاميد، چطور 
بايد موج بعدي فناوري هايي را پيدا كنيم كه به چالش هاي 
اضطراري مي پردازن��د، يعني پديده هاي��ي مانند تغيير 
فاجعه بار اقليم، همه گيرشدِن مقاومت به آنتي بيوتيك ها 
و اوج گرفتن زوال عقل در دوران پيري؟ مازوكاتو مي گويد: 
»تاريخ به ما مي گويد كه نوآوري، نتيجه تالش هاي عظيم 
دس��ته جمعي اس��ت؛ نه حاصل كار يك گروه كوچك از 
مردان جوان سفيدپوست در كاليفرنيا. و اگر مي خواهيم 
بزرگ ترين مسائل دنيا را حل كنيم، بهتر است اين نكته را 

خوب بفهميم.«
يكي از به يادماندني ترين خاطره هاي مازوكاتو از كودكي اش 
اين است كه مي ديد پدرش ارنستو، استاد فيزيك همجوشي 
هسته اي در دانشگاه پرينستون، هنگام پخش اخبار داد و 

بيداد مي كرد. او مي گفت: »بابا، اينها فقط اطالعات است.« و 
پدرش جواب مي داد: »اين ها اطالعات نيست. اينها چيزهايي 
است كه مي خواهند تو باور كني.« مازوكاتو مي گويد: »نگاه 
انتقادي اولين چيزي بود كه پ��درم به من فهماند، آن هم 
اساسا با تماشاي او كه به تلويزيون فحش مي داد.« پس از 
انتشار دولت كارآفرين، مازوكاتو، اين زن شاداب در آستانه 
پنجاه سالگي، به چهره دايمي برنامه هايي تبديل شد كه به 
اتفاقات جاري مي پرداختن��د. او اغلب در كمال فصاحت، 
نقدهاي ويرانگر خود را نثار باورهاي اقتصادي رايج مي كرد. 
در جري��ان مناظره اي درباره كس��ري بودج��ه در برنامه 
»نيوزنايت« در سال ۲۰۱۷، ايوان ديويس را سرزنش كرد كه 
ذهنش دايم مشغول كسري بودجه است، و با غضب گفت: 
»كس��ري ها مهم اند، ولي از آن جهت مهم اند كه خرج چه 
چيزي مي شوند.« وقتي جان اسنو در برنامه »اخبار كانال ۴« 
از او درباره فرار مالياتي گوگل پرسيد، جواب داد: »مي دانيد، 
مساله اين نيست. مسأله اصلي اين است كه مردم نمي دانند 
گوگل ها و اپل ها و گلكسوها و فايزرها چه بده بستان هاي 
پشت پرده اي در زمينه سياست گذاري مالياتي با وزارت هاي 

خزانه داري سراسر دنيا دارند.«
مازوكاتو تعجب نكرد كه مخاطب��ان عمومي، پيام اصلي 
كتابش را گرفته اند. س��ول كلين، يك��ي از بنيان گذاران 
شركت سرمايه گذاري ريسك پذير لوكال گلوب، مي گويد: 
»كارآفرينان س��يليكون ولي به ن��درت مي پذيرفتند كه 
روي شانه غول ها ايستاده اند. آن كتاب به نوعي از نوآوران 
مي خواست از جايشان بلند ش��وند و اعتراف كنند« تيم 
اوريلي، چهره بزرگ عرصه فناوري، مي گويد: »طي چهل 
سال گذشته، تالشي بسيار منسجم و هماهنگ در جريان 
بوده تا اين برس��اخته فكري درباره بازار آزاد شكل بگيرد  
سپس به حكومت و جامعه قبوالنده شود. اين برساخته از 
حمايت آن كاسب كاراني برخوردار بود كه سعي مي كردند 
قصه اي بگويند كه به نفع شان باشد. اآلن كامال روشن است 
كه اين قصه مش��كل دارد. ما محتاج نظريه اي هستيم كه 

جايگزين آن قصه شود، و ماريانا يكي از اقتصادداناني 
است كه سعي مي كند يك نظريه رقيب بسازد.«

وقتي س��ر و كله تعدادي حامي در حكومت ائتالفي پيدا 
شد، مازوكاتو غافلگير شد. مي گويد: »صادقانه بگويم، چون 
عمدتا چيزهاي آكادميك نوشته بودم، بعيد بود كمونيست 
به نظر بيايم.« وزير بازرگاني، وينس كيبل، حامي تأسيس 
مراكز كاتاپولت شد تا مروج مشاركت ميان دانشمندان و 
كارآفرينان شود؛ و ديويد ويلتز، وزير علوم و آموزش عالي 
سرمايه گذاري در »هشت فناوري بزرگ« را اعالم كرد. ويلتز 
مي گويد: »محافظه كاران در عرضه روايتي سازنده از نقش 
دولت ناتوان بوده اند. ماريانا روايتي از نقش حكومت ارايه كرد 
كه نه از جنس حكومت حداقلي بود، نه از جنس سوسياليسم 
سنتي. من مي توانستم در دولت بگويم: صبر كنيد، اين از 
جنس آزمايش هاي سوسياليسم چپ گرا نيست. اين همان 

اتفاقي است كه در امريكاي جمهوري خواه مي افتد.«
كمي بعد، مازوكاتو مهمان دايمي وايت هال شد و هم به كيبل 
و هم به ويلتز در زمينه سياست گذاري هاي مختلف مشاوره 
مي داد؛ از جمله »طرح پژوهشي كسب وكارهاي كوچك« 
كه سرمايه شركت هاي كارآفرين كوچك و متوسط را تأمين 
مي كرد، و »بسته حق امتياز« كه نرخ ماليات بر درآمد حاصل 
از حق امتيازهاي شركت ها را كاهش مي داد )كه به گفته 

ماريانا »احمقانه ترين سياست تاريخ« است(.
مازوكاتو مي دانست كه براي اثرگذاري بر سياست مداران 
نبايد صرفا به نقد بس��نده كند. او مي گوي��د: »دليل آنكه 
ترقي خواهان اغلب در مناظره ها مي بازند آن است كه بيش 
از حد بر بازتوزيع ثروت تأكيد مي كنند، و تأكيد كافي بر خلق 
ثروت ندارند. ما نيازمند روايتي ترقي خواه هستيم كه فقط از 
نحوه خرج كردن نگويد بلكه به سرمايه گذاري هوشمندانه تر 

هم بپردازد.«
درهمين ح��ال، عالق��ه مازوكات��و روزب��ه روز ب��ه آن 
سازمان هايي بيشتر مي شد كه به تعبير او »ماموريت گرا« 
بودن��د. نمونه برجس��ته اش دارپا بود، هم��ان آژانس 
پژوهشي كه رييس جمهور آيزنهاور در سال ۱۹۵۸ پس 
از پرتاب ماهواره اس��پوتنيك توسط شوروي تأسيس 
كرد. اين آژانس ميلياردها دالر به توس��عه نمونه هاي 
اوليه اي اختصاص داد كه پيش درآمدي بر فناوري هاي 
تجاري مانند ويندوز مايكروس��افت، ويدئوكنفرانس، 
نقش��ه هاي گوگل، لينوكس و فضاي اب��ري بودند. در 
انگلستان، »سرويس ديجيتال حكومت« كه در سال 
۲۰۱۰ تأس��يس ش��د حامي دامنه .gov.uk بود كه 
جايزه هاي مهمي ُب��رد و در هزينه هاي تأمين فناوري 
اطالع رس��اني حكومت ۱.۷ ميليارد دالر صرفه جويي 
كرد. مازوكاتو مي گويد: » وقتي از واژه دولت اس��تفاده 
مي كنم، منظورم يك شبكه غيرمتمركز از آژانس هاي 
دولتي مختلف است. اگر اين آژانس ها، ماموريت گرا در 
جهت حل مسائل باش��ند و ساختارشان ريسك پذير 

باشد، مي توانند موتور نوآوري شوند..«
به نظر مازوكاتو، اسوه اين مفهوم ماموريت گرايي، برنامه آپولو 
است: همان برنامه فضايي اي كه طراحي شد تا امريكايي ها 
را روي ماه بنشاند و سالم به زمين برگرداند. در بازه ۱۹۶۰ تا 
۱۹۷۲ حكومت اياالت متحده ۲۶ ميليارد دالر دقيقا براي 
دس��ت يابي به همين هدف خرج كرد. بيش از 3۰۰ پروژه 
مختلف در اين كار سهيم بودند، نه تنها در زمينه هوانوردي 
بلك��ه در حوزه هاي تغذيه، لباس، الكترونيك و پزش��كي 
كه به توليد ۱۸۰۰ محصول جانبي منجر شد: از غذاهاي 
خشك ش��ده در خأل و س��رما، تا لباس هاي خنك كننده، 
تايرهاي فنري، و سيس��تم هاي كنترل پرواز الكترونيكي 
رايانه اي كه در هواپيماهاي تجاري اس��تفاده مي ش��وند. 
همچنين اين برنامه نقش كلي��دي در راه اندازي صنعت 
مدارهاي مجتمع داش��ت، كه امكان پذي��ري و فايده اين 
فناوري در آن ايام ثابت نشده بود. همچنين آن برنامه مقدمه 
پروژه هاي فضايي ديگر مثل فضاپيماي شاتل و ايستگاه 

فضايي بين المللي شد.
شيوه كار آن نهادهاي ماموريت گرا، ادبياتي جايگزين در 
اختيار مازوكاتو گذاشت كه قصه اي متفاوت درباره نقش 
دولت مي گف��ت. او مي گويد: »اقتصاد پر از قصه هاس��ت. 
كلماتي مثل توانمندسازي، تسهيل گري، خرج، تنظيم 
و تعديل؛ اينها قصه هايي كس��الت بار و بي تحّرك از دولت 
مي سازند. بدين ترتيب وعده اي داده مي شود كه اگر به آن 
ايمان بياوري، محقق مي شود. ما نيازمند روايتي جديد براي 
هدايت سياست گذاري هاي بهتر هستيم.« اين نهادهاي 
ماموريت گرا فعاالنه درگير خلق و شكل دهي بازارها بودند، 
نه آنكه صرفا دست اندركار تعمير و اصالح بازارها باشند. آنها 
در كمال بلندپروازي و جاه طلبي، مسيرهاي پرريسك در 

تحقيق و سرمايه گذاري را پي مي گرفتند، نه اينكه صرفا 
برون س��پاري كنند و از عدم اطمين��ان بپرهيزند. پس از 
انتخابات عمومي سال ۲۰۱۵ همكاري مازوكاتو با وايت هال 
متوقف شد. ويلتز از كرسي اش استعفا داد، و كيبل كرسي اش 
را به رقيبش باخت. ولي او تا همان زمان هم چهره اي جهاني 
شده بود: او با اليزابت وارن )چهره دموكرات اياالت متحده( 
در زمينه تأمين بودج��ه دولتي براي ن��وآوري در بخش 
سالمت همكاري مي كرد، و به نخست وزير اسكاتلند نيكوال 
استورژن در زمينه توسعه بانك سرمايه گذاري ملي اسكاتلند 
مشاوره مي داد. همچنين مازوكاتو نوع جديدي از دانشكده 
اقتصاد را در كالج لندن راه اندازي كرد: »موسس��ه نوآوري 
و مقاصد عمومي )آي آي پي پ��ي( كه ماموريتش آموزش 
سياست گذاري هاي ماموريت گرا به نسل بعدي كارمندان 
دولت است. او مي گويد: »ما مي خواهيم آنها تفكر استراتژيك 
و بلندپروازانه در جهت مصلحت عمومي داشته باشند، چون 

به تعبير استيو جابز، وقتي گرسنه بماني، ابله مي شوي...«
در اوايل سال ۲۰۱۷ كارلوس موئداس كه عضو كميسيون 
پژوهش، علم و ن��وآوري اروپا بود، منصب مش��اور ويژه را 
به مازوكاتو پيش��نهاد كرد كه او هم پذيرفت. او مي گويد: 
»من مي خواس��تم تحقيقاتم تأثيرگذار شوند. در غير اين 
صورت، سوسياليسم به صرف شامپاين بود و بس: اينجا و 
آنجا مي رويد، گاه و بيگاه حرف هايي مي زنيد، و هيچ اتفاقي 
نمي افتد.« او پيش��نهاد داد كه برنام��ه پژوهش و نوآوري 
اروپايي در چارچوب جديدي قرار بگيرد: »افق اروپا«، يك 
طرح ماموريت گراي ۱۰۰ ميليارد يورويي كه قرار است در 
۲۰۲۰ آغاز شود. موئداس به او چك سفيدامضا داد تا پروژه 

را دنبال كند.

كميسيون اروپا به صورت سنتي سياست هاي خود را در 
چارچوب چالش هايي عظيم طرح مي كرده است، اما مفهوم 
»ماموريت ها« كه مازوكاتو مطرح كرده است اين سياست ها 
را به پروژه هاي عيني ترجمه مي كند: جنگ سرد يك چالش 
بود، نشستن روي ماه يك ماموريت بود. در فوريه ۲۰۱۸ او 
گزارشي با عنوان »پژوهش و نوآوري ماموريت گرا در اتحاديه 
اروپا« منتشر كرد. در اين گزارش گفت كه ماموريت ها بايد 
تابع پنج معيار باشند: جس��ورانه و الهام بخش شهروندان 
باشند؛ بلندپرواز و خطرپذير باشند؛ هدف و ضرب االجل 
روشن داشته باشند )به گفته مازوكاتو، بايد بتوانيد بي ابهام 
بگوييد آيا ماموريت در ضرب االجل خود موفق شده است يا 
خير(؛ ميان رشته اي و ميان بخشي باشد )مثال حذف سرطان 
به نوآوري در زمينه هاي سالمت، تغذيه، هوش مصنوعي و 
داروسازي نياز دارد(؛ و اجازه تجربه گري و تالش هاي متعدد 
براي يافتن يك راه حل را بدهند، نه اينكه حكومت با مديريت 

ذره بيني از باال به پايين آن را هدايت كند.
او در اين گزارش با سه مثال فرضي شرح داد كه ماموريت ها 
چه شكل و ش��مايلي مي توانند داشته باش��ند: اقيانوس 
عاري از پالس��تيك، ۱۰۰ ش��هر »كربن-خنثي« تا سال 
۲۰3۰ و كاه��ش پنجاه درص��دي زوال عق��ل. ماموريت 
اقيانوس هاي پاك مي تواند ش��امل دو چيز باش��د: حذف 
نيمي از پالس��تيك هايي كه في الحال اقيانوس ها را آلوده 
كرده اند، و كاه��ش ۹۰ درصدي حجم پالس��تيك هاي 
واردشده به اقيانوس تا س��ال ۲۰۲۵ از طريق پروژه هايي 
مانند ايستگاه هاي خودكار جمع آوري پالستيك يا تورهاي 
توزيع ش��ده. اين راه حل مس��تلزم اين موارد است: خلق 
جايگزين هايي براي پالستيك، طراحي شكل هاي نويني 
از بسته بندي غذا، و خلق سيستم هاي هوش مصنوعي كه 
بتوانند زباله ها را خودكار جدا كنن��د. مازوكاتو مي گويد: 
»اين ها فقط نمونه هايي بودند تا دشواري ها را روشن كنند. 
وقتي مردم از ماموريت ها حرف مي زنند، اغلب به آنها هشدار 
مي دهم: اگر اين نكته موجب مي شود احساس آسودگي و 

شادي و راحتي كنيد، آن را نفهميده ايد چون اين مفهوم 
در حقيقت به معناي تغيي��ر بنيادين نحوه تفكر ما درباره 

نوآوري است.«
در مارس ۲۰۱۸ دو عضو يك جنبش سياسي ترقي خواه 
در اي��االت متحده به ن��ام دموكرات ه��اي عدالت طلب با 
مازوكاتو تماس گرفتند. روح او هم خبر نداشت كه سايكات 
چاكرابارتي و زك اكسلي چه كساني اند. او تعريف مي كند 
كه: »آن ها گفتند سعي دارند موج جديدي از سياستمداران 
را به ميدان بياورند. من كنجكاوتر بودم كه بفهمم در اياالت 

متحده چه خبر است چون از آنجا بي خبر مانده بودم.«
چاكرابارتي و اكس��لي قبال براي كارزار رياست جمهوري 
برني سندرز در سال ۲۰۱۶ فعاليت كرده بودند. در آن ايام 
چاكرابارتي و ديگران يك كميته كنش سياسي تشكيل 
دادند كه مي خواست ۴۰۰ نامزد طبقه كارگر را به ميدان 
انتخابات كنگره بفرستد. چاكرابارتي مي گويد: »ايده اين بود 
كه يك فراكسيون جديد در حزب دموكرات ساخته شود. 
آدمي مثل دونالد ترامپ در كاخ سفيد است، و رهبري حزب 
دموكرات جوري عمل مي كند كه انگار هنوز ۱۹۹۵ است. 
شكاف اصلي بين چپ و راست نيست؛ بلكه بين بلندپروازي و 
عدم بلندپروازي است. ما خواستار يك ديدگاه بديل از جامعه 
بوديم كه انقالبي باشد. نكته هيجان انگيز در مالقات با ماريانا 
اين است كه كمتر كسي در اياالت متحده درباره اين نوع 

ايده ها حرف مي زد.«
در لندن، در خانه مازوكاتو در كمدن، آنها به او گفتند كه اميد 
دارند ظرف سه ماه نمايندگان منتخبي به كنگره بفرستند 
كه مايل باش��ند درباره ايده هاي بزرگ سياس��ت گذاري 
خصوصا پيرامون تغيير زيست محيطي حرف بزنند. يكي 
از نويدبخش ترين نامزدهايش��ان، يك پيشخدمت جوان 
 از نيويورك بود. اس��م او الكس��اندريا اوكاسيو-كورتز بود.

در ژوئن ۲۰۱۸ اوكاسيو-كورتز نماينده ۱۰ دوره اي كنگره 
جو كراولي را در انتخابات درون حزبي دموكرات ها شكست 
داد كه تشكيالت سياسي را شوكه كرد و عمال جايگاه او در 

كنگره را تضمين كرد.
يك ماه بعد، مازوكاتو و اوكاسيو-كورتز براي اولين بار 
از طريق اس��كايپ حرف زدند. گفت وگوي آنها حول 
يك سياست گذاري صنعتي جديد و بلندپروازانه بود 
كه دموكرات هاي عدالت طلب اسم »نيو ديل سبز«۸ 
رويش گذاشته بودند. مازوكاتو، با همكاري كارلوتا پرِز 
اقتصاددان يكي از مبتكران اين طرح بود. پرز مي گويد: 
»مهم ترين نكته، دست بر داش��تن از اين تصور است 
كه براي حل مس��ائل محيط زيس��تي مان بايد شيوه 
زندگي مان را فدا كنيم. ما هميشه اين طرح را فرصتي 
براي دگرگون كردن جامعه مان مي ديده ايم تا دنيايي 

منصفانه تر و از لحاظ اجتماعي بادوام تر بسازيم.«
در نظر مازوكاتو، نيو ديل سبز مي تواند به قدر نشستن روي 
ماه در ۱۹۶۹ جسورانه باشد. او مي گويد: »كتابم كه منتشر 
شد، بيل گيتس از من دعوت كرد به سياتل بيايم. گيتس 
به من گفت كه در بحث فناوري هاي اطالع رساني، سرخط 
بخش هاي دولتي را دنبال مي كرده است و االن دلواپسي اش 
اين بود كه به نظرش بخش دولتي در حوزه سياست هاي 
سبز به همان صورت پا پيش نمي گذارد.« به گفته او، نيو 
ديل سبز مي تواند شامل چنين چيزهايي باشد: »سبز كردن 
كل اقتصاد«، يعني نه تنها دگرگون سازي صنعت انرژي هاي 
تجديدپذير بلكه تك تك جنبه هاي ساخت و توليد. اين طرح 
مستلزم تدوين مشوق ها و ضدمشوق هاي اقتصادي است تا 
س��دي جلوي ابر-آالينده ها باشد و نوآوري در حوزه هايي 
مانند زباله و دوام محصوالت را تش��ويق كن��د. اين طرح 
همچنين مستلزم حمايت مالي صبورانه و درازمدت است. 
در روز ۱۱ سپتامبر، مازوكاتو و اوكاسيو-كورتز در رستوران 
فايرفالي با هم مالقات كردند. اين رستوران محل قرارهاي 
اوكاسيو-كورتز در نيويورك بود. آنها درباره همه چيز حرف 
زدند: از مساله بازده عمومي براي سرمايه گذاري عمومي، تا 
ايده خلق مشترك بازار در برابر اصالح بازار. مازوكاتو مي گويد: 
»او فهم آكادميك خوبي دارد. صحبت ك��ردن با او درباره 
اين چيزها ساده تر از عموم سياستمداراني است كه طالب 
شعارهايند ولي از جزيياتي كه در پس پرده پيغام است واقعا 

سر در نمي آورند.«
اوكاسيو-كورتز همچنين از مارياناي اقتصاددان مشورت 
خواس��ت ك��ه چگون��ه مي توان��د پيغامش را ب��ه گوش 
رأي دهندگان برس��اند. در س��ال ۲۰۰۹ وقت��ي كه اوباما 
طرح اصالح نظام سالمت خود را پيش��نهاد مي داد، بايد 
مردم را مطمئن مي كرد ك��ه بروكرات هاي حكومتي در 
كارش مداخله نخواهند كرد. مازوكاتو گفت كه كار اوباما 
خوب بود اما خيال مردم را راح��ت نكرد. او بايد مي گفت 
كه آژانس هاي بهره مند از سرمايه دولتي در حقيقت فقط 
تنظيم كننده نيس��تند، بلكه بودجه بخش عمده نوآوري 
در سيستم نظام س��المت را مي دهند. صنعت داروسازي 
ساالنه 3۲ ميليارد دالر بودجه نوآوري از يك آژانس دولتي 
)موسسات ملي سالمت( بدون شرط و شروط مي گيرد و 
در عين حال ماليات دهن��دگان بايد رقم هاي گزافي براي 
داروهاي نجات بخش بدهند. اينكه منطقي نيست. مازوكاتو 
به اوكاسيو-كورتز گفت: »زبان درست را پيدا كن. وگرنه به 
يكي از همان سياست مداران چپ نجيِب سوسيال دموكرات 

و مالل آور تبديل مي شوي.«
در فوريه ۲۰۱۹  اوكاسيو-كورتز در مقام نماينده كنگره 
اولين اليح��ه خود را پيش��نهاد داد: يك قطع نامه ۱۴ 
صفحه اي درباره نيو ديل سبز كه به تعبير او »نشستن 
روي ماه براي نس��ل ما« بود. چند هفته بعد، طي يك 
جلسه استماع كنگره درباره صنعت دارويي، او از آرون 
كسلهيم )استاد پزشكي دانشگاه هاروارد( پرسيد: »دكتر 
كس��لهيم، آيا توصيف درستي اس��ت كه بگوييم پول 
موسسات ملي سالمت كه در توسعه و تحقيق استفاده 
مي شود، يك سرمايه گذاري اوليه است؟ بخش عمومي 
به عنوان يك س��رمايه گذار اوليه در توليد اين داروها 
عمل مي كند. آيا بخش عمومي از س��رمايه گذاري اش 
در داروهاي بسيار سودآوري كه با اين تحقيقات توليد 

مي شوند، هيچ گونه سودي مي برد؟«
كسلهيم جواب داد: »نه.«

ادامه در صفحه11

    ماريانا مازوكاتو ثابت كرده  كه محرك اصلي 
نوآوري نه نوابغ يكه و تنها بلكه سرمايه گذاري 
دولت�ي اس�ت. او اكنون مش�غول همكاري با 
دولِت انگلستان، اتحاديه اروپا و سازمان ملل 
متحد اس�ت تا رويكرد بلندپروازانه اش را در 
بزرگ ترين چالش هاي دنيا به كار بگيرد. ايده اي 
كه ماريانا مازوكات�و را به يكي از اثرگذارترين 
اقتصاددانان دنيا تبديل كرد، اوايل سال ۲۰11 
به ذهنش رسيد. سه سال از بحران مالي ۲۰۰8 
گذش�ته بود و در انگلستان حكومت ائتالفي 
محافظ�ه كاران و ليبرال دموكرات ها تصميم 

گرفته بود سياست رياضت مالي را پي بگيرد. 

برش
    بزرگ ترين دغدغه نظام هاي اقتصادي 
مرس�وم خل�ِق ث�روت اس�ت و در مقابل 
اصلي ترين راهبرد منتقدان نظام اقتصادي 
حاك�م، بازتوزي�ع ث�روت اس�ت. ماريانا 
مازوكاتو، اقتصادداني كه اين روزها به يكي 
از مشهورترين چهره هاي اين رشته تبديل 
شده اس�ت، مي گويد دليل اينكه اقتصاد 
اصالح نمي ش�ود همين است. بااين حال از 
نظر او مي توان اشكالي از فعاليت اقتصادي 
و سياس�ي را تعريف كرد كه اي�ن دو گروه 
ناسازگار را به هم برساند و اقتصادي بسازد 
كه در عين خلق ثروت، مترقي و پايدار باشد.

برش
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امريكا و گستره خسارت بار 
ترور سردار سليماني

انديشكده انگليس��ي »چتم هاوس« در تحليلي 
شهادت سردار »قاسم س��ليماني« را زمينه ساِز 
تقويت جاي��گاه ايران در منطق��ه و عاملي براي 
افزايش احساسات ضدامريكايي در كل خاورميانه 
ارزيابي كرده كه كاخ سفيد را با هزينه و خسارات 
سنگين مواجه  خواهد كرد. حمله جمعه گذشته 
امريكايي ها و ترور سردار سپهبد »قاسم سليماني« 
در ف��رودگاه بين المللي بغ��داد، اقدامي به دور از 
منطق بود كه مورد انتقاد بسياري از تحليلگران 
حت��ي در خود اياالت متحده قرار گرفته اس��ت. 
بسياري از آگاهان به مسائل خاورميانه بر اين باورند 
كه انجام چنين اشتباهي از سوي رييس جمهوري 
امريكا تبعات و هزينه هاي بس��ياري را براي كاخ 
سفيد به همراه خواهد داشت و لطمه فراواني را به 

جايگاه جهاني اين كشور وارد مي آورد. 
به همين دليل اس��ت كه به غير از تعداد معدودي از 
نزديكان »دونالد ترام��پ« در امريكا و اروپا كه گويا 
وظيفه اي جز تاييد سياست هاي كاخ سفيد ندارند، 
نخبگان سياس��ي و غيرسياس��ي در كنار بسياري 
از چهره هاي شناخته ش��ده در غرب به تقبيح اين 

ندانم كاري رييس جمهوري امريكا پرداختند.
از نگاه تحليلگران، ترامپ كه خ��ود را تاجري قهار 
مي داند و همه چيز را با منطق بازاري در ترازوي سود 
و زيان آن مي سنجد، نبايد با تحريك چند مشاور و 
فرد نزديك به خود دست به چنين اقدام ناپخته اي 
مي زد. از همان ساعات نخست اعالم اين خبر رسانه ها 
و ناظران غربي خطر را احساس و هشدارهايي را بيان 
كردند كه خون اين سردار، ولوله اي را در ايران و عراق  
سپس در كل منطقه به راه خواهد انداخت. با اين نگاه 
اگر واشنگتن هر چه سريع تر خود را از آتش مهلكه اي 
كه به دست ترامپ روشن شده، نجات ندهد، در آينده 
نه چندان دور هژموني خودخوانده، اعتبار و قدرت 

خود را در باتالق خاورميانه نابود و محو خواهد ديد.
تارنماي انديشكده چتم هاوس در گزارشي به تحوالت 
اخير مرتبط با اقدام تروريستي كاخ سفيد پرداخت؛ 
سه تن از پژوهشگران اين مركز پژوهشي به صورت 
تلويحي تحليل فوق را بازتاب دادند و به اين پرسش 
پرداختند كه پيامدهاي ترور قاسم سليماني چگونه در 

سرتاسر خاورميانه طنين انداز خواهد شد.
اين انديشكده پرسابقه و معروف بريتانيايي به نقل 
از كارشناسان مسائل منطقه  خاورميانه به اين نكته 
اش��اره دارد كه اقدام اياالت متحده در نهايت به نفع 
ايران تمام مي ش��ود. گزارش فوق تحوالت در عراق 
را به عنوان نش��انه اي از تأمين منافع تهران و اشتباه 
محاس��باتي ترامپ بيان كرد.  اين گزارش تصريح 
مي دارد ش��هادت س��ردار س��ليماني به يك باره به 
نقطه عطف يا به عبارتي بركتي مهم براي جمهوري 
اسالمي تبديل شد.  رهبر معظم انقالب نيز صبح روز 
چهارشنبه در سخنان خود بيان كردند »از بركات 
عظيم شهادت و معنويت حاج قاسم سليماني قيامتي 
بود كه در شهرهاي ايران و عراق در مراسم هاي تشييع 
به پا شد. اين بدرقه ها، زنده بودن انقالب اسالمي را 
به رخ جهانيان كشيد«. اين انديشكده نيز مي نويسد 
برخالف تحوالتي كه در يكي،دو ماه اخير در عراق، 
لبنان و ايران رخ داد، اكنون حمله امريكا به س��ردار 
سليماني باعث شد بار ديگر جايگاه تهران در منطقه 

در موضع قدرت قرار بگيرد.
طبق تحليل فوق، تصاويري ك��ه از حضور مردم در 
شهرهاي مختلف ايران در مراسم تشييع منتشر شده 
است موج  گسترده عزاداران را به نمايش مي گذارد 
كه عليه اياالت متحده شعار مي دهند و اين تحولي 
بود كه باعث بسيج ظرفيت ها در ايران شد. البته اين 
ظرفيت ها به ايران محدود نيست و در عراق و لبنان و 

فراتر از آن هم قابل مشاهده خواهد بود.
چتم هاوس تاكيد دارد: »رأي پارلمان عراق در زمينه 
پايان دادن به حضور نظامي امريكا در اين كشور تنها 
نخستين پيامد منفي اين اقدام براي اياالت متحده 
است«. بنابراين درحالي كه منطقه منتظر واكنش 
بيشتر ايران است، بلندتر شدن و گسترش فريادهاي 
ضدامريكايي در منطقه قابل پيش بيني است. ترور 
سردار سليماني و ادامه اظهارات تند دونالد ترامپ، نه 
تنها موجب تحريك احساسات ديني و ايدئولوژيك 
شده بلكه ناسيوناليسم ايراني را بيش از همه در ميان 
جوانان تقويت كرده است؛ حتي گروه هاي سياسي در 

ايران هم در قبال بحران منسجم شده اند.
در بخش ديگري از اين گزارش، شهادت »ابومهدي 
مهندس« فرمانده بس��يج مردمي عراق به همراه 
سردار سليماني عاملي براي نزديكي بيشتر تهران 
و بغداد عنوان شده كه البته مي تواند شرايط امنيتي 
نسبتًا باثباِت عراق را با تحوالتي روبه رو كند. ادامه 
همين روند فضاي سياسي عراق را تغيير مي دهد و 
با تحريك رويكردهاي ضدامريكايي، موجب بسيج 
افكار عمومي اين كش��ور با كارگ��زاري گروه هاي 
مختلف خواهد ش��د. پس از حمالت امريكا حتي 
»مقتدي صدر« روحاني بانفوذ ش��يعه كه تا پيش 
از اين رويكردهاي ملي گرايانه اي را دنبال مي كرد، 
خواستار تقويت جبهه »مقاومت اسالمي« در مقابل 
سياست ها و حضور امريكا در عراق شد. اكنون وي 
به علت سياست هاي كاخ سفيد به مخالفان شيعه 
خود در عراق نزديك تر شده است. طبق تحليل فوق 
سال ها بود كه گروه هاي نزديك به ايران به دنبال آن 
بودند تا اياالت متحده از عراق خارج شود اما حضور 
امريكا در اين كش��ور تاكنون به عنوان يك تهديد 
عيني ديده نمي شد و حتي از اقدامات كاخ سفيد و 
تالش هاي بين المللي واشنگتن عليه داعش حمايت 
مي شد. اكنون پس از حمالت امريكايي ها به فرودگاه 
بغداد، صدا و تفكرات ضدامريكايي پشتوانه و قدرت 
بيشتري را دريافت مي كنند. اين گزارش مي افزايد: 
خروج كامل نيروهاي امريكايي از عراق نه تنها تأثير 
امنيتي مستقيمي را به همراه خواهد داشت بلكه 
ديگر كشورها و سازمان هاي بين المللي )همچون 
كش��ورهاي اروپايي و ناتو( را به بازبيني در نقش و 

موضع خود در خاورميانه مجبور مي كند.
منبع: ايرنا
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»تعادل« وضعيت امحاي زباله هاي ويژه را بررسي كرد

ريسك زباله هاي بيمارستاني براي شهروندان
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

ش�هر تهران داراي 7 هزار واحد بيمارستاني 
و درماني اس�ت و مي�زان زباله اي ك�ه در اين 
واحدها توليد مي شود، بسيار باال است. بحث 
دفع و امحاي زباله هاي بيمارس�تاني هر چند 
وقت يك بار با اظهارنظر يكي از مسووالن اين 
حوزه تبديل به بحث روز مي شود و بعد دوباره 
براي مدتي به فراموش�ي س�پرده مي شود اما 
آنچه باعث مي ش�ود، بحث امح�اي زباله هاي 
بيمارس�تاني همواره مطرح شود، دفن نشدن 

اصولي اين نوع زباله ها است.
بر اس�اس آماره�ا در ايران ب�ه ازاي هر تخت 
بيمارستاني نزديك به 3 كيلوگرم زباله توليد 
مي شود كه اين رقم در كش�ورهاي پيشرفته 
به يك كيلوگرم هم نمي رس�د. ۲۰ تا 3۰ درصد 
زباله هاي هر تخت بيمارستاني را پسماندهاي 
عفوني تشكيل مي دهند. بر اساس برآوردي كه 
انجام شده حدود ۴۵۰ تن پسماند پزشكي در 
كشور و 8۰ تن زباله بيمارستاني در تهران توليد 
مي شود كه ۲۵ درصد آن زباله هاي عفوني است 
كه در زمينه ضدعفوني، جمع آوري و دفع آنها 
مشكالت بس�ياري وجود دارد. هنوز تعدادي 
از بيمارس�تان ها و اكثر درمانگاه ها در كش�ور 
فاقد سيس�تم ضدعفوني ك�ردن و نيز امحاي 
زباله هاي عفوني هستند. شهرداري ها هم فاقد 
زيرساخت ها و تجهيزات الزم براي جمع آوري و 
دفع زباله هاي بيمارستاني و عفوني هستند و با 
توجه به نبود اعتبارات مورد نياز وزارتخانه هاي 
بهداش�ت و كش�ور، هر يك مس�ووليت را به 
ديگري مح�ول مي كنند و س�ازمان حفاظت 
محيط زيس�ت هم تنها وظيفه نظارت را براي 

خود قائل است.

سال گذش��ته كيومرث كالنتري، مديركل حفاظت 
محيط زيست وقت اس��تان تهران خبري اعالم كرد 
مبني بر اينكه 29 درصد زباله هاي بيمارستاني كشور 
در تهران توليد مي ش��ود و اين پسماندها به صورت 
اصولي دفن نمي ش��ود. اين اظهارنظر واكنش هاي 
بسياري در پي داشت و مسووالن وزارت بهداشت و 

شهرداري نسبت به آن واكنش نشان دادند. 
آن زمان براي بررسي اين موضوع جلسات مختلفي 
در شوراي شهر، فرمانداري، وزارت بهداشت و سازمان 
محيط زيست برگزار ش��د و حاال بعد از گذشت يك 
س��ال، از زهرا صدر اعظم نوري رييس كميس��يون 
س��المت و خدمات ش��هري ش��وراي ش��هر درباره 
اقدام هاي��ي كه براي رفع اين معضل طي يك س��ال 

گذشته انجام شده،  پرسيديم.

    امحاي زباله هاي ويژه بر عهده  توليدكننده
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميس��يون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران 
در گفت وگ��و با »تع��ادل« در اين ب��اره گفت: طبق 
قانون مديريت پس��ماند، زباله ان��واع مختلف دارد. 
جم��ع آوري و امحاي زباله ه��اي خانگي و زباله هاي 
بي خطر كه معموال توس��ط خانواده ها، مراكز اداري 
و تجاري توليد مي ش��ود بر عهده شهرداري ها است. 
انواع ديگ��ري از زباله وجود دارد كه به آنها زباله هاي 
ويژه و خطرناك گفته مي شود و طبق قانون امحاي 
آن بر عهده توليدكننده است و بايد نسبت به بي خطر 
كردن زباله اقدام كند و بعد از آن از طريق شهرداري 

حمل و دفن مي شود.
او ادامه داد: زباله هاي بيمارستاني جزو زباله هاي ويژه 
محس��وب مي شود .در واقع آن بخش��ي از زباله هاي 
بيمارستاني كه خطرناك محس��وب مي شوند بايد 
توس��ط بيمارس��تان ها، مراكز درماني، كلينيك ها 
و مراكز بهداش��ت و درمان بي خطر ش��ود و در اين 
مرحله ش��هرداري ها هيچ گونه مس��ووليتي ندارند. 
وزارت بهداشت، درمان و دانشگاه هاي علوم پزشكي 
بايد ابتدا اين زباله ها را از زباله هاي معمولي تفكيك 
كنند و آنها را در بس��ته هاي خاص جمع آوري كرده 
تا آماده تحوي��ل به پيمانكاران حمل زباله ش��ود. با 
وجود اين، ش��هرداري با دانشگاه هاي علوم پزشكي 
و بيمارستان هاي تحت پوش��ش آنها تفاهمنامه اي 
امضا كرده ت��ا بتواند زباله هاي وي��ژه را بعد از اينكه 
بي خطر سازي آنها انجام شد، تحويل بگيرد و در محل 

مناسبي دفن كند.
او ادامه داد: براي اين منظور در آرادكوه يك س��ايت 
جداگانه در نظر گرفته شده است و بعد از اينكه اين 
زباله ها بي خطر شدند در اين سلول دفن بهداشتي، 
دفن مي ش��وند.جديدا نيز س��ازمان پسماند سايت 
ديگري را آماده كرده ت��ا در صورت تكميل ظرفيت 

سايت كنوني از سايت جديد استفاده كند.

    تعهد مراكز درماني به بي خطر كردن  زباله ها
به گفته ن��وري نكته مهم در جم��ع آوري زباله هاي 
بيمارستاني اين است كه مراكز درماني و بيمارستان ها 
متعهد باشند و زباله هاي بيمارستاني و خطرناك را با 
زباله هاي عادي مخلوط نكنند. مراكز درماني بايد بعد 
از بي خطر كردن زباله ها، آنها را در كيسه و سطل هاي 
جداگانه جمع آوري كرده و به پيمانكاران شهرداري 
تحويل دهن��د. او ادامه داد: انتظار مي رود س��ازمان 
حفاظت از محيط زيس��ت نيز دراين زمينه نظارت 

كافي را داشته باشد تا تخلفي صورت نگيرد.
به گزارش »تعادل«، بحثي كه قبال به محل اختالف 
مراكز بيمارس��تاني و ش��هرداري تبديل شده بود، 
اين ب��ود كه مراك��ز درمان��ي عن��وان مي كردند ما 
بي خطر س��ازي را انجام داده و زباله ه��اي ويژه را به 
شكل جداگانه در اختيار پيمانكار قرار مي دهيم، ولي 

زباله ها بع��د از جمع آوري در آرادكوه با ديگر زباله ها 
مخلوط مي شوند. نوري ضمن رد اين موضوع گفت: 
اگر بيمارستان ها كار خود را به خوبي انجام دهند اين 
زباله ها بعد از جمع آوري به محل سلول دفن بهداشتي 
منتقل و در آنجا با ش��يوه هاي خاص دفن مي ش��ود 
اما مشكل اينجا اس��ت كه بعضا در داخل زباله هاي 
عادي، زباله اي ويژه و عفوني نيز ديده مي شود و اين 
مش��كالتي را به وجود مي آورد. اين موضوع بس��يار 
خطرناك است و باعث شيوع انواع آلودگي ها مي شود. 
سالمت كارگران تحت تاثير قرار مي گيرد و نيز خاك 
محدوده به ش��دت آلوده مي ش��ود. به طور كلي اين 
موضوع براي محيط زيس��ت و س��المت شهروندان 
تهديدي جدي محسوب مي شود.به گفته نوري طبق 
قانون مديريت پسماند س��ازمان حفاظت از محيط 
زيست وظيفه نظارت بر عملكرد مراكز بيمارستاني و 

درماني در اين زمينه را دارد.
رييس كميسيون سالمت و خدمات شهري شوراي 
ش��هر تهران در ادامه افزود: شهرداري و شورا نيز در 
جلسات مشتركي كه در استانداري تشكيل مي شود، 
 ش��ركت كرده و مباح��ث مورد نظر خ��ود را مطرح 
مي كنند و چنانكه موارد تخلف مشاهده شود حتما 
هم به اس��تانداري و هم به س��ازمان محيط زيست 

منعكس مي كنيم.

    ظرفيت آرادكوه تكميل نشده است
در ماه هاي اخير موضوعاتي مانند پر ش��دن ظرفيت 
آرادكوه شنيده مي ش��ود و اينكه ارتفاع زباله در اين 
س��ايت به بيش از 30 متر مي رسد. برخي معتقدند 
آرادك��وه ديگر ظرفيت پذيرش زباله هاي بيش��تر را 
ندارد و بايد به فكر س��ايت جايگزين براي آن باشند. 
به گفته كارشناسان در ايجاد مركز آرادكوه ضوابطي 
همچون فاصله از مراكز مسكوني، آب هاي زيرزميني 
و رودهاي س��طحي رعايت ش��ده بود، ولي امروز با 
گسترش مناطق جنوب تهران، آرادكوه استانداردها 
را رعايت نمي كند. آرادكوه روزانه حدود ۷ تا ۱0 هزار 
تن پسماند پذيرش مي كند، در حالي كه براي دريافت 

اين ظرفيت زباله تعبيه نشده است. 
صدرالدي��ن علي پور، مديرعامل س��ازمان مديريت 
پسماند ش��هرداري تهران نيز در اين باره گفته بود: 
»تجهيز س��ايت جديد به عنوان جايگزين آرادكوه 
بودجه اي ب��ه اندازه بودجه يك س��ال ش��هرداري 
مي خواهد و فاصله گرفتن آن از شهر تهران نيز هزينه 
جابه جايي را افزايش خواهد داد.«به گفته او جانمايي 
م��كان جايگزين مجتمع پ��ردازش و بازيافت زباله 
آرادكوه دو سال زمان مي برد و در اين ميان سازمان 
حفاظت محيط زيست بايد زميني را با مشخصاتي 
همچون نفوذناپذيري، دوري از مكان مسكوني، قرار 
داش��تن در محدوده ش��هري و مكان يابي در جهت 
جري��ان باد غالب خ��الف جهت محيط ش��هري را 

پيگيري و به شهرداري تحويل دهد.
اما صدراعظم نوري معتقد اس��ت ظرفيت آراد كوه 
هن��وز پر نش��ده اس��ت، او در اين ب��اره توضيح داد: 
آرادكوه هنوز ظرفيت قاب��ل توجهي دارد و هنوز پر 
نشده و امكان بهره برداري از آن وجود دارد. در آينده 
هم تالش مي كنيم با طرح جامع مديريت پسماند و 
اقدام هايي كه ذيل آن انج��ام خواهد گرفت، ميزان 
توليد زباله كاهش پيدا كند و نيز ش��يرابه ها در مبدا 
جمع آوري خواهد شد. اكنون برخي زباله هاي خشك 
در مبدا با استفاده از دستگاه هاي مخصوص ريز ريز 
شده و كوچك مي ش��وند و بعدا در فضاي سبز مورد 

اس��تفاده قرار مي گيرند. زباله هاي الكترونيكي نيز 
به ش��كل جداگانه جمع آوري مي شوند و زباله هاي 
حجيم كه غالبا خش��ك هس��تند به شكل مستقل 
جمع آوري و دپو مي ش��وند. توليد زباله هاي خانگي 
نيز با طرحي كه در دس��ت است كاهش پيدا خواهد 
كرد و تاكيد مي كنم آرادكوه فعال جوابگوي زباله هاي 

شهر تهران است.
او با بيان اينكه در آينده بخشي از اين زباله ها از طريق 
زباله سوز س��وزانده و تبديل به انرژي شده و بخش 
ديگ��ر تبديل به كمپوس��ت مي ش��ود، توضيح داد: 
صحبتي كه اكنون در مورد انتقال آرادكوه مي شود، 
 درست و منطقي نيست. زماني كه آرادكوه جانمايي 
شد منطقه مناسبي بود زيرا شهر توسعه نيافته بود. با 
اين وجود هم اكنون فاصله آرادكوه با مناطق مسكوني 
و مناطق داراي فعاليت،  فاصله قابل توجهي اس��ت.

تدارك محل ديگر ب��راي اينكه روزانه 5 هزار و 500 
تن زباله بخواهد در آن دفن شود كار آساني نيست.

    توليد روزانه 100 تن زباله بيمارستاني
او درباره مي��زان توليد زباله هاي بيمارس��تاني نيز 
گفت: معم��وال آمار توليد زباله هاي بيمارس��تاني و 
عفوني خيلي متغير نيست و به ميزان فعاليت مراكز 
درماني بر مي گردد. در مجموع روزانه ۱00 تن زباله 
پزش��كي از س��وي 3 هزار و ۷90 واحد درماني در 

تهران توليد مي شود.
 در ن��گاه كل��ي و با توج��ه به صحبت ه��اي رييس 
كميسيون س��المت و خدمات شهري شوراي شهر 
مي توان گفت، روزانه حدود ۱00 تن پسماند پزشكي 
از نوع زباله هاي عفوني و زباله هاي تيز و برنده از مراكز 
درماني سطح شهر تهران به سازمان مديريت پسماند 
شهرداري تحويل داده مي ش��ود اما اين وضعيت در 
حالي اس��ت كه تكليف پس��ماندهاي پزشكي ساير 
مراكز خرد درماني از جمله هزاران مطب فعال معلوم 
نيست. اين پسماندها به سلول بهداشتي 5 هكتاري 
در مركز پردازش و دفع پس��ماندهاي آراد كوه واقع 
در كهريزك منتقل شده و دفن مي شوند اما آن طور 
كه مسووالن سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
اعالم كرده اند، سلول دفن آراد كوه فقط تا سال جاري 
جوابگوي پسماندهاي پزشكي تهران است هر چند 

كه نوري اين موضوع را رد كرد.
ب��ه نظر مي رس��د، ح��ل اين بح��ران ه��ر روز ابعاد 
پيچيده تري پيدا مي كند و درگير پاس كاري ميان 
سازمان هاي متولي ش��ده و گاه به فراموشي سپرده 
مي ش��ود. وزارت بهداش��تي ها معتقدند، بر اساس 
آيين نامه به وظايف خود عمل مي كنند اما مسووالن 
ش��هرداري نظري مخالف اين ادعا دارند. با اين حال 
مسووالن س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور به 
عنوان نهاد ناظر بر مديريت زباله هاي بيمارس��تاني، 
بر اين باورند كه مديريت اين پسماندها تحت تأثير 
مناقشه بر سر هزينه هاي مديريتي پسماند قرار گرفته 
و الزم اس��ت كه وزارت بهداشت و شهرداري تهران 
براي مديريت پس��ماندهاي بيمارستاني با يكديگر 

توافق كنند.

    قانون چه مي گويد؟
گزارش سازمان بهداشت جهاني حاكي است، بيش از 
40 درصد پسماندهاي بيمارستاني عفوني هستند و 
ساالنه 6 ميليون نفر در جهان به دليل نبود مديريت 
صحيح اين پسماندها جان خود را از دست مي دهند. 
از همين رو، در ايران طبق قانون مديريت پس��ماند 

مصوب سال ۱3۸3 و ضوابط و روش مديريت اجرايي 
پس��ماند پزش��كي مصوب س��ال ۱3۸6، قانونگذار 
صراحت��ا وظاي��ف و تكاليف دس��تگاه ها و نهادهاي 

ذي مدخل را تعيين كرده است. 
اين قانون مي گويد: مس��ووليت نظارت بر مديريت 
پسماندهاي بيمارستاني و چگونگي بي خطرسازي 
پسماندهاي بيمارستاني با وزارت بهداشت است و 
مسووليت تش��خيص حد آاليندگي محيط زيستي 
پسماندهاي بيمارس��تاني برعهده سازمان محيط 
زيس��ت قرار دارد. با اين وجود چند س��الي اس��ت 
كه موض��وع دفن زباله هاي بيمارس��تاني در تهران 
به يك چالش جدي تبديل ش��ده اس��ت، زباله هاي 
بيمارس��تاني و عفون��ي به ح��ال خود رها ش��ده و 
مس��ووالن محيط زيس��ت اين ش��هر معتقدند كه 
زباله هاي بيمارس��تاني به درستي بي خطرسازي و 
دفن نمي ش��ود. تا جايي كه معاون فن��ي اداره كل 
حفاظت محيط زيس��ت اس��تان ته��ران، وضعيت 
پسماندهاي بيمارس��تاني را در حد فاجعه دانسته 

بود .
به گفته بازگير، رييس وقت اداره محيط زيست شهر 
تهران، بيش از ۷ هزار واحد درماني در تهران وجود 
دارد كه ش��امل ۱60 بيمارستان مي شود و بقيه آنها 
درمانگاه، آزمايشگاه و مطب هستند. بر اساس ضوابط 
و قوانين پسماندهايي كه به مركز دفن مي رسند بايد 
توسط دستگاه هاي امحاي موجود در مراكز درماني 
كامال بي خطر و عاري از ميكروب ش��ده باش��ند اما 
متأسفانه بخش عمده اي از اين پسماندها به درستي 
تفكيك و بي خطر نمي شوند. برچسب گذاري كيسه 
پسماندهاي پزش��كي هم ناقص بوده و تمام اينها به 
معني آن است كه توليد كننده پسماند تكليف قانوني 
خود را درست انجام نداده و پيمانكار سازمان مديريت 
پسماند شهرداري هم به درستي عمل نكرده چرا كه 
پسماندهاي پزشكي را قبل از بي خطرسازي تحويل 

گرفته است.

    انواع زباله هاي بيمارستاني
اسماعيل كهرم، بوم ش��ناس و فعال محيط زيست 
نيز در گفت وگو با »تعادل« در اين باره عنوان كرد: 
زباله هاي بيمارستاني بر چند قسم  هستند، مواد زايد 
معمولي كه ش��بيه زباله هاي خانگي بوده و بيش��تر 
مربوط به قس��مت هاي اداري بيمارس��تان هستند 
و از نظر حمل ونقل، مش��كل خاص��ي ندارند و جزو 
مواد زايد خطرناك محس��وب نمي شوند .مواد زايد 
پاتولوژيك، اين زايدات شامل بافت ها و قسمت هاي 
اعضاي مختلف بدن هستند كه در عمل نمونه برداري 
ي��ا كالبد ش��كافي و جراحي ايجاد مي ش��وند . اين 
زايدات به طور بالقوه امكان ايجاد بيماري داش��ته و 
عامل بيماري زا در آنها بسيار زياد است. مورد بعدي 
مواد زايد راديو اكتيو يا اتمي اس��ت كه اين زايدات 
شامل زايدات جامد، مايع و گازي آلوده به مواد راديو 
اكتيو هس��تند. ايزوتوپ هاي مختلف مواد اتمي كه 
در انجام »ايكس ري«، »ام آر اي« و »سي تي اسكن« 

به كار مي رود، از اين دست هستند.
مواد زايد ش��يميايي دس��ته ديگ��ري از زباله هاي 
بيمارستاني اند كه اين زايدات شامل اشكال مختلفي 
از م��واد زايد ش��يميايي ب��وده كه به ط��ور مثال از 
آزمايشگاه ها و فعاليت هايي نظير نظافت و ضد عفوني 
حاصل مي شوند. اين زايدات ممكن است خطرناك 
باشند. طبق موازين بين المللي، خصوصيات سمي 
ب��ودن، خورندگي، قابل اش��تعال ب��ودن، واكنش 

دهندگي، س��رطانزايي باعث طبقه بندي مواد زايد 
ش��يميايي در زمره مواد زايد خطرناك مي ش��وند. 
مواد زايد عفوني ني��ز طبق تعريف مواد زايد عفوني، 
زايداتي هستند كه قادرند حداقل يك بيماري عفوني 

را منتقل س�ازند.
كهرم درباره برخي زباله ه��اي عفوني مانند اعضاي 
بدن و جنين گفت: تا جايي ك��ه مي دانم براي دفن 
اين گونه زباله ها بايد مراحل ش��رعي نيز طي ش��ود. 
نصف بيمارس��تان هاي م��ا داراي تجهي��زات دفع 
زباله هاي بيمارستاني هس��تند. اين زباله ها بايد در 
دستگاه هاي سر پوشيده و مقاوم قرار گيرند. در اروپا 
براي ضدعفوني ك��ردن زباله هاي خطرناك از آهك 
اس��تفاده مي كنند . آهك عالوه بر ضد عفوني كردن 
باعث مي شود تا اعضاي بدن دور ريخته شده سريع 

بپوسد و از بين برود.
او با بي��ان اينكه حدود 90 درصد بيمارس��تان هاي 
تهران بيش از 40 س��ال عمر دارن��د، تصريح كرد: از 
مجموع اين بيمارس��تان ها فقط يك��ي از آنها داراي 
اتاقي براي تفكيك زباله است.در كشورهاي پيشرفته 
براي هر كدام از اين زباله ها كد و دستورالعملي وجود 
دارد كه بر اس��اس آن عمل مي كنند.اين موضوع از 
زمان طاعون اروپا رعايت مي شود .در آن زمان روي 
كشته شدگان آهك ريخته و در قبرهاي عميق دفن 
مي كردند ت��ا ميكروب ها امكان آمدن به س��طح را 
نداش��ته باش��ند.آهك هم باعث مي شود كه اجساد 
زودتر پوسيده شود و ازس��رايت بيماري جلوگيري 

مي شود.
به طور كل��ي در كش��ورهاي ديگر ب��راي زباله هاي 
عفوني و نيز راديواكتي��و برنامه ريزي كرده و هزينه 
خاص��ي در نظر مي گيرند.براي هر يك از وس��ايل و 
تكنيك هايي كه براي عكس��برداري و فيلمبرداري 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند يا حتي باتري ها يك 
كد و دستورالعمل تعريف شده است در حالي كه در 
ايران اين دستورالعمل ها رعايت نمي شود و خود ما 
باتري هاي تمام شده را داخل سطل زباله هاي خانگي 

مي اندازيم.
اين كارش��ناس ارشد محيط زيس��ت ادامه داد: گاه 
شنيده مي ش��ود برخي مراكز درماني تخلف كرده و 
كار بي خطر سازي زباله هاي ويژه را انجام نمي دهند. 
بايد در نظر داش��ت يك عضو ب��دن به دليل بيماري 
قطع مي شود و چنانچه اين بيماري با زباله هاي عادي 
مخلوط شود،  باعث ايجاد بيماري هاي عفوني و شيوع 
امراض مي شود. امراضي كه هيچ وقت منبع آن پيدا 

نمي شود و بسيار خطرناك است.

    نبود عزم راسخ براي حل مشكل 
كهرم با يادآوري اينكه 20 سال پيش درباره امحاي 
زباله هاي بيمارس��تاني صحبت كردم و در اين باره 
هشدار دادم، گفت: واقعيت اين است كه عزم راسخي 
براي حل اين مش��كل وجودندارد. دس��تگاه هايي با 
قيم��ت ۱00 تا 500 هزار دالر وجود دارد كه هر نوع 
زباله اي كه داخل آن قرار داده ش��ود را مي سوزاند و 
خاكس��تر آن را تحويل مي دهد. خاكستري كه هيچ 
گونه ضرر و زياني براي ش��هر و محيط زيست ندارد. 
اما همان طور كه گفتم ع��زم و اراده الزم براي خريد 
چنين دس��تگاه هايي وجود ندارد، زيرا لزومي براي 

انجام چنين هزينه اي نمي بينند.
كهرم ادامه داد: متاسفانه در اين زمينه سهل انگاري 
زياد اس��ت و ناگهان مي شنويم كه آمار سرطان زياد 
ش��ده يا ميزان عمر كاهش يافته است. روزانه ۷هزار 
تن پسماند در تهران توليد مي شود و از بيمارستان ها 
انتظار مي رود كه خود منجر به شيوع بيماري نشوند 

و كار بي خطركردن زباله ها را با دقت انجام دهند.

   كثيف ترين ماده روي زمين
او درباره سايت آرادكوه نيز گفت: شيرابه هاي موجود 
در آرادك��وه كثيف ترين ماده روي زمين اس��ت. اگر 
شيرابه ها را روي الس��تيك بريزيد، خواهيد ديد كه 
ظرف 2 ساعت الس��تيك پودر مي شود. اين شيرابه 
وقتي وارد زمين مي شود راه خود را در زير زمين باز 
مي كند، ريشه تمام گياهان را مي پوساند و به سفره 
آب هاي زير زميني و بعد از آن به زمين هاي كشاورزي 
مي رسد. كشاورز نيز زمين هاي كشاورزي خود را با 
آن آبياري مي كند و من و ش��ما اين س��بزي را ميل 

مي كنيم و به مرور دچار انواع بيماري ها مي شويم.
در مجموع، بيمارس��تان ها و مراكز درماني وظيفه 
بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني و شهرداري 
تهران عهده دار جمع آوري صحيح و دفع درست اين 
پسماندها است. سازمان حفاظت محيط زيست نيز 
وظيفه نظ��ارت بر چگونگي انجام اي��ن فرآيندها را 
دارد. غفلت، پاس كاري هاي مسووالن در اين حوزه 
و انداختن وظايف خود بر شانه ديگران تنها محيط 
زيست و س��المت كش��ور را بيش از پيش به خطر 
مي اندازد. شايد عواقب بي خطر نشدن پسماندهاي 
ويژه و دفع نادرست آنها امسال و سال ديگر خود را 
نشان ندهد ولي در بلندمدت آثار مخربي بر محيط 
زيست و در نتيجه سالمت افراد جامعه مي گذارد كه 
در آن زمان ديگر براي جبران اين خسارت چاره اي 

نداريم.

    به خطر انداختن سالمت جامعه جرم است
الزم به ذكر اس��ت مطابق ماده 6۸۸ قانون مجازات 
اس��المي بي خطر نكردن پس��ماندهاي عفوني و به 
خطر انداختن س��المت، بهداش��ت و محيط زيست 
جامعه جرم است. بنابراين چنانچه يك مركز درماني 
از انجام وظيفه قانوني خود در اين زمينه سر باز زند، 
قوه قضاييه مي تواند ورود پيدا ك��رده و با متخلفان 

برخورد كند. 

  Sat. Jan 11.  شنبه 21  دي 1398   15جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1571  2020 

هواي تهران امروز هم سالم است 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران اعالم كرد كه 
كيفيت هواي پايتخت همچون امروز نيز براي همه 
گروه ها، س��الم خواهد بود. به گزارش اين ش��ركت 
وابسته به شهرداري تهران ايستگاه هاي پارك قائم 
)منطقه ١٨( با ش��اخص ١٥١، فرمانداري شهر ري 
)منطقه 20( با شاخص ١٣٧ و شريف )منطقه ٢( با 
شاخص ١٢٠ بيشترين آاليندگي را در سطح مناطق 
شهر تهران طي 4۸ ساعت گذشته داشتند. همچنين 
ايستگاه هاي پارك شكوفه )منطقه ١٤( با شاخص 
٦١، گلبرگ )منطقه ٨( با ش��اخص ٦٢ و مسعوديه 
)منطقه١٥( كمترين آاليندگي را در سطح مناطق 
تهران طي اين مدت داشتند. »شاخص كيفيت هوا 
)Air Quality Index = AQI( معي��اري براي 
تعيين روزانه كيفيت هوا و ميزان ارتباط آن با سطوح 
س��المتي افراد اس��ت كه به ترتيب از صفر تا 50 در 
شرايط پاك )سبز(، 5۱ تا ۱00 در شرايط سالم )زرد 
و حدمجاز استاندارد يا حد سالمت(، ۱0۱ تا ۱50 در 
شرايط ناسالم براي گروه حس��اس )نارنجي(، ۱5۱ 
تا 200 در ش��رايط ناسالم براي همه )قرمز(، 20۱ تا 
300 در شرايط بسيار ناسالم )بنفش( و 30۱ تا 500 
در ش��رايط خطرناك )ارغواني( تعيين شده است.« 
امسال 25 روز هواي پاك، 20۱ روز هواي سالم، 6۱ 
روز هواي ناس��الم براي گروه هاي حساس )بيماران 
قلبي و ريوي، كودكان، سالمندان و زنان باردار( و پنج 
روز هواي ناسالم براي همه افراد به ثبت رسيده است.

نبود نظارت
روي مراكز درماني كوچك

ي��ت  مدير موض��وع 
پسماند هاي بيمارستاني 
جزو يك��ي از موضوعات 
مه��م در كش��ورهاي 
مختلف جهان به ش��مار 
مي رود و طب��ق آخرين 
دستورالعمل هاي صادر 
ش��ده در س��ال 20۱9 
زباله ه��ا و پس��ماندهاي 
بيمارستاني بايد در همان مبدا از يكديگر جداسازي 
شوند و حداقل در 6 دسته مختلف تفكيك صورت 
گيرد. براي مثال زباله هاي تيز و برنده مانند تيغ ها و 
سوزن ها بايد در سطل هاي مخصوص جداگانه اي از 
زباله هاي راديواكتيو تفكيك شود.  اما ضايعات پزشكي 
چيس��ت، به گفته EPA )آژانس حفاظت از محيط 
زيس��ت(، تعريف زباله هاي پزشكي نسبتا گسترده 
اس��ت و كليه مواد زايد توليد شده در مراكز درماني، 
مانند بيمارس��تان ها، كلينيك ها، مطب پزشكان، 
اقدامات دندانپزشكي، بانك هاي خون و بيمارستان ها 
/ كلينيك هاي دامپزشكي و مراكز تحقيقاتي پزشكي 
و آزمايش��گاه ها را شامل مي شود. براساس آمارهاي 
جهاني بين۱0 تا 52 درصد زباله هاي بيمارس��تاني 
عفوني هستند و حتي در صورت بازيافت نيز ممكن 
اس��ت باعث انتق��ال بيماري هاي واگيردار ش��وند. 
همچنين براثر برخورد س��هوي با زباله هاي عفوني 
2۱ ميليون نفر در جهان به هپاتيت »ب«، دو ميليون 
نفر به هپاتيت »سي« و 260 هزار نفربه HIV، مبتال 
ش��ده اند.  درحال حاضر 90 درصد بيمارستان هاي 
كشور به دستگاه هاي غيرسوز، بي خطر مجهز شده اند 
ولي آيا فقط بيماستان ها هستند كه زباله هاي عفوني 
توليد مي كنند؟ آيا نظارتي روي درمانگاه ها و خانه هاي 
بهداشت در محالت هم صورت مي گيرد؟ آيا تا به حال 
يك مسوول بدون اطالع قبلي و به صورت نامحسوس 
به روند دفع زباله هاي بيمارستاني نظارت داشته است؟ 
متاسفانه هميشه يك سري دستور العمل ها را براي 
دفع زباله هاي بيمارستاني صادر مي كنيم ولي نظارتي 
بر اج��راي آن نداريم و نمي دانيم كه اين قوانين بايد 
توسط كارمندان خدماتي بيمارستان انجام گيرد. فقط 
دستور العمل ها به مديران ارايه مي شود و هيچ كالس 
آموزشي و توجيهي به صورت منظم براي كاركنان 
سطوح پايين تر برگزار نمي شود. معموال اين كاركنان 
زباله هاي همه سطل ها را يكي مي كنند يعني تفكيك 
در مبدا توسط پرستاران و پزشكان صورت مي گيرد 
ولي پس از چند ساعت تمام زباله هاي تفكيك شده 
مجددا در يكجا با هم تركيب مي شوند و به خارج از 
بيمارستان و درمانگاه منتقل مي شوند. پس از انتقال به 
خارج از بيمارستان، زباله ها درگير دو سناريو متفاوت 
مي شوند. يا توسط افرادي در سطل هاي زباله به دو 
دسته زباله هاي خشك و زباله هاي تر مجددا تفكيك 
شده يا توسط ماش��ين هاي حمل زباله جمع آوري 
مي ش��وند.  در هر دو حالت ام��كان انتقال بيماري و 
شيوع آن در جامعه بسيار باالست. حال آنكه مديران 
همچنان فكر مي كنند اين زباله ها طبق دستورالعمل 
در همان بيمارستان در سطل هاي مخصوص تفكيك 
مي شوند. اين موضوع در ادارات و سازمان هاي دولتي 
و خصوصي بسيار ش��ديدتر است. براي مثال مدتي 
است در يكي از ادارات دولتي سطل هاي مخصوص 
تفكيك زباله هاي خشك از زباله هاي تر قرار داده شده 
است و همه كارمندان نيز سعي مي كنند اين موضوع 
را رعاي��ت كنند و تفكيك را در مبدا انجام دهند .  در 
انتهاي روز كارمند خدمات و نگهداشت با يك كيسه 
پالستيك مشكي بسيار بزرگ در دست، محتويات 
همه سطل ها در يك كيسه مشترك ريخته و به سطل 
زباله شهرداري منتقل مي كند. اين سناريو تفكيك در 
مبدا و تركيب در مقصد مي تواند آفت فعلي مديريت 
پسماند در كشور ما باشد. هم اكنون ما نمي دانيم آيا 
وقتي براي ش��ام به آشپزخانه مي رويم و با دستمان 
كليد برق را روشن مي كنيم تا غذا بخوريم، اين كليد 
مي تواند از پالستيك بازيافتي ساخته شده باشد كه 
منتقل كننده بيماري به ما باشد يا خير. يا حتي ظروف 
پالستيكي كه از آنها در طبخ غذا استفاده مي كنيم از 
كجا آمده و با اين مديريت ضعيف پسماند در كشور ما، 
آيا مديريتي بر توليد اين نوع ظروف وجود دارد يا خير؟ 
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نحوه محاسبه قيمت بازاري گوشی هاي وارداتي

كفه سنگين ترازو به نفع واردات رسمي گوشي
گروه دانش و فن|

با آگاهی از قیمت دالری گوشی ها ممکن است این تصور 
ایجاد شود که قیمت گوشی ها در ایران از حاصل ضرب 
این اعداد در قیمت دالر به دست می آید؛ این در حالی 
است که عواملی مانند هزینه گمرک و مالیات بر ارزش 
افزوده و س��ود عمده فروشی و خرده فروشی در قیمت 
نهای��ی آن تاثیرگذار اس��ت. درواق��ع قیمت کاالهای 
وارداتی با همان قیمت ارزی که وارد می شوند، محاسبه 
نمی شود، بلکه با توجه به مسیری که یک کاالی وارداتی 
طی می کند، عوامل مختلف��ی از جمله هزینه حمل و 
نقل و گمرک، بازرگانی و خدمات پس از فروش، سود 
عمده فروشی، سود خرده فروش��ی و مالیات بر ارزش 
افزوده می تواند بر قیمت گوشی اثر بگذارد که بخشی 
از آن به دولت و بخشی به واردکنندگان و فروشندگان 
تعل��ق می گی��رد. از طرفي پ��س از كارش��كني هاي 
واردكنندگان غیررسمي كه از روش هاي مختلفي براي 
واردات گوشي هاي قاچاق استفاده مي كردند و اقداماتي 
كه براي مقابله با این روش ها در نظر گرفته شد،  در حال 
حاضر به نوعی واردات مسافری تلفن همراه جای خود 

را به واردات تجاری داده است.
شرکت واردکننده ابتدا باید گوشی را با دالر آزاد از یک 
شرکت خارجی خریداری کند و زمانی که یک گوشی 
وارد می شود، تعرفه گمرکی برای آن پنج درصد است. 
عالوه بر ای��ن، با توجه به نوع حمل ونقل و بیمه و مدت 
زمان تحویل، یک تا دو درصد نیز به هزینه های آن اضافه 
می ش��ود. پس از ترخیص کاال، واردکننده می تواند با 
توجه به قوانین دارایی و تعزیرات، تا ۱۵ درصد س��ود 
را به مبلغ کاال اضافه کن��د. در این مرحله، واردکننده 
همچنین می تواند عالوه بر این ۱۵ درصد، سه درصد 
بابت خدمات پس از فروش به کاال اضافه کند. مالیات 
بر ارزش افزوده ای که به گوش��ی ها اضافه می شود نیز 
۹ درصد اس��ت که با اضافه شدن این عدد، می تواند به 
قیمتی تبدیل شود که واردکننده آن را به عمده فروش 
تحویل مي دهد. پس از آن عمده فروش می تواند تا سه 
درصد و خرده فروش تا هفت درصد به این مبلغ اضافه 
کند. البته این محاسبات در شرایطی است که کاال به 
ان��دازه کافی در بازار موجود و عرضه و تقاضا همخوانی 
داش��ته باش��د. در برخی ش��رایط که عرضه کمتر از 
تقاضاست، ممکن است سود خرده فروشی تا ۱۵ درصد 
هم افزایش پیدا کند که البته این شرایط معموال مدت 
زیادی ادامه دار نمی ش��ود و با عرضه گوشی، به حالت 
پایدار هفت درصد می رسد. در شرایطی هم ممکن است 
سود عمده فروشی و خرده فروشی، صفر در نظر گرفته 
شود که در آن  صورت می توان حداقل قیمت گوشی را 
متصور ش��د. این بدان معناست که قیمت کمتر از این 
میزان، نشانه قاچاق و قیمت بیشتر نشانه گران فروشی 

اس��ت. البته در مواردی هم شرکت های واردکننده به 
دلیل فضای رقابتی موجود، از ۱۸ درصد هزینه ای که 
می توانند به قیمت گوش��ی ها اضافه کنند، می کاهند 
تا بتوانند گوشی های واردش��ده را در زمان مناسب به 

فروش برسانند.

  كشمكش هاي رجيستري و واردات غيررسمي
طرح رجیس��تری یا شناس��نامه دار کردن تجهیزات 
سیم کارت خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ 
اجرایی ش��د و برخالف گذشته که به دالیلی از جمله 
جعل شناسه IMEI گوشی ها با شکست مواجه می شد، 
این بار با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم کارت به صورت 
همزمان، میزان تخلف از طریق جعل شناسه گوشی را 
به صفر رساند. این موضوع واردکنندگان غیررسمی را 
بر آن داشت که با روشی دیگر، برای واردات گوشی های 
قاچاق تالش کنند که یکی از این راه ها، واردات چمدانی 
گوشی های مس��افری بود؛ پرداخت مالیات بر ارزش 
اف��زوده و معافیت های گمرکی، در بره��ه ای از زمان 
موجب واردات هزاران گوش��ی به اسم مسافری شد و 
همین موضوع مسووالن را به فکر راه چاره انداخت و آن 
دریافت مستقیم کد فعال سازی گوشی مسافری پس 
از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه 
در گمرک بود ک��ه با اتصال گمرک به س��امانه همتا 
امکان پذیر شد. اما این اقدام هم چندان موفقیت آمیز 
نبود و به خرید و فروش اطالعات مسافران و حتی بدون 
آگاهی آن ها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج 
هم شدت گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام 
اربعین، تصمیم جدیدی مبنی بر افزایش تعرفه گمرکی 
گوشی های مس��افری گرفته شد. بدین ترتیب وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن 
همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد 
رساند، همچنین معافیت ۸۰ دالری برای واردات تلفن 
همراه مسافری حذف و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار 
ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه 

مسافری اعمال شود.
در حال��ی ک��ه رون��د واردات مس��افری مطابق میل 
واردکنندگان رسمی و قانونی پیش می رفت، چندی 
پیش حسین غروی رام، رییس انجمن واردکنندگان 
موبای��ل، تبلت و ل��وازم جانبی از مش��کالت و کندی 
رسیدگی به درخواست های ثبت سفارش  و صف های 
طوالنی نوبت رس��یدگی به پروندهای واردات موبایل 
خبر داد که در صورت ادامه این روند، موجب اختالل 

در بازار موبایل خواهد شد.
به همین دلیل با کند ش��دن روند واردات تلفن همراه 
به کش��ور و ابراز نگرانی رییس هی��ات مدیره انجمن 
واردکنندگان موبایل نسبت به احتمال التهاب در بازار 

شب عید با ادامه  این روند، جلسه ای مشترک با کلیه 
ذی نفعان دولتی و خصوصی حوزه موبایل در س��تاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار ش��د که نماینده بانک 
مرکزی، خیال واردکنندگان را از تامین ارز برای واردات 
موبایل راحت کرد. امیرحس��ین ش��کوهی، مدیرکل 
نظارت ارز بانک مرکزی پیش تر نیز از نامه نگاری وزیر 
صنعت با این بانک به منظور تغییر ارز مورد نیاز برای 
واردات تلفن همراه و تامین آن از محل ارز سامانه نیما، 
صادرات یا سپرده واردکننده بنابه درخواست متقاضی 
به کلیه ارزها خب��ر داده بود. همچنی��ن نمایندگان 
وزارت صمت نیز نسبت به تسریع و تسهیل رسیدگی 
به پرونده های ثبت س��فارش شرکت های واردکننده 

موبایل قول مساعد دادند.

  كاهش 10 برابري واردات مسافري
در این راستا امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به تنظیم بازار ش��ب عید و تصمیم سازی برای آینده 
بازار تلفن همراه کشور گفت: »همکاری  دستگاه های 
دولتی و قول مس��اعد آن ها جهت بهب��ود فرایندها، 
امیدبخش اس��ت. با قوت گرفتن این روند همکاری از 

ابتدای سال جاری و اعتماد دولت به بخش خصوصی، 
شاهد تحوالت مهمی در بازار تلفن همراه بوده ایم. شاید 
نقطه عطف آن را بتوان محدودیت های اعمال شده در 
واردات مس��افری که در ابتدای خرداد امسال اعمال 
شد، دانس��ت.« وی با اش��اره به واردات ۱۰ میلیون و 
۵۰۰ هزار دس��تگاه موبایل طی ۹ ماه به کشور گفت: 
»این میزان دس��تگاه از طریق رویه مسافری و تجاری 
وارد کشور شده اس��ت و بخش اندکی از آن نیز شامل 
تولیدات داخلی می شود. این در حالی است که مصرف 
کشور در این بازه زمانی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزاردستگاه 
موبایل بوده اس��ت. تنها در آذرماه سال جاری واردات 
موبایل یک میلیون و ۲۶۵ هزار دستگاه بوده و مصرف 
در این ماه به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه رسیده 
اس��ت. تحلیل ما از بررس��ی داده های موجود و روند 
واردات و مصرف کشور این است که در سه ماه پایانی 
س��ال، حداقل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه موبایل 
وارد کشور خواهد شد. البته این پیش بینی درصورتی 
محقق خواهد شد که شرایط عادی باشد و اختاللی در 
روند تخصیص ارز و ثبت سفارش ها به وجود نیاید. نکته 
حساس و نگران کننده در این مسیر که همواره واردات 
را دستخوش تغییرات می کند، جهش ارز و نوسانات آن 

است. اما اگر ش��رایط مطلوب و پایدار باشد، انتظار آن 
می رود که از اوایل بهمن ماه مصرف موبایل در کشور 

سیر صعودی داشته باشد.«
اس��حاقی همچنین با تاكیدبر از صرفه افتادن واردات 
موبایل با اس��تفاده از رویه مس��افری گفت: »نتیجه 
سیاس��ت گذاری ها و همکاری مستمر واردکنندگان 
در اج��رای سیاس��ت ها منجر به کاه��ش ۱۰ برابری 
اس��تفاده تجاری از رویه مسافری واردات تلفن همراه 
در کشور بوده است. طبق گزارش های دریافتی، آمار 
واردات مسافری از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در 
اردیبهشت ماه امس��ال، به ۱۵۰ هزار دستگاه تا پایان 
آذرماه رسیده است که این اتفاق دستاورد مهمی برای 
فعاالن این حوزه محسوب می شود.« وی ضمن اشاره 
به تغییر معنادار واردات تجاری تلفن همراه به کشور 
گفت: »در فاصل��ه ۹ ماه، واردات تجاری افزایش یافته 
است. آمارها نشان می دهد ۲۰۵ هزار دستگاه موبایل 
در فروردین امسال به صورت تجاری وارد کشور شده 
بود و حاال در پایان آذرماه این تعداد به ۱ میلیون و ۱۱۵ 
هزار دستگاه رسیده است. با مشاهده این روند، به نوعی 
می توان گفت واردات مسافری تلفن همراه جای خود 

را به واردات تجاری داده است.«

فیس بوك باوجود فشارهاي مختلف برخالف توییتر 
و گوگل، تبلیغات سیاس��ي را ممن��وع نمي كند. به 
گزارش مهر به نقل از دیلي میل، فیس بوك همچنان 
در برابر فشار براي ممنوعیت تبلیغات سیاسي مقاومت 
مي كند. طبق ادعاي فیس بوك، این شركت به جاي 
حذف یا محدود كردن تبلیغات سیاسي تصمیم دارد 
دسترسي كاربران به تبلیغات سیاسي طبقه بندي شده 

در فضاي آنالین را تسهیل كند. 
ع��الوه برآن فیس ب��وك ادعا مي كند قص��د دارد به 
كاربران اجازه دهد كنترل خود بر شبكه هاي اجتماعي 
را بیشتر كنند و تبلیغات سیاسي و اجتماعي كمتري 

ببینند. این در حالي است كه هنوز فیس بوك مشخص 
نك��رده براي راس��تي آزمایي تبلیغات سیاس��ي چه 
اقداماتي انجام مي دهد. راب لیترن مدیر محصوالت 
فیس ب��وك در این باره گفت: »ش��ركت نس��بت به 
انتقادات ناش��نوا نیس��ت.« این در حالي اس��ت كه 
ش��ركت هاي فناوري دیگر از جمله گوگل و توییتر 
اع��الم كردند تبلیغات سیاس��ي را محدود مي كنند 
توییتر تبلیغات سیاس��ي را قبل از انتخابات پارلمان 
انگلی��س ممنوع ك��رد و گوگل نیز اج��ازه نمي دهد 
تبلیغ كنندگان در این پلتفرم راي دهندگان را براساس 

تمایل سیاسي شان هدف بگیرند.

فيس بوك تبليغات سياسي را ممنوع نمي كند
شركت پاناسونیك از یك عینك جدید رونمایي كرد كه 
نسبت به عینك هاي كنوني، سبك تر و فشرده تر است. به 
گزارش ایسنا به نقل از انگجت، شركت پاناسونیك از یك 
عینك واقعیت مجازي س��بك و فشرده رونمایي كرد كه 
به گفته این شركت، نخستین نمونه در نوع خود به شمار 
مي رود. این عینك مي تواند ازویدیوهاي HDR پشتیباني 
كند و استفاده از آن در مقایسه با نمونه هاي موجود بسیار 
ساده تر است. این ش��ركت براي آزمایش عینك واقعیت 
مجازي،ویدیوی��ي از س��احل را به نمای��ش درآورد كه با 
كمك یك پهپاد ضبط شده بود. فناوري هاي به كاررفته 
در عینك پاناسونیك توانستند به بهبود كیفیت كلیویدیو 

كمك كنند و تصاویر با كیفیت و صداي عالي ارایه دهند 
كه احساسي واقعي را هنگام دیدن تصاویر به كاربر منتقل 
مي كنند. قسمت دیگرویدیوي نمایشي پاناسونیك، مربوط 

به معابد ژاپن به خصوص مناطقي بود كه بازدیدكنندگان 
امكان ورود به آنها را ندارند. كیفیت باالي اسكن هایي كه 
براي بازسازي تصویر معابد به كار رفته بودند، آنقدر باال بود 
كه مي توانست تجربه اي نزدیك به واقعیت از دیدن معابد 
ارایه دهد. عینك پاناسونیك به خاطر سبك بودن و داشتن 
لنزهاي قابل تعویض، تجربه خوب و راحتي از دیدنویدیوها 
فراهم مي كند و مشكالت متداول بسیاري از هدست هاي 
واقعیت مجازي را ندارد. این عینك در مقایسه با بسیاري از 
عینك هاي واقعیت مجازي دیگر، بسیار پیشرفته تر به نظر 
مي رسد و مانند عینك هاي دیگر براي ماندن روي چشم، 

به كمك تجهیزات دیگر نیاز ندارد.

رونمايي از آينده واقعيت مجازي با يك عينك جديد

گوش��ي هاي اندرویدي ارزان قیمت كه با پشتیباني 
دولت امریكا براي اقشار كم درآمد این كشور در نظر 
گرفته ش��ده اند، با بدافزار چیني به دس��ت مشتري 

مي رسند. 
به گزارش دیجیاتو به نقل از اسلش گیر، این گوشي ها 
توسط برند ناشناخته UMX ساخته شده و توسط 
اپرات��ور »ویرجین موبایل« تح��ت عنوان طرحي به 
نام Assurance Wireless به مشتریان واگذار 
مي شوند. این طرح توسط دولت امریكا تأمین مالي 
شده و در قبال پرداخت ۵۳ دالر، دو هدیه ناخواسته 
)بخوانید بدافزار( به مش��تري تحویل داده مي شود. 
 Wireless Updater اول��ي نرم افزاري ب��ه ن��ام
است كه در ظاهر گوشي را به روزرساني مي كند، ولي 
به شكل پنهاني قابلیت نصب اپلیكیشن بدون اجازه 
كاربر را دارد. واضح است كه از این ویژگي براي نصب 
بدافزارهاي بیشتر استفاده خواهد شد. بدافزار دوم در 
بخش تنظیمات گوشي پنهان شده و وظیفه آن نصب 

بدافزار دیگري به نام HiddenAds است. كاربر در 
صورتي كه تمایلي به دریافت به روزرساني براي گوشي 
Wireless Up�دداشته باشد، مي تواند اپلیكیشن 
dater را حذف كند؛ ولي پاك كردن اپ دوم گوشي را 
تقریبًا از كار مي اندازد. نكته جالب اینكه هر دو بدافزار 
و گوشي UMX توس��ط چین توسعه داده شده اند. 
احتمال دارد ویرجین موبای��ل و دولت امریكا از این 
موضوع بي خبر بوده اند كه با توجه به ترس این كشور 

از محصوالت ساخت چین عجیب به نظر مي رسد.

كشف بدافزار چيني در گوشي هاي ارزان قيمت 
طبق اعالم موزیال )ش��ركت س��ازنده فایرفاكس( 
تازه ترین نس��خه این مرورگر به همراه پچ مربوط به 
یك آسیب پذیري كلیدي و مهم كه هم اكنون توسط 
برخي هكرها مورد سوءاستفاده قرار مي گیرد، منتشر 

شده است. 
به گزارش دیجیاتو به نقل از سي نت، براساس اعالم 
سازمان امنیت زیرساخت و امنیت سایبري امریكا 
این آس��یب پذیري به هكرها امكان مي دهد كنترل 
سیس��تم ش��ما را در دس��ت بگیرند. البت��ه موزیال 
پچ مرب��وط به این آس��یب پذیري ج��دي و مهم را 
منتشر كرده اس��ت و آپدیت ها را به صورت خودكار 
در اختی��ار كاربرانش قرار مي ده��د. در مواردي كه 
آسیب پذیري ها به بروز آس��یب ها و خطرات جدي 
منجر مي ش��وند به آپدیت هاي بس��یار س��ریع نیاز 
خواهد بود و آن طور كه متخصصان امنیت سایبري 
مي گویند ب��ه روز نگه داش��تن نرم افزاره��ا یكي از 
مهم ترین گامي اس��ت كه كاربران براي حفاظت از 

خود در برابر هكرها مي توانند انجام دهند. سخنگوي 
موزی��ال در بیانیه خبري خ��ود پیرامون این آپدیت 
 ۳۶۰ Qihoo آورده است: »شركت امنیتي چیني
از كشف یك آس��یب پذیري در فایرفاكس خبر داد 
كه امكان انجام حمالت سایبري هدفمند روي یك 
شبكه بومي را میسر مي كرد. بالفاصله بعد از انتشار 
این گزارش ما ش��روع به ارایه آپدی��ت جدید براي 
فایرفاك��س كردیم تا این آس��یب پذیري امنیتي را 

حداكثر ظرف یك روز از بین ببریم.« 

طبق گزارشي كه وب س��ایت ZDNet در این باره 
منتشر كرده این آس��یب پذیري در اصل نوعي باگ 
مموري محس��وب مي ش��ود كه به هكره��ا امكان 
مي دهد كدهاي مورد نظرشان را روي سیستم هك 

شده اجرا كنند. 
موزیال اشاره نكرده است كه آیا فرد یا افرادي از این 
آسیب پذیري استفاده كرده اند یا خیر یا اینكه هكرها 
با كمك این باگ چه اهدافي را هدف حمله سایبري 
قرار داده اند. براي اطمینان از اینكه از تازه ترین نسخه 
فایرفاكس استفاده مي كنید كافي است مرورگر خود 
را باز كنید، سپس روي آیكون فایرفاكس در منوي 
 About Firefox باالیي كلیك كنید و بعد گزینه

را انتخاب كنید. 
درادامه یك پنجره پاپ آپ براي ش��ما باز مي شود و 
مي توانید بفهمید از كدام نسخه این مرورگر استفاده 
مي كنید. اگر نس��خه مرورگر ش��ما قدیمي بود به 

صورت خودكار به روز مي شود.

كشف آسيب پذيري خطرناك در فايرفاكس

كاربران توییتر به زودي مي توانند خودشان تعیین كنند 
چه كسي به توییت هاي آنها پاسخ دهد. به گزارش زومیت 
به نقل از ناین توفایومك، توییتر مشغول اعمال تغییراتي 
در پلتفرم خود است تا آن را به فضاي مطلوب تري براي 
كاربران تبدی��ل كند. توییتر به دنبال بهبود س��المت 
مكالمات در پلتفرم خود است. به همین منظور، این شبكه 
اجتماعي به دنبال اضافه كردن گزینه هاي جدیدي به 
پلتفرمش اس��ت كه به كاربر این امكان را مي دهد قبل 
از  ارسال توییت، تعیین كند چه كساني اجازه خواهند 
داشت به آن توییت جواب دهند. این قابلیت جدید با نام 
 »)Conversation Dynamics( پویایي مكالمات«
به توییتر اضافه خواهد شد. به كمك این قابلیت، توییت 
با چهار روش به انتخاب كاربر منتش��ر خواهد شد: اول 

روش جهاني )Global( ك��ه همین تنظیمات فعلي 
است و هر كاربري كه توییت را ببیند، مي تواند به آن پاسخ 
دهد. دومین روش، گروهي )( Group است كه در آن 
افرادي كه دنبال مي ش��وند و كاربراني كه كاربر منشن 
مي كند، اجازه پاسخ  به توییت را دارند. روش سوم پنل 
)Panel( است و فقط كاربراني كه كاربر منشن مي كند، 
مي توانند به توییت پاسخ دهند. روش آخر هم هیچ كس 
)Nobody( اس��ت و هما ن طوركه از ن��ام این گزینه 
مشخص است، به هیچ كاربري اجازه  پاسخ به توییت را 
نمي دهد. همچنین، تنها درصورتي كه حساب كاربري 
عمومي باش��د، كاربران مي توانند تویی��ت را نقل قول 
كنند. با اس��تفاده از قابلیت جدید، سیستم پاسخ دهي 
در این پلتفرم تا حد زیادي در كنترل كاربر قرار خواهد 

گرفت. اضافه شدن چنین قابلیتي به توییتر ایده جدیدي 
نیست. براي نمونه، فیس بوك در پلتفرم خود به كاربران 
این امكان را مي ده��د به روزرس��اني هاي رویدادهاي 
خود را براي مخاطبان مختلفي به اش��تراك بگذارند؛ 
به گونه اي كه هر ش��خص روزانه با بازدید از رویدادهاي 
به اشتراك  گذاشته شده   ش��ما، با بخش هاي تازه اي از 
شخصیت تان آشنا شود. این در حالي  است كه اینستاگرام 
قابلیت هاي چنین دقیقي ندارد و تنها قابلیت فیلتركردن 
كامنت ها را براي كاربران امكان پذیر كرده است. دراصل، 
موضوع س��المت گفت وگو و مكالمات در رس��انه هاي 
اجتماعي مس��اله اي بس��یار مهم و توییتر نیز به دنبال 
پیاده س��ازي آن اس��ت. البته به محض اینكه شبكه ها 
گزینه هاي بیشتري براي كنترل محتواي كاربران ارایه 

 مي كنند، منتقدان سانسور نیز شروع به انتقاد مي كنند.
توییتر هنوز زمان مشخصي براي ارایه  عمومي این قابلیت 
اعالم نكرده، اما مشخص است درابتدا به صورت آزمایشي 
براي برخي از كاربران فعال خواهد شد. به گفته كیوان 
بیك پور، مدیر اجرایي توییتر، انگیزه و هدف پشت این 
قابلیت این است كه به كاربران امكان كنترل بیشتر در 
توییت ه��اي خود را بدهد. او درای��ن زمینه اظهار كرد: 
»مهم ترین ه��دف این قابلیت موضوع كنترل اس��ت. 
مي خواهیم روي موضوع نویسندگان كنترل بیشتري 
ایجاد كنیم و فكر مي كنیم نمونه ه��اي فراواني درباره  
چگونگي نحوه ارتباط میان افراد در زندگي وجود دارد. 
در حال حاضر، مكالمه و گفت وگوي عمومي در توییتر 
این گونه است كه شما توییتي منتشر مي كنید و همه 

كاربران مي توانند آن را ببینند و نظر خود را پایین توییت 
مذكور بنویسند یا اینكه در بخش پیام هاي خصوصي، 
مي توان با دیگران گفت وگو كرد. بنابراین، طیف كاملي 
از گفت وگوها وجود دارد كه هنوز در توییتر نمي بینیم.« 
درهمین  زمینه، مي توان به قابلیت مخفي كردن پاسخ ها 
)Hide Replies( اشاره كرد كه توییتر ماه گذشته آن  را 
معرفي كرد. كاربران با بهره گیري از این قابلیت، مي توانند 
برخي از پاس��خ ها را مخفي كنند. ویژگي مخفي كردن 
پاسخ ها به این معني است كه كاربران مي توانند پاسخ ها را 
از كانون توجه خارج و مخفي كنند. پاسخ هاي پنهان شده 
دیگر به صورت مس��تقیم زیر توییت نیس��تند، اما اگر 
كاربران سعي كنند آنها را ببینند، مي توانند آنها را داخل 

بخشي اختصاصي مشاهده كنند.

امكان  محدود كردن پاسخ ها در توييتر
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برخي از عجيب ترين 
 CES 2020 ابداعات در

درحال��ي ك��ه س��رتیتر اخب��ار بزرگ تری��ن 
نمایش��گاه تكنولوژي جهان معموال متعلق به 
گوشي هاي همراه، گجت هاي هوشمند خانگي 
و تلویزیون ه��اي غول آساس��ت، CES همواره 
جایي براي ب��روز گجت هاي عجیب و غریب نیز 
هست. به گزارش دیجیاتو، دهه جدید میالدي از 
همین حاال با ربات هاي نامتعارف و دستگاه هایي 
كه اتصال ش��ان ب��ه اینترنت آنقدره��ا ضروري 
نیست شروع شده است، هرچند بسیاري از این 
محصوالت احتمااًل هیچ وقت روش��نایي روز را 

ندیده و به دست مشتریان نرسند.
  شير روشويي صوتي

ظاه��راً ترند تجهیز هرچیزي كه بش��ریت تا امروز 
اختراع كرده به قابلیت تشخیص صدا تمامي ندارد 
و در CES امسال فهمیدیم كه حتي از استراق سمع 
توسط شیر روشویي دستشویي هم در امان نخواهیم 
ب��ود. كمپاني امریكایي موئ��ن )Moen( در هفته 
اخیر شیرهایي براي روشویي را به نمایش درآورد كه 
بسته به درخواست كاربر، مقدار مشخصي از آب را با 
دمایي معین دفع مي كنند. سخنگوي این كمپاني 
مي گوید: »موئن در حال ایجاد انقالبي در نحوه تفكر 
مصرف كنندگان نسبت به مصرف آب در خانه هاي 
آنهاس��ت«. البته به كار ب��ردن واژه انقالب براي این 

فناوري شاید كمي زیادي باشد.
  گربه  تحويل غذا

ربات بالبات )BellaBot( رباتي براي تحویل غذاست 
كه مي تواند تا س��قف ۱۰ كیلوگرم غذا را به دس��ت 
مشتریان گرسنه رستوران ها برساند. بعد از دریافت 
سفارش تان، مي توانید حتي پشت گوشش را بخارانید 
و جواب تان را با لبخندي از سر رضایت مي دهد. اما 
ش��ورش را در نیاورید، چون آن طور كه سازندگان 
مي گویند ممكن است »عصباني شود و یادآوري كند 
كه نباید مزاحم كارش شوید«. در كل از بي اعصابي گاه 

و بي گاهش كه بگذریم، ربات مفیدي است.
  تلويزيون گردان سامسونگ

تلویزیون ها معموال عجیب ترین چیزهایي نیستند 
كه در س��الن نمایش CES یافت مي شود، اما اگر از 
تلویزیوني بگوییم كه به صورت خودكار وارد حالت 
عمودي مي شود، موضوع فرق خواهد كرد. تلویزیون 
Sero سامسونگ همین حاال در كره جنوبي عرضه 
شده و طراحي اش به گونه اي است كه قادربه نمایش 
ویدیوهاي عمودي مانند ویدیوهاي اینس��تاگرام و 
تیك تاك، از روي موبایل روي بزرگ ترین نمایشگر 
خانه باشد. در تئوري: تلویزیوني كه گاهي مي چرخد. 
در واقعیت: تلویزیوني كه امیدواریم از روي میز نیفتد.

  ساب ووفر پوشيدني
یك نفر در شركت BassMe یك روز به سرش زده 
كه بیایید كاري كنیم كه مردم واقعًا قادر به احساس 
كردن موسیقي باشد. این طور شد كه گجتي ساختند 
كه روي جناغ سینه قرار گرفته و صدایي با فركانس 
پایین پخش مي كند؛ به عبارت دیگر قفس��ه سینه 
شما قرار است نقش ساب ووفر ارگانیك را ایفا كند. 
خیلي بعید است كه مردم حاضر به بستن این گجت 
به سینه خود باشند تا آهنگ متال مورد عالقه شان 
را گوش كنند، اما تمركز تبلیغاتي BassMe روي 
گیمینگ در محیط واقعیت مجازي كاماًل منطقي به 
نظر مي رسد. برخي سینماها در فرانسه همین حاال 
از این تكنولوژي استفاده مي كنند و داوران CES هم 

جایزه نوآورانه ترین محصول را به آن دادند.
  الكسا، اين  بار در حريم شخصي 

برخي مي گوین��د بهترین ایده ها در حمام ش��كل 
مي گیرند  و از این پس با حضور الكسا در حمام منزل 
مي توانید تمام ایده هایتان را روي كاغذ بیاورید و آنها 
را از یاد نبرید. سردوش��ي Kohler Moxie یكي 
از تازه ترین دستگاه هاي عجیبي است كه با دستیار 
صوتي الكسا ادغام شده و گوش دادن به موسیقي هاي 
مورد عالقه تان را در هر جایي )و منظورمان دیگر واقعًا 
هرجایي است( امكان پذیر مي كند. این دستگاه قرار 
است طي سال آتي میالدي در دسترس مشتریان 
ق��رار بگیرد و هر زمان كه به الكس��ا متصل باش��د، 
عمر باتري ۵س��اعته خواهد داشت. سازندگان این 
دوش مي گویند: »حمام ك��ردن هیچ وقت اینقدر 

سرگرم كننده نبوده.«
  توپ تنيس دوست داشتني 

اگر اسپیكرهاي هوشمند اندكي گران قیمت به نظر 
مي رسند، مي توان یك توپ تنیس را جایگزین آنها 
كرد. گجت بالي )Ballie( سامسونگ یك ربات همراه 
است كه در منزل شما قل مي  خورد و مي پلكد. این 
ربات كروي ش��كل از دوربین داخلي بهره مند شده، 
قادر به تش��خیص فرمان هاي صوتي است و با دیگر 
دستگاه هاي هوشمند خانگي شما تعامل مي كند. 
سامسونگ مي گوید این توپ یك همراه تكنولوژیك 

مناسب براي حیوان خانگي شما هم خواهد بود. 
  پايشگر وضعيت هولناك

لومي )Lumi( یك سیستم مانیتورینگ نوزاد است 
كه یكي از سنس��ورهاي آن به پوشك نوزاد متصل 
مي ش��ود و به كمك یك دوربین هوشمند، عادات 
خ��واب او را پای��ش مي كند. ضمنا وقت��ي كه نوزاد 
خراب كاري مي كند هم اعالني براي والدین ارسال 
خواهد شد. افزودن یك دكمه به پوشك فرزندتان 
احتماال عجیب باشد، اما اگر احساس راحتي بیشتري 
به او بدهد و از مسموم شدن فضاي خانه جلوگیري 

كند قطعا ارزشش را دارد.
  بالشت ضد خروپف

بیش از نیمي از جمعیت جهان، حداقل براي مدتي 
در زندگي اش خروپف مي كند، بنابراین اصال بعید 
نیست كه شما هم جزو كس��اني باشید كه شب ها 
با ص��داي خروپف كس��ي دیگر به خ��واب مي  رود. 
شركت تن مایندز )Tenminds( مي خواهد به این 
جنایت علیه بشریت خاتمه بدهد. بالشت موشن پیلو 
)Motion Pillow( ش��ركت ك��ره اي به محض 
تشخیص خروپف، چهار كیسه هوا را از داخل به كار 
مي اندازد كه بسته به محل قرارگیري سر شخص، باد 

یا توخالي مي شود تا خروپف خاتمه یابد. 
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سرپرست وزارت جهاد كشاورزي در سفر استاني:

دولت به دنبال توسعه كشت گلخانه اي است

اقتصادداني كه مي خواهد سرمايه داري را مرمت كند

گروهبنگاهها|
توس��عه كش��اورزي يكي از اركان اصلي بحث توس��عه در 
كش��ورمان اس��ت؛ راهبردي كه تالش مي كن��د از طريق 
خودكفايي در توليد محصوالت استراتژيك زمينه وابستگي 
ايران به ساير كشورها را مسدود كند. بر اساس اين دورنماي 
كلي اس��ت كه پروژه هاي خودكفايي در توليد محصوالت 
استراتژيكي مثل گندم؛ برنج و... در كشورمان كليد مي خورد؛ 
ديروز سرپرس��ت وزارت جهاد كش��اورزي در جريان سفر 
استاني كه به كرمانشاه داشت با اشاره به رشد بيش از ۹ هزار 
هكتاري گلخانه هاي كشور گفت: » دولت به دنبال توسعه 
كش��ته گلخانه اي و افزايش بهره وري در بخش كشاورزي 
است.« عباس كشاورز در نشست كارگروه اقتصاد مقاومتي 
در كرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: »در شروع دولت تدبير 
و اميد هشت هزار و ۷۰۰ هكتار گلخانه در كشور داشتيم كه 
اكنون اين آمار به ۱۷ هزار و ۴۰۰ هكتار رسيده است.« وي 
با انتقاد از كندي رشد سطح زيركشت گلخانه هاي كرمانشاه 
گفت: ناتواني استان كرمانشاه در افزايش كشت گلخانه اي 
بايد جبران شود. اما پرسشي كه با اين توضيحات به اذهان 
عمومي خطور مي كند آن است كه اهميت كشت گلخانه اي 
در شمايل كلي بحث توسعه در كشورمان چيست؟ و از چه 
طريقي مي توان افزايش دامنه كشت گلخانه اي را عاملي موثر 
در توسعه كش��ور قلمداد كرد؟ بر اساس اعالم كارشناسان 
توليدات گلخانه اي به عنوان يكي از بخش هاي مهم كشاورزي 
و به منظور بهره گيري از حداقل منابع توليد و حصول درآمد 
مكفي براي توليدكنندگان مطرح است، همچنين محققان، 
طرح هاي پژوهشي خود را مي توانند در محيط گلخانه به 
سبب امكان كنترل شرايط محيطي بخوبي اجرا كنند. ضمن 
اينكه بسته به اقليم و شرايط خاك هر منطقه مي توان شرايط 
كشت گلخانه اي را در كشور فراهم آورد. از سوي ديگر، تجربه 
كش��اروزي گلخانه اي در كشور نشان داده كه شرايط آب و 
خاك ايران مستعد كاشت محصوالتي همچون خيار، گوجه 
فرنگي، فلفل، توت فرنگي و صيفي جات است. موضوع مهم 
كليدي ديگر در اين زمينه بازار صادراتي قابل توجهي است 
كه محصوالت گلخانه اي در سطح منطقه اي و بين المللي از 
آن برخوردار است و چنانچه دامنه توليد اين محصوالت در 
كشورمان افزايش پيدا كنند؛ بدون ترديد مي توان بازارهاي 
صادراتي افزون تري را به دست آورد. بر اساس اين درونماي 
كلي است كه دولت تالش مي كند از طريق سرمايه گذاري 

در اين بخش ارزش افزوده بيشتري را متوجه كشور كند. 

نقشكشاورزيدراشتغالزايي
سرپرست وزارت جهاد كشاورزي با تاكيد بر اينكه اگر شغل 
و صادرات بخش كشاورزي مي خواهيد بايد حتما گلخانه 
ايجاد كنيم، عنوان كرد: هر هكتار گلخانه ۱۰ شغل مستقيم 

ايجاد مي كند. در كشور سالي ۲ هزار و ۵۰۰ هكتار گلخانه 
ايجاد مي كنيم كه سهم استان كرمانشاه تنها سالي ۲۰ هكتار 
است. از پروژه هايي كه در استان كرمانشاه فعال هستند راضي 
نيستم زيرا اين پروژه ها غالبا به نوعي دولتي هستند.كشاورز 
در ادامه توضيح داد: اگر مي خواهيم طرح هاي كش��اورزي 
به اشتغالزايي منجر شوند بايد مشاركت بخش خصوصي 
را افزايش دهيم. او، شرايط كرمانشاه را در بحث كشاورزي 
ويژه دانست و گفت: بارندگي استان كرمانشاه ۲ برابر كشور 
است و اين استان از دشت هاي حاصلخيز بهره مي برد. وي از 
پروژه توسعه آب هاي غرب كشور به عنوان يك امتياز جديد 
براي كرمانشاه ياد كرد و گفت: در طرح گرمسيري كرمانشاه 
صاحب رودخانه اي دايمي با ۴۵ متر مكعب در ثانيه گذر آب 
مي شود. سرپرست وزارت جهاد كشاورزي افزود: دانشگاه 
و بخش خصوصي كمك كند و طرح هاي جديدتري براي 
اس��تفاده بهتر از سامانه گرمس��يري ارايه كنند.كشاورز، 
دامپروري را نيز از ديگر فرصت هاي توسعه كرمانشاه دانست 
و گفت: نژاد قوچ كرمانشاه مي تواند باعث اصالح نژادها و ايجاد 
نژادهاي جديدي براي تولد گوشت و محصول بيشتر در اين 
استان شود. وي توسعه صنعت در كرمانشاه را نيز ضعيف 
دانست و اظهارداشت: در اين استان حتي كارخانه چغندر 
نيز توسعه پيدا نكرده است و ۲ كارخانه موجود نيز بازدهي 
ندارد. سرپرست وزارت جهاد كشاورزي توضيح داد: با توجه 
به سودآوري توليد شكر و قند بايد از اين صنعت در استان 
حمايت كنيم.وي با تاكيد بر اينكه نقش بخش خصوصي در 
كشاورزي بايد بيشتر شود، گفت: هرچقدر در توان داريم بايد 
در خصوصي كردن بخش كشاورزي به كار گيريم.سرپرست 
وزارت جهاد كشاورزي عنوان كرد به دنبال اين هستيم كه 
حتي بخش��ي از وظايف خدماتي دولت در كشاورزي  را به 

بخش خصوصي واگذار كنيم.

تهيهالگويواحدكشتدركشور
كشاورز در بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان كرد: 
يك الگوي واحد كشت در كشور تهيه و نهايي شده است تا هر 

ساله سطح زيركشت هر محصول مشخص شود.
وي تاكيد كرد: بايد توليدات بخش كشاورزي متناسب با 
بازار و ميزان مصرف داخلي و صادرات باش��د و راهكارهاي 
مختلف از خام فروش��ي جلوگيري كرد. سرپرست وزارت 
جهاد كش��اورزي در بخش ديگري از صحبت هاي خود بر 
ايجاد ساختاري مناسب براي استفاده از طرح گرمسيري 
تاكيد كرد و گفت: س��رمايه هايي ملي كه براي اين طرح 
صرف ش��د بايد براي مردم تبديل به پول و سرمايه شود. 
توافقي با اتاق بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي انجام شده 
اس��ت تا ميزان بهره وري آب در سطح كشور افزايش پيدا 
كند؛ اتاق هاي بازرگاني دبير اجرايي اين توافق در استان ها 

هستند. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود در رابطه 
با ممنوعيت صادرات برخي از محصوالت كشاورزي همچون 
مرغ گفت: برخي از كاالها همچون گوشت مرغ از ارزهاي 
دولتي براي تامين دان و ديگر مصارف استفاده مي كنند تا 
قيمت اين محصول در كشور ثابت بماند از اين رو نمي توانيم 
اجازه دهيم اين ارزهاي دولتي براي صادرات صرف ش��ود 
و عده اي از سود آن استفاده كنند.سرپرست وزارت جهاد 
كشاورزي عنوان كرد: اين آمادگي وجود دارد تا در صورت 
تمايل توليد كننده به اس��تفاده تمام و كم��ال از ارز آزاد و 
استفاده نكردن از يارانه براي صادرات اقدام كنند. كشاورز، 
باغ هاي كرمانشاه را نيز سرمايه خوبي براي توسعه دانست و 
گفت: با توجه به سرمايه گذاري باال و ديربازده بودن باغداري 
بايد با مطالعه دقيق در اين زمينه وارد شويم و پس از توليد 
محصول بازاريابي قدرتمندي داشته باشيم.وي همچنين از 
توسعه كشت ديم به عنوان يك فرصت ياد كرد و گفت: در 
بخش كشت ديم عالوه بر محصوالت سابق مي تواند دانه 
روغني، علوفه و برخي از س��بزيجات را در كرمانشاه توليد 
كنيم.سرپرست وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با افزايش 
قيمت خريد تضميني گندم گفت: به عنوان نماينده دولت 

نمي توانم در زمين��ه افزايش قيمت گندم كاري كنم؛ زيرا 
افزايش خريد گندم به معني افزايش قيمت آرد يارانه اي و 

نان است كه اين كار امكان پذير نيست.

ضرورتافزايشكيفيمحصوالت
اما براي يافتن بازاره��اي صادراتي در حوزه محصوالت 
كشاورزي بايد توجه داشت كه عامل كيفيت يك متغير 
اثرگذار در رشد پايدار صادراتي است. در همين خصوص 
مدير گروه باغباني دانش��كده كشاورزي دانشگاه تبريز 
مي گويد: افزايش كيفيت محصول توليدي از مهم ترين 
مزاياي توليد محصوالت گلخانه اي قلمداد مي شود. سيد 
جالل طباطبايي افزود: فضاي گلخانه اي به صورت كنترل 
ش��ده بوده و با مديريت دقيق مي توان با توليد محصول 
س��الم و عاري از مواد آلوده  كننده عالوه بر دستيابي به 
محصول كيفي به بهره وري مصرف آب نيز دست يافت. 
وي از ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي كارآموختگان 
كشاورزي گفت و تشريح كرد: ايجاد فرصت هاي شغلي 
مناسب براي جوانان و كارآموختگان كشاورزي و استفاده 
از اوقات فراغت كشاورزان در فصل هاي پاييز و زمستان 

را بايد از مهم ترين مزاياي كشت هاي گلخانه اي قلمداد 
نماييم.مدير گروه باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه 
تبريز يادآور ش��د: امكان كنترل عوامل نامساعد جوي، 
بيماري ها و آفات در محيط گلخانه نسبت به فضاي آزاد 
آسانتر است. طباطبايي با اشاره به ملزومات موفقيت در 
توليد محصوالت گلخانه اي تاكيد كرد: آموزش تخصصي 
و نياز ب��ه مهارت عملي از ملزوم��ات موفقيت در توليد 
محصوالت گلخانه اي است.استاديار دانشكده كشاورزي 
دانشگاه تبريز نيز به ايسنا گفت: محصوالت حاصل شده 
از كشت گلخانه اي به علت كنترل عوامل موثر در توليد 
داراي كيفيت باالتري بوده و امكان صادرات به خارج از 
كشور را فراهم ساخته و مي توانيم اين توليدات را تأثيرگذار 
در افزايش صادرات غيرنفتي بدانيم.جابر پناهنده افزود: 
نياز به مراقبت دايمي برخالف كشت در هواي آزاد كه با 
مراقبت كمتر مي توان به سود قابل توجهي دست يافت در 
كشت گلخانه اي حتي لحظه اي غفلت مي تواند خسارت 
جبران ناپذيري وارد كند.وي تشريح كرد: توليد در گلخانه 
از راهكارهاي موثري است كه مي تواند منجر به افزايش 

كارآيي مصرف آب و توليد مواد غذايي شود. 

بعدازظهر يك روز ماه مي س��ال ۲۰۱۹، مازوكاتو در يك 
سالن س��خنراني لبالب ُپر در كالج لندن كنار ديويد ويلتز 
نشس��ت. ماريانا بلند ش��د و خود را به مخاطبان معرفي 
كرد. س��پس به يك دسته گزارش زردرنگ صدصفحه اي 
روي ميز اش��اره كرد. روي جلدش نوشته بود: »استراتژي 
صنعتي ماموريت گرا براي انگلستان.« او گفت: »طي يك 
سال گذشته، مشغول اين بوده ايم. سخت تالش كرده ايم و 

نتيجه اش اين شده است.«
دقيقا يك سال قبل از آن، نخست وزير وقت انگلستان ترزا مي 
 يك سخنراني در رصدخانه جوردل بنك درباره استراتژي 
صنعتي جديد حكومت كرد كه حول چهار چالش عظيم 
مي چرخيد: رشد پاك، تحّرك، سالخوردگي در سالمت، 
و هوش مصنوعي. مي براي هر چالش يك ماموريت معرفي 
كرد: نصف كردن مصرف انرژي در ساختمان هاي جديد تا 
سال ۲۰۳۰؛ استفاده از هوش مصنوعي براي متحول كردن 
درمان بيماري هاي مزمن؛ ۵ سال افزايش مدت زندگي سالم 
و مستقل؛ طاليه دار شدن در ساخت وتوليد ماشين هايي 
بدون انتشار آالينده تا سال ۲۰۴۰. همه اينها پيامد مستقيم 
تأثيراتي بود كه مازوكاتو بر وزير كسب وكار وقت دولت يعني 
ِگِرگ كالرك داشت. چندين ماه قبل، كالرك با مازوكاتو 
تماس گرفت تا با سياس��ت هاي ماموريت گرا بيشتر آشنا 
شود. مدتي بعد هم از او خواست همراه با ويلتز رييس يك 
كميسيون شود و تيم هاي ماموريت داِر ميان وزارتخانه اي را 

هماهنگ كند. دارپا الهام بخش اين كار بود.

طي يك سال، كميسيون هرماه جلسه داشت. رينر كتل، 
معاون مدير آي آي پي پي، مي گويد: »ما ديديم كه اجرايي 
كردن پنج معياري كه ماريانا براي ماموريت ها مشخص كرده 

بود، سخت تر از آني است كه انتظار مي رفت.«
مثال اين كميسيون به نتيجه رسيد كه ماموريت مربوط به 
آينده تحّرك، بلندپروازانه نيس��ت و بيش از حد در وزارت 
ترابري متمركز شده است. كتل مي گويد: »آن هدف به هر 
حال محقق مي شد. ما سراغشان رفتيم و گفتيم كه هدفي 
كوچك را نشانه رفته اند. و شديدا غافلگير شديم: چون آنها 

نقد ما را پذيرفتند.«
در باب س��الخوردگي در س��المت، در تعريف »سالمت« 
مشكل داشتند. مازوكاتو مي پرسد: »اصال چطور سالمت 
را اندازه مي گيريد؟« در ابتدا سناريوي يك بيمار مبتال به 
آلزايمر را در نظر گرفتند كه در خانه اش كامال مستقل است و 
فناوري هاي پيشرفته او را ياري مي كنند. ولي رهبر ماموريت، 
اين ايده را نپسنديد. او پرسيد: »چرا اينقدر وسواس استقالل 
داشته باشيم؟ چطور است به جاي استقالل، سراغ پرورش 

وابستگي متقابل برويم؟«
در باب آينده تحرك، موس��يقي داني به نام برايان اينو كه 
يكي از مشاوران موسسه بود، اين پيش فرض را زير سوال 
ُبرد كه هدف فقط سريع تر رسيدن از نقطه الف به ب است. 
»چطور است به اين فكر كنيم كه آرام تر برويم و قدر زندگي 

را بدانيم؟«
در همكاري يك ساله ميان آي آي پي پي و وايت هال، مازوكاتو 

و تيمش سلسله كارگاه هايي پيرامون نظريه سياست هاي 
ماموريت گرا براي كارمندان وايت هال برگزار كردند. مازوكاتو 
مي گويد: »باالخره دايما به آنها مي گويند از سر راه كنار بروند 
و نوآوري را خفه نكنند. اين وضع ممكن است افسرده كننده و 
غم افزا شود. وقتي برويم و يك روايت متفاوت از ماموريت هاي 
بلندپروازانه و روياپردازي درباره كارهاي عظيم به آنها بدهيم، 
چشمانشان روشن مي شود. گاهي احساس مي كردم انگار 

مربي زندگي ام.«
ولي برخي از گفت وگوها چالشي مي شدند، خصوصا وقتي 
ارزيابي سياست گذاري توس��ط وزارت خزانه داري مطرح 
مي ش��د. جورج ديز، رييس بخش استراتژي صنعتي در 
آي آي پي پي، مي گويد: »رييس خزانه داري كه باشي، در 
كل دولت ۲۰ نفر با پيشنهادهاي سياست گذاري مختلف 
سراغت مي آيند كه مي تواني پول خرجشان كني. چطور 
تصميم مي گيري كدام يك بيش��ترين تأثي��ر را خواهد 
گذاش��ت يا بيش از بقيه مي ارزد؟« روش استانداردي كه 
حكومت هاي سراسر دنيا براي ارزيابي استفاده مي كنند، 
تحليل هزينه فايده است. در اين تحليل، يك برآورد كّمي 
ساده سازي شده انجام مي ش��ود كه فالن سياست چقدر 
هزينه برم��ي دارد و چقدر پول تولي��د خواهد كرد. كتل 
مي گويد: »اين مثال همان ذهنيت قديمي جنگ ويتنام 
است: تا وقتي كه تعداد تلفات دشمن بيشتر باشد، مي توانيم 
ساير متغيرها را ناديده بگيريم. به همين دليل است كه مثال 
اداره ملي س��المت پول برخي داروهاي جديد را نمي دهد 

چون تعداد كافي از مردم را بهره مند نمي كند. بوروكرات ها 
واقعا از اين نگاه فاصله گرفته اند كه خودشان را مسوول مردم 

كوچه خيابان بدانند.«
تحليل هزينه فايده براي ارزيابي سياست هاي ماموريت گرا 
مفيد نيس��ت چون اين سياس��ت ها بالذات ريسك دار و 
نامطمئن هستند، و هدفشان خلق بازارهاي جديد است، نه 
ترميم بازارهاي موجود. در اين باره، تعبير محبوب مازوكاتو 
اين است كه اگر برنامه آپولو بر اساس تحليل هزينه فايده 

ارزيابي مي شد، ابدا پايمان به روي ماه نمي رسيد.
در برنامه معرفي گزارش، مازوكاتو داستاني براي مخاطبان 
تعريف كرد تا منظورش را برساند. در قرن شانزدهم ميالدي، 
يسوعيان رويه جالبي داشتند: جعبه پول نقدشان در صورتي 
باز مي شد كه دو كليد هم زمان وارد آن شود. يكي از كليدها 
دست حسابدار بود و دومي دست كشيش. او از اين داستان 
نتيجه گرفت كه براي بازكردن صندوق، »بايد رويايي داشته 
باشيد، اما بايد به بودجه هم فكر كنيد. مي دانم كه اين حرف 
عجيب و غريب به نظر مي آيد، ولي گم شده ما همين است.«

بعدازظهر يكي از روزهاي اواخر ماه ژوئن، مازوكاتو در دفترش 
در مركز لندن غرق فكر بود. يك المپ نئون با نوشته »ارزش 
همه چيز« يكي از ديوارها را آراسته بود. اين المپ هديه اي از 
همسرش به پاس دومين كتاب ماريانا بود كه همين عنوان 
را يدك مي كشيد. پوسترهاي بزرگي روي ديوارها آويزان 
بودند كه نمودارهاي پيچيده ماموريت هاي مازوكاتو را نشان 
مي دادند. دو روز پس از معرفي گزارش استراتژي صنعتي، 

ترزا مي  از نخست وزيري استعفا داد. اين حركت بالقوه زيرآب 
كل سياست گذاري استراتژي صنعتي را مي زد و همكاري 
مازوكاتو با حكومت را دوباره به تعليق درمي آورد. او مي گويد: 
“گاهي پيش مي آيد كه بايد انتخاب كني: يا دوباره به كنج 
تخت خواب��ت برگردي، يا محكم تر بجنگ��ي. من معموال 
دومي را انتخاب مي كنم.«در ماه مي، پارلمان اروپا پيشنهاد 
ماموريت گراي مازوكاتو براي برنام��ه »افق اروپا« را به رأي 
گذاش��ت و تصويب كرد. پس از يك دوره مشاوره طوالني، 
پنج حوزه ماموريت انتخاب شدند: وفق يافتن با تغيير اقليم؛ 
سرطان؛ اقيانوس ها، درياها، آب هاي ساحلي و داخلي سالم؛ 
شهرهاي اقليم-خنثي و هوشمند؛ و سالمت خاك و غذا. 
اكنون كميسيون اروپا يك هيات متشكل از ۱۵ كارشناس 
براي هر حوزه منصوب خواهد كرد. مسووليت آنها اين است 
كه طبق معيارهاي مازوكاتو، اولين ماموريت هاي مشخص را 
شناسايي كنند. او مي خندد و مي گويد: »موئداس به شوخي 
پيشنهاد داد كه نقش الهه اعظم ماموريت ها را بپذيرم.« او 
ادامه مي دهد: »آن گزارش مهم ترين چيزي است كه من 
نوشته ام. اكنون آن گزارش به يك ابزار حقوقي و قانوني تبديل 
شده است. ملغي هم نمي شود مگر اينكه دوباره رأي گيري 
شود.« مكثي مي كند و بعد مي گويد: »من بر سياستمداران 
اثر گذاشته ام، اما اينكه يك پارلمان به چيزي كه من نوشته ام 
رأي بدهد حس عالي اي دارد.« و حرف آخرش اين است: »من 

همين را مي خواهم: تغيير به وجود بياورم.«
منبع:ترجمان

استقرار 110 گروه راهداري 
براي خدمات رساني زمستاني
اردبيل|مديركل راهداري 
و حم��ل و نق��ل ج��اده اي 
اس��تان اردبي��ل گف��ت: 
۱۱۰ گروه راه��داري براي 
خدمات رس��اني زمستان 
امس��ال در راهدارخانه ها و 
جاده هاي اس��تان مستقر 
ش��دند. علي رحمتي دي��روز در دي��دار از محورهاي 
مواصالتي و در جمع راهداران اظهار كرد: ۲86 دستگاه 
ماشين آالت راهداري با ۴۳۵ راهدار در قالب ۱۱۰ گروه 
راهداري در ۱۲ راهدارخانه ثابت و س��يار اس��تان براي 
خدمات رساني در جاده ها آماده هستند. وي با بيان اينكه 
با تالش راهداران كليه محورهاي استان اردبيل باز است و 
تردد در آنها جريان دارد، خاطرنشان كرد: براي بازگشايي 
محورها امسال ۲۰هزارتن شن و نمك خريداري شده 
و در انبارها و راهدارخانه ها ذخيره س��ازي ش��ده است. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اردبيل با 
اشاره به كاهش ۲.۳ درصدي تصادفات در استان اردبيل 
افزود: در حال حاضر ۴۰ دوربين سامانه نظارت تصويري 

در جاده هاي اردبيل نصب شده است.

اگر انقالبي رفتار نكنيم اثري از 
رودبار قصران باقي نمي ماند

تهران|ريي��س ح��وزه 
قضايي بخش رودبار قصران 
نس��بت به رش��د بي رويه 
ساخت و سازهاي بي رويه 
در اين منطقه خوش آب و 
هواي شمال پايتخت هشدار 
داد و گفت: اگر در اين زمينه 
انقالبي رفتار نكنيم اثري از رودبار قصران باقي نخواهد 
ماند. مجيد عزيزيان در سخنراني پيش از خطبه هاي اين 
هفته نماز عبادي سياسي جمعه بخش رودبار قصران 
شميرانات افزود: با اينكه دستگاه قضا بايد آخرين مرحله 
برخورد قاطع با مفسدان باشد، براي حفاظت از اراضي 
ملي طي يك ماه اخير بيش از ۷۰ دستور قضايي فوري در 
رودبار قصران براي جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز و 
قلع و قمع اماكن صادر شده است. وي افزود: رودبار قصران 
از نظر اقتصادي و جغرافيايي ارزش بي همتايي دارد و به 
همين دليل، افراد پر نفوذ، قدرتمند و ثروتمند دست از 
سر اين منطقه برنمي دارند. متخلفان به طور دايمي در 
حال ساخت و ساز و تجاوز به حريم رودها و كوه ها در اين 

منطقه شمال تهران هستند.

۴0 درصد افزايش درآمد 
مالياتي  كرمانشاه منتفي شد

كرمانشاه|اس��تاندار 
كرمانش��اه اعالم كرد: در 
نشس��تي كه در روزهاي 
گذشته با رييس سازمان 
برنامه و بودجه داش��تيم 
موض��وع افزاي��ش ۴۰ 
درص��دي درآمده��اي 
مالياتي استان را لغو كرديم. هوشنگ بازوند ديروز 
در نشست كارگروه اقتصاد مقاومتي افزود: افزايش 
۴۰ درصدي درامد مالياتي اس��تان به دليل اشتباه 
مديركل اس��تان در ارايه آمار اتفاق افت��اده بود. به 
گزارش ايرن��ا، ابتداي دي ماه پس از مطرح ش��دن 
افزايش درآمدهاي مالياتي كرمانشاه، بازوند به شدت 
نسبت به اين موضوع اعتراض كرد و گفت: با توجه 
به حوادثي همچون سيل و زلزله كه كرمانشاهي ها 
پشت سرگذاشته اند چنين افزايشي به هيچ عنوان 
پذيرفتني نيست. در ادامه نشست پنجشنبه شب 
نادري به موضوع تخصيص سهم آب استان از طرح 
گرمسيري نيز اش��اره كرد و گفت: تخصيص آب در 

استان كرمانشاه نياز به بازنگري دارد. 

آموزش هاي مهارتي كار 
راهگشاي رفع بيكاري است

كردستان|در شرايطي كه 
كارشناسان به دنبال يافتن 
راهكاري براي حل مشكل 
بيكاري در كشورند، فرمانده 
سپاه بيت المقدس استان 
كردس��تان، آموزش ه��اي 
مهارتي متناسب با نياز بازار 
كار را راهكاري اساس��ي در راستاي ايجاد اشتغال مولد 
و پايدار در سطح اس��تان ذكر كرد. سردار سيد صادق 
حس��يني ديروز در دي��دار با مديركل آم��وزش فني و 
حرفه اي استان كردس��تان، با اشاره به تأكيد ستاد كل 
نيروهاي مس��لح در رابطه با ارايه آموزش هاي مهارتي 
به س��ربازان در حين انجام خدمت مقدس س��ربازي، 
اظهار كرد: خوش��بختانه با تعامل و همكاري دوسويه 
بين اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان و 
سپاه بيت المقدس اين استان عالوه بر اجراي اين طرح 
به صورت موفق در استان مهارت آموزي به بسيجيان كه 
با دريافت برگ سبز آماده اعزام به خدمت مقدس سربازي 
بوده اند انجام و اين فعاليت امروز به عنوان پايلوت كشوري 

در استان در حال انجام و پيگيري است.

 احداث بازارچه هاي محلي
در خرم آباد

ن  و معا | ن س�تا لر
هماهنگي امور اقتصادي 
استاندار لرستان به لزوم 
احداث بازارچه هاي محلي 
در خرم آب��اد تاكيد كرد 
و گفت: بايد يك س��امانه 
جه��ت ورود و خ��روج 
كاالهاي اس��تراتژيك در اس��تان راه اندازي شود. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران، معاون هماهنگي 
امور اقتصادي اس��تاندار لرس��تان به لزوم احداث 
بازارچه هاي محلي در خرم آباد تاكيد كرد و گفت: 
بايد يك س��امانه جه��ت ورود و خ��روج كاالهاي 
استراتژيك در استان راه اندازي شود. اسد عبداللهي 
ضمن تاكيد به اينكه فضاي آرامي در بازار اس��تان 
حاكم اس��ت، اظهار داشت: دس��تگاه هاي متولي 
تنظيم بازار استان بر اوضاع مسلط هستند و شرايط 
كامال مطلوب است. او با بيان اينكه برخي از كاالها 
در روزهاي اخير داراي كاهش قيمت بوده اند، افزود: 
برخي از كاالها نس��بت به سال گذش��ته به ميزان 

دوبرابر در انبارهاي استان وجود دارند. 
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گامبلندديگريازسايپا
درمسيررونقتوليد

گروه س��ايپا ركورد توليد محصوالت ايكس ۱۰۰ و 
ايكس۲۰۰ را شكست. 

گروه خودروسازي سايپا با توليد بيش از ۲8۵ هزار و 
۴۵۱ دستگاه محصوالت ايكس ۱۰۰، ايكس۲۰۰، 
س��اينا و كويي��ك در ابت��داي روز كاري ۱8 دي ماه 
۹8، از كل آمار توليد س��ال ۹۷ عبور ك��رد و ركورد 
جديدي را در توليد ثبت كرد. به گزارش »تعادل« از 
سايپانيوز، گروه خودروسازي سايپا در حالي موفق 
شد از مرز توليد ۲8۵ هزار و ۴۵۱ دستگاه محصوالت 
ايكس۱۰۰، ايكس۲۰۰، ساينا و كوييك در ابتداي 
روز كاري ۱8 دي ماه عبور كند كه با تدابير مديريتي 
در استفاده از ظرفيت هاي موجود در داخل، بهره گيري 
از توان زنجيره تأمين و برنامه ريزي مدون توانست به 
اين مهم دست يابد. اين مجموعه از ابتداي سال ۹8 
تاكنون موفق شده تعداد مذكور را در گروه محصوالت 
ايكس۱۰۰ و ايكس۲۰۰ و با افزايش 8۲ درصدي در 
گروه محصوالت ساينا و كوييك توليد كند كه با توجه 
به وجود محدوديت ها و موانع بسيار زياد فراروي توليد، 
در نوع خود يك موفقيت چشمگير محسوب مي شود. 
گروه سايپا پس از تغيير تيم مديريتي در نزديك به 
يك سال گذشته، توانست توليد روزانه خود را به طور 
ميانگين به بيش از ۲ هزار دستگاه در روز برساند، در 
حالي كه در سال ۹۷ توليد روزانه اين گروه به حدود 
۷۰۰ دستگاه در روز رسيده بود. باتوجه به آماده سازي 
و پيش بيني هاي الزم جهت افزايش توليد در سه ماه 
پاياني سال، به نظر مي رسد گروه سايپا بتواند تا پايان 
اسفندماه، ركورد جديدي در زمينه توليد خودرو در 
دوران تحريم و فشار حداكثري، از خود برجاي بگذارد.

كشتيحامل۵۰هزارتنشكر
دربندرامام)ره(پهلوگرفت

اهواز|مديركل غله خوزستان مي گويد: كشتي 
حامل ۵۰ هزار تن شكرخام )زرد( در بندر امام 
خميني)ره( پهل��و گرفت. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، خدارحم اميري زاده گفت: ش��كر، 
بخش��ي از واردات راهبردي كش��ور بوده كه به 
منظور ذخيره س��ازي و تأمين نياز هاي داخلي 
كشور و با مديريت شركت بازرگاني دولتي ايران 
صورت مي گيرد. اين محموله ۵۰ هزار تني شكر 
وارداتي به واحد هاي كارخانه تصفيه شكر كشور 
انتقال مي يابد. به گفته اميري زاده، امسال حدود 
۴۰۰ هزار شكر خام از كشور هاي هندوستان و 
برزيل از طريق بندر امام خميني)ره( وارد كشور 
شده اس��ت. مديركل غله خوزستان با اشاره به 
اينكه روند واردات شكر و ساير كاال هاي اساسي 
به كشور بدون مشكل خاصي ادامه دارد پيش 
بيني كرد تا پايان امسال حجم واردات و تخليه 
ش��كر خام در بندر امام به 8۰۰ هزار ُتن برسد. 
بي��ش از ۹۰ درصد غالت، كاال هاي اساس��ي و 
نهاده هاي كش��اورزي و دامي ب��ه صورت فله از 
طريق بندر امام وارد كش��ور مي شود و از طريق 
شبكه ريلي و جاده اي به اقصي نقاط كشور حمل 
مي شود. امس��ال بيش از ۱۴ ميليون ُتن كاالي 
اساسي مورد نياز كشور از طريق بندر امام وارد 

كشور شده است.

موافقتباافزايشسرمايه
شركتفوالمباركه

اصفهان|حميدرضا عظيمي��ان، مديرعامل 
فوالدمباركه در جمع س��هامداران اين شركت 
گفت: عدم ت��وازن در نورد گرم گ��روه فوالد با 
تكميل طرح ش��هيدخرازي و نورد گرم ۲ حل 
خواهد شد. بيش از ۵۴ درصد اين پروژه ايراني 
اس��ت و در ص��ورت انجام مراح��ل اداري طي 
۹۰۰ روز ب��ه بهره ب��رداري خواهد رس��يد. در 
مجمع عمومي فوق العاده شركت فوالد مباركه 
با افزايش س��رمايه ش��ركت به ميزان 6۰.۷6 
درصد موافقت شد. گفتني است در 8 ماهه؛ ۷.8 

ميليون تن زنجيره فوالد صادر شد.

بنادرمسافريهرمزگان
تعطيلشد

بندرعباس|بنادر مس��افري هرمزگان بدليل 
وزش باد و مواج شدن دريا و همچنين بارش شديد 
باران تعطيل اعالم شد. حميدرضا محمدحسيني 
مدير اداره بنادر و دريانوردي شهيد باهنر و شرق 
هرمزگان اظهار كرد: بدليل وزش باد و مواج شدن 
دريا و همچنين بارش شديد باران، تردد در بنادر 
مسافري مركز استان به سمت جزاير قشم و هرمز 
متوقف شده است. وي افزود: مسافران حتما پيش 
از عزيمت به بندر شهيد حقاني، آخرين وضعيت 
تردد را از طريق سامانه ۳۱۱۱ جويا شوند. مدير 
اداره بن��ادر و دريانوردي ش��هيد باهنر و ش��رق 
هرمزگان با بيان اينكه وضعي��ت تردد به جزاير 
براي روز هاي شنبه و يك شنبه نيز ممكن است 
دچار اختالل شود، خاطرنشان كرد: بهترين راه 
براي اطالع از وضعيت سفر هاي دريايي، تماس 
با سامانه تلفني ۳۱۱۱ است كه آخرين وضعيت 

بنادر در آن هر لحظه به روز رساني مي شود.

چهرههاياستاني

ادامهازصفحه8



اقتصاد اجتماعي12اخبار

رويه بي نتيجه درمان اجباري معتادان همچنان ادامه دارد 

دور باطل در درمان اعتياد

آلودهكردنهوا؛جرميكهجديگرفتهنميشود

درمان اجباري، سال هاس��ت در نخس��تين رديف از 
اقدام��ات دولت ب��راي حل معض��ل اجتماعي اعتياد 
قرار دارد، درماني كه البته بيش��تر شامل جمع آوري و 
نگهداري در مراكز درمان با هدف پاك شدن فرد معتاد 
از مواد مخدر و بعد از آن بازگشت بدون پشتوانه فرد به 
جامعه است تا يك روند درماني واقعي، با اين حال در 
حالي كه سال هاست كارشناسان اعتياد از كارشناسان 
بهزيس��تي تا مراكز خصوصي بر اي��ن موضوع تاكيد 
مي كنند كه درمان اجباري يك طرح شكست خورده 
بوده و 90 درصد افرادي كه با اين شيوه پاك مي شوند 
با گذش��ت چند ماه باز هم به اعتي��اد برمي گردند اما 
برنامه هاي تكراري هن��وز هم از چرخه حل معضالت 
اجتماعي خارج نشده و همچنان پيشتازند تا جايي كه 
دوم آبان امسال قرار شد تا با دستور رييس قوه قضاييه، 
تعداد اردوگاه ه��اي بازپروري ب��راي درمان اجباري 
اعتياد افزايش يابد البته اين بار تفاوت اندكي در رويكرد 
نسبت به فرد معتاد ديده مي ش��ود و آن هم تاكيد به 
جرم زدايي از اعتياد است. مطابق ماده 15 قانون مبارزه 
با موادمخدر، آماده اس��ت: » معتاداني كه مبادرت به 
درمان يا ت��رك اعتياد ننمايند، مجرمند.« با اين حال 
ابراهيم رييسي اخيرا با اش��اره به اعالم آمادگي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر درباره ايجاد اردوگاه هاي بازپروري 
معتادان بي خانمان خبر داد كه دس��تور پيگيري اين 
موضوع را خطاب به تمام مراجع قضايي صادر كرده تا 
عالوه بر انتقال تمام معتادان خيابان خواب از زندان ها و 
بازداشتگاه ها به اردوگاه هاي درمان اجباري، سياست 
حبس زدايي و كاهش جمعي��ت كيفري زندان ها هم 
اجرايي ش��ود با اين حال اين گام كوچك در راستاي 
جرم زدايي از اعتياد و حركت به سمت قبول فرد معتاد 
به عنوان يك ف��رد بيمار درحالي اس��ت كه در قانون 
پيرو تعيين تكليف براي دستگاه هاي مرتبط با معضل 
اعتياد، در هيچ كدام از مواد و تبصره ها به اراده و خواست 
فرد معتاد براي درمان اشاره اي نشده، همچنان درمان 
اجباري در راس امور سازمان هاس��ت و كارشناس��ان 
درمان اعتياد هم همچنان بر بي فايده بودن چنين شيوه 

درماني هشدار مي دهند. 

اعتيادومعضلتعددمتولي
ميزان موفقيت معت��ادان در برنامه ه��اي پرهيزمدار 
درماني حدود 10 تا 15 درصد است، اين درحالي است 
كه اين آمار در خصوص برنامه ه��اي درماني اجباري 
اعتياد بسيار كمتر بوده و شايد به همين دليل است كه 
از مدتي قبل مسووالن س��ازمان بهزيستي به اين باور 
رسيده اند كه به جاي حل اجباري اعتياد بايد زمينه هاي 
اجتماعي آن رفع ش��ود، چنانچه سوم دي ماه امسال، 

مجيد رضازاده، معاون توس��عه و پيش��گيري سازمان 
بهزيستي در مراسم افتتاحيه اولين مركز جامع كاهش 
آسيب اعتياد درباره اين موضوع گفت: معتقدم كاهش 
آسيب يك بخش مهم در مداخالت و برنامه هاي كاهش 
تقاضا است. اگر در زمينه كاهش آسيب برنامه هاي مان را 
گسترش دهيم قطعا مي توانيم موفق تر باشيم. در دهه 
قبل اين اتفاق افتاد و اگر با همان آهنگ پيش مي رفتيم 
بدون ترديد وضع بهتري در درمان اعتياد داش��تيم و 
با مشكالت بسياري كه بخش��ي از آن به نظر الينحل 

هستند مواجه نبوديم.
او افزود: بايد براي افرادي كه نمي خواهند مواد را ترك 
كنند حمايت هاي الزم را ايجاد كنيم و آنها احس��اس 
بي پناهي نكنند. نبايد اين افراد را به زور و اجبار درمان 
كنيم كه آنها درمان هم نخواهند شد و تاثير نمي پذيرند. 
از نظر ما تفاوتي بين فردي كه مصرف كننده اس��ت و 
فردي كه نمي خواهد مصرف كننده باش��د نيست. هر 
دوي اينها بايد پناه داشته باشند و ما بايد پناه آنها باشيم. 
اگر اين افراد احس��اس كنند كه ما پناه آنها نيس��تيم 

درمان شان كامل نشده و اتفاق نمي افتد.
اظهارات رضازاده در حالي است كه آنچه در عمل ديده 

مي شود هنوز هم ادامه راه گذشته يعني همان درمان 
اجباري اعتياد است، كارشناسان آسيب هاي اجتماعي 
معتقدند ورود متولي��ان متعدد به حوزه اعتياد يكي از 
داليلي است كه سبب شده با وجود اذعان مسووالن از 
جمله معاونان بهزيستي به غلط بودن روش هاي پيشين، 
هنوز هم همان رويه ادامه دارد. غالمعلي قرباني عضو 
هيات مديره انجمن م��ددكاري اجتماعي ايران درباره 
اين موضوع بيان كرد: در حوزه اعتياد متأسفانه سازماني 
متولي وجود ندارد كه كم كاري نهادهايي كه منجر به 
گرايش افراد به سمت اعتياد شده اند را بررسي كند و در 
اين رابطه پاسخگو باشند، در حالي كه چنين نهادي براي 
مطالبه گري حقوق شهروندان وجود ندارد طبيعي است 
كه آمار اعتياد باال مي رود. در حوزه اعتياد صرفا س��تاد 
مبارزه با مواد مخدر متولي نيس��ت بلكه اين مجموعه 
در اليه هاي مختلف اعتياد و فرد معتاد مسوول نيست 
از مسائل پيشگيرانه تا درمان، در حالي كه سازمان هاي 
ملي بس��ياري در اين رابطه وظيفه دارند و روند مبارزه 

با اعتياد و تجارت مواد مخدر مستلزم عزم ملي است.
او اف��زود: اگر معتاد را بيمار بداني��م بايد توجه كرد كه 
بيماري ارادي نيس��ت همانطور كه افراد براي ابتالء به 

بيماري عموم��ا اراده اي ندارن��د، در حالي كه با فرض 
مجرم دانس��تن معتاد رويكردها متفاوت خواهد بود و 
هر رويكردي مستقيما با نگاه به موضوع و پديده شكل 
مي گيرد. وقتي نگاه به اين شكل باشد برون رفت ندارد. 
در ايران نوع نگاه به اين شيوه است كه فرد معتاد في الواقع 
مجرم هم هست، بنابراين به سمت اقدامات ضربتي براي 
جمع آوري آنها حركت مي كنيم در حالي كه در تجربه 
كشورهاي ديگر دادگاه درمان مدار تشكيل مي شود كه 
در آن اختيار فرد معتاد مورد توجه اس��ت كه اگر مايل 
به ترك استعمال مواد مخدر باشد شرايط براي اين عزم 
و اراده او را در محل ه��اي مرتبط همچون كمپ هاي 
ترك اعتياد فراهم مي كنند در حالي كه اگر با اراده خود 
نخواهد مصرف م��واد مخدر را ترك كند بايد به عنوان 
جرمي كه مرتكب شده، مجازات زندان را تحمل كند و 

به حبس محكوم مي شود.
قربان��ي بيان كرد: با تكيه بر اراده معت��اد در ترك مواد 
مخدر و نبود اجبار موضوع بسيار متفاوت است نسبت 
به زماني ك��ه او به صورت اجبار در ش��رايط ترك قرار 
مي گيرد كه بازگش��ت او به مصرف م��واد تبعات بد و 

جبران ناپذيري دارد.

تكراريكچرخه
مجموع اقدامات براي درمان اعتياد در حالي است كه 
كارشناسان اعتياد معتقدند در نظر نگرفتن اراده فرد قرار 
دادن اصل بر درمان اجباري، سبب مي شود فرد بعد از 
مدتي از پاك بودن دوباره به سمت اعتياد كشيده شود. 
فريد براتي سده، كارشناس اعتياد درباره اين موضوع 
بيان كرد: ممكن اس��ت عده اي معتقد باشند درمان 
اجباري موثر بوده اما در اين ديدگاه چند نكته اساسي 
مورد غفلت قرار مي گيرد، اگر اساس بر پاكسازي شهر از 
وجود معتادان بود سيستم جمع آوري و درمان اجباري 
مي توانست جوابگو باشد اما ما با يك معضل اجتماعي 
رو به رو هستيم كه فراتر از زيباسازي شهر است. موضوع 
يك آسيب اجتماعي و انساني اما نكته قابل توجه اين 
اس��ت كه تحقيقات متعددي در بسياري از كشورها، 
نشان دهنده اين است كه اين نوع درمان نه تنها درمان 

به شمار نمي آيد بلكه اصال اثربخش نيست.
او افزود: در بس��ياري از موارد اف��راد معتادي كه براي 
درمان اجباري به س��ازمان بهزيس��تي ارج��اع داده 
مي ش��وند اعالم مي كنند كه بعد اتم��ام دوره دوباره 
به س��مت مواد خواهند رفت اما به هر ترتيب اين كار 
وظيفه اي است كه قانونگذار تعيين كرده اما نكته اي 
كه هيچ كس به آن توجه نمي كند اين اس��ت كه اگر 
در كشوري چنين ش��يوه اي تأثيرگذار بوده به دليل 
اقداماتي اس��ت كه پس از درمان انجام مي ش��ود در 
حالي كه در كشورمان به اين موضوع پرداخته نشده 
است؛ يكي از اين اقدامات حمايت هاي اجتماعي است. 
براتي سده بيان كرد: اگر اين افراد جا و مكان داشتند 
كه معتاد متجاهر محس��وب نمي ش��دند؛ بسياري از 
آنه��ا بي خانمان ها هس��تند يا اگر خان��واده اي دارند 
آنها را نمي پذيرند و جزو افراد طرد ش��ده محس��وب 
مي شوند. در واقع هرچقدر كه مراحل درمان به خوبي 
صورت گرفته باش��د اما اثرگذاري كه بايد مش��اهده 
نمي شود و در واقع موضوعي كه بايد به آن اهميت داد 
اين است كه حتي اگر اين شيوه درمان موفق هم باشد تا 
زماني كه ما برنامه هاي مدون براي بعد از درمان نداشته 
باش��يم باز چرخه اعتياد متوقف نمي شود. فرد بعد از 
خروج از مركز درمان اجباري چون حمايت اجتماعي 
نداش��ته و به نوعي از جامعه طرد شده، شغل ندارد و 
فكري هم براي اش��تغال و اسكان آنها نشده است، باز 
به اعتياد كشيده مي شود بنابراين درمان اعتياد به اين 
شيوه افتادن در يك چرخه معيوب است كه معتادان 
مدام جمع مي شوند، به جامعه باز مي گردند دوباره به 
اعتياد كشيده مي شوند و باز به مراكز اجباري برگردانده 
مي شوند و اين ميان بودجه فراواني هم صرف مي شود 

بدون آنكه نتيجه اي گرفته شود.

امروزه محيط زيست كه از ارزشمندترين نعمت هاي 
خداوند به بش��ر بوده و نقش بس��زايي در حيات همه 
موجودات دارد، مورد هجمه قرار گرفته و به س��رعت 
رو به تخريب، آلودگي و زوال اس��ت. محققان كش��ور 
در يك بررسي علمي به ابعاد حقوقي آلوده كردن هوا 
پرداخته اند. محيط زيست ايران نيز به عنوان بخشي 
از محيط زيس��ت جهاني از اي��ن فعاليت هاي ناموجه 
در امان نمانده و هرچه زمان بيش��تر بگذرد با تخريب 
و آلودگي بيشتري مواجه مي شود. امروزه ايران شاهد 
حجم گس��ترده آلودگي هاي ناش��ي از فعاليت هاي 
صنعتي است، به گونه اي كه اين فعاليت ها باعث بروز 
آلودگي و تخريب شديد بخش اعظم منابع آب، هوا و 

خاك شده است.
بن��ا بر نظ��ر متخصصان، ع��الوه بر موارد فوق، رش��د 
نامتوازن صنعت باعث انتشار بسياري از گازهاي مضر 
براي س��المت ش��ده و بروز بس��ياري از بيماري هاي 
قلبي و تنفس��ي را به دنبال داش��ته اس��ت. همچنين 
كنترل نكردن مواد آلوده كننده و پساب هاي صنعتي، 
كشاورزي و شهري باعث آلودگي شديد بخش بزرگي 
از منابع آب ايران ش��ده اس��ت. برهمين اساس بايد به 
دنبال راه حلي براي در امان نگه داش��تن اين محيط از 
فعاليت هاي ناموجه انساني بود و در اين راستا، بررسي 
جرايم زيست محيطي از ديدگاه قضايي و ارايه راه هاي 
پيش��گيري از چنين جرايمي يك موضوع مهم است 
كه مي تواند در جهت نيل به چنين هدف بزرگي ياري 

رس��اند. در اين رابطه، دو تن از محققان دانش��گاه آزاد 
اسالمي واحد گرمسار در يك مطالعه پژوهشي به تحليل 
و بررس��ي جرم آلودگي هوا در شهرهاي ايران از منظر 
حقوق كيفري و كنوانسيون هاي بين المللي پرداخته اند.

روش انجام اين تحقيق از طريق بررسي متون قانوني 
و نظريات حقوق دانان و فقها در خصوص موضوع فوق 
اس��ت. بر اين اس��اس جمع آوري اطالعات به صورت 
كتابخانه اي و با مراجعه به پايگاه هاي داده و جست وجوي 
اينترنتي مقاالت داراي درجه علمي معتبر و به روزرساني 

شده بوده است.
به گزارش ايسنا، بر اساس نتايجي كه از اين مطالعه به 
دست آمده است، قانون اساس��ي ايران، حاوي اصولي 
اس��ت كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به حفاظت از 
محيط زيست مربوط مي شوند يا اينكه براي حفاظت از 
آن قابل استفاده و استناد هستند. در اين ميان، اصل 50 
قانون اساسي، صريح ترين حكم قانون گذار اساسي در 
اين زمينه است كه بيان مي دارد: در جمهوري اسالمي، 
حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد 
بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، 
وظيفه عمومي تلقي مي گ��ردد. ازاين رو، فعاليت هاي 
اقتصادي و غير آنكه با آلودگي محيط زيست يا تخريب 

غير قابل جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع است.
همچنين بر اس��اس اي��ن نتايج، در اص��ول ديگري از 
قان��ون مزبور، حقوق اساس��ي آحاد مل��ت تضمين و 
سياس��ت گذاري هاي مناس��ب براي تحقق و تأمين 

آن حقوق، وظيفه حكومت دانس��ته شده است. مفاد 
اين اصول چرخه اي را به وجود آورده اند كه از س��ويي 
پيش نياز تحقق بسياري از حقوق يادشده براي محيط 
زيست سالم هستند و از سوي ديگر اعمال صحيح آن 
سياست ها، به حفظ محيط زيست از خرابي و آلودگي 
مي انجامد.  در همين خصوص، نبي خداكرمي، استاديار 
حقوق جزا و جرم شناس��ي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
گرمس��ار و ديگر همكارش در اين پژوهش مي گويند: 
»نگاهي به سابقه قضايي ايران در رابطه با موارد ذكرشده 
نش��ان مي دهد كه متأس��فانه قوه قضاييه كشورمان، 
علي رغم آنكه از س��ازوكار قانوني الزم و مناسب براي 
حمايت و حفاظت از محيط زيس��ت برخوردار است، 
تاكنون نتوانس��ته براي ايفاي نقش قابل قبول در اين 
زمينه كه امروزه از بزرگ ترين دغدغه هاي بشري است، 

توفيق يابد«.
اين محقق��ان ادامه مي دهند: »گاهي ديده مي ش��ود 
كه قض��ات محترم حداقل به ج��اي رعايت نص قانون 
در حفاظت از محيط زيست، به دفاع از قوه مجريه كه 
آلوده كننده، تحت امر آن بوده، برخاسته و با اين توجيه 
كه نصب سيستم جلوگيري كننده از آلودگي محيط 
زيست يا تغيير محل كارگاه، به منبع مالي هنگفتي نياز 
دارد كه خارج از توان دولت اس��ت يا تعطيلي كارخانه 
باعث بيكاري كارگران مي شود و مشكالتي براي دولت 
به بار خواهد آورد، براي مش��تكي عنه قرار منع تعقيب 
صادر مي كنند«. بر اس��اس يافته ه��اي پژوهش فوق، 

اطاله در دادرس��ي و صدور حكم نهايي و نيز تأخير در 
اجراي برخي احكام صادره در دعاوي زيست محيطي، 
اشكال ديگري اس��ت كه نظام قضايي كشورمان با آن 
روبه رو است؛ حال آنكه به دليل اهميت امر، قانون گذار، 
رسيدگي به اينگونه جرايم را  البته اگر در رابطه با تخريب 
محيط زيست و آلودگي آب باشد  فوري و خارج از نوبت 

مقرر كرده است.
در اين خص��وص نيز مي توان به مواردي چون آلودگي 
محيط زيست توسط صنايع شيميايي پارچين با تخليه 
مستقيم فاضالب آلوده به مواد شيميايي در رودخانه 
جاجرود، موضوع كارخانجات باتري س��ازي نيرو كه با 
انتشار س��رب حاصل از فرايند توليد باتري، در سطح 
وسيعي از هواي منطقه پاس��داران تهران، مقر يكي از 

واحدهاي آن كارخانه، موجب آلودگي هوا مي ش��د و 
همچنين ش��كايت اداره كل حفاظت محيط زيست 
استان تهران از ش��ركت صنعتي ايران خودرو به دليل 
فعاليت هاي بخش ريخته گري شركت مزبور و آلودگي 

شديد هوا اشاره كرد.
خداكرمي و همكارش در بخش ديگري از پژوهش خود 
اش��اره كرده اند: »عالوه بر موارد فوق، بررسي ها نشان 
مي دهد علي رغم آنكه قوه قضاييه، حسب اصل واضح 
قانون اساس��ي، وظيفه حفظ حقوق عمومي، احياي 
حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر دوش 
دارد، اما متأسفانه تاكنون در باب نظارت بر حسن اجراي 
قوانيني كه مربوط به حفاظت از محيط زيست مي شود، 

تالش درخوري نداشته است«.
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هشدارسوءاستفادهاحتمالي
ازوامازدواج

مع��اون ام��ور جوان��ان وزارت ورزش در خصوص 
سوءاستفاده هاي احتمالي از وام ازدواج به دليل سود 
كم آن هشدار داد. محمدمهدي تندگويان در مورد 
افزايش كودك همسري به دليل افزايش وام ازدواج 
گفت: موضوع اين است كه در سال 9۸ كه وام ازدواج 
به ۳0 ميليون تومان افزايش يافت، دريافت كنندگان 
وام ازدواج در سنين كمتر از 15 سال كه فقط شامل 
دختران مي شود، در حدود ۳ تا ۴ برابر افزايش يافت. 
ممكن است در سال گذشته هم همين تعداد ازدواج 
كرده باش��ند، اما وام ازدواج دريافت نكرده باشند. او 
ادامه داد: وقتي كه افراد در سنين زير 1۸ سال امكان 
هيچ گونه عمليات مالي در كش��ور را ندارند، يعني 
خودشان به تنهايي نمي توانند حساب افتتاح كرده 
و همچنين طبق قانون امكان اش��تغال ندارند، پس 
چگونه مي توانند وام ازدواج دريافت كنند؟! معاون امور 
جوانان وزارت ورزش با بيان اينكه مشخص است كه 
اين افراد به تنهايي براي درخواست وام اقدام نكرده اند، 
به ايلنا گفت: معتقدم قانون گذار بايد به اين موضوع 
توجه كند و محدوديت هايي را قائل شود، البته بحث 
محدوديت سني نيز شامل دو بخش مي شود، نخست 
بحث ش��رعي ازدواج است كه من در اين حوزه هيچ 
ورودي نمي كنم، اما موضوع دوم بحث حق و حقوق 
مالي افراد كمتر از 1۸ سال است؛ يعني دختري كه 
از سن 1۳ س��الگي به بعد ازدواج مي كند بايد حق و 
حقوق مالي اش در موضوع وام ازدواج رعايت ش��ود 
و من معتقدم حتي اگر فردي در اين س��نين ازدواج 
كرد، وام ازدواجش بعد از 1۸ سالگي به او داده شود تا 
بتواند مديريت مالي آن را را برعهده بگيرد، چراكه در 
آن زمان خوِد آن فرد تصميم گيرنده است كه يا وام را 
در اختيار پدر و مادرش قرار دهد يا در اختيار همسرش 
يا اينكه جزيي از مطالبات خودش باشد. حتي اگر در 
زندگي مشترك وام را در اختيار همسرش قرار دهد، 
مي تواند در مقابل مطالبه اي داش��ته باشد. او اظهار 
كرد: قانون گذار وقتي وام ازدواج را به عنوان تسهيالت 
براي ازدواج جوانان افزايش مي دهد و با توجه به بهره 
كم آن در مقابل ديگ��ر وام ها آن را تبديل به يك وام 
ارزشمند مي كند، بايد مقرراتي را قرار دهد تا امكان 
سوءاس��تفاده  از آن گرفته شود، چراكه ممكن است 
قابل خريد و فروش شود، يا ممكن است يك خانواده 
فقير براي دريافت اين وام دخترشان را به عقد فردي 
درآورده و وام را بدون اينكه حق و حقوقي به دخترشان 

بدهند، دريافت كنند.

ازتعرفههايپزشكي۹۹
چهخبر؟

دبير و رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت، 
درباره آخرين وضعيت تعيين تعرفه هاي پزش��كي 
س��ال 1۳99، گفت: تعرفه هاي پزشكي، با توجه به 
ميزان رش��د بودجه بيمه ها و ميزان افزايش حقوق 
و دس��تمزد در بودجه س��ال آينده بررسي و تعيين 
مي شوند. سجاد رضوي با اشاره به آخرين جزييات 
بررسي تعرفه هاي پزشكي س��ال 1۳99 در شوراي 
عالي بيمه، گفت: تاكنون هيچ پيش بيني در زمينه 
تعرفه هاي پزشكي س��ال آينده انجام نشده است. 
البته سازمان نظام پزشكي پيشنهادات خود را در اين 
زمينه ارايه داده است، اما هنوز در اين حوزه پيش بيني 
يا تصميم گيري انجام نشده اس��ت. او با بيان اينكه 
وضعيت تعيين تعرفه هاي پزش��كي به ميزان رشد 
بودجه س��ازمان هاي بيمه گر و ميزان رشد حقوق و 
دس��تمزد در بودجه بستگي دارد، به ايسنا گفت: در 
عين حال براي بررسي تعرفه ها ابتدا بايد ببينيم دولت 
چقدر پول در اختيار اين حوزه قرار مي دهد. بر اساس 
بودجه اي كه دولت و مجلس براي سال آينده در اين 
حوزه مشخص مي كنند مي توان درباره تعرفه هاي 
پزشكي سال آينده تصميم گيري كرد. بنابراين ابتدا 
بايد ميزان رشد بودجه سازمان هاي بيمه گر و ميزان 
رشد حقوق و دستمزد در بودجه سال 1۳99 در دولت 
و مجلس مشخص شود و سپس ما سعي مي كنيم 
تعرفه هاي س��ال آينده را قبل از پايان س��ال جاري 
بررسي و اعالم كنيم. البته ما فعال پيشنهادي به دولت 

در اين حوزه نداده ايم.

افزايشبستههايحمايتي
دانشآموزاناستثنايي

رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با 
بيان اينكه تقريبا به ازاي هر 5۷ دانش آموز با نيازهاي 
ويژه، يك نيروي توانبخشي داريم كه فاصله زيادي با 
استانداردها دارد گفت: قرار است دانشگاه فرهنگيان 
به صورت مش��ترك با دانش��گاه علوم بهزيستي و 
توانبخشي اقداماتي براي تامين گفتاردرمان و نيروهاي 
توانبخش��ي را در دستوركار قرار دهند تا اين نقيصه 
جبران شود. جواد حسيني درباره طرح اعطاي كمك 
هزينه خدمات حمايتي و توانبخشي به دانش آموزان 
استثنايي اظهار كرد: يك فصل اعتباري تحت عنوان 
توانبخشي و بسته هاي حمايتي داريم. اخيرا بيش از 
سه ميليارد تومان براي بسته حمايتي را ابالغ كرديم 
و هفت ميلي��ارد تومان از اعتبارات م��ان مربوط به 
توانبخشي است. او افزود: امسال كمك هزينه خريد 
ويلچر از ۸00 هزارتومان به يك ميليون و ۲00 هزار 
تومان افزايش يافته است. تعهد خدمات دندانپزشكي 
هم ي��ك ميليون توم��ان بود كه به ي��ك ميليون و 
500 هزار تومان رسيده اس��ت. كمك خوبي براي 
كاشت حلزون و تعمير آن نيز ارايه مي شود. بودجه 
طرح خدمات حمايتي را مرتب تامين و هزينه هاي 
درماني دانش آموزان را پرداخت مي كنيم. سامانه اي 
به همين منظور راه اندازي شده كه نيازمندي هاي 
دانش آموزان در آن ثبت و رسيدگي مي شود. او درباره 
كمبود نيروي توانبخشي، گفتاردرماني و كاردرماني 
نيز گفت: متاسفانه در حوزه توانبخشي به دليل اينكه 
ميزان خروجي مناسبي از دانشگاه فرهنگيان نداريم 
و نيرويي نيز از طريق آزمون اس��تخدامي ماده ۲۸ 
اساسنامه جذب نمي شود دچار كمبودهايي هستيم.

ضعف در شناسايي مبتاليان به اوتيسم بازار تجهيزات پزشكي ايراني در تحريم ها
ش��رايط تحريم ها باعث شده بازار س��المت كشور نيز 
تحت الشعاع قرار بگيرد و در نتيجه شركت هاي داخلي، از 
اين فرصت براي نمايش توانايي هاي خود استفاده كنند.

در ش��رايطي كه س��ال ها اس��ت كش��ورمان در توليد 
انسولين هاي پايه براي استفاده بيماران ديابتي خودكفا 
شده، ولي توليد دستگاه هاي تست قند خون، به عنوان 
يكي از اركان مديريت دياب��ت، به يك آرزوي غيرقابل 
دسترس��ي براي ايراني ها تبديل ش��ده بود تا اينكه در 
خرداد 9۸ به دنبال رونمايي از دستگاه تست قند خون 
توليد داخل توسط وزير بهداش��ت در نمايشگاه ايران 
هلث، موجي از اميد در بيم��اران ديابتي و متخصصان 
مربوطه براي دسترس��ي ساده تر به دستگاه هاي تست 
قند خون و كاهش هزينه ها به وجود آمد. خصوصًا اينكه 
بنا بر اظهارنظر بسياري از كارشناسان و پژوهشكده هاي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي، دس��تگاه تست قند خون 
ايراني از لحاظ كيفيت، در سطح بسيار خوبي قرار دارد و 
قابل رقابت با نمونه هاي خارجي است و از لحاظ قيمت نيز 
مناسبت تر از دستگاه هاي وارداتي است. حسين صفوي 
مديركل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو، به نحوه 
حمايت از توليدات داخلي در بازار تجهيزات پزش��كي 

اشاره كرد و به مهر گفت: سياست كلي ما حمايت از توليد 
با كيفيت است و در اين رابطه تاكيد زيادي روي بحث 
كيفيت وجود دارد، حمايت ما ش��امل كااليي مي شود 
كه حائز كيفيت باشد. او افزود: ممنوعيت يا محدوديت 
واردات و همچنين قطع اختصاص ارز دولتي به محصول 
خارجي، جزو سياست هاي جدي در اين خصوص است. 
به طور كلي، ممنوعيت واردات كاالي مشابه داخلي، در 
شرايطي كه كاالي ايراني از نظر كيفيت و پوشش نياز 
مصرف كنندگان كافي باشد، اجرايي مي گردد. قطعًا در 
چنين ش��رايطي، ضرورتي براي واردات وجود نخواهد 
داشت. مديركل اداره تجهيزات پزشكي تاكيد كرد: البته 
اداره كل تجهيزات پزشكي همواره بايد وضعيت بازار را 
رصد نمايد و در صورت افت كيفيت، اقدامات الزم را براي 
ارتقاي كيفيت صورت دهد. صفوي ادامه داد: نكته ديگر 
در راستاي سياست حمايت از توليد داخل اين است كه 
كاالي خارجي كه مشابه داخلي آن به بازار عرضه شده، 
ارز دولتي نخواهد گرفت. كاالي ايراني بايد توان رقابت با 
كاالي خارجي داشته باشد و به همين دليل است كه ارز 
دولتي كاالهاي خارجي كه مشابه داخلي باكيفيت دارند، 
قطع مي ش��ود. او اظهار كرد: تالش مي كنيم شرايطي 

فراهم كنيم كه انگيزه هاي توليدكننده داخلي افزايش 
پيدا كند و اين امور مبتني بر قانون حمايت حداكثري از 
توليد داخل است. به گفته صفوي، توقف كامل واردات، 
يك دفعه اتفاق نخواهد افتاد، يك بازه زماني الزم است. 
اما با حضور توليدكننده ايراني، محدوديت واردات آغاز 
مي ش��ود. حداقل اين اس��ت كه اجازه افزايش واردات 
نمي دهيم و مسير را كاهشي مي كنيم. اجازه نمي دهيم 
كه رقيب بيشتر براي توليدكننده ايراني ايجاد شود. وي 
ادامه داد: محدوديت واردات بر اس��اس توانمندي هاي 
توليدكننده داخلي ش��كل خواهد گرفت. مثاًل ميزان 
تأمين قطعات توليدكننده داخلي را برآورد مي كنيم و 
بر اساس آن پيش مي رويم. مديركل تجهيزات پزشكي 
سازمان غذا و دارو، تاكيد كرد: اين موضوع در خصوص 
دستگاه تست قند خون ايراني كه به تازگي وارد بازار شده 
است نيز صادق است و در صورتي كه اين موارد رعايت 
شود بازار مي تواند در اختيار توليدات داخل قرار گيرد. او 
اظهار اميدواري كرد كه با اجراي اين سياست ها، توليدات 
ساخت ايران، نه تنها در بازار كشورمان، بلكه در بازارهاي 
منطقه نيز جايگاه خوب و مناسبي پيدا كنند و در چرخه 

ارزآوري قرار گيرند.

رييس بنياد بيماري هاي خاص با بيان اينكه طبق تحقيقات 
يك درصد از افراد هر جامعه دچار اختالل اوتيسم هستند، 
گفت: با توجه به جمعيت حدود ۸0 ميليوني كشورمان بايد 
حدود ۶00 تا ۷00 هزار نفر مبتال به اوتيسم داشته باشيم، 
اما در حال حاضر تنها 5 هزار نفر مبتال به اوتيسم شناسايي 
شده اند كه اين نشان مي دهد در زمينه غربالگري با ضعف 
جدي روبرو هستيم. فاطمه هاشمي با اشاره به اينكه اختالل 
اوتيسم از سال 9۷ جزو بيماري هاي خاص شناخته شده 
است، افزود: طبق نظرات موجود حدود يك درصد از افراد 
جامعه به اوتيسم مبتال هستند و از آن جايي كه اوتيسم يك 
بيماري نيست بلكه يك اختالل ذهني در فرد است، مشكل 
اصلي اين بيماران مباحث آموزشي، توانبخشي و مدارس آنها 
است. او با تاكيد بر اهميت غربالگري براي شناسايي مبتاليان 
به اختالل اوتيس��م ادامه داد: بهترين زمان براي شناسايي 
اين اختالل تا پيش از دو سالگي در فرد است، اما از آن جايي 
كه سيستم غربالگري جامعي در اين فرآيند وجود ندارد، تا 
زماني كه خود خانواده ها احساس نكنند كودك شان نسبت به 
سايرين داراي مشكالتي است، براي درمان به پزشك مراجعه 
نمي كنند. اين در حالي است كه بسياري از خانواده ها به دليل 
آنكه تخصص كافي ندارند در شناسايي اختالل كودك شان با 

ساير بيماري هاي ذهني دچار مشكل مي شوند. طبق آماري 
كه مي گويد يك درصد از افراد هر جامعه اي مبتال به اوتيسم 
هستند با توجه به جمعيت حدود ۸0 ميليوني كشورمان بايد 
حدود ۶00 تا ۷00 هزار نفر مبتال به اوتيسم داشته باشيم، اما 
در حال حاضر تنها 5 هزار نفر مبتال به اوتيسم شناسايي شده 
و خدمات دريافت مي كند كه اين نشان مي دهد در زمينه 
غربالگري با ضعف جدي روبرو هستيم. او افزود: از آن جايي 
كه اين كودكان نسبت به سايرين تفاوت هايي دارند، مباحث 
آموزشي آنها نيز بايد به ش��كل متفاوت با سايرين صورت 
گيرد. اختالل اوتيسم داراي طيف متفاوتي از شدت باال تا كم 
وجود دارد و افرادي كه اختالل كمي در زمينه اوتيسم دارند، 
مي توانند با آموزش هايي كه پيش از دبستان مي بينند حتي 
در مدارس عادي به تحصيل بپردازند. او با انتقاد از تاخير در 
تصويب سند ملي اوتيسم، اظهار كرد: از چهار سال گذشته 
كه اعالم شد س��ند ملي اوتيسم نوشته شده است منتظر 
تصويب و ابالغ آن هستيم. در اين زمينه جلسات متعددي 
در دفتر رياست جمهوري نيز داشته ايم. طي اين جلسات كه 
سازمان هاي ذي ربط در آن حضور داشتند مباحث مختلفي 
بررسي شد، اما هيچ نتيجه مثبتي براي مبتاليان به اوتيسم 

به دست نيامد. 



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

كارشناسان هوايي: هر گونه گمانه زني درباره علت سقوط بويينگ 737 سري 800 در حوالي تهران بي اعتبار است

پروپاگانداي    موشكي عليه ايران
گروه راه و شهرسازي|

علت س�قوط هواپيماي بويينگ 737 س�ري 
800 در حوالي تهران همچنان بحث داغ محافل 
رسانه اي و كارشناسي است. كارشناسان مستقل 
هر گونه حدس و گمان درباره علت اين حادثه را 
بي اعتبار مي دانند و بر اين باورند كه اطالعات دو 
جعبه س�ياه هواپيماي يادشده بايد بازخواني و 
تجريه و تحليل شود تا علت اين سانحه هوايي 
روش�ن ش�ود. در اين حال، مقام هاي ايراني از 
كش�ورهاي مختلف از جمله اوكراي�ن، كانادا و 
فرانس�ه براي بررسي اين سانحه هوايي دعوت 
كرده ان�د تا به گ�روه تحقيقات�ي ايراني ملحق 
شوند. در همين چهار چوب، روز پنجشنبه گروه 
كارشناسان اوكرايني فعاليت خود را در تهران 
آغاز كرد و قرار اس�ت،  گروهي از كارشناس�ان 
كانادايي نيز در تهران اين مساله را بررسي كنند.
هش�تمين حادثه مرگب�ار س�قوط هواپيماي 
بويين�گ 737 س�ري 800 صبح چهارش�نبه 
18دي ماه حوالي تهران به وقوع پيوست و بر اثر 
آن تمامي 17۶نفر مسافر و خدمه پروازي آن در 
اين حادثه جان باختند، بيشتر مسافران هواپيما، 
اتباع جمهوري اس�المي ايران بودند و تنها 39 

غيرايراني  در پرواز حضور داشتند.
اين هواپيم�ا كه متعلق به ش�ركت هواپيمايي 
 U k r a i n e ( ل  نش�نا ينتر ا ي�ن  ا كر و ا
International( بود شش دقيقه بعد از پرواز، 
در نزديكي فرودگاه امام خميني)ره( سقوط كرد، 
پرواز 752 كه قرار بود در ساعت 5:15 به مقصد 
كي يف پايتخت اوكراين انجام شود با تاخير يك 
س�اعته در ۶:12 صبح پرواز ك�رد و هنوز معلوم 
نيست كه اين تاخير به علت نقص ايمني بوده يا 

دليل ديگري داشته است.
در پي اين حادثه، گمانه زني هاي مختلفي درباره 
عل�ت س�قوط هواپيما ص�ورت گرف�ت. اغلب 
كارشناس�ان مس�تقل داخلي اين مساله را فني 
مي دانند و در عين حال،  پاسخ قطعي را به تجزيه 
و تحليل محتواي اطالعات جعبه س�ياه هواپيما 
موكول مي كنند. از س�وي ديگر، مقام هاي ارشد 
كانادا،  امريكا و انگليس بدون ارايه مدرك مستدل، 
مدعي شده اند كه هواپيماي ياد شده هدف موشك 
پدافند هوايي ايران قرار گرفته اس�ت. مساله اي 
كه علي ربيعي، سخنگوي دولت آن را »عمليات 
رواني« خوانده و به ش�دت رد كرده اند. مساله اي 
كه مورد توجه گروهي از كارشناسان سياسي نيز 
قرار گرفته است. به باور اين دسته از كارشناسان، 
امريكا در پي بي حيثيت ش�دن در ماجراي ترور 
شهيد سپهبد قاسم سليماني و در پي آن دريافت 
س�يلي نظامي از اي�ران، به دنبال انح�راف افكار 
عمومي جهان از اين مسائل است و تالش دارد تا با 
اتكا به سخنان يك مقام آگاه و تصاويري كه زمان 
و مكان آنها قابل تاييد ش�دن نيست، يك جنگ 

رواني را عليه دولت و ملت ايران راه بيندازد. 

   هيات ۱۰ نفره كانادايي در ايران
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه در 
خصوص آخرين تحوالت مربوط به رسيدگي به سانحه 
هوايي اخير اظهار كرد: طبق هماهنگي انجام شده بين 
وزارت امور خارجه هاي ايران و كانادا يك هيات ۱۰ نفره 
كانادايي براي رسيدگي به امور قربانيان كانادايي حادثه 
تاسف بار سقوط هواپيماي اوكرايني عازم ايران هستند.

موسوي تاكيد كرد: جمهوري اسللامي ايران از هيچ 
كمكي براي تسللهيل امور مربوط به كشللورهايي كه 
اتباع آنها در اين حادثه غم انگيز دچار حادثه شللده اند 
دريغ نخواهد كللرد و نتايج بررسللي هاي فني هم بر 
اساس مقررات ايكائو و با مشاركت نمايندگان اوكراين، 
بويينگ و با حضور متخصصين ناظر از ساير كشورهاي 
خسللارت ديده پس از تكميل به طور شفاف به اطاع 

عموم خواهد رسيد.

   تشكيل هيات كارشناسي ايران- اوكراين
پيش از اين نيز عليرضا معزي، دبير شوراي اطاع رساني 
رياست جمهوري از توافق ايران و اوكراين براي تشكيل 
هيات كارشناسللي مشللترك براي بررسللي سقوط 
هواپيما خبر داده بود.او در صفحه توييترش نوشللت: 
 »در گفت وگوي تلفني روساي جمهور  ايران و  اوكراين 
توافق شد تا وزارت راه ايران، هيات كارشناسي مشترك 
دو كشور را تشكيل دهد و وزراي خارجه ايران و اوكراين 
نيللز ماموريت يافتند اقدامات الزم را براي تسللهيل و 
تسريع همكاري هاي كارشناسي اين هيات انجام دهند.

   جلسه بررسي سانحه 
با حضور متخصصان اوكرايني 

بللر ايللن اسللاس، اولين جلسلله مشللترك كارگروه 
بررسللي سللانحه پرواز 752 اما با حضور تيم بررسي 
سللانحه ايراني و اوكرايني روز پنجشللنبه در سازمان 
هواپيمايي كشللوري برگزار شللد.به گللزارش ايلنا، 
تيم اوكرايني شللامل كارگروه هاي بررسللي سوانح، 
مديريت بحران، تشللخيص هويت، روابط بين الملل 
و نمايندگان شللركت بهره بردار هواپيمللا وارد تهران 
شدند و براسللاس اسللتانداردهاي بين المللي انكس 
 ١٣ ايكائللو با توجلله به وجود كشللورهاي ديگري كه 
ذي ربط سللانحه هستند از جمله نمايندگان موسسه 
ايمني حمل و نقل كشور كميسيون ايمني حمل و نقل 
كشور كانادا و كميسيون حمل و نقل هوايي سوئد جهت 

همكاري در بررسي سانحه دعوت به عمل آمده است.

   استفاده از تجربه و تجهيزات كانادا 
در همين حال، مديركل دفتر بررسي سوانح سازمان 
هواپيمايي با بيان اينكه با شللركت امريكايي هاني ول 

رابطه خوبي نداريللم و نمي توانيم تجهيزات مورد نياز 
بازخواني سانحه را از آن دريافت كنيم، گفت: از آنجايي 
كه اوكراين رابطه خوبي با كانادا دارد، مي توانيم از تجربه 
كشور كانادا براي بازخواني جعبه سياه بويينگ 7۳7 

استفاده كنيم .
حسللن رضايي فر در گفت وگو با ايلنا، درباره احتمال 
آسلليب ديدن جعبلله سللياه هواپيمللاي اوكرايني 
سانحه ديده اظهار كرد: بخشللي از دو جعبه سياه اين 
هواپيما سانحه ديده اما حافظه آن كه شامل اطاعات 

است در محفظه اي قرار دارد و سالم مانده است.
وي درباره مقررات موجود براي بازخواني اطاعات جعبه 
سياه اين هواپيما در ايران يا در كشور مالك اين هواپيما 
يا كشور سازنده آن تاكيد كرد: قانون در اين باره واضح و 
روشن است و جعبه سياه با نظارت و هدايت كميسيون 

بررسي سوانح در ايران بازخواني مي شود.
مديركل دفتر بررسي سوانح سللازمان هواپيمايي در 
پاسللخ به اينكه با وجللود اين قانون چرا جعبه سللياه 
هواپيماي سللانحه ديده ATR شللركت آسمان براي 
بازخواني به فرانسه ارسال شد؟ گفت: درباره بازخواني 
جعبه سللياه ATR هم تمام سعي مان را كرديم كه در 
داخل كشور بررسي و بازخواني آن انجام شود اما ورژن 
دستگاه هاي در اختيار ايران با تجهيزات مورد نياز براي 
بازخواني آن جعبه سياه متفاوت بود و نتوانستيم اين 

عمليات را در ايران انجام دهيم.
رضايي فللر افزود: از آنجايي كلله اوكراين رابطه خوبي 
با كانللادا دارد، مي توانيم از تجربه كشللور كانادا براي 
بازخواني جعبه سياه بويينگ 7۳7 استفاده كنيم اما 
تاكيد وزير راه و شهرسللازي اين است كه اين عمليات 

در ايران انجام شود.
وي بللا بيان اينكه بايد البراتوار بازخواني جعبه سللياه 
بويينگ 7۳7 مشخص شود، گفت: گزينه هاي مختلفي 
براي انجام بازخواني جعبه سياه هواپيماي اوكرايني 
داريم.مديركل دفتر بررسي سوانح سازمان هواپيمايي 
تاكيد كرد: البته ما با شركت هانيول ارتباط خوبي نداريم 
و نمي توانيم از اين شركت تجهيزات مورد نياز را تهيه 
كنيم، اما كشللورهاي فرانسه، آلمان، كانادا، اوكراين و 
روسلليه اين تجهيزات را به صورت محدود در اختيار 

دارند و ما مي توانيم از آن استفاده كنيم.

   هواپيمايي پر از بار، مسافر و سوخت
رضايي درباره اين پرواز توضيللح داد: پرواز از اوكراين 
وارد تهران مي شود و دو خلبان آن در هتل استراحت 
مي كنند يك خلبان ديگر در هتل بوده و هر سه براي 
پرواز به فرودگاه مراجعه مي كنند. علت تاخير پرواز نيز 

به دليل لودينگ هواپيما بوده است.
وي گفت: اين هواپيما پر از مسافر بوده و بار مسافران 
نيز زياد بوده اسللت. زمانللي كه خلبان بللراي پرواز 
مراجعه مي كند به طور همزمان بحث مسافرگيري و 
انتقال بار مسافر به داخل هواپيما انجام شده بوده اما 
از آنجا كه در فصلي هستيم كه ممكن است به دليل 
شرايط بد آب و هوايي امكان فرود در فرودگاه مقصد 

نباشللد بنابراين خلبان درخواسللت سوخت اضافي 
براي مقصدهاي جايگزين احتمالي مي كند. رضايي 
با اشاره به اينكه سوخت اضافي نيز به هواپيما منتقل 
شد، ادامه داد: ازآنجا كه تعداد مسافر و بار از وزن مجاز 
براي تيك اف هواپيما باالتر بوده است يا بايد سوخت 
تخليه مي شد يا مسافر يا بار تخليه شود كه خلبان در 
اين زمان تصميم مي گيرد، مقداري از بار مسللافران 
را پيللاده كرده تا هواپيما به وزن مجاز برسللد كه اين 

موضوع باعث تاخير شده بود.
وي گفت: بر اساس تصميم خلبان، بار پياده مي شود 
تا با پرواز بعدي به كي يف ارسال شود اين موضوع نيز 
مشكل فني نبوده بلكه هماهنگي عملياتي براي ايمني 
پرواز بوده اسللت.رضايي اظهار كرد: اين سللانحه يك 
سانحه مرگبار بزرگ است. سايت سانحه بسيار عظيم 
است. بررسي سانحه ممكن است يك سال تا دو سال 
طول بكشللد و خواندن جعبه سياه يك تا دو ماه هم به 
طول مي انجامد. ما خواهش مي كنيم فضاي عمومي را 
آرام كنيد تا كار بدون هيچ شك و ترديدي و در حداقل 

زمان انجام شود.

   ادعاي اصابت موشك منطقي نيست
از سوي ديگر معاون وزير راه و شهرسازي درباره ادعاي 
اصابت موشللك به هواپيماي اوكراينللي اظهار كرد: 
اين ادعا منطقي نيسللت، اين موضللوع بايد در فضاي 
كارشناسي صورت بگيرد و اما در حال حاضر مدعيان 

در اين فضا قرار ندارند.
به گزارش ايلنا، علي عابدزاده رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري در برنامه تلويزيوني گفت وگوي ويژه خبري 
گفت: براساس اسللتانداردهاي بين المللي و براساس 
انكس ١٣، سللانحه بويينگ ٧٣٧ بررسللي مي شود. 
كميته هاي بررسي تشكيل شده است و ايران مسوول 
بررسللي و رسيدگي به سانحه است. كشللور اوكراين 
موظف است كه با ما همكاري كند و اطاعات مورد نياز 

را در اختيار كشورمان قرار دهد.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: كشور سازنده 
يعني فرانسه و طراح آن يعني امريكا و كشورهايي كه 
مسافران آنها در اين سانحه جان باختند بايد در جريان 
بررسي سانحه قرار بگيرند. بازديدها با حضور نمايندگان 

آغاز شده است و ادامه دارد.

   محل تردد هواپيما امنيتي نبود
او با بيان اينكه در همان لحظات ٨ تا ٩ فروند هواپيما 
پيرامون فرودگاه داشتيم، افزود: ده ها هواپيما هم در 
همان ارتفاع پروازي و باالتر در حال پرواز بودند و اساسا 
فضايي كه اين هواپيما در آن در حال تردد بود امنيتي 

نبوده است.
وي با بيان اينكه هواپيما بيش از 5 دقيقه روي آسمان 
بود، گفت: چند دقيقه بعد از تيك آف هواپيما از اپروج 
فرودگاه مهرآباد اجازه افزايللش ارتفاع تا ٢١ هزار پا را 
مي گيرد و زماني اين سللانحه رخ نللداده كه خلبان به 

شرايط با ثبات رسيده است.

عابدزاده افزود: اگر موشللك اصابت مي كرد، هواپيما 
 در هوا منهدم مي شللد، اما ديده شد كه هواپيما بعد از 
آتش سوزي در مسير برگشت به فرودگاه بوده و رو به 
جنوب شرقي قرار گرفته است و در نهايت هم با شكم 

به زمين برخورد كرد.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه بنده آدم 
سياسي نيستم، اما اصابت موشللك به اين هواپيما و 
سللقوط آن از لحاظ فني امكان ندارد، گفت: انفجاري 

در كار نبوده است.

   سقوط ارزش سهام بويينگ
وي اظهار كرد: بايد توجه داشللته باشلليم كه شركت 
بويينگ در چند ماه اخير زيان زيادي را متحمل شده 
و ضرر سنگيني داده اسللت، بنابراين اگر فرض كنيم 
علت اين سانحه عيب فني خود هواپيما بوده و به خود 
كارخانه مرتبط اسللت كه ارزش سللهام آن به شدت 

كاهش مي يابد.
عابللدزاده ادامه داد: هللر چند كه اين مللدل هواپيما 
٧٣٧مكس نيست، اما اين هواپيما نيز مي تواند داراي 

نقص فني باشد.
وي افزود: در ماه هاي اخير شركت بويينگ در ارتباط 
با بويينگ 7۳7 مكس كه ممنوع  از پرواز شده، ضرر و 
زيان زيادي متحمل شده است و فكر كنيد اگر چنين 
مساله اي در 7۳7-8۰۰ بويينگ هم به اثبات برسد اين 
شركت هواپيمايي كه يكي از بزرگ ترين شركت هاي 
دنيا اسللت زيان هنگفتللي مي بيند.عابللدزاده گفت: 
هواپيما تقريبا يك دقيقه قبل از سللقوط آتش گرفته 
بود و باتوجه به شواهد موجود و اينكه در هنگام اصابت 
هواپيما به زمين نوك هواپيما به سمت جنوب شرقي 
يعني فرودگاه امام خميني بوده اسللت نشان مي دهد 
اين هواپيما قصد داشللته با همان حالتي كه هواپيما 
آتش گرفته بود جان مسافران را نجات دهد و به سمت 

فرودگاه برگردد اما موفق نشد.

   هماهنگي با پدافند هوايي
معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه با پرسنل 
پدافند هماهنگي بسيار زيادي داريم، گفت: در كنار هم، 
پروازها و هواپيماها را در مسير درست هدايت مي كنيم 
و به هيچ وجه امكان ندارد، بللدون هماهنگي پدافند 
هواپيماها هدايت شللوند، از همين روي به طور كامل 

در جريان پرواز هواپيماي بويينگ ٧٣٧ قرار داشتند.
وي درباره انتشار عكس بقاياي موشك روسي در محل 
سانحه اظهار كرد: چنين چيزي صحت ندارد و ساختگي 
اسللت. عده اي در شللبكه مجازي اين اخبار جعلي را 

 مي سازند و دست به جوسازي ها مي زنند.
وي با بيان اينكه شاهدان عيني ديده اند كه هواپيما در 
آسمان آتش گرفته است، گفت: هواپيما پس از آتش 
سوزي با زمين برخورد كرده است و هيچ انفجاري در 
آسللمان صورت نگرفته است. بنابراين ادعاي برخورد 

موشك با هواپيما نمي تواند درست باشد.
عابدزاده درباره اينكه چرا خلبان هيچ تماسللي با برج 

مراقبت نداشته اظهار كرد: احتمال دارد كه خلبان به 
دنبال اقدامات حفظ هواپيما بوده و در داخل اتاق خود با 
دود مواجه شده است. از سوي ديگر خلبان براي صحبت 
با برج مراقبت بايد كليدي را فشار دهد كه شايد فرصت 

اين اقدامات را نداشت.
وي افزود: البتلله خلبان دو دقيقه بعللد از پرواز با برج 
مراقبت مكالمه داشته و خواسته است كه ارتفاع خود 
را تللا ٢١ هزار پا افزايش دهد. تمللام مكالمات خلبان 
توسط دستگاه سي وي آر ضبط و ثبت شده و بازخواني 

مي شود.
وي متذكر شد: قبل از استخراج و آناليز اطاعات هواپيما 

نمي توان علت دقيق سانحه را بيان كرد.

   آسمان ايران امن است
وي با بيان اينكه فضاي آسمان ايران كاما امن است، 
گفت: تعداد پروازهاي عبوري امروز بيشتر از روز گذشته 

بوده است.
عابدزاده ادامه داد: خوشللبختانه در سه سال گذشته 
توانستيم راه هاي هوايي ايران را گسترش دهيم و راه 
موازي ايجاد كنيم و در حالي در گذشته راه هاي هوايي 
كشللورمان تنگ بود امروز دو مسللير رفت و برگشت 

شمال-جنوب داريم.
 CVR و FDR وي تاكيد كرد: هر چند كه دو جعبه سياه

آسيب ديده اند اما قابل خواندن و ترميم هستند.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به زمان اعام علت 
سانحه گفت: بسيار سخت اسللت كه بخواهيم زمان 
تعيين كنيم اما با توجه به شرايط سعي مي كنيم با حضور 
كارشناسان در كمترين زمان علت را اعام كنيم. هر 
چند كه اين موضوع بسيار وابسته به همكاري كشورهاي 
ديگر است.رييس سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره 
به اينكه در حال بازسازي جعبه هاي سياه هواپيما براي 
 خواندن اطاعات آن هستيم، گفت: مي خواهيم اين كار 
حتي االمكان در ايران انجام شللود اما بر اساس شواهد 
و آخريللن اطاعات به دسللت آمده از اين سللانحه، با 
قاطعيت مي توان گفت:شايعاتي كه در فضاي مجازي 
و رسانه هاي خارجي مطرح مي شود و مقامات امريكايي 
از آن حرف مي زنند مبني بر اصابت موشك به هواپيما 

صحت ندارد.

   دعوت از چند كشور براي همكاري
وي ادامه داد: ما تجربه و تللوان الزم را در اين زمينه را 
داريم البته اوكرايني ها نيز به ما كمك خواهند كرد و 
بر اساس قانون سازنده موتور هواپيما كه كشور فرانسه 
است و طراح هواپيما كه امريكا است نيز بايد به ما كمك 
كنند و اطاعات الزم را در اختيار ما قرار دهند تا بتوانيم 

با دقت بيشتري داليل اين سانحه را مشخص كنيم.
رييس سازمان هواپيمايي كشوري تصريح كرد: از آنجا 
كه كانادايي ها اتباع بيشتري در اين پرواز داشته اند نيز 
مي توانند به ما كمك كنند و ما به فرانسه، كانادا و امريكا 

اطاع الزم را داده ايم و از آنها دعوت كرده ايم.
وي ادامه داد: اگر به هر علتي مانند آسيب ديدن جعبه 
سللياه هواپيما، توانايي بازسللازي آن در داخل وجود 
نداشته باشد مي توانيم از كشورهاي ديگر كمك بگيريم 
كه البته ظاهر اين جعبه سياه نشان مي دهد كه امكان 
بازسازي آن در كشللور وجود دارد و ما در حال حاضر 

مي خواهيم اين كار را در داخل كشور انجام دهيم.

   رد اظهارات امريكايي ها
عابدزاده در پاسخ به اينكه در برخي رسانه ها آمده كه 
اين هواپيما به دليل اشتباه سامانه پدافندي ما سقوط 
كرده است، تاكيد كرد: اين موضوع را سياست مداران 
امريكايي گفته اند اگر چنين موضوعي باشللد بايد به 
اطاع جهانيان رسيده باشللد اما اين فقط اظهارنظر 
سياست مداران آنها است و به هيچ وجه منطقي نيست 
و رسيدگي به چنين حوزه اي بايد در فضاي كارشناسي 
صورت گيرد. ارتباط بين سللاختارهاي نظامي و غير 
نظامللي در اين حوزه بر اسللاس قوانيللن ايكائو كاما 
تعريف شللده است و در داخل كشللور نيز همه ما تابع 
مقررات بين المللي و داخلي هستيم. همچنين در همان 
لحظه اي كه اين هواپيما با سانحه مواجه شد حدود 9 
فروند هواپيما پيرامون فرودگاه امام بودند و ده ها فروند 
نيزدر ارتفاع 25 هزار پايي مشللغول پرواز بودند و اين 

مساله نشان مي دهد كه فضا، فضاي امني بوده است.
وي گفت: چنانچه مسللتنداتي از سللقوط هواپيماي 
اوكرايني به دست سياستمداران امريكايي رسيده، آنها 
موظف هستند از طريق ايكائو آن را به جهانيان اعام 
كنند. اين اعام را دنيا بايد به راحتي در سايت ها ببيند.

آنها اگر واقعا جرات و جسارت دارند، بيايند يافته هاي 
خود را كه پشللتوانه علمي و فني داشته و در ساختار 

انكس ۱۳ ايكائو جا دارد به دنيا نشان دهند.
وي همچنين درباره ويدئوهاي منتشر شده در فضاي 
مجازي در خصوص صحنه لحظه آتش گرفتن هواپيما 
در آسمان گفت: برخي از اين ويدئوها را ما نگاه كرده ايم 
كه از صحنه منتشر شده است و اين ويدئوها اين سوال 
را تاييللد مي كنند كه بيش از 6۰ تللا 7۰ ثانيه در حال 
سوختن بوده اسللت و اين با اتفاقاتي كه ما در صحنه 
ديده ايم مطابقت دارد اما امكان ندارد شيئي به هواپيما 
برخورد كند و آن بتواند در اين مدت پرواز كند اگر قرار 
باشد انفجار در باال صورت بگيرد بايد قطعات پراكنده تر 
باشد. اگر ماحظه كرده  باشيد هواپيمايي كه در اوكراين 
با موشك هدف قرار گرفت فضايي كه قطعات هواپيما 

پراكنده شد بسيار گسترده بود.
عابدزاده اظهار كرد: ما از كشللور سوئد به دليل اينكه 
اتباعي از آنها در هواپيما بود هللم براي حضور در اين 
بررسي ها درخواست كرديم. از كانادا نيز دعوت كرديم 
تا در بررسي به ما كمك كنند و اين اطاع رساني نشان 
از اين دارد كه ما در عملكرد خودمان صادق هستيم و 
اجازه مي دهيم امريكايي ها، فرانسوي ها، اوكرايني ها و 

سوئدي هاو كانادايي ها بيايند.
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افزايش ۲۱ درصدي قيمت 
اجاره بها در پاييز ۹۸

بر اسللاس گزارش رسللمي مركز آمار ايران قيمت 
اجاره بهاي واحدهاي مسللكوني در مناطق شهري 
ايران طي پاييز امسال در مقايسه با پاييز 97 حدود 

2۱ درصد افزايش يافته است.
به گزارش تسللنيم، بر اساس آمار مركز آمار ايران در 
پاييز امسال شللاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي 
مسكوني در مناطق شللهري، به عدد ۱62.8 رسيد 
كه نسبت به فصل قبل )۱5۱.9(، 7.2 درصد افزايش 
داشته است.در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي 
مربوط به اسللتان همدان بللا ۱۳.7 درصد افزايش و 
كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي با ۱.7 
درصد افزايش است. درصد تغييرات شاخص قيمت 
اجاره بها در فصل پاييز 98 نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )تللورم نقطه به نقطه(، 2۱.6 درصد اسللت كه 
نسبت به فصل تابستان امسال )2۳.۱ درصد(، ۱.5 
واحد درصد كاهش نشان مي دهد.بيشترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ۳4.8درصد 
افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي 
با ۱۰ درصد افزايش است. به عبارتي خانوارهاي استان 
لرستان به طور متوسط ۱۳.2 واحد درصد بيشتر از 
ميانگين كل كشللور و خانوارهاي استان آذربايجان 
غربي ۱۱.6واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور 
در بخش اجاره بها هزينه كرده اند.نرخ تورم چهار فصل 
منتهي به فصل پاييز 98 نسبت به دوره مشابه سال 
قبل در بخش اجاره بها، برابر 2۳.5درصد است،  اطاع 
مذكور در استان لرستان )۳2.5 درصد( بيشترين عدد 
و در استان آذربايجان غربي )9.9درصد( كمترين عدد 
را نشان مي دهد.همچنين متوسط افزايش هزينه 
اجاره بها بللراي كل خانوارهايي كلله تمديد قرارداد 
داشته اند، در فصل پاييز 98 برابر با ۳۱.2 درصد است.

 وزش باد شديد 
در نوار شرقي كشور

مدير پيش بيني و هشدار سللازمان هواشناسي در 
تشريح آخرين وضعيت جوي كشور اظهاركرد: روز 
شنبه وزش باد شديد در نوار شرقي كشور پيش بيني 
مي شود و غير از نوار غربي كشور در استان هاي واقع 
در دامنه جنوبي البرز و ساير مناطق كشور برف و باران 
داريم كه شدت آن در نيمه شرقي كشور و همچنين 
مركز و غللرب خزر خواهد بود.صللادق ضياييان در 
گفت وگو با فارس، ادامه داد: در مناطقي كه ذكر شد 
آبگرفتگي معابر عمومي، باال آمدن ناگهاني سطح آب 
رودخانه ها و مسيل ها، سياب، لغزندگي جاده هاي 
كوهستاني و گردنه هاي برف گير، پيش بيني مي شود 
كه توصيه مي شود، ممانعت از تردد و توقف در حاشيه 
مسيل ها و رودخانه ها، پرهيز از سفرهاي غير ضروري 
و به كارگيري لوازم ايمني و احتياط در تردد جاده هاي 
كوهستاني در دسللتور كار باشد. مدير پيش بيني و 
هشدار سازمان هواشناسللي افزود: روز يكشنبه در 

سواحل خزر و شرق كشور بارش پراكنده داريم.

 افزايش ۲۵ درصدي
مراجعه به گرمخانه ها

سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري 
تهران از افزايش 25 درصدي مراجعه افراد بي خانمان 
و كارتن خواب به گرمخانه هاي پايتخت در پي كاهش 

دماي پايتخت خبر داد.
سيد مالك حسيني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
از هفته گذشته تاكنون با توجه به كاهش درجه هواي 
پايتخت شاهد افزايش مراجعه افراد كارتن خواب و 
بي خانمان به گرمخانه هاي پايتخت هستيم، گفت: 
استقبال از گرمخانه ها به ويژه در مراكز منطقه ۱۱، 
۱4، 5 و...افزايش داشته است و در حوزه گرمخانه هاي 
ويژه زنان نيز سلله گرمخانه منطقه 8، 5 و 22 فعال 
هستند هر چند كه هنوز هم ظرفيت خالي دارند.مالك 
حسيني اظهار كرد: از مردم و شهروندان درخواست 
مي كنيم كه حواسشان به افراد بي خانمان و كارتن 
خواب باشللد. هر چند كه گشت هاي سيار سازمان 
رفاه و خدمات اجتماعي معابر شللهر تهران را رصد 
مي كنند اما ممكن است در معابر فرعي و كوچه ها افراد 
بي خانماني وجود داشته باشند كه از مردم مي خواهيم 
ضمن تماس با شماره ۱۳7 اين افراد را معرفي كنند.

سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري 
ادامه داد: در هفته گذشته بيش از ۳6۰ كارتن خواب 
تنها با كمك مردم و تماس با ۱۳7 شناسللايي شده 
و از خطر سرمازدگي نجات پيدا كردند. شهروندان 
 هميشه ما را در شناسللايي و جذب افراد بي خانمان 
و كارتن خللواب يللاري مي كردند و مجللددا از آنها 
مي خواهيم كه در اين روزهاي سرد باز هم به ما كمك 
كنند.سرپرست سللازمان رفاه و خدمات اجتماعي 
شهرداري تهران با بيان اينكه پنج دستگاه اتوبوس نيز 
به عنوان گرمخانه هاي سيار در پنج نقطه شهر تهران 
مستقر شدند، گفت: اين اتوبوس ها در ميدان تجريش، 

شوش، آزادي و... مستقر هستند.

تهران فقط دو مخزن آبرساني 
اضطراري دارد

رييس سازمان پيشللگيري و مديريت بحران شهر 
تهران گفت: تهران دو مخزن آبرساني اضطراري دارد 
و احتماال بتوانيم دو يا سه مخزن ديگر در سال آينده 
احداث كنيم.به گزارش ايلنا، رضا كرمي محمدي در 
گفت وگو با ايلنا درباره طرح آبرسللاني اضطراري در 
شهر تهران گفت: نقطه يابي براي مكان احداث مخازن 
انجام شللده، اما بحث اصلي بر سللر بودجه است و از 
آنجايي كه ستاد مديريت بحران با تغييراتي روبرو شد 
و برخي اختيارات از اين ستاد سلب شد، ما نتوانستيم 
به درستي پيگير اين طرح شويم، چرا كه وظيفه آن 
هنوز بر طبق قانون جديد برعهده ما نيست. او ادامه داد: 
اما با كارگروه اين طرح در ارتباط هستيم و مي دانيم 
عمده مشكل آنها مربوط به بودجه است و اميدواريم 

در بودجه سال آينده اعتبار الزم در نظر گرفته شود.

علي ربيعي، سخنگوي دولت درباره سقوط هواپيماي اوكرايني بيانيه اي صادر كرد. متن اين بيانيه به شرح ذيل است.
ضمن ابراز تسليت مجدد دولت جمهوري اسالمي ايران به خانواده هاي داغديده حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني ذكر چند نكته ضروري است: 

1- اكنون سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسالمي ايران كميته بررسي سانحه را بر اساس مقررات ايكائو تشكيل داده است و با شفافيت، دقت 
و س�رعت تمام، با حضور و مشاركت كارشناسان از همه كشورهاي مرتبط، اين س�انحه هوايي را از همه جوانب فني و اجرايي بررسي و به طور كامل 

اطالع رساني خواهد كرد.
2- طبق قواعد بين المللي، سازمان هواپيمايي كشوري از كشوري كه سانحه در آن رخ داده است )ايران(، سازمان هواپيمايي كشوري از كشوري كه 
صادر كننده گواهينامه صالحيت پرواز است )اوكراين(، مالك هوايپما )اوكراين( كارخانه سازنده هواپيما )بويينگ( و كارخانه سازنده موتور هواپيما 
)فرانسه( مي توانند در فرايند تحقيق شركت كنند. هم اكنون نماينده كشور اوكراين در ايران حضور دارد. ما از شركت بويينگ نيز مي خواهيم نماينده 

خود را براي مشاركت در فرايند بررسي جعبه سياه اعزام نمايند.
3- از حضور كشورهاي مرتبط ديگر كه اتباع آنها در اين حادثه تلخ جان باخته اند نيز در فرايند بررسي استقبال مي كنيم.

4- بنا به دستور رييس جمهور نتيجه بررسي هاي فني و كارشناسي، به طور منظم و سريع، به اطالع عموم، به ويژه خانواده هاي داغدار خواهد رسيد.
5-اعتقاد داريم اين روشي اطمينان بخش براي همگان به ويژه خانواده هاي داغدار خواهد بود.

۶- امروز به روش كامال حساب شده و شناخته شده در عمليات رواني به نقل از يك منبع آگاه از پنتاگون كه خواسته نامش فاش نشود، خبر اصابت 
دو موشك به هواپيماي اوكرايني را با آب و تاب در رسانه ها منعكس كرده است. درآينده كه مشخص شد اين ادعاي دروغ عاري از حقيقت است هيچ 

كس مسووليت اين دروغ بزرگ را بر عهده نخواهد گرفت.
7- توصيه مي كنيم دولت امريكا به جاي دروغ پردازي و شكل دادن به يك عمليات رواني، به نتايج بررسي كميته هاي ذكر شده در بند باال دقت نمايند.
8- در انتها متاسفم كه سيستم عمليات رواني دولت امريكا و همراهان آگاه و ناآگاه آنها با اين دروغ پردازي ها بر زخم هاي جانكاه خانواده هاي داغدار 

نمك مي پاشند و براي تامين اهداف خود در اين عمليات رواني خانواده هاي قربانيان اين حادثه را نيز قرباني مي كنند.

توصيه به امريكا براي پرهيز از جنگ رواني

موضع رسمي



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

با توافق وزير صمت و شوراي پول و اعتبار انجام شد

تزريق منابع جديد به خودروسازان 
تعادل |

قيمت خودرو از سال گذشته تاكنون در مدار صعودي 
قرار داشته، اما خودروس��ازان همچنان از ضرو و زيان 
انباشته خود گاليه مند هستند. زيان انباشته شركت هاي 
بزرگ خودروساز، ناشي از بدهي آنان به قطعه سازان و 
كمبود نقدينگي است كه همچون مانعي در مسير توليد 
خودرو عمل كرده است. اين شرايط عرضه خودرو به بازار 
را با چالش جدي مواجه كرد و از آنسو، بازار تشنه تر براي 
خريد خودرو. همين فرايند كافي بود تا رشد قيمت ها 
را در بازار انواع خودروها شاهد باشيم. همه اين عوامل و 
درخواست هاي مكرر خودروسازان براي تامين نقدينگي 
از طريق اعطاي تسهيالت، موجب شد تا سكاندار وزارت 
صمت با متولي بانك مركزي، وارد شور شده و فكري به 
حال خودروس��ازان بكنند. از همين رو، بنابه اظهارات 
رضارحماني، در چنين شرايطي دولت با هدف كمك 
به خودروسازان و تعديل بازار تصميم گرفته تسهيالتي 
را در اختيار ش��ركت هاي خودروساز قرار دهد. ميزان 
وامي كه با تصويب ش��وراي پول واعتبار قرار اس��ت به 
خودروسازان اعطا شود، 5 هزار ميليارد تومان است، كه 
اين تسهيالت با هدف پرداخت بدهي خودروسازان به 
قطعه سازان پرداخت خواهد شد. سهم هر خودروساز 
از اين مبلغ ۲ هزار و 5۰۰ ميليارد تومان است، كه بايد 
به قطعه س��ازاني پرداخت ش��ود كه جزو زيرمجموعه 
خودروسازان نيستند و به معناي واقعي جزو شركت هاي 
خصوصي هستند. با اتخاذ اين سياست حمايتي، وزير 
صمت پيش بيني كرده كه قيمت خودروها روند كاهشي 
به خود بگيرد و با ادامه اين روند در 5 ماهه آينده التهاب 

بازار خودرو از بين رفته و آرامش به بازار برمي گردد.

    جزييات اعطاي تسهيالت به خودروسازان
صنعت خودروسازي كش��ور از سال گذشته تاكنون با 
چالش ه��اي متعددي مواجه بوده اس��ت؛ تا جايي كه 
تحريم هاي بين المللي، كمبود نقدينگي، زيان انباشته 
اين شركت ها و قيمت گذاري دستوري زمينه ركود در 
صنعت خودروسازي را فراهم آورده اند. با اين وجود، روند 
نزولي توليد خ��ودرو از ابتداي ديماه تغيير كرده و آمار 
جديدي از روند رو به رشد توليد خودرو ثبت شده است. 
در همين حال خبرهايي از وزارت صنعت منتشر شده كه 
اميد مي رود با اجرايي شدن آن، شاهد بهبود در وضعيت 
توليد خودروسازي كشور تا پايان سال باشيم. محور مهم 

اين خبر، اعطاي تسهيالت به خودروسازان است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از ارايه تس��هيالت به 
خودروسازان با هدف پرداخت بدهي آنان به قطعه سازان 
خبر داده است. به گزارش خبرگزاري مهر، رضا رحماني 
وزير صنعت، معدن و تجارت از تصويب پرداخت 5 هزار 
ميليارد تومان به خودروس��ازان از محل شوراي پول و 
اعتبار خبر داده و گفته است: انتظار مي رود ظرف 5 ماه 
آتي التهاب در بازار خودرو از ميان برود. اين تسهيالت 
با هدف پرداخت بدهي خودروسازان به قطعه سازان در 
اختيار آنان قرار مي گيرد. اميد مي رود اين مبلغ اعتبار، 

تاحدودي مشكل خودروسازان را برطرف كند. 

رحماني تاكيد كرد: مقرر اس��ت به هر خودروس��از ۲ 
هزار و 5۰۰ ميليارد تومان پرداخت ش��ود تا اين اعتبار 
در اختيار قطعه س��ازان قرار گيرد. روند تخصيص اين 
اعتبار همانند ۴ هزار ميليارد توماني است كه در سال 
گذشته پرداخت شد. اين 5 هزار ميليارد تومان در درجه 
نخس��ت بايد به قطعه س��ازاني پرداخت شود كه جزو 
زيرمجموعه خودروسازان نيستند و به معناي واقعي جزو 
شركت هاي خصوصي هستند. براساس اظهارات وزير 
صمت، پرداخت اين تس��هيالت به خودروسازان براي 
تسويه بخش��ي از بدهي آنها به قطعه سازان را مي توان 
عاملي براي تحرك در صنعت خودروسازي دانست. او 
در عين حال پيش بيني كرد كه اين تسهيالت زمينه 
افزايش عرض��ه خودرو به بازار را فراهم كند و درنتيجه 
انتظار مي رود قيمت خودرو كاهش يابد. در حال حاضر 
نيز توليد خودروس��ازان از ۴ هزار دستگاه خودرو عبور 
كرده اس��ت؛ با ادامه اين روند در 5 ماهه آينده التهاب 
بازار خودرو از بين رفته و آرامش به بازار برمي گردد. رضا 
رحماني در ادامه تاكيد كرد: در شرايط كنوني خودور 
براي مردم به كااليي سرمايه اي تبديل شده و خريد با 
هدف حفظ ارزش پول صورت مي گيرد. همين موضوع 
نيز در ماه هاي اخير زمينه رشد قيمتي آن را فراهم كرده 
است؛ اكنون انتظار مي رود با برطرف شدن مشكالت و 

عرضه بيشتر خودرو، اين چالش ها برطرف شود.

    خصوصي سازي چه شد؟ 
خصوصي س��ازي خودروس��ازان از ديگر موضوعاتي 

است كه چندي پيش مجددا مطرح شد و حاشيه هاي 
بسياري را هم به دنبال داشت. باقي مانده سهام دولت 
در ايران خودرو ۱۴ درصد و در سايپا اندكي بيش از ۱۷ 
درصد است. چندي پيش مس��ووالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از واگذاري سهام دولتي دو خودروساز 
بزرگ كشور تا پايان س��ال ۱۳۹۹ به بخش خصوصي 
خبر دادند و تاكيد كردند: واگذاري اين شركت ها در سه 
مرحله ش��امل »واگذاري اموال غيرتوليدي، واگذاري 
شركت هاي زيرمجموعه و واگذاري شركت هاي اصلي« 
تعريف شده است. در چنين ش��رايطي كارشناسان و 
فعاالن صنعت خودروسازي كشور اين موضوع را مطرح 
مي كنند كه واگذاري شركت هاي خودروسازي به بخش 
خصوصي در ش��رايطي كه اين شركت ها با مشكالت 
بسياري روبرو هستند، چه جايگاهي دارد؟ به ويژه كه 
زيان انباشته اين شركت ها، در سال گذشته قابل توجه 
بوده و اميدي به بهبود شرايط مالي آنها در سال جاري 
وجود ندارد. عدم امكان تامين نقدينگي، كاهش توليد، 
بدهي به قطعه س��ازان و ... از ديگر مشكالتي است كه 
عملكرد اين ش��ركت ها را تحت تاثير قرار داده اس��ت. 
بنابراين اين سوال مطرح مي شود واگذاري شركت هاي 
خودروسازي به بخش خصوصي با وجود چنين حجمي 
از مشكالت چه ميزان منطقي اس��ت و چه تاثيري بر 

عملكرد آنها خواهد داشت؟
البت��ه در همين حال تغييراتي در همين يك ماه اخير 
به وجود آمده و آمار مثبتي از عملكرد اين ش��ركت ها 
ثبت شده است. ازجمله آنكه شاهد افزايش توليد اين 

شركت ها هس��تيم. كمااينكه ركوردهايي از توليد دو 
خودروساز بزرگ كشور ثبت شده است. درواقع انتظار 
مي رود شركت هاي ياد شده با استفاده از ظرفيت هاي 
موجود در داخل، بهره گي��ري از توان زنجيره تأمين و 
برنامه ريزي مدون تا پايان سال ركوردهاي جديدي از 

توليد به جاي بگذارند.
در همين راس��تا، آرش محبي نژاد دبير انجمن صنايع 
همگن نيرو محركه و قطعه س��ازان  در گفت وگو با ايرنا 
نيز گفته است: پيشنهاد واگذاري سهام خودروسازان 
بايد با سه شرط اصالح فضاي پيراموني صنعت خودرو، 
اصالح ساختار خودروسازي و كاهش تصدي گري هاي 

دولت انجام شود.
توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه دولت ها 
بايد سياست گذار باشند نه تصدي گر؛ خصوصي سازي 
ش��ركت  ها نيز با ه��دف كاه��ش مداخل��ه دولت در 
تصدي گري انجام مي شود. بر همين اساس نيز انتظار 
مي رود پس از واگذاري شركت ها به بخش خصوصي، 
دولت از دخالت در عملكرد آنه��ا پرهيز كند. در ادامه 
محبي نژاد مي افزايد: اگر پس از واگذاري شركت هاي 
خودروسازي به بخش خصوصي همچنان دخالت هاي 
دولتي و حاكميتي )شامل مجلس و قوه قضاييه( ادامه 
يابد، اين واگذاري كمكي به بهبود عملكرد شركت هاي 
خودروس��ازي نمي كند. اگر ديدگاه دولت در مباحث 
صنعتي و توليدي كشور به خصوص آنچه متعلق به بخش 
خصوصي اس��ت از حد نظارت و سياست گذاري تنزل 
كند، به معناي دخالت در امور جاري بنگاه هاي اقتصادي 

است.  فضاي كنوني كسب وكار و فضاي پيراموني صنعت 
خودرو چه دست بخش خصوصي يا دولت باشد، جاي 
كار براي خودروس��از و قطعه ساز نمي گذارد. به  ويژه با 
قيمت گذاري هاي دستوري و با وجود قوانين و مقررات 
مخل كسب و كار فرقي نمي كند كه مديريت اين واحدها 
به عهده چه كس��ي باش��د. تنها معضل از دوش دولت 
برداشته و به دوش بخش خصوصي گذاشته مي شود. 
در واقع در چنين شرايطي اگر دخالت هاي دولت ادامه 
يابد، بخش خصوصي نيز نمي تواند كار زيادي از پيش 
ببرد و مشابه بس��ياري خصوصي سازي ها، محكوم به 

شكست خواهد بود.
عالوه بر تمام موارد ياد شده بايد تاكيد كرد دولت در حال 
حاضر نيز در دو شركت خودروسازي بزرگ كشور سهام 
چش��مگيري ندارد؛ بنابراين معضل اصلي در ساختار 
ش��ركت هاي خودروسازي اس��ت، زيرا اين شركت ها 
سهام هاي تودرتوي بيش از ۳۰ درصدي در شركت هاي 
زيرمجموعه خودشان دارند و با واگذاري سهام ناچيز 

باقي مانده مشكلي حل نمي شود.
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان 
در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خ��ود بيان كرد كه 
دولت با واگذاري اين مقدار سهام، از نظر قانون تجارت 
و معادالت حاكم بر اقتصاد و بنگاه داري در عمل نقشي 
در اداره اين شركت ها نخواهد داشت اما در عمل چنين 
موضوعي دور از انتظار است. كمااينكه در حال حاضر 
همه مديران ارش��د، مياني و رده پايين دو خودروساز 
بزرگ كشور با دستور دولت مشخص مي شوند. حال اگر 
همين خرده سهام  دولت نيز به بخش خصوصي واگذار 
شوند، دولت در يكي از آنها حتي يك كرسي هيات مديره 
نمي تواند داشته باش��د. در حال حاضر و با وجود سهم 
اندك دولت از اين شركت ها اما در عمل همه كرسي هاي 
هيات مديره را دولت تعيين مي كند. با توجه به اين تجربه 
نمي توان انتظار داشت در صورت واگذاري شركت ها هم، 

مديريت و تصدي گري دولتي نيز واگذار شود.
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان 
با اشاره به نيروي مازاد مشغول به كار در اين شركت ها 
تاكيد كرد: در در حال حاضر بيش از ۱۰۰هزار نفر در اين 
دو خودروسازي مشغول كار هستند كه بسيار باالتر از 
استانداردها است. اما بخش خصوصي مي تواند با افزايش 
تيراژ يا اصالح فرآيندهاي توليد، آينده شغلي اين افراد 

را تضمين كند.
توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رس��د كه پس از 
مطرح شدن بحث واگذاري شركت هاي خودروسازي 
به بخش خصوص��ي برخي از كارشناس��ان اين حوزه 
بيان كردند كه دولت تنها در پي آن اس��ت تا با توجه به 
مش��كالتي كه گريبان صنعت خودرو كشور را گرفته، 
تنها بار مسووليت خود را س��بك كند. با اين حال اين 
اميد نيز وج��ود دارد كه با توجه ب��ه تمهيدات دولت، 
اقدامات مناسبي براي كاهش بدهي و زيان انباشته اين 
شركت ها انجام شود. به عالوه آنكه انتظار مي رود تا پايان 
سال شاهد رشد توليد خودرو باشيم و اين موضوع زمينه 

كاهش قيمت خودرو را در بازار فراهم كند.

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني خبر دادرييس اتاق بازرگاني سنندج مطرح كرد

رييس اتاق مشترك ايران و ارمنستان عنوان كرد رييس اتاق ايران در نامه اي به معاون اول رييس جمهور خواستار شد

افزايش ۳۴ درصدي ورود كاال به بندرامام خميني)ره( ضربه سنگين به بخش خصوصي با قيمت گذاري دستوري

افزايش روابط تجاري با ارمنستان با پيمان اوراسياوزارتخانه متولي لجستيك داخلي و بين المللي مشخص شود

رييس اتاق بازرگاني س��نندج مي گويد كه يكي از خواس��ته هاي 
اصلي بخش خصوصي كشور اين است كه روزي برسد كه براساس 
ش��اخص هاي بازار و ظرفيت هايي كه عرضه و تقاضا دارد، بتواند 
تعادل و توازن را در بازار حفظ كند. سيستم اقتصاد كشور دولتي 
است و قيمت گذاري هاي دستوري دولت، از عوامل اصلي به وجود 
آمدن مش��كالت كنوني اس��ت زيرا قيمت گذاري دستوري، بازار 
را از ري��ل رقابت آزاد خ��ارج و به زيان فع��االن بخش خصوصي و 

مصرف كنندگان عمل مي كند.
به گزارش ايلنا، س��يد كمال حس��يني ادامه داد: تقاضاي بخش 
خصوصي اين است كه دولت دست از قيمت گذاري بردارد و اجازه 
دهد كه بازار خودش را تنظيم كند، در اين ميان چون قيمت گذاري 
كاالهاي مهم تحت كنترل دولت قرار گرفته، نقش عرضه و تقاضا در 
تعيين قيمت به حاشيه رانده شده است، به ويژه آنكه هدف نهايي 
دولت، كنترل بازار اس��ت و به رقاب��ت آزاد و منافع فعاالن بخش 

خصوصي توجه چنداني ندارد.
وي در خصوص نوس��انات قيم��ت محصوالت به عن��وان عاملي 
براي كنترل دس��توري بازار عنوان ك��رد: در اقتصاد ايران اعتماد 
به كارآم��دي تئوري هاي اقتص��ادي براي رفع مش��كالت وجود 
دارد، اما اراده دولت، نقطه مقابل اين تئوري هاس��ت زيرا خواستار 
ايفاي نقش محوري در قيمت گذاري كاالهاي اساس��ي است و با 
روش هاي دس��توري و غيرعلمي، درصدد پيش��گيري از افزايش 
قيمت كاالهاست كه عموما هم اين روش نتيجه نداده و نمي دهد.

ريي��س ات��اق بازرگاني س��نندج افزود: خ��روج دول��ت از حوزه 
قيمت گ��ذاري با وج��ود همه تجربيات گذش��ته اقتص��اد ايران، 
به يك ب��اره اتفاق نخواهد افتاد و اين رخ��داد مهم بايد در رويكرد 

تصميم گيري ها نهادينه ش��ود تا همه با تمام قوا ب��ه بازار رقابتي 
اعتماد كنيم. وي معتقد اس��ت كه توليدكنندگان كشور ما براي 
آنكه بتوانند در بازارهاي جهاني ب��ا رقيبان خود رقابت كنند بايد 
ابتدا بازار رقابتي را در داخل كش��ور تمرين كنند به عبارت ديگر 
فعاالن اقتصادي كش��ورمان اع��م از توليدكننده و مصرف كننده، 
ابتدا بايد آمادگي ش��نا در درياي بورس كاال و ب��ازار رقابتي را به 
دست آورند و سپس با تكيه بر تجارب خود، وارد اقيانوس متالطم 
بازارهاي جهاني شوند و اين، ممكن نيست مگر با به حداقل رسيدن 

قيمت هاي دستوري در معامالت بورس.
حس��يني گفت: قيمت هاي دس��توري، هرچن��د در كوتاه مدت 
مي تواند جذابيت هايي براي خريداران ايجاد كند اما در ميان مدت و 
بلندمدت، براي آنان دافعه خواهد داشت زيرا اين نوع قيمت گذاري 
به علت مغايرت با مباني اقتصاد آزاد، مشكالتي براي برنامه ريزي 
پايدار و فعاليت مصرف كنندگان ايجاد خواهد كرد و آنان احتمال 
خواهند داد كه خود نيز روزي، قرباني قيمت گذاري دستوري شوند 

و منافعشان دچار خطر شود.
وي اضافه كرد: فقط قيمت هاي دس��توري نيست كه روي اقتصاد 
تأثي��ر گذاش��ته، اقتصاد م��ا به دالي��ل مختلفي چ��ون تحريم و 
گرفتاري هاي ناشي از آن، تورم و افزايش فقر، جايگاه پيشين خود 
را از دست داده است. برهمين اس��اس بايد سياست گذاري هايي 
اعمال شود تا يك سرمايه گذار چه داخلي و چه خارجي به اين موارد 
توجه داشته باشد و براس��اس تعريف هايي كه در اقتصاد پذيرفته 
شده، سرمايه گذاري كند، تا اين مسائل حل نشود نمي توان انتظار 
بهبود جذب سرمايه و تأمين مالي گسترده از طريق بازار سرمايه 

را داشت.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني گفت: ورودي 
كاال به بندرامام خميني)ره( از ابتداي امسال تاكنون نسبت به مدت 
مشابه پارسال ۳۴ درصد افزايش يافته است. به گزارش ايرنا، حسين 
مدرس خياباني در جريان بازديد از بندر امام خميني)ره( بيان كرد: 
همه ظرفيت هاي بندر امام خميني)ره( به كار گرفته شده و خروجي 
و ترخيص كاال از اين بندر براي توزيع و عرضه مناس��ب در س��طح 
كشور، از ابتداي امسال تاكنون ۲۱ درصد نسبت به مشابه پارسال 
افزايش يافته است.  وي افزود: با توجه به بازديدي كه چند ماه پيش 
از اين منطقه داشتم اقدامات براي تخليه و ترخيص هر چه سريع تر 
كاالي اساسي اس��ت از اين بندر و همكاري دس��تگاه هاي اجرايي 
براي تامين و ترخيص كاال بسيار خوب است. به گفته وي، مباشران 
دولتي و مباش��ران بخش خصوصي و پش��تيباني امور دام عملكرد 
بسيار مناسبي را در اين بندر براي تامين و توزيع كاال دارند.  مدرس 
خياباني با اشاره به اينكه افزايش واردات سبب ايستايي كاال در اين 
بندر نشده، بيان كرد: عملكرد گمرك در ترخيص كاالها بسيار خوب 
است؛ ضمن اينكه به هيچ وجه از بحث توسعه زيرساخت ها در بندر 
امام خميني)ره( غافل نشده ايم. وي گفت: در حوزه فرآوري غالت و 
ساخت كارخانجات نيز كارهاي خوبي در اين منطقه در حال انجام 
است.  قائم مقام وزير صنعت، معدن وتجارت در امور بازرگاني افزود: 
۲۰۰ هزارتن ظرفيت س��يلوها در بندرامام خميني)ره( و ظرفيت  
نگهداري كاال و زيرساخت هاي تجاري در اين منطقه در حال افزايش 
اس��ت؛ با انجام اين پروژه ها در نظر داريم كه فضا براي تامين و انبار 

كاالها افزايش يابد.
به گفت��ه وي، از برنامه هايي كه وزارت صمت به صورت جدي پيگير 
آن است، متوازن شدن توزيع بار در بنادر جنوبي و استفاده از ظرفيت 

ساير بنادر كشور مثل بندرشهيدرجايي و بندر بوشهر و چابهاراست. 
مدرس خياباني با بيان اينكه اين كار براي كنترل ترافيك كشتي هاي 
حامل كاال در بندر امام خميني )ره( است، ادامه داد: از چند ماه پيش 

بندر چابهار براي تحويل و توزيع كاال در كشور فعال شده است. 
او افزود: بندر بوش��هر نيز مي تواند به بندر استراتژيك ورودي كاالي 
اساسي تبديل ش��ود. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگاني همچنين بيان كرد كه وضعيت ذخيره و تامين كاالي اساسي 
در كشور از موقعيت بسيار خوبي برخوردار است و مي توانيم پاسخگوي 

نياز مردم باشيم. 
مدرس خياباني در ادامه با اش��اره به اينكه خيلي بيشتر از نياز كشور 
كاالي اساسي ذخيره شده ادامه داد: كشتي هاي حامل كاالي اساسي 
بدون قطعي در حال ورود به بنادر كش��ور هس��تند و جريان تامين و 
ورود كاالعادي است. وي با اشاره به اينكه افزايش توليد داخل از ديگر 
برنامه هاي مهم وزارت صمت است بيان كرد: توليد كاالهاي مختلف 

داخلي بين هفت تا ۱۷ درصد افزايش يافته است.

رييس اتاق بازرگاني با اش��اره به ناهماهنگي بين دس��تگاه ها براي 
روانس��ازي فرآيندهاي حمل و نقل و مب��ادالت بازرگاني داخلي و 
بين المللي، خواس��تار تعيين وزارتخانه متولي لجس��تيك داخلي 
و بين المللي ش��د. غالمرضا ش��افعي طي مكاتبه اي ب��ا معاون اول 
رييس جمهور خواس��تار تعيين وزارتخانه متولي لجستيك و لزوم 
هماهنگي س��اير دس��تگاه هاي مرتبط با متولي لجستيك توسط 
دولت به منظور روانسازي فرايندهاي حمل و نقل ومبادالت بازرگاني 
داخلي و بين المللي شد. در نامه ارسالي غالمحسين شافعي خطاب 
به اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور آمده است: »احتراما 
در راس��تاي روانسازي فرآيندهاي حمل و نقل و مبادالت بازرگاني 
داخلي و بين المللي، وجود مراكز لجستيك نقش بسزايي در كاهش 

زمان و نيز هزينه هاي مربوط به فرآيندهاي ياد شده دارا هستند. در 
اين رابطه ساختارهايي در وزارتخانه هاي مختلف در دست بررسي 
و پيگيري است. از آنجا كه تعدد مراكز تصميم گيري و ناهماهنگي 
ميان آنها، فرآيند نوپا و در حال شكل گيري لجستيك در كشور را با 
چالش هاي بيشتري روبرو مي سازد و از سويي سازماندهي اصولي 
ساختار مورد نياز براي راهبري و مديريت مراكز لجستيك مستلزم 
ايجاد هماهنگي، يكپارچگي و مش��اركت موث��ر همه وزارتخانه ها 
و دستگاه هاي ذيربط مي باش��د بنابراين خواهشمند است دستور 
فرماييد موضوع تعيين وزارتخانه متولي لجستيك و لزوم هماهنگي 
ساير دستگاه هاي مرتبط با متولي لجستيك در دولت محترم مورد 

تصميم گيري قرار گيرد.«

به گفته رييس اتاق مشترك ايران و ارمنستان، پيمان اوراسيا تاثير 
كامال مش��هودي بر روابط تجاري ايران و ارمنس��تان داشته است. 
»هرويك ياريجانيان« روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
ايرنا درباره وضعيت تجاري ايران و ارمنستان پس از پيمان اوراسيا 
گفت: طرفين ايراني و ارمني در حال استفاده از تخفيف هاي تعرفه اي 
اين پيمان هستند و هيچ مشكلي براي استفاده از اين تعرفه ها وجود 
نداشته است.  به گزارش ايرنا وي ادامه داد: حجم تجارت با ارمنستان 
در اين مدت كه پيمان اجرا ش��ده با مدت مشابه آن بسيار متفاوت 
است. چرا كه قبال تركيه در بازار ارمنستان تسلط داشت اما اكنون 
كاالهايي ك��ه ايران توليد مي كند ارزان تر از تركيه اس��ت و همين 

موضوع مزيت رقابتي براي ما ايجاد كرده است.

ياريجانيان درب��اره اقالم تبادلي بين دو كش��ور گفت: عمده اقالم 
وارداتي از ارمنستان به ايران، گوش��ت است. از ايران نيز مواد اوليه 
پليمري، ماش��ين آالت، گازهاي صنعتي، مصنوعات ساخته شده، 
چرم و صيفي جات به ارمنس��تان صادر مي ش��ود. وي با بيان اينكه 
توانايي صادراتي ايران بسيار بيشتر از ارمنستان است، افزود: تجار 
هنوز خيلي با اين پيمان سازگار نش��ده اند، چون برخي فعاليت ها 
توسط تجار ايراني ساكن ارمنس��تان انجام مي شود و اميدواريم با 
گسترده شدن وضعيت، تجار ديگر نيز جذب اين بازار  شوند. عضو اتاق 
بازرگاني تهران اظهار كرد: مشخص نبودن سيستم بانكي به شدت 
روي روند تجاري تاثير گذاش��ته و باعث كند شدن كار شده است و 

با حل اين مشكالت، قطعا روابط تجاري دو كشور روان تر مي شود.
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پرونده تخلف شركت هاي 
لبني به تعزيرات رفت

ايسنا|در پي افزايش قيمت برخي محصوالت 
لبني در بازار، س��ازمان حمايت اع��الم كرد كه 
تمامي ش��ركت هاي لبن��ي قيمت هاي مصوب 
ابالغي را رعايت مي كنند، اما در موارد محدودي 
پرون��ده تخلف تش��كيل و موضوع به س��ازمان 
تعزيرات حكومتي ارسال شده است. قيمت شير 
خام در خرداد امس��ال از ۲۰۰۰ تومان به ۲۳۹۰ 
تومان افزايش يافت و يكم��اه بعد قيمت جديد 
۱۴ محصول لبني نيز از سوي ستاد تنظيم بازار 

اعالم شد.
اما مش��اهدات ميداني از بازار نشان مي دهد، در 
ماه هاي گذش��ته برخي از برندهاي محصوالت 
لبني قيمت هاي خود را مج��ددا افزايش دادند. 
اين در حالي است كه طبق اعالم انجمن صنايع 
فرآورده هاي لبني اي��ران، بعد از آخرين مصوبه 
س��تاد تنظيم ب��ازار درباره قيم��ت محصوالت 
لبن��ي، هيچ كدام از ۱۴ قلم اصلي كه مش��مول 
قيمت گذاري هستند افزايش قيمت نداشتند و 
اگر شركتي قيمت خود را باال برده، تخلف كرده 
است. البته براي س��اير اقالم لبني نيز آيين نامه 
قيمت گذاري وجود دارد و اگر واحدي خالف آن 
قيمت هاي خ��ود را افزايش دهد، تخلف صورت 
گرفته است. سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان نيز در اين رابط��ه اعالم كرد 
كه پرونده تخلف برخي از ش��ركت هاي لبني به 
سازمان تعزيرات حكومتي ارس��ال شده است. 
طبق اعالم اين سازمان، در حال حاضر و براساس 
مصوبات صادره سه گروه محصول لبني پرمصرف 
شير، ماس��ت و پنير شامل ۱۴ قلم داراي قيمت 
مصوب كارگروه تنظيم بازار بوده و كليه واحدهاي 
توليدي موظف به رعايت سقف قيمت اين اقالم 
هس��تند كه عالوه بر ابالغ، در س��امانه هاي اين 
س��ازمان نيز بارگذاري شده اس��ت. همچنين 
براساس تقسيم بندي صورت گرفته، قيمت ساير 
محصوالت توليدي لبني خارج از فهرست ۱۴ قلم 
براساس مصوبات كارگروه تنظيم بازار راسا توسط 
واحدهاي توليدي و مطابق ضوابط قيمت گذاري 
مصوب هي��ات تعيين و تثبيت قيمت ها صورت 
مي پذيرد و بررسي هاي صورت گرفته حاكي از اين 
است كه عمده تغييرات قيمت محصوالت لبني 
در بخش دوم بوده و در اين خصوص نيز افزايش 
قيمت هاي غيرمنطقي در دستور رسيدگي قرار 
مي گيرد كه به عنوان نمونه اخيرا پرونده تخلف 
برخ��ي از واحد هاي لبني به س��ازمان تعزيرات 

حكومتي ارسال شده است.

افت ۸۵ درصدي تجارت 
ايران و امريكا

خبرگزاري تسنيم| جديدترين آمار منتشر شده از 
سوي اداره آمار امريكا نشان مي دهد مبادالت تجاري 
اين كش��ور با ايران در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۹ افت 85 
درصدي داشته است. مبادالت تجاري دو كشور در 
۱۱ ماهه سال ۲۰۱8 بالغ بر ۴۹۰.5 ميليون دالر بوده 
كه اين رقم در مدت مشابه ۲۰۱۹ به ۷۱.۲ ميليون 
دالر كاهش يافته است. بر اساس اين گزارش صادرات 
امريكا به ايران در ماه هاي ژانويه تا نوامبر ۲۰۱۹ بالغ 
بر 6۹.8 ميليون دالر بوده است كه اين رقم نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از آن افت 8۳ درصدي داشته 
اس��ت. امريكا در ماه هاي ژانويه تا نوامبر ۲۰۱8 بالغ 
بر ۴۲۰.6 ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده بود. 
واردات امري��كا از اي��ران در ۱۱ ماه��ه ۲۰۱۹ نيز با 
كاهش ۹8 درصدي به ۱.۴ ميليون دالر رسيده است. 
در مدت مشابه سال قبل از آن واردات امريكا از ايران 
6۹.۹ ميليون دالر بوده است. مبادالت تجاري ايران و 
امريكا حجم ناچيزي از كل تجارت دو كشور را تشكيل 
مي دهد. ايران در ميان مقاصد صادراتي امريكا رتبه 
۱6۲ و در ميان منابع وارداتي اين كشور رتبه ۲۰۹ را 
به خود اختصاص داده است. بر اساس اين گزارش در 
يازدهمين ماه سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۴ ميليون دالر كاال 
از امريكا به ايران صادر شده است. واردات امريكا از ايران 

در اين مدت صفر بوده است.

 كشف مواد معدني 
در سيستان و بلوچستان 

ش�اتا| محمود رضا رحمتيان سرپرست سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان سيستان و بلوچستان از 
ذخيره كلي مواد معدني كشف شده در استان به وزن 
يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون تن خبر داد و گفت: از اين 
ميزان بالغ بر ۷6۲ ميليون تن داراي پروانه بهره برداري 
و ۳6۲ ميليون تن شناسايي شده كه به سرمايه گذاران 
جهت بهره برداري واگذار ش��ده اس��ت.  سرپرست 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار كرد: 
مهم ترين مواد معدني استان عبارتند از »شن و ماسه، 
خاك رس، آهك و مارن، لوماشل، شيل و ماسه سنگ، 
انواع سنگ الشه، پوزوالن، كائولن، گچ خاكي )مصالح 
ساختماني(، گرانيت، مرمر، تراورتن، تراكيت، سنگ 
چيني، مرمريت )سنگهاي تزئيني و نما(، آنتيموان، 
كروميت، منگنز، مس، آهن، تيتانيوم )مواد معدني 
فلزي( و منيزيت، سيليس، گل سفيد، تالك، خاك 
صنعتي، زئوليت، كلس��يت، گارن��ت )مواد معدني 
غير فلزي( هستند. رحمتيان در ادامه در خصوص 
وضعيت فعلي معادن، ابراز داشت: تعداد ۳85 فقره 
معدن در استان با ميزان استخراج ساالنه ۲۴ ميليون 
تن صادر شده است و تعداد ۲۷6 معدن فعال و تعداد 
۴معدن در دوره تجهيز و آماده سازي و مابقي بصورت 
نيمه فعال و غيرفعال هستند. تعداد معادن فعال شن 
و ماسه و خاك رس ۲۰8 فقره با اشتغال ۴ هزار و 85۷ 
نفر و ساير معادن فعال 68 فقره با اشتغال يك هزار و 
8۹ نفر مي باشد. سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان در پايان در خصوص سرمايه گذاري در 
بخش معدن استان، بيان داشت: تعداد ۷ هزار و ۲۲۷ 

نفر اشتغال در بخش معدن استان ايجاد شده است.



15 جهان

تالش مجلس نمايندگان براي كنترل رييس جمهور فاقد استراتژي 

تصميم تاريخي مجلس بريتانيا: توافقنامه برگزيت تصويب  شد

راي به محدوديت اختيارات جنگي ترامپ

سد اجرايي شدن برگزيت شكست 

گروه جهان|
 مجلس نمايندگان امريكا قطعنامه اي را تصويب كرد كه 
بر اس��اس آن دونالد ترامپ مجبور خواهد بود براي انجام 
اقدامات نظامي احتمالي مجوز كنگره را بگيرد. اين طرح 
براي دفاع از نيروهاي امريكايي در برابر حمالت مسلحانه 
قريب الوقوع استثنا قائل شده است. مرحله بعدي، تصويب 
اين طرح در مجلس س��ناي امريكاست كه اكثريت آن را 
حزب جمهوري خواه در دست دارد. البته تاكنون دو تن 
از سناتورهاي جمهوري خواه گفته اند كه به طرح محدود 
كردن اختيارات جنگي رييس جمهور رأي مثبت خواهند 
داد. اين دو سياستمدار »مايك لي« و »رند پال« هستند 
كه در جلسه توجيهي اعضاي ارشد دولت با سران كنگره 

امريكا حضور داشتند. 
به گزارش رويترز، نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان 
در جلسه بررسي اين قطعنامه گفته: »رييس جمهوري 
اي��االت متحده نش��ان داده كه فاقد اس��تراتژي اي قابل 
فهم اس��ت تا از مردم امريكا حفاظت كند.« گفته شده، 
مايك پمپئو وزير خارجه، مارك اس��پر وزير دفاع و جينا 
هاسپل رييس سازمان اطالعات مركزي )سيا(، از جمله 

شركت كنندگان در اين جلسه بودند.
مايك لي، سناتور جمهوري خواه، كه گفته به اين قطعنامه 
راي خواهد داد دولت ترامپ را متهم كرده كه در نشست 
مزبور نتوانسته مدارك قانع كننده چنداني براي اقدامات 
اخير خ��ود در عراق ارايه كند. او با لحني ناخوش��ايند به 
خبرنگاران گفته: »دولت ترامپ از س��ناتورهاي امريكا 
خواس��ته، دختران و پسران خوبي باش��ند، اين ماجرا را 
همراهي كنند و هيچ چيز را علني زير س��وال نبرند.« لي 
همچنين با ابراز گله مندي گفته در اين نشست يك  ساعته 

اكثر پرسش ها بي پاسخ گذاشته شده اند.
ناظران بر اين باورند آنچه درخور توجه بوده، اين است كه 
مايك لي از سناتورهايي است كه تاكنون نامش به عنوان 
منتقد دونالد ترامپ بر سر زبان ها نبوده است. اين سناتور 
جمهوري خواه تصريح كرده بي توجهي دولت به مجلس 

سنا رفتاري غيرامريكايي و مغاير با قانون اساسي است.
حمايت برخ��ي جمهوري خواهان از اي��ن قطعنامه در 
شرايطي است كه حتي در صورت تصويب آن از سوي سنا 
براي رييس جمهوري امريكا الزم االجرا نيست و نيازي به 
امضاي او هم ندارد. مجلس نمايندگان امريكا اين قطعنامه 

را با ۲۲۴راي موافق در برابر ۱۹۴راي مخالف تصويب كرد.
نماين��دگان دموك��رات مجلس نماين��دگان از نحوه 
تصميم گي��ري ترامپ براي حمله هواي��ي در بغداد و 
بي اطالع گذاشتن كنگره از اين تصميم اظهار نارضايتي 
مي كنن��د. دموكرات ها همچني��ن مي گويند كه در 
جلسه توجيهي كنگره پس از اين حمله نيز اطالعاتي 
كه كاخ سفيد به آنها عرضه كرده مبهم، ناكافي و بدون 
ارايه جزييات بوده است. كنگره امريكا پس از حمالت 
يازدهم س��پتامبر در س��ال ۲۰۰۱ ب��ا تصويب مجوز 
استفاده از نيروي نظامي  همچنين مصوبه ديگري در 
س��ال ۲۰۰۲ براي حمله به عراق عمال اختيارات خود 
را براي دخالت در تصميمات كاخ س��فيد جهت انجام 

حمالت نظامي از بين برد.

    حمله ترامپ به استيضاح كنندگان
رييس جمهوري امريكا كه پيش از راي گيري درباره اين 
قطعنامه از نمايندگان خواس��ته بود به آن راي ندهند در 
واكنش به راي نمايندگان با حمله به آنان، به ويژه نانسي 
پلوسي، استيضاح خود به دست رقيبان سياسي را آزار و 
شيادي خوانده است. رييس جمهوري امريكا در توييتر 
نوش��ته: »پلوس��ي نمي خواهد نتيجه استيضاحي كه با 
دسيسه درست شده و پيش از همه سياستمداران فاسدي 
مانند )آدام( شيف شياد به آن رأي دادند )به سنا( تحويل 
دهد. چون بعد از اين همه س��ال تحقيق��ات و آزار دادن 
نتوانستند هيچ جرمي را پيدا كنند و فقط مسخره بازي و 
كالهبرداري كردند.« او پس از اين در يك پست توييتري 

ديگر با حروف درشت نوشت: »آزار رياست جمهوري«.

مجلس نماين��دگان امريكا در آخري��ن روزهاي ۲۰۱۹ 
به اليحه اس��تيضاح دونالد ترامپ رأي مثب��ت داد. برابر 
قانون امريكا اين پرونده استيضاح هم اكنون بايد به براي 
رأي گيري نهايي به مجلس س��نا فرستاده شود اما هنوز 

فرستاده نشده است.
رييس جمه��وري امري��كا در توييت ديگري ب��ا ديوانه 
خواندن پلوسي براي پيشنهاد قطعنامه ضد جنگ نوشت: 
»اميدوارم همه جمهوري خواه��ان مجلس نمايندگان 
عليه قطعنامه ضدجنگ نانسي پلوسي ديوانه رأي دهند. 
س��رعت و عجله او براي آن استيضاح نابكارانه هم يادتان 
باش��د. پرونده استيضاح را اصال به سنا نفرستاده. اين هم 

يك تخلف ديگر دموكرات ها. آزار رياست جمهوري!«
ساعتي پس از انتشار توييت ترامپ، نانسي پلوسي به آن 

واكنش نشان داد و گفت خودش مي داند دقيقا چه زماني 
بايد مدارك اس��تيضاح ترامپ را به س��نا بفرستد. رييس 
مجلس نمايندگان امريكا با اعالم اينكه خالف نگراني برخي 
نماين��دگان دموكرات در مورد تأخي��ر در تحويل پرونده 
استيضاح با رييس گروه اكثريت سنا، بن بستي وجود ندارد، 
گفت: »قبال هم گفته ام، ما خودمان تشخيص خواهيم داد از 
چه طريقي عمل كنيم كه بهتر باشد و تصميم مي گيريم كه 
پرونده را براي چه كسي بفرستيم. من در برابر نمايندگان  به 
ويژه اعضا كميته ويژه )استيضاح( متعهد هستم كه كار آنها 

را بر اساس عدالت به انجام برسانم.«
او در پاسخ به پرسش��ي در مورد اينكه آيا نگران از دست 
دادن حمايت دموكرات ها در پيش بردن طرح استيضاح 
نيس��ت، گفت: »نه، مي دانم دقيقا چه موقعي بايد اقدام 
كنم.« پلوس��ي با اين حال گفته زم��ان آن را هم اكنون 

اعالم نمي كند.

    سازماندهي خروج نظاميان امريكايي
ي��ك روز پس از راي مجلس نماين��دگان امريكا براي 
كاه��ش اختي��ارات رياس��ت جمهوري اين كش��ور 
خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه عادل عبدالمهدي 
نخست وزير عراق از مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، 
خواسته تا هياتي را براي سازماندهي خروج نظاميان 
اين كش��ور به بغداد اعزام كند. در پي حمله امريكا به 
كاروان حامل س��ردار قاسم سليماني پارلمان عراق با 
تصويب طرحي خواستار خروج نظاميان اياالت متحده 

از كشور شده است. 
خبرگزاري فرانس��ه نوشته كه نخس��ت وزير عراق در 
ساعات پاياني پنجشنبه با پمپئو تلفني گفت وگو كرده 
است. پيش از اين واشنگتن گفته بود كه هيچ برنامه اي 
براي خارج كردن نيروهايش از عراق ندارد، با اين وجود 
انتشار نامه اي به مقامات عراقي نشان مي دهد كه امريكا 
به بغداد اعالم كرده كه آماده است تا نظاميان خود را از 
اين كشور خارج كند. با اين وجود واشنگتن ادعا كرده 

نامه به اشتباه ارسال شده است.
مقام هاي عراقي اقدام واش��نگتن در حمله به كاروان 
سردار قاسم سليماني و همراهانش را نقض حاكميت 
كشورشان مي دانند و خواستار خروج هرچه  سريع تر 

نيروهاي امريكايي از عراق هستند.

 گروه جهان|
 نمايندگان مجلس عوام بريتانيا باالخره پس از سه 
س��ال و نيم به توافقنامه دولت اين كشور با اتحاديه 
اروپ��ا رأي مثبت داده و راه را ب��راي تحقق خروج از 
اتحاديه اروپا باز كردند. اين اليحه حاوي توافقنامه 
۵۳۵ صفحه اي اس��ت كه ميان بوريس جانس��ون 
نخس��ت وزير بريتانيا و نمايندگان ۲۷ كش��ور عضو 
اتحاديه اروپا حاصل ش��ده ام��ا تصويب آن به دليل 
مخالف��ت مخالفان ح��زب حاكم لندن س��ه بار به 

تعويق افتاده بود.
به گزارش يوروني��وز، در پايان آخرين رأي گيري در 
روز پنج شنبه در مجلس عوام كه اكثريت كرسي هاي 
آن در اختيار نمايندگان حزب محافظه كار اس��ت، 
متن توافقنامه اليحه برگزيت با ۳۳۰ رأي موافق در 
برابر ۲۳۱ رأي مخالف به تصويب رسيد. نمايندگان 
حزب محافظه كار بريتانيا به رهبري بوريس جانسون 
در آخري��ن انتخابات سراس��ري بريتانيا به پيروزي 

چشمگيري دست يافته بودند.
اكنون بر اساس قانون بريتانيا، تصميم مجلس عوام در 
مورد اين توافقنامه بايد هفته آينده به تأييد مجلس 
اعيان و پس از آن به امضاي ملكه اين كش��ور برسد. 
در آخري��ن مرحله، متن اين توافقنامه روز ۲۹ ژانويه 

براي تصويب در صحن پارلمان اروپا ارايه خواهد شد. 
سد اصلي در روند تصويب توافقنامه برگزيت و عاملي 
كه سبب تعويق آن و بروز بحران سياسي در بريتانيا 
شده  بود، مقاومت حزب كارگر در جايگاه اپوزيسيون 
در مجلس عوام بود. اما اينك انتظار مي رود كه مراحل 
بعدي اين روند بدون مشكل طي شود. به اين ترتيب 
و با اين رويداد تاريخي، بريتانيا باالخره در مهلت مقرر 
يعني در پاي��ان ماه جاري مي��الدي از اتحاديه اروپا 

خارج خواهد شد. 
اين در حالي است كه ميش��ل بارنيه مذاكره كننده 
ارشد اتحاديه اروپا، گفته به اعتقاد او مذاكرات درباره 
آينده مناسبات تجاري با لندن بيشتر از يك سال به 
طول مي انجامد. بارنيه پنجشنبه با هشدار به دولت 
بريتانيا درباره خوش خيالي نس��بت به مذاكرات با 
اتحادي��ه اروپا گفته: »مذاكرات درب��اره يك توافق 
جامع براي مناسبات آينده بين طرفين پس از وقوع 
برگزيت در اواخر ژانويه بيش از يك سال طول خواهد 
كشيد.« اين ديپلمات فرانسوي تاكيد كرده بيشتر 
از ۱۱ ماه الزم است تا بتوانند به تفاهم  نامه هاي قابل 
قبول و يك توافق جامع بين دو طرف اتحاديه اروپا 

و بريتانيا برسند.
بوريس جانس��ون گفته ،بريتانيا براي هميش��ه ۳۱ 

ژانويه اتحادي��ه اروپا را ترك خواهدك��رد و پس از 
خروج نهايي اتحاديه اروپا و بريتانيا برسر ادامه روابط 
تجاري و اقتصادي و امنيتي و موارد محيط زيستي 
مذاكره خواهند كرد. جانس��ون تاكيد كرده بريتانيا 
روند مذاكرات را بيش��تر از ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ 

تمديد نخواهد كرد.
ميش��ل بارنيه مذاكره كننده ارش��د اتحادي��ه اروپا، 
اما گفت��ه از ماه ژانويه تا پايان س��ال ۲۰۲۰ ميالدي 
زمان كافي براي كس��ب توافقنامه ه��اي الزم وجود 
نخواهد داش��ت. به گفته او، مذاكرات بي ترديد روند 
دش��واري خواهد داش��ت به خصوص بر س��ر حضور 
دوباره بريتانيا در بازار مشترك اروپايي.  اتحاديه بارها 
به دولت و نخست وزير بريتانيا هش��دار داده كه اين 
كش��ور براي ادامه حضور در بازار مشترك اروپا بايد 
به قوانين پيشنهادي اتحاديه تن دهد. ميشل بارنيه 
در تالش براي تقويت خوش بيني نسبت به مذاكرات 
پيش روي دو طرف گفته: »ايجاد ظرفيت جديد براي 
همكاري ب��ا بريتانيا چه به ص��ورت دوجانبه يا چند 
جانبه در زمره اولويت هاي اروپاست. خصوصا درباره 
موضوعاتي مهمي چون بح��ران تغييرات اقليمي يا 

بحران خاورميانه.«
مذاكره كننده ارش��د اتحاديه اروپا در س��خنان خود 

تاكيد كرده كه بايد همكاري هاي امنيتي بين اتحاديه 
و بريتانيا كمافي سابق ادامه پيدا كند: »البته نسبت به 
امروز اين همكاري ها بسيار كمترخواهد بود.« بارنيه 
فرانسوي گفته دسترسي بريتانيا به بازار وسيع اتحاديه 
اروپا به اين بستگي دارد كه اين كشور تا چه حد حاضر 
است خود را با اتحاديه اروپا، به خصوص در زمينه وام ها 

و كمك هاي دولتي هماهنگ كند.
ديويد ساس��ولي رييس پارلم��ان اروپا، هم چندي 
پيش گفته ب��ود اتحادي��ه اروپا در مذاكرات پس��ا 
برگزيت با لندن موضع سختي را اتخاذ خواهد كرد. 
او اعالم كرده »اتحاديه اروپا اج��ازه هيچ توافقي را 
نخواه��د داد كه در آن بريتانيا دسترس��ي كامل به 

بازار داخلي اروپا را داش��ته باشد، اما همزمان بتواند 
استانداردهاي اجتماعي، كارگري و اكولوژيكي اروپا 
را تضعيف كند.« از طرفي اورزوال فن درالين رييس 
كميسيون اروپايي هم بر اين عقيده است كه زمان 
فعلي براي انعقاد يك توافق شراكت بين طرفين از 
زمان تاريخ مقرر براي خروج اين كش��ور از اتحاديه 
اروپا در ۳۱ ژانويه تا پاي��ان دوران انتقالي در اواخر 
سال ۲۰۲۰ بسيار كوتاه است. فن درالين كه براي 
انجام مذاكراتي درباره برگزيت به لندن س��فر كرده 
بود، همچنين گفته ك��ه او ترجيح مي دهد پيش از 
اول جوالي به طور مش��ترك اين ب��ازه زماني مورد 

بازنگري قرار گيرد.

دريچه

كوتاه از منطقه

چشم انداز اميدواركننده 
اقتصاد جهاني در 2020

گروه جهان| اقتصاد جهاني امس��ال شاهد رشد 
بيشتري در مقايس��ه با دو س��ال پيش خواهد بود. 
به گزارش نش��ريه فارن پالس��ي، خالف س��ال هاي 
پرنوسان ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ميالدي به نظر مي رسد كه 
۲۰۲۰ بسيار اميدوار كننده تر خواهد بود. بسياري از 
ناظران معتقدند كه اقتصاد جهاني از بدترين توفان ها 
عبور كرده و در آستانه ثبت موفقيت هاي جديد است. 
آن طور كه صندوق بين المللي پول اعالم كرده، رشد 
اقتصاد جهاني در سال آينده ۳.۴ درصد خواهد بود؛ 
هرچند كه بانك جهاني چشم انداز بدبينانه تر رشد 
۲.۷ درصدي را ارايه كرده است. بسياري از تنش ها 
و ريسك هاي مهم در حال كاهش هستند: امريكا و 
چين به حل و فصل اختالفات تجاري خود بيش از هر 
زمان ديگري در طول سه سال اخير نزديك شده اند 
و در اروپا، دولت محافظه كار كه حاال اكثريت قاطع 
پارلم��ان و راي دهندگان را در اختيار دارد مصمم به 
حل و فصل پرونده چهار ساله چگونگي خروج برگزيت 
اس��ت. خالف چين، امريكا خيلي زود بر سر مسائل 
تجاري با ش��ركاي تجاري خود در امريكاي شمالي 
و اقيانوس آرام به توافق رس��يد؛ ت��ا جايي كه كانادا، 
مكزيك و ژاپن خيلي زود با خواسته هاي جديد امريكا 
موافقت كردند. با اين حال در آن سوي اقيانوس اطلس 
موضع اروپا در برابر امريكا تهاجمي تر شده است؛ تا 
جايي كه فرانسه به دنبال اخذ ماليات ديجيتالي بر 
فعاليت شركت هاي امريكايي رفته و آلمان نيز به دنبال 
تالفي تحريم خط لوله انتقال گاز روسيه به آلمان است. 
روند مذاكرات آتي بين امريكا و اروپا براي رشد منطقه 

يورو در سال بعد حياتي خواهد بود. 

دادگاه عالي هند: قطع اينترنت 
در كشمير ناموجه است

گروه جه�ان| دادگاه عالي هند جمعه حكم كرد، 
قطع نامش��خص اينترنت در كشمير ناموجه است و 
اقدام دولت را در قطع ارتباطات در اين منطقه در ماه 
آگوست ۲۰۱۹ ميالدي مورد انتقاد قرار داد. به گزارش 
رويترز، اي��ن دادگاه همچنين اعالم كرده كه تعليق 
نامشخص اينترنت در كشمير نقض كننده احكام و 
قوانين ارتباطي هند است. دادگاه به مقام هاي هندي 
در كشمير دستور داده تا تمامي اين محدوديت ها را 
ظرف يك هفته مورد بررسي مجدد قرار دهند. »ان.

وي. رامانا« قاضي دادگاه عال��ي هند گفته: »آزادي 
دسترسي به اينترنت يك حق بنيادي است.« در پي 
لغو وضعيت ويژه منطقه كشمير از سوي دولت مركزي 
و همزمان با تدابير امنيتي در كشمير براي جلوگيري از 
گسترش خشونت در اين منطقه، دولت هند بالفاصله 
تمامي ارتباطات از راه دور شامل تلفن هاي موبايل و 
اينترنت را قطع كرد و گفت كه اين اقدامات براي حفظ 
آرامش الزم است. اگرچه برخي از ارتباطات تلفن هاي 
همراه از آن زمان برقرار شده اما اينترنت همچنان در 
بخش هايي از اين منطقه قطع اس��ت. قطع اينترنت 
زندگي هفت ميليون سكنه كشمير را تحت تاثير قرار 
داده و مختل كرده و بر تمامي جوانب زندگي مردم در 
اين منطقه تاثير زيادي گذاشته است. يكي از مدافعان 
حقوق مردم كشمير گفته: »دادگاه گفته كه آزادي 
رسانه به واسطه اين قطع اينترنت تحت تاثير گرفته 
اس��ت. اين سوءاس��تفاده از قدرت است.« در پي لغو 
خودمختاري منطقه كشمير مورد مناقشه بين هند و 
پاكستان در ماه آگوست ۲۰۱۹ ميالدي، اين منطقه 

درگير تنش شده است.

اتريش خواهان يك پيمان 
جديد اروپايي است

گروه جهان| وزير اروپاي اتريش گفته اتحاديه اروپا نياز 
به يك پيمان جديد دارد؛ پيماني كه ميثاق هاي آن به 
خواسته هاي شهروندان اروپايي نزديك تر باشد. كارولين 
استادلربايد گفته: »اصول بنيادين نزديك به خواسته هاي 
شهروندان بايد در اين پيمان قرارگرفته باشد.« در اين 
ميان دولت امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، اعالم 
كرده تحت شرايطي با ايجاد يك پيمان جديد موافق است. 
به گزارش يورونيوز، اصل شراكت فردي به كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا اجازه مي دهد درباره بحران هاي خاصي كه 
اتحاديه قادر به حل آن نيس��ت، به طور ملي و مستقل 
يا منطقه اي چاره جويي كند. در لغت نامه اتحاديه اروپا 
براي كلمه شراكت فردي )Subsidiarity( مي خوانيم 
»آن چه كه نهايتا نزديكترين راه حِل همراه به خواست 
ش��هروندان اس��ت«. وزير اروپاي اتريش گفته: »بايد 
از لحاظ صالحيت به يك نقطه مش��ترك ش��فاف بين 
اعضاي اتحاديه اروپا برس��يم تا همواره بتوانيم كار را به 
كاردان بسپاريم.« دولت اتريش در راس خود جوان ترين 
سياستمدار مرد جهان، صدراعظم سباستين كورتز را 
دارد. او براي دور دوم نخس��ت وزيري سه شنبه گذشته 
قسم يادكرد. دولت ائتالفي او متشكل از حزب متبوع وي 
موسوم به »مردم« و حزب سبزهاي اتريش است. وزير 
اروپاي اتريش با انتقاد از تعدد قوانين و كاغذبازي شديدي 
كه در سطح اتحاديه اروپا قراردارد، گفته: »قوانين دست 
و پاگير فراواني در اتحاديه وجود دارند. بايد با ابتكار عمل 
قوانين بي حد و ان��دازه را كاهش بدهيم. البته در اين راه 
بايد به گونه اي عمل كنيم كه به همه اعضا احترام گذاشته 
باشيم.« وزير اروپاي فرانسه گفته كه كشورش براي تغيير 

پيمان اتحاديه اروپا آماده است. 

پنهان كاري بويينگ درباره 
مشكالت »۷۳۷مكس«

گروه جهان| اسناد منتشر شده از پيام هاي سازماني 
شركت بويينگ حاكي از آن اس��ت كه كارمندان اين 
ش��ركت از مش��كالت هواپيماي ۷۳۷مكس آگاهي 
داش��ته و درب��اره آن پنهان كاري كرده ان��د. به گزارش 
آسوشيتدپرس، اين اسناد نش��ان مي دهد كارمندان 
بويينگ در پيام هاي خود درباره گمراه كردن نهادهاي 
تنظيم كننده فدرال امريكايي پيرامون مشكالت سامانه 
مشابه س��از هواپيماهاي اين ش��ركت، صحبت هايي 
كرده اند. شدت نارضايتي كارمندان بويينگ از مشكالت 
هواپيماي ۷۳۷مكس به قدري بوده كه يكي از كارمندان 
گفته: »اين هواپيما ازسوي دلقك هايي طراحي شده كه 
تحت نظارت ميمون ها بوده اند.« در فوريه ۲۰۱۸ هشت 
ماه پيش از اولين سقوط هواپيماي ۷۳۷مكس، يكي از 
كارمندان بويينگ چنين پيامي به همكارش فرستاده: 
»خانواده ات را به يك هواپيماي مكس سوار مي كني؟ 
من چنين كاري نمي كنم.« كارمند ديگر نيز در جواب 
اين پيام گفته است: »نه.« در اين اسناد همچنين ايميل ها 
و پيام هايي مبني بر پنه��ان كاري مديران و كارمندان 
بويينگ ديده مي شود و حاكي از آن است كه اين شركت 
تالش كرده اش��كاالت موجود در هواپيماي مكس را از 
ديد نهادهاي نظارتي پنهان كند. پيتر دوفازيو قانونگذار 
امريكايي مس��وول تحقيقات كنگره درباره مشكالت 
هواپيماي مكس گفته اسناد نشان مي دهد بويينگ تا 
چه اندازه براي دور زدن نهادهاي نظارتي، تيم هاي پرواز 
و حتي مردم تالش كرده است. اين اسناد ماه گذشته به 
»اداره هواپيمايي فدرال« و كنگره امريكا ارسال شده بود 
و پنجشنبه منتشر شد؛ نام كارمندان ارسال كننده پيام ها 

در اين اسناد سانسور شده است.

گوايدو: اروپا جلوي طالي 
خونين ونزوئال را بگيرد

گروه جهان| خ��وان گوايدو رهبر مخالفان ونزوئال از 
اتحاديه اروپا خواسته است كه طالي حاصل از استخراج 
غيررس��مي در جنگل هاي جنوبي ونزوئ��ال را به طور 
رسمي طالي خونين اعالم كند. به گزارش ايسنا، خوان 
گوايدو رهبر اپوزيسيون ونزوئال در ادامه تالش هايش 
براي اعمال فشار بر دولت نيكالس مادورو رييس جمهور 
ونزوئال از اتحاديه اروپا درخواست كرده است كه طالي 
به دست آمده از اس��تخراج غيررسمي در جنگل هاي 
جنوبي اين كشور را طالي خونين بداند. دولت مادورو از 
۲۰۱6 ميالدي از استخراج غيررسمي در آمازون ونزوئال 
براي كسب درآمد در شرايط بحران اقتصادي اين كشور 
حمايت كرده؛ اقدامي كه با افزايش تحريم هاي امريكا 
گسترش يافته است. گوايدو در گفت وگو با خبرگزاري 
رويترز اظهار كرده، اتحاديه اروپا بايد براي محدود كردن 
تجارت طالي ونزوئال كه به اين صورت به دست مي آيد، 
به آن لقب طالي خونين ده��د؛ مانند كمپين الماس 
خونين در دهه ۱۹۹۰ كه ف��روش الماس براي تامين 
مالي درگيري هاي مس��لحانه آفريقا را هدف قرار داد. 
گوايدو گفته: »فكر مي كنم اروپا مي تواند با ممنوع كردن 
تجارت طالي ونزوئال در اروپا و طالي خونين دانستن 
آن، اقداماتي در اين راستا انجام دهد.« او افزوده: »از اين 
كار در ونزوئال چه استفاده اي مي شود؟ براي تامين مالي 
گروه هاي مسلح غيررسمي.« تحريم هاي دولت امريكا 
هم اكنون اشخاص و شركت هاي امريكايي را از تجارت 
طالي ونزوئال منع مي كند اما بخشي از اين طال به تركيه 
كه يكي از متحدان مادورو است، فروخته شده است. يكي 
از نمايندگان گوايدو سپتامبر گفته بود كه دولت مادورو با 

دور زدن تحريم ها در اروپا طال مي فروشد.
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خاورميانه و ليبي؛ دستوركار 
نشست وزراي اروپايي

گروه جهان| بروكسل ميزبان نشست فوق العاده 
وزراي خارج��ه اتحاديه اروپا ب��راي رايزني پيرامون 
اوضاع خاورميان��ه و ليبي و اتخاذ تدابير مش��ترك 
بود. وزي��ر خارجه آلمان گفته بايد از همه كانال هاي 
دپيلماتيك ب��راي ثبات در منطق��ه كمك گرفت. 
به گزارش دويچه وله، وزيران خارجه۲۸ كشور عضو 
اتحاديه اروپا، جمعه در بروكسل جلسه اي ويژه برگزار 
كردن��د. هايكو ماس وزير خارجه آلم��ان، اعضا را به 
اتفاق نظر و تدابير مشترك در مسائل كنوني خاورميانه 
فراخوانده و گفته: »اروپايي ها كانال هاي ديپلماتيك 
فراواني با طرفين مناقش��ه دارند ولي تنها با تجميع 
اين ارتباط ها مي توانيم صاحب نفوذ باشيم.«  تنش 
در خاورميانه پس از به شهادت رسيدن سردارقاسم 
سليماني فرمانده شاخه برون مرزي سپاه پاسداران 
جمهوري اسالمي ايران در بغداد، در حمله تروريستي 
امري��كا اوج گرفت. وزير خارج��ه آلمان گفته هدف 
نشست بروكسل، توافق بر سر اقدامات مشترك براي 
كاهش تنش و كمك به بازگش��ت ثبات در منطقه 
است. هايكو ماس يادآوري كرده كه تشديد تنش ها 
تهديدي عليه ثبات عراق و ريش��ه كن كردن داعش 
به شمار مي رود.  باال گرفتن كشمكش نزد گروه هاي 
رقيب در ليبي نيز در دستور كار وزيران خارجه اتحاديه 
اروپا قرار داشت. ليبي از سال ۲۰۱۱ و پس از سقوط 
معمر قذافي در جنگي داخلي به سر مي برد و چند پاره 
شده است. جامعه جهاني، دولت فائز سراج را به عنوان 
دولت وفاق ملي به رس��ميت مي شناسد. اين دولت 
كنترل طرابلس و بخش هايي از ليبي را در اختيار دارد 
و با ژنرال خليفه حفتر مبارزه مي كند كه مي كوشد به 
همراه شبه نظاميان شورشي، پايتخت ليبي را تصرف 
كند. تركيه و قطر از حاميان سراج هستند و بين آنكارا 
و طرابلس توافق نام��ه اي براي همكاري هاي نظامي 
امضا شده است. روسيه، مصر، امارات متحده و فرانسه 
اما جانب حفتر را گرفته اند. دولت آلمان از ماه ها پيش 
در تالش يافتن راه حلي سياسي براي بحران ليبي بوده 
و هفته آينده كنفرانسي بين المللي با مشاركت طرفين 
منازعه برگزار خواهد كرد. قرار است در اين نشست، 
غسان سالمه نماينده ويژه سازمان ملل در امور ليبي نيز 
حضور يابد. آنگال مركل صدراعظم آلمان، نيز قرار است 
در اين باره با والديمير پوتين در مسكو گفت وگو كند. 
مديترانه براي اروپا اهميت بااليي دارد زيرا بسياري از 
پناهجويان از اين مسير خود را به كشورهاي اروپايي 
مي رسانند. افزون بر اين، تداوم بحران ليبي بي ثباتي 
و خطر تروريسم را بيش از پيش تقويت خواهد كرد. 

 آغاز سفر خاورميانه اي 
آبه شينزو

آبه شينزو نخست وزير ژاپن، شنبه )امروز( سفر پنج 
روزه خود به خاورميان��ه را آغاز مي كند. به گزارش 
اليوم الس��ابع، آبه شينزو قرار است كه به عربستان، 
امارات و عمان براي انجام مذاكراتي با مسووالن اين 
كشورها سفر كند. پيش تر دولت ژاپن اعالم كرده 
بود كه لغو اين س��فر را بررس��ي مي كند، اما با آرام 
شدن رخدادها، آبه تصميم گرفت اين سفر را انجام 
دهد. سخنگوي ارشد دولت ژاپن تصريح كرده آبه با 
رهبران اين سه كشور كه نقش هاي مهمي در كاستن 
تنش ها و برقراري ثبات در منطقه دارند، به تبادل 

نظر خواهد پرداخت.

تحقيق درباره قتل فرمانده 
پيشين جهادي افغانستان 

دول��ت افغانس��تان ب��راي بررس��ي چگونگي قتل 
»آمر ستار« ازفرماندهان پيش��ين جهادي و چهار 
همراهش هيات تحقيقاتي تش��كيل داده اس��ت. 
به گزارش بي بي سي، آمر ستار كه از فرماندهان پيشين 
جهادي در حزب جمعيت اسالمي افغانستان بود، پنج 
روز پيش در جريان حمله امنيت ملي افغانستان همراه 
با پس��ر و خواهرزاده اش و ميزبانش همراه با پسرش 
كشته ش��دند. او به داش��تن افراد مسلح غيرقانوني 
متهم بود. گفته شده، در هياتي كه محمد اشرف غني 
رييس جمهوري، براي بررسي اين رويداد تعيين كرده 
چهار نماينده پارلمان، سه نفر از نزديكان آمر ستار و دو 
مقام پيشين امنيتي حضور دارند. ستار شب هنگام در 
منطقه خيرخانه در حوزه يازدهم امنيتي كابل، زماني 
كه در منزل يكي از نزديكانش مهمان بود، در نتيجه 

عمليات نيروهاي امنيت ملي كشته شد.

تماس تلفني امير قطر
 با بوريس جانسون

امير قط��ر در تماس تلفني با نخس��ت وزير بريتانيا 
برجسته ترين تحوالت منطقه خاورميانه را بررسي 
كردند. به گزارش اسپوتنيك، تميم بن حمد آل ثاني 
در تماس با بوريس جانسون درباره راه هاي تضمين 
برقراري امنيت و ثبات در خاروميانه و نيز روابط ميان 
دو كشور و راه هاي توسعه اين روابط گفت وگو كردند. 
پيش تر نيز عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق، با 
امير قطر درباره تحوالت منطقه اي گفت وگو كرده بود. 

هيات بلندپايه تركيه اي 
به روسيه مي رود

رسانه هاي تركيه اي گزارش دادند كه هيات رسمي 
بلندپايه تركيه اي دوش��نبه براي بررسي آخرين 
تحوالت منطقه راهي مس��كو مي شود. به گزارش 
روسيا اليوم، در اين هيات، مولود چاووش اوغلو وزير 
خارجه، و خلوصي آكار وزير دفاع، و رييس دستگاه 
اطالع��ات تركيه حضور دارند. گفته ش��ده، هيات 
تركيه اي مذاكراتي در مسكو با مسووالن ارشد روس 
در خصوص پرونده هاي سوريه و ليبي و تحوالت در 

منطقه خواهد داشت.
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عكس: ايرنا هفتهنهممسابقاتاسبدوانیگنبدکاووس

عكسروز

چهرهروز

نامه كارگردان ايراني به »رابرت ردفورد« و اعالم انصراف
مسعود بخشي كارگردان »يلدا« تنها اثر بلند ايراني جشنواره ساندنس امريكا، با ارسال متني انصراف خود را از حضور در نخستين نمايش جهاني 
فيلمش اعالم كرد.  مركز بين المللي هنرمندان امريكا،  با درخواست و ارسال ويزا، از اين كارگردان براي حضور در جشنواره دعوت كرده بودند. 
در متن انصراف بخشي آمده است: »در اين شرايط به جشنواره شما نمي آيم و كنار مردمي مي مانم كه سال هاست تحت تحريم، فشار، تبعيض، 
محروميت و ممنوعيت تمام جنگ افروزان بيمار قرار دارند. لطفا سالم و احترام مرا به آقاي رابرت ردفورد برسانيد. او رييس جمهورتان را ديكتاتوري 
خواند كه به ارزش هايي كه امريكا روزگاري بداشتنشان مغرور بود، مي تازد. ايراني ها اين نكته را درك مي كنند، اميدوارم امريكايي ها هم آن را 
بفهمند. در زمانه تاريكي بسر مي بريم و بيش از هميشه نيازمند نور فرهنگ هستيم. اميد كه جشنواره شما بتواند نوري در آن تاريكي روشن كند.« 

بازارهنر

»درستايشبالزاك«بهشيرينميآيد
نمايشگاه هاي »در ستايش بالزاك« و 
»هيچكاك، پيكاسو و بقيه ماجرا« از 
جمعه ۲۰ دي در گالري هاي شيرين 
و س��يحون افتتاح ش��د. در س��ومين 
جمعه زمس��تاني پس از پش��ت س��ر 
گذاش��تن هفته اي پر از اتفاق و درد، 
گالري هاي پايتخت برنامه هاي خود 
را از سر گرفتند. برنامه افتتاحيه اكثر 

گالري ها همان برنامه هفته گذشته آنهاست كه به 
دليل شهادت سپهبد حاج قاسم سليماني تعطيل 
شد.  نمايش��گاه انفرادي نقاشي كوروش انگالي با 
عنوان »در س��تايش بال��زاك« جمعه ۲۰ دي در 
گالري شيرين به نش��اني خيابان كريمخان زند، 
خيابان سنايي، كوچه سيزدهم، پالك ۵ گشايش 
يافت. همزم��ان ب��ا افتتاحيه اين نمايش��گاه، از 
ترجمه فارس��ي كتاب »شاهكار ناش��ناخته« اثر 
بال��زاك با عنوان »در س��تايش بالزاك« رونمايي 
ش��د. در گالري ش��يرين ۲ نيز نمايشگاه انفرادي 
حجم ركس��انا فاضلي با عنوان »مس��مور« آغاز 
به كار مي كند. »هفت پرده س��رگرداني« عنوان 
نمايشگاه انفرادي نقاشي هاي نجوا عرفاني است 
كه از جمعه ۲۰ دي در گالري هما به نشاني خيابان 
كريم خان زن��د، خيابان س��نايي، كوچه چهارم 
غربي، پالك ۸، واحد يك گشايش يافت. نمايشگاه 
انفرادي نقاشي هاي محمدجعفر پاكروان با عنوان 
»هيچكاك، پيكاس��و و بقيه ماجرا« از جمعه در 
گالري سيحون واقع در خيابان وزرا، كوچه چهارم، 
شماره ۱۱ افتتاح شد. در استيمتنت نمايشگاه به 
قلم س��عيد نودهي آمده است: »بازيگوشي، طنز، 
مبالغه، تخريب، كودكانگي، پويايي و واژه هايي از 

اين دست، در برخورد اول مخاطب با 
آثار پاك��روان رخ مي نمايد. چيزي كه 
گويي خود هنرمند هم در خلق آثارش 
مادام با آنها روبرو بوده است. هميشه 
انديشه هاي پاكروان را با خلق آثاري 
ديده ايم كه نتيج��ه برخورد هنرمند 
با ناخودآگاه خود اس��ت. نمايش��گاه 
انفرادي طراحي محس��ن احمدوند با 
عنوان »ش��ير و پس��ته« از جمعه ۲۰ دي ماه در 
گالري اعتماد ۱ افتتاح شد. همچنين، نمايشگاه 
انفرادي نقاشي هاي هومن درخش��نده با عنوان 
»گفتمان« در همين روز در گالري اعتماد ۲ آغاز 
به كار كرد. نمايشگاه آثار احمد ميرزا )ميرزازاده( 
هنرمند عرصه نقاشي خط از ۲۰ تا ۲۵ دي ماه در 
گالري شكوه به نشاني فرمانيه، بلوار شهيد اندرزگو، 
خيابان س��ليمي شمالي، كوچه امير نوري، پالك 
۱۹ برگزار مي شود. احمد ميرزا در اين نمايشگاه 
كه با نشست نقد و بررس��ي آثارش همراه خواهد 
بود، ضمن نمايش جديدتري��ن كارهايش، براي 
اولين بار از ايده »خط فرش« رونمايي خواهد كرد.  
نمايشگاه گروهي نقاشي، حجم، چيدمان با عنوان 
»گفت وگوي تصويري« به كيوريتوري فريدون آو 
از جمعه ۲۰ دي ماه در گالري اُ به نش��اني خيابان 
سنايي، خيابان شاهين )خدري(، پالك ۱۸، طبقه 
اول گشايش يافت.  نمايش��گاه آثار نقاشي خط و 
نستعليق هاي سيدمحمد احصايي عصر جمعه ۲۰ 
دي ماه در گالري بوم آغاز به كار كرد. از سيدمحمد 
احصايي قريب به پنجاه اثر در گالري بوم به نمايش 
در مي آيد كه بخشي از دستاوردهاي هنري سترگ 

او را انعكاس مي دهد.

تاريخنگاري

مخالفت امام خميني)ره( با دولت بختيار 
بيست و يكم دي ۱3۵7، امام خميني در سخناني فرمود: »در ايران كنوني دولت، مجلس 
و حتي شوراي نيابت سلطنت غيرقانوني هستند و همگي بايد منحل شوند و مادام كه اين 
اقدام صورت نگيرد، آرامش به كشور باز نخواهد گشت.«  در آخرين روزهاي رژيم پهلوي، 
شاپور بختيار، پيشنهاد شاه مبني بر پذيرش نخست وزيري را در حالي پذيرفت كه پيش 
از او چند چهره شناخته شده ديگر از پذيرش اين مسووليت خودداري كرده بودند. بختيار 
بازگشت امام خميني)ره( را حق قانوني مي پنداشت، اما نخست وزيري خود را نيز بر اساس 
آن معرفي مي كرد. پس از بحث و گفت وگو درباره آينده سلطنت درنهايت در ۱۵ دي ماه 
۱3۵7، مذاكره شاه و شاپور بختيار به سرانجام رسيد و او مامور تشكيل دولت شد. بختيار 
براي اينكه زاويه خود با حاكميت را نشان دهد بيش از هر چيز بر تعبير »۲۵ سال گذشته« 
تأكيد مي كرد تا نش��ان دهد او از جريان اپوزيسيوني ۲۵ ساله مي آيد و مخالف ديرينه 
سياست هاي محمدرضا پهلوي بوده است. بختيار ادعا مي كرد در مدتي كمتر از دو ماه 
براي تعيين تكليف رژيم دست به رفراندوم مي زند و در صورت رأي اكثريت مردم به الغاي 
رژيم سلطنتي كه در جو آن روز ايران قطعي به نظر مي رسيد، نسبت به انجام انتخابات 
مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي نظام جديد اقدام مي نمايد. بااين همه بختيار 
تالش داشت با امام خميني)ره( وارد مذاكره شود، ولي امام خميني نامه اي را كه بختيار 
براي ايشان به پاريس فرستاده بود نپذيرفتند. علت مخالفت امام با بختيار در »غيرقانوني« 
خواندن حكومت او بود. امام نخست وزيري بختيار را استمرار و تداوم رژيم پهلوي تلقي 
مي كردند و در اين جهت تالش كردند طرح و نقشه كساني را كه سعي داشتند اين طور 
نشان دهند كه با نخست وزيري بختيار و خروج شاه از كشور، انقالب ايران به پيروزي رسيده 
است، خنثي كنند. امام در سخنراني هاي مختلف و خطابه هاي خود به كرات با اعالم اين 

مطلب كه انقالب اسالمي تنها با رسيدن به پيروزي نهايي كه همانا از بين رفتن كامل نظام 
پهلوي و ايجاد يك حكومت اس��المي برآمده از آراي مردم به هدف خود دست مي يابد، 
دولت بختيار را غيرقانوني و نامشروع دانستند.  ايشان فرمودند: »ما اين دولت را، دولت 
خائن مي دانيم. اين خيانت به ملت است. رأي اعتماد ايشان مي گيرد از كسي كه ملت هيچ 
اطالع ندارد از وكالت اينها و امر به تشكيل كابينه از كسي مي گيرد كه ملت يك سال است 

داد مي زند مرگ بر اين آدم.«

حضور۵۲اثرفراخوانيدردوساالنهمجسمهسازيتهران
دبير هشتمين دوساالنه مجسمه سازي 
تهران از حض��ور ۵۲ اثر ك��ه از طريق 
فراخوان به اين رويداد ارس��ال شدند 
و همچنين از ۱۰۰ اث��ر مدعو و پروژه 
كيوريتوري��ال خب��ر داد.هش��تمين 
دوس��االنه مجسمه س��ازي تهران ۱۶ 
اس��فندماه در باغ كتاب ته��ران آغاز 
ب��ه كار مي كن��د و تا ارديبهش��ت ماه 

۱3۹۹ در محوطه باغ كت��اب و اراضي عباس آباد 
برقرار خواهد بود. محمود بخش��ي دبير هشتمين 
دوساالنه مجسمه س��ازي تهران درباره آثاري كه 
به اين دوس��االنه راه يافتند، به خبرنگار مهر گفت: 
حضور ۵۲ اثر كه از طريق فراخوان ارس��ال شدند، 
در دوساالنه قطعي شده است و همچنين ۱۰۰ اثر 
به صورت مدعو و پروژه كيوريتوريال قطعي ش��ده 
است كه البته تعداد اين آثار در حال افزايش است. او 
افزود: هنرمنداني كه از آنها براي حضور در دوساالنه 
هشتم دعوت كرديم شامل هنرمندان مجسمه ساز 

و هنرمندان ديگر رش��ته هاي هنري 
بين رشته اي مي شوند. بخشي با اشاره 
به برپايي كارگاهي براي س��اخت آثار 
دوساالنه، گفت: ۱۵ بهمن ماه كارگاهي 
در محل هاي تعيين ش��ده در محوطه 
بيروني اراضي عباس آباد برگزار مي شود 
تا هنرمنداني كه قرار است آثارشان را در 
محل بسازند يا قطعاتي از آن را بسازند، 
كارش��ان را آغاز كنند و ما نيز امكاناتي را در اختيار 
آنها قرار خواهيم داد. او در پايان اظهار كرد: همچنين 
دبيرخانه دوس��االنه از اواخر آبان ماه، چهار كارگاه 
آموزشي را با همراهي پژوهش��گران، هنرمندان، 
كيوريتورها، مديران گالري ها، گروه هاي ويراستاري 
و با حضور ۴۰ شركت كننده برگزار كرد تا گروه هاي 
مستندنگاري با شركت در اين كارگاه ها براي تهيه 
گزارش تصويري و نوش��تاري، آموزش ببينند و به 
تنظيم دستورالعملي براي همكاري هنرمند و گروه 

مستندنگاري برسند.

افزايشفروش»جهانبامنبرقص«و»آشفتگي«
فيلم س��ينمايي مطرب ب��ا فروش 3۲ 
ميليارد توماني همچنان در صدر جدول 
اكران ق��رار دارد. به گ��زارش خبرنگار 
ايلنا س��ينماهاي سراس��ر كش��ور در 
هفته گذش��ته به مدت چه��ار روز به 
احترام شهادت شهيد قاسم سليماني 
و همچنين ش��هادت حضرت زهرا)ع( 
تعطيل بودن��د اما در چن��د روزي كه 

سينماها فعاليت مي كردند فروش فيلم ها قابل قبول 
بود. فيلم سينمايي جهان با من برقص به كارگرداني 
سروش صحت در يك هفته اكران به فروشي نزديك 
به يك ميليارد تومان رسيد. فيلم ۲3 نفر نيز طي ۴ 
هفته نمايش به فروش يك ميليارد توماني رس��يد 
فيلم سينمايي آش��فتگي نيز در طي سه هفته به 
فروشي حدود ۵۰۰ ميليون تومان، خداحافظ دختر 

شيرازي طي ۴ هفته به فروشي حدود 
۴۰۰ ميليون تومان، فيلم سونامي طي 
دو هفته به فروشي حدود ۲۰۰ ميليون 
تومان رسيد. فيلم سنيمايي مطرب در 
ط��ي ۹ هفته اكران به فروش��ي حدود 
3۲ ميلياردتومان رسيده و همچنان در 
صدر جدول است.  جهان با من برقص كه 
اولين ساخته سينمايي سروش صحت 
در مقام كارگردان است، براي نخستين بار در سي و 
هفتمين دوره جشنواره جهاني فيلم فجر به نمايش 
درآمد. اين فيلم از ۱۱ دي در سينماهاي ايران اكران 
شده اس��ت. سيمرغ س��يمين بهترين كارگرداني 
)سروش صحت( در سي وهفتمين جشنواره جهاني 
فيلم فجر براي كارگرداني اين فيلم به سروش صحت 

تعلق گرفت. 

میراثنامه

در معبد حاجي آباد همدان چه خبر است؟
»سال هاست باستان شناسان مي گويند كه همدان پايتخت مادهاست، اما هيچ توجهي 
به تنها اثر مورد وثوق مادها يعني »معبد حاجي خان« نمي كنند. در حالي كه بايد اعتبار 
مناسبي براي كاوش در فصل بعدي براي اين محوطه اختصاص پيدا كند اما متاسفانه آن 
را به حال خود رها كرده اند.« آثار دشت »فامنين« در محوطه »حاجي خان« در رزقان 
همدان را باستان شناسان سال ۱3۸7 كشف كردند، محوطه اي كه هر چند شناسايي آن 
در اسفند همان سال انجام شد اما بزرگ ترين اشتباه براي اين محوطه تاريخي در سال 
۹۰ رخ داد؛ وقتي استعالم منطقه مجوز پتروشيمي ابن سينا در محوطه صادر و سايت 
پتروشيمي »فامنين« نيز كار خود را ادامه داد. از سوي ديگر خرداد ۱3۹۶ با محصور شدن 
محوطه تاريخي »حاجي آباد« همدان در سايت پتروشيمي فامنين، باستان شناسان 
براي نجات بخشي محوطه به روستاي »رزقان« همدان رفتند. محوطه اي كه در آن سازه 
بسيار بزرگ خشتي از دوره آهن 3 )احتماال متعلق به مادها( با ديوارهاي قطور، سكوي 
آتشدان و سكوهاي نشيمن با ابعادي بزرگ تر از معبد »نوشيجان« به دست آمده بودند. 
اما داستان فقط به همان يك فاز نجات بخشي ختم نشد، آن هم براي محوطه اي تاريخي 
كه با مهم تر خواندنش از سايت تاريخي نوشيجان، يكي از معدود محوطه هاي متعلق به 
دوره مادها زير ذره بين قرار گرفت، ذره بيني كه به نظر مي رسد تنها چيزي كه نمي بيند 
حضور سايت پتروشيمي است كه مي تواند اين محوطه تاريخي ومهم در تاريخ همدان 
را به مرور از بين ببرد. اواخر تيرماه همان سال حميده چوبك، رييس وقت پژوهشكده 
باستان شناسي درباره اين هشدارها به ايسنا گفته بود: »در جلسه  شوراي فني سازمان 
ميراث فرهنگي در اين هفته –هفته پاياني تيرماه-، قرار است براي توقف يا ادامه كار در 
اين محوطه  تاريخي تصميم گيري شود. تصميم براي توقف احتمالي پروژه پتروشيمي و 
جابه جايي اين پروژه يكي از گزينه هاي قابل مطرح در اين جلسه است. تپه  »حاجي آباد« 
)حاجي خان( محوطه اي با اهميت تر از برخي محوطه هاي اين استان است. تا سرانجام 
بعد از هشدارهاي مختلف و تالش هاي ميراث فرهنگي در ۲۲ مرداد ۱3۹۶ تاكيد شد كه 
»شوراي فني سازمان وقت ميراث فرهنگي و گردشگري، محوطه  تاريخي »حاجي خان« 
در همدان به طور كامل حفظ مي شود و سايت پتروشيمي فامنين با هدف حفاظت كامل 
از اين تپه متعلق به دوره ماد، از اين منطقه جابه جا خواهد شد. با خارج شدن كامل اين 
سايت از محوطه، كاوش ها در منطقه ادامه پيدا مي كند و در بحث حفاظت نيز قرار شد 
معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعتبار الزم را تامين كند 
تا اين كاوش و مطالعه در اين سايت باستان شناسي ادامه پيدا كند، چون اين سايت يكي 
از محوطه هاي مهم شاخص دوره آهن يا دوره ماد است.« حسين زندي - فعال ميراث 

فرهنگي همدان - به مي گويد: نكته اين جاست كه براي نجات بخشي اين محوطه حدود 
3۰۰ ميليون تومان بودجه تصويب شده بود، در حالي كه فقط ۲۱۰ ميليون تومان توسط 
پژوهشكده باستان شناسي براي اين محوطه اختصاص پيدا كرد. او اين پروژه را از معدود، 
عمليات هاي كاوش نجات بخش��ي مي داند كه واقعا به نجات بخشي محوطه تاريخي 
منجر شده و ادامه مي دهد: اين اتفاق براي مردم همدان از اهميت زيادي برخوردار است. 
باستان شناسان سال هاست مي گويند همدان پايتخت مادهاست، اما تاكنون هيچ اثري 
از اين ادعا به دست نياورده بودند، تا اينكه معبد حاجي خان يك نشان مهم در اين زمينه 
بود. باستان شناسان در زمان انجام پروژه نجات بخشي معبد حاجي خان، در اطراف محوطه 
نشاني از استقرار دوره مادها پيدا كردند. وي با اشاره به وجود معبد نوشيجان كه قبل از 
محوطه حاجي آباد كشف شده و به عنوان محوطه اي مهم كه نشانه هايي از دوره ماد را در 
خود داشته، مطرح مي شد، بيان مي كند: با انجام فاز نخست كاوش در محوطه تاريخي 
حاجي آباد، انتظار مي رفت كه اعتبار مناسبي براي كاوش در فصل بعدي براي اين محوطه 
اختصاص پيدا كند اما نه تنها همه آن اعتبار اختصاص نيافت بلكه حدود ۱۰۰ ميليون 
تومان نيز از اعتبار تصويب شده كمتر اختصاص يافت و كار در مراحل بعدي نيز مسكوت 
ماند. زندي با اشاره بيرون آمدن بخشي از محوطه در زمان انجام مطالعه باستان شناسي 
در فصل نخست اين محوطه بيان مي كند: هر چند داده هايي به دست آمده اما متاسفانه 

اكنون اين محوطه به حال خود رها شده و در حال نابودي است.

ايستگاه

»۱۹۱۷« منتخب جوايز 
انجمن منتقدان هاليوود

انجمن منتقدان هاليوود 
»۱۹۱7« را ب��ه عن��وان 
بهترين فيلم سال ۲۰۱۹ 
انتخاب كردند. به گزارش 
ورايت��ي، فيل��م جنگي 
»۱۹۱7« س��اخته سم 
مندس به عنوان بهترين 
فيلم از سوي سومين دوره 

جوايز انجمن منتقدان هاليوود انتخاب شد. اعضاي 
انجمن منتقدان هاليوود ديروز ۱۰ ژانويه )پنجشنبه 
۱۹ دي( فيلم سم مندس را كه به عنوان بهترين فيلم 
گلدن گلوب انتخاب شده بود به عنوان بهترين فيلم 
خود برگزيدند. اين فيلم همچنين جايزه بهترين 
فيلم جنگي / اكشن، بهترين فيلمبرداري براي راجر 
ديكينز و بهترين تدوين را براي لي اسميت دريافت 
كرد و در مجموع با دريافت ۴ جايزه بيشترين جوايز 
اين انجمن را از آن خ��ود كرد. در عين حال »بوك 
اسمارت« ساخته اوليويا وايلد 3 جايزه به خانه برد كه 
شامل بهترين كارگردان زن براي وايلد، بهترين بازي 
يك بازيگر زن ۲3 ساله يا زير اين سن براي كاتلين 
دِور و بهترين فيلم كمدي / موزيكال به طور مشترك 
با »راكت من« ب��ود. خواكين فينيك��س بار ديگر 
موفقيت گلدن گلوب را تكرار كرد و جايزه بهترين 
بازيگر مرد را برد. لوپيتا نيونگو براي »ما« بهترين 
بازيگر زن شد. جو پشي جايزه بهترين بازيگر مرد 
نقش مكمل را براي »ايرلندي« دريافت كرد و جايزه 
بهترين بازيگ��ر زن نقش مكمل هم به جنيفر لوپز 
براي »شيادان« رسيد. نوآ بامباك نيز براي ساخت 
»داستان ازدواج« به عنوان بهترين كارگردان مرد 
انتخاب شد. اين منتقدان جايزه بهترين فيلمنامه 
اقتباسي را به تايكا وايتيتي براي »جوجو خرگوش« 
و جايزه بهترين فيلمنامه اوريجينال را به هان جين-

وون و بونگ جون هو براي »پارازيت« دادند.

»جرمي آيرونز« رييس 
داوران جشنواره برلين ۲۰۲۰ 

»جرمي آيرون��ز« بازيگر 
برنده اس��كار انگليسي و 
تحس��ين ش��ده سينما 
و تئاتر به عن��وان رييس 
هيات داوران بخش رقابتي 
هفتادومين جشنواره فيلم 
برلين معرفي شد. »كارلو 
چاتريان« مدي��ر جديد 

جشنواره فيلم برلين ضمن معرفي »جرمي آيرونز« 
براي حضور در راس هي��ات داوران رقابتي برليناله 
۲۰۲۰ درباره او گفت: »جرمي آيرونز با سبك متمايز 
خود نقش هاي فوق العاده اي بازي كرده است كه در 
طول سفرم در سينما همواره با من همراه بوده است 
و من را از پيچيدگي هاي انس��ان ها آگاه كرده است. 
استعداد او و انتخاب هايش به عنوان يك هنرمند و 
شهروند موجب شده كه با افتخار حضور او را به عنوان 
رييس هيات داوران بخش رقابتي هفتادمين جشنواره 
برلين خوشامد بگويم.  »جرمي آيرونز« نيز در واكنش 
به اين انتخاب اظهار كرد: احساس لذت فوق العاده و 
افتخار بزرگي است كه نقش رياست داوران برلين را 
ايفا خواهم كرد، جشنواره اي كه همواره آن را تحسين 
مي كردم و از حض��ور در آن لذت مي بردم. حضور در 
برلين نه تنها دوباره يادآور شهر فوق العاده برلين است 
بلكه فرصتي مناسب براي ديدن آثار انتخاب شده براي 
جشنواره و صحبت درباره آنها با ديگر اعظاي هيات 
داوران است.  »آيرونز« به عنوان يكي از برجسته ترين 
بازيگران سينما و تئاتر در عرصه بين الملل، در تعداد 
زيادي از آثار تلويزيوني و سينمايي بازي كرده و سابقه 
همكاري با كارگ��ردان بزرگي چون »ديويد لينچ« 
)امپراتوري درون(، »ريدلي اسكات« )قلمرو بهشت(، 

و ... را در كارنامه دارد. 

برانكو:  ديگر با پرسپوليس مذاكره  نمي كنم

پوالدگر:دليلينداردكيمياعليزادهبهكشورديگريبرود

سرمربي پيشين پرس��پوليس مي گويد 
مذاكرات او و مديران اين باشگاه در زاگرب 
بي نتيجه به پايان رس��يده و حاال كميته 
انضباط��ي فيفا ميان او و سرخ پوش��ان قضاوت خواهد 
كرد. او همچنين با تاييد پيش��نهاد سرمربي گري تيم 
ملي فوتب��ال ايران عنوان كرد كه فدراس��يون فوتبال 
به دنبال گزينه ايراني اس��ت. برانكو ايووانكوويچ درباره 
آخرين وضعيت مذاكراتش با باشگاه پرسپوليس براي 
رس��يدن به يك توافق صحبت كرد. سرمربي پيشين 
پرسپوليس اذعان كرد كه بر سر دريافت مطالباتش ديگر 
هيچ مذاكره اي با باشگاه پرسپوليس انجام نخواهد داد 
و از اين پس كميته انضباطي فيفا درباره مطالبات او از 
پرسپوليسي ها تصميم گيري خواهد كرد. البته اين مربي 
كروات اش��اره اي به مذاكرت خود با فدراسيون فوتبال 
ايران براي قبول هدايت تيم ملي فوتبال ايران داشت و به 
ايسنا گفت كه در زمان رياست مهدي تاج مذاكرات خوب 
پيش رفت اما پس از اينكه تاج از رياست فدراسيون كنار 

رفت، روند مذاكرات متوقف شد. برانكو مي گويد كه طي 
يكي دو روز آينده به يكي از پيشنهاداتش جواب مثبت 

مي دهد تا اينگونه پرونده حضور او در راس كادر فني تيم 
ملي فوتبال ايران بسته شود.

رييس فدراسيون تكواندو با بيان اينكه كسي نمي تواند 
مدعي بي مهري به كيميا عليزاده در ايران شود، گفت: 
دليلي ندارد وي با شرايطي كه داشت به كشور ديگري 
برود. محمد پوالدگر رييس فدراسيون تكواندو ضمن 
ابراز بي اطالعي از علت اين تصميم گفت: برخالف برخي 
جوسازي ها و شايعات رسانه هاي بيگانه، عليزاده نه تنها به 
مربي خود حتي به پدرش هم هدف از اين سفر را تفريح و 
استراحت عنوان كرده و جاي شگفتي است كه در شرايط 
حساس كنوني كشور، برخي رسانه هاي بيگانه با اهداف 
سياسي به سفر اين ملي پوش كشورمان پرداخته اند. او 
ادامه داد: طي اين سال ها كميته المپيك، وزارت ورزش 
و فدراس��يون تكواندو نهايت س��عي و تالش خود را در 
حمايت از عليزاده انجام داده اند و افتخارآفرينان ورزش 
كشورهمواره مورد حمايت همه جانبه مجموعه ورزش 
كش��ور بوده اند اما در عين حال بزرگ ترين و مهم ترين 
حامي بانوي مدال آور تاريخ المپيك ايران، مردم فهيم 
و قدرشناس كش��ورمان بوده اند. اينكه از سوي برخي 
رس��انه هاي بيگانه و فرصت طلب موضوعاتي از جمله 

بي توجه��ي و محدوديت و اينجور م��وارد در خصوص 
ايشان مطرح مي شود، كذب محض، غيرمنصفانه و دور از 
واقعيت است. پوالدگر گفت: هيچ كس نمي تواند حداقل 
در رابطه با خانم عليزاده مدعي شود كه به او بي مهري يا 
بي توجهي شده چون شرايط او در ايران به گونه اي است 
كه بيش از اينكه مسووالن به او توجه كنند مورد محبت و 
حمايت هميشگي مردم قرار دارد حتي زماني كه به دليل 
بيماري در بيمارستان بستري بود ازدحام اقشار مردم و 
مس��ووالن براي عيادت از او به حدي بود كه مسووالن 

بيمارستان و س��اير بيماران دچار مشكل شده بودند. 
هم صدا شدن بعضي افراد با صداي بيگانه در كم توجهي 
به ايش��ان قبل از اينكه بي انصافي نسبت به مسووالن 
ورزش كش��ور باش��د ظلم فاحش در حق مردم و نظام 
اسالمي است در مقابل اين همه محبت و قدرشناسي 
چگونه مي توان مدعي بي توجهي شد. وي افزود: معتقدم 
پوشيدن لباس تيم ملي براي هر ورزشكاري مايه فخر 
و مباهات است و ورزشكاران براي رسيدن به اين مهم 
بايد از جان مايه بگذارند. لباس تيم ملي مقدس است و 
افتخارآفريني براي كشور در مسابقات جهاني و المپيك 
و برافراشتن پرچم عزيز كش��ورمان در جهان كمتر از 
مبارزه و رش��ادت در ميادين نبرد نيست. مردم خوب 
و قدرشناس كشورمان هيچ گاه افتخارآفرينان خود را 
در هيچ ميداني فراموش نمي كنن��د و همواره قدردان 
آنها هستند، شاهد بوديم در همين هفته چگونه سردار 
دلير وطن و واليت شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني را 
تكريم كردند و همين از مردم ما ملتي بي نظير و نمونه در 

جهان ساخته است.

ورزشي


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08
	Taadol-09
	Taadol-10
	Taadol-11
	Taadol-12
	Taadol-13
	Taadol-14
	Taadol-15
	Taadol-16

