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بحث فيلترينگ اين روزها به يك��ي از موضوعات مورد 
توجه رسانه ها، سياس��تمداران و بخش قابل توجهي از 
جامعه تبديل شده اس��ت. اهميت اين موضوع تا بدانجا 
پيش رفت كه بنا بر گ��زارش برخي منابع منجر به منع 
حضور يكي از اعضاي ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و 
شوراي عالي فضاي مجازي از شركت در جلسات مذكور 
تا اطالع بعدي شده است. وقتي بحث فضاي ديجيتال، 
مطرح مي ش��ود، دو موضع متناقض در براب��ر آن اتخاذ 
مي شود: موافقت يا مخالفت. اين دوگانه موضع گيري در 
فرهنگ علمي و اجتماعي م��ا ايرانيان موضوع جديدي 
نيست و از آنجا كه بنا به داليلي، خيلي اهل تفكر نيستيم، 
دوست داريم خيلي زود در رابطه با پديده هاي مختلف 
موضع گيري كنيم و قضاوت كني��م. در اين رابطه، چند 
گزاره قابل توجه اس��ت امروزه بحث قدرت از دو جهت 
تغيير پيدا كرده است.يكي از منظر مفهوم و ديگر از منظر 
محل اس��تقرار. قدرت نرم و قدرت س��خت، مفاهيمي 
هس��تند كه در دو دهه اخير وارد ادبيات سياسي شده و 
چون اساس��ا هر چيز كه به قدرت مربوط اس��ت اعم از 
كسب، حفظ يا افزايش آن در حيطه علوم سياسي قرار 
مي گيرد. بدين جهت است كه بحث فضاي ديجيتال با 
اينكه ظاهرا يك مبحث فناورانه است اما مباحث پيرامون 
آن بيشتر مورد توجه سياستمداران قرار گرفته و به تبع 
آن باعث جدال هاي لفظي متعددي ش��ده اس��ت. دوم 
اينكه، محل قدرت بيشتر به جامعه منتقل شده است، 
به عبارتي ديگر، فيزيك قدرت به عرصه هاي اجتماعي 
منتقل شده است .رفتار سياسيون در كشورهاي مختلف 
بيانگر توجه آنها به مسائل اجتماعي اس��ت و علت آن، 
كس��ب و افزايش قدرت از طريق جامعه است. حتي در 
عرصه هاي بين المللي نيز مباحث سياس��ت بين الملل 
بيشتر اجتماعي اس��ت تا سياسي مانند محيط زيست، 
حقوق كودكان، حقوق زنان، حقوق بشر و..... اين عرصه 

امروزه چنان قدرتمند شده است كه ارزش هاي فرهنگي 
نيز وقتي قابليت اجرا پيدا مي كنند كه شكل اجتماعي به 
خود مي گيرند تا سياسي.اتفاقا وقتي شكل سياسي به 
خود مي گيرند، ضمانت اجرايي پاييني خواهند داشت. 
فضاي ديجيتال با توجه به گزاره باال از مولفه هاي قدرت 
است.وقتي موضوعي داراي قدرت اجتماعي چنان بااليي 
اس��ت، نمي توان به راحتي از كنار آن گذشت و نبايد آن 
را به سطح منازعات سياسي تقليل داد.وقتي موضوعي 
به نزاع گروه هاي سياس��ي تبديل مي ش��ود چند اتفاق 
مي افتد: اوال محل مناقشه نامشخص مي شود و موضوعي 
به اين اهميت، مورد كم توجهي استراتژيك قرار مي گيرد.

ثانيا، اين موضوع ك��ه مي تواند به عن��وان مولفه قدرت 
باشد، منازعات سياس��ي جديدي را بازتوليد مي كند با 
توجه به گزاره دوم، براي شناخت دقيق زواياي مختلف 
موضوع بايد از روش پژوهش س��ازماني بهره برد تا روش 
پژوهش دكارتي.  روش پژوهش سازماني ما را به سمت 
سياست گذاري عمومي رهنمون مي سازد. اين روش، به 
ما مي گويد براي فهم فضاي ديجيتال بايد از متخصصين 
حوزه هاي مختلف اعم از فناوري، جامعه شناسي، علوم 
ارتباطات، آينده پژوهي، سياس��ت و ساير علوم مرتبط 
اس��تفاده نمود.ام��روزه بايد ابتدا مساله ش��ناس خوبي 
بود و بتوان ابعاد يك موضوع را به مس��ائل متعدد و مهم 
آن موضوع تجزيه نمود و بعد از ش��ناخت، بتوان اشكال 
تركيبي آن را ترس��يم كرد و بعد از اين مرحله، بتوان به 
تحليل مس��اله پرداخت از آنجا كه فضاي ديجيتال در 
دنياي امروز، ب��ه عنوان يكي از مولفه ه��اي قدرت ملي 
و بين المللي تبديل ش��ده، بايد به آن نگاه استراتژيك و 
ملي داشت و براي شناخت وضعيت موجود، نوع برخورد 
و اس��تفاده و آينده پژوهي در م��ورد آن، با اس��تفاده از 
روش هاي حوزه سياست گذاري عمومي، به اجماع ملي 
در مورد آن دست يافت و حداقل براي 20 سال آينده در 
اين حوزه برنامه داشت. آفت بزرگ در اين رابطه، تبديل  و 

تقليل آن به يك مناقشه سياسي داخلي است

فضاي ديجيتال: نزاع سياسي يا مساله اي ملي
سخن نخست

 همین صفحه  

سخن نخست

فضاي ديجيتال: نزاع 
سياسي يا مساله اي ملي

فيلترين��گ  بح��ث 
اي��ن روزها ب��ه يكي 
از موضوع��ات م��ورد 
رس��انه ها،  توج��ه 
سياستمداران و بخش 
قابل توجهي از جامعه 
تبديل ش��ده اس��ت. 
اهميت اين موضوع تا 
بدانجا پيش رفت كه بنا بر گزارش برخي منابع 
منجر به منع حض��ور يكي از اعضاي ش��وراي 
عالي انق��الب فرهنگي و ش��وراي عالي فضاي 
مجازي از شركت در جلس��ات مذكور تا اطالع 
بعدي شده است. وقتي بحث فضاي ديجيتال، 
مطرح مي شود، دو موضع متناقض در برابر آن 
اتخاذ مي شود: موافقت يا مخالفت. اين دوگانه 
موضع گيري در فرهن��گ علمي و اجتماعي ما 
ايرانيان موضوع جديدي نيست و از آنجا كه بنا 

به داليلي، خيلي اهل تفكر نيستيم...
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ميليون ها دستگاه كاربران 
ايرانی آلوده شد

مرك��ز مديري��ت ام��داد و هماهنگ��ی عمليات 
رخدادهای رايانه ای با بررسی خانواده بدافزارهای 
ايرانی »پوش��فا«، اع��الم كرد: چندي��ن ميليون 
دستگاه متعلق به كاربران ايرانی به اين بدافزار آلوده 
شدند. مركز مديريت امداد و هماهنگی عمليات 
رخدادهای رايانه ای با بررسی بدافزارهای »پوشفا« 
به عنوان باس��ابقه ترين خانواده  بدافزار اندرويدی 
ايرانی، اعالم كرد: چندين ميليون دستگاه كاربران 

ايرانی به اين بدافزار آلوده شده اند. 

بازار سرمايه

جاي خالي بازارگردان
مسعود كريمي|

بازارگردان��ي ب��ه عن��وان يك��ي از اركان مهم در 
بورس هاي بزرگ دنيا م��ورد تعريف قرار مي گيرد. 
بطور معمول بازارگردان  ها در راستاي روان شدن 
فرآيند معامالتي در بازار س��هام اق��دام به فعاليت 
مي كنند و فرآيند عملياتي آنها با توجه به شرايط 
روز بازار قابل تغيير اس��ت. بر اين اس��اس، تعيين 
استراتژي خريد يا فروش سهام با توجه به نياز بازار 
و س��هامداران فعال از جمله وظايف اين ركن مهم 
مطرح مي ش��ود اما تاكيد بر اين نكت��ه كه يكي از 
وظايف اساس��ي بازارگردان ها ايجاد تعادل در بازار 
در راستاي افزايش اطمينان خاطر قشر سهامدار 
در خريد و فروش سهام ش��ركت ها خواهد بود نيز 
ضروري محسوب مي شود. در همين حال، ضرورت 
توجه نهاد ناظر بازار س��رمايه به جريان معامالتي 
بازارگردان ها نيز مهم ارزيابي مي شود چرا كه بعضا 
مشاهده مي شود كه برخي از بازارگردان ها با فاصله  
گرفتن از وظيفه ذاتي خ��ود در فرآيند معامالتي 

سهام شركت ها خواسته يا ناخواسته...
5

 وزير نفت به اظهارات مطروحه در نامه 
منتسب به 72 نماينده مجلس واكنش نشان داد

دبيرانجمن شركت های هواپيمايی در گفت وگو با »تعادل« اعالم كرد

 پاسخ های زنگنه 
به افكار عمومی 

كاهش 35 درصدی سفر به خارج

خبر

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: بايد به سمت 
وحدت و يكپارچگ��ي حركت كنيم، ام��ا هنر اين 
اس��ت كه بگذاريم كار و توليد ادامه يابد. به گزارش 
ايرنا از تارنماي وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، 
»محمد ش��ريعتمداري« در ديدار با تش��كل هاي 
كارگري استان مازندران، از حمايت هاي ارزشمند 
تشكل هاي كارگري قدرداني كرد و افزود: كارگران 
ستون فقرات توليد در كشورند.  وي با تاكيد بر اينكه 
بايد براي آينده بهتر تالش كنيم، خاطرنشان كرد: 
بايد توجه كنيم كه با يك نظام س��لطه روبرويم كه 
راهبرد تحريم را انتخاب كرده و فكر مي كند با اين 
راهبرد مي تواند ش��كنندگي ايجاد كند؛ اما سخت 
در اشتباه اس��ت.  وزير تعاون خاطرنشان ساخت: 
جريان توليد نيازمند آزاد بودن نقل و انتقال پول و 
وجود روابط بانكي با جهان است؛ همچنين صادرات 
نيازمند وجود ب��ازاري در اين بخش اس��ت. وي با 
تاكيد بر اينكه بايد مسير و شرايطي را فراهم كنيم 
كه كشور به پيش برود، افزود: مقاومت مي كنيم اما 
در اين شرايط نبايد خودمان را تحريم كنيم، بلكه تا 
جاي ممكن بايد كشور را به مسير درست هدايت 
كنيم. ش��ريعتمداري اضافه كرد: كارگر بايد راضي 
باشد و با عشق كار كند؛ در غير اين صورت، كارگر 
ناراضي، كارفرما را بدبخت كرده و كاالي بي كيفيت 
را به بازار اراي��ه مي كند. »يكي از موارد اس��تاندارد 
نبودن توليد دركش��ور م��ا همين راض��ي نبودن 
كارگران از شرايطشان اس��ت. كارگري كه فكرش 
مشغول معاشش اس��ت نمي تواند به توليد درست 
فكر كند.« وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي درباره 
بازنشستگان نيز گفت: نبايد آينده كشور با بحراني 
روبرو شود كه جوانان آينده شان را تيره و تار ديده و 
تصميم به فرار از كشور يا ياس بگيرند؛ بر اين اساس 
بايد به مسائل بازنشستگان و حداقل ها و حقوق آنان 
توجه ش��ود.  وي ادامه داد: در تحريم ها، بيشترين 
فشار بر محرومان، مس��تضعفان و مددجويان اعم 
از معل��والن و خانواده ه��اي بي سرپرس��ت و زنان 
سرپرس��ت خانوار و همچنين دارن��دگان حقوق 
ثابت، كارگران، كارمندان و به ويژه بازنشس��تگان 
اس��ت.  ش��ريعتمداري هش��دار داد: »اعالم خطر 
مي كنم هر تصميمي كه حفظ اش��تغال موجود را 
با محدودتر كردن جريان تامين مواد اوليه به خطر 
بياندازد، در خط نظام س��لطه و اس��تكبار است.« 
وي ادام��ه داد: امروز نه تنها ه��ر تصميم، بلكه هر 
بي تصميمي و تاخير در تصميمي كه موجب شود 
نقل و انتقال وجوه مشكلتر، ارتباطات بانكي و پولي 
و مالي محدودتر، ورود مواد اوليه گرانتر و محدودتر 
و صادرات نفتي و غيرنفتي مشكلتر و توليد و اشتغال 
در كشور محدودتر شود، كمك به نظام سلطه و ظلم 
به مردم اس��ت؛ در واقع خود تحريمي در هر لباس 

و مسووليتي جفاي غيرقابل گذشت به مردم است. 

شريعتمداري: خودتحريمي ها 
بدتر از تحريم است 

جهان

 بهشت اقتصادي ترامپ
يا كابوس ركود كارشناسان؟
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س��خنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال۹۸ 
از پايان بررسي اليحه بودجه سال آينده در كميسيون 
متبوعش خبر داد و گفت: امكان دارد بر حسب ضرورت، 
گزارش نهايي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ۹۸ در 
هفته آتي كامل تر شود. محمدمهدي مفتح سخنگوي 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال۹۸ در گفت وگو با 
خانه ملت از پايان بررس��ي اليحه بودجه سال آينده در 
كميسيون تلفيق خبر داد و گفت: جلسات كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه ۹۸ عصر امروز به پايان رسيد؛ از اين 
پس مصوبات بايد در قالب گزارش كميسيون تنظيم 
ش��ود؛ بطور مثال ممكن است كميس��يون مصوبه اي 
داشته باشد كه بايد به تبصره مربوطه الحاق شود بنابراين 
امكان دارد بر حسب ضرورت، گزارش نهايي كميسيون 

تلفيق اليحه بودج��ه ۹۸ در هفته آتي كامل تر ش��ود. 
نماينده مرم تويسركان در مجلس شوراي اسالمي در 
پاسخ به اينكه گزارش كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
۹۸ چه زماني در صحن علني ارايه مي شود، توضيح داد: 
پس از تعطيلي 22 بهمن ماه اين گزارش در صحن علني 
مطرح مي شود؛ ظاهرا هيات رييس��ه مجلس شوراي 
اسالمي 27 بهمن ماه را زمان شروع رسيدگي به اليحه 
بودجه ۹۸ اعالم كرده است. وي بيان كرد: پس از تنظيم 
گزارش كميس��يون تلفيق اليحه بودج��ه ۹۸، هيات 
رييسه اين گزارش را چاپ و در اختيار نمايندگان قرار 
مي دهد. از زمان انتشار گزارش نمايندگان 10 روز زمان 
دارند تا پيشنهادهاي خود را درباره گزارش كميسيون 

تلفيق بودجه ۹۸ ارايه دهند. 

پايان بررسي اليحه بودجه ۹۸ در كميسيون تلفيق مجلس
بودجه

ايران|
رييس جمهوري و اعضاي هيات دولت ديروز در آستانه 
دهه فجر و طلوع خورش��يد چهلمين سالروز پيروزي 
انقالب با حضور در مرقد بنيانگذار جمهوري اسالمي 
با آرمان هاي امام خمين��ي )ره( تجديد ميثاق كردند.  
رييس جمهور در اين مراسم با تشريح مسير طي شده 
طي شده در طول 40سال گذشته گفت: تا جمهوريت 
و اسالميت در اين س��رزمين باقي است انقالب و نظام 
اس��المي هم پايدار مي ماند. رييس دول��ت دوازدهم 
همچنين با اش��اره به اين واقعيت كه ب��ا بزرگ ترين 
فش��ار اقتصادي در س��ال هاي پس از پيروزي انقالب 
ايران روبه رو هس��تيم عبور از چالش هاي اقتصادي و 
معيشتي پيش رو را در گرو مشاركت مردم و استفاده 
از تمام ظرفيت هاي كش��ور در بخش ه��اي گوناگون 
ارزيابي كرد.  به گزارش پاد، روحاني با اش��اره به اينكه 
امام خمين��ي )ره( اميد ب��ه آينده بهتر به س��رزمين 
مس��تقل، حاكم بودن م��ردم و حكمفرمايي مواضع 
اسالم را در جامعه ايجاد كرد، اظهار كرد: همين اميد 
مايه پيوس��تگي، وحدت و بس��يج مردم ش��د. قدرت 
امام خميني )ره( ايجاد اميد و بسيج جامعه ميليوني 
ب��ود. قدرت بس��يج كنندگي ام��ام خمين��ي )ره( در 
تاريخ بي نظير بود. فت��وا، كالم، س��خنان، اعالميه ها 
و مصاحبه هاي امام )ره( توانس��ت سراس��ر ايران را به 
حركت در آورد. او ادامه داد: امام )ره( بود كه ش��رايط 
جديدي را براي اي��ران فراهم كرد آن ه��م در زماني 
كه هيچ كس فكر نمي ك��رد كه دي��ن بتواند حركت 
عظيمي را به وجود آورد. همه فك��ر مي كردند دوران 
دين به سر آمده است. جايي هم اگر انقالب بود گاهي 
ناسيوناليستي و گاهي ماركسيس��تي بود. باور ايجاد 
انقالب اسالمي براي مردم سخت بود. رييس جمهور 
با اش��اره به اينكه مردم فكر نمي كردن��د مخاطب امر 
به معروف و نه��ي از منكر مي توان��د ديكتاتور زمان يا 
قدرت هاي استبدادي و اس��تكباري باشد، بيان كرد: 
هنر امام خميني )ره( اين بود كه اين سقف باور مردم 
را ش��كاند. امام خميني )ره( مع��روف را به ما معرفي 
كرد و گفت معروف فقط عبادت، راس��تگويي و تعاون 
نيس��ت، بلكه يكي از بزرگ ترين معروف ها س��اختن 
نظامي عادالنه اسالمي اس��ت. امام گفت نهي از منكر 
فقط دروغ و ش��راب و فاصله گرفت��ن از معنويت دين 
نيست، بلكه استبداد و اس��تعمار مي تواند بزرگ ترين 

منكر باشد.  روحاني با تاكيد بر اينكه امام خميني )ره( 
احياگر دين بود، گفت: امام خميني )ره( به توانمندي 
قدرت هاي ن��رم معتقد بود و به همي��ن دليل مردم را 
باالترين قدرت مي دانس��ت و توانست با تكيه بر مردم 
بر قدرت هاي سخت پيروز شود. بر اين اساس انقالب 
اس��المي بدون اتكا به هي��چ قدرت خارج��ي در برابر 
رژيم تا دندان مسلح پيروز ش��د. رييس جمهور ادامه 
داد: امام خميني )ره( موس��س جمهوري اسالمي هم 
بود. هيچكس نمي دانس��ت كه ي��ك حكومت ديني 
با چه قالبي ش��كل مي گيرد. موازين اح��كام دين تا 
كجاس��ت. آراي دين تا كجاس��ت. قبل از انقالب اين 
مباحث در ميان ش��اگردان امام خميني )ره( مطرح 
بود كه اگر انقالب پيروز ش��ود، حكومت چگونه بايد 
باشد؟ برخي حكومت را به شكل خالفت مي ديدند و 
برخي نمي دانستند آراي مردم تا كجاست اين مباحث 
توس��ط ش��اگردان امام خميني )ره( در نوفل لوشاتو 
بعد از نماز مغرب و عش��ا امام )ره( ش��كل مي گرفت. 
مرحوم منتظري، موسوي اردبيلي، مطهري، بهشتي 
و امثال اينها در نوفل لوش��اتو با ام��ام خميني )ره( در 
اين زمينه بحث داش��تند. وي با بيان اينكه بعد از اين 
مباحث ام��ام )ره( تعبير جمهوري اس��المي را براي 
حكومت به كار برد، افزود: ش��عار م��ردم تا اين مقطع 
استقالل، آزادي و حكومت اس��المي بود اما بعد از آن 
ش��عار مردم به اس��تقالل، آزادي، جمهوري اسالمي 
تغيير كرد. پس از 47 روز از پي��روزي انقالب مردم به 
پاي صن��دوق آرا رفتند تا به جمهوري اس��المي رأي 
بدهند. وي تاكيد كرد: تا جمهوريت و اس��الميت در 
اين سرزمين باقي است، انقالب و نظام پايدار مي ماند، 
اما اگ��ر روزي خدايي ناك��رده مردم در اي��ن دو اصل 
ترديد كنند پايه هاي انقالب مي تواند سس��ت ش��ود. 
اداره كشور توسط مردم در چارچوب موازين اسالمي 
خالصه جمهوري اس��المي اس��ت كه ام��ام خميني 
)ره( براي ما ب��ه ارمغ��ان آورد. باالترين ي��ادگار امام 
خميني )ره( جمهوري اسالمي اس��ت. امام خميني 
)ره( قانون اساس��ي را به همه پرس��ي مردم گذاشت. 
رييس جمهور تاكيد كرد: تا زماني كه راه امام خميني 
)ره( را مي پيماييم و معتقد به مسير ايشان هستيم و 
تا زماني كه به سياست هاي رهبري، خلف صالح امام 
)ره( احت��رام مي گذاريم هيچ قدرت��ي نمي تواند به ما 
آس��يب زند. مبارزه اخير امريكا با اي��ران كه از دي ماه 

سال 1۳۹۶ شروع ش��د از لحاظ سياس��ي، حقوقي، 
بين المللي، منطقه اي و جنگ رواني شكس��ت خورد 
و با همت، ايثار و ايس��تادگي مردم، امريكا از اين بعد 
اقتصادي ني��ز در اين جنگ شكس��ت خواهد خورد. 
روحاني ادامه داد: جز چند كشور همه دنيا از ايران در 
مقابل امريكا پشتيباني كرده و امريكا را محكوم كردند. 
امريكا تنها كشور بدعهد نسبت به ايران نيست بعضي 
نبايد تفسير نادرست كنند. امروز مشكالت ما عمدتًا 
به فش��ار امريكا و اذنابش بر مي گ��ردد، نبايد به جاي 
محكوم كردن امريكا كسي دولت خدمت گزار يا نظام 
بزرگ اسالمي را سرزنش كند. امريكا تنها عهدشكن 
نسبت به ايران نيست آنها نسبت به اروپا، چين و نفتا 
هم عهدش��كني كردند. روحاني افزود: امريكا در برابر 
مس��لمانان و فلس��طيني ها حقوق بلند آنان را زيرپا 
گذاشت به مردم افغانس��تان، عراق و سوريه ظلم و به 
غاصبان يمن كم��ك كرد. رييس جمه��ور خطاب به 
منتقدان برجام گفت: كس��ي نگويد امريكا در مقابل 
ايران به مذاكره نشس��ت، اما صداقت و وفاي به عهد را 
زير پا گذاشت. اين سخن نعوذباهلل مثل اين مي ماند كه 
پيامبر )ص( صلح حديبيه را امضا كرد و نمي دانس��ت 
زير پا گذاشته مي شود يا امام حسن )ع( عهدنامه امضا 
كرد و نمي دانس��تند طرف مقابل آن را نقض مي كند. 
روحاني ادامه داد: مبناي مذاكره اين نيست كه طرف 
مقابل تا كي پ��اي عهدش مي ماند، بلك��ه اصل انجام 
مذاكره اهميت دارد. پيروزي هاي سياسي، اخالقي و 
حقوقي مذاكرات هيچگاه از بي��ن نمي رود. وي تاكيد 
كرد: امروز روز وحدت و اتحاد مسووالن است. امام )ره( 
همه ما را در خيلي از امور س��فارش كرد اما بيشترين 
س��فارش ايش��ان به وحدت كلمه بود. امام )ره( بارها 
گفت از قدرت خارجي نمي ترسد و نترسيد، اما گفت 
كه از وحدت نداشتن شما مي ترس��م. دولت، مردم و 
ارشادات مقام معظم رهبري در كنار هم مي تواند ما را 
از مشكالت برهاند دولت در اين مقطع وظيفه سختي 
در برابر توطئه دش��منان بر دوش دارد. با بزرگ ترين 
فش��ار اقتصادي پس از انق��الب روبه رو هس��تيم، اما 
با وحدت، امي��د و نش��اط از آن عب��ور خواهيم كرد. 
رييس جمهوري در پايان، چهلمين س��الگرد پيروزي 
انقالب اسالمي ايران را به مردم، بيت حضرت امام )ره( 
و يادگارش حجت االسالم والمس��لمين سيد حسن 

خميني تبريك گفت.

گزارش
رييس جمهوري در مراسم تجديد ميثاق با آرمان هاي امام )ره( و شهدا: 

با بزرگ ترين فشار اقتصادي پس از انقالب روبه رو هستيم

 سامانه پیامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئیات به اين سامانه پیامك نمايند. 
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روي موج خبر

 رهبر  معظم انقالب 
درگذشت »حبيبي« و 

»مهرآيين« را تسليت گفتند
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب اسالمي، در 
پيام هاي جداگانه اي درگذشت مرحوم »محمدنبي 

حبيبي« و »محمد مهرآيين« را تسليت گفتند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر انقالب اسللالمي، در پيامي درگذشت مرحوم 

»محمدنبي حبيبي« را تسليت گفتند.
متن پيام بدين شرح است: 

»بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
درگذشت مرحوم مغفور آقاي محمدنبي حبيبي را 
به خانواده محترم و بازماندگان و دوستان و همكاران 
ايشان تسليت عرض مي كنم. ايشللان از كارگزاران 
خدمتگزار نظام و فعاالن صديق عرصه هاي سياسي و 
اجتماعي انقالب بودند. رحمت و مغفرت الهي شامل 

حال آن مرحوم باد ان شاءاهلل.
سيدعليخامنهاي
۱۰بهمنماه۱۳۹۷«

همچنين حضرت آيت اهلل خامنلله اي رهبر انقالب 
اسللالمي، در پيامي درگذشللت مرحللوم »محمد 

مهرآيين« را تسليت گفتند.
متن پيام بدين شرح است: 

»بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
درگذشت مرحوم مغفور آقاي محمد مهرآيين را به 
خانواده گرامي و بازماندگان و دوسللتان و همرزمان 
ايشان تسليت عرض مي كنم. آن مرحوم از مبارزان 
ديرين و پدر گرامي دو شهيد عزيز و از عناصر باوفا و 
خدوم انقالب در طول زندگي خود بودند. رحمت و 

مغفرت الهي را براي ايشان مسئلت مي كنم.
سيدعليخامنهاي
۱۰بهمنماه۱۳۹۷«

بازدی�دواعظیازمناطقس�يلزدهجنوب
وغربایران؛پاد|

محمود واعظی به نمايندگی رييس جمهور به منظور 
بازديد از روند رسيدگی به سيل زدگان عازم استان های 
لرسللتان و خوزستان می شود.  در پی دستور حسن 
روحانی مبنی بر بسلليج تمامی امكانات به منظور 
رسيدگی به مشكالت ناشی از سيل در جنوب و غرب 
كشور، محمود واعظی به نمايندگی از طرف حسن 
روحانی به منظور سركشی، بازديد و نظارت نزديك از 
روند رسيدگی به سيل زدگان عازم استان های لرستان 

و خوزستان می شود.

بعيداستانقالباسالمیمشابهیدرآینده
داشتهباشد؛ایسنا|

دبيللر شللورای نگهبان با اشللاره به اثللرات عظيم و 
دگرگون كننده انقالب اسالمی بر ملت ايران به ويژه 
جوانان گفت: امام خمينی )ره( با انقالب اسللالمی 
فطرت انسانی را زنده كرد. آيت اهلل جنتی در ابتدای 
جلسه ديروز مسووالن را به جلوگيری از حيف و ميل 
بيت المال، فسللاد و گرانی توجه داد و اظهار داشت: 
ما بايد قدردان ملت نجيب و شريف ايران باشيم كه 
با همه مشكالت اقتصادی و معيشتی، همچنان در 
دفاع از انقالب خود استوارند. دبير شورای نگهبان در 
پايان با اشاره به شيطنت های جديد استكبار به ويژه 
امريكا در ايجاد فتنه در كشللور گفت: دستگاه های 
تبليغاتی به ويژه رسانه ها بايد نسبت به اين موضوع 

روشنگری كنند .

ایراننگرانسرمایهگذاریهایشدرونزوئال
است؛ایلنا|

عضو اسبق نمايندگی ايران در سازمان ملل با بيان 
اينكه ايران بيشتر با رودربايسللتی با مادورو مواجه 
شده اسللت، تاكيد كرد: ايران سللرمايه گذاری ها و 
كمك هايللی به ونزوئللال كرده و طبيعی اسللت كه 
نگران اين سللرمايه گذاری ها و كمك ها باشد سيد 
جالل ساداتيان با اشللاره به تحوالت ونزوئال گفت: 
نوع دولتداری مادورو موجب شللده تا او به هر حال 
مخالفان زيادی داشللته باشد، به گونه ای كه رييس 
مجلس نمايندگان اين كشور در تظاهراتی، خود را 
رييس جمهور موقت معرفی كند و برخی از كشورها 
هم وی را به رسميت بشناسند. وی  خاطرنشان كرد: 
به هر حال كشللور ما روابط گرمی  با ونزوئال داشته و 
سرمايه گذاری هايی در اين كشور انجام داده است. 
اكنون به نظر می رسد ايران بيشتر در رودربايستی با 

مادورو مواجه شده است.

عراقدرهيچمحورضدایرانیواردنخواهد
شد؛باشگاهخبرنگاران| 

وزير خارجه عراق تاكيد كرد كه اين كشللور در هيچ 
محور ضد ايرانی وارد نخواهد شد.  محمد علی الحكيم 
وزير خارجه عراق كه به روسيه سفر كرده است، در 
كنفرانس مطبوعاتی با سرگئی الوروف وزير خارجه 
اين كشور در مسكو اظهار داشت: موضع عراق مبنی بر 
وارد نشدن به هيچ محوری عليه ايران، واضح و روشن 
است. وی افزود: ما در مسكو درباره نابودی تروريسم 
در سوريه و مساله وحدت و يكپارچگی اين كشور كه 
عامل اساسی برای اين است كه يك دولت مستقل و 
دارای حاكميت كامل باشد، بحث و تبادل نظر كرديم.

توليدوصادراتمحصوالتدفاعی؛ایسنا|
رييللس سللتاد كل نيروهللای مسلللح در تبييللن 
دسللتاوردهای نظامللی و دفاعی ۴۰ سللاله انقالب 
اسللالمی تاكيد كرد: ما امروز به توانايی توليد انبوه و 
صادرات محصوالت دفاعی دست پيدا كرديم. سردار 
سرلشكر باقری در نشست خبری در توضيح بازديد 
خود از نمايشگاه اقتدار ۴۰ عنوان كرد: در حوزه پهپادها 
ايران جزو قدرت های جهانی است. كه در اين حوزه هم 
محصوالتی در اين نمايشگاه در معرض نمايش عموم 
خواهد گذاشت. همچنين در حوزه موشك های زمين 
به زمين نقطه زن كه يكی از نمونه های آن سجيل است 
بايد اشللاره كنم كه بخش های ديگر در اين حوزه در 

محوطه پارك به نمايش گذاشته شده است.

ايران2

در آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی شكوهمند انقالب اسالمی 

رهبر معظم انقالب اسالمی در مرقد امام خمینی )ره( وگلزار شهدا حضور یافتند
در آسللتانه دهه فجللر و چهلمين سللالروز پيروزی 
شكوهمند انقالب اسالمی، حضرت آيت اهلل خامنه ای 
صبح ديروز )چهارشنبه( در مرقد مطهر امام خمينی 
)ره( بنيانگذار كبير انقالب اسللالمی حضور يافتند 
و بللا قرائت نمللاز و قرآن، ياد آن عزيز سللفر كرده را 

گرامی داشتند.
به گزارش پايگاه اطالع رسللانی دفتللر مقام معظم 
رهبللری؛ رهبر انقالب اسللالمی همچنين با حضور 
بر مزار شللهيدان گرانقدر آيت اهلل بهشتی، رجايی، 
باهنر و شهدای حادثه هفتم تير، علّو درجات آنان را 

از درگاه خداوند متعال مسألت كردند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای سللپس در گلزار شهيدان 
انقالب اسالمی، دفاع مقدس، شهيدان مدافع حرم 
و شهدای حج سللال ۱۳۶۶ حضور يافتند و با درود 
به ارواح پاك مجاهدان راه حق، برای استمرار نزول 
رحمت و نصرت الهی بر ملت بزرگ ايران در آستانه 

ورود به دهه پنجم انقالب اسالمی دعا كردند.

   كار غلط يكسان سازی قبور شهدا
رهبر انقالب اسالمی گفتند: يكی از كارهای بدی كه 
بعضی از مديران گلزارهای شهدا انجام می دهند، اين 

كار غلط يكسان سازی قبور شهدا است.
به گزارش پايگاه اطالع رسللانی دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهلل خامنه ای 
رهبر انقالب ديللروز پس از زيارت مزار شللهدای 
بهشللت زهرای تهران با بيان ايللن اينكه »يكی از 
كارهای بدی كه بعضی از مديران گلزارهای شهدا 
انجام می دهند، اين كار غلط يكسان سللازی قبور 
شهدا است« افزودند: اين ]جا[ خوب است؛ همين 

درست است، بيايند صاحبان اين شهدا، پدرانشان، 
مادرانشللان، فرزندانشللان، همسرانشان، عالمتی 
داشته باشللند، عكسی داشته باشللند، اين خوب 
است. اين شللكل، شكل طبيعی است. هيچ لزومی 
ندارد كه ما اين ]عالمت ها[ را صاف كنيم، به خيال 
اينكه می خواهيم زيباسازی كنيم. زيبايی هر جايی 
و هر چيزی به حسب خودش است؛ زيبايی انسان، 
زيبايی باغ، زيبايی قبرستان، زيبايی هر چيزی را 

بايد به حسب خودش محاسبه كنيم.
در آسللتانه دهه فجر و چهلمين سللالروز پيروزی 
شللكوهمند انقالب اسللالمی، حضللرت آيت اهلل 
خامنه ای صبح ديروز )چهارشنبه( در مرقد مطهر 
امام خمينی )ره( بنيانگذار كبير انقالب اسللالمی 
حضور يافتند و با قرائللت نماز و قرآن، ياد آن عزيز 

سفر كرده را گرامی داشتند.
رهبر انقالب اسللالمی همچنين بللا حضور بر مزار 
شهيدان گرانقدر آيت اهلل بهشللتی، رجايی، باهنر 
و شللهدای حادثه هفتم تير، علّو درجات آنان را از 

درگاه خداوند متعال مسألت كردند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای سپس در گلزار شهيدان 
انقالب اسالمی، دفاع مقدس، شهيدان مدافع حرم 
و شللهدای حج سال ۱۳۶۶ حضور يافتند و با درود 
به ارواح پاك مجاهدان راه حق، برای استمرار نزول 
رحمت و نصرت الهی بر ملت بزرگ ايران در آستانه 

ورود به دهه پنجم انقالب اسالمی، دعا كردند.
همچنيللن صبح ديللروز رهبر انقالب بر سللر مزار 
شهدای عمليات جنايت بار منافقين در سال ۱۳۶۱ 

موسوم به »عمليات مهندسی« حضور يافتند.
۲۴ مرداد ۱۳۶۱ سللازمان تروريستی منافقين در 

راسللتای اهداف پليد خود و در پی ضربات متعدد 
اطالعاتی و امنيتی اقدام به ربايش و شللكنجه سه 

تن از پاسداران كميته انقالب اسالمی می كنند.
در ايللن اقدام كه به تعبير سللركردگان سللازمان 

منافقين عمليات مهندسللی نامگذاری گرديد، با 
هدف تخليلله اطالعاتی برادران پاسللدار اقدام به 
وحشلليانه ترين و نامتعارف ترين شكنجه ها اعم از 
سوزاندن اعضای بدن، كندن پوست سر، شكستن 

دندان هللا و درآوردن چشللم، ريختللن آب جوش 
و… بطور زنللده نموده و در نهايت پيكر نيمه جان 
اين سللربازان وطن را در اطراف تهران زنده به گور 

می كنند.

وزير نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت:

تكليف طرح آمايش سرزمين تا تابستان 98روشن مي شود
گروهایران|

بالفاصله پس از تجديد ميثاق با آرمان هاي امام راحل 
اعضاي كابينه دوازدهم از حرم امام )ره( راهي نشست 
هيات وزيران در پاستور شدند تا ضمن بررسي موادي 
از پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي با خبرنگاران نيز 
در مورد موضوعات مختلف صحبت كنند. موضوعاتي 
چون سللرانجام طرح سللهميه بندي بنزين، حضور 
رييس جمهوري در جلسه راي اعتماد وزير بهداشت 
و طرح امايش سللرزميني از جمله مللواردي بود كه 
خبرنللگاران از وزراي نفت؛ نيرو و معللاون پارلماني 

رييس جمهوري مطرح كردند. 
 وزير نيرو در پاسللخ به پرسش »تعادل« در خصوص 
نسبت توسعه پايدار با طرح هاي و برنامه هايي كه در 
خصوص آب ارايه مي شللود؛ با تاكيد بر اينكه الگوي 
توسللعه بايد متناسللب با ظرفيت اكولوژيك مناطق 
باشد، اعالم كرد: سللازمان برنامه و بودجه وعده داده 
حداكثر تا تابستان سال آينده، تكليف طرح آمايش 
سللرزمين را روشللن كند. واقعيت آن است كه هيچ 
طرح توسللعه اي بدون در نظر گرفتن مباحث آبي و 

پيش بيني هاي الزم در اين زمينه معنا ندارد..
اردكانيان افزود: هنوز يك طرح مشخص براي آمايش 
سللرزمين در اختيار نداريم؛ نه به اين معني كه طرح 
آمايش سرزمين تعريف نشده، بلكه به اين معني كه 

ما ده ها و صدها طرح آمايش داريم.
وي ادامه داد: در شرايط كنوني، هر ارگان همان گونه 
كلله راجع به آب فكللر مي كند، در ذهللن و محدوده 
اختيارات خود براي آمايش يك تصور دارد و بر اساس 

آن برنامه ريزي مي كند.
وزير نيرو در پاسخ به پرسشي در خصوص انتقال آب 
از اصفهان به يزد گفت: تكليف موضوع تخصيص آب 
را قانون روشن كرده است؛ قانون توزيع عادالنه آب، 
۳5 سال پيش مسللووليت تخصيص آب را به عهده 
وزارت نيرو گذاشته و همه طرح هاي انتقال، با مجوز 

تخصيص صورت گرفته است. وي اظهار داشت: دولت 
شللوراي عالي آب را موظف به تشكيل كارگروه هايي 
براي احياي زاينده رود و سللاماندهي كمي و كيفي 
كارون بزرگ كرده اسللت كه هم اكنللون در تدارك 

تشكيل آن هستيم.
اردكانيان گفت: با مشللاركت دستگاه هاي مرتبط با 
موضوع آب و تشكل هاي فعال در زمينه هاي صنفي 
اين بخللش، برنامه ريزي هاي مان را براسللاس آنچه 
موجود اسللت و آنچه مي تواند باشللد، تدوين و اجرا 

خواهيم كرد.
وزير نيللرو افزود: با اطالع رسللاني صحيللح و دقيق، 
ترديللد ندارم كه ما مشللكل جدي در ايللن زمينه ها 
نخواهيم داشت و با مديريت مصرف به گونه اي پيش 
خواهيم رفت كه زمينه ايجاد مشكل حتي در فرض 
خشكسللالي هاي احتمالي آتي هم يا وجود نداشته 

باشد يا كم باشد.

      جبران خشكسالي هاي گذشته
وزير نيرو در بخش ديگري از گفت وگو با خبرنگاران، به 
ميزان بارندگي ها در سال آبي 98-97 پرداخت و گفت: 
وقتي دشت، منطقه يا كشوري براي ساليان متمادي 
خشكسالي را تجربه مي كند، خاك آن منطقه رطوبت 
خود را از دست مي دهد و بعد از آن اگر نزوالت هم زياد 
باشللد، آن نزوالت ابتدا صرف جبران رطوبت از دست 
رفته خاك مي شود؛ در اين شرايط وقتي خاك اشباع 

شد، روان آب شكل مي گيرد.
اردكانيللان با بيان اينكه از نظر بارندگي ها نسللبت به 
پارسللال و حتي در برخي مناطق نسللبت به متوسط 
بلندمدت وضعيللت بهتري داريم، اظهار داشللت: در 
شللرايط كنوني، روان آب هللا به ميزاني كلله نزوالت 
افزايش يافته، بيشتر نشده است. وي گفت: بنا بر تاكيد 
رييس جمهوري، وزارت نيرو برنامه ريزي سال 97-98 
براي آب و سال 98 براي بخش برق را با اين فرض انجام 

داده كه شرايط ما مثل سللال قبل است تا با هيچ نوع 
غافلگيري مواجه نشويم.

ميزان بارش در خوزستان پنج برابر سال گذشته است
وزير نيرو با اشللاره به اينكه سال آبي خوبي داشته ايم، 
گفت : عمده بارش ها در استان خوزستان است و تقريبًا 
پنج برابر پارسال در اين استان بارندگي داشته ايم، اما 

مردم نبايد صرفه جويي را فراموش كنند.
رضا اردكانيان در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه از 
هفته هاي پيش براي تسكين سلليالب هايي كه وارد 
مخازن سدهاي بزرگ مي شللود، برنامه ريزي صورت 
مي گيرد، در اين باره اظهار كرد: ورودي آب به مخزن 
سللد كرخه شش هزار و 8۰۰ متر مكعب در ثانيه بوده 
است. اين رقم براي سد دز پنج هزار و ۳۰۰ متر مكعب 

در ثانيه است.
وي ادامه داد: اگر برنامه ريزي ها صورت نمي گرفت روند 
تسكين دادن سيل به خوبي انجام نمي گرفت. البته در 
پايين دست خساراتي بابت سيل پيش بيني شده است 
اما اگر اين پيش بيني ها نبود خسارت مالي وسيعي يا 
احيانًا خسارت جاني داشللتيم، ولي خوشبختانه اين 
 اتفاق رخ نداد. وزير نيرو خاطرنشللان كرد: سللال آبي

 98 -97 بلله لحاظ ميزان بارش ها بسلليار خوب بوده 
اسللت، اما عمده بارش ها در استان خوزستان است و 
تقريبًا تاكنون پنج برابر سللال گذشللته در اين استان 
بارش داشته ايم. اردكانيان ادامه داد: طبيعي است هر 
جا در مسير طبيعي رودخانه تعرض داشته باشيم، آب 
حق خود را پس مي گيرد. وزارت نيرو و اسللتانداري ها 
در حال فعاليت براي حل مشللكالت پيش آمده بابت 

سيل هستند.
وي درباره مشللكالت پيش آمده براي آب آشاميدني 
مردم خوزستان، بيان كرد: ممكن است وقتي رودخانه ها 
سيالب مي شود كدورت آب پيش آيد، اما كيفيت آب 
آشاميدني خط قرمز ما است. هر جا الزم باشد قطعي 
موقت آب خواهيم داشت تا تعميرات الزم را انجام دهيم. 

در اين مدت آب آشاميدني با كيفيت را از طريق ديگر 
به مردم مي رسانيم. اما در حال حاضر در اين وضعيت 
قرار نداريم. اردكانيان درباره تأثير اين بارش ها بر افزايش 
روان آب ها، تصريح كرد: وقتي منطقه اي براي ساليان 
متمادي دچار خشكسالي مي شود رطوبت خاك كاهش 
مي يابد. اگر نزوالت زياد شود، ابتدا صرف جبران رطوبت 
از دست رفته خاك شده و وقتي خاك اشباع شد، روان 
آب شكل مي گيرد. در حال حاضر به همين دليل تناسب 
ميان افزايش نزوالت و افزايش روان آب ها وجود ندارد و 
روان آب ها بيشتر نشده است، اما به هر حال در وضعيت 

بهتري نسبت به سال گذشته قرار داريم.
وي در ادامه بيان كرد: بنا بر تاكيد رييس جمهور وزارت 
نيرو موظف است كه سللال آينده را در مورد آب و برق 
بر اساس ميزان بارش هاي سال قبل پيش بيني كند و 
برنامه ريزي ها بر اين اساس انجام شود، مردم هم بايد 
صرفه جويي ها را بيشللتر كنند تا در تابستان مشكلي 

بابت قطعي برق نداشته باشيم.

   رييس جمه�ور در جلس�ه راي اعتماد وزير 
پيشنهادي بهداشت حضور دارد

معللاون پارلماني رييس جمهور نيز با اشللاره به اينكه 
سرپرست وزارت بهداشت، به عنوان وزير پيشنهادي 
ايللن وزارتخانلله بلله مجلس معرفي شللده اسللت، 
رييس جمهور بللراي دفاع وزير پيشللنهادي خود به 
مجلس مي رود. حسين علي اميري در حاشيه جلسه 
هيات دولت درجمع خبرنگاران بيان كرد: دوشللنبه 
هفته آينده جلسه رأي اعتماد به نمكي وزير پيشنهاد 
بهداشت برگزار مي شود و رييس جمهور در اين جلسه 
حضور مي يابد. وي تاكيد كرد: دولت به راي آوري وزير 

خود در مجلس بسيار اميدوار است.
معاون رييس جمهور همچنين بيان كرد: با انتخاب وزير 
جديد بهداشللت طرح تحول سالمت با قوت در دولت 

ادامه خواهد يافت.

دومین محموله كیك زرد 
كارخانه اردكان  بارگیري شد

رييس سازمان انرژي اتمي 
با حضور در كارخانه اردكان 
يللزد اعللالم كللرد: دومين 
محموللله كيللك زرد اين 
كارخانه روز چهارشنبه به 
ميزان ۳۰ تن به تاسيسات 
اصفهان منتقل مي شود. به 
گزارش ايسللنا، علي اكبر صالحي اداملله داد: در ۴ تا 5 
سال گذشته با حمايت دولت و مجلس توانستيم مجدد 
كارخانه اردكان را راه اندازي كنيم و به وضعيت صنعتي 
برسانيم و اين دستاورد را به مهندسان عزيز كشور تبريك 
مي گويم. معاون رييس جمهوري گفت: شاهد انتقال ۳۰ 
تن كيك زرد توليد در اين كارخانه به اصفهان هستيم و 
مي توانم بگويم اين كارخانه با ظرفيت كامل در حال كار 
است. كارخانه اردكان )مجتمع شهيد رضايي نژاد( اولين 
كارخانه توليد كيك زرد در اين حجم است كه از ۱۳7۱ 
بناي تأسيس آن گذاشته شد اما در ۴ الي 5 سال گذشته 
تكميل شد.. معاون رييس جمهور با تاكيد بر اينكه صنعت 
هسته اي بدون اورانيوم هيچ است اظهار كرد: اورانيوم ماده 
استراتژيكي است و اگر آن را نداشته باشيم هر چه قدر 
تأسيسات پيشرفته داشته باشيم فايده ندارد. صالحي 
گفت: با اكتشافات هوايي كه انجام شده است مقدار قابل 
توجهي اورانيوم كشف شده است و به وقت خود اعالم 
مي كنيم. اكنون 8۰ درصد ايران مورد اكتشاف قرار گرفته 

است و ۳5۰ هزار حفاري انجام داده ايم.

 تحريك همسايگان ما
 راه به جايي نخواهد برد

فرمانده كل سپاه از جزيره 
بوموسللي به عنللوان قلب 
تپنده ايران اسالمي ياد كرد 
و گفت: دشمنان بدانند كه 
اين جزاير جز الينفك ايران 
اسالمي بوده و رزمندگان ما 
از وجب بلله وجب آن مانند 
ناموس خود دفاع مي كنند.  به گزارش سپاه نيوز؛ سردار 
سرلشكر پاسدار محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسللالمي در رأس هياتي عاليرتبه از 
سللتاد فرماندهي كل سللپاه و همراهي دريادار پاسدار 
عليرضا تنگسيري فرمانده نيروي دريايي سپاه، به منظور 
بررسي وضعيت منطقه نازعات وارد جزيره بوموسي شد 
و در جريان ميزان آمادگي يگان هاي مستقر در جزيره و 
استحكامات، مواضع و تجهيزات دفاعي آن قرار گرفت. 
جعفري در حاشلليه اين بازديد، از جزيره بوموسللي به 
عنوان قلب تپنده ايران اسللالمي نام برد وتصريح كرد: 
روحيه و انگيزه اي كه در دوران دفاع مقدس در بسيجيان 
و رزمندگان شاهد بوديم، امروز در طليعه پنجمين دهه 
انقالب اسالمي بر مدافعان و پاسداران ميهن در جزيره 
بوموسي حاكم است و پايمردي، رشادت و جانفشاني اين 
دريا دالن غيور ستودني است. فرمانده كل سپاه تاكيد 
كرد:  همواره تقويت توانمندي ها و آمادگي هاي دفاعي و 
اشراف اطالعاتي دقيق و همه جانبه در منطقه نازعات و 

به ويژه جزيره بوموسي را دنبال مي كنيم.

جزيیات عفو گسترده مجرمان 
در آستانه دهه چهارم انقالب

دادستان تهران تاكيد كرد: 
مسووالن به جاي انتقال 
نگراني به مردم سعي كنند 
به مردم آرامش بدهند، در 
اين چهل سال مشكالت 
بزرگللي را پشللت سللر 
گذاشته ايم كه مشكالت 
جزيي قطعًا حل شدني است. به گزارش ايلنا، عباس 
جعفري دولت آبادي در حاشيه نشست با مسووالن 
كه در موضوع بررسي گراني ها برگزار شد در توضيح 
جزييات عفو گسترده مجرمان كه از سوي رييس 
قوه قضاييه مطرح شده است، اظهار داشت: هر سال 
به مناسبت سالگرد پيروزي انقالب اسالمي عفوهاي 
مناسبتي اعالم مي شود، اما امسال به خاطر چهلمين 
سالگرد پيروزي انقالب، ريس قوه قضاييه پيشنهاد 
عفو گسللترده تر را داد و استثنائا كمتري براي عفو 
خواهيم داشت. جعفري دولت آبادي افزود: البته در 
حوزه مسائل اخاللگران اقتصادي و فساد و اقدامات 
امنيتي و تروريسللتي عفو صورت نمي گيرد، اما در 
جرايم سبك و خرد و كسللاني كه براي اولين بار يا 
دومين بار مرتكب جرم و زنداني شده   اند، عفو صورت 
خواهد گرفت تا شللاهد كاهش جمعيت زندان ها 
باشلليم. وي اضافه كرد: رقم قابل توجهي مشمول 
آزادي و تخفيف مجازات مي شوند و اميدواريم اين 

افراد بعد از آزادي ديگر مرتكب جرم نشوند.

تقاضاي سفیر ايران  براي 
تغییر محتواي يك برنامه

سفير ايران در لندن عنوان 
كرد: بسللياري از ايميل ها 
و اسللناد فارسللي توسللط 
سللازمان هاي اطالعاتللي 
امريكا براي افشللاي علني 
افراد و شركت هاي خارجي 
و ايراني درگير در دور زدن 

تحريم ها در اختيار بي بي سي فارسي قرار گرفته است.
به گزارش فارس، »حميد بعيدي نژاد« سفير ايران در 
لندن در صفحه تلگرامش نوشت: »پروژه اي كه بي بي سي 
فارسي به بهانه فساد مالي يك شركت ثبت شده در موناكو 
آغاز كرده است، البته قابليت پيگيري در دادگاه دارد. اما 
مساله محدود به اين نيسللت.« وي افزود: »در يك ديد 
وسيع تر، اين پروژه در راستاي مشروعيت ساختن براي 
تحريم هاي امريكا در كنار مشروعيت زدايي از اقدامات 
دور زدن تحريم ها عليه ايران و معرفي تمامي شبكه هاي 
داخل و خارج ايران براي دور زدن تحريم هاست.« سفير 
ايران با بيان اينكه امريكايي ها چندين سللال است كه 
ادعاهللاي زيادي از وجود هزاران سللند از فعاليت هاي 
چندين شركت مستقر در خارج از ايران  مطرح مي كنند، 
خاطرنشان كرد: »آنچه امروز مسلم است اينكه حاال در 
يك تقسيم مسووليت، بسياري از ايميل ها و اسناد فارسي 
توسط سازمان هاي اطالعاتي امريكا براي افشاي علني 
افراد و شركت هاي خارجي و ايراني درگير در دور زدن 
تحريم ها در اختيار بي بي سي فارسي قرار گرفته است.«

دولت به دنبال تامین كسري 
بودجه از راه هاي ممكن باشد

نماينده بللوكان در مجلس 
گفت: رسالت اصلي بودجه 
سال آينده بايد كاهش فشار 
اقتصللادي از دوش مردم و 
افزايللش رضايت مندي در 
سطح جامعه باشد. به گزارش 
ايسنا، محمد قسيم عثماني 
در هفتمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
تصريح كرد: بودجه، ابزاري سياسي در خدمت اجرايي 
شدن سياست هاي دولت است و با وجود اينكه بودجه 
سال جاري و سال هاي گذشته با تاكيد بر پيشبرد امور 
عمراني برنامه ريزي مي شد، براي سال آينده بايد كاهش 
فشار اقتصادي از دوش مردم، محور اصلي بودجه ريزي 
در سطح كالن و خرد باشد. او با بيان اينكه تعريف بودجه 
در كشور به نحوي تغيير پيدا كرده كه با هيچ جاي دنيا 
همخواني ندارد تصريح كرد: طبق تعريف بودجه تأمين 
مصارف بودجه اعللم از هزينه هاي جللاري، عمراني و 
بازپرداخت بدهي ها الزامي است و دولت موظف است پس 
از تصويب بودجه در مجلس نسبت به تأمين آن اقدام كند 
كه در دولت نهم و دهم شاهد ناهماهنگي هايي در اين 
زمينه بوديم. اين عضو كميسيون اصل 9۰ مجلس بيان 
كرد: دولت ها در صورت مواجهه با كسري بودجه بايد به 
جاي خط زدن تعداد پروژه هاي عمراني نسبت به تأمين 
كسري از راه هاي ممكن اقدام كنند و زمينه تحقق ۱۰۰ 

درصدي بودجه عمراني را فراهم سازند.
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گمرك 3 كالن

نوبخت از تخصیص 65 هزار میلیارد تومان برای رونق بخشی به بنگاه های كوچك و متوسط خبر داد

»تعادل« گزارش می دهد

چشمامیدبهنجاتاقتصادازراهرونقبنگاهها

ضریب یكسان رشد حقوق ها و سقف معافیت مالیاتی 

گروه اقتصاد كالن|
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در 
گفت وگویی كه روز گذشته داشت به تبصره 18 الیحه 
بودجه سال آینده اشاره كرد كه براساس آن منابعی 
معادل 65 هزار میلیارد تومان قرار اس��ت در اختیار 
بخش تولید و صنایع كوچك و متوس��ط قرار گیرد. 
با توجه به نقش مهم ای��ن صنایع در اقتصاد جهان و 
ایران، قابل پیش بینی بود كه دولت در س��ال سخت 
98 برای این بخش چاره جویی كند. با این حال باید 
دید كه آیا دولت در این طرح مكانیزم هایی را در نظر 
خواهد گرفت كه این بار ط��رح حمایت از بنگاه های 
كوچك و متوس��ط به نتیجه مورد نظر خود برسد. به 
هر حال حمایت از بنگاه ها موضوعی است كه همواره 
در دستور كار دولت ها در سال های گذشته هم بوده 
حمایت هایی كه ظاهرا تاكنون به نتایج مورد نظر خود 
نرس��یده چرا كه طبق آمارها اكنون بسیاری از آنها با 

صرفا 30 درصد از ظرفیت خود فعالیت می كنند.
به گزارش »تعادل« محمدباقر نوبخت، رییس سازمان 
برنامه و بودجه كشور، در گفت وگویی با تأكید بر اینكه 
دولت تس��هیالت ارزان قیمت در اختیار واحدهای 
تولیدی قرار می دهد، گفت: در تبصره 18 بودجه سال 
98 بالغ بر 65 ه��زار میلیارد تومان منابع پیش بینی 
شده است كه می توان این منابع را به صورت بالعوض، 
وجوه اداره ش��ده و یارانه س��ود پرداخ��ت در اختیار 

واحدهای تولیدی قرار داد.
وی با بی��ان اینكه تم��ام پیش بینی ها ب��رای اینكه 
به بنگاه های كوچك كمك ش��ود در الیحه بودجه 
سال 98 دیده شده اس��ت، افزود: امیدواریم بتوانیم 
 در س��ال آینده به ص��ورت عمل��ی از ای��ن واحدها 

حمایت كنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه كشور كه با خبرگزاری 
خانه ملت گفت وگو كرده اس��ت، با بیان اینكه برای 
حمایت از بنگاه های كوچ��ك و زودبازده بین وزارت 
صنعت و بان��ك مركزی هماهنگی كامل وجود دارد، 
ادامه داد: بخش صنعت یك��ی از بخش های موجود 
اقتصاد كش��ور اس��ت و كنار بخ��ش صنعت، بخش 
كشاورزی و خدمات نیز وجود دارد كه بانك مركزی 
باید بتواند به تمامی این واحدها سرویس ارایه دهد و 

منابع مالی آنها را تأمین كند.
نوبخت در پایان خاطرنشان كرد: بانك مركزی تالش 
می كند از منابع موجود در كش��ور اس��تفاده كرده و 

توزیع و تخصیص بهینه داشته باشد. 

   بنگاه های خرد در حال ورشكستگی اند
در همین رابطه روز گذشته یكی از نمایندگان مجلس 
با اذعان به شكست دولت و مجلس در ایجاد اشتغال 
خرد به ض��رورت حمایت های بیش��تر از بنگاه های 
كوچك و متوس��ط پرداخت. منصور م��رادی عضو 
كمیس��یون برنام��ه، بودجه ومحاس��بات مجلس با 
بیان اینكه بس��یاری از كارگاه ه��ای كوچك در حال 
ورشكستگی هس��تند، بیان داش��ت: با وجود اینكه 
بانك ها ب��رای ایجاد بنگاه های زودبازده تس��هیالت 
می دهند، اما شاهد هستیم كه بسیاری از كارگاه های 

كوچك رو به تعطیلی هس��تند، بروكراسی اداری در 
استان و شهرستان ها دست و پای تولیدكنندگان را 
گرفته است، اگر شخصی بخواهد كارگاه كوچكی ایجاد 
 كند س��ازمان های مختلف از جمله محیط زیست با 

سنگ اندازی مانع از ایجاد كارگاه می شود.
مرادی در ادامه گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینكه با 
ارایه تسهیالت ارزان قیمت كارگاه های كوچك جان 
دوباره می گیرند، گفت: باید این تسهیالت در اختیار 
افراد تحصیلكرده قرار گیرد تا با ایجاد كارگاه برای افراد 
دیگر شغل ایجاد كنند، اما متاسفانه تحصیلكرده ها 
می خواهند در دولت استخدام و پشت میزی شوند در 

حالی كه كشور چنین ظرفیتی را ندارد.
وی افزود: متاسفانه در مدیریت كالن و استانی در امر 
اشتغال خرد عملكرد و كارنامه موفقی نداشته ایم، اگر 
دولت به روستا ها توجه كند می تواند به توسعه كشور 
دست پیدا كند، در سنوات گذشته از صندوق توسعه 
برای اشتغال روستایی اختصاص دادیم و اكنون نتیجه 

آن را می بینیم.

   بنگاه كوچك و متوسط چیست
طبق تعریفی كه بان��ك جهانی از بنگاه های كوچك 
و متوسط ارایه داده، این كسب وكارها به بنگاه هایی 
اطالق می شود كه دارای حداكثر 300 نفر نیرو بوده 
و ف��روش كل س��االنه آن از 15 میلی��ون دالر تجاوز 
نكند. در ایران نیز تعریف كس��ب وكارهای كوچك 
و متوسط از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است 
و تعریف واحد و مش��تركی در ای��ن خصوص وجود 
ندارد. ارگان ها و س��ازمان های مختلف هر یك بنا به 
مقتضیات كاری خود، تعاریف و تقس��یم بندی های 
متفاوت��ی ارایه داده ان��د. وزارتخانه های ذی ربط اعم 
از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت یك تعریف از این 
كس��ب وكارها دارند و بانك مركزی و مركز آمار نیز 
هر یك تعاریف متفاوتی از این بنگاه ها ارایه كرده اند. 
اما شاخصی كه در این تعاریف مشترك است، تعداد 
كاركنان این كس��ب وكارها است. به عنوان نمونه در 
طبقه بندی اداره آمار بانك مركزی واحدهای با كمتر 
از 10 كاركن »خ��رد«، 10 تا ۴9 كاركن »كوچك«، 
50 تا 99 كاركن »متوس��ط« و باالتر از 100 كاركن 

»بزرگ« نامیده می شوند.
نقش این بنگاه ها چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد 
جهانی غیر قابل چشم پوش��ی است، مثال مطالعه ای 
توسط سازمان كسب و كار كوچك امریكا انجام شده 
كه نشان می دهد كس��ب و كارهای كوچك 16 برابر 
اختراع بیشتری در مقایسه با بنگاه های بزرگ به ازای 
هر كارمند به ثبت می رسانند. همچنین در قاره اروپا 
نیز این بنگاه ها نقش مهمی در اقتصاد دارند به گونه ای 
كه دو سوم كل اشتغال بخش خصوصی و 85 درصد 

اشتغال های جدید در این بخش ایجاد می شود.
پنروز، به عنوان یك اقتصاددان، در نظریه اقتصادهای 
حاش��یه یی خ��ود اظه��ار می كند كه »در ش��رایط 
ش��كوفایی و رونق اقتصادی ایجاد فرصت های رشد 
ب��رای صنایع كوچك و متوس��ط، ممكن الحصول و 
راحت تر از توس��عه صنایع بزرگ اس��ت«.بر اساس 

ای��ن نظریه، در مراحل ابتدایی بروز ش��رایط رش��د 
عمومی و باز شدن افق های جدید توسعه و گسترش 
فعالیت های تولیدی صنایع بزرگ به سبب محدود 
بودن زمینه های توس��عه اقتصادی، نبودن نس��بی 
افزایش ظرفیت ها به ای��ن فرصت ها در برنامه ریزی 
خود، توجه كمت��ری دارند و ترجی��ح می دهند كه 
س��رمایه خود را در افزایش تولیدات»جاری«صرف 
كنن��د ت��ا اینك��ه آن را ص��رف س��رمایه گذاری در 
تولیدات»جدید« كنن��د؛ چرا كه روش به كارگیری 
نوآوری ها در صنایع بزرگ، به س��بب ساختار خاص 
این صنایع، با آرامش و طبق برنامه ریزی میان مدت 
یا دراز مدت صورت می پذیرد. بر عكس در بنگاه های 
كوچك این نوع محدودیت ها وجود ندارد، چرا كه آنها 
با هزینه های عمومی كم و ظرفیت محدود ماش��ین 

آالت، انعطاف پذیری بیشتری دارند.
در اقتصاد ایران نیز سهم بنگاه های كوچك و متوسط 
آنقدر مهم است كه از زمان دولت اصالحات تاكنون 
سیاس��ت های مختلفی در قبال این بخش تصویب 
و اجرا ش��ده ولی در نتیجه، چن��دان موفقیتی دیده 
نمی شود، به گونه ای كه مركز پژوهش های مجلس با 
بررسی دو طرح تقویتی این بنگاه ها در دهه 80 و در 
دو دولت خاتمی و احمدی نژاد این طرح ها را شكست 
خ��ورده و از عوام��ل افزایش پایه پول��ی و نقدینگی 
ارزیاب��ی كرد. بنگاه ه��ای خرد، كوچك و متوس��ط 
حدود 98 درصد بنگاه های كشور را تشكیل می دهند 
و س��هم این بنگاه ها ۴۴ درصد كل اش��تغال ایران و 
۲۲ درصد س��رمایه گذاری و 3۴ درصد سهم ارزش 
افزوده را به خود اختصاص داده اس��ت. كارشناسان 

اقتصادی، توس��عه كس��ب وكار كوچك و خانگی در 
ایران را در گرو موضوعاتی چون؛ كاهش وابستگی به 
نفت، منطقی ساختن بازدهی در بخش های مختلف 
اقتصادی، بستر سازی، س��اختار حقوقی مناسب و... 

ارزیابی كرده اند.

   انحراف 60 درصدی اشتغال زایی
در یك طرح حمایتی

از آغ��از دهه خورش��یدی دو طرح مه��م در رابطه با 
حمایت از بنگاه های كوچك تصویب ش��د، یكی در 
دولت اصالحات و در س��ال 80 و دیگری در آغاز كار 
دولت احمدی نژاد در سال 85؛ هر دو طرح شكست 
خوردن��د. در گزارش هایی كه نهاده��ای مختلف از 
اجرای این طرح ها داش��تند ابعاد مختلفی از انحراف 
منابع و مشكالت وجود دارد. مثال در رابطه با طرحی 
كه دولت نهم اجرا كرد از زمان ش��روع آن در آذرماه 
١٣٨٥ تا پای��ان ١٣٨٩ مانده مبلغ طرح های معرفی 
شده به بانك ها حدود 67 هزار میلیارد تومان و ارزش 
طرح های تایید شده در بانك ها 31 هزار میلیارد تومان 
گزارش ش��د كه در نهایت از این مبلغ تا پایان اسفند 
١٣٨٩ معادل ۲5هزار میلیارد تومان پرداخت ش��د. 
گزارش های رسمی نشان می دهد كه تا پایان اسفند 
١٣٨٩ نیز دو ه��زار و ۲30 میلی��ارد تومان افزایش 

تسهیالت سررسید گذشته و معوق شد.
در مقابل منابع پرداخت ش��ده، بررسی عملكرد این 
طرح ها نش��ان داد كه نسبت اش��تغال ایجاد شده به 
اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقد شده 
در پای��ان س��ال ١٣٨٩ به 39.۴3 درصد رس��ید كه 

این امر نشان دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی 
 دولت در قالب طرح ه��ای زودبازده و انحراف بیش از

٦٠ درصدی برنامه از اهداف اشتغال زایی بود. از این 
تجربه تلخ به استنباط از گزارش های سازمان بازرسی 
كل كش��ور و بان��ك مركزی و به خص��وص عملكرد 
طرح های به بهره برداری رس��یده این نتیجه حاصل 
ش��د كه تا پایان سال ١٣٨٩ بطور تقریبی ٣٠ درصد 
از منابع و تسهیالت پرداخت شده به طرح های مزبور 

فاقد عملكرد بوده یا منحرف شده است.
گزارش سازمان بازرسی نشان می دهد بطور میانگین 
حدود ١٦ درصد طرح ها، ص��وری بوده و متقاضیان 
تس��هیالت بنگاه های زودبازده اساسا اقدام به ایجاد 
طرح نكرده و تس��هیالت را در مح��ل دیگری هزینه 
كرده اند. از س��وی دیگر برخ��ی از دریافت كنندگان 
تسهیالت، منابع را بعضا یا بطور كامل در محل دیگری 
هزینه كرده اند و این مورد با موضوع طرح های صوری 
متفاوت اس��ت چون در این م��ورد اخیر طرح وجود 
خارجی دارد ولی تس��هیالت دریافتی برای توسعه 
طرح یا س��رمایه در گردش مصرف نش��ده است. در 
ارزیابی بانك مركزی نیز حدود ٣٨ درصد از طرح های 
زودبازده مورد بررسی از نظر تعداد و مبلغ، اجرا نشده 
و منابع آن صرف سایر امور شده است. به عبارت دیگر 
در دو س��ال اول اجرای طرح از كل مبلغ تس��هیالت 
پرداختی معادل ٤١٩ میلی��ارد تومان، حدود ١٦٠ 

میلیارد تومان از منابع منحرف شده است.
مش��ابه چنین وضعیتی برای طرح ضربتی اشتغال 
كه در سال 81 آغاز و در سال 8۲ نهایتا با سرباز زدن 

وزارت كار به اتمام رسید هم مشاهده كرد.

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
خبرها حاكی است كه روزگذشته كمیسیون تلفیق 
بودجه سقف معافیت های مالیاتی را برای سال آینده 
تا مبلغ ۲ میلیون 750 هزار تومان افزایش داده است. 
با توجه به اینكه این مبلغ در س��ال جاری ۲ میلیون و 
300 هزار تومان بوده اس��ت، میزان سقف مالیاتی در 
سال آینده ۲0 درصد افزایش خواهد یافت. از آنجایی 
كه طبق گفته های مسووالن دولتی رقم افزایش حقوق 
كارمندان هم ۲0 درصد درنظر گرفته شده است، لذا 
به نظر می رس��د از این جهت رقم درآمدهای مالیاتی 
دولت كاهش یا افزایش چش��مگیری نخواهد داشت 
و افراد جدیدی به این لیس��ت اضافه نخواهند شد. اما 
با این حال طبق گفته های یكی از اعضای كمیسیون 
تلفیق قرار است تغییراتی در طبقات درآمدی و ضرایب 
مشموالن صورت گیرد كه در این صورت برخی افراد 
مشمول نسبت به سال جاری در ضرایب باالتری مالیات 

خواهند پرداخت.

   افزایش 20 درصدی سقف
به گزارش »تعادل« نایب رییس كمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه سال 98، از مصوبه این كمیسیون برای معافیت 
مالیاتی حقوق های كمتر از دو میلیون و 750 هزار تومان 

در ماه خبر داده است.
علی اصغر یوسف نژاد روز گذشته اعالم كرده است: طبق 
مصوبه كمیسیون تلفیق سقف معافیت مالیاتی برای 
سال آینده، مبلغ 33 میلیون تومان در سال )۲ میلیون 

و 750 هزار تومان ماهانه( تعیین می شود.
به گفته وی طبق این مصوبه نرخ مالیات كل بر درآمد 
كاركن��ان دولتی و غیر دولتی اع��م از حقوق و مزایای 
فوق العاده و كارانه )به اس��تثنای تبصره های یك و دو 
ماده “86 “ قانون مالیات های مستقیم و با رعایت ماده 
“5 “ قانون اصالح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای 
هیات علمی( مازاد مبلغ مذك��ور تا یك و نیم برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه 10 درصد و نسبت به مازاد یك 
و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مش��مول مالیات ساالنه 
15 درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه ۲0 درصد و نسبت به مازاد چهار 

برابر مشمول مالیات ۲5 درصد است.

نایب رییس كمیسیون تلفیق اضافه كرده است: میزان 
 معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد “57 “ و “101 “

مالیات های مستقیم ساالنه مبلغ ۲16 میلیون ریال 
تعیین می شود.برای اینكه دید روشن تری نسبت به این 
مصوبه داشته باشیم، ضروری است كه نگاهی به مواد 
86، 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم داشته باشیم.

بر اساس ماده 86 میزان معافیت مالیات بردرآمد ساالنه 
مشمول مالیات حقوق از یك یا چند منبع، هرساله در 

قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.
ماده 57 در مورد اشخاص حقیقی است كه هیچ گونه 
درآمدی جز از مس��تغالت ندارند. »در مورد ش��خص 
حقیقی كه هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت 
مالیات��ی درآمد حقوق موضوع م��اده )8۴( این قانون 
از درآمد مشمول ساالنه مستغالت از مالیات معاف و 
مازاد طبق مقررات این فصل مش��مول مالیات است . 
مش��موالن این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق 
نمونه ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه 
خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم 
و اعالم نمایند كه هیچ گونه درآمد دیگری ندارند . اداره 
امور مالیاتی مربوط باید خالصه مندرجات اظهارنامه 
مودی را ب��ه اداره امور مالیاتی محل س��كونت مودی 
ارسال دارد و در صورتی كه ثابت شود اظهارنامه مودی 

خالف واقع است مالیات متعلق به اضافه یك برابر آن 
به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حكم این 
ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود 

ناشی از سپرده های بانكی درآمد تلقی نخواهد شد .«
در ماده 101 هم گفته ش��ده »درآمد ساالنه مشمول 
مالیات مودیان موضوع این فصل كه اظهارنامه مالیاتی 
خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تس��لیم 
كرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده )8۴( این قانون 
از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذكور در 
ماده )131( این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط 
تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به 

عملكرد سال 138۲ به بعد جاری است .«
بنابراین دو نوع معافیت مالیاتی درآمدی وجود دارد: 
معافیت هایی كه مربوط به حقوق كارمندان می شود و 
سقف آن برای سال آینده ۲ میلیون و 750 هزار تومان 
درنظر گرفته ش��ده اس��ت. همچنین معافیتی كه به 
درآمدهای غیردستمزدی مربوط می شود و سقف آن 

۲ میلیون و 160 هزار تومان درنظر گرفته شده است.

   كاهش فاصله طبقات
 بنابر محاسبات خبرنگار تعادل این رقم ها نسبت به 
س��ال 97 به میزان 19.56 درصد رشد داشته است. 

طبق بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 97 كل كشور 
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران ماهانه 
۲.3 میلیون تومان و با ضرایب مختلف در نظر گرفته 
شد. فرمول محاسبه مالیات اینگونه است كه حقوق 
تا ۲.3 میلیون تومان حق��وق از مالیات معاف بوده و 
سه برابر این رقم یعنی 9.۲ میلیون تومان با ضریب 
10 درصد محاس��به می ش��ود. یعنی میزان مالیات 
حقوق های این پایه درآمدی 69 هزار تومان خواهد 
بود. )رقم 9.۲ میلی��ون تومان را از ۲.3 میلیون ریال 
كسر می كنیم كه مالیات از عدد 6.9 میلیون تومان را 
با نرخ 10 درصد به دست می آید. برای پایه های باالتر 

نیز از این روش استفاده می شود.( 
پایه دوم رقم حقوق��ی تا چهار برابر م��ازاد معافیت 
اس��ت كه از 9.۲ میلیون ت��ا 11.5 میلیون تومان را 
شامل می شود. رقم مالیات این طبقه درآمدی 3۴5 
هزار تومان است. این رقم با نرخ 15 درصد محاسبه 

شده است.
پایه سوم هم تا شش برابر رقم معافیت را دربرمی گیرد 
كه از رقم 11.5 تا 16.1 را شامل می شود و رقم مالیات 
آن یك میلیون و 150 هزار تومان می شود كه با نرخ 

۲5 درصد محاسبه شده است.
در نهایت پایه چهارم رقم های حقوقی بیشتر از 6 برابر 
معافیت مالیاتی را دربرمی گیرد كه رقم 16.1 به باال 
را ش��امل می شود. میزان مالیات این گروه با نرخ 35 

درصد محاسبه می شود. 
این در حالی است كه طبق مصوبه كمیسیون تلفیق 
فاصله بین طبقات ضریب دار بودجه 98 نس��بت به 
امسال كمتر شده است. طبق گفته های یوسف نژاد 
مازاد مبلغ ۲.750 تا ی��ك و نیم برابر آن )یعنی رقم 
6.8 میلیون تومان( مشمول مالیات ساالنه 10 درصد 
خواهد شد. یعنی هرچند سقف معافیت باالتر رفته اما 
تغییر در ضرایب باعث شده كه افراد بیشتری نسبت به 
حقوقشان در سطوح ضرایب باالتری مالیات بپردازند. 
اگر طبق ضرایب سال جاری طبقه بندی می شد باید 
حقوق های تا 11 میلی��ون تومان در این طبقه كه با 
ضریب 10 درصد مالیات می پردازند، قرار می گرفتند 
اما برای همین افراد طبق جدول جدید در طبقه دوم 

یعنی ضریب 15 درصدی قرار می گیرند. 

طبقه مازاد معافیت یك و نی��م برابر تا دو و نیم برابر 
آن مشمول مالیات ساالنه 15 درصد می شود؛ یعنی 
درآمدهای بین 6.8 میلیون ت��ا 9.6 میلیون تومان. 
طبقه مازاد معافیت دو و نیم برابر تا چهار برابر )یعنی 
درآمدهای بین 9.6 میلیون تا 13.7 میلیون تومان( 
مش��مول مالیات س��االنه ۲0 درصد و مازاد معافیت 

چهار برابر مشمول مالیات ۲5 درصد است. 
بنابراین در اینجا فاصله بین طبقات كمتر شده تا هم 
تعداد مالیات دهندگان با ضرایب باال بیشتر شود و هم 
اینكه از دقت عادالنه تری برخوردار باش��د. هرچقدر 
فاصله بی��ن طبقات كمتر باش��د و ب��ه تبع طبقات 
درآمدی بیش��تری درنظر گرفته ش��ود، مالیات ها 
عادالنه تر خواهد بود. قبال از ۲.3 تا 9.۲ میلیون تومان 
باید همان 10 درصد را می پرداختند اما اكنون بین 
این رقم ها دو ضریب متفاوت درنظر گرفته شده است.

الزم به ذكر اس��ت كه باال بردن س��قف مالیاتی هم 
تغییری در درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد نخواهد 
كرد؛ چراكه این رقم نس��بت به امسال به میزان ۲0 
درصد افزایش یافته اس��ت و همزمان درصد رش��د 
حقوق  و دس��تمزدها هم در س��ال آینده ۲0 درصد 
درنظر گرفته شده است. البته تاكنون درباره افزایش 
۲0 درصدی حقوق كارمندان دولت صحبت ش��ده 
اس��ت، اما به نظر می رس��د با توجه به صحبت های 
مسووالن دولتی میزان افزایش حقوق دیگر كاركنان 
هم به همین میزان باشد.  این موضوع نشان می دهد 
كه همه مشوالن مالیاتی سال جاری، در سال آینده 
هم مشمول مالیات خواهد بود و همه معافان از مالیات 

هم در سال آینده معاف خواهند بود. 
طب��ق الیح��ه بودج��ه در س��ال 1398، مالیات بر 
درآمد افراد و مش��اغل نیز ح��دود ۲5 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده اس��ت كه 16 درصد از كل 
 درآمدهای مالیاتی عمومی را تشكیل می دهد. مالیات 
پیش بینی شده كاركنان دولت در سال آینده هفت 
هزار میلیارد تومان و سهم كاركنان بخش خصوصی 
برابر با 6 هزار میلیارد تومان است. اصناف و مشاغل 
نیز مالیاتی در حدود 10 هزار میلیارد تومان پرداخت 
می كنند. مالیات مس��تغالت نی��ز 1.5 هزار میلیارد 

تومان پیش بینی شده است.
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 مازاد تراز تجاري
تا مرز 680 میلیون دالر

براس��اس آمارهاي گمرك ایران، مازاد تجارت 
خارجي كش��ور تا پایان دي ماه سال جاري به 
678 میلیون دالر رس��ید كه 60 میلیون دالر 
نس��بت به آذر ماه كاهش یافت��ه اما همچنان 
مثبت اس��ت. صادرات غیرنفت��ي در 10 ماهه 
امس��ال  از مرز 36 میلیارد دالر گذشت و به 36 

میلیارد و 350 میلیون دالر رسید.
بر اس��اس تازه ترین آمارهاي گم��رك ایران، 
صادرات غیرنفتي ایران در 10 ماهه سال جاري 
از مرز 36 میلیارد دالر گذشت و به 36 میلیارد و 
350 میلیون دالر رسید. همچنین در این مدت 
حجم صادرات غیرنفتي ایران به 9۴ میلیون و 
875 هزار تن رسیده است كه ارزش آن رقمي 

برابر 36 میلیارد و 350 میلیون دالر مي شود.
به ای��ن ترتیب تا پای��ان دي ماه س��ال  جاري 
صادرات ایران نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته افزایش ۲.۲1 درصدي از نظر ارزش 
دالري داش��ته است. از س��وي دیگر در همین 
مدت می��زان واردات قطعي كاال ب��ه ایران ۲6 
میلیون و 6000 تن به ارزش 35 میلیارد و 67۲ 
میلیون دالر بوده است. بر همین اساس، مازاد 

تراز تجارت خارجي 678 میلیون دالر شد.
واردات ایران در این مدت نس��بت به 10 ماهه 
س��ال گذش��ته 17.38 درصدي از نظر وزني 
18.87 درصدي از حیث ارزش دالري كاهش 

داشته است.
گفتني است مازاد تراز تجارت خارجي كشور تا 
پایان آذر ماه سال جاري به 738 میلیون دالر 
رس��یده بود؛ در مدت 9 ماهه اول سال جاري 
حجم صادرات غیرنفتي ایران به 86 میلیون و 
9۴0 هزار تن رس��یده بود كه ارزش آن رقمي 

برابر 33 میلیارد و 358 میلیون دالر بود.

  اقالم عمده صادراتي
اق��الم عم��ده صادراتي ایران در ای��ن مدت به 
ترتیب، میعانات گازي به ارزش س��ه میلیارد و 
53 میلیون دالر و س��هم ارزشي 8.۴0 درصد، 
گاز طبیعي مایع ش��ده به ارزش یك میلیارد و 
815 میلیون دالر و سهم ارزشي ۴0.99 درصد، 
پروپان مایع شده به ارزش یك میلیارد و ۴8۴ 
میلیون دالر و سهم ارزشي ۴.8 درصد، متانول 
به ارزش یك میلیارد و ۲۲9 میلیون دالر و سهم 
ارزشي 3.38 درصد و سایر روغن هاي سبك و 
فرآورده ها به جز بنزین به ارزش یك میلیارد و 
۲۲3 میلیون دالر و سهم ارزشي 3.36 درصد 

بوده است.
گزارش گمرك ای��ران حاكي از آن اس��ت كه 
در م��دت مذكور 33.9۲ درص��د از ارزش كل 
صادرات ایران مربوط به پتروش��یمي ها، 8.۴0 
درصد مربوط به میعانات گازي و 57.68 درصد 

مربوط به سایر كاالها بوده است.

  اقالم عمده وارداتي به ایران
اقالم عمده وارداتي در این مدت، ش��امل ذرت 
دامي ب��ه ارزش یك میلی��ارد و 618 میلیون 
دالر و س��هم ارزش��ي ۴.5۴   درص��د، قطعات 
منفصله جهت تولید اتومبیل س��واري ردیف 
8703بنزیني با حجم سیلندر ۲000 سي سي 
با س��اخت داخل 1۴ تا كمتر از 30 به استثناي 
الستیك به ارزش یك میلیارد و ۲66 میلیون 
دالر و سهم ارزشي 3.55 درصد، برنج به ارزش 
یك میلیارد و 10۲ میلیون دالر و سهم ارزشي 
3.9 درصد، لوبیاي سویا به ارزش 975 میلیون 
دالر و سهم ارزشي ۲.73 درصد و كنجاله سویا 
ب��ه ارزش ۴93 میلیون دالر و س��هم ارزش��ي 

1.38درصد بوده است.
در این م��دت مهم ترین مقاصد صادراتي ایران 
به ترتیب پنج كش��ور چین ب��ا هفت میلیارد و 
5۲۴میلیون دالر و سهم ارزشي ۲0.70 درصد، 
عراق با هف��ت میلی��ارد و 515 میلیون دالر و 
س��هم ارزش��ي ۲0.67 درصد، امارات متحده 
عربي با پنج میلیارد و 313 میلیون دالر و سهم 
ارزشي 1۴.6۲ درصد، افغانستان با دو میلیارد 
و 533میلیون دالر و سهم ارزشي 6.97 درصد 
و تركیه با دو میلیارد و ۲6 میلیون دالر و سهم 

ارزشي 5.57 درصد بوده اند.
قابل ذكر اس��ت كش��ور چین رتب��ه اول را در 
بین كش��ورهاي مقاصد صادراتي ایران كسب 
كرده اس��ت؛ بطوري كه میزان صادرات به این 
كش��ور نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته با 
افزای��ش 5.۲۴ درصدي و عراق ب��ا رتبه دوم 
افزای��ش ۴۴.75 درصدي از نظر ارزش دالري 

داشته است.

  كشورهاي عمده صادركننده كاال
 به ایران

در مقابل واردات عم��ده كاالها به ایران نیز در 
10ماهه س��ال جاري به ترتیب از پنج كش��ور 
چین با هش��ت میلی��ارد و 905 میلیون دالر و 
سهم ارزشي ۲۴.96 درصد، امارات متحده عربي 
با پنج میلیارد و ۴56 میلیون دالر و سهم ارزشي 
15.۲9 درصد، تركیه با دو میلیارد و 38 میلیون 
دالر و سهم ارزش��ي  5.71  درصد، آلمان با دو 
میلیارد و 18 میلیون دالر و سهم ارزشي   5.66  
درصد و هند با یك میلیارد و 9۲7 میلیون دالر 

و سهم ارزشي 5.۴0 درصد انجام شده است.
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همتی: منتظر اقدام بانك مركزی در بازار ارز باشید

مقابله با تراكنش هاي مشكوك و پولشويي در نظام بانكي ايران 

گروه بانك وبیمه| محسن شمشیری|
روابط عمومی بان��ك مركزی اعالم ك��رد؛ پیرو صدور 
مجوز واردات كاالهای گروه چهارم به برخی از مناطق 
آزاد تجاری و  ویژه اقتصادی توسط تعدادی از مسووالن 
استان های مرتبط آن مناطق، رییس كل بانك مركزی 
اع��الم كرد در جلس��ه هیات دولت ای��ن تخلف برخی 
مناطق مطرح شد و نظر دولت همچنان بر ممنوع بودن 
ورود این كاالها به كشور حتی در مناطق آزاد تجاری و 
ویژه اقتصادی اس��ت. به گزارش تعادل، گفتنی است؛ 
ممنوعیت واردات كاالهای گروه چهارم به كش��ور در 
خرداد ماه امسال طی یك لیست شامل ۱۳۳۹ قلم كاال 
از سوی محمد ش��ریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وقت - ابالغ ش��ده بود كه اینك این ممنوعیت 
به مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز تسری پیدا كرده است. 
از عمده ترین اقالم گروه چه��ارم كاالیی برای واردات، 
لباس و منسوجات، لوازم آشپزخانه، ابزار كار، لوازم مورد 
استفاده در ساخت مسكن، خودرو، كفش و كیف و سایر 
مصنوعات چرمی، لوازم آرایشی بهداشتی و مبلمان و 

مصنوعات چوبی هستند.

   همتی: منتظر اقدام بان�ك مركزی در بازار 
ارز باشید

به گزارش تعادل، از سوی دیگر، رییس كل بانك مركری 
در پست اینستاگرامی خود، در هشداری به نوسان گیران 
و دالالن بازار ارز گفت ك��ه این بانك در موقع مقتضی 
تدابیر پیش بینی شده را عملیاتی خواهد كرد. این روزها 
متأسفانه برخی افراد و صاحب منصبان و بعضًا ذینفعان 
به تریبونی كه دسترسی پیدا می كنند، با بی توجهی به 
جنگ تبلیغاتی و روانی دش��منان علیه كشورمان و در 
حد خود، آینده منفی را به غلط برای اقتصاد كشورمان 
به تصویر می كشند. عوامل اقتصادی و توانایی مداخله 
بانك مركزی، نرخ هایی كه امروز توسط فرصت جویان و 
در فضاهای مجازی مطرح می شود را ماندگار نمی داند. 
به مردم توصیه می كنم دارایی خود را در معرض ریسك 
بازار ارز قرار ندهند. دالالن و نوس��ان گیران هم سوار بر 
اینگونه القائات و بزرگ نمایی ها، بحث هایی مانند تأثیر 
رد یا قبول پالرمو و SPV و سایر بهانه ها، كسب و كار خود 
را، با فروش ارزهای باال خریده خود، رونق می دهند. بانك 
مركزی همچنان كه تا به حال نیز نش��ان داده است در 

موقع مقتضی تدابیر پیش بینی شده را عملیاتی خواهد 
كرد. زمان و نوع مداخله را بانك مركزی تعیین می كند، 

نه فضا سازی دالالن و فرصت جویان.

   نرخ ارز و سكه و طال در بازار
روز چهارش��نبه ۱0 بهمن ۹7 در س��امانه س��نا قیمت 
لحظه ای دالر ۱۱ هزار و ۹50 تومان و یورو ۱4 هزار و ۱50 
تومان اعالم شد. همچنین بر اساس میانگین نرخ های ارز 
روز سه شنبه سامانه س��نا میانگین نرخ دالر ۱۱هزار و 
۹6۱ تومان، یورو ۱۳ هزار و 5۳۳ تومان، درهم ۳ هزار و 
2۳4 تومان، یوآن ۱ ه��زار 8۱0 تومان و پوند ۱5 هزار و 
60۳ تومان و لیر تركیه 2۳46 تومان اعالم ش��ده است.  
همچنین در بازار آزاد قیمت نقدی دالر به ۱2۳00 تومان 
رسید و در صرافی های ملی و بانكی نیز دالر ۱۱ هزار و ۹50 

تومان قیمت خورد صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۱ 
هزار و ۹00 تومان خریداری می كنند. قیمت فروش یورو 
نیز در صرافی های بانك ها، ۱4 هزار و ۱50 تومان اعالم 
شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها ۱4 هزار 
و 50 تومان اس��ت. الزم به توضیح است 5 صرافی بانكی 
در خیابان فردوسی با داشتن كارت ملی، كارت شتاب و 
شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱0 تا ۱5 تا 2000 
دالر امریكا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می كنند. این 
صرافی ها در طول روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار 
آزاد، خرید و فروش دالر و یورو را با قیمت های مختلفی 
انجام می دهند. در بازار طال نی��ز اونس جهانی به باالی 
۱۳۱4 دالر افزایش یافته و در نتیجه با افزایش قیمت دالر 
و اونس جهانی، نرخ طال و س��كه نیز افزایش یافته است. 
قیمت هرگرم طالی ۱8 عیار به ۳78 هزار تومان و مظنه 

مثقال ۱7 عیار به ۱ میلیون و 6۳6 هزار تومان رسید. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح جدید روز چهار شنبه 
دهم بهمن ماه، 4 میلیون و ۳50 هزار تومان شد. همچنین 
هر قطعه نیم سكه 2 میلیون و ۳00 هزار تومان، ربع سكه 
۱ میلیون و ۳۹0 هزار تومان و سكه یك گرمی 755 هزار 
تومان معامله شد.  برخی فعاالن بازار با توجه به ماه شمار 
شدن نرخ سود سپرده های كوتاه مدت، افزایش نرخ اونس 
جهانی طال، محدودیت های س��قف تراكنش ریالی در 
ماه های اخیر، جمع آوری چك های تضمینی به میزان 
8 هزار میلیارد تومان، موضوع تاخیر در ایجاد كانال مالی 
ایران و اروپا، نزدیك ش��دن به بازار شب عید، موضوعات 
مربوط به بازار نفت و فروش نفت ایران، معتقدند كه همه 
این عوامل، تقاضا و انگیزه صاحبان نقدینگی برای خرید 

دالر و سكه و طال را افزایش داده است. 

   افزايش قیمت ارز در بانك و بازار
قیم��ت دالر در بانك ه��ا و صرافی ه��ای بانك��ی روز 
چهارشنبه ۱0 بهمن با افزایش همراه بود و یورو نیز در 
صرافی ها وارد كانال ۱4 هزار تومان شد. بانك مركزی 
از نیمه نخست سال جاری به بانك ها این مجوز را داد 
كه نس��بت به خرید ارز از مردم اقدام كنند، البته این 
نرخ ابتدا بس��یار پایین تر از قیمت بازار آزاد بود، اما به 
تدریج نرخ خرید ارز در بانك ها افزایش یافت، تا جایی 
كه در برخی روزها از بازار آزاد نیز بیشتر شد. در همین 
راستا، بانك ها هر دالر امریكا را ۱۱ هزار و 842 تومان 
و هر یورو را ۱۳ ه��زار و 54۹ تومان از مردم می خرند. 
همچنین نرخ خرید پوند انگلیس در بانك ها ۱5 هزار 
و 500 تومان است. این در حالی است كه قیمت خرید 
دالر در بانك ها در روز سه شنبه ۱۱ هزار و 782 تومان 
بود و نرخ های روز چهارش��نبه نشان می دهد كه نرخ 
دالر بانكی 60 تومان افزایش داشته است. همچنین نرخ 
خرید هر دالر امریكا در صرافی های بانك های دولتی 
۱۱ هزار و ۹00 تومان و نرخ فروش آن ۱۱ هزار و ۹50 
تومان بود. این صرافی ها هر یورو را ۱4 هزار و 50 تومان 
خریده و ۱4 هزار و ۱50 تومان می فروش��ند. عالوه بر 
این، شعب ارزی بانك های عامل ارز مسافرتی، در صورت 
تكمیل بودن مدارك مسافران تا سقف 500 یورو برای 
كشورهای همسایه و مشترك المنافع و تا سقف ۱000 
یورو برای سایر كشورها پرداخت می كنند كه نرخ این ارز 
بدون احتساب كارمزد ۱۳ هزار و ۹45 تومان است كه با 
احتساب كارمزد بانك مركزی و بانك عامل به بیش از 
۱4 هزار و ۳00 تومان می رسد. به این ترتیب مشاهده 
می شود كه نرخ یوروی مسافرتی در بانك ها، كماكان 

باالتر از بازار آزاد است.

   قیمت دالر كاهش يافت
در معامالت ارزی دیروز بازارهای جهانی، ارزش دالر در 
برابر همتایان مهمش كاهش یافت. به گزارش رویترز، 
پس از مخالف��ت مجلس انگلیس با ب��ه تعویق افتادن 
برگزی��ت، پوند با 0.2 درصد افزایش ب��ه ۱.۳0۹۱ دالر 
رسید. پوند كه در هفته گذشته به سطح ۱.۳2۱8 دالر 
نیز رسید پس از افزایش اختالفات بین مجلس و دولت 
انگلیس در خصوص چگونگی خروج از اتحادیه اروپا در 

ماه آینده میالدی، در مسیر كاهشی قرار گرفته بود.

گروه بانك وبیمه| احسان شمشیري| 
در دومین روز همایش بانكداري الكترونیك و نظام هاي 
پرداخت، كارشناسان و نخبگان نظام بانكي به بیان نقطه 
نظرات خود در خصوص كمبود ها و ضرورتهاي نظام بانكي 
ایران پرداختند و با تاكید بر روش هاي مدرن و بانكداري 
باز اعالم كردند كه پول نقد آخرین سنگر بانكداري سنتي 
است و از طریق بانكداري مدرن و باز مي توان شاخص هاي 
امنیت و شفافیت و كارایي و رقابت در بانكداري را تقویت 

كرد.
به گزارش تعادل، محمدحس��ین دهق��ان رییس گروه 
بازرسي اداره مبارزه با پولشویي بانك مركزي در دومین 
روز از همایش بانكداري الكترونیك و نظام هاي پرداخت، 
اظهار داشت: اگر در این حوزه مسوولیت را در نظر بگیرم 
باید بگوییم همه مسوول هستند ولي نوع مسوولیت فرق 
مي  كند. براي بررسي و شناسایي تراكنش هاي مشكوك 
باید حتما مشتري از قبل شناسایي شده و سابقه عملكرد 
وي موجود باشد. براي مدل هاي مختلف باید فعالیت حوزه 
مشتریان بررسي شود. نگاه به رفتار گذشته شاید در حوزه 
تقلب پاسخگو باش��د ولي در حوزه پولشویي عملكردي 
ندارد. رییس گروه بازرسي اداره مبارزه با پولشویي بانك 
مركزي با بی��ان اینكه تراكنش هاي مش��كوك را باید از 
دید عدم تناس��ب جس��ت وجو كرد، گفت: البته اگر هر 
عدم تناسبي را كه مش��اهده كردیم باید با عالمت سوال 
مواجه شده و آن را حتما بررس��ي كنیم كه این موضوع 
فقط مختص تراكنش هاي بانكي نیست. همه دستگاه ها 
و مجموعه ها مس��وول هس��تند اگر هر مورد مشكوكي 
در مبارزه با پولش��ویي رویت كرده اند را به بانك مركزي 
گزارش دهند. این مهم در قانون نیز دیده شده است.وي 
به نرم افزارهاي فناوري اطالعات و ارتباط آن با شناسایي 
تراكنش هاي مشكوك اشاره و تصریح كرد: براي شناخت 
دقیق این موضوع باید یك مرحله به عقب برگردیم و به 

شناسایي مشتري ها با دقت بیشتري نگاه كنیم .
این مقام مس��وول در بان��ك مركزي درباره شناس��ایي 
مشتریان گفت: متولي این مهم در حوزه مبارزه با پولشویي 
شناسایي شده است، اگر از فضاي رقابتي استفاده كرده و 
نظارت بازار را ببینیم به این نتیجه مي رس��یم كه فعاالن 
این حوزه دنبال خدمت و سرویس دهي به مشتریان خود 
هستند.دهقان افزود: طبق قانون اگر بانك مقصر ضرر و 
زیان به مش��تري باشد باید جبران كند ولي در این حوزه 
نیز باید مش��تري بین شركت هاي متولي قدرت انتخاب 
داشته باش��د كه این مهم مس��تلزم این است كه فضاي 
رقابتي داشته باشیم. دهقان با بیان اینكه باید ریسك هاي 
حوزه پولشویي در كشور نیز مورد بررسي قرار گیرد، ادامه 
داد: همه ریس��ك هاي عمده باید از قبل بررس��ي شود. 
وقتي راجع به ریسك هاي مشتري نیز صحبت مي كنیم 
همه موارد از جمله اینكه چه كسي است و چطور خدمت 
مي گیرد و ... براي ما مهم است. وي ضمن اشاره به اینكه 
كنترل و بررسي در مبارزه با پولشویي اهمیت باالیي دارد 
گفت: با محدودیت به ویژه در ح��وزه قوانین و مقررات و 
استانداردها به ش��دت مخالفم. همچنین وقتي یكسري 

محدودیت به صورت استاندارد براي همه تعریف مي شود 
یا دور زده مي ش��ود یا چالش هایي را براي برخي كسب و 
كارها ایجاد مي كند. دهقان افزود: اما اگر براي افراد مختلف 
و فعالیت هاي تجاري مختلف محدودیت ها را مناسب با 
شغل و عملكردش��ان تعریف كنیم از خیلي از مشكالت 
جلوگیري مي شود. این مقام مس��وول در بانك مركزي 
درباره زیرس��اخت هاي حقوقي و قانوني براي شناسایي 
تراكنش هاي مشكوك گفت: فضاي مقرراتي در كشور با 
فضاي اجرا فاصله زیادي دارد. دستورالعمل ها روي كاغذ 

با زمان اجرا تفاوت هاي زیادي دارد.

   راستي آزمايي اطالعات مشتريان 
وي با بیان اینكه باید نگاه ما به مبارزه با پولشویي در سیستم 
بانكي اصالح شود درباره عدم وجود بسترهاي مناسب در 
این حوزه تصریح كرد: راس��تي آزمایي خیلي از اطالعات 
دریافتي ممكن نیست و به همین دلیل حتما باید مركزي 
براي راستي آزمایي اطالعات مشتریان وجود داشته باشد.

رییس گروه بازرسي اداره مبارزه با پولشویي بانك مركزي 
تاكید كرد كه ما در شبكه بانكي نكته مهم خوداظهاري 
را فراموش كرده ای��م. در بانك ها خیلي كم خوداظهاري 
مي شود و شاید اصال انجام نشود. قبول دارم خوداظهاري 
شاید كامل و جامع نباشد ولي از این مرحله اي كه داریم 
قطعا خیلي بهتر خواهد بود.دهقان با اش��اره به سختي 
تعامل با سازمان هاي دیگر تصریح كرد: از دوستان متولي 
خواهش داریم كه حتم��ا اطالعاتي كه مي توانند از خود 
مشتري دریافت كنند را از آنها بگیرند. اطالعاتي از قبیل 
خوداظه��اري و دریافت اطالعات و م��دارك در بانك ها 
مي تواند انجام گیرد.وي از تفكیك وظایف در حوزه مبارزه 
با پولشویي در سیستم بانكي خبر داد و افزود: البته خیلي 
از شاخص ها هنوز آنطوركه ما مي خواهیم در سیستم كافي 
نیست. دوستان بانكي باید رفتار مشتري در هر بانك را رصد 
كنند و در صورتي كه همخواني با شاخص ها نداشته باشد 
حتما به بانك مركزي گزارش دهند. ضمن اینكه در حوزه 
شاپرك و چكاوك نیز مي توانیم رفتار مشتري را در سطح 

شبكه بانكي رصد كنیم.

   ضرورت افزايش امنیت شركت هاي پرداخت 
با ارتقاي نرم افزارها

در ادامه همایش ماتیاژ استروور شنیك مدیر پروژه شركت 
S&T اسلووني در مورد سیستم هاي احراز هویت مشتري 
گفت: بانك ها باید تمام امنیت هاي تراكنش را تامین كنند.

مدیر پروژه شركت S&T اس��لووني گفت: شركت هاي 

پرداخت باید با بهبود نرم افزارهاي خود از كالهبرداري ها 
در حوزه پرداخت جلوگیري كنند. وي افزود: شركت هاي 
ارایه كنن��ده خدمات پرداخت بای��د نرم افزارهاي خود را 
ارتق��اء دهند تا از كالهبرداري ها جلوگیري ش��ود. البته 
سارقین اطالعات همیشه دو قدم جلو هستند. در اروپا به 
دلیل بازرسي هاي ساالنه از بانك ها و گزارش حسابرسي 
از آنها دیگر بانك ها هم به نوعي محافظت مي شوند و هیچ 
چیزي مخفي نمي ماند. ماتیاز گفت: براي داشتن احراز 
هویت قوي مش��تري، باید از چندین عامل امنیتي بهره 
برد و ب��راي مثال مي توان از كد امنیتي و كد شناس��ایي 
یك بار مصرف استفاده كرد. از جمله ویژگي هاي كد احراز 
هویت مي تواند استفاده از اعداد ترتیبي باشد تا از جعل آن 
جلوگیري ش��ود.مدیره این شركت اسلووني به این نكته 
اشاره كرد كه ایجاد ارتباط پویا بین شركت ها و كاربر براي 
اطالع داشتن از جابه جایي پول و ردیابي آن یك اصل مهم 
است. یكپارچگي اطالعات و نمایش آن بین دو طرف باید 
انجام گیرد.  وي همچنین گفت: بهترین كار انجام امضاء 
دیجیتال است تا انجام پرداخت ها براي طرفین احراز شود. 
شركت هاي ارایه كننده خدمات مسوول ایجاد امنیت در 

تراكنش ها هستند.

   پول نقد آخرين سنگر بانكداري سنتي 
در ادمه برگزاري هشتمین همایش بانكداري الكترونیك 
نظام هاي پرداخت، محمد مظاهري مدیرعامل شركت 
توسن تكنو اظهار كرد: همانطور كه از قبل نیز اعالم شده 
بود، اصلي ترین محور همایش انقالب بالك چین و تحول 
دیجیتال است و از این رو بررسي آنچه در طول سال هاي 
گذش��ته براي نظام بانكي رخ داده و در آینده پیش روي 

این حوزه قرار دارد اهمیت بسیار زیادي خواهد داشت.
وي با بیان اینكه پول نقد آخرین سنگر بانكداري سنتي 
است و اگر بالك چین و ارز رمزدار روزي آمد و جاي پول 
نقد را گرفت آخرین سنگر هم فتح مي شود، تصریح كرد: 
ما امروز نمي توانیم بطور دقیق بگوییم كه چه زماني این 
اتفاق رخ خواهد داد ولي این مسیر حداقل ۱0 سال زمان 
خواهد برد. مدیرعامل شركت توسن تكنو درباره تجربه 
بین المللي موجود در حركت بانك ها به سمت ساختارهاي 
نوین، توضیح داد: ای��ن فرآیند را مي توان به چند مرحله 
تقسیم كرد. اگر الگوهاي بانكداري دیجیتال را رصد كنیم 
مي بینیم كه در مرحله اول كانال هاي دیجیتال صرفا ارایه 
اطالعات مي كردند. مرحله بعد آنالین است كه بسیاري 
از بانك هاي ما در این مرحله هستند. مرحله بعد خدمات 
سلف س��رویس اس��ت كه در دل آن توانایي بیشتري به 

مشتري داده شود تا مشتري خود بتواند بسیاري از كارها 
را مدیریت كن��د كه امروز بعضي از بانك ها به این مرحله 
رس��یده اند. مرحله بعد ارتباط و اتصال بانك به مشتري 
است كه یكي از اهداف اصلي این مسیر به شمار مي رود.

مظاهري با بیان اینكه ما در نظام بانكي امروز كشور باید 
درباره مرحله سوم بحث  كنیم، بیان كرد: در این جا باید 
ببینیم چه وزنه هایي به پاي بانك وصل است كه حركت را 
دشوار مي كند. امروز تنها براي ۱0 درصد از نیازها مشتري 
به شعبه مي آید و ما باید ببنیم چه مي شود كرد كه همین 
حضور نیز كمتر شود. ما در تابس��تان امسال تعدادي از 
بانك ها را بررس��ي كردیم تا ببینیم مشتري براي چه به 
بانك مراجعه مي كند. وي ادامه داد: در این بانك ها بطور 
متوسط 26 درصد ظرفیت شعبه صرف انتقال مي شود. 20 
درصد تسهیالت، ۱۹ درصد واریز و مرحله بعد نیز خدمات 
مربوط به چك هاي بانكي است. البته این عملكرد در قیاس 
میان بانك هاي مختلف متفاوت است. اگر ما بتوانیم كاري 
كنیم كه بانك آزاد شود و این سرویس ها را به طریق دیگري 
ارایه كند مي توان انتظار داشت كه بانك ها سیاست هاي 

جدیدي را اجرا كنند.

   2 درصد هزينه دستگاه عابر بانك 
این صاحب نظر اقتصادي با بی��ان اینكه ما نزدیك به 60 
هزار دستگاه ATM داریم كه در سال ۱75 هزار میلیارد 
تومان توزیع مالي دارند، تاكی��د كرد: هزینه این فرآیند 
براي شبكه بانكي ۳500 میلیارد تومان است. اگر بتوانیم 
این فرآیند را نیمه مكانیزه كنیم بخش زیادي از ظرفیت 
شعبه آزاد مي شود و هزینه هایي مانند هزینه پول رساني 
كاهش پیدا مي كند. خودكار سازي فرآیند، بهبود تجربه 
مشتري، كاهش هزینه و افزایش امنیت بخشي از مزایایي 
است كه ورود به این مرحله براي بانك ها به وجود مي آورد.

مظاهري با ارایه این پیشنهاد كه با خودكارسازي چرخه 
پول نقد بخشي از دغدغه هاي هزینه اي بانك ها كاهش 
مي یابند، توضیح داد: با اجراي این سیاس��ت مي توان 8 
درصد از عملكرد و ۱2 هزار میلیارد تومان هزینه را تا سال 
2020 از چرخه پول نق��د وارد فرایند خودكار كرد كه از 
نظر اقتصادي صرفه جویي قابل توجهي به همراه خواهد 
داشت. با پیگیري این سیاست ها مي توان میان مشتریان 
این فرهنگ را به وجود آورد كه مردم براي واریز وجه نقد 

نیاز به حضور فیزیكي در شعبه ندارند.
در ادامه رضا صاحب زماني، رییس هیات مدیره ش��ركت 

سامانه هوشمند آبان به ارایه گزارشي با موضوع )بانكداري 
مجازي، رویكردها و روش هاي بین المللي و نیازهاي ایران( 
پرداخت.وي با بیان اینكه مسیر استفاده از فناوري كه از 
چند سال قبل آغاز ش��ده امروز به این مرحله رسیده كه 
چگونه مي توان با اس��تفاده از فناوري هاي نوین خدمات 
جدید ارایه كرد یا خدمات گذشته را بهینه كرد، اظهار كرد: 
در شعب هنوز استفاده از كاغذ و سند دستي نیاز است و 
هنوز كارهایي باقي مانده كه نیاز به حضور فرد در شعبه 
دارد. وي با اشاره به ورود اطالعات غیر ساختارمند در سال 
20۱۳ به بانك ها، تصریح كرد: بر اساس آمارهاي جهاني 
حدود 80 درصد از كارهاي مشتریان كارهایي است كه 
به نقل و انتقاالت اسنادي نیاز دارد اما در ایران این مساله 
متفاوت است و حتي كار پیچیده تر مي شود. بانك هایي 
در جهان كار خود را آغاز كرده اند كه هدفش��ان مدیریت 
تبادالت محتوایي در حوزه غیر ساختارمند است. صاحب 
زماني ادامه داد: یكي از محورهاي فعالیت در این حوزه به 
بانكداري مجازي از طریق تمام درگاه هاي دیجیتال مربوط 
مي شود. در این حوزه خدمات مختلفي ارایه مي شود كه 
از طریق شعبه مجازي اتفاق مي افتند. البته در این بخش 
یك س��وال پیش آمد كه خأل این برنام��ه به نبود ارتباط 
رودررو بازمي گ��ردد و در فضاي مجازي امكان مش��اوره 
گرفتن یا سوال پرسیدن بیرون از شعبه وجود ندارد. این 
س��وال پیش آمد كه این خأل را باید چگونه جبران كرد؟ 
وي با بیان اینكه امروز بخش زیادي از خدمات بانكي در 
كشورهاي توسعه یافته غیرحضوري انجام مي شود، تشریح 
كرد: براي از بین بردن آن خال، این برنامه ریزي مطرح شد 
كه چگونه مي توان افراد مستقر در شعبه را تجمیع كرده 
و در مجموعه اي با هزینه هاي كمتر امكان ارتباط كامل 
با مشتري را فراهم كرد. اگر امكان  پاسخگویي در تمامي 
روزهاي هفته و در ساعات مختلف شبانه روز فراهم شود، 
به شكل قابل توجهي ارایه خدمات به مشتري توسعه یافته 
و بانك ها را وارد مرحله اي جدید از فعالیت هایشان مي كند.

در ادامه، احمد طالبي، معاون مركز مدیریت راهبردي 
افتا به ارایه گزارشي با محوریت هم افزایي جمعي براي 
مقابله با حوادث س��ایبري پرداخت. وي درباره حوزه 
فعالیت هاي مركز افتا توضی��ح داد: مركز افتا تولید و 
تبادل اطالعات را مدیریت استراتژیك مي كند. ما تالش 
كرده ایم كه با در هر دو بخش زیرساختي و خصوصي 
فعالیت كنیم و چه در حوزه پیش��گیري و مقابله و چه 

در حوزه فني در حوزه سایبري فعالیت داشته باشیم.
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 مديرعامل بانك صنعت: حمايت 
از تولید، راهكار رونق و بیكاري 

حس��ین مهري تأكید كرد: راهكار رونق اقتصادي، 
درآمدزایي و رفع مشكل بیكاري حمایت از تولید 
داخلي است؛ از آنجایي كه رشد و توسعه اقتصادي 
كشور به بقاي واحدهاي تولیدي گره خورده است، 
باید به تأمین مالي بخش صنعت و معدن كش��ور 
سرعت بدهیم و حمایت هاي الزم از آن انجام شود.

به گزارش پایگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
مهري كه به اتفاق هیات همراه در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزي شكوهمند انقالب اسالمي، صبح 
روز چهارشنبه به استان مازندران سفر كرده است در 
جمع صنعتگران این استان با اشاره به دستاوردهاي 
این بانك در حوزه تولید و اشتغال كشور، افزود: این 
بانك در طول چهار دهه انقالب اس��المي همواره 
در كنار تولیدكنندگان حضور موثر داشته و امروز 
با توجه به شرایطي كه در كشور حاكم شده حفظ 
سطح تولید و حیات واحدهاي صنعتي نوعي جهاد 
اقتصادي اس��ت و این بانك از تم��ام ظرفیت هاي 
خود براي نیل به این مقصود استفاده خواهد كرد.

مدیرعامل عنوان كرد: یكي از مهم ترین مشكالتي 
كه با فوریت باید مرتفع شود و اولویت نخست ماست 
مس��اله تأمین اعتبار واحدها براي خرید مواد اولیه 
مورد نیاز اس��ت تا خطوط تولید با تمام ظرفیت به 
فعالیت ادامه دهند و ش��اهد تعطیل��ي واحدهاي 
صنعتي یا بخشي از خطوط تولید آنها نباشیم.مهري 
با توجه به اینكه مازندران یك استان صنعتي بوده و 
واحدهاي بسیاري با سرمایه بانك صنعت و معدن 
در این استان در دست احداث است افزود: اولویت 
دیگر این بانك اتمام واحدهاي ناتمام است كه هر چه 
سریع تر به چرخه تولید وارد شوند و بتوانیم هزینه 
فرصت اقتصادي را به حداقل برس��انیم.مهري در 
جریان بازدید از طرح هاي تأمین اعتبار شده از سوي 
بانك صنعت و معدن بیان كرد: وضعیت واحدهاي 
تولیدي نش��ان مي دهد كه با وجود همه مشكالت 
و كمبودها صنعتگ��ران ما به فعالیت خ��ود ادامه 
مي دهند كه این امر رسالت سنگیني جهت حمایت 
از آنها بر دوش ما مي گذارد.وي در اولین روز این سفر 
دو روزه از شركت هاي گروه صنعتي مازرون )فوم(، 
باران نیروي بشل )نیروگاه(، فوالد بهمن )فرمینگ(، 
آویشن )پوشاك(، ساوانا )خوراك دام(، فن آور مبتكر 
كاسپین )داروئي( بازدید كرد و به منظور رسیدگي 
به مشكالت كارآفرینان و فعاالن عرصه تولید با آنان 

به گفت وگو نشست. 

تاكید عضو هیات مديره مهر 
ايران بر اثرگذاري استارتاپ ها 

عضو هیات مدیره بانك قرض الحس��نه مهر ایران، 
در افتتاحیه مس��ابقه برنامه نویسي مالي فین وارز 
كه در دانشگاه شهید بهشتي برگزار مي شود، توجه 
به استارتاپ هاي مالي را ضروري دانست و به تأثیر 
قابل توجه آنها در انجام امور روزمره مردم اشاره كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك قرض الحسنه مهر 
ایران، حسن تلیكاني گفت: بانك قرض الحسنه مهر 
ایران، از ابتدا با این سیاست كه نه سودي بدهد و نه 
سودي دریافت كند، موفق شده تاكنون نزدیك به 7 
میلیون مشتري را پذیرا باشد.تلیكاني با اشاره اعداد 
و ارقام تسهیالت اعطایي بیان داشت: تاكنون حدود 
۱5 ه��زار و 500 میلیارد ریال منابع مردمي جذب 
شده كه نزدیك به ۱5 هزار میلیارد آن به خود مردم 
به منظور رفع احتیاجات ضروري و حركت در مسیر 
ایجاد اشتغال، ازدواج جوانان، تقویت پشتوانه زنان 
سرپرست خانوار و ... تسهیالت اعطا شده است.عضو 
هیات مدیره بانك قرض الحس��نه مهر ایران اذعان 
داشت: در طول ۱۱ س��ال فعالیت بانك، بیش از 4 
میلیون نفر تسهیالت قرض الحسنه دریافت كرده اند 
كه از میان، حدود یك میلیون نفر آنها در سال ۹7 
بوده اس��ت. وي افزود: هم اكن��ون نرخ مطالبات ما 
كمتر از ۱ درصد است كه این مهم در شبكه بانكي 
بي نظیر است و نكته قابل توجه آن است كه این نرخ 
نیز با كمي تأخی��ر بازمي گردد؛ چرا كه بانك قرض 
الحسنه مهر ایران، در راستاي سیاست هاي حمایتي، 
تنفسي براي تسهیالت اعطا شده به مردم زلزله زده 
استان كرمانشاه در نظر گرفت كه موجب بخشي از 
این نرخ مطالبات شد. تلیكاني در ادامه ابراز داشت: با 
توجه به همین بازگشت ۹۹ درصدي منابع اعطایي 
مي توان، امید بیشتري داشت كه با استفاده از این 
سرمایه اجتماعي، به ایجاد اشتغال پایدار كمك شود.

 fin( ماراتن برنامه نویسي مالي كه با عنوان فین وارز
wars( شناخته مي ش��ود، با حمایت بانك قرض 
الحسنه مهر ایران به مدت سه روز، از تاریخ ۱0 الي 
۱2 بهمن ماه در دانش��گاه ش��هید بهشتي برگزار 
مي ش��ود و قریب به ۱۹ تیم فعال در حوزه فناوري 

اطالعات در آن حضور بهم خواهند رسانید.

همكاري بالك چیني4 بانك 
با  رمز ارز پیمان 

گروه بانك و بیمه | نام رمز ارز بستر ققنوس پیمان 
است كه یك میلیارد واحد از آن توزیع مي شود، این 
شبكه چهار میزبان بانكي از جمله بانك هاي ملي، 
ملت، پاس��ارگاد و پارس��یان و گروه توسن دارد كه 
پشتوانه آن طال است. با هماهنگي انجام شده 2 كیلو 
طال تامین شده و قرار است بر اساس معادل طال پیمان 
در اختیار میزبانان عرضه شود.به گزارش تعادل، رمز 
ارز پیمان از سوي شركت ققنوس با همكاري 4 بانك 
پارسیان، پاسارگاد، ملي و ملت فعال با پشتوانه 2 كیلو 
طال معرفي شد.ولي اهلل فاطمي، مدیرعامل ققنوس 
با اشاره به ابن بس��تر گفت: بستر ققنوس به عنوان 
پلتفرم اقتصاد دیجیتال با كمك  بانك هاي ملت، ملي، 
پاسارگاد و پارسیان و هلدینگ هاي فناوري اطالعات 
آنها تولید شده است. توكن اولیه بر اساس طال صادر 
مي ش��ود؛ ما به دنبال توكنیزاسیون امالك و اموال 
مازاد بانك ها هستیم و در ادامه به دنبال فعالیت در 

سایر سرمایه هاي مالي خواهیم بود.

   مراجعه مشتريان به بانك ها نشان مي دهد كه 
۲۶ براي انتقال وجه، ۲۰ درصد براي تسهیالت 
۱۹ درصد واريز وجه، و كمتر از آن براي چك هاي 
 ATM بانكي اس�ت همچنین ۶۰ هزار دستگاه
داريم ك�ه در س�ال ۱۷۵ هزار میلی�ارد تومان 
توزي�ع پول دارن�د و هزينه اي�ن فرآيند ۳۵۰۰ 

میلیارد تومان يعني ۲ درصد توزيع پول اس�ت 
كه با خودكارسازي چرخه پول و بانكداري مدرن 
مي توان بخش�ي از هزينه بانك ها را كاهش داد 
و حداقل 8 درصد از عملكرد و ۱۲ هزار میلیارد 
تومان هزينه را تا س�ال ۲۰۲۰ از چرخه پول نقد 

وارد فرآيند خودكار كرد.

برش



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

»تعادل«مشكالتگردشنقدينگيدربازارسهامرابررسيميكند

جاي خالي بازارگردان
گروه بورس|مسعود كريمي|

بازارگرداني به عنوان يكي از اركان مهم در بورس هاي 
بزرگ دنيا مورد تعريف ق��رار مي گيرد. بطور معمول 
بازارگردان  ها در راستاي روان شدن فرآيند معامالتي 
در بازار سهام اقدام به فعاليت مي كنند و فرآيند عملياتي 
آنها با توجه به شرايط روز بازار قابل تغيير است. بر اين 
اساس، تعيين استراتژي خريد يا فروش سهام با توجه 
به نياز بازار و س��هامداران فع��ال از جمله وظايف اين 
ركن مهم مطرح مي شود اما تاكيد بر اين نكته كه يكي 
از وظايف اساس��ي بازارگردان ها ايجاد تعادل در بازار 
در راس��تاي افزايش اطمينان خاطر قشر سهامدار در 
خريد و فروش سهام شركت ها خواهد بود نيز ضروري 
محسوب مي شود. در همين حال، ضرورت توجه نهاد 
ناظر بازار سرمايه به جريان معامالتي بازارگردان ها نيز 
مهم ارزيابي مي شود چرا كه بعضا مشاهده مي شود كه 
برخي از بازارگردان ها با فاصله  گرفتن از وظيفه ذاتي 
خود در فرآيند معامالتي س��هام شركت ها خواسته يا 
ناخواس��ته ايجاد خلل مي كنند. از همين رو به اعتقاد 
اغلب صاحب نظران اقتصادي، در صورتي كه بخواهيم 
سهام شركتي در بلندمدت به ارزش ذاتي خود ميل پيدا 
كند بطور قطع در اين زمينه بازارگرداني نقشي بسيار با 
اهيمت خواهد داشت. اين در حالي است كه بازار هاي 
مالي دنيا از اركان بازارگرداني در راستاي رسيدن قيمت 
سهام مورد نظر در بلندمدت به ارزش ذاتي خود استفاده 
مي كنند اما در بازار مالي ايران اين مهم به نوعي مغفول 
مانده اس��ت و حركت به سمت تقويت بازارگرداني در 
شرايط فعلي امري ضروري ارزيابي مي شود. به هر روي، 
تجهيز منابع مالي و استفاده از بازارگردان هاي حرفه اي 
مي توان��د به تعميق معامالت بخ��ش مولد اقتصادي 

كشور ختم شود. 

     ضرورت تجهيز منابع مالي
در اين ارتب��اط، محمد همتي مدير س��رمايه گذاري 
صندوق بانك دي با اشاره به ضرورت حضور بازارگردان 
در معامالت بازار سرمايه كشور در گفت وگو با »تعادل« 
عنوان كرد: ركن بازارگردان��ي در تمام بازار هاي مالي 
پيش رفته دنيا يكي از مهم ترين اركان محسوب مي شود 
كه به عنوان يك بازيگر بي بديل در بورس هاي جهان 
ايفاي نقش مي كند. وي درباره چرايي ضعف اين ركن 
در بازار سرمايه ايران نيز خاطرنشان كرد: يكي از داليل 
اين مهم عمق كم بازار س��رمايه كشور است. از طرفي 
طبيعتا با توجه ب��ه اين مهم، بازارگردان ها نمي توانند 
منابع مورد نياز مالي در راستاي تجهيز سهام مورد نظر 

خود را به نوعي تعهد كنند. بر اين اساس، كمبود منابع 
بازارگردان ها در راس��تاي تزريق به جريان معامالتي 
بازار سرمايه از جمله داليل ضعف اين حوزه محسوب 
مي شود. به گفته اين كارش��ناس بازار سرمايه، ركن 
بازارگرداني نبايد در روند داد و س��تد س��هام دخالتي 
داشته باشد و فقط در موقعيت هايي كه سهام احتياج به 
حمايت دارد مورد حمايت قرار گيرد و در نقطه مقابل 
زماني كه س��هام شركتي بيش  از ارزش قيمت گذاري 
شده، مي بايست فروش توسط بازارگردان صورت بگيرد. 
اين در حالي است كه، بازارگرداني به صورت حرفه اي يا 
با چنين حالتي متاسفانه انجام نمي شود و اين مهم در 

فرآيند بازارگرداني ايجاد خلل مي كند. 
اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد است در حال حاضر 
ركن بازارگرداني و صندوق بازارگرداني در كشور وجود 
دارد اما به دليل اينكه منابع كافي در اختيار بازارگردان ها 
قرار نمي گيرد طبيعتا اين فرآيند به نحو مطلوب در بازار 
س��رمايه صورت نخواهد گرفت. مدير سرمايه گذاري 
صندوق بانك دي تصريح ك��رد: زماني كه تصميم به 
بازارگرداني يك سهام يا اوراق گرفته مي شود در ابتدا 
مي بايس��ت منابع مالي به شكل مناسب تجهيز شده 
باشد. بنابراين در غير اين صورت بازارگرداني با مشكل 

مواجه خواهد شد.
محمد همتي افزود: متاسفانه بازارگردان ها به صورت 
حرفه اي اقدام به فعاليت نمي كنند و صرف اينكه يك 
صندوق بازارگردان��ي راه اندازي و مقداري س��هام به 
صندوق منتقل مي ش��ود، عنواني در قالب بازارگردان 
به خ��ود اختصاص مي دهن��د. اين كارش��ناس بازار 
سرمايه با اش��اره صندوق هايي كه اقدام به انجام ركن 
بازارگرداني مي كنند نيز بيان كرد: سهامي كه به واسطه 
چنين صندوق هايي مورد بازارگرداني قرار مي گيرند 
مي بايس��ت خريد هايي در نقاط حمايتي و فروش در 
شرايط مشخص را در دستور كار خود قرار دهند. اين در 
حالي است كه، در شرايط فعلي ركن بازارگرداني غالبا 
از طريق صندوق هاي بازارگرداني انجام مي شود اما به 
دليل فعاليت كم اين دست از صندوق ها طبيعتا ركن 
بازارگرداني در بازار س��رمايه كشور روز به روز ضعيف 
خواهد ش��د. بنابراين، بخش��ي كه مربوط به فعاليت 
بازارگرداني مي شود طي مرور زمان در بازار اثر خود را 
به خوبي نشان مي دهد و به نوعي منجر به كاهش عمق 

كليت بازار سهام نيز مي شود.
مدير س��رمايه گذاري صندوق بانك دي درباره تعداد 
بازار گردان ه��ا نيز خاطرنش��ان ك��رد: در حال حاضر 
عالوه بر ش��ركت هاي تامين س��رمايه و شركت هاي 

سرمايه گذاري، صندوق هاي سرمايه گذاري بازارگرداني 
نيز حضور دارند و تع��داد آن حدود 35 صندوق كه در 
حال بازارگرداني سهام هس��تند نيز برآورد مي شود. 
وي ابراز داش��ت: تعداد بازارگردان ها مناسب ارزيابي 
مي ش��ود اما در حوزه كيفيت كه مستقيما مربوط به 
منابع مالي خواهد شد، ضعف هايي وجود دارد. محمد 
همتي بي��ان كرد: با مبلغي ح��دود 5 الي 10 ميليارد 
تومان مي توان صندوق بازارگرداني راه اندازي كرد اما 
در صورتي كه منابع مالي بيشتري از اين طريق به بازار 
سرمايه تزريق نش��ود، ضعيف شدن اين صندوق ها را 

در پي خواهد داشت. بر اين اساس، در چنين شرايطي 
اغلب صندوق هاي بازارگرداني كه وظيفه بازارگرداني 
سهام را بر عهده دارند به دليل كمبود منابع با مشكالت 

عديده اي مواجه مي شوند.

     عرضه اوليه منوط بر تعريف بازارگردان
از سويي ديگر، محمد دارستاني كارشناس بازار سرمايه 
بازارگرداني را يك اصل مهم در بورس كشور دانست و 
در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: ضعف در بازارگرداني 
نخست به ضعف نقدينگي باز مي گردد. وي خاطرنشان 

كرد: براي بازارگرداني راهكار  هاي متفاوتي وجود دارد 
كه يكي از آنها تاسيس صندوق بازارگرداني و اخذ پول 
از مردم است و ديگري سهامداران ذي نفع، منابعي را 

در راستاي بازارگرداني اختصاص دهند. 
اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد است، به دليل وجود 
ضعف نقدينگي بعضا مشاهده مي شود همگام با رشد 
بازار، س��هامدار عمده اقدام به فروش س��هام مي كند. 
از طرفي عدم آش��نايي كافي مردم با چنين ابزار هايي 
در بازار، حركت منابع به س��مت صندوق بازارگرداني 
در راستاي كسب سود صورت نخواهد گرفت. محمد 
دارس��تاني عنوان كرد: در مظنه و دامنه تعريف شده 
و وجود سفارش هميشگي خريد بابت اطمينان بازار 
از وجود خريدار )س��هامدار عمده يا ذي نفعان( براي 
سهام در قيمت مناسب طبيعتا يكي از مزاياي حضور 
بازارگردان محسوب خواهد شد. به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه، سازمان بورس و اوراق بهادار مدتي است 
كه عرضه اوليه س��هام ش��ركت ها را منوط بر تعريف 

بازارگردان از طرف شركت ها اعالم كرده است.
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پرواز شاخص ها در ارتفاع 
پايين

گروه بورس| روز گذش��ته ش��اخص كل بورس 
اوراق بهادار تهران ب��ا افزايش 141 واحدي به رقم 
160 هزار و 294 واحد رسيد. در اين زمان، شاخص 
كل هم  وزن با افزايش 206 واحدي عدد 29 هزار و 
835 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد 
شناور نيز با افزايش 305 واحدي به رقم 175 هزار 
و 586 واحد دست يافت. در آخرين روز معامالتي 
هفته ج��اري، معامالت س��هام در نماد معامالتي 
شركت هاي فوالد مباركه با 191 واحد و هلدينگ 
پتروشيمي خليج فارس با 72 واحد و ايران خودرو 
با 47 واحد افزايش بيشترين تأثير مثبت را بر برآورد 
شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي بانك 
تجارت با 74 واحد، تاپيكو با 68 واحد و پتروشيمي 
مبين با 45 واحد كاهش، بيشترين تأثير منفي را 
در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. همچنين 
ارزش كل معامالت بورس تهران در حالي به بيش 
از 482 ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از 
دس��ت به دست شدن يك ميليارد و 763 ميليون 
سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 151 هزار و 324 

نوبت داد و ستد بود.

    افزايش يك درصدي »آيفكس«
آخرين روز اين هفته معامالتي در فرابورس ايران با 
دادوستد 888 ميليون ورقه بهادار به ارزش بيش از 
3 هزار و 463 ميليارد ريال و رشد شاخص كل متاثر 
از معامالت مثبت در نماد هاي گروه پتروش��يمي 
به پايان رسيد. شاخص كل فرابورس ايران در روز 
چهارش��نبه ضمن تجربه افزايش 17 واحدي در 
پايان معامالت در ارتفاع 1932 واحدي ايستاد كه 
حمايت نماد هاي »مارون«، »دماوند«، »هرمز« و 
»خراسان« بيش از ساير نماد ها بر اين رشد حدود 
يك درصدي اين نماگ��ر موثر بود. رصد معامالت 
بازار سهام فرابورس حاكي از جا به جايي 74 ميليون 
س��هم به ارزش 186 ميليارد ريال در ب��ازار اول و 
دست به دست شدن 374 ميليون سهم به ارزش 
946 ميليارد ريال در بازار دوم است كه نماد »ذوب« 
در اين ميان بيش��ترين حج��م و ارزش معامالتي 
را به خود اختصاص داد. به عالوه، بازار پايه در س��ه 
تابلو معامالتي خود در روز گذشته، شاهد معامله 
417 ميليون سهم به ارزش 964 ميليارد ريال بود. 
همچنين مجموع حجم معامالت اوراق بدهي، اوراق 
تسهيالت مس��كن و اوراق مربوط به صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( در بازار ابزار هاي 
نوين مالي به 20 ميليون ورقه رسيد كه ارزش اين 
حجم از دادو ستد ها به يك هزار و 367 ميليارد ريال 
رسيد و نماد »اعتماد« در اين ميان بيشترين ارزش 

معامالتي را در اختيار گرفت.

استفادهاز»سندباكس«برايآزمايشفناوريبالكچيندربازارسرمايه

معاملهنفتدربورسضدرانتاست

مديرعاملفرابورسايرانبيانكرد

عضوكميسيونانرژیمجلس:

مديرعام��ل فرابورس ايران ب��ه برخي موارد اس��تفاده از 
فناوري بالك چين و رمز ارزها در بازار س��رمايه پرداخت و 
از پيشنهادهاي فرابورس براي بهره گيري از اين تكنولوژي 

نوين و الزامات و نيازمندي هاي آن سخن گفت.
به گزارش سنا، امير هاموني به فرايند توكنايز كردن در حوزه 
رمزارزها اشاره كرد و با بيان اينكه يكي از بهترين كاربردهاي 
اين فناوري در اوراق بهادارسازي دارايي هاست، گفت: توكنايز 
كردن فرايندي است كه طي آن شخص حقيقي يا حقوقي 
اقدام به صدور رمزارز يا توكن ديجيتال كرده و چندين واحد از 
آن را با اهدافي مانند تامين سرمايه در اختيار سرمايه گذاران 
مي گذارد كه اين نوع رم��زارز مي تواند به دو صورت بدون 

پشتوانه دارايي يا با پشتوانه صادر شود.

     در بازار سرمايه از مصاديق »توكنايز« كردن 
دارايي ها بهره گرفته ايم

 Asset( وي به تجربه بازار سرمايه در توكنايز كردن دارايي ها
 )securitized( و اوراق بهادارسازي )Tokenization
در بستر اين بازار اشاره كرد و افزود: درسال 1389 هواپيمايي 
ماهان براي خريد يك هواپيما به نقدينگي و تامين مالي نياز 
داشت كه با دريافت مصوبات كميته فقهي سازمان بورس 
توانستيم صكوك اجاره ماهان را از طريق اوراق بهادارساز 
كردن ي��ك دارايي كه در اينجا هواپيما ب��ود، براي تامين 
مالي اين شركت منتشر كنيم و از طريق فرابورس ايران به 

فروش برسانيم.
به گفته هاموني، خريد هواپيما براي ش��ركت هواپيمايي 
ماهان در آن زمان حدود 90 ميليارد تومان هزينه داشت كه 
از طريق اوراق بهادارسازي اين رقم به 900 هزار ورقه صكوك 
اجاره كه هر ورقه آن 100 هزار تومان قيمت داشت، تامين 

مالي اين شركت صورت گرفت.
مديرعامل فرابورس ايران عنوان كرد: اگرچه اين فرايند در 
بس��تر بالك چين و دفاتر كل توزيع شده )DLT( صورت 
نگرفت، اما نمونه اي از فرايند توكنايز كردن دارايي ها بود كه 

مي توان در بستر رمزينه ها نيز آن را توسعه بخشيد.
وي ب��ا طرح اين س��وال كه از تكنول��وژي بالك چين چه 
 STO :استفاده اي براي اوراق بهادارسازي مي توان كرد، گفت
يا همان )Security Tokenization O¬ffering( و 
 )Asset Tokenization Offering( يا همان ATO
دو بعد از ابعاد اس��تفاده از فناوري بالك چين هستند كه 
هم اكنون در بازار سرمايه از هر دو فرايند استفاده مي كنيم و 
فقط رمزينه نيستند، اما بايد ببينيم بالك چين چه كمكي 

به رمزينه شدن اين دو فناوري مي كند.
به گفته هاموني با استفاده از فناوري بالك چين مي توان 
خدمات مشترك ميان بازار پول و سرمايه را با دقت، سرعت 
و اعماد بيشتري به انجام رساند؛ به عنوان مثال هنگامي كه 
شخصي سهام خود را در بانك براي دريافت وام وثيقه گذاري 
مي كند، ممكن است فرايند دريافت وام چند ماه زمان ببرد، 
اما هنگامي كه در اين مسير از بالك چين استفاده مي كنيم 
و بان��ك به عنوان انكر )Anchor( اول و بازار س��رمايه به 
عنوان انكر دوم نقش آفريني مي كنند، فرايند تبادل داده ها 
و اطالعات ميان اين دو دستگاه با سرعت بيشتري صورت  
مي گيرد و بعضا دريافت وام در كوتاه ترين زمان ممكن انجام 
مي شود و اين فناوري در ساير زمينه هاي همكاري مشترك 

ميان بازار سرمايه و بازار پول قابل استفاده است.
مديرعامل فرابورس ايران در حاش��يه همايش بانكداري 
الكترونيك، همچنين يكي ديگر از موارد كاربرد بالك چين 
را بهره گيري از اين فرايند در زمينه سيستم حسابرسي و 
حسابداري شركت ها عنوان كرد و توضيح داد: شركت ها 
بعضا تا پيش از ورود به بازار سرمايه، حساب هاي چند دفتري 
دارند و ارقام متفاوتي از درآمدها و هزينه ها را به سازمان هاي 
مختلف اعالم مي كنند، اما اس��تفاده از ابزار اعتمادس��از 
بالك چين به عنوان يك ابزار صحت سنج در دست حاكميت 
و نماينده هاي حاكميت كمك مي كند تا داده ها و اعداد و 
ارقامي كه اعالم مي شود مورد راستي آزمايي قرار گيرد؛ در 
واقع اگر سيستم هاي حسابدراي و حسابرسي شركت ها را بر 

بستر بالك چين قرار داد، امكان راستي آزمايي داده هاي 
اعالم شده و صحت سنجي آن وجود دارد.

     سندباكس چه كمكي به استفاده از بالك چين 
در بازار سرمايه مي كند

وي با توضي��ح اينكه براي راه اندازي ي��ك ابزار جديد بايد 
پيش��نهادها عملياتي ارايه كرد و آنها را در دستور كار قرار 
داد، اعالم كرد: براي آنكه بتوانيم از ابعاد مختلف تكنولوژي 
بالك چين مانند ATO در بازار س��رمايه اس��تفاده كنيم 
مي توانيم پي��ش از راه ان��دازي آن، اين اب��زار جديد را در 
آزمايشگاه جعبه شني يا همان Sandbox در يك دوره 6 
ماهه مورد آزمايش قرار دهيم و در اين دوره زماني فرصت 

الزم براي تدوين مقررات آن را نيز داشته باشيم.
به گفته هاموني در گام نخست بايد يك شوراي فرعي يعني 
كميته فقهي در سند باكس شكل بگيرد  تا در مدت كوتاهي 
موارد فقهي آن را مورد بررسي قرار دهد و در ادامه آن ابزار 
وارد فاز فني شود؛ سپس در فاز فني، يك بازار خصوصي و 
حرفه اي با حضور هلدينگ ها، تامين سرمايه ها و مشاوران 
سرمايه گذاري راه اندازي مي ش��ود تا در كوتاه ترين زمان 
دادوستد روي ATO صورت گيرد؛ در صورتي كه اين ابزار در 
مرحله پايلوت معامالت موفقيت آميزي داشت، آنگاه فرايند 

راه اندازي آن دنبال مي شود.
هاموني در عين حال از 9 پيشنهاد فرابورس براي بهره گيري 
از تكنولوژي بالك چين و رمز ارزها در بازار سرمايه و معايب 
و مزاياي هر كدام سخن گفت كه انتشار رمز ارز ملي با پشتوانه 
ارز خارجي، انتش��ار رمز ارز در قالب كنسرسيوم تجاري و 
مالي ميان ايران و كشورهاي هدف و انتشار گواهي سپرده 
ارزي در قالب توكن از جمله اين پيشنهادها بود. وي در پايان 
يكي از الزامات و نيازمندي ها را براي بهره گيري از تكنولوژي 
بالك چين و رمز ارزها در بازار س��رمايه، برقراري تعامل با 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 

براي تاسيس spv براي انتشار توكن عنوان كرد.

عضو كميسيون انرژی مجلس، س��ازو كار خريد و فروش 
نفت در بورس را ضد رانت و كامال در خدمت شفافيت خواند 
و گفت: اگر قرار است فروش نفت به بخش خصوصی واگذار 
شود، زيرساخت های قوی در بازار سرمايه به خوبی اين امكان 
را فراهم آورده است . بهروز نعمتی در گفت وگو با سنا، اظهار 
كرد: با توجه به شرايط فعلی تحريم و مشكالت پيش روی 
صنعت نفت، مجلس و دولت اقداماتی را در زمينه فروش نفت 
در دستور كار دارند و راه های متعددی را پيش بينی كرده اند 

كه يكی از روش ها برای فروش نفت، بورس انرژی است.
سخنگوی هيات رييسه مجلس افزود: اگر قرار است فروش 
نفت به بخش خصوصی واگذار شود، اين موضوع بهتر است 

در فضايی بسيار شفاف و از طريق بورس بايد صورت  گيرد.
عضو كميسيون انرژی مجلس با اشاره به اعتماد دولت به 
بخش خصوصی اظهار داشت: دولت بايد به بخش خصوصی 
اين اطمينان را بدهد كه فروش نفت فقط برای يك زمان 
محدود و خاص نيست و از لحاظ زمانی محدوديتی برای 
عرضه نخواهد گذاشت. در اين صورت است كه شركت های 

خصوصی راحت تر می توانند به بازار نفت ورود پيدا كنند.
نعمتی به تجربه ديگر كش��ورها در اين زمينه اشاره كرد و 
افزود: بايد به اين نكته توجه داشت در فضايی كه همه دنيا 
معامالت خود را از طريق بازار سرمايه و بورس انجام می دهند 
و تجربيات خوبی هم به دست آورده اند، ما نيز به اين سمت 

حركت كرده و معامالت خود را در بورس انجام دهيم . وی 
سپس به برخی سخنان غير رسمی درباره معامله نفت در 
پشت درهای بسته، پشت كريدورها و تاثير آن بر ثبات بازار 
اشاره كرد و گفت: بيژن زنگنه وزير نفت و ديگر دوستان در 
وزارت نفت بارها در جلسات كميسيون انرژی با صراحت و 
شفافيت بر اين مساله تاكيد كرده اند كه هرگز با هيچ كس 
در پستوها مذاكره نمی كنند و عرضه نفت در بورس از ثبات 
كامل برخوردار خواهد بود. عضو كميسيون انرژی مجلس 
در پايان تصريح كرد: خريد و فروش نفت در بورس، در كنار 
رونق بخشی به اين بازار در روزهای تحريم، باعث خواهد شد 
بحث شفاف سازی و حذف رانت ها نيز به  خوبی مديريت شود.

نوآوري

ديدگاه

     محمد همتي:   متاسفانه بازارگردان ها به صورت حرفه اي اقدام به فعاليت نمي كنند و صرف اينكه يك 
صندوق بازارگرداني راه اندازي و مقداري سهام به صندوق منتقل مي شود، عنواني در قالب بازارگردان 
به خود اختصاص مي دهند. ركن بازارگرداني نبايد در روند داد و ستد سهام دخالتي داشته باشد و فقط 
در موقعيت هايي كه سهام احتياج به حمايت دارد مورد حمايت قرار گيرد و در نقطه مقابل زماني كه 

سهام شركتي بيش  از ارزش قيمت گذاري شده، مي بايست فروش توسط بازارگردان صورت بگيرد

برش
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رنج صادركنندگان صنايع غذا يي

حفظروندصادراتمقدمبربازگشتارزصادراتیشرطموفقيتسازوكارويژهمالياروپا

تعادل|
چالش هاي صنايع غذايي چيس��ت و فعاالن صنايع 
غذايي چه مي گويند وخواس��ته شان چيست؟ شايد 
مهم ترين چالش صناي��ع غذايي در س��ال جاري را 
بتوان صدور بخشنامه هاي متضاد ومتناقضي عنوان 
كرد كه بيشترين آسيب را به اين صنايع زده و نه تنها 
باعث از دست رفتن بازار هاي صادراتي آنها شده، بلكه 
واردات اين بخش را نيز با مشكل مواجه ساخته است. 
البته اگرچه آماره��ا حكايت از ص��ادرات 2 ميليارد 
و 510 ميليون دالري تا پايان فصل س��وم س��ال 97 
صنايع غذايي دارد، اما به گفت��ه فعاالن اين صنعت، 
چنانچه اعمال محدوديت ها همچنان ادامه دار باشد، 
بازارهاي صادراتي از دست خواهد رفت. از نگاه فعاالن 
حوزه صنايع غذايي، »محدوديت ه��اي صادراتي«، 
»تخصي��ص ارز 4200 توماني ب��ه واردات كاالها«، 
»بروكراسي هاي زائد در روند ثبت سفارشات«، »پيمان 
س��پاري ارزي« و همچنين »چالش برندس��ازي« از 
جمله مهم ترين موانع و چالش هايي به شمار مي روند 
كه اين صنعت را رنج مي ده��د. چراكه به گفته آنها، 
سياس��ت هاي غل��ط ارزي دولت از يكس��و و اعمال 
ممنوعيت هاي دوره اي در روند صادرات، عمال زمينه 
را براي ايجاد رانت و قاچاق محصوالت غذايي فراهم 
كرده است.حال اين پرسش مطرح است كه براي حل 
اين مشكالت چه بايد كرد؟ علي شريعتي مقدم، عضو 
اتاق بازرگاني تهران در اين باره به »تعادل« مي گويد: 
در گام نخس��ت، تخصي��ص ارز 4200 توماني بايد از 
چرخه تجارت خارجي ايران حذف گردد تا زمينه رانت 
و قاچاق برچيده شود. اما درگام بعدي، دولتمردان بايد 
با اعمال سياست هاي منطقي، موانع و محدوديت هاي 

صادراتي را از پيش پاي صادركنندگان بردارند.
دي همين حال، مهدی صادقی نيارکی، مديرکل دفتر 
صنايع غذايی، دارويی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نيز از تدوين س��ند راهبردی صنعت غذا در 

کشور خبر مي دهد.

   صنايع غذايي به روايت آمار
بررس��ي هاي آماري نش��ان مي دهد، صنايع غذايي 
باالترين سهم را در ايجاد اش��تغال در كشور داشته؛ 
به طوري كه صنايع مواد غذايي به تنهايي 16.8 درصد 
از كل اش��تغال صنعتي كشور را از آن خودكرده اند. از 
طرفي، آمار اعالم��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ميزان صادرات صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي طي 
9 ماه منتهي به آذر سال جاري را به لحاظ وزني حدود 
1.7 ميليون تن و از نظر ارزشي حدود 2 ميليارد و 510 
ميليون دالر عنوان مي كند، كه نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته به ترتيب 6.2 و4.62 درصد افزايش 
داشته اس��ت. اين در حالي است كه با توجه به ارزش 
حدود 30.5 ميلي��ارد دالري كل صادرات غير نفتي 
كشور )بدون احتس��اب ميعانات گازي( طي 9 ماهه 
نخست سال 1397، س��هم صادرات صنايع غذايي، 
دارويي و بهداشتي از اين مقدار، به لحاظ وزني حدود 
2.1 درصد و از نظر ارزش��ي حدود 8.23 درصد است 
كه نش��ان از تش��كيل زنجيره ارزش در اين صنايع و 
صادرات كااله��ا با ارزش افزوده باالتر دارد. همچنين 
مطابق آمارها، 16 كشور وارد كننده محصوالت صنايع 
غذايي، دارويي و بهداشتي بيش از 10 ميليون دالر از 
ايران واردات داش��ته اند كه در اي��ن ميان، 48 درصد 
از كل صناي��ع غذايي صادراتي ايران، به كش��ورهاي 
»عراق«، »افغانس��تان« و »ام��ارات متحده عربي« 

صادر شده است.

»فرآورده هاي لبني و بستني، ش��يريني و شكالت، 
زعفران، رب گوجه فرنگي، آبميوه و كنسانتره، خوراك 
دام، طيور و آبزي��ان، خميرماي��ه، ماكاروني، عصاره 
ش��يرين بيان، آرد گندم، فرآورده هاي سيب زميني، 
شوينده ها، انواع دارو« عمده ترين كاالهاي صادراتي تا 
پايان فصل سوم از سال 97 هستند. تعداد واحدهاي 
داراي پروانه بهره ب��رداري از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در بخش صنايع غذايي، دارويي و بهداش��تي 
تا پايان آذرماه، 11هزار و 433 واحد توليدي با حجم 
س��رمايه مجوز دار حدود 345.8 هزار ميليارد ريال و 
همچنين اشتغال حدود 453 هزار نفر گزارش مي شود. 
همچنين بر اساس اطالعات حاصله از سامانه مديريت 
فرآيند هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم 
بخش صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي از نظر تعداد 
واحد هاي توليدي حدود 13.2 درصد، از نظر ميزان 
سرمايه مجوز ثبت شده حدود 12.4و از نظر اشتغال، 
ح��دود 17.4 درصد از كل صنعت ب��وده كه حاكي از 
اشتغالزايي اين بخش اس��ت. ميزان توليد كاالهاي 
منتخب مرتبط با صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي 
نيز تا پايان آذرماه سال جاري، در بخش توليد روغن 
نباتي حدود 1.2 ميليون تن، در بخش توليد داروهاي 
انساني حدود 26 ميليارد عدد و در بخش توليد پودر 

شوينده حدود 504 هزار تن بوده است.
در همين رابطه، مديرکل دفتر صنايع غذايی، دارويی و 
بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای 
صنعت غذايی در کشور را حائز اهميت دانست و گفت: 
دو درص��د ارزش وزن��ی صادرات غيرنفتی و هش��ت 
درصد از ارزش صادرات کشور، به حوزه صنايع غذايی 
برمی گردد و خوشبختانه زنجيره ارزش در اين صنعت 
کامل شده و خام فروشی نداريم؛ به نحوی که به لحاظ 
دانش فنی و تکنولوژی، وضعيت بی نظيری را تجربه 

می کنيم.
به گفته مهدی صادقی نيارکی، بيش از 27 دس��تگاه 
دولتی، در صنعت غذا مداخله می کنند؛ اگرچه بيش 
از 95 درصد فعاليت های اين صنعت، از سوی بخش 
خصوصی ساماندهی می شود. او افزود: سازمان های 
بسياری در حوزه نظارت و قانونگذاری بر صنعت غذا 
حضور دارند و به همين دليل است که دخالت ها در اين 
حوزه، بسيار باال بوده و بعضًا مشکالتی را برای فعاالن 
اين حوزه فراهم م��ی آورد؛ چرا که دليل اين موضوع، 
نگرانی بيش از حد حاکميت و سياستگذاران در مورد 
امنيت غذايی است. اين مقام مسئول در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از تدوين س��ند راهبردی صنعت غذا  
خبر داد و خاطرنش��ان کرد: امروز صنعت غذا برنامه 
راهبردی داشته و افق چشم انداز آن نيز کاماًل مشخص 
است؛ اما اکوسيستم ها بايد دست به دست هم بدهند تا 
بتوان وضعيت مناسبی را برای اين صنعت رقم زد. اين 
در شرايطی است که 17 مورد از سوی وزارت صنعت 
برای پيشبرد اهداف اين صنعت احصاء شده که همه 
بايد هم راستای هم، حرکت نمايند تا بتوان به موفقيت 

دست يافت.

   محدوديت هاي صادراتي صنايع غذايي
حال اگرچه بررسي هاي آماري نشان از رشد صادراتي 
صناي��ع غذاي��ي دارد، اما فعاالن ح��وزه اين صنعت 
از چالش ه��اي و موانعي كه پيش روي صادراتش��ان 
وج��ود دارد، گله مندند. در همي��ن رابطه، يك عضو 
هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران مي گويد كه 
صنايع غذايي جدا از صنايع ديگر نيس��ت و از صنايع 
پيشرو به حساب مي رود. از همين جهت، مشكالتي 

كه براي ساير صنايع وجود دارد براي اين صنايع نيز 
ايجاد رنج و محدوديت مي كن��د. اما صنايع غذايي، 
صنايع استراتژيك محسوب مي شوند كه به واسطه 
سياست هاي غلط ارزي دچار آسيب و اختالل شده اند. 
علي شريعتي مقدم در گفت وگو با »تعادل« مي گويد: 
از ابتداي اجراي سياس��ت هاي ارزي دولت با وجود 
هشدار هاي بخش خصوصي، شاهد قاچاق محصوالت 
دامي و صنايع غذايي بوده و هستيم. اما اين مشكالت 
زماني به اوج خود رس��يد ك��ه ارز دولتي به كاالهاي 
اساسي اختصاص يافت؛ كه از دو جهت به بازار داخلي 
اين صنايع آس��يب زد. نخس��ت اينكه تخصيص ارز 
دولتي زمينه ايجاد رانت را به وجود آورد و دوم اينكه، 
با اينكه كاالهاي اساس��ي ب��ا ارز 4200 توماني وارد 
كشور شدند، اما با تورم قيمتي ساير كاالها همراه شد. 
اين موضوع باعث شد كه در عمل تاثير مثبت اقدامات 
دولت براي مردم احس��اس نش��ود و تنها منابع ملي 

كشور اتالف شود. 
به گفته او، واردات كاالهاي اساسي با ارز دولتي نه تنها 
قيمت ها را پايين نياورد، بلكه توزيع آن نيز با مشكالتي 
همراه بود؛ براي دريافت اين كاالها صف هاي طويلي 
ايجاد ش��د. اگر به همين ترتيب سياست هاي دولت 
ادامه يابد، به س��مت اقتصاد كوپني مي رويم. اما در 
عين حال، شريعتي مقدم پيش��نهاد مي كند كه در 
گام نخست تخصيص ارز دولتي به واردات از گردونه 
تجارت حذف ش��ود و ارز مصرفي تمام��ي كاالها با 
نرخ آزاد به دس��ت متقاضيان برسد. از نگاه اين فعال 
اقتص��ادي، در گام بعدي، منابع��ي را كه دولت براي 
كمك به اقشار آسيب پذير در نظر گرفته، به صورت 
مستقيم و با اس��تفاده از دولت الكترونيك به دست 

دهك هاي پايين درآمدي برساند.
اما اين صنعت، با مشكالت ديگري دست به گريبانند 
كه مي توان به موضوع »ثبت سفارش��ات و تخصيص 
ارز« اشاره كرد. در همين رابطه، عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران مي گويد: متقاضيان براي واردات 
تجهيزات يا مواد اوليه مورد نياز خود، دچار بروكراسي 

اداري تاييد ثبت سفارش��ات و ني��ز فرآيند پيچيده 
تخصيص ارز هس��تند. اين در حالي است كه صدور 
بخشنامه هاي جديد وخلق الساعه، نه تنها بخشنامه 
قبلي را پيچيده تر مي كرد، بلكه بعضا در تضادو تناقض 
با آنه��ا بود. از اين رو، همچنان فع��االن اقتصادي در 
بالتكليفي به سر مي برند و هر لحظه بيم آن را دارند 
كه بخشنامه جديدي صادر شود تا بار ديگر فعاليتشان 

را محدود كند. 
از سوي ديگر، محدوديت هاي صادراتي كه با صدور 
بخشنامه هاي مختلف صادر شد، باعث كمرنگ شدن 
چه��ره برندهاي ايراني در بازار هاي جهاني ش��د. در 
همين رابطه، ش��ريعتي مقدم توضي��ح مي دهد: در 
سال جاري شاهد اين بوديم كه دولت جلوي صادرات 
بسياري از كاالهاي غذايي را گرفت، همين امر باعث 
از دس��ت رفتن بازار هاي جهاني ش��د. بازارهايي كه 
طي ت��الش و طي زمان طوالني به دس��ت آمده بود، 
يك شبه و با صدور بخشنامه هاي غير كارشناسي از 
دس��ت رفت. نمونه آن را مي توان در ممنوعيت هاي 
صادرات��ي محصوالتي چ��ون »رب، گوجه فرنگي يا 

مرغ«مشاهده كرد. 
اما مس��اله ديگر، »الزام پيمان س��پاري ارزي« است 
كه همواره مورد انتقاد بخش خصوصي بوده اس��ت. 
بخش خصوصي البته مخالف بازگش��ت ارز حاصل 
از صادرات نيس��ت؛ چراكه اعتقاد كلي بر اين اس��ت 
كه بدون بازگش��ت ارز كه سرمايه در گردش فعاالن 
اقتصادي اس��ت، ادامه حيات آنها ممكن نيست. به 
گفته شريعتي مقدم، مخاطب 80 درصد بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، صنايعي است كه در اختيار دولت 
است و بيشترين سهم چرخه ارزي كشور مربوط به اين 
بخش است. اما با توجه به اعمال تحريم ها، بازگشت 
ارز براي شركت هاي خصولتي يا غيرممكن شده يا با 
پيچيدگي هايي همراه شده است. او ادامه مي دهد: اين 
در حالي است كه دولت با ايجاد فشار براي بازگشت 
ارز، باعث ايجاد محدوديت و چالش هاي متعدد براي 

فعاالن بخش خصوصي شده است. 

   جاي خالي برندسازي 
ديگر موضوعي كه در حوزه صادرات صنايع غذايي به 
عنوان چالش مي توان از آن ياد كرد، موضوع برندسازي 
است. به گفته رييس اتاق بازرگاني تهران، همان مقدار 
كه در برندس��ازي بخش هاي مختلف صنايع غذايي 
خوب عمل كرديم و رشد داشتيم، در بحث برندسازي 
براي ميوه و سبزيجات هنوز عقب هستيم و نتوانسته ايم 
برندهايي جهاني ايجاد كنيم. مسعود خوانساري معتقد 
است كه با ظرفيت هايي كه در داخل كشور وجود دارد، 
مي توان شركت ها و برندهاي معتبري ايجاد كرد. او با 
بيان اينكه صنايع غذايي در اين س��ال ها رشدي قابل 
توجه داشته و توانسته اند در بازارهاي خارجي حضور 
يابند، در جشنواره برترين هاي صنايع غذايي در اتاق 
ايران، گفت: »كارآفرينان فع��ال در صنايع غذايي«، 
»نگاه صادراتي« و »رقابت پذيري«، از مهم ترين داليل 
رشد اين صنعت به شمار مي آيد. به گفته خوانساري، 
صنايع غذايي مانند صنايع كاشي و سراميك، صنعتي 
بود كه توانست در رقابت رشد كند. رييس كميسيون 
كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران اما معتقد است 
كه در دنياي تجارت، 2 مقوله »كيفيت« و »قيمت« از 
شاخص هاي رقابت پذيري است و اين مساله نه تنها در 
بازارهاي خارجي، بلكه شاخص هايي قابل توجه براي به 
دست آوردن بازارهاي داخلي نيز به شمار مي آيد. كاوه 
زرگران هم در اين جشنواره طي اظهاراتي گفته بود كه 
كشورهايي كه در زماني به خاطر جنگ داخلي و شرايط 
بحران��ي، محصوالت ايراني را خري��داري مي كردند، 
كم كم واحدهاي توليدي خود را راه اندازي خواهند كرد 
و به اين ترتيب، بازارهاي صادراتي صنايع غذايي ايران 
كاسته خواهد شد. او با اشاره به شرايط اقتصادي كنوني 
كه افزايش هزينه توليد را به دنبال داشته، عنوان كرده 
كه در اين شرايط خيلي از كارخانه ها دچار زيان انباشته 
شده اند، اما همچنان مراقب قيمت و كيفيت محصوالت 
خود هستند. اين درحالي است كه در شرايط كنوني، 
دستورالعمل ها و بخش��نامه هاي متعدد، باعث شده 

است اين صادرات محدود شود.

طبق اعالم مقام هاي اروپايي، سازوكار ويژه مالي اتحاديه 
اروپا براي ارتباط با ايران احتماال تا امروز )پنج شنبه( به 
ثبت  مي رسد؛ اقدامي كه به معناي راه اندازي رسمي اين 
نهاد مالي است. سليمي معتقد است موفقيت SPV به 
همدلي دولت و ساير قوا با بخش خصوصي بستگي دارد. 
نوع واكنش وزارت خزانه داري امريكا و تصميم بانك هاي 
اروپايي در سرنوشت SPV نيز تاثيرگذار است. به گزارش 
پايگاه خبري اتاق ايران، يك عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مي گويد: از 
زمان خروج امريكا از برجام تا به امروز بخش خصوصي 
در كنار دولت از هر فرصت و ظرفيتي براي حفظ برجام 
بهره گرفته و بطور مستمر در ديدار با هيات هاي تجاري 
اروپايي، از اهميت مراودات اقتصادي كشورهاي اروپايي 

و ايران گفته است.
به گفته حسين سليمي از همان اول كشورهاي اروپايي 
با توجه به اينكه ايران تاكيد ك��رده ماندنش در برجام 
منوط به اين اس��ت كه منافعش تأمين شود به دنبال 
راه حلي بودند و SPV يكي از همين راه حل ها اس��ت. 
SPV تجربه اي است كه براي اولين بار مطرح شده و براي 
همين بيشتر كشورها از پذيرفتن ميزباني آن سرباز زدند. 
نپذيرفتن ميزباني براي سازوكار مالي از طرف فرانسه، 

بلژيك و اتريش در اين قالب معنادار است.
بر اس��اس گزارش هاي غيررس��مي، قرار اس��ت نهاد 
مديريت كننده SPV در فرانس��ه تأسيس شود و يك 
مدير آلماني براي اداره آن منصوب شود. انگليس هم به 
عنوان يكي از كشورهاي باقي مانده در برجام، سهامدار 
اين شركت حقوقي خواهد بود. SPV در عمل شركتي 
است كه وظيفه تسويه حساب ميان شركت هاي بدهكار 

به ايران و طلبكار از ايران را بر عهده خواهد داشت.
اما به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران، هنوز جزييات و نحوه اجرايي 
شدن SPV مشخص نيست و براي همين ما نمي توانيم 
درباره روند اجرايي ش��دن آن اظهارنظر دقيقي داشته 
باشيم و گفته هاي ما بر مبناي گمانه زني ها است. طي 
هفته هاي اخير، ترديدها در ايران درباره »سازوكار ويژه 

مالي« اتحاديه اروپا )SPV( افزايش يافته اس��ت. اين 
ترديدها هم به دليل تأخير در راه اندازي SPV اس��ت و 
هم ناشي از دلس��ردي به خاطر تحليل هايي كه نشان 
مي دهد اين مكانيسم، احتماال فعال صادرات نفت ايران 
به اروپا را مديريت نخواهد كرد و به مبادالت كاالهاي 
بشردوستانه محدود خواهد بود؛ مكانيسمي كه از آن 
 )H-SPV( »با عنوان »سازوكار ويژه مالي بشردوستانه

ياد مي شود.
 H-SPV س��ليمي درباره اينكه چقدر اجرايي ش��دن
به عنوان گام نخس��ت مي تواند ب��ه SPV كمك كند؟ 
مي گويد: در ش��رايط حاضر ممكن اس��ت م��راودات 
به صورت تهاتر يا اعتباري يا با الگوي مورد پذيرش ديگر 
طرفين انجام شود. واردات كاالي سرمايه اي با مشكل 
روبرو اس��ت. البته ما در ش��رايط حاضر هم از كاالهاي 
بشردوستانه استفاده مي كنيم و گفته مي شود كه غذا 
و دارو تحريم نيس��ت. اما بايد در اين گام دس��تگاه ها، 
تكنولوژي ها و مواد اوليه اي كه در حوزه غذا و دارو مورد 
استفاده قرار مي گيرد، هم مورد گفت وگو و مذاكره باشد.

 H-SPV و SPV آيا ممكن اس��ت كه امريكا در مسير
مشكالتي را به وجود بياورد؟ سليمي پاسخ مي دهد: 
امريكا منتظر پيشنهاد اتحاديه اروپا و سه كشور بزرگ 
اروپايي در قبال سازوكار مالي اتحاديه اروپا با ايران است. 
اگر متوجه باش��د كه اين س��ازوكار به دنبال دور زدن 
تحريم هاست حتمًا در برابر آن مانع تراشي مي كند. او 
ادامه مي دهد: البته مساله ديگر بانك هاي اروپايي است. 
اگر آنها فكر كنند كه اين هم��كاري در نهايت آنها را با 
ريسك بااليي مواجه مي كند، از همكاري سر باز مي زنند.

او مي گويد: نوع واكنش وزارت خزانه داري امريكا هم در 
برابر SPV مهم است. بايد كشورهاي اروپايي و در رأس 
آن اتحاديه اروپا و SPV بتوانند تعامل خود را از طريق 
گفت وگو با اوفك حفظ كنند. قبال هم اتفاق افتاده بود 
كه اتحاديه اروپا براي اخذ مجوز صدور كاال به ايران نظر 

موافق اوفك را جلب كرده بود.
برخي معتقدند موفقيت SPV نيازمند آن اس��ت كه 
ش��ركت هاي صادركننده و وارده كننده از طرف ايران 
و اتحاديه اروپا وارد اين سازوكار شوند و بخواهند از اين 
فرصت استفاده كنند. سليمي در پاسخ به اين پرسش 
مي گويد: بخش خصوصي واقعي اگر به اندازه امروز در 
گذشته هم فعال بود شايد اثرات و ابعاد تحريم ايران تا 

به اين اندازه نبود.
به گفته سليمي، سازوكار ويژه مالي در عمل براي اين 
تدوين ش��ده تا بنگاه هاي كوچك و متوس��ط ايراني و 
اروپايي باهم تعامل داش��ته باشند ولي در عمل بخش 

خصوصي ايران با مشكالتي مواجه است.
او ادامه مي دهد: اين مشكالت بيشتر به شرايط داخلي 
ايران برمي گردد. دخالت دولت در اقتصاد و تنگ شدن 
عرصه فعاليت بر بخش خصوصي مانع بزرگي بر سر راه 
بخش خصوصي است. مساله دوم موانع و مشكالت ارزي 
اس��ت. او معتقد است: دولت بايد زمينه فعاليت بخش 
خصوصي و فعاليت كارپردازهاي ارزي را فراهم كند. در 
گذشته همين كارپردازها فرصت خوبي براي فعاليت 
بخش خصوصي و صادركننده ها بودند. اما در شرايط 
حاضر زمينه فعاليت و ارتب��اط آنها با بانك هاي خارج 
قطع  شده است.سليمي مي گويد: ما نبايد كاري كنيم 
كه بانك هايي مثل بانك خاورميانه يا هر موسسه مالي كه 
تحريم نيست مشمول ريسك باال شود. بايد دولت جلوي 
برخي از اقدامات ريسك پذير را بگيرد تا اين فرصت ها 
را از دست ندهيم. او موفقيت SPV را در اين مي داند كه 
صنايع و بنگاه هاي كوچك و متوسط بتوانند با همتاي 
اروپايي خود تعامل كنند و بايد جلوي هر نوع مانع تراشي 
گرفته شود؛ اقدامي كه به همكاري دولت، مجلس و قوه 

قضاييه و ساير نهادها نياز دارد.

عضو هي��ات نمايندگان ات��اق تهران گف��ت: موانع 
تج��ارت در ماه ه��ای اخير بيش از هر چيز ناش��ی از 
آيين نامه ها و دس��تورات باال دستی است. به عنوان 
مثال، مجموعه های پايين دس��ت مثل گمرك بايد 
خود را با مقررات باالدستی تنظيم كنند در حالی كه 
اين مقررات در غالب بخش��نامه ها بطور مداوم تغيير 
می كند. هر نوع روان س��ازی و آزادس��ازی بايد از باال 
انجام ش��ده و كار از باالدست س��رعت بگيرد. عباس 
آرگون ادامه داد: س��ال جاری س��ال بس��يار سختی 
برای بازرگانی كشور بوده است. ما در حوزه واردات و 
صادرات با صدور بخشنامه های متعدد مواجه شديم 
كه هماهنگی با آن در مدت زمان كوتاهی مس��تلزم 
صرف يا به عبارت بهتر هدر دادن وقت و هزينه است. 
آرگون گفت: صدور اين بخشنامه ها باعث شد در عمل 
كاال ش��ش ماه در گمرك بماند. از طرفی تامين مالی 
بر اساس پيش بينی بازرگانان و برنامه ريزی های آنها 
پيش نرفته و بنگاه ها از اين منظر دچار مشكل شده اند. 
موضوع ديگر آن است اگر در گذشته برای واردات صد 
واحد كاال، صد واحد پول نياز داشتيد اما اكنون برای 
همان حجم كاال به دو برابر مبلغ پول نياز داريد. اين 
باعث شده در عمل حاشيه سود بنگاه ها كاهش پيدا 

كند و تامين نقدينگی هم مشكل شده است.
به گزارش پايگاه خب��ری اتاق تهران، او افزود: دولت 
در س��ال جاری تالش ك��رد با ممنوعي��ت واردات 
بعضی كاالها به ظاه��ر از توليد داخلی حمايت كند 
و در همين زمينه، يك بخش��نامه برای عدم واردات 
كاالهايی كه مش��ابه توليد داخلی دارد صادر كرد. از 
آن سو، در بخش��نامه های ديگر واردات ديگر كاالها 
آزاد ش��د، در حالی كه اي��ن رويه آس��يب زننده به 
تجارت كش��ور بايد اصالح ش��ود چراكه صدور اين 
آيين نامه ها ناشی از بالتكليفی و عدم ثبات رويكرد 
اقتصادی دولت اس��ت. اين عض��و هيات نمايندگان 
اتاق تهران ادامه داد: ذائقه مصرف كننده، حمايت از 
توليد داخل، رقابت پذي��ری و انحصار در بازار عوامل 
اثرگذار در ممنوعيت و آزادسازی بعضی كاالهاست 

ك��ه در راهكارهای دولت به آنها توجهی نمی ش��ود. 
در واق��ع، دولت در نظر نمی گيرد كه برای حمايت از 
توليد داخل بايد زمينه صادرات محصوالت ايرانی و 
بهبود كيفيت آن را فراهم كرد نه اينكه با ممنوعيت 
واردات هر نوع رقابت را از بين برد. محدوديت واردات، 
كشور را در سال آينده دچار كمبود مواد اوليه الزم در 
صنعت خواهد كرد.آرگون گفت: پيمان سپاری ارزی 
از ديگر س��نگ اندازی های دولت در مسير صادرات 
است و بانك مركزی درحالی از پيمان سپاری ارزی 
می گويد و صادركنندگان را مكلف به آن می كند كه 
هيچ صادركننده ای چاره ای جز بازگرداندن ارز خود 
به داخل كشور ندارد اما مسائلی مثل مشكل فروش، 
حمل كاال و گشايش اسناد اعتباری باعث شده انتقال 

پول به راحتی ممكن نشود. 
او افزود: به نظ��ر من به جای ايجاد اين محدوديت ها 
بايد دي��د آيا صادر كننده ش��رايط الزم و كافی برای 
بازگش��ت ارز را دارد يا نه و اگر ارز حاصل از صادرات 
بازگشت داده نشده، چه دليلی دارد. بديهی است كه 
بعضی افراد س��ودجو ممكن است از موقعيت كنونی 
سوءاستفاده كنند اما نبايد به خاطر خطای بخشی، 
كل جامع��ه صادركنندگان ايرانی را دچار مش��كل 
كرد. صادرات يك فرايند دايم و مس��تمر است و اگر 
بازاری از دست رود، ورود دوباره به آن ساده نخواهد 
بود. ضربه به صادرات درواقع ضربه به اشتغال كشور 
اس��ت بنابراين به نظر می رس��د بايد حفظ بازارهای 
صادراتی و روند صادرات را به جای بازگش��ت ارز در 

اولويت قرار داد.
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شرط مهار بازار كاالهاي 
اساسي چيست

 فشار بانك ها 
بر توليدكنندگان

قيمت آهن باال رفت

يك عض��و اتاق بازرگاني تهران معتقد اس��ت؛ تا 
زمان��ي كه بازار ارز به س��مت تك نرخي ش��دن 
حركت نكند، بس��ياري از مش��كالتي كه امروز 
در حوزه تأمين كاالهاي اساس��ي به وجود آمده 

ادامه دار خواهد بود. 
سيد رضي حاجي آقاميري در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: ما از ابتداي اجرايي ش��دن اين طرح 
ني��ز پيش بيني كرده بوديم ك��ه چنين اتفاقاتي 
رخ خواه��د داد. زيرا وقتي ام��كان تغيير نرخ ارز 
در بازار داخلي وجود داش��ته باشد، اين تحوالت 

محتمل است.
وي ادامه داد: وقتي ي��ك واردكننده ارز 4200 
توماني مي گيرد، ام��ا مي تواند محصول را با نرخ 
نيمايي عرضه كند يك اختالف قيمت دو برابري 
شكل گرفته و همين مساله قيمت تمام شده كاال 

را افزايش مي دهد. 
اگر اين موضوع از دايره انصاف خارج شود نرخ ها 
ام��كان باالتر رفتن نيز پي��دا مي كنند. اين عضو 
اتاق بازرگاني با بيان اينكه تنها پيشنهاد و راهكار 
كوتاه م��دت موجود در ش��رايط اقتصادي فعلي 
تك نرخي شدن ارز اس��ت، اظهار كرد: حتي اگر 
قيمت ها در شرايط تك نرخي از ارز رسمي باالتر 
رود نيز امكان تصميم گي��ري دقيق و نظارت بر 

فعاليت ها به وجود مي آيد. 
ما حتي به دولت پيشنهاد داديم كه اگر قصد دارد 
نرخ ارز رسمي را حفظ كند، الاقل نرخ بازار نيما و 
سنا و بازار آزاد را يكي كند تا مشكالت اينچنيني 

به وجود نيايد.
آقاميري با اشاره به شكل گيري رانت در بازارهاي 
بدون نظارت، گفت: وقتي امكان دريافت ارز ارزان 
پيش بيايد برخي افراد تالش مي كنند با استفاده 
از رانتي كه دارند به اين منابع دست يابند و همين 

امر بستر سودجويي را فراهم مي كند.
 او با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن وتجارت به 
عنوان ارايه دهنده اين مجوزها بايد شرايط را براي 
نظارت فراهم كن��د، گفت: قطعا فرايند واردات و 
ارز تخصيص يافته به كاالهاي اساس��ي با مجوز 
اين وزارتخانه و در چارچوب ثبت سفارش انجام 
شده است، از اين رو بطور دقيق مي توان مشخص 
كرد چه افرادي چه ميزان ارز دريافت كرده اند و 

عملكردشان چگونه بوده است. 
در نهاي��ت اما تا زماني كه ن��رخ ارز با يك تعيين 
تكلي��ف نهايي رو به رو نش��ود، احتمال به وجود 

آمدن مشكالت اينچنيني وجود خواهد داشت.

ایس�نا|معاون خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران با بيان اينكه واحدهای توليدی در ايران 
10 برابر دنيا س��ود بانكی پرداخت می كنند، 
گفت: با ش��رايط توليدی كه در كش��ور وجود 
دارد، پرداخ��ت چنين س��ودهايی به بانك ها 
صحيح نيس��ت. بيژن پناهی زاده ب��ا انتقاد از 
عملكرد بانك ها در مواجهه با واحدهای توليدی 
اظهار كرد: ش��رايط اقتصادی كنونی شرايط 
بس��يار حساسی اس��ت و بانك ها نبايد در اين 
شرايط بسيار حس��اس به واحدهای توليدی 

فشار وارد كنند. 
او با بيان اينكه باي��د اصل بر آرامش اقتصادی 
واحدهای توليدی باشد، افزود: در اين شرايط 
جن��گ اقتص��ادی قرار نيس��ت ت��ا بانك ها با 
عملكردش��ان، واحده��ای تولي��دی را از 
 ادامه فعاليت ه��ا باز دارند و آنه��ا را نا اميد و 

مأيوس كنند.
مع��اون خانه صنعت، مع��دن و تجارت با بيان 
اينك��ه بايد به واحدهای تولي��دی آرامش داد 
تا بتوانند در اين ش��رايط نسبت به توليد اقدام 
كنند، تصريح كرد: بيشتر مشكالت واحدهای 
توليدی به دليل تصميمات غير كارشناس��ی 
بوده كه برای آنها اتخاذ ش��ده اس��ت و در اين 
زمينه بانك ها نبايد فشار را بر توليدكنندگان 

بيشتر كنند.
او بيان ك��رد: واحدهای توليدی با مش��كالت 
فراوان��ی در بحث تأمين مواد اوليه، منس��وخ 
بودن خطوط توليد، مشكالت تأمين اجتماعی 
و… مواجه هس��تند و اينك��ه بانك ها در اين 
ش��رايط حس��اس پا بر گلوی توليدكنندگان 
بگذارند، درست نيس��ت. معاون خانه صنعت، 
معدن و تجارت خاطرنشان كرد: بانك ها بايد 
با واحدهای توليدی همكاری الزم را داش��ته 
باش��ند تا آنه��ا بتوانند در اين ش��رايط جنگ 

اقتصادی نسبت به توليد اقدام كنند.

تس�نیم|رييس اتحاديه فروشندگان آهن با 
بيان اينكه رقابت خريداران در بورس كاال باعث 
رشد 200 تومانی قيمت آهن شده است، گفت: 
هم اكن��ون در بازار آهن هر كيلو ميلگرد و آهن 
با قيمت 3700 تا 3800 هزار تومان به فروش 
می  رس��د. محمد آزاد با اشاره به اينكه در حال 
حاضر عرضه آهن بيش از تقاضای بازار اس��ت، 
اظهار كرد: در ماه های پايانی سال ساخت و ساز 
رش��د پيدا كرده و همين امر عاملی می شود تا 
بازار خريد و فروش آهن رونق داش��ته باشد. او 
با بيان اينكه رقابت خري��داران در بورس كاال 
باعث رشد 200 تومانی قيمت آهن شده است، 
افزود: هم اكن��ون در بازار آهن هر كيلو ميلگرد 
و آهن با قيمت 3700 تا 3800 هزار تومان به 
فروش می  رس��د. رييس اتحاديه فروشندگان 
آهن تصريح كرد: با نزديك شدن ماه های پايان 
سال كارخانجات نيازمند نقدينگی بوده و همين 
موضوع عاملی می ش��ود تا رشد عرضه در بازار 

اتفاق بيفتد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

بیژن زنگنه به اظهارات مطروحه در نامه منتسب به 72 نماینده مجلس واكنش نشان داد 

وزیر نفت: راهی جز افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی نداریم 

پاسخ های زنگنه به افكار عمومی 
گروه انرژی|

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در نخستن واكنش به نامه ای 
منتسب به 72 نماینده مجلس كه اتهاماتی را علیه وزارت 
نفت و شخص وزیر مطرح كرده است عنوان كرد: »مطالبی 
كه در نامه نمایندگان منتشر شد اتهام بود، اما فعاًل بنا داریم 

تا جواب افكار عمومی را بدهیم.«
عصر روز سه شنبه نامه ای روی خروجی برخی رسانه های 
جری��ان اصولگرا قرار گرفت كه منتس��ب به 72 نماینده 
مجلس بوده و خطاب به س��ران 3 قوه نوش��ته شده بود. 
این نامه ابتدا با فهرس��ت امضاكنندگان انتشار یافت اما 
با گذش��ت چند س��اعت، خبرگزاری های جریان اصلی 
فهرس��ت امضا كنندگان را از خبر حذف كردند. مضمون 
اصلی نامه را می توان زیر سوال بردن عملكرد وزارت نفت 
در قبال قراردادهای خارجی با كشورهای مختلف خالصه 
كرد. در این نامه برخی ادعاها مطرح شده بود كه تاكنون 
چیزی در خصوص آن ش��نیده نش��ده بود.برای مثال در 
بخشی از این نامه ادعا شده است كه عراق پیشنهاد توسعه 
و صادرات مشترك میادین نفتی مشترك با ایران را داده 
است اما وزارت نفت ایران از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع 
ورزیده است. پیگیری »تعادل« برای تماس با نمایندگان 
امضا كننده این نامه طی 2 روز گذشته بی نتیجه بوده است. 
وزیر نفت اما این نامه را »فرصت« خطاب كرده و در حاشیه 
جلسه هیات دولت عنوان كرده است: »اینكار فرصتی به ما 
داد تا برخی موارد را به مردم توضیح دهیم و برخی چیزها 
كه پچ پچ می شد بطور منظم جواب داده شود«جریان های 
خاصی در مجلس از زمان انتساب بیژن زنگنه وزیر نفت به 
وزارت در دولت یازدهم تاكنون بارها تالش كرده اند كه او 
را از مس��ند وزارت به زیر كشند. این جریان ها اما در شمار 

نتوانستند پیروز باشند. 
یكی از نكات جالب توجه نامه منتسب به 72 نماینده مجلس 
این است كه در آن ادعا شده است وزارت نفت در استفاده از 
ظرفیت همسایگان جهت سوآپ نفت و گاز، انجام معامالت 
تهاتری و ایجاد زنجیره فروش نفت و فراورده های نفتی، به 
عنوان راهكاری كوتاه مدت برای مقابله با تحریم ها اهتمام 
ندارد. ایران از سال 1376 تا سال 1389 بطور مرتب برای 
13 سال عملیات سوآپ نفت خام را با همسایگان شمالی 
خود انجام می داد و نفت مورد نیاز پاالیشگاه های مناطق 
شمالی خود را از این طریق تامین می كرد. مرداد ماه 1389 
اما مسعود میركاظمی كه 1 سال از عمر وزارتش می گذشت 
با این ادعا كه قیمت ترانزیت باید اصالح شود دستور توقف 
س��وآپ را داد. در دوران توقف سوآپ برخی از كشورها از 
جمله تركیه توانستند از فرصت های به وجود آمده برای 
خود اس��تفاده كنند. ب��ا روی كار آمدن دول��ت یازدهم، 
مسووالن عنوان كردند كه در حال تالش برای احیای سوآپ 
هستند. محموله هایی نیز در این قالب جابه جا شد اما به نظر 
می رسید پتانسیل این عملیات آن طور كه بین سال های 
76 تا 89 وجود داشت از دست رفته است. بیژن زنگنه وزیر 
نفت در بخشی از واكنشش نسبت به نامه منتسب به 72 
نماینده مجلس گفته است: »هر چند این صحبت ها با سند 
و مدرك نیست اما جواب الزم را می دهیم و تا آنجایی كه 
بتوانیم سعی می كنیم به زبانی كه مشكلی برای مراودات 
صادرات نفت پیش نیاید، بگوییم كه واقعیت چیست. همه 

این موارد اتهام است و جواب افكار عمومی را می دهیم.« 

  ادعای عجیب در خصوص پاكستان 
در بخشی از نامه منصوب به شماری از نمایندگان مجلس 
آمده است: »برای نمونه عدم اجرای قرارداد انتقال گاز به 
پاكستان كه در سال 1391 عملیاتی شده بود و تا سال 
1392 بخش��ی از آن به اجرا درآم��د با بهانه های واهی 
ش��خص وزیر متوقف ماند و موجب شد تا تركمنستان 
با ایجاد خط لوله ملقب به تاپی از طریق افغانس��تان، به 

پاكستان و هند گاز صادر كند.« 
وزیر نفت در پاسخ به این بخش از صحبت ها گفته است: 
»این هم یكی از مطالبی است كه در نامه 72 نماینده به 
سران قوا آمده است؛ قرارداد خط لوله صلح 2 خیلی وقت 
است كه امضا شده؛ خط لوله از سمت ایران به مرز رسیده 
اما مشكل این است كه پاكستان به صراحت می گوید به 
دلیل فشارهای خارجی آمادگی انجام كار را ندارد بنابراین 

هر شخص دیگری هم بیاید نمی تواند كاری كند.« 
به گزارش »تعادل« سابقه امضای تفاهم نامه این قرارداد 
كه در ابتدا قرار بود گاز را از ایران به پاكس��تان و سپس 
هند برساند به 1995 بازمی گردد. این پروژه فراز و نشیب 
زیادی را در سال های اخیر متحمل شده است، ایران در 
س��ال 92 تعهدات خود را در خصوص این پروژه كامل 
كرد اما پاكستان به بهانه های مختلف تاكنون از احداث 

خطوط لوله در خاك خود  سر باز زده است. 
بسیاری نقش عربس��تان و كمك های مالی فراوان این 
كشور به پاكس��تان را در این زمینه بی تاثیر نمی دانند. 
بیژن زنگن��ه وزیر نفت ش��هریور 96 در نامه ای به وزیر 
نفت وقت پاكستان ش��اهد خاقان عباسی نوشت و در 
آن خواستار عمل كردن پاكس��تان به تعهداتش شد. 
خاقان عباسی كمی بعد در بحبوحه حاشیه ها پیرامون 

نواز شریف، نخست وزیر موقت در پاكستان شد و عمال 
این نامه بی پاس��خ ماند. وزیر نفت دیروز در توضیحاتی 
تكمیلی در خصوص این پروژه گفته است: »برخی این 
موضوع را مطرح می كنند كه روس ها می خواستند ادامه 
كار را انجام دهند اما ایران اجازه نداد. این در ش��رایطی 
اس��ت كه روس ها هیچ وقت اظهارنظر رس��می در این 
مورد نكرده اند.« زنگنه پیش��تر خود برای نخستین بار 
در گفت وگویی با »تعادل« ای��ن موضوع را مطرح كرد 
كه امیدوار است با وارد شدن یك طرف سوم به ماجرای 
گازی ایران و پاكستان، این پروژه بتواند عملیاتی شود. او 
در آن زمان شركت گازپروم روسیه را یكی از گزینه هایی 

كه چنین پتانسیلی را دارد عنوان كرد. 

   موضوع خلع ید » سی ان پی سی «
یكی از مسائل دیگری كه البته با جمالتی نه چندان منظم 
در نامه منتسب به 72 نماینده مجلس به آن اشاره شده 
مساله خلع ید ش��ركت سی ان پی سی در میدان نفتی 

آزادگان شمالی است. 
در این نامه نوش��ته ش��ده اس��ت: »قبل از سال 1392 
ایران قرارداد تولید و صادرات روزانه یك میلیون بشكه 
نفت خام، از میادین مش��ترك با عراق در غرب كارون 
را با شركت CNPC چین منعقد نموده وطرف چینی 
عملی��ات اجرایی خ��ود را آغاز كرده ب��ود. درحالی كه 
رییس جمهور محت��رم و وزیر نفت ب��رای توجیه آغاز 
مذاكره با امریكا برجذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه 
نفتی و گازی تأكید می كردند آقای زنگنه در بدو ورود 
خود، قرارداد سرمایه گذاری با طرف چینی را به صورت 
یك جانبه لغو و شركت چینی را از عملیات در این پروژه 

خلع ید نمود. این اقدام وزیر نفت عالوه براینكه فرصت 
سرمایه گذاری وفروش تضمینی روزانه یك میلیون بشكه 
نفت خ��ام را از بین برد، موجب واكنش مقامات چین و 

كاهش خرید نفت از ایران گردید.«
به گزارش »تعادل« ماجرا از این قرار است كه وزیر نفت 
اردیبهشت ماه سال 1393 دس��تور خلع ید پیمانكار 
میدان نفتی آزادگان ش��مالی كه سی ان پی سی چین 
بود را ص��ادر كرد. این میدان نفتی ك��ه در حدود 120 
كیلومتری غرب اهواز قرار داش��ته و بخش��ی از میدان 
نفتی آزادگان محسوب می شود. هر 2 بخش آزادگان كه 
آزادگان شمالی و جنوبی نام داشتند با قراردادهای بای 
بك به چینی ها سپرده شده بود. روند فعالیت اما در این 
2 میدان متفاوت بود، طبق اظهارنظر مسووالن از جمله 
مجری طرح، در آزادگان شمالی كارها نسبتا خوب پیش 
می رفت اما در آزادگان جنوبی وضع شكل دیگری داشت. 
وزیر نفت ایران زمستان 1392 به شركت سی ان پی سی 
برای پیش��برد این پروژه اخطار كتبی داد. در این زمان 
سی ان پی سی قول مساعد داد كه پروژه را پیش ببرد اما 
آن طور كه ركن الدین جوادی مدیرعامل وقت شركت 
ملی نفت عنوان كرد »با وجود اینكه حدود یك ماه پس 
از اخطار ٩٠ روزه نیز به این شركت برای تجدیدنظر در 
روند پروژه فرصت داده شد، از سوی پیمانكار اقدام موثری 
انجام نشد«. در نهای به دلیل آنچه از سوی وزارت نفت 
ایران »عدم پایبندی سی ان پی سی به تعهدهای خود 
در این مدت زمانی« عنوان شد حكم خاتمه قرارداد این 
شركت در طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی صادر شد. 
در دیگر میادین نفتی مش��ترك ایران با عراق در غرب 
كارون اما چینی ها در سال های گذشته در حال فعالیت 

بودند.وزیر نفت دیروز البته در اش��اره ای كه با جزییات 
همراه نبوده گفته اس��ت: »در فاز2 طرح توسعه میدان 
نفتی »یادآوران« با چینی ها در حال مذاكره بودیم اما آنها 
اكنون حاضر نیستند هیچ مذاكره ای با ایران را به قرارداد 
برسانند.«به گزارش »تعادل« میدان نفتی یادآوران یكی 
از میادین مشترك ایران با عراق است كه به عنوان میادین 

غرب كارون شناخته می شوند. 

»B فرزاد « 
نامه منتسب به 72 نماینده مجلس كه »تعادل« برای 
تایید آن از سوی امضاكنندگان تالش به برقراری تماس 
كرده اما تلفن نمایندگان مربوطه در دسترس نبود، در 
مورد عملكرد وزارت نفت در میدان گازی فرزاد بی نیز 
طرح مساله كرده اس��ت. در بخش��ی از این نامه آمده 
اس��ت كه وزیر نفت از » از اجرای قرارداد ایران و هند در 
خصوص سرمایه گذاری 9 میلیارد دالری این كشور در 
میدان گازی فرزاد Bجلوگیری كرده است«  اما آنچه در 
این خصوص گفتنی است این است كه میان ایران و هند 
»قراردادی« برای این میدان گازی وجود ندارد. هند از 
سال 2009 تاكنون تالش كرده است توسعه این میدان 
گازی كه با عربستان مشترك است را به دست بیاورد اما 
پیشنهاد مالی این كشور تاكنون مورد قبول طرف ایرانی 
واقع نشده است. وزیر نفت ایران پیشتر عنوان كرده بود كه 
مدل اقتصادی شركت او ان جی سی هند برای توسعه این 
میدان مدل مطلوبی نیست. آخرین شنیده ها از شركت 
نفت و گاز پارس كه مذاك��رات در خصوص این میدان 
در آنجا انجام می شود از این حكایت داشت كه با اعمال 
تغییراتی در مدل مالی هند، طرفین به یكدیگر نزدیك تر 
شده اند. زنگنه دیروز در خصوص این میدان گفته است: 
»كارهایی در حال انجام است و اینكار طوالنی شده اما 

پدر عروس موافقت نمی كند.«

   و  اینك  سهمیه بندی 
بیژن زنگنه وزیر نفت دی��روز همچنین اظهاراتی را در 
خصوص »سهمیه بندی بنزین« نیز مطرح كرده است. 
به گزارش وزیر نفت درباره احتمال سهمیه بندی بنزین 
گفته است: » هیچگاه رویكرد مخالفت با سهمیه بندی 
بنزین نداش��تم اما در جلسه روز یك شنبه كمیسیون 
تلفیق با وجود آنكه چندین سناریو برای سهمیه بندی 

بنزین مطرح بود اما هیچكدام رای نیاورد.«
زنگنه با بیان اینكه سرنوش��ت س��همیه بندی بنزین 
مش��خص نیس��ت، عنوان ك��رده اس��ت: »راهی جز 
س��همیه بندی یا افزایش قیمت بنزی��ن نداریم؛ البته 
افزایش قیمت تا جایی منطقی است كه مردم بتوانند 
تحمل كنند.« وی تاكید كرده است: » افزایش قیمت 
بنزین بط��ور قطع اثر تورمی دارد اما اینكه این اثر تا چه 
میزان است در دو بخش قابل بررسی است؛ نخست آنكه 
در عدد و رقم و محاسبات نرخ تورم چه تاثیری دارد و دیگر 
اینكه آثار روانی در بقیه قسمت چیست.«  او در انتها در 
این خصوص گفته است: »این امر به نظر بسیاری تابع 
مسائل اجتماعی، افكار عمومی، رسانه ها و فضای مجازی 
است. تصمیم گیری سخت است زیرا اكنون در شرایطی 

هستیم كه باید با دقت تصمیم بگیریم.«

نگرانی از اقتصاد جهانی اثر بحران ونزوئال را بر قیمت نفت خنثی كرد

ثبات قیمت نفت در میان بحران ها
سی ان بی سی|

قیمت نفت روز چهارش��نبه به دلیل نگرانی بابت قطع 
ش��دن عرضه نف��ت ونزوئال پس از اعم��ال تحریم های 
امریكا افزایش یافت. تحریم ها علیه صنعت نفت ونزوئال، 
فشاری مضاعف را بر چشم انداز اقتصاد جهانی می آورد 
تا به تیره وتارتر شدن خود ادامه دهد.معامالت آتی نفت 
خام وست تگزاس اینترمدیت )WTI(، روز گذشته با 56 
سنت یا 1.05 درصد افزایش نسبت به آخرین معامالت 
روز سه ش��نبه، به 53 دالر و 85 سنت به ازای هر بشكه 

رسید. ش��اخص جهانی نفت خام برنت نیز 55 سنت یا 
0.9 درصد رشد كرد و با 61 دالر و 87 سنت در هر بشكه 
معامله شد. شاخص ها از زمان اعالم تحریم های امریكا 
بر صادرات نفت ونزوئال، یك جهش قیمت 2 درصدی را 
تجربه كردند. واشنگتن روز دوشنبه اعالم كرد تحریم های 
صادراتی علیه دولت ونزوئال كه شركت ملی نفت ونزوئال 
را هدف قرار داده اس��ت. وضع این تحریم ها خرید نفت 
خام ونزوئال از سوی پاالیشگاه های امریكایی را محدود 
می كند. وندانا هاری، مشاور حوزه انرژی از شركت وندا 

اینسیتس بیان كرد: تحریم ها تاكنون پاالیشگران سواحل 
خلیج ایاالت متحده را به زحمت بیشتری انداخته است، 
بطوری كه مجبور ش��ده اند به دنب��ال منابع نفت خام 
سنگین جایگزین و افزایش خرید از كانادا باشند.هاری 
اضافه ك��رد كه به هر حال صادرات نفت كانادا »به دلیل 
محدودیت های خطوط لوله محدود خواهد بود.«هدف 
از تحریم ه��ا جلوگیری از درآمده��ای حاصل از فروش 
نفت خام توسط شركت ملی نفت ونزوئال است كه روزانه 
حدود 500 هزار بشكه نفت خام به ایاالت متحده صادر 

می كند.با وج��ود آنكه این حركت باعث افزایش قیمت 
نفت شد، بازارها نسبتأ آرام به نظر می رسند، زیرا تحریم 
نفت��ی ونزوئال فقط بر عرضه نفت این كش��ور به ایاالت 
متحده امریكا موثر اس��ت.در این رابطه پائوال رودریگز 
مسیو، تحلیلگر شركت مشاوره ای ریستاد انرژی اظهار 
كرد: حجم صادرات نف��ت ونزوئال از بازار حذف نخواهد 
شد، بلكه به كشورهای دیگر منتقل می شود.وی افزود: 
با خروج امریكا از لیست مشتریان نفتی ونزوئال، چین و 
هند می توانند این حجم نفت را با تخفیف باالیی از آن خود 
كنند.برخی تحلیلگران نیز به ضعف اقتصادی جهان به 
عن��وان راه مقابله با اقدامات طرف عرضه از جمله توافق 
كاهش داوطلبانه عرض��ه اوپك كه با هدف تنظیم بازار 
انجام شد، اشاره كرده اند.اولن هانسن، رییس استراتژی 

كاالها در ساكسو بانك دانمارك، گفت: بحران سیاسی 
ونزوئال و نیز ضمانت عربستان برای كاهش بیشتر تولید 
نفت باید نفت خام را افزایش می داد، اما نگرانی ها در مورد 
رشد اقتصاد جهانی، به ویژه در چین، معادالت قیمت نفت 
را به سمت مخالف و در جهت كاهشی كشیده است.انتظار 
می رود رشد اقتصادی جهانی و مصرف سوخت در سال 
جاری به دلیل جنگ تجاری میان ایاالت متحده و چین 
كه به ترتیب بزرگ ترین و دومین اقتصاد جهان هستند، 
كاهش یابد.مقامات پكن و واشنگتن روز چهارشنبه دور 
تازه ای از گفت وگوی تجاری را آغاز كردند. وندانا هاری، 
مش��اور حوزه انرژی از ش��ركت وندا اینسیتس در این 
رابطه معتقد است: نتیجه این مالقات نیز تأثیر زیادی بر 

بازارهای نفتی خواهد گذاشت.
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 نخستین نیروگاه ایرانی
در سوریه

 توسعه فاز 13 پارس جنوبی
با لوله گذاری دریایی

ترانسفورماتورهای ایرانی 
صادر می شوند

تغییر مدیرعامل پتروپارس 

ایلنا| همزمان با سفر هیئت بلند پایه اقتصادی ایران 
به سوریه مراسم آغاز ساخت نیروگاه الذقیه با حضور 
وزرای نیرو و برق دو کشور برگزار شد که این نیروگاه 
قرار اس��ت توسط گروه مپنا در سوریه ساخته شود.

همزمان با س��فر معاون اول رئیس جمهور و هیئت 
بلند پایه اقتصادی کشورمان به سوریه مراسم آغاز 
ساخت نیروگاه الذقیه با حضور رضا اردکانیان، وزیر 
نیروی جمهوری اسالمی و زهیر خربوطلی، وزیر برق 
سوریه برگزار شد.نیروگاه سیکل ترکیبی الذقیه به 
ظرفیت 540 مگاوات و ظرف مدت 34 ماه همراه با 
خط انتقال لوله گاز به طول 75 کیلومتر از بانیاس به 
الذقیه توسط گروه مپنا ساخته خواهد شد که تامین 
مالی این پروژه به صورت مشترک فی مابین وزارت 

برق سوریه و طرف ایرانی خواهد بود.
قرارداد اجرای این طرح پی��ش از این برای نیروگاه 
سویدیه سوریه به امضا رسیده بود که به دلیل وقوع 
جنگ در این کش��ور اجرای این پروژه متوقف شده 
بود.بر اساس مذاکرات صورت گرفته موافقت شده 
بود محل این نیروگاه در ش��رایط صلح تعویض و به 
منطقه الذقیه منتقل شود که در جریان مذاکرات 
چندی پیش وزاری نیروی ایران و برق س��وریه در 
تهران، قرارداد راه اندازی این نیروگاه میان گروه مپنا 
و وزارت برق سوریه به امضا رسید.این قرارداد شامل 
ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی 540 مگاواتی در 

الذقیه به همراه یک خط لوله انتقال گاز خواهد بود.

شانا| سرپرست پروژه خطوط لوله طرح توسعه فاز 
13 پارس جنوبی گفت: با آغاز عملیات جوشکاری 
554 ش��اخه لوله 18 اینچی انتق��ال گاز ترش و 
570 شاخه لوله 4 اینچی انتقال گالیکول به طول 
تقریبی 6 کیلومتر به منظور اتصال عرشه اقماری 
13C به سکوی اصلی 13A، عملیات لوله گذاری 
دومین خط لوله اقماری طرح توس��عه فاز 13 در 
بس��تر خلیج فارس آغاز ش��د. غالمرضا دهقانی 
پیش بینی ک��رد با اجرای رویه های اس��تاندارد و 
مطابق با مش��خصات فنی پروژه، با همراهی تیم 
کارفرما و پیمانکاران این پروژه ش��امل ش��رکت 
نفت و گاز پارس، صدرا و تأسیسات دریایی ایران، 
در ابتدای نیمه دوم بهمن ماه با موفقیت به پایان 
برسد.با تکمیل عملیات احداث دومین خط لوله 
فرعی دریایی طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی، 
پکیج لوله گذاری دریایی این طرح شامل دو رشته 
خط لوله 32 اینچ اصلی انتقال گاز ترش هر کدام 
به طول تقریبی 90 کیلومتر از موقعیت سکوهای 
اصلی به ساحل کنگان به اضافه دو رشته خط لوله 
فرعی 18 اینچی انتقال گاز ترش از سکوهای فرعی 
به اصلی هر کدام به طول 6 کیلومتر پایان می یابد.

تس�نیم| دبیر پنجمین کنفرانس و نمایش��گاه 
بین المللی ترانسفورماتور اظهار داشت: ترانسفورماتور 
یک صنعت مادر است و ایران جزو 10 کشور برتر دنیا 
است که می تواند ترانس انرژي تولید کرده و آنرا به 
دیگر نقاط دنیا صادر کند.آرش آقایی فر افزود: در بحث 
بهره برداری از ترانسفورماتورهای شبکه کشور با حجم 
عظیمی مواجهیم چرا که بالغ بر 7000 ترانس توزیع 
و حدود 6000 ترانس قدرت داریم که س��رمایه ای 
برای کشور است.آقایی فر با بیان اینکه سرمایه موجود 
ترانسفورماتورهای شبکه کشور در معرض فرسودگی 
است و باید تدابیر برای به سازی آن انجام شود، گفت: 
عمال تعویض این ترانس ها نیاز به میلیاردها تومان 
بودج��ه دارد، پس باید به دنب��ال راهکارهایی برای 
به س��ازی و ارتقای عمر مفید این تجهیزات باشیم.

وی ادامه داد: افزایش عمر ترانسفورماتورها به معنای 
افزایش پایداری و قابلیت های ش��بکه کشور است.

دبیر پنجمی��ن کنفرانس و نمایش��گاه بین المللی 
ترانسفورماتور تصریح کرد: فرسودگی بخشی از شبکه 
کشور، اتفاقی است که مشابه آن بیست سال پیش 
در سطح اروپا رخ داده بود و ما می توانیم با استفاده از 
تجربیات کشورهای پیشرفته و تکیه بر توان داخلی، 

شاهد ارتقای شبکه کشور باشیم.

ایلنا|مدیرعامل و ریی��س هیئت مدیره نیكو در 
حكمي حمیدرضا مسعودي را به عنوان مدیرعامل 
شركت پتروپارس منصوب كرد. در حكم علي اكبر 
پور ابراهیم آمده اس��ت:  »نظر به تعهد، تخصص و 
تجارب ارزنده جنابعالي و با عنایت به مصوبه مجمع 
عمومي شركت پتروپارس به موجب این حكم به 
سمت مدیرعامل و عضو اصلي هیئت مدیره شركت 
پتروپارس منصوب مي شوید. موارد ذیل از حیطه 
وظایف آن شركت مورد تاكید است.اجراي مجدانه 
طرح ها و پروژه هاي در دس��ت آن شركت به ویژه 
طرح هاي اولویت دار و میادین مش��ترك، حفظ و 
توسعه منابع انساني ارزشمند شركت پتروپارس، 
انتقال و بومي سازي دانش و فناوري هاي جدید در 
اجراي طرح ها و پروژه ها و ایجاد ساختار و سازماندهي 
براي حضور شركت در پروژه هاي میان دستي صنعت 
نفت. در پایان ضمن تاكید بر به كارگیري نیروهاي 
متعهد، متخصص و با انگی��زه، موفقیت روزافزون 
جنابعالي و كلیه همكاران را از خداوند منان مسئلت 
دارم. مدیر مهندسي و ساختمان شركت پایانه هاي 
نفتي ایران، مدیر طرح هاي مهندسي سازمان منطقه 
ویژه اقتصادي انرژي پارس، مجري طرح توسعه فاز 
19 پارس جنوبي شركت نفت و گاز پارس و مجري 
طرح توس��عه فاز 14 پارس جنوبي ش��ركت نفت 
و گاز پارس در كارنامه مدیرعامل جدید ش��ركت 

پتروپارس قرار دارد.«

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
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دريچه8گزارش

تراژدي ونزوئال 

سرنوشت يك  اقتصاد  وابسته  به  نفت

گزارش جامعه اطالعاتي امريكا چالشي براي ادعاي ضد ايراني ترامپ

 مايكل رابرتز |
 ترجمه:  احمد سيف|

اشاره: مقاله زير پيش از بحران اخير ونزوئال نوشته شده 
است اما به خوبي ريشه هاي بحران اقتصادي ونزوئال و 
داليل شكست چاويسم و نارضايتي كارگران و مردم از 
دولت مادورو را تبيين مي كند. مايكل رابرتز در اين مقاله 
براساس مجموعه متنوعي از داده ها از منابع مختلف 
نشان مي دهد هم دولت چاوز و هم دولت مادورو تمام 
تكيه شان بر درآمدهاي هنگفت نفتي بود تا با استفاده از 
آن از فقر بكاهند در حالي كه در دگرگون كردن اقتصاد 
با در پيش گرفتن سرمايه گذاري هاي مولد، مالكيت 

عمومي، و  برنامه ريزي موفق نبودند. 
همزمان با كوش��ش دولت مادورو ب��راي جايگزيني 
مجلس ملي به عنوان رقيب يا حتي جانشين كنگره 
ونزوئال و دس��تگيري رهب��ران مخالفان ك��ه مدافع 
سرمايه داري اند، وضعيت ناهنجار اقتصادي و اجتماعي 

در كشور بسيار بدتر شده است.
براساس برآورد صندوق بين المللي پول توليد ناخالص 
داخلي ونزوئال در 2017 درمقايسه با سال 2013، 35 
درصد كاهش يافته و ميزان كاهش در توليد ناخالص 
سرانه هم 40 درصد است. اين ميزان كاهش از سقوط 
توليد ناخالص داخلي امريكا در طول 1929 تا 1933 
در دوره ركود بزرگ كه 28درصد برآورد ش��ده است 
بيشتر است. از سقوط توليد ناخالص داخلي روسيه در 
طول 1990 تا 1994 و كوبا در طول 1989 تا 1993و 
آلباني 1989 تا 1993 هم اندكي بيشتر ولي كمتر از 
سقوطي است كه در ديگر كشورهاي در حال گذار اتحاد 
جماهير شوروي، براي نمونه گرجستان، تاجيكستان، 
آذربايجان، ارمنستان و اوكراين يا كشورهاي جنگ زده 
مثل ليبريا در 1993، ليبي در 2011، رواندا در 1994 
و ايران در 1981 يا حتي تازه ترين نمونه يعني سودان 

جنوبي شاهد بوده ايم.
به اين ترتيب، بر اين اساس به گفته ريكاردو هاوسمن، 
اقتصاددان ارشد پيشين بانك توسعه بين المللي امريكا 
فاجعه اقتصادي ونزوئال از ه��ر آنچه در تاريخ امريكا، 
اروپاي غربي و بقيه كش��ورهاي امريكاي التين پيش 

آمده وخيم تر است.
در 2013 در مقاله اي نوشتم كه دستاوردهاي »انقالب 
بوليواري« چاوز به طور جدي به مخاطره افتاده است. 
چاوز با افزودن بر مزدها، خدمات اجتماعي، و كاستن 
از نابرابري ها شرايط زندگي فقيرترين بخش جمعيت 
را بهبود بخشيده بود. ولي اين بهبودها تنها در محدوده 
يك اقتصاد سرمايه داري اتفاق افتاد كه دولت در زماني 
كه قيمت جهاني نفت در س��طح بس��ياربااليي بود با 
اس��تفاده از درآمدهاي نفتي دست به اين كار زد. ولي 
بهاي نفت مدتي است كه روند نزولي پيدا كرده و حتي 

در طول دو سال گذشته تقريبانصف شده است.
صادرات سرانه نفت در فاصله 2012 تا 2016 حدود 
2200 دالر كاه��ش يافت و 1500 دالر از اين كاهش 
درنتيجه كاهش بهاي جهاني نفت بود. دولت مادورو 
كوشيد با وام ستاني هنگفت از خارجي ها سطح زندگي 
مردم را حفظ كند. ونزوئال در حال حاضر بدهكارترين 
اقتصاد در جهان است. نسبت بدهي به توليد ناخالص 
داخلي يا نس��بت به ص��ادرات يا هزين��ه تأمين مالي 
بدهي ها به نس��بت درآمدهاي صادراتي در ونزوئال از 

همه كشورهاي جهان بيشتر است.
دولت براي افزودن بر درآمدهاي دالري خود به كاهش 
ارزش پ��ول ملي دس��ت زد كه نتيج��ه اش تنها تورم 
افسارگسيخته و كاهش ميزان مزد واقعي شد. در عين 
حال دولت تصميم گرفت كه همه بدهي خارجي خود 
را بازپرداخ��ت كند و براي اين كار كوش��يد از واردات 
بكاهد. درنتيجه در طول 2012 تا 2016 واردات سرانه 
كاالها و خدمات ب��ه بهاي واقعي و تورم زدايي ش��ده 
75درصد كاهش يافت. در 2017 شاهد كاهش بيشتر 
آن بوديم. اين ميزان سقوط تنها با آن چه در مغولستان 
در 1982-1998 و در نيجري��ه در 1982-1986 
اتفاق افتاد قابل مقايسه است. چنين سقوطي به غير 
از اين دو كشور با هيچ سقوطي از 1960 به اين سو در 
هيچ كشوري اتفاق نيفتاده است. نتيجه اين وضعيت 
سقوط بيشتر در توليدات كشاورزي و صنعتي بود كه 

ميزانش از س��قوط توليد ناخالص داخلي هم بيشتر 
بود و پي آمدش كاهش 1000 دالر سرانه از كاالهاي 

توليد داخلي بود.
در فاصله ماه مه 2012 تا مه 2017، ميزان حداقل مزد- 
كه درواقع در ونزوئال ميزان متوسط مزد هم هست چون 
شمار بزرگي از كارگران در اين دسته جا مي گيرند- به 
قيمت ثابت 75درصد كاهش يافته است. اگر براساس 
ارزان ترين منابع كالري كه در دسترس است محاسبه 
كنيم، ميزان حداقل مزد به بي��ان كالري از 52854 
كالري روزانه ب��ه صرفا 7005 كالري روزانه س��قوط 
كرده است، يعني با كاهشي معادل 86.7درصدي روبرو 
هستيم كه براي تامين غذاي موردنياز يك خانوار 5 نفره 
ناكافي اس��ت، آن هم اگر فرض كنيم كه تمام درآمد 
صرف خريد اين منابع ارزان كالري مي شود. با حداقل 
مزد ش��هروندان ونزوئاليي تنها مي توانند يك پنجم 
غذاي موردنيازي را كه فقيرترين بخش جمعيت كلمبيا 

قادر به خريد آن هستند تهيه كنند.
براساس پژوهشي كه در سه دانشگاه معتبر ونزوئاليي 
صورت گرفته، فقر درآمدي كه در سال 2014 معادل 
48درصدي بود در 2016 به 83 درصد افزايش يافته 
اس��ت. همين پژوهش همچنين نش��ان مي دهد كه 
شهروندان ونروئاليي بطور متوسط 8.6 كيلوگرم الغرتر 
شده اند. ناظران مس��ائل بهداشتي در ونزوئال گزارش 
كرده اند كه مرگ ومير بيماران 10 برابر افزايش يافته 
و مرگ ومير اطفال تازه به دنيا آمده هم در بيمارستان 

100 برابر شده است.
برمبناي پژوهشي كه در فاصله اكتبر تا دسامبر 2016 
از سوي كاريتاس ونزوئال- با همكاري كاريتاس فرانسه 
و كميس��يون اروپا و كنفدراسيون س��وييس- انجام 
گرفته شواهد روشني از سوءتغذيه و كم غذايي گسترده 
در ميان ك��ودكان ونزوئاليي وج��ود دارد. در بعضي 
مناطق ميزانش به حدي است كه براساس معيارهاي 
بين المللي مي توان آن را يك وضعيت شديدا بحراني 

تعريف كرد. گزارش ادامه مي دهد »اس��تراتژي هاي 
غير قابل بازگشت و نامطمئن بقا از ديدگاه اقتصادي، 
اجتماعي و زيست شناختي گزارش شده است و افزايش 
مصرف غذاهاي خياباني به شدت نگران  كننده است.« 
»بر اساس پژوهش انجام گرفته در ژوئن 2016 در ايالت 
ميراندا، 86درصد كودكان نگران بي غذايي هستندو 
50درصد ش��ان گفته اند كه شب ها با شكم گرسنه به 

خواب مي روند چون در منزل غذاي كافي ندارند.«
اريكا گوارا، رييس سازمان عفو بين الملل در امريكا در 
ژوئن 2016 گزارش كرد »بيمارستان كودكان جي ام 
� در كنار رودخانه كاراكاس- كه زماني به عنوان يك 
موسسه بهداشتي براي كودكان در ونزوئال نماد غرور 
بود امروز به صورت نماد تراژيك بحراني درآمده است 
كه اين كش��ور امريكاي جنوبي را در برگرفته است. 
نيمي از اين ساختمان عظيم در حال فروپاشي است، 
ديوارها درحال فروريزي است، كف اتاق ها را آب گرفته 
است و آن چنان منهدم شده اند كه ديگر قابل استفاده 
نيس��تند. درميان اين خرابه ها، صدها كودك بيمار 
درمان مي شوند. هم داروهاي اساسي و پايه اي و هم 
ابزارهاي پزشكي با كمبود جدي روبروست و مادران 
اين كودكان هم خودشان قادر به خريد آنها نيستند«. 
»صداي گرسنگي« گزارشي كه به وسيله تله موندو به 
رهبري روزنامه نگار ونزوئاليي فرناندو جيرون تهيه 
شد نشان مي دهد كه كودكان ونزوئاليي با پرندگان 
بر سر استخوان هايي كه قصاب ها به دور مي ريزند دعوا 

مي كنند )الناسيونال، 28 فوريه 2017( .
قبل از روي كارآمدن چاوز اغلب شهروندان ونزوئاليي 
درنتيجه دولت هاي راست گراي مدافع سرمايه داري 
كه برسر كار بودند به شدت فقير بودند. اكنون در دوره 
مادورو براي فقرا و بخش غال��ب طبقه كارگر ونزوئال 
وضعيت دوباره به همان صورت درآمده است. تعجبي 
نداردكه حماي��ت از دولت مادورو به ش��دت در حال 
نزول است و اين در حالي است كه نيروهاي ارتجاعي 

هرروز قدرتمندتر مي شوند. درحالي كه بخش غالب 
جمعيت درگير مبارزه براي گذران زندگي هس��تند 
رهبران سياسي در دولت مادورو در رفاهي مانند طبقه 
سرمايه دار ونزوئال و حاميان شان زندگي مي كنند كه 

براي سرنگوني دولت مي كوشند.
دولت مادورو به طور روزافزوني به جاي تكيه بر طبقه 
كارگر ب��ه حمايت نيروهاي نظام��ي دلخوش كرده 
اس��ت و هواي ش��ان را هم دارد. نظاميان مي توانند 
از فروش��گاه هاي انحصاري )معم��وال در پايگاه هاي 
نظامي( خريد كنند، به آنها ب��راي خريد اتوموبيل و 
آپارتمان وام هاي مخصوص مي دهند و به عالوه حقوق 
و مزدش��ان هم به ش��دت افزايش يافته است. به آنها 
همچنين قراردادهاي بسيارسودآور داده مي شودكه 
با بهره گي��ري از كنترل ارزي و يارانه ها، بنزيني را كه 
از كشورهاي همسايه به بهاي ارزان مي خرند بسيار 

گران تر بفروشند و سودهاي كالن ببرند.
همانطور كه روالندو آستوريا در شماري از نوشته هاي 
اينترنتي اش يادآور شده است نظاميان منافع اقتصادي 
هنگفتي دارن��د، زيرا نيروهاي ارت��ش بوليواري ملي 
FANB هدايت و كنترل بس��ياري از شركت ها را در 

اختيار دارد: 
BANFNAB و AGROFANB دو بانك��ي ك��ه در 

بخش كشاورزي فعال است.
EMILTRA حمل ونقل

FANB نظام ارتباطي براي EMCOFLANB
TVFANB يك كانال تلويزيوني ديجيتال

TACNOMAR يك شركت تركيبي از تكنولوژي 
نظامي

FIMNP يك موسسه سرمايه گذاري
CONSTRUFANB بنگاه مشاور

CONCORFANB ي��ك بنگاه تركيبي بوليواري، 
شركت آب تيونا، شركتي براي توليد آب بطري 

CAMINPEG شركت بي نام و نشان نظامي كه در 

عرصه هاي معادن، نفت و گاز فعاليت دارد. بسياري از 
نخبگان دولت مادورو با استفاده از بحران كوشيدند 
خود ثروتمندتر شوند. آنها اوراق قرضه هاي دولتي را 
براي نرخ بازده باال خريداري مي كنند و بعد با استفاده 
از نفوذ خود در دولت جلوي نكول آنها را مي گيرند و 
اما هزينه اش البته كاهش بيشتر سطح زندگي مردم 
عادي اس��ت كه بايد هزينه بازپرداخت بدهي ها را با 
ماليات بيش��تر و عدم بهره گيري از درآمدهاي نفتي 
بپردازند. ارزي كه براي بازپرداخت اين بدهي ها كنار 
گذاشته مي ش��ود در واقع با كاس��تن از واردات مواد 

غذايي، دارو و مواد اوليه صنعتي تأمين مي شود.
به اين ترتيب در حالي كه تظاهركنندگان ضددولتي 
با پليس و نظامي ها مي جنگند دولت مادورو به طور 
روزافزوني اقتدارگرا مي ش��ود و طبقه كارگر به طور 
فزاينده اي كنار گذاشته مي ش��ود. برنامه اقتصادي 
و اجتماعي مخالفان همان برنامه س��نتي براس��اس 
سرمايه داري ملي با حمايت امپرياليسم است. يعني، 
اصالح قوانين كار، )گشودن راه براي بهره كشي بيشتر 
و اخراج آسان تر(، خصوصي سازي يا خصوصي سازي 
دوباره اموال دولت��ي، مقررات زدايي و حذف كنترل 
س��رمايه گذاري )تا حداكثر نرخ بهره كشي از نيروي 
كار تضمين شود( و البته كه حذف كنترل قيمت ها 
و ش��ناوركردن نرخ ارز. اجراي اين برنامه ها به يقين 
زيان هاي بيشتري متوجه اكثريت جمعيت خواهد 
ك��رد. همان گونه كه تحريم هاي برنامه ريزي ش��ده 
امپرياليسم امريكا و كشورهاي دست نشانده اش در 

منطقه به همين سرانجام خواهد رسيد.
به راستي چه شد كه اهداف ستودني چاويسم به اين 
صورت در آم��د؟ آيا اين ت��راژدي قابل اجتناب بود؟ 
به گمان من اگر انقالب چاويس��تي پيش از نيمه راه 
متوقف نمي شد، و اقتصاد را عمدتا در كنترل سرمايه 
قرار نمي داد، پاس��خ من به اين پرسش مثبت است. 
در مقاب��ل، هم دولت چاوز و ه��م دولت مادورو تمام 
تكيه شان بر درآمدهاي هنگفت نفتي بود تا با استفاده 
از آن از فقر بكاهند در حال��ي كه در دگرگون كردن 
اقتصاد با در پيش گرفتن سرمايه گذاري هاي مولد، 
مالكيت عمومي، و  برنامه ري��زي موفق نبودند. بين 
1999 تا 2012 نه تنها به دليل باالرفتن قيمت نفت 
بلكه به دليل پرداخت حق امتيازهاي بيشتر از سوي 
كمپاني هاي چندمليتي دول��ت 383 ميليارد دالر 
درآمد نفتي داشت. از اين درآمد براي دگرگون كردن 
بخش هاي توليدي اقتصاد اس��تفاده نش��د. واقعيت 
دارد ك��ه بخش��ي از آن صرف بهبود س��طح زندگي 
فقيرترين بخش جمعيت شد ولي هيچ برنامه اي براي 
سرمايه گذاري و براي رشد وجود نداشت. به سرمايه 
در ونزوئال اجازه داده ش��د كه كارش را انجام بدهد و 
حتي در مواردي كارش را انجام ندهد. در واقع سهم 
صنعت در تولي��د ناخالص داخلي از 18 درصد توليد 
ناخال��ص داخلي در 1998 ب��ه 14 درصد در 2012 

كاهش يافت.
حاال راست گرايان مدافع »بازار آزاد« به ما مي گويند 
كه اين نش��ان مي دهد ك��ه »سوسياليس��م قابليت 
اجراي��ي ن��دارد و از محدوديت هاي ب��ازار نمي توان 
گريخت«. ولي واقعيت اين اس��ت كه تاريخ 10 سال 
گذشته تاريخ شكست »سوسياليسم« يا برنامه ريزي 
نيس��ت بلكه در واقع نشانگر شكس��ت كوشش براي 
پايان بخش��يدن ب��ه كنترل س��رمايه در يك اقتصاد 
ضعيف )و به طور روزافزوني منزوي شده( سرمايه داري 
بود كه تنها يك دارايي- نفت- داشت. درواقع روي مردم 
و مهارت هاي شان سرمايه گذاري نشد، صنايع تازه ايجاد 
نشد، براي پيشبرد تكنولوژي اقدامي صورت نگرفت و 
آن را به بخش سرمايه داري اقتصاد واگذار كرده بودند. 
اين را مقايسه كنيد با »سوسياليسم با خصلت چيني«، 
كه در بزرگ ترين كشور و اكنون اقتصاد جهان صورت 
گرفت. بيش از يك سال پيش در مقاله اي بحث كردم 
كه براي نجات اهداف چاويس��م »احتماال اندكي دير 
شده است. نيروهاي ارتجاعي هرروز قوي تر مي شوند. 
به نظر مي رسد كه بايد منتظر بمانيم تا ارتش تصميم 
بگيرد كه تغيير موضع بدهد و در آن صورت چاويست ها 

سرنگون خواهند شد.«

گزارش جديد جامعه اطالعاتي امريكا مبني پايبندي 
ايران به تعهدات خود در قب��ال برجام، عالوه بر نقض 
ادعاي »دونالد ترامپ« درباره يك واقعيت، بر اختالف 

و شكاف در هيات حاكمه امريكا صحه گذاشت.
ايرنا به نقل از رسانه هاي امريكايي گزارش داد: روساي 
اطالعاتي امريكا روز سه ش��نبه در جلس��ه اس��تماع 
تهديدهاي جهاني در كميته اطالعات س��ناي امريكا 
برخي از اصلي ترين ادعاهاي سياست خارجي ترامپ 
را رد كردند و ب��ر وجود اختالفات مداوم درباره نگرش 
جهاني خود با رييس جمهوري امريكا صحه گذاشتند. 
آنها ادع��اي ترامپ درباره به اصط��الح تالش فعاالنه 
تهران براي دستيابي به س��الح هسته اي را به چالش 
كش��يدند؛ ادعايي كه ترامپ به بهانه آن ماه مه س��ال 
گذشته ميالدي كشورش را از توافقي كه حاصل دو سال 
مذاكرات پيوسته و اجماع چند كشور و تاييد سازمان 

ملل بود، خارج كرد.
»داني كوت��ز« مدير جامعه اطالعات��ي امريكا درباره 
فعاليت هاي هسته اي ايران افزود: ارزيابي ما اين است 
كه ايران اكنون فعاليت هاي كليدي توسعه تسليحات 
هس��ته اي را كه از نظر ما تنها براي توليد يك دستگاه 

هسته اي ضروري است، انجام نمي دهد.
»جينا هاسپل« رييس سازمان اطالعات مركزي امريكا 
)سيا( نيز در گزارش خود به قانونگذاران امريكايي گفت 

كه »اكنون ايران از نظر فني به توافق پايبند است.« 
تارنماي »بيزنس تايمز«، درباره اين گزارش جامعه 

اطالعاتي امريكا نوش��ت: كاخ سفيد درباره گزارش 
كوتز هنوز واكنش��ي نش��ان نداده ام��ا تحليلگران 
مي گوين��د اين گزارش اختالف چش��مگيري را كه 
از آغاز دوره رياس��ت جمهوري ترامپ وجود داشته 

است، نشان مي دهد. 
»آرون ديويد ميلر« مدير برنامه خاورميانه در انديشكده 
مركزتحقيقات وودرو ويلسون در واشنگتن گفت: وقتي 
كسي امروز به گزارش روساي اطالعاتي امريكا درباره 
ايران و كره شمالي گوش مي دهد، مي تواند چنين نتيجه 
بگيرد كه ترامپ در خارج شدن از برجام و مذاكره با كره 

شمالي اشتباه كرده است.
»لورا روزن« خبرنگار ديپلماتيك تارنماي امريكايي 
المانيتور، گزارش جامعه اطالعات��ي امريكا را گوياي 
ناكارآمدي سياست ترامپ در قبال ايران ارزيابي كرد 
و نوشت: سياست امريكا در قبال ايران به اهداف خود 

دست نيافته و در حقيقت ممكن است غيرموثر باشد.
وي افزود: اين گزارش موثر بودن سياست دولت ترامپ 

در قبال ايران را با ترديد مواجه كرد. 
روزن تصريح كرد، گزارش جامعه اطالعاتي امريكا در 
بحبوحه تعديل ديدگاه هاي مقامات وزارت امور خارجه 
امريكا در خصوص نشستي در لهستان منتشر شده كه 
متحدان اروپايي درباره اهداف ضد ايراني احتمالي آن 

ابراز ترديد كرده اند. 
اين نويسنده به نقل از مقامات ارشد امريكايي و لهستاني 
در گفت وگو با خبرنگاران در بروكسل نوشت، دستور 

كار نشس��ت ورش��و درباره صلح و ثبات در خاورميانه 
خواهد بود.

'سي ان ان' گزارش داد: ترامپ تاكنون مدعي شده كه 
ماندن در توافق هسته اي ايران به بروز رقابت تسليحاتي 
هسته اي جديدي در خاورميانه منجر خواهد شد. وي در 
اتاق ديپلماتيك كاخ سفيد گفت »براي من محرز است 
كه نمي توانيم طبق توافق كنوني ايران را از دستيابي به 

بمب هسته اي بازداريم.« 
ترامپ چنين استدالل كرده كه هر كشوري كه به ايران 
براي دستيابي به سالح هس��ته اي كمك كند، »قويا 

تحريم خواهد شد«.
او توافق را به شكل وحشتناكي يكجانبه خوانده و تفسير 
غلطي از مفاد اين توافق ارايه داده و ادعا مي كند كه اين 

توافقي صلح را به ارمغان نخواهد آورد.
اما كوتز در گزارش خود تاكيد كرد كه باور نداريم ايران 
اقداماتي را انجام داده كه از نظر ما براي توليد س��الح 

هسته اي الزم است.
سي ان ان افزود: با گذش��ت بيش از هشت ماه از اعالم 
خروج امريكا از توافق هسته اي، مقامات ارشد اطالعاتي 
اين كشور ش��هادت داده اند كه نشانه اي دال بر تالش 
كنوني تهران براي توسعه سالح هسته اي وجود ندارد و 
تهران با وجود خروج امريكا به توافق پايبند بوده است.

تارنماي امريكايي » ووكس« نيز با پرداختن به ابعاد 
ديگري از گزارش جامعه اطالعاتي امريكا كه در منابع 
رسانه اي خارجي و امريكايي نيز از آنها به عنوان عامل 

تش��تت در مواضع جامعه اطالعاتي و سياست هاي 
دولت ترامپ ياد شده است، نوشت: ترامپ مي گويد 
داعش در س��وريه شكست خورده است. كره شمالي 
ديگر تهديد هس��ته اي نيس��ت. »كيم جونگ اون« 
رهبر كره شمالي متعهد به كنار گذاشتن سالح هاي 
هسته اي است. او بارها ادعاي روسيه را درباره دخالت 
نكردن در انتخابات سال 2016 تكرار كرد. او به طور 
مداوم ايده تغييرات آب و هوايي را مسخره مي كند و 
آن را »فريب« خوانده است. ترامپ مي گويد ماندن در 
توافق هسته اي ايران باعث مي شود اين كشور »فقط 
در يك فاصله زماني كوتاه « به سالح اتمي دست پيدا 
كند. اما مقامات ارشد اطالعاتي خود او مي گويند هيچ 

يك از مسائل حقيقت ندارند.
ووكس افزود: گزارشي كه جينا هاسپل و داني كوتز ارايه 
دادند بازتاب »ديدگاه جمعي جامعه اطالعاتي امريكا« 
از جمله سازمان سيا، آژانس امنيت ملي، پليس فدرال 
امريكا و بس��ياري از س��ازمان هاي فدرال ديگر درباره 
بزرگ ترين تهديدهايي است كه جامعه امروز امريكا 

با آن مواجه است.
تصويري كه در اين گزارش ارايه شده بوضوح يك چيز 
را نشان مي دهد: بيشتر مواضع سياست خارجي ترامپ 

بر اساس واقعيت نيست.
ووكس در ادامه برخ��ي از يافته هاي كليدي گزارش 
جامعه اطالعاتي امريكا را ك��ه در مغايرت با ادعاهاي 

ترامپ هستند، به شرح زير برشمرد: 

- داعش هزاران جنگجو در سوريه )و عراق( دارد. 
- »بعيد اس��ت« كره ش��مالي همه ذخاير هسته اي، 
سامانه هاي حمل و قابليت هاي توليد هسته اي خود 

را تسليم كند.
- روسيه در انتخابات سال 2020 از طريق شبكه هاي 
اجتماعي و »با تمركز بر تنش هاي نژادي و اجتماعي« 

دخالت خواهد كرد. 
- امريكا بايد با چالش هاي امنيتي ناش��ي از »تاثيرات 
منفي تغييرات آب و هوايي« در سراسر جهان مقابله 

كند.
- ايران اكنون فعاليت توس��عه سالح هسته اي ندارد و 
به عبارت ديگ��ر ايران به توافقي كه ترامپ از آن خارج 

شد، پايبند است.
ووكس به نقل از »اريك بروِور« از مقامات امريكايي كاخ 
سفيد كه در جامعه اطالعاتي امريكا تجربه دارد، نوشت: 
همواره اختالفاتي بين جامعه سياسي و اطالعاتي امريكا 
وجود دارد زيرا جامعه اطالعاتي جهان را همان طور كه 
هست توصيف مي كند و جامعه سياسي تالش مي كند 
واقعيت را تغيير دهد. اما تالش براي فروختن چنين 
تصميماتي به مردم امريكا كه بر پايه دروغ هستند نه 
تنها صادقانه نيست، بلكه بالقوه براي هدايت سياست 

كشور به چنين سمت و سويي خطرناك است.
ووكس افزود: اظهارات ترامپ درباره مسائل سياست 
خارجي امريكا نه تنها غلط اس��ت، بلكه ممكن است 

امريكا و جهان را به فضايي ناآرام تر تبديل كند. 

 Thu. Jan 31. 2019  1310   پنج شنبه    11 بهمن 1397   24 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره 

30  درصد غذاي توليدي 
جهان از بين مي رود

سازمان خوار و بار جهاني در گزارشي اعالم كرد فساد 
و ضايعات مواد غذايي در جهان بسيار باالست و اين 

امنيت غذايي را به خطر مي اندازد.
به گزارش فارس، فائو تاكيد كرده است كه 95 درصد 
مواد غذايي كه در جهان اس��تفاده مي شود از بستر 
خاك به عمل مي آيد بنابراين بس��يار مهم و حياتي 
اس��ت كه ما در گام نخست بستر توليد محصوالت 
كشاورزي يعني خاك را حفظ كنيم. حفظ سالمت 
خاك مي توان��د جلوگيري از مس��موميت غذايي 
باشد، استفاده هاي بيش از اندازه از سموم و كودهاي 
شيميايي طي سال هاي گذش��ته به شدت خاك را 
مسموم كرده و مي تواند سالمت محصوالت غذايي 

را به خطر بيندازد.
از س��وي ديگر فرسايش خاك در سال هاي گذشته 
باعث شده س��طح خاك زراعي كمتر شود، معموال 
خاك زراعي در 30 تا 40 سانتي متر سطح خاك است 
و براي تشكيل يك سانتي متر مكعب خاك تا 4 هزار 
سال زمان الزم است. در سال هاي گذشته فرسايش 
خاك در ايران 9 تن در هكتار بود كه اين رقم به 16 تن 
رسيده است. فائو همچنين تاكيد مي كند كه سالمت 
محصوالت غذايي بسيار مهم است و هرچقدر خاك 
سالم، بهتر و حاصلخيز تري داشته باشيم مي توانيم به 

توليد محصول سالم اميدوارترباشيم.
در بخش ديگري از گزارش فائو تاكيد مي ش��ود كه 
بايد به هر نحوي جلوي فس��اد و خرابي محصوالت 
كشاورزي و مواد غذايي گرفته شود. به عنوان مثال 
براي توليد يك عدد س��يب 70 ليتر آب الزم است و 
زماني كه اجازه مي دهيم بدون هيچ دليل محصوالت 
كش��اورزي از بين برود در حقيقت ع��الوه بر ايجاد 
مشكل در تأمين امنيت غذايي منابعي كه براي توليد 
آن استفاده شده از جمله آب كه بسيار ارزشمند است 
از بين مي رود. فائو در گزارش خود مي نويس��د آب 
يك مساله حياتي در بخش كشاورزي است و اگر ما 
تا رفتارهاي مصرف آب خود را اكنون تغيير ندهيم 
تقاضاي جهاني براي آب تا سال 2030 به ميزان 50 

درصد افزايش خواهد يافت.
فائو تاكيد مي كند كه در قرن گذش��ته مصرف آب 
نسبت به جمعيت 2 برابر رشد كرده است و اگر همين 
روند ادامه پيدا كند بح��ران آب در كل جهان ايجاد 
خواهد شد مگر اينكه از االن به فكر تغيير رفتارهاي 
مصرف آب باشيم. در گزارش فائو تاكيد شده است 
تغييرات آب و هوايي تهديد جدي براي توليد مواد 
غذايي در جهان محس��وب مي شود. تغييرات آب و 
هوايي مي تواند حشرات گرده افشان مانند زنبورها را 
از بين ببرد در حالي كه اين گرده افشان ها نقش بسيار 

حياتي را در توليد مواد غذايي دارند.
فائو به 5 مورد از تاثير حشرات گرده افشان در توليد 
مواد غذايي اش��اره مي كند. نخست اينكه در توليد 
محصوالت كشاورزي، ميوه و بذر 75 درصد تأثير دارد، 
 تنوع زيست محيطي را باال برده و توليد غذا را در جهان 
افزايش مي دهد. از سويي باعث مي شود محصوالت 
كشاورزي كه توليد مي شوند ريزمغذي هاي كافي 
داش��ته و اكوسيس��تم پايداري را در جه��ان ايجاد 
مي كنند. در گزارش فائو به نقش زنان در توليد مواد 
غذايي و محصوالت كش��اورزي هم اشاره شده كه 
توانمندسازي زنان مي تواند نقش بسيار موثري در 
افزايش توليد محصوالت غذايي و توانمندس��ازي 
يك جامعه شود. سازمان خوار و بار جهاني همچنين 
اشاره مي كند كه در آينده عالوه بر غذاهاي توليدي در 
دسترس باشد بايد مواد غذايي مغذي نيز توليد كنيم و 
در اين زمينه نياز هست كه ما انواع جديدي از گياهان 
و محصوالت كشاورزي را كشف كنيم و آنها را كشت 
كنيم. فائو در ادامه درباره اهميت جلوگيري از ضايعات 
و فساد محصوالت كشاورزي مي نويسد كه تقريبا30 
درصد محصوالت كش��اورزي كه زمين هاي زراعي 
را اشغال كرده اند هيچ وقت به دست مصرف كننده 
نمي رسد و آنها در اين مسير تا رسيدن به دست مردم 
از بين مي رود. بنابراين هرچقدر بتوانيم جلوي اين 
ضايعات و فساد محصوالت كشاورزي را بگيريم مواد 
غذايي بيش��تري توليد خواهيم كرد و از هدر رفتن 

منابع جلوگيري خواهد شد.
در گزارش فائو آمده است كه بايد دانش آموزان را از 
همان زمان مهدكودكي براي احترام به مواد غذايي 
و ميوه ها و س��بزيجات تربيت كنيم و آنها بدانند كه 

هيچ وقت نبايد در مورد آنها اسراف كرد.
البته آموزش هاي ديگري هم مي توان اضافه كرد مثال 
اينكه آنها از طريق طعم و مزه بتوانند محصوالت سالم 
و مفيد و مغذي را از بقيه تشخيص دهند دوم اينكه 
ياد بگيرند كه چگونه سبزيجات و ميوه ها را پرورش 
دهند و مهارت هاي كاري شان را به صورت كار تيمي 
پيش ببرند همچنين تغذيه خودشان را نيز ارتقا دهند 
و ياد بگيرند به كساني كه محصول و غذا براي آنها توليد 

مي كنند، ارزش قائل شوند.
در گزارش فائو تاكيد شده است كه بايد روي كشاورزي 
خانوادگي سرمايه گذاري شود، آنها توليدكنندگان 
اصلي هستند و امروزه خانواده هاي كشاورزي بيش 
از هر زم��ان ديگري براي تأمين غذا مهم هس��تند 
به طوري كه آنها 80 درصد مواد غذايي جهان را توليد 

مي كنند كه ما حتي دسترسي هم به آنها نداريم. 
در گزارش فائو تأكيد شده است كه توليد محصوالت 
مغذي و با ارزش غذايي باال به عنوان يك ديوار دفاعي 
محكم در برابر انواع بيماري ها محس��وب مي شود و 
يك منبع انرژي براي ادامه زندگي و سالمت و يك 
زندگي با شور و نشاط خواهد بود ضمن اينكه توليد 
محصوالت با ارزش غذايي باال مسير توسعه را براي 
كودكان باز مي كند و بايد اين مسير از همان مدارس 
آغاز شود و به خود دانش آموزان آموزش دهيم كه مواد 
غذايي مغذي استفاده كنند و حتي با چشيدن آن را 
تشخيص دهند. فائو تاكيد مي كند كه ما هرچقدر 
بتوانيم جوانان سالم تربيت كنيم آينده درخشاني 
خواهيم داشت چرا كه آينده در دست جوانان خواهد 
ب��ود و ما بايد جهاني بدون گرس��نگي را رقم بزنيم. 
هرچقدر امروز روي جوانان سرمايه گذاري كنيم به 

همان اندازه در آينده از آن بهره مند خواهيم شد. 
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5 چالش توسعه پاركينگ هاي عمومي پايتخت
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |

نگراني باب�ت پيدا ك�ردن جاي پ�ارك يكي از 
مش�كالت اساسي ش�هرونداني است كه قصد 
دارند با خودروي شخصي وارد خيابان هاي شلوغ 
و پر ترافيك تهران شوند.بسياري از كوچه ها و 
خيابان هاي فرعي عمال تبديل به توقفگاه شده 
و تردد در آن ب�ه كندي صورت مي گيرد. برخي 
حتي از پياده رو هم به عنوان پاركينگ استفاده 
كرده و به دلي�ل عبور عابران از وس�ط خيابان 
بي نظمي بسياري در اين خيابان ها موج مي زند. 
اكثر شهروندان به دليل ش�رايط خاص زندگي 
در ش�هري مانندتهران در معرض استرس ها و 
اضطراب هاي هميشگي قرار دارند و متاسفانه 
نبود فضا براي پارك خودرو بسياري مواقع دليل 
اصلي دعواهاي خياباني است و شاهد زد و خورد 
شهروندان با يكديگر بر سر جاي پارك بوده ايم. 
در واقع تهران ابرش�هري اس�ت كه بين حجم 
خودرو و تعداد پاركينگ هايش تناسبي وجود 
ندارد.طبق برنامه 5 ساله دوم شهرداري تهران، 
پايتخت به 60 هزار پاركينگ مسقف نياز دارد و 
در صورتي كه اين تعداد پاركينگ تامين شود، 
بخشي از نيازهاي ش�هروندان برطرف خواهد 
ش�د. آمارها درخصوص تع�داد پاركينگ هاي 
شهر تهران متناقض است. چندي پيش، عليرضا 
راس�ي، رييس اتحاديه اتوسرويس و پاركينگ 
تهران از كمبود بيش از ۱500 پاركينگ در تهران 
و س�رگرداني خودرو ها خب�ر داد. اين در حالي 
است كه محمود صفارزاده، كارشناس شهرسازي 
در گفت وگو با »تعادل« اين مي�زان را 800 هزار 

پاركينگ برشمرده بود.
بر اساس آمارها حدود ۱00 پاركينگ خصوصي و 
۱00 پاركينگ دولتي در تهران وجود دارد. اين در 
حالي است كه روزانه حدود 3 ميليون خودرو در 
سطح شهر تردد مي كند و پاركينگ هاي موجود 
پاس�خگوي نياز اين خودرو ها نيست. البته اين 
آمارها بدون در نظر گرفتن پاركينگ پاس�اژها 
و مال هاي تجاري اس�ت. س�اخت و استفاده از 
پاركينگ هاي شهر تهران باچالش هاي زيادي 
مواجه اس�ت اما مي توان 5 چالش عمده در اين 
حوزه را مديريت نامناسب پاركينگ ها، باال بودن 
هزينه هاي س�اخت، عدم توجه به سالمندان و 
گروه ه�اي خاص، هزينه هاي باالي اس�تفاده از 
پاركينگ هاي عمومي و نيز عدم استقبال بخش 
خصوصي از تس�هيالت قابل ارايه در س�اخت 

پاركينگ هاي محله اي عنوان كرد.

    چالش مديريت پاركينگ ها 
دكترمحم��د مه��دي برادران، كارش��ناس ش��هري 
درگفت وگو ب��ا »تعادل« ب��ا بيان اينك��ه مديريت و 
س��اخت پاركينگ در تمامي شهرهاي جهان مربوط 
به حوزه شهرداري ها اس��ت،  گفت: شهرداري ها بايد 
نياز ش��هروندان به پارك خودروهايش��ان را بر اساس 
كاربري اراضي كه از قبل مش��خص شده فراهم كنند 
و همچنين بر مديريت بهينه فعاليت اين پاركينگ ها 
نظارت كنند. در ش��هر تهران مديريت پاركينگ ها با 
چالش جدي مواجه است. عملكرد پراكنده بين مديريت 
پاركينگ ها مشهود است و در برخي مواقع شاهديم، 
خدمات پاركينگ ها به نحو مطلوب انجام نمي ش��ود 
يعني بعضا شهروندان از ظرفيت پاركينگ هاي موجود 
اطالع ندارند يا درباره ساعات كاري آنها اطالعاتي در 
اختيار شهروندان قرار نگرفته است. عالوه بر اين، تعداد 
پاركينگ ها به اندازه مطلوب نيست و نسبت به سرانه 

عقب هستيم. 
ب��رادران در اي��ن خصوص ادام��ه داد: حت��ي گاهي 
پاركينگ هاي خصوص��ي نيز از تم��ام ظرفيت خود 
استفاده نمي كنند و بايد زمينه براي استفاده كامل از 
ظرفيت پاركينگ هاي خصوصي فراهم شود. بسياري 
مواقع شاهد بوده ايم كه پاركينگ هاي عمومي بعد از 
اخذ پايان كار تغيير كاربري داده يا تبديل به يك مكان 
عمومي ش��ده اند.چالش ديگر در اين زمينه به قيمت 

پاركينگ ها بر مي گردد.

    هزينه غيراقتصادي ساخت 
برادران ادامه داد: قيمت زمين و نيز عوارض پرداختي 
براي س��اخت پاركينگ ها چندان منطقي، عقاليي و 
اقتصادي نيس��ت و بنابراين بخش خصوصي تمايل 
زيادي براي ورود به اين عرصه ندارد. چنانچه اين روند 
ادامه يابد كم كم بايد با س��اخت پاركينگ هاي جديد 
خداحافظي كنيم. به گفته اين كارش��ناس شهري به 
دليل باال بودن قيمت س��اخت پاركينگ ها در نتيجه 
هزينه استفاده از پاركينگ هاي خصوصي بسيار باالست 
و براي شهروندان به صرفه نيست كه از اين پاركينگ ها 
استفاده كنند.يكي از بحث هاي جدي در بحث قيمت ها 
ش��ناور كردن قيمت پاركينگ هاس��ت. در حالي كه 
كارشناسان بارها بر شناور شدن قيمت ها تاكيدكرده اند 
اما همچنان قيمت ها ثابت است .در كشورهاي ديگر 
قانون ش��ناور بودن قيمت ها رعايت مي شود و هزينه 
استفاده از پاركينگ در ساعات پيك و شلوغي نسبت به 

ساعات ديگر متفاوت است.

    عدم توجه به سالمندان
اين كارش��ناس ش��هري موضوع مهم ديگر در حوزه 
پاركينگ ها را بحث مربوط به س��المندان دانس��ت و 
گفت: در سفرها به كشورهاي ديگر مشاهده كردم كه 
پاركينگ هاي خاصي را براي سالمندان در نظر گرفته 
و نزديك ترين مكان ها به وسايل حمل ونقل عمومي و 
خوش مسيرترين پاركينگ ها متعلق به افراد باالي 60 
سال اس��ت تا راحت تر و سريع تر بتوانند وسيله نقليه 

خود را پارك كنند.

برادران با بيان اينكه تاكنون نگاه مديران شهري خودرو 
محور بوده و همين امر مشكالت بسياري براي شهر و 
ش��هروندان به وجود آورده است، تصريح كرد: اكنون 
شهرهاي دنيا به سمت انسان محوري حركت مي كنند 
و كم بودن تعداد خودرو ها نسبت به انسان ها به عنوان 
يكي از شاخصه هاي خوب شهري به شمار مي رود. براي 
اين منظور بايد افراد را به استفاده از حمل و نقل عمومي 
تش��ويق كرده و در طراحي ش��هري نيز به اين سمت 
حركت كنيم تا امكان استفاده بهينه از وسايل حمل 
ونقل عمومي براي همه به راحتي فراهم باشد. متاسفانه 
در شهر تهران با وجود اينكه فعاليت هاي خوبي در جهت 
توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه مترو صورت گرفته اما 
هنوز نياز به انجام كارهاي فرهنگي در اين زمينه وجود 
دارد. هر روز صبح و غروب ش��اهد حضور خودروهاي 
تك سرنشين در خيابان ها و بزرگراه هاي شهر تهران 
هس��تيم كه براي تردد به محل كارش��ان از خودروي 
شخصي اس��تفاده مي كنند.اين افراد اميدوارند كه در 
نزديك ترين مكان به محل كار،  خودروي خود را پارك 
كنند كه اين موضوع تبعات منفي زيادي براي شهر به 

دنبال داشته است.
برادران با اشاره به اينكه در طرح تفضيلي عنوان شده 
بود تهران به 60 هزار پاركينگ مسقف نياز دارد،  اظهار 
كرد: با توجه ب��ه اتفاقات جديد در تهران و نيز افزايش 
تعداد خودروها در سطح شهر ممكن است نياز به تعداد 
پاركينگ ها هم افزايش يافته اما با توجه به نگاه جديد 
مديريت شهري و حركت به سمت شهر هوشمند بايد 
ش��يوه هاي ديگري را در پيش گرفت. از س��وي ديگر 
شهرداري به داليل مختلف نمي تواند خود به تنهايي 
اقدام به س��اخت پاركينگ كند و بايد از ظرفيت هاي 

بخش خصوصي در اين زمينه استفاده كند.
به گفته اين كارش��ناس در برخي ش��هرهاي اروپايي 
حتي اس��تفاده از خيابان هاي فرعي براي جاي پارك 
نيازمند پرداخت هزينه اس��ت. به همين دليل مردم 
ترجيح مي دهند فقط در صورت نياز ماشين هاي خود 
را از پاركينگ ش��خصي بيرون بياورند يا اينكه حتما 
پاركينگ ش��خصي براي خود تهي��ه مي كنند زيرا به 
محض بيرون آوردن خودرو از پاركينگ بايد هزينه هاي 
استفاده از آن را پرداخت كنند.اكنون شهر بارسلون در 
خصوص استفاده از پاركينگ ها به خوبي فرهنگسازي 
كرده و مردم فقط در صورت نياز از خودروي شخصي 

استفاده مي كنند. 
با اين وجود، برخي كارشناسان معتقدند الزام مالكان به 
ساخت پاركينگ در منازل و آپارتمان ها به نوعي تشويق 
آنها به استفاده بيشتر از خودروي شخصي است.برادران 
در اين باره توضيح داد: همانطور كه عنوان كردم براي 
رفتن به سمت شهر زيست محور و انسان محور بايد به 
سمت توسعه حمل و نقل عمومي برويم، اما با عقيده 
عدم س��اخت پاركينگ براي خودروهاي شخصي در 
منازل نيز مخالفم .همانطور كه در قوانين نيز آمده است، 
اين يك امر بديهي و الزامي اس��ت زيرا در صورت نبود 
پاركينگ در منازل اين خودروها در حاشيه خيابان ها 
پارك مي شوند و خيابان هاي فرعي تبديل به توقفگاه 

ماشين ها مي ش��ود. از سوي ديگر در خيابان ها تهران 
نيز شاهد اين هستيم كه برخي خودروها ماه ها يا حتي 
سال هاست در گوشه اي پارك شده شد و صاحبانشان 
آنها را رها كرده ا ند كه اينها نيز بايد جمع آوري شوند.

در شهر مشهد طي يك طرح ضربتي و با همكاري قوه 
قضاييه اين نوع ماش��ين ها از سطح شهر جمع شدند 
و كمك بس��ياري به زيبايي شهر شد و پاركينگ هاي 

بيشتري نيز در اختيار مردم قرار گرفت.
او ادامه داد: معتقدم بايد از زمان��ي كه خودرو از درب 
منزل بيرون مي آورند امكان پارك خودرو را داش��ته 
باشند و البته بايد حتي در خيابان هاي فرعي نيز هزينه 
پارك خ��ودرو را پرداخت كنند جرايم ناش��ي از عدم 
پرداخت هزينه پاركين��گ و درآمدهاي حاصل از اين 
محل بايد براي س��اخت پاركينگ هاي محله اي مورد 

استفاده قرار گيرد.

    هزينه باالي پاركينگ ها 
همانطور كه عنوان شد يكي از موضوعات مهم در بحث 
استفاده از پاركينگ به قيمت آن بر مي گردد. در برخي 
مراكز تفريحي مانند دربند، دركه، فرحزاد هنوز شاهد 
حضور افرادي هس��تيم كه از شهروندان هنگام پارك 
ماش��ين پول دريافت مي كنند ب��دون اينكه نماينده 
سازمان خاصي باشند و اكثر شهروندان نيز از پرداخت 
به آنها خودداري كرده و اين موضوع گاه باعث جر و بحث 
بين صاحبان خودروها و اين افراد كه به ظاهر پاركبان 
هستند، مي شود. اين در حالي است كه به گفته اعضاي 
شوراي شهر تهران فعاليت پاركبان ها از سال گذشته 
غيرقانوني است با وجود اين، هنوز شاهد حضور آنها در 

خيابان ها و معابر اصلي و فرعي شهر هستيم.
اما قيمت پاركينگ خصوصي همانند قيمت مسكن، 
در محله هاي مختلف تهران متفاوت است، همچنين 
عوامل ديگري ني��ز وجود دارد ك��ه در تفاوت قيمت 
اين پاركينگ ها اثرگذار اس��ت در خصوص مهم ترين 
عواملي كه در قيمت پاركينگ تاثير مي گذارد، مي توان 
به دو موضوع اشاره كرد. اول اينكه در ساختمان هايي 
كه به تع��داد واحدهايش پاركينگ وجود دارد قيمت 
پاركينگ ارزان تر اس��ت و پاركين��گ ارزش كمتري 
دارد، اما در ساختمان هايي كه تعداد پاركينگ كمتر 
از واحدهاست، پاركينگ ارزش بيشتري پيدا مي كند 
و ديگر اينكه قيمت پاركينگ در محله هايي كه داراي 
كوچه و خيابان هاي كم عرض است، بيشتر از محله هايي 

است كه خيابان هاي عريض دارد.
 ش��ايد بتوان گفت، مهم ترين عامل در تعيين قيمت 
پاركينگ هاي شخصي، قيمت هر منطقه است.براي 
مثال در يك محله ممكن است قيمت پاركينگ ها با هم 
تفاوت داشته باشند و بر اساس قيمت واحد مسكوني 
و موقعيت منطقه اي، قيمت پاركينگ اين واحدها نيز 

تعيين شود.
به گفت��ه يكي از كارشناس��ان امالك، بط��ور قانوني 
واحدهاي زير 200 متر ي��ك پاركينگ، واحدهاي با 
متراژ بين 200 تا 240 متر 1.5 پاركينگ و واحدهاي 
باالي 250 متر دو پاركينگ دارند و هر گاه هر يك از آنها 

قصد خريد پاركينگ اضافي داشته باشند، بايد مبلغي 
جداگان��ه پرداخت كنند كه بيش��تر اين پاركينگ ها 
بر اس��اس محله و توافق ميان طرفين قيمت گذاري 

مي شوند.
برخ��ي پاركينگ ها با عن��وان پاركين��گ مزاحم ياد 
مي شوند، چرا كه در مقررات شهرداري، استانداردي 
براي مساحت پاركينگ وجود دارد، اگر اين استاندارد 
در مورد پاركينگ آپارتماني قابل اجرا نباشد و راه عبور 
باقي پاركينگ ها باز باشد، شهرداري با توافق اعضاي 
ساختمان و دستورالعملي كه در اين مورد وجود دارد، 
پاركينگ مزاحمي در آن فضا پيش بيني مي كند كه 
براي مثال، دو ماشين بتوانند پشت سر هم پارك كنند. 
مش��كل اين نوع پاركينگ اين است كه هر زمان يكي 
از مالكان بخواهد، خ��ودرو خود را حركت دهد، مالك 
پاركينگ مزاحم هم بايد خ��ودرو خودش را جابه جا 
كند، از اين رو، قيمت اين پاركينگ ها يك سوم قيمت 

ساير پاركينگ هاي موجود در همان ساختمان است.
به عقيده كارشناسان شهري، در كشورهاي پيشرفته 
قبل از آنكه خودرو وارد چرخه توليد و استفاده شود، ابتدا 
سرانه فضاي خيابان ها و جاده ها و پاركينگ تعريف و 
آماده مي شود حتي سازندگان مسكن مجبورند براي 
هر واحد آپارتمان دو واحد پاركينگ يا بيشتر پيش بيني 
كنند، اين در حالي است كه در تهران اغلب ساختمان ها 
فاقد پاركينگ كافي براي ساكنان آن هستند در چنين 
شرايطي گرايش خانواده ها به خريد دو يا چند خودرو، 
مشكل پارك در حاشيه خيابان ها و افزايش ترافيك را 

هر روز بيشتر مي كند.
اين روزها بحث طرح ترافيك يكي از بحث هاي مورد 
توجه رس��انه ها و مسووالن شهري اس��ت. با توجه به 
اليحه طرح ترافيك س��ال 98 مناطق طرح زوج و فرد 
نيز مشمول پرداخت عوارض مي شود. هر چند هنوز 
اين اليحه در ش��وراي ش��هر تهران مورد بررسي قرار 
نگرفته است، اما به نظر مي رسد، بهترين سياست اين 
است كه شهرداري به منظور تشويق شهروندان بابت 
اينكه خ��ودروي كمتري وارد مناطق مركزي ش��ود، 
نرخ توقف در پاركينگ هاي داخل طرح اصلي را باالتر 
از بقيه پاركينگ ها تعيين مي كن��د. در واقع بايد نرخ 
پاركينگ ه��اي خارج از محدوده ه��اي طرح ترافيك 
ارزان تر شود تا مردم در وهله اول خودروهاي خود را در 
مناطق خ��ارج از محدوده طرح زوج و فرد پارك كنند 
و با استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي وارد مناطق 
مركزي شهر شوند. در اين صورت هم كاهش آلودگي 

و هم كاهش ترافيك را در اين مناطق خواهيم داشت.
همانطور كه عنوان شد اكنون شهرها به سمت توسعه 
حمل و نقل عمومي حركت مي كنند و برخي معتقدند 
در كنار توسعه مترو اتوبوس و تعيين تعرفه براي ورود 
به بزرگراه ه��ا و خيابان هاي اصلي يكي از كارهايي كه 
مي تواند به كاهش تردد با وسيله نقليه شخصي كمك 
كند، محدود كردن پاركينگ ها در مناطق مركزي شهر 
و انتقال آنها به مناطق حاش��يه اي است تا شهروندان 
خودروه��اي خ��ود را در اين مناطق پ��ارك كرده و با 
وس��ايل حمل و نقل عمومي وارد محدوده هاي شلوغ 

شهر شوند. حتي برخي پا را فراتر گذاشته و مي گويند 
ساخت پاركينگ در ساختمان ها به معناي اين است كه 
شهروندان را به خريد خودرو تشويق مي كنيم. موضوعي 
كه زهرا نژاد بهرام رييس كميته شهرسازي شوراي شهر 

تهران آن را رد كرده و اشتباه مي داند. 
نژاد بهرام در گفت وگو با »تعادل« در اين باره توضيح 
داد: اينكه تصور كنيم ممنوع كردن ساخت پاركينگ 
در ساختمان مي تواند به كاهش استفاده از خوروهاي 
شخصي منجر شود،  كامال بيهوده است.البته در برخي 
موارد اجازه ساخت پاركينگ وجود ندارد براي مثال در 
جوار بزرگراه ها و جاهايي كه ساخت پاركينگ نياز به 
قطع درختان بزرگ تناور دارد، ساخت پاركينگ ممنوع 
است .اما در باقي موارد بايد پاركينگ هاي محله اي ايجاد 
شود تا ساختمان هايي كه به هر دليلي پاركينگ ندارند 

بتوانند از آن استفاده كنند.

    عدم استقبال بخش خصوصي از تسهيالت 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران ادامه داد: همين 
االن نيز كوچه ها و خيابان هاي فرعي ش��هر تهران پر 
از خودرو اس��ت و چنانچه من��ازل ظرفيت پاركينگ 
نداشته باشند، وضعيت از اينكه هست بدتر مي شود. 
رويكرد مديريت شهري هم در كنترل پاركينگ است 
و نه افزايش. بايد واقع بينانه به اين موضوع نگاه كنيم. 
نمي توان خودورها را از س��طح شهر حذف كنيم اما با 
انجام اقدام هايي مي توان آن را مديريت كرد و شهرداري 
تهران نيز به دنبال مديريت پاركينگ هاست. نژاد بهرام با 
بيان اينكه شهرداري به دنبال ساخت پاركينگ نيست، 
عنوان كرد: شهرداري در اين زمينه تسهيالتي را براي 
بخش خصوصي در نظر گرفته است. سرمايه گذاراني 
كه در بافت فرس��وده اقدام به ساخت پاركينگ كنند 
حدود 50 ميليارد تومان تس��هيالت در اختيارش��ان 

قرار مي گيرد.
او با بيان اينكه ش��هرداري تهران روي نوسازي بافت 
فرس��وده تمركز زيادي دارد، گفت: در پي نوس��ازي 
بافت هاي فرسوده پالك هاي ريزدانه اي كه يك تا دو 
طبقه بوده اند، تبديل به چهار تا پنج طبقه مي شوند و 
نياز پاركينگ نيز بالطبع افزايش مي يابد. نبود پاركينگ 
در مناطق داراي بافت فرسوده مشكالت را چند برابر 
كرده و باعث بروز اتفاقات ناگوار اجتماعي شده است و 
به همين دليل شهرداري تهران تامين پاركينگ را جزو 

خط قرمزهاي خود قرار داده است.
رييس كميته شهرسازي ش��وراي شهر تهران با بيان 
اينكه شهرداري تهران سعي كرده است كه با تمهيداتي 
همچون پاركينگ تعه��دي، مالكان را مجاب كند كه 
كمبود پاركين��گ خود را در همان محل��ه و از طريق 
پاركينگ هاي عمومي و محلي جب��ران كنند، ادامه 
داد: در غير اين صورت پايان كار به آنها نمي دهد، البته 
گذشت زمان نش��ان داد كه نه پاركينگ تعهدي و نه 
ايجاد پاركينگ محلي نتوانست مشكالت را حل كند 
و بايد با اتكا به توان سرمايه گذاران و بخش خصوصي 
در حوزه تأمين پاركينگ پيش رويم. شورا در بودجه 
سال 97 مبلغ 55 ميليارد تومان براي ساخت پاركينگ 
محله اي در نظر گرفت، اما تاكنون اين رقم جذب نشده 
است، حتي سازمان نوسازي چهار نقطه را معرفي كرد 
و مناقصه برگزار ش��د؛ اما سرمايه گذاري براي ساخت 

پاركينگ محله اي جذب نشد.
وي با طرح اين سوال كه چرا با وجود برگزاري مناقصه 
و معرفي زمين از سوي شهرداري باز هم سرمايه گذار 
عالقه اي به ايجاد پاركينگ ندارد، گفت: سرمايه گذاران 
معتقدند شهرداري مبلغ كافي براي ساخت پاركينگ 
در نظر نگرفته و تامين هزينه هاي نگهداري و حق شارژ 

پاركينگ ها نيز پايين است.
 عضو هيات رييس��ه ش��وراي اسالمي ش��هر تهران با 
بيان اينكه در جلسه اي كه به منظور بررسي وضعيت 
پاركينگ هاي سطح شهر تهران برگزار شد، پيشنهادات 
مختلفي مطرح شد، ادامه داد: برخي پيشنهاد دادند كه 
پاركينگ هاي مكانيزه در سطح شهر افزايش يابد؛ اما 
ايجاد و نگهداري از اين پاركينگ ها گران است و برخي 
از كارشناسان نيز پيش��نهاد دادند كه پاركينگ هاي 
طبقاتي در سطح شهر ايجاد شود و در برخي از طبقات 
آن كاربري تجاري بدهيم تا هزينه ها جبران شود؛ اما 

اين پيشنهادات در حال بررسي است.
وي با بيان اينكه بايد حدود 6 هزار پاركينگ تعهدي در 
سطح مناطق ايجاد شود؛ اما هنوز مالكان به تعهدات 
خود عمل نكرده اند، گفت: در گذشته 300 پاركينگ 
خصوصي در س��طح شهر وجود داش��ت كه حاال اين 
تعداد به 130 پاركينگ فعال رسيده و مابقي يا متروكه 
شده اند يا مالكان به دنبال تغيير كاربري هستند؛ چراكه 
معتقدند هزينه  شارژ و نگهداري از پاركينگ ها كافي و 

به صرفه نيست.
 رييس كميته شهرس��ازي شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه مديريت ش��هري مي توان��د دو رويك��رد را در 
حوزه پاركينگ س��رلوحه كار خود قرار دهد، گفت: يا 
بايد رويكردمان در تامين پاركينگ در س��طح شهر و 
خيابان هاي اصلي باشد يا بايد پاركينگ هاي بخش هاي 
ديگر همچون مس��كوني و تجاري را فعال كنيم؛ اما از 
آنجايي كه رويكردمان خودرو محور نيست و مديريت 
شهري جديد بر پايه انس��ان محوري است، از اين رو، 
تامين پاركينگ در حاشيه خيابان و مكان هاي عمومي 
در چارچوب و اس��تراتژي مديريت شهري نيست و به 
همين دليل مي توانيم با ايجاد پاركينگ هاي منطقه اي 
يا اتكا به پاركينگ برج ها و مراكز خريد اين مشكل را 

حل كنيم.
عضو هيات رييس��ه ش��وراي اسالمي ش��هر تهران با 
بيان اينكه در بودجه س��ال آينده قطعا مبلغ ساخت 
پاركينگ ه��اي محل��ه اي افزاي��ش مي ياب��د، گفت: 
ش��هرداري تهران نيز نرخ س��اخت پاركينگ توسط 
شركت هاي بخش خصوصي را تعديل كرده تا ساخت 
پاركينگ عمومي براي سرمايه گذاران به صرفه تر باشد.
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اخراج 2 پيمانكار متخلف 
پاركينگ عمومي در تهران

پيمانكار متخلف پاركينگ هاي طبقاتي شهيد 
همت و باهنر در منطقه يك، اخراج و استفاده از 
اين دو پاركينگ تا 22 بهمن ماه رايگان اعالم شد.

به گزارش ايسنا، مجيد صالحي فيروزآبادي، مدير 
روابط عمومي شهرداري اين منطقه با اعالم اين 
خبر اظهار كرد: حسب تنفيذ رأي فسخ قرارداد 
و تخليه دو پاركينگ از س��وي مراجع قضايي به 
دستور سيد حميد موسوي شهردار منطقه يك، 
پيمانكار متخلف اين دو پاركينگ كه اقدام به اخذ 
مبالغي بيشتر از تعرفه هاي مصوب از شهروندان 
كرده بود اخراج و براي جب��ران اضافه پرداخت 
ش��هروندان در اين مدت و به مناسبت ايام دهه 
فجر و چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
پاركينگ هاي شهيد همت و باهنر تا 22 بهمن 

براي استفاده شهروندان رايگان شد.
وي افزود: شهرداري منطقه يك پيرو گزارش هاي 
مكرر مردمي مبني برتخلفات پيمانكار در دريافت 
هزينه بهاي چند برابري از ش��هروندان اقدام به 
صدور اخطاريه ها و تذكرات الزم به پيمانكار كرده 
بود كه در نهايت به شكايت از شركت بهره بردار در 
مرجع قضايي و تصميم در آن مرجع منجر شد و 
پس از طي مراحل قانوني حكم تخليه دو پاركينگ 

اخذ و پيمانكار اخراج شد.
بنا براعالم روابط عمومي شهرداري منطقه يك، 
صالحي تصريح كرد: اجراي رأي قضايي با حضور 
نماينده دادس��تان، ني��روي انتظامي، حقوقي، 
اجراييات شهرداري، نيروهاي نظارتي معاونت 
حمل و نقل و ترافيك و… انجام ش��د. شهردار 
منطقه يك تاكيد كرد در برخورد با هر گونه تخلف 
و تضييع حقوق شهر و شهروندان هيچ مسامحه و 

گذشتي نخواهيم كرد.

»زوج و فرد«، طرحي 
ناعادالنه از ديد تهراني ها

محبوبه ذاك��ري، معاون مطالع��ات و برنامه ريزي 
معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران با اشاره 
به عدم تاثيرگذاري طرح زوج و فرد در كاهش آلودگي 
هوا و ترافيك پايتخت گف��ت: 40 درصد پايتخت 
نشينان اجراي طرح زوج و فرد را ناعادالنه مي دانند.

به گزارش ايسنا، ذاكري با اشاره به عدم كارآيي طرح 
زوج و فرد در پايتخت، گفت : در دنيا كنترل آلودگي 
هوا مبتني بر سه روش است. از آن جايي كه منابع 
متحرك بخش عمده آلودگي هوا را بر عهده دارند يا 
بايد توليد سوخت كنترل شود يا بايد وسايل نقليه 
اس��تاندارد كه آاليندگي كمتري توليد مي كنند، 
ساخته شوند كه اين دو روش در اختيار شهرداري 
تهران قرار ندارد. وي با اشاره به اينكه در عمده شهرها 
براي كنترل آلودگي هوا راهكارهاي مديريت تقاضاي 
سفر را در پيش مي گيرند و در نظر دارند كه الگوي 
رفتاري مردم را در حمل و نقل به سمت استفاده از 
وسايل نقليه يا دور كاري يا ش��ناور كردن ساعات 
كار سوق دهند، در اين باره گفت : اگر تقاضاي سفر 
كاهش يابد، پول سفر نيز كاهش يافته و به همين 
دليل پيمايش و آلودگي هم كمتر مي ش��ود و اين 
در حالي است كه در مواقع مختلف ما راهكار شناور 
كردن ساعات اداري و همچنين دوركاري را تا يك 

حدي اجرايي كرديم، اما به نتيجه نهايي نرسيديم.
معاون مطالعات و برنامه ريزي معاونت حمل ونقل 
ترافيك شهرداري تهران ادامه داد: به همين دليل 
يك��ي از راهكاره��اي مديريت تقاضاي س��فر كه 
قيمت گ��ذاري معابر، محدود ك��ردن پاركينگ ها 
و… است را به عنوان يك راه حل در دستور كار قرار 
داده اند و بر اين اساس مركز مطالعات و برنامه ريزي 
شهرداري تهران با اخذ مشاور دانشگاهي مطالعات 
زيادي را در مورد ارزيابي طرح ترافيك، ارزيابي طرح 
زوج و فرد، مقايسه و ميزان اثرگذاري و نظرسنجي 
گسترده حضوري و اينترنتي از مردم در دستور كار 
خود قرار داد كه مطالعات انجام ش��ده نشان داد كه 
مردم عنوان كردند كه براي كاهش آلودگي هوا عمده 

خواهان ايجاد تغييراتي هستند.
وي با بيان اينكه طرح زوج و فرد كه در سال 83-84 
اجرايي شد، در راستاي ايجاد تغيير در الگوي رفتار و 
بر اساس دسته بندي خودروها بود،  گفت: همان موقع 
نيز اعالم ش��د كه اين طرح يك راهكار كوتاه مدت 
است، چرا كه اساس دسته بندي وسايل نقليه بر اثر 
زمان اثرگذاري خود را از دست مي دهد و به عنوان 
مثال در سال 84 تنها 2 ميليون خودرو در تهران تردد 
مي كرد كه نصفي از اين خودروها پالك فرد و مابقي 
پالك زوج داشتند و آن زمان سرانه مالكيت خودرو 
17 صدم بود و حاال س��رانه مالكيت خودرو به سه 
دهم رسيده است و مي بينيد كه تعداد خودروهاي 
پايتخت دو برابر شده اس��ت. در آن زمان جمعيت 
تهران حدود 7 ميليون نفر بوده است و حاال جمعيت 
تهران به بيش از 9 ميليون نفر رسيده است و قطعًا 
راهكاري كه آن زمان براي 2 ميليون خودرو در نظر 
گرفته بودند، حاال جوابگوي 5 ميليون خودرو نيست.

ذاكري با بيان اينكه س��ال ها اس��ت كه طرح زوج و 
فرد سقف اضطرار خود را درنورديده است و كاهش 
نمي يابد، گفت : البته حاال دسته بندي خودروها به 
زوج و فرد بهتر از نبود يك طرح است، اما بايد كاري 
كرد كه اثربخش��ي آن افزايش يابد. وي با اشاره به 
اينكه نظرس��نجي  از حدود 6 هزار شهروند تهراني 
نش��ان مي دهد، تقريب��ًا 40 درص��د از مردم طرح 
زوج و فرد راضي نيس��تند و آن را مصداق ناعدالتي 
مي دانند تاكيد كرد: البته مردم خواهان تغيير اين 
طرح هستند و معتقدند كه طرح زوج و فرد كارايي 
خود را از دست داده است. ذاكري با انتقاد از رفتارها 
و خبرهاي عوام فريبانه با بيان اينكه تنها راهكاري 
كه در اختيار شهرداري است، مديريت تقاضاي سفر 
است، گفت: رفع آلودگي هوا و ترافيك جزو مطالبات 
و خواسته هاي اصلي مردم است و تنها ابزاري كه در 
اختيار شهرداري است، مديريت عرضه و تقاضاي 

سفر است كه بايد از آن استفاده كنيم.

 براس�اس طرح تفضيلي براي امالك ۲00 متر 
و بيشتر پيش بيني ش�ده تا طبقات بيشتري 
بدون محدوديت در زير زمي�ن و به هر مقدار 
كه از نظر فني و ژتوتكنيك امكان خاكبرداري 
وجود داشته باشد، پاركينگ مورد نياز احداث 
و تامين شود.حداقل تامين يك واحد پاركينگ 
براي امالكي كه مساحت ۱00 متر و بيشتر دارند 
براي هر واحد مس�كوني از ضوابطي است كه 
در اين طرح در نظر گرفته و الزامي شده است.
براي اينكه امكان احداث بيشتر پاركينگ ها 
نيز وجود داش�ته باشد، براي امالك ۲00 متر و 
بيشتر نيز پيش بيني شده تا طبقات بيشتري 
بدون محدوديت در زير زمين به هر مقدار كه 
از نظر فن�ي و ژتوتكنيك امكان خاك برداري 
وجود داشته باشد، پاركينگ مورد نياز تامين 
شود. همچنين در پهنه هاي مسكوني در امالك 

با اراضي مس�احت ۲00 متر و بيش�تر از طبقه 
منفي ۲ به پايين امكان افزايش سطح اشغال 
ت�ا 80درص�د و در پهنه هاي تج�اري و اداري 
و مختلط ني�ز اين امكان ت�ا ۱00 درصد فراهم 

شده است.
عالوه بر اين، ضوابط تش�ويقي ه�م در طرح 
تفصيلي براي احداث پاركينگ هاي طبقاتي 
در نظر گرفته شده اس�ت. در بند يك مصوبه 
436 كميسيون ماده 5 ضوابط تشويقي احداث 
پاركينگ هاي طبقاتي قيد شده و براي اراضي 
و امالكي كه 50 مترمربع و بيش�تر مس�احت 
دارند، امكان اح�داث پاركينگ هاي مكانيزه 
محله اي ني�ز در ضوابط ط�رح تفصيلي مجاز 
اعالم شده است.  همچنين سرمايه گذاراني كه 
در اراضي و امالكي با يك هزار مترمربع وسعت 
و بيش�تر پاركينگ احداث كنند مي توانند از 

امتياز سه طبقه و بيش�تر تجاري و رستوران 
بهره مند شوند. هفته گذشته نيز صدور پايان 
كار ب�راي 4 هزار واحد پاركين�گ تعهدي در 
شوراي شهر تهران مصوب شد. به گفته علي 
اعطا سخنگوي شهر تهران طي سال هاي 88 
تا 9۲ بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران تعداد 
6هزار و ۲85واحد پاركينگ تعهدي با هر تعداد 
واحد در س�اختمان هاي مسكوني و بين يك 
تا ٣٠ واحد در س�اختمان هاي تجاري در نظر 
گرفته شد. تا امروز 4 هزار و 36 واحد پاركينگ 
تعهدي تعيين تكليف و منجر به صدور پايان 
كار شده است. در حال حاضر ۲ هزار و ۲49واحد 
پاركينگ در 6٣4 پ�الك ثبتي باقي مانده كه 
بر اساس اين مصوبه به ش�هرداري اجازه داده 
مي شود با اخذ عوارض پاركينگ هاي تعهدي 

پايان كار را صادر كند.

شهرسازي
ساخت پاركينگ  در قوانين



دانش و فن10اخبار

میلیون ها دستگاه كاربران ایرانی آلوده شد

فعالیت بدافزار ایرانی »پوشفا« درتلگرام
گروه دانش و فن | 

مركز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایانه ای با بررسی خانواده بدافزارهای ایرانی »پوشفا«، 
اعالم كرد: چندین میلیون دستگاه متعلق به كاربران 

ایرانی به این بدافزار آلوده شدند.
مركز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایانه ای با بررس��ی بدافزارهای »پوش��فا« به عنوان 
باس��ابقه ترین خانواده  بدافزار اندرویدی ایرانی، اعالم 
كرد: چندین میلیون دس��تگاه كاربران ایرانی به این 
بدافزار آلوده شده اند. این مركز توضیح داد: بدافزارهای 
دسته »پوشفا« را شاید بتوان از جمله قدیمی ترین و 
پرانتشارترین  بدافزارهای اندرویدی ایرانی تا به امروز 
دانست. براس��اس مش��اهدات انجام شده، نخستین 
بدافزارهای این دس��ته از مردادماه ۹۶ در پیام رسان 
تلگرام منتشر ش��ده اس��ت. این درحالی است كه در 
همان زمان، تلگرام در بین ایرانیان محبوبیت بیشتری 

پیدا كرده بود.
متاسفانه آمار دقیقی از میزان آلودگی به این بدافزارها 
در دسترس نیست؛ اما با توجه به فعالیت مستمر این 
بدافزار و انتش��ار روزانه حداقل ۱ نس��خه از بدافزار در 
صدها كانال تلگرام��ی طی ۱۷ ماه گذش��ته، انتظار 
می رود چندی��ن میلیون از دس��تگاه های اندرویدی 
ایرانی به بدافزارهای »پوشفا« آلوده شده باشند. تاكنون 
بی��ش از ۲۰۰ نمونه از این بدافزار توس��ط مركز ماهر 
شناسایی شده است. از آنجا كه بسیاری از بدافزارهای 
»پوشفا«، پس از نصب مخفی شده یا آیكون خود را با 
آیكون برنامه ای مجاز و ش��ناخته شده )مانند گوگل 
پلی، جی میل، گوگل ك��روم و گوگل مپ( جایگزین 
می كنند، درصد زیادی از كاربران قادر به شناسایی و 
حذف بدافزارها نخواهند بود و بدافزار روی دستگاه باقی 
خواهد ماند. همچنین برخی از بدافزارهای »پوشفا« از 
كاربر درخواست مجوز مدیریتی می كنند، كه در صورت 
موافق��ت كاربر، حذف بدافزار ب��رای كاربران عادی به 
سادگی امكان پذیر نخواهد بود و احتمال آلوده ماندن 

دستگاه بیش از پیش خواهد شد.
این بدافزار با نام های مختلفی، از جمله نام برنامه های 
محبوب، موضوعات روز یا عناوین مستهجن منتشر 
شده اس��ت. در بین صدها بدافزار منتشر شده، بخش 

اعظمی از بدافزاره��ا »موبوگرام« نام دارند. همچنین 
اغلب بدافزارهای این دسته پس از نصب، بدافزار دیگری 
به نام »بازار« را دانلود و نصب می كنند كه آیكونی مشابه 
با فروشگاه اندرویدی ایرانی »كافه بازار« دارد و پس از 

نصب مخفی می شود.
بر اساس اعالم ماهر، هدف اصلی بدافزارهای »پوشفا«، 
كسب درآمد از راه تبلیغات است. در ابتدای فعالیت این 
بدافزار، فروش عضو به كانال های تلگرامی و تبلیغات 
از این دس��ت رواج زیادی داش��ت. به همین دلیل در 
نس��ل های اولیه این بدافزار، مح��ور اصلی تبلیغات، 
تبلیغات تلگرامی بود. اما درحال حاضر، با رشد روزافزون 
سرویس های ارزش افزوده و تزریق بودجه تبلیغاتی از 
طرف این  شركتها، هدف اصلی بدافزارهای »پوشفا« 
نیز نمایش تبلیغات سرویس های  ارزش افزوده، دانلود 
خودكار و بدون اطالع برنامه های دارای سرویس ارزش 
افزوده و در مواردی نیز دانلود بدافزارهای سرویس ارزش 
اف��زوده )عضویت در س��رویس ارزش افزوده از طریق 

برنامه ای بدون محتوا( است.

      هشدار پلیس فتا به كاربران ایرانی 
از س��وی دیگر با باالگرفتن حفره امنیتی در نرم افزار 
فیس تایم پلیس فتا به كاربران ایرانی هشدار داد و رییس 
مركز عملیات سایبری پلیس فتا ناجا گفت: با توجه به 
افزایش بدافزارها و آلوده شدن موبایل و سیستم كاربران 
ایرانی بهتر است كاربران محصوالت اپلApple تا بروز 
رسانی جدید، نرم افزار فیس تایم )face time( را غیر 
فعال كنند . سرهنگ رسول لطفی رییس مركز عملیات 
سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص وجود باگ در نرم 
افزار فیس تای��م )face time( كه در روزهای جاری 
خبر ساز شده و محصوالت اپلApple را تحت تاثیر 
قرار داده است به مهر گفت: این باگ در سطح نرم افزار 
احتمال دارد از طرف شركت متولی به وجود آمده باشد .

رییس مركز عملیات سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به 
اینكه هر ابزار ارتباطی در كنار مفید بودنش در دنیای 
IT یك سری مش��كالتی نیز به همراه خواهد داشت، 
اظهار داش��ت: برابر اعالم شركت متولی تا پایان هفته 
این مشكل با بروزرس��انی این نرم افزار توسط شركت 
تولید كننده اش برطرف خواهد شد . این مقام مسوول 

تصریح كرد: این مشكل در سطح نرم افزارهای ارتباطی 
نیس��ت و نرم افزار هایی كه غیر ارتباطی هس��ت هم 

می توانند با چنین مشكلی روبرو شوند .
س��رهنگ لطف��ی ضمن بی��ان اینك��ه این ب��اگ از 
 )face time( از نرم افزار فیس تایم )groupchat(
اس��تفاده می كند و دوربی��ن طرف مقاب��ل را قبل از 
پاسخگویی توسط وی فعال می كند، به كاربران توصیه 
كرد: از بخش تنظیمات گوشی تا زمانیكه ورژن جدید 
 setting ارایه نگردیده است از مسیر )face time(
وارد شده و تب )face time( را غیر فعال كنند، زیرا در 
غیر این صورت اطالعاتشان در دسترس افراد سودجو 

قرار می گیرد .
رییس مركز عملیات س��ایبری پلیس فت��ا ناجا بیان 

داشت: بهتر اس��ت كاربران عزیز بر روی گوشی خود 
مدیریت داش��ته باشند و سطح دسترس��ی ها را مدام 
كنترل كنند تا مورد سوءاستفاده مجرمان قرار نگیرند .

س��رهنگ لطف��ی تصریح ك��رد: به ص��ورت كلی در 
گوشی های اندرویدی كه نرم افزارهای دیگری به جز 
فیس تایم )face time( قرار دارند كاربران باید مدام 
گوش��ی خود را آپدیت كرده و بعد از نصب هر نرم افزار 
 App Preimission از قس��مت دسترس��ی اپ ها
 Privacy از قس��مت Appleو در گوش��ی های اپل
میزان دسترسی هر نرم افزار را به دلخواه خود محدود 
یا آزاد كند . گفتنی اس��ت نقص فنی خطرناك برنامه 
گفت وگوی ویدئویی فیس تایم باعث شكایت از شركت 
اپل شده است. یك وكیل اهل تگزاس به علت افشای 

گفت وگوی خصوصی وی با موكلش به همین علت این 
شركت را به دادگاه خواهد كشاند. به نظر می رسد این 
مشكل در آینده موجب طرح شكایات متعدد دیگری 
از اپل شود. منابع خبری می گویند برخی متخصصان 
و ش��ركت های امنیتی در حدود ی��ك ماه قبل در این 
زمینه به اپل هش��دار داده بودند، اما شركت یاد شده 
به این موضوع بی توجهی ك��رده بود. اپل فعال قابلیت 
گفت وگوی ویدئویی گروهی را در فیس تایم غیرفعال 
كرده تا از سواس��تفاده های بیشتر جلوگیری شود و از 
عرضه وصله نرم افزاری به روزرس��ان خبر داده است. 
بر اساس این گزارش كاربرانی كه از این برنامه استفاده 
می كنند بهتر است تا زمان رفع این حفره امنیتی، این 

برنامه را غیر فعال كنند .

تك كرانچ | 
یك اپلیكیشن مربوط به فیس بوك با پرداخت ماهانه 
۲۰ دالر اطالعات كاربران از جمله فعالیت های آنان در 

وب و موبایل را جمع آوری می كند.
فیس بوك به نوجوانان ماهانه ۲۰ دالر می دهد تا از یك 
 Facebook Research به ن��ام VPN اپلیكیش��ن
استفاده كنند كه به شركت اجازه می دهد به فعالیت های 

آنان در وب و موبایل دسترسی كامل داشته باشد.
 Onavo به نظر می رسد این اپلیكیشن نسخه ای تازه از
Protect باش��د. Onavo Protect یك اپلیكیشن 
فیس بوك بود كه س��ال گذشته به دلیل نقض قوانین 

حریم خصوصی اپل حذف شده بود.
 Facebook Research به نظر مي رسد اپلیكیشن
همان ویژگی ه��ای Onavo را دارد و برخالف قوانین 
حفظ حریم خصوصی اپل باش��د. فیس بوك به وجود 
این اپلیكیشن اعتراف و هدف آن را دسترسی به عادات 
مصرفی كاربران اعالم كرده اس��ت. این اپلیكیش��ن از 
۲۰۱۶ میالدی منتش��ر شده اس��ت. كاربران به جای 
دانلود اپلیكیش��ن از طریق اپ اس��تور یا برنامه تست 
TestFlight beta اپ��ل، آن را از طریق س��ه خدمت 
مختلف بت��ا دریافت كرده اند. ای��ن خدمات عبارتند از 

 .Applause و BetaBound، uTest
این ۳ خدمت بطور خاص تبلیغاتی روی اینستاگرام و 
اسنپ چت اجرا می كنند كه هدف آنها كاربران ۱۳ تا ۳۵ 
سال است. هنگامی كه كاربر قصد ورود به اپلیكیشن را 
دارد به او اعالم می شود »این یك تحقیق شبكه اجتماعی 

است كه در ازای آن پول پرداخت می شود«. همچنین از 
افراد زیر سن قانونی خواسته می شود تا طبق یك فرم از 

والدین خود اجازه بگیرند.
به گفته »ویل استرافاچ« یكی از كارشناسان امنیتی این 
اپلیكیشن می تواند تمام اطالعات كاربر از جمله پیام های 
خصوصی، چت ها، تصاویر، ویدئو، ایمیل، فعالیت وب و 

حتی اطالعات مكانی كاربر را رصد كند.
كاربران به جای دانلود اپلیكیشن از اپل می توانند آن را از 
یك URL جداگانه فیس بوك دانلود كنند. فیس بوك 
در بیانیه ای به وب سایت تك كرانچ، وجود این برنامه را 
تایید كرده است. در بیانیه مذكور آمده است: »ما نیز مانند 
بسیاری از شركت ها از افراد دعوت می كنیم با شركت 
در تحقیقات به ما كمك كنند. این تحقیق به فیس بوك 
كمك می كند تا نحوه استفاده مردم از موبایل را دریابد. 
م��ا توضیحاتی كامل درباره اطالعات��ی كه جمع آوری 
می كنیم، نیز ارایه كرده ایم و این اطالعات را با بقیه افراد به 
اشتراك نمی گذاریم البته به گفته سخنگوی فیس بوك، 
این شركت هیچ یك از قوانین اپل را زیر پا نمی گذارد.«

زد دی نت|
 تازه تری��ن برآورده��ا حاكی از آن اس��ت ك��ه هزینه و 
سرمایه گذاری های جهانی در زمینه توسعه زیرساخت های 
فناوری و ارتباطات در سال ۲۰۱۹ میالدی با یك رشد ۳.۲ 

درصدی به ۳.۸ تریلیون دالر خواهد رسید.
بر اس��اس گزارش های جدیدی كه از سوی كارشناسان 
و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی و آمری گارتنر 
منتشر شده است، صرف هزینه و سرمایه گذاری كشورهای 
مختلف در جهان بر روی توسعه زیرساخت های مربوط به 
فناوری ارتباطات )IT( در سال جاری میالدی با یك رشد 
و افزایش ۳.۲ درصدی به ۳.۸ تریلیون دالر خواهد رسید.

آنه��ا همچنی��ن در ای��ن گ��زارش عن��وان كرده اند كه 
سرمایه گذاری های مربوطه بیشتر در فناوری های نوین 
 ،)cloud-based( و مدرنی همچ��ون خدمات اب��ری
اینترنت اشیا )IoT( و مراكز داده )data center( صورت 

خواهد پذیرفت.
ص��رف هزینه های جهانی از بازارهای اش��باع ش��ده ای 
همچون صنعت گوشی های هوشمند و تبلت درخواهد 
آمد و به سمت و سوی بازارهای نوپا و نوظهوری همچون 
گجت های هوش��مند، خدمات و س��رویس های ابری و 
مبتنی بر كالد، اینترنت اشیا و خانه و شهرهای هوشمند 

سوق داده خواهد شد.
همانطور كه به نظر می رس��ید و پیش بینی ش��ده بود، 
بسیاری از ش��ركت های تولیدكننده موبایل و غول های 
تكنولوژی نیز تحت تأثیر ركود بی سابقه در بازارهای جهانی 

موبایل سعی دارند كه با عرضه محصوالت و خدمات نوین 
دیگری، توجه مخاطبان و عالقه مندان خود را جلب كنند و 
بدین ترتیب در فناوری های جدید دیگری كه به آینده تعلق 

خواهند داشت، سرمایه گذاری كرده اند.
اینترنت اش��یا و ش��هر هوش��مند عباراتی هستند كه 
این روزه��ا در فضای مج��ازی زیاد به گ��وش كاربران 
می خورد. باید گفت كه اینترنت اشیا به كاربران ساكن 
در شهرهای هوشمند این امكان را می دهد كه با استفاده 
از دس��تگاه های الكترونیكی و هوشمند خود به كارها و 
فعالیت های روزمره خود بپردازند و این امر در زمینه هایی 
همچون انرژی، حمل و نقل، صنعت، بهداشت و درمان، 
ساخت و س��از، خانه و شهر هوش��مند نقش پررنگ و 
بس��زایی ایفا خواهد كرد. اینترنت اشیا )IoT( به معنی 
یك ش��بكه جهانی از اش��یا مرتبط و متصل اس��ت كه 
هر ی��ك دارای آدرس مختص به خود بوده و بر اس��اس 
قراردادهای استانداردشده ای با یكدیگر در ارتباطند. این 
سیستم جدید كنترل از راه دور و كنترل هوشمند اشیا و 
دستگاه ها، امروزه در كشورهای توسعه یافته ای همچون 
كره جنوبی در سیس��تم های اداری و همچنین وسایل 

منزل بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
با وجود تنش های سیاسی و جنگ تجاری میان چین و 
ایاالت متحده امریكا در كنار احتمال خروج بدون توافق 
بریتانیا از اتحادیه اروپا، این كارشناسان همچنان بر این 
باورند كه می توان به توسعه و رشد روزافزون صنعت فناوری 
ارتباطات در جهان امیدوار بود و بدین ترتیب نیز یك روند 

رو به رشد را برای آن پیش بینی كرده اند.
به گفته ج��ان دیوید الوالك، مدیر ارش��د تحقیقات در 
موسسه گارتنر، فناوری ارتباطات دیگر تنها یك پلتفرم 
برای انجام كارهای موردنیاز شركت های مختلف نیست 
بلكه خود تبدیل به یكی از بزرگ ترین و مهم ترین صنایع 
در جهان ش��ده است كه نرخ رش��د تجاری و سودآوری 
قابل مالحظ��ه ای را برای كش��ورهای مختلف به دنبال 

داشته است.
وی ادامه می دهد: جهان در مرحله ای به سر می برد كه دیگر 
نمی توان ادامه حیات بدون تكنولوژی را برای آن متصور 
شد و می توان گفت كه توس��عه زیرساخت های فناوری 
ارتباطات با وجود تمامی مشكالت و تنش های سیاسی و 
تجاری موجود و همچنین بحران های اقتصادی كه پیش 
روی بسیاری از كشورهای جهان قرار دارد، از مولفه های 
مهم زندگی در قرن بیست و یكم محسوب می شود و به 
همین دلیل صرف هزینه و سرمایه گذاری در این صنعت 

مهم نیز با روندی رو به رشد و صعودی همراه خواهد بود.

فيز| 
رصد خانه اي در هاوایي با یك تلسكوپ ۱.۸ متري، بیش 
از ۱.۶ پتابایت اطالع��ات مربوط به دومین تحقیق بزرگ 

دیجیتالي از آسمان را منتشر مي كند.
انستیتو تلس��كوپ فضایي علمي )STScI( در بالتیمور با 
همكاري انستیتو ستاره شناسي هاوایي )Ifa( مشغول ارایه 
Pan- .است Pan-STARRS دومین نسخه از اطالعات

STARRS دومین تحقیق بزرگ دیجیتالي از آسمان است. 
این دومین مرحله انتشار اطالعات تلسكوپ است كه بیش 
از ۱.۶ پتابایت اطالعات را در بر مي گیرد و بزرگ ترین حجم 

اطالعات ستاره شناسي منتشر شده است.
حجم اطالعات تصویربرداري شده معادل ۲ میلیارد سلفي 
یا ۳۰ هزار برابر كل متن ویكي پدیا است. كاتالوگ اطالعات 

۱۵ برابر حجم كتابخانه كنگره امریكا است.
رصدخانه Pan-STARRS شامل یك تلسكوپ ۱.۸ متري 
مجهز به دوربین دیجیتال با ۱.۴ میلیارد پیكسل است كه 
در هاوایي قرار دارد. همچنین Pan-STARRS نخستین 
تحقیقي بود كه كل آسمان قابل رصد از هاوایي را بطور كامل 

و در رنگ هاي مختلف رصد كرد.
یكي از اهداف این تلس��كوپ شناسایي اشیاي متحرك و 
مختلف از جمله س��یارك هایي اس��ت كه احتمال دارد با 

زمین برخورد كنند.
به هرحال این تحقیق طي ۴ سال تكمیل شده و آسمان را 

۱۲ بار با ۵ فیلتر رصد كرده است.

گاردین|
تحقیقات انگلیس نشان می دهد، شمار نوجوانانی كه در 
شبكه های اجتماعی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته و حتی آسیب هایی ازجمله 

افسردگی نیز در نوجوانان دیده شده است.
بررسی های انجام شده روی رسانه های بریتانیایی نشان 
می دهد، طی سال های اخیر آمار نوجوانانی كه در رسانه های 
اجتماعی و فضای مجازی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، 

افزایش یافته است.
بررسی ها حاكی از آن است، شمار نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سالی 
كه در رسانه های اجتماعی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، 
س��ال ۲۰۱۶ برابر ۲ درصد بوده و این رقم سال ۲۰۱۷ به ۹ 

درصد رسیده است.
بنابر اعالم رس��انه های این كش��ور، بس��یاری از كودكان 
انگلیسی در پیام رسان های اجتماعی به ویژه »واتساپ« 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته و شمار آنها نیز رو به رشد است.
آسیب استفاده از فضای مجازی به نوجوانان تنها به مورد 
سواس��تفاده قرار گرفتن ختم نشده و پیامدهایی ازجمله 
افس��ردگی و تمایل به خودكشی نیز میان نوجوانان دیده 
شده است. به دنبال این مطلب، پس از خودكشی دختری 
۱۴ ساله در سال گذشته، اكانت اینستاگرام و فیسبوك وی 
بررسی و مشخص شد یكی از اصلی ترین دالیل خودكشی 
وی، مطالعه مطالبی با مضمون افسردگی و خودكشی در 

فضای مجازی بوده است.

زدی نت |
به نظر می رسد كه دولت ژاپن قانون جدیدی را مطرح و 
تصویب كرده كه به واسطه آن می تواند به دستگاه های 
نا امن مبتنی بر اینترنت اشیا كه توسط كاربران مورد 

استفاده قرار می گیرد، نفوذ و دسترسی پیدا كند.
این روزها كه ممكن اس��ت نام اینترنت اش��یا زیاد به 
گوشتان خورده باشد، الزم است بدانید كه دولت ژاپن به 
تازگی قانون جدیدی را طرح كرده و به تصویب رسانده 
اس��ت كه به واسطه آن اجازه هك كردن دستگاه های 
الكترونیكی مبتنی بر اینترنت اشیای كاربران را هك 
كند و ب��ه اطالعات و داده ه��ای رد و بدل ش��ده آنها 

دسترسی و نفوذ پیدا كنند.
در تش��ریح علت این قانون، منابع آگاه به نقل از دولت 
ژاپن خاطرنشان كرده اند كه این قانون تنها به منظور 
انج��ام تحقیق و پژوهش بر روی دس��تگاه های نا امن 
متصل به اینترنت اشیاس��ت و اطالعات ش��خصی و 
خصوصی كاربران هدف و انگیزه آنها نخواهد بود و به 

آنها كاری نخواهند داشت.
با همه این اوصاف، انتش��ار چنین خبری سر و صدا و 
جنجال های فراوانی را در ژاپن و بسیاری از كشورهای 
دیگر ب��ه راه انداخته اس��ت و بس��یاری از منتقدان و 
كارشناس��ان بر ای��ن باورند كه دسترس��ی و نفوذ به 
دس��تگاه های ش��خصی كاربران حتی در صورتی كه 
هدف اصلی دسترسی به اطالعات و داده های رد و بدل 
شده آنها نباشد، نیز از لحاظ اخالقی، اجتماعی و امنیتی 
نادرست و غیرقابل توجیه است و هیچ دولت و نهادی در 

جهان حق ندارد كه به دستگاه های الكترونیكی مورد 
استفاده كاربران و ش��هروندانش دسترسی پیدا كند 
حتی اگر به منظور تحقیق و پژوهش و افزایش امنیت 
سایبری این دستگاه های الكترونیكی و هوشمند باشد.

گفته می ش��ود این تحقیقات توس��ط كارشناسان و 
متخصصان فعال در حوزه امینت س��ایبری موسسه 
فن��اوری و ارتباطات ملی ژاپن صورت خواهد گرفت و 
وزارت داخلی و ارتباطات این كش��ور نیز بر روی نحوه 
انجام آن و دسترسی آنها به اطالعات كاربران نظارت 

خواهند داشت.
در این پژوهش، فهرستی از دستگاه های الكترونیكی 
و هوشمند ناامن با گذرواژه های ضعیف، قابل حدس 
و پیش فرض تهیه ش��ده است تا متخصصان مربوطه 
بتوانند با دسترسی به آنها، به كاربرانشان اخطار داده یا 
تنظیمات مربوط به امنیت سایبری آن را فعال سازی 
ك��رده و بهبود ببخش��ند تا بدین ترتی��ب امنیت این 
دس��تگاه های مبتنی بر اینترنت اشیا را تأمین كنند. 
قرار است این تحقیقات از ماه آینده میالدی آغاز شود.

مقامات و مدی��ران فع��ال در وزارت داخلی و فناوری 
ارتباطات ژاپن در تشریح علت و لزوم انجام این تحقیقات 
خاطرنشان كرده اند كه دو سوم از كل تهدیدات امنیتی و 
حمالت سایبری و بدافزاری در سال ۲۰۱۶ میالدی به 
دستگاه های الكترونیكی و هوشمند مبتنی بر اینترنت 

اشیا مربوط می شود.
در اینجا باید گفت كه بیشتر این اقدامات در راستای 
آماده س��ازی دولت این كشور برای میزبانی مناسب و 
ایمن از بازی های المپیك تابس��تانی ۲۰۲۰ میالدی 
انجام می ش��ود چراكه دولت ژاپن نگران سوءاستفاده 
احتمالی هكرها از دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیا 
برای حمله به زیرس��اخت های بازی های این رویداد 

بزرگ ورزشی است.
اینترنت اش��یا و شهر هوش��مند عباراتی هستند كه 
این روزها در فض��ای مجازی زیاد به گ��وش كاربران 
می خ��ورد. باید گفت كه اینترنت اش��یا ب��ه كاربران 
ساكن در ش��هرهای هوشمند این امكان را می دهد تا 
با استفاده از دستگاه های الكترونیكی و هوشمند خود 
به كارها و فعالیت های روزمره خود بپردازند و این امر 
در زمینه هایی همچ��ون انرژی، حمل و نقل، صنعت، 
بهداشت و درمان، ساخت و ساز، خانه و شهر هوشمند 

نقش پررنگ و بسزایی ایفا خواهد كرد.
اینترنت اشیا )IoT( به معنی یك شبكه جهانی از اشیا 
مرتبط و متصل است كه هر یك دارای آدرس مختص 
به خود بوده و بر اساس قراردادهای استانداردشده ای با 

یكدیگر در ارتباطند.

دسترسی فیس بوك به اطالعات كاربران تنها با ۲۰ دالر

سرمایه گذاری جهانی ۳.۸ تریلیون دالری در آی تی انتشار بزرگ ترین حجم 
اطالعات ستاره شناسي جهان 

افزایش نگران كننده آزار 
نوجوانان در فضای مجازی

 دولت ژاپن برای هك كاربران مجوز صادر كرد
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رويداد

كاربر سايبر

حل مشكل »جی میل« در اروپا 
گوگل| بس��یاری از كاربران اروپایی روز گذشته 
با اخت��الالت گس��ترده ای در پلتفرم س��رویس 
پس��ت الكترونیكی جی میل مواجه شده بودند 
كه حاال این مش��كل از س��وی گ��وگل برطرف 
شده است. سرویس پست الكترونیك گوگل كه 
موسوم به جی میل است، روز گذشته با مشكالت 
و اختالالت گس��ترده ای در منطق��ه اروپا مواجه 
شده بود به گونه ای كه كاربران نمی توانستند به 
حس��اب های كاربری خود در آن دسترسی پیدا 
كنند. كارب��ران اروپایی این س��رویس در فضای 
مجازی نوش��ته اند كه روز گذشته هر چه تالش 
می كردند كه وارد حس��اب های كاربری خود در 
جی میل شوند، نمی توانستند و تنها با پیغامی تحت 
عنوان error ۴۰۴ روبرو می شدند كه این امر در 
نهایت موجب نارضایتی و گله و شكایت آنها شد 
چراكه جلوی پیشروی بسیاری از كار و فعالیت های 
آنها را می گرفت. حاال امروز گوگل به عنوان شركت 
توسعه دهنده سرویس پست الكترونیك جی میل، 
ضمن عذرخواهی از كاربرانی كه با مشكل مواجه 
ش��ده بودند، اعالم كرده اس��ت ك��ه این اختالل 
گس��ترده هم اكنون برطرف شده است و كاربران 
قادر خواهند بود بدون هیچ مشكلی از خدمات این 

سرویس بهره مند شده و استفاده كنند.

 اپلیكیشنی برای رصد
بیماری گیاهان 

پی س�ی ورلد|  اپلیكیشنی ابداع ش��ده كه با 
كمك هوش مصنوعی بیماری ه��ای گیاهان را 
رصد می كند و با ارس��ال پیامكی به كشاورز او را 
مطلع می كند. این اپلیكیشن با استفاده از هوش 
مصنوعی حتی هنگامی كه ظاهر گیاه سالم است، 
بیماری های آن را شناسایی می كند. درمرحله بعد 
با ارسال پیامكی به كشاورزان او را از وجود بیماری 

در محصوالتش مطلع می كند.

 لباسی كه با حسگر 
بیماری را تشخیص می دهد

دیلی ميل|  یك شركت فناوری لباسی ابداع كرده 
كه مجهز به حس��گرهای مختلف است و می تواند 
بیماری های فرد را از طریق موبایل هوشمند شناسایی 
كند. این لباس مجهز به حسگرهایی است كه بطور 
مداوم عملكرد ریه را رصد می كنند و هرگونه صوتی 
از اعضای بدن را ردیابی و در مرحله بعد تشخیص و 
مشاوره ارایه می كنند.  این لباس می تواند چند بیماری 
مختلف از جمله ذات الریه و برونشیت را تشخیص 
دهد عالوه بر آن بیماری های ریه مانند آسم نیز قابل 
تشخیص هستند. طبق حق امتیاز اختراعی كه این 
شركت به تازگی ثبت كرده، فناوری مذكور تاریخچه 
 )BMI( سالمت كاربر و همین طور شاخص توده بدنی
او را نیز در نظر می گیرد. برای تش��خیص درس��ت 
بیماری، سن، جنس��یت، وزن و قد كاربر نیز در نظر 
گرفته می شود.  حسگرها به موبایل متصل می شوند و 
كاربر می تواند تشخیص بیماری خود را روی نمایشگر 
موبایل بخواند.  در مرحله بعد براساس نتایج تشخیص، 

توصیه های پزشكی مختلفی به بیمار ارایه می شود.

 استفاده از مواد تجزیه پذیر
در صنعت  »آی تی«

دیجيتال ترندز|در راستای تالش برای حفظ 
محیط زیست یك شركت فناوری قرار است در 
سال جاری میالدی بسته بندی محصوالت خود 
را از پالستیك به مواد تجزیه پذیر تغییر دهد . این 
شركت اكنون كارگروهی را شامل بخش طراحی 
و توسعه، خرید، بازاریابی و كنترل كیفیت تشكیل 
داده اس��ت تا ایده های نوآورانه ای را برای بخش 
بسته بندی محصوالت عرضه كند.  بر اساس اعالم 
این شركت و پیش بینی های انجام شده، انتظار 
می رود سامسونگ در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ 
میالدی بطور رسمی این تصمیم خود را به مرحله 
اجرا دربیاورد و برای این منظور، تصمیم گرفته 
است كه در بسته بندی های محصوالت تولید شده 
خود همچون تبلت، گوشی هوشمند و گجت های 
پوشیدنی، به جای استفاده از پالستیك و غیرقابل 
تجزی��ه و پای��دار، از مواد بازگش��ت پذیر و قابل 
بازیافت به طبیعت اس��تفاده كند.این ش��ركت 
همچنین اعالم كرده اس��ت تا قصد دارد تا سال 
۲۰۳۰ میالدی از ۵۰۰ هزار تن پالس��تیكی كه 
برای بسته بندی محصوالتش اس��تفاده كرده، 
۷.۵ میلیون تن محصول از رده خارج خود از سال 
۲۰۰۹ میالدی تاكنون، را گردآوری و جمع آوری 
كند تا بدین ترتیب وظیفه و مسوولیت اجتماعی 
خود را در قبال موادی كه به طبیعت وارد ش��ده 

است، ایفا كند.

محافظت گوگل از سایت ها 
در برابر حمالت سایبری

گوگل| سازمان ها و مقامات سیاسی در اروپا از این 
پس می توانند از خدمات رایگان گوگل برای حفاظت 
از سایت های خود در برابر حمالت سایبری بهره مند 
ش��وند. با افزایش سواستفاده از فضای مجازی برای 
ضربه زدن به سیاستمداران و سرقت اطالعات حساس 
سایت های سازمان های مختلف سیاسی و نظامی 
و اقتصادی، یافت��ن روش هایی برای حفاظت از این 
نهادها اهمیت زیادی یافته است. از همین رو گوگل 
برای ارایه خدماتی در این حوزه فعال شده و طرحی 
موسوم به سپر یا شیلد را راه اندازی كرده است. از این 
طریق ابزاری در اختیار كاربران عالقه مند قرار می گیرد 
كه به آنها كمك می كند از وب سایت های اینترنتی 
و داده های ذخیره ش��ده خود در وب حفاظت كنند 
و مانع از موفقیت حمالتی موسوم به DOS شوند. 
این حم��الت از طریق ایجاد تقاضای باالی بازدید از 
یك سایت و سرویس اینترنتی انجام شده و به آفالین 

شدن آن می انجامد. 



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

حمايت از خوراك دام آماده در دستور كار كميسيون كشاورزي مجلس قرار گرفت

رييس هيات مديره و مديرعامل منطقه آزاد ارس:

نقشه راه صنعت دامپروري

واردات به منطقه آزاد ارس 60   درصد كاهش يافت

 رييس كميس��يون كش��اورزي مجلس بر نقش موثر 
صنعت خوراك دام، طي��ور و آبزيان در زنجيره توليد 
محصوالت پروتئيني تاكيد كرد و گفت: وزارت جهاد 
كش��اورزي بايد با كمك اتحاديه هاي توليد خوراك، 
نقش��ه راه را براي رس��يدن صنعت دامپروري به لزوم 

استفاده از خوراك آماده تدوين و اجرا كند. 
رييس كميس��يون كش��اورزي مجلس بر نقش موثر 
صنعت خوراك دام، طي��ور و آبزيان در زنجيره توليد 
محصوالت پروتئيني تاكيد كرد و گفت: وزارت جهاد 
كش��اورزي بايد با كمك اتحاديه هاي توليد خوراك، 
نقش��ه راه را براي رس��يدن صنعت دامپروري به لزوم 

استفاده از خوراك آماده تدوين و اجرا كند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران به نقل از 
آگنا، رييس كميسيون كشاورزي مجلس بر نقش موثر 
صنعت خوراك دام، طي��ور و آبزيان در زنجيره توليد 
محصوالت پروتئيني تاكيد كرد و گفت: وزارت جهاد 
كش��اورزي بايد با كمك اتحاديه هاي توليد خوراك، 
نقش��ه راه را براي رس��يدن صنعت دامپروري به لزوم 

استفاده از خوراك آماده تدوين و اجرا كند.
احمدعلي كيخا، در نشس��ت مش��ترك كميسيون 
كشاورزي مجلس با اتحاديه تعاوني هاي خوراك دام، 
طيور و آبزيان كشور، افزود: نقش صنعت خوراك آماده 
 در زنجيره توليد محصوالت پروتئيني بسيار واضح و 
با اهميت اس��ت.وي اظهار كرد: برنامه ريزي و ترسيم 
نقش��ه راه براي صنعت دامپروري در راستاي استفاده 
از خوراك آماده صنعتي به ج��اي توزيع مواد اوليه به 
صورت خام بايد جايگزين شود و پرورش دهندگان صرفا 
به اس��تفاده از انواع خوراك و دان آماده توليد شده در 

كارخانجات خوراك استاندارد ملزم شوند.
رييس كميس��يون كش��اورزي مجلس، با اش��اره به 
تحريم هاي اقتصادي و مشكالتي در تامين نهاده هاي 

دامي، بر لزوم استفاده از خوراك آماده تاكيد و تصريح 
كرد: مصرف خوراك آماده صنعتي در فارم هاي مختلف 
پرورش دام، طيور و آبزيان در سراسر كشور بايستي با 
زمانبندي مشخص در دستور كار متوليان و مسووالن 

اين بخش قرار گيرد.
كيخا بر حمايت هاي همه جانبه مجلس و كميسيون 
كش��اورزي از اي��ن برنام��ه تاكيد كرد و گف��ت: ما در 
كميس��يون كش��اورزي مجلس اين مهم را پيگيري 
مي كني��م و از كارخانجات خوراك آماده اس��تاندارد 

حمايت هاي الزم را انجام خواهيم داد.

 درخواس�ت كارخانجات خ�وراك آماده 
براي تخصيص نهاده هاي دامي به بخش توليد

در اين نشست مش��ترك، اعضاي اتحاديه تعاوني هاي 
خوراك دام، طيور و آبزيان كشور نيز بر روند ساماندهي 
تامين نهاده هاي دامي با قيم��ت مصوب وزارت جهاد 
كشاورزي براي كارخانجات خوراك آماده تاكيد كردند 
و خواستار بررسي اين موضوع شدند.اعضا و نمايندگان 
تشكل صنعت خوراك آماده با توجه به شرايط نابسامان 
فعلي بازار مواد اوليه و نهاده هاي دامي تثبيت جايگاه 
پراهميت توليدكنندگان خوراك را بطور موثر در زنجيره 

توليد محصوالت پروتئيني كشور خواستار شدند.

 وزارت جهاد كشاورزي، آسياب و ميكسرها 
را از واحدهاي سنتي برچيند

علي بختياري، عضو كميسيون كشاورزي مجلس نيز در 
اين نشست بر لزوم اصالح ساختار سنتي مرغداري ها 
و دامداري ها در كش��ور تاكيد و تصري��ح كرد: وزارت 
 جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي كشور بايد 
در راس��تاي حذف آسياب و ميكس��رها در فارم هاي 

پرورش سنتي اقدامات الزم را انجام دهند.

 طرح پايلوت تخصيص نهاده به كارخانجات 
براي توليد خوراك آماده در ۸ استان

در ادامه اين نشست، محمدرضا حزبئي، معاون بازرگاني 
ش��ركت پش��تيباني امور دام نيز پس از ارايه گزارشي از 
اقدامات و پيگيري هاي انجام شده در شركت پشتيباني 
امور دام، پيرو درخواس��ت مطرح ش��ده توسط اتحاديه 

خ��وراك آم��اده گفت: تخصي��ص نهاده ه��اي دامي به 
كارخانجات خوراك و ارايه محصوالت توليدي اين واحدها 

به دامداران و مرغداران در حال بررسي است.

 آخرين وضعيت صادرات كشور
وي اظهار كرد: تخصيص نهاده هاي دامي به كارخانجات 

خوراك به زودي و پس از مشخص شدن مكانيزم اجرايي 
آن با وزارت جهاد كش��اورزي، در هشت استان به صورت 
پايلوت اجرا خواهد ش��د.معاون بازرگاني پشتيباني امور 
دام در ادام��ه به راهكارهاي حمايت صادرات خوراك نيز 
اش��اره و اظهار كرد: در صورت عملياتي شدن اين طرح، 
كمك شاياني به صادركنندگان خوراك در كشور مي شود.

رييس هيات مدي��ره و مديرعامل منطقه آزاد ارس ارزش 
واردات كاال و م��واد اوليه به اين منطقه آزاد را در 10 ماهه 
امس��ال 45 ميليون دالر اعالم كرد و گفت: در مقايسه با 
واردات 119 ميليون دالري 10 ماهه سال گذشته شاهد 

كاهش 60 درصدي هستيم .
به گزارش »تعادل« محسن نريمان در نشست خبري با 
انتقاد از اينكه عده اي مناطق آزاد را دروازه واردات عنوان 
مي كنند، خاطرنش��ان كرد: بيش��تر واردات اين منطقه 
مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي و در راستاي رونق 

اقتصادي و اشتغال زايي است.
وي با اشاره به اينكه در سال جاري 198 ميليون دالر كاال 
 از اين منطقه صادر شده اس��ت، اظهارداشت: با صادرات
 199 ميليون دالري سال گذشته فاصله چنداني نداريم و بايد 
در نظر داشته باشيم كه اين ميزان صادرات در شرايط تحريم 

انجام شده است.
نريمان با مقايسه تراز تجاري اين منطقه در 10 ماهه سال 
گذشته و امسال، گفت: ارزش صادرات منطقه آزاد ارس در 
سال جاري 153 ميليون دالر بيشتر از واردات است و در 

واقع تراز تجاري منطقه مثبت تر شده است.
وي همچنين از افزايش 40 درصدي صدور گواهي توليد 
 در اين منطقه آزاد خبر داد و خاطرنش��ان كرد: امس��ال 
 با 58 درصد افزايش نس��بت به سال گذشته شاهد توليد

63 هزار تن كاال در منطقه بوديم. 
مديرعامل منطقه آزاد ارس به رشد 63 درصدي ورودي 
گردش��گري داخل��ي و افزاي��ش 22 درص��دي ورودي 
گردش��گري خارجي به اين منطقه اش��اره كرد و گفت: 

توسعه صنعت گردشگري با توجه به جاذبه هاي طبيعي و 
تاريخي و استقبال عمومي يكي از رويكردهاي اين منطقه 
اس��ت.نريمان با اعالم اينكه ژئوپ��ارك ارس به زودي در 
محافل بين المللي معرفي و در جهت ثبت آن در يونسكو 
تالش مي شود، گفت: درصدد معرفي جلفا به عنوان شهر 
ايمن و جامعه سالم براي سال 2020 هستيم.وي توجه به 
توسعه علمي را يكي ديگر از رويكردهاي منطقه عنوان كرد و 
گفت: واحدهاي دانش بنيان فعال در منطقه از 12 واحد در 
 سال گذشته به 15 واحد در سال جاري و مراكز استارت آپ

)كارآفرين نوپا( از 12 به 18 مركز افزايش يافته است.

 توسعه پايدار از طريق كشاورزي
نريمان كشاورزي علمي با تكيه بر توليدات گلخانه اي را از 
موفقيت هاي منطقه آزاد ارس عنوان كرد و گفت: درصدد 
تبديل ش��دن به قطب توليدات كش��اورزي مناطق آزاد 

كشور هستيم.
وي با مقايسه توليد 20 هزار تني در 1800 هكتار از اراضي 
دشت گرديان و توليد 10 هزار تني در يك واحد گلخانه اي 
با مس��احت 50 هكتار در منطقه آزاد ارس، اظهارداشت: 
با توجه به فاصل��ه قابل توجه به��ره وري در فضاي آزاد و 
گلخانه اي ضرورت توسعه كشت گلخانه اي بيشتر احساس 

مي شود.نريمان با اعالم اينكه از ايجاد گلخانه هاي مقياس 
كوچك هم حمايت مي كنيم، خاطرنش��ان كرد: از توليد 
18 هزار تني گلخانه هاي منطقه در 9 ماهه امسال 13 هزار 
تن صادر شده و نسبت به سال گذشته رشد 1.7 برابري را 

نشان مي دهد.
وي كل مساحت فضاي گلخانه اي منطقه را 170 هكتار 
اعالم كرد و گفت: سعي داريم تا سال 1400 به 300 هكتار 
افزايش يابد .مديرعامل منطقه آزاد ارس در پاسخ به سوال 
ايرنا در نقش افزايش عوارض خروجي در توسعه منطقه، با 
يادآوري اينكه سال گذشته با نرخ عوارض 25 هزار توماني 5 
ميليارد تومان درآمد داشتيم، اظهارداشت: با در نظر گرفتن 
رش��د 10 برابري نرخ عوارض، درآمد 50 ميليارد توماني 
منطقه را از اين محل انتظار داشتيم اما با توجه به بخشنامه 
ابالغي مقرر شده اين درآمد به خزانه واريز شود و با وجود 

پيگيري هاي انجام شده نتيجه اي نگرفته ايم.
وي در عين حال گفت: با وجود تاثيرات سوء برخي مقررات 
و بخشنامه ها در اقتصاد منطقه و تحقق اهداف برنامه ريزي 
شده، اعتبارات عمراني نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش 
يافته و اهتمام ما متوقف نشدن طرح هاي در حال اجراست.

نريمان با اشاره به اينكه 63 درصد اعتبارات امسال منطقه 
در بخش عمراني هزينه شده است، گفت: دهه فجر امسال 
20 طرح با اعتبار 200 ميليارد تومان و اشتغال زايي 450 
نفر بهره برداري مي ش��ود.مديرعامل منطقه آزاد ارس از 
جذب 880 ميليارد تومان سرمايه ريالي و 36 ميليون دالر 
س��رمايه خارجي در اين منطقه خبرداد و گفت: تا زمان 
حاضر 12 هزار فرصت شغلي در اين منطقه ايجاد شده كه 

با توجه به جمعيت 20 هزار نفري منطقه و در نظر گرفتن 
30 درصد جمعيت منطقه به عنوان فعال و آماده اشتغال، 
2 برابر جمعيت فعال شغل ايجاد شده است.وي در پاسخ به 
سوالي در خصوص وضعيت فرودگاه منطقه آزاد ارس گفت: 
احداث اين فرودگاه جزو آرمان هاي مردم منطقه است و مرز 
هوايي امكان عرض اندام در سطح جهاني را تسهيل مي كند. 
نريمان با اش��اره به اينكه تبديل شدن به هاب لجستيك 
شمال غرب كشور از اهداف طراحي شده منطقه آزاد ارس 

است، گفت: فرودگاه اين بستر را فراهم مي كند.

 رون�ق ب�ازار ارس نيازمن�د تصميم ه�اي 
باالدستي است

مديرعامل منطقه آزاد ارس با اذعان به كاهش رونق تجاري 
در بازارهاي منطقه گفت: رفع مس��ائل مسبب وضعيت 
كنوني نيازمند تصميم هاي باالدستي است و پيگير موضوع 
هستيم .وي با بيان اينكه سقوط ارزش پول ملي را بايد به 
فرصت تبديل كنيم، اعالم كرد: با تبديل بازارهاي محلي 
به بازارهاي منطقه اي و جذب خريداران خارجي در جهت 

رونق فعاليت كسبه تالش مي كنيم.
نريمان گفت: با توجه به احتمال بهبود روابط ارمنستان با 
جمهوري آذربايجان، موقعيت منطقه آزاد ارس راهبردي تر 

مي شود و پل ارتباطي دو كشور خواهيم بود.
منطقه آزاد ارس با 51 هزار هكتار وسعت شامل بخش هايي 
در ش��مال غرب ايران در نقطه صفر مرزي و در مجاورت 
با كش��ور ارمنس��تان، جمهوري آذربايجان و جمهوري 

خودمختار نخجوان استقرار يافته است.

هدف طرح بانويار پليس 
كاهش حوادث رانندگي است

ايالم| مديركل دفتر امور 
بانوان و خانواده استانداري 
گفت: ط��رح بانويار پليس 
اولين طرح ارتقاي فرهنگ 
ترافيكي ويژه بانوان ايالمي 
با ه��دف كاه��ش حوادث 
رانندگ��ي در اس��تان اجرا 
مي شود.مريم ش��اد  يوند در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: مخاطرات و آسيب هاي ناشي از رانندگي از جمله 
تصادفات منجر به ف��وت يا نقص عضو يكي از عواملي 
است كه خانواده هاي بسياري را درگير خود مي كند. 
متأسفانه نتيجه حوادث هرچه كه باشد زنان به واسطه 
شرايط روحي و ذاتي خود آسيب هاي به نسبت بيشتري 
از وقوع اين حوادث مي بينند كه حوادث رانندگي هم از 
اين قاعده مستثني نيست.وي تصريح كرد: بسياري از 
افرادي كه متأسفانه در جريان تصادفات از بين مي روند 
سرپرستان خانوار هس��تند كه اين موضوع منجر به 
چند برابر ش��دن مسووليت و آسيب پذيري همسران 
به عنوان سرپرستان جديد خانوار مي شود كه پيگيري 
وضعيت اين بانوان به نوبه خود بخشي از ماموريت ما 
در كنار ساير دستگاه هاي ذي ربط است.مديركل دفتر 
امور بانوان و خانواده استانداري ادامه داد: ما معتقديم 
چنانچه زنان نسبت به قوانين و اصول صحيح رانندگي 
آگاه ش��وند باعنايت به مسووليت پذيري آنان سرعت 
غن��اي فرهنگ ترافيكي در ش��هر و ديارمان افزايش 
مي يابد، چ��را كه عمدتًا ما در رعايت قوانين اين حوزه 
سهل انگاري مي كنيم كه نتيجه آن هم متضرر شدن 

خود شهروندان است.

ر  ا ند س��تا | ا ن گا مز هر
هرم��زگان گف��ت: در زمان 
مس��ابقات جام جهاني قطر 
نيز هرمزگان يكي از مبادي 
آمدن عالقه مندان ايراني به 
قطر خواهد بود و بايد خود را 
براي انتقال جمعيت به قطر 
آماده كنيم و بتوانيم پذيراي گردشگران خارجي باشيم، 
اين طرح مي تواند ظرفيت ثروت آفريني ايجاد كند، بايد 
نقطه اوج برنامه ريزي هاي گردشگري مان براي بازي هاي 
2022 قطر باشد.فريدون همتي در نشستي خبري اظهار 
كرد: دشمن كمر بسته به جنگ اقتصادي و تضعيف انقالب 
بزرگ ما و از اين نظر شرايط جشن امسال و شور و نشاطي 
كه بايد مردم داشته باشند، متفاوت است و اين تفاوت به 
ما تكليف مي كند نگاه نويي داشته باشيم.وي افزود: در ايام 
دهه فجر يكي از برنامه هاي جشن بهره برداري از پروژه ها و 
آغاز به كار پروژه هاي جديد است، براي اين ايام در استان 
هرمزگان افتتاح حدود هزار و يك پروژه با مبلغ سه هزار و 
528 ميليارد تومان پيش بيني شده، 34 پروژه با مبلغ 15 
هزار ميليارد تومان كلنگ زني مي شود.استاندار هرمزگان 
گفت: در بخش حمل ونقل 101 پروژه، در كشاورزي 93 
پروژه، در صنعت و معدن 47 پروژه، مسكن 333 پروژه، 
انرژي 97 پروژه، ارتباطات و فناوري 26 پروژه، منابع آب 
5 پروژه، فرهنگ و هنر 21 پروژه، رفاه و تأمين اجتماعي 
15 پروژه، تربيت بدني 40 پروژه، بهداشت و درمان 142 
پ��روژه، عمومي 8 پ��روژه، آموزش 65 پ��روژه، احداث و 
توسعه فضاي فرهنگي 6 پروژه و محيط زيست دو پروژه 

افتتاح خواهد شد.

 توزيع سود فروش سوخت
در بين 21 هزار مرز نشين

كردس�تان|مديركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
كردستان، با اشاره به اينكه 
در منطقه غرب س��هميه 
سوخت بايد به مرزنشينان 
داده شود، گفت: در استان 
كردس��تان ب��ه 21 هزار 
خانوار مرز نش��ين ماهانه مع��ادل 200هزار تومان، 
سود فروش س��وخت را با كمك دستگاه هاي ديگر 

توزيع مي كنيم.
به گزارش ايس��نا، برهان صلواتي ديروز در نشس��ت 
تشكالت كارگري و كارفرمايي، كارآفرينان و تعاونگران 
اداره  كار استان با نماينده فقيه كردستان، اظهار كرد: 
جمهوري اس��المي مديون زحمت س��ربازان واقعي 
در حوزه اقتصاد اس��ت، افرادي كه طيف گسترده اي 
از كارآفرينان، نخبگان ح��وزه كارگري، كارفرمايان 
و افراد توانمند تعاوني ها هس��تند كه اشتغال را براي 
مردم فراهم مي كنن��د.  وي گف��ت: اداره كل تعاون 
يك حوزه وس��يع اس��ت كه با توجه به نوع خدماتي 
كه به اقشار جامعه ارايه مي دهد از لحاظ مددجويان 
بهزيس��تي، بازنشسته هاي كش��وري، صندوق بيمه 
تامين اجتماعي، بيمه روستايي، اعضاي شركت هاي 
تعاوني، كارآفرينان، كاريابي ها و جامعه كارگري كه به 
صورت طيف وسيع خدمات را ارايه مي دهند. او  عنوان 
كرد: در اشتغال پايدار روستايي طي يك سال گذشته، 
با وجود اينكه سهم استان در 50 درصد اعتبار ابالغي 
130 ميلي��ارد بود، به كمك دس��تگاه هاي اجرايي و 
بانك هاي عامل هم اكنون به 190 ميليارد رسيده است.

سيستان و بلوچستان|
ريي��س س��ازمان صنعت 
معدن و تجارت سيس��تان 
و بلوچس��تان گف��ت:： در 
س��ال ج��اري 53ميليارد 
تومان اعتبار به 1001طرح 
توليدي در استان پرداخت 
شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، نادر ميرشكار 
در نشست خبري با اصحاب رسانه كه در سازمان صنعت 
و معدن و تجارت استان برگزار ش��د اظهارداشت: به 
منظور توسعه و حمايت از واحدهاي توليدي در سال 
جاري به 1001طرح تسهيالت پرداخت شده كه از اين 
تعداد8طرح بزرگ با اشتغال فراگير بوده كه 9ميليارد 

تومان اعتبار دريافت كرده است.
وي افزود: در سال گذشته نيز 52ميليارد تسهيالت به 
160واحد توليدي پرداخت شد كه اولويت با واحدهاي 
داراي اش��تغال باالي 100نفر بوده اس��ت. هم اكنون 
1123واحد تولي��دي داراي پروانه بهره برداري داريم 

كه 24هزار نفر در آنها مشغول به كار هستند.
او ادام��ه داد: از اين تع��داد واحدها 2درصد واحدهاي 
ب��زرگ ب��ا اش��تغال ب��االي 100نف��ر واحد ه��اي 
متوس��ط.5درصد و كوچك 93درصد هستند. تعداد 
15واحد توليدي در ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي 
اس��تان وجود دارد ك��ه ميزان اش��تغال در آنها باالي 

100نفر است.
رييس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گفت: در 
بخش معدن در نه ماهه امسال 315 فقره پروانه اكتشاف 

صادر شده است كه 59درصد افزايش نشان مي دهد.

تسهيالت 200 ميليارد توماني 
براي مكانيزه كردن زراعت

همدان|رييس سازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان 
همدان با بيان اينكه مقرر 
بود ك��ه دام زن��ده تحويل 
بدهيم كه مدتي اين اقدام 
صورت گرفت اما در نهايت 
ديدي��م قيم��ت نهايي در 
توزيع رعايت نمي ش��ود گفت: قيمت  گوشت قرمز را 

عرضه و تقاضا تعيين مي كند.
به گزارش ف��ارس، منصور رضواني ج��الل ديروز در 
نشست خبري با اصحاب رسانه با بيان اينكه در بخش 
كشاورزي توفيقات خوبي در 40 سال انقالب اسالمي 
رخ داده اس��ت اظهار كرد: در سال 57 استان همدان 
يك ميليون و 100 هزار نفر جمعيت داشت و توليدات 

بخش كشاورزي حدود يك ميليون تن بود.
وي با اشاره به اينكه جمعيت استان اكنون به يك ميليون 
و 700 هزار نفر رسيده است افزود: با توجه به افزايش 
جمعيت كشاورزي در استان همدان رشد چشمگيري 
داش��ته اس��ت. رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي 
 اس��تان همدان با بيان اينكه ابتداي انق��الب 2 هزار
و 500 دس��تگاه ماشين آالت كش��اورزي در استان 
همدان وجود داش��ت ادامه داد: در حال حاضر تعداد 
ماشين آالت كش��اورزي اس��تان همدان به 25 هزار 
دستگاه رسيده است.وي با بيان اينكه كشور در توليد 
بسياري از محصوالت به مرز خودكفايي رسيده است 
تصريح كرد: در ابتداي انقالب اس��المي آبياري نوين 
تعريف نشده بود اما اكنون سطح قابل توجهي از اراضي 

زير پوشش آبياري نوين هستند.
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آمادگي مترو براي 
خدمت رساني12 بهمن ماه 97

برگزاري بيش از 300 عنوان 
برنامه به مناسبت ايام دهه فجر

 ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه ضمن 
گراميداشت فرارسيدن ايام اهلل دهه فجر و چهلمين 
سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ايران، 
آماده ارايه خدمات به ش��ركت كنندگان در مراسم 
بزرگداش��ت دوازدهم بهمن ماه 97 در حرم مطهر 

حضرت امام خميني )ره( است. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، اين شركت در 
جهت رفاه حال شهروندان و مسافران محترم براي 
شركت در مراسم بزرگداشت دوازدهم بهمن در حرم 
 مطهر حضرت امام خميني )ره(، آماده سرويس دهي

مناس��ب در تمام خطوط متروي تهران و حومه به 
ويژه در خط يك اس��ت. ضمن آنكه ايستگاه هاي 
شاهد- باقر شهر و حرم مطهر امام خميني )ره( آماده 
ارايه خدمات حداكثري در اين روز هستند. گفتني 
است، در روز 12 بهمن در خطوط متروي تهران در 
صورت نياز قطارهاي فوق العاده اعزام خواهند شد. 

اصفهان|بي��ش از 300 عنوان برنامه ورزش��ي، 
فرهنگي، اجتماعي و ش��هري با ش��عار “ افتخار به 
گذشته؛ اميد به آينده “ از سوي شهرداري اصفهان 
ويژه چهلمين س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي، 

طراحي و برنامه ريزي شده است. 
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري 
اصفهان، اين مجموعه رويدادها صبح روز پنج شنبه 
11 بهمن ماه با برگزاري آيين آغاز به كار رس��مي 
ويژه برنامه هاي ستاد گراميداشت دهه فجر از مقابل 
ساختمان مركزي ش��هرداري اصفهان، با حضور 
مديران شهري و خانواده شهدا و با برافراشتن پرچم 

مقدس جمهوري اسالمي ايران، آغاز مي شود. 
300 رويداد ش��هرداري اصفه��ان ويژه چهلمين 
س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي، شامل برگزاري 
برنامه هاي مناطق 15 گانه شهر اصفهان با عنوان 
»چهلستون اميد«، جشن مدارس با عنوان »بهار 
آزادي«، برنامه هاي گردش��گري شهري با عنوان 
»گذر انق��الب«، برنامه هاي عرصه محور و ميداني 
سطح ش��هر با عنوان »چهل ميدان«، جشن هاي 
محله اي با عنوان »چهلچراغ«، برنامه هاي ورزشي با 
عنوان »چهل سال افتخار«، فضاسازي هاي شهري 
با عنوان »چهلستون انقالب« و برنامه تجليل از بانوان 
نام آور با عنوان »چهل نام آور بانو« برگزار مي شود. 
توجه به توزي��ع عادالنه برنامه ها در تمامي مناطق 
شهر از نكات ويژه اي است كه در اجرا و طراحي اين 
برنامه ها مد نظر قرار گرفته است. همچنين با توجه 
به تقارن اين ايام با اي��ام فاطميه، ويژه برنامه هايي 
متناسب با اين ايام پيش بيني شده و حفظ حرمت 

اين ايام در اين برنامه ها مورد تأكيد است. 

اهواز| معاون وزير و رييس س��ازمان تحقيقات، 
 آم��وزش و تروي��ج كش��اورزي گف��ت: هم اكنون 
پنج هزار طرح تحقيقات كاربردي كشاورزي توسط 
اين سازمان با هدف افزايش توليدات زراعي و باغي 

كشور در حال اجرا است.
كاظم خاوازي در حاشيه همايش نخستين همايش 
ملي علوم كش��اورزي و زيس��ت محيطي ايران در 
دانشگاه رامين خوزس��تان در شهرستان باوي، در 
گفت وگو با ايرنا بيان كرد: با اجرا و به ثمر رسيدن هر 
طرح تحقيقاتي كشاورزي در ايران و به كارگيري آن 
در بخش هاي زراعي و باغي، س��االنه سه ميليارد و 
300ميليون ريال عايد كشاورزان و بهره برداران اين 
بخش مي شود. وي افزود: دانشگاه ها و موسسه هاي 
پژوهش��ي نيز طرح هاي تحقيقي زيادي در بخش 
كش��اورزي انجام مي دهن��د كه بس��ياري از اين 
تحقيقات به بهره برداران كشاورزي كمك مي كند 

تا دانش و مهارت خود را افزايش دهند.

تهران|فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا بابيان اينكه 
امروز فاز اول بخشي از زيرساخت هاي مطالعات 
قطارشهري كلنگ زني مي شود گفت: طول فاز 
دوم 25 كيلومتر بوده كه با اختصاص بودجه اين 

پروژه در كمترين زمان ممكن به اتمام مي رسد.
س��عيد محمد در مراس��م آغاز عمليات اجرايي 
زيرس��اخت هاي پرديس و مطالعات فاز 2 قطار 
برقي تهران-پرديس، اظهار داش��ت: شهرهاي 
اقماري حاشيه تهران اهميت بااليي در توسعه 

تهران دارند.
او با بيان اينكه هزينه گزافي به خاطر تردد به تهران 
به خانواده ها تحميل مي شود، افزود: در قرارگاه 
خاتم االنبيا هر تالشي براي سرعت بخشيدن به 
اجراي پروژه مترو كه آرزوي مردم پرديس است 

را انجام خواهيم داد.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبي��ا بابيان اينكه امروز 
ف��از اول بخش��ي از زيرس��اخت هاي مطالعات 
قطارشهري كلنگ زني مي ش��ود، تصريح كرد: 
طول ف��از دوم 25 كيلومتر بوده كه با اختصاص 
بودجه اين پروژه در كمترين زمان ممكن به اتمام 
مي رسد.وي با بيان اينكه بايد در بحث بومي سازي 
مترو توان بيشتري بگذاريم، تصريح كرد: ساالنه 
ارز بس��ياري براي سيس��تم هاي مترو از كشور 
خارج مي شود در حالي كه شركت هايي در كشور 
هستند كه با حمايت مي توانند حركت را به سمت 

بومي سازي پيش ببرند.

چهرههاياستاني

اجراي پنج هزار طرح 
تحقيقاتي كشاورزي

با اختصاص بودجه، مترو 
پرديس به بهر ه برداري مي رسد

پرداخت ۵2ميليارد تومان 
تسهيالت به واحدهاي توليدي

نقطه اوج برنامه ريزي ها 
جام جهاني قطر است



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گردشگري براي دور زدن تحريم ها به تامين زيرساخت و تحول نياز دارد

كسي موافق افزايش سن ازدواج نيست

چوب كمبودها الي چرخ گردشگري
ريحانه جاويدي|

سال هاس��ت از گردش��گري به عنوان يك جايگزين 
مناسب و سودآور براي صنعت نفت نام برده مي شود، 
صعنت س��اده اي كه مي تواند اقتصاد ايران را از تك 
محصولي بودن نجات داده و چرخ اش��تغال را هم به 
گردش درآورد، اين ميان در هر دوره كه ايران از سوي 
جامعه بين المللي مورد تحريم قرار گرفته و مراودات 
مالي با كش��ورهاي مختلف دچار فراز و نشيب شده 
اس��ت، مسووالن بيش��تر از قبل بر رونق گردشگري 
تاكيد كرده و به آن به چش��م ش��اه كليدي براي حل 
مشكالت كش��ور و دور زدن تحريم ها نگاه مي كنند 
اما واقعيت اين است كه تا مشكالت كوچك و بزرگ 
صنعت گردش��گري در ايران حل نشود، اين صنعت 
نمي تواند گره اي از مشكالت كالن كشور را باز كند. 
به گواه اظهارنظر كارشناسان اين حوزه، گردشگري 
در اي��ران با نواقصي درگير اس��ت ك��ه گاهي مانند 
كمبود فضاي اقامتي و سياست نادرست در ساخت 
هتل ، نامناسب بودن سيس��تم حمل و نقل و راه ها، 
بي برنامگي در استفاده از اماكن تاريخي و نبود بودجه 
براي آن، مشكالت فرودگاهي، بزرگ و هزينه بر بوده 
و گاهي مانند بي برنامگي، كمبود امكانات رفاهي بين 
جاده اي و حتي يكنواختي منوي غذايي رستوران ها، 
كوچك و قابل حل است با اين حال براي برخي از آنها 

حتي يك گام كوچك هم برداشته نشده است. 

   كمبود واحد اقامتي يا سياست نادرست ؟
روز گذشته س��خنگوي كميسيون ش��وراها و امور 
داخل��ي مجلس ش��وراي اس��المي، بر اس��تفاده از 
ظرفيت هاي گردشگري به عنوان راهكاري اساسي 
براي دور زدن حلقه تحريم ها تاكيد و به موانعي كه 
سد راه گسترش اين صنعت است اشاره كرد. اصغر 
س��ليمي، درباره اين موضوع گفت: كمبود اقامتگاه 
و نبود راهنمايي گردش��گري از موانع اساس��ي در 
ح��وزه جذب توريس��ت تلقي مي ش��ود. همچنين 
برخي ازآث��ار تاريخ��ي در حوزه گردش��گري در 
كشور غريب هستند. از طرف ديگر صادرات صنايع 
دس��تي و در نهايت ارزآوري براي كشور مان از دل 
صنعت گردش��گري ايجاد مي ش��ود بنابراين براي 
كاهش فشارهاي اقتصادي به كشور مي بايست به 
طريق كاربردي توسعه صنعت گردشگري مدنظر 
قرار بگي��رد. اي��ن اظه��ارات در حال��ي اس��ت كه 
كارشناس��ان بر اين باورند كمبودهاي زيرساختي 
گردش��گري در ايران به مواردي كه سليمي مطرح 
كرده، محدود نشده و كمبود فضاي اقامتي تنها يكي 

از ده ها مشكل اساسي اين صنعت است. 

   براي توسعه گردشگري آماده نيستيم 
ابراهيم پورف��رج، رييس جامع��ه تورگردانان ايران، 
درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: كمبود امكانات و 
تاسيسات گردشگري داريم. در اين ميان، چالش نبود 
مراكز اقامتي نيز يكي از مسائلي است كه با آنها روبه رو 
هستيم. نمونه اين موضوع را در فضاي ايجاد شده بعد 

از برجام ش��اهد بوديم كه به ما نشان داد تا چه اندازه 
براي رونق حضور گردشگر در ايران آماده نيستيم، چرا 
كه با افزايش حجم درخواست براي سفرهاي ورودي 
به ايران، آن زمان مجبور بوديم به دليل كمبود مراكز 
اقامتي و ديگر زيرساخت ها، برخي از تورها را نپذيريم. 
پورفرج بخش��ي از كمبود فضاي اقامتي را ناش��ي از 
برنامه ريزي نادرست دانست و بيان كرد: فصل عمده 
سفر به ايران بهار و پاييز است اما در اين بازه شديدا در 
تعداد واحدهاي اقامتي كمبود داريم؛ از طرف ديگر 
به دليل عدم برنامه ريزي صحيح، بيشتر همايش ها و 
نمايش��گاه ها نيز در بهار و پاييز برگزار و همين تعداد 
واحدهاي محدود موجود كه قابل ارايه به گردش��گر 
هستند وقف هيات هاي تجاري مي شود. درحالي كه 
با برنامه ريزي مناسب به راحتي مي توان اين مساله را 
مديريت كرد و الزامي براي برگزاري اين برنامه ها در 

زمان اوج سفر به كشور وجود ندارد.
اظه��ارات رييس جامعه تورگردان��ان ايران در حالي 
اس��ت كه كارشناسان گردش��گري عالوه بر كمبود 
فضاي اقامتي به مشكل ديگري هم در اين زمينه اشاره 
مي كنند. علي رهنما، كارشناس گردشگري درباره اين 
موضوع به تعادل گفت: يكي از داليلي كه زيرساخت 
اقامتي در ايران مناس��ب نيست، ناشي از تصور غلط 
مس��ووالن اس��ت. اكثرا تصور مي كنند ب��راي رونق 
گردشگري بايد به سمت ساخت هتل هاي چهار و پنج 
ستاره حركت كنند كه براي آن هم نياز به بودجه كالن 
است پس نمي توان كاري انجام داد اما اين ديدگاه غلط 
است، گردشگري كه به ايران سفر مي كند با رويكرد 
فرهنگي به ايراني مي آيد بنابراين اقامت در فضايي با 
معماري ايران و فرهنگ محلي ب��راي او جذاب تر از 
بودن در هتل هاي مدرني است كه كپي درجه چندم 

از هتل هاي موجود در كشور خودش است.
او افزود: به جاي آنكه بودجه زيادي را صرف س��اخت 
س��اختمان هاي جديد كنيم بايد اين هزينه را براي 
مرمت و تغيير كاربري خانه ها و عمارت هاي قديمي 
خرج كنيم و از آنها به عنوان هتل اس��تفاده كنيم. در 
چنين ش��رايطي هزينه اقامت براي گردشگر داخلي 
هم كم مي ش��ود چرا كه هتل نوساز بايد هزينه هاي 
خ��ود را جبران كند بنابراين پول بيش��تري از مردم 
مي گيرد در حالي كه درآمد مردم ايران كفاف اقامت 

در هتل را نمي دهد.

   لطمه اي كه ضعف حمل و نقل
 به گردشگري مي زند

كاس��تي هاي سيس��تم حمل ونق��ل و به وي��ژه 
زيرس��اخت هاي جاده اي از جمله مواردي است كه 
همواره از سوي كارشناسان به عنوان ضعف صنعت 
گردشگري عنوان مي شود. نامناسب بودن وضعيت 
راه هاي كش��ور و همچنين مش��كالت فرودگاهي و 
قديمي بودن ناوگان هوايي را مي توان از مهم ترين 
معضالت حمل نقل گردش��گري دانس��ت. پورفرج 
درباره اين موضوع بيان كرد: سيستم حمل ونقل بين 
شهري و درون ش��هري براي گردشگر با ضعف هاي 

اساسي روبرو است. يكي از مشكالت اين است وسيله 
نقليه اي ك��ه ابعاد مس��افرگيري آن بين خودروي 
ون و اتوبوس باش��د، نداريم. وس��يله نقليه مناسب 
براي گردشگر بايد عالوه بر زيبايي ظاهري و شكيل 
ب��ودن، به لحاظ فني نيز س��الم و امكان��ات رفاهي 
اوليه اي همچون سيس��تم سرمايش��ي و گرمايشي 
مناسب داشته باشد. اما متاسفانه گردشگري ايران 
ب��ا كمبودهاي زيرس��اختي اساس��ي در اين حوزه 

روبرو است.
اگر تاكن��ون قديمي بودن هواپيماها تنها مش��كل 
اصلي حمل و نقل هوايي كش��ور بود و ميانگين سن 
ناوگان هوايي كش��ور به حدود 19 س��ال مي رسيد 
امروز در زمينه حمل و نقل هوايي و ورود گردش��گر 
خارجي به كش��ور با مش��كالت ديگري هم رو به رو 
هس��تيم. يكي از آنها خروج ايرالين هاي خارجي از 
بازار ايران است كه س��بب مي شود تمايل گردشگر 
خارجي براي سفر به ايران كم شود. مرتضي قرباني، 
دبير انجمن صنفي دفاتر مس��افرتي اي��ران درباره 
اين موضوع بيان ك��رد: پروازهايي كه قبال از طريق 
ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي؛ گردشگران را به 
ايران مي آوردند، اكنون دچار مشكل شده و برخي 
از مس��يرهاي آنها قطع و برخي ديگر در حال قطع 

شدن هستند.
او افزود: در گذشته برخي از شركت هاي هواپيمايي 
خارج��ي به برخي از ش��هرهاي ما ازجمله ش��يراز، 
كرمانش��اه، اهواز، مش��هد و تبريز نيز پرواز داشتند 
و همين موضوع به ش��دت در جذب گردش��گران 

براي توره��اي ورودي كم��ك مي ك��رد. چراك��ه 
اگر توريس��تي مي خواس��ت از اروپا به ايران بيايد، 
بيش��تر راغب بود ك��ه با اين ش��ركت ها ب��ه ايران 
بياي��د. به اين صورت او از ش��هر و كش��ور خودش 
مستقيما به ش��يراز مي رفت و از تهران هم به شهر 
خود برمي گشت. نمي خواهم بگويم كه شركت هاي 
ايراني در تور ورودي تاثيرگذار نبودند ولي واقعيت 
اين اس��ت كه تاثير و جذب مس��افران ايرالين هاي 

خارجي بيشتر بوده است.

   نكات كوچك اما مهم
اگرچه كمبود فضاي اقامتي و كاس��تي هاي حمل و 
نقل از مشكالت بزرگ در صنعت گردشگري به شمار 
مي رود اما موارد ديگري هم هس��تند كه حل كردن 
آن با هزينه اندك امكان پذير بوده اما در مقابل سبب 
رونق گردشگري مي شود. سعيد حسيني، راهنماي 
گردش��گري درباره اين موضوع ب��ه تعادل گفت: به 
صورت موردي مي توان آم��وزش ناكافي به نيروي 
انساني، كمبود سرويس بهداشتي مناسب، نامناسب 
بودن اماكن تاريخ��ي از جهات مختلف و همچنين 
يكسان سازي منوي رستوران ها را از عواملي دانست 
كه در رونق گردش��گري ناديده گرفته مي شود اما 
نقش آنها بسيار با اهميت است. جذب نيروي انساني 
در اين صنعت در اغلب موارد بدون توجه به ضوابط 
و اس��تانداردها صورت مي گيرد و توجه چنداني به 
تخصص افراد نمي ش��ود؛ حال آنكه مهم ترين عامل 
براي تحول در خدمات، تحول در نحوه ارايه خدمات 

است. در س��اده ترين حالت دانستن زبان انگليسي 
اس��ت كه متاس��فانه مي بينيم حتي برخي پرسنل 
هتل هاي بزرگ هم بطور كامل بر آن مسلط نيستند.

او افزود: معضل هميش��گي ما در سفر با گردشگران 
خارجي در ايران، سرويس بهداشتي است. سرويس 
مناسب براي گردش��گر خارجي جز هتل ها و مراكز 
اقامتي، تقريبا در تمامي اماكن گردش��گري كشور 
تعبيه نشده اند و مضاف بر اين مساله، سرويس هاي 
بهداشتي بين راهي و بسياري از اماكن از كيفيت و 
بهداشت بسيار پاييني برخوردارند. اين مساله بيش 
از هرجا در مس��يرهاي جاده اي به چشم مي آيد. در 
حالي كه در كش��ورهاي اروپايي حتي اتوبوس هاي 
گردشگري هم مجهز به سرويس بهداشتي هستند.

حس��يني، به موضوع كمبود خدمات رفاهي اشاره و 
بيان كرد: در بسياري از اماكن تاريخي كه گردشگران 
را براي بازديد مي بريم، همواره ضعف خدمات رفاهي 
احساس مي شود. هيچ كدام از اماكن گردشگري براي 
بازديد افراد معلول و كم توان مناسب س��ازي نش��ده 
است حتي در استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي و 
تردد در معابر نيز فقدان آن احساس مي شود. از طرف 
ديگر براي بازديد يك گردشگر از يك مكان مشخص 
در ايران، مس��ير، برنامه و هدف مشخصي طراحي و 
برنامه ريزي نشده است و عموم بازديدها بدون ايجاد 
هيجاني در مخاطب و بنا به سليقه راهنماي تور انجام 
مي شود حال آنكه در كشورهاي ديگر بسته هاي سفر 
طراحي مي شود كه گردشگر بر اساس زمان و منابع 

مالي خود حق انتخاب دارد.

مع��اون رييس جمهور در امور زنان و خانواده درباره 
انتش��ار كليپ هايي درخصوص ازدواج نوجوانان در 
فضاي مجازي گفت: انتش��ار اين كليپ ها به نظرم 
آدرس اشتباه دادن است چراكه اصال كسي مخالف 
ازدواج يك دختر و پس��ر 1۸ ساله و 1۶ ساله نيست 
و مس��اله ما در حال حاضر ازدواج هاي اجباري زير 

1۳ سال است.
معصومه ابت��كار درباره انتش��ار كليپ هايي درباره 
ازدواج نوجوانان در فضاي مجازي گفت: انتشار اين 
كليپ ها به نظرم آدرس اش��تباه دادن است چراكه 

اصال كسي مخالف ازدواج يك دختر و پسر 1۸ ساله 
و 1۶ ساله نيس��ت. اگر حقوق اين افراد رعايت شده 
و ازدواج آگاهانه باشد، انتخاب خودشان است و اين 
ازدواج نوعي انتخاب فردي اس��ت اما ازدواج از يك 

سني پايين تر براي جامعه غيرقابل قبول است.
او با بيان اينكه مس��اله ما در حال حاضر ازدواج هاي 
اجباري زير 1۳ س��ال است، ادامه داد: كسي موافق 
اين نيس��ت كه س��ن ازدواج افزايش پيدا كند و ما 
نمي گوييم طرفدار اين هستيم كه جوانان در سنين 
بيش از ۲۰ س��ال ازدواج كنن��د. صحبت  و بحث ما 

درباره سقف ازدواج نيس��ت بلكه ما در حال حاضر 
روي كف سن ازدواج يعني ازدواج اجباري كودكان 
بحث مي كنيم. معاون رييس جمهور در امور زنان و 
خانواده خاطرنشان كرد: ما مي خواهيم ازدواج زير 
1۳ س��ال را به هيچ عنوان در جامعه نداشته باشيم 
چراك��ه در خيلي از اوقات اين ازدواج ها هم اجباري 
است و هم مبتني بر موازيني غير از موازين شرعي، 
انس��اني و اخالقي اس��ت و گاهي اوقات دختران در 
اين س��ن خريد و فروش مي ش��وند. م��ا نگران اين 

موضوعات هستيم.

ابتكار اظه��ار كرد: دختري كه در اين س��ن از هيچ 
حق و حقوقي برخوردار نيس��ت حتي پس��رها هم 
از هي��چ حقوقي در اين س��ن برخوردار نيس��تند و 
ح��ق راي ندارن��د نمي توانند گواهي نام��ه دريافت 
كنن��د، نمي توانند حس��اب بانكي كنن��د چرا بايد 
وارد ش��رايطي ش��وند كه نس��بت به آين��ده خود 
 هيچ اختياري نداش��ته باش��د و ما باي��د روي اين 

موضوع كار كنيم.
او در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هايش با اش��اره به 
مهد كودك در بند زندان زنان گفت: در زندان هايي 

كه م��ن بازديد كردم وضعيت بد نب��ود البته برخي 
داراي مش��كالتي بود كه م��ا با س��ازمان زندان ها 
مكاتباتي را براي رفع اين مشكالت انجام داديم اما در 
مجموع در ۶ استان هاي خراسان رضوي، آذربايجان 
ش��رقي و آذربايج��ان غربي، كرمان، خوزس��تان و 
البرز وضعيت خوبي داشتند. معاون رييس جمهور 
در امور زن��ان و خانواده گفت: با س��ازمان زندان ها 
مكاتباتي را انجام داديم تا مش��كالت مهدكودك ها 
 برطرف ش��ود اما تالش ما اين است كه مادر زنداني

 نداشته باشيم.

اليحه اي كه دير به صحن مجلس رسيد
اليحه جديد مديريت بحران كش��ور پس از مدت ها 
به صحن مجلس ش��وراي اسالمي رس��يده تا پس از 
بررسي از سوي نمايندگان و تصويب نهايي براي اجرا 
ابالغ ش��ود، اليحه اي كه معاون بازسازي و بازتواني 
سازمان مديريت بحران كشور، معتقد است ويژگي ها 
و قابليت هاي بااليي داشته و اگر مواد آن دستخوش 
تغييرات نش��ود مي تواند تبديل به قانوني ش��ود كه 
تحوالت مهمي در مديريت مخاطرات طبيعي كشور 

ايجاد خواهد كرد.
محمد فريد لطيفي با اش��اره به رون��د تدوين و ارايه 
اليح��ه مديريت بحران كش��ور به مجلس ش��وراي 
اسالمي اظهاركرد: پس از زمين لرزه بم بود كه مقام 
معظم رهبري با اش��اره به اينكه كشور مكرر درگير 
مشكالت ناش��ي از وقوع مخاطرات طبيعي از جمله 
زلزله در نقاط مختلف است، بر لزوم تشكيل سازماني 
براي سياست گذاري، برنامه ريزي، هدايت و حمايت 
در مراحل مختلف مديريت مخاطرات طبيعي سخن 
گفت��ه و تاكيد كردند كه اين س��ازمان بايد با حضور 
تمام دستگاه هاي مسوول اقدامات الزم براي تأمين 
نيازهاي مختلف در بخش هاي نجات، امداد، اسكان 
موقت، امنيت و تنظي��م آيين نامه ها، پيش بيني ها، 
امكانات و تجهيزات الزم را تدارك ببيند تا به هنگام 
وقوع مخاطرات طبيعي در سريع ترين زمان ممكن، 

خدمات به صورت متمركز آغاز شود.
او ادامه داد: پس از اين دستور قانون تشكيل سازمان 
در س��ال ۸۷ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي رسيد و مدتي بعد با تصويب آيين نامه اجرايي 
فعاليتش آغاز ش��د. در اين قانون مقرر شد تا اجراي 

آن به مدت 5 سال به شكل آزمايشي ادامه پيدا كند و 
در اين مدت نيز خالءها و مشكالت اجرايي اين قانون 
احصا شده و تحت عنوان قانوني دايمي براي تصويب 
به مجلس ش��وراي اسالمي ارجاع ش��ود. لطيفي با 
بيان اينكه اين قانون پس از اتمام دوره 5 س��اله يك 
س��ال ديگر نيز تمديد شد، به ايس��نا گفت: يك تيم 
كارشناس��ي براي بررس��ي و اصالح قانون تشكيل و 
مت��ن اصالحي را براي تصوي��ب در مجلس به هيات 
دولت ارسال كرد و سرانجام در سال 9۴ يعني زماني 
كه يك س��ال مهلت قانوني فعاليت سازمان تمديد 
شده بود اليحه جديد مديريت بحران به مجلس رفت 
اما به دليل پايان عمر مجلس وقت امكان رس��يدگي 

در صح��ن را پيدا نكرد و با پاي��ان مجلس نهم اليحه 
مسكوت ماند. او با اشاره به پيگيري ها براي تصويب 
قانون جديد مديريت بحران گفت: در ماه هاي آغازين 
س��ال 95 در مجلس جديد يعني مجلس دهم، مقرر 
شد كه متن اليحه دوباره بررسي شود و بر اين اساس 
بنا ش��د كميته اي در كميسيون ش��وراهاي مجلس 
تش��كيل و رس��يدگي به اين قانون و بررس��ي آن در 
دستور كار قرار بگيرد. سرانجام بررسي اين قانون به 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي محول و با 
برگزاري ۳۲ جلسه كارشناسي با محوريت سازمان و 
نمايندگاني از هالل احمر، سازمان پدافند غيرعامل، 

سازمان شهرداري ها و … متن نهايي تدوين شد.

لطيف��ي درباره نح��وه تدوين اين قان��ون نيز گفت: 
سياست هاي كلي مقام معظم رهبري را احصا كرديم 
و قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را نيز بر اساس 
موضوعات كلي مدنظر ق��رار داديم. پس از آن موارد 
مختلف از خالءها و آس��يب ها را مدنظر قرار داديم و 
سرانجام با توجه به نيازهاي كشور و وضعيت مديريتي 
در كشور پيش نويس اين قانون را كه داراي ۲۸ ماده 

است نگارش كرديم.
وي با بيان اينك��ه در نگارش اين قانون به س��اختار 
مديريت بحران در ديگر كشورها نيز توجه داشتيم و 
اين موارد را مد نظر قرار داديم، گفت: باالخره پس از 
ساعت ها بررسي و چكش كاري در مركز پژوهش هاي 
مجلس در اواخر س��ال 95 بررسي هاي ما تمام شده 
و اليحه قانون مديريت بحران كش��ور به كميسيون 
ش��وراهاي مجلس ش��وراي اس��المي رفت و در سه 
جلسه تصويب ش��د. البته اليحه در چند كميسيون 
مختلف از جمله كميسيون عمران مجلس نيز مورد 

بررسي قرار گرفت.
معاون بازس��ازي و بازتواني سازمان مديريت بحران 
كش��ور با بيان اينكه پس از طي اي��ن مراحل، اليحه 
در نوبت ارايه در صحن مجلس شوراي اسالمي قرار 
گرفت، تصري��ح كرد: اما با توجه به ش��رايطي كه در 
كشور وجود داشت رسيدگي به اين اليحه به تعويق 
افتاد تا اينكه از هفته گذش��ته اي��ن اليحه به صحن 
مجلس آمد و در جلس��ات مختلف چن��د ماده از آن 
به تصويب نمايندگان رسيد در حال حاضر نيز بنابر 
اطالعات ما تا روز سه ش��نبه 15 ماده از آن بررسي و 

تصويب شده است.

   اليح�ه جدي�د مديري�ت بح�ران زودتر 
تصويب شود

او درباره تغييرات اين قانون و مواردي كه در آن مد 
نظر قرار گرفته است نيز گفت: ابتدا بايد بگويم كه 
اميدواريم اين قانون تا پيش از پايان سال به تصويب 
نمايندگان رس��يده و پس از ط��ي مراحل قانوني 
براي اجرا ابالغ ش��ود چرا كه معتقديم اليحه ارايه 
شده، قانوني بسيار مترقي است و اگرچه در برخي 
از م��واد انتقاداتي به آن وارد اس��ت اما در مجموع 
قانون خوبي اس��ت و مي تواند بسياري از مشكالت 

را حل كند.
لطيف��ي يك��ي از ويژگي هاي اين قان��ون را توزيع 
هدفمند مسووليت ها به دستگاه هاي مختلف اعالم 
كرد و گفت: اين قانون مسووليت را از يك سازمان 
گرفته و به سازمان ها و دستگاه هاي مختلف واگذار 
كرده اس��ت، بنابراين مي توان گفت هر دستگاهي 
كه در ش��رايط عادي مس��وليت و وظايفي دارد و 
در ش��رايط اضطراري و بحراني هم مس��وول بوده 
باي��د تكاليف مندرج در اين قان��ون را انجام دهد و 
ديگر نمي توان گفت كه متولي اين قبيل امور فقط 
يك سازمان است. چرا كه دس��تگاه ها و نهادهاي 
مختلفي كه وظايفي دارند، وظايفش��ان مشخص 

شده و بايد وظايف خود را انجام دهند. 
به بياني ديگر اين قانون مسووليت ها در حوزه هاي 
پيش بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله، بازسازي 
و بازتواني و… را بين دس��تگاه هاي اجرايي توزيع 
كرده و در نتيجه ديگر نمي ت��وان گفت كه متولي 
بحران در كشور تنها سازمان مديريت بحران است.

 Thu. Jan 31.  پنج شنبه    11 بهمن 1397   24 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره   1310  2019 

آمادگي پليس
براي راهپيمايي ۲۲ بهمن

فرمانده ني��روي انتظامي درب��اره تمهيدات نيروي 
انتظامي در برگزاري راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال و 
جشن چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي گفت: 
نيروهاي پليس با هوشياري و آمادگي كامل در صحنه 
حضور خواهند داشت.سردار حسين اشتري بااشاره 
به تمهيدات نيروي انتظامي در برگزاري راهپيمايي 
۲۲ بهمن امسال و جشن چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي عنوان كرد: نيروي انتظامي با آمادگي 
ص��د درصدي براي انج��ام ماموريت ها ايفاي نقش 
مي كن��د و نيروهاي پليس با هوش��ياري و آمادگي 
كامل در صحن��ه حضور خواهند داش��ت.او تأكيد 
كرد: برنامه ريزي ها و تمهي��دات الزم براي برگزاري 
راهپيمايي ۲۲ بهمن توس��ط پليس صورت گرفته 
است و ان شاء اهلل امس��ال نيز شاهد حضور باشكوه 
مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن خواهيم بود و برآوردها 
حاكي از اين است كه حضور مردم در اين راهپيمايي 
پرشورتر از سال هاي گذشته خواهد بود. وي با بيان 
اينكه وضعيت امنيتي مطلوبي در كشور حاكم است، 
عنوان كرد: تاكنون هيچ مورد امنيتي گزارش نشده و 
همكارانم در اقصي نقاط كشور هرگونه تحركي را رصد 
مي كنند. فرمانده نيروي انتظامي بيان كرد: تالش 
گروه هاي معاند براي تحركات مذبوحانه نشانه ضعف 
آنها در مقابل مردم و توانمندي هاي نيروهاي مسلح و 
اقتداركشور است اشتري با اشاره به برگزاري ششمين 
محفل انس پيشكسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا 
گفت: پيشكسوتان سرمايه هاي عظيم نيروي انتظامي 
هس��تند، بايد قدردان زحمات و ايثارگري هاي اين 
عزيزان باشيم. منش و رويكرد پيشكسوتان عرصه 
جهاد، ايثار و ش��هادت ناجا، “الگوس��از “ است، اين 
عزيزان در حوادث مختلف و بحران ها با هوشمندي، 

درايت و مقتدرانه ايفاي نقش كردند. 

آخرين گزارش از وضعيت 
خشكسالي در ايران

رييس مركز مل��ي خشكس��الي و مديريت بحران 
سازمان هواشناسي اعالم كرد: 9۷ درصد مساحت 
اي��ران تحت تاثير خشكس��الي اس��ت و ۲۷ درصد 
جمعيت ايران تحت تاثير خشكسالي بلندمدت قرار 
دارد.مساحت وسيع و جمعيت قابل توجهي از ايران 
از تبعات خشكسالي رنج مي برند، صادق ضياييان - 
رييس مركز ملي خشكسالي - با بيان اينكه نتيجه 
بررسي ها نشان مي دهد كه در دوره يك ساله گذشته 
تا پايان دي ماه 9۷، ۷۲.۲ درصد جمعيت ايران تحت 
تأثير خشكسالي بوده است، اظهاركرد: ۲۲.۷ درصد 
جمعيت كشور با خشكسالي خفيف، 1۷.۷ درصد 
جمعيت با خشكسالي متوسط، 1۳ درصد جمعيت با 
خشكسالي شديد و ۲۸.۷ درصد جمعيت با خشكسالي 
بسيار شديد درگير بوده است.البته جمعيت تحت 
تأثير خشكسالي در بازه بلندمدت نيز بررسي مي شود 
كه ضياييان در اين باره گفت: 1۴.۲ درصد جمعيت 
ايران با خشكس��الي بسيار ش��ديد بلندمدت است 
همچنين ۴۷ درصد جمعيت كشور با خشكسالي 
شديد، ۳۰.۷ درصد جمعيت با خشكسالي متوسط 
و 5.1 درصد جمعيت با خشكسالي خفيف دست و 
پنجه نرم مي كنند.رييس مركز ملي خشكسالي در 
ادامه اظهاركرد: بررسي داده هاي 1۰ ساله خشكسالي 
بيانگر آن اس��ت كه 9۷ درصد مساحت ايران تحت 
تأثير خشكسالي بلندمدت است. از اين مقدار 5۳.۶ 
درصد مساحت كشور با خشكس��الي شديد، 1۲.۷ 
درصد با خشكس��الي بسيار ش��ديد، ۲۴.۸ درصد 
مساحت با خشكسالي متوسط و 5.9 درصد مساحت 
با خشكسالي خفيف مواجه هس��تند. ضياييان در 
مورد وضعيت خشكسالي كشور در بازه كوتاه مدت 
يكساله به ايس��نا گفت: در دوره يكساله منتهي به 
پايان دي ماه س��ال جاري، 19 درصد مساحت ايران 
از خشكسالي بسيار ش��ديد، 1۰.5 درصد مساحت 
كشور از خشكسالي ش��ديد، ۲۳.۳ درصد مساحت 
از خشكس��الي متوس��ط و ۲۰.9 درصد مساحت از 
خشكسالي خفيف تاثيرپذيرفته است.روز سه شنبه 
ايمان باباييان - سرپرست پژوهشكده اقليم شناسي - 
ضمن پيش بيني وضعيت نرمال بارش براي ماه هاي 
پيش رو تاكيد كرده بود: با توجه به گرمايش جهاني، 
روند بلندمدت بارش در كشور كاهشي است و براي 
چنين ش��رايطي تدوين و اجراي برنامه ملي جهت 
تأمين پايدار آب و اتخاذ روش هاي سازگاري با كم آبي 

به ويژه در جنوب شرق كشور ضروري است.

تالش براي اشتغال زايي 
معتادان متجاهر بهبوديافته 

 مديركل پيشگيري  هاي فرهنگي معاونت اجتماعي 
و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: طرح 
اشتغال زايي براي معتادان متجاهر بهبوديافته در 
دستور كار معاونت اجتماعي قوه قضاييه قرار گرفت.

مديركل پيشگيري  هاي فرهنگي معاونت اجتماعي 
و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه از اجراي طرح 
اش��تغال  زايي معتادان متجاه��ر بهبوديافته خبر 
داد و اظهار كرد: معاونت اجتماعي و پيش��گيري از 
وقوع جرم قوه قضاييه تالش دارد تا در هر استان 5 
مجمع خيرين حامي بهبوديافتگان موضوع ماده 1۶ 
اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر را ايجاد كند و در 
كنار آن نيز از ظرفيت 5 بنگاه اقتصادي در راستاي 
مسووليت اجتماعي هر بنگاه به منظور ايجاد شغل 
براي معتادان متجاه��ر بهبوديافته  اي كه به دليل 
سوءپيشينه امكان استخدام در مشاغل مختلف را 
ندارند، اس��تفاده كند.زنگانه اجراي طرح مهاجر را 
وظيفه قانوني قوه قضاييه دانست و گفت: بر اساس 
تكليف بند ۴ ماده ۲ آيين نامه مراقبت بعد از خروج 
معتادان ابالغيه رييس ق��وه قضاييه ذيل ماده 1۶ 
اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، مقرر شده است 
هر فرد بعد از بهبودي جسمي در كمپ  هاي درمان 
اجباري زيرنظر قوه قضاييه و س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر در طرح مهاجر كه همان مدل تخصصي اميد 

براي معتادان بهبوديافته است شركت كند .
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دبیرانجمن شركت های هواپیمایی در گفت وگو با »تعادل« اعالم كرد

كاهش 35 درصدی سفر به خارج از كشور
گروه راه و شهرسازی|زهره عالمی|

 هم��گام ب��ا افزایش ن��رخ ارز در ابتدای س��ال جاری 
پیش بینی می ش��د كه ش��اهد كاهش حجم سفر به 
مقاصد خارجی باشیم، اما با توجه به پرداخت ارز دولتی 
به ایرالین ها تا اواسط مرداد ماه، ثباتی نسبی بر قیمت 
بلیت پروازهای خارجی حكمفرما بود و افت سفرها قابل 
توجه نبود، اما با خروج ایرالین ها از این لیست و افزایش 
هزینه های ارزی شركت های هواپیمایی، قیمت بلیت 
پروازهای خارجی رشد چشمگیری داشت و نخستین 

فاز كاهش حجم سفرها آغاز شد.
در این میان، با وجود پیگیری ایرالین ها برای بازگشت 
به لیست دریافت كنندگان ارز دولتی یا دریافت ارز از 
سامانه نیما )نظام یكپارچه مبادالت ارزی( در نهایت با 
خواسته آنها برای دریافت ارز نیمایی موافقت شد و پس 
از چند ماه، قیمت ها دوباره ثبات نسبی یافت اما با وجود 
این قیمت بلیت مقاصد خارجی افزایش چشمگیری 

نسبت به گذشته پیدا كرده بود.
با آغاز دوره دوم تحریم های امریكا علیه ایران از نیمه های 
آبان ماه، دومین فاز كاهش حجم س��فر ایرانیان كلید 
خورد و به دلیل بازگش��ت دوباره تحریم ها، بسیاری 
از ایرالین های خارجی به دلیل افت ش��مار مسافران 
و برای در امان ماندن از تحریم ه��ا از بازار ایران خارج 
شدند و جمع این موارد، كاهش حدود 35 درصدی سفر 
ایرانیان به مقاصد خارجی را طی دوسه ماه گذشته در 
پی داشت، آماری هم كه از سوی دبیرانجمن ایرالین ها 
و هم توسط دبیرانجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران 
مطرح شد، به خوبی كاهش 30 تا 40 درصدی پروازها 

را تأیید می كند.
دبیرانجمن ش��ركت های هواپیمای��ی در گفت وگو با 
»تعادل« درباره كاهش حجم س��فر به خارج از كشور 
می گوید: در دوسه ماه اخیر شاهد كاهش 35 درصدی 
سفرایرانیان به خارج از كش��ور بودیم و علت آن به دو 
عامل افزایش نرخ ارز و قطع پرواز ایرالین های خارجی 

به ایران بازمی گردد.
مقصود اس��عدی س��امانی می افزای��د: تقریبا اغلب 
كش��ورهای اروپایی و همچنین كشورهای آسیایی از 
جمله تایلند و برخی كشورهای همسایه به ایرالین های 
ایرانی سوخت رسانی نمی كنند و هواپیماهای ایرانی 
مجبور به اس��تفاده از هواپیماهایی هس��تند كه نیاز 
به س��وختگیری در مقصد ن��دارد. او ادام��ه می دهد: 
در تحریم گذش��ته، بحث قطع س��وخت رس��انی را 
نداشتیم، در دوران گذشته تحریم ها مربوط به تامین 
قطع��ات، فروش هواپیم��ا و ارایه خدمات ب��ود اما در 
دوره جدید تحریم ها ش��اهد عدم س��وخت رس��انی 
به ش��ركت های هواپیمایی ایرانی هس��تیم. به گفته 
دبیرانجمن شركت های هواپیمایی برخی شركت های 
سوخت رس��ان از تحریم های امریكا تبعیت كردند و 
به هواپیماهای ایرانی سوخت رسانی نمی كنند و این 
موضوع مخالف اصول ایمنی بین المللی اس��ت، چون 

ایمنی پروازهای ایرانی به خطر می افتد.
 او اظهار می كند: با توجه به اینكه امریكا عضو سازمان 
بین الملل��ی ایكائو اس��ت، باید ب��ه تعهداتش پاییند 
باش��د درحالی كه خالف این تعهدات عمل كرده و با 
اعمال تحریم ها، پرواز ایرالین های ایرانی را با مشكل 
مواجه كرده اس��ت. اسعدی س��امانی درباره كاهش 
حضور ایرالین های خارجی می گوید: با توجه به اینكه 
ش��ركت های خارجی برنامه های بلندمدت دارند و به 
دلیل صرفه اقتصادی از بازار ایران خارج شدند به نظر 
نمی رسد، دوباره به بازار كشورمان بازگردند و شواهدی 
هم در این زمینه وجود ندارد. او بیان می كند: البته روند 
رخدادهای سیاسی بر حضور ایرالین های خارجی در 
ایران موثر است و اگر در سال آینده شاهد بهبود شرایط 

باشیم امكان بازگشت این شركت های هواپیمایی به 
كشورمان وجود دارد.

   دلیل حضور كم رنگ خارجی ها 
دبیر انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران درباره كاهش 
حجم س��فرها به خارج كشور بیان می كند: سفرها به 
خارج از كش��ور به صفر میل نكرده است، شاید بتوان 
گفت كه بیش از 30 تا 40 درصد از سفرهای خارجی كم 
شده باشد. البته درباره نوروز، ایرالین ها در مسیرهای 
پروازی زیادی همچون تركیه، مالزی و تایلند در حال 
برنامه ریزی برای مردم هستند، سفر اروپا هم هنوز انجام 

می شود اما قیمت  این پروازها اضافه شده است.
مرتضی قربان��ی در گفت وگو با ایلن��ا ادامه می دهد: 
پیش فروش بلیت سفر به اروپا بیش از یكماه است كه 
آغاز شده است، اما هنوز بازار گرمی برای آن وجود ندارد؛ 
ع��الوه بر این موضوع، نرخ ها افزایش پیدا كرده و از آن 
طرف هم شرایط اخذ ویزا خیلی جالب نیست و تعداد 
ریجكت های سفارت ها به دالیل مختلفی كه اعالم هم 
نمی شود، زیاد شده اس��ت.  قربانی ادامه می دهد: اگر 
یك نفر هم بخواهد به اروپا برود، به دلیل ریجكت شدن 
و هزینه های این موضوع، این كار را نمی كند، یعنی به 
نوعی فقط بحث نرخ در این موضوع تاثیرگذار نیست 
اگرچه نرخ پروازها تقریبا در تمام تورها بیش از دو برابر 
افزایش پیدا كرده است و همچنان كف پایین بازار به 
سمت مقاصدی است كه از قبل هم به صورت سنتی 
ب��وده كه ازجمله آنها می توان به تركیه و گرجس��تان 
اشاره كرد. او همچنین در پاسخ به اینكه آیا زمینه ای 
برای حضور دوباره ایرالین های خارجی به ایران وجود 
دارد، اظه��ار می كند: از آنجا كه میزان س��فر در ایران 
كاهش یافته است، برای ایرالین های خارجی آنچنان 
صرفه اقتصادی ندارد كه در بازار ایران حضور پیدا كنند، 
تقریبا شركت هایی كه در حال حاضر پرواز می كنند، 
مسیرهای پروازی موجود در بازار را پوشش می دهند، 
البته اگر ضرورت ایجاب كند، می توان افزایش فركانس 
داشت و به ایرالین های موجود مجوز پروازهای بیشتری 
ارایه داد. این مقام مسوول درباره میزان احتمال افزایش 
حضور ایرالین ه��ای خارجی در ای��ران، می گوید: در 
دوره ای، بیریتی��ش اِیرِویز به ایران پ��رواز نمی كرد و 
به جای آن شركت هواپیمایی بی ام ای از لندن به بازار 
ایران آمد، شاید شاهد اتفاقاتی از این دست باشیم، مثال 
شاید در آینده شركت هایی كه نشنال كریر )هواپیمایی 
ملی( نیستند، جایگزین آنها شوند چرا كه به این صورت 
محدودیت تحریم به آنها مرتبط نشده و می توان آنها را 

جایگزین ایرالین هایی دیگر كرد.
او درباره اثر خ��روج ایرالین های خارجی از بازار ایران، 
اضافه می كند: شرایط نرخی بازار آن طرف ایران خیلی 
تفاوتی نكرده اس��ت. به عنوان مث��ال، اگر بلیت پرواز 
دوس��لدورف به تهران، 300 تا 400 ی��ورو بوده امروز 
هم همان قیمت است، همچنین اگر پرواز ماهان قطع 
شده و مسیر مستقیمی داشته كه دوسلدورف به تهران 
را مس��تقیم می آمده اس��ت، حال باید از دوسلدورف 
به استانبول یا دوحه، دوبی و مس��كو برود و از آنجا به 
ایران بیاید اما تقریبا هزینه سفر همان مبلغ قبلی تمام 
می ش��ود. دبیر انجمن صنفی دفاتر مس��افرتی ایران 
می افزاید: در برخی مقاصد تورهای ورودی با افت مسافر 
مواجه بوده ایم و در برخی دیگر از مقاصد همچون عراق 
رشد مسافر داش��ته ایم و اینكه هزینه سفر به ایران و 
هزینه های داخل ایران به نسبت قبل برای خارجی ها كم 
شده یك واقعیت است اگرچه در این میان ما باید یك 

بازنگری نیز در بحث پكیج ها داشته باشیم. 
او بیان می كند: در گذشته برخی شركت های هواپیمایی 
خارجی ب��ه برخی ش��هرهای ایران ازجمله ش��یراز، 

كرمانش��اه، اهواز، مش��هد و تبریز هم پرواز داشتند و 
همین موضوع به ش��دت در جذب گردش��گران برای 
تورهای ورودی كمك می كرد. چراكه اگر توریس��تی 
می خواست از اروپا به ایران بیاید، بیشتر راغب بود كه با 
این شركت ها به ایران بیایند. قربانی ادامه می دهد: در 
گذشته توریست از شهر و كشور خودش مستقیما به 
شیراز می رفت و از تهران هم به شهر خود برمی گشت 
درواقع اگر شركت های ایرانی در تور ورودی تاثیرگذار 
نبودند اما واقعیت این است كه تاثیر و جذب مسافران 

ایرالین های خارجی بیشتر بوده است.

   موانع سفر هوایی با پروازهای ایرانی
دبیر انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران با بیان اینكه 
تحری��م و خروج ایرالین ه��ای خارجی از ب��ازار ایران 
مانعی برای جذب تورهای ورودی گردشگری به ایران 
شده است، می گوید: در گذشته گردشگران خارجی 
می توانس��تند به صورت مستقیم از شهرهای خود به 
برخی شهرهای ایران سفر كنند، اما امروز برای سفر به 
ایران ابتدا باید به شهرهایی همچون استانبول، دوحه، 

دوبی و مسكو سفر كرد و از آنجا عازم ایران شد.
قربانی درباره عوارض ممنوعیت پروازی ایرالین های 
ایران به خارج از كش��ور توضیح می دهد: این مشكل 
برای همه ایرالین هاي ایرانی نیست و هنوز پروازهایی به 
اروپا انجام می شود اما در كل برای اینكه یك پرواز انجام 
شود، چیزهای مختلفی الزم است، خیلی اوقات شما 
مجوز پرواز را دارید اما برای پرواز به آن مقصد به خدمات 
فرودگاهی نیازمند هستید.  او در گفت وگو با ایلنا ادامه 
می دهد: به عنوان مثال، در بحث سوخت، شركت هایی 
هس��تند كه در چند كشور كار سوخت رسانی را انجام 

می دهند، حال اگر این شركت ها تحریم را قبول كنند و 
به ایرالین های ایرانی سوخت ندهند، حتی اگر شركت 
هواپیمایی هم تحریم نباشد و مجوز پرواز داشته باشد، 
عمال برای گرفتن خدمات هندلینگ در فرودگاه مقصد 

با مشكل مواجه خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران اظهارمی كند: 
هم اكنون در مسیر برخی كشورهای اروپایی و تركیه با 
مشكل مواجه هستیم، به عنوان مثال شركت های اصلی 
سوخت رسان در تركیه به ایرالین های ایرانی سوخت 
نمی دهن��د، به همین دلیل معموال ب��رای پروازهایی 
كه اكنون در آن مسیر انجام می شود، هواپیما هایی را 
انتخاب می كنند كه نیازی به س��وختگیری در كشور 
تركیه را نداشته باشند كه این موضوع در دوران تحریم 
گذشته هم بود.  به گفته قربانی، در دوران تحریم گذشته 
هم اگر پروازی در مس��یر لندن داشتیم، شركت های 
اصلی در لندن به ایرانی ها س��وخت نمی دادند و باید 
از طریق دیگری این مشكل را حل می كردیم، چنین 
مش��كالتی احتمال دارد كه در ح��ال حاضر هم برای 

ایرالین ها به وجود بیاید.
قربانی همچنین درباره كشورهای دیگری كه با وجود 
وضعی��ت تحریم های موجود به ش��ركت های ایرانی 
س��وخت و خدمات دیگر را می دهند، اظهار می كند: 
خیلی دقیق نمی توان در این باره اعالم كرد كه چه تعداد 
كشور به ایران سوخت می دهند و چه تعداد چنین كاری 
را انجام نمی دهند اما در گرجس��تان مشكل سوخت 

نداریم ولی در تركیه با این مشكل مواجه هستیم.
او ادامه می دهد: البته به دلیل ارزان بودن س��وخت در 
ایران نسبت به كشورهای دیگر هواپیماهای ایرانی فارغ 
از تحریم، راغب هستند كه س��وخت خود را در ایران 

بزنند، بر همین اساس در مسیرهای نزدیكی همچون 
گرجستان سوخت خود را در ایران می زنند. 

دبیر انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران بیان می كند: 
در شرایط تحریم اگر در مسیرهای طوالنی مساله ای 
پیش بیاید، عمال هواپیماهای ایرانی با مشكل مواجه 
می شوند، در این سفرها نیاز به هواپیماهای دور بردی 
اس��ت كه توان باالی ۱0 س��اعت پرواز بدون سوخت 
گرفتن را داش��ته باش��ند. ب��ه عنوان مثال، ش��ركت 
هواپیمایی ماه��ان از این نوع هواپیماها داراس��ت اما 
این شركت هم متاسفانه تحریم شده و اجازه فرود در 

فرودگاه های آلمان را ندارد.
قربانی اضافه می كند: شكل تحریم های ایران با یكدیگر 
متفاوت است، به عنوان مثال در تركیه اجازه پرواز داریم، 
اما س��وخت نمی توانیم بگیریم و در آلمان بطور كلی 
مجوز پرواز نداریم كه بخواهیم سوخت بزنیم، به همین 
دلیل نمی توان همه تحریم ها را در یك گروه دسته بندی 
كرد. دبیر انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران همچنین 
درباره ایرالین های ایرانی دیگری كه می توانند بدون 
سوختگیری به مسیرهای طوالنی بروند، می گوید: به 
هر ش��كل همه ایرالین های ایرانی مسیرهای دوربرد 
نمی روند و اكثر مس��یرهای ایران مختص به تركیه، 
عراق و كش��ورهای از این دست است كه نیازی هم به 

هواپیمای دوربرد ندارند.
او اظهار می كند: عالوه بر ماهان شركت هایی همچون هما، 
آسمان و قشم ایر دارای هواپیماهایی هستند كه می توان 
با آنها به مسیرهای طوالنی و بین المللی رفت، بر همین 
اساس می توان گفت كه كم شدن گردشگران در مسیر 
اروپا تنها به دلیل مسائل اقتصادی و مشكالت ایرالین ها 

نبوده و مسائل دیگری هم در آن نقش داشته است.

راهكار هاشمی برای خروج پایتخت از بحران نقدینگی
رییس شورای شهر تهران گفت: پیگیری ۲0 درصد از 
احكام ماده ۱00 می تواند درآمد چند هزار میلیاردی 
برای ش��هر تهران ایجاد می كند و بحران نقدینگی را 

حل می كند.
به گزارش مهر، محسن هاشمی در جلسه سه شنبه شب 
هم اندیشی اعضای شورای تهران با شهردار و معاونان 
او، با بیان اینكه تاثیر حركات نمادین كوتاه است و در 
فعالیت های عینی دچار چالش جدی هستیم، گفت: 
اگر واقع گرایانه نگاه كنیم حدود دوس��ال به صورت 
مفید تا انتخابات شورای ششم فرصت داریم. در ۱۸ 
ماه سپری ش��ده، سه دوره تغییرات و بی ثباتی شش 
ماهه ش��اهد بودیم كه كوتاه شدن زمان مدیریت ها 
اجازه ش��ناخت عمیق، برنامه ریزی و اجرا به مدیران 
نمی دهد و اولین نكته من این اس��ت كه در دوس��ال 
آینده، ش��اهد ثبات و كمترین جابه جایی درسازمان 
شهرداری باشیم و فقط تحوالت در راستای كوچك تر 
كردن پیكره شهرداری و كاهش تعداد مدیران صورت 

گیرد نه جابه جایی یا افزایش آن ها.
وی با اشاره به پیشنهادهایي كه در جلسه گذشته برای 
تحول در مدیریت شهری ارایه كرد، گفت: كمیسیون 
برنامه و بودجه می تواند هوشمندسازی سیستم منابع 
انسانی و پیمانكاری شهرداری و تامین درآمد پایدار 

شهر را محور اصلی فعالیت قرار دهد.
همچنین كمیسیون سالمت و محیط زیست، تحول 
در نظام معیوب و فرسوده پسماند و مبارزه با حیوانات 
موذی را در كنار حفظ، بهبود و توس��عه فضای سبز 
دنبال كند و كمیسیون شهرسازی، پیگیری حقوق 
از دست رفته ش��هرداری در تخلفات شود. با تمركز 
بر پرونده های ب��زرگ، منابع مالی قابل توجهی برای 

شهر ایجاد كند.
هاش��می تاكید كرد: براس��اس مدل پارت��و، در ۲0 
درصد پرونده ه��ای تخلف می ت��وان درآمدی چند 
ه��زار میلیارد تومانی را براس��اس كمیس��یون ماده 

صد ایجاد كرد كه بحران نقدینگی ش��هر را نیز حل 
كند، كمیسیون معماری وشهرس��ازی می تواند در 
نوس��ازی بافت های فرسوده تحول محسوسی ایجاد 
كند. كمیس��یون حقوقی و نظارت شورا نیز می تواند 
سیستم مبارزه با رانت و تخلفات را فعال كرده و به دور 
از فضای مچگیری و هیاهو، نظم و قانون را در مجموعه 
شهرداری تقویت و حقوق بیت المال را بازپس بگیرد یا 
كمیسیون عمران وحمل ونقل می تواند سامانه كنترل 
پروژه های عمرانی را جهت شفاف سازی اجرا كند. نقد 
كردن ظرفیت ۷ میلیون نفری مترو، برقی كردن ۱۷۶ 

كیلومتر بی.آر. تی از دیگر موضوعات است.
وی اضافه كرد: در كمیسیون فرهنگی – اجتماعی نیز 
تمركز بر آسیب های اجتماعی و ساماندهی وضعیت 
زننده معتادان متجاهر، كودكان كار، متكدیان و زنان 
بی سرپرست در كنار صیانت از فرهنگ دینی و ملی، 

در دوره های گذشته به آن توجه الزم نشده است.

هاشمی با بیان اینكه گفتار درمانی، انتقاد از گذشته و 
وعده آینده، عمر محدودی دارد و از یك زمان به بعد 
افكارعمومی انتظار اقدامات عملی و تاثیرات عینی را 
از مدیریت جدید دارند، گفت: حركت های نمادین، 
شعار و فعالیت تبلیغاتی، فقط می توانند در كوتاه مدت 
موثر باشند و در دراز مدت اتكا به این فعالیت ها، تاثیر 

منفی در ارزبابی مردم دارد.
رییس شورای شهر تهران ادامه داد: در فعالیت های 
عین��ی ما دچار چال��ش جدی هس��تیم، اینكه وارد 
كردن ۱0 قط��ار مترو به كارنامه 3 ش��هردار تبدیل 
ش��ود، نش��ان از خالی بودن عرصه اجرا دارد چرا كه 
در دوره گذش��ته، این س��طح از اقدام��ات، انعكاس 
زیادی در تبلیغات نداشت. اگر نتوانیم با راهنمایی و 
رانندگی تعامل درستی انجام دهیم نتیجه ای شبیه 
سرنوش��ت طرح جدید ترافیك ایجاد می ش��ود كه 
موجب بی نظمی و عدم وصل بخش عمده درآمدهای 

شهرداری است. هاشمی بیان كرد: بخش شهرسازی 
نیز دچار س��ردرگمی اس��ت، موضوع باغ ها، شورای 
معماری، تخفیف نقدی، تس��هیالت بافت فرس��وده 
در هاله ابهام و تایید و تكذیب قرار دارد و بخش��ی از 
شهروندان در ساخت و ساز و پرداخت عوارض دچار 
تردید شده اند كه اثر خود را در كمبود درآمدها داشته 
اس��ت. همین طور در بخش نظارت و حقوقی، هنوز 
تكلیف پرونده ه��ای جنجالی مانند امالك نجومی و 
هلدینگ یاس مش��خص نشده و اقدام محسوسی در 
موضوع شایسته ساالری و فراخوان انتصابات صورت 
نگرفته، بدنه اجتماعی اصالح طلبان از عملكرد گذشته 
ناراضی هستند و به دلیل نبود معیار مشخص، انتصاب 
یك فعال اصالح طلب به ناراضی تر ش��دن س��ایرین 
می انجامد. وی بیان كرد: در دو سال پیش رو با پدیده 
چالش های همزاد مواجهیم، بحران هایی كه همزمان 
یكدیگر را تشدید می كنند، از بحران ركود اقتصادی 
كشور تا ركود در صنعت س��اختمان، كاهش ارزش 
پول ملی، نارضایتی های صنفی، اجتماعی و معیشتی 
مسائل فراوانی برای مدیریت شهری ایجاد خواهند 
ك��رد كه اگر برای كنترل و پروس��ه ح��ل آن، برنامه 

نداشته باشیم، آسیب خواهیم دید.
 در نتیجه نیازمند جهش نگاه مدیریت شهری و نگاه 
استراتژیك بجای مواضع تاكتیكی هستیم، در راهبرد 
ما باید مسائل حل شوند نه آنكه با مسكن، تنها زمان 
سپری شده یا با فرافكنی مسوولیت آن به گذشتگان 

یا رقبای سیاسی یا دیگر مسووالن پاس داده شود.
رییس شورای ش��هر تهران در پایان گفت: اكنون كه 
احكام برنامه سوم تصویب شده باید برای فرصت پیش 
رو برنامه های عملیاتی و گام به گام تدوین كرد و برنامه 
و وفاداری ب��ه اولویت ها به ص��ورت روزآمد و آنالین 

توسط شهردار و شورا رصد شود. 
محمد علیخانی، رییس كمیسیون عمران و حمل و 
نقل شورای شهر تهران نیز با اشاره به جزییات جلسه 

اعضای ش��ورای شهر تهران با ش��هردار و معاونانش 
گفت: در گذشته نیز چنین نشست هایی با شهردار و 
معاونانش برگزار می شد كه این نشست هم اندیشی كه 
صبح ها میان اعضا و شهردار برگزار می شود متفاوت 
است و این نشست برای نخس��تین بار میان اعضای 

شورا، حناچی و معاونانش برگزار شد.
وی در پاسخ به این پرس��ش كه شنیده شده رییس 
شورا انتقادات تندی در این جلسه مطرح كرده است، 
گفت: انتقادات تندی از س��وی رییس ش��ورا مطرح 
نشد. این نشست در محیطی خارج از محیط اداری، 
صمیمانه و دوستانه میان اعضا، شهردار و معاونانش 

برگزار می شود. 
ریی��س ش��ورا نی��ز صحبت های��ی را در خص��وص 
كمیسیون ها، دغدغه ها، اولویت ها و مشكالتی كه در 
خصوص هر كمیسیون وجود دارد مطرح كرده است.

علیخانی ادامه داد: نكاتی نیز در خصوص بودجه سال 
۹۸ شهرداری تهران مطرح شد و شورا اعالم آمادگی 
كرد پس از ارایه رسمی الیحه بودجه در زمان مقرر، 
این الیحه را به تصویب برساند. این جلسه از جلسات 
مفیدی بود كه مناس��ب اس��ت عالوه بر جلسات هم 

اندیشی، هر ماه یك بار برگزار شود.
علیخانی در خصوص جلسه هیات رییسه شورای شهر 
تهران در مورد تصمیم گیری تعیین تكلیف دریافت 
عوارض از محدوده زوج و فرد، گفت: قرار بر این ش��د 
نشستی میان كمیسیون حقوقی و نظارت و كمیسیون 
عمران و حمل و نقل برگزار شود و این موضوع مورد 

بررسی قرار گرفته و نتیجه اش اعالم شود.
وی با اشاره به مصاحبه معاون شهردار تهران كه اعالم 
كرده بود همه اعضا با دیدگاه او مبنی بر اخذ عوارض از 
تردد در محدوده زوج و فرد موافق هستند تا یك عضو، 
گفت: این موضوع خالف واقع است، چنین موضوعی 
كه همه با دیدگاه ایشان موافق باشند صحت ندارد و 

آن را تكذیب می كنم.
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 ورود استانداری به مساله 
اخذ عوارض طرح زوج و فرد

محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیك 
شهردار تهران با بیان اینكه عده ای مخالف ثبت بدهی 
افراد برای ورود غیرمجاز به طرح زوج و فرد هستند، 
گفت: می گویند اگر افراد متخلف راه  دررو پیدا كردند 
و پلیس آنها را جریمه نكرد، شهرداری هم كاری به 
كارشان نداشته باشد. در همین حال، دیروز، استاندار 
تهران در واكنش به این مساله اظهار كرد: اخذ عوارض 

از محدوده زوج و فرد غیرقانونی است.
به گزارش ایلنا، معاون حمل و نقل و ترافیك شهردار 
تهران با اش��اره به اختالفی كه میان برخی اعضای 
شورای شهر تهران با شهرداری در زمینه اخذ عوارض 
زوج و فرد در سال جاری وجود دارد، گفت: پیشنهاد ما 
در سال پیش این بود كه حلقه زوج و فرد برداشته شود 
و تبدیل به حلقه دوم طرح ترافیك شود تا رقمی كه 
مردم پرداخت می كنند، یك سوم طرح ترافیك باشد. 

اما در نهایت قرار شد زوج و فرد بماند.
محسن پورس��یدآقایی افزود: براساس تبصره یك 
مصوبه عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های 
مركزی ش��هر تهران، كلیه خودروهای دارای پالك 
مخالف در صورتی مجاز ب��ه ورود در محدوده زوج و 
فرد هستند كه همانند گذشته برای ورود به محدوده 
طرح ترافیك، مجوز اخذ كرده و عوارض آن را مطابق 
این مصوبه پرداخت كنند. ضریب تردد در محدوده 
طرح ترافیك ۱.5 است و فرمول خاص خود را دارد. اما 
ضریب تردد در محدوده زوج و فرد 0.5 بود كه حذف 
شد. او در بخش بعدی سخنان خود گفت: طرح زوج 
و فرد در ۱3 سالی كه اجرا شده، به همین شكل بوده 
است و اگر كسی بخواهد در روز مخالف پالك خود وارد 
آن شود، باید طرح ترافیك خریداری كند. این تبصره 
همیشه در قانون بوده است. ما پیشنهاد دادیم این را 

بردارند كه قبول نكردند.
وی تاكید كرد: عده ای مخالف ثبت بدهی افراد متخلف 
هستند و می گویند اگر كسی توانس��ت برای ورود 
غیرمجاز به طرح زوج و فرد راه دررو پیدا كند، رهایش 
كن. آنان می گویند اگر پلیس متخلف را جریمه كرد 
كه هیچ؛ اگر نكرد، شهرداری رهایش كند تا برود و نباید 

به حق ملت بچسبد.
به گزارش تسنیم، پورس��یدآقایی در پاسخ به این 
پرسش كه آیا معاونت حمل ونقل و ترافیك شهرداری 
تهران همچنان بر اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد 
تاكید دارد یا خیر؟ اظهار كرد: این موضوع بر می گردد 
به مصوبه شورای شهر تهران و البته تایید فرمانداری 
تهران پ��س لزومی ن��دارد ما آن را ح��ذف كنیم.
شهرداری تهران مجری اس��ت و مصوبات شورای 
ش��هر تهران كه به تایید هیات تطبیق فرمانداری 
رسیده را اجرا می كند مگر اینكه اینگونه مصوبات 
اصالح شوند اما در هر صورت موظف به اخذ عوارض از 
محدوده زوج و فرد هستیم. او در پاسخ به این پرسش 
كه چانچه فشارها از سوی شورای شهر تهران زیاد 
شود حاضر هستید این مصوبه را اجرا نكنید، بیان 
كرد: قطعا ما وظیفه خود را انجام می دهیم و در این 
زمینه فقط یك عضو از ۲۱عضو شورای شهر تهران 
به اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد معترض است و 
دلیلی ندارد ما مصوبه را اجرا نكنیم.بنده هیچ ترسی 
از بركناری ندارم و كار خود را در مجموعه شهرداری 

تهران همچنان ادامه می دهم.
 در این حال، انوش��یروان محسنی بندپی، استاندار 
تهران دیروز در نشس��ت خبری خ��ود، درباره اخذ 
عوارض ورود به محدوده زوج و فرد در پایتخت با رد 
اجرای تصمیماتی كه موجب افزایش به مردم شود، 
گفت: در این زمینه در شورای شهر تهران دو دیدگاه 
وجود دارد و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است، 
فرماندار تهران نیز در این زمینه اعالم كرده كه اخذ 

عوارض از محدوده زوج و فرد غیرقانونی است.
استاندار تهران گفت: هر نوع مصوبه شورای شهر باید 
در كمیته انطباق مطرح و با قوانین موجود تطبیق 
داده شود كه درصورت اصرار شورا به مصوبه ارسالی، 

موضوع به هیات حل اختالف ارجاع می یابد.
روز گذشته نیز عیسی فرهادی فرماندار تهران برای بار 
چندم اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد را غیرقانونی 
خواند و با اشاره به اخذ عوارض تردد در محدوده زوج 
و فرد طی سال جاری و اختالفاتی كه در این زمینه 
وجود دارد، گفت: هیچ خودرویی بدون داشتن مجوز 
طرح نباید وارد طرح زوج و فرد شود اما اگر خودرویی 
وارد طرح زوج و فرد شد، فقط باید جریمه شود و اخذ 

عوارض خالف قانون است.
فرماندار تهران درب��اره اظهارات معاون حمل و نقل 
و ترافیك ش��هرداری تهران درب��اره اینكه پلیس از 
ابتدای سال جاری تا دی ماه هیچ فردی را برای ورود 
غیرقانونی به محدوده ترافی��ك و زوج و فرد جریمه 
نكرده است، تصریح كرد: دوربین، پالك  خودروهایی 
كه به صورت غیرقانونی وارد محدوده ترافیك زوج و 
فرد ش��ده اند را ثبت می كند و كاری به پلیس ندارد. 
پیامك اخذ عوارض چگونه برای مردم ارسال می شود 
آن ه��م از طریق همی��ن  دوربین های��ی كه پالك 
خودروهای خالف را ثبت می كنند چراكه این دو كار را 
یك دوربین انجام می دهد پس چگونه پلیس خودروها 
را جریمه نمی كند پس مشخص است كه صحبت های 

این دوستان متناقض است.
فرهادی درباره عوارضی كه درباره ورود غیرمجاز به 
محدوده زوج و فرد از مردم دریافت شده است، گفت: 
شورای ش��هر تهران بر این موارد حساس است و به 
جد پیگیر این موضوع است كه هزینه اضافی از مردم 
اخذ نشود. آقای پورسید اقایی هم باید به حرف شورا 
گوش دهد، اعضای شورای شهر هم پیگیر این موضوع 

هستند كه حقی از مردم ضایع نشود.
وی در پاس��خ به این س��وال كه گفته ش��ده مرجع 
تش��خیص قانونی بودن مصوبات ش��ورای ش��هر، 
فرمانداری نیست، تصریح كرد: آقای پورسیدآقایی 
هم می دانند كه همه امور شهر تهران به فرمانداری 
تهران مربوط می ش��ود و از صفر تا صد اموری كه در 
ش��هر تهران اتفاق می افتد به فرمانداری هم مربوط 
است و فرمانداری نماینده دولت، خادم مردم و ناظر بر 

دستگاه ها ازجمله شهرداری هم است.

  مرتضي قرباني، دبیر انجمن صنفی دفاتر مس�افرتی ایران : هم اكنون در مس�یر برخی كشورهای اروپایی و تركیه با مشكل مواجه هستیم، 
به عنوان مثال ش�ركت های اصلی سوخت رسان در تركیه به ایرالین های ایرانی س�وخت نمی دهند، به همین دلیل معموال برای پروازهایی كه 
اكنون در آن مس�یر انجام می شود، هواپیما هایی را انتخاب می كنند كه نیازی به سوختگیری در كشور تركیه را نداشته باشند كه این موضوع 

در دوران تحریم گذشته هم بود

برش
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تمركززدايي از ثبت سفارش
تعادل|

دومين حلقه از محلي شدن فرآيند ثبت سفارش 
واردات تكميل شد. بر اين اساس، تسهيل فرآيند 
ثبت س�فارش واردات ك�ه در ماه هاي گذش�ته از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي شد، 
يك گام ديگر هم به جلو برداش�ت و حاال با اعمال 
اصالحات زير ساختي در سامانه جامع الكترونيك، 
ثبت س�فارش واحده�اي تولي�دي داراي كارت 
بازرگاني اس�تان تهران كه واحدهاي توليدي آنها 
در ديگر استان ها مستقر هستند، به همان استان 
ارجاع مي ش�ود و از اين رو، بازرگانان قادر خواهند 
بود با ورود به سامانه »بهين ياب«، محل ثبت سفارش 
خود را در جايي به غير از تهران تعيين كنند. اين در 
حالي اس�ت كه به گفته معاون امور صنايع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ح�دود 60 درصد از تمام 
موارد ثبت سفارش واردات كشور در تهران انجام 
مي ش�ود و تمركز زدايي از ثبت س�فارش واردات 
در ته�ران، به يكي از خواس�ته هاي كليدي بخش 
خصوصي در زمين�ه واردات بدل ش�ده بود. با اين 
همه، اين نخس�تين مورد از فرآيند محلي ش�دن 
ثبت سفارش واردات نيست. مهرماه سال جاري در 
زمان وزارت محمد شريعتمداري و در جريان ابالغ 
»دس�تورالعمل چگونگي بررسي درخواست هاي 
ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري استان ها 
)گروه هاي كااليي دو و سه( «، اعالم شده بود كه از 
اين پس مسووليت ثبت سفارش واردات كاالها از 
وزارت صنعت، به ادارات اس�تاني صنعت، معدن و 
تجارت واگذار مي ش�ود. به اين ترتيب، رويه قبلي 
كه بر اساس آن ثبت سفارش واردات تنها بر عهده 
8 نفر از مديران كل وزارت صنعت قرار مي گرفت، 
اكنون به 30 اداره اس�تاني صنعت، معدن و تجارت 
واگذار مي شود و اين در حالي است كه ثبت سفارش 
واردات با كارت بازرگاني تهران، با شرط قرار گرفتن 
كارخانه توليدي در نقاط ديگر كشور، عماًل به همان 

نقطه منتقل خواهد شد.

طبق اعالم مع��اون امور صناي��ع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، دارندگان كارت بازرگاني استان تهران و واحدهاي 
توليدي كه در استان هايي غير از تهران مستقر هستند، 
مي توانند ثبت س��فارش كاال را در اس��تان محل استقرار 
واحد توليدي انجام دهند. نشست بررسي نحوه تأييد ثبت 
س��فارش و تأمين مواد اوليه واحدهاي توليدي با حضور 
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت تهران و مديران 

معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماينده 
اتاق بازرگاني و سرپرست مركز تجارت الكترونيك وزارت 
صنعت، معدن وتجارت برگزار شد كه طي آن فرشاد مقيمي 
معاون امور صنايع وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، طي 
اظهاراتي عنوان كرد كه اين تصميم در راس��تاي تسهيل 
ورود مواد اوليه مورد نياز به كشور و توسعه ظرفيت توليد 
صنايع اتخاذ ش��ده اس��ت. در اين نشست ضمن تشريح 
چالش ها و مشكالت ثبت سفارش كاال، بر تسريع در تأمين 
مواد اوليه واحدهاي توليدي تاكيد شد. همچنين مقرر شد 
كه ثبت سفارشات واحدهاي توليدي حداكثر ظرف يك 

هفته تأييد شود.
بررس��ي وضعيت زير س��اخت هاي الكترونيكي سامانه 
جام��ع تجارت الكترونيك اما ديگ��ر موضوعي بود كه در 
اين نشست مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد تا ابتداي 
هفت��ه آينده اصالحات م��ورد ني��از در اين بخش جهت 
تس��هيل امور صاحبان صنايع انجام ش��ود. عالوه بر اين، 
با اصالحات زير س��اختي در س��امانه جامع الكترونيك، 
ثبت س��فارش واحدهاي توليدي داراي كارت بازرگاني 
استان تهران كه واحدهاي توليدي آنها در ديگر استان ها 
مس��تقر هس��تند، به همان استان ارجاع مي ش��ود. قرار 
اس��ت كه هرگونه هماهنگي با معاونت امور صنايع براي 
تس��ريع در امور واحدهاي تولي��دي و بازرگاني معمول 
 انجام شود. به اين ترتيب، به نظر مي رسد، وزارت صنعت 
مي خواه��د، بار فعاليت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
را كاهش ده��د و همزمان، از مركزيت ته��ران در زمينه 
ثبت سفارش واردات بكاهد. عالوه بر اين، در اين نشست 
مقرر شد كه در راستاي تسريع در امور واحدهاي توليد و 
بازرگاني، هرگونه تفويض اختيار و اصالح دستورالعمل كه 
براي اين موضوع الزم است با هماهنگي معاونت امور صنايع 
به استان ها واگذار ش��ود. همچنين ارتقا زير ساخت هاي 
الكترونيكي استان تهران نيز از جمله موضوعاتي بود كه مورد 
تاكيد قرار گرفت. از ديگر تصميمات اين نشست هم اين 
بود كه جهت تسريع در امور بخش خصوصي، نماينده اتاق 
بازرگاني در كميته راهبري و نظارت بر اجراي دستورالعمل 
بررسي درخواس��ت هاي ثبت س��فارش در استان ها به 
منظور بررسي و اصالح دستورالعمل مربوطه حضور يابد.

معاون امور صناي��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت اما در 
گفت وگو با »تعادل«، با اشاره به اينكه تسهيل ثبت سفارش 
از طريق واگذاري بخشي از فرآيندها به ادارات استاني يكي 
از خواسته هاي كليدي بخش خصوصي بوده است، گفت: 
حدود 60 درصد از تمام ثبت سفارش هاي واردات در كشور 
در شهر تهران انجام مي شود و به همين دليل ظرف چند 
روز آينده، امكاني فراهم خواهد شد تا اين فرآيند از طريق 

ادارات استاني وزارت صنعت قابل پيگيري باشد. با اين همه، 
به گفته معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
به دليل تجمع موارد ثبت سفارش در تهران، اين امكان فعاًل 
تنها در اختيار دارندگان كارت هاي بازرگاني تهران خواهد 
بود و نه ديگر بازرگاناني كه محل استقرار واحد توليدي شان 
با محل صدور كارت بازرگاني آنها متفاوت باشد. مقيمي ادامه 
داد: به اين ترتيب، متقاضيان ثبت سفارش واردات كه كارت 
بازرگاني تهران را در اختيار دارند اما واحد توليدي شان در 
قسمت ديگري از كش��ور واقع شده، مي توانند در سامانه 
»بهين ياب« نس��بت به انتخاب محل انجام فرآيند ثبت 
سفارش اقدام كنند. بنابه اظهارات او، به اين ترتيب، يكي از 
نواقص مهم ثبت سفارش، يعني تجمع بيش از حد پرونده ها 
در تهران رفع مي شود و از ظرفيت موجود در ادارات استاني 

صنعت، معدن و تجارت هم استفاده خواهد شد.

     وقتي ثبت سفارش استاني شد
با اين همه، تمركز زدايي از فرآيند ثبت سفارش واردات، 
مقدمه ديگري هم داشت كه در مهر ماه سال جاري كليد 

خورده ب��ود. در آن زمان، محمد ش��ريعتمداري در مقام 
وزير وقت صنع��ت، معدن و تجارت، با ارس��ال نامه اي به 
روساي س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها، 
شرايط جديد بررسي درخواست هاي ثبت سفارش واردات 
واحده��اي توليدي و تجاري را ابالغ ك��رد، ابالغيه اي كه 
عنوان »دس��تورالعمل چگونگي بررسي درخواست هاي 
ثبت س��فارش واحدهاي تولي��دي و تجاري اس��تان ها 
)گروه هاي كااليي دو و س��ه( « را با خود يدك مي كشيد. 
در آبان ماه اما مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، واگذاري بررس��ي درخواست هاي ثبت 
س��فارش  واردات كاالها به س��ازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها را از مهم ترين تغيي��رات الزم در اين 
وزارتخانه دانس��ته و اع��الم كرده بود ك��ه برنامه ريزي ها 
و آموزش ه��اي الزم ب��راي اجراي اين طرح انجام ش��ده 
اس��ت. به گفته س��يف اهلل اميري، وظيفه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، صرفًا سياست گذاري است رسيدگي به 
درخواست هاي ثبت س��فارش  صادرات و واردات كاالها 
 در وزارت صنع��ت، مس��اله اي اجرايي اس��ت كه موجب 

عقب ماندگي ساير فعاليت هاي اين وزارتخانه شده است. 
پيش از اين، ثبت سفارش واردات بر عهده 8 نفر از مديران 
كل وزارت صنعت بود اما بر اساس طرح جديد، قرار است 
30 سازمان صنعت، معدن و تجارت استاني اين مسووليت 
را بر عهده بگيرند بنابراين، مراجعه به تهران براي تكميل 
فرآيند ثبت سفارش با كاهش مواجه خواهد شد. عالوه بر 
اين، انتقال فعاليت هاي تخصصي از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به دفاتر استاني وزارتخانه، موجب تسهيل استعالم 
ورود و خروج كاالها از گمركات كش��ور هم خواهد ش��د. 
اعالم قطعي انتقال فرآيند ثبت سفارش واردات و صادرات 
به ادارات استاني وزارت صنعت را اما وزير صنعت، معدن 
و تجارت در روزهاي پاياني آذرماه امس��ال علني كرد. به 
گفته رضا رحماني، »رييس جمهور تاكيد زيادي بر تفويض 
اختيارها دارد و حتما از اين به بعد استان ها محور تصميمات 
وزارت صنعت خواهند بود. عالوه بر اين، غير از بخش هايي 
كه طبق قانون تكليف است و مستقيم به خود وزارتخانه 
واگذار ش��ده، اصل بر اين است كه ساير وظايف در حيطه 

معاونت ها و ستاد، به استان ها تفويض شود.«
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SPV انتقاد از ابهام در كاركرد

 تداوم قاچاق دام زنده
از ۹ استان مرزی

تسنيم|سرپرست سازمان توسعه تجارت جزيياتی 
از تقسيم كار سه كش��ور اروپايی »فرانسه، آلمان و 
انگلس��تان« در كانال مالی ويژه موسوم به SPV را 
تشريح كرد. محمدرضا مودودی با اشاره به جزيياتی 
از نحوه فعاليت احتمالی كانال مالی ميان اروپا و ايران 
 spv اظهار كرد: نهاد مال��ی ای كه در قالب )SPV(
طراحی ش��ده يك نهاد واسطه ای است و قرار است 

برای توسعه روابط بانكی با ايران كمك كند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه اين 
نهاد واسطه ای متشكل شده و تلفيقی از كشورهايی 
است كه قصد دارند در برابر اقدام امريكا مقاومت كنند، 
افزود: اطالعات به دست آمده نشان می دهد، ساختار 
مالی تعريف ش��ده در SPV به اين ش��كل است كه 
احتماال مركزيت آن در فرانسه خواهد بود، مديريت 
آن با آلمان ها است و انگليسی ها هم بخش اجرايی 
آن را عهده دار خواهند بود. او گفت: مشاركت 3 كشور 
فرانسه، آلمان و انگليس در اين ساختار مالی به اين 
دليل است كه از يك سو تعهدات خودشان در برجام 
را در برابر ايران حفظ كنند و از سوی ديگر به گونه ای 
فعاليت كنند كه واكنش مقابله ای امريكا در برابر اين 
ساختار مالی سخت و مشكل باشد.مودودی تأكيد 
كرد: اينكه اين ساختار مالی تا چه اندازه بتواند بستر 
الزم را برای لينك كردن شركت های ايرانی و اروپايی 
فراهم كند يا اينكه نگاه آنها در اين ساختار مالی، تنها 
معطوف به محصوالت انسان دوستانه باشد يا تمام 
اقالم غيرتحريمی را شامل شود، همچنان مبهم است. 

وزارت صنعت، معدن وتجارت|وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خواس��تار تشديد نظارت و كنترل 
بر قاچ��اق دام زنده توس��ط دس��تگاه های متولی 
در ۹ اس��تان  مرزی كش��ور شد. س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان در نامه ای به 
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های 
»آذربايجان غربی، كردس��تان، كرمانش��اه، ايالم، 
خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان 
وخراسان جنوبی« اعالم كرد: به لحاظ شرايط كنونی 
و شرايط اقليمی و جغرافيايی آن استان با حساسيت 
بيشتری قاچاق دام زنده توسط دستگاه های نظارتی 
و متولی، تحت كنترل و نظارت قرار گيرد. در بخشی 
از اين نامه درباره ضرورت تشديد نظارت بر قاچاق دام 
 زنده، آمده است: با توجه به گزارشات متعدد واصله 
در خصوص افزايش مستمر قيمت گوشت قرمز متأثر 
از تداوم قاچاق دام زنده، خصوصًا دام سبك به خارج 
از كشور توسط برخی افراد سودجو و فرصت طلب، 
ضروری است مبادی مرزی، خروجی و محورهای 
مواصالتی با حساسيت بيشتری توسط دستگاه های 

نظارتی و متولی تحت كنترل و نظارت قرار گيرد.

در دهه فجر 30 پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتباري 
بالغ بر 1275 ميليارد و 400 ميليون ريال در سطح استان 
اصفهان افتتاح مي شود. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان با بيان اينكه در دهه فجر سال جاري 22 
پروژه در بخش آب به بهره برداري مي رسد، اعالم كرد: در 
دهه فجر ۹7 بهره برداري از خط آبرساني به گلشهر، افتتاح 
خط دوم آبرساني به تودشك، بهره برداري از خط انتقال 
آب به دولت آباد و شاپورآباد، آبرساني به شهرك صنعتي 
نايين، افتتاح خط انتقال آب به برف انبار و نيز بهره برداري 
از مخزن 2 ه��زار مترمكعبي اين شهرس��تان از جمله 
پروژه هايي است كه در دهه فجر به بهره برداري مي رسد.  
مهندس هاشم اميني افزود: بهره برداري از 258 كيلومتر 
شبكه آب در سطح استان، حفر و تجهيز چاه و بهره برداري 
از خط انتقال آب چاه در زواره، اصالح شبكه آب و انشعابات 
اردس��تان، بهره برداري از سيستم تله متري شبكه آب، 
مخازن و ايستگاه هاي پمپاژ در خميني شهر، اصالح شبكه 
و انشعابات آب در مهاباد، تجهيز ايستگاه پمپاژ كمكي آب 
اردستان، بهره برداري از سيستم تله متري تاسيسات آب 
پيربكران، افتتاح دو حلقه چاه در شهر ابريشم و بهره برداري 
از ايستگاه پمپاژ گلديس شاهين شهر از ديگر پروژه هاي 
قابل افتتاح در بخش آب است. وي اعالم كرد: بهره برداري 
از مخزن 2 هزار مترمكعبي نيك آباد، افتتاح خط انتقال 
و برگش��ت مخزن 20 هزار مترمكعبي شاهين ش��هر، 
بهره برداري از مخزن 5 هزار مترمكعبي خميني ش��هر، 
مخزن 2 هزار متر مكعبي منطقه 6 اصفهان، ايس��تگاه 
پمپاژ آب منطقه 6 اصفه��ان و حفر و تجهيز چاه آب در 
خميني شهر از مهم ترين پروژه هايي است كه در دهه فجر 

در استان اصفهان به بهره برداري مي رسد. 
مهندس اميني به مهم ترين پروژه هايي كه در دهه فجر در 
بخش فاضالب افتتاح مي شوند، پرداخت و اظهار داشت: 
بهره برداري از 368 كيلومتر ش��بكه فاضالب در سطح 
استان به طور متوسط هر روز يك كيلومتر، بهره برداري 
از فاز اول شبكه فاضالب خوانسار و نيز افتتاح تصفيه خانه 
فاضالب اين شهر، بهره برداري از پكيج تصفيه فاضالب 
مسكن مهر فريدونشهر، افتتاح ايستگاه پمپاژ و خط انتقال 
فاضالب مباركه، بهره برداري از ايس��تگاه پمپاژ و شبكه 
فاضالب كركوند، بهره برداري از شبكه فاضالب سطح شهر 
و محله قلعه سميرم از مهم ترين پروژه ها در بخش فاضالب 
است كه در دهه فجر افتتاح مي شود. مديرعامل شركت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان اعالم كرد: بهره برداري از 
شبكه فاضالب مينادش��ت و اشترجان، شبكه فاضالب 
خيابان خندق فالورجان، فاز دوم شبكه فاضالب شهرك 
آبشار سميرم از ديگر پروژه هاي بخش فاضالب است كه 
به بهره برداري مي رسد. مهندس هاشم اميني در ادامه به 
مهم ترين پروژه هاي در دست اقدام شركت آب و فاضالب 
اشاره كرد و بيان داشت: آبرساني به شهرستان دهاقان به 
طول 47 كيلومتر با حجم ريالي 265 ميليارد ريال است 
كه تا پايان مهر ماه به پيشرفت فيزيكي 70 درصدي رسيده 

است. وي با اشاره به اجراي تاسيسات فاضالب شهر تيران 
با سرمايه گذاري شركت سازه گستر منفرد گفت: در حال 
حاضر تاسيس��ات فاضالب شهر تيران با سرمايه گذاري 
564 ميليارد ريال شركت سازه گستر منفرد اجرايي شده 
كه تا كنون به پيشرفت فيزيكي 50 درصدي رسيده است. 
مهن��دس اميني اجراي تاسيس��ات فاض��الب درچه با 
مشاركت مردمي از طريق تبصره 3 به طول 70 كيلومتر 
را از ديگر پروژه هاي در دست اقدام خواند و اظهار داشت: 
س��رعت اجراي ش��بكه فاضالب جمع آوري فاضالب با 
مشاركت مردمي تبصره 3 در سطح استان 6 برابر ميانگين 
20 سال گذشته بوده است. مهندس هاشم اميني با اشاره 
به اجراي تاسيسات فاضالب در شهرهاي مباركه و لنجان 
كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي در دستور كار قرار 
گرفت، عنوان كرد: سرعت اجراي تاسيسات فاضالب در 
شهرهاي مباركه، كركوند، زيباشهر، ديزيچه، زرين شهر، 
چمگردان، زاينده رود، س��ده و لنجان و ورنامخواست با 
مشاركت و سرمايه گذاري شركت فوالد مباركه 14 برابر 
ميانگين 25 سال گذشته بوده است. وي افزود: از سال 68 
تا ۹2 حدود 165 كيلومتر شبكه فاضالب در شهر هاي 
مباركه، كركوند، زيباشهر، ديزيچه، زرين شهر، چمگردان، 
زاينده رود، سده و لنجان و ورنامخواست اجرا شد در حالي 
كه از سال ۹2 تا كنون بيش از 570 كيلومتر شبكه فاضالب 
در اين ش��هرها اجرا شده است.  مديرعامل شركت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان با بيان اينكه هم اكنون اجراي 
تاسيسات فاضالب در شهرهاي مباركه، كركوند، زيباشهر، 
ديزيچه، زرين شهر، چمگردان، زاينده رود، سده و لنجان 
و ورنامخواست به پيشرفت فيزيكي 8۹ درصدي رسيده 
است، اعالم كرد: مطابق با انعقاد قرارداد بيع متقابل با مبلغ 
2520 ميليارد ريال ميان شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان و شركت فوالد مباركه در راستاي اجراي شبكه 
فاضالب در مقابل تخصيص پس��اب مقرر گرديد 640 
كيلومتر شبكه فاضالب در اين شهرها اجرا شود كه تا كنون 

570 كيلومتر از اين رقم عملياتي شده است.
مهندس هاشم اميني عنوان كرد: استفاده از توان بخش 
خصوصي در اجراي تاسيسات فاضالب در شهرستان هاي 
مباركه و لنجان منجر ش��د به طور ميانگين در هر سال 
بيش از ۹8 كيلومتر شبكه فاضالب در اين شهرها اجرا 
ش��ود در حالي كه قبل از انعقاد اين ق��رارداد ميانگين 
اجراي شبكه فاضالب در اين شهرها حدود 7 كيلومتر 
بوده اس��ت. وي به احداث ايستگاه هاي پمپاژ و خطوط 
انتقال فاضالب و پساب در شهرستان مباركه پرداخت و 
خاطرنشان ساخت: هم اكنون ۹ ايستگاه پمپاژ فاضالب 
و 2 ايستگاه پمپاژ پساب در شهرستان مباركه به منظور 
انتقال 260 ليتر در ثانيه پساب به شركت فوالد مباركه در 
دستور كار قرار گرفت. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: 2 ايستگاه پمپاژ محله وينيچه و 
ايستگاه پمپاژ محله هاي حسن آباد و نكوآباد در شهرهاي 
زيباش��هر و ديزيچه براي انتقال پساب به شركت فوالد 

مباركه در حال احداث است. وي با بيان اينكه از سال 83 
تا ۹3 فقط 27 كيلومتر از شبكه فاضالب نجف آباد اجرا 
شد، گفت: از سال 83 تا ۹3، 27 كيلومتر)5 درصد شبكه( 
اجرا شده بود ولي از ۹4 تا ۹6 بيش از 210 كيلومتر يعني 
معادل42درصد ش��بكه اجرا گردي��د.  مهندس اميني 
اعالم كرد: بابت اجراي 500 كيلومتر ش��بكه فاضالب 
نجف آباد هزينه اي بالغ ب��ر 2.۹00 ميليارد ريال برآورد 
گرديد. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اشاره به اجراي تأسيسات فاضالب شهرهاي دستگرد، 
خورزوق، دولت آباد، گرگاب، نجف آباد با سرمايه گذاري 
1530 ميلي��ارد ريال به روش بيع متقابل گفت: اجراي 
فاضالب شهرهاي ايمانشهر و توسعه تصفيه خانه فاضالب 
فوالدشهر با سرمايه گذاري شركت ذوب آهن اصفهان به 
مبلغ 2100 ميليارد ريال همچنين اجراي تأسيسات 
فاضالب دهق ب��ه مبل��غ 150 ميليارد ري��ال از ديگر 
پروژه هايي است كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
دستور كار قرار گرفت و نيز احداث تصفيه خانه فاضالب 
نطنز هم در حال اجراس��ت. وي اع��الم كرد: هم اكنون 
عمليات بازرسي و بازسازي شبكه فرسوده جمع آوري 
فاضالب ش��هر اصفهان با مبلغ 368.72۹.816 يوآن 
معادل 460 ميليارد تومان از طريق فاينانس خارجي در 
حال اجراست. در نهايت مي توان گفت، سرعت اجراي 
شبكه فاضالب با مش��اركت بخش خصوصي 14 برابر 

ميانگين 25 سال گذشته بوده است.

خدمات 40 ساله شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان در مقايسه با قبل انقالب

مهندس هاشم اميني با توجه به چهلمين سال پيروزي 
انقالب اسالمي و حجم قابل توجه خدمات در بخش آب 
و فاضالب و بهره گيري از توان نيروي انساني و دانش بومي 
گفت: از آغاز فعاليت شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
در سال 1344 تا سال 1357 حدود 168 هزار نفر تحت 
پوشش خدمات شبكه فاضالب قرار گرفتند. اين در حالي 
است كه پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي تا كنون 
بيش از 2 ميليون و ۹78 هزار و 542 نفر در استان اصفهان 
از خدمات ش��بكه فاضالب بهره مند شدند.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان با بيان اينكه 53 سال 
از ارايه خدمات شبكه فاضالب در اصفهان مي گذرد، اعالم 
كرد: اصفهان اولين شهر در كشور بوده كه شبكه فاضالب 
در آن اجرا گرديده اس��ت، همچنين اس��تان اصفهان با 
اجراي 422 كيلومتر خطوط شبكه فاضالب بيشترين 
ميزان خطوط اجرا شده در كش��ور را به خود اختصاص 
داده اس��ت كه 13 درصد خطوط ش��بكه فاضالب اجرا 
شده در كشور را شامل مي شود. مهندس هاشم اميني با 
اشاره به اجراي خطوط شبكه فاضالب در دوران 40 ساله 
انقالب اس��المي اعالم كرد: از سال 44 تا سال 57 حدود 
هزار و 35  كيلومتر شبكه فاضالب در استان اصفهان اجرا 
ش��ده بود در حالي كه از سال 57 تا كنون بيش از 8 هزار 
و 84 كيلومتر شبكه فاضالب در استان عملياتي شد كه 

بيانگر افزايش 8 برابري اجراي شبكه فاضالب در دوران 
 پس از انقالب است. وي افزود: از سال 44 تا سال 57 حدود
56 هزار انشعاب فاضالب به مشتركين واگذار شد در حالي 
كه از سال 57 تا كنون به 668 هزار و 571 متقاضي شبكه 
 فاضالب واگذار ش��د كه افزايش 12 برابري را طي دوران

40 س��اله انقالب اسالمي نش��ان مي دهد. اين در حالي 
اس��ت كه در حال حاضر 70 درصد مش��تركين تحت 
پوشش خدمات شبكه فاضالب در استان اصفهان قرار 
دارند.  وي با بيان اينك��ه در حال حاضر 25 تصفيه خانه 
فاضالب در استان اصفهان در مدار بهره برداري قراردارد، 
خاطرنشان س��اخت: هم اكنون اس��تان اصفهان با 25 
تصفيه خانه فاضالب در مدار بهره برداري رتبه نخس��ت 
تعداد تصفيه خانه فاضالب را در كشور دارد كه 12 درصد 
تصفيه خانه هاي فاضالب را در كش��ور شامل مي شود. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان تامين 
آب شرب پايدار مشتركين را يكي از اولويت ها برشمرد و 
اظهار داشت: از سال 57 تا كنون جمعيت تحت پوشش 
طرح آبرس��اني اصفهان بزرگ 4 ميلي��ون و 155 هزار و 
462 نفر اس��ت در صورتي كه از سال 44 تا سال 57 تنها 
350 هزار نفر تحت پوشش شبكه آبرساني شركت آب و 
فاضالب قرار داشتند كه اين امر نشان دهنده افزايش 12 
برابري تعداد جمعيت تحت پوشش شبكه آبرساني از بدو 
انقالب تاكنون بوده است. وي چگونگي تامين آب شرب 
مردم را در اس��تان اصفهان بسيار حائز اهميت دانست و 

خاطرنشان ساخت: استان اصفهان ازجمله استان هاي 
مهاجرپذير است كه همه ساله با رشد جمعيت روبه رو است 
بر اين اس��اس تامين آب شرب مشتركين در اين استان 
بسيار حائز اهميت بوده است و تالش شده از ظرفيت منابع 
تامين آب به نحو احسن استفاده گردد كه با به كار گيري 
مديريت مصرف و بهره گيري تكنيك هاي نوين امروزي 
در بهره برداري از شبكه هاي آبرساني اين امر تحقق پيدا 
كرد. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم 
كرد: حجم مخازن آب در اس��تان اصفهان طي 40 سال 
پس از پيروزي انقالب 27 برابر افزايش يافت به طوري كه 
از سال 44 تا سال 57 حجم مخازن 35 هزار مترمكعب 
بوده در حالي كه اين رقم از سال 57 تاكنون به ۹3۹ هزار 
و 420 مترمكعب افزايش يافت.  مهندس هاشم اميني 
به افزايش 10 برابري واگذاري انشعاب آب در دوران 40 
ساله انقالب شكوهمند اسالمي پرداخت و تصريح كرد: از 
سال 57 تاكنون به بيش از يك ميليون و 135 هزار و 827 
مشترك انشعاب آب به مشتركين واگذار شده در صورتي 
كه از سال 44 تا سال 57 به 114 هزار مشترك انشعاب 
آب واگذار شده بود.وي افزود: از سال 44 تا سال 57 فقط 
هزارو 410 كيلومتر شبكه آب در استان اصفهان اجرا شده 
بود در حالي كه از س��ال 57 تا به امروز بيش از 14 هزار و 
267 كيلومتر شبكه آب در استان عملياتي شد كه رشد 
10 برابري اجراي شبكه آب در استان را پس از پيروزي 

انقالب اسالمي نشان مي دهد.

بهمناسبتدههفجردرآبفااصفهانصورتميگيرد

بهره برداري از 30 پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتباري بيش از 1275 ميليارد ريال



15 جهان

اختالف نظر كاخ سفيد و اقتصاددان ها درباره رشد اقتصادي امريكا

بهشت اقتصادي ترامپ يا كابوس ركود كارشناسان؟
گروه جهان|

 دونالد ترامپ معتقد اس��ت كه رش��د اقتصادي امريكا 
توقف پذي��ر نيس��ت، ام��ا اقتصاددان ها نظ��ر ديگري 
دارند. پيش بيني هاي رش��د اقتص��ادي دولت اياالت 
متحده خوش بينانه تر از كارشناس��ان مستقل است؛ 
پيش بيني هايي كه نشان مي دهد ترامپ همچنان اعتقاد 
دارد طرح مالياتي و سياس��ت هاي اقتصادي اش بطور 
زيربنايي اقتصاد اياالت متحده را بهبود خواهند بخشيد.

نيويورك تايمز نوش��ته، كارشناس��اني كه از زاويه نگاه 
خوش بينانه دولت ترامپ به اقتصاد نگاه مي كردند اين 
روزها پيش بيني هاي محتاطانه تري دارند. حاال ديگر 
بانك مركزي امري��كا )ف��درال رزرو( و نهادهاي ديگر 
هم هشدار مي دهند كه رشد اقتصادي اين كشور ُكند 
شده و بخشي از علل اين پديده، سياست هاي شخص 
رييس جمهور اس��ت. از قضا اين طيف از كارشناساني 
كه نظرش��ان تغيير كرده مي توانس��تند تاثير بسياري 
در انتخابات رياس��ت جمهوري2020 و پيروزي دوباره 

ترامپ داشته باشند.
تيم اقتصادي دونالد ترامپ پيش بيني كرده كه رش��د 
تحت تاثير تورم تا س��ال 2024 ميالدي بطور متوسط 
س��ه درصد خواهد بود، نرخي كه به مراتب فراتر از نظر 
اقتصاددان هاي ديگر است، كساني كه باور دارند احتمال 
از دست رفتن مش��اغل و كاهش بهره وري نيروي كار 

اقتصاد اياالت متحده را تهديد مي كند.
اقتصاددان هاي بسياري مي گويند كه سال گذشته رشد 
اقتصادي امريكا كه دليلش تاثير كوتاه مدت محرك هاي 
مالي بوده، يك استثناست و نمي تواند ادامه پيدا كند، 
سالي كه براي نخس��تين بار در يك دهه گذشته رشد 
اقتصادي امريكا به بيش از سه درصد رسيد. با اين حال 
مشاوران ترامپ مي گويند هيچ دليلي براي شك كردن 
به ادامه روند فعلي اقتصاد وجود ندارد و رشد اقتصادي 

اياالت متحده در سال آينده نيز تكرار خواهد شد. 
»كوين هاست« رييس شوراي مشاوران اقتصادي ترامپ، 
مي گويد: »سال گذشته درس��ت همان طوري بود كه 
مي خواستيم؛ همه چيز دقيقا همان طوري شد كه انتظار 
داشتيم. بنا براين ترديد  نداريم كه پيش بيني آينده ما 

هم محقق خواهد شد.« 

اما اقتصاددان هاي خارج از تيم ترامپ با اين نظر مخالف 
هستند و معتقدند كه رشد اقتصادي امريكا در 2019 
ُكند خواهد شد كه دليلش طرح كاهش مالياتي ترامپ، 
هزينه هاي اضافي دولت امريكا، و چالش هايي است كه 
گريبان رش��د اقتصادي جهان را گرفته از جمله جنگ 

تجاري و كاهش رشد اقتصادي چين. 
بسياري از اقتصاددان ها و نهادهايي كه رشد اقتصادي را 
پيش بيني مي كنند هم تعطيلي 35 روزه بخش هايي از 
دولت امريكا را كه ممكن است بار ديگر در فوريه تكرار 
شود را از جمله داليلي مي دانند كه در كند شدن رشد 
اقتصادي امريكا تاثيرگ��ذار خواهد بود. )ترامپ تهديد 
كرده در صورتي كه كنگره ب��ا بودجه موردنظر او براي 

ساخت ديوار مرزي موافقت نكند بار ديگر دولت را تعطيل 
خواهد كرد.( برخي از مديران ش��ركت هاي بزرگ هم 
هش��دار مي دهند كه اقتصاد امريكا به سوي يك ركود 

جدي ديگر پيش مي رود. 
دفتر بودجه كنگره امريكا اين هفته پيش بيني كرده رشد 
اقتصادي در سال جاري كند شده و به 2.3درصد خواهد 
رسيد؛ نرخ رشد در 2020 هم به دليل توقف محرك هاي 
اقتصادي به 1.7درصد خواهد بود. در اين گزارش آمده، 
رش��د اقتصادي امريكا در 2018 مي��الدي 3.1درصد 
بوده كه تقريبا نزديك به پيش بيني اين دفتر در آوريل 
سال گذشته بوده اس��ت. وزارت بازرگاني هنوز ارزيابي 
رسمي خود را از رشد اقتصادي 2018 منتشر نكرده كه 

دليلش تعطيلي بخش هاي از دولت فدرال بوده است. 
اقتصاددان هاي فدرال رزرو در ماه دسامبر اعالم كردند 
كه آنها هم انتظار دارند رشد اقتصادي امريكا در 2019 
ميالدي 2.3درصد باشد. اقتصاددان هاي وال استريت 
هم تقريبا پيش بيني مش��ابهي داشته اند. تحليلگران 
گلدمن ساكس در گزارشي كه سه شنبه منتشر كرده اند، 
آورده اند كه داده هاي اقتصادي آنان نشان مي دهد كه 
رشد اقتصادي امريكا براي نيمه نخست 2019 ميالدي 

2.1درصد خواهد بود. 
يك نظرس��نجي ت��ازه از انجم��ن مل��ي اقتصاددانان 
كس��ب وكار نش��ان داده كه رشد س��رمايه گذاري در 
كسب وكارها در تمامي بخش هاي اقتصادي امريكا كند 

شده است. نزديك به 84درصد از شركت كنندگان در 
اين نظرسنجي گفته اند كه كاهش مالياتي دولت ترامپ 
در افزايش سرمايه گذاري شركت هاي آنان هيچ تاثيري 
نداشته است. كاهش رشد اقتصاد جهاني به ويژه رشد 
چين يكي ديگر از داليلي است كه كارشناسان ارزيابي 
كرده اند باعث كندي رش��د اقتصادي امريكا در س��ال 

جاري خواهد شد. 
مش��اوران ترامپ هنوز پيش بيني رس��مي خ��ود را از 
رشد اقتصادي امريكا در س��ال جاري ميالدي منتشر 
نكرده ان��د. با اين حال مقام هاي كاخ س��فيد مي گويند 
همچنان بر اين باورند كه شرايط اقتصادي به مراتب بهتر 

از پيش بيني هاي بدبينانه فعلي خواهد بود. 
مدل پيش بيني شوراي مشاوران اقتصادي ترامپ كامال 
متفاوت از دفتر بودجه كنگره اس��ت چرا كه نزديكان 
ترامپ بر اي��ن باورند كه بخش زيادي از كندي رش��د 
اقتصادي امريكا پيش از پي��روزي ترامپ در انتخابات 
به دليل تاثيرات بحران مالي 2008 ميالدي بوده است. 
آنها همچنين بر اين باورند كه با ظاهر شدن نتايج طرح 
كاهش مالياتي 1.5 هزار ميليارد دالري دولت ترامپ، 
چرخ هاي اقتصاد امريكا با س��رعت بيش��تري خواهد 
چرخيد. از طرفي نمايندگان دولت ترامپ سعي دارند تا 
در نشستي كه چهارشنبه با طرف چيني دارند به دامنه 
اختالفات تجاري خود را با دومين اقتصاد بزرگ جهان 
كم كنند. استيو منوچين وزير خزانه داري امريكا، گفته: 
»فكر مي كنيم كه هنوز براي داشتن رشد اقتصادي سه 

درصدي در سال جاري شرايط خيلي خوبي داريم.«
مقام ه��اي امريكايي در ش��رايطي از رش��د اقتصادي 
3درصدي در سال جاري دفاع مي كنند كه محبوبيت 
ترامپ به دليل تعطيلي دولت به زير 40درصد رسيده 
اس��ت. در ش��رايطي كه نمايندگان دموكرات اكثريت 
مجلس نمايندگان را دارند، ترامپ براي تصويب لوايحي 
كه بتواند وعده تحقق رشد اقتصادي را محقق كند )از 
جمله اليحه ادامه سياس��ت كاهش مالياتي( با چالش 
جدي روبه روست. افزايش نرخ بهره نيز چالش ديگري 
است و گفته شده كه ترامپ سعي دارد تا با تغيير احتمالي 
رييس بانك مركزي، اين نهاد مالي را وادار كند كه نرخ 

بهره را پايين نگه دارد.

دريچه

سردرگمي بازارهاي سهام در ميان خبرهاي مثبت و منفي

اروپا طرف بعدي مناقشه تجاري با امريكا است؟
گروه جهان| طال تسليمي| 

ارزش شاخص هاي سهام در بازارهاي جهاني در معامالت 
چهارش��نبه در پي درگيري سرمايه گذاران با يك سري 
اتفاقات خوب و ب��د از مذاكرات تج��اري چين و امريكا 
و جلس��ه سياس��ت گذاري فدرال رزرو گرفته تا انتشار 
گزارش ها مبني بر كاهش شديد درآمدهاي شركت ها، 
عمدتا بدون تغيير باقي ماند. انتظار مي رود بانك مركزي 
امريكا در جلسه دو روزه خود از افزايش نرخ بهره خودداري 
كند كه اين مساله براي س��رمايه گذاران مايه اميدواري 
است. خالف گزارش هاي كاهش درآمدهاي شركت ها، 
برگزاري مذاكرات بين چين و امريكا و احتمال دستيابي 
آنها به يك توافقنامه تجارت بين المللي هم خبر خوبي 
براي س��رمايه گذاران جهاني محس��وب مي شود. اما در 
عين حال، اتحاديه اروپا بطور فزاينده نگران اين است كه 
با هرگونه گشايش روابطي بين واشنگتن و پكن، توجه 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا به واردات خودرو از 

آلمان و نوشيدني هاي لوكس از فرانسه جلب شود.
به نوش��ته رويت��رز، تحليلگران و ناظ��ران معتقدند كه 
سرمايه گذاراني كه قصد تجارت سهام اروپايي همچون 
شاخص »دكس« آلمان كه شاخص شركت هاي عمدتا 
صادراتي اس��ت يا برندهاي لوكس قاره را دارند، بايستي 
احتياط بيش��تري به خرج دهند چراك��ه احتمال بروز 

مشكل به شكل هاي گوناگون وجود دارد.
آليش��يا گارس��يا هررو كارش��ناس اقتصادي ش��ركت 
بين المللي مديريت سرمايه »ناتيكسيس« در بخش آسيا-

اقيانوسيه و محققان انديشكده »بروِگل« از جمله كساني 
هستند كه هشدار داده اند اگركه چين براي خشنود كردن 
امريكا با جايگزين كردن كاالهاي امريكايي به جاي بخش 
عظيمي از واردات اروپاي��ي موافقت كند، توافق تجاري 
اقتصادهاي اول و دوم جهان مي تواند »بهاي سنگيني« 
براي اروپا داشته باشد. اروپا در اين روند چيزهاي زيادي 
براي از دس��ت دادن دارد. طبق تحليل آماري اطالعات 
شركتي، درآمد كلي شركت هاي ثبت ش��ده در اروپا از 
روابط با چين در س��ال 2019 برابر با 456 ميليارد يورو 
)521 ميليارد دالر( برآورد شده است و برندهاي لوكس 
و خودروسازان بيشترين كسب و كارهاي در معرض خطر 
هستند. وينسنت دلوارد استراتژيست اقتصاد كالن جهاني 
در س��ازمان خدمات مالي »آي ان تي ال اف سي استون« 
گفت كه اگر چين و اياالت متحده نتوانند به توافق دست 
يابند، آنگاه سيلي از كاالهاي ارزان قيمت چيني به اروپا 
روان خواهد شد: »با پايان آتش بس چين و امريكا در روز 
اول ماه مارس، اروپا بيشترين خسارت را متحمل خواهد 
شد چراكه چين قطعا ميلياردها كاالي تخفيف خورده و 
ارزان قيمت خود را به قاره قديمي خواهد فرس��تاد.« در 
سال 2017 ارزش كاالهاي صادراتي چين به اتحاديه اروپا 
به 374 ميليارد يورو و به اياالت متحده به 505 ميليارد 
دالر رسيد. يك سناريوي نگران كننده ديگر از نظر دلوارد، 
موقعيت تلخ »باخت-باخت« براي اروپا و »برد-برد« براي 
ترامپ است: »اعمال تعرفه ها بر خودروهاي توليد اروپايي 
و دستيابي به توافق با چين اين امكان را براي ترامپ فراهم 

مي آورد تا در هر دو جبهه ادعاي پيروزي كند.« نگراني 
بسياري از س��رمايه گذاران اين است كه آرامش ناشي از 
دستيابي چين و اياالت متحده به توافق با مواجه هاي تلخ 

بين اتحاديه اروپا و نزديك ترين متحد آن همراه شود.

    ما بعدي هستيم
اگرچه آلمان بيشترين سهم را در مازاد تجاري اتحاديه 
اروپا با اياالت متح��ده دارد )بيش از 63 ميليارد دالر در 
س��ال 2017(، اما خسارت هاي ناش��ي از اقدام دولت 
ترامپ به اعمال تعرفه بر كاالهاي وارداتي از اروپا ديگر 
كش��ورهاي اروپايي از جمله ايرلند، ايتاليا و فرانسه را 
نيز با مش��كل مواجه مي كند. تنوع كاالهاي صادراتي 
كشورهاي اروپايي به امريكا از گستردگي آسيب هاي 
اعمال تعرفه حكايت دارد. طبق جدول تهيه شده توسط 
مركز توسعه بين الملل در دانش��گاه هاروارد موسوم به 
»اطل��س پيچيدگي هاي جهان« صادرات فرانس��ه به 
اياالت متحده در س��ال 2016 از نوشيدني هاي الكلي 
)3.8درصد( ت��ا توربي��ن گازي )10.95درصد( و دارو 

)6.08دصد( متغير بوده است.
تحليلگران��ي ك��ه در ت��الش هس��تند تا اس��تراتژي 
رييس جمهوري امريكا را رمزگش��ايي كنند، معتقدند 
كه پ��س از بازنگري در توافقنامه تج��ارت آزاد امريكاي 
ش��مالي )نفتا( و تالش ها براي كاهش كس��ري تجاري 
اياالت متحده با چين از 375 ميليارد دالر در سال 2017، 
مواجهه با اتحاديه اروپا مي تواند قدم بعدي ترامپ باشد. 

ويليام ِدويلدر كارشناس ارشد اقتصادي بانك »بي ان پي 
پريباس« هش��دار داد: »ما نفر بعدي در صف هس��تيم. 
موضوع مذاكرات تجاري اتحاديه اروپا-اياالت متحده تا 
همين اواخر چندان مطرح نبود، اما احتماال مجدد مطرح 
مي شود.« چارلز سنت آرنو استراتژيست بانك سوييسي 
»لومبارد اودير« معتقد است كه دوره طوالني مناقشات 
بين اتحاديه اروپا و اياالت متحده با تيترهايي كه هر روز 
بازارهاي اروپايي را دچار نوسان مي كنند، احتمالي آشكار 
است. او با يادآوري مذاكرات پرتنش امريكا با كانادا بر سر 
نفتا، افزود: »شباهت توئيت ترامپ درباره شراب فرانسه 
با شير كانادا كامال مشهود بود.« ترامپ 13 نوامبر از اين 
مساله انتقاد كرد كه در حالي كه فرانسه به راحتي به اياالت 
متحده صادرات شراب دارد، دسترسي توليدكنندگان 
امريكايي به بازار فرانسه را محدود كرده است. سنت آرنو 

افزود كه تهديد جنگ تجاري با اياالت متحده به معناي 
يك سال دشوار ديگر براي سهام اروپايي خواهد بود كه 
سال گذشته هم متحمل آسيب هاي مناقشات بين دو 
اقتصاد بزرگ جهان شده بودند: »احتمال عملكرد ضعيف 

بازارهاي اروپايي در 2019 زياد است.«
اگ��ر گروه مذاكره كنن��ده چيني كه در ح��ال حاضر در 
واشنگتن به سر مي برند بتوانند به پيشرفت قابل توجهي 
برسند، ارزش سهام اروپايي دست كم در كوتاه مدت رشد 
خواهد كرد. ِدويلدر گفت: »براي اقتصاد جهاني بس��يار 
مهم اس��ت كه اين عدم اعتماد ايجاد شده، پايان يابد.« 
طبق نظرسنجي رويترز از كارشناسان اقتصادي، تشديد 
مناقشات به معناي كاهش بيشتر سرعت رشد اقتصادي 
خواهد بود و مي تواند به بازارهاي سهام در سطح جهاني 

آسيب برساند.

رهبر مخالفان نيكالس مادورو 
ممنوع الخروج شد

گروه جهان| ديوان عالی ونزوئال با صدور فرمانی خوان 
گوايدو رهبر اپوزيس��يون را ممنوع الخروج اعالم کرد. 
حساب های بانکی او نيز مسدود شده است. ديوان عالی 
ونزوئال از جمله  نهادهايی اس��ت که همچنان به دولت 
نيكالس مادورو وفادار اس��ت. اين نهاد با صدور فرمانی 
فشار بر گوايدو را افزايش داده است. مادورو نيز ضمن رد 
برگزاری زودهنگام انتخابات رياست جمهوری گفته اين 
انتخابات 10 ماه پيش برگزار شد و اگر "امپرياليست ها 
انتخابات جديد می خواهند بايد تا س��ال 2025 صبر 
کنند.". وی با اين حال گفته می تواند انتخابات پارلمانی 
پيش از موعد برگزار کند. خبرگزاری فرانس��ه گزارش 
داده، عالوه بر ممنوع الخروجي گوآيدو، حس��اب های 
بانکی او نيز مسدود شده اند. مسدود شدن حساب های 
بانکی رهبر اپوزيس��يون در شرايطی صورت می گيرد 
که امريكا با تحريم های نفتی اين کش��ور بر آن است تا 
مهم ترين منبع درآمد مالی دولت ونزوئال را قطع کند. 
تالش برای سرنگونی حکومت نيز از ديگر موارد اتهاماتی 
است که متوجه گوايدو ش��ده است. رهبر اپوزيسيون 
ونزوئال پس از ممنوع الخروج ش��دن خ��ود گفته اين 
تصميم ديوان عالی باعث حيرت او نشده است.  گوآيدو 
در شرايطي ممنوع الخروج شده كه جان بولتون مشاور 
امنيت ملی ترامپ درباره اعمال فشار به او هشدار داده 
است. در حالي كه امريكا گزينه نظامی را منتفی نمی داند، 
کشورهای وابسته به گروه ليما متشکل از کانادا و شماری 
از کشورهای امريكای جنوبی تاكيد كرده اند از دخالت 

نظامی به هيچ روی پشتيبانی نمی کنند.

 كاخ سفيد به دنبال 
كاهش بودجه غيرنظامي

گروه جهان| كاخ سفيد در اليحه پيشنهادي خود براي 
بودجه 2020 در تالش براي جبران بدهي هاي فزاينده 
دولت��ي، به جاي كاهش بودجه ه��اي هنگفت نظامي 
كاهش قابل توجه بودجه غيرنظامي اين كشور را در نظر 
گرفته اس��ت. »لري كودلو« مدير شوراي اقتصاد ملي 
كاخ سفيد در گفت وگو با شبكه فاكس بيزينس گفت: 
»دولت در عرض چند هفته آينده اليحه پيش��نهادي 
خود را براي بودجه سال 2020 ارايه مي دهد كه در آن 
كاهش دست كم 5درصدي از بودجه غيرنظامي همه 
بخش ها درنظر گرفته شده است.« كسري بودجه سال 
گذشته امريكا 779 ميليارد دالر بود و انتظار مي رود كه 
در سال جاري ميالدي به 900 ميليارد دالر برسد. اداره 
بودجه كنگره امريكا روز دوش��نبه گفته كه اگر تدابير 
مالي الزم انديش��يده نش��ود، بدهي ملي اين كشور در 
س��ال 2029 ميالدي به 93درصد و در سال 2049 به 
150 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور مي رسد. 
جان يارموث رييس دموك��رات كميته بوجه مجلس 
نمايندگان امريكا، به رويترز گفته او و ديگر دموكرات هاي 
ارش��د اين مجلس در نظر دارند تا امس��ال با ارايه يك 
طرح مالي براي 10 سال آينده، كسري بودجه ساليانه 
را 50 درص��د كاهش دهند. براس��اس قان��ون، دولت 
واشنگتن موظف است تا اليحه بودجه پيشنهادي خود 
را در نخستين دوشنبه از ماه فوريه ارايه دهد؛ اما بيشتر 
كاركنان اداره بودجه كاخ سفيد در جريان تعطيلي دولت 
در مرخصي اجباري به سر مي بردند .  اين اليحه تا پيش 
از سخنراني ساالنه ترامپ در 5فوريه منتشر نخواهد شد.

 پيشنهاد مخفيانه روسيه
 به کره شمالی

گروه جهان| روسيه مخفيانه به پيونگ يانگ پيشنهاد 
داده بود تا در برابر دس��ت کشيدن از برنامه هسته ای و 
نظامی اش، برای کره ش��مالی نيروگاه هسته ای بسازد. 
به گزارش واشنگتن پست، پيش��نهاد مسکو چند ماه 
پيش مطرح شده بود و مقام های امنيتی اياالت متحده 
تنها اواخر 2018 بود که از جريان باخبر شدند.  روسيه 
پيشنهاد داده بود برای کره ش��مالی نيروگاه هسته اي 
بس��ازد، آن را عملياتی و مديريت کند و زباله های اتمی 
را نيز از کره ش��مالی به روسيه انتقال دهد؛ به اين معنی 
که از خطرات ناش��ی از استفاده از نيروگاه برای ساخت 
سالح هسته ای در کره شمالی کاسته شود. دونالد ترامپ 
اواخر بهار سال گذشته ديداری با کيم جونگ اون رهبر 
کره ش��مالی داشت؛ نخس��تين ديدار از اين دست بين 
رهبران دو طرف در دوره زمامداری. کيم و ترامپ توافق 
کردند در مسير غير هسته اي شدن شبه جزيره کره گام 
برداند. ام��ا از زمان اين ديدار گام های عملی چندانی در 
زمينه برچيدن زرادخانه  هسته ای و موشکی کره شمالی 
برداشته نشده است. البته پيونگ يانگ نيز 2018 آزمايش 
موشک های بالستيک و سالح هسته ای انجام نداد. رهبران 
امريكا و کره شمالی قرار است به زودی ديدار تازه ای انجام 
دهند. س��و هون، رييس اداره اطالعاتی کره جنوبی، در 
نشس��تی با کميته اطالعاتی پارلمان کشورش، گفته 
پيونگ يانگ و واشنگتن آماده تهيه پيش نويس بيانيه 
مشترک برای ديدار پيش رو می شوند. اين نخستين بار 
است که يک مقام ارشد سئول از احتمال صدور يک بيانيه 

مشترک تازه از سوی کيم و ترامپ خبر می دهد.

 كمك چين به مودي 
براي پيروزي در انتخابات

گروه جهان| »روزنامه گلوبال تايمز« چين نوش��ت 
با س��رمايه گذاري شركت هاي چيني در هند وضعيت 
اشتغال اين كشور بهبود خواهد يافت و در نتيجه نارندرا 
مودي نخست وزير اين كشور براي پيروزي در انتخابات 
سراسري مس��ير راحت تري را پيش رو خواهد داشت. 
با نزديك ش��دن زمان انتخابات سراسري هند، احزاب 
مخالف نارندرا مودي مواضع تندتري عليه دولت او گرفته 
و از اقدامات نخست وزير به ويژه در عدم ايجاد اشتغال براي 
جوانان انتقاد مي كنند. مخالفان بر اين باورند كه دولت 
مودي نتوانسته مانند دولت پكن كه يكي از بزرگ ترين 
غول هاي كارآفريني در جهان اس��ت، موفقيت خوبي 
در زمينه اشتغال زايي در كشور داشته باشد. در چنين 
ش��رايطي، دولت پكن مي تواند به دهلي نو براي ايجاد 
فرصت هاي بيشتر ش��غلي كمك كند زيرا براي چين 
بسيار مهم است كه كنترل داخلي هند قبل از برگزاري 
انتخابات سراسري حفظ شود. هند داراي دولت مركزي 
ضعيف با جمعيت متنوعي است و پكن اميدوار است كه 
مودي بتواند وضعيت عمومي خود را بهبود بخشد تا بتواند 
قدرت كافي براي تحكيم روابط و همكاري اقتصادي چين 
و هند را تقويت كند تا روابط دوجانبه همچنان به خوبي 
ادامه داشته باشد. يكي از راه حل هاي موجود براي حل 
مشكالت داخلي هند و بهبود تصوير عمومي نخست وزير 
اين كشور، باال بردن سرمايه گذاري هاي چين در هند 
مي داند. آجت گوست اقتصاددان موسسه نيروي انساني 
در دهلي نو مي گويد براي بس��ياري از جوانان هند پيدا 

كردن شغل يك فرآيند طوالني دارد.

مديرعامل سابق رنو-  نيسان: 
قرباني توطئه شده ام

گروه جهان| مديرعامل سابق شركت فرانسوي-
ژاپني »رنو- نيس��ان آليانس« كه 19 نوامبر در ژاپن 
به اتهام فساد مالي بازداشت شده، مديران نيسان را 
به توطئه چيني عليه خود متهم كرده است. به گزارش 
لوپاريزين، كارلوس گون كه از زمان بازداشت تاكنون 
براي نخستين بار با روزنامه اقتصادي »نيكي« ژاپن 
گفت وگو كرده مدعي ش��ده قرباني يك توطئه شده 
اس��ت. گون در اين گفت وگو، توطئه و خيانت برخي 
مديران شركت در يكپارچه س��ازي پروژه هاي خود 
بين رنو و نيس��ان را محكوم كرده اس��ت. به نوشته 
لوپاريزين، گون با اتهام نقض اعتماد و سوءاس��تفاده 
مالي مواجه اس��ت و بايد حداقل تا 10مارس 2019 
در بازداشت باقي بماند. گون متهم است كه بخشي 
از درآمد شركت رنو-نيسان آليانس را اعالم نكرده و 
به همين علت پليس ژاپن او را بازداشت كرده است. 
او پس از افش��اي اينكه از 2011 و به مدت پنج سال 
نزديك به 38ميليون يورو از درآمد خود را اعالم نكرده، 
تحت پيگرد قانوني نظام قضاي��ي ژاپن قرار گرفت. 
مقام هاي قضايي ژاپن معتقدند گون عالوه بر پنهان 
كردن بخشي از درآمد، با اتهامات ديگري نيز از جمله 
سوءاستفاده ش��خصي از دارايي هاي شركت روبه رو 
است. شركت رنو-نيس��ان اعالم كرده گون را پس از 
اطالع از اتهامات سوءاستفاده از مقام و پيگرد قانوني 
و اخراج مي كند. عالوه بر گ��ون، »ِگِرك كلي« يكي 
ديگر از مديران ارشد شركت رنو-نيسان نيز به اتهام 

مشاركت در اين اتهام، بازداشت شده است. 
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ادامه مناقشه برگزيتي لندن  
بروكسل و مجلس بريتانيا

گروه جهان| مجلس نمايندگان بريتانيا در جريان 
بررس��ی اليحه دولت برای خروج از اتحاديه اروپا به 
اصالح توافق برگزيت از طريق مذاکره لندن با بروكسل 
رای داد؛ اما رهبران اروپايی هرگونه تغيير در توافق 
حاصله را مردود دانستند. قانون گذاران در عين حال به 
تاخير در اجرای برگزيت رای منفی دادند. قانون گذاران 
بريتانيايی همچنين ب��ا 318 رای مثب��ت در برابر 
310 منفی ب��ا خروج بدون توافق بريتانيا از اتحاديه 
اروپا مخالفت کردند. به گ��زارش يورونيوز، ترزا می 
نخست وزير بريتانيا از نمايندگان مجلس خواسته تا از 
رای خود در جهت ترسيم خط مشی مورد انتظارشان 
از اتحاديه اروپا برای اجرای برگزيت استفاده کنند و نه 
برای ممانعت از شکل گيری اين توافق. نخست وزير 
بريتاني��ا در مجلس عوام تاکيد ک��رد كه رای گيری 
فرصتي برای خروج از سردرگمی و عدم اطمينان به 
آينده است و بايد از آن برای تعيين چارچوب توافق 
برگزيت استفاده کرد. نمايندگان مجلس عوام پارلمان 
بريتانيا به پيشنهادی رای دادند که براساس آن، بايد 
در توافقنامه برگزيت تغييراتی صورت گيرد تا امكان 
تصويب آن در پارلمان فراهم ش��ود. با اين رای، ترزا 
می ماموريت يافته برای تحقق اين خواسته بار ديگر 
با رهبران و مقامات اتحاديه اروپا مذاکره کند. تغيير 
اصلی م��ورد نظر نمايندگان حذف بخش مربوط به 
وضعيت ويژه مرز و ارتباط بين ايرلند شمالی )بخشي از 
خاك بريتانيا( و جمهوري ايرلند بود. بين اين دو بخش 
ارتباط نزديک اقتصادی و رفت و آمد گسترده مرزی 
وجود دارد و دو ايرلند ادامه اين روابط ويژه را خواستار 
هستند هرچند گروه های محافظه کار در شمال که 
حامی رواب��ط نزديک با بريتانيا و دوری از جمهوری 
ايرلند هستند، چنين روابطی را پس از خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا نمی پذيرند. در توافق موجود فصلی 
گنجانده شده که هدف از آن جلوگيری از محدوديت 
کامل مرزی بين دو ايرلند اس��ت و حتی اگر بريتانيا 
بدون دستيابی به توافق بر سر روابط ويژه تجاری با 
اتحاديه اروپا از اين اتحاديه خارج شود، باز هم ارتباط 
تجاری خاص در مرز ايرلند و در نتيجه با کل اتحاديه 
اروپا حفظ خواهد ش��د. با اع��الم نتيجه رای گيری 
پارلمان بريتانيا، دونالد تاسک رييس شورای اروپا گفت 
که توافق به دست آمده »قابل مذاکره مجدد« نيست 
و امانوئل ماکرون رييس جمهوری فرانسه نيز آن را 
»بهترين توافق ممکن« توصيف کرد. بريتانيا قرار است 
29ماه مارس به طور رسمي از اتحاديه اروپا جدا شود.

كوتاه از منطقه

 شکايت امارات از قطر 
به سازمان تجارت جهانی 

امارات به دليل تحريم کاالهای س��اخت امارات 
از قطر به س��ازمان تجارت جهانی شكايت كرده 
است. شبكه الجزيره نوشته اين شکايت در حالی 
که ابوظبی در کنار عربستان، بحرين و مصر دوحه 
را محاصره کرده اند، تمسخرآميز است. امارات، 
عربستان، بحرين و مصر از ژوئن 2017، به اتهام 
حمايت دوحه از تروريس��م، روابط ديپلماتيک، 
تجاری و حمل نقل خود با قطر را قطع کردند در 

حالی که قطر اين اتهامات را رد کرد.

 امريكا باز هم پاکستان را 
به حمايت از طالبان متهم کرد

سازمان س��يا پاکس��تان را متهم کرده هنوز هم در 
افغانستان و کشمير هند از طالبان و ديگر گروه های 
تروريستی حمايت کرده و جنگ را از طريق آنها به 
پيش می برد. به گزارش خبرگزاري طلوع، دن کوتز 
رييس کل تشکيالت اطالعاتی امريكا، در گزارشی به 
سنا درباره تهديد احتمالی از افغانستان هشدار داده و 
گفته که به همين دليل جنگ در افغانستان و کشمير 
گسترده تر خواهد شد. به دنبال اين اظهارات، رييس 
سنا از ترامپ خواسته نظاميان امريكايی را از افغانستان 

و سوريه خارج نکند.

 اعتصاب غذاي 
مخالف اردوغان در زندان

 ارن اردم يکی از منتقدان سرسخت اردوغان رييس 
جمهوری ترکيه در اعتراض به حبس خود اعتصاب 
غذا کرده است. اين سياستمدار اپوزيسيون به اتهام 
طرفداری از جنبش فتح اهلل گولن در زندان است. خود 
او اين اتهام را رد می کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، 
اوائل ژانويه سال جاری به حکم دادگاه در استانبول 
آزاد شد. اما دادگاه ديگری در استانبول ناگهان تصميم 
گرفت که او بايد دوباره به زندان بازگردد. اردم اکنون به 

اين حکم دادگاه اعتراض دارد. 

تظاهرات نامزدهای انتخابات 
مجلس افغانستان 

نامزدهای معترض انتخابات مجلس افغانس��تان و 
حاميانشان بزرگراه »کابل- شمال« را مسدود كردند. 
به گزارش ايرنا، نامزدهاي معترض خواستار لغو نتايج 
اعالم شده از طرف کميسيون انتخابات و بازشماری 
آراء هستند. انتخابات مجلس 28 و 29 مهر برگزار شد 
و تأخير بيش از س��ه ماه نه تنها نامزدان و مردم بلکه 

دولت را نيز آشفته کرده است.

بازداشت سه عراقی در آلمان
پليس آلمان چهارشنبه سه شهروند عراق را به اتهام 
برنامه ريزی برای حمله تروريس��تی بازداشت کرد. 
به گزارش يورونيوز، دادستان فدرال آلمان اعالم كرده 
اين افراد قصد داش��تند حمالتی را با مواد منفجره، 
خودروی بمب گذاری ش��ده يا اسلحه در خاک اين 
کشور انجام دهند. با اين وجود دادستان تاکيد کرد 
که بر اساس اطالعات نيروهای امنيتی آلمان متهمان 

در جستجوی تاريخ و محل مناسب حمله بوده اند. 
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عكسروز

چهرهروز

رسول صدرعاملی: نكنيد اين كارها را؛ عاقبت ندارد 
رسول صدرعاملی به برخی حواشی افتتاحیه  فیلم فجر واکنش نشان داد و نوشت: نکنید این کارها را که عاقبت ندارد.

این کارگردان در متنی نوشت: »... خیلی حیف است که چنین شبی را با توهمات برخی آلوده به مسائل گروهی و جناحی کنیم، تلخ 
نکنید به کام این خانواده شریف )سینما( این شب و این ده شب ادامه را، باور کنید خیر نمی بینید از زندگی تان اگر با قصد و غرض 

قضاوت کنید و هوچی گری!
آنچه من در پایان نمایش و قصه گوشه ای از تاریخ چهل سال سینمای ایران دیدم و شنیدم هرگز تک خوانی نبود و آنچه شنیده می شد 

صدای یک همخوانی دسته جمعی بود و همین، نکنید این کارها را که عاقبت ندارد و تاوانش را پس خواهید داد.« 

بازارهنر

موتور نمايش فيلم هاي فجر براي »ملت« روشن شد

تئاتري كه جشنواره فيلم فجر را كليد مي زند

نخستين تيزر »غالمرضا تختي« منتشر شد 

وزير ارشاد: فقط صداي جمع خواني به من رسيد 

س��ي و هفتمین جش��نواره فیلم فجر با 
نمایش فیلم مستند سینمایي »خانه اي 
براي تو« در پردیس سینمایي ملت فعالیت 
خود را به طور رس��مي آغاز كرد. پردیس 
سینمایي ملت كه سینماي اهالي رسانه 
است، دیروز ۱۰ بهمن ماه با اكران مستند 
“خانه اي براي ت��و “ به كارگرداني مهدي 
بخش��ي مقدم كه جای��زه بهترین فیلم 

جشنواره حقیقت را نیز به نام خود زده و درباره تالشهاي 
یك مرد مبتال به سرطان براي ساختن خانه اي تا پیش 
از مرگش است، در اولین سانس از اولین روز جشنواره، 
كار خود را رسما آغاز كرد. این رویداد درحالي آغاز به كار 
كرده است كه جمعیت زیادي در این پردیس سینمایي 
حضور ندارند و در س��الن ها صندلي هاي خالي زیادي 
دیده مي شود. در این دوره جایگاه مشخصي هم براي 
خبرنگاران و عكاسان خبري در طبقه منفي ۲ در نظر 
گرفته شده و میزها و لپ تاپ هایي براي استفاده آنها 
تهیه شده است و همانند سال گذشته مكان برگزاري 

نشست فیلم ها در همین طبقه قرار دارد.
همچنین مكاني نس��بتا بزرگ تر از سال 
گذشته براي حضور عوامل فیلم ها براي 
تهیه عكس هایش��ان كه معموال پیش از 
برگزاري نشست ها است در طبقه منفي 
یك تدارك دیده شده است. خبرنگاران 
تصویري هم در گوشه و كنار این پردیس 
سینمایي مشغول ضبط برنامه ها و گرفتن 
مصاحبه با حاضران در این مكان بودند و برخي دیگر كه 
در ایام جشنواره پخش زنده تلویزیوني خواهند داشت 
در طبقه مثبت ۲ این پردیس همچنان در حال تكمیل 
دكورهایشان بودند و صداي اس��تفاده از ابزار آالت در 
این طبقه به گوش مي رسید.  همچنین سالن پذیرایي 
از مهمانان نیز در طبقه مثبت ۲ واقع شده است. اكران 
فیلم هاي حاضر در جش��نواره در سینماهاي مردمي 
تهران هم از ظهر دیروز چهارش��نبه آغاز شد و مراكز 
استان ها با دو روز تاخیر از ۱۲ بهمن ماه نمایش فیلم ها 

را شروع خواهند كرد.

محمد رحمانیان از آماده س��ازي یك 
قطعه نمایشي در ستایش تماشاگران 
س��ینما خب��ر داد ك��ه قرار اس��ت در 
افتتاحیه س��ي وهفتمین جش��نواره 
فیلم فجر اجرا شود. محمد رحمانیان 
نویس��نده و كارگ��ردان تئات��ر درباره 
اجراي برنامه نمایش��ي كه قرار است 
در افتتاحیه جش��نواره فیلم فجر اجرا 

كند، گفت: قرار اس��ت یك قطعه نمایش��ي را كه 
منحصرا براي اجرا در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر 
نوشته شده است در مراس��م اجرا كنم. این قطعه 
نمایشي ۱۸ دقیقه است و اجراي دیگري نخواهد 
داشت. او ادامه داد: این نمایش در راستاي برگزاري 
جشنواره هاي س��ینمایي و داستان فیلم بین هاي 
حرفه اي و افرادي است كه همیشه حضور پررنگي 
در جشنواره هاي فیلم دارند. این بار ما سینما را از 
طرف جمع بزرگي از مخاطب��ان روایت مي كنیم 
نه س��ینماگران كه البته خود من هم جزوش��ان 

هستم و از سال ۶۱ به عنوان مخاطب 
و عالقه مند س��ینما در جشنواره فیلم 
فجر حضور دارم. این نمایش از خاطره 
جمعي نسلي سینمارو سخن مي گوید 
ك��ه در ده��ه ۶۰ و ۷۰ در صف ه��اي 
طوالني سینما مي ایستادند و مشكالتي 
را كه در آن س��ال ها وجود داش��ت، به 
تصویر مي كش��د.  این كارگردان تئاتر 
یادآور شد: این نمایش به مرور خاطرات فیلم بازها 
مي پردازد و در آن بازیگراني چون علي عمراني، علي 
تاجمیر، سانیا ساالري، مانیا علیجاني به همراه ۴۰ 

نفر از دانشجویان تئاتر حضور دارند.
 رحمانیان در پایان درباره اس��تفاده از موس��یقي 
در قطعه نمایش��ي توضی��ح داد: در این نمایش از 
موسیقي فیلم هاي خاطره انگیز استفاده شده كه 
س��عید ذهني تنظیم كننده این قطعات اس��ت و 
همچنین ۲ ترانه نیز توس��ط نیما مسیحا خوانده 

خواهد شد كه یكي از آنها اورجینال است. 

نخس��تین تیزر »غالمرضا تختي« به 
كارگردان��ي بهرام توكل��ي رونمایي و 
منتشر شد. فیلم »غالمرضا تختي« به 
كارگرداني بهرام توكلي و تهیه كنندگي 
سعید ملكان، چهارشنبه ١٠ بهمن در 
اولین روز س��ي و هفتمین جش��نواره 
فیلم فجر براي اهالي رسانه و منتقدان 
ودر س��ینماهاي مردمي نمایش داده 

شد. ماهور الوند، آتیال پسیاني، بهنوش طباطبایي، 
فره��اد آیی��ش، حمیدرض��ا آذرنگ، س��یاوش 
تهمورث، معصومه قاسمي پور، س��تاره پسیاني، 

ش��یرین یزدان بخش، پریوش نظریه، 
مجتبي پیرزاده، مسعود میرطاهري، 
بانیپال ش��ومون، محم��د ولیزادگان، 
آرش فالحت پیش��ه، مه��دي قرباني، 
میالد یزداني، سینا شفیعي، فریدون 
امیرعبدالهیان، یداهلل شادماني، محمد 
رضا مالكي، امیررضا فرامرزي، پردیس 
منوچه��ري، ابراهیم برزیده، رس��ول 
ادهمي، علیرضا ثاني فر، محس��ن تختي، علیرضا 
گودرزي و شاهرخ شهبازي در این فیلم سینمایي 

ایفاي نقش مي كنند. 

انتشار خبرهایي ازسوي برخي رسانه ها 
مبني ب��ر تك خوان��ي زن در مراس��م 
افتتاحیه جش��نواره فیلم فج��ر، وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي در توئیتي 
نوشت: »جز صداي جمع خواني به من 
نمي رسید. به دوستانم گفته ام قانون و 

شریعت معیار است« 
رواب��ط عمومي وزارت ارش��اد كه خبر 

توئیت وزیر را براي رس��انه ها فرستاده به نشستن 
س��ید عباس صالحي در ردیف جلو و كنار مدیران 
جشنواره فیلم فجر اش��اره كرده است.  به گزارش 
ایس��نا، ش��امگاه نهم بهمن ماه در مراس��م افتتاح 
سي وهفتمین جشنواره فیلم فجر نمایشي درباره ۴۰ 

سال سابقه سینما پس از انقالب اسالمي 
اجرا شد كه در بخشي از آن یك گروه كر 
و یك خواننده زن به اجرا پرداختند ولي 

عده اي آن را تك خواني تعبیر كردند.
عباس صالحي وزیر ارش��اد در توییتي 
به انتقادها پاس��خ داده و نوشته است: 
»افتتاحیه جش��نواره فیلم فجر برگزار 
شد. با گرامیداشت برخي هنرمندان و 
كلیپ تاثیرگذار در منقبت صدیقه اطهر )س(، در 
پایان نمایشنامه اي از چهل ساله سینما روایت شد و 
در پایان سرودي با عنوان سالم به چهل سالگي. جز 
صداي جمع خواني به من نمي رس��ید. به دوستانم 

گفته ام قانون و شریعت معیار است.« 

تاريخنگاري

ورود امام خميني)ره(به تهران 
فردا - دوازدهم بهمن ماه - روز ورود امام خمیني به تهران است . ایشان بعد از ۱5 

سال تبعید و همزمان با انقالب شكوهمند اسالمي به ایران بر مي گشت . 
دولت وقت اعالم كرد كه به مناسبت فرود هواپیماي امام خمیني، فرودگاه مهرآباد 
از ساعت هاي آغازین روز تا ساعت ۱۱ صبح روي دیگر هواپیماها بسته است. امام 
خمین�ي پیش از ت�رك فرانسه در پیام�ي از مهمان نوازي مردم و دولت فرانسه ب�ه 

ویژه اهالي دهكده نوفل ل�وشات�و، تشكر كردند.
امام خمیني پیش از حركت به طرف ایران به نزدیكان خود فرمودند: »من بیعت 
خود را از شما برداشتم ما به طرف كار بزرگي مي رویم شما هم جانتان را به خطر 
نیندازی��د.«  روز ۱۲ بهمن ۱35۷، پرش��كوه ترین اس��تقبال تاریخي رقم خورد 
و هواپیماي ایرفرانس در حوالي س��اعت 9 صبح در فرودگاه مهرآباد نشس��ت و 
حضرت امام، با قلبي آرام و مطمئن پس از ۱5 س��ال هج��رت، پا به خاك میهن 
اسالمي گذاشتند. صدها خبرنگار و عكاس و فیلمبردار به ثبت این رویداد تاریخي 
پرداختند. جمعیت استقبال كننده در طول 33 كیلومتر از فرودگاه امام تا بهشت 
زهرا ك��ه مقصد بعدي امام بود. بین ۴ تا ۸ میلیون نفر تخمین زده مي ش��د. امام 
خمیني از فرودگاه مستقیما به بهشت زهرا رفتند و ضمن اداي احترام به شهداي 
 انقالب اسالمي، سخنراني تاریخي خود را در آنجا ایراد كردند. در این سخنراني امام

 نخست وزیري شاپور بختیار را غیرقانوني اعالم كرده و فرمودند: »من به پشتیباني 

این ملت دولت تعیین مي كنم.« بدین ترتیب از ورود امام ده روز تاریخي كه بعدها 
دهه فجر انقالب اسالمي نام گرفت، سپري شد تا طومار رژیم پهلوي و ۲5۰۰ سال 

استبداد شاهنشاهي براي همیشه در هم تنیده شود.

میراثنامه

جزييات كشف كتيبه سه زبانه در نقش رستم
یك كتیبه سه زبانه در نقش رستم كشف شد كه از آن مي توان به عنوان كشفي خاص در 
حوزه زبان هاي باستاني یاد كرد. نقش رستم نام مجموعه اي باستاني در روستاي زنگي آباد 
واقع در شمال شهرستان مرودشت استان فارس ایران است كه در فاصله ۶ كیلومتري 
از تخت جمشید قرار دارد. این محوطه باستاني یادمان هایي از عیالمیان، هخامنشیان و 
ساسانیان را در خود جاي داده  است و از حدود سال ۱۲۰۰ پیش از میالد تا ۶۲5 میالدي 
همواره مورد توجه بوده ، زیرا آرامگاه چهار تن از پادشاهان هخامنشي، نقش برجسته هاي 
متعددي از وقایع مهم دوران ساسانیان، بناي كعبه زرتشت و نقش برجسته ویران  شده اي 
از دوران عیالمیان در این مكان قرار دارند و در دوره ساس��اني، محوطه نقش رستم از 
نظر دیني و ملي نیز اهمیت بسیار داشته  است. درحالي كه تصورات بر آن بود كه تمام 
كتیبه هاي موجود در این مجموعه باستاني كشف، خوانده و ترجمه شده است اما این 
روزها خبرها از كشف كتیبه اي جدید حكایت دارند كه تاكنون از دید پژوهشگران جا 
مانده. قدیمي ترین نقش موجود در نقش رستم مربوط به دوره عیالم است كه نقش دو 
ایزد و ایزدبانو و شاه و ملكه را به تصویر كشیده بود ولي بعدها در دوره ساساني، بهرام دوم 
بخش هایي از آن را پاك كرد و نقش خود و درباریانش را به جاي آن تراشید. در این میان 
حدود یك ماه پیش یك كتیبه جدید توسط دو پژوهشگر كه براي عكاسي به نقش رستم 
رفته  بودند كشف شد. مجتبي درودي، پژوهشگر حوزه فرهنگ و زبان هاي باستاني ایران، 
در مورد كشف این كتیبه به ایلنا گفت: به همراه سهیل دلشاد، دانشجو دكترا دانشگاه 
برلین است براي عكاسي از كتیبه نقش رستم رفته بودیم. هنگام عكاسي از نقش رستم 
با كتیبه اي روبه رو شدیم كه در نظرمان جدید آمد. از آنجایي كه بخشي از این كتیبه به 
زبان فارسي باستاني بود درصدد خوانش آن برآمدیم. تاكنون در هیچ جا به این كتیبه 
اشاره نشده بود. از این رو درصدد ترجمه آن برآمدیم. او ادامه داد: از آنجایي كه كتیبه هاي 
 E نقش رستم به لحاظ محتوایي شناسایي و شماره گذاري مي شوند و تا االن تا شماره
 F شناسایي شده است، در واقع مي توان گفت كه با شناسنامه این كتیبه جدید كتیبه
كشف شده است. خوانش این كتیبه یك ماه زمان برد و قرار است مقاله علمي پژوهشي 
آن به زودي منتشر شود. درودي در خصوص جانمایي این كتیبه تازه كشف شده، گفت: 
این كتیبه كه اندازه آن بسیار كوچك است در دیوار سمت راست نقش رستم قرار دارد. با 
توجه به كوچكي اندازه این كتیبه هنوز نتوانستیم اندازه دقیق آن را مشخص كنیم. شاید 
به دلیل همین كوچكي باشد كه زیر رسوبات آهكي پنهان شده و كسي متوجه این كتیبه 
نشده بود. این پژوهشگر زبان هاي باستاني با اشاره به آنچه توانسته اند از این كتیبه ترجمه 
كنند، گفت: این كتیبه هخامنشي به سه زبان شامل دو خط به زبان فارسي باستان، یك 

خط عیالمي و یك خط بابلي نوشته شده و شخصي كه نام آن در كتیبه ذكر شده براي 
اولین بار است كه با آن روبه رو مي شویم كه به زبان فارسي باستان پتیشووریش )نیزه 

بر( خوانده مي شود.
او ادامه داد: آنچه مي توان در كتیبه خواند شووریش است. البته در گذشته شاهد استفاده 
كلمه پتیشووریش براي گئووبرزن هم بودیم كه برخي معتقد هستند به معناي نیزه بر 
كسي كه نیزه در دست دارد است. در واقع مي توانم بگویم كه كلمه پتیش را با توجه به 
كتیبه گئووبرزن مي توان به این كتیبه هم نسبت داد. درودي معتقد است: اتفاق جالبي 
كه افتاده این است كه با كشف این كتیبه یك لغت به فارسي باستان اضافه شد و مي توان 
گفت به زبان ایالمي و بابلي نیز یك یا دو واژه اضافه ش��ده است. در واقع مي توان از این 
كتیبه به عنوان كشفي خاص در حوزه زبان هاي باستاني یاد كرد. كلمه دیگري نیز در 
این كتیبه خوانش شده كه به گفته این پژوهشگر زبان هاي باستاني با بررسي هاي انجام 
شده ممكن است معناي آن تقرب مي جوید یا فرامي جوید، باشد. حتي در نوشته بابلي 
هم به این كلمه اشاره شده. اما از آنجایي كه بخشي از این كتیبه آسیب دیده و كنده شده 

نمي توان به صورت كامل و دقیق آن را ترجمه كرد.
این كتیبه در دامنه كوه و در اطراف مقبره داریوش در نقش رس��تم قرار دارد و به دلیل 
پنهان ماندن در بین رسوبات و پوشش هایي كه طي دو هزار سال گذشته در این محل 

ایجاد شده، تاكنون از دیده ها مخفي مانده بود.

ايستگاه

 حمله نژادپرستانه به بازيگر 
»امپاير« 

حمل��ه نژادپرس��تانه به 
سیاه پوس��ت  بازیگ��ر 
تلویزیون��ي  س��ریال 
»امپایر« م��وج جدیدي 
از حمل��ه به ش��عارهاي 
تحریك آمی��ز ترام��پ 
در میان س��لبریتي ها به 
راه انداخت. ب��ه گزارش 

گاردین، جوزي اسمولت بازیگر سریال تلویزیوني 
پربیننده »امپایر« توس��ط افرادي كه فحش هاي 
نژادپرستانه مي دادند مورد حمله قرار گرفته و راهي 
بیمارستان شده است. پلیس مي گوید این بازیگر 
3۶ س��اله در حالي كه س��اعت دو صبح درحال راه 
رفتن بوده مورد حمله قرار گرفته است. بعد از اینكه 
۲ مرد او را كتك زدند، یك ماده شیمیایي ناشناخته 
روي او ریختند و طنابي را دور گردنش پیچیدند. در 
نهایت اسمولت به بیمارستان منتقل شد و پلیس 
مي گوید وضعیتش خوب است. وب سایت خبري 
تي ام زي گزارش داد كه آن ۲ مرد شعار »اینجا كشور 
ماگا« است، مي دادند. ماگا مخفف شعار »امریكا را 
دوباره بزرگ كنیم« دونالد ترامپ است كه به عنوان 
یك شعار سیاس��ي در كمپین ریاست جمهوري او 
به شهرت رس��ید و هنوز مورد استفاده طرفداران 
اوست. تعداد زیادي از سلبریتي ها پس از حمله از 
اسمولت حمایت كرده و این اتفاق را محكوم كردند. 
جان لجند موزیسین و بازیگر در توییتر خود نوشت: 
»بعد از این حمله وحش��تناك، عشقم را به جوزي 
و خانواده اسمولت مي فرس��تم. ما از شما حمایت 
مي كنیم و دعا مي كنیم ك��ه آرامش و عدالت پیدا 
كنید.« زندایا بازیگر و خواننده هم گفت: »این قلب 
آدم را مي شكند و ترسناك است... خواهش مي كنم 
به اینكه چه اتفاقي دارد در این كشور مي افتد توجه 

كنید. تمام عشقم را مي فرستم.« 

 اسكار سينماي سوئد
 براي سينماگر ايراني

فیلم »مرز« ساخته علي 
عباسي ش��ش جایزه از 
جمله جای��زه بهترین 
فیلم را از جوایز س��االنه 
»گلداب��گ« معروف به 
اسكار س��ینماي سوئد 

دریافت كرد. 
به گزارش اسكرین، در 

این رویداد سینمایي كه به عنوان مهم ترین جایزه 
سینماي سوئد از سوي آكادمي فیلم این كشور 
برگزار مي شود، فیلم »مرز« به كارگرداني علي 
عباسي موفق به كسب شش جایزه بهترین فیلم، 
بهترین بازیگر نقش اصلي زن )او مالندر(، بازیگر 
نقش مكمل م��رد )اي رو میلونوف( و همچنین 
جوای��ز بهترین صداب��رداري، چهره پ��ردازي و 

جلوه هاي ویژه بصري شد.
فیلم »مرز« در جشنواره كن سال گذشته موفق 
به كسب جایزه بهترین فیلم بخش نوعي نگاه كن 
شد و تحس��ین منتقدین را برانگیخت. ساخته 
این كارگردان ایراني درب��اره دو موجود عجیب 
ومتفاوت با مشكالت كروموزومي است كه یكي 
از آنها به س��وي خیر و یكي به س��وي شر تمایل 
دارد، فیلم در واقع درباره مشكالت افراد متفاوت 
در جامعه است. »مرز« به عنوان نماینده سینماي 
س��وئد در ش��اخه بهترین فیلم خارجي جوایز 
سینمایي اسكار انتخاب شده  بود اما نتوانست به 
جمع نامزدهاي نهایي این شاخه راه یابد. البته این 
فیلم در شاخه بهترین چهره پردازي نامزد نهایي 
اسكار ۲۰۱9 است. فیلم »جالوت« ساخته »كارل 
ژاور« نیز چهار جایزه از جمله بهترین كارگرداني 
را از جوایز ساالنه آكادمي فیلم سوئد دریافت كرد.

جام ملت هاي ۲۰۱۹ آسيا؛ جام ناكامي مربيان بزرگ

تناقض آشكار در وزارت ورزش

بعد از كنار رفتن لیپي و كي روش به دنبال 
ناكامي در جام ملت هاي آس��یا، نوبت به 
پایان كار یك مربي بزرگ دیگر هم رسید 
و او كسي نیست جز زاكروني كه تیمش برابر قطر تحقیر 
شد. جام ملت هاي آس��یا ۲۰۱9 به میزباني امارات در 
حال برگزاري اس��ت و به روزه��اي پایاني خود نزدیك 

شده است.
دو تیم ژاپن و قطر توانستند به فینال این رقابت بزرگ 
راه پیدا كنند و روز جمعه دیدار پایاني را برگزار خواهند 
كرد. در جام ملت هاي آسیا ۲۰۱9 مربیان بزرگي حضور 
داشتند. شاید بتوان گفت كه آنچه این دوره از رقابت ها را 
متمایز كرد، اسم هاي بزرگي بود كه روي نیمكت تیم ها 
بود. از كارلوس كي روش گرفته تا مارچلو لیپي و زاكروني 
و فربیك و هكتور كوپر. مربیان بزرگ نتوانستند كه در 
این رقابت بزرگ، عملكرد خوبي از خود نشان دهند. لیپي 
بعد از شكست برابر ایران از تیم ملي چین خداحافظي 
كرد. كارلوس كي روش بعد از س��نگین ترین شكست 

خود برابر ژاپن رفت. حاال نوبت به زاكروني هم رسیده 
و قرارداد این مربي بزرگ با اماراتي ها به پایان رسید و او 
هم اعالم كناره گیري كرد و به احتمال خیلي زیاد پیتسي 

سرمربي سرشناس عربستان هم به همراه كاتانیچ باید 
به این فهرست اضافه شوند. مي توان جام ملت هاي آسیا 

۲۰۱9 را جام ناكامي مربیان بزرگ دانست.

معاون ورزش قهرمان��ي وزارت ورزش اصرار دارد كه این 
وزارتخانه دخالتي در امور فدراسیون ها ندارد اما رییس 
مركز رواب��ط عمومي و اطالع رس��اني همین وزارتخانه 

گزینه هاي جانشیني كي روش را معرفي مي كند! 
وقتي موضوع به فوتبال مي رسد و وزارت ورزش كمي از 
سایه بیرون مي آید و خودي نشان مي دهد، نیات و اهداف 
خاص مسووالن و معاونان و مدیران هم نمایان مي شود. 
مشخص مي شود كه تصمیم گیري ها در این وزارتخانه به 
چه صورت است و چه كساني براي بخش هاي مختلف 

ورزش تصمیم مي گیرند. 
درحالي كه در مجموعه »درندشت« وزارت ورزش باید 
»كت« تن یك نفر باش��د و او تعیین كننده خط مشي و 
سیاست هاي كاري باشد، تا دلتان بخواهد این وزارتخانه 
»كت پوش« دارد و آدم هایي را در دل خود جاي داده كه 
مي خواهند در مورد موضوعات ورزش ورود كنند و روسا 
را انتخاب كنند و سرمربي ها را بچینند و بعد هم بگویند ما 
هیچ دخالتي در امور فدراسیون ها نداریم! به گزارش مهر، 
نمونه اش همین فوتبال كه دست خیلي ها را رو مي كند و 
پرده از نیت شان برمي دارد. تیم ملي باخت، بد هم باخت 
و بدجایي هم باخت و حذف شد و دوباره نقطه سر خط! 

حاال مثل سال هاي گذشته بحث رفتن سرمربي و انتخاب 
جانشین داغ مي شود و هر كسي مي خواهد گزینه خودش 
را سرمربي كند و چه زماني بهتر از این براي خودنمایي و 

مطرح شدن بیشتر. 
درحالي كه فدراسیون فوتبال باید به عنوان متولي این 
رشته نخس��تین اظهارنظر را در این مورد داشته باشد، 
این وزارت ورزش اس��ت كه گوي سبقت را از همه برده 
و نخس��تین اظهارنظر را رییس مرك��ز روابط عمومي و 
اطالع رساني انجام داد و در فاصله كمتر از ۱۲ ساعت پس 
از حذف تیم ملي اسامي گزینه هاي جانشیني كي روش 

را هم اعالم كرد!

مازیار ناظمي درحالي اس��امي گزینه هاي مد نظر براي 
جانشیني كي روش را اعالم كرده و خبرهاي امیدواركننده 
براي آینده تیم ملي داده اس��ت كه در فاصله كوتاه این 
اظهارنظر محمدرضا داورزني مع��اون وزیر ورزش براي 
چندمین بار تاكید كرد كه این وزارتخانه هیچ دخالتي 
در امور فدراسیون ها نخواهد داشت و در مورد فوتبال هم 
فدراسیون تصمیم گیر اصلي است. در »یك« روز روشن دو 
اظهارنظر كامال متناقض از دو مدیر وزارت ورزش مشخص 
كرد درون این وزارتخانه چه خبر اس��ت و چه كس��اني 
براي این ورزش تصمیم مي گیرند و دنبال چه هستند. 
در این بین مسعود س��لطاني فر به عنوان وزیر ورزش و 
جوانان هم مثل همه ماه هاي گذشته كه ساكت و آرام و 
خندان به اموراتش رسیدگي مي كرد، نظاره گر رخ دادن 
این تناقض ها در زیر مجموعه اش است. به نظر مي رسد 
مطرح كردن نام هاي بزرگي چون مورینیو و زیدان و ... كه 
حضورشان در ایران یك رویا و از نظر فوتبالي غیرممكن 
است، بیشتر یك بازي براي منحرف كردن اذهان عمومي 
و زدن »ریش��ه« كي روش اس��ت. بازي با نام هاي بزرگ 
صرفا براي برخي اهداف خاص است و مي خواهند عمال 

فدراسیون را در عمل انجام شده قرار دهند. 

ورزشي
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