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اضافه شدند

سپرده هاي بانكي از مرز 
2500 هزار ميليارد تومان 

گذشت

 عباسعلي كدخدايي
سخنگوي شوراي نگهبان: 

 روزانه 1467 ميليارد تومان به سپرده ها 
و 847 ميليارد تومان به تسهيالت اضافه شده است

نيـاز اقتـصاد ايـران
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اتحاديه عرب روز شنبه با صدور بيانيه اي طرح »معامله 
قرن« را كه روز سه ش��نبه از سوي دونالد ترامپ رونمايي 
شد، »معامله ناعادالنه« و مغاير قطعنامه هاي بين المللي 
توصيف كرد و از جامعه جهاني خواست جلوي اقدامات 
اسراييل براي اجراي بندهاي اين طرح را بگيرد. به گزارش 
شبكه خبري الجزيره، اين اتحاديه در بيانيه پاياني نشست 
ديروز خود درباره بررس��ي طرح ضد فلس��طيني دولت 
امريكا، مخالفت كامل وزيران خارجه كشورهاي عربي را 
با اين طرح اعالم و بار ديگر بر مس��اله فلسطين به عنوان 
يك مس��اله محوري و حق مردم آن در تشكيل كشوري 
مستقل در اراضي اش��غالي ۱۹۶۷ تاكيد كرد. اين بيانيه 
تاكيد كرد: ط��رح جديد امريكا براي صلح مردود اس��ت 
زيرا حداقل ترين حق��وق مردم فلس��طين را هم تامين 
نمي كند. اين اتحاديه از جامعه جهاني خواست با هر گونه 
اقدام اسراييل براي اجراي اين طرح مقابله كند. در ادامه 
اين بيانيه آمده اس��ت: طرح امريكا در تضاد با اصول روند 
صلح مبتني بر قوانين و قطعنامه هاي بين المللي مرتبط 
است.  اتحاديه عرب تاكيد كرد: با اين معامله »ناعادالنه« 
همراهي نمي كنند و با دولت امريكا در اجراي آن همكاري 
نخواهند كرد. اين بيانيه همچنين به اشغالگران اسراييلي 
در خص��وص اجراي بنده��اي معامله و نادي��ده گرفتن 
قطعنامه هاي قانوني بين المللي در اين باره هش��دار داد. 
اتحاديه عرب تاكيد كرد كه طرح صلح عربي حداقل ترين 
چيزي است كه كشورهاي عربي براي تحقق صلح ميان 

دو طرف اسراييلي و فلسطيني قبول دارند.

   وزيران خارجه اتحاديه عرب 
درباره معامله قرن چه گفتند

به گزارش ايرنا وزيران خارجه اتحاديه عرب روز گذشته 
در نشستي اضطراري در قاهره مصر دور هم جمع شدند 
تا درخصوص اعالم طرح موسوم به معامله قرن از سوي 
رييس جمه��وري امريكا ب��راي پاي��ان دادن يك طرفه 
به موضوع فلس��طين به بحث و گفت وگ��و بپردازند؛ در 
اين ميان مواضع مختلفي مطرح ش��د از خوشبيني به 
طرح واشنگتن تا هشدار نسبت به پيامدهاي فاجعه بار 
معامله قرن. »يوس��ف بن علوي« وزير خارجه عمان در 
اين نشس��ت اضطراري اعالم كرد: م��ا همچنان به طور 
كامل از ريز نكات و طرح هاي ارايه ش��ده در معامله قرن 
آگاهي نداريم و به صالح نيست كه به صورت فوري با اين 
طرح موافقت كرد. وي در ادامه طرح دولت واشنگتن را 
داراي نكات مثبت احتمالي نيز دانس��ت و خاطرنشان 
كرد كه معامله قرن شايد بتواند به سازوكاري جهت حل 
و فصل موضوع فلسطين در آينده تبديل شود. بن علوي 
همچنين تاكيد كرد كه راه حل نهايي بايد شامل تاسيس 
دولت مستقل فلسطيني و نيز مورد توافق دو طرف نزاع 
باشد. »فيصل بن فرحان« وزير خارجه عربستان نيز در 
نشست قاهره اعالم كرد كه كشورش همواره كنار ملت 
فلسطين مي ايستد و هر تالشي براي صلح بايد به راه حلي 
عادالنه براي پاسخگويي به حقوق ملت فلسطيني منجر 

ش��ود. وي با تاكيد بر اينكه موضوع فلس��طين همواره 
موضوع اولين دستگاه سياست خارجي عربستان است، 
گفت: رياض خواستار تشكيل دولت مستقل فلسطين 
به پايتختي قدس شرقي است. »سامح الشكري« وزير 
خارجه مصر هم در نشس��ت اضط��راري اتحاديه عرب 
اعالم كرد كه موضع قاهره در خصوص موضوع فلسطين 
همواره ثابت بوده و بر اساس قوانين بين المللي بايد دولت 
مستقل فلسطيني به پايتختي قدس تاسيس شود. وي 
خاطرنشان كرد كه دستان كش��ورهاي عربي به سوي 
هر طرفي كه خواهان صلح فراگير در فلسطين و تحقق 
خواسته هاي ملت فلسطين بر اساس قوانين بين المللي 
است، دراز اس��ت و هرگونه تاخير در اين موضوع باعث 
رشد تروريسم و خشونت در منطقه خواهد شد. »ايمن 
الصفدي« وزير خارجه اردن نيز در نشس��ت فوق العاده 
اتحاديه عرب با بي��ان اينكه موضع كش��ورش در برابر 
موضوع فلس��طين تغيي��ري نخواهد كرد، خواس��تار 
بازگشت همه به طرح صلح عربي در س��ال ۲۰۰۲ شد. 
وي همچني��ن اقدامات اس��راييل در تخري��ب منازل 
فلسطينيان و تالش براي تصرف اراضي بيشتر و تغيير در 
هويت قدس اشغالي و اماكن ديني آن را داراي پيامدهاي 
فاجعه بار خواند و نسبت به آن هش��دار داد. وزير خارجه 
اردن بر حاكميت فلس��طين بر قدس و تولي��ت اردن بر 
اماكن اسالمي آن تاكيد كرد و افزود: شرط تحقق ثبات 
و صلح فراگير در منطقه، حل موضوع فلسطين و مقابله 
با اقدامات يكجانبه اسراييل براي ايجاد تغييرات جديد 
در اراضي فلسطيني است. »خالد بن احمد« وزير خارجه 
بحرين اما در موضع گيري متفاوت از اكثر وزيران خارجه 
اتحاديه عرب اعالم كرد كه كش��ورش با خوش بيني به 
معامله قرن نگاه مي كند و خواهان بررسي وجوه مثبت 
آن است. وزير بحريني در ادامه با ادعاي اينكه كشورش 
حامي موضوع فلسطين اس��ت، خواستار گفت وگوهاي 

مستقيم ميان فلسطيني ها و اسراييلي ها شد.

 محمود عبـاس: نمي خواهم نام مـن در تاريخ 
به عنوان كسي كه اين طرح را پذيرفت، ثبت شود

محمود عباس رييس تش��كيالت خودگردان فلسطين 
با حضور در نشست اتحاديه عرب با تاكيد بر اينكه براي 
پيگيري مساله خود به شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
رجوع مي كنيم، گفت: ديگر نمي پذيريم كه امريكا تنها 
ميانجي   ما در مذاكرات با اس��راييل باشند. وي گفت: به 
محض اينكه گفتند قدس پايتخت اسراييل است با طرح 
مخالفت كردم. نمي خواهم نام م��ن در تاريخ به عنوان 
كس��ي كه اين طرح را پذيرفت، ثبت ش��ود. آنها از من 
مي خواهند يهودي بودن »كشور اسراييل« را به رسميت 
بشناس��م. عباس افزود: معامله قرن همه قطعنامه هاي 
قانوني سازمان ملل را زيرپاگذاشت و ما ديگر هيچ گونه 
روابطي با اس��راييلي ها از جمله روابط امنيتي نخواهيم 
داش��ت و آنها خود بايد به عنوان يك نيروي اش��غالگر 

مسووليتش را به عهده بگيرند.  صفحه ۱5 را هم بخوانيد.

واكنش ها به طرح ضد فلسطيني ترامپ ادامه دارد
اتحاديه عرب با طرح »معامله قرن« مخالفت كرد مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
۱- نقش رس��انه ها در فرآيند توسعه كشور چيست؟ 
اين س��وال در جهان س��وم، دس��ت كم قدمتي 5۰ 
ساله دارد و پژوهش��گران علوم ارتباطات اجتماعي و 
برخي روزنامه نگاران تالش كرده اند به اين پرس��ش 
و پرسش هايي از اين دست پاسخ دهند. در ايران نيز 
مساله نقش مطبوعات و رسانه ها در فرايند توسعه و 
نحوه مش��اركت در امور حكمران��ي و مباحثي از اين 
دس��ت، به طور جدي و آكادميك از نيم��ه دوم دهه 
۱35۰ شمس��ي به بع��د در مناس��بت هاي مختلف 
مطرح شده و پاسخ هايي نيز براي آن ارايه شده است. 
طي هفته هاي اخير و در پي پيچيده تر شدن مسائل 
اقتصاد ايران و بروز بحران هاي متعدد در عرصه هاي 
مختلف دوباره شاهد طرح دوباره اين پرسش و پاسخ 
به آن بوده ايم. پاسخ هايي كه اغلب خود نه تنها گرهي 
از اين مساله باز نكرده و نمي كنند كه حاكي از گرهي 
ديگر در ذهن برخي روزنامه نگاران است، كساني كه 
جايگاه خود و رسانه را نمي شناسند و  اي بسا خود در 

شمار يكي از عوامل مخل توسعه كشور به شمار آيند.
۲- اگ��ر چ��ه در مت��ون كالس��يك ارتباط��ي از 
»اطالع رس��اني«، »آموزش« و »سرگرمي« به عنوان 
س��ه كارويژه مطبوعات و رس��انه ها ياد مي ش��ود اما 
كارويژه هاي رس��انه محدود به اين سه مورد نيست و 
همه مي دانيم كه قدرت و قلمروي رس��انه ها فراتر از 
اين موارد اس��ت. »تبليغات« چه از جنس بازرگاني و 
چه از جنس سياسي و مس��لكي )پروپاگاندا( در كنار 
»نظارت« دو كارويژه مهم و مكمل رسانه هاي جمعي 
به ش��مار مي روند. در عين حال، مطالعات مربوط به 
»روزنامه نگاري توسعه« شاخص هاي كمي و كيفي 
متعددي را براي نقش و رسالت رس��انه ها در فرايند 
توس��عه تعريف كرده اند كه نقطه مرك��زي همه اين 
شاخص ها به كارويژه »نظارت« بر عملكرد نهادهاي 
دولت��ي و حكومتي پيوند خ��ورده اس��ت. پيگيري 
وعده هاي مسووالن، توجه به نياز هاي مردم، توجه به 
فرايندها به جاي رويداد ها و... از جمله ش��اخص هاي 
روزنامه نگاري توس��عه به ش��مار مي روند. متاسفانه 
پژوهش هاي ارتباطي انجام ش��ده در ايران، حاكي از 

كم توجهي رسانه هاي كشور به نقش و رسالت خود در 
فرايند توسعه دارد. 

3- اگرچ��ه بي توجهي رس��انه ها به نق��ش نظارتي 
خود در توسعه كش��ور داليل متعددي دارد كه شايد 
قابل درك هم باشد، اما اس��تفاده از برخي تعبيرها و 
تمثيل ها همچون »پاس گل به سياس��ت گذاران« با 
هدف توجيه بي اثري رسانه ها در فرايند تصميم گيري 
و تصميم سازي كشور، حاكي از درك اشتباه از صورت 
مساله و عدم ش��ناخت فلس��فه وجودي رسانه هاي 
جمعي در دني��اي كنون��ي اس��ت. اول اينكه هدف 
رس��انه ها، خدمت به ش��هروندان از طريق نظارت بر 
عملكرد حاكمان وسياس��ت گذاران و آگاهي بخشي 
به مخاطبان ب��راي كن��ش آگاهان��ه در فرايندهاي 
دموكراتيك اس��ت. بي گمان، در دس��تگاه عريض و 
طويل دولت هاي فربه كش��ورهاي در حال توس��عه، 
مراكز پژوهش��ي موازي و غيرموازي متعددي وجود 
دارد كه مي توانند خ��وراك الزم براي تصميم گيري 
و تصميم سازي سياست گذاران را تهيه كنند و تهيه 
هم مي كنند، اما بنا به داليل مختلف سياست گذاران 
به انجام نتايج پژوهشي و كارشناسانه تن نمي دهند 
و مس��ير ديگري را انتخاب مي كنند. اي��ن در حالي 
است كه اگر رسانه هاي كش��ور در كنار ساير مراجع 
نظارتي همچون مجلس ش��وراي اس��المي، مجالي 
براي پيگيري جدي نق��ش نظارتي خود مي يافتند و 
البته خود به اين امر اهتمام ويژه اي مبذول مي داشتند 
و تالش مي كردن��د كه به ج��اي هم بازي ش��دن با 
سياست گذاران و دادن پاس گل به آنها، سياست هاي 
انجام ش��ده از س��وي آنان را به تيغ نقد بكش��ند و به 
نمايندگي از اف��كار عمومي، از دولتم��ردان نيازهاي 
مردم را مطالب��ه كنند، به طور قطع وضعيت كش��ور 
در عرصه هاي گوناگون ش��بيه وضعي��ت امروز نبود. 
فراموش نكنيم كه رس��انه ها به گفته ادموند بروك، 
 فيلسوف انگليسي، ركن چهارم دموكراسي هستند و 
همتراز ديگر قوا در نظام هاي مردم ساالر يعني قواي 
مقننه، قضاييه و مجريه قرار دارن��د نه هم بازي و هم 

تيمي دولتمردان!
* اين تيتر عنوان يكي از كتاب هاي دكتر مهدي 
محسنيان راد، استاد علوم ارتباطات اجتماعي است.

در حسرت فهم درست*
گزارشسرمقاله
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سرمقاله

در حسرت فهم درست*
۱- نق��ش رس��انه ها در 
فرآيند توس��عه كش��ور 
چيس��ت؟ اين سوال در 
جهان س��وم، دست كم 
قدمتي 5۰ س��اله دارد 
و پژوهش��گران عل��وم 
ارتباط��ات اجتماعي و 
برخ��ي روزنامه ن��گاران 
تالش كرده اند به اين پرس��ش و پرس��ش هايي از 
اين دست پاس��خ دهند. در ايران نيز مساله نقش 
مطبوع��ات و رس��انه ها در فرايند توس��عه و نحوه 
مشاركت در امور حكمراني و مباحثي از اين دست، 
به طور جدي و آكادميك از نيم��ه دوم دهه ۱35۰ 
شمسي به بعد در مناس��بت هاي مختلف مطرح 
شده و پاسخ هايي نيز براي آن ارايه شده است. طي 
هفته هاي اخير و در پي پيچيده تر ش��دن مسائل 
اقتصاد ايران و بروز بحران هاي متعدد در عرصه هاي 
مختلف دوباره ش��اهد طرح دوباره اين پرس��ش و 

پاسخ به آن بوده ايم. 

مجيد اعزازي

 صفحه 14  

صنعت،معدن و تجارت

شيوه نوين مسدودسازي 
فرارهاي مالياتي

رييس س��ازمان امورمالياتي در نشست صبحانه 
كاري فعاالن اقتصادي حاضر ش��د تا دغدغه هاي 
مالياتي آنها را از نزديك بش��نود. در اين نشس��ت، 
رييس اتاق اي��ران، بر لزوم »جاري ش��دن عدالت 
ماليات��ي و انتخاب روش��ي از ماليات س��تاني كه 
حامي فعاليت هاي مولد در كش��ور باشد«، تأكيد 
و خواس��تار جلوگيري از فرارهاي مالياتي شد و از 
وضع غيرعادالنه ان��واع معافيت هاي مالياتي براي 

سازمان ها و نهادهاي مختلف انتقاد كرد...

دانش و فن

 »ايرانت«  جايگزين 
شبكه ملي اطالعات

شبكه ملي اطالعات اين روزها مورد توجه تمامي 
فعاالن ح��وزه ارتباطات و فن��اوري اطالعات در 
كش��ور است. چه مس��ووالن باالدس��تي از مقام 
معظم رهبري كه نسبت به كم كاري در  راه اندازي 
و توسعه اين شبكه گله دارند تا رييس جمهوري 
كه به وزارت ارتباطات، امر كرده تقويت ش��بكه 
ملي را در دس��تور كار خود قرار ده��د؛ از وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات كه مدعي تحقق 
بخش اعظمي از زيرس��اخت هاي ش��بكه ملي 
است تا ش��وراي عالي فضاي مجازي كه وظيفه 
نظارت بر اي��ن تحقق را بر عه��ده دارد و تاحدي 
منتقد روند پيشرفت شبكه است؛ از شركت هاي 
اينترنتي كه از طرفي خود را ملزم به پياده كردن 
كسب وكارشان در شبكه ملي اطالعات مي بينند 
و از طرف ديگر نگران قطعي اينترنت هس��تند و 
درنهاي��ت كارب��ران اينترنت ك��ه در هياهوهاي 

مربوط به شبكه ملي سردرگم شدند و ...
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 صفحه 5 

همين صفحه

واكنش ها به طرح ضد فلسطيني ترامپ ادامه دارد

بررسي »تعادل« از صعود قيمت هاي سهام در سال جاري

اتحاديه عرب با طرح »معامله قرن« مخالفت كرد

رشد 140 درصدي بازار بورس

دولت

معاون رييس جمه��وري در امور زن��ان و خانواده 
گفت: دس��تگاه هاي قانوني كش��ور باي��د زمينه 
حضور و مش��اركت معنادار آحاد جامع��ه را در هر 
يك از عرصه هاي سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي 
از تشكل ها، انجمن ها و مراكز خيريه فراهم كنند. 
معصومه ابتكار روز ش��نبه در اختتاميه هشتمين 
نشست منطقه اي تش��كل هاي اجتماعي زنان و 
خانواده اين معاونت، با اش��اره به حمايت هاي فني 
و همچنين حقوقي دولت از س��من ها افزود: امروز 
سازمان هاي مردم نهاد )س��من ها( براي دولت از 
جايگاه ويژه اي برخوردار است و تشكل ها در واقع 
سرمايه هاي اجتماعي كشور محسوب مي شوند.  
وي با بيان اينكه تاكيد دولت بر توان افزايي سمن ها 
اس��ت، گفت: دولت يازدهم امروز بر ت��وان افزايي 
سازمان هاي مردم نهاد جهت مشاركت تخصصي 
در سياست گذاري ها تاكيد مي كند و اين مهم در 
دستور كار شوراي برنامه  ريزي هر استان براساس 
مصوبات دولت قرار گرفته است.  ابتكار همچنين 
با اش��اره به حق راي اين س��من ها افزود: اين اقدام 
در دولت اصالح��ات به تصويب رس��يد؛ در دولت 
نهم و دهم حذف ش��د و در حال حاض��ر در دولت 
يازدهم بار ديگر مورد توجه واقع شده است.  معاون 
رييس جمهوري در امور زن��ان و خانواده با تبريك 
فرارس��يدن ايام دهه فجر گفت: حركت مردم در 
ايام مبارك دهه فجر كه با ه��دف اصالح، تغيير و 
بهبود وضعيت كشور انجام پذيرفت؛ حاصل ايمان 
و اعتقاد، وحدت و همدلي آحاد جامع��ه بود.  وي 
افزود: در واقع مشاركت معنادار مردم در عرصه هاي 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه با حضور در پاي 
صندوق هاي راي به منظور اعمال سليقه و تعيين 
سرنوشت كشور و همچنين فعاليت هاي مدني و 
داوطلبانه حتي در شرايط تحريم انجام پذيرفت، 
ايران را با وجود هريك از دش��واري ها سرافراز نگاه 
داش��ت.  ابتكار ادامه داد: امروز بي��ش از هر زمان 
ديگري بايد بر تببين نقش مردم در مراحل متعدد 
انقالب اسالمي تاكيد كرد و اين نقش نه تزييني و 
تش��ريفاتي كه در همه اين ۴٠ سال به رغم هريك 
از فراز و نشيب ها پش��توانه اصلي و موتور محركه 
نظام جمهوري اسالمي بوده اس��ت و اين ايام يك 
فرصت مغتن��م جهت ي��ادآوري به هري��ك از ما 
مسووالن كشور براي اين مهم است.  ابتكار با اشاره 
به مطالبات جامع��ه ادامه داد: مطالب��ات جوانان، 
فعاالن سياس��ي و اجتماعي و ايثارگ��ران در همه 
زمينه ها به ويژه دفاع از كيان كشور بسيار ارزشمند 
است و بر اين اساس بايد بستر مشاركت آحاد جامعه 
در چارچوب قانون اساسي كشور فراهم شود.  وي 
تاكيد ك��رد: بايد براي تحق��ق آرمان هاي متعالي 
انقالب اسالمي ايران همچون اس��تقالل و آزادي 

اهتمام  ورزيد.

دستگاه هاي قانوني زمينه مشاركت 
معنادار جامعه را فراهم كنند

كالن

معاون اول رييس جمهور، مصوبه پرداخت پاداش 
آخر س��ال )عيدي( كاركنان دولت را براي اجرا به 
سازمان برنامه و بودجه كشور ابالغ كرد. به گزارش 
ايس��نا، هيات وزيران در جلس��ه ۶ بهم��ن ۱3۹۸ 
تصويب كرد دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )5( 
قانون مديريت خدمات كش��وري و ماده )5( قانون 
محاسبات عمومي كشور، نيروهاي مسلح، نيروهاي 
انتظامي و قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي اجرايي 
مش��مول قوانين خاص مجازند به كارمندان خود 
)رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و 
موقت( و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عال��ي و تحقيقات��ي و قضات ك��ه به طور 
تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت ۱۲ ميليون 
ريال به نس��بت مدت خدمت تمام وقت در س��ال 
۱3۹۸ به عنوان پاداش آخر سال )عيدي( در بهمن 
ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي 
اجرايي پرداخت كنند. همچنين، پرداخت هرگونه 
وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال )عيدي( يا 
عناوين مشابه، عالوه بر مبلغ موضوع اين بند توسط 
دستگاه هاي مزبور و تمام واحدهاي وابسته و تابعه 
و س��اير واحدهايي كه اجراي مقررات در مورد آنها 
مستلزم ذكر نام است، ممنوع مي باشد. ذي حسابان 
و مديران امور مالي دس��تگاه هاي اجرايي مكلفند 
نظارت الزم را اعمال و موارد خالف را گزارش كنند. 
پرداخت پاداش آخر سال )عيدي( موضوع اين بند 
به كاركنان خري��د خدمت، ق��راردادي و موقت به 
نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱3۹۸ است 
و در هر حال ميزان عيدي اينگونه افراد از 5۰ درصد 
رقم مذكور كمتر نخواهد بود. ميزان پرداخت پاداش 
آخر سال )عيدي( بازنشستگان، مستمري بگيران، 
حقوق وظيفه ازكارافتادگي، حق��وق وظيفه وراث 
مستخدمين متوفاي مشمول صندوق بازنشستگي 
كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 
و س��اير صندوق هاي بازنشس��تگي و نيز ش��هدا و 
جانبازان ازكارافت��اده كلي نيز به مبل��غ ثابت ۱۲ 
ميليون ريال حس��ب مورد از محل بودجه مصوب 
صندوق بازنشستگي يا دس��تگاه اجرايي ذي ربط 
قابل پرداخت است. عيدي بازنشستگان مشمول 
صندوق بازنشستگي كش��وري كه در سال ۱3۹۸ 
حق عائله مندي، اوالد و بيمه خدمات درماني آنها 
را صندوق مذكور پرداخت نموده اس��ت، توس��ط 
آن صندوق قابل پرداخت اس��ت. ساير مواردي كه 
مشمول صندوق هاي مندرج در بند )۲( نيستند، از 
محل اعتبارات دستگاه اجرايي، سازمان يا شركت 
دولتي ذي رب��ط قاب��ل پرداخت اس��ت. برهمين 
اساس، خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين 
تصويب نامه، تمام وقت محسوب مي شود و معلمان 
حق التدريس نسبت به ساعات تدريس مشمول اين 

تصويب نامه خواهند بود.

 مصوبه عيدي
 كاركنان دولت ابالغ شد

جهان

پايان پرهياهوي يك اتحاد 
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عضو فراكسيون اميد مجلس دهم گفت: به اتهام نشر 
اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام 
روز شنبه به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار و با قرار 
التزام آزاد شدم.  »پروانه سلحشوري« عصر شنبه در 
گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با تاييد احضار خود 
به دادسراي فرهنگ و رس��انه، گفت: اين شكايت به 
موضوع اظهارنظره��ا و موضع گيري ها در راس��تاي 

وظايف نمايندگي و دفاع از حقوق مردم ارتباط دارد 
كه در نهايت پس از چند ساعت با قرار التزام آزاد شدم.

نماينده م��ردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي 
ادامه داد: اين احضاريه  كه هفته گذش��ته به دس��تم 
رس��يد مغاير تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظ��ارت بر رفتار 
نمايندگان و اص��ول ۸۴ و ۸۶ قانون اساس��ي )آزادي 

اظهارنظر نماينده در تمام امور كشور( بود.

سلحشوري با قرار التزام آزاد شد

خبر



روي موج خبر

    نيروهاي مسلح همواره خود را خدمتگزار 
مردم مي دانند؛وزارت دفاع|

در اولين روز از ايام دهه فجر وزير دفاع دولت دوازدهم 
با حضور در مدرسه دخترانه الزهرا بخش نگور منطقه 
دشتياري چابهار زنگ انقالب را در اولين روز از دهه 
مبارك فجر انقالب اس��المي به ص��دا درآورد . امير 
حاتمي در جريان اين ديدار فش��ار هاي حداكثري 
امريكايي ها عليه ملت ايران را شكست خورده و بي اثر 
دانست و تصريح كرد: ملت رشيد، بصير و مقاوم ايران 
اسالمي هرگز تسليم زياده خواهي هاي جبهه استكبار 
نشده و نخواهد شد و قطعاً از اين مشكالت با سربلندي 
و موفقي��ت عبور خواهيم كرد. وزي��ر دفاع گفت: به 
دشمنان ايران اسالمي يادآور مي شويم كه اگر كسي به 
حريم امنيت اين ملت و آرمان هاي وااليش تعدي كند 
با پاسخ دندان شكن فرزندان غيور ملت در نيروهاي 

مسلح روبه رو خواهد شد.

    شهيد سليماني برنامه هاي دشمنان  را بر 
هم زد؛مهر|

رييس دفتر عقيدتي سياسي فرمانده كل قوا گفت: 
شهيد س��ليماني برنامه س��ازي هاي اس��تكبار در 
خصوص قهرمان سازي و چهره س��ازي را بر هم زد. 
حجت االس��الم علي سعيدي درآيين نواختن زنگ 
انقالب در دبيرستان شريعتي بوشهر اظهار داشت: 
شرايط كنوني قهرمان س��ازي و چهره سازي يكي 
از برنامه هاي دنياي اس��تكبار است اما مي بينيم كه 
شهيد حاج قاسم سليماني چگونه با شهادت خود اين 
برنامه سازي ها را بر هم مي زند. وي با بيان اينكه امروز 
شهيد قاسم سليماني به عنوان نقطه عطفي در تمام 
دنيا به شمار مي رود، اضافه كرد: شهيد سردار قاسم 
سليماني يكي از تربيت يافتگان مكتب امام راحل و 
انقالب اسالمي است كه با رفتار و تأثيرگذاري كه در 
جبهه مقاومت داشت اين چنين در دل ها جاي گرفت.

    اسناد غصب امالك مردم توسط رضاخان 
رونمايي مي شود؛تسنيم|

اس��ناد غصب امالك مردم توس��ط رضاخان براي 
نخستين بار در فرهنگستان هنر به نمايش درخواهد 
آمد. موسي حقاني، رييس پژوهشكده تاريخ معاصر 
اظهار داشت: پژوهشكده تاريخ معاصر در نظر دارد 
به مناسبت چهل ويكمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي با همكاري فرهنگستان هنر نمايشگاه »ايران 
بين دو انقالب به روايت اس��ناد و تصاوير« را برگزار 
كند. وي افزود: در اين نمايشگاه اسناد و تصاويري با 
موضوعات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و 
نظامي كه بين دو انقالب مشروطه تا انقالب اسالمي 
در خالل س��ال هاي 1285 تا 1357 خورشيدي در 
ايران رخ داده است در معرض ديد عالقه مندان قرار 
مي گيرد. حقاني گفت : برخي از اسناد اين نمايشگاه 
از جمله اسناد و شكايات مردمي از رضاخان، اسناد 
غصب اموال مردم و نحوه برگزاري انتخابات در دوره 
پهلوي، براي اولين ب��ار در معرض ديد عالقه مندان 

قرار مي گيرد.

    معامل�ه ق�رن فرجام�ي جز شكس�ت
و فرورفتن در زباله دان تاريخ ندارد؛فارس|

س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المي در بيانيه اي 
با محكوميت ش��ديد رونمايي از ط��رح امريكايي-
صهيونيس��تي معامله قرن تاكيد كرد: اين معامله 
فرجامي جز شكس��ت و فرورفتن در زباله دان تاريخ 
نخواهد داشت. در بخش��ي از اين بيانيه آمده است: 
اقدام اهريمني رييس جمهور رژيم تروريستي اياالت 
متحده امريكا در رونمايي از طرح ظالمانه »معامله 
قرن« كه پايمال سازي و ناديده گرفتن حقوق حقه 
ملت مظلوم فلس��طين و چندپاره كردن سرزمين 
آنها، مشروعيت بخشي به دولت جعلي صهيونيستي، 
تضمين حاكميت اسراييل بر سرزمين هاي اشغالي، 
خلع س��الح حماس، لغو حق بازگش��ت آوارگان و 
سياهه اي از مصاديق ديگر ظلم و تجاوز به فلسطين 
قهرمان را دنبال مي كند، يكي از جنايات و خيانت هاي 

بي نظير در تاريخ معاصر به شمار مي رود.

    همكاري جامعه جهان�ي با دولت و ملت 
چين براي ريشه كني »كرونا«؛تعادل|

س��خنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از جامعه 
جهاني خواست كه براي ريشه كن كردن »كرونا« با 
دولت و ملت چين همكاري كنند. سيد عباس موسوي 
در پيامي توييتري از جامعه جهاني خواست كه براي 
ريشه كن كردن ويروس كرونا در كنار دولت و ملت 
چين باشد. موس��وي در پيام توييتري خود نوشت: 
»ويروس كرونا فاجعه اي جهاني است كه همه جهان 
بايد براي ريشه كني آن با دولت و ملت چين همكاري 
كنند. يقين دارم چيني ها با مديريت قوي، احساس 
مسووليت و پشتكاري كه در آنها سراغ داريم از اين 

مرحله سخت عبور خواهند كرد.«

ايران2

»تعادل«آخريناخباراحرازصالحيتهايانتخاباتيرابررسيميكند

2000 نفر ديگر  به تاييد صالحيت شدگان  نمايندگي اضافه شدند
تنور انتخابات اس��فندماه 98 كه بعد از ردصالحيت هاي 
گسترده چهره هاي ميانه رو و اصالح طلب توسط شوراي 
نگهبان طي روزهاي گذشته س��رد شده بود؛ روز گذشته 
و بعد از اطالعيه س��تاد انتخابات وزارت كشور و اظهارات 
سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر احراز صالحيت 2000 
نفر از رد صالحيت ش��دگان و امكان پيگي��ري عدم احراز 
صالحيت آن دسته از افرادي كه توسط هيات هاي اجرايي 
تاييد صالحيت شده بودند اما با پاسخ منفي شوراي نگهبان 
از قافله احراز صالحيت ها جامانده بودند، كمي از س��ردي 
روزهاي قبل فاصله گرفت تا همچنان كورسوي اميدي براي 
مشاركت طيف ها و جناح هاي مختلف كشور در انتخابات 

وجود داشته باشد. 
از سوي ديگر سخنگوي شوراي نگهبان هم در گفت وگو 
با برخي رسانه ها با اشاره به اين واقعيت كه شوراي نگهبان 
وظيفه اي براي برگزاري پرش��ور انتخاب��ات بر دوش خود 
احساس نمي كند اعالم كرد كه اين وظيفه ساير نهادهاي 
اجرايي است كه بستر مناسب براي برگزاري انتخابات باشكوه 
و پرشور را فراهم كنند .كدخدايي در پاسخ به پرسش هايي 
كه در خصوص احراز صالحيت شهردار اسبق تهران به رغم 
وجود تخلفات گس��ترده مالي مطرح مي شدند خطاب به 
خبرنگار پرسش كننده گفت: »ما بر اساس اخبار منتشر شده 
در فضاي مجازي اقدام به بررسي صالحيت ها نمي كنيم. اگر 
شما در خصوص افراد خاص پرونده يا مداركي داريد براي 
اين مرحله در اختيار شوراي نگهبان قرار دهيد.«در اين ميان 
اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص عذرخواهي 
محمود صادقي نماينده اصالح طلب مردم در مجلس دهم 

با تكذيب اين نماينده روبه رو شد. 

     درخواست رسيدگي مجدد
بر اساس اطالعيه شماره 8 ستاد انتخابات كشور، آن دسته 
داوطلبان انتخابات مجلس كه در هي��ات اجرايي، هيات 
نظارت اس��تان و هيات مركزي نظارت بر انتخابات تاييد 
صالحيت شده، ولي صالحيت آنان توسط شوراي نگهبان 
تاييد نشده اس��ت، مي توانند درخواست رسيدگي مجدد 
خود را از روز شنبه مورخ 12 بهمن تا روز دوشنبه 1۴ بهمن 
به شوراي نگهبان ارايه كنند.در متن كامل اطالعيه شماره 8 

ستاد انتخابات كشور آمده است: »در راستاي اجراي »تبصره 
)3( ماده واحده قانون لزوم رس��يدگي دقيق به ش��كايات 
داوطلبين رد صالحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 
1378/8/22 مجمع تشخيص مصلحت نظام «به اطالع آن 
دسته از داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره  مجلس شوراي 
اسالمي كه طبق نظريه  هيات اجرايي ، هيات نظارت استان 
و هيات مركزي نظارت ب��ر انتخابات، »تاييد صالحيت« 
شده اند، ولي صالحيت آنان توسط شوراي نگهبان تاييد 
نشده است مي  رساند، چنانچه نسبت به عدم تاييد صالحيت 
خود اعتراض دارند، مي  توانند درخواست رسيدگي مجدد 
خود را شخصًا به همراه داليل و مدارك معتبر از روز شنبه 
مورخ 12 بهمن 1398 تا روز دوشنبه مورخ 98/11/1۴ )به 

مدت 3 روز( به شوراي نگهبان ارايه كنند.

     وظايف شوراي نگهبان
اما در ش��رايطي كه بسياري از كارشناس��ان و مسووالن 
اجرايي اع��الم كرده اند كه با روند فعلي احراز صالحيت ها 
امكان برگزاري پرش��ور انتخابات وجود ندارد، سخنگوي 
ش��وراي نگهبان مي گويد: وظيفه شوراي نگهبان نظارت 
بر اجراي س��الم انتخابات است و در قانون، وظيفه اي براي 
برگزاري پرشور انتخابات براي اين نهاد در نظر گرفته نشده 
است. عباسعلي كدخدايي ديروز در نشست خبري افزود: 
مشكل اخير در انتخابات اين است؛ با اين نظام انتخاباتي و 
قوانين حداقلي كه داريم اين وضعيت هم حادث مي شود 
و هر دو طرف ناراضي اند. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه 
داد: مي دانيد كه ثبت نام ها انجام شد و هيات هاي اجرايي 
و مركزي اس��تاني كارش��ان را انجام دادند و تالش ش��د 
اطالع رساني انجام شود. در مرحله بعد كه مرحله شوراي 
نگهبان اول و تا ديروز بود اقدامات انجام شد و از امروز وارد 
شوراي نگهبان دوم مي شويم و كساني كه صالحيتشان تاييد 
نشده مي توانند شكايت كنند و سه روز مهلت دارند وما 10 

روز فرصت داريم تا آن را بررسي كنيم.

     2هزار نفر به آمار تاييد صالحيت هاي 
شوراي نگهبان اضافه شد

س��خنگوي ش��وراي نگهبان در ادام��ه اف��زود: در حوزه 

رسيدگي ها در بحث آماري كه داشتيم از 1۶ هزار و 33 نفر 
كه ثبت نام كرده بودند، نزديك ۴500 نفر اسامي را داشتيم 
تا بررس��ي مي كرديم و مجموع افرادي كه مورد تاييد قرار 
گرفتند باالي 50 درصد اس��ت و نزديك 20 و چند درصد 
رد داشتيم كه در اين مرحله بررسي خواهند شد و افزايش 
خواهد يافت. از مرحله قبل تا اين مرحله كه شوراي نگهبان 
اول بوديم نزديك 2000 نفر به آمار تاييد صالحيت هاي 

شوراي نگهبان اضافه شد.
كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شما در ذكر 
دليل برخي رد صالحيت ها به حمايت ضمني برخي 
نمايندگان فعلي مجلس از قاچاقچيان و مفسدان اشاره 

كرديد؛ با توجه به اين امر اين سوال پيش آمده كه چرا 
برخي پرونده ها مثل پرون��ده امالك نجومي و پرونده 
قائم مقام شهرداري پيشين تهران شامل اين مصداق 
رد صالحيت نشده اس��ت و اين افراد مشخصا از تاييد 
صالحيت خود پيش از بررسي شوراي نگهبان اطمينان 
داشتند، گفت: اگر شما در خصوص افراد خاص پرونده 
ي��ا مداركي داريد براي اين مرحله در اختيار ش��وراي 
نگهبان قرار دهيد. ما براساس حرف هايي كه در فضاي 
مجازي مطرح مي ش��ود قضاوت نمي كنيم. ما با هيچ 
شخصي چه االن س��مت داشته باشد، چه در گذشته 
سمت داشته تعارف نداريم و براساس اسناد و مدارك 

تصميم مي گيريم. نه رودربايستي با كسي داريم و نه 
نگاه سياسي و جناحي. وي در پاسخ به سوالي در خصوص 
اقدامات الزم براي برگزاري انتخابات پرش��ور گفت: بارها 
گفته ام كه وظيفه ش��وراي نگهبان نظارت بر اجراي سالم 
انتخابات است و در قانون، وظيفه اي براي برگزاري پرشور 
انتخابات براي اين نهاد در نظر گرفته نشده؛ دغدغه ما اجراي 

كامل قانون است.
وي درباره زمان نهايي و دقيق براي تاييد صالحيت ها گفت: 
مرحله اول تا ديشب بود و نزديك 2 هزار نفر صالحيتشان 
تاييد نشده بود كه در بررسي مجدد تاييد شدند. تعدادي هم 

در مرحله دوم است كه بعدا اعالم مي كنيم.

رييسجمهوريدرجلسهشورايعاليفضايمجازي:

با تاكيد امام)ره( ساختار سياسي كشور به همه پرسي گذاشته شد
گروه ايران|

»تاكي��د دوباره ب��ر گره گش��ايي از مش��كالت از طريق 
همه پرس��ي« ترجيع بند اكثر اظهارنظرهايي اس��ت كه 
رييس جمهوري طي ماه هاي اخير به بهانه هاي مختلف 
در خص��وص آن صحبت مي كن��د و داد س��خن درباره 
ضرورت هاي آن مي دهد؛ كمتر از يك هفته پيش بود كه 
رييس جمهور ايران با دفاع از مكانيس��م رفراندوم در حل 
اختالفات، رد صالحيت هاي گسترده نامزدهاي انتخابات 
مجلس را به انتقاد گرفت و اعالم كرد كه در چنين شرايطي 
كه موارد ابهامي در خصوص برخي موضوعات، پيچيده و 
در هم تنيده مي شود بهترين راهكار براي عبور از چنين 
شرايطي رجوع به همه پرسي و استفاده از اين ظرفيت قانوني 
براي حل مشكالت است. اظهاراتي كه با واكنش سخنگوي 
شوراي نگهبان مواجه شد و بالفاصله پس از آن رسانه هاي 
مخالف دولت در آتش انتقاد از دولت دميدند؛ اما تاكيد بر 
استفاده از پتانسيل همه پرسي موضوعي مربوط به امروز و 
ظهور و بروز مشكالت تحريمي و...مربوط نيست، از سال 
92 كه روحاني در قامت زعيم دولت اعتدالگريان بر راس 
هرم اجرايي كش��ور تكيه زد تا به امروز از هر فرصتي براي 
بيان اين ظرفيت قانوني استفاده كرده و تالش مي كند تا 
افكار عمومي ايرانيان را متوجه ظرفيت قابل توجهي كند 
كه در بطن قانون براي مقابله با چالش هاي پيش رو گنجانده 
شده است.  اين بار اما رييس جمهور در مراسم گراميداشت 
س��الروز ورود حضرت امام خميني)ره( به كشورمان، 12 

بهمن سال 1357 را روزي بسيار مهم در تاريخ جمهوري 
اسالمي ايران دانست و گفت: بي ترديد راه و مسير حضرت 
امام خميني)ره( را با هدايت هاي مقام معظم رهبري ادامه 
خواهيم داد تا به آنچه مطلوب نهضت و انقالب اس��المي 
بود، دس��ت يابيم. به گزارش پاد، روحاني ديروز در جلسه 
شوراي عالي فضاي مجازي، روي اين نكته تاكيد كرد كه 
»بعد از ورود امام به ميهن با اينكه نظام مورد نظر مردم ايران 
جمهوري اسالمي بود، اما امام)ره( به اين اتفاق نظر عمومي 
اكتفا نكرده و تأكيد كردند كه عنوان و ساختار سياسي كشور 

به همه پرسي گذاشته شود.« رييس جمهوري با اشاره به 
اينكه مردم ايران در 2 مقطع منتظر بازگشت و ديدار امام و 
رهبر عزيزشان بودند، اظهارداشت: يكي از اين ايام در سال 
13۴2 بود كه امام)ره( را دستگير كردند و ايشان مدتي را در 
حصر و زندان سپري كردند و مردم در اين روزها در سراسر 
كشور منتظر بازگشت حضرت امام )ره( بودند تا مجدداً از 
هدايت هايشان بهره مند شوند و در نهايت در 1۶ فروردين 
13۴2 اين موضوع محقق شد و امام به قم بازگشتند و براي 
اس��تقبال از امام خميني)ره( مراسم  زيادي در شهرهاي 

مختلف برگزار شد. رييس جمهور گفت: پس از سخنراني 
امام راحل در 13 آبان 13۴3 مجدداً ايشان را به تهران منتقل 
كرده و به تركيه بردند و به مدت يك سال در شهرهاي ازمير 
و بورسا گذراندند و در نهايت به عراق تبعيد شدند. طي اين 
سال ها نيز مردم منتظر بازگشت امام خميني)ره( بودند تا 
اينكه در مهرماه 1357 اجازه ندادند امام )ره( در عراق بمانند 
تا اينكه ابتدائًا به قصد كويت و نهايتًا عازم پاريس ش��دند. 
روحاني در ادامه با بيان اينك��ه امام راحل پس از ۴7 روز از 
پيروزي انقالب اسالمي، مردم را پاي صندوق آراء دعوت 
كردند، گفت: مردم به دعوت امام، در فروردين سال 58 پاي 
صندوق رأي آمده و به جمهوري اسالمي رأي آري دادند، 
لذا روز 12 فروردين به عنوان روز جمهوري اسالمي ايران 
تعيين گرديد. رييس جمهور گفت: با اينكه نظام مورد نظر 
مردم ايران جمهوري اسالمي بود، اما امام )ره( به اين اتفاق 
نظر عمومي اكتفا نكرده و تأكيد كردند كه عنوان و ساختار 
سياسي كشور به همه پرسي گذاشته شود. روحاني گفت: 
12 بهمن روز ورود امام راحل به كشورمان بود و 12 فروردين 
با رأي مردم به عنوان روز تثبيت ماهيت نظام تعيين و 12 
آذر همان سال نيز قانون اساسي تثبيت شده و روز قانون 
اساسي محسوب مي شود. بنابراين اين 3 ايام توانست به 
عنوان الگويي از نظام سياسي را براي همه ملت هاي منطقه 
و جهان عرضه كند. رييس جمهور گفت: به روح همه كساني 
ك��ه در راه آرمان هاي امام راحل جان خود را فدا كرده و به 
شهادت رس��يدند و در همه مراحل مختلف تا به امروز به 

پيروي از راه، منطق و آرمان هاي امام ايستادگي، شهامت 
و شهادت را برگزيدند كه آخرين آنها سردار سليماني بود، 
درود مي فرستيم. سردار سليماني راه پر افتخار شهادت را 
برگزيد و توانست تحول بزرگي را در داخل و در سطح منطقه 

و جهان به وجود آورد.

     هدف گذاري شبكه ملي اطالعات
در ادامه جلسه شوراي عالي فضاي مجازي، بخش اهداف 
شبكه ملي اطالعات تا سال 1۴0۴ به تصويب رسيد. بر اين 
اساس پوشش صد در صد جمعيت كشور براي دسترسي 
پهن باند سيار با سرعت متوسط 10 مگابيت بر ثانيه و پوشش 
80 درصدي دسترسي پهن باند ثابت خانوارها با متوسط 
سرعت 25 مگابيت بر ثانيه مي باشد. در اين جلسه همچنين 
مقرر ش��د حداقل 3 قطب مركز داده در سه استان كشور 
ايجاد شود تا شبكه متوازني در سراسر كشور داشته باشيم. 
همچنين در اين جلسه قرار شد كسب و كارها از اينترنت 
100 مگابيت بر ثانيه برخوردار باشند و در بخش صنعت 
داخلي هم توليد گوش��ي هاي ساخت داخل به 20درصد 
مصرف گوشي هاي كشور افزايش يابد و همچنين ساالنه 
حدود 5 درصد رشد خودكفايي در زمينه تجهيزات شبكه 
ايجاد شود. در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي همچنين 
مقرر شد سهم اقتصاد ديجيتال و خرده فروشي الكترونيكي 
حدود 10 درصد اقتصاد كش��ور را ش��امل و خدمات پايه 

كاربردي داخلي تا سال 1۴00 به طور كامل تأمين شود.
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مقابلهباداعش
در۴۰كيلومتريايران

فرمانده نيروي زميني ارتش 
مي گويد ما در زمان مقابله با 
داعش نيز به كردستان عراق 
رفتيم و قرارگاهي تشكيل 
داديم تا ۴0 كيلومتر قبل 
از ورود داعش به ايران با آنها 
مقابله كنيم. امير سرتيپ 
كيومرث حيدري همچنين تاكيد كرد: نيروي زميني 
ما پنجمين قدرت زميني دنياست و شما جوانان و همه 
ما بايد به اين موضوع افتخار كنيم. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، امير سرتيپ كيومرث حيدري ديروز در 
حاش��يه بازديد از مركز آموزش 01 در جمع سربازان 
آموزشي اين مركز بر اهميت نيروي زميني در تمامي 
نبردها به ويژه جنگ تحميلي و نيز نقش و نحوه مقابله 
اين ني��رو با داعش به  صورت برون م��رزي تاكيد كرد. 
فرمانده نيروي زميني ارتش اظهار كرد: سرنوش��ت 
جنگ مثل امضاي پايان يك نامه است؛ هيچ نيرويي 
نمي تواند جنگ را تمام كند و سرنوشت جنگ در زمين 
رقم مي خورد و امضاي پاياني آن باكفايت نيروي زميني 
است. گواه من ۴۶ هزار شهيد در جنگ است؛ ارتش ما 
در دفاع مقدس مجموعاً ۴8 هزار شهيد داده است كه دو 
هزار شهيد آن از نيروي هوايي و دريايي بوده و مابقي از 
نيروي زميني بوده است. او خاطرنشان كرد: ما در زمان 
مقابله با داعش نيز به كردستان عراق رفتيم و قرارگاهي 
تشكيل داديم تا ۴0 كيلومتر قبل از ورود داعش به ايران 

با آنها مقابله كنيم. 

مراقبباشيمگرفتاردو
قطبيسازيدشمناننشويم

ي  ا ر ش��و يي��س  ر
ائم��ه  سياس��ت گذاري 
جمعه كش��ور ب��ا تصريح 
اينكه بايد مراقب باش��يم 
گرفت��ار دو قطبي س��ازي 
دش��منان نش��ويم، يادآور 
شد كه بعضي ها از ماجراي 
اتحاد و همبس��تگي غفلت مي كنند.  به گزارش ايسنا، 
حجت االسالم محمدجواد حاج علي اكبري در مراسم 
ويژه 12 بهمن ماه كه با حضور مس��ووالن كش��وري، 
لشكري و آحاد مختلف مردم در حرم مطهر بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران برگزار شد، يادآورشد: امسال 
مانند سال هاي گذش��ته مردم عزيزمان خاطره آن روز 
سرنوشت ساز را در دهه فجر گرامي مي دارند، قدم هايي 
كه در آن زمان براي ملت ما حيات بخشي ديگري به همراه 
داشت. حاج علي اكبري در ادامه گفت: اين ملت شايسته 
ايران، وقتي با امام همراه شد آن شد كه شد، حاصل امام و 
امت در اختيار ما است، حاصل امام و امت فاتح، مستقل، 
در حال پيشرفت و مردم ساالر است. وي افزود: مقاومت 
هزينه دارد مگر سازش و تسليم هزينه ندارد، هركس 
هزينه تسليم را بدهد و خوار و ذليل مي شود و هركس 
هزينه مقاومت را بدهد عزتمند خواهد ش��د؛ اما ملت 
انقالب اسالمي از اولين روزهاي انقالب شعار هيهات من 
الذله را سر دادند و عزت كسب كردند؛ در تمام حوزه هاي 
مختلف نظامي، اجتماعي، سياسي و... بايد مقاومت در 

جريان باشد. 

تاكنونويروسكرونادركشور
مشاهدهنشدهاست

در روزهاي��ي ك��ه اخب��ار 
دامن��ه داري در خص��وص 
گس��ترش وي��روس كرونا 
در برخي كش��ورها شنيده 
مي ش��ود، وزير كش��ور از 
تصميم به اتخاذ مراقبت هاي 
ويژه در خص��وص ويروس 
كرون��ا خبر داد و افزود: ش��هروندان اخب��ار و اطالعات 
مربوط به آن را از منابع و رس��انه هاي رس��مي دريافت 
كنند. عبدالرضا رحماني فضلي ديروز در حاشيه مراسم 
رونمايي از ماشين آالت و تجهيزات اهدايي به شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در خص��وص ويروس كرونا كش��ور تصمي��م به اتخاذ 
مراقبت هاي ويژه گرفته است. وزير كشور با اشاره به جلسه 
روز گذشته معاون اول رييس جمهوري، وزير بهداشت و 
درمان و وزير راه و شهرسازي گفت: در اين جلسه وزير 
بهداشت گزارش وضعيت ويروس كرونا در كشور را ارايه 
و اعالم كرد تاكنون هيچ موردي از ابتال به اين ويروس 
در كشور مشاهده نشده اس��ت. رحماني فضلي اضافه 
كرد: با اين وجود مسووالن مربوطه با توجه به مراودات و 
مبادالت كشور با خارج از كشور، امكان ورود اين ويروس 
به كشور را محتمل دانستند و به همين دليل تصميم به 
انجام مراقبت هاي ويژه در كشور گرفته شد. وي با اشاره 
به اعالم محدوديت پروازي ميان كشورهاي ايران و چين 
خاطرنشان كرد: با اتخاذ اين تصميمات اميدواريم تا با 

سالمت از اين ايام گذر كنيم.

بايداستقاللسياسيكشور
راحفظوتقويتكنيم

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمهور ب��ا بيان اين 
مطل��ب ك��ه در انتخابات 
مجلس حضور گس��ترده 
م��ردم دش��منان را نااميد 
خواه��د كرد، تاكي��د كرد: 
آينده اين كش��ور دس��ت 
دانش آموزان است و ما نسبت به شهدا همچون شهيد 
سليماني تعهد داريم و بايد با تالش و كوشش استقالل 
سياسي كشور را حفظ و تقويت كنيم. حسينعلي اميري 
صبح ديروز در آيين نواختن زنگ انقالب در دبيرستان 
پسرانه شاهد در شهرستان زرند افزود: انتخابات در قبل 
از انقالب صرفا نمايش��ي بود و قبل از انتخابات، تمامي 
نماينده ها از سوي دربار مشخص شده بودند و آن كسي 
از صندوق راي ها بيرون مي آمد كه رژيم شاهنش��اهي 
مشخص كرده بود و اساسا جرقه انقالب در سال ۴2 )با 
تصويب قانون كاپيتاالسيون توسط رژيم( روشن شد و 
از سال ۴2 تا پيروزي انقالب رشادت هاي زيادي صورت 
گرفت تا انق��الب به پيروزي رس��يد. وي  تصريح كرد: 
امام راحل حكيمانه انقالب را اداره كردند و انقالب را از 
گردنه هاي سخت همچون جنگ تحميلي عبور دادند 
و هم اكنون نيز شاهد هستيم مقام معظم رهبري اين 
انقالب را با درايت اداره مي كنند. پيشرفت علم و دانش 
باعث كاهش وابستگي هاي ما به كشورهاي ديگر شده و 
همچنين يكي از پايه هاي اساسي براي حفظ استقالل 

سياسي كشور خواهد بود. 

امريكابافشارحداكثري
سيليخواهدخورد

سخنگوي ارشد نيروهاي 
مسلح گفت: امريكا بداند با 
فشار حداكثري، نه تنها به 
عقب رانده نمي شويم بلكه 
سيلي هاي سخت تري بر 
صورت آن خواهيم نواخت. 
به گزارش فارس س��ردار 
ابوالفضل شكارچي سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح 
در ويژه برنام��ه محل جلوس و س��خنراني تاريخي 
امام)ره( در قطعه 17 بهشت زهرا)س( با بيان اينكه 
امام، روح اميد را در 12 بهمن در محرومين جهان و 
روح نااميدي را در مستكبرين دميدند، تصريح كرد: 
همه مستكبرين عالم بسيج شدند تا انقالب پيروز نشود 
اما امام به پشتوانه مردم، انقالب كردند. وي ادامه داد: 
امروز مشهود است كه نظام اسالمي در چه جايگاهي و 
نظام سلطه در كجا قرار دارد. هر روز به شكوه و عظمت 
انقالب افزوده مي شود و افول مستكبرين نزديك تر 
مي شود. شكارچي با بيان اينكه در دهه اول انقالب، 
هجمه هاي زيادي به انقالب شد، گفت: هرچه دشمني 
بيشتر شد سيلي هاي محكم تري دريافت كرد. وي با 
اشاره به شعار تا آخر ايستاده ايم امام )ره( گفت: شعار 
تا آخر ايستاده ايم را بعد از ۴1 سال اعالم مي كنيم و 
بدانيد روز آخر، روز فروپاشي شماست و اهتزاز پرچم 
اس��الم و ال اله اال اهلل بر كاخ هاي كفر و عالم. شكارچي 
گفت: نگاه ما ديگر تدافعي نيس��ت و س��يلي هاي ما 

تهاجمي خواهد بود.

چهره ها

همزمان با آغاز دهه فجر و در آستانه چهل ويكمين 
سالروز پيروزي ش��كوهمند انقالب اسالمي، رهبر 
معظم انقالب اس��المي صبح ديروز در مرقد مطهر 
امام عظيم الشأِن ملت ايران حضور يافتند و با قرائت 
نماز و قرآن ياد آن عزيز سفر كرده را گرامي داشتند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با حضور بر مزار 
شهيدان عالي مقام آيت اهلل بهشتي، رجايي، باهنر و 
شهداي حادثه هفتم تير، علّو درجات آنان را از خداوند 
متعال مسالت كردند. رهبر انقالب اسالمي سپس 
در گلزار ش��هيدان حضور يافتند و با درود و سالم به 
ارواح مطهر مجاهدان راه خدا و مدافعان عزت و اقتدار 
ايران اسالمي، براي استمرار حركت پر افتخار ملت 

ايران دعا كردند.

همزمانباآغازدههفجر
ودرآستانهچهلويكمينسالروز

پيروزيشكوهمندانقالباسالمي؛
رهبر معظم انقالب اسالمي

در مرقد امام خميني)ره( 
وگلزار شهدا حضور يافتند



3 كالن

معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در گفت وگو با »تعادل«: 

نظام آموزشي با نياز بازار كار همسو نيست

كاهش تورم توليدكننده بخش صنعت

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي گفت: براي اشتغال فارغ التحصيالن 
دانش�گاهي چند اتفاق بايد روي دهد. اول اينكه 
رشد اقتصادي حاصل شود كه فرصت هاي شغلي 
پايدار بيشتر فراهم شود. ما در كوتاه مدت و ميان 
م�دت برنامه هايي داري�م و آن هم رف�ع برخي از 
گلوگاه ها است، يكي از اين گلوگاه ها كاهش هزينه 
ايجاد اشتغال براي نيروي كار فارغ التحصيل براي 
كارفرمايان اس�ت كه از طري�ق روش هايي مانند 
مش�وق بيمه اي يا يارانه دستمزد كه دو سال است 
پرداخت مي شود. اين موضوع اكنون در حال وقوع 
است. همچنين بحث ديگر ارتقاي سطح مهارت و 
آش�نايي فارغ التحصيالن با بازار كار و كارآفريني 
است كه اين هم از طريق طرح هايي مانند كارورزي 
در جريان است. سوم نيز توصيه به امر كارآفريني 
است كه ما با همكاري وزارت علوم، آموزش و پرورش 
و سازمان فني و حرفه اي به صورت مهارت و پودماني 
در اليه هاي مختلف نظام آموزشي خود گنجانده ايم 
و به گمان من مي تواند اثر قابل توجهي بر اش�تغال 
فارغ التحصيالن بيكار بگذارد.  به گزارش »تعادل« 
وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي با همكاري برخي 
دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه برنامه اي را در 
راستاي ايجاد اشتغال براي جوانان و فارغ التحصيالن 
تحت عنوان برنامه اشتغال فراگير تدوين كرده است 
كه با اين هدف تا پايان س�ال ۹7 حدود هزار و ۹۲۱ 
ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان تس�هيالت پرداخت 
كرده است. به ديد بس�ياري از كارشناسان مراكز 
پژوهشي اين شيوه اشتغالزايي دايم و پايدار نيست و 
نسبت به آن نقد دارند از طرفي هم مركز آمار ايران در 
آخرين گزارش خود از نرخ بيكاري پاييز، كاهش ۱.۲ 
درصدي نرخ بيكاري را نسبت به فصل مشابه سال 
قبل اعالم كرده است كه به زعم برخي از كارشناسان 
اثر همين پرداخت وام و تسهيالت يا به اصطالح پول 
پاشي بوده است. به عبارتي گرچه شيوه هايي نظير 
وام دهي مي تواند عامل كاهش يافتن نرخ بيكاري در 
برخي فصول سال  وحتي براي دوره هاي كوتاه مدت 
باش�د، اما اين نوع اش�تغال زايي پايدار نيست. در 

همين زمينه »تعادل« در گفت وگو با عيسي منصوري 
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي به اين موضوع پرداخته است كه آيا 
پول پاشي براي ايجاد اشتغال كافي است؟ و اينكه 
دولت به غير از پرداخت تس�هيالت، چه برنامه اي 
براي اشتغال جوانان علي الخصوص فارغ التحصيالن 
بي�كار دارد ك�ه در ادامه به صورت مش�روح به آن 

خواهيم پرداخت: 

   بسياري از كارشناسان مراكز پژوهشي مي گويند 
دولت س�عي دارد با پول پاش�ي اشتغال ايجاد كند 
و نس�بت به اين نحوه اشتغالزايي نقد دارند چرا كه 
باور دارند اشتغال با پول پاشي دوام نمي آورد. نظر 

شما چيست؟
من خيلي خوشحالم كه دوستان دست اندركار امر پژوهش، 
سياس��ت گذاري و اجرا گزاره هايي را ك��ه در ابتداي روي 
كارآمدن مان مطرح كرديم. امروز به زبان مي آورند بنابراين 
من كامال با نكته اي كه اشاره كرديد موافقم. اين اصطالح كه 
با وام و پول پاشي اشتغال ايجاد نمي شود كامال درست است 

و اصطالحي است كه ما خود به زبان ها انداختيم.
با اين حال فقط نبايد انتقاد كرد. اي كاش منتقدان بتوانند 
قواعد نظام حكمراني، قانون گذاري، سياستي و اجرايي را 
پيشنهاد دهند. پيشنهاداتي كه به واسطه آن بتوان مجلس 
شوراي اسالمي و س��اير مراكز آن را اصالح كرد به گونه اي 
كه بنده و امثال من علي رغم مخالفت با اين روش ملزم به 

پرداخت وام نباشيم.
   با توجه به آمار نرخ بيكاري در پاييز امسال برخي 
كارشناس�ان اذعان مي كنند پرداخت تسهيالت 
گسترده بانكي آمار بيكاري را جابه جا مي كند و در 
عين حال بي انگيزگي افراد نس�بت به يافتن شغل 
در كاهش نرخ بيكاري بي تاثير نبوده است نظر شما 

چيست؟
نكته اي كه نرخ بيكاري در پاييز امسال نسبت به فصل مشابه 
سال قبل داشته است اين است كه نرخ مشاركت اقتصادي 
افراد در اين دوره كاهش پيدا نكرده است كه بخواهيم بگوييم 
بي انگيزگي و ياس از يافتن شغل سبب كاهشي شدن نرخ 
بيكاري در پاييز بوده اس��ت. بله در مواقعي نرخ مشاركت 

پايين مي آيد و به همراه آن نرخ بيكاري هم نزولي مي شود، 
اين واقعيت درستي است اما دوستاني كه كارشناس هستند 
بايد به اين نكته نيز توجه كنند كه نرخ مشاركت اقتصادي 
در پاييز 98 كاهش پيدا نكرده است. دولت و مجموعه وزارت 
كار همواره در تالش است كه نهايت دقت را در پرداخت وام 
و تسهيالت براي متقاضيان امر اشتغال به كار بگيرد اما من 
هميشه اين نكته را متذكر شده ام كه وام دهي و پرداخت 
هرگونه تسهيالت براي ايجاد اشتغال كافي نيست. اينكه 
پرداخت وام از سوي دولت موجب كاهشي شدن نرخ بيكاري 
در برخي فصول سال مي شود قابل انكار نيست اما بار اين سير 
نزولي را تنها پرداخت وام و تسهيالت به دوش نمي كشد و 

عوامل ديگري نيز در آن دخيل هستند.

    دولت براي اشتغال فارغ التحصيالن بيكار كه شمار 
آنان روز به روز افزاي�ش پيدا مي كند چه برنامه اي 

دارد؟
براي اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي چند اتفاق بايد روي 
دهد اول اينكه رشد اقتصادي حاصل شود كه فرصت هاي 
شغلي پايدار بيشتر فراهم شود. ما در كوتاه مدت و ميان مدت 
برنامه هايي داريم و آن هم براي برخي از گلوگاه ها است. يكي 
از اين گلوگاه ها كاهش هزينه ايجاد اشتغال براي نيروي كار 
فارغ التحصيل براي كارفرمايان است كه از طريق روش هايي 
مانند مشوق بيمه اي يا يارانه دس��تمزد كه دو سال است 
پرداخت مي ش��ود در حال وقوع است. و دوم ارتقاي سطح 
مهارت و آشنايي فارغ التحصيالن با بازار كار و كارآفريني 

است كه اين هم از طريق طرح هايي مانند كارورزي در جريان 
است. سوم توصيه به امر كارآفريني است كه ما با همكاري 
وزارت علوم، آموزش و پرورش و سازمان فني و حرفه اي به 
صورت مهارت و پودماني در اليه هاي مختلف نظام آموزشي 
خود گنجانده ايم و به گمان من مي توانداثر قابل توجهي بر 

اشتغال فارغ التحصيالن بيكار بگذارد. 
   چه موانعي در اين ميان وجود دارد؟

 از ديدگاه من در حال حاضر نظام آموزش��ي با نياز بازار كار 
تطابقي ندارد و دولت سعي دارد با مطالعاتي كه انجام داده 
جهت  گيري هاي نظام آم��وزش عالي و نظام آموزش فني 
حرفه اي را اصالح كند و به صورت ملي و منطقه اي در اختيار 

آموزش عالي و آموزش مهارتي قرار دهد.

گروه اقتصاد كالن|
آن گونه كه بررسي جزييات گزارش مركز آمار ايران نشان 
مي دهد در فص��ل پاييز تورم فصلي، نقطه اي و س��االنه 
توليدكننده بخش صنعت كاهش يافته است. به اين ترتيب 
كه تورم فصلي اين گروه منفي 2.3 درصد، تورم نقطه اي 
27 درصد و تورم س��االنه آن 61.5 درصد شده است. به 
اين ترتيب تورم توليد كننده كه شاخص پيش نگر تورم 
مصرف كننده است پس از گذر چندين ماه متوالي تجربه 

افزايش چشمگير اكنون در مسير تنزل افتاده است.
به گزارش »تعادل«، آن گونه كه مركز آمار ايران گزارش داده 

است، تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت 
نسبت به فصل مش��ابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در 
فصل پاييز ١٣٩٨ به ٢٧.٠ درصد رسيد كه در مقايسه با 
فصل تابستان كه اين نرخ ٣٣.٦ واحد درصد بوده، كاهش 
يافته است. همچنين گزارش مركز آمار ايران از تورم فصلي 
حاكي از آن است كه تغييرات شاخص قيمت توليدكننده 
بخش صنعت نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل 
پاييز ١٣٩٨ به ٢.٣- درصد رسيده كه در مقايسه با همين 
اطالع در فصل قبل، ٢.٥ واحد درصد كاهش دارد. در ميان 
بخش هاي مختلف صنعتي، كم ترين تورم فصلي مربوط به 

رشته فعاليت هاي صنايع زغال سنگ و پااليشگاه  هاي نفت 
معادل )١٠.٧- درصد(، توليد كاغذ و محصوالت كاغذي 
 مع��ادل )٤.٦-( و صنايع محصوالت ش��يميايي معادل
)٢.٠-( بوده است. همچنين بيش ترين آن به ترتيب مربوط 
به توليد ماش��ين آالت اداري و محاسباتي )٢٦.٦ درصد(، 
توليد پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار )٩.٥( 

و توليد ساير وسايل حمل و نقل )٧.٨ درصد( بوده است.

    كاهش تورم توليدكننده صنعت
در عين حال گزارش مرك��ز آمار ايران از تورم نقطه به 

نقطه نيز حاكي از آن است كه تغييرات شاخص قيمت 
توليدكننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )تورم نقط��ه به نقطه( در فص��ل پاييز ١٣٩٨ به 
٢٧.٠ درصد رس��يد كه در مقايسه با همين اطالع در 
در فصل قبل، ٣٣.٦ واحد درصد كاهش داشته است. به 
عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان 
محص��والت صنعتي به ازاي تولي��د كاالهاي خود در 
داخل كش��ور، در فصل پاييز ١٣٩٨ نس��بت به فصل 
پاييز ١٣٩٧، ٢٧.٠ درصد افزايش دارد. در بخش هاي 
مختلف صنعتي، كمترين تورم نقطه به نقطه مربوط به 
توليد زغال سنگ و پااليشگاه هاي نفت )٦.٤ درصد( 
و بيش��ترين آن مرب��وط توليد ماش��ين آالت اداري و 

محاسباتي )١١٨.٩ درصد( است.

    15 درصد كاهش تورم ساالنه
گزارش مركز آمار از تورم س��االنه توليدكننده بخش 
صنعت نيز حاكي از آن اس��ت كه تغييرات ميانگين 
ش��اخص قيمت توليدكننده محصوالت صنعتي در 
داخل كش��ور در چهار فصل منتهي ب��ه فصل پاييز 
١٣٩٨ نسبت به مدت مش��ابه در سال قبل به ٦١.٥ 
درصد رس��يد كه نس��بت به فصل قبل ١٥.٥ واحد 
درصد كاهش نشان مي دهد. در فصل مورد بررسي، 
در ميان بخش هاي مختلف صنعتي در كشور، كمترين 
تورم س��االنه مربوط به توليد پوشاك، عمل آوردن و 
رنگ كردن پوست خزدار )٣٧.٨ درصد( و بيشترين 
آن مربوط به توليد ماش��ين آالت اداري و محاسباتي 

)١١٤.١ درصد( است.

ارتقاي سطح مهارت استان هاي مرزي و مناطقيقرارداد موقت كارگري در مشاغل دايمي ممنوع شود

ضرورت توجه اقتصاد ايران بر كشورهاي همسايه
مش��اور وزير اقتصاد گف��ت: همچنان كه در فضاي قدرت س��خت هم 
بازدارندگي ايجاد كرديم و هم در موارد دفاعي ورود كرديم، بايس��تي در 
اقتصاد نيز بر اس��اس همين الگو عمل كنيم. وحيد ش��قاقي شهري در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، با بيان اينكه، در سال هاي 
اخير در حوزه نظامي وقدرت س��خت ايران داراي يك وجه بازدارندگي 
بسيار عالي شده است، گفت: اين وجه بازدارندگي با اتكاي به ظرفيتهاي 
داخلي و با توجه به شرايط منطقه اي ايجاد شده و حتي در مواردي شاهد 
هستيم كه در اين حوزه داراي قدرت بسيار قابل توجهي نيز شده ايم. وي 
با اشاره به شرايط تكرار اين الگو براي فضاي اقتصاد ايران گفت: همچنان 
كه در فضاي قدرت سخت هم بازدارندگي ايجاد كرديم و هم در مواردي 
دفاعي ورود كرديم، بايستي در اقتصاد نيز بر اساس همين الگو عمل كنيم. 
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي تاكيد كرد، نكته قابل توجه اينكه 
براي اقتصاد ايران در گام اول بايستي شرايط تاب آوري دربرابر تكانه هاي 
خارجي ايجاد شود. در واقع بايستي الزاماتي در اقتصاد ايران پياده شود تا 
در برابر شوك هاي اقتصادي خارجي مثل تغييرات نرخ ارز مقاوم شويم. اين 
كارشناس اقتصادي گفت: در مرحله بعد بايستي الگوي مذكور به توسعه 
اقتصادي در فضاي منطقه اي تسري پيدا كند. در واقع تنها با خود اتكايي به 
اهداف و چشم انداز خود در عرصه اقتصاد نخواهيم رسيد. بر همين اساس 
در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز مقوله درون زايي در كنار برون 
نگري مطرح شده بود. مشاور وزير اقتصاد، با بيان اينكه، درون زايي يعني 
مديريت رشد اقتصادي با اتكاي به ظرفيت داخل كشور باشد، تاكيد كرد، 
اين درحالي است كه به هيچ عنوان نبايد از ظرفيت تعامالت منطقه اي 
براي توسعه روابط غافل ش��د. وي افزود، همانطور كه در بيانيه گام دوم 

نيز تاكيد شده است، بايستي تعامالت اقتصادي با 15 كشور منطقه اي 
كه داراي بازاري به مراتب گس��ترده تر از بازار 80 ميليوني ايران هستند 
عملياتي شود. شقاقي شهري گفت: در كنار توجه به درون زايي اقتصاد 
بايستي مولفه هاي برون نگري اقتصاد را نيز دريابيم چرا كه زمينه تحقق 
اقتصاد قوي در تعامل همزمان اين دو استراتژي نهفته است. اين كارشناس 
اقتصادي گفت: كشور ايران داراي ظرفيت هاي بسيار گسترده اي است كه 
بايد اذعان كرد به نحو صحيح و بهره ور از آنها استفاده نشده است، دركنار 
سرمايه انساني و نيروي جوان آماده به كار و انبوه فارغ التحصيالن كشور 
ايران چه به لحاظ ژئوپليتيك و چه به لحاظ منابع انرژي و معادن جزو 10 
كشور برتر دنيا محسوب مي شود. مشاور وزير اقتصاد گفت: همان طور 
كه اشاره شد بايستي در كنار توجه به درون زايي اقتصاد، برون زايي نيز با 
تمركز بر روابط گسترده منطقه اي در دستور كار قرار گيرد. براي داشتن 
اقتصاد قوي هر دوي اينها را بايستي همزمان در اختيار داشته باشيم. به 
گفته شقاقي شهري، چيني ها به هيچ عنوان در مرحله ابداع نيستند و 
مدت ها كپي فناوري را در دستور كار قرار داده اند، ما هم با استفاده از ظرفيت 
نيروي انساني تحصيل كرده براي توسعه صادرات فناوري در منطقه بايد از 
ظرفيت كپي برداري فناوري استفاده كنيم. مشاور وزير اقتصاد تاكيد كرد، 
25 كشور در منطقه داريم كه يك بازار 600 ميليوني ايجاد مي كند، براين 
اساس بعد از تثبيت استراتژي درون زايي در كنار برون گرايي مي توانيم به 
صورت گسترده روي كپي فناوري براي توسعه صادرات منطقه اي استفاده 
كنيم. وي افزود، با استفاده از اين موارد نه تنها نفوذ و رسوخ منطقه اي به 
لحاظ اقتصادي محقق مي شود بلكه  مي توان روي درآمدهاي صادراتي 

گسترده نيز حساب باز كرد.

نماين��ده كارگران در ش��وراي عالي كار با اش��اره به 
آيين نامه تبصره يك ماده 7 قانون كار گفت: در حال 
حاضر بيش از 96 درصد قراردادهاي كار موقت است و 
آيين نامه قرارداد موقت گام نخست براي تأمين امنيت 

شغلي نيروي كار است.
علي خدايي در گفت وگو با تس��نيم، با اشاره به اينكه 
آيين نامه تبصره يك ماده 7 قانون كار به بحث تعيين 
سقف قرارداد موقت در مشاغل غيرمستمر مي پردازد 
گفت: به هيچ عن��وان تدوين آيين نامه اين تبصره از 
قانون كار را به معناي تأمين امنيت شغلي نيروي كار 
نمي دانيم، اما گام نخست براي تأمين امنيت شغلي 
نيروي كار تدوين آيين نامه تبصره يك ماده 7 قانون 

كار است.
وي با اشاره به رواج قراردادهاي موقت گفت: در سال 
69 همزم��ان با تصويب قان��ون كار، با توجه به اينكه 
تقريبًا اكثر قراردادهاي كار، به صورت »دايم« منعقد 

مي ش��د، اين قانون بر مبناي اص��ل »دايمي بودن« 
قراردادهاي كار تدوين شد؛ به همين دليل در تبصره 
2 ماده 7 قانون كار اشاره شد »چنانچه در قرارداد كار 
مدتي ذكر نش��ود، قرارداد دايمي تلقي خواهد شد.« 
بنابراين قانون كار پيش بيني كرده اگر كارگري قرار 
است در كاري با ماهيت دايمي فعاليت كند، بايد سقف 

مدت قرارداد موقت قيد شود.
خدايي افزود: از طرفي تبصره يك ماده 7 قانون كار نيز 
دولت را مكلف كرده تا در كارهاي با ماهيت غيرمستمر 
حداكثر مدت قرارداد موقت را تعيين كند اما در اوايل 
دهه 70 متأسفانه با سوء تعبير يا سوءاستفاده از اين 
ماده قانوني، كارفرمايان با استفاده از مفهوم مخالف 
تبصره 2 م��اده 7 مبني بر اينكه »چنانچه در قرارداد 
كار مدتي ذكر نشود، قرارداد دايمي تلقي مي شود«، 
تفسير كردند در صورت تعيين مدت در قراردادهاي 
كار، مي توانند در مشاغل دايم با كارگران قرادادهاي 

موقت منعقد كنند. بنابراين با برداشت عكس از اين 
تبصره، قراردادهاي موقت رواج پيدا كرد. وي گفت: 
بنابراين وقتي بر اساس تبصره يك ماده 7 قانون كار 
دولت موظف اس��ت در »مشاغل غيرمستمر« سقف 
قراردادهاي موقت كار را تعيين كند، مگر ممكن است 
كه قانونگذار »مشاغل مستمر« را رها كرده باشد؟ در 
اينجا موضوع قياس اولويت مطرح مي شود؛ بنابراين 
نظر ما اين است كه با استفاده از مفهوم حقوقي قياس 
اولوي��ت، انعقاد قرارداد موقت در مش��اغل دايم بايد 

ممنوع شود.
اين فعال كارگري با تاكيد بر اينكه امروز ش��رايط به 
گونه اي رقم خورده كه بيش از 96 درصد قراردادهاي 
كار، به صورت موقت منعقد مي شوند بيان كرد: اين 
وضعيت بي ثباتي در بازار كار و نبودن امنيت شغلي 
حتي در بين كشورهاي غيرصنعتي و توسعه نيافته 

مشاهده نمي شود.

معاون وزير كار با بيان اينكه هيچ سرمايه گذار و كارآفريني به 
سمت جذب نيروي غير ماهر روي نخواهد آورد، از آمادگي 
براي ارتقاي سطح مهارت استان هاي مرزي و مناطقي خبر 
داد كه از نرخ باالي بيكاري برخوردارند. علي اوسط هاشمي 
در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه مهارت حد و مرز ندارد و 
از كثرت و تنوع بسياري برخوردار است، اظهار كرد: ما صرفا 
به تربيت نيروي ماهر فكر نمي كنيم بلكه به ارتقاي ضريب 
مهارت در س��طوح مختلف با اس��تفاده از ظرفيت قانون 
شوراي عالي مهارت هم توجه داريم و درصدد هستيم كه 
س��طح مهارت در مناطق آزاد و مناطق مرزي را باال ببريم. 
وي افزود: ميل به سرمايه گذاري در مناطق آزاد و مرزي روز 
به روز پررنگتر مي شود از اين رو موظف به تربيت نيروهاي 
انساني ماهر و منطبق با تقاضا در اين مناطق هستيم. وي 
گفت: ما به استان هاي مرزي خود به شكل ويژه توجه داريم 
و اس��تان هاي مرزي كه پايه مهارت ضعيف  دارند و از نرخ 
باالي بيكاري برخوردارند در اولويت قرار داده ايم و در تعامل با 

مديران محلي و استفاده از ظرفيت شركاي اجتماعي و ايجاد 
هم افزايي و هم گرايي به دنبال مهارت افزايي در نيروهاي 
انساني بيكار و تحصيلكردگان جوياي كار هستيم. معاون 
وزير كار درعين حال با اشاره به اليحه ايجاد هشت منطقه 
جديد آزاد تجاري صنعتي، ابراز اميدواري كرد: اين مصوبه 
كه يك ضرورت ملي است هر چه زودتر تعيين تكليف شود 
و ظرفيت مناطق آزاد جديد به نحو شايسته مورد بهره برداري 
قرار گيرد. هاش��مي گفت: در حال حاضر نيازمند اينگونه 
فضاهاي تجاري، بازرگاني و اقتصادي هستيم تا روابطمان را 
با كشورهاي همسايه نهادينه كنيم و شراكت آنها را با توجه 
به قرابت هاي فرهنگي و سياسي در اينگونه مناطق شكل 
بدهيم. به اعتقاد وي راه برون رفت كش��ور از سختي هاي 
تحريم توجه به زيرساخت هاي اقتصادي و ساز و كارهاي 
موثر مرزي است و اگر اين نكته مورد توجه كالن قرار بگيرد و 
هشت منطقه آزاد پيشنهادي دولت از اين حالت خارج شوند 
مي توانيم از ظرفيت هاي آنها به شكل مطلوبي استفاده كنيم.

كاهش باورپذيري نرخ تورم و بيكاري به علت نوسان زياد قيمت ها
رييس مركز آمار درباره همخوان نبودن برخي آمار در كش��ور گفت: 
اصل بي طرفي از اصول بنيادين مركز آمار اس��ت و عدم همخواني به 
دليل نوسان زياد قيمت ها موجب كاهش باورپذيري نرخ تورم و بيكاري 
در جامعه ش��ده است. حس��ين زاده در رابطه با ميزان تطابق آمارها با 
استانداردهاي بين المللي گفت: تمام شاخص هاي عمده كشور براي 
توليد بايد از توصيه نامه هاي بين المللي بومي شده، استفاده كند بنابراين 

آمارهاي مركز آمار همه منطبق با استانداردهاي بين المللي است.
وي ادامه داد: يكي از دفاتر ما ارتباط تنگاتنگي با سازمان هاي بين المللي 
و مراكز آمار ساير كش��ورها دارد و به محض اينكه استانداردي تهيه و 
ابالغ مي شود ترجمه و بومي سازي مي شود. براي نمونه براي توليد رشد 
اقتصادي همه كش��ورها از استاندارد واحد سيستم حساب هاي ملي 
استفاده مي كنند كه آخرين ويرايش آن مربوط به سال 2008 ميالدي 
است و ما نيز در كشور از آن تبعيت مي كنيم. تكليف تمام بخش ها در 
آن مشخص است و بدون استفاده از اين توصيه نامه ها امكان محاسبات 

ملي كه قابليت مقايسه با محاسبات ملي ساير كشورها باشد ندارد.
رييس مركز آمار ايران در رابطه با برخي انتقادات به مركز آمار توضيح 
داد: يكي از انتقادها به مركز آمار رعايت مصالح سياست گذاران است 
و منتقدان اين را برخالف وظيفه قانوني اين مركز مي دانند در صورتي 
كه اصل اول در اصول بنيادين آمارهاي رسمي، بي طرفي است. مركز 
آمار نهاد سياست گذار نيس��ت و براي اثبات اين ادعا مي توانيد سري 
زماني آمارها را مالحظه كنيد. در دوره اي نرخ رش��د اقتصادي منفي 
12 درصد و نرخ 12 درصد هم داشتيم و اين نوسان ها قابل توجه است. 
گاهي نرخ هاي اعالمي مركز آمار برخالف نرخ هاي ساير مراكز، منفي 

است و هيچ تاثيري از سياست گذار نگرفتيم و نمي گيريم و اين برخالف 
تكليف اصول بنيادين مراكز آمار است. حسين زاده تاكيد كرد: شاخص ها 
به گونه اي تعيين شده است كه امنيت دارند و امكان دستكاري وجود 
ندارد. براي مثال اگر در يك ماه تغييري در نرخ تورم و شاخص مربوطه 
داشته باشيد اين رقم تا سال پايه بعدي همراه شماست و نمي توانيم 
سري زماني اعالم شده كه در سايت ذخيره شده است را تغيير دهيم 
و ماه بعد اعالم كنيم نرخ اعالم ش��ده درست نيست بنابراين اين ادعا 
كه مركز آمار همسو با سياست گذاران است، نگاه عاميانه به موضوع، 
تكنيك ها و امور فني آمار رسمي كشور است. مركز آمار ريزداده هاي 
آماري، يعني آمار مربوط به هر واحد آماري را بعد از ناشناس سازي، در 
سايت مركز آمار منتشر مي كند و اين اطالعات قابل مشاهده است و 
متخصصين مي توانند از آن استفاده كنند و بارها اين افراد بر صحت آمار 
تاكيد داشتند. رييس مركز آمار ايران با اشاره به اينكه نرخ تورم و نرخ 
بيكاري اعالم شده از سوي مركز آمار با واقعيت هاي جامعه همخواني 
ندارد گفت: يك س��ري گزارش ها و تحليل هاي مركز آمار درباره نبود 
همخواني برخي آمار با ادراك عمومي جامعه منتشر شده است. در تمام 
مراكز آمار دنيا ميانگين ها توليد مي شود و ضروري است كه درباره ادراك 
ميانگين ها صحبت كنيم. براي نمونه وقتي ميانگين نمرات شاگردان 
كالس را مشاهده مي كنيم اين نمايانگر چيست؟ بيشتر مرتبط با معلم 
است يا دانش آموزان؟ وقتي ميانگين 15 باشد، فردي كه نمره هشت 
كسب كرده است، مي گويد كه من رد شده ام و اين ميانگين براي من 
كاربرد ندارد بنابراين اين معيار ارزيابي معلمان است و براي شاگردان 

مفهومي ندارد.
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پاورقي اقتصادي

757 هزار خانوار جديد
كمك معيشتي دريافت كردند

سخنگوي طرح كمك معيشت حمايتي گفت: در 
دور سوم واريز مبالغ كمك معيشت حمايتي، 757 
هزار و 323 خانوار جديد اين مبالغ را دريافت كردند.

حس��ين ميرزايي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
خبرگزاري فارس، در پاسخ به اين پرسش كه در دور 
سوم واريز كمك هزينه معيشتي در بهمن ماه چند 
خانوار جديد اضافه شدند، گفت: در مرحله سوم واريز 
كمك هزينه معيش��تي كه 10 بهمن ماه واريز شد، 
تعداد 757 هزار و 323 خانوار جديد به تعداد افراد 2 
ميليون و 247 هزار و 947 نفر جديد بودند كه معوقات 
سه مرحله كمك هزينه معيشتي را دريافت كردند.  
وي در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر چه تعداد 
از افراد ايراني كمك معيشتي دريافت مي كنند، گفت: 
بيش از 60 ميليون نفر در قالب بيش از 18 ميليون 
و 800 هزار خان��وار كه در حال حاضر كمك هزينه 
معيشتي خانوار را دريافت مي كنند. سخنگوي طرح 
كمك معيشتي حمايتي همچنين در مورد اينكه آيا 
سامانه حمايت هنوز براي ثبت درخواست دريافت 
كمك هزينه باز است، گفت: سامانه حمايت به نشاني 
https: //hemayat.mcls.gov.ir/ همچن��ان 
باز است و افراد مي توانند ثبت درخواست بدهند كه 
درخواست آنها مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه اگر 
مشمول شوند، براي موعد اسفند ماه كمك معيشتي 
به حساب آنان واريز مي شود. ميرزايي گفت: افرادي كه 
پيش از اين در سامانه حمايت اقدام به ثبت درخواست 
براي بازبيني وضعيت معيش��تي خود كرده بودند، 
مي توانند با مراجعه به سامانه حمايت ضمن مشاهده 
نتايج رسيدگي به اعتراض خود چنانچه درخواست 
بازبيني مجدد داشته باشند، مي توانند درخواست 

خود را ثبت كنند.

دولت قانون اصالح حقوق و 
دستمزد را به درستي اجرا نكرد

حميدرضا حاجي بابايي، با اشاره به مصوبه كميسيون 
تلفيق بودجه سال 99 درباره تعيين حداقل دريافتي 
شاغالن و بازنشستگان به ميزان دو ميليون و 800 
هزار تومان در ماه گفت: براي اصالح حقوق ها با مشكل 
جدي روبرو هس��تيم زيرا هر كسي در هر طبقه اي 
ت��الش دارد تا از حقوق و دس��تمزد خود دفاع كند. 
وي ادامه داد: معموال در مراكز تصميم گيري درباره 
حقوق و دستمزد، اش��خاصي با حقوق هاي پايين 
حضور ندارند، بنابراين بايد با اعمال فشار براي انجام 
اين كار حركت ك��رد. وي با بيان اينكه براي افزايش 
حقوق هاي پايين بايد محترمانه به حقوق هاي باال 
دست نزنيم، اظهار كرد: طرح هاي مختلفي از سال 
گذش��ته براي اصالح حقوق ها به استثناي اعضاي 
هيات هاي علمي و قضات كه جاي��گاه ويژه كاري و 
علمي دارند، مطرح و اعالم شد كه حقوق هاي پايين 
بايد افزايش يابد اما در مقابل حقوق هاي باال با درصد 
كمتري افزايش پيدا كند. وي تصريح كرد: كميسيون 
تلفيق بودجه علي رغم اينكه تالش كرده كار خوبي را 
انجام دهد اما اين مصوبه عادالنه، كافي و كامل نيست 
زيرا افزايش 15 درصدي حقوق ها، بيشترين تاثير 
و افزايش را بر حقوق هاي باال خواهد داشت و براين 
اساس نمايندگان مانند سال گذشته پيشنهاداتي 
را براي اصالح اين مصوبه در زمان بررسي بودجه در 

صحن مطرح خواهند كرد. 

مردم، قدرت و منافع )159( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
   بازپس گيري امريكا 

ما آنهايي را كه خودش��ان را وقف ديگران مي كنند 
س��تايش مي كني��م. من گم��ان مي كن��م اكثر ما 
مي خواهيم كه بچه هايمان را مراقبت كنيم و خودخواه 
و خودمحور نباشند. كوتاه س��خن آنكه ما از انسان 
اقتصادي كه به خوبي توس��ط اقتصاددانان مطالعه 
ش��ده اند، آن افراد خودخواهي كه به طور دايم براي 
رضايت خود تالش مي كنند، متفاوت تر باش��يم . با 
اين حال اگر ما تالشي براي شناخت انگيزه هاي قابل 
ستايشمان نكنيم و آنها را در مدل ها و سياست هايمان 
به كار نبريم، كمترين انگيزه هاي قابل احترام – طمع و 
بي تفاوتي به رفاه ديگران – اين خأل را پر خواهند كرد. 
مسير كشور به درياهاي سياه منحرف خواهد شد، 
جايي كه اكثر آسيب پذيرها براي دفاع از خودشان 
رها خواهند شد، قانون شكنان پاداش خواهند گرفت، 
مقررات بايد توسط آنهايي تنظيم شود كه به طور موثر 
»منع«  شده اند، ناظران ترسو شده اند، سود اقتصادي 
اساسي به آنهايي تخصيص مي يابد كه تقريبا ثروتمند 

هستند، به جاي خلق 
ثروت اس��تثمار است 
و ايده هاي��ي مانن��د 
حقيقت، اس��تنادها، 
آزادي، ه��واداري و 
حقوق صرفا توصيه هاي 
س��خنوري هستند و 
زماني به كار مي رود كه 
از لحاظ سياسي مناسب 

باشند. به اطراف نگاه كنيد، واضح است كه كشور ما در 
دوره ترامپ درست به سمت اين آب هاي سياه مي رود. 
با اين وجود، باز عالئمي اس��ت كه م��ا مي توانيم راه 
برون رفت خودمان را پيدا كنيم . تنفر شديدي كه ما به 
خاطر رفتار رهبران سياسي و اقتصادي مان احساس 
مي كنيم، يك عالمت و نشانه خوب است – اين به آن 
معنا است كه ما هنوز آيينه دقيقي از سيستم اقتصادي 
كه بر مبناي نفع شخصي و آزمندي بنا نهاده شده اي 

كه ما آن را خلق كرده ايم نيستيم.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن



اخبار

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

هفته داغ بازار جهاني طال

كاهش جهاني ارزش دالر امريكا

توسعه فناوري بانكي با تقنين و آموزشاسكيمرها در كمين كارت هاي بانكي

گروه بانك و بيمه|
روز شنبه 12 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني اونس 
طال با قيمت 1580 دالر معامله ش��د و در بازار آزاد و 
معامالت نقدي نيز هر دالر 13730 تومان داد و ستد 
شد. همچنين روز شنبه بهاي خريد هر دالر در تابلوي 
 صرافي هاي بانك��ي 13 هزار و 250 توم��ان و فروش

13 هزار و 500 تومان درج شد. نرخ خريد هر يورو نيز 
1۴ هزار و 750 تومان و نرخ فروش آن 15 هزار تومان 

معامله شد.
به گزارش »تعادل«، در س��امانه سنا نيز نرخ لحظه اي 
قيم��ت خريد دالر 13 ه��زار و 250 توم��ان و قيمت 
فروش آن 13 هزار و 500 تومان اعالم شد. همچنين 
نرخ لحظه اي خريد هر ي��ورو 1۴ هزار و 750 تومان و 
فروش آن 15 هزار تومان معامله ش��د. از سوي ديگر، 
سامانه س��نا نيز نرخ ميانگين معامله ش��ده ارز براي 
روز پنجش��نبه 10 بهمن 98 را ب��راي دالر 13 هزار و 
 ۴96 تومان، يورو 1۴ هزار و 777 تومان، پوند انگليس

17 ه��زار و ۴33 تومان، درهم ام��ارات 3 هزار و 6۴۴ 
تومان، لير تركيه 2 هزار و 36۴ تومان و يوآن چين يك 

هزار و 975 تومان اعالم كرد.
در بازار طال و سكه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به 
قيمت 1580 دالر و دالر به نرخ 13 هزار و 730 تومان 
در بازار آزاد، نرخ طال و سكه با ثبات قيمتي مواجه شد. 
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 
225 هزار تومان، هر گرم ط��الي 18 عيار 513 هزار 
و 600 تومان، س��كه طرح جديد 5 ميليون و 50 هزار 
تومان، طرح قديم 5 ميليون و 25 هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و 560 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 
550 هزار تومان و س��كه گرمي نيز 930 هزار تومان 
 معامله شد.در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي نرخ

۴7 ارز را براي روز شنبه اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 
16 ارز مانند يورو و پوند افزايش و قيمت 19 واحد پولي 
ديگر كاهش يافت؛ ن��رخ دالر و 11 ارز ديگر نيز ثابت 
ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي 
روز »شنبه دوازدهم بهمن ماه 98« ۴2 هزار ريال قيمت 
خورد. هر پوند انگليس 55 هزار و ۴63 ريال و هر يورو 

نيز ۴6 هزار و 600 ريال ارزش گذاري شد.

 خريد و فروش مجازي سكه و طال ممنوع است
همچنين به گفته كش��تي آراي، رييس اتحاديه طال 
و جواهر در حال حاضر خريد و فروش طال و س��كه در 
فضاي مجازي ممنوع اس��ت. مشتريان دايمي صنف 
طال در نظر داشته باشند، اين خريد و فروش ها خارج از 
ضوابط اتحاديه طال و جواهر بوده و هرگونه سوءاستفاده 
از اين روش، متوجه خود خريدار است. چرا كه ما اين نوع 

معامله را تاييد نمي كنيم.

 عقب نشيني دالر همزمان با خروج انگليس 
از اتحاديه اروپا 

از س��وي ديگر، دالر در نخس��تين روز برگزيت شاهد 
كاهش تقاضا براي خريد بود. به گزارش رويترز، پس از 
سه سال بحث و جدال، انگليس سرانجام در آخرين روز 
از ماه ژانويه 2020 اتحاديه اروپا را ترك گفت تا بدين 
ترتيب به نخستين كشور در تاريخ اين اتحاديه تبديل 
شود كه از آن خارج مي شود. انتظار مي رود پيامدهاي 
برگزيت به تدريج بر اقتصاد انگليس و كشورهاي اروپايي 
آشكار شود هر چند كه انتظار نمي رود بانك مركزي اروپا 
دست كم در كوتاه مدت تغيير زيادي در سياست هاي 

پولي خود ايجاد كند.
هنوز مشخص نيست با توجه به روند خروج شركت هاي 
بزرگ بين المللي از انگليس به دنبال برگزيت، رش��د 
اقتصادي اين كشور چگونه خواهد بود. پيش تر مدير 
بانك امريكايي »جي پي مورگان« از انتقال مقر اروپايي 
اين بانك از لندن به پاريس خبر داده بود. تاكنون صدها 
ش��ركت، بانك، صندوق س��رمايه گذاري و موسسات 
بيمه اي براي ادامه فعاليت خود در انگليس طبق شرايط 
جديد از دولت درخواست مجوز فعاليت كرده اند.دولت 
انگليس به رهبري بوريس جانسون اكنون كار بسيار 
سختي براي احياي رشد اقتصادي همچنين رسيدن 
به توافق با اتحاديه اروپا بر سر چگونگي روابط دو طرف 
در آينده خواهد داش��ت. انتظار مي رود دست كم يك 

سال دوره گذار در نظر گرفته شود و روابط دو طرف به 
شكل كنوني باقي بماند.در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با صعود 0.82 درصدي نسبت به روز قبل خود و 
به ازاي 1.320۴ دالر مبادله ش��د. ي��ورو 0.63 درصد 
باال رفت ام��ا در محدوده كان��ال 1.10 باقي ماند و به 
1.1095 دالر رس��يد. همچنين ن��رخ برابري هر دالر 
امريكا معادل 1.3236 دالر كانادا اعالم ش��د. در برابر 
همتاي س��نگاپوري، هر دالر ب��ه ازاي 1.36۴8 دالر 

سنگاپور مبادله شد.
از سوي ديگر پس از آنكه روند انتشار بيماري ويروسي 
مس��ري جديد به س��ه قاره جهان كش��يده ش��ده و 
گزارش هايي از ابتال به ويروس كرونا در آس��يا، اروپا و 
امريكاي شمالي مخابره شده، سازمان بهداشت جهاني 
در س��طح جهان وضعيت اضطراري اعالم كرده است. 
تاكنون وي��روس كرونا جان بيش از 200 نفر را گرفته 
است. بيش از 7000 مورد ابتال به كرونا تاكنون گزارش 

شده است.
ادوارد مويا، كارشناس ارشد بازار در موسسه »يورك« 
گفت: امسال شاهد تحوالت مثبتي بوديم از جمله اينكه 
سودآوري شركت ها افزايش يافت و امريكا و چين نيز به 

فاز نخست توافق بر سر مسائل تجاري رسيدند.
وي با اش��اره به احتمال كاهش بيشتر رشد اقتصادي 
چي��ن با توجه به ش��يوع ويروس كرون��ا گفت اكنون 
همه چيز بستگي به اين دارد كه دولت چين چه زماني 
موفق به مهار اين ويروس ش��ود و تجارت خارجي اين 

كشور تا چه حد تحت تاثير ويروس كرونا قرار گيرد.
اگر چه در حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري 
س��رانجام دو اقتصاد بزرگ جهان ب��ه توافقي اوليه بر 
سر آتش بس رسيدند و نخس��ت وزير چين با سفر به 
واشنگتن به همراه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
فاز نخس��ت توافق را امضا كرد اما ممكن اس��ت رشد 
اقتصادي چين در صورت تشديد وضعيت فعلي مجددا 
كاهش پيدا كند.چين پذيرفته است كه در ازاي برداشته 
شدن تعرفه اضافي روي محصوالت وارداتي اين كشور 
از امريكا، خريد بيشتري از امريكا داشته باشد تا كسري 
تراز حساب تجاري دو كشور به نفع امريكا كاهش پيدا 
كند.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز 
با ريزش 0.5۴ درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 
97.183 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 

معادل 1.0379 دالر اعالم شد.
روابط امريكا با اروپا نيز س��ر مس��ائل تجاري كماكان 
متشنج است و پس از آنكه امريكا با تحريم پروژه انتقال 
گاز روسيه به آلمان باعث تنش زايي جديدي با متحدان 
اروپايي خود شد، اكنون برخي از منابع خبري از تهديد 
ش��دن اروپا به وضع تعرفه واردات��ي روي خودروهاي 
ساخت اين منطقه توسط امريكا خبر داده اند. امريكا 
با فرانسه بر سر اليحه جنجالي ماليات ديجيتالي كه 
به عقيده امريكايي ها شركت هاي بزرگ اين كشور را 
بيش از ديگران قرباني مي كند اختالف نظر جدي دارند. 
طبق گفته يك منبع ديپلماتيك، ترامپ در گفت وگو با 
امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه موافقت كرده تا 
دو طرف فعال تهديدات متقابل تعرفه اي خود را عملي 
نكنند.استفان اينس، استراتژيست بازارهاي آسيايي 
در موسسه »اكسي تريدر« گفت: نرخ برابري ارزهاي 
اروپايي در برابر دالر به رشد اقتصادي جهان حساسيت 
دارد و خوش بين��ي به حل و فص��ل اختالفات تجاري 
باعث تقويت موضع ارزهاي اروپايي در برابر اسكناس 
سبز خواهد ش��د.در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، 
همچنين هر دالر با 0.67 درصد كاهش به 108.3557 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا 
به ازاي 1.۴9۴8 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري 

دالر معادل 6.9366 يوآن چين اعالم شد.

 با ادامه ترس از ويروس مرگبار 
بازار طال هفته جاري داغ مي ماند

همچنين در نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز،   تحليلگران 
و معامله گران با اش��اره به تداوم نگراني هاي اقتصادي 
ناشي از ش��يوع ويروس كرونا در چين و گسترش آن 
به كشورهاي ديگر، به افزايش قيمت طال در معامالت 

هفته جاري خوش بين بودند.

به گزارش ايس��نا، ابهامات مالي كه با ش��يوع س��ريع 
ويروس كرونا در چين به وجود آمده اس��ت، از تقاضا 
براي طال به عنوان دارايي امن حمايت مي كند. بسياري 
از اقتصاددانان نگران گس��ترش شيوع اين بيماري در 
سراسر چين و كندي رشد اقتصادي اين كشور هستند 

كه اقتصاد جهاني را هم متاثر خواهد كرد.
فيليپ فالين، تحليلگر گروه پرايس فيوچرز در اين باره 
گفت: تصور مي كنم نگراني ها نسبت به ويروس كرونا 
ادامه پيدا خواهد كرد و به دليل نگراني هاي اقتصادي 
در چين و تعطيلي شهرهاي بزرگ و كارخانه هاي اين 
كشور و تاثير آن روي اقتصاد چين، نگراني هايي درباره 
خروج س��رمايه از بازارهاي مالي وجود خواهد داشت 
و در براب��ر چنين وضعيتي، تقاضا ب��راي طال افزايش 
پيدا مي كند.كوين گريدي، رييس شركت فونيكس 
فيوچرز به كيتكونيوز گفت: بازار طال در حال حاضر به 
دليل افزايش شمار مبتاليان به ويروس كروناي جديد 
و افزايش روزانه شمار تلفات آن با افزايش تقاضاي خريد 
روبه روست.در نظرسنجي كيتكونيوز از كارشناسان 
وال استريت، 17 نفر شركت كردند كه 1۴ نفر معادل 
82 درصد افزايش قيمت و س��ه نفر معادل 18 درصد 
كاهش قيم��ت طال را پيش بيني كردن��د و هيچ راي 

خنثي وجود نداشت.
در اين بين، 995 نفر در نظرسنجي آنالين كيتكونيوز 
از سرمايه گذاران ش��ركت كردند كه 687 نفر معادل 
69 درصد افزايش و 163 نفر معادل 16 درصد كاهش 
قيم��ت را پيش بين��ي كردند در حالي ك��ه 1۴5 نفر 
معادل 15 درصد نظري نداشتند.در نظرسنجي هفته 
گذشته 59 درصد كارشناسان وال استريت و 67 درصد 
سرمايه گذاران به افزايش قيمت طال راي داده بودند. 
بهاي معامالت آتي طال در بازار امريكا روز جمعه يك 
دالر و 30 س��نت معادل 0.1 درصد كاهش پيدا كرد و 
در 1587 دالر و 90 س��نت بسته شد با اين حال براي 
كل هفته حدود 0.6 درصد و ب��راي ژانويه حدود 3.8 
افزايش نش��ان داد.كالين سيژينسكي، استراتژيست 
ارشد در شركت مديريت سرمايه SIA در گفت وگو با 
كيتكونيوز گفت: ريسك هاي مربوط به شيوع ويروس 
كرونا همچنان عامل موثر بر بازار خواهد ماند و به همين 
دليل طال ممكن است تا محدوده 1600 تا 1610 دالر 
صعود كند. طال در باالي م��رز 1500 دالر از حمايت 
قوي برخوردار است.جان وير، يكي از مديران شركت 
»والش تريدينگ« هم انتظار دارد قيمت طال از شيوع 
اين ويروس مرگبار كه سايه بزرگي روي بازارها افكنده 

است، حمايت شود.
جورج گرو، مديركل شركت آربي سي اظهار كرد: طال 
نه تنها به دليل ش��يوع اين وي��روس بلكه تحت تاثير 
برگزيت و استيضاح رييس جمهور امريكا و اخبار مربوط 

به اقتصاد كه س��رمايه گذاران مالي را نگران مي كند، 
صعود قيمت پيدا خواهد كرد.به گفته افش��ين نوابي، 
مدير معامالت ش��ركت  ام كي اس، خريداران چيني 
ممكن است هفته جاري پس از پايان تعطيالت سال 
نوي چيني به ب��ازار برگردند و طال در محدوده 15۴5 
تا 1595 دالر معامله ش��ود. اگر طال از مرز 1600 دالر 
عبور كند مي تواند تا سطح 1611 كه اوايل ژانويه تحت 
تاثير افزايش تنش هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه به آن 

صعود كرده بود، پيشروي كند.
در اين بين، اوله هانسن، مدير استراتژي كاال در شركت 
ساكسو بانك گفت: نسبت به افزايش روند قيمت طال در 
كوتاه مدت خوش بين نيست زيرا از عملكرد طال در طول 
يك هفته پر از ابهام مايوس شده و به نظر مي رسد بازار 

نيروي صعودي خود را از دست داده است.
به گزارش رويترز، قيمت طال در معامالت روز جمعه 
افزايش يافت و در مسير ثبت بيشترين افزايش ماهانه 
در 5 ماه گذشته قرار دارد زيرا با وجود اطمينان بخشي 
سازمان بهداشت جهاني مبني بر تحت كنترل بودن 
ش��يوع ويروس كرونا، نگراني در مورد ركود اقتصادي 
ش��دت گرفته است.بر اس��اس اين گزارش، هر اونس 
طال در بازارهاي جهاني با 5 دالر و 93 س��نت افزايش 
1580.21 دالر فروخته شد. طال تاكنون در ماه جاري 
ميالدي 3.9 درصد افزايش ارزش داش��ته و در مسير 
ثبت بهترين عملكرد ماهانه از ماه اگوس��ت قرار دارد.

در همين حال، سازمان بهداشت جهاني روز پنج شنبه 
حالت فوق العاده براي شيوع ويروس كرونا اعالم اما با 
محدوديت هاي مس��افرتي در اين زمينه يا تجارت با 
چين مخالفت كرد. بر اس��اس آخري��ن آمار 213 نفر 
در چين جان خود را از دست داده و حداقل 22 كشور 
درگير اين بيماري شده اند.طال در زمان، بي ثباتي هاي 
سياسي و اقتصادي به عنوان منبع امن سرمايه گذاري 
در نظر گرفته مي شود و سرمايه گذاران، سرمايه هاي 

خود را به سوي آن سوق مي دهند.

 آينده بازار بيت كويين
در خبري ديگر، قيمت بيت كوين در روزهاي گذشته 
با ركورد از ميانگين قيمت 200روز اخير به سوي مرز 
معامله هر بيت كوين به ارزش 10هزار دالر حركت كرد 

هرچند موفق به عبور نشد.
به نظر مي رس��د بيت كوين بهترين ماه ژانويه خود را 
در چند س��ال اخير از نظر افزاي��ش قيمت ثبت كرده 
و ب��ه زودي احتمااًل قيمت بيت كوي��ن مي تواند پنج 

رقمي شود.
بر اساس ش��اخص هاي قيمتي بيت كوين كه توسط 
»كوين دس��ك« ارايه ش��ده اس��ت، در ح��ال حاضر 
بيت كوي��ن در باالترين نقطه دامن��ه قيمتي خود در 

ماه هاي اخير قرار دارد و در حال حاضر به قيمت 9350 
دالر نيز معامله مي شود. اين امر به معناي رشد سنگين و 
30 درصدي قيمت بيت كوين از روز يك ژانويه تا بيست 
و نهم ماه ژانويه اس��ت. در روز آغازين ماه ژانويه قيمت 
بيت كوين 7 هزار و 160 دالر بود و تنها پس از چهار هفته 

به 9 هزار و 350 دالر رسيده است.
اگر اين افزايش قيمت تا 31 ماه ژانويه، يعني تنها دو روز 
ديگر با همين س��رعت رشد خود را ادامه دهد يا حتي 
در نقطه كنوني خود بايستد، بهترين شروع سال جديد 
ميالدي را از س��ال 2013 تاكنون تجربه خواهد كرد. 
قيمت بيت كوين در ماه ژانويه س��ال 2013 رشد 5۴ 

درصدي را تجربه كرد.
از س��ال 2015 تا س��ال 2019 همواره در آغاز س��ال 
نو ميالدي به ش��كل دومين��و واري ارزش بيت كوين 
سيري نزولي داشته و در 5 سال گذشته كاهش قيمت 
بيت كوين و ماه ژانويه به يكديگر گره خورده بودند. اما 
حاال در ژانويه س��ال 2020 با رشد خيره كننده ارزش 
بيت كوين و آناليز داده هاي تحليلي كه نش��ان قطعي 
از عدم س��قوط قيمت اين رمز ارز دارد، در حال به جا 
گذاش��تن دومين آغاز برتر س��ال نو ميالدي بر تابلو 
ركورد ها براي خود اس��ت.در هفته آغازين ماه جاري 
قيمت بيت كوين به پايين ترين حد خود نزديك شد و 
به 6850 دالر رسيد. اما پس از آن و با باال گرفتن تنش ها 
در و تح��والت مربوط به آن ارزش اي��ن رمز ارز از روند 
نزولي شش ماهه خود خارج شد و دوباره به دامنه 8000 
دالري قيمت ها وارد شد.در همان زمان نيز با باال گرفتن 
تنش ها بسياري از تحليلگران بازار بيت كوين، اين رمز 
ارز را منطقه امن و سوددهي براي سرمايه گذاري پيش 
بيني كردند و از رش��د احتمالي قيمت بيت كوين در 
آينده اي نزديك خبر داده بودند.البته تنها دليل افزايش 
با ش��يب تند قيمت بيت كوين را تحوالت خاورميانه 
نمي توان دانست. در كنار اين امر شيوع ويروس كرونا 
در چين را نيز مي توان از عوامل تاثيرگذار جدي بر قيمت 
اين رمز ارز نام برد. البته به عقيده برخي از تحليلگران 
داليل ديگري خارج از تحوالت اجتماعي و سياسي و 
اقتصادي روز جهان نيز بر اين جهش قيمتي تاثير دارند.

با توجه به اينكه به نظر مي رسد تاريخ مي خواهد بارها 
و بارها خود را تكرار كند؛ نمي توان عبور از سد قيمتي 
ژوئن 2019 را آنچنان دور از تصور دانس��ت. در ژوئن 
2019 ارزش بيت كوين به 13 هزار و 808 دالر رسيد و 
تحليلگران بازار بر اين عقيده هستند كه به هيچ عنوان 
نمي توان احتمال افزايش و فراروي قيمت بيت كوين از 

اين ركورد را تا ماه مه 2020 با قاطعيت رد كرد.
در حال حاضر نموداره��اي تكنيكال حركت قيمت 
بيت كوي��ن را باالتر از دامنه مقاوم��ت رواني 10 هزار 

دالري نشان مي دهند.

 پس از كاهش خطر فيشينگ حساب هاي بانكي با استفاده از رمزهاي دوم 
پويا، اين بار كالهبرداران به سراغ ساير روش هاي مجرمانه رفته اند، به طوري 
كه زنگ خطر سرقت اطالعات كارت هاي بانكي توسط »اسكيمرها« به 

صدا درآمده است.
 به گزارش ايرنا، بازار سارقان اينترنتي كه از طريق فيشينگ اقدام به سرقت 
اطالعات بانكي مشتريان و خالي كردن حساب هايشان مي كردند، كساد 
شده است. اما سارقان و كالهبرداران كه كوتاه نيامده و »در صورت مواجه 
شدن با درهاي بسته، تالش مي كنند از پنجره وارد شوند« در حال روي 

آوردن به ساير روش هاي خالقانه مانند »اسكيمينگ« هستند.
در سرقت با اسكيمر، دستگاه مخصوصي روي كارت خوان نصب مي كنند و 
سپس فروشنده كه كارت خوان را پشت پيشخوان قرار داده، كارت مشتري 
را روي آن مي كش��د، رمز نيز توسط فروش��نده وارد مي شود و به همين 
سادگي تمام اطالعات فرد در اختيار سارق قرار مي گيرد.كالهبرداران بعد 
از دريافت اطالعات كارت فرد با خواندن اطالعات نوار مغناطيسي كه در 
پشت كارت بانكي قرار دارد، نسبت به تهيه كپي از كارت اقدام كرده و از آن 
در تراكنش هاي بعدي استفاده مي كنند.برخي از سارقان نيز توسط دوربين 
كوچكي كه باالي دستگاه خودپرداز نصب كرده اند، رمز مشتري را سرقت 

كرده سپس اقدام به كپي كردن كارت وي با دستگاه اسكيمر مي كنند.

 دشواري نظارت بر ۷.۸ ميليون كارتخوان ثابت و سيار در كشور 
شمار كارت خوان ها در شبكه اقتصادي كشور به شدت در حال افزايش است 
به طوري كه در آبان  امسال شمار آنها به هفت ميليون و 830 هزار دستگاه 

رسيد.كارتخوان هاي فروشگاهي در آبان ماه سهم 76.9 درصدي از مجموع 
ابرازهاي پذيرش فعال سيستمي را به خود اختصاص داده بودند؛ سهم بازار 
ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي از تمام ابزارهاي فعال در شبكه پرداخت 

آبان نيز حدود 10.7۴ و 12.37 درصد بوده است.
همچنين تعداد 321 ميليون و 763 هزار عدد انواع كارت بانكي تا پايان 
آبان ماه در كش��ور صادر شده كه نش��ان مي دهد به ازاي هر ايراني، 3.86 
عددكارت بانكي وجود دارد.تعداد زي��اد كارتخوان ها نظارت بر عملكرد 
آنها را دشوار مي كند، هر چند به صورت دوره اي از آنها بازرسي مي شود، 
اما امكان سوءاستفاده از آنها وجود دارد. مشكل عمده اي كه در نظارت بر 
كارتخوان ها وجود دارد مربوط به كارتخوان هاي سيار است كه در گوشه 
خيابان ها يا قطارهاي مترو مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.با توجه به عدم 
نظارت بر آنها و عدم آشنايي مردم با سازوكار ايمني كارتخوان ها، امكان 
تقلب و اسكيمينگ در آنها وجود دارد. راهكار مقابله با اين تخلف، استفاده 
از كارت هاي بانكي هوشمند اس��ت كه در صورت استفاده از آنها، ميزان 
اسكيمينگ به صفر خواهد رسيد.شبكه بانكي كشور و پرداخت از طريق 
پايانه هاي فروش براي كارت هاي مگنتي )فعلي( طراحي شده كه تغيير 
آن براي استفاده از كارت هاي اس��مارت طوالني و زمانبر است، زيرا بايد 

زيرساخت ها و نرم افزارها تغيير كنند.
با توجه به ق��رار گرفتن در دوران تحريم در انتق��ال فناوري هاي مربوط 
به كارت هاي اس��مارت و هوش��مند، محدوديت هايي وجود دارد. البته 
تصميمات الزم توس��ط بانك مركزي براي رفع اين مش��كالت و ايجاد 

زيرساخت ها اخذ و به شبكه بانكي ابالغ شده است.

متخص��ص ح��وزه بانك��داري الكتروني��ك تصريح ك��رد تقنين و 
مقررات گذاري و آموزش و پژوهش در اين حوزه 2 مش��كل و معضل 
اساسي است كه براي توسعه حضور فناوري در صنعت بانكي بايد مورد 

توجه قرار بگيرند.
به گزارش ستاد خبري بانكداري الكترونيك؛ محمدحسين دري با بيان 
اينكه، بانكداري الكترونيك جديدترين فناوري صنعت بانكداري است، 
افزود: در تمام دنيا فناوري ها براي اين به وجود مي آيند تا مشكلي را حل 
كنند و اگر اين خاصيت را نداشته باشند و پرونده هاي كالهبرداري در 

اين حوزه شكل بگيرد، ديگر نمي توان آن را فناوري ناميد.
وي افزود: به طور كلي هرچه در نظام اداري كش��ور به س��مت حذف 
كاغذها رفته و س��امانه هاي تجارت الكترونيك را گس��ترش دهيم، 
به مبارزه با فس��اد و افزايش شفافيت كمك كرده ايم كه در نهايت به 

جلوگيري از بسياري از مفاسد و اختالس ها خواهد انجاميد.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه يكي از مهم ترين حوزه هايي كه بايد به 
سمت تكنولوژيك شدن با سرعت و شتاب حركت كند، حوزه بانكداري 
اس��ت، تصريح كرد: هرچه صنعت بانكداري در ايران مدرن تر شده و 
كاغذبازي از آن حذف شود، فس��اد كاهش پيدا خواهد كرد و جرايم 

مختلف اقتصادي نيز در نتيجه آن اُفت خواهد كرد.
دري با بيان اينكه بانكداري الكترونيك به مبارزه با پولشويي و جلوگيري 
از فرار مالياتي كمك خواهد كرد، گفت: بانكداري الكترونيك همزمان 
در حوزه خدمات رس��اني، داراي ويژگي هاي منحصربه فردي مانند 
س��رعت و ايمن بودن شبكه است و به كاهش هزينه هاي بانك ها نيز 

كمك مي كند.اين كارشناس بانكداري الكترونيك يكي از نكات مغفول 
مانده در كنار توس��عه خدمات بانكداري الكترونيك و تقويت امنيت 
شبكه بانكي را، امنيت رفتاري كاربران و مشتريان عنوان كرد و افزود: 
اين دو نظام ايمن يعني امنيت شبكه بانكي و امنيت رفتاري كاربران 
بايد در كنار يكديگر تقويت شوند و مكمل هم باشند. صرف امنيت شبكه 
كافي نيست و همزمان بايد به امنيت رفتاري كاربر نيز توجه شود. وي 
از بانك ها خواست تا به تقويت فرهنگ بانكداري الكترونيك و استفاده 

ايمن از خدمات بانكداري الكترونيك كمك كنند.
اين مدرس دانش��گاه خاطرنشان كرد: ايران از نظر رتبه بندي جهاني 
در ارايه خدمات بانكداري الكترونيك جزو برترين كشورها در جهان 
محسوب مي شود و در كنار امنيت شبكه بايد به موضوع فرهنگ سازي 

در اين خصوص نيز توجه شود.
دري، دو مش��كل و چالش اصلي در بانك��داري الكترونيك را تقنين 
و مقررات گ��ذاري و آموزش و پژوهش عنوان ك��رد و گفت: اگر قصد 
موفقيت و رشد در بانكداري الكترونيك را داريم، بايد به طور جامع به 
اين دو مشكل بپردازيم زيرا آنها بسترساز موفقيت در اين حوزه هستند.

اين كارشناس بانكداري الكترونيك تصريح كرد: الزم است تا فعاالن 
و انديشمندان در كنار مسووالن حوزه بانكداري الكترونيك، قوانين و 
مقررات جامعي را مطابق و هم خوان با نظام بومي بانكي كشور تدوين 
كنند. البته اين قوانين و مقررات نبايد تنه��ا ترجمه قوانين ايزوها و 
استانداردهاي بين المللي باشند و بايد به طور كارآمد قوانين در راستاي 

تقويت حضور فناوري در حوزه بانكي گام برداشته شود.
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 وضعيت پيش بيني بودجه 
۹ بانك دولتي در سال ۹۹

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس رقم بودجه 9 بانك دولتي در سال آينده 

را حدود 116 هزار ميليارد تومان اعالم كرد.
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با ايِبنا 
با اشاره به درآمدها و هزينه هاي لحاظ شده براي 
بانك ها در اليحه بودجه 99 كل كشور، گفت: در 
اين راستا تعداد 9 بانك دولتي طبقه بندي شده، 
كه 2.3 درصد از كل بودجه شركت هاي دولتي، 
بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در 

اليحه بودجه 99 است.
وي با بيان اينكه درآمد پيش بيني شده براي اين 
9 بانك حدود 116 هزار ميليارد تومان اس��ت، 
افزود: اين ميزان حدود 9.3 از س��رجمع درآمد 
شركت هاي دولتي را تشكيل مي دهد كه در اين 
قسمت معادل 9.5 درصد نيز هزينه ها پيش بيني 
شده است.جعفرزاده ايمن آبادي با تاكيد بر اينكه 
مهم ترين عامل موثر در افزايش درآمدها مربوط به 
تغيير قابل مالحظه در حجم ارايه خدمات است، 
تصريح كرد: رشد درآمدها براي افزايش اعطاي 
تس��هيالت و كاهش درآمدها مربوط به حذف 
بخشي از درآمد سال هاي قبل است. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، در پاسخ به اين سوال كه 
چرا برخي بانك ها حجم ارايه خدمات بيشتري 
دارند؟ گفت: بيشتر بودن تكاليف در حوزه اعطاي 

تسهيالت دليل اين موضوع است.

راهكار جديد دولت ونزوئال 
براي دالر نخريدن مردم!

دولت ونزوئال براي مقابله ب��ا تقاضاي روزافزون 
ارزه��اي خارجي مي خواه��د از كاالهايي كه بر 
حس��ب ارزهاي ديگ��ر فروخته ش��وند ماليات 

سنگيني بگيرد.
به گزارش رويترز، تورم ش��ديد و كاهش پياپي 
ارزش پول ملي در ونزوئال باعث ش��ده اس��ت تا 
بس��ياري از مردم اين كش��ور ترجيح دهند در 
مب��ادالت روزانه خود به منظ��ور حفظ ارزش از 
ارزهاي خارجي به ويژه دالر استفاده كنند. دولت 
به منظور مقابله با تقاضاي باالي خريد ارز در اين 
كش��ور تصميم گرفته است تا 25 درصد ماليات 
از كاالهايي بگيرد كه به جاي بوليوار بر حس��ب 
ارزهاي ديگر معامله ش��وند. اين ماليات جدا از 
ماليات بر ارزش افزوده 16 درصدي اين كش��ور 

است كه پيش تر نيز اعمال مي شد.
تا سال گذشته معامله ارزهاي خارجي در ونزوئال 
به جز با مجوز دولت كامال ممنوع بود اما نيكالس 
مادورو، رييس جمهور اين كشور در راستاي اصالح 
نظام ارزي اين كشور تصميم گرفت سال گذشته 
اين ممنوعيت را بردارد. با اين حال دولت تاكنون 
نتوانسته جلوي كاهش بيش��تر ارزش بوليوار و 
افزايش تقاضا براي خريد ارزهاي خارجي را در اين 
كشور بگيرد. خوان كاستيلو، وكيل امور مالياتي 
گفت: با اين تصميم دولت خريد با استفاده از دالر 

پرهزينه تر از قبل خواهد شد.
اين مصوبه دولت ب��ه تاييد كنگره ونزوئال كه در 
اختيار مخالفان دولت اس��ت نرسيده اما دولت 
موافقت نهاد ش��وراي قانون گذاري كه دولت در 
سال 2017 تاسيس كرد را كسب كرده است. با 
وجود آنكه اكنون استفاده از دالر در تراكنش هاي 
روزمره در ونزوئال مس��اله اي بس��يار رايج است، 
قيمت گذاري ها در اين كش��ور هن��وز عمدتا بر 
حسب بوليوار صورت مي گيرد.پيش تر خبرگزاري 
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه خود در بانك مركزي 
ونزوئال مدعي شده بود كه ذخاير ارزي اين كشور 
تقريبا تمام شده و اين كش��ور اكنون تنها 800 
ميليون دالر ذخيره ارزي به ش��كل نقد و 200 
ميليون دالر به ش��كل دارايي هاي نقدش��ونده 
دارد. در صورتي كه اين ادعا صحيح باشد، ذخاير 
 ارزي ونزوئ��ال اكنون كمتر از ث��روت 215۴ نفر 

در رده بندي ثروتمندان جهان خواهد بود!

نقش فناوري و بانكداري 
اسالمي در توسعه مالزي ۲۰۲۰

بر اساس چشم انداز بازار كار 2020، صنعت فناوري 
و بانكداري اسالمي نقش بزرگي در اقتصاد داخلي 

مالزي ايفا خواهد كرد.
به گزارش پورتال بانكداري اسالمي، آژانس كاريابي 
رندستاد مالزي در يك گزارش تحليلي اظهار داشت: 
بر اساس چش��م انداز بازار كار 2020 مالزي، انتظار 
مي رود صنعت فناوري و بانكداري اس��المي نقش 
بزرگي در اقتصاد داخلي اين كشور ايفا كند. مالزي به 
عنوان مركز رشد و توسعه بانكداري اسالمي در سطح 
جهاني محسوب مي شود و در زمينه مالي اسالمي نيز 

قطب جهاني به شمار مي آيد.
بر اساس اين گزارش، دولت مالزي صنعت بانكداري 
اسالمي را به عنوان كانون اصلي رشد و پيشرفت در 
اقتصاد اين كشور به رسميت شناخته است و صنعت 
فناوري را نيز به عنوان يكي از محرك هاي برجسته 
در زمينه توس��عه اقتصادي مالزي در سال جديد، 

معرفي كرده است.
رندستاد افزود: مالزي محل مناسبي براي ايجاد مراكز 
ارايه دهنده خدمات مش��ترك در حوزه بانكداري 
و فناوري به شمار مي آيد لذا با ساير كشورها مانند 
هند، براي جذب ش��ركت ها در زمينه ايجاد مراكز 
بزرگ عملياتي و انجام تحقيقات توسعه اي رقابت 
مي كند.در اين گزارش آمده است: بسياري از رهبران 
مشاغل به دنبال فناوري هاي اسالمي هستند كه آنها 
را در هدايت پروژه هاي تحول ديجيتال كمك كند و 
در نهايت منجر به افزايش كارايي و مزيت هاي رقابتي 
در آنها شود. در همين راستا، بسياري از مديران ارشد 
حوزه فناوري، با در دست داشتن بودجه هاي كالن 
مامور ش��ده اند كه از اين طريق، س��طح بهره وري و 

درآمدزايي خود را ارتقا دهند.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از صعود قيمت ها در سال جاري

رشد 140 درصدي بازار  بورس 
گروه بورس| محمد امين خدابخش|

ب��ازار س��رمايه در 11 ماه اخير رش��د قابل توجهي 
را ش��اهد بوده و در طول اين مدت توانس��ته ضمن 
جهت دهي به سيل نقدينگي و جلوگيري از ورود آن 
به بازارهاي موازي مثل ط��ا و ارز، نقش مهمي در 
مهار اثرات مخرب افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور 
ب��ازي كند.  در طول اين مدت رش��د اقبال عمومي 
نسبت به بازار سرمايه كه بر پايه اختاف ارزش بازار 
شركت ها با ارزش تحليلي و رونق بازارهاي جهاني 
سبب شد تا شاهد افزايش ارزش بازار بورس تهران 
683 هزار ميليارد تومان به بيش از هزار و 549 هزار 

ميليارد تومان در پايان روز گذشته باشيم.
در طول اين مدت بازده شاخص كل بورس تهران در 
حالي به حدود 140 درصد در آخرين روز معاماتي 
هفته گذشته رسيده كه بسياري از سرمايه گذاران 
در روزهاي ابتدايي سال حتي با فرض در نظر گرفتن 
تداوم رونق تا پايان سال جاري، تصور حصول چنين 
بازدهي را مفروض نمي دانس��تند. اين بازده دور از 
انتظار در حالي كسب شده كه بسياري از آحاد جامعه 
با تاثير پذيري از سوددهي بازار سرمايه جلب اين بازار 
شده اند. اخبار واصله از كارگزاري ها همچنان داللت 

بر تقاضاي زياد براي كسب كدهاي بورسي دارد. 
طي اي��ن دوره ارزش معامات در بورس تهران از 4 
هزار ميليارد تومان در روز گذشته و تقريبا هفته هايي 
را مي گذرانيم ك��ه ارزش معامات در آنها به حدود 
20 هزار ميليارد تومان مي رسد. اين در حالي است 
كه در ابتداي سال مقياس قيمت ها به حدي بود كه 
تنها با ثبت معاماتي به ارزش هزار و پانصد ميليارد 
تومان در روز، صحبت از رونق بازار س��هام به ميان 
مي آمد و پس از س��ال هاي تيره قبل از جهش ارزي 
بسياري به همين ارقام هم راضي بودند.  با اين حال 
بازدهي 140 درصدي شاخص بورس كه به معناي 
افزايش حدودا متناس��ب ارزش اين بازار با رقم ياد 
شده، به اين معنا نيس��ت كه رشد قيمت در تمامي 
نمادها به اين حدود محدود بوده است. در حال حاضر 
نمادهايي در اين بازار معامله مي شوند كه قيمت آنها 
نس��بت به ابتداي س��ال بيش از 5 تا 6 برابر افزايش 
يافته و بس��ياري همين حاال هم ب��ا اميد به افزايش 
بيشتر قيمت در آنها، همچنان اقدام اعمال تقاضاي 
خريد در اين نمادها مي كنند. اين نمادهاي پرتعداد 
كه عمدتا در گروه هاي كوچك بازار نيز قرار دارند به 
دليل رشد قيمت حباب گونه از ابتداي سال تاكنون 
شرايطي را پديد آورده اند كه بسياري را بر آن داشته 
تا با دوري جستن از تحليل و تكيه بر بخت و اقبال، 
اقدام به ريسك پذيري در بازار سرمايه كنند و نه تنها 
به رشد شتابان قيمت ها دامن بزنند بلكه با افزايش 
نقدينگي تحت اختيار خ��ود عما ماهيت عملكرد 

سايرين را در بازار سرمايه دگرگون كنند. 
عواملي از اين دست س��بب شده تا بررسي پيشينه 
رشد قيمت در بازار سهام توجه به عواملي پيش روي 
آن نسبت به گذش��ته از اهميت بيشتري برخوردار 

شود. 
در همي��ن زمينه »تعادل« به منظور بررس��ي بهتر 
داليل رشد بازار ضمن گفت وگو با مرتضي كوشكي 
عوامل رشد قيمت ها در بازار سرمايه را از ابتداي سال 
مورد توجه قرار داد و ضمن اشاره به اهميت جهش 
قيمت ارز در دو س��ال گذشته گفت: بازار سرمايه از 

ابتداي سال تاكنون رشد قابل توجهي را شاهد بوده 
است. اگر بخواهيم داليل و عوامل اين افزايش قيمت 
را به خوبي بررس��ي كنيم حتما بايد وقايع رخ داده 
در س��ال گذش��ته را نيز مورد توجه قرار دهيم. وي 
ادامه داد: رشد امروز بازار س��هام بودن شك ريشه 
در وقايع س��ال 97 دارد. در اين سال افت چشمگير 
قيمت ريال ايران ش��رايطي را ب��ه وجود آورد كه به 
موجب آن بر اقبال مردم به بازار سرمايه مواجه شد. 
در اين س��ال رش��د قيمت ارز از محدوده كمتر از 5 
هزار تومان به حدود 18 هزار تومان س��بب شد تا به 
شكلي غير منتظره سود تحليلي شركت ها افزايش 
يابد. اين افزايش اگرچه درابتدا تا حد زيادي تحت 
تاثير مس��ائل رواني بود و نتوانس��ت قيمت سامانه 
نيم��ا را همگام با ب��ازار ارز افزايش دهد اما به حدي 
بود كه بتواند دوره اي از رونق را در آن سال به وجود 
بياورد. با اين حال در ميانه سال 97 رشد مورد بحث 
تداوم نيافت و به دليل افت قيمت كاالهاي اساسي 
به آغاز يك دوره از اصاح چن��د ماهه انجاميد. اين 
مساله همزمان شدن با پايان حباب ارز در بازار آزاد 
كه س��قوط قيمت ارز را از محدوده 18 هزار تومان 
به كانال 11 هزار تومان در پي داشت. به دنبال اين 
اتفاق رشد بهاي س��هام تنها بر پايه خوش بيني نيز 

ديگر توجيهي نداشت.
 اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه به تحليلي شدن 
نگاه بازار در پايان سال 97 اشاره كرد و در خصوص 
خوش بيني ش��كل گرفته در اين دوره زماني افزود: 
در ادامه با فروكش كردن جو منفي در بازار و نزديك 
شدن قيمت ها در س��امانه نيما به واقعيات بازار ارز، 
خوش بيني به سود سازي شركت ها در سال جاري 
افزايش يافت و با پاي��ان بهمن ماه دور تازه رونق در 
بورس و فرابورس آغاز شد. در اين زمان دلگرمي به 
موثر واقع نش��دن تحريم ها در جريان اصلي فروش 
ش��ركت ها به خصوص نمادهاي ب��ا درآمد دالري 
ش��رايطي را به وجود آورد كه تداوم ورود نقدينگي 
به بازار س��رمايه منتهي ش��د. اين رويه سبب شد تا 
نيمه سال جاري شاهد رشد تقريبا بي وقفه قيمت ها 
باشيم. كوشكي در خصوص تداوم تاثير قيمت ارز بر 
رشد نمادهاي بازار گفت: اگر بخواهيم تاثير قيمت 
ارز بر تداوم رش��د قيمت ها در سال جاري را بررسي 
كنيم، بايد توجه داش��ته باشيم كه از بعد ارزندگي، 
رشد بازار تقريبا تا سطح 350 هزار واحدي شاخص 
كل با واقعيات فعلي بازار ارز همخواني داشته است. با 
اين حال تداوم رشد قيمت ها در بازار سهام در شرايط 
فعلي از شيب بيشتري نسبت به واقعيات عملياتي 

شركت ها برخوردار است.
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در ادامه به س��طح 
ارزندگي ب��ازار در مقطع فعلي اش��اره كرد و ضمن 
بررس��ي نگاه بنيادي در حال حاضر گفت: حقيقت 
اين است كه در حال حاضر بازار در بسياري از نمادها 
گران قيمت است. افزايش شيب رشد قيمت ها سبب 
شده تا اهداف قيمتي كه تحليلگران براي سال آتي 
در نظر گرفته بودند و وقوع آن را از زمان تحليل براي 
مثال بيش از يك سال يا يك سال و نيم مي دانستند 
فقط در عرض چند ماه محقق شوند. اگرچه چنين 
شرايطي مس��لما موجب خوشحالي سرمايه گذاران 
خواهد بود، ب��ا اين حال اين نگران��ي را نيز به ميان 
مي آورد كه ن��گاه عجوالنه بازار ب��ه افزايش هر چه 

بيشتر قيمت ها تا كجا تداوم خواهد داشت.

 كمرنگ شدن ريسك ها در مواجهه با رونق
اين فعال بازار سرمايه در ادامه به نقش ريسك هاي 
سيستماتيك اشاره كرد و از كاهش توجه بازار به اين 
عامل سخن گفت. به گفته كوشكي طي دو سال اخير 
اگرچه شاهد آن بوده ايم كه بازار روزهاي منفي را در 
مواجهه با تغيير موئلفه هاي موثر بر فضاي سياسي 
و اقتصادي شاهد بوده اس��ت، اما ذكر اين نكته نيز 
ضروري است كه بازار در طول اين مدت رفته رفته 
از توجه خود به اين ريسك ها كاسته و هر چه بيشتر 
رونق ادامه يافته است، از اتخاذ تصميمات هيجاني 
كاسته است. در همين هفته هاي اخير در حالي كه 
بازار سرمايه با خبر ترور سردار شهيد قاسم سليماني 
مواجه شد و بسياري از نوحقيقي ها و سرمايه گذاران 
كم تجربه مبادرت به فروش دارايي هاي خود كردند، 
ش��اهد آن بوديم كه بس��ياري از فع��االن قديمي و 
باتجربه بازار بدون توجه به افزايش ريسك رويا رويي 
نظامي بر س��رمايه خود در ب��ازار افزودند و روزهاي 
منفي ب��ازار را به مثابه فرصت خري��د تلقي كردند. 
همين امر نشان دهنده آن است كه در شرايط فعلي 
ريس��ك هاي سياس��ي و به طور كلي سيستماتيك 
نس��بت به گذش��ته رنگ باخته اند و بدنه موثر بازار 
توجه چنداني به آنها نمي كند.  كوشكي در خصوص 
س��يل نقدينگي وارد شده به بازار س��رمايه و اثرات 
آن گفت: رشد شتابان قيمت ها و وفور نقدينگي در 
وضعيت فعلي شرايطي را موجب شده كه در آن توجه 
به موئلفه هاي بنيادي جاي خود را به تحليل بر اساس 
ورود نقدينگي داده است. اين شرايط سبب مي شود 
تا بسياري از سرمايه گذاران به جاي آنكه سود سازي 
فعلي و پتانسيل هاي آتي شركت را مورد توجه قرار 
دهند، تنها با تكيه بر سرعت رشد قيمت  نمادها در 

كوتاه مدت اقدام به س��رمايه گذاري كنند. مس��لما 
چنين شرايطي س��بب خواهد ش��د كه با فروكش 
كردن هيجان و منطقي شدن شرايط بازار در ادامه 
اين بخش از سرمايه گذاران به اشتباه خود پي ببرند 

و با عدم ارزندگي دارايي هاي خود مواجه شوند. 

 جذاب اما پر ريسك
 وي در خص��وص جذابي��ت ب��ازار س��هام گفت: به 
عنوان يك فعال بازار س��رمايه، فكر مي كنم كه اين 
بازار هميش��ه جذاب اس��ت، چرا كه ب��راي فعاالن 
تقريبا حرفه اي بازار هميش��ه فرصت كس��ب سود 
از بازار وجود دارد. با اين حال بايد توجه داش��ت كه 
جذابيت نبايد به اين مفهوم در نظر گرفته ش��ود كه 
هر سهامي بدون تحليل موئلفه هاي بنيادي ارزش 
س��رمايه گذاري دارد. باي��د توجه داش��ت كه بازار 
سرمايه از آن جهت كه نمادهاي بسياري را در خود 
جاي داده است، حتي در زمان ركود كلي بازار نيز از 
فرصت خالي نيس��ت و هر سرمايه گذاري كه بينش 
كافي را در اين زمينه داش��ته باشد، لزومي به ترك 
هيجاني بازار نخواهد ديد. در حال حاضر نمادهايي 
در بازار وجود دارند كه نسبت قيمت به درآمدشان 
حتي با در نظر گرفتن سود سال هاي بعد نيز منطقي 
نيست. بنا بر اين اگر سرمايه گذاران در شرايط فعلي 
اقدام به خريد س��هامي مي كنند كه صرفا به سبب 
جريان نقدينگي به بازار در حال رش��د اس��ت، بايد 
بدانند كه ريسك بااليي را نسبت به نمادهاي ديگر 

تجربه مي كنند. 

  فرصت سوزي در بحث عرضه هاي اوليه
كوشكي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به وظيفه 
اصلي بازار س��رمايه كه تامين مالي منابع مورد نياز 
ش��ركت ها در جهت توسعه اس��ت آيا بازار سرمايه 

توانسته، از نقدينگي وارد شده به معامات اين بازار 
در جهت تامين مالي شركت ها استفاده كند يا خير، 
گفت: مسلما جواب اين سوال منفي است. طي 11 
ماه طي شده از سال جاري تقريبا هيچ شركت مهمي 
نتوانس��ته نقدينگي اين ب��ازار را در جهت افزايش 
س��رمايه از محل آورده نقدي جذب كند، مضاف بر 
آنكه تعداد و اندازه شركت هاي عرضه شده در برهه 
زماني كنوني هيچ تناس��بي با ميزان نقدينگي وارد 

شده به بازار ندارد.
وي ادامه داد: نزديك به 700 نماد در اين بازار معامله 
مي شود. بايد توجه داشت كه تمامي اين شركت ها 
نمي توانند به طور مداوم رشد كنند. منطقي نيست 
كه در اين ش��رايط براي جذب وارد شده تنها روي 
نمادهاي موجود در بازار س��رمايه حساب باز كرد. 
يكي از بهتري��ن راه هاي ج��ذب نقدينگي در حال 
حاضر افزايش تع��داد عرضه هاي اولي��ه آن هم در 
شركت هايي است كه از حجم عظيمي برخوردارند 
و مي توانند اثرات مخرب نقدينگي در بازار را تقليل 

دهند. 
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان تصريح كرد: طي 
ماه هاي اخير از حيث وجود نقدينگي و جذابيت در 
بازار اين امكان وجود داشت كه نزديك به 20 تا 30 
شركت بزرگ روانه بازار شود با اين حال در اين مدت 
شاهد بوديم كه نه تنها هيچ شركتي عرضه نشد بلكه 
ش��ركت هاي موجودي كه نيازمند تامين نقدينگي 
بودند نيز اقدام به افزايش سرمايه از محل آورده هاي 
نقدي نبوده اند. در حال حاضر اين مسووليت بر دوش 
دولت و سازمان بورس است كه با اتخاذ تدابير الزم 
اقدام به عرضه اوليه هاي ب��زرگ كنند تا هم منابع 
موجود در مسير مولد و انجام تامين مالي در اقتصاد 
به مصرف برسند و هم از رشد حباب گونه قيمت در 

بسياري از نمادها جلوگيري شود. 

يك كارشناس بازارسرمايه بررسي كرد 

مزاياي حضور نقدينگي در بازار سهام نسبت به ساير بازارها
تامين مالي ارزان و سريع صنايع، جلوگيري از داللي و 
سوداگري در اقتصاد، افزايش سواد مالي جامعه و نيز 
نقدشوندگي باال از جمله مزاياي س��رمايه گذاري در 

بازار سهام است.
به گزارش ايِبنا، ابراهيم خليلي با اش��اره به تداوم رشد 
قيمت سهام شركت ها و در پي آن صعود شاخص بورس 
گفت: با فروكش كردن ريسك هاي سياسي، اين روزها 
بدون شك جريان نقدينگي كه بدون وقفه به سمت بازار 
سهام در حركت است، مهم ترين عامل تداوم رشد اين 

بازار به شمار مي آيد.

اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص داليل حركت 
نقدينگي به سمت بازار سهام اذعان داشت: ركودي كه 
در ساير بازارها حاكم است يكي از عمده داليل اين اتفاق 
است. ضمن اينكه طي چند ماه گذشته افزايش قيمت ها 
در ساير بازارها از جمله مس��كن، ارز، طا و خودرو به 
گونه اي بوده كه اين بازارها از ظرفيت رشد و سودآوري 

الزم براي سرمايه گذاران برخوردار نيستند.
وي اضافه كرد: البته بايد به اين بازارها سيستم بانكي 
را هم اضافه كرد كه س��ود تعلق گرفته به سپرده ها به 
ميزاني جذاب نيست كه نقدينگي جذب بانك ها شود،  

به همين دليل اين روزها و در ش��رايط كنوني اقتصاد 
كشور بازار س��رمايه از ظرفيت و بهانه هاي الزم براي 
سرمايه گذاري و سودآوري برخوردار است و در نتيجه 
مي بينيم كه اين نقدينگي به سمت اين بازار در حركت 
بوده و موجب تداوم رش��د قيمت ها و شاخص بورس 
شده است. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: هرچه 
نقدينگي به سمت بازار س��هام ورود پيدا كند، از چند 
جهت مي تواند براي اقتصاد كش��ور خبر خوبي باشد. 
نخست اينكه فلس��فه اصلي بازار سرمايه تامين مالي 
ارزان، شفاف و سريع صنايع و بنگاه ها است كه اين اتفاق 

با ورود نقدينگي به سمت تاالر شيشه اي خواهد افتاد. 
وي گفت: از سوي ديگر حضور نقدينگي در بازار سهام 
موجب مي شود تا سوداگري و داللي در ساير بازارها به 
حداقل برس��د و از اين جهت نيز اقتصاد كشور از ورود 

نقدينگي به سمت بورس و بازار سهام نفع خواهد برد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اذعان داشت: عاوه بر 
اين، بازار سهام تنها بازاري اس��ت كه سرمايه گذاري 
در آن نياز به داش��تن دانش و اطاعات از ساير بازارها 
است و همين موضوع به بلوغ اقتصادي و افزايش سواد 
مالي جامعه كمك مي كند. وي گفت: نكته قابل توجه 

ديگر در خصوص مزاياي حضور در بازار سرمايه براي 
سرمايه گذاران، قدرت نقدشوندگي باالي سهام نسبت 
به ساير بازارها است كه مي توان از آن به عنوان ويژگي 

ممتاز اين بازار نسبت به ساير بازارها ياد كرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اضافه كرد: يكي ديگر 
از ويژگي هاي اين روزهاي بازار س��هام اين اس��ت كه 
س��هامداران حقيقي بيش از حقوقي ه��ا در اين بازار 
فعالي��ت دارند كه بر اين اس��اس بايد ت��اش كنيم با 
فرهنگ سازي و اطاع رساني مناسب موجب ماندگاري 

اين نقدينگي در بازار سهام شويم.
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 ضرورت نگاه بنيادي
به پتروشيميايي ها 

شركت هاي ش��يميايي  جزو سهم هاي بنيادي 
بازار تلقي مي ش��وند كه معيارهاي ارزشمندي 
داشته و سهامداران مي توانند بر سودسازي آنها 

حساب باز كنند.
به گزارش بورس نيوز، محسن موسوي كارشناس 
ب��ازار س��رمايه در خصوص س��رمايه گذاري در 
سهم هاي شيميايي ها اظهار كرد: ماهيت صنعت 
پتروشيمي به گونه اي بوده كه مي تواند سودآوري 
بااليي را عايد س��هامداران خود و حتي اقتصاد 
كند و از طرفي ديگر، اوضاع اين صنعت نشانگر 

وضعيت اقتصادي كشور است.
وي ادامه داد: گروه شيميايي حاضر در بورس جزو 
شركت هاي بنيادي بوده كه سود واقعي، تقسيم 
س��ود و ارزش بااليي را دارا هس��تند ضمن آنكه 
اين گروه به لحاظ قدرت تجاري باالي آن، دچار 
نوسانات كمتري به نسبت ساير گروه هاي بورسي 
هستند. موس��وي بيان كرد: سهامداران نبايد از 
اين كنته غافل شوند كه پتروشيمي ها طرح هاي 
توس��عه اي متعددي را در دستور كار داشته و در 
پلنت ها و شركت هاي جديد سرمايه گذاري هاي 
متنوعي را انجام داده كه مي تواند در آينده براي 
سهامداران ارزشمند باشد ضمن آنكه هيچگاه 
نبايد پتانسيل رشد اين صنعت را فراموش كرد. 
اين كارشناس بازارس��رمايه در رابطه با مناسب 
بودن مي��زان حجم و فروش پتروش��يمي ها در 
ش��رايط تحريم عن��وان كرد: با توج��ه به اينكه 
هزينه هاي نقل و انتقال و جابه جايي ارز افزايش 
پيدا كرده در حال حاضر مشكل حادي گريبانگير 
اين گروه  نشده و از س��وي ديگر، اگر برداشت از 
ميادين نفتي با كاهش مواجه شده نيز تنها دليل 

آن، برودت هوا بوده كه آن نيز موقتي است.

تجديد ارزيابي
تنها راه  براي فرار از ورشكستگي

با توجه به زيان انباشته خودرويي ها تجديد ارزيابي 
دارايي ها مي تواند راه حلي مناسب براي برون رفت 

از مشكات اين شركت ها باشد.
علي رض��ا قدرتي در خصوص اقبال س��هامداران 
نس��بت به خودروي ها به بورس نيوز اظهار كرد: 
يك��ي از محرك هايي كه در 6 ماهه دوم س��ال در 
خودرويي ها در جريان بوده بحث افزايش سرمايه 
از مح��ل تجدي��د ارزيابي ها با توجه به س��اختار 
صورت هاي مالي اين شركت ها است. وي ادامه داد: 
همانطور كه مي دانيم ساختار مالي خودرويي ها به 
هم ريخته بوده و زيان انباشته بااليي دارند و بيشتر 
اين شركت ها مشمول ماده 141 قانون تجارت و 
ورشكستگي هستند و بايد هرچه سريع تر نسبت 
به كاهش سرمايه يا افزايش سرمايه براي خروج از 
ماده 141 اقدام كنند. اين كارشناس بازارسرمايه 
عنوان كرد: يكي از راه هاي برون رفت از اين حالت، 
با توجه به تركيب سهامداري اين شركت ها تجديد 
ارزيابي هست كه مي تواند هرچه سريع تر اجرايي 
شود، مديران خودرويي نيز به اين راه حل عاقه مند 
بوده و خبر هاي خوبي به بازار س��رمايه منعكس 
خواهد شد. وي در خصوص توصيه به سهامداران 
اذعان كرد: سرمايه گذاران متناسب با شرايط بازار 
ريسك پذيري خود را محك زننده ضمن آنكه بايد 
از توصيه هاي مشاورين استفاده كرده و با توجه به 
رشد خيره كننده بازار طي 2 سال اخير و افزايش 
برخي از س��هم هاي كوچك شايد ريسك در حال 
حاضر باال باشد. اين كارشناس بازار سهام در ادامه 
تصريح كرد: انتخاب تك سهم اشتباه بوده و بايد 
به س��وي متنوع كردن پورتفوي گام برداش��ت و 
توصيه مي شود سهامداران بين 10 تا 15درصد از 
پرتفوي خود را به سهم هاي پرريسك اختصاص 
دهند و مابقي را به س��هم هاي با پتانسيل بنيادي 
قوي اختصاص دهند. قدرتي خاطرنش��ان كرد: 
صنايع فلزي، معدني حتي پتروشيمي و پااليشي 
از پتانسيل بسيار خوبي برخوردارند، تقسيم سود 
اين ش��ركت ها خوب بوده و روند سودآوري توليد 
و فروش آنها طي ماه هاي گذش��ته روند معقول و 
مناسبي را طي كرده و مي تواند كمك كند تا افزايش 

نرخ ارز ضرري به سهامداران نرساند.

 نقدينگي 
بورس را  ترك نمي كند

ش��ركت هاي بزرگ ب��ا عرضه اولي��ه مي توانند 
عطش تقاضاي بازار را پاسخ داده و از اصاح بازار 
جلوگيري كنند. حامد فاح جوشقاني كارشناس 
بازارسرمايه در خصوص پيش بيني بازار به بورس 
نيوز اظهار كرد: با توجه به روند نقدينگي و تورمي 
كه وجود دارد بازار رون��د صعودي خود را حفظ 
خواهد كرد؛ سهم ها ممكن بوده تا ارزش بيشتري 
پيدا كنن��د و بيش از ارزش واقعي خود توس��ط 
سهامداران معامله شوند اما؛ بااين حال بازار مثبت 
خواهد بود و احتمال نوسان بازار و افزايش حجم 
معامات وجود دارد. وي در ادامه با اشاره به نياز 
بازار به عرضه اولي ها براي به تعادل رسيدن اذعان 
كرد: با توجه به اينكه روند معامات برخي سهم ها 
منطقي نيست، ممكن هست حباب ايجاد كند 
و اين به نفع بازار نيس��ت، بهترين راه حل در اين 
شرايط عرضه اوليه توس��ط شركت هاي بزرگ 
بوده، چراكه ش��ركت هايي كه عرضه متناسب 
دارند مي توانند عطش تقاضاي پول س��رگردان 
را پاس��خ دهند. اين كارش��ناس بازار سرمايه با 
اشاره به شرايط اقتصادي كشور و عدم تحركات 
بازار هاي موازي تصريح كرد: پول در بازار خواهد 
ماند و با خروج نقدينگي مواجه نخواهيم بود اما 
اگر معامات بازار منجر به تامين مالي در بخش 
توليد نشود فاقد ارزش خواهد بود و اين به عهده 
مسووالن بورس و آنهايي است كه هولدينگ ها را 
مديريت مي كنند كه عرضه جديد داشته باشند.

صنايع پيشرو در بازار سرمايه كدامندكروناي چين به جان وال استريت امريكا افتاد
ميانگين شاخص هاي عمده وال استريت روز جمعه بيش از 1.5 درصد 
فروريخت. هفته گذشته، بدترين هفته وال استريت در 6 ماه اخير بود.

 شيوع گسترده ويروس كرونا، داده هاي منتشر شده از اقتصاد امريكا و 
اطاعات ضد و نقيض از درآمد شركت ها، نگراني ها درباره رشد اقتصاد 

جهان را افزايش داده است.
بر اساس گزارش رويترز، شاخص S&P500، هفته گذشته بيشترين 
كاهش يك روزه را از اكتبر 2019 تاكنون تجربه كرد. اين ش��اخص 
وضعيت 500 ش��ركت بزرگ در بورس اياالت متحده امريكا را نشان 
مي دهد. شاخص SPX نيز بيش از 3 درصد فروريخت و با پايين ترين 
ميزان آن در ماه ژانويه بس��ته ش��د،  چرا كه زنجيره عرضه جهاني به 
دليل ش��يوع ويروس كرونا دچار اختال و كس��ب وكارهاي مختلف 

گرفتار شده اند.
 ايرالي��ن دلتا، 2.68 درص��د از ارزش خود را اين هفته از دس��ت داد. 
3.17 درصد از ارزش گروه ايرالين هاي امريكا نيز بعد از آنكه شركت ها 

تمام پروازهاي شان به چين را لغو كردند، از دست رفت.
رويترز درباره تاثيرات اقتصادي ويروس كرونا مي نويسد: »اقتصاددان ها 
مي ترسند كه ويروس كرونا تاثيري بزرگ تر از سندرم تنفسي حاد سال 
2003 داشته باشد. اين بيماري بين سال 2002 و 2003 شايع بود و 
حدود 800 نفر را كشت. 33 ميليارد دالر نيز به اقتصاد جهان خسارت 
زد. ترس از اثر گسترده تر ويروس كرونا به اين دليل است كه حاال سهم 

چين از اقتصاد جهان بسيار بزرگ تر از آن زمان است.«
شركت هاي نفتي در هفته گذشته معامات جهاني، يكي از بزرگ ترين 

گروه هاي زيان ده بودند. غول هاي نفتي اگزون موبيل و شورون كرپ، 
هر كدام بيش از 4 درصد افت ارزش داشتند.

تمام اينها در حالي اس��ت كه داده هاي اقتصادي كه هفته گذش��ته 
از اقتصاد امريكا منتش��ر ش��د، نش��ان از افزايش مداوم هزينه هاي 
مصرف كننده در ماه دس��امبر داش��ت. در حالي كه سود دستمزدها 
نشان گر رشد متوسط مصرف در ميان سرمايه گذاري هاي تجاري است. 
همين مساله نگراني هاي مربوط به رشد اقتصاي را افزايش داده است.

»مايكل اوريورك«، استراتژيست اصلي بازار در مركز تجاري جانز در 
استمفورد به رويترز مي گويد: »ما بيشتر هفته گذشته را با خوش بيني 
نس��بت به بازار امريكا سپري كرديم، اما سرانجام تمام آنها در آخرين 
روز معامات هفته محو شد. مردم باالخره به نگراني افتادند.« او ادامه 
مي دهد: »اين ويروس قصد دارد كه به اقتصاد جهان ضربه سنگيني 
بزند و سرمايه گذاران در اياالت متحده امريكا، تازه متوجه آن شده اند.«

شاخص صنعتي داوجونز اين هفته بيش از 603 واحد يا 2.09 درصد 
فروريخت. اين شاخص وضعيت 30 ش��ركت بزرگ صنعتي امريكا 
را نش��ان مي دهد. ش��اخص SPX بيش از 58 واحد ي��ا 1.77 درصد 

فروريخت. شاخ نزدك 3 هزار و 225 واحد فروريخت.
 S&P500 شاخص داو در كل هفته، 2.5 درصد سقوط كرد. شاخص
2.1 درصد از ارزشش را از دست داد. شاخص نزدك 1.8 درصد سقوط 
كرد. هر دو شاخص هاي داو و S&P500 بدترين عملكرد خود از اوايل 
آگوست 2019تاكنون را داشتند. سهام شركت ويزا نيز 4.44 درصد 

سقوط كرد.

به گفته يك كارشناس بازار سرمايه گروه خودرو، بانك و ديگر گروه هايي 
كه نسبت به ساير گروه ها رشد كمتري را تجربه كردند به دليل پايين 

قيمت ها براي سرمايه گذاران جذاب خواهد بود.
در چهار روز معامات هفته  گذش��ته، ش��اخص بورس 15 هزار و 
928 واحد افزايش داشت؛ ش��اخص كل در پايان روز چهارشنبه 
)2 بهمن ماه( با عدد 411 هزار و 211 واحد به معامات پايان داد 
كه اين رقم در روز چهارش��نبه )7 بهمن م��اه( به عدد 427 هزار و 

139 واحد رسيد.
ارزش بورس تهران در هفته اي كه گذش��ت 16 هزار و 418 ميليارد 
ريال بود كه در مقايسه با هفته گذشته 16 درصد افزايش را تجربه كرد.

همچنين در معامات هفته گذشته بازار سرمايه نمادهاي بانك تجارت، 
بانك ملت، فوالد مباركه اصفهان، پااليش نفت اصفهان و سايپا در گروه 

نمادهاي پربيننده قرار داشتند.

  بيمه بازار سرمايه نسبت به تنش هاي سياسي
در همين راس��تا اميرعلي اميرباقري ارزيابي خ��ود از روند معامات 
بورس در هفته اي كه گذشت را اينگونه بيان كرد: در بازار هفته گذشته 
همچنان ش��اهد ادامه ورود جريان نقدينگي و سرمايه حقيقي ها به 

سمت بازار سرمايه بوديم.
وي ادامه داد: در روند كنوني معامات، جريان خريد از سوي حقيقي ها 
در حال انجام اس��ت ك��ه اين روند از چند هفته گذش��ته با ورود پول 
حقيقي ها به گروه خودرو آغاز سپس اين جريان نقدينگي به سمت 

گروه بانكي، فلزي و معدني متمايل شد.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: تمايل ورود نقدينگي در بازار به 
سمت نمادهايي بود كه از رشد كلي بازار جا ماندند و كماكان از ريسك 

كمتر و بازدهي بيشتر برخوردارند.
وي گفت: انتظار مي رود اين روند به مرور به تعادل برسد و در آن نقاط 
مي توان تحليل كرد كه آيا همچنان ورود سرمايه حقيقي ها به بازار ادامه 

دارد يا خير و جهت آن به كدام سمت است.
اميرباق��ري توصيه خود ب��ه س��رمايه گذاران را اينگونه بي��ان كرد: 
سرمايه گذاران بايد در انتخاب سهام و سرمايه گذاري به سمت نمادهايي 
پيش روند كه در چند وقت اخير رشد كمتري را در روند صعودي بازار 

تجربه كردند.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، اين نمادها از ريسك كمتري براي 

سرمايه گذاري و نيز در زمان بازگشت بازار برخوردارند.
وي به عواملي كه باعث ورود سرمايه گذاران حقيقي به بازار سرمايه شد 
اشاره و بيان كرد: در اوج تنش مسائل سياسي به لحاظ نظامي و امنيتي 
اتفاقي براي كشور رخ نداد كه اين موضوع نشان مي دهد بازار سرمايه 
نسبت به تنش هاي سياسي بيمه ش��ده و انتظار مي رود اين جريان 

نقدينگي كماكان حضور خود را در بازار حفظ كند.
اين كارشناس بازار سرمايه پيش بيني خود از روند معامات بازار سرمايه 
درهفته جاري را اين گونه بيان كرد: اين هفته بازار متعادل تري نسبت 
به هفته گذشته خواهيم داشت و جريان نقدينگي حقيقي ها به سمت 

اين بازار ادامه دار است.



تشكلها6اخبار

چرا سهم معدن از توليد ناخالص داخلي ناچيز است

حلقه محدود دولتي ها در معادن
تعادل |

اي�ران از ظرفيت هاي عظيم معدن�ي برخوردار 
است؛ با اين وجود سهم اين بخش از توليد ناخالص 
داخلي بسيار ناچيز و در حدود يك درصد برآورد 
مي شود. بسياري از ظرفيت هاي معدني كشور 
بدون متول�ي مانده ان�د. دولت، س�ازمان هاي 
توسعه اي همچون ايميدرو، شركت هاي دولتي 
و شبه دولتي و نهادهاي عمومي، نقش اثرگذاري 
بر معادن كش�ور دارند. اين حلقه بسته دولتي 
زمينه ايجاد ان�واع رانت ه�اي اطالعاتي، مالي 
و مديريتي را فراهم آورده اس�ت. بدون ترديد 
با ت�داوم اين رون�د انحص�اري در فعاليت هاي 
معدني، زمينه اي براي گس�ترش فساد، كاهش 
بهره وري و جلوگيري از رش�د و توس�عه بخش 
خصوصي توانمند، فراهم مي شود. در همين حال 
بخش خصوصي واقعي و توانمن�د نيز در حوزه 
فعاليت هاي معدني، حضور بسيار كمرنگي دارد. 
واگذاري مالكيت معادن به افراد حقيقي و حقوقي 
غيرقانوني است، اما از دولت انتظار مي رود با ساير 
روش ها، بهره برداري از معادن را به افراد متقاضي 

واجد شرايط واگذار كند.

براس��اس گزارش منتش��ر ش��ده از سوي س��ازمان 
پژوهش هاي مجل��س، در مجموع بي��ش از 10 هزار 
معدن در كش��ور، پروانه بهره برداري دارند. از مجموع 
مع��ادن داراي پروانه بهره برداري ياد ش��ده، حدود 6 
هزار معدن فعال هستند و 5 هزار معدن باقي مانده نيز 
غيرفعال يا در حال تجهيز و آماده سازي هستند. معادن 
داراي پروانه اكتشاف و گواهي كشفي نيز وجود دارند كه 
هنوز به زنجيره توليد وارد نشده اند. بنابراين بايد اذعان 
كرد كه بخش عمده اي از پتانسيل هاي معدني كشور 
بالاستفاده هستند. سهم ناچيز كمتر از يك درصدي 
معدن در توليد ناخالص داخلي كشور نيز مويد همين 
نكته است. در همين حال از ميان معادن ياد شده، پروانه 
حدود 50 معدن )كه عموما جزو معادن بزرگ هستند( 
به نام س��ازمان هاي توسعه اي و ش��ركت هاي دولتي 
است. پروانه بهره برداري ساير معادن بزرگ و متوسط 
نيز به نام بخش خصوصي و به ط��ور خاص در اختيار 
شركت هاي شبه  دولتي قرار دارد. درمجموع مي توان 
گفت سياست دولت در رابطه با معادن بزرگ موجود 
كه پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان ها و شركت هاي 
دولتي اس��ت، قابل دفاع اس��ت؛ به طوري كه دولت با 
عقد قراردادهاي استخراج و فروش و براساس ماده 35 
قانون رفع موانع توليد، اقدام به واگذاري بهره برداري از 
معادن به بخش خصوصي مي كند. با وجود سياس��ت 
قابل قبول دولت در بخش بهره برداري از معادن بزرگ، 
سياست هاي آن در تعريف پهنه هاي اكتشافي و انجام 
عمليات اكتشافي با ابهام رو به رو است. درنتيجه اين 
سياست هاي اش��تباه نيز، بخش خصوصي به حاشيه 

رانده شده است. 
حال با توجه به اينكه ذخاير قطعي معدني شناسايي 
شده كشور براساس آخرين آمار وزارت صمت، بيش از 

50 ميليارد تن برآورد مي شود و از سوي ديگر، براساس 
آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت، در سال گذشته 
از ظرفيت اس��مي 727 ميليون تني معادن كش��ور، 
حدود 460 ميليون تن ماده معدني اس��تخراج شده 
است، مي توان اذعان كرد كه سهم قابل توجهي از اين 
ظرفيت، بالاستفاده مانده است. همچنين با وجودي كه 
رقم استخراج از معادن در سال گذشته، محدود بود، اما 
اين ميزان در مقايسه با سال هاي پيش تر افزايش يافته 
است. به عنوان مثال، ميزان استخراج اسمي از معادن در 
سال 97 در مقايسه با سال 96، رشد بيش از 20 درصدي 
داشته است. در چنين ش��رايطي اين پرسش مطرح 
مي شود كه اگر شرايط براي حضور بخش خصوصي، 

مهيا بود، آيا امكان افزايش اين سهم وجود نداشت؟ 

   چالش هاي واگذاري محدوده هاي معدني
تاكنون امكان مشاركت جدي بخش خصوصي توانمند 
در زنجيره ارزش فعاليت هاي معدني به ويژه در حلقه 
اكتشافات معدني ايجاد نشده است. عدم سياستگذاري 
يكپارچه براي بخش اكتشاف و ضعف در انجام وظايف 
حاكميتي، فقدان اس��تانداردهاي مل��ي در زنجيره 
فعاليت هاي معدني، نقص قوانين و مقررات و تبديل 
شدن بخش��ي از معادن به كاالي سرمايه اي غيرمولد 
و رونق واس��طه گري را بايد از مهم ترين داليل ضعف 
در واگذاري محدوده هاي معدني به بخش خصوصي 
عنوان كرد. سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني، 
سازمان ايميدرو، ش��ركت تهيه و توليد مواد معدني، 
سازمان انرژي اتمي و وزارت نفت مسووليت فعاليت هاي 

اكتشافي را در كشور بر عهده دارند. عدم سياستگذاري و 
يكپارچگي فعاليت اين نهادها زمينه موازي كاري، عدم 
تقسيم وظايف و درنتيجه اتالف منابع كشور را فراهم 
كرده اس��ت. در چنين شرايطي، بخش خصوصي نيز 
تمايلي به ورود در حلقه نخس��ت فعاليت هاي معدني 
را ندارد و بخش خصوصي توانمندي در حوزه اكتشاف 

منابع معدني شكل نگرفته است.
فقدان استانداردهاي ملي براي فعاليت هاي اكتشافي 
منجر به افزايش ريس��ك فعاليت معدني ش��ده است 
و تماي��ل س��رمايه گذاران داخلي و خارج��ي را براي 
س��رمايه گذاري و تمايل بانك ها و موسس��ات مالي را 
براي قبول مجوز معدني به عنوان ضمانت كاهش داده 
است. عدم رعايت استانداردهاي اكتشاف منابع معدني 
همچنين موجب ش��ده تا عمليات اكتشاف به صورت 
ناقص انجام شود و ظرفيت هاي معدني كشور يا پنهان 
باقي بماند يا از مسير قانوني مورد بهره برداري قرار نگيرد. 
همچنين براس��اس ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون 
معادن )مصوب 1392(، واگ��ذاري پهنه ها و مناطق 
اميدبخش معدني به وزارت صمت واگذار شده است. در 
عين حال امكان هر نوع تصميم گيري با مصوبه شوراي 
عالي معادن براي واگذاري معادن و محدوده هاي معدني 
وجود دارد. در حال حاضر، س��ازمان هاي توسعه اي و 
شركت هاي تابعه آن اقدام به انجام عمليات اكتشاف 
و اخذ مجوز معادن كرده اند و وظايف حاكميتي دولت 
در زمينه مطالعات اوليه، شناسايي و پيجويي نمي شود. 
بنابراين درنتيجه اجراي اين مدل واگذاري پهنه هاي 
اكتشافي، زمينه اي براي عدم مشاركت بخش خصوصي 

و جلوگيري از شكل گيري بخش خصوصي توانمند و 
داراي صالحيت براي فعاليت هاي اكتشافي در كشور 
پدي��د آمده اس��ت.  در همين حال پس از مش��خص 
شدن نقاط اميدبخش پهنه ها، شرايط يكساني براي 
تمامي متقاضيان فعالي��ت معدني در اين نقاط وجود 
ندارد و اغلب س��ازمان ايميدرو و شركت هاي تابعه آن 
اقدام به ادامه عملي��ات معدني و اخذ مجوز مي كنند. 
در نهاي��ت نيز بايد افزود با وج��ود نظارت ضعيف و در 
مواردي عدم اجراي قوانين و مقررات در راستاي ابطال 
مجوزهايي عمليات معدني براساس طرح هاي اكتشاف 
و بهره برداري، تعدادي از معادن به كاالهاي سرمايه اي 
غيرمولد تبديل شده اند كه صرفا از شخصي به شخص 
ديگر منتقل شده و فعاليت اقتصادي مولد روي آن انجام 
نمي شود. اين موضوع واسطه گري در بخش معدن را 
گس��ترش مي دهد و از رونق توليد و رشد فني و مالي 

بخش خصوصي، جلوگيري مي كند.

   راهكارهاي كاهش تصدي گري دولت 
بر معادن

براي كاهش تصدي گ��ري دولت در بخش معدن بايد 
امكان فعالي��ت بخش خصوصي از نخس��تين حلقه 
فعاليت هاي معدني فراهم ش��ود. چراك��ه در چنين 
شرايطي با ايجاد زمينه براي رقابت، موضوعاتي همچون 
نوآوري، فناوري، بهره وري، و جذب سرمايه، مورد توجه 
قرار مي گيرند. از جمله راهكارهاي عملياتي براي تحقق 
اهداف ياد ش��ده مي توان به سياستگذاري يكپارچه و 
منسجم در بخش اكتشاف منابع معدني، اشاره كرد. 

اين سياست يكپارچه بايد با محوريت محوريت سازمان 
زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور انجام شود. 

در چنين ش��رايطي، ريس��ك فعاليت هاي اكتشافي 
كاهش مي يابد و بر جذابيت سرمايه گذاري براي بخش 

خصوصي در اين حوزه، افزوده مي شود. 
بنابراين انتظار مي رود بخشي از منابع حاصل از درآمد 
حقوق دولتي معادن به تجهيز سازمان زمين شناسي و 
انجام وظايف حاكميتي براي توليد اطالعات اكتشافي 

اختصاص يابد. 
راهكار ديگ��ر اعالم فراخوان عمومي ب��راي واگذاري 
پهنه ه��اي اكتش��افي و كمرنگ ك��ردن نقش دولت 
است. تقويت بخش خصوصي و كمك به ايجاد بخش 
خصوصي توانمند و صالحي��ت دار از نظر فني و مالي 
تنها با كاهش ميزان حضور س��ازمان ها و شركت هاي 
دولت��ي و نهاده��اي عموم��ي در فرآيندهاي معدني 
امكان پذير است. تكميل مطالعات پايه اي، شناسايي 
و پيجويي توسط دولت و قرار دادن اطالعات حاصل از 
اين مطالعات در اختيار بخش خصوصي صالحيت دار 
براساس قوانين و مقررات مي تواند موجب جذابيت ورود 
به فعاليت در حلقه هاي مختلف زنجيره فعاليت هاي 
معدن��ي و ش��كل گيري تدريجي بخ��ش خصوصي 

توانمند شود.
تقويت نظارت بر فعاليت هاي معدني و مجوزها نيز بايد 
مورد توجه قرار گيرد. مطابق با م��اده 8 قانون اصالح 
قانون معادن، دارندگان گواهي كشف بايد حداكثر ظرف 
يك سال پس از صدور گواهي كشف، درخواست خود را 
براي اخذ پروانه بهره برداري ذخيره معدني كشف شده، 
تسليم وزارت صمت كنند. عدم تسليم درخواست مزبور 
در مهلت مقرر موجب س��لب حق از آنان خواهد شد. 
بنابراين وزارت صمت بايد برمبناي اين ماده قانوني اقدام 
كرده و نسبت به اجراي قانون درباره اشخاص حقيقي 
و حقوقي كه به هر دليل صالحيت الزم را نداشته اند، 

مبادرت ورزند.
ايجاد ش��فافيت در رابطه با محدوده هاي اكتشافي و 
معادن كشور، چهارمين راهكاري است كه به كاهش 
تصدي گري دولت بر معادن منجر مي ش��ود. با توجه 
به اصل كلي دسترسي آزادانه شهروندان به اطالعات، 
وزارت صمت موظف اس��ت تا به صورت برخط ليست 
كليه محدوده هاي اكتش��افي، مع��ادن داراي پروانه 
اكتشاف، گواهي كشف و پروانه بهره برداري را به همراه 
مشخصات كامل آنها در دسترس عموم قرار دهد. در 
ادامه تبيين سازوكاري عادالنه، شفاف و قانوني براي 
واگذاري نق��اط اميدبخش پهنه ها، ض��روري به نظر 
مي رس��د. ماده 32 آيين نامه اجراي��ي قانون معادن، 
اختيار نامحدودي به دستگاه هاي اجرايي براي تعيين 
تكليف پهنه هاي اكتش��افي كش��ور داده است. با اين 
وجود اصالح اين آيين نامه ي��ا قانون معادن و محدود 
كردن اختيار دولت در تصميم گي��ري براي واگذاري 
معادن مي تواند نقش موثري در حضور بخش خصوصي 
داشته باشد. درنهايت نيز بايد تاكيد كرد كه تجديدنظر 
در برخي قراردادهاي اس��تخراج فروش معادن فعلي، 

ضروري است. 

رييس سازمان غذا  و دارو مطرح كرد

تصدي گري ها را به نظارت كاهش داده  ايم
نماين��دگان بخ��ش خصوصي در نشس��ت دوازدهم 
كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني 
تهران، در حضور رييس و مديران  كل س��ازمان غذا و 
دارو به مسائل و مشكالت اين حوزه پرداختند و از اين 
سازمان درخواست كردند به عنوان متولي حوزه غذا و 
دارو با تخريب هاي عامدانه و بي پايه اي كه عليه صنعت 
غذا رخ مي دهد، برخورد حقوقي مناسب داشته باشد. 
رضا شانه س��از رييس س��ازمان غذا و دارو از چگونگي 
حل و فصل مشكالت واحدهاي توليدي اين بخش گفت. 
وي تاكيد كرد شايعات مطرح شده در روزهاي اخير، 
صنعت غذا در داخل كشور را مورد هدف تخريب قرار 

داده و واقعيت ندارد.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، رييس و مديران كل 
س��ازمان غذا و دارو در اين جلس��ه توضيحاتي درباره 
ماجراي جنجالي آلوده بودن ش��ير توليدي در ايران 
به افالتوكس��ين ارايه دادند و با رد اي��ن اظهارنظرها، 
تاكيد كردند كه اينگونه شايعات تنها توليد و صنعت 
غذا در داخل كش��ور را مورد هدف تخريب قرار داده و 

واقعيت ندارد. 
در آغاز اين نشست رييس كميسيون كشاورزي و صنايع 
تبديلي اتاق تهران با تقدير از حضور رييس سازمان غذا 
و دارو و مديران كل اين سازمان در جمع فعاالن بخش 
خصوصي، عنوان كرد كه همكاري و همفكري نزديك 
اين نهاد با بخش خصوصي، مي تواند به بهبود فضاي 
كسب و كار و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي منجر شود 

كه انتفاع آن به كليت جامعه مي رسد.
احمدرضا فرشچيان با ابزار اميدواري نسبت به تداوم 
همكاري هاي دوجانبه بين اتاق و س��ازمان غذا و دارو 

گفت: اين همكاري به ويژه در روزهاي سخت اقتصاد در 
حال حاضر كه شرايط براي توليد و تجارت سخت شده 
است و همچنين برخي از روي ناآگاهي يا غرض ورزي 
مطالب��ي بيان مي كنند كه به توليد و صنعت كش��ور 
لطمه مي زند؛ الزم اس��ت بيش��تر و نزديك تر باشد و 
كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران اين 
آمادگي را دارد كه با س��ازمان غذا و دارو نشست هاي 
تخصصي بيشتر و متناوبي داشته باش��د. پس از اين 
سخنان، نمايندگان بخش خصوصي از صنعت غذا به 
بيان مش��كالت و معضالت خود كه مرتبط با سازمان 
غ��ذا و دارو اس��ت، پرداختند. ابتدا محم��د فراهاني، 
رييس هيات مديره انجمن واردكنندگان مواد غذايي و 
آشاميدني، به تشديد بوروكراسي هاي اداري در وزارت 
بهداشت به عنوان معضل بزرگي پيش پاي صنايع اين 
بخش اشاره كرد و در همين رابطه يكي از چالش ها را 
مربوط به كد IRC دانس��ت و خواستار افزايش مدت 

اعتبار اين كد براي متقاضيان شد.
س��يامك ش��هرياري، عض��و هيات مدي��ره اتحاديه 
صادركنندگان خشكبار، نيز با اشاره به اينكه باقي مانده 
سموم در برخي محصوالت توليدي در كشور، به معضلي 
بزرگ براي صادرات اين فرآورده ها تبديل شده است، 
از تدوين راهكارهايي براي رفع اين معضل از سوي اين 
تشكل خبر داد و آمادگي بخش خصوصي براي همكاري 
با سازمان غذا و دارو براي ساماندهي به واردات و مصرف 

سموم خطرناك را اعالم كرد. 
اميرهوش��نگ بيرش��ك، دبير انجمن صنفي صنايع 
روغن نباتي، نيز به سخت گيري ها براي واردات روغن 
خام به داخل كشور اشاره كرد و خواستار تهمديداتي 

براي تس��هيل در اين بخش شد. حس��ن فروزان فرد، 
رييس كميس��يون حمايت قضايي اتاق تهران، نيز در 
اين نشست، به نمايندگي از انجمن مديريت كيفيت 
ايران س��خناني ارايه كرد و با اش��اره ب��ه اينكه در اين 
تشكل، مطالعات و پژوهش ارزنده اي با موضوع حقوق 
مصرف كنندگان صورت گرفته، از آمادگي اين انجمن 

براي تعامل و همكاري با سازمان غذا و دارو خبر داد.

   شايعاتي براي تخريب توليد
رييس سازمان غذا و دارو نيز در اين نشست، هجمه هاي 
ص��ورت گرفته براي تخريب صنايع غذايي كش��ور را 
يك توطئه ج��دي عليه صنايع اين بخ��ش كه وي از 
آن به عن��وان موفق ترين بخش  اقتصادي كش��ور ياد 
كرد، دانس��ت و تاكيد كرد كه س��ازمان غ��ذا و دارو و 
وزارت بهداشت به طور جد پيگير دعاوي حقوقي عليه 
تخريب كنندگان و شايعه پراكنان است. رضا شانه ساز 
ب��ه ماجراي كيك هاي آلوده اش��اره ك��رد و افزود: در 
بازرس��ي هايي كه از واحدهاي توليدي صورت گرفت 
حتي يك مورد نيز كيك آلوده به قرص يافت نشد. در 
ماجراي شيرهاي آلوده به افالتوكسين نيز، متاسفانه 
برخي افراد ناآگاهانه دست به تخريب توليدات داخل 
زدند در حالي كه مصرف سرانه شير در كشور همچنان 
پايي��ن اس��ت و نياز داري��م كه فرهن��گ مصرف اين 
محصول را در كشور ارتقا دهيم. رييس سازمان غذا و 
دارو در ادامه، از برنامه هاي اين س��ازمان براي تفويض 
برخي اختي��ارات به بخش خصوصي خبر داد و گفت: 
ما معتقديم كه مسووليت محصوالت به صاحب پروانه 
باز مي گردد.  از اي��ن رو، در بخش مكمل هاي غذايي 

و داروي��ي تغيير پارادايم را آغ��از كرده ايم و نظارت بر 
توليدكنندگان اين بخش را به زمان ورود محصوالت 
در بازار مصرف س��وق داده ايم و اگر فردي نس��بت به 
حسن اعتمادي كه س��ازمان غذا و دارو به وي داشته، 
سوءاستفاده كند، با شديدترين جرايم مواجه خواهد 
شد. وي سپس سياست جديد س��ازمان غذا و دارو را 
برون سپاري برخي از وظايف اين سازمان عنوان كرد 
و گفت: در اي��ن رابطه نيز نيازمند كمك و مش��ورت 
بنگاه هاي اقتصادي و بخش خصوصي هستيم به ويژه 
آنكه در زمينه تدوين آيين نامه ها و ضوابط از نظرات و 

مشورت بخش خصوصي استقبال مي كنيم. 
شانه س��از همچنين در بخش ديگري از سخنانش، به 
مطالبه بخش خصوصي در زمينه كدهاي IRC اشاره 
كرد و اف��زود: مدت اعتبار اين كدها را فزايش خواهيم 
داد تا مشكالت واحدهاي توليدي در اين بخش برطرف 
شود. وي همچنين در اين نشست، از برخي تشكل هاي 
صنايع غذايي كه مشكالتشان را در اين نشست مطرح 
كردند، درخواست كرد تا در جلسات حضوري در دفتر 

وي نسبت به رفع اين مشكالت رسيدگي شود.

   حذف امضاهاي طاليي
مديركل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا 
و دارو نيز در اين جلس��ه، به موضوع ثبت مجدد اشاره 
كرد و با بيان اينكه انحصارهاي��ي در اين زمينه ايجاد 
شده بود، گفت: به دليل مشكالتي كه ثبت مجدد براي 
بسياري از بنگاه هاي توليدي ايجاد كرده بود، تمامي 
انحصاره��ا و حق امضاهاي طالي��ي را حذف كرديم و 
ديگر تفاوتي ميان توليدكننده و واردكننده وجود ندارد. 

محمدحس��ين عزيزي خبر داد كه طي سه ماه آينده 
بخش عمده اي از تصدي گري هاي سازمان غذا و دارو 
برچيده شده و صرفا فعاالن اقتصادي خود به انجام امور 
خواهند پرداخت، به اين ترتيب بنگاه ها خود اقدام به 
بارگذاري مدارك الزم روي سامانه سازمان غذا و دارو 
خواهد كرد و حتي كد IRC را نيز شركت ها از آن پس 
صادر مي كنند و مس��ووليت آن را مي پذيرند. به گفته 
وي، اعزام كارشناسان س��ازمان غذا و دارو به خارج از 
كشور براي بازرسي و تاييد شركت هاي شناخته شده 
و معتب��ر تامين كننده مواد و محص��والت بنگاه هاي 
تولي��دي و وارداتي ايران متوقف خواهد ش��د و براي 
تاييد ش��ركت هاي كمتر شناخته شده نيز از ظرفيت 

شركت هاي بازرسي بين المللي استفاده مي شود.

   بازنگري در نرخ تعرفه آزمايشگاه ها
مديركل آزمايش��گاه هاي مرجع كنترل غ��ذا و دارو و 
تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو نيز، در خصوص 
تعرفه هاي آزمايشگاه ها توضيحاتي داد. سيد محمود 
مسيحا هاش��مي با بيان اينكه تعرفه  آزمايشگاه هاي 
سازمان غذا و دارو مورد بازنگري و اصالح قرار گرفته، 
اف��زود: در گام بع��دي ب��ه دنبال اص��الح تعرفه هاي 
آزمايشگاه هاي مجاز و همكار هستيم. وي همچنين در 
ارتباط با موضوع باقي مانده سموم، به تجربه موفقي كه 
چندين آزمايشگاه مورد تاييد اتحاديه اروپا در ارتباط با 
صادرات پسته ايران داشتند، اشاره كرد و از آمادگي اين 
سازمان براي همكاري و همفكري با بخش خصوصي به 
ويژه كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، 

براي رفع مشكالت اين بخش خبر داد.

توسعه بدون حضور بخش خصوصي بزرگ امكان ندارد
اين روزها موضوعي خصوصي س��ازي در صنعت خودرو 
يكي از محل هاي مناقشه در بخش هاي مختلف اقتصادي 
و سياسي كشور است. مخالفان و موافقان اين امر هر كدام 
در تالش هستند كه افكار عمومي را نسبت به نظرات خود 
همراه كنند ولي سوال اينجا است كه آيا طبق اصول توسعه، 
مقوله خصوصي س��ازي در صنعت خودرو امري ضروري 
اس��ت يا نه؟ دكتر علي اكبر عرب م��ازار، فارغ التحصيل 
دانشگاه ميشيگان امريكا و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد 
بهشتي معتقد است يكي از موضوعات مورد توجه در اقتصاد 

اندازه شركت ها در روند توسعه است. وي با بيان اينكه در 
توسعه اقتصادي هر كدام از شركت هاي كوچك، متوسط 
و بزرگ بايد باشند و هر كدام هم يك نقشي دارند، گفت: 
شركت هاي بزرگ در اقتصاد مانند ستون هاي يك خيمه 
هستند كه در مقابل نوسانات استقامت مي كنند. عرب مازار 
معتقد است: شركت هاي بزرگ از يك ميزان به بعد ديگر 
اشتغال ايجاد نمي كنند بلكه اين شركت هاي كوچك و 
متوسط هستند كه اشتغالزايي مي كنند و لذا هر اندازه اي 
از شركت ها در روند توسعه يك نقشي دارد. وي افزود: نظام 

سياسي كشور بايستي براي اين موضوع برنامه ريزي كند. 
در دنيا در برخي از كشورها، به دليل ساختارشان به صورت 
طبيعي، شركت هاي بزرگ ايجاد شده ولي در برخي ديگر 
از كشورها مانند ژاپن، كره و چين دولت ها با برنامه ريزي 
شركت هاي بزرگ خصوصي را ايجاد كرده اند. عرب مازار 
گفت: ما در ايران كمتر ش��اهد حضور شركت هاي بزرگ 
خصوصي هستيم به همين دليل با كوچك ترين نوسانات 
ارزي، بسياري از شركت ها و كسب و كارها از بين مي رود 
چون شركت هاي كوچكي هس��تند. وي گفت: صنعت 

خودروسازي نيز همچون همين شركت هاي بزرگ است 
كه واحدهاي توليدي كوچك و متوسط بسياري از جمله 
قطعه س��ازان را در دور خود جمع كرده است. عرب مازار 
افزود: در كشورهاي مانند ايران دولت ها به دليل داشتن 
منابع نفتي هميشه به دنبال آن بوده اند كه نقش بزرگي را 
در اقتصاد بازي كنند. در نتيجه مديريتي به وجود آمده كه 
اجازه نمي دهد بخش خصوصي ايجاد و بزرگ شود. صنعت 
خودرو نيازمند بخش خصوصي بزرگ است كه بايد دولت 
بستر آن را مهيا كند. چرا كه با وجود چند شركت بزرگ 

دولتي، بخش خصوصي نمي تواند رقابت كند. وي در تبيين 
ريشه عدم خصوصي سازي صنعت خودرو گفت: خودرو 
در ايران چون كاسه اي براي دولت ها بوده است. دولت ها 
همواره دنبال منابعي بوده اند كه خارج از بودجه و نظارت 
مجلس در اختيار داشته باشند و خرج كنند. و لذا در گذشته 
خودروس��ازها عمال چنين كمكي را به دولت ها مي كرده 
اس��ت. وي در پايان تاكيد كرد: آن كساني كه در ساختار 
سياسي خودروسازي منافع دارند، اجازه خصوصي سازي 

را نمي دهند.
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 منابع مالي بسته حمايت
از صادرات نامشخص است

ايسنا| رييس كنفدراسيون صادرات ايران مي گويد: 
فعال منابع مالي اجراي بس��ته حمايت از توس��عه 
صادرات غيرنفتي تعيين نشده و مشخص نيست چه 
بخشي از اين بسته امكان اجرايي شدن تا پايان سال 
را دارد. محمد الهوتي با اشاره به ابالغ بسته حمايت 
از توس��عه صادرات غيرنفتي از سوي دولت، اظهار 
كرد: متاسفانه در شرايطي كه اين بسته در بودجه 
سال 1398 در نظر گرفته شده بود اما در نهايت در 
روزهاي ابتدايي بهمن ماه و در شرايطي كه كمتر از 
دو ماه تا پايان س��ال باقيمانده، ابالغ شد و به همين 
دليل احتماال اجراي آن با ابهاماتي روبرو خواهد بود. 
وي ادامه داد: يك��ي از اصلي ترين ابهام ها در اجراي 
اين بسته نحوه تامين منابع مالي الزم براي آن است. 
براساس اعالم دولت مبلغ كل اين بسته 780 ميليارد 
تومان خواهد بود كه چگونگي تامين و تخصيص آن با 
سواالتي مواجه است. رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران با بي��ان اينكه نمي توان انتظار داش��ت تمام 
بخش هاي بسته حمايتي دولت تا پايان سال اجرايي 
شود، بيان كرد: با توجه به قرار گرفتن اين بسته در 
بودجه احتماال بخش هايي ك��ه اجراي آنها تا پايان 
سال ممكن نشود بايد بار ديگر به خزانه باز گردند. در 
جلسه اي كه هفته گذشته با برخي مقامات دولتي 
داشتيم به اين جمع بندي رسيديم كه هنوز منابع 
الزم براي بس��ته حمايت از صادرات تخصيص داده 
نشده و بايد ديد در روزهاي باقيمانده از سال دولت 
چه طرحي براي اين منابع خواهد داشت. الهوتي با 
اشاره به تجربه ناموفق بسته حمايت از صادرات در 
سال 1397 اظهار كرد: بسته سال قبل 1200 ميليارد 
تومان منابع پيش بيني شده داشت، اما در نهايت آنچه 
كه به طور عملياتي تخصيص داده شد تنها حدود 20 
ميليارد تومان بود كه اين مبلغ نيز از سوي سازمان 
توسعه تجارت به مواردي همچون سفر هيات هاي 
تجاري اختصاص يافت. وي ادام��ه داد: هرچند در 
شرايط فعلي كشور و محدوديت هاي مالي كه دولت 
با آنها مواجه اس��ت، نمي توان انتظار حمايت هاي 
جدي داشت و شايد اولويت هاي اساسي تر همچون 
لزوم تامين ارز دارو يا كمك به سيل زدگان در دستور 
كار قرار گيرد، اما وقتي يك بسته حمايتي تصويب 
مي شود، بايد در زمان مناسب خود اجرا شود تا بتوان 
با اس��تفاده از آن به اهداف صادراتي كش��ور دست 
يافت. رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به 
يك بخش مثبت و مهم در بسته حمايت از صادرات 
س��ال جاري تصريح كرد: يكي از بندهاي اين بسته 
به سپرده گذاري 2000 ميلياردي تومان صندوق 
توس��عه كه با 2000 ميليارد تومان بانكي تركيب 
خواهد شد اختصاص دارد. براين اساس در يك برنامه 
دو ساله صادركنندگان مي توانند از اين منابع وام با 
سود 14.5 درصد دريافت كنند كه اين مساله شايد 
بخشي از مشكالت تامين مالي واحدهاي توليدي را 
برطرف كند. براساس برنامه ريزي دولت منابع اين 

بسته 780 ميليارد تومان خواهد بود.

نقش دست اندازهاي داخلي 
در واردات دارو

ايرنا| رييس اتحاديه واردكنن��دگان دارو معتقد 
است مشكل اصلي درباره دارو تحريم فروش دارو به 
ايران نيست، بلكه مشكالت داخلي است. تقريبا دو 
سال از بازگشت تحريم هاي امريكا عليه اقتصاد ايران 
مي گذرد و در تمام اين م��دت،  امريكا تاكيد كرده 
كه دارو و غذا شامل تحريم ها نمي شود اما هميشه 
حرف ها و عمل ها در يك راس��تا نيست. نگاهي به 
وضعيت بيماران خاص نشان مي دهد كه اگرچه دارو 
جزو تحريم ها به شمار نمي رود اما از آنجا كه سيستم 
بانكي ايران تحريم اس��ت، نقل و انتقال پول امكان 
ندارد و از همين رو عمال واردات دارو در هفت خواني 
پيچيده گير كرده است. تبعات اين موضوع آنقدر باال 
گرفت كه در شهريور ماه دبيركل سازمان ملل نسبت 
به تاثير تحريم ها بر دسترسي بيماران ايراني به دارو و 
درمان هشدار داد. در داخل نيز صداها بلند شد تا آنجا 
كه رييس سازمان غذا و دارو، تحريم نبودن دارويي 
ايران توس��ط امريكا را دروغ خواند. وي البته پرده از 
مشكل ديگري به جز انتقال پول برداشت و گفت كه 
در بحث تحريم تنها مشكل نقل و انتقال پول نيست، 
بلكه شركت هاي داروسازي خارجي كه با ايران كار 
مي كنند، تحت فش��ار قرار مي گيرند تا با ايران كار 
نكنند. پس از آن خبرهايي همچون قطع صادرات 
دارو از كره جنوبي به ايران مهر تاييدي بر اين ادعا بود. 
با اين اوصاف رييس اتحاديه واردكنندگان دارو در اين 
زمينه نظر ديگري داشته و به خبرنگار اقتصادي ايرنا 
مي گويد: امريكا تقريبا 20 درصد داروي ايران راتامين 
مي كند، در حالي كه آنها حتي مجاز به ارتباط ايميلي 
هم با ما نيستند و اين مبادالت از طريق شركت هاي 
واس��ط انجام مي ش��ود. ناصر رياحي در اين زمينه 
توضيح داد: هيچ ش��ركتي صادرات دارو به ايران را 
قطع نكرده، بلكه مس��ائل انتقال وجه كار را مشكل 
كرده كه هنوز از طريق شركت هاي واسط مي توانيم 
آن را انجام دهيم. تنها مي دانم يك شركت دانماركي 
به علت مسائل سياسي دارو به ايران نمي فروشد. وي 
با تاكيد بر اينكه دارو مشمول تحريم نيست، افزود: 
كمپاني هاي داروس��ازي ميل دارند در تمام بازارها 
حضور داشته باشند و بخشي از شغل داروسازي و دارو 
فروشي مربوط به مسووليت اجتماعي كه نمي توان 
بيمار را تنها گذاشت. عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره 
به ممنوع بودن ورود اعتباري دارو گفت: مشكل اصلي 
اين است كه نمي توانيم پول به كمپاني ها برسانيم. 
حدود 6 ماه است كه با بانك مركزي و وزارت بهداشت 
مكاتبه كرديم كه به ما اج��ازه دهند كاال به صورت 
اعتباري وارد كنيم و آنها متعهد شوند كه به نرخ روز 
ترخيص به ما ارز بدهند واگر نتوانستند ما به التفاوت 
آن را پرداخت كنند. رياحي ادامه داد: بانك مركزي و 
سازمان غذا و دارو شفاها موافق اين كار هستند، چون 
مي توانيم مصرف 6 ماه را وارد كشور كنيم و يك بار 
هم شركت هايي كه آمادگي اين كار را داشتند اعالم 

آمادگي كردند اما كاري از پيش نرفت.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل«ازتصميماتبرايحمايتازمصرف»سيانجي«گزارشميدهد

تعدادكمجايگاهها،پاشنهآشيلسيانجي

وحشت اوپك از عقب نشيني نفت در مقابل »كرونا«

گروه انرژي|
پس از گران ش�دن 3 برابري بنزين در آبان ماه 
امسال، موضوع خودروهاي گازسوز به عنوان 
راه جايگزين�ي ب�راي كاهش هزينه س�وخت 
دوباره س�ر زبان ها افتاد و بدين ترتيب صنعت 
جايگاه سازي س�ي ان جي و دوگانه سوز كردن 
خودروها كه طي س�ال هاي اخير شاهد ركود 
ش�ده بود، جان تازه اي گرفت. وزارت نفت نيز 
تالش هايي را براي احياي سي ان جي آغاز كرد 
تا عواملي كه جذابيت اين صنعت را براي مردم 
كاهش داده بود تحت كنت�رل قرار دهد. بدين 
منظور ب�ود كه كارگاه هاي دوگانه سوزس�ازي 
خودروها تجهيز ش�دند و طرح گازسوز كردن 
موتورسيكلت ها هم در دستور كار قرار گرفت. 
در همين خصوص، حميد قاسمي ده چشمه، قائم 
مقام مديرعامل ش�ركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفت�ي ايران ضمن اع�الم پايان 
موفقيت آميز مرحله پايلوت طرح گازسوزكردن 
موتورسيكلت ها، خبر بس�تن قرارداد با بانك 
ملت براي گازسوزكردن نزديك به يك ميليون 
و 500 هزار خ�ودروي عمومي را ني�ز داد. اما با 
وجود آنكه ظرفيت جايگاه هاي سي ان جي فعال 
حدود 2 برابر حجم واقعي مورد استفاده است، 
مهم ترين چالشي كه پيش روي اين صنعت قرار 
دارد، تع�داد كم جايگاه هاي اين نوع س�وخت 
و رضايت بخش نبودن س�طح دسترسي مردم 
به آن اس�ت كه به گزارش مرك�ز پژوهش هاي 
مجل�س عمده تري�ن عامل كاه�ش جذابيت 
سي ان جي به حساب مي آيد. در اين راستا، وزير 
نفت اعالم كرده اس�ت كه طرحي براي ساخت 
جايگاه هاي كوچك سي ان جي در دستور كار 
اس�ت، اما به نظر مي رسد كه مشكل اصلي كم 
بودن تعداد اين جايگاه ها در كارمزدهاي پايين 
جايگاه داران نهفته است كه بخش خصوصي را 

براي ورود به اين صنعت ترغيب نمي كند.

روز اول بهمن م��اه بيژن زنگنه، وزي��ر نفت گفت كه 
دولت برنامه اي ب��راي حمايت از احداث جايگاه هاي 
س��ي ان جي ندارد و از نظر او اين جايگاه ها اقتصادي 
هس��تند و بخش خصوصي و م��ردم مي توانند آن  را 
احداث كنند. اما رويه احداث جايگاه ها در سال هاي 
اخير نش��ان مي دهد كه تماي��ل بخش خصوصي به 
مشاركت در ساخت جايگاه هاي سي ان جي كاهش 
يافته است. گزارش��ي از مركز پژوهش هاي مجلس 
كه پيش از آبان ماه امس��ال منتشر شد، حكايت كرد 
كه دسترسي ناكافي به جايگاه هاي سي ان جي، عامل 

مهمي بوده كه از جذابيت اين س��وخت را براي مردم 
كاهش داده اس��ت. در حالي كه بر اساس گزارش ها، 
 جايگاه هاي س��ي ان جي كش��ور ظرفي��ت بيش از

40 ميليون مترمكعبي دارن��د، اين ظرفيت تنها در 
۲ هزار و 4۷۲ جايگاه عرضه س��ي ان جي در س��طح 
كشور تقسيم ش��ده و حدود نيمي از اين ظرفيت نيز 
بال استفاده مانده، زيرا مردم تمايل خود به دوگانه سوز 
كردن خودروهايشان را از دس��ت داده اند. بر اساس 
اين گزارش، كم بودن تعداد جايگاه ها و در دسترس 
نبودن آنها در عدم تمايل مردم به سوخت سي ان جي 

نقش داشته است.
گ��زارش ديگري از خبرگزاري تس��نيم كه به تازگي 
منتش��ر ش��د نيز وجود چالش كارم��زد پايين براي 
جايگاه داران عرضه س��ي ان جي را ب��ه عنوان عامل 
عدم اس��تقبال بخش خصوصي براي ورود به صنعت 
جايگاه سازي و جايگاه داري سي ان جي برجسته كرد. 
بر اساس اين گزارش، يكي از جايگاه داران گفته است 
كه بح��ث كارمزدها مهم ترين مش��كل اين روزهاي 
فع��االن بخش خصوص��ي اين حوزه اس��ت. چرا كه 
هزينه ها باال رفته و براي تداوم فعاليت در اين بخش، 
دولت بايد در بحث كارمزدها بازنگري كند. يكي ديگر 
از فعاالن صنعت سي ان جي نيز گفته است كه بحث 
كارمزدها، مي تواند از چالش هاي سال 99 نظام عرضه 
سوخت سي ان جي باشد. اما اگر دولت و مجلس به اين 
موضوع ورودي مناسب داشته باشند، حل اين مساله 
به تس��هيل روند عرضه سوخت س��ي ان جي و حتي 

توسعه سرمايه گذاري در اين بخش، كمك مي كند.
محسن جوهري، رييس هيات مديره انجمن صنفي 
سي ان جي كش��ور نيز در اين گزارش تأييد كرد كه 
عدم استقبال بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري 
و اح��داث جايگاه ه��اي س��ي ان جي خصوص��ا در 
كالن شهرها، كارمزد پايين است. به گفته او، با توجه 
به اينكه حدود 80 درصد از جايگاه هاي س��ي ان جي 
ب��ا تجهيزات با عمر بيش از 10 س��ال هس��تند، اين 
جايگاه ها نياز مبرم به نوس��ازي تجهي��زات دارند و 
كارمزد فعلي جوابگوي پرداخت هزينه نوسازي اين 

جايگاه ها نيست.
رييس هيات مديره انجمن صنفي سي ان جي افزود كه 
افزايش هزينه هاي سال 99 نسبت به سال 98 نيز غير 
قابل پيش بيني است و در صورت عدم افزايش كارمزد، 
متناسب با افزايش هزينه هاي جايگاه هاي سي ان جي، 
احتم��ال بروز بحران ج��دي در فعاليت جايگاه هاي 
سي ان جي در سال 99 خواهد بود كه شايسته است 
قبل از وقوع چنين بحراني، تدبير الزم از سوي دولت 

و مجلس اتخاذ شود.
در حكمي كلي تر نيز، مدتي قبل ناصر رييسي فر، عضو 

انجمن صنفي جايگاه داران سوخت به »تعادل« گفته 
بود كه كارمزد پايين براي كاركنان اين صنف معضلي 

است كه دولت بايد برايش چاره جويي كند.

 تمركز مشوق هاي دولت در بخش مصرف كننده
وزير نفت چند روز پيش اعالم كرد كه وزارت نفت دو 
كار را براي سي ان جي سوز كردن وسائل نقليه در نظر 
گرفته است. يكي از آنها مربوط به خودروها مي شود و 
۶۵00 ميليارد تومان براي اين مساله وام در نظر گرفته 
شده است تا خودروهاي عمومي و وانت بارها بتوانند 

از اين طرح بهره مند شود.
حميد قاسمي ده چشمه، قائم مقام مديرعامل شركت 
مل��ي پااليش و پخش فرآورده ه��اي نفتي ايران روز 
جمعه در اين باره بيان كرد كه تا هفته آينده قرارداد 
گازس��وزكردن يك ميليون و 4۶0 ه��زار خودروي 
عمومي نهايي مي شود. به گفته او، تفاهم نامه اي كه 
با بانك ملت براي گازس��وزكردن يك ميليون و 4۶0 
هزار خودروي عمومي بس��ته ش��ده بود ب��ه قرارداد 
تبديل شده و اين قرارداد سه جانبه اي است كه طرف 
سوم آن خودروسازها هستند. به گفته او، اكنون همه 
مخزن سازان در كشور فعال شده اند و سفارش ساخت 

دارند، البته قاس��مي ده چش��مه اضافه كرد كه »در 
ابتدا،  كار را با ش��يبي آرام آغاز مي كنيم و پيش بيني 
اين اس��ت كه در دو ماه اول، كارگاه ه��ا با ۳0 درصد 
 ظرفيت كار كنند اما از ماه سوم ظرفيت به 80 درصد 

خواهد رسيد.«
قائم مقام مديرعامل ش��ركت مل��ي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي اي��ران همچنين گفت كه  »براي 
گازس��وزكردن خودروهاي ش��خصي نيز با دو بانك 
مذاك��رات آغاز ش��ده اما براي نهايي ش��دن نيازمند 

مجوزهاي بانك مركزي هستيم.«
بدين ترتي��ب، بخ��ش مصرف كنندگان س��وخت، 
مشوق هايي را براي ترغيب شدن به استفاده از سوخت 

سي ان جي دريافت خواهد كرد.

 جايگاه هاي كوچك براي موتورسيكلت ها
طرح دوم مد نظر وزارت نفت، سي ان جي س��وز كردن 
موتورس��يكلت ها اس��ت. ب��ه گفته زنگنه، يكس��ري 
جايگاه هاي كوچك س��ي ان جي طراحي مي شود كه 
به صورت سيار و غيرسيار امكان سوخت گيري سريع 
را براي موتورس��يكلت ها ايجاد كند. بدين ترتيب تنها 
اقدام وزارت نفت در راس��تاي تمرك��ز بر نقطه ضعف 

اصلي صنعت س��ي ان جي كه همانا دسترسي ناكافي 
به جايگاه ها اس��ت، با ايجاد جايگاه هاي س��ي ان جي 
كوچك مقياس سيار و غيرسيار براي موتورسيكلت ها 

صورت مي گيرد.
در اين راستا، قائم مقام مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت كه طرح پايلوت 
گازسوزكردن موتورسيكلت ها با موفقيت انجام شده 
و براي ايمني و جلوگيري از خطر انفجار، س��پر ايمني 
طراحي ش��ده اس��ت كه مانع از ضربه ب��ه مخزن گاز 
مي شود.حاال مساله آن اس��ت كه باوجود تالش براي 
افزايش تقاضا و استقبال جامعه به استفاده از سي ان جي 
براي خودروهاي خود و به تبع آن كاهش مصرف بنزين 
به عنوان س��وخت، تا چه اندازه زيرس��اخت مورد نياز 
براي پاسخگويي به اين موضوع وجود دارد. قطعا عدم 
دسترسي راحت به جايگاه هاي سوخت خود مي تواند 
به منزله يك دافعه عمل كرده و تقاضا براي گازس��وز 
كردن خودروها را تحت الشعاع قرار دهد. براين اساس 
شايد الزم باشد پيش از هر چيز تصميمي اجرايي براي 
گسترش جايگاه هاي سي ان جي در سطح شهرها به 
ويژه استان هايي كه ميزان تقاضا در آنها بيشتر است، 

صورت گيرد.

گروه انرژي |
 كرونا نفس بازار جهاني نفت را گرفته و به تهديدي براي 
اين بازار تبديل شده است. چين به عنوان بزرگ ترين 
واردكننده نفت جه��ان، قرار بود در س��ال ۲0۲0 با 
افزايش تقاضاي 4۵0 هزار بش��كه اي، همچنان يكي 
از اثربخش ترين كشورها در حوزه تقاضاي نفت خام 
باشد، حاال به گونه اي ديگر اين بازار بزرگ را تحت تاثير 

خود قرار داده است. 
ب��ه دنبال بروز وي��روس كرونا در چي��ن، نگراني ها از 
تبع��ات اين رخداد در ب��ازار جهاني نفت ب��روز كرد؛ 
تبعاتي كه ابتدا با نوسانات دو تا سه درصدي بر قيمت 
نفت آغاز شد و با گسترش اين بيماري در چين و عدم 
موفقيت در كنترل آن، بازار جهاني نفت را درنورديد. 
در آخرين معامالت نفتي بازار جهاني در هفته جاري، 
نفت با كاهش 1۳ درصدي قيمت روبرو ش��د كه اين 
ميزان كاهش در طول چندين س��ال اخي��ر در بازار 
نفت بي سابقه بوده است. همين مساله موجب شد تا 
خوشبيني ها نسبت به مديريت ويروس كرونا در چين 
كمرنگ شده و نگراني توليدكنندگان و فروشندگان 

بزرگ نفت به اوج خود برس��د. قيمت نفت در آخرين 
معامالت صورت گرفته به ۵8 دالر و 1۶ سنت رسيد.

اين رخداد بدترين سناريويي بود كه مي توانست براي 

اوپك رقم بخورد؛ موضوعي كه تمام محاسبات براي 
مديريت قيمت و عرضه نفت در بازار جهاني توس��ط 
اوپك را تحت الش��عاع قرار داده است. همين موضوع 

موجب ش��ده تا اوپك ب��ه دنبال برگزاري نشس��تي 
فوق العاده باشد تا سازوكاري براي عبور از اين بحران 
بيابد. روس ها نيز در اي��ن خصوص اوپك را همراهي 

خواهند كرد. 
در آخرين اجالس اوپك، اعض��ا بر كاهش ۵00 هزار 
بشكه اي سقف توليدات خود توافق كردند. در عين حال 
طي هفته هاي اخير زمزمه هايي براي مذاكره به منظور 
كاهش بيشتر توليد اوپك در اجالس ماه مارس نيز به 
گوش مي رسيد. اما كرونا همه چيز را تغيير داد. حاال 
اعضاي اوپك زودتر از آنچه كه پيش  بيني مي كردند 
بايد به كاهش بيشتر توليد نفت خود براي جلوگيري 
از ريزش بيش��تر قيمت نفت تن دهند. اين رخداد در 
حالي دامن گير بازار نفت شده كه مدتي است عرضه 
نفت ليبي نيز به دليل مسائل سياسي داخلي اين كشور 

متوقف شده است.
برخ��ي برآوردها حاكي از آن اس��ت روند گس��ترش 
ويروس كرونا ادامه دارد و احتماال مناطق بيش��تري 
را تحت تاثير خود ق��رار دهد. اين موضوع مي تواند به 
كاهش بيشتر قيمت نفت و همچنين كاهش تقاضاي 

اين محصول منجر ش��ود. هفته گذشته بود كه بانك 
امريكايي گلدمن ساكس پيش بيني كرد كه ويروس 
كرونا مي تواند تقاضاي نفت را به ميزان ۲۶0 هزار بشكه 
در روز كاهش دهد. براين اس��اس تاكنون تقاضا براي 
نفت و فرآورده هاي نفتي به پايين ترين سطح خود در 
طول سه ماه گذشته رسيده است. اين از آن روست كه 
هر نوع تغيير در تقاضاي نفت از سوي چين بر قيمت 
اين محصول اثرگذار اس��ت. طبق آمارهاي گمركي 
چين، اين كش��ور در س��ال ۲019 روزانه حدود 10 
ميليون و 1۲0 هزار بشكه نفت وارد كرده كه اين ميزان 

بيش از 10 درصد از كل مصرف نفت جهان است.
حاال بايد از يك س��و در انتظار س��ازوكارهاي اجرايي 
براي كنترل اين بيماري در س��طح بين المللي بود و 
از س��وي ديگر تصميمات نفتي توليدكنندگان براي 
مديريت بازار را به نظاره نشست. به طور قطع اوپك و 
ديگر توليدكنندگان بايد تصميمي اتخاذ كنند كه از 
ريزش بيشتر قيمت نفت جلوگيري كنند، گرچه اين 
كاهش قيمت براي ديگر مصرف كنندگان جهاني نفت، 

رخدادي جذاب است. 
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آخرين سكوي گازي فاز ۱۴ 
پارس جنوبي نصب شد

ايلنا| آخرين سكوي بخش فراساحل طرح توسعه 
فاز 14 پارس جنوبي در خليج فارس نصب شد.

به گزارش شركت نفت و گاز پارس، عرشه اقماري 
14دي، روز گذشته روي جكت خود در چهارمين 
موقعيت برداشت گاز طرح توس��عه فاز 14 پارس 

جنوبي نصب شد. 
مجري طرح توس��عه ف��از 14 پ��ارس جنوبي به 
برنامه ريزي براي عمليات انتقال ايمن اين ابرسازه 
با توجه به وضع آب و هوا در دريا اشاره كرد و گفت: 
خوشبختانه پس از پايدار شدن شرايط جوي دريا 
در پايان هفته گذش��ته، فعاليت ه��اي مقدماتي و 
آماده س��ازي جكت آغاز شد و عرشه 14دي با وزن 

۲400 تن، در موقعيت مخزن گازي قرار گرفت.
محمدمهدي توس��لي پور، با بي��ان اينكه به زودي 
عمليات نصب متعلقات اين س��كو آغاز مي ش��ود، 
تصريح كرد: با بهره برداري از اين سكو كه در فاصله 
حدود 10۵ كيلومتري از ساحل كنگان قرار دارد، 
ظرفيت برداشت گاز غني از موقعيت مخزني فاز 14 
پارس جنوبي 14.۲ ميليون مترمكعب افزايش يافته 

و به ۵۶ ميليون متر مكعب در روز مي رسد.
به گفته توسلي پور هم اكنون در بخش فراساحل، سه 
سكو با ظرفيت برداشت 4۲ ميليون مترمكعب گاز به 
همراه دو رشته خطوط لوله ۳۲ اينچ اصلي و يك خط 

لوله درون ميداني در مدار توليد قرار گرفته است. 

ظرفيت  توليد روزانه ۷ ميليون 
مترمكعب گاز در غرب كشور

ايرنا| مديرعامل ش��ركت بهره برداري نفت و گاز 
غرب گفت: زمينه توليد پايدار و مستمر روزانه هفت 
ميليون مترمكعب گاز در شركت بهره برداري نفت و 

گاز غرب فراهم است.
به گزارش ش��ركت نف��ت مناطق مرك��زي ايران، 
»سعيد ناصري پور« با اعالم اين خبر افزود: شرايط 
برودت هوا، موجب هماهنگي هاي الزم انجام شده 
تا واحد عملياتي تنگ بيجار با انجام تعميرات الزم، 
امكان توليد گاز در واحد بهره برداري آن و نيز تامين 
خوراك پااليشگاه گاز ايالم به منظور تزريق در شبكه 
سراسري تا پايان فصل زمستان تضمين شده است.

وي افزود: براساس برنامه ريزي كه امسال به منظور 
آمادگي تاسيسات انجام شد، اين شركت آمادگي 
تامين بخشي از گاز مصرفي كشور را دارد و مي تواند 
به تعهدهاي خ��ود عمل كند و هموطن��ان نيز با 
بهينه س��ازي و صرفه جويي در مصرف گاز، امكان 
تامين پايدار س��وخت زمس��تان را فراهم خواهند 
ساخت.مركز بهره برداري تنگ بيجار و كمانكوه در 
فاصله ۷0 كيلومتري شهر ايالم قرار دارد. فاز نخست 
اين مركز در سال 8۶ به بهره برداري رسيد. ظرفيت 
اين مركز، فرآورش روزانه هفت ميليون مترمكعب 
گاز است كه پس از جمع آوري به پااليشگاه گاز ايالم 
ارسال و همچنين ميعانات گازي از سوي يك خط 

لوله ۶ اينچ به پااليشگاه ايالم منتقل مي شود.

 تورم توليدكننده برق
۱۱ درصد افزايش يافت

مهر| ش��اخص قيمت توليدكننده بخش برق در 
فصل پاييز سال ١٣٩٨ به عدد ١٣٣.٦٨ رسيد كه 
نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل )١٢٠.٥٢(، 

١٠.٩٢ درصد افزايش داشته است.
 شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاييز 
١٣٩٨ )بر مبناي سال پايه ١٣٩٠( از سوي مركز آمار 
ايران منتشر شد.شاخص قيمت توليدكننده بخش 
برق در فصل پاييز س��ال ١٣٩٨ ب��ه عدد ١٣٣.٦٨ 
رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل 
)١٢٠.٥٢(، ١٠.٩٢ درصد افزايش داش��ته اس��ت. 
درصد تغييرات ميانگين ش��اخص كل بخش برق 
در چهار فصل منتهي به فصل پاييز س��ال ١٣٩٨ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(، 
٢.٣١- است.شاخص قيمت توليدكننده بخش برق 
در ساعات اوج بار در فصل پاييز سال ١٣٩٨ به عدد 
١٢٩.٨٠ رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه 
سال قبل )١٢٠.٩١(، ٧.٣٥ درصد افزايش داشته 
است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش 
برق در س��اعات اوج بار، در چه��ار فصل منتهي به 
فصل پاييز سال ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال 

قبل )ميانگين تورم ساالنه(، ١.٦٦- است.

توليد نفت اوپك به كمترين 
سطح از سال ۲۰۰۹ رسيد

مهر| تازه ترين نظرس��نجي ماهانه حكايت از آن 
دارد كه توليد نفت خام اعضاي اوپك در ماه ژانويه 
نسبت به ماه دسامبر روزانه ۶40 هزار بشكه كاهش 

يافته است.
مقدار توليد نفت س��ازمان كشورهاي صادركننده 
نف��ت )اوپ��ك( در ژانويه س��ال ۲0۲0 ميالدي به 
پايين ترين س��طح در چند سال گذشته رسيد، در 
حالي كه عربس��تان سعودي، صادركننده نخست 
اين س��ازمان و ديگر اعضا بي��ش از توافق اوپك و 
غيراوپك عرضه خود را كاهش دادند و ليبي به دليل 
مشكالت داخلي شاهد افت شديد در صادرات نفت 
خام خود بود.براساس اين بررسي، به طور ميانگين، 
اين سازمان با 1۳ عضو در اين ماه روزانه ۲8 ميليون 
و ۳۵0 هزار بشكه نفت توليد كرد كه نسبت به ماه 
دس��امبر ۲019، ۶40 هزار بش��كه كاهش نشان 
مي دهد.با وجود كاه��ش عرضه، قيمت نفت خام 
به زير ۶0 دالر براي هر بش��كه رسيده كه دليل آن 
نگراني از شيوع ويروس كرونا در چين و كاهش تقاضا 
از سوي اين كشور گزارش شده است. اين موضوع 
سبب ش��ده اوپك و همپيمانانش درباره برگزاري 
صدوهفتادوهشتمين نشس��ت فوق العاده وزارتي 
اوپك و هشتمين نشست مشترك اوپك و غيراوپك 

پيش از موعد مقرر مذاكره كنند.

بوميسازي۶۰درصدتجهيزاتموردنيازصنعتنفتمصرفبااليگازخانگيچهبرسرچاههاينفتميآورد
سعي مي كنيم در فصل گرما و زماني كه نياز به مصرف باالي گاز در 
بخش خانگي و شهري كمتر مي ش��ود حداكثر تزريق را به مخازن 
داشته باشيم تا متوسط تزريق در سال را در حد معقول داشته باشيم.

به گ��زارش ايلنا، ميزان ذخاير نفت ايران در حال حاضر حدود 1۶۲ 
ميليارد بشكه است كه طبق آماري كه اوپك در سال ۲018 منتشر 
كرده نسبت به دو س��ال قبل از آن حدود ۲ ميليارد و 800 ميليون 
بشكه افت داشته اس��ت. به عبارت ديگر كل ذخاير نفت و ميعانات 
گازي درجاي ايران حدود ۷80 ميليارد بشكه است كه تنها كمتر از 
1۵۷ ميليارد بش��كه آن قابل استخراج است و بدون كمك فناوري ، 
حداقل ۶۲۳ ميليارد بش��كه ثروت ملي ب��ه ارزش بيش از ۳۷ هزار 

ميليارد دالر از بين خواهد رفت.
يكي از راه حل هاي جبران اين افت توليد افزايش ضريب بازيافت است. 
طبق آنچه اعالم ش��ده از ميداني مثل نام آوران با حدود ۵ ميليون و 
۳00 هزار بشكه امكان استخراج تنها 10 درصد را داريم. اين در حالي 
است كه كشورهاي ديگر از جمله عربستان در نظر دارد با طرح ها و 
فناوري هاي م��درن، ضريب بازيافت يك ميدان نفتي خود را به ۷0 
درصد هم افزايش دهد، اما ايران فعال با تكيه بر روش هاي س��نتي، 
مانند تزريق گاز امكان س��ر پا نگه داش��تن چاه هاي نفت را دارد كه 
آنهم در ماه هاي سرد سال كه مصرف خانگي باال مي رود رقم تزريق 
گاز كاهش و در نتيجه افت تولي��د از مياديني كه 80 درصد آنها در 
نيمه دوم عمر خود قرار دارند، همچنان روند صعودي طي مي كند.

در حال حاضر س��االنه ح��دود ۳0 ميليارد مت��ر مكعب گاز جهت 
افزايش ضريب بازيافت به ميادين نفتي تزريق مي شود كه به گفته 
مديرعامل ش��ركت مناطق نفتخيز جنوب در فصل زمس��تان اين 

ميزان كاهش مي يابد.
احمد محمدي درباره وضعيت تزريق گاز به ميادين نفتي در شرايطي 

كه مصرف گاز خانگي باال مي رود، اظهار داشت: از چندين سال قبل 
حتي قبل از انق��الب به حدود 10 مخزن عم��ده مناطق نفت خيز 
جنوب تزريق گاز را آغاز كرديم و هميشه هر ساله با توجه به شرايط 
مصرف در فصل زمستان و پيك سرما طبيعي است اولويت با بخش 

خانگي است.
وي افزود: ما سعي مي كنيم در فصل گرما و زماني كه نياز به مصرف 
باالي گاز در بخش خانگي و شهري كمتر مي شود حداكثر تزريق را 
به مخازن داشته باشيم تا متوس��ط تزريق در سال را در حد معقول 

داشته باشيم.
مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با تاكيد بر اينكه ما نياز 
به افزايش تزريق به مخازن نفتي داريم، گفت: ميزان تزريق مخزن 

به مخزن و با توجه به برنامه و حجم گاز در اختيار متفاوت است.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر با ميزان مورد نياز، فاصله داريم كه 
اين رقم در آينده با توسعه مخازن مستقل گازي بيشتر خواهد شد. 

بايد ۵0 درصد ديگر به ظرفيت تزريق گاز اضافه كنيم.

رييس هيات مديره انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران 
عنوان كرد: معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري در سال هاي 
اخير با تمركز و حمايت از شركت هاي دانش بنيان و فن آور گام هاي 

موثري در مسير رشد شركت هاي توليدكننده داخلي برداشته است.
به گزارش شانا، مجيد محمدپور به اهميت خريد كاالهاي ايراني در 
راستاي حمايت از ساخت داخل اشاره كرد و گفت: در بسياري از موارد 
مشاهده مي شود كه كارفرمايان نسبت به خريد كاالها از خارج اقدام 
مي كنند كه آن كاالها اوال مشابه داخلي دارند و داراي فناوري خاصي 
نيستند و دوم اينكه به تعداد زياد و به طور متناوب از سوي شركت هاي 

داخلي ساخته و تحويل كارفرمايان شده اند.
وي افزود: خريد و واردات كاالهاي خارجي كه امكان س��اخت آن در 
داخل كشور فراهم اس��ت نه تنها با سياست حمايت از ساخت داخل 
مغايرت دارد، بلكه به كاهش اشتغال و عدم رونق توليد در كشور منجر 
مي ش��ود.به گفته وي، متأسفانه در حال حاضر فقط ۵0 درصد از كل 
ظرفيت توليد شركت هاي عضو انجمن استصنا مشغول به كار بوده و نيم 
ديگر اين ظرفيت توليد، خالي و بالاستفاده است، بنابراين از كارفرمايان 
انتظار مي رود در سال رونق توليد به صنايع داخلي توجه بيشتري كنند.

محمدپور به رفع برخي از مشكالت سازندگان داخلي تأكيد و در زمينه 
مشكل توليدكنندگان داخلي اظهار كرد: زماني كه قرارداد انجام كار به 
شركت هاي سازنده داخلي ابالغ مي شود، اين شركت ها مجبورند براي 
شركت در مناقصه، دريافت پيش پرداخت، تضمين حسن انجام كار و... 
ضمانتنامه هاي مختلف ارايه دهند يا براي تأمين سرمايه در گردش از 
بانك ها تسهيالت با نرخ باال بگيرند و پس از تحويل كاال و تجهيزات، 
ماه ها و حتي سال ها به دنبال دريافت مطالبات خود باشند. همچنين به 
دليل صدور فاكتور ناگزير به پرداخت ماليات ارزش افزوده و عملكردند، 
در صورتي كه دريافتي از كارفرما نداش��ته اند، بنابراين ادامه اين روند 

فقط مشكالت عديده مالي براي سازنده داخلي به همراه دارد كه ما اين 
را نوعي »خود تحريمي« مي دانيم.

وي افزود: با وجود تمامي اين موارد و همچنين مش��كالت ناش��ي از 
تحريم كه هر روز دامنه آن تنگ تر و محدوديت ها بيشتر مي شود، اما 
مي بينيم كه سازندگان داخلي با فعاليت و تالش توانسته اند به دانش 
توليد و فناوري محصوالت مورد نياز صنعت كش��ور دسترسي يابند، 
به گونه اي كه هم اكنون دانش طراحي، مهندسي و ساخت حدود ۶0 
درصد محصوالت مورد نياز صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در داخل 
كشور ايجاد و بومي شده و هيچ گونه نيازي به تأمين اين اقالم از خارج 

كشور نيست.
محمدپور ادامه داد: براي ۲0 درصد از محصوالت نيز از طريق مهندسي 
معكوس و مشاركت با خارجي ها توليد و تحويل اقالم به كارفرمايان 
صورت مي پذيرد و ۲0 درصد ديگر نيز جزو محصوالتي است كه بازار، 
تقاضاي مناسبي براي توليد آن محصول نداشته، يا توليد آن سوددهي 

پاييني داشته و مورد توجه سازندگان داخلي قرار نگرفته است.
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اعراب دنباله رو امريكا و اسراييل عليه ايران

کارشناس مسائل غرب آسيا:

آينده رويكردهاي ضد ايراني در كشورهاي عربي 

معاملهقرنفروپاشیاسرايیلراسرعتمیبخشد

در چند دهه گذش�ته نوع رويك�رد و همگرايي 
ي�ا واگراي�ي در بين اي�ران و كش�ورهاي عربي 
از موضوع�ات مه�م خاورميان�ه ب�وده اس�ت. 
مرك�ز بين المللي مطالعات صل�ح در اين زمينه 
گفت وگوي�ي را ب�ا عباس پ�رورده كارش�ناس 
مس�ائل خاورميانه انجام داده است كه در ادامه 

مي خوانيد. 
 

  گذشته رويكردهاي ضد ايراني كشورهاي عربي 
در قبال ايران در چه س�طحي مورد بررسي قرار 
مي گيرد و نوع و س�طح رويكردهاي ضد ايراني 
كش�ورهاي عربي چگونه و به چند دس�ته قابل 

تقسيم است؟
مواضع و رفتارهاي ضد ايراني در ميان اعراب، موضوعي با 
يك سابقه تاريخي پرفراز و فرود است. اما فقط مربوط به 
تاريخ هم نيست بلكه تحوالت جهان معاصر روابط ايران 
و اعراب را پيچيده تر كرد. اگر بخواهيم سطوح فرضي 
براي ضديت هاي عربي عليه ايران در نظر بگيريم، شايد 
بشود در سه سطح به آن پرداخت. نخست، نگاه تاريخي 
به موضوع اس��ت كه اعراب در طول تاريخ، ايرانيان را با 
برچس��ب »عجم« از خود جدا دانسته، اگرچه ايرانيان 
همزمان با اعراب به اسالم گرويدند. اما متاسفانه با وجود 
دين مش��ترك كه آموزه هاي انساني را ترويج مي كرد، 
افكار جاهلي كه بر قوميت تاكيد داشت همچنان ادامه 
يافت. دوم، دوره معاصر و تش��كيل دولت هاي عرب در 
اوايل قرن بيستم همراه با القائات و مداخالت غربي ها در 
استوارسازي انديشه هاي تفرقه افكنانه كه از زمينه هاي 
تاريخي هم س��ود مي برد و نهايتا ب��ه اختالفات ارضي 
و تضادهاي به ظاهر ناسيوناليس��تي ميان كشورهاي 
عربي و ايران دامن زد. سوم، رخداد انقالب اسالمي در 
1979 ميالدي كه با بدبيني اع��راب منطقه به توليد 
يك ايدئولوژي ش��يعي در ايران منجر ش��د و از طريق 
همگرايي با دو سطح تاريخي و ناسيوناليستي گفته شده، 
بي سابقه ترين رفتارها و نگرش هاي ايران ستيزانه را در 
چهار دهه گذشته به وجود آورد. اما يك نكته را هم نبايد 
ناگفته گذاشت كه در سطوح گفته شده برخي مواضع 
يا رفتارهاي ايرانيان هم چندان مصلحت جويانه نبوده 
و گاهي ب��ا رويكردهاي افراطي ملي گرايانه يا اقدامات 
نسنجيده سياسي، بهانه به دست افراطيون داده و ايران 

ستيزي در ميان اعراب را تقويت كرده اند.
   در بين كشورهاي عربي چند دسته نگاه به انجام 
رويكردهاي ضد امنيتي بر ضد جمهوري اسالمي 

ايران وجود دارد؟
ارايه دس��ته بندي كمي س��خت و گمراه كننده است. 
اما با در نظر داش��تن مولفه هاي مذهب و قوميت شايد 

بتوان يك دس��ته بندي كلي از مواضع اعراب به دست 
آورد. نخست، مولفه مذهب كه عموما مسلمانان به دو 
گروه اصلي شيعه و سني تقسيم مي شوند و متاسفانه 
بيشترين دسته بندي ها در اين اختالف مذهبي شكل 
مي گيرد. ديگر، مولفه هاي ژئوپليتيك يا سرزميني است 
كه بخش دوم رويكردهاي ضد ايراني را در ميان اعراب 
تشكيل مي دهد. با اين حال، خصومت در ميان اعراب 
در مقابل ايران در دو دهه گذش��ته با رهبري عربستان 
جريان يافته است. اگرچه پيش از آن مهم ترين نقطه 
اتكاي ايران ستيزانه در مصر و به زمان جمال عبدالناصر 
مربوط است. اما ايران ستيزي مصري ها بيشتر به خاطر 
حمايت محمد رضا پهلوي از اسراييل و معادالت جنگ 
سرد بود و بنابراين چندان ريشه دار نبود. اما با تضعيف 
مصر و كنار گذاشته شدن آن از رهبري عربي، عربستان 
جاي مص��ر را گرفت. در حالي كه مص��ر حداكثر نگاه 
ناسيوناليستي عربي ايراني به رقابت ها داشت، اما با ورود 
عربستان به رهبري منازعه عربي، دو مولفه ايدئولوژيك 
و ژئوپليتيك هم به ايران س��تيزي اضافه شد و سطح 
تنش ها را به شدت افزايش داد و با سوءاستفاده بازيگران 
 فرامنطقه اي به خص��وص امريكايي ه��ا از اين وضع، 

شرايط به شدت پيچيده شد تا به بحران فعلي رسيد.
ل��ذا براي از س��رگيري مذاكرات و روابط با عربس��تان 
كه اين روزها دوباره س��ر زبان ها افتاد، بايد به موضوع 
روابط همه جانبه نگاه كرد تا بتوان از مذاكرات احتمالي 

دستاوردي داشت.
   انج�ام تحري�كات قومي و مذهب�ي از طريق 
قوميت هاي بلوچ، ع�رب و … چه جايگاهي در 
رويكردهاي ضد ايراني اين كشورها داشته است؟

اس��تفاده ابزاري از قوميت ها براي رس��يدن به اهداف 
سياس��ي موضوعي مرسوم و شناخته ش��ده در نظام 
بين الملل اس��ت. طبيعي اس��ت وج��ود قوميت هاي 
گوناگون در اي��ران جذابيت زيادي ب��راي دولت هاي 
رقيب يا دشمن دارد. تحريك افرادي تندرو يا ستيزه جو 
در مي��ان اق��وام و تامين مالي و تس��ليحاتي آنها يكي 
از روش ه��اي ك��م هزين��ه و درعين ح��ال موثر براي 
تضعيف امنيت ملي اس��ت. شواهد نش��ان مي دهند 
برخي دولت هاي نش��ان دار عربي در حال تامين مالي 
و رس��انه اي گروه هاي تجزيه طل��ب و تندرو در برخي 
مناطق ايران هس��تند كه عموما هم اين گروه ها از نظر 
هوادار كم تعداد هستند و پايگاه مردمي ندارند. اما بايد 

به خاطر داش��ته باش��يم كه نقش مجموعه حاكميت 
در ايران براي جلوگيري از گس��ترش نفوذ مداخالت 
مخرب براي تحريك قوميت ها بسيار مهم است. اگرچه 
گروه هاي افراطي و تجزيه طلب در حال حاضر تهديد 
جدي محسوب نمي شوند، اما اگر به كاهش محروميت 
در استان هاي فقير و رفع تبعيض ها توجه نشود، افزايش 
شكاف هاي اجتماعي و اقتصادي بستر مناسبي براي 
تبليغات تجزيه طلب��ان و قوميت گرايان ايجاد خواهد 
كرد و ممكن است منجر به افزايش هواداران و در نهايت 

تهديد جدي براي امنيت ملي و تماميت ارضي شود.
  عملي�ات روان�ي و رس�انه اي تا چ�ه حدي در 
رويكردهاي ضد ايراني كش�ورهاي عربي مورد 

توجه است و دامنه و وسعت آن چگونه است؟
اتفاقا، در حال حاضر مهم ترين بخشي كه اقدامات ضد 
ايراني برخي اعراب صورت مي گيرد، رسانه ها هستند. 
رسانه ها امروزه به خاطر فراگيري و تاثيرگذاري بر افكار 
عمومي ابزار موثري براي دستيابي به اهداف سياسي و 
اقتصادي هستند. در جهان معاصر، گروه هايي كه هدايت 
افكار عمومي را در اختيار داشته باشند، پيروز رقابت ها 
و ستيزه جويي ها هم خواهند بود. امروز مي بينيم كه در 

كشمكش هاي ميان بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي 
يك يا چند نظامي در يك تهاجم كوتاه كشته مي شوند، 
اما همين اتفاق كوتاه تا مدت ها و به كرات در خروجي 
اخبار و تلويزيون ها و مطبوعات تحليل و تفسير مي شوند. 
لذا با وجود شبكه هاي ماهواره اي بين المللي و رسانه هاي 
اينترنتي كه دولت ه��اي عربي مخالف ايران در اختيار 
دارند و بس��ياري از اخبار و تحليل هاي آن را سوگيرانه 
منتش��ر مي كنند، مي توان س��هم عملي��ات رواني و 

رسانه اي را ديد.
  آينده رويكردهاي ضد ايراني كشورهاي عربي 

به چه عواملي وابسته است؟
اقداماتي ك��ه اكنون به عنوان رويكرده��اي ضد ايراني 
كش��ور هاي عربي در جريان است، همس��و با اقدامات 
خصومت آميز قدرت هاي بزرگ به رهبري امريكا عليه 
ايران است. بنابراين آينده آن تقريبا معلوم است. اعراب 
به دنبال هم افزايي با امريكا و اسراييل براي نابودي ايران 
هس��تند. تغيير نظام كه گاهي گفته مي ش��ود، پوسته 
تبليغاتي و رسانه اي دشمنان ايران است، آنها به همان 
داليلي كه در سوال اول مربوط به قدمت تاريخي دشمني 
با ايران گفته شد، وجود يك سرزمين يكپارچه و پهناور 
غيرعرب كه تضادهاي قوميتي و مذهبي با آن احساس 
مي كنن��د را برنمي تابند. در ني��ات پنهان خودخواهان 
فروپاشي و تجزيه ايران هستند، اگرچه به خاطر رعايت 
ظواهر ديپلماتيك اين را بر زبان نمي آورند. اما بايد توجه 
داشته باشيم كه وظيفه خطير مقابله با چنين طرح شومي 
در ذهن دشمنان را خود ما داريم. پرهيز از اشتباهات در 
سياست خارجي و توسل به رفتارهاي ديپلماتيك به جاي 
اقدامات نسنجيده و هيجاني ضمن محور قرار دادن منافع 
ملي مهم ترين و موثرترين اقدام براي مقابله با نيات شوم 
دشمنان ايران است. سياست خارجي هر كشوري ادامه 
سياست داخلي آن است. اين گزاره به اين معني است كه 
سياست خارجي بايد بر مبناي منافع ملي باشد تا بتوان 
يك ديپلماسي منس��جم و كارآمد براي عملي ساختن 
آن تدوين كرد وگرنه سياس��ت خارجي ك��ه بر محور 
منافع ملي نباشد، منجر به مواضع متشتت و شعار زده 
خواهد شد و به دنبال خود ديپلماسي را سردرگم و فلج 
خواهد كرد. سياست خارجي ما بايد بر اساس منافع ملي 
باشد و منافع ملي در حال حاضر تامين امنيت، توسعه 
اقتصادي، رفع فقر، توسعه آموزش و بهداشت عمومي و 
رفع تبعيض از دسترسي به منابع عمومي و فرصت هاي 
شغلي و اجتماعي اس��ت. لذا سياست خارجي هم الزم 
است در جهت تس��هيل اجراي برنامه هايي براي حل و 
فصل موضوعات ياد شده به كار گرفته شود. در اين صورت 
راه بسياري از تبليغات رسانه اي ضد ايراني و نفوذ بيگانگان 
در ميان قوميت ها و افكار عمومي داخلي هم سد مي شود.

بازتاب هاي منفي معامله قرن كه روز سه شنبه از سوي 
ترامپ رونمايي شد همچنان ادامه دارد . در همين حال 
يک کارشناس مس��ائل غرب آسيا گفت: طرح امريکا 
موسوم به »معامله قرن«، فروپاشی رژيم صهيونيستی و 
اخراج نيروهای امريکايی از منطقه را سرعت می بخشد.

سيد هادی سيد افقهی در گفت وگو با ايرنا اظهارداشت: 
طرح معامله قرن، طرحی مستقل از طرح های ديگری 
که امريکا، اتحاديه اروپا و رژيم صهيونيستی برای مساله 
فلسطين در طول چنددهه گذشته ارائه کرده اند نيست 

بلکه ادامه همان  طرح هاست.
وی ب��ا بيان اينکه ط��رح معامله ق��رن، ابعاد مختلف 
ايدئولوژيک، راهب��ردی و ژئوپليتيک دارد، افزود: اين 
طرح، ادامه فرايندی است که هدف آن پيچيدن طومار 

فلسطين است.
اين کارشناس مسائل منطقه درباره ابعاد ايدئولوژيک 
طرح معامله قرن گفت: صهيونيست ها اين باور را ايجاد 
کرده اند که از زمان سقوط اورشليم به دست امپراطوری 
روم در سال 7۰ ميالدی تاکنون يهوديان آواره بوده اند 

و اکنون وقت بازگشت آنها به سرزمين موعود است.
س��يدافقهی به تالقی ايدئولوژيک صهيونيس��ت ها و 
مسيحيان صهيونيست اشاره کرد و گفت: مسيحيان 
صهيونيست هم تفکر مشابهی دارند و معتقدند مسيح 
نتوانست پادشاهی و پيامبری داودی خود را انجام دهد 
و آخرالزم��ان، پيروزمندانه به اورش��ليم برمی گردد و 
اينجا بين خط ايدئولوژيک صهيونيست ها و مسيحيان 
صهيونيست در مورد احيای اورشليم و هيکل سليمان 

با هم تالقی پيدا می شود.
وی به تالش های صورت گرفته برای ايجاد زيرساخت 
ايدئولوژيک برای اقدامات توسعه طلبانه صهيونيست ها 
اشاره کرد و افزود: در تورات جديدی که به زبان عبری 
ترجمه شده، صهيونيس��ت ها موارد زيادی را تحريف 
کرده اند که يکی از اين تحريف ها اين است که مسجد 

را هيکل ترجمه کرده اند.
اين کارشناس مسائل بين الملل، صحبت های ترامپ 
درباره يکپارچگی و ابديت اورش��ليم را يادآور ش��د و 
خاطرنش��ان کرد: چش��م انداز معامله قرن، مصادره 
بيت المقدس و زمينه س��ازی برای تخريب مس��جد 

االقصی و ساختن هيکل سوم سليمان روی آن است.
س��يدافقهی درباره اهداف راهبردی معامله قرن نيز 
گفت: هدف ديگر ايجاد يک غده س��رطانی در منطقه 
غرب آسياس��ت که بتواند پتانسيل جهان اسالم را در 

همه ابعاد تضعيف کند.
وی، تسلط بر منابع مادی منطقه از جمله نفت و گاز، 
تحليل قوای نظامی کشورهای قدرتمند منطقه مثل 
ايران، ترکيه، س��وريه و ع��راق و از طرف ديگر تحقق 
نقشه از نيل تا فرات را از ديگر اهداف راهبردی معامله 
قرن ارزيابی کرد. اين کارشناس مسائل غرب آسيا، به 

ريشه های تاريخی شکل گيری رژيم صهيونيستی و 
صدور بيانيه بالفور اش��اره کرد و افزود: کنيا، آرژانتين 
و فلس��طين در دوران بعد از جن��گ جهانی دوم برای 
اسکان يهوديان پيشنهاد شدند که در نهايت فلسطين 
انتخاب شد چرا که آنها اين منطقه را سرزمين اجدادی 

خود می دانستند. 
سيدافقهی با اشاره به حرکت گام به گام صهيونيست ها 
برای اشغال فلسطين گفت: صهيونيست ها ابتدا با شعار 
همزيستی مس��المت آميز آمدند و در نهايت وجب به 
وجب خاک فلسطين را در طول بيش از نيم قرن اشغال 
کردند و االن حدود 1۸ درصد اين سرزمين يا کمتر از 

آن در اختيار فلسطينی هاست.
وی، طرح معامل��ه قرن را ادامه ديگر توافقنامه ها مثل 
توافقنامه کنفرانس مادريد، توافقنامه اسلو، طرح ملک 
فهد و طرح ملک عبداهلل دانست و گفت: برونداد هيچ 
کدام از اين طرح ها به نفع مردم فلسطين نبود و به مرور 
شهرک های صهيونيست نشين توسعه پيدا کردند و 

اختيارات فلسطينی ها کمتر شد.

معاملهقرن،تیرخالصبههويتفلسطینی
قدس

اين کارش��ناس مسائل سياس��ی، طرح معامله قرن 
را تير خالص به هويت فلس��طينی قدس دانس��ت و 
گفت:  ايجاد فلسطين بدون سيادت، بدون تماميت 
ارضی، بدون نيروی مسلح و بدون تعامل برون مرزی 

از اهداف معامله قرن است.
سيدافقهی يادآورشد: بر اس��اس طرح معامله قرن، 
فلسطينی ها ديگر در حاش��يه نوار شرقی فلسطين 
حضور نخواهند داشت. اسراييلی ها کمربندی امنيتی 
به موازات مرز فلسطين با سوريه و فلسطين با اردن را 
تعريف کرده اند که فلسطينی ها در وسط اين کمربند 

امنيتی قرار می گيرند.
وی، چند تکه ش��دن مناطق مختلف فلس��طين در 
کرانه باختری و غزه و ارتباط آنها از طريق تونل هايی 
تحت کنترل رژيم صهيونيس��تی را از اهداف معامله 
قرن دانس��ت و گفت: حتی فعاليت ه��ای اقتصادی 
فلسطينی ها نيز تحت کنترل اسراييل در خواهد آمد 

و با خلع س��الح گروه های مقاومت در غزه، بنادر اين 
منطقه نيز از کنترل فلسطينی ها خارج خواهد شد.

اين کارشناس مسائل بين الملل، هدف از معامله قرن 
را اش��راف کامل امنيتی روی فلس��طينی ها تحليل 
کرد و گفت: بر اس��اس اين طرح، قدس به طور کامل 
يهودی خواهد ش��د و تنها مناطقی را خارج از قدس 
به عنوان پايتخت اداری در اختيار فلسطينی ها قرار 

خواهند داد.
سيدافقهی، محدود شدن بيشتر ارتباط فلسطينی ها با 
مسجداالقصی را از ديگر اهداف معامله قرن دانست و 
گفت: بر اساس اين طرح، بين مسجداالقصی و مناطق 
فلس��طينی يک تونل ارتباطی ايجاد خواهد شد تا به 
مرور به طور کامل ارتباط مسلمانان با اين مسجد قطع 
شود و صهيونيست ها بتوانند مسجداالقصی را تخريب 

و هيکل خودخوانده سليمان را جای آن بسازند.
وی افزود: بر اس��اس آموزه های تحريف شده تورات، 
صهيونيست ها معتقدند اسراييل بدون اورشليم معنی 
ندارد و اورش��ليم بدون هيکل س��ليمان مشروعيت 

ندارد و تا زمانی که يک فلسطينی يعنی غيريهودی 
در اطراف هيکل سليمان وجود دارد همواره يهودی ها 
در معرض خشم خدا هستند و بايد برای کاهش خشم 
خدا، تمام غيريهودی ها از اين سرزمين اخراج شوند.

اين کارشناس مسائل فلسطين به شکل گيری داعش 
و ديگر گروه های تروريستی در منطقه توسط امريکا 
اشاره کرد و گفت: بعد از اعالم معامله قرن، معلوم شد 
که هدف از تاسيس آنها، مشغول کردن مسلمانان به 
درگيری های داخلی و زمينه س��ازی برای انجام اين 

طرح بوده است.
س��يدافقهی با اش��اره به روابط پي��دا و پنهان برخی 
کشورهای حاشيه خليج فارس با رژيم صهيونيستی 
افزود: عادی سازی روابط بين اعراب و اسراييل يکی از 

سناريوهای معامله قرن است.

اعالممعاملهقرنمرزهایمحورمقاومت
ومحورسازشراپررنگترکرد

وی، اعالم معامله قرن را عامل پررنگ شدن مرزهای 
سياس��ی کش��ورهای محور مقاومت و کش��ورهای 
گروه س��ازش دانس��ت و گفت: عراق، سوريه، لبنان، 
فلس��طين، يمن و ايران آش��کارا با طرح معامله قرن 

مخالفت کردند.
اين کارشناس مسائل منطقه، طرح معامله قرن را ناقض 
7۲ قطعنامه شورای امنيت دانست و از برخورد ضعيف 
نهادهای بين المللی و منطقه ای با اين طرح انتقاد کرد.

س��يدافقهی، طرح ايران برای برگزاری همه پرسی با 
حضور همه فلسطينی ها را بهترين راهکار برای حل 
مساله فلسطين ارزيابی کرد و گفت: اکنون در دو کفه 
ترازوی تحوالت منطقه، در يک طرف، طرح معامله 
قرن به رهبری امري��کا و در طرف ديگر طرح نابودی 
رژيم صهيونيس��تی و اخراج نيروه��ای امريکايی به 

رهبری ايران قرار دارد.
وی به سقوط هوايپمای سيا در افغانستان، تاکيد مردم 
دولت و پارلمان عراق بر اخراج امريکايی ها، احتمال 
تعطيلی پاي��گاه نظامی امريکا در اينجرليک ترکيه و 
تاکيد گروه های مقاومت بر اخراج نظاميان امريکايی 
اشاره کرد و گفت: ترامپ با تصور برداشتن مانع تحقق 
معامله قرن، سردار سليمانی را ترور کرد اما تحوالت 
منطقه به ويژه تحوالت عراق نشان داد که بازنده بزرگ 
معامله قرن، واشنگتن خواهد بود و اين طرح فروپاشی 
رژيم صهيونيس��تی و اخراج نيروه��ای امريکايی را 

سرعت می بخشد.
دونالد ترامپ رييس جمهوری امريکا روز سه شنبه 
هفته گذش��ته همراه با »بنيامين نتانياهو« نخست 
وزير رژيم صهيونيستی در کاخ سفيد از طرح موسوم 
به معامله قرن رونمايی و اعالم کرد که ش��هر قدس 

پايتخت يکپارچه رژيم صهيونيستی باقی می ماند.
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خاورمیانهپسازامريكا
نويسنده: ريچارد ان. هاس|

ميدل ايست نيوز|
 5 آگوست سال 199۰ بود؛ تنها چند روز پس 
از اينكه ع��راق به رهبري صدام به كويت حمله 
و آن را اش��غال ك��رد. ج��ورج اچ. دابليو. بوش 
)پدر(، رييس جمهوري وقت امريكا، از چمنزار 
جنوبي كاخ سفيد كه از هميشه شفاف تر به نظر 
مي رسيد، گفت: »اين هجوم عليه كويت تداوم 
نخواهد داش��ت.« بوش در ش��ش ماه بعد از آن 
ثابت كرد كه پاي حرف هايش خواهد ايس��تاد. 
او پانصد هزار س��رباز امريكايي را به خاورميانه 
فرستاد و يك ائتالف بين المللي را رهبري كرد 

تا كويت را آزاد كند.
س��ه ده��ه از آن زم��ان مي گ��ذرد و ي��ك 
رييس جمه��وري بس��يار متف��اوت در امريكا، 
سياست هاي بسيار متفاوتي را در پيش گرفته 
اس��ت. اياالت متحده پس از آنكه ي��اران كرد 
خود را در س��وريه كه در برابر تروريس��ت هاي 
داعش دليرانه جنگيده بودند، در زمان برخورد 
موشك ها با تاسيسات نفتي عربستان سعودي 
در كناري ايس��تاد و هيچ واكنشي نشان نداد. 
اين، خاورميان��ه پس از امريكاس��ت. البته اگر 
بخواهيم عادل باش��يم، با توجه به عدم خروج 
امريكا از منطقه، اين عب��ارت كمي اغراق آميز 
است. در حقيقت، امريكا اخيرا نيروهاي بيشتري 
به منطقه اعزام كرده اس��ت تا در صورت نياز از 
عربستان س��عودي در مقابل حمالت احتمالي 
ايران دفاع كند و پاسخ مستقيمي به آن بدهد. 
اما هي��چ چيزي اين حقيقت بني��ادي را تغيير 
نمي ده��د كه امري��كا حضور و نق��ش خود در 
منطقه را كه براي نيم قرن به آن مس��لط بوده، 
كاهش داده اس��ت. ريش��ه اين گرايش��ات به 
زمان رياس��ت جمهوري ج��ورج دابليو. بوش 
ب��از مي گ��ردد؛ به تصميم��ي كه او بر اس��اس 
مش��اوره هاي غلط و طراحي ضعيف، مبني بر 
آغاز جنگ علي��ه عراق گرفت و ب��ه يك نقطه 
عطف در سياست هاي خارجي امريكا تبديل شد. 
هزينه هاي سرس��ام آور و نتايج ضعيف جنگ، 
عموم مردم امريكا را در مخالفت با دخالت هاي 
نظامي امريكا در منطقه بسيج كرد. باراك اوباما، 
رييس جمهوري پيش��ين امريكا، ني��ز متاثر از 
همين ديدگاه ها، هش��دارهاي خ��ود به دولت 
سوريه مبني بر استفاده از سالح هاي شيميايي 
را به دليل عبور از خط قرمز و نتايج مرگبار آن، 
عملي نكرد. اوباما همچنين تصميم گرفت كه در 
مداخله تحت رهبري ناتو در ليبي كه منجر به 
براندازي رژيم معمر قذافي شد نيز دخالت نكند 
و اين كشور را تقسيم شده و شكست خورده رها 
سازد. دونالد ترامپ نيز رويكرد مشابهي از عدم 
مداخله نظامي در منطقه را در پيش گرفته است. 
)البته اين رويك��رد تا پيش از تصميم او به ترور 
سردار سليماني، فرمانده نيروهاي قدس سپاه 
پاسداران، ادامه داش��ت( افزايش توليد داخلي 
نف��ت و گاز اهميت مس��تقيم خاورميانه براي 
امريكا را كمرنگ كرده اس��ت. به عالوه، رقابت 
مجدد بر سر ابرقدرت بودن، نياز امريكا به انتقال 
منابع و توجه ها به سمت اروپا و آسيا براي مقابله 

با روسيه و چين را افزايش داده است.
دولت ترامپ خود را به ش��يوه هاي بي شماري 
وراي تظاه��ر بي ميلي ب��ه اس��تفاده از نيروي 
نظامي يا س��ربازان ثاب��ت در مناطق جنگي، از 
خاورميانه دور كرده اس��ت. ديپلماس��ي تا حد 
زيادي وجود ندارد. ترامپ انتخاب كرده اس��ت 
كه از نقض حقوق بش��ر در عربس��تان سعودي 
و مصر چش��م پوش��ي كند. همچنين دولت او 
هيچ تالش ج��دي براي فيصل��ه دادن به نزاع 
ميان اسراييل و فلسطين نكرده است. اما شايد 
بتوان گفت بزرگ ترين منش��أ عدم قطعيت در 
منطقه، ايران است. دولت ترامپ، ، يك طرفه از 
توافق هسته اي ۲۰15 كنار كشيد. سپس، يك 
سياست »اعمال فش��ار حداكثري« را معرفي 
كرد كه به طور كلي ش��امل تحريم هاي شديد 
اقتصادي است. اين تحريم ها اثر بر اقتصاد ايران 
گذاشته است و تخمين ها، كاهش 1۰درصدي 
توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال گذشته 
را نشان مي دهند. اما اگرچه تاثير تحريم ها واضح 
است، درباره هدف آنها نمي توان چنين چيزي 
گفت. آنچه مش��خص است، اين است كه ايران 
جنگ اقتصادي امريكا را به ش��يوه خود پاسخ 
خواهد داد. ايران، باره��ا رفت و آمد نفتكش ها 
در منطقه )تنگه هرمز ك��ه ۲۰درصد ترافيك 
تانكرهاي نفتي در آنجاس��ت( را تهديد كرده و 
محدوديت هاي تعيين شده در توافق هسته اي 
را كنار گذاش��ته اس��ت. با تش��ديد فشارهاي 
اقتص��ادي روي نظام ايران، امريكا و متحدانش 
بايد انتظار پاسخ هاي بيش��تري از جانب ايران 
را داشته باشند. اين وضعيت، دولت ترامپ را با 
يك معماي غير قابل حل مواجه مي كند. پاسخ 
نظامي به اقدامات ايران مي تواند منجر به نزاعي 
شود كه ترامپ نمي خواهد در انتخابات ۲۰۲۰ 
تجربه كند. اما از س��وي ديگر، اج��ازه دادن به 
ايران براي آزادس��ازي خود از محدوديت هاي 
توافق هس��ته اي ۲۰15، احتم��ال حمله رژيم 
صهيونيستي به ايران را افزايش مي دهد كه خود 
پاي امريكا را به جن��گ وارد مي كند. حتي اگر 
چنين اتفاقي نيفتد، سستي امريكا ممكن است 
منجر به دستيابي همسايگان ايران به سالح هاي 
هسته اي و متوازن كردن توانايي هايشان با ايران 
و احتمال عقب نشيني بيشتر امريكا از منطقه 
ش��ود. چنين روندي در جاي��ي كه همين حاال 
به عنوان بي ثبات ترين منطقه جهان ش��ناخته 

مي شود، يك كابوس است.
به طور خالصه، دولت ترامپ ياد گرفته اس��ت 
كه عقب نشيني از خاورميانه نه آسان است و نه 

بدون هزينه و مخاطره.

عليرضا نظری| کارشناس مسائل سياسی|
سردمداران تروريست امريکايی تالش دارند 
تا از طريق رونمايی از طرح معامله قرن، رژيم 
صهيونيس�تی را ب�ه نوعی از ش�رايط ناگوار 
کنونی نجات داده و ب�ه زعم خود کاری کنند 
که در آينده موجوديت اي�ن رژيم در معرض 

تهديد قرار نگيرد.
بر اساس مفاد معامله قرن، فلسطينی ها دارای 
دولتی خواهند بود که از همه جا و از همه طرف 
دست و پايش بسته است و حتی حق داشتن 
سالح ندارد و بايد اسراييل را به عنوان دولت 
يهودی به رسميت بشناسند و هرچه شهرک 
در کناره باختری رود اردن س�اخته شده  به 
اسراييل واگذار  شود، بنابراين فلسطينی ها 
بايد از اين خواسته خود که می خواهند تمام 
اراضی اش�غال ش�ده از س�ال ۱۹۶۷ به آنها 
برگردانده شود، چشم پوشی کنند و از طرف 
ديگر فلس�طينی هايی هم که به کشورهای 
ديگر پناهنده شده اند حق رجوع به فلسطين 

را ندارند.
طبق اين معامله که در واقع به نوعی چاپيدن 
ثروت مردم منطقه است و می خواهند به مرور 
طرح نيل تا فرات را محقق کنند، تمام امکانات 
سرزمين فلس�طين در اختيار اسراييل قرار 

می گي�رد و نتيجه اين ظلم ب�زرگ ترامپ به 
فلسطينی ها جز تشديد انتفاضه و خشونت 
نخواه�د بود و ترام�پ و نتانياه�و محصولی 
به نام امنيت و آرامش و تصرف اراضی بيشتر 

نخواهند داشت.
امريکا تالش می کند با اين طرح شوم، هويت 
تاريخی بيت المقدس به عنوان ش�هر مقدس 
اديان ابراهيمی را تغيير دهد و آن را به شهری 
صهيونيس�تی و پايتخت غاصبان فلسطين 

تبديل کند. 
نکت�ه حايز اهميت اين اس�ت ک�ه اين طرح 
بی اساس برخالف همه قطعنامه های سازمان 
ملل، شهرک های نامشروع را به عنوان بخشی 
 از خاک رژيم صهيونيستِی غاصب و خونريز 

به شمار می آورد. 
اما خطرناک ترين بخش اي�ن طرح خبيثانه، 
خل�ع س�الح مقاوم�ت به عن�وان حافظان و 
مدافعان عزت و کرامت فلس�طين است تا از 
اين طريق هويت، مليت و سرزمين اين ملت 

مظلوم را از ميان بردارند.
س�ردمداران تروريس�ت امريکاي�ی تالش 
کردند تا از طري�ق رونمايی از ط�رح معامله 
قرن، رژيم صهيونيستی را به نوعی از شرايط 
ناگوار کنونی نجات داده و به زعم خود کاری 

کنند ک�ه در آينده موجوديت اي�ن رژيم در 
معرض تهديد ق�رار نگي�رد. در همين حال، 
س�لب حق بازگش�ت آوارگان فلسطينی به 
عن�وان يک�ی از اصلی ترين و اساس�ی ترين 
ارکان مسأله فلس�طين نيز ازجمله روياهای 
تل آويو و واش�نگتن در ط�رح معامله قرن به 

شمار می رود.
در پايان ذکر اين نکته ضروری است که اعالن 
طرح معامله قرن توسط آمريکا يک بار ديگر 
سياست های خصمانه اين دولت را نشان داد 
و باعث جريحه دار شدن عواطف ملل مسلمان 

در سراسر جهان شد.
در ح�ال حاضر اکثر حکومت ه�ا در دنيا و به 
خصوص نهادهای حقوق بشری جهانی با اين 
طرح مخالفت آش�کار کرده اند و آن را ناقض 
حق مس�لم ملت و دولت مسلمان فلسطين 
در بهره مند شدن از س�رزمين آبا و اجدادی 

خود می دانند.
در عين حال ش�ايد يکی از حس�نات بزرگ 
معامله قرن اين بود که پرده را از صورت بسيار 
کريه و زش�ت حکام عرب و حکام بسياری از 
کش�ورهای اس�المی کنار زد و اثبات کرد که 
برای عزت مسلمان ها يک راه بيشتر نمانده و 

آن خط مقاومت است.

نظر
ظلمی  بزرگ به وسعت » معامله قرن«
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روزانه 1467 ميليارد تومان به سپرده ها و 847 ميليارد تومان به تسهيالت اضافه شده است

ضرورت  تجربه اي نوين در نظام تامين مالي كشور

سپرده هاي بانكي از مرز 2500 هزار ميليارد تومان گذشت
گروه بانك و بيمه | حسين بداغي|

در يك سال منتهي به مهر 98 به صورت ميانگين روزانه 
1467 ميليارد تومان بر مانده سپرده هاي كل كشور و 
847 ميليارد تومان به مانده تسهيالت بانك ها افزوده 
شده است. افزايش روزانه تسهيالت نسبت به شهريور 
ماه كه حدود 873 ميليارد تومان بوده نسبت به ماه هاي 

قبل با كاهش مواجه شده است.
به گزارش »تعادل«، براين اساس، در صورت تداوم اين 
روند، از پايان مهر تا 10 بهمن 98، به ميزان 146 هزار 
ميليارد تومان به حجم سپرده هاي 2372 هزار ميليارد 
توماني مهر 98 افزوده ش��ده و در ح��ال حاضر مانده 
سپرده هاي بانك ها از مرز 2500 هزار ميليارد تومان 
گذشته است و براين اساس، حجم نقدينگي نيز بيش 

از 2300 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. 
در يك سال منتهي به مهر 98 به صورت ميانگين روزانه 
1467 ميليارد تومان بر ميزان مجموع سپرده هاي كل 
كشور افزوده شده است، همچنين طي سال اخير ميزان 
تسهيالت به صورت ميانگين روزانه 847 ميليارد تومان 
افزوده شده است. افزايش روزانه تسهيالت نسبت به 
شهريور ماه كه حدود 873 ميليارد تومان بوده نسبت به 
ماه هاي قبل با كاهش مواجه شده است ولي خلق پول و 
رشد نقدينگي در بانك ها و اقتصاد كشور با شدت ادامه 
دارد و اين موضوع نشان مي دهد كه بانك ها و اقتصاد 
ايران به تزريق دايمي نقدينگي نياز دارد و اين خلق پول 
و تزريق نقدينگي كه متاثر از رشد بدهي دولت، بدهي 
بانك ها به بانك مركزي و مطالبات معوق و نياز فعاالن 
اقتصادي به پول بيشتر است، موجب شده كه نقدينگي 
ه��ر روز به ميزان 1467 ميليارد تومان اضافه ش��ود و 

اين موضوع مي تواند عامل رشد تورم و قيمت ها باشد.
آمارهاي بانك مركزي از افزايش 30.1 درصدي مانده 
س��پرده ها و 23.4 درصدي مانده تسهيالت بانكي در 
پايان شهريور 98 نس��بت به مقطع مشابه سال قبل 

حكايت دارد.
مانده كل سپرده ها بالغ بر 2372 هزار ميليارد تومان 
گرديده است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 535 
هزار ميليارد تومان معادل 29.2 درصد و نسبت به پايان 
سال قبل 305 هزار ميليارد تومان معادل 14.8 درصد 
افزايش نشان مي دهد.. بيشترين مبلغ سپرده ها مربوط 
به اس��تان تهران با مانده 1284 هزار ميليارد تومان و 
كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد 

معادل 6.300 هزار ميليارد تومان است .
مانده كل تسهيالت نيز بالغ بر 1694 هزار ميليارد تومان 
است كه نسبت به مقطع مش��ابه سال قبل 309 هزار 
ميليارد تومان 22.3 درصد و نسبت به پايان سال قبل 
185 هزار ميليارد تومان معادل 12.3 درصد افزايش 
داشته است. بيسترين مبلغ تسهيالت مربوط به استان 
تهران با مانده 1094 هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ 
مربوط به اس��تان كهگيلويه بوير احمد با مانده 6 هزار 

ميليارد تومان است.
 همچنين نس��بت تسهيالت به س��پرده ها بعد از كسر 
سپرده قانوني 79.6 درصد است كه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل و پايان س��ال قبل، به ترتيب 4.5 و 1.7 درصد 
كاهش نشان مي دهد. نس��بت مذكور در استان تهران 
94 درصد و استان كهگيلويه و بوير احمد 107.8 درصد 
است. اين نسبت در تهران همچنان باالتر از ميانگين كل 
استان هاي كشور است و نشان مي دهد كه همچنان تمايل 
به تسهيالت دهي در تهران به دليل گسترش خدمات و ا 

زجمله خدمات مالي و بازرگاني باالست. 

    سهم باالي سپرده ها و تسهيالت تهران
ميزان كل سپرده هاي استان تهران 1284 هزار ميليارد 
تومان و ميزان تس��هيالت 1094 هزار ميليارد تومان 

است كه سهم تهران در ميزان سپرده كل كشور 54.1 
درصد است و س��هم تهران از ميزان تسهيالت كشور 
64.5 درصد بوده كه نش��ان مي دهد 10 درصد سهم 
تس��هيالت دريافتي اعم از جاري و غيرجاري بيشتر 
از سهم اين اس��تان درمجموع كل سپرده هاي كشور 
است و بانك ها تمايل بيشتري به پرداخت تسهيالت 

در تهران داشته اند. 
به عبارت ديگر، اس��تان تهران به اندازه دو س��وم بقيه 
استان هاي كش��ور در جذب تسهيالت سهم داشته و 
نشان دهنده تمركز خدمات مالي و بانكي در تهران و از 
جمله تمركز دفاتر شركت هاي كشور در تهران است. 

    ميزان سپرده ها در بانك
بر اس��اس آمار بانك مركزي از مجم��وع 2109 هزار 
ميليارد تومان بعد از كس��ر قانوني مي��زان 435 هزار 
ميلي��ارد توم��ان )20.4 درص��د( مانده س��پرده در 
بانك هاست. يعني اين مبلغ در بانك ها باقي مانده و به 
عنوان نياز شعب به نقدينگي در نظر گرفته شده است. 

    نسبت تسهيالت در استان ها 
با توجه به ميانگين 79.6 درصدي نس��بت تسهيالت 
به سپرده ها بعد از كس��ر قانوني در كل كشور، آمارها 
نش��ان مي دهد 10 استان در كش��ور بيش از مجموع 
ميانگين كشوري از ميزان تسهيالت نسبت سپرده ها 
بعد از كس��ر قانوني اس��تفاده كرده اند. بر اين اساس 
استان كهگيلويه و بوير احمد با 107.8 درصد استفاده 
از تسهيالت نسبت به سپرده ها بعد از كسر قانوني در 
صدر استان هاي كش��ور قرار دارد. همچنين خراسان 
ش��مالي با 101.6 درصد، ايالم 100.6 درصد، تهران 
94 درصد، لرستان 88.9 درصد، سمنان87.7 درصد، 
چهارمحال و بختي��اري87.3 درصد، گلس��تان86.7 
درص��د، كرمانش��اه81 درصد و زنج��ان80.8 درصد 
ديگر استان هايي هستند كه بيش از مجموع ميانگين 
كشوري از ميزان تسهيالت نسبت سپرده ها پس از كسر 

قانوني استفاده كرده اند.
21 استان به همراه مناطق ازاد تجاري كمتر از ميانگين 
كشوري از تسهيالت نس��بت به سپرده ها بعد از كسر 

قانوني استفاده كرده اند.
همچنين بر اس��اس اين آمار 21 اس��تان به همراه 
مناط��ق آزاد تجاري در كش��ور كمت��ر از ميانگين 
كشوري از تسهيالت نسبت به سپرده ها بعد از كسر 
قانوني اس��تفاده كرده اند، كه بر اين اس��اس استان 
بوش��هر با 47 درصد كمترين و اس��تان هاي البرز، 
قم، ف��ارس و مناطق آزاد تجاري زي��ر 50 درصد از 

تسهيالت استفاده نموده اند.

    افزايش 48.8 درصدي تس�هيالت نسبت به 
دي ماه 96 در كشور

همچنين از دي ماه 96 كه وضعيت بازار ارز و س��كه با 
التهاب شديد مواجه شد و دولت و بانك مركزي براي 
مقابله با آن، پيش فروش بيش از 60 تن سكه و همچنين 
فروش اوراق س��پرده 20 درصدي به ميزان 230 هزار 
ميليارد تومان در اسفندماه 96 را در دستور كار قرار داد، 
نسبت مانده تسهيالت به مانده سپرده ها نيز به شدت 

رشد كرده است.
به طوري كه ميزان تس��هيالت در كش��ور در دي 96 
معادل 1130 هزار ميليارد تومان، بوده اس��ت كه اين 
رقم در مهر امس��ال 1694 هزار ميلي��ارد تومان بوده 
است كه نشان از افزايش نزديك به 50 درصدي ميزان 

تسهيالت در كشور است.
همچنين ميزان مجموع سپرده هاي كشور در دي 96 
معادل 1503 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم 

در مهر امسال 2349 هزار ميليارد تومان شده كه نشان 
از رشد 57.8 درصدي در كشور است.

اين آمار نشان مي دهد كه ميزان نقدينگي در كشور در 
اين سال ها رشد چشمگيري داشته و موجب افزايش 
سپرده ها و تسهيالت بانكي شده است كه البته سهم 
تهران از سپرده ها كاهش و سهم تهران از تسهيالت 
روبه افزايش گذاش��ته كه نش��ان مي دهد همچنان 
مشكل رشد س��هم تهران از منابع بانكي و تسهيالت 

روبه رشد است. 

    رشد 62 درصدي سپرده ها در دو سال اخير
 مقايسه اين آمار با ابتداي دولت دوم روحاني در تيرماه 
96 نشان مي دهد ميزان كل سپرده هاي كشور كه به 
رقم 2372 هزار ميليارد تومان رسيده در مقايسه با تير 
96 كه ميزان سپرده هاي كل 1363 هزار ميليارد بوده 

است )74 درصد( افزايش يافته است.
همچنين مقايسه ميزان كل تسهيالت در مهر 98 در 
مقايسه با تير 96 از رشد 65 درصدي آن خبر مي دهد. 
ميزان تس��هيالت از 1025 هزار ميليارد تومان در تير 
96 به 1694 هزار ميليارد تومان در مهرماه 98 رسيده 

است.
در تير ماه 96 س��هم استان تهران از ميزان كل سپرده 
790 هزار ميليارد تومان بوده است كه از مجموع كل 
سپرده هاي كشور )57 درصد( بوده است. مقايسه اين 
آمار با مهر 98 نشان مي دهد كه سهم تهران از ميزان كل 

سپرده هاي كشور 3 درصد كاهش يافته است.
همچنين با مقايسه ميزان تسهيالت مهر 98 با تير 96 
سهم تهران از كل تس��هيالت كشور 4 درصد افزايش 
يافته و از 60 درصد در سال 96 به 64.5 درصد در سال 

98 رسيده است.
اين آمار نشان مي دهد كه ميزان نقدينگي در كشور 
در اين س��ال ها رشد چش��مگيري داشته و موجب 
افزايش س��پرده ها و تسهيالت بانكي شده است كه 
البته س��هم تهران از سپرده ها كاهش و سهم تهران 
از تسهيالت روبه افزايش گذاشته كه نشان مي دهد 
همچنان مشكل رش��د سهم تهران از منابع بانكي و 

تسهيالت روبه رشد است.

    عوامل رشد نقدينگي و سپرده ها 
كارشناسان معتقدند كه عوامل بنيادين رشد سپرده ها 
و تس��هيالت و نقدينگي، پايين بودن بهره وري، رش��د 
اقتصادي و سرمايه گذاري در اقتصاد ايران است كه باعث 
شده به دليل كسري بودجه دولت، بدهي دولت به بانك ها 
و اضافه برداش��ت بانك ها از بانك مركزي افزايش يافته و 
در نتيجه رش��د پايه پولي و خلق پول در بازار بين بانكي 
افزايش يابد. مانده بدهي بانك ها و موسسات اعتباري به 
بانك مركزي از 134 هزار ميليارد در خرداد به 208 هزار 
و 500 ميليارد تومان در پايان آبان 98 رس��يده كه نشان 
مي دهد 74 هزار ميلي��ارد تومان ظرف مدت 5 ماه تير تا 
آبان 98 به رقم قبلي بدهي بانك ها به بانك مركزي اضافه 
شده است و اين پرسش را مطرح مي كند كه اثر اين اضافه 
برداشت بزرگ 74 هزار ميليارد توماني، ظرف مدت كوتاه 
پنج ماهه، بر پايه پولي، رشد نقدينگي و تورم چه خواهد 
بود و با تاخير دوس��ه س��ال در آينده، بايد شاهد چه نرخ 
تورمي باشيم؟ و اين اضافه برداشت تا چه حد پايه پولي، 
نقدينگي، تورم، شاخص هاي پولي و بانكي و ارزي از جمله 
بدهي دولت، مطالبات معوق، تراز عملياتي بانك ها و... را 

تحت تاثير قرار خواهد داد؟
بدهي بانك ها به بانك مركزي شامل اصل و سود خطوط 
اعتباري، اصل و وج��ه التزام اضافه برداش��ت ها، اصل و 
كارمزد سپرده هاي بانك مركزي نزد بانك هاست كه اين 
بدهي در پايان آبان ماه س��ال جاري به 208 هزار و 500 
ميليارد تومان رس��يده است.از اين ميزان بدهي 3 هزار و 
900 ميليارد تومان متعلق به بانك هاي دولتي تجاري، 
63 هزار و 600 ميليارد تومان مربوط به بانك هاي دولتي 
تخصصي، 19 هزار و 900 ميليارد تومان براي بانك هاي 
خصوصي ش��ده و 121 هزار و 100 ميليارد تومان بابت 

بدهي بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري است.
حدود 97 هزار ميليارد تومان تبديل به خط اعتباري شده 
و اصل و سود خط اعتباري را تشكيل مي دهد. همچنين 
ح��دود 101 هزار ميليارد تومان اصل و وجه التزام اضافه 
برداشت هاس��ت كه ظاهرا تبديل به خط اعتباري ارزان 
قيمت نشده است.بر اين اساس بانك هاي دولتي تخصصي، 
باب��ت خط اعتب��اري دريافتي و بانك ه��اي خصوصي و 
موسس��ات اعتباري غي��ر بانكي بابت اضافه برداش��ت، 

بيشترين بدهي را به بانك مركزي دارند. البته 522 هزار 
ميليارد ريال از 623 هزار ميليارد ريال خطوط اعتباري 
بانك هاي دولتي تخصصي صرفًا مربوط به خط اعتباري 

مسكن مهر و متعلق به بانك مسكن است.
بخش قابل توجه��ي از اضافه برداش��ت هاي بانك هاي 
خصوص��ي نيز مربوط به چند بانك و موسس��ه اعتباري 
غيربانكي خصوصي است؛ به عنوان مثال صورت هاي مالي 
بانك سرمايه نشان مي دهد كه مانده اضافه برداشت اين 
بانك در پايان شهريورماه 98 به ميزان 191 هزار ميليارد 
ريال )حدود 2٠ درصد كل اضافه برداشت ها( بوده است.

رشد باالي اضافه برداشت و بدهي بانك ها به بانك مركزي 
در آبان 98، در حالي اس��ت كه بده��ي بانك ها به بانك 
مركزي در خرداد 98 مع��ادل 134 هزار و 550 ميليارد 
تومان گزارش شده بود كه برخي دليل كاهش آن نسبت 
به رقم 150 هزار ميليارد توماني سال قبل را تهاتر بخشي 
از بدهي بانك ها با مطالبات معوق بانكي و طلب بانك ها از 
پيمانكاران طلب كار از دولت در سال 97 ارزيابي كرده اند. 
از اين رقم بدهي 134 هزار و 550 ميليارد توماني بدهي 
بانك ها به بانك مركزي، معادل 5450 ميليارد تومان بدهي 
بانك هاي دولتي، 46720 ميليارد تومان بدهي بانك هاي 
تخصص��ي، 82380 ميلي��ارد تومان بده��ي بانك هاي 
خصوصي و موسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي شده 
بوده است.براين اساس، مي توان دريافت كه در 5 ماهه تير 
تا آبان 98، رقم قابل توجهي معادل 74 هزار ميليارد تومان 
به اضافه برداشت بانك ها يا بدهي بانك ها به بانك مركزي 
اضافه ش��ده و ظرف پنج ماه از 134 هزار و 550 ميليارد 
تومان به 208 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده و تقريبا 
ماهانه 15 هزار ميليارد تومان به اضافه برداشت بانك ها 
اضافه شده است. براين اساس بايد ديد كه از اين رقم 74 
هزار ميليارد توماني، چه رقمي را جريمه، وجه التزام و سود 
بدهي قبلي بانك ها شامل مي شود و چه رقمي را بانك ها 
به تازگي از منابع بانك مركزي برداش��ت كرده اند؟ و اين 
بدهي جديد كه در اين 5 ماه ايجاد شده چقدر است و بابت 
چه اموري صرف شده است چه ميزان صرف امور عمراني 
و مخارج دولت و تسهيالت تكليفي شده و چه مقدار بابت 
تامين منابع به خاطر وضعيت مالي و كسري منابع بانك ها 

صرف شده است.

فرهاد علي نژاد مهرباني|
درحال حاضر، نسبت كفايت س��رمايه و بسياري ديگر از 
ش��اخص هاي مهم بيشتر بانك هاي كش��ور در وضعيت 
نامناسبي است، به گونه اي كه با لحاظ مقررات احتياطي 
بانك مركزي برخي از بانك ها با نظرداشت به ميزان سرمايه 
پايه خود، قادر به اعطاي هيچ گونه تسهيالتي به مشتريان 
نيستند و ضروري است نسبت به بازسازي سرمايه خود نه 
از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها، بلكه تزريق منابع مالي 
جديد از طريق آورده سهامداران اقدام كنند. متاسفانه بدون 
توجه به شرايط يادش��ده، ايده ها و ابزارهاي طراحي شده 
جهت بهبود تامين مالي بنگاه هاي توليد بر محوريت تامين 
مالي از شبكه بانكي استوار است. بايد توجه داشت بسياري 
از مشكالت كنوني نظام بانكي كشور معلول سياست هايي 
مشابه سياست هاي دستوري امروزي است كه قبال بر بانك ها 
تحميل شد و نتيجه آن انباشت زيان هاي گسترده در ترازنامه 
و به تبع آن تضعيف سرمايه آنها شد. گفتني  است كه اين گونه 
سياست هاي دستوري چگونه به وقوع رانت هاي متعدد و 
فساد منجر شده است و امروزه آثار و تبعات آنها را به روشني 
شاهد هستيم. بنابراين، با لحاظ چارچوب نظام تامين مالي 
در كش��ور، كه عمدتا بر محوريت شبكه بانكي است، بايد 
از تحميل بار اضافي بر نظام بانكي دوري جس��ت، زيرا در 
صورت وقوع بحران بانكي و ورشكستگي ترازنامه اي بانك ها، 
مش��كالت و چالش هاي به مراتب سنگين تري مي تواند 
گريبانگير نظام اقتصادي كشور شود. بر همين اساس، به 
رغم وجود چالش ها و مشكالت يادشده و وضعيت نابسامان 
ترازنامه اي برخي از بانك ها، ضروري است سياست گذاران 
اقتصادي روش ها و ابزارهاي نويني را به عرصه نظام پولي 
و مالي كش��ور معرفي كنند تا بنگاه هاي توليدي از آنها در 
تامين نيازهاي مالي خود بهره برداري كنند. پرسشي كه 
مطرح مي ش��ود اين اس��ت كه چگونه مي توان ابزارهاي 
تامين منابع مالي سرمايه در گردش نظام توليدي كشور 

را به نحوي توس��عه داد كه عالوه بر تامين نيازهاي مذكور 
از طريق نظام بانكي - كه طي چندين دهه به دليل كمبود 
ابزارهاي تامين مالي به عنوان اصلي ترين منبع تامين مالي در 
اقتصاد كشور قلمداد مي شود - مجراي ديگري را نيز گشود 
كه بار نيازهاي بحق و واقعي سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي محقق شود و واجد آثار زيانبار و مخرب كمتر باشد. 
در ادبيات اقتصادي، يك��ي از روش هاي رايج تامين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي تامين مالي به روش زنجيره تامين است 
كه به عنوان ابزاري نوين جهت تامين مالي بنگاه ها به ويژه 
بنگاه هاي كوچك و متوسط مورد استفاده قرار مي گيرد. به 
صورت كلي، روش هاي تامين مالي زنجيره ارزش را مي توان 

به سه نوع اصلي تقسيم كرد: 
1 -تامي��ن اعتب��ار، تضامي��ن، يا بيم��ه براي فع��االن و 
دس��ت اندركاران زنجيره ارزش توسط بانك ها؛ 2 -تامين 
مالي در س��ايه وحدت راهبردي توسط تركيبي از فعاالن 
زنجيره ارزش و بانك ها؛ 3 -ارايه ابزار/خدمات براي مديريت 
خطرهاي قيمت، توليد، يا بازاريابي. بايد توجه داش��ت در 
فرايند تامين مالي زنجي��ره ارزش، نوعي وحدت و تفاهم 
راهبردي بين ارايه دهن��دگان خدمات مالي و يك يا چند 
فعال زنجيره ارزش ش��كل مي گيرد تا هزينه هاي تعامل و 
خطرهايي كه در غير اين صورت مانع از دسترسي به خدمات 
مالي سنتي شود، كاهش يابد. تحت چنين توافقي، فعاالن 
بخش خصوصي ممكن است مستقيما س��رمايه گذاري 
خاصي را انجام دهند يا نقدينگ��ي موردنيازي را تامين يا 
روند تامين مالي از يك بانك را تسهيل كنند. آنچه در اين 
روش مهم است طراحي روابط و پيوندهاي ميان بنگاه هاي 
اقتصادي در زنجيره ارزش است، به ويژه آنكه اين شناخت و 
طراحي تعيين كننده ميزان پايداري طرح تامين مالي است. 
تامين مالي زنجيره ارزش وقتي مفيد واقع مي شود كه در آن 
تقاضاي قوي و پايدار در بازار و همچنين شفافيت، اعتماد، 
و تعامالت قوي و مداوم بين فعاالن و دس��ت اندركاران آن 

وجود داشته باشد. هرچه ارتباطات قوي تر باشد، فعاالن به 
راحتي در زنجيره ارزش مي توانند از روابط خود براي تسهيل 
دسترسي به منابع مالي استفاده كنند. تامين مالي زنجيره 
ارزش فرصت ه��اي متنوعي براي طراح��ي برنامه خالق 
ارايه مي دهد كه ازجمله آنها فرصت هاي مشاركتي است 
كه موجب تقويت ارتباط بين توليدكنندگان و خريداران 
مي ش��ود. با توجه به الگوي ارايه شده به شرح فوق مبني بر 
روش تامين مالي زنجيره ارزش، به نظر مي رسد درحال حاضر 
چنين ابزاري در نظام مالي و اقتصادي كشور رايج نيست و 
ايجاد زمينه هاي استفاده از آن مي تواند باعث حل و فصل و 
رفع برخي از مشكالت بنگاه هاي اقتصادي كشور در خصوص 
تامين مالي نيازهاي خود شود. ليكن در طراحي روش مزبور 
بايد توجه داشت درحال حاضر بسياري از بنگاه هاي توليدي 
كشور به دليل متعدد و وجود رخدادهاي خارج از كنترل، در 
وضعيت مناسبي نيستند و عمدتا داراي بدهي هاي معوق 
به شبكه بانكي اند. اقتصاد كشور نيز چندين سال است در 
وضعيت رونق قرار ندارد و تحريم هاي سنگين بر آن تحميل 
شده اس��ت. در اين شرايط، موضوع استفاده از روش تامين 
مالي بر اساس زنجيره ارزش، كه بر مبناي اعتماد بنگاه ها 
به يكديگر شكل مي گيرد، مي تواند چندان توفيقي حاصل 
نكند. به عبارتي بهتر، بنگاه اقتصادي كه در زنجيره ارزش 
تامين كننده مواد اوليه بنگاه ديگري است، صرف دريافت 
سند بدهي بنگاه متقاضي، مواد اوليه، حاضر به فروش نسيه 
كاالي خود به وي نيست و از اين روست كه بنگاه متقاضي 
مواد اوليه به بانك ها رجوع مي كند تا با دريافت تسهيالت 
سرمايه در گردش، نسبت به پرداخت بهاي خريد خود به 
فروشنده مواد اوليه اقدام كند. اين در حالي است كه بانك ها 
به رغم تالش خود براي پاسخگويي به نيازهاي سرمايه در 
گردش بنگاه ها، از تامين همه نيازهاي آنها عاجز شده و چالش 
كمبود منابع براي تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه هاي 
توليدي ايجاد مي ش��ود و خواسته همه دس��ت اندركاران 

ازجمله مقامات استاني و كش��وري از نظام بانكي رفع اين 
كاستي است. بر اساس واقعيت هاي موجود، ضروري است 
ابزار يا ابزارهايي از نوع ابزار تامين مالي زنجيره ارزش در نظام 
مالي كش��ور طراحي شود كه به واسطه آن بنگاه فروشنده 
مواد اوليه حاضر باشد با دريافت سند بدهي بنگاه خريدار آن 
مواد، كاالي واسطه خود را در اختيار بنگاه خريدار قرار دهد 
و بنگاه خريدار نيز با توليد و فروش كاالي خود، در سررسيد 
مقرر اقدام به بازپرداخت بدهي خود به فروش��نده كند. در 
اين صورت، بخشي از مشكالت تامين مالي توليد به صورت 
زنجيره ارزش توسط سازوكار داخلي صنعت حل خواهد شد. 
در اين روش، آنچه باعث ترغيب بنگاه فروشنده به فروش 
كاالهاي واس��طه و مواد اوليه به بنگاه خريدار مي شود نوع 
تضمن و وثيقه اي است كه از بنگاه خريدار دريافت مي كند. 
اگر قائل به اين باشيم كه بانك ها به دليل دريافت مجوز از 
بانك مركزي از درجه بااليي از اعتبار نزد جامعه برخوردارند، 
بنابراين مي توان جهت كاربردي كردن ابزار طراحي شده به 
شرح فوق از اين اعتمادپذيربودن بانك ها در سطح جامعه 
بهره برداري كرد و تضمين پرداخت بدهي بنگاه خريدار به 
بنگاه فروشنده را در سررسيد به بانك ها سپرد. اين سازوكار 
با لحاظ بسياري از جزييات ديگر در طرح گواهي اعتبار مولد 
گام به چشم مي خورد. اوراق گام به مثابه يكي از روش هاي 
تامين مالي زنجيره ارزش قلمداد مي شود كه در آن بانك ها 
اقدام به ارايه تضامين براي فعاالن و دست اندركاران زنجيره 
ارزش مي كنن��د كه در ادامه، اين طرح به اجمال بررس��ي 
و كنكاش مي ش��ود. طرح گواهي اعتبار مولد گام طرحي 
است كه سياست گذاران پولي كشور به منظور تامين مالي 
غيرتورمي و هدفمند فعاليت هاي مولد با استفاده از منابع 
بخش خصوصي با ضمانت بانك ها و حمايت بانك مركزي 
تهيه كرده اند كه بر اساس آن به بانك ها اجازه داده مي شود 
در حدود مشخصي كه سازگار با وضعيت ثبات و سالمت آن 
بانك است، به صدور اوراق بهادار اسالمي تحت عنوان اوراق 

گام اقدام كنند. بر اساس طرح ارايه شده، اوراق مزبور قابليت 
انتقال در زنجيره توليد را دارد و بنگاه هاي توليدي مي توانند با 
استفاده از آن، نياز به تامين سرمايه در گردش را با هزينه كمتر 
و درعين حال با سرعت و سهولت و كارايي بيشتر تامين كنند. 
طرح گام همان گونه كه قبال نيز آمد، ابزار نويني به مجموعه 
نظام پولي و مالي كشور معرفي مي كند و تا حدود زيادي با 
يكي از روش هاي تامين مالي زنجيره ارزش، به شرحي كه 
گذشت، همخواني هايي دارد. ليكن نبايد از نظر دور داشت 
كه بسياري از طرح ها و برنامه هاي ارايه شده براي كمك و 
تسهيل تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي در كشور به بيراهه 
رفته و از هدف اوليه آنها كه بسيار دقيق و مشخص بوده اند، 
انحراف داشته است. اين طرح با هدف تامين مالي غيرتورمي و 
هدفمند فعاليت هاي مولد با استفاده از منابع بخش خصوصي 
معرفي شده است. در نگاه اول، هدف تامين مالي غيرتورمي 
بدين معني است كه اوال طرح گام به منابع پايه پولي بانك 
مركزي كه ايجاد پول پرقدرت مي كند، دست اندازي نخواهد 
كرد. اين شرط بسيار مهمي است كه پيش از اجراي طرح بايد 
به چگونگي و سازوكار عملياتي آن توجه داشت. دوم، عالوه 
بر عدم دست اندازي به منابع پايه پولي بانك مركزي، از منابع 
بانك ها نيز بايد كمترين اس��تفاده صورت گيرد. به عبارت 
ديگر، اوراق گام بر مبناي اعتماد بنگاه هاي توليدي به يكديگر 
بنا نهاده شده است و بانك ها به عنوان ركن ضامن وارد اين 
سازوكار مي شوند. بايد تا حد امكان طرح به گونه اي عملياتي 
و اجرا ش��ود كه بنگاه هاي متقاضي اوراق گام در سررسيد 
بدهي خود به بنگاه فروشنده مواد اوليه، به تعهدات خود عمل 
كنند و بانك ها را به استفاده از منابع خود مجبور نسازند. به 
هرحال همان گونه كه در طرح نيز اشاره شده است در روش 
تامين مالي از طريق اوراق گام، منابع بخش خصوصي درگير 
است و اين هدف بايد به جديت مورد توجه قرار گيرد تا آثار و 
تبعات منفي رشد پول، نقدينگي و به تبع آن تورم در جامعه 

به وجود نيايد.
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رييس كل بيمه مركزي: صنعت 
بيمه روي ريل توسعه قرار دارد

صنع��ت بيمه در كش��ور ما از توس��عه قابل قبولي 
برخوردار اس��ت و قي��اس عملكرد و دس��تاورد آن 
با كش��ورهاي منطقه از رش��د فزاينده اين صنعت 
حكايت مي كند.به گزارش اداره كل روابط عمومي 
و امور بين الملل بيمه مركزي، غالمرضا س��ليماني 
در پاسخ پرسشي درخصوص جايگاه صنعت بيمه 
در اقتصاد كالن كش��ور، با اعالم اين مطلب افزود: 
صنعت بيمه در كشور قدمتي بالغ بر 85 سال دارد 
اما در س��ال هاي پيش از انقالب در كنار نمايندگان 
شركت هاي خارجي، تنها چند شركت دولتي در ايران 
فعاليت مي كردند.رييس كل بيمه مركزي به تنوع 
محصوالت و رشته هاي بيمه اي در كشور اشاره كرد 
و با برشمردن افزايش نرخ ضريب نفوذ بيمه در كشور 
به نسبت سال هاي پيش از انقالب، تصريح كرد: رشد 
ضريب نفوذ بيمه از حدود 0.5 درصد به 2.8 درصد، 
يك دستاورد بزرگ است و اميدواريم با برنامه هاي 
صورت گرفته به رشد 3.3 درصدي در سال 1399 
دست پيدا كنيم.وي توسعه نمايندگي هاي بيمه از 60 
نماينده بيمه اي در سال 1357 به 69 هزار نماينده را 
يك جهش توصيف كرد و افزود: در همان روزها تنها 
يك كارگزار در عرصه صنعت بيمه فعاليت مي كرد كه 
در حال حاضر اين عدد به 834 كارگزار فعال رسيده و 
پرتفوي بيمه اي نيز با درنظرگرفتن ارزش پول كشور 
به شكل قابل مالحظه اي افزايش يافته است.سليماني 
با ابراز خرسندي از حمايت مجلس شوراي اسالمي 
در خصوص راه اندازي صندوق بيمه حوادث طبيعي 
از فرايند برطرف شدن اشكاالت وارده به اين قانون از 
سوي شوراي نگهبان و بازگشت آن به مجلس خبر 
داد و ابراز اميدواري كرد با وجود مشغله هاي فراوان 
مجلس، اين قانون تا پايان امسال به تصويب نهايي 
برسد.رييس كل بيمه مركزي از محصوالت صنعت 
بيمه به عنوان يك خدمت اقتص��ادي و كارآمد ياد 
كرد و گفت: خوشبختانه كارهاي تبليغي خوبي در 
سطح خانواده ها، مدارس و دانشگاه ها صورت گرفته 
و رس��انه هاي گروهي و صداوس��يما تالش زيادي 
مي كنند تا فرهنگ بيمه در جامعه گسترش يابد.وي 
از حوادث طبيعي اخير به عنوان يكي از عوامل گرايش 
مردم به خريد پوشش هاي بيمه اي ياد كرد و گفت: 
بسياري از ش��هرداري ها، بخشداري ها، دهياري ها 
و آحاد ديگر جامعه منتظر تأس��يس صندوق بيمه 
حوادث طبيعي نماندند و درخواست هاي بسياري 
براي دريافت اين پوش��ش بيمه اي به شركت هاي 
بيمه ارس��ال شده است.در س��ال 1397 حق بيمه 
توليدي بالغ بر 45 هزار ميليارد تومان بوده كه اين 
عدد در 9 ماهه سال جاري به رقم 43 هزار ميليارد 
تومان رس��يده كه تا پايان س��ال به حدود 60 هزار 
ميليارد تومان خواهد رسيد.رييس كل بيمه مركزي 
كه در برنامه راديويي »رهيافت« س��خن مي گفت، 
با اعالم اين آمار و اش��اره بر ضريب باالي خسارات 
در كشور، خاطرنشان كرد: ميزان ضريب خسارت 
در كشور ما 89 درصد برآورد مي شود كه به نسبِت 
آمار 55 درصدي كش��ورهاي توسعه يافته، بسيار 
باالست، اين موضوع ناشي از رشته هاي بيمه شخص 
ثالث و درمان مي شود كه زيان هاي بسياري در پي 
داشته است.وي رويكرد »راننده محور« را در صنعت 
بيمه از عوامل مهم كاهش ضريب خسارت ارزيابي 
كرد و اظهار داش��ت: حدود 70 درصد از خس��ارات 
رانندگي در كشور ما عامل انساني دارد و در صورت 
شناسايي عوامل تأثيرگذار در بروز حوادث و ارزيابي 
ريس��ك هاي راننده مي توانيم از حجم خس��ارات 
بكاهيم.غالمرضا سليماني با تاكيد بر اين نكته كه 
نبايد براي رشديافتگي هيچ حد و مرزي قائل شويم 
به اهميت ادامه روند توسعه اي صنعت بيمه اشاره 
كرد و افزود: تالش مي كنيم كه مانند كش��ورهاي 
توسعه يافته، صنعت بيمه اي رشد يافته و پاسخگوي 
نياز همه آحاد جامعه داشته باشيم.استراتژي ما رشد 
صنعت بيمه از طريق همگاني سازي رشته بيمه هاي 
زندگي اس��ت كه اين هدف را با برنامه ريزي دقيق 
دنبال مي كنيم.غالمرضا سليماني ضمن برشمردن 
مزاياي بيمه نامه عمر در طول زندگي و به خصوص 
ايام بازنشستگي، تصريح كرد: سرمايه گذاري هاي 
خرد امروز مردم مي تواند به كمك هاي كالن صنعت 
بيمه در آينده منتهي شود كه با تكيه بر اطالع رساني و 
آگاه سازي جامعه به توسعه آن در كشور مي انديشيم.

وي با تشريح آخرين وضعيت محصوالت بيمه هاي 
زندگي بر اس��اس ميزان ريس��ك به مزاياي جنبي 
اين بيمه نامه ها اش��اره كرد و گفت: ش��فافيت در 
ارايه بيمه نامه هاي زندگي و آگاهي بيمه گذاران از 
وضعيت سپرده هاي خود مي تواند زمينه اي جدي 
براي افزايش ضريب نف��وذ بيمه هاي زندگي فراهم 
كند.وي در خصوص معافيت رشته هاي بيمه اي از 
ماليات بر ارزش افزوده، تصريح كرد: در اليحه دولت 
تمامي رشته هاي بيمه اي از ماليات بر ارزش افزوده 
معاف شده بود و با بحث هايي كه در مجلس شوراي 
اسالمي صورت گرفت و با رايزني هاي ما در كميسيون 
اقتصادي، مقرر شد ماليات بر ارزش افزوده از رشته هاي 
درمان و بيمه هاي عمر و زندگي دريافت نشود، اما در 
رشته بيمه شخص ثالث كماكان به قوت خود باقي 
است.سليماني از ادامه تالش ها براي حذف ماليات 
بر ارزش افزوده در رشته شخص ثالث سخن گفت و 
افزود: با توجه به اهميت موضوع همگاني سازي بيمه 
در كشور تالش مي كنيم كه ماليات بر ارزش افزوده 
اين رشته بيمه اي نيز از معافيت برخوردار شود.رييس 
كل بيمه مركزي از ابالغ بخشنامه بخشودگي جرايم 
بيمه اي در بهمن ماه سال جاري خبر داد و از دارندگان 
وسايط نقليه فاقد بيمه نامه خواست تا پايان بهمن ماه 
به دفاتر و نمايندگي هاي بيمه مراجعه كرده و از اين 
بخشودگي بهره مند شوند.گفتني است مهلت استفاده 
از اين بخشودگي براي دارندگان اتومبيل يك ماه و 
مالكان ماشين آالت كشاورزي و موتورسيكلت ها سه 
ماه خواهد بود. وي از راكبان مقصر حوادث رانندگي 
در سال هاي گذش��ته خواست پيش از صدور حكم 
دادگاه براي دريافت خس��ارت به شركت هاي بيمه 

مراجعه    نكنند.
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»ايرانت«  جايگزين شبكه ملي اطالعات
گروه دانش و فن   

ش��بكه ملي اطالعات اين روزها مورد توجه تمامي 
فعاالن ح��وزه ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات در 
كشور است. چه مسووالن باالدستي از مقام معظم 
رهب��ري كه نس��بت به ك��م كاري در  راه ان��دازي و 
توسعه اين ش��بكه گله دارند تا رييس جمهوري كه 
به وزارت ارتباطات، امر كرده تقويت ش��بكه ملي را 
در دس��تور كار خود قرار دهد؛ از وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات كه مدع��ي تحقق بخش اعظمي 
از زيرساخت هاي ش��بكه ملي است تا شوراي عالي 
فضاي مجازي ك��ه وظيفه نظارت بر اين تحقق را بر 
عهده دارد و تاحدي منتقد روند پيش��رفت ش��بكه 
است؛ از ش��ركت هاي اينترنتي كه از طرفي خود را 
ملزم به پياده كردن كسب وكارش��ان در شبكه ملي 
اطالعات مي بينن��د و از طرف ديگ��ر نگران قطعي 
اينترنت هستند و درنهايت كاربران اينترنت كه در 
هياهوهاي مربوط به ش��بكه ملي سردرگم شدند و 
هنوز هم نمي توانند گزاره هاي��ي از جمله »تقويت 
شبكه ملي اطالعات به معناي قطع اينترنت خارجي 
نيس��ت« را باور كنن��د. از طرفي مس��ووالن حوزه 
ارتباطات بارها عنوان كرده اند بسياري از داده هايي 
كه در فضاي س��ايبري ردوبدل مي ش��ود، نيازي به 
خروج از كشور ندارند و اين كار تنها هزينه  اضافه اي 
است كه به ش��ركت ها تحميل مي شود و با ميزباني 
داده هاي بومي در كشور مي توان عالوه بر صيانت از 
اين سرمايه هاي ملي، از هزينه هاي رفت وبرگشتي 
داده ها به خارج از كشور جلوگيري كرد. اما در عين 
حال، فراتر از آنچه كه با قطعي اينترنت به باورهاي 
عامه وارد شد و آن هم ارز شدن راه اندازي شبكه ملي 
اطالعات با قطع اينترنت بين الملل است، دغدغه اي 
كه اين ش��بكه به هدف آن ايجاد شده و آن امنيت و 
استقالل در فضاي سايبري است را نمي توان ناديده 
گرف��ت. در ماه هاي اخي��ر، اتفاقات بس��ياري روي 
داده كه مسووالن، تقويت ش��بكه ملي اطالعات را 
اجباري دانستند و اگرچه معتقدند حضور در فضاي 
بين المل��ل براي رس��اندن نظر و اعتق��اد به جامعه 
بين الملل الزم است، اما وجود شبكه ملي را با قطع 

دسترسي بيگانه به آن ضروري مي دانند.

  چهار مصداق دشمني با ايران 
در فضاي سايبري

س��ال ۱۳۹۸ اتفاقات بس��يار متفاوتي نس��بت به 
انتظارات گذش��ته و باورها نس��بت به بس��ياري از 
مفاهيم اجتماعي، بين الملل��ي، حكمراني، آزادي، 
حريم خصوصي و ادعاي نظام حاكم بر فضاي مجازي 
بين الملل��ي رخ داد. در ارديبهش��ت ۱۳۹۸، گوگل 
برنامكي را از گوشي هوشمند تلفن همراه ميليون ها 
كاربر ايراني اندرويد حذف كرد، بدون آنكه كاربران 
مطلع شوند يا حتي سوالي از كاربر مطرح شود. بهانه 

اين كار، وجود اپليكيش��ني خطرناك روي گوشي 
عنوان ش��د تا درنهايت با يك اش��اره دولت امريكا 
ب��ه گوگل، اين برنام��ه از گوش��ي ميليون ها ايراني 

حذف شود. 
در دي ماه ۱۳۹۸، پس از ترور قهرمان ملي، شهيد 
حاج قاسم س��ليماني، شبكه اجتماعي اينستاگرام، 
اغلب پست ها و برخي حس��اب هاي كاربري حامي 
شهيد س��ليماني را حذف يا مسدود كرد، اين اقدام 
در حالي صورت گرفت كه اين شبكه مدعي آزادي 
بيان است و البته اين كار را به دليل تحريم هاي امريكا 
عليه اي��ران و به  بهانه جلوگيري از انتش��ار مطالب 

تروريستي انجام داد. 
در نيم��ه دوم دي ماه ۱۳۹۸، يك ش��ركت ايراني 
ارايه دهن��ده خدمات صوت و تصوي��ر آنالين بدون 
اعالم قبل��ي، به بهان��ه تحريم، از دس��ترس خارج 
شد و يك روز طول كش��يد تا با جابه جايي دامنه به 
خدمت دهنده ديگري، مشكل حل شود. اين سناريو 
براي هم��ه خدمات فضاي مجازي ك��ه در خارج از 
كشور ميزباني شده اند يا سرويس نام دامنه خارجي 
دارند قابل تكرار است. اوايل بهمن ۱۳۹۸ نيز دامنه 
»دات كام« مربوط به خبرگزاري فارس از دسترس 
خارج ش��د. بهانه اين قطع خدم��ت نيز تحريم هاي 
امريكا عليه ايران عنوان ش��د. اين چهار مصداق را 
مي توان نشانه آشكاري از اس��تفاده دشمن از همه 

ابزارهاي در اختيارش )اع��م از دولتي، بين المللي، 
سمني )NGO( و كسب وكاري براي مقابله با ايران 
در نظر گرفت. به همين دليل است كه عضو شوراي 
عالي فضاي مجازي معتقد است بايد پروژه ايرانت را 

در سطح ملي جايگزين كرد.

  ايرانت چه ويژگي هايي دارد
رس��ول جليلي، عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي 
مجازي در گفت وگو با مهر در توصيف پروژه ايران نت 
)ايران��ت( گفت: »ايرانت نام ديگري بر ش��بكه ملي 
اطالعات اس��ت و باعث مي ش��ود نام اين ش��بكه را 
دقيق تر، كوتاه تر و اختصاصي تر )در مقابل ش��بكه 
ديگر كش��ورها( بيان كنيم.« او درباره ويژگي هاي 
ايرانت توضيح داد: »ايرانت شبكه اي است در گستره 
جغرافيايي ايران كه مبتني بر پروتكل هاي استاندارد 
جهاني، ارتباطات و خدمات ارتباطي درون شبكه اي 
و برون ش��بكه اي را با دسترس��ي نزدي��ك به ۱۰۰ 
درصد فراهم مي كند. ايرانت در طول اينترنت است 
و نه در عرض آن. در طول بودن به معناي در امتداد 
بودن و متفاوت نب��ودن. ايرانت اتصال به اينترنت و 
ارايه خدمات ارتباطي و محتوايي اينترنت را فراهم 
مي كند، ولي براي دسترس��ي ب��ه خدمات داخلي 
خود، متوقف اينترنت نخواهد بود. ايرانت شبكه اي 
بسيار پهن باند است و مرتبًا در حال توسعه و تطابق 

با نسل هاي ارتباطي روز دنيا. به زودي مقدمات ارتقا 
به 5G را تجربه خواهد كرد و در دهه بعدي همگان 
مشترك نس��ل پنجم ارتباطي. ايرانت بسيار ارزان 
در مبادله ترافيك داخلي اس��ت؛ آنقدر ارزان است 
كه در بس��ياري از خدمات محتوايي در حد رايگان، 
در مبادله ترافيك بين المللي تابع نرخ دالر و يورو و 
يوان و دينار است. در انبارش و رايانش و ميزباني، نرخ 
رقابتي با ديگر كش��ورها را خواهد داشت به گونه اي 
كه انگيزه كافي براي ميزباني داخل كش��ور فراهم 

خواهد بود. 
در ايران��ت، ب��ه توليدكنندگان پهن��اي باند، يعني 
كس��اني كه محتواي توليدش��ده خود را در معرض 
استفاده مشتريان داخلي و خارجي قرار مي دهند، 
اجرت پرداخت خواهد ش��د. اين در استمرار ارزان 
كردن پهناي باند داخلي توليدكنندگان محتوا )در 
حال حاض��ر( به تحقق خواهد پيوس��ت. در ايرانت 
حريم خصوصي مورد احترام همه اركان از س��طح 
حكمراني تا سطح فراهم آورندگان خدمات و ديگر 
كاربران اس��ت و به م��وازات احراز هوي��ت در ارايه 
خدمات يك اص��ل موضوعه اس��ت، به گونه اي كه 
امنيت و ح��س امنيت در مبادالت مال��ي، اداري و 
شخصي در آستانه صددرصدي فراهم شود. ايرانت 
فراهم آورنده زيرساخت اشتغال روزافزون در فضاي 
مج��ازي و همچنين تس��ري فعاليت ه��اي فضاي 

واقعي به فضاي مجازي و ممزوج ش��دن اشتغاالت 
اين دو فضا است. بدون ايرانت هر روز شاهد واردات 
خدم��ات و محص��والت خارجي و كاهش س��طح 
اشتغال در اين حوزه خواهيم بود. ايرانت بايد بتواند 
تا حد ممكن نيازهاي شهروندان مجازي )يا بگوييم 
نت وندان( خود را در داخل خود تامين كند. ايرانت 
بايد دسترسي ش��هروندان خود به شبكه جهاني را 
تضمين كند و خود را غيرقابل تحريم كند. در كالم 
آخر، ايرانت اس��تقالل ما را در اس��تمرار اس��تقالل 
سياسي مان فراهم مي كند. و اينكه الزم است ايرانت 
را ترويج دهيم، نقد كنيم، گفتمان بسازيم و همگان 
را به ايج��ادش ترغيب كنيم چراكه اي��ن، يك امر 

جمع سپارانه است.«
جليلي تاكيد كرد: »هيچكس ب��اور نمي كرد و باور 
آن نيز س��خت بود كه بپذيريم نهادها و شركت هاي 
بين المللي تحت تأثير تصميم سياس��ي يك كشور، 
خدماتي را در فضاي مجازي روي اشخاص حقيقي 
و حقوقي ببندند. حال بايد همه دلسوزان و نخبگان 
و كارشناس��ان قب��ول كنند ك��ه همه چي��ز براي 
دش��من حكم اس��لحه دارد؛ اين اس��لحه مي تواند 
ظرفي��ت ميزباني يك خدمت ايراني در س��رزمين 
خود يا س��رزمين هم پيمانان خود باش��د، مي تواند 
خدمت دامنه بين المللي، دات كام ).com( باش��د، 
مي توان��د محيط سيس��تم عامل متن ب��از اندرويد 
باش��د يا مي تواند محي��ط ش��بكه اجتماعي تحت 
قيموميت خودش باش��د كه امكان بازي را از برخي 
بازيگران سلب كرده و نقطه مقابل بازيكنان جعلي 
و شبيه سازي به زمين بازي بياورد. ما در جمهوري 
اس��المي ايران، چاره اي جز استقالل و خوداتكايي 
نداريم. استقالل ما در راه اندازي و جااندازي ايرانت 
 )ir.( در سطح ملي است. در ايرانت، دامنه دات ايران
جاي دات كام را مي گيرد و ماش��ه آن دست دشمن 
نيست. زيرساخت ارتباطي و اطالعاتي و خدمات پايه 
نرم افزاري ايراني يا با مالكيت و مديريت ايراني، بستر 
ارايه كليه خدمات و محتوا را فراهم مي كند و خدمات 
فضاي مجازي ايران، اسير تصميمات دشمن آشكار 

و تروريست ما قرار ندارد.«
البته جايگزيني ش��بكه ملي اطالع��ات با اينترنت 
بين المل��ل، هرچند ك��ه به گفته كس��اني كه آن را 
پيش��نهاد مي دهند مساوي با قطع اينترنت نيست، 
اما نگراني   كسب وكارها و كاربران اينترنتي از آنچه 
كه ممكن است با پيشرفت شبكه ملي رخ دهد، باقي 
مي ماند؛ مهم ترين علت ادامه اين نگراني ها هم اين 
اس��ت كه بارها عنوان ش��ده اتفاق قطعي چندروزه 
اينترنت اگر يك بار و به صورت گس��ترده رخ داده، 
بار ديگر هم ممكن است رخ دهد و شايد الزم است 
مس��ووالن به هر نحوي تضميني به عدم تكرار اين 
واقعه بدهند تا خيال كاربران راحت ش��ود كه ديگر 

خبري از روزهاي خاموشي اينترنتي نيست.

ورج| گوگل به علت نگراني از ش��يوع ويروس خطرناك 
كرونا تمامي دفاتر خود را در كش��ور چين به طور موقت 
تعطيل مي كند. به گزارش مهر، تعطيلي دفاتر گوگل در 
چين تنها به خاك اصلي اين كش��ور محدود نمي شود و 
شامل هنگ كنگ و تايوان نيز خواهد بود. در حال حاضر 
دفاتر گوگل در چين به علت آغاز س��ال نوي اين كش��ور 
تعطيل هستند. البته تعطيالت سال نو در چين به علت 
جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس كرونا و اجراي راحت تر 
تمهيدات بهداشتي در اين زمينه چند روز تمديد شده، ولي 
قرار نيست بعد از پايان اين تعطيالت دفاتر گوگل در چين 
بازگشايي شوند. يكي از سخنگويان گوگل افزوده است كه 
سفرهاي تجاري و كاري مقامات و كاركنان اين شركت به 
چين و هنگ كنگ هم به همين علت به طور جدي محدود 
خواهد شد. گوگل به كاركنان خارجي خود در چين دستور 
داده كه هر چه سريع تر همراه با اعضاي خانواده اين كشور را 

ترك كنند. همچنين اين افراد بعد از بازگشت به محل اقامت 
خود بايد حداقل به مدت ۱۴ روز فعاليت هايشان را از منزل 
انجام دهند. چين بزرگ ترين بازار اينترنت جهان و محل 
فعاليت گسترده بسياري از شركت هاي فناوري دنياست و 
لذا هر روز هزاران متخصص و مدير فناوري با اهداف تجاري 
به اين كشور سفر مي كنند، اما به نظر مي رسد فعاًل از تعداد 

اين سفرها به شدت كاسته شود.

ورج| يكي از س��ناتورهاي امريكايي مش��غول نوشتن 
اليحه اي است كه در صورت تصويب، شركت هاي فناوري 
را وادار مي كن��د راهي ب��راي دور زدن ش��يوه رمزگذاري 
سربه سر اطالعات براي نيروهاي مجري قانون ايجاد كنند. 
به گزارش مهر، اليحه اي جديد از پش��تيباني قانوني براي 
اپليكيشن ها و وب سايت ها مي كاهد و احتماال رمزگذاري 
اطالعات در فضاي آنالين را به خطر مي اندازد. براس��اس 
اين اليحه يك كميسيون ملي جديد در حوزه »جلوگيري 
از سوءاستفاده از كودكان در فضاي آنالين« ايجاد مي شود 
تا قوانيني را براي يافتن و حذف محتواي سوءاس��تفاده از 
كودكان به وجود بياورد. اگر شركت ها از اين قوانين پيروي 
نكنند، طبق اليحه جديد برخ��ي از اقدامات حفاظتي از 
 ش��ركت ها كه در بخش ۲۳۰ قانون شايستگي ارتباطات

)Communication Decency Act( به آن اش��اره 
شده، حذف مي شود. اقدامات ذكرشده در بخش ۲۳۰ قانون 

مذكور تاحد زيادي از شركت ها در برابر مسووليت پذيري 
براي پست هاي كاربران محافظت مي كند. طبق گزارش هاي 
مختلف از بلومبرگ و وب س��ايت اينفورميش��ن، سناتور 
ليندزي گراهام مشغول نوش��تن اين اليحه است. اليحه 
مذكور در حال حاضرEARN IT نام گرفته اس��ت. قانون 
جديد بندي به بخش ۲۳۰ قانون اضافه مي كند كه طبق 
آن شركت ها در برابر تعقيب قانوني و شكايت هاي مدني 

درباره سوءاس��تفاده از كودكان و مطالب مربوط مسوول 
هستند، مگر آنها از شيوه هاي ارايه شده توسط كميسيون 
»جلوگيري از سوءاس��تفاده از كودكان در فضاي آنالين« 
پيروي كنند. البته اين اليحه قوانين خاصي را مش��خص 
نكرده اما كميس��يون )كه رييس آن دادستان كل امريكا 
است(، احتماال شيوه رمزگذاري اطالعات كاربران را محدود 
مي كند. ش��ركت هاي بزرگ فناوري در سال هاي اخير از 
رمزگذاري »سربه سر )end to end( « اطالعات كاربران 
استفاده مي كنند. واتس اپ يكي از اپليكيشن هايي است كه از 
اين شيوه رمزگذاري اطالعات استفاده مي كند. اين درحالي 
است كه مقامات مختلف نسبت به اين شيوه اعتراض كرده اند 
و معتقدند دسترسي نيروهاي پليس به اطالعات براي يافتن 
مجرمان را محدود مي كن��د. اما در صورت تصويب اليحه 
EARN IT كميسيون مذكور شركت ها را مجبور مي كند 

تا راهي براي دسترسي به اطالعات كاربران فراهم كنند. 

تعطيليموقتدفاترگوگلدرچينبهدليلكرونا اليحهامريكاييكهرمزگذارياطالعاترادورميزند

انگجت| پارلمان اتحاديه اروپا به تصويب قانوني جديد 
راي داده تا اس��تانداردي براي توليد شارژر دستگاه هاي 
الكترونيكي در اين منطقه وضع ش��ود. به گزارش مهر، 
قانون گذاران پارلم��ان اتحاديه اروپا ب��ه تصويب قانون 
جدي��دي راي داده اند كه به موج��ب آن توليدكنندگان 
دس��تگاه هاي الكترونيكي بايد استاندارد خاصي را براي 
كابل هاي شارژ رعايت كنند. پارلمان اروپا از كميسيون 
اتحاديه اروپا )س��ازمان تهي��ه قواني��ن در اين منطقه( 
درخواست كرد تا تضمين شود مصرف كنندگان مجبور 
نمي ش��وند با هر بار ارتقاي موبايل هاي خود يك شارژر 
جديد بخرند. اين كميسيون مهلت كوتاهي براي تنظيم 
اي��ن قوانين دارد. اين در حالي اس��ت ك��ه قانون گذاران 
مي خواهند اين قوانين حداكثر تا ماه ژوئيه تنظيم شود. 
پارلمان اتحاديه اروپا همچنين به اين كميسيون دستور 
داده تا شارژرهاي بي س��يم و همچنين تاثيرگذاري آنها 
بركاه��ش زباله ه��اي الكترونيكي را ني��ز در نظر بگيرد. 

همچنين از كميسيون اتحاديه اروپا خواسته شده تا راهي 
براي جمع آوري و بازيافت كابل ها و شارژرهاي بيشتري 
بيابد. در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است: »اكنون نيازي مبرم 
به اقدام قانوني اتحاديه اروپا وجود دارد تا از ميزان زباله هاي 
الكترونيكي كاسته شود.« البته قانون گذاران به طور دقيق 
استانداردهاي شارژر براي توليدكنندگان را اعالم نكرده اند. 
اما با توجه به فراگير شدن »يو اس بي-سي« اين كميسيون 

احتماال به سمت استاندارد نسبتا جديد متمايل شود.

ديلي ميل| هكرها با سوءاس��تفاده از شيوع ويروس 
كرونا، فايل ه��اي ويدئويي يا متني به ظاهر س��اده اما 
حاوي بدافزار را منتش��ر مي كنند كه اطالعات موجود 
در موبايل يا رايانه كاربر را س��رقت مي كند. به گزارش 
مهر، هكرها با استفاده از پوشش رسانه ها درباره ويروس 
كرونا، افراد را اغوا مي كنند تا به طور تصادفي يك بدافزار 
دانلود كنند. كارشناسان امنيت سايبري هشدار داده اند 
برخي لينك ه��اي حاوي اخبار ي��ا ويدئوهايي درباره 
شيوع ويروس كرونا داراي بدافزار هستند. در حقيقت 
اي��ن لينك ها داراي كدي هس��تند كه براي س��رقت 
اطالعات شخصي افراد ساخته ش��ده است. هكرها با 
انتشار مطالب، پس��ت ها و ويدئوهاي به ظاهر بي ضرر 
در قالب فرمت هاي مختلف فايل )پي دي اف و ام پي۴( 
اقدام به گس��ترش اين بدافزارها مي كنند. اگر فرد در 
رايانه يا موبايل خود براي دانلود اين مطالب كليك كند، 
هكرها مي توانند به اطالعات ذخيره شده در دستگاه او 

دسترسي يابند و آنها را مسدود، تخريب يا كپي كنند. اين 
ويروس به دليل شيوع در سراسر جهان و هشدار سازمان 
جهاني بهداشت، مورد توجه رسانه است. به همين دليل 
ش��ركت هاي بزرگ فناوري مانند فيس بوك، گوگل 
و توئيتر با اقداماتي خاص س��عي دارند از انتشار اخبار 
جعلي در اين باره جلوگيري كنند. در اين ميان مجرمان 
سايبري نيز قصد دارند از اين آب گل آلود ماهي بگيرند. 
آنتون ايوانف يكي از تحليل گران شركت كسپراسكاي 

مي گويد: »ويروس كرونا موضوع بحث اخبار امروز است. 
به همين دليل مجرمان سايبري از آن به عنوان طعمه 
اس��تفاده مي كنند. تاكنون ما حداقل ۱۰ فايل حاوي 
بدافزار رصد كرده ايم. اما با توجه به افزايش توجه رسانه ها 
به موض��وع كرونا پيش بيني مي كنيم تعداد فايل هاي 
حاوي بدافزار بيشتري كشف شود. همزمان با افزايش 
نگراني مردم درباره سالمتش��ان، تع��داد بدافزارهاي 
بيش��تري كشف مي ش��ود كه داخل فايل هاي تقلبي 
مربوط به ويروس كرونا مخفي شده اند.« كارشناسان 
امنيتي توصيه مي كنند كارب��ران براي اجتناب از اين 
بدافزارها، اطالعات و اخبار را از منابع رس��مي دريافت 
كنند. يك روش اصلي براي رصد بدافزار، بررسي پايان 
آدرس لينك است. اگر در آدرس فايل docx، pdf يا 
mp۴ وجود ندارد، احتماال لينك مذكور جعلي است. 
همچنين فايل هاي ويدئو و Document داراي فرمت 

exe يا Inc نيز جعلي هستند.

اتحاديهاروپايكسانسازيشارژرهاراتصويبكرد سوءاستفادههكرهاازكرونابرايسرقتاطالعاتافراد

انگجت| دست كم يكي از اپراتورهاي بزرگ امريكا 
به صورت غيرقانوني اقدام به فروش اطالعات مكاني 
كاربران كرده است.  به گزارش ديجياتو، كميسيون 
فدرال ارتباطات امريكا )FCC( در گزارشي به كنگره 
تاكيد كرده كه براساس بازرسي هاي اين كميسيون 
حداقل يك��ي از اپراتورهاي سرش��ناس امريكايي 
درازاي درياف��ت پول اق��دام  به افش��اي اطالعات 

جغرافياي��ي كاربران كرده اس��ت. ب��ه گفته اجيت 
پاي، رييس FCC اين اپراتور )يا اپراتورها( با فروش 
اطالع��ات قوانين فدرال را زير پا گذاش��ته اند و بايد 
خود را براي اقدامات متقابل اين كميس��يون آماده 
كنند. دو سال قبل رسانه ها از فروش داده هاي مكاني 

بالدرنگ كاربران توسط اپراتورها پرده برداشتند. 
اين گزارش ها نش��ان م��ي داد اطالع��ات محرمانه 

كاربران دست به دس��ت مي چرخد، زيرا خريداران 
اين داده ها در مراحل بعد آنها را به طرف هاي ديگري 
مي فروختن��د. پ��س از اين ماجرا هر چه��ار اپراتور 
اصلي امريكا متعهد ش��دند كه قيد فروش داده هاي 
مكاني را بزنند، اما حاال مش��خص شده كه برخي از 
آنها به اين وعده پايبند نبوده و قوانين فدرال را زير 
پا گذاشته اند.  اين قانون ش��كني خشم نمايندگان 

را برانگيخته و فرانك پالن، رييس كميته بازرگاني 
و انرژي كنگره در اين باره گفته اس��ت: »ما به دقت 
مراقبيم كه كميسيون فدرال ارتباطات قانون شكنان 
را تنبيه كرده و به آنها اجازه ندهد قسر در بروند.« 

جسيكا روزن ورسل، از اعضاي كميسيون FCC كه 
در سال هاي گذش��ته قانون شكني اپراتورها در اين 
زمينه را زير ذره بين برده، تاخير FCC در پي بردن 

به اين مساله واضح را شرم آور خوانده است. به گفته 
وي فروش اطالعات مكاني كاربران با دقت چند صد 
متر توسط واسطه هاي مرموز اصال قابل قبول نيست. 
انجم��ن صنايع ارتباطات بي س��يم امري��كا و چهار 
اپراتور اصل��ي امريكا كه ش��امل AT&T، ورايزن، 
T-Mobile و اس��پرينت مي ش��ود، در اي��ن باره 

سكوت كرده اند.

اپراتورهاي امريكايي اطالعات كاربران را مي فروشند
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 باور نهضت داخل 
در ساخت تجهيزات مخابراتي

رييس اتحاديه صادركنندگان صنعت مخابرات 
ايران گفت: »ش��كل گيري باور نهضت س��اخت 
داخل و خودكفايي در ساخت تجهيزات مخابراتي 
مي تواند ورود به بازارهاي جهاني را در ش��رايط 
خاص اقتصادي كشور رقم بزند.« به گزارش مهر، 
داوود اديب يكي از عوامل مهم دستيابي به رشد 
و توس��عه اقتصادي پايدار را در وهله اول اقتصاد 
درون زا و رونق صادرات عنوان كرد كه مهم ترين 
هدف سياست گذاري در بخش تجارت خارجي 
محسوب مي ش��ود و گفت: »رهبر معظم انقالب 
اسالمي، توليد صادرات  محور را در رهنمود هاي 
خود به دست اندركاران بخش توليد كشور مورد 
تاكيد قرار داده اند كه اين موضوع بايد مورد توجه 
و كانون تمرك��ز دس��ت اندركاران مربوطه قرار 
گيرد.« وي با بيان اينكه باي��د موضوع صادرات 
را به تش��كل هاي مرتب��ط س��پرد و كانون هاي 
تصميم گيري ه��اي م��وازي را يكپارچ��ه كرد، 
گفت: »براي توس��عه صادرات غيرنفتي، جداي 
از برنامه ريزي بايد مشكالت زيرساختي موجود 
در اين حوزه نيز حل ش��ود، زي��را نمي توان همه 
مشكالت اقتصادي كشور را به تحريم نسبت داد. 
برخي از مسووالن كشور به نهضت ساخت داخل 
اهميتي نمي دهند و اي��ن نوع بي اعتنايي به اين 
نهضت، مفهوم واقعي خودتحريمي و هم سويي 
با دشمنان قس��م خورده انقالب اسالمي است.« 
رييس اتحاديه صادركنندگان صنعت مخابرات 
ايران با تاكيد بر اينكه در ش��رايط فعلي چاره اي 
جز توس��عه صادرات غيرنفتي نداريم، گفت: به 
دليل شرايط تحريمي و محدوديت هاي خاصي 
كه پيش روي صادرات نفت ايران است، صادرات 
غيرنفتي به دليل ارزآوري و تامين نيازهاي ارزي 
بخش واردات كشور، مورد توجه قرار گرفته و به 
همين دليل الزم است كه به اين بخش نيز توجه 
ويژه اي ش��ود.« اديب ادامه داد: »در اين شرايط 
خطير نياز به همسويي با رهنمودهاي مقام معظم 
رهب��ري در اهميت كار و نيروي داخل كش��ور و 
صادرات مي تواند تنها راه برون رفت از شرايط فعلي 
كشور باشد و اميد مي رود كه با حمايت همه جانبه 
وزارتخانه ه��ا، نهاده��اي دولت��ي و حاكميتي، 
توانمندي هاي صادراتي جمهوري اسالمي ايران 
و تحقق نقش بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي، 
توسعه صادرات غيرنفتي فراهم شود.« وي با بيان 
اينكه اتحادي��ه صادركنندگان صنعت مخابرات 
ايران بر اين باور است كه توجه ويژه به اين حوزه 
مي تواند در باال بردن س��طح صادرات غيرنفتي 
كشور موثر و زمينه ساز سرمايه گذاري، شناسايي 
و رفع نياز كسب وكارها ش��ود، گفت: »اكنون با 
تهديد غربي ها فرصت هاي مناسبي براي عزم و 
اراده مس��ووالن و تجار در حوزه صادرات ICT به 

وجود آمده است.« 

هشدار درباره تماس هاي 
كالهبرداري

چندي اس��ت طي تماس هايي با مش��تركان، ادعا 
مي شود اين تماس از طرف اپراتورهاست و پيشنهاد 
مي ش��ود با پرداخت مبلغ��ي، از اينترنت رايگان و 
كاهش هزينه هاي تماس برخوردار شوند، درحالي 
كه اين كار تنه��ا روش جديدي براي كالهبرداري 
اس��ت. به گزارش ايسنا، هنگامي كه با شما تماس 
تلفني گرفته مي شود و به شما وعده  جايزه و هديه 
مي دهن��د، از ش��ما اطالع��ات كارت بانكي تان را 
مي خواهند يا مواردي از اين دست كه حتما با آنها 
مواجه شده ايد، بايد دقت كنيد كه علي رغم جذاب 
بودن اين پيشنهادها، احتمال اينكه در آستانه  فريب 
خوردن توسط كالهبرداران قرار گرفته باشيد، بسيار 
است. وقتي در تماس هاي تلفني به شما مي گويند 
برنده جايزه اي فوق العاده از يك مسابقه شده ايد كه 
احتماالً شما هيچگاه در آن مسابقه شركت نكرده ايد؛ 
زماني كه مي گويند براي دريافت جايزه بايد مبلغي 
پرداخت كنيد يا از شما مي خواهند، اطالعات كاماًل 
ش��خصي و محرمانه  مالي خود را در اختيارش��ان 
قرار دهيد، بايد محتاط باش��يد، زيرا سيستم هاي 
تجاري مطمئن و قانوني، هيچگاه نياز به جزييات 
حساب مالي شما ندارند و حتي اگر قرار باشد پولي يا 
جايزه اي را به شما بدهند، نياز به رمز عبور كارت شما 
را ندارند و دادن شماره حساب يا شماره كارت كفايت 
مي كند. اما يكي از انواع مزاحمت ها و كالهبرداري ها، 
زماني است كه با شما تماس مي گيرند و ادعا مي كنند 
كه اين تماس از طرف اپراتورتان است. ممكن است 
اطالعاتي از قبيل مشخصات يا حتي جزييات قبض 
شما را هم داشته باشند، در مقابل به شما پيشنهاد 
مي دهند با پرداخت مبلغ��ي، از خدمات اينترنت 
رايگان و كاهش هزينه ها در قبض تلفنتان برخوردار 
شويد. در حالي كه با پرداخت اين مبلغ، تنها گرفتار 
كالهبرداري جديد شده ايد. پيش از اين هم اتفاق 
افتاده بود كه در تماس با كاربران، براي يكسان سازي 
تعرفه ها و تك نرخي شدن تماس هاي درون شبكه 
يا برون شبكه اپراتورها كه هزينه اي براي مشتركان 
ندارد و جزو خدماتي اس��ت كه توس��ط اپراتورها 
ارايه ش��ده، برخي س��ودجويان اقدام ب��ه دريافت 
هزينه مي كردند كه مشخص شد اينگونه تماس ها 
كالهبرداري است و نبايد هزينه اي بابت اين خدمات 
پرداخت ش��ود. بايد توجه داشته باشيد شما حق 
داريد درباره هر ش��خصي كه تلفني با شما تماس 
مي گيرد و به ش��ما پيشنهاد مي دهد، بررسي هاي 
الزم را انجام دهيد، با نامه نگاري از آنها اطالعات كاري 
بخواهيد، تماس بگيريد، مرجع هاي آنها را استعالم 
كنيد و زماني ب��راي فكر ك��ردن و تصميم گيري 
در مورد پيشنهاد آنها داشته باش��يد؛ زيرا افرادي 
كه به طور قانوني و ب��ه دور از هرگونه كالهبرداري 
به صورت تلفني بازاريابي انجام مي دهند، مشكلي 
ندارد از اينكه اطالعات فعاليت معقول و منطقي خود 

را در اختيار شما قرار دهند.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

با راه اندازي 30 هزار طرح اشتغال زايي محقق شد 

»تعادل« فرآيند مهارت آموزي اقتصادي در محيط هاي آموزشي را بررسي مي كند

ايجاد 90 هزار شغل جديد روستايي توسط بنياد بركت

ضرورت بازنگری سرفصل های آموزشی در مسير توسعه

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( از ايج��اد 90 هزار ش��غل جدي��د در مناطق محروم 
روستايي خبر داد. اميرحسين مدني با اعالم اين خبر افزود: 
با اجراي طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت 
س��تاد اجرايي فرمان امام، 90 هزار شغل جديد در 5 هزار 
روستاي محروم كشور ايجاد شده است. وي تصريح كرد: در 
16 ماه گذشته تعداد طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور 
بنياد بركت از مرز 30 هزار طرح گذش��ته و ايجاد 90 هزار 
شغل جديد را در روستاهاي محروم كشور به دنبال داشته 
اس��ت. مديرعامل بنياد بركت با اشاره به اجراي طرح هاي 
اشتغال زايي اجتماع محور در بيش از 5 هزار روستاي كشور 
گفت: اين طرح ها در قالب مدل هاي اشتغال زايي »سحاب« 
)طرح سرمايه گذاري حمايتي اشتغال بركت( و »آسمان« 
)آيين نامه سرمايه گذاري مردمي و اشتغال نيروي انساني( با 
هدف راه اندازي مشاغل خرد و خانگي اجرا شده است. مدني 
خاطرنشان كرد: با توجه به منويات رهبر معظم انقالب و 
سياست هاي ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( مبني بر توانمندس��ازي مناطق محروم از طريق 
فراهم آوردن فرصت هاي كسب و كار، بنياد بركت عمده 
فعاليت ها و اقدامات خود را بر ايجاد فرصت هاي شغلي در 

مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته متمركز كرده است.

   رسته هاي شغلي ايجاد شده
به گفته مديرعامل بنياد بركت، عمده مش��اغل ايجاد 
شده در مناطق محروم روستايي در رسته هاي شغلي 
دامداري س��بك و س��نگين، صنايع دس��تي، فرش 
دستباف، توليد پوشاك، مشاغل صنعتي و خدماتي، 
پرورش بوقلمون، فرآوري م��واد غذايي و محصوالت 

كش��اورزي و زنبورداري اس��ت. مدني اظهار داشت: 
اجراي طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت 
در مناطق محروم روس��تايي، عالوه بر توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي و ارتقاي سطح زندگي و معيشت، 
مهاجرت معكوس را در اين مناطق به دنبال داش��ته 
اس��ت. وي ادامه داد: بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
امام هيچ گونه محدوديتي براي حمايت از كارآفرينان 
در روستاهاي محروم كشور قائل نيست و با تمام توان 
در كنار مردمان اين مناطق ايس��تاده است. اين بنياد 
همچنين با پيش  بيني پش��تيبان و بازار فروش براي 
محصوالت توليدي، يك زنجيره اقتصادي را تشكيل 
مي دهد كه اشتغال پايدار را به دنبال دارد. مديرعامل 
بنياد بركت با اشاره به فعاليت 430 مجري و تسهيل گر 
در 28 استان كشور گفت: تا پايان سال جاري اجراي 40 
هزار طرح اجتماع محور در مناطق محروم در دستور كار 
است كه ايجاد 120 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم 

را به همراه خواهد داشت. 

  پروژه ه�اي مطالعات�ي روي مدل ه�اي 
اشتغال زايي

مدني با بيان اينكه يكي از رس��الت هاي اصلي س��تاد 
اجرايي فرمان امام ايجاد اشتغال در مناطق محروم و 
روستايي است، خاطرنشان كرد: براي نيل به اين هدف 
به مدت 2 سال مطالعاتي روي مدل هاي اشتغال زايي 
در مناطق روستايي انجام و در نهايت، مدل اقتصادي 
اشتغال زايي اجتماع محور طراحي و عملياتي شد. وي 
بيان كرد: اين مشاغل با سرمايه هاي كم و توسط خود 
مردم ايجاد مي شود. همچنين طرح هاي اشتغال زايي 

بنياد بركت بر پايه عدالت اجتماعي طراحي شده است.
مديرعامل بني��اد بركت رونق تولي��د را از ديگر نتايج 
اجراي طرح هاي اش��تغال  زايي اين بني��اد ذكر كرد و 
گفت: با اجراي اين طرح ها در يك س��ال گذشته، 22 

هزار و 500 تن گوشت قرمز و 2 هزار تن گوشت سفيد 
توليد شده است. همچنين 26 هزار مترمربع فرش هم 
در قالب اين طرح ها بافته ش��ده است. مدني در پايان 
يادآور شد: بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام با هدف 

محروميت زدايي و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، 
نهضت ايجاد اشتغال را در مناطق محروم و كم برخوردار 
روستايي راه اندازي كرده و در حال حاضر در 28 استان، 

175 شهرستان و 8 هزار روستاي كشور فعاليت دارد.

گروه ايران|
حتما شما هم در ميان اطرافيان و نزديكان خود با موارد 
متعددي از اف��راد و خانواده هايي مواجه ش��ده ايد كه 
چشم انداز آينده فرزندان خود را در چند شغل محدود 
)دكتر، مهن��دس، خلبان و...( جس��ت وجو مي كنند. 
خانواده هايي كه به نوعي روياهای محقق نش��ده خود 
را در آينده فرزندان ش��ان جست وجو می كنند و بدون 
توجه به ظرفيت ها و توانايي هاي فرزندان خود ردايي را 
براي فرزندانشان مي دوزند كه يا به تن آنها گشاد است يا 
اينكه اساسا در قد و قواره آنان نيست. تحت تأثير همين 
القائات دروني است كه از هر دانش آموز ايراني در جاي 
جاي كشورمان اين پرسش را مطرح كني كه می خواهی 
چه كاره شوی؟، بدون لحظه اي ترديد شغل آينده اش را 
می گويد . جالب اينجاست كه اكثر اين دانش آموزان يا 
می خواهند پزشك شوند يا مهندس ياخلبان. بر اساس 
اين دورنماي كلي و اشتباه است كه سال های كودكی و 
نوجوانی ايرانيان در رويای شغلی سپری می شود كه هيچ 

چشم انداز مشخصی برای رسيدن به آن وجود ندارد.
اما در اين ميان مهارت آموزی مرتبط با كس��ب و كار و 
فعاليت هاي مولد اقتصادي به دانش آموزان در نظام های 
آموزشی كشورهاي توسعه يافته عاملي است كه بيش 
از نمره و معدل اهمي��ت دارد. مهارت هايي كه مبتني 
بر راهبردهاي كالن كش��ور در بخش هاي اقتصادي و 
آموزشي تدارك ديده مي شوند تا در نهايت نسل آينده 
كشور در مس��يري قرار بگيرند كه مقصد نهايي آن در 
راستاي اهداف كالن كشور باش��د و ارزش افزوده قابل 
توجهي را متوجه خانواده ها و كشور كند. در اين ميان 
به روزآوري و تحول در روش های آموزش��ی و محتوای 

كتاب های درسی از شروط مهم ديگر برای توانمندسازی 
هرچه بيشتر دانش آموزان است كه در چند سال اخير 
بارها از سوی كارشناس��ان آموزشی مطرح شده است. 
ديروز نشستي ميان وزير آموزش و پرورش از يك طرف و 
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمان با هدف 
بررسی راهكارهای توسعه تعامل دو طرف در خصوص 
توسعه فرآيند مهارت اموزي به دانش آموزان برگزار شد؛ 
نشستي كه به نوعي مي تواند چشم انداز آينده ايران را 
براي ورورد به دوره تازه اي از تحول و نوآوري فراهم كند. 
 رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور بر بازنگری 
در سرفصل های آموزش��ی همسو با جهت گيری های 
اخير دولت و برنامه ريزان به عنوان يك ضرورت اجتناب 

ناپذير تاكيد كرد. علی اوسط هاشمی در ديدار با »محسن 
حاجی ميرزايی، وزير آم��وزش و پرورش« كه با هدف 
بررسی راهكارهای توسعه تعامل دو طرف برگزار شد، 
گفت: برای هم افزايی در مس��ير توانمندسازی جوانان 
جامعه بايد به يك گروه كاری مشترك و فعال بينديشيم.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: دانش آموزان 
به ويژه در رشته های كار و دانش به گونه ای بايد تربيت 
شوند كه عالوه بر استعداد خود، از نيازهای بازار كار نيز 
مطلع باشند زيرا شناخت از تقاضای بازار يك ضرورت 
اس��ت. وی با اش��اره به اس��تاندارد آموزش، صالحيت 
حرفه ای و سنجش مهارت، اعتبار گواهينامه مهارت و 
تربيت مربی به عنوان عناصر اصلی سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای كشور، گفت: اين عناصر نقش اثرگذار و بسزايی 
در اعتبارزايی و كيفيت بخشی آموزش های مهارتی دارد. 
هاشمی خاطرنشان كرد: با همكاری آموزش و پرورش 
می توان س��طح المپياد مهارتی كار دانش را به گونه ای 
ارتقا بخشيد كه راهيابی به مسابقات آسيايی و جهانی 
تسهيل و موجب تشويق دانش آموزان و جلب توجه آنان 

به ارزش مهارت شود.

  هدايت تحصيلي دانش آموزان
در ادامه وزير آموزش و پرورش، يكی از اولويت های اصلی 
وزارت آموزش و پرورش را آشنايی گروه های نظری با يك 
مهارت قبل از پايان تحصيالت دانست و گفت: در هدايت 
تحصيلی دانش آموزان مقطع متوسطه نياز به همفكری و 
تربيت عوامل موثر در دو دستگاه داريم. محسن حاجی 
ميرزايی افزود: در حال حاضر 36 درصد ظرفيت آموزش 
و پرورش به رشته های مهارتی تغيير داده شده و در آينده 
ای نزديك اين رقم تا 50 درصد خواهد رسيد. وی تاكيد 
كرد: ادغام آموزش های فنی و حرفه ای با كار و دانش از 
رويكردهای وزارت آموزش و پرورش است. وزير آموزش و 
پرورش تصريح كرد: برپايی اردوهای مهارتی برای كمك 
به تغيير نگاه اوليا و دانش آموزان ضروری است. تدوين 

نظام جامع مهارت در دست اقدام است.

  دورنماي واقعيت
مديرعامل يكي از موسس��ه هاي مهارت آموزی معتقد 
اس��ت: »بخش خصوصی به جای ايجاد نگرانی و القای 
ترس شكس��ت برای ورود به دنيای كس��ب وكار، بايد 
نوجوان��ان و جوانان را ب��ا مهارت ن��وآوری وخالقيت 

 آش��نا كند، تا بتوانند آينده شغلی خود را خلق كنند.«
نگي��ن ص��در زاده گف��ت: »در حال حاض��ر آموزش 
مهارت های فردی و اجتماعی به اقشار مختلف جامعه 
بس��يار با اهميت اس��ت در حالی كه در اغلب موارد، 
موسسات آموزشی در سطوح مختلف با ارايه مطالب 
غيركاربردی تنها به فكر سوق دادن نوجوانان به سوی 
نتيجه گيری از كنكور و همچنين دانشجويان به كپی 
يا خريد پايان نامه هستند. پايان نامه هايی كه می توانند 
عالوه بر حل مشكل صنعت در آينده شغلی دانشجويان 

نيز اثر مستقيم داشته باشد.«
وی اظهار داشت: »از مهم ترين داليل وجود بيكاری در 
قشر تحصيلكرده ما نيز كمبود شغل نيست بلكه نبود 
آموزش مهارت های مورد نياز برای افراد است. بسياری 
از افراد تحصيلكرده در رشته های غيرمرتبط با تحصيل 
خود مشغول به كار می ش��وند. اين نتيجه عدم كسب 

مهارت های الزم در فضای آموزشی است.«
اين كارشناس حوزه مهارت آموزي با اشاره به نوجوانان و 
جوانان پشت كنكور گفت: »اعداد و ارقام نشان می دهد 
خانواده ها برای ورود فرزندشان به دانشگاه و عبور از سد 
كنكور هزينه های هنگفت��ی می كنند. در حالی كه آن 
چيزی كه دانش آموز يا دانشجو نياز دارد بيش از هزينه 
برای عبور از س��د كنكور، آموزش مه��ارت برای ورود 
به بازار كسب وكار اس��ت. ما بايد به نسل جوان و حتی 
بزرگس��ال مان آموزش دهيم كه می توانند با نوآوری و 
خالقيت وارد فضای كسب وكار شوند. صاحب كسب وكار 
خودشان باشند يا با آموختن مهارت های ارتباطی بتوانند 
در كنار ديگران به ش��كل تيمی و گروهی س��ازمانی را 

اداره كنند.«

2 برابر شدن سرمايه گذاري 
خارجي در آذربايجان شرقي

آذربايج�ان ش�رقي| 
اس��تاندار آذربايج��ان 
ش��رقي از سرمايه گذاري 
18 كشور در استان خبر 
داد و گف��ت: درآمد ارزي 
استان در 10 ماهه امسال 
به بي��ش از 2.5 ميليارد 
دالر رسيده و س��رمايه گذاري خارجي نيز دو برابر 

شده است.
به گزارش فارس، محمدرض��ا پورمحمدي ديروز 
در همايش تجديد بيع��ت امت با واليت بر اهميت 
بازگويي تاريخ انقالب و دستاوردهاي ارزشمند آن 
براي نس��ل هاي دوم، س��وم و چهارم انقالب تاكيد 
كرد و اظهار داش��ت: انتظار داري��م تمام گروه هاي 
موثر همچون روحانيون، اساتيد دانشگاه و بزرگان 
و ريش س��فيدان جامعه، وضعيت پي��ش و پس از 
انقالب را براي نسل جديد بازگو كنند و صداوسيما، 
رسانه ها و مطبوعات نيز تمام ظرفيت خود را براي 
بيان دستاوردهاي انقالب اسالمي به كار بگيرند. وي، 
خودكفايي در بسياري از بخش ها را از نتايج باور به 
انقالب و تكيه بر توان داخلي دانست و خاطرنشان 
كرد: در دهه فجر امس��ال، بيش از يك هزار و 365 
پروژه در سطح استان به بهره برداري مي رسد كه در 
شرايط سخت تحريم، نشانه عزم جدي دولتمردان 
براي توس��عه و پيش��رفت كشور اس��ت. استاندار 
آذربايجان ش��رقي از افزايش 50 درصدي صادرات 
استان در 10 ماهه نخست س��ال جاري خبر داد و 
گفت: در همين بازه زماني، درآمد ارزي اس��تان به 
بيش از 2.5 ميليارد دالر رس��يده و سرمايه گذاري 

خارجي نيز دو برابر شده است.

افتتاح 17طرح اشتغالزايي 
روستايي در يزد

يزد|مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي استان يزد 
با اشاره به افتتاح همزمان 
41 طرح تعاوني در سراسر 
اس��تان گفت: با افتتاح و 
بهره ب��رداري از ش��ركت 
تعاوني ه��ا و طرح ه��اي 
اشتغال روستايي در مجموع براي 664 نفر فرصت 

شغلي ايجاد مي شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، محمدحسين رياحي در 
ديدار با امام جمعه يزد از افتتاح 17 طرح اش��تغال 
روس��تايي در دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: اين 
طرح ها در زمينه هاي كشاورزي، صنعتي، بوم گردي، 
گردشگري و صنايع دستي، ورزشي و آزمايشگاهي 
هستند كه در قالب طرح اشتغال روستايي توسط 
بخ��ش خصوصي در شهرس��تان هاي اس��تان به 
بهره برداري مي رس��ند و براي نزديك به 135 نفر 

فرصت شغلي ايجاد مي شود.
وي با اش��اره به افتتاح همزم��ان 41 طرح تعاوني 
در سراس��ر اس��تان خاطرنشان س��اخت: شركت 
تعاوني هاي تشكيل ش��ده در زمينه هاي خدمات 
گردشگري، صنايع دستي، كش��اورزي، دامداري، 
مشاغل خانگي، مشاوره كس��ب و كار، بهداشت و 
سالمت، رايانه، پوشاك، لبنيات، مسكن و... شروع به 
كار خواهند كرد كه اين تعداد تعاوني براي 529 نفر 
فرصت اشتغال ايجاد مي كنند. رياحي اضافه كرد: 
در دهه مبارك فجر بازارچه فروش توليدات مشاغل 
خانگي جهت حمايت، معرفي و رونق بخشيدن به 
مشاغل خانگي در مركز استان با همكاري اداره هاي 

تابعه شروع به كار خواهد كرد. 

كشف 10 هزار سليندر گاز مايع از 
يك شركت توزيع كننده  در البرز  
البرز| مدي��ركل تعزيرات 
حكومتي اس��تان الب��رز از 
كش��ف 10 هزار س��يلندر 
گاز ماي��ع از يك ش��ركت 
توزيع كننده در البرز خبر داد 
و گفت: شركت ديگري گاز 
مورد نياز م��ردم را در خارج 
از شبكه براي سوخت خودروها عرضه مي كرد. علي اكبر 
مختاري در گفت وگو با تسنيم در مورد كمبود سهميه 
گاز مايع استان البرز اظهار داشت: با توجه به پيگيري هاي 
انجام شده مجموعه ش��ركت نفت كمبود سهميه گاز 
مايع اس��تان حل و برطرف ش��د. وي افزود: با توجه به 
افزايش سهميه اس��تان بايد نظارت ها نيز افزايش پيدا 
مي كرد كه با همكاري مشترك تعزيرات و شركت نفت 
و مجموعه صنعت، معدن، تجارت اين نظارت ها تشديد 
شد. مديركل تعزيرات حكومتي استان البرز با بيان اينكه 
در پي تشديد نظارت ها مشخص شد كه دو تن از عوامل 
اصلي توزيع گاز مايع در اس��تان تخلفاتي در اين حوزه 
دارند، بيان كرد: اين دو ش��ركت اقدام به عرضه خارج از 
شبكه گاز مايع مي كردند. مختاري با بيان اينكه در اين 
حوزه براي متخلفان پرونده تشكيل شد، عنوان كرد: از 
يكي از شركت هاي اصلي توزيع كننده سيلندر گاز مايع 
در استان البرز 10 هزار سيلندر گاز مايع كشف شد كه 
با حكم قضايي اين سليندرها ضبط و براي اين شركت 
پرونده تخلف تشكيل شده  كه پرونده در حال حاضر در 
حال رسيدگي است. وي با بيان اينكه شركت ديگري نيز 
كه فاقد مجوز فعاليت بوده گاز مايع مورد نياز مردم را توزيع 
مي كرد، ادامه داد: متاسفانه اين عامل توزيع به جاي اينكه 
سيلندر گاز مايع را بين خانوار در فصل سرما براي پخت 

و پز توزيع كند براي سوخت خودروها توزيع مي كرد.

 آمادگي براي مقابله 
با ويروس كرونا

م��د  حا | ن ا ر ند ز ما
مع��اون  روحان��ي زاده 
بهداش��تي دانش��گاه علوم 
پزش��كي مازندران گفت: 
مازندان با نظارت و راهبري 
معاونت بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشكي در پايگاه هاي 
مراقبت بهداش��تي مرزي هوايي )فرودگاه بين المللي 
دشت ناز س��اري( و دريايي )بنادر( با حضور تيم هايي 
متش��كل از كارشناسان بهداش��ت بهمراه تجهيزات 
مناسب هر گونه مورد مشكوك ورودي به استان را تحت 

غربالگري و مراقبت قرار مي دهند
 به گزارش »تعادل« رييس مركز بهداشت مازندران با 
اشاره به منشأ و شيوع اين بيماري در چين گفت: اين 
بيماري در 4 ديماه 1398 خوش��ه اي از موارد عفونت 
شديد تنفسي در شهر ووهان استان هوباي كشور چين 
گزارش شد كه در ابتدا بر اساس مشاهدات اينگونه به 
نظر مي رسيد كه برخي از بيماران تاريخچه حضور يا 
كار در بازار عمده فروش��ي ماهي و غذاهاي دريايي را 
دارند لذا بازار مذكور در روز اول ژانويه 2020 تعطيل 
شد و اقدامات سالمت محيط و گندزدايي در آنجا به طور 

كامل به انجام رسيد.
 وي در ادامه افزود: چند روز بعد رد تشخيص آنفلوانزا 
فصلي، آنفلوانزاي پرندگان، آدنوويروس، كورونا ويروس 
سارس، كورونا ويروس مرس و ساير عوامل بيماريزاي 
ديگر مش��خص ش��د و در 9 ژانويه 2020 )9دي ماه 
1398 )ويروسي به عنوان عامل بيماري در 15 نفر از 
59 بيمار بستري اعالم شد كه باعث نگراني زيادي شد: 
يك كورونا ويروس جديد كه 70درصد قرابت ژنتيكي با 
سارس دارد و در زير گونه sarbecovirus قرار دارد .

23 كولبر مفقود  شده  در ارتفاعات 
سرشيو  سقز  سالم   هستند

كردستان|در شرايطي 
كه دي��روز اخب��ار ضد و 
نقيض��ي در خص��وص 
ناپدي��د ش��دن تع��داد 
23كولب��ر در اس��تان 
كردستان در شبكه هاي 
پ��ردازش  اجتماع��ي 
مي ش��د، مديرعامل هالل احمر كردستان از پيدا 
ش��دن 23 نفر از اهالي محلي در ارتفاعات برفگير 
سرشيو شهرستان سقز خبر داد. به گزارش روابط 
عمومي هالل احمر كردستان، محمدباقر محمدي 
مديرعامل جمعيت هالل احمر كردستان گفت: 
حوالي س��اعت 12:45 روز ش��نبه منابع محلي از 
طريق تلفن 112، مراتب مفقودي و ناپديد شدن 
23 نف��ر از نيرو هاي محلي در ارتفاعات سرش��يو 
شهرستان س��قز را به جمعيت هالل احمر اعالم 
كردند. محم��دي اضافه كرد: متعاق��ب اطالع از 
شرايط و محل حادثه مذكور، بالفاصله ضمن اعالم 
آماده باش تيم هاي تخصصي هالل احمر استان، 
هماهنگي هاي الزم با مرك��ز در جهت آمادگي و 
استفاده از بالگرد امداد و نجات جهت جست وجوي 

مفقودين خبرداد.
مديرعامل جمعيت هالل احمر كردستان در ادامه 
با اشاره به واكنش س��ريع نيروهاي امدادي براي 
پافتن نشانه هايي از مفقودين اضافه كرد: تيم هاي 
امداد و نجات كوهستان شهرستان هاي سقز و بانه 
آماده اعزام به محل حادثه گرديده و تيم تخصصي 
امداد و نجات شهرستان ديواندره نيز به عنوان تيم 
پشتيبان در شهرستان سقز مستقر گرديده و در 

صورت نياز به محل حادثه اعزام خواهد شد.
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گلباران بيت امام خميني )ره( 
در قم

قم|بيت تاريخي رهبر كبير انقالب در قم با حضور 
نيروهاي مسلح و اقشار مختلف مردم گلباران شد. 
جمع كثيري از پاسداران، بسيجيان و نيروهاي نظامي 
و انتظامي قم قبل از ظهر ديروز همزمان با س��الروز 
ورود رهبر انقالب به ميهن پس از مراس��م نواختن 
زنگ انقالب در حرم حضرت معصومه)س( با برپايي 
راهپيمايي از حرم مطهر تا بيت امام خميني )ره( در قم 
با آرمان هاي انقالب و امام راحل تجديد بيعت كردند. 
مردم انقالبي قم همراه با نيروهاي مس��لح استان، با 
حضور در بي��ت تاريخي امام خميني )ره( در ميدان 
روح اهلل اين مكان را با شاخه هاي گل، گلباران كردند.

وجود ۸۰۰۰  چاه غيرمجاز
در البرز

كرج| رييس كل دادگستري استان البرز يكي از 
دغدغه هاي مهم استان در سال هاي اخير را وجود 
پرونده هاي مس��ن و معوقه دانس��ت و بيان كرد: 
مطابق برنامه ريزي انجام شده و استفاده از ظرفيت 
مضاعف كاركن��ان قضاي��ي و اداري راهكارهاي 
تش��ويقي توس��ط قوه قضاييه و ش��وراي تحول 

دادگستري استان پيش بيني شده است .
حس��ين فاضلي هريكندي در ش��وراي مديران 
دادگستري اس��تان البرز با اشاره به وجود بيش از 
8000 چاه غيرمجاز در اس��تان، يكي از تاكيدات 
رييس قوه قضاييه را ساماندهي چاه هاي غيرمجاز 
بيان كرد و متذكر شد: با توجه به اينكه 65 درصد آب 
شرب تهران از منابع آبي استان البرز تامين مي شود، 
ضرورت دارد براي پيشگيري از بحران آب در استان 

از هم اكنون به فكر ساماندهي اين شرايط باشيم. 

بازديد استاندار مازندران از 
پارك جنگلي »تالر«  در قائم شهر

ساري| احمد حسين زادگان، مقام عالي دولت در 
مازندران از دومين پارك بزرگ جنگلي استان بازديد 
كرد. استاندار مازندران در اين بازديد ضمن قدرداني 
از تالش هاي مهندس صالح زاده شهردار قائم شهر و 
اعضاي شوراي اسالمي شهر، براي احياي اين پارك 
گفت: رونق گردشگري در شهرستان قائمشهر موجب 
ايجاد اش��تغال و تبديل شدن به مقصد گردشگري 
خواهد شد. حس��ين زادگان افزود: اين شهرستان 
جاذبه هاي بسياري دارد كه متاسفانه مغفول مانده 
و بايد احيا شود. در اين پارك 22 سوييت، رستوران، 
شهربازي، 4 كيلومتر جاده آفرود، پيست موتور سواري 
و دوچرخه سواري و ... در حال تاسيس است و بخشي 

از اين پروژه احداث شده است.

 درخواست براي تهيه طرح 
احياي تاالب گاوخوني

اصفه�ان| مديركل مديريت بحران اس��تانداري 
اصفهان گفت: از سازمان محيط زيست خواسته  شده 
كه طرح جامع احياي تاالب گاوخوني را مانند احياي 
درياچه اروميه تهيه كند. منصور شيشه فروش با اشاره 
به روز جهاني تاالب ها اظهار داشت: جلسه اي با حضور 
سمن ها و بخش هاي مختلف در راستاي احياي تاالب 
بين المللي گاوخوني برگزار شد. وي با بيان اينكه تاالب 
گاوخوني 47 هزار هكتار وسعت دارد، افزود: اين تاالب، 
در سال هاي پرآبي زيستگاه 150 هزار قطعه پرنده 
بوده كه النه گذاري مي كردند و در سال جاري طبق 
سرشماري صورت گرفته 6 هزار و 500 قطعه پرنده 
در اين تاالب زندگي كرده اند، اين در حالي است كه 
از اين مساحت بسيار، تنها 5 درصد آب در اين تاالب 

وجود دارد كه به صورت نم و رطوبت است.

 كالهبرداري 1۰ ميلياردي 
با تصادفات ساختگي

قم|فرمانده انتظامي اس��تان قم گفت: اعضاي 
باندي كه با ترفند تصادفات ساختگي 10 ميليارد 
ريال از ش��ركت هاي بيمه كالهب��رداري كرده 
بودند توسط كارآگاهان پليس آگاهي شناسايي 
و دستگير شدند. س��ردار »عبدالرضا آقاخاني«، 
اظهاركرد: بعد از تشكيل پرونده و در بررسي هاي 
اوليه مش��خص ش��د يكي از متهمان اصلي اين 
باند، تعدادي تصادف صوري را در سراسر كشور 
صحنه سازي كرده و مدارك هويتي و همچنين 
اوراق سفيد امضاء، سفته از مصدومان را در منزل 
خود نگه داري مي كند ك��ه در ادامه كارآگاهان 
ب��ا هماهنگي مق��ام قضايي وي و همدس��تش 
را دس��تگير كردن��د. فرمانده انتظامي اس��تان 
قم تصريح ك��رد: افراد مذكور اذعان داش��تند با 
شناس��ايي افراد معتاد ضمن دريافت س��فته و 
اوراق سفيد امضاء، با شكستن استخوان بيني و 
محل هايي كه ديه نس��بتًا سنگين تري داشتند 
آنها را به محل تصادف برده و پس از صحنه سازي 
و برخورد آن شخص با يك خودرو در حال عبور، 

وي را به بيمارستان منتقل مي كرديم.

خسارت ۵۰ ميليارد ريالي 
بارش ها به كشاورزي فارس

شيراز|رييس اداره مديريت بحران سازمان جهاد 
كشاورزي فارس خسارت هاي ناشي ازبارش هاي هفته 
گذشته استان فارس را 50 ميليارد ريال عنوان كرد. 
نادر محمودي گفت: طي هفته گذشته و با افزايش 
بارش ها دراستان فارس 50 ميليارد ريال خسارت به 
استان فارس وارد شده است. بر اثر بارش هاي هفته 
گذشته استان فارس حدود 20 هزار هكتاراز مركبات 
شهرستان جهرم دچار خسارت شدند همچنين به دو 
واحد از گلخانه هاي استان فارس نيز خسارت وارد شد. 
بارندگي وبارش برف سنگين هفته گذشته در استان 
فارس باعث خسارات و محدوديت تردد در جاده هاي 

استان فارس شده بود.

چهرههاياستاني
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با گذشت 11 ماه از سال، بودجه درمان معتادان به سازمان بهزيستي داده نشد

درمان اعتياد بدون بودجه

ديو خفته گاوخوني بيدار مي شود؟ 

11 ماه از سال 98 گذش��ت اما هنوز بودجه درمان و 
پيشگيري از اعتياد كه براي سال جاري تعيين شده 
بود، از س��وي س��تاد مبارزه با موادمخدر به سازمان 
بهزيستي كشور داده نش��ده، اين در حالي است كه 
بودجه بيمه درمان اعتياد هم از رديف بودجه امسال 
بهزيستي حذف شده بود و عمال وضعيت بودجه امسال 
روي خوش به درمان اعتياد نشان نداد اما آن طور كه 
بررسي ها نشان مي دهد و كارشناسان مي گويند سال 
98 هم پايان بي نظمي در پرداختي هاي اين سازمان 
براي مقابله و درمان اعتياد نيست و تا زماني كه بودجه 
دستگاه هاي مرتبط با اعتياد به صورت تفكيك شده 
از سوي سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته نشود، 
نمي توان شاهد انضباط مالي در تخصيص بودجه بود. 
با اين حال اگرچه مقابله با اعتياد و آسيب هاي ناشي 
از آن،  همچنين عرضه مواد مخدر يكي از دغدغه هاي 
دولت ها در هر دوره اي بوده اس��ت اما بررسي اليحه 
بودجه سال 99 در بخش مواد مخدر، هم آمار و ارقام 
متفاوتي را نشان مي دهد، بررسي  متن منتشر شده از 
اين اليحه حكايت از آن دارد كه در بودجه سال بعد، در 
بخش دستگاه هاي سياست گذار در حوزه اعتياد، هم 
در بخش ارايه خدمات درمان و كاهش آسيب معتادان 
و هم در رديف پيش��گيري از سو مصرف مواد مخدر، 
نسبت به سال 98 كاهش بودجه رخ داده است. با اين 
وجود نه تنها بودجه سال بعد براي مقابله با اعتياد كم 
شده و رقم تعيين شده براي امسال هم هنوز تخصيص 
نيافته، قرار است تا پايان س��ال ۷ مركز بهاران هم از 
سوي شهرداري به بهزيستي واگذار شده كه مشخص 

نيست بودجه آن از كجا قرار است تامين شود.

    تالش بهزيستي براي درمان اعتياد
بدون بودجه 

اگرچه س��ال 98 رو به پايان بوده و حرف و حديث ها 
پيرامون وضعيت بودجه سال آينده در جريان است 
اما سازمان بهزيس��تي در بخش درمان و پيشگيري 
هنوز بودجه سال 98 را هم دريافت نكرده است. روز 
گذشته فريد براتي س��ده، معاون توسعه پيشگيري 
و درمان اعتياد س��ازمان بهزيستي كشور درباره اين 
موضوع گفت: سازمان بهزيستي هنوز رقمي را براي 
درمان افراد مبتال به اعتياد از ستاد مبارزه با مواد مخدر 
دريافت نكرده است. اين مبلغ حدود ۲ ميليارد و ۲۵۰ 
ميليون تومان براي درمان افراد پذيرفته شده در مراكز 
سازمان بهزيستي بوده كه هنوز در اختيار اين سازمان 

قرار نگرفته است.
او اف��زود: در واقع اين مبلغ بايد در خصوص معتادان 

متجاهري ك��ه در كمپ ها يا مراكز ماده 1۶ پذيرفته 
ش��ده اند و داراي حكم قاضي هستند، همچنين نياز 
به اقدامات پزش��كي، مانند عمل جراحي آپانديس، 
بيماري هاي ديگر يا شكس��تگي دارند، به س��ازمان 
بهزيستي پرداخت مي ش��د. معموال اين معتادان به 
اقدامات درماني نياز دارند كه قرار بود تا ستاد مبارزه با 
مواد مخدر اين پول را به سازمان بهزيستي پرداخت 

كند كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
براتي س��ده با اش��اره به اينكه بودجه يك ميلياردي 
حوزه پيش��گيري نيز تاكنون از سوي ستاد مبارزه با 
مواد مخدر به سازمان بهزيستي پرداخت نشده است، 
ادامه داد: با گذش��ت بيش از 11 ماه از سال جاري نه 
پولي براي پيشگيري و نه پولي براي درمان كلينيكي 

اين افراد به بهزيستي پرداخت نشده است.
اين اظهارات در حالي است كه روز گذشته انوشيروان 
محس��ني بندپي، اس��تاندار تهران از واگذاري هفت 
مركز بهاران از سوي شهرداري به سازمان بهزيستي 
تا پايان س��ال خبر داد كه معلوم نيست اين سازمان 
بايد از كجا هزينه آن را تامين كند، چرا كه در اليحه 

بودجه 99 هم تكليف بودجه بهزيستي براي درمان و 
پيشگيري از اعتياد روشن نيست. تاخير در پرداخت 
بودجه س��ازمان هاي مرتبط با اعتياد در حالي است 
ك��ه كارشناس��ان معتقدند ت��ا زماني كه سياس��ت 
بودجه ريزي در زمينه اعتياد اصالح نشود و تفكيك 
سازماني مدنظر قرار نگيرد، اعتراض براي برقراري نظم 

در تخصيص ها بيهوده است. 

    گره كار ستاد مبارزه با موادمخدر كجاست
علي هاش��مي ريي��س كميته مس��تقل مب��ارزه با 
موادمخدر مجمع تش��خيص مصلحت نظام درباره 
اين موضوع به »تعادل« گفت: در ستاد مبارزه با مواد 
مخدر از س��ال هاي قبل تا امروز يك مشكل مشكل 
اساس��ي وجود داش��ت كه هنوز هم حل نشده و آن 
هم اين نكته است كه در اين ستاد برنامه ها بر مبناي 
تخصيص درست بودجه پيش نرفته و نمي رود. قرار 
بود بودجه اي كه دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر به 
سازمان هاي مرتبط با حوزه اعتياد پرداخت مي كند، 
نقش بودجه مشوق را داش��ته باشد نه بودجه كار اما 

اي��ن اتفاق رخ نداد و در ش��رايط فعل��ي همه بودجه 
سازمان هاي مرتبط به س��تاد داده مي شود و از آنجا 
تخصيص مي يابد كه همين موضوع زمينه بي نظمي 

در پرداخت را ايجاد مي كند.
او افزود: اگر واقعا قرار است براي درمان اعتياد اقدامي 
انجام شود، قدم اول اين است كه بودجه سازمان هاي 
مرتبط از س��وي س��ازمان برنامه و بودجه به صورت 
تفكيكي داده ش��ود و ستاد مبارزه با موادمخدر فقط 
نقش نظارتي داشته باشد و برنامه ها در هر مرحله يا 
اين ستاد هماهنگ شود از س��وي ديگر اگر هم قرار 
است اين ستاد به سازمان هاي مرتبط اعتباري بدهد 
بايد در قالب مشوق و براي انگيزه باشد اما در شرايط 
فعلي نبود اين ساز و كار سبب شده كه عملكرد ستاد 
مبارزه با مواد مخدر شفاف نباشد، چون بودجه اي كه 
به سازمان هاي مرتبط با اعتياد مي دهد، شفاف نيست. 
هاشمي درباره هدر رفت بودجه به دليل برنامه هاي 
غيراصولي براي درمان اعتياد گفت: دبيرخانه ستاد 
مبارزه با موادمخدر بايد ب��ه جايگاه مركزي نظارتي 
خود بازگردد. ب��ه اين معني كه به صورت مس��تمر 

نهادهاي مرتبط از جمله س��ازمان بهزيستي را رصد 
كرده و مش��خص كند ميزان انحراف اين سازمان ها 
از برنامه هاي تعيين شده چقدر است، در نهايت بايد 
گزارش س��االنه ارايه كند تا مشخص شود بودجه اي 
كه به اين دس��تگاه ها داده مي ش��ود چقدر درست و 
در راستاي اهداف تعيين شده، مصرف شده است در 
واقع بايد نگاه كيفيت گرا بر كميتي جايگزين شود اما 
اكنون يكي از نقش هاي ستاد مبارزه با موادمخدر كه 
نظارت است اصال به معناي واقعي وجود ندارد و ضعف 

عملكرد ما هم در همين نقطه است.

    كوتاه از بودجه درمان و پيشگيري از اعتياد
بودجه دس��تگاه هاي سياس��ت گذار در حوزه اعتياد 
براي سال 99، نشان دهنده آن است كه با صرف نظر 
از بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر، كاهش بودجه در 
رديف هاي مختلف پيشگيري و درمان اعتياد به چشم 
مي خورد. براساس اين اليحه، دولت براي پيشگيري 
از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان براي سال 99 ، 
رقمي معادل 9۰ ميلي��ارد و ۵۰ ميليون و ۳۰۰ هزار 
تومان در بخش عمومي و ۶۰ ميليون تومان در بخش 
س��رمايه اي در نظر گرفته اما اين رقم در حالي است 
كه اعتبار اين بخش در س��ال 98، برابر با 9۴ ميليارد 
و ۲8۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان بود بنابراين س��ال 
99 اعتبار اين بخش نس��بت به سال جاري كم شده 
است. از طرف ديگر دولت،  ۳ ميليارد و ۵۲۲ ميليون 
و ۶۰۰ ه��زار تومان هم از مح��ل هدفمندي يارانه ها 
به پيشگيري از س��وء مصرف مواد مخدر و روانگران 

اختصاص داده است.
از سوي ديگر در بررسي اليحه بودجه سال 99 در بخش 
مواد مخدر، آمار و ارقام متفاوتي را نشان مي دهد، بررسي  
متن منتشر شده از اين اليحه حكايت از آن دارد كه در 
بودجه سال بعد، در بخش دستگاه هاي سياست گذار در 
حوزه اعتياد، هم در بخش ارايه خدمات درمان و كاهش 
آسيب معتادان و هم در رديف پيشگيري از سوء مصرف 
مواد مخدر، نسبت به سال 98 كاهش بودجه رخ داده و 
بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر، افزايش 19 درصدي 
را نش��ان مي دهد. با اين حال بر اساس اليحه بودجه 
سال 99، رديف بودجه مربوط به بيمه درمان اعتياد كه 
سال 98 حذف شده بود، به بودجه بازگشت و در رديف 
اعتبارات بيمه سالمت لحاظ شده است. از طرف ديگر 
بررسي اليحه بودجه سال آينده در بخش رديف بودجه 
پليس هاي تخصصي هم حكايت از آن دارد بودجه در 
نظر گرفته ش��ده براي پليس مبارزه با موادمخدر هم 

نسبت به سال قبل كاهش يافته است.

وضعيت تاالب ها در ايران وخيم است. برخي از تاالب ها 
در آستانه خشكي قرار دارند و برخي آلوده به انواع سموم 
ش��ده اند. دبير ش��وراي هماهنگي سمن هاي محيط 
زيست استان اصفهان هشدار مي دهد كه »واي اگر ديو 
خفته تاالب گاوخوني بيدار شود و آثار زيانبارش دامن 

منطقه مركزي كشور را بگيرد.«
حشمت اهلل انتخابي در مراسم گراميداشت روز جهاني 
تاالب ها كه در سياه كوه واقع در شمال تاالب گاوخوني 
برگزار شد، افزود: بيش از نيم قرن است كه پساب هاي 
صنعتي، كشاورزي و خانگي آغشته به انواع آالينده هاي 
شيميايي و ميكروبي را تحويل تاالب گاوخوني مي دهيم 
و اين تاالب بين المللي امروز ديگر به انباشتگاهي از انواع 

سموم تبديل شده است.
او هش��دار داد: به تاكيد كارشناس��ان و پژوهشگران، 
اگ��ر اين تاالب به طور كامل خش��ك ش��ود بعضي از 
ريزگردهايش تا شعاع ۲۰۰ كيلومتري و برخي ديگر 
حتي تا شعاع ۵۰۰ كيلومتري خواهد رفت و آثار ُمخرب 

زيست محيطي خود را بر زيستگاه انساني ما تحميل 
خواهد كرد. انتخابي اظهار كرد: هم اكنون تنها ۵ درصد 
از سطح اين تاالب را آب فراگرفته ولي با توجه به ارتفاع 
آب آن در گذش��ته كه حدود يك تا يك و نيم متر بود، 
در حقيقت اين تاالب هم اكنون كمتر از دو هزارم حجم 

گذشته اش آب دارد.
دبير شوراي هماهنگي سمن هاي محيط زيست استان 
اصفهان افزود: در س��ال ۷۲ حج��م آب موجود در اين 
تاالب به حدود ۲ ميليادر مترمكعب مي رسيد در حالي 
كه اكنون تنها حدود پنج ميليون مترمكعب آب در آن 
وجود دارد كه همين مقدار هم به شدت در حال تبخير 
شدن است. نويسنده كتاب »پابه پاي زاينده رود« با اشاره 
به رهاسازي حدود ۲۰ ميليون مترمكعب آب در بهمن 
س��ال جاري براي زاينده رود اضافه كرد: حداكثر پنج 
ميليون مترمكعب اين آب به تاالب گاوخوني مي رسد. 
او گفت: ب��ا توجه به اينكه حقابه گاوخوني بر اس��اس 
مصوبات شوراي عالي آب كشور 1۷۶ ميليون مترمكعب 

تعيين شده، الزم است اين مقدار حقابه تامين شود تا 
دچار تبعات گرانبار فاجعه خشكي اين تاالب نشويم. 
دبير شوراي هماهنگي سمن هاي محيط زيست استان 
اصفهان همچنين در كنار بندهاي تاريخي »مروان« و 
»ش��انزده ده«، درباره نظام تاريخي تقسيم آب زاينده 
رود كه تا آخرين روستا موسوم به »قلعه ديزي« ورزنه را 
دربرمي گرفته است، خاطرنشان كرد: نظام تقسيم آب 
زاينده رود در گذشته مبتني بر حق السهم بوده و با كم يا 
زياد شدن آب اين رودخانه، هر يك از حقابه بران هم به 
اندازه سهم خود آب دريافت مي كرده اند يعني با ازدياد 
آب زاينده رود، افراد ذي نفع، آب بيشتر و با كاهش آن، 
افراد سهم كمتر مي برده اند و به هر حال همه، سهم خود 

از اين رودخانه را دريافت مي كرده اند.
انتخابي افزود: با اين حال، هم اكنون به علت تخصيص 
آب در باالدست، بسياري از حقابه بران پايين دست از 
جمله محيط زيست و تاالب گاوخوني به سهم و حق 
خود نمي رسند. او اظهار كرد: در بين مصرف كنندگان 

امروزي، حوزه صنعت، مصارف ش��هري و روس��تايي 
و كش��اورزي، موديان خود را براي پيگيري حق شان 
دارند اما اين حوزه محيط زيست است كه حقش ضايع 

مي شود و كسي هم پيگير استيفاي حق آن نيست.
در مراسم گراميداشت روز جهاني تاالب ها كه در كنار 

سياه كوه واقع در ش��مال تاالب بين المللي گاوخوني 
برگزار شد، گروه هاي زيست محيطي محيطي استان 
اصفهان و نمايندگان سمن هاي زيست محيطي يزد و 
مردم ورزنه به خصوص جمعي از زنان سپيدپوش اين 

شهر حضور داشتند.
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هنوز خبري از كروناويروس 
در ايران نيست 

وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه هنوز خبري از ورود 
كروناويروس به ايران نيست، به مردم اطمينان داد 
كه هر گونه مورد ابتال در كشور بالفاصله اطالع رساني 
خواهد شد. وزير بهداشت در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت: »در نامه اي از دكتر جهانگيري خواستم تا هر 
گونه تردد بين كش��ور ايران و چين تا اطالع ثانوي 
ممنوع شود. عصر جمعه جلسه اي اضطراري تشكيل 
شد و با حمايت مستقيم ايشان تمام پروازهاي رفت 
و برگشت به چين لغو شد. تا پاسي از شب با روساي 
دانشگاه ها در حال تماس و گفت وگو بودم و در هيچ 
نقطه از كشور خبري از كرونا ويروس نبود. هر چند 
ويروس كرونا مرز نمي شناسد اما تمام مرزهاي كشور 
تحت كنترل و نظارت همكارانم قرار دارد و شبانه روز 
در حال انجام تست هاي الزم هستند. صبح اول وقت 
هم از معاونانم خبر گرفتم و خوشبختانه هنوز هم 
خبري از ورود اين ويروس به كشور نيست. در اين 
بين الزم است يادآوري كنم كه نبايد به اخبار كذب 
و ش��ايعات درباره اين ويروس توجه كنيد. به شما 
اطمينان مي دهم كه هر گونه مورد ابتال بالفاصله و 
مستقيم به مردم اطالع رساني خواهد شد. ما براي 
كنترل اين ويروس به همراهي و همكاري همه شما 
نيازمنديم و باور داريم كه اين موضوع با اطالع رساني 
صحي��ح و ب��ه موقع و رعاي��ت نكات بهداش��تي و 
پيشگيرانه محقق خواهد شد. همواره تن درست و 

در امان باشيد.« 

 درخواست مالياتي
سازمان نظام پزشكي 

معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي كشور با 
اشاره به وضعيت تعيين ماليات هاي سال 1۳98، 
اعالم كرد كه هزينه هاي پنهاني به حوزه س��المت 
تحميل شده كه بايد اين موارد را در تعيين ماليات ها 
در نظر گرفت. محمد جهانگيري با اشاره به وضعيت 
تعيين ماليات  پزشكان در سال 1۳98، گفت: ماليات  
پزشكان در س��ال 1۳98 بر اس��اس قانون جديد 
)اصالحي��ه اي كه در قانون ماليات هاي مس��تقيم 
مطرح ش��ده(، بسته مي ش��ود. بر اين اساس ديگر 
بحث علي ال��رأس كردن و بح��ث ضرايب مالياتي 
مطرح نيست )ماليات علي الرأس، مالياتي است كه 
مبناي محاسبه آن به جاي اسناد و مدارك ُمودي، 
قراي��ن و ضرايب مالياتي اس��ت(. بنابراين در حال 
رايزني با س��ازمان امور مالياتي هستيم تا بتوانيم 
بر اس��اس مس��تندات و اطالعات دقيق ماليات ها 
را مش��خص كنيم و با در نظر گرفتن همه شرايط 
بايد بتوانيم با س��ازمان امور مالياتي صحبت هايي 
بر مصداق هاي گذشته داشته باشيم. او افزود: بايد 
توجه كرد كه در حال حاضر يكس��ري هزينه هاي 
پنهان در حوزه سالمت ايجاد شده كه اين هزينه ها 
به صورت كامل و شفاف وجود دارد، اما مستندات 
ُمتقن براي آنها وجود ندارد. به عنوان مثال در حوزه 
دندان پزشكي بسياري از دندان پزشكان در برخي 
موارد بايد موادي را خريداري كنند كه مستندات 
الزم را مانند اينكه اين مواد چگونه وارد كشور شده اند 
و... ندارند. جهانگيري با بيان اينكه اين موضوع در 
حوزه تجهيزات و ملزومات ديگر نيز صدق مي كند، 
ادام��ه داد: در عين حال در حوزه هاي توس��عه اي 
بيمارس��تان ها و مطب ها نيز يكسري هزينه هاي 
تحميلي وج��ود دارد؛ ب��ه عنوان مث��ال در حوزه 
تجهيزات و ملزوماتي كه در بيمارستان ها و مطب ها 
مورد استفاده قرار مي گيرند و يكبارمصرفند. بنابراين 
تحميل اين هزينه ها به جامعه پزش��كي بايد ثبت 
شده و در تعيين ماليات براي آنها در نظر گرفته شود. 
به هر حال گاهي ممكن است يكسري هزينه هاي 
خارج از حوزه سالمت به جامعه پزشكي و اين حوزه 
تحميل ش��ود. به عنوان مثال بايد بتوان تجهيزات 
و وس��ايل مورد نياز را ب��ا دور زدن تحريم ها تامين 
كرد )كه هزينه تحميل مي كند( . اينها هزينه هاي 
مستتري است كه بايد درباره اين هزينه هاي مستتر 
با سازمان امور مالياتي به تفاهم برسيم. جهانگيري با 
بيان اينكه بررسي درآمدها و هزينه ها مي تواند براي 
همه صنوف شفاف سازي به دنبال داشته باشد، اظهار 
كرد: ما هم قبول داريم و مي دانيم كه بايد در حوزه 
ماليات مشاركت فعال داشته باشيم. علي رغم اينكه 
جامعه پزشكي بس��ياري از مواقع مطالبات ساالنه 
دارد و گاهي در پرداخت مطالبات شان يك سال و 
نيم تاخير وجود دارد، اما وظيفه خودش مي داند كه 
در حوزه مالياتي مشاركت كند. زيرا توسعه كشور 
و اقتصاد، با توجه به شرايط اقتصادي فعلي، بايد بر 

اساس ماليات اتفاق افتد.

هشدار تامين اجتماعي
به بيمه شدگان

علي رغم هشدارهاي مكرر سازمان تأمين اجتماعي 
و تأكيد اين سازمان مبني بر اينكه هيچگاه تماسي از 
سوي اين سازمان براي دريافت وجه در قبال خدماتي 
از قبيل كارت هوشمند درمان، كارت بيمه طاليي و 
كارت تكميلي درمان با بيمه شدگان و بازنشستگان 
انجام نمي شود، متاس��فانه در برخي مواقع شاهد 
فريب برخي از بازنشستگان و بيمه شدگان توسط 
افراد كالهبردار هستيم. بار ديگر از بيمه شدگان و 
بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي درخواست 
مي شود، توجه داشته باشند كه هر نوع تماس تلفني 
يا مراجعه حضوري افراد يا نمايندگان شركت هايي 
با عنوان همكاران سازمان تأمين اجتماعي به درب 
منازل و تقاضاي وجه ب��راي ارايه هر نوع خدمتي 
قطع��ا كالهب��رداري اس��ت و هرگز از س��وي اين 
سازمان انجام نمي شود. تنها دريافتي سازمان تأمين 
اجتماعي از بيمه شدگان حق بيمه ماهيانه است كه 
با سازوكار مشخص و از طريق مجاري قانوني انجام 
مي ش��ود و درگاه هاي رس��مي پرداخت حق بيمه 
 نيز از طريق سايت رس��مي اين سازمان به نشاني

www.tamin.ir در دسترس قرار دارد. 

احتمال رتبه بندي معلمان بازنشسته سال ۹۸
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه برخي همكاران نيمه اول س��ال 98 
بازنشسته شدند و موافقيم اينها را نيز از مزاياي رتبه بندي برخوردار كنيم، 
گفت: به هيات مربوطه ماموريت دادم با حداكثر مساعدت تالش كنند 
همكاران بازنشسته شده درسال جاري از رتبه بندي استفاده كنندكه 

هنوز قطعي نشده ولي ما تالش مي كنيم از آن بهره مند شوند.
محسن حاجي ميرزايي در حاشيه مراسم نواختن زنگ انقالب درباره 
رتبه بندي فرهنگيان توضيحاتي ارايه كرد و گفت: وعده داده بوديم از 
اول مهر رتبه بندي را اجرا كنيم كه انجام شد و معوقات سه ماه قبل را نيز 
پرداخت كرديم. او افزود: رتبه هاي دو تا پنج تطبيق و احكام آنها اصالح 
شد ولي آنها كه بايد در رتبه اول قرار مي گرفتند بايد در آزموني شركت 
مي كردند كه هفته قبل برگزار شد و همين ماه امتيازات آنها نيز را محاسبه 

و شروع به پرداخت خواهيم كرد.
او با اشاره به مشكالت رتبه بندي گفت: رتبه بندي براي بيش از ۷۰۰ هزار 
نفر اجرا شد اما چندمشكل داشت. كساني كه در يك رتبه اي توقف كرده 
بودند، اگر در منطقه روستايي و محروم خدمت مي كردند اين دوره توقف 
كوتاه مي ش��د كه آن را اعمال كرديم. حاجي ميرزايي افزود: همچنين 
كساني بودند كه در مهرماه و روزهاي بعد از آن ارتقا مي يافتند و وقتي طرح 
را اجرا كرديم در رتبه قبلي بودند كه ما آن را اعمال و از امتياز رتبه بعدي 
استفاده كردند. وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه معلماني داريم كه در 
بخش هاي دانشگاه فرهنگيان و برخي مراكز خدمت مامور هستند كه 
دايره شمول را براي اينها هم توسعه داديم. وي درباره نيروهاي آموزشي 
شاغل در مشاغل اداري گفت: اين افراد بايد انتخاب كنند. با برگشت به 
بخش آموزشي از مزاياي رتبه بندي استفاده مي كنند و فرصت تا مهر سال 
آينده است. نيروهايي كه بخواهند اداري بمانند از مزاياي اداري استفاده 
مي كنند و مزاياي خاص خودشان را دارند و بايد از آن استفاده كنند. آمار 
متقاضيان را از استان ها خواسته ايم كه اعالم كنند و متناسب با رقم هاي 

اعالمي تصميمات الزم را اتخاذ مي كنيم.
حاجي ميرزايي با بيان اينكه برخي همكاران نيمه اول سال 98 بازنشسته 
شدند، موافقيم اينها را نيز از مزاياي رتبه بندي برخوردار كنيم اظهار كرد: 

به هيات مربوطه ماموريت دادم با حداكثر مساعدت تالش كنند همكاران 
بازنشسته شده درسال جاي از رتبه بندي استفاده كنندكه هنوز قطعي 

نشده ولي ما تالش مي كنيم از آن بهره مند شوند.
حاجي ميرزايي با بيان اينكه اعتبار رتبه بندي براي شش ماه دوم امسال 
۲۰۰۰ ميليارد تومان بود گفت: براي سال آينده ۴۰۰۰ ميليارد تومان 
بودجه براي كل سال بايد تخصيص يابد. از اين پس، ارتقاي رتبه همكاران 
مستلزم شركت در آزمون هاي صالحيت حرفه اي و كسب امتيازات الزم 
اس��ت. وي درباره معوقات فرهنگيان نيز افزود: تمام همكاران رسمي و 
پيماني حقوق خود را به موقع دريافت مي كنند. ۳۵۰۰ ميليارد تومان در 
هرماه بابت حقوق مي پردازيم. تعدادي از معلمان ما هستند كه بخشي 
از اوقات فراغت خود را حق التدريس به كالس مي روند كه معوقات آن 
باقي مانده ولي همه تالش ما اين است كه بدون بدهي به سال بعد منتقل 
شويم. وي درباره كسر ۴۵ درصدي حقوق دانشجومعلمان گفت: كسر اين 
ميزان منطقي نيست، گروهي را مامور كردم ارزيابي دقيقي در اين باره به 
عمل آوردند. به گفته حاجي ميرزايي، حدود ۲۰ هزار كالس را در مهر 
98 افتتاح كرديم و پيش بيني شده 1۰ هزار مدرسه در بهمن افتتاح شود. 
وعده كرده بوديم مدارس خشت و گلي را جمع كنيم، تعداد محدودي 
در سيستان و بلوچستان باقي مانده بود كه سيل كار را تأخير انداخت و 

اميد است بهمن ماه جشن حذف مدارس خشت و گلي را برگزار كنيم.

كاهش شديد ذخاير آبزيان از ۶ دهه پيش در درياي خزر
معاون پژوهشي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي تغيير 
س��رعت باد در حوضه ولگا، افزايش يا كاهش پوشش برف و افزايش 
دماي مناطق ساحلي را از جمله چالش هاي امروز درياي خزر نام برد و 
افزود: عالوه بر آن به دليل گسترش فعاليت هاي انساني شاهد كاهش 

شديد ذخاير آبزيان در حوضه آبريز درياي خزر هستيم.
حميد عليزاده در نشست بررسي دستاوردهاي پژوهشي حوضه درياي 
خزر و خليج فارس كه در پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي برگزار شد، 
به بيان ويژگي هاي درياي خزر پرداخت و افزود: مساحت حوضه آبريز 
درياي خزر ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار كيلومتر مربع است و توزيع حوضه 
آبريز روسيه، ايران، آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان، گرجستان، 

ارمنستان و تركيه به شمار مي رود.
او حجم ورودي آب به درياي خزر را ۷8 هزار كيلومتر مكعب ذكر كرد 
و يادآور شد: در حال حاضر آب هاي 1۲۰ رودخانه به درياي خزر وارد 
مي شود و در سال 18۴۶ ميالدي اولين كشتي تجاري هلندي از طريق 
كانال بالتيك وارد ولگا و درياي خزر شد. معاون پژوهشي پژوهشگاه 
ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي، بيشترين تعداد جمعيت ساكن در 
حوضه آبريز خزر را مربوط به كشور روسيه و بيشترين جمعيت ساكن 

در ناحيه ساحلي خزر را مربوط به كشور ايران دانست.
عليزاده به بيان چالش هاي امروز درياي خزر پرداخت و يادآور ش��د: 
افزايش دماي آب سطحي خزر به ميزان يك درجه سلسيوس، افزايش 
و كاهش پوشش برف در حوضه آبريز، تغيير سرعت باد در حوضه ولگا، 
مصرف آب در حوضه آبريز خزر به ميزان ۲۳ كيلومتر مربع در سال، 
افزايش ورودي مواد مغذي به درياي خزر و كاهش اكس��يژن در آب 

عميق از جمله چالش هاي امروز درياي خزر به شمار مي رود.
وي افزود: تغييرات غير آالينده در رودها، برداشت بي رويه و حضور 
پرتعداد انسان ها در دهانه رودخانه ها از ديگر چالش هاي اين حوضه 
آبريز به ش��مار مي رود. عليزاده همچنين به سازوكارهاي تشكيل 
خليج و تاالب در س��واحل درياي خزر اشاره كرد و گفت: سه عامل 
چين خوردگي و تشكيل طاقديس و ناوديس مانند دهانه ها و خليج ها 

در شبه جزيره آب ش��وران، انتقال رسوب با جريان طولي ساحلي و 
تش��كيل بارها، جزاير و سپس زبانه ها كه بخش��ي از دريا را محصور 
مي كند مانند تاالب انزلي و خليج گرگان و همچنين افزايش سريع 
تراز آب و تشكيل پشته ماسه اي از جمله سازوكارهاي تشكيل خليج 

و تاالب در خزر به شمار مي رود.
معاون پژوهشي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي با بيان 
اينكه بيش از 9۰ درصد از تاالب هاي خزر از طريق روش دوم تشكيل 
مي شود، خاطرنشان كرد: بر اساس اين س��ازوكار است كه شاهديم 
برخي از تاالب ها كه در گذشته تشكيل شده بود، امروزه وجود ندارد؛ 
ضمن آنكه تاالبي مانند تاالب گميش��ان كه تش��كيل شده است، به 
دليل خشكسالي در حال نابودي است. اين محقق حوزه درياي خزر با 
اشاره به تغييرات زيست محيطي در درياي خزر، يادآور شد: گسترش 
فعاليت هاي انساني به ويژه تغييرات فيزيكي در رودخانه ها از ۶ دهه 
پيش سبب كاهش شديد ذخاير آبزيان در اين محيط آبي شده، ضمن 
اينكه سدسازي و سازه هاي هيدروليكي انحراف آب و برداشت مصالح 
از بسترهاي رودخانه ها موجب ش��ده تا آالينده هايي در اين محيط 
ايجاد شود. او تغيير سطح بستر و فرسايش زير پل ها و كاهش آبدهي 
رودخانه ه��ا را از ديگر چالش هاي درياي خزر نام برد كه موجب عدم 

تكثير طبيعي ماهيان رود رو شده است.
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امسال اختالف نظر ميان پليس و مديريت شهري حل خواهد شد؟

احتمال تغییر طرح ترافیک پایتخت در سال آینده
گروه راه و شهرسازي|

 فرمانده انتظامی تهران بزرگ از احتمال تغییر طرح 
ترافیک پایتخت در سال آینده خبر داد. سردار حسین 
رحیمی با بیان این كه جلسات کارشناسی ما در رابطه 
با بحث ط��رح ترافیک تهران و رفع معایب و نواقص و 
بررسی پیش��نهادات زیادی که داده ایم شروع شده و 
این جلسات در حال برگزاری است، گفت: امیدواریم 
با جمع بندی موارد، موضوع به شورای ترافیک تهران 
بیاید، در آنجا در مورد این طرح تصمیم نهایی اتخاذ 

خواهد شد.
رییس پلیس پایتخت در پاسخ به این که آیا احتمال 
تغییر طرح ترافیک در سال آینده وجود دارد، گفت: 
بله. یکس��ری ایرادها باید برطرف شود و ما هم کتبا 
اعالم کردیم و هم در جلسات کارشناسی که داشتیم 
این موضوعات را بیان کردی��م. همان طور که گفتم 
این جلس��ات به طور مرتب میان کارشناسان پلیس 
راهور با کارشناس��ان معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری در حال برگزاری است. به گزارش تعادل، 
تاریخچه كوتاه طرح ترافی��ك تهران را مي توان این 
گونه روایت كرد: آذر ماه سال ۸۴ در حالی که شرایط 
آلودگی هوا در پایتخت شدت گرفته بود، برای اولین بار 
طرح زوج و فرد مطرح شد. در ادامه این طرح در سال 
۸۵ به عنوان طرحی موقت مورد استفاده قرار گرفت 
و پس از فروردین ماه همان س��ال به طرحی دایمی 
تبدیل شد. در ادامه در سال ۹۰ محدوده طرح ترافیک 
در بحث زوج و فرد گس��ترش پیدا کرد و در مهر ماه 
۹۵ از س��اعت ۱۹ به ۱۷ کاهش یافت و در نهایت در 
س��ال ۹۸ طرح کاهش آلودگی ه��وا جایگزین طرح 
زوج و فرد ش��د. طرح زوج و فرد، ط��رح ناعادالنه ای 
محسوب می شد، زیرا تعداد ساعت هایی مورد استفاده 
خودروهای با پ��الک زوج به دلیل اینکه این طرح در 
روزهای پنجش��نبه تا ساعت ۱3 اجرا می شود، بیش 
از تعداد ساعت های مورد استفاده خودروهای دارای 
پالک فرد بود. از س��وی دیگر، تمک��ن مالی برخی از 
افراد منج��ر به خرید دو خودرو با پالک های متفاوت 
شد و همین مس��اله سرانه مالکیت خودرو را از ۱.33 
به ۲.۶ افزایش داد. واقعیت این است که اجرای طرح 
زوج و فرد عمال نتوانس��ت گره کور ترافیک تهران را 
بگشاید و برخی شهروندان که از تملک مالی بیشتری 
برخوردارند با خری��د خودروهایی با پالک زوج و فرد 
هر روز می توانستند وارد این محدوده شوند و این به 
نوعی اجحاف در حق شهروندان دیگر بود که چنین 
توانایی را نداشتند. بنابراین مدیریت شهری تصمیم 

گرفت تا راه های جدید را تجربه کند.
 طرح ترافیك جدید دستاورد مدیریت اصالح طلبان 
بر شهر تهران است. محس��ن پورسیدآقایي، معاون 
حمل و نقل و ترافیك سابق شهردار تهران معتقد بود 
ك��ه این طرح مي تواند دو گره كور ترافیك و آلودگي 
ه��واي تهران را باز كن��د. با وجود این ك��ه از ابتداي 
اج��راي طرح ایرادهاي فراواني به آن گرفته ش��د اما 
پورسیدآقایي هیچ گاه از مواضع خودش كوتاه نیامد 
و همواره معتقد بود كه طرح جدید ترافیك در نهایت 
به نفع ش��هر و شهروندان است. بعد از اجراي فاز آخر 
این طرح در تیرماه سال جاري و واكنش هاي منفي 
كه ح��ذف طرح زوج و فرد بعد از ۱3 س��ال به دنبال 
داش��ت، حمالت مخالفان به این طرح بیش��تر شد و 

آنقدر فش��ارها بر او زیاد ش��د كه باالخره تصمیم به 
استعفا گرفت. بعد از رفتن پورسیدآقایي بعید نیست 
كه شهرداري تهران از مواضع اش در این زمینه كوتاه 

بیاید و شاهد تغییرات گسترده در این طرح باشیم. 
پلیس یكي از منتقدان اصل��ي  طرح ترافیك جدید 
است. هر چند سال گذشته در برهه اي موافقت خود 
را با طرح ترافیك اعالم كرد و حتي از كاهش ترافیك 
با اجراي این طرح خبر داد اما در سال جاري و بعد از 
اجراي حذف طرح زوج و فرد نظر پلیس نیز تغییر كرد 
و به صف مخالفان پیوست. حدود دو ماه پیش پلیس 
در نامه اي ضمن انتقاد از طرح ترافیك ایرادات آن را 
نیز عنوان كرده و خواستار رفع این ایرادات شده بود.

در این نامه ۱۲ بندي موارد متعددي توس��ط پلیس 
مطرح ش��ده بود كه افزایش تقاضاي س��فر، افزایش 
تقاضای استفاده از موتورس��یکلت و در نتیجه رشد 
فزاینده تصادفات منجر به جرح و فوت، عدم تناسب و 
پاسخگویی ناوگان حمل و نقل عمومی با تقاضای سفر 
جدید، فراهم سازی زمینه بی اعتمادی مردم نسبت به 
سیستم مدیریت کشور با استنباط بر کسب درآمد به 
بهانه بهبود وضعیت آلودگی هوا، ایجاد بستر مناسب 
جهت تردد بدون محدودیت و آسان اقشار پردرآمد 
در محدوده طرح جدید و سوق دادن افراد کم درآمد به 
سمت استفاده از معابر پیرامونی از جمله موارد مطرح 
شده در این نامه به شمار مي رود. همچنین پلیس در 

این نامه خواستار کاهش زمان طرح ترافیک از ساعت 
۱۹ به ۱۷ و کاهش زمان طرح کاهش آلودگی از ۱۹ به 
۱۸ در نیمه دوم سال، اجازه یکبار خروج و یکبار ورود 
برای ساکنان و کسبه بدون محدودیت زمانی و در نظر 
گرفتن تردد مجاز برای خودرو های نظامی، امنیتی و 
خدماتی  شده بود. البته كاهش ساعت ترافیك از ۱۹ 

به ۱۷ همان زمان انجام شد.
حدود ۴۰ روز پس از اجرای طرح کاهش آلودگی هوا 
در حالي كه محسن پورسیدآقایی معاون وقت حمل 
ونقل و ترافیک ش��هرداری از کاه��ش ۱3 درصدی 
ترافیک تیرماه س��ال جاری نس��بت به خردادماه در 
محدوده  کنت��رل آلودگی هوا خبر می داد، س��ردار 

محمدرض��ا مهمان��دار، رییس پلی��س راهنمایی و 
رانندگی پایتخت از افزایش ترافیک داخل محدوده 
طرح کاهش )زوج و فرد سابق( صحبت مي كرد. این 
تناقضات بعد از رفتن پورسیدآقایي از معاونت حمل 
و نقل ش��هرداري رنگ باخته اند.زیرا دیگر كسي در 
شهرداري قاطعانه از این طرح دفاع نمي كند و یوسف 
حجت سرپرست فعلي معاونت حمل و نقل شهرداري 

ترجیح مي دهد در این باره محتاطانه سخن بگوید.
بعد از ارسال نامه پلیس به شهرداري، سردار رحیمي 
رییس پلیس پایتخت عنوان ك��رد:» همان طور که 
می دانی��د ما در نامه ای به ش��هرداری ته��ران موارد 
انتقادات و مش��کالت طرح جدی��د ترافیک را اعالم 
کردیم. درس��ت اس��ت که برخی از مصوبات را امضا 
کردیم، اما باید طرح ها بر اساس مصوبات اخیر تغییر 
کند و آن افرادی که می گویند پلیس طرحی را امضا 
کرده این درس��ت است اما ما باید آخرین مصوبات را 

اجرایی کنیم.«
از موضوع��ات دیگر انتقاد به ط��رح ترافیک، نرخ آن 
است که  امسال حداکثر حدود ۴۱ هزار تومان بود و 
البته شرایطی مانند دارا بودن معاینه فنی برتر و قرار 
داش��تن در محدوده طرح ترافیک باعث می شود که 
از میزان نرخ آن کاسته ش��ود. تردد در ساعات اوج و 
غیر اوج ترافیک هم از دیگر مالک های موثر در میزان 
نرخ محسوب می شود. برخی از کارشناسان ترافیکی 
معتقدند، طرح ترافیک کارایی نداشته و هدف اصلی 
آن درآمدزایی برای ش��هرداری است درآمدی که در 
حال حاضر با شرایط اقتصادی کنونی بیشتر به آن نیاز 
دارد. البته این موضوع بارها از سوی مدیران شهری رد 
شده و حتی محسن پورسیدآقایی معاون سابق حمل 
و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران گفته بود: در آمد 
شهرداری با اجرای طرح جدید ترافیک نه تنها افزایش 
نیافته بلکه کمترهم ش��ده و هدف ما از اجرای طرح، 

نه درآمدزایی بلکه مقابله بهتر با آلودگی هوا است.
الزم به ذكر اس��ت طرح ترافیك جدید از همان ابتدا 
به محل مناقش��ه معاونت حمل و نقل ش��هرداری با 
کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تبدیل شد و 
با وجود اجرای این طرح رییس کمیسیون حمل و نقل 
ش��ورا از مواضع خود کوتاه نیامده و همچنان معتقد 

است طرح ترافیک جدید پیوست ترافیکی ندارد. 
محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و 
نقل شورای شهر تهران كه  همواره با پورسیدآقایي سر 
این موضوع مشاجره داشت از مخالفان اصلي طرح به 
شمار مي رود.او بارها  با انتقاد از عملکرد معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته است كه براي 
طرح ترافیک جدید مطالعات کارشناسی انجام نشده 
اس��ت، به طوری که طرحی به این وس��عت، پیوست 
مطالعات اجتماعی، اقتصادی و حتی ترافیکی ندارد.

از دیگر انتقادات به طرح ترافیك جدید این است كه نه 
تنها تاثیري در كاهش آلودگي هواي شهر نداشته بلكه 
با تشویق شهروندان به استفاده از خودروي شخصي 
باعث افزایش آلودگي هواي تهران نیز ش��ده اس��ت. 
البته نمي توان در این خصوص حكم كلي داد و قطعا 
اجراي این طرح یكس��ري مشكالت ترافیكي شهر را 
برطرف كرده و فقط نیاز به تغییر در برخي موارد دارد 
و باید دید این تغییرات روند ترافیكي ش��هر را بهبود 

مي دهند یا خیر.

وزير راه و شهرسازي مطرح كرد

استقرار تيم درماني در ۲۴ مرز زميني، دريايي و هوايي 
با اعالم وضعیت اضطراري از سوي سازمان بهداشت 
جهان��ي، بس��یاري از ایرالین ه��اي جه��ان پ��رواز 
هواپیماهاي خود ب��ه مبدا و مقصد چین را موقتا لغو 
كرده و ب��ه حالت تعلیق درآورده ان��د. روز جمعه هم 
براس��اس تصمیم ش��وراي عالي اقتصاد، پروازهاي 
ایراني به چین و بالعكس متوقف ش��د، در جلسه اي 
كه به ریاست اس��حاق جهانگیري و با حضور وزراي 
بهداش��ت، درمان و آم��وزش پزش��كي، اطالعات، 
كش��ور، امور خارجه، راه وشهرس��ازي و نمایندگان 
سایر دس��تگاه هاي ذیربط برگزار شد، برنامه ریزي و 
تهمیدات الزم براي پیشگیري از ورود ویروس كرونا به 
كشور انجام و راهكارهاي مقابله با این ویروس بررسي 

و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
محمد اسالمي، وزیر راه و شهرسازي با اشاره به نتایج 
جلسه شوراي عالي اقتصاد گفت: براساس مصوبه روز 
گذشته شوراي عالي اقتصاد، در ۲۴ مرز زمیني، تمام 
بنادر و فرودگاه ها از جمله فرودگاه امام خمیني تیم 

وزارت بهداشت مستقر شده است.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، 
اسالمي در حاش��یه مراس��م گرامیداشت »سالگرد 
ورود حضرت ام��ام)ره( ب��ه ف��رودگاه مهرآباد« در 
جمع خبرنگاران درباره اقدام هایي كه براي مقابله با 
ویروس كرونا انجام شده است، اظهار كرد: مسافران 
همه پروازها كنترل مي شوند و موارد مشكوك مورد 
رسیدگي قرار مي گیرد. خوش��بختانه تاكنون مورد 
مشكوك مبتال به كرونا گزارش نشده است و نظارت 

با شدت بیشتري ادامه خواهد یافت.
اسالمي ادامه داد: ما موظف هستیم تا ایراني هاي مقیم 
چین را از این كشور خارج كنیم، ۵۰ دانشجو در شهر 

ووهان مستقرند كه به زودي آنها را برمي گردانیم.
بر اس��اس آخرین آمارهاي منتش��ر ش��ده، ویروس 
خطرناك و كش��نده كرونا تاكنون ج��ان ۲۵۹ نفر را 
گرفته و بالغ بر ۱۲ هزار نفر را نیز در چین و ۱۹ كشور 

دیگر به خود مبتال كرده است.

  تعليق خلبان پرواز تهران-ماهشهر
وزیر راه و شهرس��ازي درباره وقوع چندین س��انحه 
هوایي طي دوس��ه هفته اخیر نیز اظهار كرد: برخي 
اوقات عده اي نادانسته به نكاتي دامن زده و هوانوردي 
كشور را زیر سوال مي برند. این اتفاقات در همه جاي 

دنیا رخ مي دهد و منحصر به ایران نیست. 
او ادامه داد: حادثه اي كه در فرودگاه ماهش��هر رخ 
داد مورد بررسي س��ازمان هواپیمایي كشوري قرار 
گرفته اس��ت. اطالعات اولیه كه به دس��ت آوردند، 
موجب ش��د خلبان هواپیما فعال ب��ه حالت تعلیق 
درآید، اما س��ازمان هواپیمایي كشوري باید در این 
رابطه بررسي دقیق انجام دهد و نتیجه را براي اطالع 

عموم منتشر كند.
اس��المي تاكید كرد: م��ردم نباید نگران باش��ند، ما 
هیچگونه مالحظه كاري نخواهیم داشت؛ مقررات و 
ضوابط حاكم اس��ت. اگر حادثه اي رخ دهد عامل آن 
بالفاصله شناسایي و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.

  قطعه فرسوده در صنعت هوايي نداريم
اس��المي همچنین درباره قطعات فرسوده هواپیماها 
گفت: چیزي به اسم قطعات فرسوده در صنعت هوایي 
نداریم. صنعت هواپیمایي كشوري مكلف به رعایت همه 
دیسیپلین هاي تعریف شده هستند و كسي نمي تواند 
آن را تغییر بدهد، تمامي شركت ها تحت نظارت شدید 
سازمان هواپیمایي كشوري هستند و حداكثر ایمني در 
تمامي پروازها رعایت خواهد ش��د. او درباره رسیدگي 
به سانحه س��قوط هواپیماي اوكرایني افزود: بر اساس 
انكس ۱3 سازمان جهاني هوانوردي )ایكائو( این پرونده 
در حال رسیدگي است و با توجه به اینكه هواپیماي این 
پرواز متعلق به كشور اوكراین بود بر اساس قوانین جهاني 
هر دو كشور ایران و اوكراین همزمان اقدام به رسیدگي 

خواهند كرد.

  بهره برداري از ۱.۸ هزارميليارد تومان پروژه 
اس��المي با بیان اینكه در دهه فجر امس��ال ۲ هزار و 

33۴ میلی��ارد تومان پروژه عمراني افتتاح مي كنیم، 
ادامه داد: هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن به پروژه هاي 
زیرساختي در بخش حمل و نقل از جمله احداث ۹۰۰ 
كیلومتر راه روستایي اختصاص دارد، همچنین از چند 

فرودگاه و بندر بهره برداري خواهیم كرد.
او اضافه كرد: در می��ان پروژه هاي دهه فجر تعدادي 
از واحدهاي مسكن مهر به مردم تحویل داده شده و 
تعدادي از پروژه هاي ملي مسكن كلنگ زني خواهد 

شد.
وزیر راه و شهرسازي درباره طرح ملي مسكن تأكید 
كرد: از ۱۴ بهمن پیامك به واجدین ش��رایط ارسال 
مي شود، ۴۲ درصد متقاضیان ریزش داشتند و براي 
۵۸ درصد مابقي پیامك معرفي ب��ه ادارات كل راه و 

شهرسازي استان ها ارسال خواهد شد.
به گفته اس��المي، پ��س از تكمیل مراح��ل ثبت نام 
متقاضیان مرحله اول، مرحله دوم ثبت نام ها پیش از 

اتمام سال جاري آغاز مي شود.
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پيش فروش بليت قطارهاي 
نوروزي از دوشنبه 

معاون مسافري شركت راه آهن از آغاز پیش فروش 
بلیت هاي نوروزي قطار با نرخ مصوب تابستان ٩٨ 

از روز دوشنبه خبر داد.
میرحس��ن موس��وي گفت: ایام پیك سفرهاي 
نوروزي  از تاریخ ٢٤ اسفند تا ١٥ فروردین است كه 

بلیت براي این ایام پیش فروش مي شود.
او افزود: روزهاي دوشنبه و سه شنبه بلیت هاي 
قطار به صورت اینترنتي و حضوري در اختیار مردم 
قرار مي گیرد. در روز دوش��نبه فروش به صورت 
اینترنتي و روز سه شنبه به صورت حضوري است.

موسوي ادامه داد: فروش اینترنتي  در روز دوشنبه 
در س��ه مرحله انجام مي شود. بدین ترتیب كه از 
س��اعت ۷ صبح تا ١٢ ظهر فروش اینترنتي در 
همه مسیرها به جز مشهد مقدس انجام مي شود.

او گفت: بلیت  از ساعت ١٢ تا ١٧ همان روز در همه 
مسیرهاي مشهد و بالعكس به جز تهران به مشهد 

فروخته مي شود.
 موس��وي اف��زود: پیش فروش بلیت ه��ا در روز 
سه ش��نبه از طریق آژانس و دفاتر فروش انجام 

مي شود.
معاون مسافري شركت راه آهن تاكید كرد: قیمت 
بلیت با همكاري شركت هاي ریلي مسافري در 
ایام پیك با نرخ تابستان ٩٨ است و هیچ افزایش 

قیمتي وجود ندارد.
به گفته موس��وي ظرفیت ایجاد شده براي ایام 
پی��ك ٢ میلیون و ٣٢٠ هزار صندلي اس��ت كه 

نسبت به سال قبل ٥ درصد رشد دارد.
اوگفت: همچنین تعداد ٥ هزار و ٤٠ قطار براي ایام 
پیك كه مدت ٢١ روز است، اختصاص یافته است.

قلع و قمع ۲500 مورد ساخت و 
ساز غيرمجاز در 6 ماهه اول  9۸

محمد تق��ي زاده معاون هماهنگي ام��ور عمراني 
استانداري تهران گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، 
رأي قلع و قمع ۲۵۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز 

در استان تهران داده شد.
به گزارش فارس، مع��اون هماهنگي امور عمراني 
استانداري تهران در نشست خبري كه به مناسبت 
ایام اهلل دهه فجر برگزار ش��د، در خصوص ساخت 
و س��ازها غیرمجاز در اس��تان تهران اظهار داشت: 
                                                                                           یكي از موضوعات در مباحث عمراني شفاف سازي 
اقدامات در این خصوص است و در این خصوص نیز 

استانداري تهران اقداماتي را                                             انجام داده است.
او در پاس��خ به پرس��ش دیگري مبني بر بازداشت 
شهردار و اعضاي ش��وراي شهر لواسان، گفت: این 
موضوع در قوه قضاییه در حال بررس��ي است و ما 
با تخلفات به شدت برخورد مي كنیم و در خصوص 
ساخت و سازهاي غیرمجاز نیز رییس شوراي شهر 
لواسان تخلفي را                                             در همین مورد انجام داد كه موجب 

سلب عضویت او از تمامي دوره  شوراها شد.
معاون هماهنگي امور عمراني اس��تانداري تهران 
اظهار كرد: علي رغم همه فشارهایي كه در خصوص 
ساخت و س��ازهاي غیرمجاز به استانداري تهران 
آوردند اما محكم ایستاده ایم و پرونده ها را                                             پیگیري 
مي كنیم.در ش��هرهاي دماوند، بومهن و رودهن و 
دیگر شهرهاي اس��تان تهران هم شاهد ساخت و 
سازهاي غیرمجازي بوده ایم كه بر اساس كمیسیون 

ماده ۱۰۰ تعیین تكلیف مي شود.
او افزود: بر اساس تبصره یك ماده ۱۰۰ اكثر ساخت 
و س��ازهاي غیرمجاز، رأي به قلع و قمع مي گیرند 
و تاكید ما هم همین اس��ت.در شش ماهه ابتداي 
امسال ۲۵۰۰ رأي توسط سازمان جهاد كشاورزي 
و دیگر دس��تگاه هاي ذي ربط صادر ش��ده است و 
تأكید ما حفظ اراضي ملي و باغات است. تقي زاده 
درباره ساخت و ساز مجاز هتل آرینا نیز گفت:                      این 
هتل در حریم ش��هر فشم ساخته شده است كه بر 
اساس كمیسیون ماده ۹۹ رأي به غیرمجاز بودن 
بخش��ي از بنا داده اند و صاحب هتل به این رأي در 
دیوان عالي اعتراض كرد و نهایتا قرار شد نسبت به 
قلع و قمع طبقه هشتم این هتل اقدام شود. در حال 
حاضر طبقه هشتم این هتل محل اختالف است. 
تقي زاده همچنین درباره آلودگ��ي هوا در تهران 
گفت: براساس آمار از سال ۹۰ تاكنون آلودگي هوا 
روند كاهشي داشته و با وجود اینكه شاخص ها تغییر 
كرده در س��ال ۹۰، تعداد۱۶۴ روز ناسالم، در سال 
۹۲، تعداد ۹۸ روز ناسالم، در سال ۹3، تعداد ۷۵ روز 
ناسالم، در سال ۹۴، تعداد ۷۲ روز ناسالم، در سال 
۹۶، تعداد ۹۶ روز ناسالم، در سال ۹۷، تعداد ۴۲ روز 
ناسالم و در سال ۹۸، تعداد ۶۰ روز ناسالم داشتیم.

او ادامه داد: اگر به منابع آالینده نگاه كنیم متوجه 
مي ش��ویم كه بنزین س��وزها در حال حاضر سهم 
كمتري دارند و این به دلیل اقداماتي است كه انجام 
شده است.ما در خصوص اجراي طرح كاهش در سال 
آینده اعالم كرده ایم كه تا زماني كه نتیجه ارزیابي 
اعالم نشود هیچ مصوبه اي از جمله افزایش عوارض 

در هیات تطبیق تأیید نشود.

آلودگي صوتي در ۸ نقطه تهران 
خطرناك است

بر اساس اطالعات ایستگاه هاي ثابت سنجش صوت 
در ته��ران، در ۸ نقط��ه، آلودگي صوت��ي در مرحله 
خطرناك قرار دارد. به گزارش مهر، بر اساس اطالعات 
منتشر شده از ایستگاه هاي ثابت سنجش صوت در 
تهران، آلودگي صوتي در ۸ نقطه در مرحله خطرناك 
قرار دارد كه نس��بت به روز گذشته آلودگي صوتي 
كاهش یافته است. ایستگاه هاي افسریه، نواب صفوي، 
حكیم، میدان تهرانسر، منطقه ۱۸، همت، آذري و 
گمنام ایستگاه هایي هستند كه شاخص آنها باالي ۷۰ 
و خطرناك است. همچنین ۱۵ نقطه داراي شاخص 
آزاردهنده و۶ نقطه نامناسب براي كودكان و بیماران 
است و از میان ایستگاه هاي ثابت سنجش صوت در 

تهران فقط سه نقطه وضعیت مناسب و سالم دارند.

    دليل تداوم پروازهاي چين به ايران 
تا صبح شنبه

در پي فرود دو هواپیماي ماهان از شانگهاي و گوانگ ژو 
با وجود تعلیق پروازهاي رفت و برگش��ت چین، مدیر 
روابط عمومي شركت شهر فرودگاهي امام خمیني)ره( 
اعالم كرد: این دو پرواز، آخرین پروازهاي چین بود كه 
انجام شد و دلیل آن هم این بود كه شركت هواپیمایي 
ماهان این پروازها را پیش��تر به چین انج��ام داده بود 
و نمي توانس��تیم هواپیماها را در چی��ن نگه داریم. به 
گزارش ایس��نا، علي كاشاني درباره اینكه آیا بازگشت 
این هواپیماها در مصوبه جلس��ه بررسي راهكارهاي 
پیشگیري از ورود ویروس كرونا به كشور، اعالم شده بود 
یا خیر، افزود: از این مساله خبري ندارم اما این پرواز به 
دلیل اینكه مسیر رفت آن قبل از ابالغ این مصوبه انجام 
شده بود نمي توانست به كشور بازنگردد و از این به بعد 
دیگر هیچ پروازي نخواهیم داشت. مدیر روابط عمومي 
شركت ش��هر فرودگاهي امام خمیني)ره( همچنین 

درباره تمهیدات اندیش��یده ش��ده براي پیشگیري از 
ورود ویروس كرونا از طریق ای��ن دو پرواز اظهار كرد: 
همه اقدامات پیشگیرانه و پزشكي در این راستا انجام 
خواهد شد و ماموران وزارت بهداشت در ورودي فرودگاه 
امام خمیني)ره( همه مسافران را غربالگري مي كنند 
و هواپیماهاي مورد نظر نیز ضدعفوني خواهند ش��د. 
ناگفته نماند كه رضا جعفرزاده، س��خنگوي سازمان 
هواپیمایي كشوري، جمعه ش��ب از تعلیق پروازهاي 
چین براي پیشگیري از ورود ویروس كرونا در راستاي 
تصمیم اتخاذ ش��ده در جلسه راهكارهاي پیشگیري 
از ورود این ویروس و اندیش��یدن تمهیدات ویژه براي 
بازگش��ت مس��افران ایراني از چین خبر داده بود. این 
در حالي است كه بر اساس لیس��ت پروازهاي ورودي 
فرودگاه بین المللي امام خمیني)ره( بامداد شنبه دو 
هواپیما شركت هواپیمایي ماهان از چین و از شهرهاي 
ش��انگهاي و گوانگ ژو در ساعت هاي ۰۴:۲۸ دقیقه و 

۰۵:۱۶ در این فرودگاه فرود آمدند.

  پرواز استانبول با نقص فني به تهران بازگشت
صبح دیروز پرواز - تهران استانبول به دلیل نقص فني 
به فرودگاه امام خمیني )ره( بازگش��ت. صبح شنبه 
یك فروند هواپیماي ایرباس A3۰۰-۶۰۰ ش��ركت 
هواپیمایي ایران ایرتور به رجیس��تر EP-MDN با 
ش��ماره پرواز B۹۹۷۰۰ در مسیر تهران به استانبول 
در قس��مت موتور دچار نقص فني ش��د و به سمت 
تهران بازگشت. گفتني است این پرواز با ۱:۴۵تاخیر 

از فرودگاه امام برخاسته بود.

  فرود پرواز استانبول- تبريز 
در فرودگاه امام خميني)ره( 

رضا رضایي، مدیر روابط عمومي شركت هواپیمایي 
ایران ایر تور از فرود هواپیماي اس��تانبول- تبریز این 
ایرالین، در فرودگاه امام خمیني تهران به دلیل برودت 
هوا خبر داد. به گزارش ایسنا، رضایي گفت: از آن جا 
كه هواي تبریز خراب بود و برودت هوا سبب شد كه 

هواپیماي ما در تبریز نتواند فرود بیاید، بنابراین آن را 
در فرودگاه امام خمیني به عنوان فرودگاه جایگزین 
نش��اندیم. او افزود: این هواپیما هیچ مشكل و نقص 
فني داشته و بسیاري از ایرالین ها به دلیل برودت هوا 
پروازهاي خود به مقصد تبریز را تعلیق یا باطل كردند 
اما از آن جا كه پرواز ما خارجي بود تصمیم گرفتیم آن 

را در فرودگاه امام خمیني تهران بنشانیم.

  خروج هواپيماي تهران- كرمانشاه از باند 
صبح دیروز هواپیماي پرواز تهران- كرمانش��اه پس 
از ف��رود و هن��گام خ��روج از باند از س��طوح پروازي 
فرودگاه خارج ش��د. حسن رضایي فر، مدیركل دفتر 
بررسي سوانح سازمان هواپیمایي با تایید خبر خروج 
هواپیماي پرواز تهران- كرمانشاه با شماره IR۲۸3 از 
سطوح پروازي در این باره توضیح داد: حدود ساعت 
۶صبح شنبه هواپیماي ایرباس 3۱۹ ایران ایر با شماره 
ثبت )رجیستر( EP-IEQ كه حامل ۱۰۲ سرنشین 

بود، پس از فرود و هنگام خروج از باند، اندكي از سطوح 
پروازي فرودگاه خارج شد. او ادامه داد: هواپیما پس 
از فرود در فرودگاه كرمانش��اه و هنگام وارد شدن به 

تاكسي وي از سطوح پروازي خارج شد. 
درحالي كه به گفته مدیركل دفتربررس��ي س��وانح 
سازمان هواپیمایي كشوري، هواپیماي ایرباس 3۱۹ 
ایران ایر با ش��ماره ثبت )رجیستر( EP-IEQ پس از 
فرود و هنگام خروج از باند، اندكي از س��طوح پروازي 
فرودگاه خارج ش��د اما هواپیمایي ایران ایر با صدور 
اطالعیه اي، خروج پرواز تهران-كرمانش��اه از باند را 
تكذیب و علت خروج هواپیما از سطوح پروازي را دید 
كم و پوشیده شدن سطوح پروازي از برف عنوان كرد.

به گزارش پایگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، در 
اطالعیه هواپیمایي جمهوري اسالمي ایران هما آمده 
است: كاهش دید و پوشیده شدن محوطه پاركینگ 
فرودگاه به دلیل بارش برف و كوالك، علت ورود چرخ 

جلو هواپیما به محوطه چمن پاركینگ بوده است.

حوادث هوايي

ريیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 
اسالمی ش�هر تهران جزئیات بررسی اليحه 
تعیین ع�وارض تردد در مح�دوده های طرح 
ترافیک و کاهش تقاضای س�فر در سال ۹۹ را 

تشريح کرد.
ب�ه گزارش مه�ر، محم�د علیخانی با اش�اره 
به بررس�ی اليحه تعیی�ن عوارض ت�ردد در 
محدوده های طرح ترافیک و کاهش تقاضای 
سفر در سال ۹۹ گفت: اين طرح نوعی مديريت 
تقاضای سفر است که می تواند به کاهش سفر 
با خودروهای شخصی و کاهش ترافیک منجر 
شود و البته به دلیل وجود برخی مشوق ها در 
اين طرح مانند برخورداری دارندگان معاينه 
فنی برت�ر و خودروه�ای هیبري�دی و کمتر 
آالينده می توان�د بر کاهش نس�بی آلودگی 

هوا نیز مؤثر باش�د. او با اشاره به بررسی هايی 
که کمیسیون تخصصی روی اين اليحه انجام 
داده است، گفت: بر اساس پیشنهاد شهرداری 
در قال�ب اليح�ه تعیین ع�وارض ت�ردد، هم 
ب�رای ضري�ب و هم ب�رای پايه ن�رخ عوارض 
افزايش هايی پیشنهاد ش�ده که کمیسیون 
عمران و حمل و نقل با آن مخالف است. شخصًا 
با افزايش ب�ی رويه قیمت ها مخالف�م زيرا تا 
زمانی که حمل و نقل همگان�ی به اندازه مورد 
نیاز وج�ود ندارد نبايد صرفًا ب�ا ايجاد موانع و 
محدوديت ه�ای غیرمنطقی به مردم فش�ار 

بیشتری وارد کرد.
ريیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
ش�هر تهران بیان کرد: پیش�نهاد شهرداری 
تقريبًا حدود ۶۰ درصد افزايش قیمت ها است 

که اين نگاه با سیاس�ت های کلی دولت مغاير 
است و در هیات تطبیق مستقر در فرمانداری 

نیز تأيید نمی شود.
علیخانی در پاس�خ به پرسش�ی مبني بر اين 
که شنیده شده طرح سالیانه دوباره در اليحه 
پیش�نهادی پیش بینی ش�ده اس�ت، افزود: 
برای کس�انی که عوارض سهمیه ساالنه طرح 
ترافیک خود را ابت�دای دوره پرداخت کنند، 
تخفیف هايی پیش بینی شده است. اين يکی 
از روش های وصول مطالبات عوارض تردد در 
محدوده های طرح ترافیک اس�ت که در دوره 
جاری با مش�کل مواجه بود.کلیات اين طرح 
مصوبه شورای ترافیک تهران است و شورای 
ش�هر تنها در مورد عوارض و مشوق های اين 

طرح تصمیم گیری می کند.

تعيين عوارض

مخالفت  با  افزایش  ۶۰   درصدی  عوارض  طرح  ترافیک
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رييس سازمان امور مالياتي در نشست فعاالن اقتصادي تشريح كرد 

رصد تراكنش هاي باالي 5 ميليارد تومان 

شيوه نوين مسدودسازي فرارهاي مالياتي

تعادل | گروه بازرگاني |
رييس سازمان امورمالياتي در نشست صبحانه كاري 
فعاالن اقتصادي حاضر شد تا دغدغه هاي مالياتي 
آنها را از نزديك بشنود. در اين نشست، رييس اتاق 
ايران، بر لزوم »جاري شدن عدالت مالياتي و انتخاب 
روشي از ماليات ستاني كه حامي فعاليت هاي مولد در 
كشور باشد«، تأكيد و خواستار جلوگيري از فرارهاي 
مالياتي شد و از وضع غيرعادالنه انواع معافيت هاي 
مالياتي براي سازمان ها و نهادهاي مختلف انتقاد كرد؛ 
چراكه به گفته غالمحسين شافعي، انواع معافيت هاي 
مالياتي براي نهادها و دستگاه ها، بخش خصوصي 
را درگير رقابتي غيرمنصفانه كرده اس�ت. رييس 
سازمان امور مالياتي هم در واكنش به صحبت هاي 
ش�افعي، عنوان كرد كه معافيت هاي مالياتي بايد 
هدفمند، كاهنده، تضمين ش�ده و مشروط باشند 
و نمي توان به ط�ور كامل يك بخ�ش را از پرداخت 
ماليات معاف كرد. برهمين اساس، اميد علي پارسا 
عنوان ك�رد كه معافيت هاي مالياتي، س�اماندهي 
مي شوند و پايه هاي جديد مالياتي از جمله »ماليات 
بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد« است. 
او تنها راه براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي را اخذ 
ماليات هوشمندانه متناسب با ثروت، درآمد و مصرف 
دانس�ت. به گفته او، جهت گي�ري نظام هم حركت 
به س�مت ماليات هوشمند ونس�ل چهارم ماليات 
ستاني است تا از اين طريق، مسير فرارهاي مالياتي 
و فساد اداري مسدود شود. »بازنگري دستورالعمل 
تراكنش هاي بانكي« خبر ديگ�ري بود كه به گفته 
پارس�ا، طي همين هفته انجام و حساب هاي باالي 
5 ميليارد تومان رصد خواهند شد. »اجرايي شدن 
طرحي ب�ه صورت پايلوت براي مقابل�ه با فرارهاي 
مالياتي در استان اصفهان« خبر مهم ديگري بود كه به 
گفته متوليان امور مالياتي اين طرح قرار است تا سال 
آينده به صورت كامل در كشور اجرايي خواهد شد. 
از آنسو، بحث »مشروط شدن اعمال معافيت هاي 
صادراتي به اجراي تعه�د ارزي صادركنندگان« از 
ديگر موضوعاتي بود كه مورد انتقاد بخش خصوصي 
قرار گرفت، كه معاون سازمان امور مالياتي در واكنش 
به آن گفت: اين قانون از طرف بانك مركزي اعمال 
ش�ده و ما تنها مجري آن هس�تيم؛ ب�راي حل اين 

مشكل بايد با بانك مركزي مكاتبه كنيد. 

رييس س��ازمان امور مالياتي اتاق اي��ران به همراه برخي 
از معاونان خود در نشس��ت صبحانه كاري با نمايندگان 
تشكل ها و اتاق هاي استاني اتاق ايران به بررسي دغدغه ها و 
چالش هاي حوزه مالياتي توليدكنندگان و صادركنندگان 
پرداختند. در ابتداي اين نشس��ت، رييس پارلمان بخش 
خصوصي از جاري كردن عدالت مالياتي بر اقتصاد كشور و 
پيدا كردن راهكار مالياتي در راستاي تقويت بخش مولد، 
به عنوان دو محور اصلي خواسته هاي بخش خصوصي ياد 
كرد. غالمحسين شافعي، همچنين خواستار جلوگيري از 

فرارهاي مالياتي شد و از وضع غيرعادالنه انواع معافيت هاي 
مالياتي براي سازمان ها و نهادهاي مختلف انتقاد كرد. به باور 
او در حال حاضر به دليل وجود انواع معافيت هاي مالياتي 
براي نهادها و دستگاه ها، بخش خصوصي درگير رقابتي 
غيرمنصفانه شده اند كه رهايي از آن به همت سازمان امور 
مالياتي بستگي دارد. اميدوارم بتوانيم اين محيط رقابتي 
را در صحنه اقتصادي حاكم كنيم. رييس پارلمان بخش 
خصوصي از افزايش ميزان دريافت هاي مالياتي در بودجه 
99 نيز ابراز نگراني كرد وگفت: در شرايط اقتصادي حاكم 
بر كشور و افزايش مشكالت توليدكنندگان، نگرانيم اين 
افزايش درآمدهاي مالياتي بر دوش افراد سالم و شفافي كه 
تاكنون ماليات هاي خود را به صورت كامل و دقيق پرداخت 
كرده اند، بيفتد. شافعي با توجه به مصادف شدن انتخابات 
مجلس با روند بررسي بودجه 99 ابراز اميدواري كرد كه همه 
مسووالن و تصميم گيرندگان در راستاي منافع ملي حركت 

كرده و حامي توليد كشور باشند.

   شيوه جديد ماليات ستاني در دستور كار
در ادامه صحبت هاي رييس اتاق ايران، رييس سازمان امور 
مالياتي كشور دريافت ماليات با هدف رسيدن به توسعه و 
پيشرفت كشور را اولويت اصلي سازمان عنوان كرد و گفت: 
حضرت علي)ع( در نامه اي به مالك اشتر، چهار ركن دريافت 
»ماليات، اصالح و عمران، رسيدگي به امور مردم و جهاد« 
را در كنار هم قرار داده و ما هم با اس��تناد به اين اصل مهم، 

معتقديم كه بايد اين چهار موضوع را در كنار هم ببينيم.
اميدعلي پارسا با بيان اين مطلب كه در هر كشوري با هر 
شيوه اداره اي به طور متوسط بايد بين 20 تا 25 درصد كل 
درآمدها صرف هزينه هاي حاكميتي مانند حفظ امنيت، 
نظم، اجراي قوانين، عدالت و كمك به محرومين مي شود، 
گفت: در كشورهاي پيشرو اين رقم باالي 30 درصد است 
اما در ايران بين 7 الي 8 درصد بوده كه بسيار اندك است. 
به طور حتم با اين رقم نمي توان انتظار داشت كه حاكميت و 

دولت بتواند وظايف خود را به درستي انجام دهد.
به گفته او، حاكميت نظام مالياتي مدرن بر اساس تكميل 
اظهارنامه مالياتي صادقانه توسط 95 درصد مردم و تعيين 
نرخ هاي مالياتي متناسب با درآمد، ثروت و مصرف افراد را 
از ويژگي هاي اصلي اين كشورها دانست و گفت: اگر مردم 
اين كشورها اظهارنامه مالياتي را صادقانه تكميل مي كنند 
به دليل اجراي دقيق قوانين بازدارنده در اين كشورهاست.
براس��اس اظه��ارات پارس��ا، دريافت ماليات در كش��ور 
الكترونيكي اس��ت؛ اگرچه بايد توجه داشت كه دريافت 
الكترونيكي ماليات با شيوه هوشمند ماليات متفاوت است؛ 
چراكه در سيستم مالياتي هوشمند، سازمان امور مالياتي 
به تمامي اطالعات، دسترسي دارد و راهي براي فرار مالياتي 
باقي نمي ماند. او افزود: در قانون پيش بيني شده كه هيچ 
دستگاه دولتي و غيردولتي عذر وبهانه اي براي عدم ارايه 
اطالعات به سازمان امور مالياتي ندارد؛ اين در حالي است 
كه پيش نويس جديدي براي قانون ماليات هاي مستقيم 
در س��ازمان امور مالياتي تهيه شده كه در آن، ساماندهي 
معافيت ها، طراحي پايه هاي جديد مالياتي از جمله ماليات 

بر عايدي بر سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد نيز در نظر 
گرفته شده است. پارسا با بيان اينكه ما در دنيا شاهد معافيت 
كامل بخش هاي اقتصادي نيستيم، افزود: معافيت هاي 
مالياتي بايد هدفمند، كاهنده، تضمين ش��ده و مشروط 
باش��ند و نمي توان به طور كامل يك بخش را از پرداخت 
ماليات مع��اف كرد. از طرفي در همه دني��ا بين 85 تا 90 
درصد درآمدهاي دولت از طريق ماليات تأمين مي شود. 
راه هاي ديگري مانند استقراض، چاپ پول و فروش امالك، 
دارايي ها و منابع طبيعي وجود دارد كه هيچ يك عقالني 
نيستند. بر اساس اظهارات او جهت گيري نظام آن است كه 
ايران به سمت ماليات هوشمند و نسل چهارم ماليات ستاني 
برود و اميدواريم فرارهاي مالياتي و فساد اداري با اين اقدام 
از بين بروند. او همچنين در مورد اخذ ماليات از سلبريتي ها 
عنوان كرد: براساس قانون كل فعاليت هاي هنري و فرهنگي 
معاف از ماليات است، اما در مورد اينكه در اصالحيه بعدي 
چه تصميمي اتخاذ شود داراي سلسله مراتبي است كه در 
اختيار من نيست و توضيح بيشتري هم اكنون در اين مورد 
ندارم. پارسا در مورد اخذ ماليات از وكال نيز گفت: اگر در اين 
مدت تكليف خود را انجام ندهد، در بررسي اظهارنامه ها با 
آنها برخورد مي ش��ود. وكال هم اگر تكاليف قانوني خود را 
انجام نداده باشند، با آنها همچون ساير بخش ها برخورد 

مي شود و جرايم سنگيني در انتظار آنها است.

   دغدغه هاي مالياتي فعاالن اقتصادي
پس از صحبت هاي رييس س��ازمان امور مالياتي، فعاالن 
اقتصادي به بيان دغدغه هاي مالياتي خود پرداختند. در 
همين راستا، محمود تواليي، رييس كميسيون ماليات، 
كار و تأمي��ن اجتماعي اتاق ايران از رييس س��ازمان امور 
مالياتي خواس��ت تا منشور ش��هروندي و كارمندي را در 
سازمان خود ترويج كند تا همه با حق و حقوق خود آشنا 
شوند. او همچنين با اش��اره به افزايش سال به سال تعداد 
شكايت هاي مالياتي و صف طويل افراد در برابر هيات هاي 
حل اختالف مالياتي از اين س��ازمان خواس��ت نسبت به 
تجميع بخشنامه ها و دستورالعمل هاي خود فعال شود. 
به اعتقاد او وجود انواع قوانين قديمي و جديد در اين حوزه 
موجب شده، روند رسيدگي به پرونده هاي هيات هاي حل 
اختالف بس��يار طوالني و پيچيده شود. حسين معروف 
عضو كميسيون ماليات، كار و تأمين اجتماعي اتاق ايران 
نيز »گستردگي تش��كيالت اداري سازمان امور مالياتي، 
عدم معرفي مراجع محق در صدور بخشنامه هاي سازمان 
امور مالياتي، مش��روط كردن اعمال نرخ صفر يا معافيت 
مالياتي صادركنندگان به برگشت ارز، تضاد بين فرآيند 
دادرس��ي و روح قانون و عدالت مالياتي، ورود سازمان در 
بررس��ي تراكنش هاي بانكي با مبالغي كمتر از 5 ميليارد 
تومان، عمل نكردن سازمان مالياتي به آراي صادره توسط 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ع��دم ابالغ قرارهاي 
مالياتي صادرشده توسط كارشناسان سازمان به موديان 
مالياتي، نبود شوراي سياست گذاري و تنظيم گري مالياتي، 
عدم تكميل زنجيره پرداخت ماليات بر ارزش افزوده« را از 
مشكالت و دغدغه هاي تشكل ها و فعاالن اقتصادي در حوزه 

ماليات عنوان كرد.  احمد آتش هوش، رييس كميسيون 
حقوقي و حمايت قضايي و اداري اتاق ايران، هم وضعيت 
حاكم بر هيات هاي حل اختالف مالياتي را با روح حاكم بر 
آنها در تضاد دانست و خواستار رسيدگي به اين مساله شد. 
بر اساس اظهارات او قاضي اين هيات ها بايد افرادي مستقل 
باشند كه بتوانند در ارايه حكم به بهترين روش عمل كنند 
اما اين قضات توسط سازمان امور مالياتي تعيين مي شوند 
كه در اين هيات ها طرف دعواس��ت. علي شريعتي مقدم، 
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته اتاق ايران، 
نيز مشروط شدن اعمال معافيت هاي صادراتي به اجراي 
تعهد ارزي صادركنندگان را اقدامي نادرس��ت دانست و 
خواس��تار پايان دادن به آنها شد. اكبر افشار، دبير انجمن 
ش��ركت هاي مهندسي و س��اخت از ناديده گرفته شدن 
توليدكنندگان خدمات را توسط مميزهاي مالياتي اقدامي 
نادرست خواند و خواستار توجه جدي سازمان امور مالياتي 
به اين مساله شد كه بايد توليدكنندگان كاال و خدمات را 
در يك رديف ببينند. از س��وي ديگر، محمدرضا طاليي، 
رييس كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران 
نيز مدل دريافت ماليات از فعاالن حوزه كسب وكارهاي نو 
را متفاوت از ديگر فعاليت هاي اقتصادي برشمرد و خواستار 
به روز شدن اين بخش از فعاليت هاي سازمان شد. به گفته 
او، بر اساس سياست هاي وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي 
ناشران ديجيتال مانند ناشران كتاب از مزيت هاي معافيت 
مالياتي برخوردارند اما س��ازمان امور مالياتي از موضوع را 
نمي پذيرد. از طرفي صادرات محصوالت نرم افزار يا به زبان 
ديگر صادرات دانش، نياز به گمرك و صدور پروانه صادرات 
ندارد، اما مميزهاي مالياتي براي پذيرفتن فعل صادرات، 

فقط پروانه صادرات را قبول دارند.

   سواالت رييس اتاق ايران
در ادام��ه اين نشس��ت، رييس اتاق اي��ران، در واكنش به 
اظهارات رييس سازمان امور مالياتي، در مورد اظهار صادقانه 
درآمد، ثروت و ميزان مصرف توسط مردم در كشور پيشرو، 
به چند نكته اش��اره كرد. اول اينكه ميزان اعتماد ملت به 
دولت در اين كشورها با ميزان اعتماد حاكم در ايران قابل 
مقايسه نيس��ت. از طرفي بايد به اين سوال پاسخ داد كه 
آيا مردم ايران هم مانند مردم كش��ورهاي پيشرو ميزان 
اثربخشي ماليات هاي پرداختي خود را در زندگي اجتماعي 
خود مي بينند يا نه؟ وي س��وال ديگري را هم مطرح كرد 
مبني بر اينكه آيا مانند كش��ورهاي توسعه يافته كه وزير 
يا نخس��ت وزير به دليل يك تخلف كوچك مالي استعفا 
مي دهد، در ايران نيز همين منوال حاكم اس��ت يا خير؟ 
نگراني ما اين اس��ت كه در ايران اينگونه باش��د كه نابرده 
رنج، گنج ميسر شود و يك ش��به افرادي بيچاره و عده اي 

ثروت هاي بادآورده به دست آورند.

   با بانك مركزي مكاتبه كنيد
در ادامه محمد مسيحي، معاون سازمان امور مالياتي در 
مورد انتق��اد بخش خصوصي از قيد اعمال مش��وق هاي 
صادراتي به برگش��ت ارز، گفت: اين قانون از طرف بانك 

مركزي گذش��ته ش��ده و ما تنها مجري آن هستيم براي 
حل اين مش��كل بايد با بانك مركزي مكاتبه كنيد. البته 
سازمان هم از اين قيد راضي نبوده و بارها نظرات خود را با 
بانك مركزي در ميان گذاشته است. وي در مورد استرداد 
ماليات بر ارزش افزوده نيز تأكيد كرد: استرداد اين ماليات 
به جد از سوي سازمان دنبال مي شود و جزو اولويت هاي 
اصلي سازمان است. مسيحي همچنين استرداد تنها 230 
ميليارد تومان طي 9 ماهه سال جاري كه به تازگي مطرح 
شده را رقمي نادرست خواند. معاون سازمان امور مالياتي 
از بازنگري دستورالعمل تراكنش هاي بانكي طي همين 
هفته خبر داد و يادآور شد: تراكنش هاي بانكي تنها يك 
منبع اطالعاتي براي رسيدن به ميزان ماليات عادالنه بوده 
و قرار نيست از آن مالياتي دريافت شود. اين مقام مسوول 
همچنين اعمال مكانيزم حرفه اي و عادالنه روي هيات هاي 
مالياتي را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: ماموريت داريم 
براي شفافيت دادرسي هاي مالياتي، روح بي طرفي را در 
نظر بگيريم. او همچنين به اجراي ماده 97 قانون مالياتي ها 
در مورد حسابرسي مبتني بر ريسك اشاره و تشريح كرد: بر 
اساس اين ماده قانوني اگر اظهارنامه اي پرريسك تشخيص 
داده شود، سازمان تالش مي كند بر اساس منابع اطالعاتي 
كه در اختيار دارد و مبتني بر شاخص هاي حاكم بر صنعت 
موردنظر، يك اظهارنامه برآوردي تهيه كند. مس��يحي، 
براي رسيدگي به مشكالت حوزه ارزش افزوده از اتاق ايران 
خواست طي نشستي با نمايندگان اتاق اصناف و سازمان 
امور مالياتي اين مساله و اختالف نظرهاي موجود را يك بار 
براي هميشه حل كند. او همچنين از اقدامات اتاق ايران در 
مورد كارت هاي بازرگاني تشكر كرد وافزود: اتاق ايران براي 
مقابله با روش هاي سوءاستفاده از كارت بازرگاني، اقدامات 
بس��يار ارزنده اي انجام داده و جاي تشكر دارد. افرادي كه 
از كارت هاي بازرگاني سوءاس��تفاده كردند از بين اعضاي 
اتاق ها نيستند؛ افش��اي نام آنها هم به عهده دستگاه قضا 
بوده و س��ازمان اختياري در اين رابطه ندارد. در اين راستا 
آمادگي داريم براي شفافيت بيشتر با اتاق ايران همكاري 
بيشتري داشته باشيم. در ادامه رييس سازمان امور مالياتي، 
مجموعه ماليات بر ارزش افزوده را يك مجموعه دانست و 
استرداد ماليات بر ارزش افزوده، به سريع ترين زمان ممكن 
و راحت ترين مسير را سياست سازمان امور مالياتي عنوان 
كرد. وي افزود: سازمان امور مالياتي بر اين باور است كه بايد 
استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت 
داده شود، اما تنها بخشي از كار در حيطه اختيارات سازمان 
امور مالياتي است؛ س��ازمان براي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بانك مركزي، مقررات بگذارد. پارسا به معاون خود 
دستور داد تا اولويت اول را در خرج كردن ماليات ستانده 
شده، به استرداد ماليات بر ارزش افزوده قرار دهد. اين در 
حالي است كه اول استرداد ماليات بر ارزش افزوده را صورت 
خواهيم داد و سپس درآمد وصولي خود را به خزانه واريز 
خواهيم كرد. او همچنين از اجرايي شدن طرحي به صورت 
پايلوت براي مقابله با فرارهاي مالياتي در استان اصفهان خبر 
داد و گفت: قرار است اين طرح تا سال آينده به صورت كامل 

در كشور اجرايي شود.

معضل ممنوعيت در صادرات برخي كاالها
ب��ه اعتقاد كارشناس��ان اقتص��ادي و فع��االن بخش 
خصوصي كشور عالوه بر تحريم هاي خارجي متأسفانه 
ب��ا تحريم هاي داخلي هم روبرو اس��ت ك��ه نمونه آن 
اعمال برخي از ممنوعيت هاي صادراتي اس��ت آن هم 
در ش��رايطي كه كش��ور نيازمند ارزآوري است. تغيير 
مداوم تعرفه هاي صادراتي و اعمال برخي ممنوعيت ها 
در صادرات برخي از كاالها به يكي از معضل هاي بزرگ 
تجارت كشور بدل شده است. رييس اتاق تهران هفته 
گذشته درهمايش بين المللي صنعت لبنيات ايران به 
اين موضوع به عنوان يكي از چالش هاي مهم اقتصادي 
پرداخت و اع��الم كرد: » تغيير تعرفه ه��اي صادراتي 
و اعمال برخ��ي ممنوعيت ها در صادرات در ش��رايط 
كنوني، به طورجدي بازارهاي صادراتي كشور را تهديد 
مي كند.« مسعود خوانس��اري گفت: به طور نمونه در 
حالي طي شهريورماه امسال تعرفه صادراتي برخي مواد 
خام از س��وي وزارت صمت تا 25 درصد افزايش يافت 
كه اين اقدام منجر ب��ه كاهش تا 90 درصدي صادرات 
اين محصوالت ش��د و درنهايت ني��ز دولت تصميم با 

كاهش تعرفه ها گرفت.« او گفت: بر اساس نص صريح 
قانون، دولت  جز برخي كاالها ش��امل اس��لحه، مواد 
مخدر و مشروبات الكلي، اجازه ممنوعيت در واردات و 
صادرات ساير كاالها را ندارد و تنها مي تواند با استفاده 
از ابزار تعرفه، آن را مديريت كند. به اعتقاد كارشناسان 
اقتص��ادي و فعاالن بخش خصوصي كش��ور عالوه بر 
تحريم هاي خارجي متأسفانه با تحريم هاي داخلي هم 
روبرو است كه نمونه آن اعمال برخي از ممنوعيت هاي 
صادراتي است آن هم در ش��رايطي كه كشور نيازمند 
ارزآوري است. بر اساس قانون دولت تنها براي حمايت 
از توليد و نه تنظيم بازار مي تواند از ابزار تعرفه  كه آن هم 
بايد  متعادل باشد، استفاده كند و سياست ممنوعيت 
و محدوديت در واردات و صادرات تخلف اس��ت. نكته 
جالب توجه اين اس��ت كه دايم وزراي اقتصادي هم در 
صحبت ها و سخنراني ها خود نس��بت به بي ثباتي در 
تعرفه ها و ممنوعيت هاي صادرات و واردات ش��كايت 
مي كنند و مشخص نيست كه تصميم گيري در خصوص 
اعمال اين ممنوعيت ها چگونه بدون هماهنگي با آنها 

گرفته مي ش��ود. چند ماه پيش محمود حجتي وزير 
پيشين كشاورزي در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران 
گفت: بارها در مكاتبات خود با  اعضا كابينه اعالم كرده 
با هرگونه اعمال ممنوعيت و محدوديت  صادرات روي 

محصوالت كشاورزي  مخالف است.
به اعتقاد كارشناسان چنانچه دولت و نهادهاي مسوول 
به نظرات فع��االن اقتصادي توجه كنند، ش��اهد اين 
حجم از  تصميم هاي ش��تاب زده ازجمله در خصوص 
ممنوعيت و محدوديت هاي صادرات و واردات به اسم 
تنظيم  بازار و... در كشور نخواهيم بود. بي ثباتي در بازار 
قدرت تصميم گيري و برنامه ريزي را از فعاالن اقتصادي، 
 بازرگانان و حتي كشاورزان را گرفته است. در حال حاضر 
در خص��وص رويه هاي ص��ادرات و  واردات ثبات ديده 
نمي شود و هرروز با يك تصميم جديد روبرو هستيم و 
دستورالعمل و بخشنامه  صادر مي شود كه حتي برخي 
در تناقض با يكديگر هس��تند؛ يك روز واردات كااليي 
آزاد و روز  ديگري ممنوع مي شود و اين به يك داستاني 

كلي بدل شده است.
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 انتصاب معاون معدني 
وزير صمت

فارس|رضا رحماني وزير صمت در حكمي، داريوش 
اسماعيلي را به عنوان معاون معدني وزارت صنعت 
منصوب كرد. بر اين اساس اسماعيلي جايگزين جعفر 
سرقيني شد. س��رقيني از ابتداي دولت روحاني به 
عنوان معاون معدني وزارت صنعت منصوب شده بود. 
وي در زمان وزارت جهانگيري در وزارت صنعت نيز 
معاون معدني اين وزارتخانه بود. داريوش اسماعيلي 
در حالي به عنوان معاون معدني وزير صنعت منصوب 
شده كه تا قبل از اين، عالوه بر اينكه رييس كميسيون 
معدن كميسيون صنايع مجلس بود، پست رياست 
نظام مهندس��ي معدن را نيز برعه��ده گرفته بود. 
اسماعيلي براي حضور در وزارت صنعت از نمايندگي 
مجلس اس��تعفا كرد كه نمايندگان نيز با ۱۶7 راي 
موافق، 9 راي مخالف و 3 راي ممتنع با استعفاي وي 

به عنوان نماينده سروستان موافقت كردند.

توسعه بازرگاني با بهره گيري 
از ظرفيت مرزهاي مشترك

ش�اتا| رايزن بازرگاني ايران در عراق با اش��اره به 
حضور ۱50 شركت ايراني در نمايشگاه اختصاصي 
ايران در س��ليمانيه اقليم كردس��تان عراق گفت: 
برخورداري از 500 كيلومتر مرز مش��ترك ايران با 
سليمانيه، وجود دو گذرگاه رسمي مرزي باشماق و 
پرويزخان و استقبال از كاالهاي ايراني در اين منطقه، 
ظرفيت بسيار مناس��بي براي توسعه فعاليت هاي 
بازرگاني دو كشور خواهد بود. ناصر بهزاد افزود: در 
حال حاضر نيمي از كاالهاي موجود در بازار سليمانيه 
محصوالت ايراني اس��ت كه ش��امل مواد غذايي، 
فرآورده هاي تبديلي، ف��رش و موكت، مصنوعات 
پالستيكي، ماش��ين آالت، مصالح س��اختماني، 
كاالهاي حوزه كش��اورزي اس��ت و خدمات فني و 
مهندسي به ويژه در بخش حمل و نقل، ساخت و ساز 
و طراحي شهري به عنوان اولويت هاي مهم همكاري 
شركت هاي ايراني نيز در اين بازار مورد توجه است. 
وي افزود: ايجاد مناطق صنعتي در سليمانيه براي 
افزايش توليدات محلي توسط اقليم كردستان عراق 
دنبال مي گردد و ۱00 پروژه س��رمايه گذاري براي 
ايجاد واحدهاي توليد محصوالت غذايي، دارويي، 
ساختماني، پوش��اك، چرم، صنايع فلزي و برقي، 
تجهيزات آزمايشگاهي، هتل س��ازي، پارك آبي، 
خدمات ش��هري، كترينگ و ايجاد مراكز درماني 
تخصصي قلب و ارتوپدي درحال اقدام است. رايزن 
بازرگاني ايران در عراق با برش��مردن سياست هاي 
اقليم كردستان براي بهبود و توسعه بازار سليمانيه 
در آينده گفت: بررس��ي ها نشان مي دهد كه ايجاد 
شهرك صنعتي مشترك در مرز پرويزخان با استفاده 
از انرژي برق ايران و ارايه تسهيالت تشويقي اقليم 
براي ايج��اد كارخانه هاي صنعت��ي در بخش هاي 
مزيت دار كاالهاي ايراني مي تواند موجب ماندگاري 
و حضور اثرگذار در اين منطقه باش��د. بهزاد با بيان 
اينكه پيش بيني زمين مورد نظر در داخل خاك هر 
دو كشور در اين مرز انجام شده است، گفت: تسريع 
در روند امور فني و حقوقي ب��ا اختصاص كارگروه 
ويژه براي ايجاد شهرك صنعتي مشترك و تسريع 
در تحقق آن به عنوان ضرورت راهبردي براي توسعه 
اقتصادي با همس��ايگان و در جهت رش��د تجارت 

خارجي خواهد بود. 

www.nidc.ir                        http://sapp.ir/nidc_pr    کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ايران 

٭  مشخصات مناقصه :
مبلغبرآورد)ريال(شمارهثبتدرپايگاهمليمناقصاتشمارهتقاضا/مناقصهناممناقصهگزار

شرکتملیحفاریايران
TenderNo. PFP/GACH/98/004

Indent No: 48-22-98220073226339128,390,000,000

٭ نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه :

دريافت اسناد

توزيع اسناد از يک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاريخ شروع دريافت

محل دريافت
 اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ايران- ساختمان عملياتی- طبقه سوم سالن 

316 تدارکات خارجی پروژه های حفاری. تلفن: 06134148329
تهران - خيابان جمهوری-کوچه يغما- ساختمان مرکزی هشتم -شرکت ملی حفاری ايران. تلفن: 02166700249

نحوه دريافت

1- ارائه فيش واريزی به مبلغ190000 ريال به حساب سيبا شماره 400114004020491 
)شماره شبا IR520100004001114004020491( نزد بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ايران
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقيق( مبنی بر دريافت اسناد مناقصه

تحويلاسناد
14روزپسازآخرينروزدريافتاستعالمهایارزيابیکیفیآخرينمهلت

نشانی:اهواز-بلوارپاسدارانباالترازسهراهفرودگاه-شرکتملیحفاریايران-ساختمانپايگاهعملیاتی-محلتحويل
طبقهاولپارتB-اتاق107-دبیرخانهکمیسیونمناقصات-شمارهتماس06134148580-34148569

٭ ارزيابی کيفی مناقصه گران :

  بر اساس کسب حداقل امتياز )50( مربوط به معيارهای موجود در استعالم های ارزيابی کيفی که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه روشارزيابی
تکميل می شود، انجام می گردد. 

تعادل:   نوبت اول 98/11/13                    نوبت دوم :98/11/14

٭ تضمين شركت در مناقصه )فرآيند ارجاع كار(:
مبلغ4,068,000,000ريال-مبلغ31,242يورومبلغتضمین

انواعتضامینقابلقبول
  ضمانتنامه بانکی و يا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مرکزی 

  )IR350100004001114006376636 اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636)شماره شبا   
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ايران

90روز)وبرایيکباردرسقفمدتاعتباراولیهقابلتمديدباشد.(مدتاعتبارپیشنهاد/تضمین

آگهی مناقصه دو مرحله ای )به صورت نيمه فشرده(
".CASING PIPES 7 in موضوع مناقصه :   خريد مربوط به شركت ملي حفاري                             اريان 

شركت ملي نفت                             اريان سهامي خاص

نوبت اول

1398.6817

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

مجمع صندوق س�رمايه گذاری مش�ترك نقش جهان، مور خ 23 / 09 / 1398 تش�کيل گرديد.  
مصوبات به شرح ذيل می باشد . 

  تصميمگيری درخصوص حذف سقف هزينه های حق پذيرش و عضويت در کانون ها ؛
  تغيير بند 2 - 2 و 2 - 3 اميدنامه در خصوص ترکيب دارايی های صندوق ؛

   ساير موارد در اختيار مجمع صندوق ؛
 همچني�ن جه�ت اط�الع از مش�روح تصميم�ات مجمع ب�ه تارنم�ای صن�دوق ب�ه آدر س

 http://www.jahanfund.com   مراجعه  فرمائيد .

آگهی تصميمات صندوق سرمايه گذاری مشترك نقش جهان
 ثبت شده به شماره 10787 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
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راه بريتانيا از اتحاديه اروپا جدا شد

جمهوري خواهان مانع از دعوت شاهدان جديد در فرآيند استيضاح شدند

پايان پرهياهوي يك اتحاد 

تبرئه نابهنگام

گروه جهان|
 بريتانيا پس از ۴۷ سال و با طي فرايندي دشوار كه به بهاي 
برگزاري همه پرسي، انتخابات زودهنگام حتي استعفا تمام 
شد، سرانجام شامگاه ۳۱ ژانويه ۲۰۲۰ راه خود را از اتحاديه 
اروپا جدا كرد. اكنون يك دوره انتقالي ۱۱ماهه آغاز شده تا 
در طول آن بريتانيا بتواند به يك توافق تجاري طوالني مدت 
با اتحاديه اروپا دس��ت يابد. تا آن زمان قراردادهاي موجود 
تجاري ميان طرفين به قوت خود باقي خواهد ماند. ناظران 
مي گويند اينكه برگزيت مايه افتخار و بازگشت شكوه به 
بريتانيا باشد يا به كاهش نقش اين كشور در اروپا و جهان 
منجر شود، موضوعي است كه سال هاي آينده محور اصلي 
بحث ها در اين زمينه است.  بوريس جانسون نخست وزير 
فعلي بريتانيا، پس از كسب پيروزي چشم گير در انتخابات 
زودهنگام پارلماني ۲۴ژانويه توافق برگزيت را كه به تاييد 
پارلمان رسيده بود رسما امضا كرد تا مقدمات اجراي اين 
حكم جدايي و آغاز دوره انتقالي شكل بگيرد. خبرگزاري 
فرانسه نوشته: ترديدي نيست، ٣١ ژانويه ٢٠٢٠ تاريخي 
نمادين براي بريتانيا و اتحاديه اروپا و نيز مناسبات ميان آنها 
خواهد بود. پس از ٤٧ سال زندگي مشترك گاه ُپرهياهو، هر 
يك از اين دو با جدايي از ديگري راه خويش را پيش مي گيرد. 
با اين حال، اين دو راه، بي تقاطع نيست و اروپا و بريتانيا ناگزير 
در آينده نيز فراوان در كن��ار هم و گاه در برابر هم خواهند 
ايستاد. بروكس��ل و لندن، براي تدارك روابط آينده خود، 
يك دوره گذار ١١ ماهه، تا پايان سال جاري ميالدي پيش رو 
دارند. در اين دوره، بريتانيا تمام قواعد و احكام اتحاديه اروپا را 
به اجرا مي گذارد، اما ديگر در نهادهاي اتحاديه حضور نخواهد 
داشت و در اخذ تصميات تازه مشاركت نخواهد كرد. شايد 
همين نمادي بودن جدايي ديروز دليل واقعي بي اعتنايي 
اكثريت بريتانيايي ها به اين رويداد باشد. ترديدي نيست كه 
سه سال و نيم گفت وگوي هاي پايان ناپذير با اروپا و به همان 
اندازه بحران سياسي داخلي در بريتانيا نيز در اين نگرش و 
رفتار بي اثر نبوده است. شايد بسياري از آنان گمان مي بردند 
كه همه پرس��ي ٢٣ ژوئن ٢٠١٦ ك��ه در آن 8‚5۱درصد 
شهروندان بريتانيايي راي به خروج از اتحاديه اروپا دادند به 
تنهايي كار را يكسره مي كرد و پيوندهاي گوناگون اين كشور 
را با اروپا مي بريد. اين نگرش، بر پايه نظرسنجي ها، اندك 
اندك معكوس ش��د و به طرفداران باقي ماندن در اتحاديه 

اروپا اكثريت داد. تمام نظرسنجي هايي كه در اين ماه هاي 
آخر انجام ش��ده، همه از اين تحول حكايت دارد. ميانگين 
٦ همه پرسي صورت گرفته توسط موسسه »وات يو.كي.

ثينك« در فاصله ٤ دسامبر سال گذشته و ١٠ژانويه سال 
جاري نشان مي دهد كه 5٣ درصد افراد مورد پرسش قرار 
گرفته خواستار ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا هستند. اين 
كشور كه با آغاز كارزار همه پرسي به دو اردوگاه طرفداران 
»خروج« و هواخواهان »ماندن« تقسيم شد، اينك فرسوده 
از اين مبارزه چهار ساله، تنها در جست وجوي پايان دادن به 
دوره اي است كه در آن اين اختالف ديد به شكافي در زندگي 

سياسي و اجتماعي كشور بدل شده است.
بريتانيا به عنوان نخستين كشوري كه از اتحاديه اروپا خارج 

مي شود، در طول دوره انتقالي عالوه بر چانه زني با اتحاديه اروپا 
فرصت مناسبي پيش رو خواهد داشت تا فارغ از چارچوب و 
محدوديت هاي پيشين با شركاي اقتصادي خود از جمله 
اياالت متحده امريكا، چين و ديگ��ر قطب هاي اقتصادي 
جهان بر سر تعامل و همكاري هاي جديد وارد مذاكره شود. 
از س��وي ديگر بريتانياي پس از برگزيت در خصوص نحوه 
پذيرش مهاجران نيز تغييراتي را در قوانين خود ايجاد خواهد 
كرد و احتماال اولويت آن بر اساس امتيازبندي و نيز جذب 
نخبه هاي علمي تعيين خواهد شد. محققاني كه ويزاي ويژه 
استعدادهاي علمي و پژوهشي را دريافت مي كنند همچنين 
نيازي به ارايه پيشنهاد كاري پيش از ورود به بريتانيا ندارند و 

به لحاظ اداري روند پذيرش آنان سريع خواهد بود.

  واكنش به اجرايي شدن برگزيت
نيك��وال اس��تورجن وزي��ر اول اس��كاتلند و رهبر حزب 
استقالل طلب، در بيانيه اي به مناسبت فرا رسيدن موعد 
جدايي رسمي بريتانيا از اتحاديه اروپا اين روز را روزي غمبار و 
توام با خشم براي بسياري از اسكاتلندي ها خواند و همزمان بر 
حفظ همكاري نزديك با اتحاديه اروپا تاكيد كرد. استورجن 
كه اكثريت كشورش در رفراندوم برگزار شده بر سر خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا راي مخالف داده بودند، برگزيت را 
يكي از غم هاي واقعي و عميق ناميده و گفته: »آنچه ما در 
جنبش استقالل طلبان نبايد اجازه دهيم اين است كه اين 
احساس خشم، هرچند قابل فهم، ما را به بن بست بكشاند و 
آرمان خواهي را در ما تضعيف كند.« در رفراندوم سال ۲۰۱۶ 

بريتانيا بر سر برگزيت، ۶۲ درصد اسكاتلندي ها به ماندن 
در اتحاديه اروپ��ا راي دادند. اين در حالي بود كه در نهايت 
و با تجميع آرا در سراسر خاك بريتانيا طرفداران خروج از 
اتحاديه اروپا توانس��تند 5۲ درصد آرا را به دست آورند. در 
همين حال وزير اول اسكاتلند گفته است تمام تالشش را 
خواهد كرد تا يك راي گيري مجدد بر سر استقالل اسكاتلند 
از بريتانيا انجام دهد. همه پرسي استقالل اسكاتلند از بريتانيا 
در ۱8سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد كه حدود 55 درصد مردم 

اين كشور با آن مخالفت كردند.
لئو وردكار نخست وزير ايرلند، هم نسبت به تاثيرات مخرب 
نرس��يدن به توافق تجاري با اتحاديه اروپا پس از برگزيت 
هش��دار داده اس��ت. وردكار همزمان با روز خروج رسمي 
بريتانيا از اتحاديه اروپا گفته: »شكست در دستيابي به يك 
توافق تجاري تهديدي بزرگ و بنيادي براي اقتصاد ما در 
سال ۲۰۲۱ خواهد بود. به همين خاطر است كه ما به اين 

توافق نياز داريم.« 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، ضمن ابراز خشنودي 
از اجرايي شدن برگزيت گفته: »در حالي كه وارد اين 
فصل نوين مي شويم، به افزايش روابط قدرتمند، پربار و 

موفق با بريتانيا ادامه خواهيم داد.« 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، برگزيت را 
ش��وكه كننده توصيف كرده و گفته اين واقعه حاوي 
عبرت هايي است كه بايد از آنها درس گرفت. ماكرون 
در نامه اي كه خطاب به انگليسي ها نوشته: »كشور شما 
بعد از ۴۷سال همزيستي اتحاديه اروپا را ترك كرد. اين 
نتيجه تصميم بريتانيايي در همه پرسي بود كه فرانسه 
همواره به آن احترام مي گذارد... اما بايد داليل خروج 
بريتانيا را درك كرد و از آن درس گرفت. بايد از اين مساله 
درس گرفت كه مخالفت با اروپا از سوي رهبران سياسي 
در بريتانيا و ديگر مناطق جهان، ناشي از شكست ها و 
فرار از اين شكست ها اس��ت. درس ديگر اين است كه 
بياييد تصديق كنيم اين خروج نتيجه آن است كه اروپا 
به اندازه كافي كارآمد، داراي قدرت حمايتي برخوردار 
نيست و به نظر مي رسد كه از واقعيات روز زندگي فاصله 
گرفته اس��ت. بنابراين به اعتقاد م��ن، اروپا به نيروي 
حركتي جديدي در جهان نياز دارد كه بيش از هر زماني 

در گذشته نياز به مديريت، امنيت و محافظت دارد.«

گروه جهان| آيت وكيليان|
 با راي اكثريت جمهوري خواه سناي امريكا، راي گيري نهايي 
درباره پرونده استيضاح دونالد ترامپ پنجم فوريه برگزار 
خواهد ش��د. پيش از آن جمهوري خواهان سنا با اختالف 
دو راي مانع از دعوت شاهدان جديد شدند. همان گونه كه 
انتظار مي رفت راي گيري درباره روند رسيدگي به پرونده 
استيضاح دونالد ترامپ در س��ناي اياالت متحده مطابق 
ميل جمهوري خواهان پيش رفت كه اكثريت كرسي ها را 
در اختيار دارند. در نشست شامگاه جمعه سنا درخواست 
سناتورهاي عضو حزب دموكرات براي دعوت از شاهدان 
جديد براي شهادت در پرونده استيضاح رييس جمهوري 
اياالت متحده با ۴۹ راي موافق در برابر 5۱ راي مخالف ناكام 
ماند. سناتورهاي دموكرات اميدوار بودند با جلب نظر موافق 
دست كم چهار سناتور جمهوري خواه قطعنامه دعوت از 
شاهدان جديد را به تصويب برسانند تا زمينه شهادت دادن 
كساني مانند جان بولتون مشاور پيشين امنيت ملي ترامپ، 

در پرونده استيضاح فراهم شود.
به گ��زارش نيويورك تايمز، مديران اس��تيضاح از مجلس 
نمايندگان در طول اين روند گفته بودند كه محاكمه بدون 
شاهد به دادگاهي فرمايشي تبديل خواهد شد. جان كلي 
رييس دفتر سابق رييس جمهوري امريكا، گفته ترامپ تنها 

با يك »نيمه محاكمه« روبرو شده است.

  ناكامي در دعوت از بولتون 
مجلس س��نا ۱۰۰ كرس��ي دارد كه 5۳ كرس��ي آن 
در اختيار جمهوري خواهان اس��ت. ب��ا توجه به نتايج 

راي گيري فقط دو س��ناتور جمهوري خواه با دعوت از 
شاهدان جديد موافق بوده اند. با ناكام ماندن قطعنامه 
دموكرات ها، روند رسيدگي نهايي به استيضاح دونالد 
ترامپ سرعت گرفته و قرار است اين كار روز چهارشنبه، 
پنجم فوريه انجام شود. جان بولتون در كتابي كه هنوز 
منتشر نشده اما بخش هايي از آن در برخي رسانه هاي 
امريكا انتش��ار يافته مهم ترين اته��ام ترامپ مبني بر 
تحت فشار قرار دادن رييس جمهوري اوكراين را تاييد 

مي كند.
 نيويورك تايمز به تازگي به نقل از جان بولتون گزارش 
داده كه ترامپ تالش كرده كمك هاي نظامي مصوب 
كنگره به اوكراين را وابسته به انجام تحقيقات قضايي 
عليه جو باي��دن رقي��ب احتمال��ي اش در انتخابات 

رياست جمهوري امسال كند.

  جمعه غم انگيز براي دموكراسي
برني سندرز س��ناتور دموكرات و يكي ديگر از رقيبان 
احتمال��ي انتخابات��ي ترامپ، با اش��اره ب��ه مخالفت 
جمهوري خواهان با شهادت دادن كساني مانند بولتون، 
جمع��ه را »روز غم انگيز براي دموكراس��ي« توصيف 
كرده است. چاك شومر رييس فراكسيون اقليت سنا، 
نيز راي مخالف جمهوري خواهان به قطعنامه دعوت 
از ش��اهدان را تراژدي خوانده و گفته اگر ترامپ بدون 
شهادت شاهدان و بدون مالحظه اسناد موجود تبرئه 
شود اين حكم هيچ ارزشي نخواهد داشت. به گزارش 
س��ي ان ان، جان بولتون براي ش��هادت عليه ترامپ 

اعالم آمادگي كرده بود اما اكثريت جمهوري خواه سنا 
مانع اين كار ش��د. مطابق برخي گمانه زني ها نشست 
شامگاه جمعه مجلس سنا ممكن بود آخرين جلسه 
رسيدگي به پرونده استيضاح دونالد ترامپ باشد، اما 
پس از رايزني هاي طوالني پشت درهاي بسته، اكثريت 
جمهوري خواه موافقت كرد اين كار به چهارشنبه آينده 
موكول شود. احضار شاهدان جديد روند رسيدگي به 
پرونده اس��تيضاح را طوالني تر مي كرد، اما بسيار دور 
از انتظار اس��ت كه در نتيجه نهاي��ي تغييري مي داد. 
استيضاح و بركناري رييس جمهوري به راي موافق دو 
سوم اعضاي مجلس سنا نياز دارد. با اين همه ترامپ و 
حاميانش از كش پيدا كردن نشست هاي استيضاح و 
ارايه شواهدي كه ممكن است وجه او را خدشه دار كند 
به شدت ناخشنود هستند. آنها نگرانند كه اين مساله 
شانس پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 

را كاهش دهد. 

  تاثير پرونده »اوكراين گيت« 
بررسي پرونده اوكراين و طرح استيضاح دونالد ترامپ در 
مجلس سناي امريكا همچنان ادامه دارد. اظهارات اخير 
جان بولتون منجر به افزايش فشار بر رييس جمهوري 
امريكا ش��ده اس��ت. با اين وجود، وكالي ترامپ آن را 
براي اس��تيضاح كافي نمي دانند. سناتورهاي امريكا 
پرسش هاي زيادي درباره پرونده اوكراين و چگونگي 
پيشبرد دادرسي ناظر بر استيضاح ترامپ در مجلس 
سنا مطرح كرده اند. موضوع محوري در اين پرسش ها 

از جمله درباره مسائل مطرح شده در كتاب جان بولتون 
است. كتابي كه هنوز به طور رسمي منتشر نشده است. 
افزون بر آن، موضوع قانون اساسي امريكا نيز به بحث 
جدي بين س��ناتورها و وكالي ترامپ دامن زده است. 
سناتورها بر اس��اس طرح تصويب ش��ده فراكسيون 
جمهوري خواهان در مجلس سنا مي توانند پرسش هاي 

خود را به طور كتبي مطرح كنند.
چاك شومر سناتور دموكرات، در همين رابطه پرسيده 
»چگونه نمايندگان س��نا مي توانند بدون دسترس��ي 
به اس��ناد و مدارك يا شنيدن اظهارات بولتون يا ميك 
مولويني )مسوول مديريت و بودجه دولت ترامپ،( درباره 

پرونده اوكراين به طور كامل كسب اطالع كنند؟« 

  پس لرزه هاي انتشار كتاب بولتون
اصرار نمايندگان دموكرات بر دعوت از بولتون پس از 
آن بيشتر شد كه او اخيرا به طور غيرمستقيم اتهامات 

مربوط به سوءاستفاده ترامپ از موقعيت سياسي خود 
در پرونده اوكراين را تاييد كرده است. اين تاييد بخشي 
از كتابي است كه قرار است مارس سال جاري منتشر 
شود. گفته مي ش��ود كه ترامپ پرداخت كمك هاي 
نظامي ۴۰۰ميلي��ون دالري به اوكراي��ن را منوط به 
همكاري ولوديمير زلنسكي رييس جمهوري آن كشور، 
در پيگرد قضايي عليه هانتر بايدن پسر جو بايدن، كرده 
است. آدام شيف نماينده دموكرات، خطاب به سناتورها 
گفته نيازي به منتظر ماندن براي انتشار كتاب بولتون 
وجود ندارد. سناتورها همين حاال هم مي توانند موضوع 
مربوط به پرونده اوكراين را از طريق منبع دس��ت اول 
بشنوند. اين در حالي است كه پاتريك في بين يكي از 
وكالي ترامپ، بر اين باور اس��ت كه دعوت از شاهدان 
مي تواند الگوي خطرناكي براي آينده باش��د. افزون بر 
آن، وكالي ترامپ معتقدند ك��ه پرونده اوكراين براي 
استيضاح رييس جمهوري اين كشور كفايت نمي كند.

دريچه

كوتاه از منطقه

تشديد آتش سوزي هاي 
استراليا با تغييرات اقليمي 

گ�روه جهان|محقق��ان هش��دار مي دهن��د 
آتش س��وزي هاي اس��تراليا آغاز روندي است كه به 
تدريج معمولي تر و با تغييرات آب و هوايي، شديدتر 
هم مي ش��ود. به گزارش دويچه وله، كارشناس��ان با 
بررسي خطرات و مش��كالت آتش سوزي هاي اخير 
استراليا هشدار داده اند كه تشديد تغييرات اقليمي 
اين مش��كل را حادتر خواهد كرد. گفته شده، مردم 
كانبرا فقط دو روز مهلت تخليه دارند؛ چرا كه آتشي 
بزرگ و خارج از تصور آتش نش��ان ها در راه پايتخت 
استراليا است. حاال هواي داغ و تندبادهاي بي سابقه، 
دامن آتش چندماه را به شهري كشانده كه دماي هوا 
در آن باالتر از ۴۰درجه گزارش ش��ده است. مقامات 
ايالت نيوس��اوث ولز مي گويند آتش از كنترل خارج 
ش��ده و با اعالم وضعيت تهديد، از همه خواستند تا 
در عرض ۷۲س��اعت كانبرا و مناطق اطراف را تخليه 
كنند. خبرگزاري ها گزارش كردند كه جنوب كانبرا 
هم در محاصره تركيبي از گرماي شديد و تندبادهاي 
غيرقابل پيش بيني است كه دست به دست هم داده اند 
تا آتش به جان جنگل ها و پوشش هاي گياهي بيفتد. 
همزمان با تهديد جدي براي كانبرا و مناطق اطراف، 
حدود ۱۰۰ آتش سوزي در مناطق ديگري از كشور 
پهناور استراليا رخ داد؛ 58 مورد آتش سوزي در اطراف 
ايالت نيو ساوث ولز، ۲۰ مورد در ايالت جنوب شرقي 
ويكتوريا و ۲۰مورد هم در استرالياي جنوبي. همه چيز 

در حال سوختن است.

امريكا ورود اتباع 6كشور ديگر 
به خاكش را محدود كرد

گروه جهان| امريكا ش��ش كش��ور ديگر را از ورود به 
خاك خود منع كرده است. به گفته مقام هاي امريكايي 
اين كشورها با معيارهاي امنيت اياالت متحده سازگار 
نيستند. به گزارش رويترز، اياالت متحده صدور ويزا براي 
شهروندان كشورهاي نيجريه، اريتره، تانزانيا و سودان از 
قاره آفريقا در كنار قرقيزستان و ميانمار از آسيا را تا مدتي 
نامعلوم متوقف كرده اس��ت. ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، اخيرا در مجمع جهاني اقتصاد در داووس گفته بود: 
»مي دانيد كه در جهان چه خبر است، كشور ما بايد امنيت 
داشته باشد.« مقام هاي امريكايي درباره محدوديت هاي 
جديد دولت براي صدور رواديد گفته اند كه دولت هاي 
اين شش كشور معيارهايي كه امنيت امريكا را تضمين 
مي كنند را محقق نكرده اند. برخي از معيارهاي امنيتي 
عبارتند از: ارايه اطالعات مهم درباره تروريسم و جنايت 
سازمان يافته، همكاري با پليس بين المللي و وضعيت 
امنيتي گذرنامه شهروندان. براي پيشگيري از وضعيت 
بحراني در مرزهاي امريكا، ويزاهاي��ي كه پيش از اين 
صادر شده، همچنان معتبر هستند و مقررات تازه از سه 
هفته ديگر به اجرا گذاشته مي شود. پيش از اين دولت 
امريكا براي ورود شهروندان هفت كشور عمدتا مسلمان 
محدوديت ايجاد كرده بود. اين محدوديت ها با مخالفت 
حزب دموكرات و اعتراض نهادهاي مدني روبرو شد، اما به 
اجرا گذاشته شد. شهروندان ليبي، سومالي، سوريه، ايران، 
يمن، كره شمالي و ونزوئال تنها به دشواري و در شرايطي 

خاص اجازه ورود به امريكا پيدا مي كنند. 

جريمه ۴ميليارد دالري ايرباس 
به خاطر فساد مالي 

گروه جهان| ايرباس غول هواپيماسازي فرانسه، كه در 
سال جاري براي اولين بار به بزرگ ترين فروشنده هواپيما 
در جهان تبديل ش��ده بر سر پرداخت حدود ۴ميليارد 
دالر جريمه به دولت هاي امريكا، بريتانيا و فرانسه به دليل 
پرونده هاي فساد مالي و نقض قوانين كنترل صادرات 
امريكا به مصالحه رسيده است. به گزارش آسوشيتدپرس، 
اتهام فساد مالي عليه ايرباس به فعاليت هاي اين شركت 
در دهه گذش��ته برمي گردد و دادستاني هاي بريتانيا 
و فرانس��ه از چهار س��ال پيش تحقيقات پيرامون اين 
اتهامات را آغاز كردند. اين اتهامات مربوط به پنهان كاري 
فعاليت هاي مالي، پرداخت رشوه در عقد قراردادهاي 
ف��روش هواپيما و غي��ره در دهه گذش��ته ميالدي، و 
همچنين نقض مقررات كنترل تجارت تسليحات نظامي 
امريكا مي شود. با پرداخت جريمه سنگين  پرونده فساد 
ايرباس بسته مي شود. ايرباس اعالم كرده براي پرداخت 
۳ميليارد و 5۹۲ ميليون يورو جريمه براي بستن پرونده 
فساد مالي با نهادهاي فرانسوي، بريتانيايي و امريكايي 
به توافق رسيده كه بيش از ۲ميليارد يورو از اين مبلغ به 
فرانسه پرداخت خواهد شد. جريمه ايرباس بيشتر از كل 
درآمد سال ۲۰۱8 اين شركت است كه چيزي حدود سه 
ميليارد و ۱۰۰ ميليون يورو بوده است. نهادهاي قضايي 
بريتانيا و فرانسه در مورد احتمال پولشويي اين شركت 
تحقيق كردند. فشار نهادهاي قضايي به ايرباس آنقدر زياد 
بوده است كه تام اندرز، مديرعامل اين شركت، با وجود 

اينكه شخصاً مقصر نبود كناره گيري كرد. 

عباس: روابط مان را با امريكا و 
اسراييل قطع مي كنيم

گروه جه�ان| محم��ود عباس رييس تش��كيالت 
خودگردان فلسطين، در نشست فوق العاده اتحاديه عرب 
گفته: »مردم ما همه جا عليه معامله قرن بپا خاسته اند. 
امريكا ناظر اصلي معاهده بالفور است.« به گزارش العربيه، 
محمود عباس گفته: »بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير 
اسراييل، به صلح ايمان ندارد و به همين دليل است كه در 
دوره او هيچ پيشرفتي در روند صلح حاصل نشد. تمامي 
ديدارهايي كه ما با ترامپ داشتيم نتيجه اي نداشت. من 
به ترامپ گفتم كه پيشنهاد خلع سالح را قبول دارم اما 
او بعد از دو ماه دفترمان را در واش��نگتن بست و قدس 
را به عنوان پايتخت اسراييل تعيين كرد. من از تحويل 
گرفتن طرح و حرف زدن با ترامپ خودداري كردم چرا 
كه بعدا ادعا مي كرد كه بعد از مش��ورت با ما اين طرح را 
اعالم كرده اس��ت. « عباس تأكيد كرده: »معتقدم كه 
ترامپ چيزي درباره اين طرح نمي داند و مس��وول آن 
ديويد فريدمن، سفير امريكا و جرد كوشنر، داماد و مشاور 
ترامپ و جيسون گرينبالت، فرستاده امريكا در روند صلح 
هس��تند. ما به هيچ وجه طرح امريكا را قبول نداريم. به 
محض اينكه گفتند قدس پايتخت اسراييل است با طرح 
مخالفت كردم. نمي خواهم تاريخ ثبت كند كه من اين 
طرح را قبول كردم. آنها از من مي خواهند يهودي بودن 
كشور اسراييل را به رسميت بشناسم و من مي دانم اين 
درست نيست. امريكايي ها از من مي خواهند الحاق قدس 
و تقسيم زماني و مكاني االقصي و لغو حق بازگشت و خلع 

سالح غزه را بپذيرم.«

استفاده از مين های ضدنفر 
برای ارتش امريکا مجاز شد

گروه جهان| ترامپ ممنوعيت استفاده از مين هاي 
ضدنفر را براي ارتش امريكا لغو كرد. اين محدوديت 
توسط باراك اوباما وضع شده بود. هم اكنون بيش از 
۱۶۰ كشور جهان استفاده از اين سالح غيرانساني را 
ممنوع كرده اند. به گزارش بي بي سي، كاخ سفيد اعالم 
كرده كه به خواست دونالد ترامپ ممنوعيت استفاده 
از مين هاي ضدنفر براي نيروهاي مس��لح برداشته 
مي شود. طبق اطالعيه كاخ سفيد، ارتش امريكا از اين 
پس مي تواند، در شرايطي خاص از مين هاي ضدنفر 
پيشرفته اي كه از دور قابل كنترل هستند، استفاده 
كند. ماري ويرهم از فعاالن ديدبان حقوق بشر اقدام 
ترامپ را گامي شرم آور خوانده و ابراز اميدواري كرده 
كه رييس جمهور بعدي امريكا آن را لغو كند. به ابتكار 
دولت اوباما اس��تفاده از مين هاي ضدنفر از ۲۰۱۴ 
ممنوع شده و ارتش امريكا كاربرد مين هاي ضدنفر را 
در سراسر جهان به استثناي كره جنوبي متوقف كرده 
بود. در مرز ميان كره ش��مالي و كره جنوبي انبوهي 
مين كاشته شده است. دولت ترامپ مي گويد كه اين 
ممنوعيت ارتشيان امريكا را در شرايطي دشوار قرار 
داده بود. مارك اسپر وزير دفاع امريكا، گفته استفاده 
از مين هاي ضدنفر براي عمليات پيروزمندانه ارتش 
آن كش��ور ضرورت دارد. نهادهاي صلح دوس��ت و 
مدافعان حقوق بشر، مين هاي ضدنفر را پليدترين 
سالح جهان مي دانند كه بيشتر مردم غيرنظامي و 

بي دفاع قربانيان آن هستند. 
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اردوغان از احتمال عمليات 
نظامي در ادلب گفت

گروه جهان| رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه، گفته تركيه در قبال اوضاع ادلب و ساير مناطق 
سوريه بي تفاوت نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاري 
آناتولي، اردوغان تهديد كرده اس��ت كه اگر بحران 
ادلب حل نشود ممكن اس��ت تركيه يك عمليات 
جديد نظامي را در ادلب آغاز كند. رييس جمهوري 
تركيه گفته با حمالت نيروهاي دولتي س��وريه به 
حمايت روسيه موج جديدي از مهاجرت به سمت 
تركيه آغاز شده است. اردوغان تاكيد كرده كه تحوالت 
سوريه به اندازه تحوالت داخلي تركيه مهم و حياتي 
است. او تصريح كرده: »تركيه خواهان برقراري ثبات 
در سوريه است و براي تحقق آن از استفاده از تمامي 
امكانات خود از جمل��ه نيروي نظامي دريغ نخواهد 
كرد. كس��ي حق ندارد تركيه را در منگنه يك گروه 
تروريستي و تجزيه طلب قرار دهد يا وادار به پذيرش 
ظلم و ستم عليه بي گناهان كند.« خبرگزاري آناتولي 
نوشته حمالت نيروهاي دولتي سوريه با ايجاد رعب 
و وحشت در مناطقي كه ميليون ها غيرنظامي در آنها 
زندگي مي كنند، باعث فرار صدها هزار تن از ساكنان 
ادلب شده  اس��ت. اردوغان با اشاره به همين مساله 
در س��خنراني خود تاكيد كرده كه تركيه نمي تواند 
موج جديد پناهجوي��ان س��وري از ادلب را تحمل 
كند. او همچنين روس��يه را متهم كرده كه تعهدات 
خود در مورد ادلب در چارچوب تفاهم نامه  س��وچي 
را اجرا نمي كند. ديميتري پسكوف سخنگوي نهاد 
رياست جمهوري روسيه، اما در واكنش به اظهارات 
اردوغان اعالم كرده كه مسكو به همه تعهدات خود بر 
اساس توافقنامه سوچي درباره ادلب عمل مي كند اما 
حمالت تروريستي مداوم به اين منطقه به عاملي براي 
نگراني عميق روسيه تبديل شده است. پسكوف گفته 
روسيه نگران حمالت شمار زيادي از تروريست هايي 
است كه عليه نيروهاي مسلح سوريه و پايگاه هوايي 
حميميم روسيه دست به حمالتي مي زنند. نيروهاي 
مسلح تركيه طبق توافق نامه با روسيه براي نظارت 
بر اجراي آتش بس در منطق��ه كاهش تنش ادلب 
۱۲پايگاه نظارتي در منطقه ادلب دارند. اردوغان بارها 
گفته است كه اگر حمالت به برج هاي ديده باني در 
ادلب ادامه يابد، تركيه سكوت نكرده و اقدامات الزم 
را انجام خواهد داد. به گزارش س��ازمان ملل متحد 
نزديك به ۳۹۰هزار نفر از اين ادلب گريخته اند. گفته 
مي شود كه تنها در عرض دو هفته گذشته ۴۰ هزار 
نفر براي نجات جان خود ادلب و مناطق پيراموني را 

ترك گفته و آواره شده اند.

تالش امريكا براي لغو توافق 
تجاري عراق با چين 

عضو كميسيون نظارت بر اجراي برنامه هاي دولت 
عراق گفت��ه امريكا به هر ش��كلي تالش مي كند 
كه مانع از ادامه توافق عراق و چين ش��ود. محمد 
البلداوي در گفت وگو با خبرگزاري المعلومه گفته: 
» امريكا تالش مي كند هرج و مرج را در داخل عراق 
پراكند تا شركت هاي جهاني را از سرمايه گذاري در 
اين كشور منع كند.« توافقنامه اقتصادي - تجاري 
با چين يكي از مهم ترين توافقنامه هاي اقتصادي 
عراق به ش��مار مي رود. رهبران سياس��ي عراقي 
معتقدند اين توافق باعث ش��كوفايي اقتصادي و 

پيشرفت كشورشان مي شود.

افزايش حمالت شورشيان 
در افغانستان 

افغانستان در سه ماه پاياني۲۰۱۹ شاهد بيشترين 
حمالت ش��به نظاميان نس��بت به مدت مشابه در 
سال هاي پس از ۲۰۱۰ بوده است. در گزارش بازرس 
ويژه امريكا براي بازسازي افغانستان )سيگار( آمده 
س��پتامبر۲۰۱۹ كه انتخابات رياس��ت جمهوري 
برگزار شد يكي از خشونت بارترين ماه ها در هفت 
سال اخير بوده است. خشونت ها در افغانستان حتي 
پس از برگزاري انتخابات در اكتبر ۲۰۱۹ نيز ادامه 
يافته است. در اين گزارش آمده، عمليات نيروهاي 
ويژه افغان در اين مدت كاهش يافته و به 5۳۴مورد 
رس��يده كه ۳۱درصد اين عمليات ها بدون حضور 

نيروهاي امريكايي انجام شده  است.

مرگ احتمالي رهبر القاعده 
در شبه جزيره عربستان

برخ��ي منابع از مرگ رهبر القاعده در ش��به جزيره 
عربستان خبر داده اند. نيويورك تايمز نوشته، اگر امريكا 
تاييد كند كه رهبر القاعده در شبه جزيره عربستان در 
جريان حمله هوايي كشته شده، مرگ اين تروريست 
مي تواند مواضع اين گروه و افراد مرتبط با آن را تضعيف 
كند. بنا براين گزارش، پ��س از چند ماه جمع آوري 
اطالعات درباره قاسم الريمي ۴۱ساله رهبري القاعده 
در شبه جزيره عربستان، امريكا يك حمله هوايي عليه 
اين تروريست مخفي شده انجام داده است. العربيه نيز 
به نقل از منابع يمني گ��زارش داده رهبر القاعده در 

حمله امريكا كشته شده است. 

هشدار عمران خان 
درباره نسل كشي در هند 

نخست وزير پاكستان به جامعه بين الملل هشدار 
داده، حزب حاكم هند در حال زمينه سازي تكرار 
نسل كش��ي ميانمار و حذف جمعيت اقليت آن 
است. به گزارش ايس��نا، عمران خان گفته 5۰۰ 
ميليون نفر بر اساس قانون جديد شهروندي هند 
حذف مي ش��وند. او با اشاره به روابط كشورش با 
هند و اقدامات دهلي نو در جامو و كشمير گفته: 
»اين دقيقا همان چيزي است كه در ميانمار اتفاق 
مي افتد؛ آنها مسلمانان را حذف كردند و سپس 

نسل كشي اتفاق افتاد.«
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عكسروز

چهرهروز

سياستمداران به دماسنج هنر بيشتر توجه كنند
عبدالحميد ضيايي مي گويد: سياستمداران بايد براي فهم وضعيت جامعه به دماسنج ادبيات و هنر بيشتر توجه و مراجعه كنند. اين 
شاعر درباره وظيفه اجتماعي ادبيات  به ويژه شعر در جريان حوادث اخير اظهار كرد: شعر و در نگاهي عام، هنر فرآيند تطهير روح است؛ 
شعر مي تواند ابزاري مهم در جهت »روان پااليي« در شرايط دشوار تلقي شود. شعر تراژيك، در نگاه اول، احساسات دردمند و قاهرانه اي 
را برمي انگيزد، ولي شخصيت هنري تراژدي باعث مي شود كه تجربه به وضعيت ذهني لذت بخش و آرامي منجر شود. به قول سي 
لويس، دانشمند و رمان نويس انگليسي، ادبيات به واقعيت چيزي مي افزايد و تنها آن را توصيف نمي كند.  او افزود: از سياستمداران 

و قواي قهريه انتظار مي رود در مواجهه با شاعران بردباري بيشتري بورزند و متوجه روحيه شكننده  هنرمندان و شاعران باشند.

بازارهنر

از پهنه فرهنگي رودكي چه خبر؟
در حال��ي كه جش��نواره بين المللي تئاتر 
فجر به سومين روز برگزاري خود رسيده، 
تنها بخشي از پروژه پهنه فرهنگي رودكي 
در مقابل تاالر وحدت تمام ش��ده اس��ت. 
عمليات عمراني »پهنه فرهنگي رودكي« 
كه مح��دوده خيابان هاي انقالب، حافظ، 
وليعصر)عج( را دربرمي گيرد، 22 مرداد ماه 
و تقريبا همزمان با جشنواره نمايش هاي 

آييني وس��نتي در خيابان ش��هريار آغاز ش��د تا طرح 
سنگ فرش ش��دن اين خيابان، با هدف پياده راه سازي 
به عنوان مرحله دوم اين پروژه فرهنگي اجرايي ش��ود. 
تاخير در تكميل اين پروژه به ويژه با نزديك ش��دن به 
جشنواره هاي هنري فجر بيشتر اهميت پيدا كرد ضمن 

اينكه برخي از كسبه و ساكنان محل هم از 
طوالني شدن عمليات عمراني اين كار ابراز 
نارضايتي مي كردند. البته يكي از مسووالن 
شهري اعالم كرده بود اين كار تا نيمه  دي ماه 
تمام مي شود و امروز كه 12 بهمن ماه است 
فقط يك مسير از اين پياده راه تقريبا كامل و 
باز شده است. با اين حال هنوز خيابان به طور 
كامل بازگشايي نشده و عمليات عمراني در 
بخشي ديگر انجام مي ش��ود. اگرچه در جشنواره تئاتر 
فجر امسال نمايش��ي در تاالر وحدت و تاالر حافظ اجرا 
نمي شود، اما تاالر رودكي و پاركينگ تاالر حافظ ميزبان 
بخش هايي از اين جشنواره هستند. همچنين اختتاميه 

هم در تاالر وحدت برگزار خواهد شد. 

تاريخنگاري

ديدار نويسندگان روزنامه اطالعات با امام خميني )ره( 
در چنين روزي امام خميني)ره( در مدرس��ه علوي تهران با كاركنان و نويس��ندگان 
روزنام��ه اطالعات ديدار كرد. در چنين روزي در س��ال 1357 ه� ش امام خميني در 
مدرسه علوي تهران ودرجمع كاركنان و نويسندگان روزنامه اطالعات به تبيين وظيفه 
خطير مطبوعات و اهل قلم پرداختند. ايشان گفتند: اهل قلم وظيفه خطيري دارند و 
بايد هوشيار و مراقب باشند چرا كه يك كلمه به صورت مكتوب گاه مي تواند زيانبخش 
باشد.  ايشان فرمودند:   موضع اسالمي شما به ما رس��يده است. اميدواريم در روزنامه 
اطالعات كوشش كنيد     واقعيات را آن طور كه هست، بازگو كنيد؛ و سعي داشته باشيد 
نوشته هاي شما در بطن     انقالب و ملت تفرقه نيندازد. اهل قلم، وظيفه خطيري دارند و 
بايد هوشيار و مراقب     باشند، چرا كه يك كلمه به صورت مكتوب گاه مي تواند زيانبخش 
باشد. امام در پاسخ به سوال نويسنده روزنامه اطالعات مبني بر حد آزادي مطبوعات 
در دوران عدل اسالمي، تاكيد كردند:   اسالم دين آزادي و آزادگي است و بديهي است 
مطبوعات اسالمي نيز مطبوعات     آزادي خواهند بود.  سعي كنيد وقتي انقالب ملت ما 
يك انقالب اس��المي است، روزنامه شما نيز آينه اي     باشد كه اين انقالب را بازگو كند؛ 
بنابراين تمام تالش شما بايد متوجه تنوير افكار ملت از     راه بيان كردن واقعيات اسالم 
و انقالب ملت ايران باشد.    در پايان، امام خميني درودهاي خود را به همه نويسندگان 
آزاده كه با مبارزات و تالش هاي خود سهمي     در انقالب ملت ايران داشتند، نثار كردند.   
امام)ره( در همين روز در جمع روحانيان به بيان فعاليت هاي زور مداران در دشمني با 

اسالم و لزوم ائتالف علما با ساير اقشار پرداختند. امام همچنين در ميان كميته برگزاري 
استقبال نيرنگ عوامل امريكا در پوشش مليت را مورد بررسي قرار دادند. آيت اهلل خميني 
همچنين تصريح كردند: رمز پيروزي ش��ما، وحدت كلمه است. در اين روز همچنين 

شهر دار تهران استعفاي خود را به امام خميني تسليم كرد.

فريد قبادي »مارلون براندو« شد
نمايش »مارلون براندو« به نويسندگي و 
كارگرداني مهران رنجبر و با حضور فريد 
قبادي در نقش براندو، ع��الوه بر اجرا در 
بخش رقابتي جش��نواره تئات��ر فجر، به 
اجراه��اي عمومي خود در س��ال جاري 
ادامه مي دهد. مهران رنجبر نويس��نده و 
كارگردان نمايش »مارل��ون براندو« كه 
تابستان سال جاري در تماشاخانه سپند 

در قالب اجراي عمومي به صحنه رفته بود و حاال قرار 
اس��ت در بخش رقابتي س��ي و هش��تمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر اجرا شود، درباره تغييرات ايجاد 
شده در نمايش نس��بت به اجراي عمومي آن، به مهر 
گفت: اجراي نمايش به لحاظ بازيگر و ريتم تغييراتي 
داشته و در ضمن فضاي نمايش پيچيده تر شده است. 
اضافاتي در اجراي عموم »مارلون براندو« بود كه حذف 
شده اند. او درباره گروه بازيگري »مارلون براندو« افزود: 
3 بازيگر نسبت به اجراي عمومي نمايش تغيير كرده اند. 
فريد قبادي در اجراي جديد »مارلون براندو« در نقش 
براندو روي صحنه مي رود. همچنين ريحانه رضي نيز 
ايفاگر نقش »ماريا اشنايدر« به جاي سارا رسول زاده 

مي شود. يلدا عباسي و علي پويا قاسمي 
همچنان در نمايش حضور دارند و نقش 
»سينيور مارلون« را كه در اجراي عمومي 
امين ميري بازيگر آن ب��ود، خودم بازي 
مي كنم. رنجبر با اشاره به اجراي »مارلون 
براندو« در روزهاي 1۹ و 2۰ بهمن در سالن 
سمندريان تماشاخانه ايرانشهر در قالب 
بخش رقابتي سي و هشتمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر، يادآور شد: اين چهارمين حضور 
من به عنوان كارگردان در جش��نواره تئاتر فجر است 
و پيش از اي��ن نمايش هاي »روز داخلي 12 ش��ب«، 
»منتش��ا« و »اس��تيو جابز« را در جشنواره به صحنه 
برده بودم. كارگردان نمايش »مارلون براندو« در بخش 
ديگري از س��خنان خود تأكيد كرد: قرار است نمايش 
»مارلون براندو« بعد از اجرا در جشنواره تئاتر فجر، به 
اجراهاي عمومي خود در سال جاري ادامه دهد. او درباره 
مكان ادام��ه اجراي عمومي »مارلون براندو« گفت: به 
زودي زمان و مكان ادامه اجراي »مارلون براندو« اعالم 
مي شود ولي به طور قطع بعد از پايان جشنواره نمايش 

به صحنه مي رود.

علي رهبري در ازمير روي صحنه مي رود
تازه ترين كنس��رت اركستر سمفونيك 
دولتي ازمي��ر روز جمعه 1۶ اس��فند به 
رهبري مهمان علي رهبري آهنگس��از و 
رهبر اركستر شناخته ش��ده كشورمان 
در ش��هر ازمير تركيه برگزار مي شود. به 
گزارش مهر، تازه ترين كنسرت اركستر 
س��مفونيك دولتي ازمير روز جمعه 1۶ 
اس��فند به رهبري مهم��ان علي رهبري 

آهنگس��از و رهبر اركستر شناخته شده كشورمان در 
ش��هر ازمير تركيه برگزار مي شود. در اين كنسرت كه 
به دعوت مديران اركس��تر س��مفونيك دولتي ازمير 
تركيه صورت گرفته گلسين اوناي از هنرمندان مطرح 
كش��ور تركيه آثاري از آمادوس موتسارت و دميتري 
شوستاكوويچ را با همراهي اركستر سمفونيك دولتي 
ازمير و رهبري اركس��تر علي رهبري درس��الن مركز 

فرهنگي احم��د س��ايگون روي صحنه 
مي برد. اين كنسرت سومين فصل هنري 
همكاري علي رهبري با شهر ازمير است. 
علي رهبري آذر ماه سال ۹۸ هم با دان زو 
نوازنده مش��هور چيني با آثاري از روبرت 
شومان و گوستاو مالر در ازمير روي صحنه 
رفت. علي رهبري آهنگساز و رهبر ايراني 
دارنده مدال طال و نقره مسابقات جهاني 
رهبري اركستر در فرانسه و س��وييس و مدير هنري 
سابق اركسترهاي سمفونيك شهرهاي بروكسل، پراگ، 
ماالگا، زاگرب و تهران تاكنون به بيش از 12۰ اركستر 
سمفونيك در جهان دعوت ش��ده است. اين هنرمند 
چند سالي اس��ت كه در تركيه نيز به صورت مداوم به 
اركسترهاي سمفونيك، استانبول، آنكارا، آنتاليا و ازمير 

دعوت مي شود.

نجات بازيگر يك مستند از اعدام
يك نوجوان محكوم به اعدام كه در مستند 
سينمايي »خط باريك قرمز« بازي كرده 
بود، از حك��م اعدام نج��ات يافت. فرزاد 
خوشدست كارگردان مستند سينمايي 
»خ��ط باريك قرمز« با اش��اره به روايت 
مس��تندگونه اين فيلم از تعدادي مجرم 
نوجوان در كانون اصالح و تربيت گفت: 
يكي از بچه هايي كه در اين فيلم همكاري 

كرد و به لحاظ روحي روي او كار درماني شده بود، به 
دليل اتهام به قتل، به قصاص محكوم شده بود و حاال 
نجات فيزيكي هم براي او اتفاق افتاد. او كه سنش از 

1۸ سال رد ش��ده، براي گرفتن رضايت 
بايد مبلغ زيادي پرداخت مي كرد و اگر 
اي��ن پول فراهم نمي ش��د قطعا قصاص 
اجرا مي ش��د. او افزود: خوش��بختانه با 
پيگيري ه��اي انجام ش��ده و كمك ها با 
تامين مبلغ ريالي مورد نظر براي خانواده 
مقتول، رضايت يكي از آنها كامل جلب 
شده اس��ت و حكم اعدام از گردن ميالد 
برداشته شد و تا به حال نيز بيش از 5۰درصد از مبلغ 
درخواستي شاكي دوم هم تأمين شده و حاال بازيگر 

»خط باريك قرمز« از حكم اعدام نجات يافت.

میراثنامه

شفا يافتن دختر شاه بخارا به دست پير اورامان
در افس��انه هاي محلي منطقه اورامانات آمده اس��ت 
كه شاه بخارا ش��رط كرده بود كه هركس دخترش را 
ش��فا دهد او را به عقد وي درمي آورد. عموي پادش��اه 
با عده اي از اطرافيان شاه به سمت اورامان مي روند تا 
شابهار خاتون را براي شفا گرفتن نزد پيرشاليار ببرند 
در نزديكي خانه پيرشاليار به يك باره دختر شاه شنوا 
مي شود و بعد ناگهان ديوي از تنوره اي در آن نزديكي 
نعره اي مي كشد و بر زمين مي افتد و كشته مي شود و با 
كشته شدن ديو زبان دختر شاه هم باز مي شود، با شفا 
يافتن شابهار خاتون طبق قول پادشاه دختر را به عقد 
پيرشاليار درمي آورند و جشن عروسي بزرگي براي آن 
دو برپا مي كنند. پير شاليار پيري اسطوره اي است كه 
در كت��ب تاريخي آمده از موبدان عبدالقادر گيالني از 
عارفان و شعراي قرن پنج و ششم و اهل طريقت قادريه 
بوده است. با گذر از جاده پر پيچ و خم و گذر از رودخانه 
زيباي سيروان، به روستاي زيباي اورامانات مي رسيم 
روس��تايي كه هر س��اله ميزبان مراسم باشكوه ديني 
پيرشاليار است و مردم روستا بر اين باورند كه هرساله 
۴5 روز بعد از زمس��تان در سالروز عروسي دختر شاه 
بخارا و پيرشاليار اين مراسم برگزار مي شود. صبح روز 
مراسم گوسفندان را براي ذبح به جلو خانه پيرشاليار 
مي برند و گوسفندان را همان جا ذبح و در ميان مردم 
پخش مي كنند. ساعت س��ه بعدازظهر با طنين انداز 

شدن صداي دف در روستا مردم از كار دست كشيده و 
به رقص و پايكوبي كه در صف اول آنها دراويش و پيران 
اورامان حضور دارن��د مي پردازند. صحنه ذكر گفتن 
دراويش، يكي از صحنه هاي زيباي عرفاني است كه روح 
آدمي را به وجد مي آورد و قلب ها را دل تنگ و اشك را در 
چشمان جاري مي سازد. در مراسم عروسي پيرشاليار 
حدود ٤٠٠ نفر به نيايش نشسته و حدود ٢٠٠ نفر نيز 
كف مي زنند. اين مراسم سه روز به طول مي انجامد و در 
اين سه روز، اهالي روستا با جمع شدن روي پشت بام ها 
به نظاره اين مراسم باشكوه كهن مي نشينند، اما روز 
آخر متفاوت تر از دو روز ديگر است و در روز آخر مردم 
روستا تا شب مي رقصند و تا ساعاتي از شب را در خانه 
پيرش��اليار به بحث درباره عرفان و آيين پيرشاليار و 
داس��تان هايي راجع به پيرشاليار و قدمت اين مراسم 

باشكوه سپري مي كنند و با خواندن دعا و قصيده مراسم 
را خاتمه مي دهند. پير شاليار از ديدگاه عامه مردم كسي 
بوده كه تحت تاثير دين اسالم قرار گرفته، پير شاليار نام 
دوم سيد مصطفي است كه حضرت محمد را به خواب 
ديده و به اسالم گرويده و پس از گرايش به اسالم، كتاب 
»معرفت پير شاليار« اول را تغيير داده و در آن در رابطه با 
دين اسالم نوشته و نام خود را به مصطفي پسر خداداد 
تغيير داده است. چنان كه در كتب تاريخي نيز آمده 
است، پيرشاليار سياو پسر جاماسب 15۰ سال پيش 
از ميالد مسيح در اورامان مي زيسته است. پيرشاليار 
اول پيرو آيين زرتشتي بوده و كتاب معرفت پيرشاليار 
را نوشته است. در كتب تاريخي آمده كه پيرشاليار دوم 
سيد مصطفي خداداد است كه پس از اشاعه دين اسالم 
در منطقه اورامان در عصر شيخ عبدالقادر گيالني در 
سال 5۶1 هجري قمري مي زيس��ته و پيرو طريقت 
قادريه بوده و با افكار و عقايد پيرشاليار سياو آشنا بوده 
است. كتاب معرفت را دستكاري كرده و احكامي را كه 
در رابطه با زرتشت بود، حذف و احكام اسالم را در آن 
نوشته است. مراسم پيرشاليار با گذر از هزاره هاي پيچ 
در پيچ تاريخي توانسته خود را از باد فراموشي برهاند و 
هنوز كه هنوز است نمادي براي برآوردن خيال و آمال 
و آرزوهاي مردم بوده و او را پيري مي دانند كه حكيم 

و شفابخش است.

ايستگاه

قرارداد سندلر با »نتفليكس« 
براي 4 فيلم ديگر 

نمايش كتاب نادر 
»شارلوت برونته«

نتفليك��س قراردادهاي 
خود ب��ا آدام س��ندلر و 
كمپاني فيلمسازي او را 
براي ۴ فيلم ديگر افزايش 
داد. به گ��زارش ورايتي، 
كمپان��ي  نتفليك��س 
نمايش آنالين روز جمعه 
اعالم كرد ۴ قرارداد ديگر 

با كمپاني »هپي مديسون پروداكشنز« متعلق به 
آدام سندلر بسته است. »معماي قتل« آدام سندلر 
محبوب ترين عنوان نتفليكس در امريكا در سال 
2۰1۹ بود. اين فيلم كه با بازي س��ندلر و جنيفر 
آنيستون ساخته شد، شش��مين فيلمي بود كه 
س��ندلر براي نتفليكس ساخت. نتفليكس اعالم 
كرده كه اعضاي اين شبكه از سال 2۰15 تاكنون 2 
ميليارد ساعت براي تماشاي فيلم هاي سندلر وقت 
صرف كرده اند. اين شبكه استريمينگ افزوده او را 
با نام هر يك از شخصيت هايي كه ايفا كرده بناميم 
يا خيلي ساده به او آدام بگوييم، يك واقعيت درباره 
او به اثبات رس��يده و اينكه هوادارانش از ديدن او 
سير نمي شوند. تد ساراندوس رييس دفتر توليد 
محتواي نتفليكس افزوده: مردم عاشق داستان ها 
و طنز وي هستند؛ به همين دليل واقعًا هيجان زده 
هس��تم كه اعالم مي كنم ۴ ق��رارداد ديگر با وي 
امضا كرده ايم و همكاري مان را براي ايجاد خنده 
بيشتر در سراسر جهان با سندلر ادامه مي دهيم. 
آدام سندلر به تازگي بازيگر فيلم »جواهرات تراش 
نخورده« س��اخته برادران سفدي بوده كه حدود 
۴۸ ميليون دالر در امريكا در ۶ هفته فروخت. اين 
فيلم از جمعه از سوي نتفليكس در سراسر جهان 

در دسترس مردم قرار گرفته است. 

يك كتاب مينياتوري نادر 
از »ش��ارلوت برونت��ه« - 
نويسنده و شاعر انگليسي 
- پس از آنكه توسط يك 
م��وزه بريتانيايي خريدار 
شد، براي نخستين بار به 
نمايش عمومي گذاشته 
مي ش��ود. ب��ه گ��زارش 

گاردين، م��وزه »Bronte Parsonage« پس از 
مدت ها تالش چندي پيش موفق شد دست نوشته اي 
مينياتوري كه »شارلوت برونته« در دوران نوجواني اش 
نوشته بود را از يك حراجي فرانسوي با پرداخت ۶۰۰ 
هزار پوند خريداري كند. ح��اال اين كتاب كوچك 
از دي��روز )ش��نبه، 12 بهمن( و براي نخس��تين بار 
در دهك��ده »هاورث« براي عم��وم مردم به نمايش 
گذاشته مي شود. كتاب كوچك شارلوت برونته كه 
تنها 2۰ صفحه دارد، سه داس��تان كوتاه را در خود 
جاي داده اس��ت و داستان شخصيت هايي را از شهر 
و دنيايي خيالي كه توسط اين نويسنده جوان خلق 
شده، روايت مي كند. صفحه هاي تاخورده اين نسخه 
دست نويس به يك جلد ضخيم قهوه اي رنگ متصل 
شده  و ش��كل يك كتاب را به آن داده اند. »شارلوت 
برونته« سال 1۸1۶ ميالدي در »همپشاير« انگليس 
متولد شد. او و دو خواهرش به نام هاي »اميلي« و »آن« 
نويسندگان سرشناس انگليسي بودند كه به خاطر عمر 
كوتاه شان نيز مشهورند. معروف ترين كتاب  شارلوت 
برونته »جين اير« از شاخص ترين رمان هاي كالسيك 
انگليسي زبان است. »شارلوت« با وجود عمر كوتاهش، 
بر شيوه  نويسندگي شخصيت هاي ادبي بزرگي مانند 
»جورج اليوت«، »توماس ه��اردي«، »آن برونته«، 
»اميلي برونته« و »استفن مير« تأثير بسزايي داشت. 
خالق »جين اي��ر« در 31 مارس 1۸55 ميالدي در 

3۸سالگي درگذشت.

ژيمناست ها دوباره از مسابقات سهميه المپيك جا مي مانند؟

ماجراي مشكوك يك ميزباني در بسكتبال

براي دومين بار ژيمناس��ت هاي ايران 
از اعزام به مس��ابقات كس��ب سهميه 
المپي��ك بازماندن��د. فدراس��يون 
ژيمناس��تيك اي��ران اع��الم ك��رد كه تي��م ملي 
ژيمناس��تيك ايران متشكل از س��عيدرضا كيخا، 
عبداهلل جامعي و مه��دي احمد كهني خود را براي 
شركت در جام جهاني ملبورن كه يكي از مسابقات 
كسب سهميه المپيك است آماده مي كند اما كشور 
اس��تراليا در حال كارشكني براي صدور ويزاي اين 
تيم اس��ت. اس��تراليا اعالم كرده كه براي تيم ملي 
ژيمناستيك ايران ويزا صادر نخواهد كرد. فدراسيون 
ژيمناستيك در حال پيگيري اين موضوع از طريق 
وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه، كميته 
ملي المپيك و همچنين فدراسيون جهاني است. 
در صورت اعزام نشدن به اين مسابقات، اين دومين 
باري است كه ورزشكاران ايران از اعزام به مسابقات 
انتخاب��ي المپيك ج��ا مي مانند. بار قب��ل قرار بود 

ملي پوشان به مسابقات آلمان اعزام شوند اما ويزايي 
براي آنها صادر نشد. باتوجه به اهميت اين رقابت ها 

شانس كسب سهميه المپيك ٢٠٢٠ براي ورزشكاران 
ايران در صورت عدم اعزام بسيار كم خواهد شد.

مديرفني تيم بسكتبال توفارقان آذرشهر ضمن انتقاد 
شديد از تصميمات كميته مسابقات فدراسيون گفت: 
متاس��فانه تنها مي خواهند تي��م ما  را  زمي��ن بزنند و 
فدراس��يون به قدري خالف واقع حرف زده اس��ت كه 
نمي تواند آنها را بپوشاند. بازي تيم هاي توفارقان آذرشهر 
و پتروشيمي بندرامام در هفته بيست و سوم ليگ  برتر 
بسكتبال، به دليل حضور تيم  پترو و داوران بازي در سالن 
پورشريفي تبريز و عدم حضور تيم توفارقان در اين سالن، 
از س��وي كميته برگزاري مسابقات ليگ 2۰ بر صفر به 
سود ماهشهري ها اعالم شد تا بار ديگر شاهد حواشي در 
ليگ برتر بسكتبال باشيم. طبق اخبار موجود، مسووالن 
تيم توفارقان پيش از آغاز هفته بيست و سوم به فدراسيون 
بسكتبال اعالم كرده بوده اند كه به جز شهر توفارقان در 
هيچ شهر و س��الن ديگري از تيم پتروشيمي ميزباني 
نمي كنند تا به اين ترتيب، شاهد ناراحتي مسووالن اين 
تيم باشيم. بحث ديگري كه قابل توجه است، صدور راي 
از سوي كميته مسابقات در نبود نمايندگان دو باشگاه 
است.  غالمرضا فياضي مدير فني تيم توفارقان آذرشهر 
درباره اين اتفاق گفت: پنج شنبه دو هفته قبل )سوم بهمن 
ماه( ساعت 13:۰۰  بود كه آقاي واحدپور از طرف باشگاه 
پتروشيمي با بنده تماس گرفته و سوال كردند كه آيا براي 
بازي پنج شنبه 1۰ بهمن ماه تصميم داريم در تبريز بازي 
كنيم يا آذرشهر. من هم گفتم كه ما در آذرشهر ميزبان آنها 
خواهيم بود. روز جمعه چهارم بهمن ماه هم بود كه بار ديگر 
با بنده تماس گرفتند و اين بار در مورد بازي كردن بازيكنان 
خارجي ما سوال كردند كه آيا مقابل پترو بازي مي كنند 
يا نه! ضم��ن اينكه تاكيد كرد تيم پت��رو در تبريز بازي 

خواهد كرد! روز شنبه باز هم آقاي واحدپور با بنده تماس 
گرفتند كه باعث شد مشكوك شوم و روز يك شنبه هفته 
گذشته قبل از بازي با نفت آبادان به فدراسيون نامه اي را 
فكس كردم، تحت عنوان اينكه ما تنها در آذرشهر ميزبان 
خواهيم بود. او ادامه داد: چون فدراس��يون ما را دروغگو 
خوانده، ريپورت فكس را در آورده ام و همه چيز مشخص 
است. ما به تهران نامه زديم كه بدانند ما تنها در آذرشهر 
ميزباني مي كنيم، حتي آق��اي واحد  پور هم نامه ما را بر 
حسب اتفاق در فدراسيون ديده بودند. تاكيد مي كنم كه 
همه ادعاهاي ما كامال موثق است. او به من گفت كه نامه 
را روي ميز ديده است و در ادامه جمله اي گفت كه كامال 
تعجب آور بود. آقاي واحدپور در جمله اي عجيب به من 
گفت تصميم گرفتيم كه شما در تبريز بازي كنيد. جالب 
اينجاست كه كسي هم از فدراسيون با ما تماس نگرفت. 
مديرفني تيم توفارقان ادامه داد: فدراسيون مي گويد كه 
نامه ما را نديده است، اما اگر نديده اند چگونه هماهنگ 
مي كنند كه آقاي گوهرخاني روز سه شنبه براي بازديد 
س��الن بيايد. حتي آقاي گوهرخاني هم ساعت 15: 1۰  

روز سه شنبه نامه تاييديه را به فدراسيون فرستاده اند و 
فدراس��يون هم تا ساعت ۴ باز است! آنقدر حرف خالف 
واقع گفته اند كه حتي نمي توانند اين حرف هاي ضد و 
نقيض خود را بپوشانند. واقعا اقداماتي صورت گرفت كه 
ما در هيچ ش��رايطي به پلي آف نرسيم. همه حرف هاي 
ما مستند است و با توجه به اتفاقاتي هم كه از اكسون و 
ذوب آهن به ياد داريم، قطعا مي خواستند تيم ما را كنار 
بزنند. آقاي واحدپور در مكالماتش با من مي گويد من كارم 
را بلدم و شما بايد در تبريز بازي كنيد! اين حرف ها يعني 
فدراسيون، رييس فدراسيون و كميته مسابقات كشك؟ 
اعالم كرده ايم كه اگر فدراسيون راي خود را تغيير ندهد از 
ليگ كنار مي كشيم.  او افزود: اين اولين بار نيست كه سر 
تيم توفارقان را مي برند. اميرحسن علياري بازيكن ما بود 
و بدون هيچ هماهنگي او را از ما گرفته و به تيم شهركرد 
دادند، در دو ب��ازي براي تيم رعد به ميدان رفت و وقتي 
اثبات كرديم كه انتقال ما كامال قانوني است، او را محروم 
كردند! اين بازيكن چهار هفته ب��راي ما بازي كرده بود. 
آقاي برزگر از جيب خود هزينه مي كرد تا تيم توفارقان 
از آذرش��هر در ليگ حضور داشته باشد و با اين اتفاقات 
تصميم گرفته اند كه كناره گيري كنند. واقعا هر كاري 
كردند كه توفارقان را زمين بزنند. فياضي در پايان گفت: 
البته شايد همه اينها سوءتفاهم باشد و رييس فدراسيون 
در جريان نيستند و آقاي طباطبايي هيچ وقت همكاران 
خود را خراب نمي كند، اما شما خودتان قضاوت كنيد كه 
شما جاي ما بوديد با اين اوصاف چه مي كرديد؟ تاكنون 
هم ما تالش كرده ايم موضوع حل ش��ود ولي سيگنال 

مثبتي از طرف فدراسيون دريافت نكرده ايم.

ورزشي
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