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نماينده مردم تهران در مجلس شللوراي اسللامي در 
نامه اي خطاب به دبير شللوراي نگهبان، با بيان اينكه 
»نسللبت به رد صاحيتش اعتراض نخواهللد كرد و 
قضاوت را به مردم مي سپارم«، گفت كه رد صاحيت ها 
حجت را بر دلسوزان معتقد به نظام و انقاب تمام كرد. 
در نامه الياس حضرتي خطاب به آيت اهلل جنتي آمده 
اسللت: در اين اوضاع و احوال عجيب و غريب، از جانب 
هيات نظارِت زيرنظر حضرتعالي خبر رسيد كه به اسام 
التزام ندارم و صاحيتم براي حضور در انتخابات يازدهم 
رد شده است. قصد دفاع از خودم يا شكايت از راي هيات 
نظارت ندارم. اعتراضي هم نمي كنللم. مردم و تاريخ به 
بهترين وجه قضاوت مان خواهند كرد و به قول و فعل 
همه ما نمره خواهنللد داد. وي در ادامه اين نامه با بيان 
اينكه »شخصا و قلبا به نهاد شوراي نگهبان عقيده دارم 
و براي تحقق اين آرمان به سللهم خود تاش كرده ام« 
در عين حال اين نماينده تهران معتقد است كه »اين 
نهاد متاسفانه از اصل و شأن خود فاصله گرفته و همين 
قضاوت ها و غربالگري ها كه صبغه جناحي/ سياسي دارد 
و به هيچ وجه قابل كتمان نيست، خود حجت موجهي 
است براي شللناخت همين فاصله.« حضرتي با بيان 
اينكه سنگ خود را به سينه نمي زند مي گويد بيشتر 
نگران تصوير شوراي نگهبان اسللت كه به ادعاي وي 
»روزبه روز در ذهن و ضميللر مردم ايران خاصه جوانان 
تيره تر و تارتر مي شود و رفتار و گفتار اين نهاد قانوني را 

به تنگ نظري و كج سليقگي تعبير مي كنند.« وي با بيان 
اينكه بحث رد صاحيت ها مربوط بلله امروز و ديروز يا 
اين دوره و آن دوره نيست مدعي شد: به نظرم راي اخير 
هيات نظارت حجت را بر فعاالن سياسللي و دلسوزان 
معتقد به نظام و انقاب تمام كرد و به آنها پيام داد كه 
ديگر بيش از اين به خدمت و تجديد عهد چهل سللاله 
اصرار نورزند. حضرتي در عين حال تاكيد كرد: البته ما 
با انقاب و امام عهدي بسللته ايم كه ردصاحيت هاي 
گسللترده آن را نقض نمي كند. من كمللاكان خودم را 
سللرباز نظام و وفادار به آرمان هاي انقللاب مي دانم و 
براي پيشبرد ايران عزيز از هيچ تاشي فروگذار نيستم. 
نماينده تهران در عين حال مدعي اسللت كه اين روند 
»هيچ تناسبي با وضعيت اين روزها و گفتمان اتحاد و 
جذب حداكثري ندارد و جز يك كاسه كردن مجلس 
به نفع يك گروه و يك جريللان به نتيجه ديگري ختم 
نمي شللود« و ابراز عقيده كرد: اقدام شللما پيشاپيش 
تنور سللرد انتخابات را از قبل هم سللردتر كرد و باعث 
دلسردي بخش هاي زيادي از مردم براي حضور پرشور 
در انتخابات شد. البد اين مخالفت ها و نقدها را كمابيش 
شللنيده ايد و از آثار تصميمات تان مطلعيد و عامدانه و 
بنابر ماحظاتي كنارش نهاده ايد. وي در پايان از جنتي 
خواست: دستور فرماييد تا تمام اسناد و مداركي را كه 
باعث رد صاحيتم شده اند به اطاعم برسانند تا دقيقا 

بدانم عدم التزام به اسام به چه معني است.

سازمان ملل:الياس حضرتي در نامه اي به آيت اهلل جنتي: 
قضاوت را به مردم مي سپارم

محسن شمشيري |
دبير گروه بانك و بيمه|

به دنبال حمللله امريكا در بغداد به شللهيد سللردار 
سللليماني و همراهللان ايشللان، و همچنين پاسللخ 
جمهوري اسامي با پرتاب موشك به دو پايگاه امريكا 
در عراق، بازارهللاي ارز و طا، نفللت و بورس واكنش 
نشان دادند و شللاهد افزايش نرخ اونس طا به باالي 
1610 دالر و افزايش 6 درصدي قيمت نفت، رشللد 
نرخ دالر بلله 14200 تومان در روز نخسللت پس از 
حمله ايران بوديم و شاخص بورس تهران نيز در طول 

يك هفته كاهش قابل توجه 31 هزار واحدي داشت. 
اما پس از اعام نظر ترامپ مبنللي بر پرهيز از جنگ، 
و به دنبال آن موضوع سللقوط هواپيماي اكرايني، به 
تدريج شللاخص ها رو به بهبود گذاشت و موضوعات 
ديگري از جمله گام پنجم ايللران در كاهش تعهدات 
برجامي و فعال شللدن مكانيزم ماشه توسللط اروپا، 
موجب تحوالت ديگري در شاخص هاي بازار دارايي 
و سللرمايه شللد.  در اين راسللتا، اين پرسش اساسي 
مطرح است كه بازار سللرمايه و ارز و طا و نفت، تابع 
چه تحوالت و شاخص هايي است و عاوه بر موضوعات 
بنيللادي مانند قيمللت مللواد اوليه، عرضلله وتقاضا، 
بهره وري، مديريت، كارايي، وضعيت بازارها و... تاچه 
حد تابع بازار سياست و جو رواني بازارهاست و به چه 
دليل واكنش شديد نسبت به تغيير فضاي كسب وكار 

و محيط كان اقتصاد و سياست نشان مي دهد؟
چه عاملي باعث شد كه ظرف يك هفته، شاخص كل 
بورس تهران از 384 هزار در 11 دي ماه به 353 هزار 
واحللد در 18 دي ماه كاهش يابللد و ظرف يك هفته 
بيش از 31 هزار واحد سللقوط كنللد. همچنين چه 
عواملي باعث شده كه ظرف يك هفته گذشته از 353 
هزار واحد در 18 دي به 399 هللزار واحد در 25 دي 
ماه 98 برسللد و 46 هزار واحد رشد كند. اين سقوط 
31 هزار واحدي در يك هفتلله و 46 هزار واحد ظرف 
يك هفته بعد به چه دليل رخ داده و بورس چه پيامي 
از تحوالت سياسي و تغيير ساير شاخص ها مانند نرخ 

دالر و قيمت نفت و... دريافت كرده است؟
در اين دوره زماني دو هفتلله اي، نرخ دالر نيز از حدود 
13 هزار و 200تومان تا 14 هزار و 200 تومان در روز 
بعد از حمله جمهوري اسللامي به پايگاه هاي امريكا 
باال رفت، اما پس از آن بللار ديگر كاهش يافت و تا مرز 
13 هزار تومان افت كرد. يعني ظرف چند روز بيش از 

800 تومان افزايش و كاهش داشت. 
همچنين در سه روز گذشته و تحت تاثير فعال سازي 
مكانيزم ماشه توسللط اروپا، بار ديگر شاهد رشد نرخ 
دالر تللا 13600 تومان بوده ايم و اين موضوع نشللان 
مي دهد كه بازار ارز، طا،  نفت و بورس تقريبا هر روز 
به اخبار و تحوالت سياسللي و رفتار كشورهاي غربي 
و سخنان مسللووالن نظام واكنش نشللان مي دهد و 

سهامداران بازار سرمايه و فعاالن بازار طا و ارز، تحت 
تاثيريك جو روانللي، به صورت فوري بلله هر خبري 

واكنش نشان مي دهند. 
ايللن موضوع نشللان دهنده ايللن واقعيت اسللت كه 
بازارهاي دارايي و سللرمايه، بيللش از عوامل بنيادين 
بازارها يعني توليد، فناوري، مديريت، عرضه و تقاضا، 
بهره وري و كارايي، واردات، صادرات،  شللاخص هاي 
پولي و ارزي، مقررات گمركي و... تحت تاثير محيط 
كسب وكار و كان اقتصاد قرار دارند و در يك فضاي 
كسب وكار بدون تنش و آرام بهتر از يك فضاي همراه 
با تنش مي توانند به انتظارات مشتريان و سهامداران 
خود پاسللخ دهند و رشللد توليللد وارزش افللزوده را 
موجب شوند.  براين اسللاس، اخبار تحريم اقتصادي، 
روابللط خارجي، واكنش كشللورهاي غربللي، اروپا و 
امريكا، مي تواند ظرف چند روز شللاخص ها را كاهش 
داده يا افزايش دهد و در اين راستا، ضروري است كه 
مسللووالن نظام در جهت ايجاد محيط كسللب وكار 
شفاف و كارآمد و محيط كان مسللاعد براي توليد و 
تجارت و فعاليت هاي اقتصللادي همت كنند و اجازه 
ندهند كه اقتصاد ايران تحت تاثير تكانه هاي سياست 

خارجي و روابط ايران با كشورهاي ديگر قرار گيرد. 
در روزهاي اخير نيز كه موضوع واكنش اروپا به كاهش 
تعهدات ايران تحت عنوان مكانيزم ماشه مطرح شده، 
از يك سو نرخ دالر و ارز تاحدودي افزايش داشته و از 
سوي ديگر، شاخص بورس تحت تاثير رشد نرخ دالر، 
با افزايش مواجه شده و احتماال اين افزايش ادامه دارد. 
اما در عين حال، موضوعاتي مانند اظهارنظر مسووالن 
سياسي و نظامي، مبني بر پايان گرفتن جنگ و شروع 
بازسازي، اين گمانه زني را تقويت كرده كه احتماال در 
آينده شاهد تحوالت سياسي و بهبود روابط خارجي 
خواهيم بود و اين موضوع مي توانللد تاثير ديگري بر 

شاخص هاي بورس و بازار طا و ارز داشته باشد. 
براين اسللاس، بلله نظر مي رسللد كه بللراي روزهاي 
بحراني و افزايش تاثير نوسللانات سياسي و جو رواني 
بر بازارها، چلله در جهت بهبود روابللط خارجي و چه 
در جهت تنش هاي احتمالي، بايللد مكانيزمي براي 
بازارهاي مختلف تعريف شود تا از نوسان شديد نرخ ها 
و شللاخص ها جلوگيري كند و مثا بللا ورود به موقع 
دولت و بازارسازها در بورس، سهام عرضه شده و صف 
فروش، مديريت شود و سللهام عرضه شده را بخرند و 
در زمللان افزايش تقاضا براي سللهام و صف خريد، به 
اندازه كافي سهام به بازار عرضه نمايند و اجازه ندهند 
كه بازار سللرمايه با نوسللان هاي 30 هللزار واحدي و 
40 هزار واحدي مواجه شللود.  كنترل نوسللان ها از 
اين جهت اهميت دارد كه موجب تقويت اميد مردم 
و فعاالن اقتصادي خواهد شللد و نگرانللي از آينده را 
كاهش خواهللد داد و در عين حال از نوسللان قيمت 

كاالهاي معيشتي جلوگيري خواهد كرد.

 مديريت نوسان سياسي بازار ارز و بورس
 در دو هفته اخير

سرمقاله

سخنگوي دبيركل سللازمان ملل متحد از طرف هاي 
مرتبط با برجام خواست تا از هيچ تاشي براي حفظ 
اين توافق دريللغ نكنند. بلله گزارش مهر بلله نقل از 
آسوشيتدپرس، استفان دوجاريك سخنگوي آنتونيو 
گوترش دبيركل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از 
طرف هاي مرتبط با برجام خواست تا از هيچ تاشي 
براي حفظ اين توافق دريغ نكنند. استفان دوجاريك 
در ادامه بي اشللاره به خروج يكجانبه امريكا از توافق 
هسللته اي بين المللي در 8 مللاه مي سللال 2018 و 
تداوم انفعال اروپللا در خصوص تعهدات خود رد قبال 
ايران تنها خواسللتار ادامه همكاري تهللران با آژانس 

بين المللي انرژي اتمي شد.
موضع گيري سللخنگوي آنتونيو گوتللرش دبيركل 
سللازمان ملل متحد يك روز پس از آن اتخاذ شد كه 
تروئيكاي اروپايي طرف ايران در توافق هسته اي سال 
2015 موسوم به برجام از فعال كردن مكانيسم رفع 

اختافات خبر دادند.
اين در حالي اسللت كلله در اين مكانيسللم به لحاظ 
حقوقي، ابتدا درخواست جلسات حل اختاف خواهد 
شد و درصورت قانع نشدن احتمالي اروپايي ها، نهايتًا 
با ارجاع موضوع به شوراي امنيت، تحريم هاي سازمان 
ملل بازخواهد گشللت. ديپلمات هاي اروپايي مدعي 
شده اند هدف از اين اقدام بازگرداندن تحريم ها نيست 
بلكه هدف، حفللظ توافق از طريللق گفت وگو با ايران 

براي بازگشت تهران به تعهدات برجامي است.

   روسـيه: دليلي بـراي آغاز سـازوكار رفع 
اختالف برجام وجود ندارد

اين درحالي است كه معاون وزير امور خارجه روسيه 
اعام كرد: روسلليه مخالف گنجاندن برنامه موشكي 

ايران در برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( است.
به گزارش ايرنا روزنامه راسيسكايا گازتا ارگان دولت 
روسيه روز چهارشنبه در پايگاه اينترنتي خود به نقل 
از »سرگئي ريابكوف« نوشت: ايران اجازه كامل براي 
توسعه برنامه موشكي خود در راستاي تامين امنيتش 
دارد؛ اين حللق انكارناپذير جمهوري اسللامي ايران 
اسللت. وي افزود: برجام پس از اظهارات روز گذشته 
گروه تروييكاي اروپا در معرض خطر فروپاشي كامل 

قرار گرفته است. مذاكره كننده ارشد هسته اي روسيه 
گفت: موضوع اعمال اجزاي اضافي در برجام كه هنوز 
پابرجاسللت نمي تواند مطرح شللود.  ريابكوف گفت: 
مساله برگزاري نشست كميسلليون مشترك برجام 
هنوز حل نشده است.  وي افزود: طرف روسي بر اين 
باور اسللت كه دليلي براي آغاز به كار ساز و كار حل و 
فصل اختافات پيرامون برنامه هسته اي ايران وجود 
ندارد. وي خاطرنشان كرد: ما معتقديم كه سه كشور 
اروپايي با اقدام در اين زمينه، مي خواهند وضعيت را 

به رويارويي بكشانند. 

   ظريف: آينده برجام به سه كشور اروپايي 
بستگي دارد و نه ايران

همچنيللن وزير امللور خارجلله در حسللاب كاربري 
خود در توييتر نوشللت: »آينده برجام به سلله كشور 
اروپايي بستگي دارد و نه ايران.« به گزارش اداره كل 
اطاع رساني و امور سللخنگويي وزارت امور خارجه، 
محمد جواد در اين توييت افزود: »پاسللخ سه كشور 
اروپايي به حمله اياالت متحده به برجام، قطع تجارت 
و سرمايه گذاري در ايران و در عين حال تحريم نفت 

ايران بوده است.«
ظريف تاكيد كرد: »در اجاس رايسينا 2020 گفتم 
غم انگيز اسللت كه بزرگ ترين اقتصاد جهللان اجازه 
داده اسللت كه تحت زورگويي، تعهدات خللود را زير 
پا بگذارد.« وي تصريللح كرد: »آينده برجام به سلله 
كشور اروپايي بسللتگي دارد و نه ايران.«  بيانيه اخير 
كشللورهاي اروپايي در خصوص توافق هسللته اي با 
جمهوري اسامي ايران، اصطاح »مكانيسم ماشه« 
را برسللر زبان ها انداختلله  و اين در حالي  اسللت كه 
اروپايي ها نخستين گام را در راسللتاي سازوكار حل 
اختاف و براي جلوگيري از كاهش تعهدات برجامي 

ايران برداشته اند.
اعضاي تروئيكاي اروپايي به تازگي با انتشار بيانيه اي 
مشترك از راه اندازي مكانيسم حل اختاف مندرج 
در برجام خبر داده اند. سللران برلين، لندن و پاريس 
ادعا  كرده اند »پللس از نقض مكرر برجام از سللوي 
ايران« به اين تصميم رسلليده اند ولللي همچنان به 

توافق هسته اي متعهدند.

گزارش احزاب

 همين صفحه  

سرمقاله

مديريت نوسان سياسي بازار 
ارز و بورس  در دو هفته اخير

به دنبال حمله امريكا 
در بغللداد به شللهيد 
سللردار سللليماني و 
ايشللان،  همراهللان 
پاسللخ  و همچنيللن 
جمهوري اسللامي با 
پرتاب موشللك به دو 
پايگاه امريكا در عراق، 
بازارهاي ارز و طا، نفت و بورس واكنش نشان 
دادند و شللاهد افزايش نرخ اونس طا به باالي 
1610 دالر و افزايللش 6 درصدي قيمت نفت، 
رشد نرخ دالر به 14200 تومان در روز نخست 
پللس از حمله ايللران بوديم و شللاخص بورس 
تهران نيز در طول يك هفته كاهش قابل توجه 
31 هزار واحدي داشللت.  اما پس از اعام نظر 
ترامپ مبني بر پرهيز از جنللگ، و به دنبال آن 

موضوع سقوط هواپيماي اكرايني...

محسن  شمشيري

 صفحه 3  

كالن

 وضعيت تبصره 14 
بودجه 99 در تعليق

روز گذشته سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه سللال 99 از مراعللا ماندن تبصللره 14 و 
تعيين تكليف آن در جلسللات آينده كميسيون 
خبر داد. تبصره 14 همان بخش از اليحه بودجه 
اسللت كه در آن امللوري مانند قيمللت بنزين و 
همچنين وضعيت يارانه تعيين تكليف مي شود. 
از كميسيون تلفيق پيش تر خبر رسيده بود كه 
اعضاي اين كميسلليون براي تصميماتي مانند 

تك نرخي كردن قيمت بنزين برنامه دارند.  

پرونده

 رييس كميته ملي  المپيك:
 محدوديتي براي بازگشت 

ورزشكاران نيست
 رضا صالحي اميري در نشسللت خبللري ديروز 
اظهار داشت: قطعا باور داريم ركن چهارم ورزش 
قهرماني در ايران رسللانه اسللت و بدون رسانه 
نمي توانيم صداي خود را به جامعه منتقل كنيم. 
ما به جمع بندي رسيديم تا به همراه وزير ورزش 
ديداري با مقامات بلندپايه داشته باشيم به همين 
دليل پنجشنبه هفته گذشللته راهي سوييس 
شديم و در افتتاحيه المپيك زمستاني شركت 
كرديم. روز جمعه و شنبه با مقامات بين المللي 
مذاكراتي داشتيم. وي افزود: بحث ما بازي هاي 
2020 بود. موانع و مشكاتي كه داريم از جمله 
انتقال پول مطرح شد، در مقابل موضع مجموعه 
كميته بين المللي المپيك حمايتي بود. توماس 
باخ در حمايت از ورزش قهرماني ما تعبير زيبايي 
داشللت مبني بر اينكه انتظار دارند با قدرت در 

المپيك 2020 بدرخشيم.
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 صفحه 5 
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رييس جمهوري با تاكيد بر مشاركت همه احزاب و گروه ها در انتخابات: 

شاخص بورس در يك قدمي كانال 400 هزار واحدي

با يك جناح نمي توان كشور را اداره كرد

آيا بازار سرمايه احيا مي شود

جهان

 زمينه چيني پوتين 
براي حفظ قدرت 

15 ۲

وزير آمللوزش و پرورش گفت: براي تحللول در تربيت 
دانش آموزان بايد با مشللاركت خانواده ها، بخش هاي 
مختلف اجتماعي، اقتصادي، خصوصي و گفت وگوي 
ملي به اين هدف رسيد. به گزارش ايرنا حاجي ميرزايي 
روز گذشللته در سللومين همايللش حكمرانللي و 
سياست گذاري عمومي كه در محل سال همايش هاي 
صدا و سيما برگزار شد، افزود: وقتي جامعه اي در حل 
مسائل خود به صورت پايدار موفق مي شود و در محقق 
كردن اهللداف و آرمان هاي خود به توانايي مي رسللد 
يعني در سياست گذاري حكمراني درست عمل كرده 
است. وي گفت: اگر در اجراي برنامه ها با مسائل مزمن 
و مشكاتي در جامعه روبرو هستيم به معناي آن است 
كه بايد شلليوه هاي حكمراني را مللورد بازنگري قرار 
دهيم. البته حل پايدار مسائل و تحقق اهداف خواسته 
مشترك همه جوامع اسللت و جوامع سياست جديد 

حكمراني در اين راه پياده مي كنند.
وزير آمللوزش و پللرورش به مهم تريللن ويژگي هاي 
مجموعه هايي كه قادر به حل مسللاله هستند، اشاره 
كرد و افزود: تواناي چشم انداز و انگيزه هاي مشترك، 
هم راستايي، هم افزايي، پذيرش ريسك مسووليت، 

شريك دادن ديگران در موفقيت، ايجاد ظرفيت هاي 
نهفته از جمله مجموعه هاي توانا در حل مسائل است. 
حاجي ميرزايي با تاكيد بر اينكه آمللوزش و پرورش 
براي رسلليدن به موفقيت، رسلليدن به اهداف و حل 
مشكات نيازمند چشم انداز مشللترك است، اظهار 
داشت: اين چشم انداز مشترك همكاري جمعي بين 
بخش خصوصي، دولتي و جامعه مدني است كه محور 
اصلي حكمراني شايسته است. وي با اعتقاد به اينكه 
وظيفه اصلي آموزش و پرورش تربيت است، تصريح 
كرد: بايد نسللل نو را براي قبول مسووليت و بازوهاي 
دفاع از ايده هاي خود تربيت كنيم تا بتواند در جامعه 
حضور مستمر و مفيد داشته و روي پاي خود ايستاده 
و عنصر مفيدي در زندگي جمعي محسوب شود. وزير 
آموزش و پرورش بللا اعتقاد به اينكه تحقق اين هدف 
فقط با مشللاركت خانواده ها ميسللر مي شود، گفت: 
بيشتر وقت دانش آموزان از بدو تولد تا زمان حضور در 
مدرسه در خانواده است و خانواده جايگاه مهمي براي 
شكل دهي تربيت آنها دارد. بر همين اساس با تركيب 
تربيت از سوي آموزش و پرورش و خانواده مي توان اين 

ماموريت مهم را پيش برد.

تحول با مشاركت خانواده ها، اقتصاد و اجتماع ميسر است

آموزش

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

براي حفظ برجام از هيچ تالشي دريغ نكنيد



روي موج خبر

  »روحاني« ي�ك قانون مصوب مجلس  را 
ابالغ كرد؛ پاد|

روحاني رييس جمهور، يك قانون مصوب مجلس 
را براي اجرا به وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
ابالغ كرد. براين اساس، در اجراي اصل يكصد و 
بيست و سوم قانون اساسي ايران، رييس جمهور 
»اصالحيه هاي قانون موافقتنامه موقت تشكيل 
منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسالمي ايران 
و اتحاديه اقتصادي اوراس��يا و كشورهاي عضو« 
را براي اجرا به وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 

ابالغ كرد.

  پرون�ده محمدعلي نجفي به ش�عبه ۴۱ 
ديوان عالي كشور ارجاع شد؛ ميزان|

وكيل مدافع محمدعل��ي نجفي از ارجاع پرونده 
موكلش به شعبه ۴۱ ديوان عالي كشورخبر داد. 
حميدرضا گودرزي در اين باره اظهار كرد: پس از 
فرجام خواهي ما نسبت به راي صادره، پرونده به 
شعبه ۴۱ ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه 
مذكور در حال بررسي است. وي افزود: ما وثيقه را 
معرفي كرديم ولي دادگاه از پذيرش وثيقه امتناع 
كرده است و تا هفته گذشته تالش ما در اين زمينه 
به نتيجه نرسيد. با اينكه رييس قوه قضاييه گفته 
كه قضات حتي در روزهاي تعطيل هم وثيقه را 
بپذيرند من نمي دان��م كه چرا وثيقه ما پذيرفته 
نشده اس��ت. وكيل مدافع محمدعلي نجفي با 
طرح اين سوال كه ديوان عالي كشور چه زماني 
راي را صادر مي كند؟ گفت: شعبه ۴۱ ديوان عالي 
در روند گذشته خيلي با طوالني و تاخير پرونده 
را رس��يدگي نكرد؛ بلكه صريح پرونده را مطالعه 
كرد و تصميم گرفت؛ لذا اميدواريم در هفته هاي 
آينده راي صادر شود. وي يادآور شد: راي صادره 
برخالف قوانين موضوعه از جهات عديده اي است 

و اميدواريم كه راي نقض شود.

   هند مي تواند در كاهش تنش  درخليج فارس 
نقش  داشته باشد؛ ايرنا|

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران كه براي 
شركت در كنفرانس بين المللي »رايسينا« وارد 
هند شد ديروز در مصاحبه با رسانه هاي هندي 
اعالم كرد: هند مي توان��د در كاهش تنش ها در 
خليج ف��ارس ايفاي نقش كند. ش��بكه خبري 
»ان دي تي وي« دراين زمين��ه به نقل از ظريف 
گزارش داد: هند يك بازيگر مهم است و اين كشور 
مي تواند براي كاهش تنش در خليج فارس ايفاي 
نقش كند. هند در واكنش ب��ه تنش هاي اخير 
ميان ايران و امريكا اعالم كرد: دهلي نو خواهان 
كاهش هرچه زودتر تنش ها در خاورميانه است. 
۷۰ درصد از نياز اين كش��ور ب��ه نفت از منطقه 
خاورميانه تامين مي شود و همچنين بيش از ۸ 
ميليون هندي در كشور هاي حوزه خليج فارس 
زندگي و يك درآمد ۷۰ ميليارد دالري براي هند 

به ارمغان مي آورند.

ايران2

بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي ستاد كنگره دو هزار شهيد استان بوشهر

كاري كنيد روحيه جهاد و مقاومت راه قطعي نسل هاي پي در پي شود
  بيان��ات رهب��ر معظم انق��الب اس��المي در ديدار 
اعضاي ستاد كنگره دو هزار ش��هيد استان بوشهر 
ك��ه در تاري��خ ۲۳ دي ۹۸ برگزار ش��ده بود، صبح 
ديروز )چهارش��نبه( در محل اين همايش منتشر 
شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار، استان 
بوشهر را منطقه اي حس��اس و سرشار از افتخارات 
نظام��ي خواندند و افزودند: بوش��هر تا س��ال هاي 
طوالني از حض��ور اس��تعمارگران در اين منطقه، 
در معرض تهديد دش��منان ايران بود اما با هدايت 
عالم��ان ديني و ف��داكاري ش��هيدان عالي مقامي 
همچون رييس��علي دلواري با قدرت در مقابل اين 

تهاجم ها ايستاد.
رهبر انقالب اس��المي برخاستن شهيدان نام آوري 

همچون دل��واري، مهدوي، عاش��وري و گنجي از 
بوشهر را نش��ان دهنده عمق فهم انقالبي و جهادي 
از اس��الم در اين منطق��ه و تكرار اي��ن حقيقت در 
نسل هاي مختلف دانستند و گفتند: كاري كنيد كه 
ياد اين شهيدان و شخصيت هاي برجسته در ذهن 

نسل هاي جديد ماندگار شود.
ايشان با اش��اره به دالوري هاي شخصيت مجاهد و 
مدافع حريم كشور يعني رييسعلي دلواري در مبارزه 
با انگليس��ي هاي متجاوز و همچنين ظرفيت باالي 
الگوسازي از ش��خصيتي مانند نادر مهدوي در تراز 
يك چهره مبارز بين المللي، تأكيد كردند: متأسفانه 
بعضا حتي اسم اين ش��خصيت هاي برجسته براي 
نسل جديد ناآشنا اس��ت در حالي كه دستگاه هاي 

تبليغات��ي بايد فك��ر جه��اد را با ش��اخص كردن 
چهره هاي بزرگ جهادي گس��ترش دهند و عمق 
ببخشند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر لزوم 
فراگير كردن اين احساس واقعي كه تنها راه نجات، 
ادامه دادن راه ش��هيدان اس��ت، افزودند: كشوري 
برخوردار از انرژي، مع��ادن، امكانات گوناگون و با 
جايگاه حساس جغرافيايي، تنوع اقليمي و جمعيت 
۸۰ ميليون��ي مانند ايران كه م��ورد طمع قدرت ها 
اس��ت، بايد بتواند با كار و جهاد خود را اداره كند تا 
عزت آن لگدكوب نشود، البته امروز به بركت انقالب 
اسالمي، ملت ايران ايستاده اس��ت اما بايد روحيه 
جهاد و مقاومت به گونه اي نهادينه شود كه راه قطعي 

نسل هاي پي در پي قرار گيرد.

رييس جمهوري با تاكيد بر مشاركت همه احزاب و گروه ها در انتخابات: 

واعظي: تشكيل كميسيون مشترك به معناي بر هم خوردن برجام نيست

با يك جناح نمي توان كشور  را  اداره كرد

گروه ايران|
در فضاي بعد از حوادث تلخ اخير و شرايطي كه هنوز آثار 
و تبعات ردصالحيت هاي گسترده كانديداهاي انتخابات 
يازدهم مجلس در فضاي عمومي جامعه و محافل سياسي 
و رسانه اي جريان دارد رييس جمهوري در نشست هيات 
دولت در پاس��تور با تاكيد بر اين واقعيت كه براي بهبود 
شاخص هاي كلي جامعه بايد طيف هاي مختلف سياسي 
و جناحي را در فرآيند مديريت كش��ور مشاركت دهيم 
گفت: بگذاريد در ميدان انتخابات، همه احزاب و گروه ها 
ش��ركت كنند، با يك جناح نمي توان كشور را اداره كرد، 

كشور براي همه است.
روحاني ديروز در جلس��ه هيات دولت كرد: اين سرزمين 
به س��ليقه خاص و جناح و افكار خاصي معلق نيست و به 
همه ارتباط دارد. احس��اس ما اين است كه جان هر فرد 
ايراني جان همه ماست و همان طور كه قرآن به  ما آموخته 
از دس��ت رفتن يك نفر بي گناه به منزله از دس��ت رفتن 
انسانيت است. رييس جمهوري گفت: از همه آنهايي كه 
در اين انتخابات نقش دارند خواهش��مندم، آنجايي كه 
روشن است صالحيت يك فردي رد شود، حتما رد كنيد. 
در جاهايي كه نامشخص يا احتماالت ضعيف است، مردم 

را ناراحت نكنيم.
روحاني ادامه داد: به مردم نگوييم كه در برابر يك صندلي 
مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ نفر، هزار و ۷۰۰ نفر، نامزد هستند از 
چند جناح هزار و ۷۰۰ نفر، و ۱۷ نفر از چند جناح هستند 
آيا از يك جناح هس��تند؟ اين گونه كه انتخابات نيست. 
مانند اين است كه در يك مغازه اي از يك جنسي، دو هزار 

تا بگذاريد و بگوييد كه تنوع است. 

  اين يك جنس است؛ آن طرف چي؟ 
روحاني با بيان اينكه مردم تنوع مي خواهند، يادآور شد: 
بگذاريد در ميدان انتخابات، همه احزاب و گروه ها شركت 
كنند. شما ضرر نمي كنيد. با يك جناح نمي توان كشور را 
اداره كرد. كشور براي همه است. اگر همه ۸۳ ميليون نفر 
متحد باش��يم و يك نفر مخالف، آن يك نفر را بايد جذب 

كنيم. يك نفر مخالف براي ما زياد است.
رييس جمهوري اضافه كرد: شما يك جناح و يك جمعيت 
بزرگ را مخال��ف مي كنيد؟ حواس��مان را جمع كنيم. 
پاسداشت خون ش��هيد س��ليماني اتحاد است.  شهيد 
سليماني حزبي نبود.  من حدود ۴۰ سال با  سردارسليماني 
دوست بودم.  بيش از ۲۰ سال ما از نزديك با هم كار كرديم. 

من او را خوب مي شناسم. او جناحي و حزبي نبود. او با همه 
خوب بود. پيش همه مي رفت و از همه مشورت مي گرفت. 
بياييم سبك و فكر سردار سليماني را در اين مملكت اجرا 

كنيم. يكي بشويم و در كنار هم قرار بگيريم.

   اروپا قدم اشتباه ديگري بردارد، ضرر مي كند
واكنش به رفتارهاي كشورهاي اروپايي در خصوص برجام 
بخش ديگ��ري از اظهارات رييس جمهوري را تش��كيل 
م��ي داد. روحاني اظهار داش��ت: اروپايي ها مي گويند در 
مساله هسته اي ايران به طور مثال گام پنجم را برداشته، ما 
هم بايد گام برداريم. گامي كه شما بايد برداريد بازگشت به 
تعهدات است. ما اين را به صراحت به شما گفته ايم. من به 
دو نفر از رهبران اروپا كه همين روزها با آنها صحبت كرديم 
به صراحت گفته ايم، آنچ��ه را كه ما انجام داديم اوال قابل 
بازگشت است. دوم اينكه هر كاري كه ما در هسته اي انجام 
مي دهيم با نظارت آژانس است. بنابر اين گونه صحبت ها كه 
ايران به دنبال سالح هسته اي است از حرف هاي بي اساس 
و واهي است كه لطفا تكرار نكنيد و كنار بگذاريد. كشوري 
كه پادم��ان و پروتكل اجرايي را اجرا مي كند، نمايندگان 
و بازرس��ان آژان��س به راحت��ي در اينجا حض��ور دارند. 
دوربين هاي آنها در مراكز غني سازي ما است. اين حرف چه 
معنايي دارد؟ روحاني گفت: اگر شما قدم اشتباهي برداريد 
ضرر خواهيد كرد. راه درست را انتخاب كنيد. راه درست 
هم اين است كه به برجام برگرديد. نمي دانم نخست وزير 
در لندن، چطور فكر مي كن��د كه مي گويد برجام را كنار 
بگذاريم و طرح ترامپي را اجرا كنيم. ترامپ جز نقض عهد 
و زيرپا گذاشتن قانون و مقررات بين المللي كاري انجام 
نداده است. رييس دولت دوازدهم خاطرنشان كرد: ترامپ 
در مساله آب و هوا براي شما چه كاري انجام داد و شما در 
ناتو برابر كارشكني هاي ترامپ چه كردي؟ در يونسكو و 
شوراي حقوق بشر كه ترامپ از آنجا خارج شد چه كاري 
انجام داديد؟ شما سه كشور اروپايي كجا توانستيد كاري 
انجام دهي��د؟ نمونه اي براي ما بگويي��د. همه ۲۸ – ۲۷ 
كشورهاي اروپايي، در يك مورد بگوييد كه تا به حال چه 
كاري انجام داده ايد كه ما دلمان گرم بش��ود و بگوييم كه 
براي برجام هم مي توانيد كاري انجام دهيد. شما در هيچ 

كجا نتوانستيد كاري انجام دهيد.
وي گفت: شما بوديد كه همه پروازهاي ما را به عراق گزارش 
مي داديد. مسوول اين جنايات در جنگ عراق شما بوديد. ما 
كه يادمان نمي رود در طائف، شما صدام را تشويق كرديد 

كه به ايران حمله كند. اينها را كسي از ياد نخواهد برد. شما 
مسوول خون مردم ما هستيد، شما قاتل هستيد. قاتل نه 
يك نفر بلكه قاتل صدها هزار نفر هستيد كه براي كشور 
خودشان دفاع كردند. اين همه معلول، مجروح و جانباز 
را شما مسوول آنها هس��تيد. آن وقت شما براي مردم ما 
دلسوزي مي كنيدو اين براي مردم ما اين قابل قبول است؟

  ناامني منطقه به نفع هيچ كس نيست
روحان��ي اضافه كرد: من اين نكته را ب��ه صراحت به دنيا 
مي گويم كه ناامني منطقه به نفع هيچ كس نيست. ناامني 
اين منطقه حساس و مهم به ضرر دنياست. اين را من به 
مسووالن مختلفي كه اين روزها با من صحبت كرده اند، 
نيز گفته ام. ناامن��ي به ضرر اروپا و آس��يا و خود امريكا و 

همه است.
وي عنوان كرد: چرا اين منطقه را ناامن كرده ايد و آمديد 
ملت ما را تحريم كرديد و به آنها زور مي گوييد و چرا مردم 
يم��ن را بمباران مي كنيد و در امور ع��راق، لبنان و ليبي 
مداخله و نفت سوريه را غارت مي كنيد. شما در همه اين 
منطقه دخالت مي كنيد. همه ج��ا را ناامن كرده ايد. اين 
ناامني غيرقابل تحمل است در جو ناامني و به هم ريختگي 
جامعه هر حادثه اي ممكن است پيش آيد. چرا شما جامعه 

ما و منطقه را ناامن كرده ايد؟
رييس جمه��وري تصريح كرد: بياييد ب��ه خاطر ناتواني، 
ضعف و ترس تان برابر امريكا از مل��ت ايران عذرخواهي 
كنيد. ما باز هم شما را به برجام دعوت مي كنيم. روحاني 
خطاب به مردم گفت: چگونه ش��د كه امريكا به پاي ميز 
مذاكره آمد. چرا امريكا سال ۹۰ و ۹۱ به پاي ميز مذاكره 
نيامد. و چرا در سال ۹۲ آمد. در سال ۹۰ و ۹۱ امريكا فكر 
كه تحريم اثر گذاش��ته و گفت فشار را بيشتر كنيم ايران 
تسليم مي شود. انتخابات سال ۹۲ كاري كرد و اميد بزرگي 
به مردم داد و ديدند كه همه چيز برعكس شد. در برجام 
كاري انجام نشده بود كه قيمت ها و تورم پايين آمده بود. 
رش��د و رونق اقتصادي اميد مردم بود. رييس جمهوري 
ادامه داد: عربستان و اسراييل رسما گفتند كه ما ترامپ 
را وادار كرديم. عربس��تان و اسراييل و تندروهاي امريكا 
به ترامپ گفتند كه از برجام بيرون برود تا ما كار نهايي را 
انجام بدهيم و حكومت ايران را ساقط كنيم. روحاني افزود: 
امروز كه همه شما متوجه شده ايد كه اشتباه كرده ايد. در 
برجام اشتباه كرديد، در ترور شهيد سليماني و در منطقه 
و عراق اشتباه كرديد در يمن و در تحريم نفت ايران اشتباه 

كرديد. بياييد دست از اشتباه  برداريد و برگرديد. ما آماده 
هستيم اگر شما برگرديد و راهي را انتخاب كنيد به نفع 
ثبات و امنيت منطقه باشد، سرباز امريكايي امروز در ناامني 
است، فردا ممكن است سرباز اروپايي هم در ناامني باشد.

وي يادآور ش��د: بياييد اي��ن امنيت را درس��ت كنيد ما 
نمي خواهيم اين ناامني در دنيا باشد. ما مي خواهيم شما 
از منطقه برويد البته نه با جنگ، بلكه مي خواهيم عاقالنه 
از منطقه برويد. و اين به نفع ش��ما هم اس��ت. اما در عين 
حال مس��ير را طي كنيم كه به نفع جهان و منطقه باشد. 
راه جبران اين حوادث انسجام و ايستادگي كل ملت هاي 
منطقه و ملت ايران برابر جنايتكاران واقعي است. مردم 
عزيز، برابر فش��ار حداكثري ما نياز به انسجام، دوستي و 

برادري حداكثري داريم.

  تشكيل كميسيون مشترك به معناي استفاده 
از مكانيزم ماشه و بر هم خوردن برجام نيست

بعد از پايان صحبت هاي رييس جمهوري اعضاي كابينه 
در حي��اط دولت پاس��خگوي پرس��ش هاي خبرنگاران 
شدند؛ رييس دفتر رييس جمهوري اعالم كرد كه تشكيل 
كميسيون مشترك به معناي استفاده از مكانيزم ماشه و 
بر هم خوردن برجام نيست. رييس دفتر رييس جمهوري 
با تاكيد بر اينكه تش��كيل كميسيون مشترك به معناي 
اس��تفاده از مكانيزم ماشه و بر هم خوردن برجام نيست، 
گفت: با شناختي كه از كار و همچنين مواضع اروپايي ها 
دارم، معتقدم كه جلسه اي تشكيل خواهد شد و ماجرا در 
همان جا حل و فصل خواهد شد و به هيچ وجه موضوع نه به 
شوراي امنيت مي رود و نه مكانيزم ماشه اجرايي مي شود.

واعظي با بيان اينكه »تش��كيل كميس��يون مشترك به 
معناي استفاده از مكانيزم ماش��ه و بر هم خوردن برجام 
نيست«، ادامه داد: ايران نيز در گذشته درخواست تشكيل 
اين كميسيون را داديم و در اين كميسيون بحث كرديم و 

حرف هاي يكديگر را شنيديم. برداشت من اين است كه 
با ش��ناختي كه از كار و همچنين مواضع اروپايي ها دارم 
و ديروز نيز روس��يه اعالم كرد كه اين حق ايران است كه 
وقتي طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمي كند ايران هم 
تعهدات خود را كاهش دهد، معتقدم كه جلسه اي تشكيل 
خواهد شد و ماجرا در همان جا حل و فصل خواهد شد و به 
هيچ وجه موضوع نه به شوراي امنيت مي رود و نه مكانيزم 

ماشه اجرايي مي شود.
وي گفت: به نظر من آنچه كه از سوي اروپايي ها اعالم 
مي شود تبليغاتي است و اين تبليغات هم هيچ پايه و 
اساس ندارد و كاري كه اروپايي ها اعالم كردند به نظر 

مي رسد كه از موضع ضعف و انفعالي است.

  افزايش قيمت خودروها ناش�ي از نوس�انات 
بازار است

آخرين چهره اي كه در حياط دولت حضور يافت رحماني 
وزير صمت كابينه بود كه در واكنش به پرسش هايي كه 
با موضوع افزايش قيمت خودرو مطرح مي شدند گفت: از 
بهمن تا امروز خودروسازها افزايش قيمتي از طرف كارخانه 
نداشته اند و نوسانات بازار بوده كه بيشتر از برخي اتفاقات 
نشأت گرفته و با افزايش توليد اين مشكل برطرف مي شود.

رحماني ادامه داد: خودروس��ازها بح��ث توليد داخل را 
جدي گرفتند و برنامه هاي متنوعي اجرا كردند و بخشي 
از قطعاتي كه از خارج مي آوردند را در داخل توليد كردند 
كه قيمت تمام شده را پايين تر مي آورد. و يكي ديگر هم 
كمك محدودي بود كه از نظام بانكي انجام شده و در جاي 
خود موثر بوده است. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح 
كرد: ما نه فقط براي امسال بلكه براي توليدات خودرو تا 
سال آينده هم خواس��ته ايم كه افزايش را شاهد باشيم و 
حتما عيد و آخر سال نيز يكي از دوره هايي است كه تقاضا 

بيشتر مي شود و براي آن هم برنامه ريزي هايي را داريم.
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اگر  ترور شهيد سليماني نبود  
هواپيما  سقوط نمي كرد

سفير ايران در اسپانيا گفت: 
اگر فضاي جنگي پس از ترور 
سپهبد شهيد سليماني نبود، 
هرگز هواپيماي اوكرايني 
سقوط نمي كرد. به گزارش 
ايسنا، حس��ن قشقاوي در 
مصاحب��ه اي مطبوعاتي با 
رسانه هاي اسپانيا به س��واالت مطرح شده درباره ترور 
سردار قاسم سليماني، سقوط هواپيماي اوكرايني و... 
پاس��خ داد . وي با اشاره به دستور ترور سردار سليماني، 
توس��ط ترامپ اظهار كرد: اين ترور فضاي��ي آكنده از 
درخواس��ت انتقام توس��ط ملت ايران را در پي داشت، 
بي ترديد اگر فضاي جنگي به وج��ود آمده پس از ترور 
شهيد سليماني نبود، هرگز هواپيماي اوكرايني سقوط 
نمي كرد. سفير ايران در اسپانيا با ابراز تسليت به خانواده 
جانباختگان ايراني و خارجي اظهار كرد: برابر س��وابق 
موجود و مشابه در تاريخ اينگونه حوادث ناگوار در جهان، 
ايران ركورددار اطالع رساني سريع در جهان شده، زيرا 
هيچ كشوري در جهان تاكنون نتوانسته سه روزه به افكار 
عمومي خود و جهان درباره حادثه مشابه، اطالع رساني 
كند. قشقاوي به توئيت هاي بي فايده ترامپ درباره شهيد 
سليماني اشاره كرد و گفت: مردم داغدار ايران از يك سو 
ياد شهداي حادثه هواپيماي اوكراين را گرامي مي دارند 
و از سوي ديگر براي برگزاري باشكوه ترين مراسم اربعين 
شهيد سليماني آماده مي ش��وند. وي گفت: نمي دانم 
مقامات امريكايي پس از برگزاري اين مراسم تاريخي كه 
با مشاركت بي نظير مردم ايران برگزار مي شود، ديگر چه 
توئيتي خواهند زد. بر اساس اعالم سفارت ايران در اسپانيا 
اين مصاحبه مطبوعاتي در رسانه هاي مختلف اين كشور 

اروپايي بازتاب پيدا كرده است.

 داوطلبان دوتابعيتي را 
رد صالحيت كرديم

در ش��رايطي ك��ه اف��راد و 
جريانات مختلف سياسي 
نس��بت به رويكرد شوراي 
نگهبان نس��بت به فرآيند 
صالحيت ه��ا   بررس��ي 
انتق��ادات فراواني را مطرح 
مي كنند، عض��و حقوقدان 
ش��وراي نگهبان مي گويد: در بررسي صالحيت هاي 
اي��ن دوره داوطلبان دو تابعيتي هم بودند كه ش��وراي 
نگهبان آنه��ا را رد صالحيت كرد. هادي طحان نظيف 
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در يك برنامه تلويزيوني 
اظهارداش��ت: قانون براي داوطلبان انتخابات مجلس 
شرايطي را مشخص كرده و در فرآيند بررسي صالحيت ها 
هم دستگاه ها و نهادهاي مختلفي اين شرايط را بررسي 
مي كنند. وي افزود: شوراي نگهبان يك ناظر بي طرف و 
يك داور ملي است و از شكست يا پيروزي جريان هاي 
سياسي خوشحال يا ناراحت نمي شود. احزاب سراغ افراد 
پاكدست و مسووليت پذير بروند چرا كه معمواًل احزاب 
در انتخابات يك ليستي مي دهند و بعد از انتخابات بعضًا 
مسووليت پذير نيستند. احزاب بايد سراغ افراد كارآمد و 
با برنامه رفته و آنها را به مردم معرفي كنند. نظيف گفت: 
در بررسي صالحيت هاي اين دوره داوطلبان دو تابعيتي 
هم بودند كه ش��وراي نگهبان آنها را رد صالحيت كرد. 
تأييد صالحيت يعني اگر كسي شرايط قانوني را داشته 
باشد، تأييد مي شود و اگر كسي شرايط قانوني را نداشته 
باشد، قطعاً ردصالحيت خواهد شد، قانون از ما خواسته 
كه صالحيت افراد را احراز كنيم و اگر نتوانيم صالحيت 
قانوني را احراز كنيم، ع��دم احراز براي او مي زنيم و اين 
وظيفه اوست كه صالحيت خودش را به ما احراز كند و 

خودش را به ما بشناسد. 

 مك اير 
به تهران برمي گردد

در شرايطي كه ديروز اخبار 
ضدونقيض��ي در خصوص 
خروج س��فير انگليس در 
ته��ران مطرح ش��ده بود، 
سخنگوي وزارت امورخارجه 
انگليس اعالم كرد كه سفير 
اين كش��ور در ته��ران در 
سفري از پيش برنامه ريزي شده به لندن بازگشته است. 
به گزارش ايسنا به نوشته اينديپندنت، يك سخنگوي 
وزارت امورخارجه انگليس ديروز )چهارشنبه( با تاكيد بر 
اينكه سفر راب مك اير به لندن از پيش برنامه ريزي شده 
بود، گفت كه او قصد بازگشت به تهران را دارد.وي در ادامه 
خاطرنشان كرد كه بازگشت سفرا به كشور براي انجام 
رايزني و گفت وگو امري معمول است و به طور متداول 
اتفاق مي افتد. راب مك اير سفير انگليس در تهران پس از 
آنكه در ابتداي هفته جاري به دليل شركت در يك تجمع 
اعتراضي در تهران براي مدتي كوتاه بازداشت شد به لندن 
بازگشته است. روزنامه اينديپندنت نوشت كه مك اير 
براي گفت وگو درباره اين اتفاق به لندن سفر كرده است. 
وزارت امور خارجه كشورمان در بيانيه اي با غيرقانوني، 
غيرحرفه اي و مشكوك خواندن حضور سفير انگليس 
در تهران در يك تجم��ع داخلي، اين اقدام و همچنين 

اظهارات مقامات انگليسي در اين رابطه را محكوم كرد.
وزارت امور خارجه با يادآوري سابقه استعماري انگليس 
در خاورميانه اضافه كرده است كه زمان دخالت سفراي 
انگليس در امور داخلي ديگر كشورها و ايجاد تفرقه و دامن 
زدن به منازعات داخلي مدت ها اس��ت به سر رسيده و 
انگليس بايد اين قبيل اقدامات مفتضحانه را كنار بگذارد 
و بدانند از دوراني كه آفتاب در امپراتوري بريتانيا غروب 

نمي كرد دهه ها گذشته است. 

بررسي سهم امريكا در اخالل 
سيستم راداري كشور 

معاون هماهنگي ستاد كل 
نيروهاي مسلح در خصوص 
نقش داشتن امريكا در ايجاد 
اخ��الل راداري و رخ��داد 
فاجعه هواپيماي اوكرايني 
گفت: تيم بررسي سايبري 
و الكترونيكي هم تشكيل 
شده و به محض يافتن ردپايي از امريكا در اين فاجعه، 
اطالع رس��اني و اعالم الزم صورت مي پذيرد. سرتيپ 
پاسدار خلبان علي عبداللهي در يك برنامه تلويزيوني 
افزود: از آنجا كه مسووالن هواپيمايي كشور از ما دستور 
نمي گيرند، هر آنچه در ساعات اوليه اين سانحه هوايي 
گفته اند يافته هاي ذهني و مهندس��ي خودشان بوده 
است معاون هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح ادامه 
داد: پيش از وقوع اين حادثه، گزارش از طريق سيستم 
فرماندهي كنترل مبني بر شليك موشك هاي كروز 
از جنوب كش��ور به مركز فرماندهي مي رس��د، مركز 
فرماندهي هم با تشريح وضعيت براي مركز سامانه ها 
اعالم آماده باش مي كند. اينكه موش��ك كروز را از هر 
نقطه اي بتوان كشف، كنترل و رديابي كرد لزوماً ممكن 
نيس��ت بنابراين در همه نقاط ممكن ديدبان هايي به 
منظور رديابي موشك ها مس��تقر هستند. لحظاتي 
پس از اعالم وضعيت قرمز و آماده باش س��امانه هاي 
ضد موشكي، بعد از اس��تعالم دوباره وضعيت، اعالم 
مي شود كه مورد مشاهده شده در رادار از وضعيت قرمز 
خارج ش��ده، اما اين اعالم زماني صورت گرفته بود كه 
سامانه دريافت كننده دچار مشكل دريافت پيام شده و 
قادر به شنود فرمان از سوي مركز نبود. پس از برخاستن 
هواپيما از روي باند  به سمت هواپيما شليك مي كند و 

سبب اين فاجعه مي شود.

فرضيه خرابكاري در ماجراي 
سقوط هواپيمامطرح است

دبير شوراي نگهبان با اشاره 
به حادثه سقوط هواپيماي 
اوكرايني گفت: همانطور كه 
فرماندهان نظامي گفتند 
در اي��ن مس��اله، خطاي 
انس��اني رخ داد اگرچ��ه 
فرضيه خرابكاري دشمن 
نيز مطرح است و بايد منتظر ماند تا نتايج بررسي هاي 
مسووالن مشخص شود. به گزارش ايلنا، آيت اهلل احمد 
جنتي در جلسه اين شورا با تاكيد بر اينكه هيات هاي 
نظارت بر اساس مدارك و مستندات متقن از مراجع 
قانوني اقدام به بررس��ي صالحيت داوطلبان كردند، 
افزود: شوراي نگهبان پاسدار حقوق مردم است و تمام 
تالش خود را مي كند ك��ه حق و حقوق احدي ضايع 
نشود از همين رو اگر داوطلبي فاقد شرايط اعالم شده 
يا نس��بت به عدم تاييد صالحيت خود اعتراض دارد، 
مي تواند به هيات هاي نظارت استاني مراجعه كند و 
ش��كايات خود را به همكاران ما برسانند؛ ما با گوشي 
شنوا شكايات و اعتراضات را رسيدگي مي كنيم و البته 
تحت فشار فرد يا جرياني در روند بررسي صالحيت ها 
قرار نمي گيريم. او تصريح كرد: نتايج اعالم شده درباره 
صالحيت داوطلبان نهايي نيست و همچنان امكان 
بازبيني و بازنگ��ري در نظرات اوليه توس��ط اعضاي 
شوراي نگهبان وجود دارد. دبير شوراي نگهبان اضافه 
كرد: همانطور كه قبال نيز تاكيد كرده بوديم در بررسي 
صالحيت ها به حزب و جناح كاري نداريم و ش��رايط 
قانوني را با كليه داوطلبان تطبيق مي دهيم. در ميان 
افراد تاييد يا رد صالحيت ش��ده افراد شاخصي از هر 
دو جناح سياسي هستند كه خود نشانگر اين رويكرد 

بي طرفانه و مستقل شوراي نگهبان است.

چهره ها

ستاد نمازجمعه تهران در اطالعيه اي اعالم كرد 
نمازجمعه اين هفته تهران به امامت رهبر معظم 
انقالب اسالمي برگزار مي شود. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر متن اطالعيه به اين شرح است: 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم؛ يا أيها اّلِذين آمُنوا إِذا 
ُنوِدي لِلّصالِة ِمن يْوِم اْلُجُمعِة فاْسعْوا إِلي ِذكرِ اهلل 

وذُروا اْلبيع ذلِكْم خيٌر ّلكْم ِإن كنُتْم تْعلُمون
در آستانه س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي و در 
طليع��ه گام دوم انقالب، نم��از جمعه اين هفته 
به امام��ت حضرت آيت اهلل العظم��ي خامنه اي 
)مدظله العالي( و با حضور پر ش��ور مردم بصير و 
انقالبي در مصلي امام خميني)ره( برگزار مي شود 
و ملت مومن و س��رافراز ايران اسالمي بار ديگر 
صحنه هايي از همبستگي، شكوه و عظمت خود 
را به نمايش خواهند گذاشت. توضيح بيشتر در 
مورد اين مراسم و نحوه حضور نمازگزاران محترم 
از طريق ستاد نماز جمعه تهران اعالم خواهد شد.
ستاد نماز جمعه تهران

در مصلي امام خميني رحمـ］  اهلل عليه 
نماز جمعه تهران به امامت 
رهبر معظم انقالب اسالمي 

برگزار مي شود

حضرت آيت اهلل خامنه اي ديروز همچنين در حكمي 
حجت االسالم سيدنصير حسيني را به عنوان نماينده 
ولي فقيه در استان كهگيلويه و بويراحمد و امام جمعه 
ياسوج منصوب كردند. متن حكم رهبر انقالب اسالمي 
به اين شرح اس��ت: بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ جناب 
حجت االسالم سيدنصير حس��يني دامت افاضاته؛ 
اكنون كه جناب حجت االس��الم والمسلمين آقاي 
ملك حسيني دام بقائه از نمايندگي ولي فقيه در استان 
كهگيلويه و بويراحمد استعفا نموده اند جنابعالي را به 
نمايندگي خود در آن استان و امامت جمعه ياسوج 
منصوب مي كنم. ارزش هاي دين��ي و انقالبي اقوام 
غيور و پاك سرشت آن استان و خدمات آنان به نهضت 
اس��المي از دوران پيش از پيروزي انقالب و سپس 
حضور آنان در صحنه هاي حساس انقالبي و اجتماعي 
و سياسي در همه دوران پس از انقالب فراموش نشدني 
است. توصيه موكد اينجانب حضور مردمي و ارتباط 
صميمي جنابعالي با همه قشرهاي مردم و رابطه گرم 
و پدرانه با جوانان و نونهاالن آن منطقه است. تبيين و 
هدايت ديني و سياسي در خطبه هاي بليغ نمازجمعه 
توصيه ديگر اينجانب است. الزم مي دانم از خدمات 
و زحم��ات جناب آقاي ملك حس��يني و نيز جناب 
حجت االسالم حسيني امام جمعه پيشين ياسوج 

تشكر كنم. والسالم عليكم و رحمةاهلل
سيدعلي خامنه اي- 2۴ دي ۱۳۹۸

 انتصاب نماينده ولي فقيه
  در كهگيلويه و بويراحمد

 و امام جمعه ياسوج



اخبار كالن 3 كالن

در نشست خبري كميسيون تلفيق بودجه  99  مطرح شد  

وضعيت تبصره 14 بودجه 99 در تعليق
روز گذشته سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 
س��ال 99 از مراعا ماندن تبص��ره 14 و تعيين تكليف آن 
در جلسات آينده كميس��يون خبر داد. تبصره 14 همان 
بخش از اليحه بودجه است كه در آن اموري مانند قيمت 
بنزين و همچنين وضعيت يارانه تعيين و تكليف مي شود. 
از كميسيون تلفيق پيش تر خبر رسيده بود كه اعضاي اين 
كميسيون براي تصميماتي مانند تك نرخي كردن قيمت 

بنزين برنامه دارند. 
به گزارش »تعادل« هادي قوامي، سخنگوي كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه س��ال 99 از مراعا ماندن تبصره 14 
و تعيين تكليف آن در جلس��ات آينده كميس��يون خبر 
داد. تبصره 14 آن بخش از اليحه بودجه اس��ت كه در آن 
وضعيت قيمت بنزين و يارانه ها تعيين و تكليف مي شود. 
از كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي پيش تر خبر 
رس��يده بود كه قرار است بررسي تك نرخي شدن قيمت 
بنزين در دستور كار قرار گيرد. همچنين پيش تر مجلس با 
انتقاد از دولت مبني بر اينكه براي سال آينده سقف پرداخت 
يارانه هاي نقدي را كمابيش به اندازه سال گذشته نگه داشته 
اس��ت، اين انتقاد را مطرح كرده بود كه گويي دولت قصد 
ندارد يارانه ثروتمندان را قطع كند. گفتني است درآمدي 
كه دولت در تبصره 14 بودجه 99 از محل حامل هاي انرژي 
در نظر گرفته نسبت به بودجه سال جاري رشد 78 درصدي 
داشته است به طوري كه دولت اين منابع را در بودجه 98 
حدود 140 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود اما اكنون 
در بودجه سال آينده 250 هزار ميليارد تومان درآمد از محل 
حاملهاي انرژي پيش بيني كرده است. در عين حال دولت 
براي س��ال آينده مبلغ 42 هزار و 20 ميلياردتومان يارانه 
نقدي و 31 هزار ميليارد تومان يارانه معيشتي در نظر گرفته 
است. اينها مواردي است كه كميسيون تلفيق تصميم گيري 

درباره آنها را فعال مراعا گذاشته است..

    همكاري دستگاه ها 
براي تعيين تكليف اموال دولت

همچنين قوامي در بخش��ي ديگ از س��خنانش درباره 
مصوبات ديگر كميسيون تلفيق توضيح داد: دستگاه هاي 
اجرايي مكلفند تا پايان خردادماه س��ال 1399 اطالعات 
ساختمان ها و فضاهاي اداري، غيراداري و اموال منقول و 
غيرمنقول خود را تكميل كنند. استانداري ها بايد اطالعات 
را صحت سنجي و پيش��نهادات خود را براي مولد سازي 
دارايي هاي مازاد ارايه كنند. در واقع براساس اين مصوبه 
50 هزار ميليارد تومان ناشي از مولدسازي دارايي دولت 
محقق ش��ود زيرا براس��اس آمار دارايي دولت 7 ميليون 

ميليارد تومان است.
وي افزود: براساس بند الف تبصره 9 دانشگاه ها، موسسات 
آموزشي و پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري مي توانند تا 
سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ١٣٩٨ نسبت به أخذ 
تسهيالت از بانك ها اقدام كرده و از اين تسهيالت به منظور 
ساخت تكميل خوابگاه هاي دانشجويي و طرح هاي تملك 

دارايي هاي سرمايه اي خود استفاده كنند. 
نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسالمي همچنين 
افزود: براساس بند )ب( تبصره 9 اليحه بودجه سال 99، 
100 درصد وجود اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت 
شهريه دانشجويي به خزانه داري واريز و به صندوق هاي رفاه 
دانشجويان به منظور افزايش منابع مالي جهت پرداخت وام 

دانشجويي در سال 99 پرداخت مي شود. 

    پرداخت مازاد هزينه تحصيلي به دانشجويان 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي در قالب وام

وي با اشاره به مصوبه ديگر كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
سال 99 اظهار كرد: براساس بند )ج( تبصره 9 اليحه بودجه 
مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد 
و سازمان بهزيستي در قالب وام و از صندوق رفاه دانشجويي 
به آنها پرداخت مي شود. بازپرداخت اين وام بعد از فراغت 
از تحصيل و اشتغال اين افراد خواهد بود. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم اضافه كرد: ب��ه وزارتخانه هاي آموزش و 
پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان اجازه 
داده مي شود به منظور ساماندهي و بهينه سازي كاربري 
بخشي از امالك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود 
و با رعايت مالحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، 

بازسازي و بهره برداري از آنها اقدام كنند.

    ممنوع شدن كاهش اعتبارات 
برنامه هاي پژوهشي توسط دستگاه هاي اجرايي 
 نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه براساس تصميم كميسيون 
و در راس��تاي تحقق اهداف نقش��ه جامع علمي كشور، 
كاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي توسط دستگاه هاي 
اجرايي در سال 99 ممنوع شد، ادامه داد: به منظور ارتقاي 
شاخص هاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي اعتبارات 
قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق 
كمتر توسعه يافته قابل اختصاص به دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالي، پارك هاي علم و فناوري و مراكز آموزش فني 
و حرفه اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است. 
هرساله 3 درصد از سرجمع بودجه كشور به منظور ارتقاي 
شاخص هاي علمي و پژوهش��ي شهرستان هاي محروم 

اختصاص مي يابد.
قوامي تصريح كرد: شركت ها، بانك ها و موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت مكلفند حداقل چهل درصد )٤٠%( از هزينه 
امور پژوهشي خود را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست 
و پنج درصد )٢٥%( به حساب خاصي نزد خزانه داري كل 
كشور واريز كنند تا از اين اعتبار براي حل مسائل و مشكالت 
خود از طريق توافقنامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي استفاده كنند. براساس 
تصميم كميسيون دانشگاه آزاد و موسسات غيرانتفاعي نيز 

مشمول اين بند شدند.

    آستان قدس   مكلف به پرداخت ماليات شد
سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 99 به 
يكي ديگر از مصوبات كميس��يون متبوعش اشاره كرد و 
افزود: براس��اس بند )ط( اليحه بودجه س��ال 99؛ آستان 
قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه هاي اقتصادي 
زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( به استثناي مواردي كه اذن صريح ولي فقيه مبني 
بر عدم پرداخت ماليات يا نحوه تسويه آن را دارند، موظف 
به پرداخت ماليات شدند كه اين اعتبار صرف توسعه عدالت 
آموزشي، نوسازي، مقاومس��ازي و خريد تجهيزات براي 

مدارس روستايي و مناطق محروم خواهد شد.
قوامي يادآوري كرد: به دليل نياز وزارت آموزش و پرورش 
به فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي مقرر شد از ابتداي 
سال ١٣٩٩ تمامي دس��تگاه هاي اجرايي كه مستقر در 
فضاهاي مربوط به آموزش و پرورش هستند ظرف مدت 
شش ماه نسبت به تخليه س��اختمان فضاهاي مذكور و 
تحويل آن ب��ه وزارت آموزش و پ��رورش اقدام كنند. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگر چه براساس بند 
)ل( اليحه بودجه؛ 50 درصد حق پخش به وزارت ورزش 
و جوانان و 50 درصد باقيمانده به سازمان صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي ايران پرداخت مي شد، ولي در كميسيون 
مقرر شد 30 درصد اين اعتبار به وزارت ورزش و 70 درصد 

به سازمان صداوسيما پرداخت شود.
قوامي ادامه داد: در سال ١٣٩٩ پذيرش و تامين اعتبار براي 
پذيرش دانشجوي جديد در مراكز و موسسات پژوهشي 
دولتي وابسته به دستگاه هاي اجرايي به جز از وزارتخانه هاي 
عل��وم، تحقيقات و فناوري و بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي ممنوع است. همچنين صدور مجوز براي تأسيس 
مراكز و موسسات پژوهشي دولتي جديد براي دستگاه هاي 
اجرايي ممنوع است. سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و 
اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، 
تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
موظفند براساس عملكرد موسسات پژوهشي دستگاه هاي 
اجرايي در خصوص ساماندهي )تمديد، ادغام يا لغو مجوز( 

آنها اقدام كنند.
وي با اشاره به تصويب تبصره 10 اليحه بودجه سال 99 در 
كميسيون تلفيق اظهار كرد: براساس بند الف اين تبصره؛ 
شركت هاي بيمه اي مكلفند مبلغ 3 هزار ميليارد ريال از 
اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را به خزانه داري كل 
كشور واريز كنند تا منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري 
و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران و سازمان اورژانس كشور به منظور كاهش 

تصادفات و مرگ و مير قرار گيرد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح كرد: براس��اس 
تصميم كميسيون بند )ج( تبصره 10 اليحه بودجه سال 
99، عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي 
نزد خزانه واريز مي شود تا براي خريد عضو مصنوعي )پروتز( 
كاشت حلزون ش��نوايي و نيز جهت درمان و هزينه هاي 
دارويي بيماران اوتيس��م، گوشه، سالك، متابوليك و بال 
پروانه )EB( هزينه ش��ود. كميسيون بيماري سيستيك 

فيروزيس را نيز به اين مجموعه اضافه كرد.
نايب رييس كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 99 بيان 
كرد: در بند الف تبصره ١١ به منظور تأمين كسري اعتبارات 
ديه محكومان معس��ر جرايم غيرعمد ناشي از تصادف با 
اولويت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنين مواردي 
كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف برعهده بيت المال 
يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است حداكثر تا 350 
ميليارد تومان از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهاي »ث« 

و »ج« ماده )٢٤( قانون بيمه اجباري هزينه كند.
وي ادامه داد: براساس بند )ب( تبصره 11 اليحه بودجه 
سال 99؛ صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است 
ديه زنداني��ان حوادث رانندگي غيرعم��د را كه به دليل 
هرگونه محدوديت س��قف تعهدات ش��ركتهاي بيمه و 
صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از الزم االجرا 
ش��دن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص 

ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده اند، 
تأمين كند تا پس از معرفي س��تاد ديه كشور به صورت 
بالعوض نس��بت به آزادي آنها اقدام ش��ود. نايب رييس 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اس��المي با اش��اره به تصويب بند )ج( تبصره 11 اليحه 
مذكور يادآور شد: نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه 
مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق 
ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه داري كل كشور واريز 
كنند و از اين اعتبار براي تامين تعمير و نگهداري خانه هاي 
سازماني استفاده شود. قوامي يادآور شد: بند )و( تبصره 
11 اليحه بودجه كه درباره پرداخت خس��ارت به افرادي 
كه جبران خسارت آنها برعهده بيت المال يا دولت بود نيز 
در كميسيون تلفيق بودجه تصويب شد كه به موجب آن 
براي پرداخت اين خس��ارت 10 درصد منابع رديف هاي 
درآمدي »جريمه ه��اي وصولي راهنمايي و رانندگي« و 
»هزينه هاي دادرس��ي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه 
قضاييه و تعزيرات حكومتي« تا سقف 350ميليارد تومان 
پس از واريز به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور به 
صورت ماهانه از طريق رديف مستقل هزينه اي در اختيار 
وزارت دادگس��تري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم 
باحفظ منابع و حكم بنده��اي »الف« و »ب« اين تبصره 
است. سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 
99 از مراعي ماندن تبصره 12 اليحه بودجه س��ال 99 و 
تعيين تكليف آن در جلس��ات آتي خبر داد. نايب  رييس 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با اشاره به 
تصويب بند ج اليحه بودجه سال 99، گفت: در اين مصوبه 
به استانداران اجازه داده شد براي فروش مجتمع هاي اداري 
شهرس��تان ها اقدام و هزينه آن را صرف تكميل يا احداث 

مجتمع هاي اداري كنند.

    پرداخت۴ هزار ميليارد تومان 
به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي 

اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه براس��اس 
تصميم كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 99 حدود 
25 هزار ميليارد تومان براي تكميل طرح هاي نيمه تمام 
اختصاص مي يابد، تصريح كرد: براساس تبصره 13حدود 
500 ميليارد تومان به جمعيت هالل احمر، 200 ميليارد 
تومان ب��ه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي 
تخصيص مي يابد كه به پيشنهاد كميسيون تلفيق پرداخت 
200 ميليارد تومان به واكسن س��ازي رازي به اين تبصره 
اضافه شد. همچنين مقرر ش��د مجموعا 4 هزار ميليارد 
تومان براي پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصوالت 

كشاورزي اختصاص يابد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم يادآوري كرد: در بند الف 
تبصره 15 ش��ركت هاي توليد نيروي برق حرارتي منابع 

تعيين ش��ده در بودجه را بعد از گردش خزانه به شركت 
مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و توانير پرداخت 
كنند. وي ادامه داد: در بند تبصره مذكور نيز مقرر ش��د؛ 
شركت توليد و توسعه انرژي اتمي   منابع توسعه ساالنه را 

به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت كند.
سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه كل كشور از 
افزايش وام ازدواج در سال99 خبر داد و تاكيد كرد: براين 
اس��اس در س��ال 1399 مبلغ وام ازدواج براي هر يك از 
زوجين به 50 ميليون توم��ان افزايش يافت، بازپرداخت 
اين وام نيز 7 ساله و با اخذ يك ضامن معتبر و سفته خواهد 
بود. همه اعضاي كميسيون تلفيق متفقا به اين مصوبه راي 
دادند. نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به مصوبه ديگر كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
گفت: براساس بند ب اليحه مذكور بانك مركزي مكلف 
شد از طريق بانك هاي عامل 70 هزار ميليارد ريال مانده 
سپرده قرض الحسنه بانكي را به تفكيك 49 هزار ميليارد 
ريال به كميته امداد امام خميني )ره( و 21 هزار ميليارد 
ريال به بهزيستي براي مددجويان و كارفرمايان طرح هاي 
مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار اختصاص دهد.

سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه كل كشور با 
بيان اينكه براي پرداخت بدهي زندانيان بدهكار و زندانيان 
بدهكار مهريه 200 ميليارد تومان در سال 1399 تخصيص 
مي يابد، ادامه داد: همچنين بانك مركزي مكلف ش��د از 
طريق بانك هاي عامل با معرفي بسيج سازندگي 50 هزار 
ميليارد ريال از منابع قرض الحس��نه بانك ها براي يكصد 
هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي به 
ازاي هر نفر 500 ميليون ريال با بازپرداخت ۶0 ماهه و نرخ 

چهار درصد اقدام كند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم اضافه كرد: مقرر شد به 
منظور رعايت عدالت در سالمت، ارايه بسته خدمات بيمه 
تعريف شده براي كليه اقشار از طريق نظام ارجاع پزشك 
خانواده و در مراكز دانشگاهي فراهم شود. روستاييان، عشاير 
و ساكنان شهرهاي زير 20 هزار نفر مشمول نظام ارجاع و 
پزشك خانواده خواهند بود. در شرايطي كه امكان دسترسي 
به خدمات پزشك خانواده وجود ندارد، ارايه خدمت به اقشار 
مذكور بدون رعايت نظام ارجاع و پزشك خانواده و صرفا با 
مراجعه به مراكز دانشگاهي و تعرفه دولتي امكان پذير است.

قوامي با بيان اينكه در كميس��يون تلفيق مقرر شد بنياد 
شهيد مكلف شد به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال 
معسر و فاقد درآمد كه مش��مول دريافت حقوق وظيفه 
نيس��تند، ماهانه كمك معيش��ت معادل حداقل حقوق 
كاركن��ان دولت پرداخت كند، گفت: تمامي ش��ركت ها 
و صندوق هاي بيمه پايه و تكميل��ي درمان اعم از دولتي 
وغيردولتي بايد نسبت به ارايه برخط اطالعات بيمه شدگان 
خود اقدام كنند. صاحبان حرف پزشكي و پيراپزشكي و كليه 
مراكز پزشكي تشخيصي و درماني مكلف هستند براساس 
برنامه سازمان بيمه س��المت بدون دفترچه و مبتني بر 
نسخه الكترونيكي براس��اس پايگاه برخط بيمه شدگان 

استحقاق سنجي كنند.

    ۵۰ هزار ميليارد تومان منابع براي اشتغال مولد 
قوامي از مصوبه اي براي تامين مسكن 100 هزار نفر از سوي 
بانك مركزي و دولت خبر داد و اظهار كرد: حدود 50 هزار 
ميليارد تومان منابع براي اشتغال مولد و تثبيت اشتغال 
اختصاص مي يابد. به زعم قوامي سازمان برنامه و بودجه 
مي تواند براي افزايش سرمايه صندوق بيمه كشاورزي و 

صندوق هاي حمايت از توسعه كشاورزي اقدام كند.
سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه كل كشور تصريح 
كرد: براساس تصميم كميسيون تلفيق مقرر شد از منابع 
ورودي صندوق توسعه ملي حدود 200 ميليارد تومان به 
صورت سرمايه در گردش با نرخ 11 درصد براي تسهيالت 
سرمايه در گردش به عش��اير جهت پرواربندي دام شان 

اختصاص داده شود.
وي از اختصاص حداكث��ر 700 ميليارد تومان به منظور 
تكميل، تجهيز و آماده س��ازي 4300 س��الن فرهنگي - 

ورزشي و امدادي بسيج در شرايط بحران خبر داد.
قوامي بيان كرد: بررسي اليحه بودجه هفته آينده با بررسي 
پيشنهادات الحاقي نمايندگان به اتمام مي رسد پس از آن 
گزارش بودجه به صحن ارايه خواهد ش��د در واقع بررسي 

اين گزارش به بعد از انتخابات موكول مي شود.

  Thu. Jan 16. 2020  1576   پنجشنبه 26  دي 1398   20 جمادي االول 1441  سال ششم    شماره 

بانك اطالعاتي يارانه معيشتي 
كامل نيست

عض��و كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: طبق اطالعات حاصله از جامعه، 
بخش عمده اي از دريافت يارانه معيشتي محروم 
هستند لذا بانك اطالعاتي يا كامل نيست يا در 

حد يك بانك نيست.
عض��و كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي ضمن گاليه از وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در رابطه با پرداخت يارانه معيشتي، 
افزود: مس��ووالن عنوان كردن��د پايگاه جامع 
اطالعاتي وجود دارد كه بر اس��اس آن موضوع 
استحقاق يا عدم استحقاق مردم براي دريافت 
يارانه معيشتي و پرداخت هاي مربوطه صورت 

مي گيرد.
عضو مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: طبق 
اطالعات حاصله از جامع��ه، بخش عمده اي از 
دريافت يارانه معيشتي محروم هستند لذا بانك 
اطالعاتي يا كامل نيس��ت ي��ا در حد يك بانك 
نيست؛ از رييس جمهور و وزارت كار مي خواهيم 
بازنگري در اين راس��تا صورت بگيرد. مردم در 
شرايط بسيار سختي زندگي مي كنند كه نبايد 

از حق ياد شده محروم شوند.
پورابراهيمي اظهار كرد: همسان سازي حقوق 
كارمن��دان دولتي و س��ازمان تامين اجتماعي 
امري مهم محس��وب مي ش��ود كه بايد به آن 

توجه شود.
عض��و كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي با اشاره به اينكه سازمان تامين اجتماعي 
نيازمند حمايت است لذا براي سال آينده حدود 
۶ هزار ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده كه 
پيشنهاد مي شود كميسيون تلفيق اين رقم را به 
10 هزار ميليارد تومان افزايش دهد، خاطرنشان 
ك��رد: در بودجه س��ال جاري ب��راي پرداخت 
تعهدات دولت به س��ازمان تامي��ن اجتماعي 
اعتبار الزم درنظر گرفته ش��د لذا از دولتمردان 
مي خواهيم آنچه به عن��وان بدهي وجود دارد 

هرچه سريع تر پرداخت شود.

كارگران بيمه شده در مناطق 
سيل زده مقرري مي گيرند

مش��اور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اعالم 
كرد: تمامي كارگران بيمه شده مشمول قانون 
كار و تامي��ن اجتماعي در مناطق س��يل زده 

مقرري بيمه بيكاري دريافت خواهند كرد.
كريم ياوري مش��اور وزير و نماينده ويژه وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت وگو با فارس، 
اع��الم كرد: تمام��ي كارگراني ك��ه بنگاه هاي 
آنها در اثر حادثه ناش��ي از س��يل دچار آسيب 
و موجبات تعطيلي كارگاه ش��ده و بيمه شده 
مش��مول قانون كار و تامين اجتماعي باشند، 
بدون در نظر گرفتن مدت شش ماه براي سابقه 
بيمه پردازي مش��مول درياف��ت مقرري بيمه 
بيكاري مي ش��وند و از اي��ن حمايت اجتماعي 

بهره مند خواهند شد.
وي گف��ت: ادارات كل اس��تان هاي مناط��ق 
سيل زده و واحدهاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
مستقر در محل كارگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي 
آسب ديده مكلف شدند، به سرعت و با فوريت و 
دقت نسبت به اخذ تقاضاي متقاضيان مشمول 
اقدام و پرونده آنها در سريع ترين زمان ممكن 
ب��راي پرداخت مق��رري بيمه بي��كاري اقدام 
كنند. به گفته مشاور وزير و نماينده ويژه وزير 
تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي، قطعا دولت و به 
ويژه بانك مركزي براي آن دسته از كارفرمايان 
و كارآفرينان ك��ه بنگاه اقتص��ادي آنها دچار 
آسيب ش��ده، تمهيدات الزم را منظور و اعالم 

خواهند نمود.
مش��اور وزير اين نكته را هم گفت كه كارگران 
مش��مول قانون كار و تامين اجتماعي آسيب 
ديده از س��يل حتي اگر يك م��اه بيمه پردازي 
انجام داده باش��ند، بدون هيچ گونه دغدغه اي 
مطمئن باشند، مقرري بيمه بيكاري براي آنان 

برقرار مي شود.

افزايش حقوق بازنشستگان 
متناسب با تورم باشد

نماينده مردم فسا با اشاره به وضعيت معيشتي 
بازنشستگان و مصوبه برنامه ششم توسعه گفت: 
حقوق بازنشستگان براي سال 1399 متناسب 

با تورم افزايش پيدا كند.
محمدج��واد جمالي نوبندگاني در گفت وگو با 
خانه ملت با اش��اره به مصوب��ه مجلس دهم در 
برنامه شش��م توس��عه گفت: در برنامه شش��م 
توسعه با توجه به حقوق پايين بازنشستگان بر 
يكسان س��ازي حقوق بازنشستگان تاكيد شد 
اما دولت ب��ه دليل تحريم و ع��دم فروش نفت 

نتوانست اين مصوبه را اجرايي كند.
وي تصريح كرد: بازنشستگان مشكالت عديده 
معيش��تي دارند و حتي به دليل كهولت س��ن 
با بيماري دس��ت و پنجه ن��رم مي كنند از اين 
پيشنهاد داديم كه به كمك دولت در كميسيون 
تلفيق بودج��ه منابع درخوري ب��راي افزايش 
حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري در نظر 

گرفته شود.
محمدج��واد جمالي نوبندگاني، نماينده مردم 
فسادر مجلس ش��وراي اسالمي افزود: افزايش 
حق��وق بازنشس��ته ها براي س��ال 1399 بايد 

متناسب با تورم در نظر گرفته شود.
جمالي نوبندگاني با اشاره به پيگيري مسووالن 
كانون بازنشس��تگان گفت: مس��ووالن حوزه 
انتخابيه و در س��طح ملي نسبت به اين موضوع 
تاكيد دارند گرچه دس��ت دولت خالي اس��ت 
اما ب��ا حداقل افزاي��ش حقوق ج��اري بايد به 

بازنشستگان كمك كنيم.

تالش براي اجراي اقتصاد كالن اشتغال محور
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار با انتقاد از ساختار 
متمركز حاكم بر نظام اجرايي كشور در حوزه اشتغال گفت: 
در حال حاضر در حوزه اشتغال، ائتالف وجود ندارد.اقتصاد 
كشور اشتغال محور نيس��ت. به گزارش تسنيم، عيسي 
منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار با 
حضور در نشست تخصصي »چالش بيكاري و حكمراني 
اش��تغال در ايران« در »س��ومين كنفرانس حكمراني و 
سياس��ت گذاري عمومي« با اش��اره به اينكه س��ه مولفه 
اصلي ايجاد قواعد، اج��راي قواعد و ارايه خدمت به عنوان 
كاركردهاي نظام حكمراني تعريف مي ش��وند و بازيگران 
اين ساختار، دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي هستند 
گفت: براي اظهارنظر در حوزه سياست گذاري اشتغال سه 
حوزه تقاضاي بازار يعني بخش اقتصاد كالن كشور، عرضه 
نيروي كار يعني بخش نيروي انس��اني و نهادها در حوزه 
قواع��د و تدوين قوانين مورد تأكيد ق��رار دارند. وي افزود: 
ساختار نظام اجرايي در حوزه اشتغال در دنيا معطوف به پنج 
حوزه »نظام متمركز«، »تصميم در مركز، اجرا در استان و 
محل«، »طراحي سياست ها و برنامه ها مبتني بر ايده هاي 
برآمده از استان ها و مناطق«، »ساختار غيرمتمركز« و در 
نهايت »تفويض اختيار كامل« است اما در ايران در حوزه 
سياست گذاري هاي اشتغال صرفا  بر دو حالت نخست يعني 
»نظام متمركز« و »تصميم در مركز، اجرا در استان و محل« 
متمركز شده ايم. منصوري با اشاره به اينكه در نظام حكمراني 
بحث تخصيص منابع و بودجه حائز اهميت است گفت: وقتي 
نظام حكمراني و اجرايي كشور به صورت »نظام متمركز« 

باش��د، قطعا اولين موضوعي كه مطرح مي ش��ود، بحث 
تخصيص منابع و بودجه است، به عبارت ديگر، نظام متمركز 
در ساختار اجرايي كشورها، يك نظام بودجه محور است اما 
نكته اي كه بايد مد نظر قرار گيرد، اين است كه برنامه هاي 
عملياتي از دل ساختارهاي متمركز استخراج نمي شوند. وي 
با بيان اينكه اقتصاد كشور اشتغال محور نيست افزود: آنچه ما 
در وزارتخانه توانستيم در حوزه اصالح ساختار اجرايي انجام 
دهيم، حركت از ساختار متمركز به يك اليه باالتر يعني 
تفويض اختيارات اداري بود. همچنين ما توانستيم ساير 
دستگاه هاي اجرايي را وارد ارايه برنامه هاي توسعه اشتغال 
كنيم كه معطوف به يك ساختار صرفا متمركز نباشيم. نه 
تنها در حوزه اشتغال، ائتالفي وجود ندارد بلكه در اين حوزه 
ائتالف نخبگان سياستي نيز ديده نمي شود. منصوري با 
تشريح جريان موجود در وزارت كار پيرامون رشد اشتغال با 
رويكرد بهره وري گفت: يكي از اين برنامه ها، اجراي اقتصاد 
كالن اشتغال محور است البته در حال حاضر وزارت كار در 
تدوين سياست هاي پولي و مالي، در حوزه اشتغال نقشي 
ندارد كه به نظر مي رس��د نقش اين دستگاه بايد به شكل 
پررنگ ديده ش��ود. وي افزايش نرخ مشاركت اقتصادي را 
يكي از برنامه هاي مهم اين وزارتخانه در حوزه سياست هاي 
بازار كار عنوان كرد و گفت: عالوه بر اين، به موضوعات تأمين 
مالي اختصاصي، بيمه فراگير، سياست هاي فعال انتخابي 
در بازار كار، تمركززدايي و همچنين تقويت نهادسازي و 
ارتقاي ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد در جريان موجود 

سياست هاي اشتغال وارد شديم.

در پرداخت كمك معيشتي ها به دفعات زياد  آزمون وسع انجام مي شود
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي گف��ت: در پرداخت 
بسته حمايت معيشتي براي هر خانوار ايراني به دفعات 
زياد آزمون وس��ع انجام مي شود تا از بين جمعيت كل، 
۶0 ميليون نفري كه ش��رايط ضعيف تري نس��بت به 
ديگران دارند، مشخص ش��وند. محمد شريعتمداري 
در چهل و يكمين گردهمايي كانون هاي بازنشستگي 
آموزش و پرورش اس��تان هاي كش��ور ك��ه در تهران 
برگزار ش��د، اظهار كرد: آزمون وس��ع در ميان چندين 
روش مط��رح، عادالنه ترين روش بوده و براس��اس آن 
خانوار هاي ضعيف تر و در دهك هاي پايين تر درآمدي 

براي بسته حمايت معيشتي مشخص شدند. وي ادامه 
داد: با احتساب درصد خطا در آزمون انجام شده، قطعا 
۶0 ميليون نفري كه در اين طرح قرار گرفته و مشمول 
شده اند نس��بت به س��اير افراد جامعه كم برخوردارتر 
بوده اند. اين به معني اين نيست كه سايرين ثروتمند و 
برخودارند، بلكه نشان دهنده اين است كه بخش زيادي 
از جمعيت كشور در سطوح متوسط به پايين درآمدي 
قراردارند. او با تاكيد بر اينكه روش كنوني نسبت به ساير 
روش ها به عدالت نزديك تر است، گفت: اين آزمون به 
صورت م��داوم و هر دو ماه يك بار انجام مي ش��ود و در 

فرآيند اجرا به طور قطع درصد خطاي آن كاهش مي يابد. 
برهمين اساس هم اگر در ماه هاي آتي افرادي شامل طرح 
شوند، مجددا براي آنها بسته حمايتي فعال خواهد شد. 
شريعتمداري تصريح كرد: در حال حاضر، 11 ميليون 
و 900 هزار خانوار ايراني فاقد خودرو هس��تند و بخش 
اعظمي از جمعيت كشور مان مالك هيچ خانه و زميني 
نيستند، بنابراين اگر خانواري به هر شكل داراي خانه و 
ماشين شخصي است و درآمد او از موارد اعالم شده باالتر 
است، پس نسبت به بخش اعظم جامعه، برخوردار است، 

هرچند وضعيت بسيار خوبي هم نداشته باشند.

دولت در سال آينده بدهي خود را به صندوق هاي بازنشستگي پرداخت كند
عضو كميس��يون صنايع مجلس با بي��ان اينكه دولت 
براي همسان س��ازي حقوق بازنشس��تگان لشكري و 
كشوري در سال آينده ۶هزار ميليارد تومان اختصاص 
داده اس��ت، گفت: دولت بايد س��ال آينده بدهي هاي 
خود را ب��ه صندوق هاي بازنشس��تگي پرداخت كند. 
حميدرضا فوالدگر در گفت وگو با خانه ملت درخصوص 
همسان سازي حقوق بازنشستگان در سال آينده، گفت: 
دولت براي همسان سازي حقوق بازنشستگان لشكري 
و كش��وري در س��ال آينده مبلغ ۶هزار ميليارد تومان 
اختصاص داده اين درحالي است كه اين مبلغ در سال 
جاري 5 هزار ميليارد تومان بود بنابراين به نظر مي رسد 
گام  مناسبي نيز براي آينده برداشته شود چراكه طبق 

برنامه پنج ساله ششم همسان سازي بايد طي 5 سال 
انجام ش��ود. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي 
اس��المي افزود: احتمال افزايش منابع همسان سازي 
حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري در كميسيون 
تلفيق بودجه سال آينده با در نظر گرفتن منابعي جديد 
وجود داد. رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي 
و نظارت ب��ر اجراي اصل44 قانون اساس��ي ادامه داد: 
درخصوص همسان س��ازي حقوق مستمري بگيران 
تامين اجتماعي  نيز با الحاق بندي به اليحه بودجه، مقرر 
شد؛ دولت بدهي خود را به صندوق هاي بازنشستگي 
نيروهاي مس��لح، بازنشس��تگي تامي��ن اجتماعي و 
بازنشستگان كش��وري تسويه كند تا تامين اجتماعي 

ني��ز بتواند از اي��ن محل حقوق بازنشس��تگان خود را 
همسان سازي كنند.

عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس توضيح داد: 
تفاوت مستمري بگيران »تامين اجتماعي« با »صندوق 
بازنشستگي كش��وري« اين اس��ت كه بازنشستگان 
كش��وري  تابع قانون مديريت خدمات كشوري بوده و 
بازنشسته دولتي محسوب مي شوند و منابع مربوط به 
آنها مستقيم در قانون بودجه ميايد اما مستمري بگيران 
تامين اجتماعي غيردولتي هستند به همين دليل اگر 
دولت بدهي خود را به تامين اجتماعي پرداخت كند، 
تامين اجتماعي نيز مي تواند حقوق مستمري بگيران 

خود را افزايش داده و همسان سازي كنند



اخبار

بدهي بانك ها به بانك مركزي به ۲۰8 هزار ميليارد تومان در آبان 98 رسيد

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

74 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت بانك ها ظرف پنج ماه

نوسانات طال و ارز در بازار جهاني 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
مانده بدهي بانك ها و موسس��ات اعتب��اري به بانك 
مركزي در پايان آبان ۹۸ به ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان رس��يده كه نش��ان مي دهد 74 هزار ميليارد 
تومان ظرف مدت ۵ م��اه تير تا آبان ۹۸ به رقم قبلي 
بدهي بانك ها به بانك مركزي اضافه شده است و اين 
پرس��ش 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 دوسه سال در آينده، بايد شاهد چه نرخ 
تورمي باش��يم؟ و اين اضافه برداشت تا چه حد پايه 
پول��ي، نقدينگي، تورم، ش��اخص هاي پولي و بانكي 
و ارزي از جمل��ه بدهي دول��ت، مطالبات معوق، تراز 

عملياتي بانك ها و... را تحت تاثير قرار خواهد داد؟
به گزارش »تعادل«، براس��اس گزارش ايبنا، بدهي 
بانك ها به بانك مركزي ش��امل اصل و سود خطوط 
اعتباري، اصل و وجه التزام اضافه برداشت ها، اصل و 
كارمزد سپرده هاي بانك مركزي نزد بانك هاست كه 
اين بدهي در پايان آبان ماه سال جاري به ۲۰۸ هزار 

و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
از اين ميزان بدهي ۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان متعلق 
به بانك هاي دولتي تجاري، ۶۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد 
تومان مربوط به بانك هاي دولتي تخصصي، ۱۹ هزار 
و ۹۰۰ ميليارد تومان براي بانك هاي خصوصي شده و 
۱۲۱ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان بابت بدهي بانك هاي 

خصوصي و موسسات اعتباري است.
بر اين اس��اس بانك هاي دولتي تخصصي، بابت خط 
اعتباري دريافتي و بانك هاي خصوصي و موسسات 
اعتباري غير بانكي بابت اضافه برداش��ت، بيشترين 
بدهي را به بانك مركزي دارند. البته ۵۲۲ هزار ميليارد 
ري��ال از ۶۲۳ ه��زار ميليارد ريال خط��وط اعتباري 
بانك ه��اي دولت��ي تخصصي صرفًا مرب��وط به خط 

اعتباري مسكن مهر و متعلق به بانك مسكن است.
بخش قابل توجهي از اضافه برداشت هاي بانك هاي 
خصوصي نيز مربوط به چند بانك و موسسه اعتباري 
غيربانكي خصوصي است؛ به عنوان مثال صورت هاي 
مالي بانك س��رمايه نش��ان مي دهد كه مانده اضافه 
برداشت اين بانك در پايان شهريورماه ۹۸ به ميزان 
۱۹۱ هزار ميليارد ريال )حدود ۲٠ درصد كل اضافه 

برداشت ها( بوده است.
رشد باالي اضافه برداش��ت و بدهي بانك ها به بانك 
مركزي در آبان ۹۸، در حالي است كه بدهي بانك ها 
به بانك مركزي در خرداد ۹۸ معادل ۱۳4 هزار و ۵۵۰ 
ميليارد تومان گزارش شده بود كه برخي دليل كاهش 
آن نسبت به رقم ۱۵۰ هزار ميليارد توماني سال قبل را 
تهاتر بخشي از بدهي بانك ها با مطالبات معوق بانكي 
و طلب بانك ها از پيمانكاران طلبكار از دولت در سال 
۹7 ارزيابي كرده اند. از اين رقم بدهي ۱۳4 هزار و ۵۵۰ 
ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي، معادل 
۵4۵۰ ميليارد تومان بدهي بانك هاي دولتي، 4۶7۲۰ 
ميليارد تومان بده��ي بانك هاي تخصصي، ۸۲۳۸۰ 
ميليارد تومان بدهي بانك هاي خصوصي و موسسات 

اعتباري و بانك هاي خصوصي شده بوده است. 
براين اس��اس، مي توان دريافت ك��ه در ۵ ماهه تير تا 
آبان ۹۸، رقم قابل توجه��ي معادل 74 هزار ميليارد 
تومان به اضافه برداش��ت بانك ها يا بدهي بانك ها به 
بانك مركزي اضافه شده و ظرف پنج ماه از ۱۳4 هزار 

و ۵۵۰ ميليارد تومان به ۲۰۸ ه��زار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان رسيده و تقريبا ماهانه ۱۵ 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 برداشت كرده اند؟ و اين 
بدهي جديد كه در اين ۵ ماه ايجاد شده چقدر است 
و بابت چه اموري صرف ش��ده 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.
افزايش ح��دود 74 هزار ميليارد توم��ان كل بدهي 
بانك ها به بانك مركزي در اين پنج ماه، مي تواند داليل 
متعددي داشته باشد. دليل اول رشد بدهي دولت به 
بانك هاست كه براي طرح هاي عمراني، مسكن مهر، 
يا خريدهاي مختلف و تامين اعتبار طرح ها و پروژه ها 
و مخارج ديگر دولت، از منابع بانك ها استفاده شده و 
دولت بانك ها را مامور تامين اعتبار برخي فعاليت ها 
كرده و در نتيجه رشد بدهي دولت به بانك ها، موجب 
كمبود منابع در بانك ها شده و بانك ها نيز براي جبران 
كمبود منابع خود و رشد بدهي دولت، اضافه برداشت 

بيشتري از منابع بانك مركزي داشته اند. 
همچنين بخشي از مخارج دولت از طريق تسهيالت 
تكليفي ي��ا منابع بانك ها هزينه ش��ده كه در نهايت 
باعث رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي شده است. 
دلي��ل دوم، رش��د مطالب��ات مع��وق، افزاي��ش 
بده��ي بده��كاران بانك��ي، و مناب��ع قف��ل ش��ده 
بانك هاس��ت ك��ه باعث مي ش��ود مناب��ع بانك ها و 
 اص��ل و ف��رع تس��هيالت ب��ه موق��ع ب��ه بان��ك 
برنگردد و در نتيجه بانك ها براي پرداخت بدهي هاي 
خود و تامين منابع براي برداشت مشتريان، با كمبود 
منابع روبرو شده و در نتيجه اضافه برداشت بيشتري 
از منابع بانك مركزي داشته اند يا بخشي از نياز خود را 
از طريق بازار بين بانكي و قرض گرفتن از ساير بانك ها 

به صورت وام بين بانكي، تامين كرده اند. 
از آنج��ا كه از رق��م ۲۰۸ هزار ميلي��ارد تومان اضافه 
برداش��ت بانك ها از بانك مركزي در آبان ۹۸، حدود 
۵۲ هزار ميليارد تومان مربوط به مسكن مهر است، در 
نتيجه چنين منابع بزرگي از بدهي دولت به بانك ها 
نشان مي دهد كه نقش مخارج دولت در افزايش اضافه 
برداش��ت بانك ها از بانك مركزي زياد بوده و با رشد 
بدهي دولت به بانك ها، اضافه برداشت بانك ها از بانك 

مركزي نيز بيشتر شده است. 

دولت عالوه بر مناب��ع بانك هاي تخصصي مانند ۵۲ 
هزار ميليارد تومان تسهيالت مسكن مهر كه تبديل 
ب��ه اضافه برداش��ت از بانك مركزي ش��ده، از منابع 
بانك هاي خصوصي ش��ده و خصوصي نيز اس��تفاده 
مي كن��د. از جمله بانك هاي خصوصي ش��ده حدود 
۲۰ هزار ميليارد تومان اضافه برداشت داشته اند كه 
بخشي از اين اضافه برداشت، متاثر از رشد بدهي دولت 
به بانك هاي خصوصي ش��ده مانند تجارت، صادرات 
و ملت است. به عبارت ديگر، در حال حاضر، نزديك 
به ۲۰ هزار ميليارد تومان اضافه برداش��ت مربوط به 
بانك هاي خصوصي شده است كه قبال دولتي بوده اند 
و هنوز س��هام دولتي دارند و در نتيجه دولت از منابع 

و عملكرد آنها براي امور مورد نظر استفاده مي كند.
 همچنين ۱۲۱ هزار ميليارد تومان اضافه برداش��ت 
بانك ها از بانك مركزي، مربوط به بانك هاي خصوصي 
و موسسات اعتباري اس��ت كه در اين مورد، عالوه بر 
مخارج دولت و رشد بدهي دولت به بانك ها، موضوع 
عملكرد بانك هاي خصوصي نيز مطرح اس��ت و رشد 
مطالبات معوق در اين بانك ها موضوعي است كه عمال 
باعث كمبود منابع در برخي بانك ها شده و بدهكاران 
بزرگ بانكي عمدتا رقم قابل توجهي از منابع و مطالبات 
معوق اين بانك ها را به موقع باز پرداخت نكرده اند.   در 

نتيجه اين بانك ها يا از طريق اضافه برداشت از بانك 
مركزي يا از طريق ب��ازار بين بانكي و قرض گرفتن از 
س��اير بانك هايي كه مازاد منابع دارند، نياز و كمبود 
خ��ود را برطرف مي كنند و اين موض��وع نيز در عمل 
باعث رش��د خلق پول، رش��د ضريب فزاينده يا تكاثر 
پولي شده و نقدينگي و سپرده هاي بانكي كشور را به 
بيش از ۲۱۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش داده است. 
از رق��م ۱۲۱ هزار ميليارد تومان��ي بدهي بانك هاي 
خصوصي و موسس��ات اعتباري به بان��ك مركزي، 
حدود ۱۹ هزار ميليارد تومان آن تنها مربوط به بانك 
سرمايه اس��ت و بانك هايي مانند بانك سرمايه كه با 
كمبود منابع مواجه هس��تند، بدهي قابل توجهي به 
بانك مركزي دارند. از سوي ديگر، بانك هاي خصوصي 
و خصوصي ش��ده در س��ال هاي اخير از طريق بازار 
بين بانكي براي تامين منابع و كس��ري خود استفاده 
كرده اند و در نتيجه خلق پول توسط بانك ها در اقتصاد 
كش��ور و افزايش مخارج دولت و بانك ها در اين دوره 
افزايش يافته و بر رش��د اعتبارات بين بانكي و قرض 
گرفتن از ساير بانك ها اثر گذار بوده و ضريب فزاينده 
نيز از عدد 4 در دولت احمدي ن��ژاد به باالي 7.۶ در 

سال هاي اخير رسيده است. 
براساس آخرين ارقام بازار بين بانكي، ميزان اعتبارات 
يا قرض هايي كه بانك هاي با كمبود منابع از س��اير 
بانك هاي داراي مازاد منابع، به صورت وام هاي عمدتا 
يك هفته اي و با نرخ ۱۸ درصد دريافت كرده اند بيش 
از ۶4۰۰ هزار ميليارد تومان در س��ال بوده است كه 
نشان مي دهد بانك ها عالوه بر اضافه برداشت از منابع 
بانك مركزي، از منابع ساير بانك ها نيز با ارقام عظيمي 

استفاده كرده و قرض گرفته اند. 
نكته قابل توجه در اين زمينه، اين پرس��ش اساسي 
است كه رشد اضافه برداشت 74 هزار ميليارد توماني 
در اين ۵ ماه، با چه برخوردي از س��وي بانك مركزي 
مواجه ش��ده اس��ت آيا مانند س��ال هاي قبل با نرخ 
جريمه ۳4 درصدي مواجه شده اند يا مانند دوره هاي 
اخير تبديل به خط اعتباري ۱۸ درصدي شده است 
و عمال بانك مركزي اين رقم را بابت طرح هاي دولت 
يا مصوبات دولت و شوراي پول و اعتبار و... به بانك ها 
به خصوص بانك هاي خصوصي با ۱۲۱ هزار ميليارد 

تومان اضافه برداشت، وام داده است؟
پرس��ش بعدي اين اس��ت، كه رقم بزرگ ۲۰۸ هزار 
ميليارد توماني اضافه برداشت، آيا قرار است به صورت 
باز پرداخت اصل و فرع يك وام كوتاه مدت يا بلندمدت 
به بانك مركزي بازگردد ي��ا به صورت تهاتر با بدهي 

دولت به بانك ها تسويه خواهد شد؟
نكته ديگر اين است، كه رشد اضافه برداشت بانك ها 
از بان��ك مركزي، به خصوص رق��م ۵۸ هزار ميليارد 
توماني افزايش بدهي بانك هاي خصوصي و موسسات 
اعتباري به بان��ك مركزي، در چ��ه زمينه اي صرف 
ش��ده و بانك هاي كش��ور، 74 هزار ميلي��ارد تومان 
اضافه برداش��ت از بانك مركزي باب��ت چه مواردي 
صرف كرده اند، چه مقدار صرف امور عمراني، مخارج 
دولت و تس��هيالت تكليفي بوده و بدهي دولت را به 
چه رقمي افزايش داده و چه ميزان از اين رقم، صرف 
كمبود منابع بانك ها به دليل رش��د مطالبات معوق، 
بدهي بدهكاران بزرگ بانكي و... شده است و اكنون 
وضعيت تراز مالي بانك ها با اين رقم اضافه برداش��ت 

چگونه است؟ 

گروه بانك و بيمه| 
روز چهارشنبه ۲۵ دي ماه ۹۸ در بازارهاي جهاني نرخ 
اون��س طال با ۸ دالر افزايش نس��بت به روز سه ش��نبه 
۱۵۵۲ دالر اعالم شد. در بازار آزاد نيز قيمت دالر در روز 

چهارشنبه بين ۱۳۵۵۰ تا ۱۳۶۳۰ تومان رسيد.
 روز چهارشنبه بهاي خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي 
بانكي ۱۳ هزار تومان و فروش آن ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان 
ب��ود، نرخ خريد هر يورو نيز ۱4 هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ 
فروش آن ۱4 هزار و 7۰۰ تومان درج ش��د. همچنين 
بانك ها تا سقف ۱۰۰۰ يورو به مسافران كشورهاي غير 
همسايه ارز مسافرتي ارايه مي كنند كه قيمت اين ارز نيز 
در حال حاضر با احتساب كارمزد بانك مركزي و بانك ها، 

حدود ۱4 هزار و ۹۰۰ تومان است.
به گزارش »تعادل«، در سامانه سنا نرخ لحظه اي قيمت 
خريد دالر ۱۳ هزار تومان و قيمت فروش آن ۱۳ هزار و 
۱۰۰ تومان اعالم شد همچنين نرخ لحظه اي هر يورو ۱4 
هزار و ۶۰۰ تومان خريداري و به قيمت ۱4 هزار و 7۰۰ 
تومان به فروش رسيده است سامانه سنا نيز نرخ ميانگين 
ارز براي روز سه ش��نبه ۲4 دي ۹۸ را براي دالر ۱۲ هزار 
و ۹۸۹ تومان، يورو ۱4 هزار و ۵۹۲ تومان، پوند انگليس 
۱7 هزار و ۶ توم��ان، درهم امارات ۳ هزار و ۶۱۵ تومان، 
لير تركيه ۲ ه��زار و ۳۱۶ تومان و يوآن چين يك هزار و 

۹۱۸ تومان اعالم كرد.
با اعالم اونس طالي جهاني به قيمت ۱۵۵۲ دالر و دالر 
آزاد به نرخ ۱۳ هزار و ۶۳۰ تومان در بازار آزاد، طال و سكه با 
افزايش قيمت مواجه شدند بر اين اساس مظنه يك مثقال 
طالي آب شده ۱7 عيار ۲ ميليون و ۱۵۶ هزار تومان، هر 
گرم طال ۱۸ عيار 4۹7 هزار و 7۰۰ تومان، س��كه طرح 
جديد 4 ميليون و ۹۱۵ هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون 
و ۸۶۰ هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون 4۵۰ هزار تومان 
ربع سكه يك ميليون و 4۵۰ هزار تومان و سكه گرمي 

نيز ۹۳۰ هزار تومان معامله شد
بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 
۲۳ ارز مانند يورو كاهش و قيمت ۱۲ واحد پولي ديگر 
مانند پوند افزايش يافت؛ نرخ دالر و ۱۱ ارز ديگر نيز ثابت 

ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
»چهارشنبه ۲۵ دي ماه ۹۸« 4۲ هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس ۵4 هزار و 7۲۳ ريال و هر يورو 

نيز 4۶ هزار و 7۶۱ ريال ارزش گذاري شد.

 ادامه صعود دالر در بازارهاي جهاني
از سوي ديگر، ش��اخص دالر در بازارهاي جهاني كماكان 
در حال پيشروي اس��ت. به گزارش رويترز، انتظار مي رود 
تا س��رانجام پس از هف��ده ماه جنگ تج��اري، دو اقتصاد 
بزرگ جهان تا پايان اين هفته بر س��ر امضاي فاز نخست 
توافق تجاري به يك جمع بندي واحد برسند. قرار است تا 
نخست وزير چين براي اين كار راهي واشنگتن شود و استيون 
منوچين، وزير خزانه داري امريكا از گفت وگوي خود با طرف 
چيني خبر داده است. يك منبع آگاه به رويترز گفته است 
كه چين متعهد شده واردات خود از امريكا را تا ۸۰ ميليارد 

دالر بيشتر كند.
با اين حال در منطقه خاورميانه اگر چه از شدت تنش ها به 
ميزان قابل توجهي كاسته شده است اما برخي ريسك ها 
هنوز به قوت خود باقي مانده اند. شينزو آبه، نخست وزير ژاپن 
در ديدار با محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي بر 
مصمم بودن كشورش به ارسال نيروي نظامي به خليج فارس 
تاكيد كرده و پارلمان ژاپن نيز با اختصاص بودجه براي تامين 
مالي اين كار موافقت كرده است. ري آتريل، تحليلگر بازار ارز 
در بانك ملي استراليا گفت: معامله گران منتظر روشن شدن 
ابعاد توافق تجاري هستند، هر چند دليلي وجود ندارد كه 

موقعيت دالر در برابر ارزهاي امن تضعيف شود.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با افزايش ۰.۱ 
درصدي نسبت به روز قبل و در سطح ۹7.۱۰واحد بسته 
ش��د. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل ۱.۰۳۳۲ دالر 

اعالم شد.
روابط امريكا با اروپا نيز بر سر مسائل تجاري كماكان متشنج 
است و پس از تحريم پروژه انتقال گاز روسيه به آلمان توسط 
امريكا، تنش ها بين متحدان دو سوي اقيانوس اطلس شدت 
گرفته و آلمان از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواسته است 

با هم يك س��پر دفاعي در برابر تحريم ها تشكيل دهند. از 
سوي ديگر نيز فرانس��ه امريكا را تهديد كرده است كه در 
صورت عملي شدن افزايش تعرفه ها، پرونده را به سازمان 
تجارت جهاني خواهد برد. برونو لو مر، وزير دارايي فرانسه با 
غيرمنطقي خواندن مواضع امريكا خواهان بازگشت به ميز 

مذاكره شده است.
 جوليان امانوئل، استراتژيس��ت ارش��د ارزي در موسسه 
» بي تي جي« گفت: نگاه معامله گران اكنون به خاورميانه و 
چين دوخته شده است. در خصوص چين اطمينان خاطر 
بيشتري وجود دارد و احتماال به دنبال امضاي فاز نخست 
توافق تجاري، رشد اقتصادي اين كشور تقويت خواهد شد.

در آخرين دور از معامالت، پوند ب��ا ريزش ۰.۰7 درصدي 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۰۳۰ دالر مبادله شد. 
يورو نيز براي سومين روز متوالي نزولي شد و به ۱.۱۱۲۹ دالر 
رسيد. همچنين هر دالر امريكا به ۱.۳۰۵۹ دالر كانادا كاهش 
يافت. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي ۱.۳47۶ 

دالر سنگاپور مبادله شد.
تحوالت انگليس نشان مي دهد كه بايد منتظر اتخاذ موضع 
سرسختانه تر از طرف لندن در برابر بروكسل به دنبال پيروزي 
تاريخي محافظه كاران در انتخابات بود. احتماال انگليس 
خواهان گرفتن امتيازات بيشتري از اتحاديه اروپا در خصوص 
توافقات تجاري، بانكي و گمركي خواهد شد. مجلس جديد 
انگليس با اكثريت قاطع آرا به اليحه دولت براي ترك اتحاديه 
اروپا تا ۳۱ ژانويه سال  آينده راي مثبت داد تا برگزيت يك 
گام بزرگ به سرانجام خود نزديك شود. با اين حال برخي 
از مسووالن اروپايي نسبت به طوالني شدن دوران گذار در 

صورت تغيير موضع انگليس هشدار داده اند.
اورسال فون در لين، رييس كميسيون اروپا با تغيير موضعي 
آشكار گفته اس��ت كه اتحاديه اروپا ش��ايد مهلت زماني 
مذاك��رات با انگليس را تمديد كن��د. موضع گيري جديد 
مقامات مالي و دارايي انگليس نيز نشان مي دهد كه بودجه 
س��ال ۲۰۲۰ متمركز بر تقويت زيرس��اخت ها و افزايش 
هزينه هاي دولتي در بخش هاي آموزشي و درماني خواهد 
بود كه به معناي در نظر گرفتن يك دوره گذار طوالني براي 

برگزيت خواهد بود.

در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با ۰.۱ 
درصد كاهش به ۱۰۹.۹4۹۲ين رس��يد. در برابر همتاي 
اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.44۹۲ دالر مبادله 
ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.۸۶۶ يوان چين 

اعالم شد.

   روند صعودي طال از سرگرفته شد
همچنين، قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني 
تحت تاثير ترديد سرمايه گذاران پيرامون كارآمدي فاز اول 

توافق تجاري امريكا و چين، افزايش پيدا كرد.
به گزارش ايس��نا، ه��ر اونس طال براي تحوي��ل فوري در 
معامالت روز جاري بازار سنگاپور ۰.۳ درصد افزايش پيدا 
كرد و به ۱۵۵۱ دالر و ۳۸ سنت رسيد. بهاي معامالت اين 
بازار روز گذشته به پايين ترين حد در دو هفته اخير سقوط 
كرده بود. در ب��ازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال ۰.۵ 

درصد افزايش يافت و به ۱۵۵۲ دالر و ۳۰ سنت رسيد.
استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا، يك روز پيش از 
امضاي سند توافق ميان واشنگتن و پكن، اعالم كرد تا زمان 
تكميل فاز دوم توافق تجاري، امري��كا تعرفه هاي واردات 
روي كاالهاي چيني را حفظ خواهد كرد و تنها در صورت 
پيشرفت سريع دو كشور براي انعقاد فاز دوم توافق تجاري، 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا ممكن اس��ت كاهش 
بيشتر تعرفه ها را در نظر بگيرد.حفظ تعرفه ها ممكن است 
مزاياي اقتصادي فاز اول توافق تجاري را براي چين كاهش 

دهد زيرا دسترسي اين كشور به دومين بازار تجاري اش را 
محدود مي كند.به گفته وارن پاترسون، تحليلگر شركت 
ING، گزارش هايي كه شب گذشته در خصوص عدم تغيير 
تعرفه هاي فعلي امريكا روي واردات كاالهاي چيني حداقل 
تا پس از انتخابات اين كش��ور منتشر شد، بازارها را اندكي 
متالطم كرد و اين موضوع از قيمت طال پش��تيباني كرد. 
قيمت طال سال ميالدي گذشته تحت تاثير مناقشه تجاري 

امريكا و چين ۱۸ درصد رشد داشت.
عامل ديگري كه از رش��د قيمت طال حماي��ت كرد، افت 

بازارهاي سهام آسيا تحت تاثير اظهارات منوچين بود.
بر اساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران مشتاقانه منتظر 
جزيي��ات ف��از اول توافق تجاري با چين هس��تند كه روز 
چهارشنبه منتشر خواهد شد و تنها يك ضميمه در خصوص 
جزييات كاالها و خدماتي كه قرار است چين خريداري كند، 
محرمانه خواهد ماند.يك منبع آگاه روز سه شنبه به رويترز 
گفت: چين در راستاي آتش بس تجاري متعهد شده است 
در دو سال آينده ۸۰ ميليارد دالر بيشتر كاالهاي ساخت 
امريكا را خريداري كند اما برخي از كارشناسان تجاري امريكا 
درباره امكان تحقق اين ميزان خريد بدبيني دارند.در بازار 
ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي تحويل فوري 
با ۰.۲ درصد افزايش، به ركورد ۲۲۰4 دالر و ۲۹ سنت صعود 
كرد. هر اونس نقره براي تحويل فوري با ۰.۳ درصد افزايش، 
به ۱7 دالر و ۸۳ سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل 
فوري با ۰.۶ درصد افزايش، به ۹۸۹ دالر و سه سنت رسيد.
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 اجراي راي دادگاه نيويورك 
و توقيف اموال ايران رد شد

درخواست خواهان هاي امريكايي در مورد شناسايي و 
اجراي راي دادگاه نيويورك در ايتاليا، رد شد.

 به گزارش تعادل، پس از آنكه ورثه برخي از قربانيان 
حادثه ۱۱ سپتامبر )هاوليش و ديگران( با تحريك 
دولت امريكا در س��ال ۲۰۱۱ موفق ب��ه اخذ راي از 
دادگاهي در نيويورك به محكوميت دولت ج.ا.ايران 
و بانك مركزي ش��دند، در تاري��خ۲4 ژانويه۲۰۱۸ 
دادخواستي را به خواسته شناس��ايي و اجراي راي 
دادگاه امريكايي و توقيف اموال و دارايي بانك مركزي 
به ميزان ۵ ميليارد و ۹۹۰ ميليون و ۸7۶ هزار و ۶۹۶ 

دالر امريكا، نزد محاكم كشور ايتاليا مطرح كردند.
دادگاه ايتاليايي در ابتدا در تاريخ ۱4 ژوئن۲۰۱۸ با 
صدور قراري، دستور توقيف اموال بانك مركزي به 

ميزان مبلغ خواسته در قلمروي ايتاليا را صادر كرد.
س��پس بانك مركزي ايران با اس��تفاده از خدمات 
وكالي خبره محلي نس��بت به تجديد نظرخواهي 
از راي مذك��ور اقدام و متعاقب��ا دادگاه تجديدنظر 
رم با صدور راي��ي در تاريخ ۱۰ اكتبر ۲۰۱۸، ضمن 
پذيرش اعتراض، از قرار مذكور رفع اثر كرد.خواهان ها 
مج��ددا براي توقيف اموال اين بانك، دادخواس��ت 
جديدي به دادگاه ارايه ولي دادگاه رسيدگي كننده 
به دعوي با صدور راي در تاري��خ ۱7 آوريل ۲۰۱۹، 
خواسته خواهان ها را رد كرد. اين راي مورد اعتراض 
خواهان هاي پرون��ده هاوليش ق��رار گرفت كه در 
مرحله تجديدنظر نيز دادگاه در تاريخ جمعه دهم 
ژانوي��ه ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهيت دعوا، اعتراض 
خواهان ها را مورد پذيرش قرار نداد و به اين ترتيب 
موفقيت ديگري در اين پرونده براي ايران حاصل شد.

 شفاف سازي نظام بانكي 
در نحوه تسهيالت دهي

عضو كميسيون اقتصادي مجلس بر شفاف سازي 
عملكرد بانك ها در حوزه تسهيالت دهي تاكيد كرد.

محمود ش��كري در گفت وگو ب��ا ايِبنا با اش��اره به 
عملكرد شبكه بانكي در حوزه تسهيالت دهي، گفت: 
تقسيم بندي سهم تسهيالت مشخص بوده و بانك ها 
بايد به قوانين در اين حوزه توجه كنند. نماينده مردم 
تالش در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه طبق 
قانون ۵7 درصد سهم تسهيالت بانكي بايد به بخش 
صنعت اختصاص يابد، افزود: حدود ۳۰ درصد براي 
خدمات و مابقي منابع نيز براي ساير امور بايد هزينه 
شود.وي با تاكيد بر اينكه عمل به اين قانون در حوزه 
تسهيالت دهي عالوه بر ايجاد شفافيت كافي مي تواند 
مشكالت بسياري از بخش ها را نيز حل كند، تصريح 
كرد: مطالبه ما از بانك مركزي ارايه گزارش عملكرد 
شبكه بانكي در حوزه تسهيالت دهي بوده تا ميزان 
رعايت و اجراي قانون در اين حوزه مش��خص شود.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه پس 
از دريافت گزارش عملكرد شبكه بانكي در خصوص 
تسهيالت دهي به موضوع سخت گيري در دريافت 
وثيقه ها نيز ورود خواهيم داشت، گفت: بايد با چنين 

مطالباتي شفافيت عملكرد بانكي را رقم بزنيم.
وي ادامه داد: بانك ها بايد براي ارايه چنين آمارهايي 
با يكديگر رقابت داش��ته باش��ند ك��ه نتيجه آن 
مي تواند بهبود نسبي شرايط شود. عضو كميسيون 
 اقتصادي مجلس، با تاكيد بر اينكه بانك ها با رعايت 
تقسيم بندي هاي قانوني در حوزه تسهيالت دهي 
به نوعي در رشد اقتصادي سهيم مي شوند، يادآور 
شد: با مطالبه گزارش دهي شبكه بانكي در خصوص 
عملكردها سعي در شفافيت فعاليت ها و در نتيجه 

افزايش رضايت مندي مردم داريم.

 وصول مطالبات بايد 
در اولويت صنعت بيمه باشد

رييس كل بيمه مركزي تاكيد كرد كه وصول مطالبات 
صنعت بيمه بايد در اولويت مسائل مديريتي قرار بگيرد 

و در فرآيند پيگيري آن تسريع شود.
به گ��زارش روابط عمومي بيم��ه مركزي، غالمرضا 
سليماني كه در نشست ويژه شوراي عمومي سنديكاي 
بيمه گران ايران سخن مي گفت، با اعالم اين مطلب 
اف��زود: افزايش س��طح ارزش افزوده س��رمايه هاي 
صنعت بيمه به تالش براي جذب پرتفوي بيش��تر و 
همچنين وصول مطالبات معوقه آن بس��تگي دارد.

وي با تش��ريح آخرين آمار عملكرد صنعت بيمه در 
س��ال جاري ميزان پرتفوي اين صنعت را در ۹ ماهه 
اخير، چهل و پنج هزار ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: 
خوشبختانه صنعت بيمه به افق هاي پيش بيني شده 
خود دست يافته، اما با توجه به ظرفيت هاي اين صنعت 
اميدوارم اين رقم تا سال ۱4۰۰ به يكصد و پنجاه هزار 
ميليارد تومان نزديك شود.رييس شوراي عالي بيمه 
با برش��مردن ظرفيت هاي متن��وع صنعت بيمه در 
شكوفايي اقتصاد كشور، خاطرنشان كرد: صنعت بيمه 
بايد در معادالت كالن اقتصادي با قدرت بيش��تري 
وارد شود و نقش آفريني كند.وي با ابراز خرسندي از 
همدلي و همگرايي اعضاي سنديكاي بيمه گران ايران 
براي رسيدن به اهداف مشترك به نقش نظارتي بيمه 
مركزي اشاره كرد و گفت: حذف تعرفه ها گام مهمي 
در مسير خصوصي سازي است، هر چند با نظارت دقيق 
بر نرخ و شرايط شركت هاي بيمه اجازه نمي دهيم اين 
صنعت دچار مشكل شود.سليماني با تاكيد بر لزوم 
نهادينه سازي نظام خودكنترلي در شركت هاي بيمه، 
اظهار داشت: استقرار داشبورد مديريتي در صنعت 
بيمه، نهاد ناظر و شركت هاي بيمه اي از مفيدترين 
ابزار نظارتي به شمار مي رود كه رصد آخرين وضعيت 
اين صنعت را آسان كرده است.وي ادامه داد: موضوع 
صدور آنالين بيمه نامه ها نيز يك مساله حياتي است 
كه شركت هاي بيمه بايد با جديت در اين مسير حركت 
كنند.او در پايان، حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در 
نشست شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران را 
نش��انه توجه وي و وزارتخانه متبوع به امر بيمه گري 
دانس��ت و ابراز اميدواري كرد تا نقش اين صنعت در 

اقتصاد كالن كشور افزايش يابد.
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رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

همزمان با 111 ميليارد دالري شدن بازار سرمايه  بررسي شد

شاخص بورس در يك قدمي كانال 400 هزار واحدي
گروه بورس|

شاخص بورس تهران روز گذشته نيز به رشد خود ادامه 
داد و با رس��يدن به س��طح 399 هزار و 445 واحدي 
توانست بيش از پيش به فتح ابركانال 400 هزار واحدي 
نزديك تر ش��د. اين صعود 3 هزار و 532 واحدي كه از 
رشد قيمت در نمادهاي مختلفي نظير شيميايي ها، 
خودرويي ها و بانكي ها ناشي مي شد در نهايت به ميزان 
0.89 درصد به ارزش بورس تهران افزود و بهاي تمامي 
نمادهاي مورد داد و س��تد در آن را از هزار و 456 هزار 
ميليارد تومان فراتر برد. در فرابورس نيز ارزش بازارهاي 
اول و دوم از 294 ه��زار ميليارد توم��ان فراتر رفت. به 
موجب رشد قيمت ها در اين بازار شاخص كل فرابورس 
نيز در پايان معامالت چهارشنبه 16 واحد رشد كرد و 

اين نماگر را به سطح 5 هزار و 110 واحد رساند. 

 پيشتازي دالري بازار زير سايه تورم
با توجه به آنكه طي روز گذش��ته بهاي هر دالر امريكا 
در بازار رس��مي ارز، 13 هزار و 100 تومان بوده است، 
مي توان اينطور استنباط كرد كه با توجه به ارزش ريالي 
قيمت ها در بورس تهران براي نخستين بار در چند سال 
گذشته و پس از ركورد سال هاي 93 و 94، 111 ميليارد 
دالري شده است. اين در حالي است كه ارزش بورس 
تهران حتي با دالر 4 هزار و 850 توماني اسفندماه سال 
96 نيز ارزش بازار از 79 ميليارد دالر فراتر نرفته است. بنا 
بر اين مي توان گفت كه پس از مدت ها بازار شاهد ثبت 
ركوردي است كه اگرچه براي اولين بار رخ نداده است، 
با اين حال تكرار آن پس از يك دوره چند ساله نشان از 

رونق قابل توجه بورس تهران دارد.
 البته اين نكته را نيز نيايد از نظر دور داشت كه ارزش بازار 
يادشده در اوج صعود تورمي سال 92 از 147 ميليارد 
دالر نيز فراتر رفته است و همين امر سبب مي شود تا با 
ركورد تاريخي ارزش دالري بورس در آن سال همچنان 

اختالفي معنا دار وجود داشته باشد. 

 پيشروي در سراب
به هر روي حتي اگر قيمت دالري نمادها نيز همچنان با 
آنچه كه در سال 92 اتفاق افتاد، اختالفي جدي داشته 
باشند، بازهم نمي توان گفت كه بهاي سهام در بسياري 
از نمادها وارد محدوده حبابي نشده است. همانطور كه 
در روزهاي اخير بس��ياري از كارشناسان بر آن اذعان 
داشته اند، حداقل در ميان بخش بزرگي از نمادهاي بازار 

كه حجم چنداني نيز ندارند قيمت ها مدت هاست كه از 
ارزش بنيادي خود فراتر رفته اند. چنين امري سبب شده 
تا بسياري نسبت به آنچه   سرمايه گذاري بدون تحليل 
مي نامند هشدار دهند و حتي متوليان بازار نيز با ارسال 
پيامك به فعاالن بازار سرمايه لزوم افزايش دانش مالي 

را به سرمايه گذاران گوشزد كنند. 

 گرماي افزايش سرمايه در سرماي زمستان
از تحليل ها كه بگذريم شايد بتوان مهم ترين خبر هفته 
جاري را قطعي شدن افزايش سرمايه شركت ها از محل 
تجديد ارزيابي دارايي ها دانست. در روزهاي اخير معاون 
اول رييس جمهور آيين نامه اجرايي افزايش سرمايه از 
محل تجديد ارزيابي دارايي شركت ها را ابالغ كرد. ابالغ 
اين آينن نامه كه بازار مدت ها بود انتظار آن را مي كشيد 
سبب شد تا خوشبيني به رشد قيمت ها از اين طريق 
نيز جاني تازه بگيرد و شاهد صف خريد شدن نمادهايي 
همچون »اخابر« باش��يم. بر اين اس��اس بس��ياري از 
ش��ركت هاي فعال در بازار سرمايه مي توانند به شرط 
آنكه 5 سال از آخرين افزايش سرمايه آنها از اين محل 

گذشته باشد، اقدام به افزايش سرمايه كنند.
الزم به توضيح است كه اين افزايش سرمايه ها بر اساس 
اصالح ماده 10 آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 149 
اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم قابل اعمال شده 
اس��ت. بايد توجه داشت كه تغييرات ياد شده با اتكا به 
اصل 138 قانون اساسي انجام شده و ارتباطي با افزايش 
سرمايه موضوع ماده 141 قانون تجارت ندارد. بر اساس 
ماده ياد شده تنها شركت هايي مي توانستند به صورت 
معاف از ماليات اقدام به افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي دارايي ها كنند كه زيان انباشته آنها بيش از 50 

درصد سرمايه ثبت شده باشد. 
 بن��ا ب��ر گفت��ه بس��ياري از كارشناس��ان، آنچه در 
سرمايه گذاري ها بايد به شدت مورد توجه قرار بگيرد 
ارزش فعلي شركت هايي است كه ممكن است موضوع 
افزايش سرمايه از تغييرات جديد باشند، چراكه تاكنون 
قيمت بسياري از شركت ها مشمول، آنچنان افزايش 
يافته كه حتي افزايش ارزش اس��مي دارايي هاي آنها 
نيز نمي تواند پوش��ش دهنده قيمت فعلي سهام آنها 
باشد. با اين حال به نظر مي رسد كه بازار توجه چنداني 
به اين مسائل ندارد و با دلگرمي بر شايعات و اما و اگرها 
همچنان به تزريق نقدينگي در نمادهاي مورد بحث 
ادامه مي دهد. چنين امري سبب شده تا در سايه نبود 

ديدگاه تحليلي، اهداف قيمت��ي بازار آنچنان كه بايد 
قابل ارزيابي نباشند و نتوان به راحتي جهت تقاضا را در 

روزهاي پيش رو ارزيابي كرد. 
به همين منظور يك كارشناس بازار سرمايه پيش بيني 
كرد كه روند ميان مدت بازار به ش��رط وجود عواملي 
همچون پايداري آرامش و نبود ريسك بزرگ يا بحران، 

صعودي بماند.
به گزارش ايرنا، نويد قدوسي با بيان اينكه روند منفي 
معامالت در بازار هفته گذشته، به دليل ايجاد فضاي 
نگراني و ترديد مبني بر احتمال درگيري نظامي بين 
ايران و امريكا بود، افزود: بع��د از حمله نظامي ايران و 
عدم واكنش از سوي طرف مقابل، چنين برداشتي بين 
سرمايه گذاران ايجاد شد كه تقابل نظامي بين دو كشور 
و ريسكي كه بر بازار سرمايه سايه انداخته بود به پايان 
رسيده و اين موضوع از قبل پيش بيني شده بود كه بازار 
به روند گذشته خود بازگردد.قدوسي خاطرنشان كرد: 

رشد چند روز گذشته بازار ناشي از رفع نگراني درگيري 
نظامي بود كه باعث شد تا بازار بتواند روز گذشته ركورد 

قبلي شاخص بورس را بشكند.
اين كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه بازار بايد به 
سمت تعادل پيش رود، افزود: اكنون جو متعادلي در 
بازار حاكم شده و به نظر مي رسد روند ميان مدت بازار 
به شرط برقراري آرامش و نبود ريسك بزرگ و بحران 
با ش��يب ماليم صعودي باقي بماند، اما به اندازه رشد 

هيجاني چند روز نخست هفته جاري نخواهد بود.
وي در پاسخ به اين سوال كه شاخص بورس چه زماني 
به كانال 400 هزار واحد ورود خواهد كرد، افزود: ورود 
ش��اخص بورس به كانال 400 هزار واح��د از چندان 
اهميتي برخوردار نيس��ت اين موضوع فقط از جنبه 
رواني مهم اس��ت و نمي تواند به عنوان مالك مهمي 
براي سرمايه گذاري تلقي شود.قدوسي اظهار داشت: 
سرمايه گذاري كه اعتقاد به رشد ميان مدت بازار دارد 

نوسان 15 هزار واحدي شاخص بورس نبايد براي اين 
فرد اهميت داشته باشد.

اي��ن كارش��ناس بازار س��رمايه پيش��نهاد خ��ود به 
سرمايه گذاران را اينگونه بيان كرد: افرادي كه به دنبال 
ورود سرمايه هاي خود به بورس هستند بايد خريد خود 
را در روز منفي و به دور از هيجان انجام دهند همچنين 
كمي صبور باش��ند تا بازدهي مناسبي كه بازار بايد به 

دستشان برساند را كسب كنند.
وي به تاثير افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي بر 
روند بازار اشاره و بيان كرد: تجديد ارزيابي در برخي از 
گروه ها مانند بيمه، بانك و خودرو موثر است و محرك 

رشد قيمت ها در گروه هاي اعالم شده خواهد بود.
 نويد قدوسي خاطرنشان كرد: تاثير افرايش سرمايه از 
چهارشنبه هفته گذشته در بازار ديده شده و همچنان 
ه��م ادامه دارد زيرا براي س��هم هايي كه ش��امل اين 
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 مجوز افزايش سرمايه »شبريز« صادر شد: 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش سرمايه 
157 درصدي شركت پااليش نفت تبريز از محل 

اندوخته طرح و توسعه موافقت كرد.
به گزارش س��نا، افزايش س��رمايه 6 هزار و 115 
ميليارد و 789 ميليون ريالي شركت پااليش نفت 
تبريز از مبلغ 2 هزار و 884 ميليارد و 211 ميليون 
ريال به مبلغ 7 هزار ميليارد ريال از محل اندوخته 
طرح و توسعه از سوي سازمان بورس بالمانع اعالم 
شد.افزايش سرمايه ش��ركت پااليش نفت تبريز 
به منظور اصالح س��اختار مالي و جبران مخارج 
سرمايه اي انجام خواهد بود.بر اساس اين گزارش، 
انجام افزايش سرمايه »شبريز« حداكثر تا 60 روز 
پس از تاريخ اين مجوز امكان پذير خواهد بود. عدم 
انجام افزايش سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال 
اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد 

از اين سازمان خواهد بود.

 پيشنهاد افزايش س�رمايه ۳۱۴ درصدي 
»چكاپا«:  هيات مديره گروه صنايع كاغذ پارس 
پيشنهاد افزايش سرمايه 7 هزار و 202 ميليارد و 
561 ميليون ريالي، معادل 314 درصد سرمايه اين 
شركت را به مجمع عمومي فوق العاده اين شركت 
پيشنهاد داد.گروه صنايع كاغذ پارس عنوان كرده 
است افزايش سرمايه از مبلغ 2 هزار و 355 ميليارد 
و 596 ميليون ريال به 9 هزار و 758 ميليارد و 157 
ميليون ريال دارد.بر اساس اين گزارش، افزايش 
س��رمايه »چكاپا« از محل م��ازاد تجديد ارزيابي 
دارايي ها به منظور اصالح ساختار مالي كه در تاريخ 
24 دي ماه 1398 به تصويب هيات مديره رسيده و 
جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال 

شده، خواهد بود.
بديهي است انجام افزايش سرمايه ياد شده منوط 
به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب 
مجمع عمومي فوق العاده است و در اين خصوص 

اطالع رساني خواهد شد.

 سرمايه »حريل« افزايش مي يابد:  سازمان 
بورس و اوراق بهادار با افزايش سرمايه 70 درصدي 
شركت ريل پرداز سير از محل مازاد تجديد ارزيابي 

دارايي ها موافقت كرد.
افزايش سرمايه يك هزار و 364 ميليارد و 962 
ميليون ريالي شركت ريل پرداز سير از مبلغ يك 
ه��زار و 690 ميليارد ريال به مبلغ 3 هزار و 324 
ميليارد و 962 ميليون ريال از محل مازاد تجديد 
ارزيابي دارايي ها از سوي سازمان بورس بالمانع 
اعالم شد. افزايش سرمايه شركت ريل پرداز سير 
به منظور اصالح س��اختار مالي در اجراي مفاد 
ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و 
خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني )مصوب 
15 اردي بهشت 1398 مجلس شوراي اسالمي( 

خواهد بود.
بر اس��اس اين گزارش، انجام افزايش س��رمايه 
»حري��ل« حداكثر تا 60 روز پ��س از تاريخ اين 
مجوز امكان پذير خواهد بود. عدم انجام افزايش 
سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز 
شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين 

سازمان خواهد بود.

 »كچاد« ۹ماه�ه ۷۷۶ريال س�ود به ازاي 
هرسهم س�اخت:  ش��ركت معدني و صنعتي 
چادرملو در گزارش 9ماهه منتشر شده اعالم كرد 

كه به ازاي هرسهم 776ريال سود ساخته است.
شركت معدني و صنعتي چادرملو در صورت هاي 
مالي منتهي به 30آذر1398 سود عملياتي 9ماهه 
خود را 34هزار و 28ميليارد ريال اعالم كرد كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال مالي گذشته 60درصد 

افزايش يافته است.
اين شركت سود خالص را براي مدت مورد گزارش 
34هزار و 149ميليارد ريال و س��ود انباش��ته را 
38هزار و 591ميليارد ريال منتش��ر كرده كه به 
ترتيب با رشد 55 و 33درصدي همراه شده است.

»كچاد«، در 9ماه توانسته 6 ميليون و 639هزار و 
450تن انواع محصوالت خود را به مبلغ 69هزار 
و 949ميليارد ري��ال به فروش برس��اند و از اين 
محل سود ناخالص 34هزار و 316ميليارد ريالي 
شناس��ايي كند.اين ش��ركت براي دوره 3ماهه 
منتهي به 29اسفند1398 پيش بيني كرده است 
كه 25ميليون و 942هزار تن از محصوالت خود 
را به مبلغ 25ه��زار و 942ميليارد ريال به فروش 
برساند. در اهداف و برنامه هاي اين شركت اعالم 
شده است كه »كچاد«  قصد دارد در سال 1398 
برنامه توليد كنسانتره تر خود را به ميزان 9 ميليون 
و 100 هزارتن برساند. همچنين توليد 500 هزار 
تن محصول سنگ آهن دانه بندي، توليد 3 ميليون 
و 700 هزار تن گندله، توليد يك ميليون و 250 
هزار تن آهن اس��فنجي و توليد يك ميليون تن 
شمش فوالد را در برنامه هاي خود قرار داده است.

اين ش��ركت در س��ال 1398 فروش 5 ميليون و 
600 هزار تن كنس��انتره تر )مع��ادل 5 ميليون و 
68 هزارتن كنسانتره خشك( فروش 375 هزار 
تن س��نگ آهن دانه بندي، ف��روش 40 هزار تن 
آهن اس��فنجي و فروش يك ميليون تن شمش 
ف��والد را هدف گذاري ك��رده اس��ت. از مجموع 
توليد كنسانتره تر توليدي در سال1398، مقدار 
3ميليون و 600 هزار تن، به همراه 200هزار تن 
كنسانتره بازيافتي خريداري جهت توليد گندله به 
كارخانه گندله منتق�ل و از مجم�وع 3 ميلي�ون 
و 700 هزار تن گندله تولي��دي، يك ميلي�ون و 
750 ت��ن براي توليد آهن اس��فنجي به كارخانه 
آهن اسفنجي انتق�ال مي يابد كه عمده آن توليد 
آهن اسفنجي در سال 1398، براي توليد شمش 
ف��والد در كارخانه فوالد مصرف مي ش��ود و برق 
توليدي نيروگاه 500 مگاواتي س��يكل تركيبي 
شركت مطابق تعرفه هاي وزارت نيرو يا در قالب 
قراردادهاي دوجانبه به شركت مديريت برق كشور 

فروخته مي شود.

كارشناس بازارس��رمايه با اعالم نظر در مورد احتمال اصالح مجدد 
ش��اخص و علت حبابي شدن برخي س��هام كوچك گفت: بسياري 
از ش��ركت هاي بزرگ با قيمت كمتر از ارزش واقعي درحال معامله 

هستند.
به گزارش بورس پرس، كاميار فراهاني درباره علت رشد روزهاي اخير 
شاخص كه ديروز به در آستانه ورود به كانال بي سابقه 396 هزار تايي 
قرار گرف��ت به ايرنا گفت: در ميان دو بخش ش��ركت هاي كوچك و 
بنيادي بازار، برخي سهم هاي كوچك داراي حباب قيمتي هستند 
كه دليل آن نقدينگي  گسترده اي است كه به محض ورود به بازار به 
سمت اين گروه سرازير شده اند كه مي تواند براي بازار و اين گونه سهم ها 

به شدت نگران كننده باشد.
وي افزود: اما سهام  شركت هاي بزرگ نه تنها حباب قيمتي ندارند بلكه 
بس��ياري از اين شركت هاي اين گروه با قيمتي كمتر از ارزش واقعي 
در حال معامله بوده و رشدي متناسب و همسو با رشد بازار را تجربه 

نكرده اند و جاي هيچ نگراني براي سرمايه گذاري ندارند.
اين كارشناس در پاسخ به اين س��وال كه چه پيش بيني براي آينده 
بورس و شاخص دارد، توضيح داد: اظهارنظر قطعي درباره آينده دشوار 
اس��ت و نمي توان اعالم كرد رشد بازار در كوتاه مدت ادامه دار است يا 
خير اما به طور حتم اين روند در بلندمدت به صورت با ثبات ادامه دار 
خواهد بود و به نظر مي رسد بازار سرمايه در مقابل ديگر بازارهاي موازي، 
بهترين گزينه براي سرمايه گذاري باشد.فراهاني افزود: در مورد احتمال 

اصالح مجدد شاخص نيز بايد گفت برخي حركت هاي بزرگ و كوچك 
وجود دارند كه در كوتاه مدت درگير اصالحات مي شوند اما اين اصالح 
از جنس برگشت شاخص نبوده بلكه روندي طبيعي است كه بايد رخ 
دهد. در اين ميان سرمايه گذاران نبايد فراموش كنند كه روند بلندمدت 
بازار سرمايه صعودي است و هرگونه اصالحي موقتي خواهد بود.وي در 
مورد اثر تحريم ها بر روند معامالت هم توضيح داد: در برابر مطرح شدن 
تحريم ها، گزارش عملكرد ماهانه شركت ها نشان مي دهد نه تنها افتي 
در فروش ماهانه رخ نداده بلكه بيشتر شده و فروش شركت هايي مانند 
فوالد از ابتداي سال تاكنون رشد چشمگيري كرده است .وي افزود: 
در اين ميان كارشناسان بازارسرمايه نگران سهامداراني هستند كه به 
تازگي وارد مي شوند و اقدام به خريد سهامي مي كنند كه از ارزندگي 
چنداني برخوردار نيس��تند. در حالي كه اين گ��روه نبايد به صورت 
مستقيم اقدام به خريد و فروش كنند بلكه بايد از طريق صندوق هاي 

سرمايه گذاري، مانع از ضرر و زيان هنگفت شوند.
اين كارشناس با بيان اينكه مردم ايران بايد مانند ديگر كشورها سرمايه 
مازاد را وارد بورس كنند، ادام��ه داد: دولت در چند وقت اخير به اين 
نتيجه رسيده ورود سرمايه هاي مردم به بورس بهتر از بازار طال و دالر 

است كه اين موضوع در اعتماد مردم بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
فراهاني افزود: در صورت بهبود مسائل سياسي، بازار سهام همچنان 
با رشد همراه و سود چشمگيري خواهد داشت و منجر به ورود حجم 

گسترده اي از پول خارجي خواهد شد.

علت حباب شدن سهام كوچك و اصالح مجدد شاخص
روند بازار پس از حوادث 2 هفته قبل شتابان بوده و امروز، روز آرامي 

خواهيم داشت.
سعيد ذوالفقاري در رابطه با روند بازار به بورس نيوز اظهار كرد: بازار در 
ادامه روند معامالت خود، عرضه بيشتري را نسبت به گذشته تجربه 
خواهد كرد و خريداران نيز مقداري عقب نشيني را دستور كار روند 

معامالتي خود قرار مي دهند.
وي ادامه داد: روند بازار پس از حوادث 2هفته قبل شتابان بوده و امروز، 
روز آرامي خواهيم داشت و ممكن هست شاخص روند منفي نيز داشته 
باشد؛ ش��ركت هايي كه تجديد ارزيابي مي كنند قيمت سهم شان 
10برابر شده و س��هم هايي كه به تازگي اين اتفاق برايشان مي افتد 
مانند مخابرات و همراه اول با توجه به شرايط، افزايش سرمايه هاي 
آنها سنگين نخواهد بود و قيمت كنوني سهم ها افزايش سرمايه ها را 

پيش خور كرده است.
اين كارشناس بازارسرمايه در خصوص تجديد ارزيابي صنايع عنوان 
كرد: برخي از شركت هاي خودرويي كه تجديد ارزيابي داشته و حتي 
ماشين آالت را تجديد ارزيابي مي كنند كه به زيان سهامداران خرد و 
به نفع سهامداران عمده و شركت هايي كه به تازگي به بخش خصوصي 
رفته اند هست بنابراين شركت ها سود خود را با استهالك مي پوشانند 

و بيش از بقيه منتفع مي شوند.
ذوالفقاري تصريح كرد: خودرويي ها صنعت زيان دهي هستند كه تنها 
به واسطه تجديد ارزيابي رشد مي كنند، سهم ايران خودرو 200توماني 

به 1000 تومان رسيده و سايپاي 70 توماني به 250 تومان بالغ شده 
است؛ تجديد ارزيابي ها براي بازار جذاب نخواهد بود و سهم هاي بزرگ 

نيز تجديد ارزيابي نخواهند داشت.
وي اضافه كرد: افزايش سرمايه بيشتر به سمت آورده و سود انباشته 
مي رود و اين براي آينده بازار مثمرثمر خواهد بود نه تجديد ارزيابي ها 
ضمن آنكه سهامداران زماني كه سهمي را مي خرند صرفا به واسطه 
اينكه تجديد ارزيابي داشته اقدام به خريد نكند زيرا تجديد ارزيابي 

قطعا با قيمت هايي كه مي بينيم همخواني نخواهد داشت.
اين كارشناس بازارس��رمايه افزود: هيجان زدگي سهامداران خرد 
مي تواند روند سهم هايي كه تجديد ارزيابي دارند را تحت تاثير قرار 
دهد و اين تجديد ارزيابي تاثيري در سهم هاي بنيادي نخواهد داشت.

ذوالفق��اري با اش��اره ب��ه گزارش ه��اي 9 ماهه ش��ركت ها گفت: 
تصميم گيري را راحت مي كند و چيز غير قابل پيش بيني نيز در اين 
گزارش ها نخواهد بود به جز شركت هاي فلزاتي كه به نظر خوب كار 
كرده اند و دالر نيمايي نيز ياري شان كرده گزارش خاصي نخواهيم 
ديد، به نظرم روند بازار مقداري آرام تر خواهد ش��د و در هفته اي كه 
حمايت از بازار انجام شد س��هامداران حقيقي به سمت سهام هاي 
بنيادي مي روند و اين خوب هست، زيرا فصل مجامع را پيش رو داريم 
و طي 6 ماه آينده مجامع برگزار خواهند شد. به نظر مي رشد سهم هاي 
بنيادي بازار را كمك خواهند كرد اما؛ روند بازار صعودي پيش بيني 

نمي شود، ممكن هست با افت شاخص مواجه نشويم.

تازه واردها، براي تجديد ارزيابي هيجان زده نشوند

مادام��ي كه نقدينگي به همين ص��ورت در بازار جريان 
داشته باشد بازار سرمايه پتانسيل رشد و لمس قيمت هاي 

باالتر را دارد.
به گزارش بورس نيوز، بازار س��رمايه كه هفته گذشته، با 
وجود حمايت ها باز هم تحت تاثير تنش هاي سياس��ي 
ريزش سنگيني داش��ت، با آرام ش��دن اوضاع در هفته 
جاري تخته گاز پيش م��ي رود. به طوري كه نه تنها افت 
تقريبا 8 درصدي هفته قبل در 3 روز معامالتي ابتداي اين 

هفته جبران شد؛ بلكه حتي سقف جديدي هم ثبت شد 
و شاخص كل تا لمس كانال 400 هزار واحدي كمتر از 8 
هزار پله فاصله دارد.از ماه ها قبل كارشناسان بازار سرمايه 
پيش بيني شاخص 400 هزار واحدي را تا پايان سال جاري 
مي كردند و با نزديك شدن به اين محدوده به نظر مي رسد 
بايد اصالحي صورت بگيرد. البته حجم ورود نقدينگي 
به بازار آنقدر پرفش��ار بوده كه مدت ها است تكنيكال و 
فاندامنتال در برابر جريان خروشان نقدينگي سر تعظيم 

فرود آورده اند.مهدي طحاني كارشناس بازار سرمايه در 
خصوص وضعيت بازارسرمايه و پيش بيني روند آتي بيان 
كرد: جريان پول در بازارسرمايه، جريان قدرتمندي بوده 
و رشد بازار سرمايه را رقم زده اما نبايد فراموش كرد كه اين 
رشد با توجه به حجم نقدينگي بازار طبيعي است.وي ادامه 
داد: گزارش هاي عملكرد 9 ماهه شركت ها نيز گزارش هاي 
مناسبي خواهند بود.اين كارشناس بازارسرمايه افزود: 
قيمت سهم ها در بازارسرمايه به قيمت هاي قبل بازگشت 

و سرمايه گذاران به س��رمايه گذاري در سهم هاي بزرگ 
و بنيادي بازار متمايل ش��ده اند؛ مادامي كه نقدينگي به 
همين صورت در بازار جريان داش��ته باشد بازار سرمايه 
پتانس��يل رش��د و لمس قيمت هاي باالتر را دارد؛ ولي 
احتماال روند روزهاي گذش��ته، در روزهاي آينده با اين 
شدت تكرار نخواهد شد.او تصريح كرد: نسبت به رشد كلي 
بازار سرمايه در بلندمدت خوشبين هستم؛ ولي نكته اينجا 
است كه بورس ما دچار رفتارهاي هيجاني خيلي منفي 

يا خيلي مثبت شده و با اين شدت هيجان بازار سرمايه، 
تحليل كوتاه مدت كار آساني نيست اما به هر حال با در نظر 
گرفتن وضعيت بازارهاي رقيب، شيب صعودي تورم و نيز 
نرخ ارز، روند بازار سرمايه در بلندمدت صعودي خواهد 
بود.اين كارشناس بازارسرمايه در پايان خاطرنشان كرد: 
در اين شرايط س��هم هاي 5 صنعت بانك، پتروشيمي، 
پااليش��ي، فلزي و معدني گزينه هاي مناسب تري براي 

سرمايه گذاري هستند.

گروه هاي مناسب سرمايه گذاري

به گزارش رويترز، روند معامالت در نقاط مختلف جهان 
تحت تاثير ريس��ك هاي مختلفي ق��رار گرفت. پس از 
تهديد كره شمالي به خروج كامل از مذاكرات خلع سالح 
هس��ته اي، مقامات امريكايي از اين كشور خواسته اند 
ت��ا به مذاكرات باز گردد. از ط��رف ديگر احتمال دعوت 
رييس جمهور كره جنوبي از رهبر كره شمالي براي سفر به 
سئول، اميدواري ها به بازگشت آرامش به شبه جزيره كره 
را تقويت كرده است. وزارت خزانه داري امريكا در اقدامي 
غيرمنتظره، دو شركت كره اي را به اتهام ارسال نيروي كار 

از كره شمالي به كشورهاي خارجي تحريم كرده است.
در حوزه جنگ تجاري نيز معامله گران منتظر معكوس 
ش��دن روند 17 ماهه اختالفات بي��ن دو اقتصاد بزرگ 
جهان هستند. قرار است نخست وزير چين به زودي راهي 
واشنگتن شود تا فاز نخست توافق را امضا كند. عالوه بر 
آن امريكا با كانادا و مكزيك نيز پيمان جديد تجارت آزاد 
امريكاي شمالي موسوم به »نفتا« را امضا كرده است كه 
اين پيمان آزاد تجاري راي موافق كنگره را نيز كسب كرد. 
از سوي ديگر اما اختالفات تجاري امريكا با اروپا مجددا 
شعله ور شده اس��ت و پس از جريمه سنگين گوگل در 

فرانسه و »تحريم پروژه نورد استريم2« توسط امريكا كه 
قرار است گاز روسيه را به آلمان برساند، تنش هاي بين 

اروپا و امريكا شدت گرفته است.
در وال استريت، بيشتر شاخص ها نزولي بودند تا جايي 
كه دو ش��اخص از سه ش��اخص مهم بورسي در سطح 
پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ايدانستريال اوريج« با 0.11 درصد صعود نسبت به روز 
قبل و در س��طح 28 هزار و 939.67 واحد بس��ته شد. 
ش��اخص »اس اند پي 500« ب��ا 0.15 درصد كاهش تا 
سطح 3283.15واحدي پايين رفت و ديگر شاخص مهم 
بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با ريزش0.24 

درصدي در سطح 9251.33 واحدي بسته شد.
معامله گران همچنين منتظر مش��خص ش��دن زمان 
برگزاري جلسه استيضاح دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا در مجلس سنا هستند. پيش تر كنگره كه اكثريت 
آن در اختيار دموكرات ها اس��ت ترام��پ را به دو اتهام 
سوءاستفاده از قدرت و سنگ اندازي در كار كنگره مقصر 
دانسته است و نانسي پلوس��ي، رييس كنگره از ارسال 
پرونده استيضاح وي به مجلس سنا در روز هاي آتي خبر 

داده است. ترامپ خواهان رسيدگي سريع به پرونده خود 
شده اما بيشتر سناتورهاي دموكرات خواهان به تعويق 
افتادن جلسه تا زمان دريافت مدارك بيشتر هستند. به 
نظر نمي رسد كه با توجه به اكثريت جمهوري خواهان 
در مجلس س��نا، اس��تيضاح ترامپ راي بياورد.استفان 
اينس، استراتژيست ارشد بازارهاي آسيايي در موسسه 
»اكس��ي تريدر« گفت: به لطف كاهش تنش هاي بين 
امريكا با چين و ايران، تمايل معامله گران به خريد سهام 
افزايش يافته اس��ت. حتي يك توافق موقت بين چين 
و امريكا ني��ز مي تواند دس��ت كم در كوتاه مدت خيال 
معامله گران را راحت كند. فكر نمي كنم امسال روابط بين 
دو طرف به مانند سال قبل پرتنش باشد.از سوي ديگر، 
بورس هاي اروپايي كماكان تحت تاثير وقايع مربوط به 
فرانسه و انگليس قرار دارند. مجلس انگليس با اكثريت 
آرا با اليحه توافق دولت اين كشور و اتحاديه اروپا بر سر 
خروج از اتحاديه اروپا تا سي و يكم ژانويه موافقت كرده 
است. بوريس جانسون، نخست وزير انگليس در توييتي 
وعده داده اس��ت دولت با افزايش سرمايه گذاري ها در 
زيرساخت هاي اين كشور، اقتصادي نيرومندتر را بنا كند. 

در فرانسه نيز دولت براي راضي كردن اعتصاب كنندگان 
به از س��رگيري فعاليت خ��ود وعده داده اس��ت اليحه 
پيشنهادي خود براي اصالح نظام بازنشستگي را تا حد 
زيادي تعديل كند. اليحه جنجالي دولت فرانسه براي 
اصالح نظام بازنشستگي باعث رقم خوردن طوالني ترين 
اعتصاب��ات تاريخ معاصر اين كش��ور و اس��تعفاي وزير 
بازنشستگي اين كشور شده است. بانك مركزي فرانسه 
هشدار داده است اعتصابات باعث كاهش محسوس رشد 

اقتصادي اين كشور خواهد شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص ها عملكرد 
بهتري داش��تند تا جايي كه ش��اخص »فوتسي 100« 
بورس لندن با 0.06 درصد افزايش نس��بت به روز قبل 
و در س��طح 7622.35 واحد بسته شد. شاخص »كك 
40« بورس پاريس با ريزش 0.08 درصدي در س��طح 
6040.89 واحد بسته شد و شاخص »دكس30« بورس 
فرانكفورت در آلمان با صعود0.04درصدي و ايستادن 
در سطح 13 هزار و 456.49 واحدي به كار خود خاتمه 
داد. در مادريد شاخص »ايبكس 35« 0.16 درصد پايين 
رفت و به 9528.30 واحد رسيد.از سوي ديگر در معامالت 

بورس هاي آس��يا، ش��اخص ها عملكرد بدي داشتند تا 
جايي كه شاخص »نيك كي 225« بورس توكيو ژاپن با 
ريزش0.45 درصدي تا سطح 23هزار و 916.58 واحدي 
پايين رفت و شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ با 
ريزش 0.51 درصدي به 28 هزار و 738.41 واحد رسيد.

در چين شاخص »شانگ هاي كامپوزيت« با ريزش 0.55 
درصدي در سطح 4166.73 واحد بسته شد. در استراليا 
شاخص »اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس سيدني 
با 0.47 درصد افزايش و ايس��تادن در سطح 6994.84 
واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي 
مهم آسيايي، ش��اخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.در 
بازار طالي س��ياه روند قيمت ها ريزشي بود. هر بشكه 
نفت » وست تگزاس اينتر مديت« با 0.26 درصد كاهش 
به 58.08 دالر رس��يد و نفت خام برنت درياي شمال با 
ريزش0.25 درصدي به ازاي 64.33 دالر در هر بش��كه 
مبادله ش��د.همچنين در بازار فلزات گران بها، بهاي هر 
اونس طال براي تحويل فوري ب��ا افزايش0.5 درصدي 
به 1552.30 دالر رس��يد. هر اونس نقره با صعود0.64 

درصدي به ازاي 17.86 دالر مبادله شد. 

بورس هاي جهاني قرمزپوش شدند



تشكلها6اخبار

معاون حقوقي رييس جمهور در جمع صادركنندگان فرآورده هاي نفتي عنوان كرد

شبهدولتيهاازاثرتحريمنميكاهند

تالش براي پيوند فناوري اطالعات با كسب و كارها
معاونت كسب و كار اتاق بازرگاني تهران، يك نشست 
ديگر از سلسله رويدادهاي نوآفرين را با عنوان رويداد 
تحول ديجيتال به حضور جمع كثيري از فعاالن اين 
حوزه برگزار ك��رد كه در آن بر ض��رورت پيوند حوزه 
فناوري ارتباطات و اطالعات با ديگر حوزه هاي اقتصادي 
تاكيد شد. اين رويداد با هدف ترويج ايده هاي خالقانه 
و فناورانه و ايجاد پيوند س��ازنده ميان بنگاه هاي عضو 
اتاق تهران و اكوسيستم استارت آپي با رويكرد تحول 
ديجيتال به هم��ت معاونت كس��ب و كار اتاق تهران 

برگزار شد.
در آغاز اين نشست، معاون كسب و كار اتاق تهران گفت: 
اتاق بازرگاني تهران براي پيش��برد مباحث مربوط به 
بهبود كس��ب و كار، برگزاري سلس��له نشست هايي 
را در دس��تور كار دارد. هوم��ن حاجي پ��ور افزود: اين 
سلسله رويدادها، با حضور بنگاه هاي سنتي از يك سو 
و گروه هاي استارت آپي از سوي ديگر برگزار مي شود. 

در اين نشست كه به موضوع تحول ديجيتال اختصاص 
دارد، چگونگي پياده سازي تحول ديجيتال در بنگاه ها 
و كس��ب و كار ها مورد بحث و بررس��ي قرار مي گيرد و 
معاونت كسب و كار اتاق تهران برگزاري اين نشست ها 
را بر اس��اس ي��ك برنامه ريزي م��دون ادامه مي دهد. 
حاجي پور سپس با اشاره به اينكه اتاق تهران از ١٠ سال 
گذش��ته تالش كرده وارد حوزه فناوري شود، توضيح 
داد: اتاق بازرگاني تهران در اين مس��ير، ساختار خود 
را تغيير داده و كميسيون هاي مرتبط با حوزه فناوري 
اطالعات و واحدي ب��ه منظور پيگيري امور مربوط به 
حوزه فناوري هاي نوين در س��اختار آن شكل گرفته 
است. در عين حال تشكل هايي با اين عنوان ايجاد شده 
كه فدراسيون تشكل هاي دانش بنيان از اين جمله است. 
او ادامه داد: ما در اتاق تهران با بنگاه هايي مواجه هستيم 
كه مدل كسب و كار آنها پيش از فراگير شدن فناوري 
طراحي شده و برخي از بنگاه ها نياز به تغييرات جدي 

دارند. اما در گروهي از اين بنگاه ها هم تحوالت ديجيتالي 
به وقوع پيوسته است. هومن حاجي پور در انتها با اشاره 
به نياز حوزه كس��ب و كار به هوش تجاري گفت: اتاق 
تهران در تالش است كه مركز هوش تجاري را راه اندازي 
كند كه به نوعي پرچم دار ورود به اين عرصه باشد و در 
اين مسير نيازمند دريافت نظرات و كمك هاي فكري 

فعاالن حوزه كسب وكارهاي نوين است.
در ادامه اين جلس��ه، محمدرضا طاليي، عضو هيات 
نماين��دگان اتاق تهران و رييس كميس��يون فناوري 
اطالعات و ارتباطات اتاق اي��ران نيز كه در اين رويداد 
حضور يافته بود، با اشاره به سابقه شكل گيري فناوري 
اطالع��ات در كش��ور در دهه 1370 عن��وان كرد كه 
اواخر اين دهه و اوايل دهه 1380 طرح تكفا به عنوان 
نخستين طرح جامع حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
در كل كشور ايران اجرايي ش��د كه توسعه فناوري را 
برنامه ريزي كرد. او با بيان اينكه با وجود اجرايي شدن 

اين طرح، نقش ICT در توسعه اقتصادي چندان پررنگ 
نبود، ادامه داد: طي سال هاي گذشته اتاق با همكاري 
دولت سعي كرد حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و 
اقتصاد را با يكديگر پيوند بزند. اما اين هدف نيز به دليل 

تعدد مراكز تصميم گيري محقق نشد. 
طاليي با اش��اره به اينكه ات��اق بازرگاني محل تالقي 
س��رمايه و تجربه تجاري اس��ت، افزود: براي افزايش 
نقش ICT در توسعه اقتصادي الزم است ميان دولت 
و بخش خصوصي هماهنگي ب��ه وجود بيايد و برنامه 
كالني طرح ريزي ش��ود. او با انتق��اد از ضعف ارتباط 
فعاالن حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات با فعاالن ديگر 
رشته فعاليت ها گفت: فعاالن حوزه فناوري اطالعات و 
ارتباطات گويي حول خود تاري تنيده اند و فعاليت ها و 
خدمات خود را تنها به گروه خود ارايه  مي كنند. طاليي 
در ادامه از شكل گيري معاونت كسب و كار در اتاق ايران 
در آينده اي نزديك خب��ر داد و ابراز اميدواري كرد كه 

معاونت هاي كسب و كار اتاق تهران و ايران بتوانند به 
توسعه صنعت ICT و استارت آپ ها كمك كنند. ضمن 
آنكه در اين مسير  مي توان از كشورهاي همسايه نظير 
امارات نيز الگوبرداري كرد. اين عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران با اش��اره به اهميت حضور در نمايشگاه ها 
و اعزام هيات هاي تجاري گفت: اكسپوي 2020 قرار 
است با شعار خالقيت در دوبي برگزار شود كه طي آن 
192 كشور برنامه 2050 خود را ارايه  مي كنند. شايد 
با مستندسازي برنامه كشورهاي پيشرو، بتوانيم فضاي 
مناس��بي را براي توس��عه صنعت فناوري اطالعات و 
ارتباطات فراهم كنيم. او به عضويت 7 تن از فعاالن حوزه 
فناوري اطالع��ات در دوره نهم هيات نمايندگان اتاق 
تهران اشاره كرد و گفت: با توجه توسعه روز افزون نقش 
ICT در اقتصاد كشور انتظار  مي رود تعداد كرسي هاي 
مربوط به اين حوزه در دوره هاي بعد هيات نمايندگان 

افزايش پيدا كند.

تعادل| 
»تحريم هاي يكجانبه و نامشروع چالش بزرگي است و 
اين اقناع مضاعف را ايجاد مي كند كه كار بايد به بخش 
خصوصي واگذار ش��ود.« اين جمله را معاون حقوقي 
رييس جمهور در جم��ع صادركنندگان فرآورده هاي 
نفتي عنوان كرد. براس��اس اظه��ارات لعيا جنيدي، 
براي كشورهايي كه با تحريم هاي ثانويه امريكا مواجه 
هستند آسان تر است كه با بخش خصوصي ايران كار 
كنند. برهمين اس��اس، ورود شبه دولتي ها به اقتصاد 
كمكي به از بين بردن اثر تحريم ها نمي كندواين كار از 
طريق بخش خصوصي امكانپذير است. به گفته او، هر 
اندازه به بخش خصوصي اعتماد كنيم، اقتصاد كشور 
بيشتر در امان مي ماند. در همين حال، صادركنندگان 
فرآورده ه��اي نفتي در بخ��ش خصوصي در همايش 
ساالنه خود، از مشكالتشان براي صدور محصوالت به 
بازارهاي جهاني سخن گفتند. براساس اظهارات آنها، 
»نبود يك نظام رگوالتور مس��تقل، پيمان هاي ارزي، 
گواهي منش��ا، ماليات بر ارزش افزوده، ورود دولت در 
فعاليت هاي اقتصادي، عدم پيش بيني درست از آينده 
و...« را مي توان جزو عمده ترين چالش هاي پيش روي 
صادركنندگان بخش خصوص��ي در اين حوزه عنوان 
كرد. اما آنچ��ه در اين همايش مورد تاييد قرار گرفت، 
بحث واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي 
بود تا جايگاه تنظيم گر دولت به خوبي ترسيم شود. از 
سوي ديگر، نائب رييس سابق اتاق بازرگاني اتاق ايران، 
هم ب��ا انتقاد از اينكه ايران هن��وز عضو هيچ كداميك 
 »FATF« ،از س��ازمان هاي مهم تجاري دنيا نيس��ت
را قريب الوقوع ترين چالش كش��ور عنوان كرد. اين در 
حالي اس��ت كه به گفته او، اكنون پنج شش��م حجم 
تجاري دنيا از همين مسير صورت مي گيرد. البته بنا به 
 FATF اظهارات سلطاني، 18 اكتبر و در آخرين نشست
جمع بندي شد كه اگر ايران قبل از فوريهCFT ،2020 و 
پالرمو را اجرا نكند، تمام اقدامات تقابلي تعليق به حالت 
اول بر مي گردد و به همه كشورها تاكيد مي شود كه آن 

را اجرايي كنند. 

    بي اثري شبه دولتي ها 
در خنثي سازي  تحريم ها 

چهاردهمين همايش ساالنه اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفتي، از سوي بخش خصوصي و با حضور 
برخي از مقامات دولتي برگزار شد. لعيا جنيدي، معاون 
حقوقي رييس جمهوري كه سخنران اين همايش بود، 
در ابتداي صحبت هاي خود، با بيان اينكه نقش تنظيم گر 
براي دولت منوط به اين است كه بخش خصوصي جدي 
و قوي داش��ته باش��يم ، گفت: در همه جاي دنيا امروز 
اقتصادهاي جهان به اين فكر روي آورده اند كه شامل 
پذيرش بخش خصوصي و نقش تنظيم گري دولت است. 
جنيدي در ادامه با اشاره به اينكه ممكن است در مواقعي 
بازار با شكست مواجه شود، گفت: براي جلوگيري از اين 
مشكل، در كنار فعاليت آزاد بازار بايد به دولت اجازه داد 
در مواردي به عنوان تنظيم گر وارد عمل شود. براساس 

اظهارات جنيدي، اقتصاد سالم اقتصادي است كه دولت 
به بخش خصوصي اعتماد كرده و عمده اقتصاد را به مردم 
واگذار كرد و دولت در مقام ناظر مطمئن شود قواعد بازار 
اجرا مي شود. او افزود: تحريم هاي يك جانبه و نامشروع 
چالش بزرگي است كه اين اقناع مضاعف را ايجاد مي كند 

كه كار بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
جنيدي تاكيد كرد كه هر ان��دازه به بخش خصوصي 
اعتماد كنيم اقتصاد كش��ور بيشتر در امان مي ماند. به 
گفته او، حتي در كش��ورهايي كه با تحريم هاي ثانويه 
امريكا مواجه هستند آسان تر است كه با بخش خصوصي 
ايران كار كنند. معاون حقوقي رييس جمهوري در بخش 
بعدي سخنان خود با تاكيد بر اينكه بايد ميزان فعاليت 
بخش خصوصي در نفت و پتروشيمي مشخص شود، 
اظهار كرد: بايد مشخص شود كه چند درصد اين صنعت 

در دست بخش خصوصي است.
جنيدي اين را هم گفت كه اگر دس��تگاه مرتبط ما كه 
همان وزارت نفت اس��ت، اين برداشت را نداشته باشد 
كه بخش خصوصي قوي وجود دارد، بايد فعال شود تا 
فعاليت هاي صنعت نفت را به بخش خصوصي بسپارد تا 
جايگاه تنظيم گر دولت به خوبي ترسيم شود. او در ادامه 
با اعالم اينكه معاونت حقوق آمادگ��ي دارد در تعامل 
با وزارت نفت و بخش خصوص��ي اين موضوع را پيش 
ببرد، بيان كرد: اينكار پيش شرط هايي الزم دارد و آن 
اينكه تقويت نقش بخش خصوصي بايد در بستر بورس 
انجام شود تا شفافيت و اعتماد به وجود ايد. جنيدي اين 
پيشنهاد را مطرح كرد كه واگذاري ها به صورت بلوكي 
صورت گي��رد و مذاكره انتخاب آخر باش��د. او در عين 
حال تاكيد كرد ك��ه نقطه ثقل واگذاري ها بر بانك ها و 
موسسات مالي قرار نگيرد. اين مقام مسوول در دولت با 
تاكيد براينكه شبه دولتي ها نمي توانند از آثار تحريم كم 
كنند، گفت: بلكه اين كار توسط بخش خصوصي قابل 
تحقق خواهد بود. جنيدي در نهايت تاكيد كرد كه بايد 
در مقررات گذاري، اجرا و حل اختالف بايد دولت نهاد 

مستقل و بي طرفي ايجاد كند تا موفق باشد.

    اولتيماتوم FATF به ايران 
سخنران ديگر اين همايش، پدرام سلطاني نايب رييس 
س��ابق اتاق بازرگاني ايران بود. اين فع��ال اقتصادي در 
ابتداي سخنانش با بيان اينكه ما در حال حاضر شريك 
راهبردي نداريم، گفت: آيا روسيه و چين شريك راهبردي 
ما هستند؟ سياست ما واگرايي شده و بعد سياسي باعث 
شده با تحريم دست و پنجه نرم كنيم. سلطاني با اشاره 
به اينكه ايران عضو نهاده��اي مهم بين المللي از جمله 
»سازمان شانگهاي، س��ازمان تجارت جهاني و اقتصاد 
منطقه اي« نيست، گفت: مس��اله ديگر اين است كه ما 

نتوانسته ايم مشكل مان با »اف اي تي اف« حل كنيم. 
او در اين بخش از صحبت هاي خ��ود با انتقاد از اينكه 
بخش خصوصي كشور در تراز جهاني ضعف دارد، افزود: 
اندازه بنگاه ها در كشور ما كوچك است؛ مهارت مديريت 
در كشور ما در تراز رقبا نيست و بيزينسمن در تراز جهاني 
كم داريم. در پرورش نيروي انس��اني ضعيف هستيم و 

در حوزه فناوري با رقبا ش��كاف زيادي داريم. براساس 
اظهارات او، كمبود دانش ش��هروندان باعث مي شود، 
دولت ها هر كاري بخواهند انج��ام دهند. ناهمخواني 
راهبرد و س��اختار نهادهاي ناكارآمد باعث مي ش��ود 
كشورها در نرخ رش��د پايين باقي بمانند. عضو سابق 
اتاق بازرگاني تاكيد كرد كه استراتژي ها بايد با ساختار 
كشور متناسب باشد و اگر غير از اين باشد آسيب هاي 
داخلي و بين المللي به وج��ود مي آورد. او با بيان اينكه 
سال ها راهبرد اثرگذاري در مديريت جهاني همان گونه 
بوده كه پس از جنگ جهاني دوم ش��كل گرفته، افزود: 
اما آنچه ما انجام داديم اين بود كه خواستيم مدل خود 
را تحميل كنيم در حالي كه كشورهاي موفق سرجاي 
خود قرار گرفتند و رشد شبكه سازي مطالعه را آغاز كرده 
و اندازه خود را بزرگ كردند. ما قواعد بازي را نپذيرفتيم 
و شرايط كنوني را آفريديم. به گفته سلطاني، در حوزه 
گذرنامه بين 199 كشور دنيا در رتبه 186 قرار داريم؛ 
اين يعني تردد آسان نداريم و عزت نفس ايراني مخدوش 
شده اس��ت. به گفته او، همين امر سبب شده كه براي 
سرمايه گذاري دنبال گذرنامه دوم باشيم و اينها سختي 
كار با ايران اس��ت. به همين جهت اينها سيگنال هايي 
است كه نتوانيم با كشورهاي دنيا رابطه برقرار كنيم و از 

حقوق شهروندان دفاع كنيم.
او در ادامه با بيان اينكه در حوزه ناس��ازگاري با دنيا با 
40درصد اقتصاد دنيا كار نمي كنيم، گفت: از اين ميزان 
امريكا 25 درصد را شامل مي شود و ما فقط امكان كار 
ب��ا 60 درصد دنيا را داريم و به همين ميزان از تعامل با 

دنيا عقب هستيم. به گفته سلطاني، تحريم ما فقط اين 
نبود كه با امريكا و شبكه بانكي نتوانيم كار كنيم بلكه 80 
درصد اقتصاد دنيا در زنجيره شركت هاي چند مليتي 
قرار دارند كه در انتفاع امريكا هستند، به اين معني كه 
80 درصد اقتصاد دنيا مي ترسند كه با ما كار كنند. او در 
ادامه پيوستن به »FATF« را قريب الوقع ترين چالش 
كشور عنوان كرد وگفت: اكنون پنج ششم حجم تجاري 
دنيا از همين مسير صورت مي گيرد. به طوريكه 205 
كشور دنيا عضو اين سازمان هستند و اين در حالي است 
 FATF كه سازمان ملل 199 عضو دارد و اين اهميت

را نشان مي دهد.
براس��اس توضيحات ارايه ش��ده از س��وي اين فعال 
اقتصادي، حتي عربستان و اسراييل نيز عضو آن هستند 
و چه بسا سال آينده اين دو كشور به عنوان روساي اين 
سازمان انتخاب شوند. حال تكليف خود را بدانيم. فقط 
پنج كشور در قاعده 205 كشور عضو FATF نيستند 
كه ايران هم جزو اين پنج كش��ور است. او همچنين با 
تاكيد بر اينكه CFT و پالرمو نيز بايد اجرايي شود، گفت: 
در پالرمو تنها كش��ورهايي كه عضو نيستند »ايران، 
گينه نو، سومالي، كنگو« هستند و در CFT نيز غير از 
ايران، »اريتره، چاد، سومالي، جزاير كوك، واتيكان« 
حضور ندارند. به گفته سلطاني، در تاريخ 18 اكتبر و در 
آخرين نشست FATF جمع بندي شد كه اگر ايران قبل 
از فوريهCFT ،2020 و پالرمو را اجرا نكند، تمام اقدامات 
تقابلي تعليق به حالت اول بر مي گردد و به همه كشورها 
تاكيد مي شود كه آن را اجرايي كنند بنابراين كشورها 

موظف هستند كه با ايران را با اين سازمان ها چك كند.

    چالش هاي صادراتي 
و اصالح ارزش پايه گمركي

در ادامه اين مراسم، سخنگوي اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه در گذش��ته خريد بر 
اساس نياز انجام مي شد، گفت: اما اكنون مردم خريدي 
را انجام مي دهند كه اميدوار باش��ند در آينده آن كاال 
گران شود. سيد حميد حس��يني با بيان اينكه  دقيقا 
مشكل اقتصاد ايران نيز اين است كه امكان پيش بيني 
آينده وجود ن��دارد، اظهار كرد: دولت يازدهم با برنامه 
توانست برجام را محقق كرده و تورم را كاهش دهد،  اما 
دولت دوازدهم تنها بحران ها را فرو نش��اند و برنامه اي 
نداشت كه اين امر صدمات جدي به بخش خصوصي 
وارد كرده است. به گفته او، براي كنترل شرايط، دولت 
در صنايع باالدستي نفت و گاز وارد شده و سهم بخش 
خصوصي نه تنها افزايش پيدا نكرده بلكه شاهد كاهش 
نقش اين بخش نيز هستيم. او همچنين با بيان اينكه 
 ماليات بر ارزش افزوده نيز نقدينگي بنگاه هاي صادراتي 
را تحت فشار قرار مي دهد، گفت: اين در حالي است كه 
واردكنندگان از اين ماليات معاف هس��تند، اما كاري 
براي صادركنندگان به عنوان تامين كنندگان اصلي 
ارز انجام نمي شود. حس��يني در همين حال، به لزوم 
ايجاد رگوالتور مستقل اش��اره كرد و افزود: وزير نفت 
وعده داده كه جلسه اي با اعضاي هيات مديره اتحاديه 

صادركنندگان فرآورده هاي نفتي داشته باشد.

در همايش تجليل از صادركنندگان استان بوشهر مطرح شد

ارز حاصل از صادرات را در مقصد بگيريد
مسعود خوانس��اري، نايب رييس اتاق ايران در همايش 
تجليل از صادركنندگان استان بوشهر، به دولت پيشنهاد 
داد به ج��اي ملزم ك��ردن صادركننده به برگش��ت ارز 
صادراتي به كش��ور، اي��ن ارز را در مقص��د صادراتي از 
صادركننده تحويل بگيرد. به گفته خوانساري، تقاضاي 
صادركنندگان اين است كه مسووالن دولتي به دنبال حل 
مشكالت صادركننده و ترغيب آنها باشند يا الاقل هرروز 
مانع جديدي برايشان ايجاد نكنند. مراسم بزرگداشت 
روز ملي صادرات با حضور رييس سازمان توسعه تجارت، 
نايب ريي��س اتاق ايران، مس��ووالن اس��تاني و فعاالن 

اقتصادي استان بوشهر برگزار شد. 
در اين نشست، ضمن تجليل از نقش بخش خصوصي 
در توس��عه صادرات غيرنفتي و تضمين ارزآوري كشور 
در ش��رايط جنگ اقتص��ادي، بر بزم رفع مش��كالت و 
چالش هاي ايجاد شده براي صادركنندگان تأكيد شد. 
نايب رييس اتاق ايران در اين مراسم با بيان اينكه تقدير 
از صادركنندگان يكي از بهترين اقداماتي اس��ت كه در 
اوج نااميدي مي ت��وان انجام داد، گفت: تحريم ها جدي 
است و روزبه روز نيز بيشتر مي شود و سال آينده دورنماي 
بهتري نسبت به امس��ال نخواهد داشت و در اين ميان 
باوجود كمبود نقدينگي و كسري هاي دولت، شايد سال 
سخت تري را پيش رو داشته باشيم. مسعود خوانساري 

با اشاره به راهكارهاي موجود در شرايط فعلي افزود: در 
ش��رايط فعلي صادرات غيرنفتي و تعامل با كشورهاي 
همسايه از جمله راهكارهايي است كه كل نظام بايد به آن 
توجه كنند. بدين صورت كه به جاي متكي بودن به منابع 
نفتي، صادرات غيرنفتي را توسعه دهيم، ضمن اينكه بايد 
از وجود كشورهاي همسايه محصور در خشكي نيز به نحو 
احسن استفاده كنيم. او مشكل اساسي در امر صادرات 
را جزيره اي عمل كردن دس��تگاه هاي اجرايي دانست و 
تصريح كرد: در اين وضعيت بخش خصوصي نيز نتوانسته 
در كشور به طور مطلوب فعاليت خودش را انجام دهد و 
تقاضاي ما اين است كه برخورد مسووالن به جاي كاهش 
درآمد صادركنندگان، در راس��تاي افزايش درآمد آنان 
باشد يا اگر اينگونه نيست، الاقل هرروز مانع جديدي از 

سوي دولت براي آنها ايجاد نشود.
نايب رييس اتاق ايران با انتقاد از اقدامات غير كارشناسي 
گفت: در شهريورماه امسال، تعرفه هاي اقالم معدني را 
25 درصد افزايش يافت و بعد از سه ماه مجدداً تعرفه ها 
را كاهش دادن��د. چرا اي��ن اقدام ص��ورت گرفت؟ اگر 
كارشناسي بود چرا به حالت اول برگشت داده شد و اگر 
كارشناس��ي نبود چه كسي پاسخگو است؟ خوانساري 
افزود: اگر نظام و حاكميت ب��ه دنبال كاهش تحريم ها 
است، بايد بر روي صادرات غيرنفتي متمركز شويم و اين 

مهم مستلزم رفع موانع پيش رو است. او همچنين با اشاره 
به الزام دولت مبني بر برگشت ارز حاصل از صادرات به 
كشور، به دولت پيشنهاد داد: به صادركنندگان اجازه دهد 
ارز حاصل از صادرات خود را در مقصد صادرات تحويل 

دهند و ملزم به تحويل آن در داخل كشور نباشند.

    صادركنندگان، جهادگران عصر تحريم اند
از سوي ديگر، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در 
اين مراسم گفت: باوجود مشكالتي همچون حمل ونقل، 
تحريم ها و روابط بانكي صادركنندگان ايراني با اين حجم 
صادرات جهان را شگفت زده كردند كه باوجود عملكرد 
صادركنن��دگان و تاجران ايراني در چنين ش��رايطي 
تحسين برانگيز و بايد بر دستان آنها بوسه زد كه در چنين 
شرايطي براي كشور جهاد مي كنند. حميد زادبوم افزود: 
در 9 ماه امسال 31.8 ميليارد دالر واردات از كشورهاي 
مختلف به ايران انجام شده كه در مجموع حجم تجارت 
خارجي ايران نزديك به 64 ميليارد دالر در اين شرايط 
سخت به ثبت رسيده است. معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت با بي��ان اينكه امروز صادرات ارزش ديني دارد 
و جهاد با اموال و انفس اس��ت گف��ت: يك روز جهاد در 
جبهه هاي جنگ بود اما امروز جهاد در جبهه ديگري از 

جمله عرصه اقتصادي است كه بايد انجام شود. 

او ادامه داد: در زمان حاضر ش��كل كميته كارشناسي 
ش��وراي عالي صادرات به سمت ستاد توسعه صادرات 
هدايت شده و انتظار اس��ت با گرفتن مصوبه براي اين 
ستاد مشكالت حوزه صادرات حل وفصل شود. زادبوم 
افزود: تصميم هاي محرمانه براي تجارت در ش��ورايي 
با عنوان س��تاد مقابله با تحريم ها مطرح و در ش��وراي 
عالي امنيت ملي پيرامون آن تصميم گيري مي شود و 
استانداران و س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت در 
استان ها مي توانند موارد مدنظر خود را به اين ستاد ارايه 
دهند. او اضافه كرد: اقتصاد قوي، بخش خصوصي قوي 
و بخش خصوصي قوي، اتاق بازرگاني قوي مي خواهد و 
در اين چند س��ال اتاق بازرگاني به سرعت رشد كرده و 
امروز مرجع برخي از اطالعات تجاري اتاق هاي بازرگاني 
هستند كه اين ماهيت در 10 تا 15 سال گذشته وجود 

نداشته است.

    راه خودكفايي از توسعه صادرات مي گذرد
در اين مراسم خورشيد گزدرازي، رييس اتاق بوشهر نيز 
با تأكيد بر اينكه صادرات غيرنفتي، اصلي ترين گزينه 
خودكفايي و اس��تقالل اقتصادي كشور است، گفت: 
صادرات غيرنفتي مي تواند با جلوگيري از خام فروشي 
و جايگزين كردن صادرات كاالهايي با ارزش افزوده باال 

و با افزايش تعامل با ديگر كشورها مي توان به اهم اهداف 
و سياست هاي كشور در حوزه اقتصاد دست پيدا كرد. 
گزدرازي در ادامه، تسهيل صادرات در جهت كاهش 
هزينه صادرات، ح��ذف بروكراس��ي هاي اداري، لغو 
محدوديت صادرات، عدم برداشت سليقه اي از قوانين و 
بخشنامه، حذف عوارض بر صادرات، پرداخت يارانه هاي 
حمل ونقل كاالهاي صادراتي و تخفيف در هزينه هاي 
انبارداري و تخليه و بارگيري از سوي سازمان بنادر را 
از جمله درخواس��ت صادركنندگان بخش خصوصي 

عنوان كرد و خواستار اجراي آنها شد.
رييس ات��اق بوش��هر اف��زود: از فع��االن اقتصادي و 
صادركنندگان انتظار داريم در جهت رونق صادرات، با 
افزايش و تعدد اقالم كاالهاي صادراتي و پرهيز از خام 
فروشي، رعايت بهداشت و استاندارد بازارهاي هدف، 
توجه به فرهنگ و س��ليقه و ذائقه خريداران در نحوه 
بسته بندي، افزايش دانش و مهارت در حوزه بازاريابي 
حرفه اي و همچنين تثبيت و توس��عه ب��ازار هدف را 
سرلوحه خود قرار دهند. وي اين مراسم را مراسم تقدير 
از كساني دانست كه باوجود تحريم هاي همه جانبه و 
موانع داخلي توانسته اند وضعيت سخت اقتصادي را به 
سمتي هدايت كنند كه دشمن مأيوس شده و نيازهاي 

كشور تأمين شود.
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 آمادگي وزارت صمت 
براي كمك به سيل زدگان

شاتا|  ايرج حسن پور نماينده تام االختيار قائم مقام 
وزير صمت در رفع مشكالت مناطق آسيب ديده از 
سيل گفت: تمامي اعضاي شوراي بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بر اساس دستور قائم مقام 
وزير صمت در امور بازرگاني موظف شدند اهتمام 
ويژه در امر كمك رس��اني داشته باشند و همكاري 
الزم را ص��ورت دهند. وي افزود: تيم كارشناس��ي 
هم تش��كيل و به منطق��ه اعزام گردي��ده و ضمن 
بازديد هايي از مناطق سيل زده، نياز به ارزاق را احصا 
و در س��ريع ترين زمان ممكن درص��دد تامين آن 
برخواهند آمد. حسن پور گفت: با توجه به وقوع سيل 
و نياز به كاالهاي اساس��ي، جهت توزيع در مناطق 
آسيب ديده، وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگي 
كامل جهت تامين كاالهاي اساسي را دارد و در اين 
زمينه با قيد فوريت و بر اساس مسوليت اجتماعي 
برنامه ريزي كامل صورت پذيرفته است. وي در ادامه 
گفت: سهميه كاالهاي اساسي ويژه ارزاق عمومي از 
جمله آرد، برنج، گوشت از سوي دستگاه هاي حوزه 
بازرگاني وزارت صمت تخصيص داده شده كه در آن 
مناطق توزيع گردد.حسن پور در پايان گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با تمام توان در كنار مسووالن 
دست اندر كار در امر خدمت رساني و مردم مناطق 
آسيب ديده از سيل سيستان و بلوچستان خواهد 
بود و از تمام ظرفيت ها جهت رفع مشكالت استفاده 
خواهد كرد. براس��اس اين گزارش، طي حكمي از 
سوي حسين مدرس خياباني قائم مقام وزير صمت، 
ايرج حسن پور به عنوان نماينده تام االختيار وي در 
رفع مش��كالت، تامين ارزاق مناطق آسيب ديده از 

سيل سيستان و بلوچستان منصوب گرديد.

واردات، ذخيره سازي و 
توزيع را هدايت مي كنيم

پايگاه خبري اتاق تهران|  رييس اتحاديه صنف 
بارفروش��ان تهران با تاكيد بر اينكه هدايت واردات، 
ذخيره س��ازي و توزيع را در دست خواهيم گرفت 
گفت: ما به خرد جمعي و مش��اركت مردمي اعتقاد 
داريم، بنابراين اكنون با يك هدف منسجم و هماهنگ 
با ش��ركت تعاوني ميدان ميوه و تره بار تهران اقدام 
كرده ايم تا تمامي مراحل واردات، ذخيره س��ازي و 
توزيع را در ميان مجموعه كاماًل متخصص هدايت، 
احداث و در دس��ت بگيريم. مصطف��ي دارايي نژاد 
رييس اتحاديه صنف بارفروشان تهران تاكيد كرد: 
اين كار با مشاركت افرادي انجام مي شود كه محصول 
عمر وسرمايه زندگي شان را در اين راه سپري كرده 
اند؛ در همين راستا با يك هدف منسجم و متحد و 
هماهنگ با شركت تعاوني ميدان ميوه و تره بار تهران 
اقدام كرده ايم تا تمامي مراحل واردات، ذخيره سازي 
و توزيع را در ميان مجموعه كامال متخصص كه بيش 
از 40 تا 50 س��ال س��ابقه خريد و فروش دارند قرار 
دهيم، ما يك تيم هستيم و فرمان را در دست خواهيم 
گرفت و چون اصرار بر اداره تنظيم بازار داريم، بنابراين 
مي خواهيم محصوالت را به طور يكنواخت و با قيمت 

مناسب به دست مصرف كننده برسانيم.
وي در ادام��ه اف��زود: تمامي مراحل ص��دور مجوز 
اين پايانه تا 90 درصد انجام ش��ده است، با توجه به 
رايزني هايي كه با شركت تعاوني بارفروشان داشته ايم 
پس از انتخابات شركت تعاوني كه در 8 بهمن ماه سال 
جاري انجام مي شود، تفاهم نامه اي خواهيم بست كه 
كليه اعضاي صنف توسط شركت تعاوني سهام دار اين 
سردخانه خواهند شد و حتي تعاوني هاي كشاورزي 
نيز مي توانند سهام دار ش��وند. ضمن اينكه پس از 
راه اندازي بيش از 1000 نفر اشتغال زايي خواهند 
داش��ت و بيش از 85 قلم محص��ول ميوه و صيفي 
جات و سبزيجات در اين حيطه قرار خواهند گرفت. 
دارايي نژاد در ادامه با اشاره به تامين نياز روزهاي پايان 
سال بيان كرد: به جهت بارندگي هاي خوبي كه در 
سال گذشته رخ داد، خوشبختانه در ميوه هايي نظير 
س��يب و پرتقال كه پر مصرف ترين ميوه شب عيد 
خواهد بود، با فراواني و كاهش قيمت روبه رو هستيم 
و به س��ازمان صنعت پيشنهاد داده ايم تا در مناطق 
دماوند و مازندران از مباشريني كه از اعضاي تعاوني 

روستايي مي باشند استفاده شود.

 ستاد مديريت بحران 
اتاق اصناف تهران تشكيل شد

پايگاه خبري اتاق تهران|  ستاد مديريت بحران 
اتاق اصناف تهران در راس��تاي هماهنگي بيشتر 
في مابين اتاق اصناف تهران، اتحاديه هاي صنفي 
و بسيج اصناف براي كمك رساني به سيل زدگان 
اخير سيستان و بلوچستان با حضور نايب رييس 
دوم اتاق، رييس بسيج اصناف تهران و جمعي از 
روساي اتحاديه هاي صنفي ديروز چهارشنبه 25 
دي 98 در محل اين اتاق تشكيل شد. در اين جلسه 
خسرو ابراهيمي نايب رييس دوم اتاق اصناف تهران 
با ابراز تاسف و تاثر از بروز سيل در استان سيستان 
و بلوچستان و همدردي با تمام سيل زدگان تاكيد 
كرد: اصناف هميشه بازوان و سربازان ملت و كشور 
بودند و اين بار نيز به مانند هميشه از هيچ كمك 
نقدي و غير نق��دي براي كمك و امدادرس��اني 
كوتاهي نخواهد كرد. ابراهيمي تصريح كرد: هيچ 
اتفاق و حادثه ديگري نمي تواند تفكر و انگيزه ما را 
نس��بت به امدادرساني و دستگيري از هموطنان 
آس��يب ديدمان در هر برهه و مكاني از بين ببرد؛ 
لذا اين بار نيز همه اتحاديه هاي صنفي در كنار اتاق 
اصناف تهران پاي كار هستند و از هر آنچه در توان 
دارند مضايقه نخواهند كرد. او به اهميت مديريت 
بحران قبل از وقوع بحران اشاره كرده و افزود: بايد 
همه ما و همه مسووالن با توجه به اقليم طبيعي 
كش��ورمان در آمادگي كامل باشيم تا به محض 
وقوع حادثه اي در ساعات اوليه اقدامات مورد نياز را 
انجام دهيم؛ لذا در اين راستا بايد »صندوق بحران« 
را راه اندازي كنيم تا با ذخيره سازي در آن به هنگام 

نياز آمادگي الزم را داشته باشيم. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

قيمت باالي سوخت پاك عامل اختالف ميان وزارت نفت و كشتي داران است

گذركشتيهايايرانازگردنهسوختكمسولفور

پتانسيل توليد روزانه 8 ميليون بشكه نفت در ايران وجود داردباج خواهي گازي امريكا از اروپا و روسيه

گروه  انرژي|
غافلگيري بزرگ��ي بود كه پس از آن هم��ه نگراني درباره 
زمين گير شدن ناوگان دريانوردي ايران به خاطر عدم تأمين 
سوخت كم سولفور، ناگهان دو روز مانده به اجرايي شدن 
مقررات بين المللي مارپل، وزارت نفت اعالم كرد كه مشكل 
تأمين سوخت كشتي ها را تقريبا حل كرده است. پس از آنكه 
بيژن زنگنه، وزير نفت روز دوشنبه به مجلس رفت و در پاسخ 
به سواالت نمايندگان پيرامون تامين سوخت كم سولفور 
كشتي ها بيان كرد كه نگراني اي براي تامين اين سوخت 
وجود ندارد و وزارت نفت توانايي تأمين سوخت كشتي هاي 
اقيانوس پيما را دارد، يحيي ضيايي، دبيركل اتحاديه مالكان 
كشتي نيز ديروز در تأييد اين سخنان وزير نفت گفت كه  با 
اقدامات انجام شده سوخت كم سولفور مورد نياز كشتي ها 
فعال تامين شده است. محاسبات »روزنامه تعادل« نيز تأييد 
مي كند كه بنا بر آنچه اعالم شده، حدود دوسوم سوخت مورد 
نياز كشتي هاي ايران در داخل توليد مي شود و با اين تفاسير، 
ايران گردنه وضعيت بحراني در تأمين سوخت كشتي هاي 
خود را به س��المت رد كرده، با اين حال گراني اين سوخت 
همچنان عامل اختالف افكن مي��ان وزارت نفت و مالكان 

كشتي ها است.
ديروز يحيي ضيايي دبيركل اتحاديه مالكان كشتي تأييد 
كرد كه سوخت كم سولفور ناوگان كشتي راني فعال تأمين 
شده است. او با اين توضيح كه ميزان مصرف سوخت به 
مسافت سفر كشتي ها بستگي دارد، بيان كرد كه بر اساس 
پيگيري انجام شده از كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 
و شركت ملي نفتكش، س��وخت اين شركت ها تامين 

شده است.
ضيايي به تسنيم گفت: به گفته اين شركت ها، هم اكنون 

در مخازن سوخت كم سولفور در حال ذخيره سازي است.
پيش از اين دبيركل اتحاديه مالكان كشتي در آستانه آغاز 
س��ال 2020 ميالدي از عملكرد وزارت نفت در خصوص 
تأمين سوخت كشتي ها انتقاد كرده بود. او گفته بود: طي 
سال هاي اخير مكاتبات بس��ياري از سوي سازمان بنادر و 
دريانوردي با ش��ركت ملي نفت و وزارت نفت براي توليد 
سوخت كم سولفور انجام شده اما متاسفانه وزارت نفت در 

اين قضيه سهل انگاري كرد و آن را پشت گوش انداخت.
ضيايي در سخنان ديروز خود گفت كه »در مكاتبات عديده 
با معاون اول رييس جمهور، مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام، نمايندگان مجلس و... اهميت موضوع توليد سوخت 
كم سولفور نيم درصدي را مورد تاكيد قرار داديم. به دنبال 
اين اقدامات نمايندگان مجلس در برابر اين مساله حساس 
شدند و وزير نفت را به مجلس فراخواندند و پس از اين بود كه 

با فشار نمايندگان مجلس، وزارت نفت، توليد سوخت كم 
سولفور را در دستور كار قرار داد، اما اين كار وزارت نفت مانند 

نوش دارو پس از مرگ سهراب است.« 
اين سخنان دبيركل اتحاديه مالكان كشتي كه در پاسخ به 
اظهارات روز دوشنبه وزير نفت در صحن مجلس مطرح 
شده، نشانگر وجود اختالف ميان اين دو نهاد بر سر سوخت 
كشتي ها است. زنگنه در مجلس گفته بود كه كشتي ها 
از سال 2002 تا 2020 فرصت داشتند اسكرابر )فيلتر 
تصفيه كننده دود كشتي ها( نصب كنند، اما اين كار را 
نكردند. به گفته او هيچ كدام از نفتكش هاي اقيانوس پيماي 
ايران كه از سوخت نفت كوره استفاده مي كنند، اسكرابر 
نصب نكردند و حاال حدود يك سال ونيم است كه براي 
آنكه سوخت با قيمت مناس��ب دريافت كنند، در حال 
مكاتبه با وزارت نفت هستند. او با اشاره به اينكه بارها گفته 
است كه قيمت نفت كوره كم سولفور به شدت باال مي رود 
و اين واقعيت بازار اس��ت، عنوان كرد كه در حال حاضر 
هزينه كشتيراني هم در دنيا به همين دليل باال رفته است. 

الزم به ذكر است كه نصب هر اسكرابر بين 2 تا 7 ميليون 
دالر هزينه دارد.  زنگنه در ادامه گفت كه با توجه به آنكه 
قيمت سوخت كشتي ها با اجراي مقررات جديد سازمان 
بين المللي دريانوردي باال رفته است، مالكان كشتي ها به 
تازگي به صورت ضمني تقاضاي سوخت ارزان و يارانه اي 
را مطرح مي كنند كه البته با توجه به اختيارات وزارت نفت 

ارايه چنين خدمتي امكان پذير نيست.

   اختالف بر سر متولي حمل سوخت
ضيايي، دبيركل اتحاديه مالكان كشتي همچنين از مساله 
حمل سوخت كم سولفور از پااليشگاه شازند گاليه كرد و 
گفت كه يكي ديگر از مسائل شركت هاي كشتي راني جز 
توليد سوخت كم سولفور مربوط به اعالم شركت پااليش و 
پخش مبني بر تحويل سوخت در پااليشگاه شازند است، در 
حالي كه اساسأ خطوط كشتي راني وظيفه اي براي حمل 

سوخت نداشته و ندارد.
اين سخنان نيز در پاسخ به اظهارات سعيد جمشيدي، مدير 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه مركزي در 
تاريخ دهم دي ماه بود كه گفته بود با وجود تأمين 20 هزار 
تن مازوت كم سولفور در پااليشگاه شازند، اما »متاسفانه 
پيمانكار كشتيراني جمهوري اسالمي ايران به تعهدات خود 
براي حمل فرآورده از مقاصد ارس��الي شركت ملي پخش 

اقدام نكرده است.«
جمشيدي با تاكيد بر اينكه شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران به تعهدات خود در اين زمينه به صورت كامل عمل 
كرده است، گفته بود: »با توجه به اينكه شركت كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران با پيمانكاران حمل خود نتوانسته 
است برداشت كافي انجام دهد، مشكل به هيچ وجه مربوط 

به مجموعه وزارت نفت نبوده است.«

    مصرف سوخت كشتي هاي ايران چقدر است؟
دبيركل اتحاديه مالكان كش��تي نياز ساالنه شركت هاي 
كش��تي راني بزرگ و كوچك ايران به سوخت كم سولفور 
نيم درص��د را يك و نيم ميليون تن برآورد كرد. پيش تر در 

گزارشي از مركز پژوهش هاي مجلس نيز آمده بود كه سهم 
سوخت دريايي بخش بين الملل ناوگان كشتي راني ايران 
حدود 5 ميليون ليتر در روز است. اگر هر تن مازوت را معادل 
1025.5 ليتر در نظر بگيريم، با يك محاسبه ساده مي توان 
دريافت كه سهم روزانه مازوت بخش بانكرينگ ايران معادل 
4 هزار 875 تن و به صورت ساالنه، يك ميليون و 779 هزار 

و 533 تن است.

  توليد فعلي مازوت كم سولفور چقدر است؟
دي��روز جليل س��بحاني، رييس هيات مدي��ره هلدينگ 
دانش بنيان ايراني HNT با اشاره به اينكه اين مجموعه از 
دو سال پيش كار روي سوخت كم گوگرد براي كشتي ها را 
با همكاري صندوق بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان 
صنعت نفت آغاز كرده و به دانش فني آن دست يافته است، 
تصريح كرد: اين واحد با ظرفيت س��االنه 500 هزار تن در 
بوشهر برقرار شده است كه اميدواريم امسال به پايان برسد. 
اين واحد قابليت افزايش توليد تا يك ميليون تن در سال را 

نيز دارد و نياز كامل كشور را پوشش خواهد داد.
همچنين وزارت نفت قول داده اس��ت كه ماهانه 45 هزار 
تن مازوت كم سولفور در پااليشگاه شازند توليد و به ناوگان 
كشتي راني تحويل دهد. اين رقم معادل توليد روزانه هزار 
و 500 تن يا ساالنه 540 هزار تن مازوت كم سولفور است. 
البته يحيي ضيايي، دبيركل اتحاديه مالكان گفته است كه با 
وجود آنكه وزارت نفت قول توليد ماهانه 45 هزار تن سوخت 
نيم درصد در پااليشگاه شازند را داده، اما تاكنون پااليشگاه 

شازند فقط 1500 تن سوخت را تحويل داده است.
بنابراين اگر ارقام اعالمي بخش پااليشگاهي در خصوص توان 
توليدي مازوت كم سولفور را بپذيريم، پااليشگاه هاي ايراني 
تا به اينجا يك ميليون و 40 هزار تن از مازوت كم س��ولفور 
مورد نياز بخش كشتي راني را توليد مي كنند و هنوز تكليف 
ساالنه 740 هزار تن از سوخت مصرفي كشتي ها مشخص 
نيست. بر اساس گفته هاي زنگنه، وزير نفت بخشي از مساله 
سوخت كشتي ها را هم مي توان با واردات مازوت كم سولفور و 
نيز استفاده از بندي در مقررات سازمان بين المللي دريانوردي 
)آيمو( مبني بر عدم توانايي تأمين اين سوخت به صورت 
موقت رفع كرد. به گفته زنگنه، ايران براي واردات سوخت 
كش��تي با مانعي روبرو نيس��ت و به راحتي مي تواند از هر 
نقطه اي از جهان سوخت كم سولفور وارد كند. از طرف ديگر، 
بر اساس بندي از پيوست كنوانسيون بين المللي جلوگيري 
از آلودگي ناشي از كش��تي ها )مارپل(، اگر كشتي بگويد 
و گزارش كند امكان تامين س��وخت كم سولفور را ندارد، 

مي تواند از سوخت با سولفور باال استفاده كند.

تحريم پروژه خط لول��ه گازي »نورد اس��تريم 2« يكي از آخرين 
اقدامات رييس جمهوري امريكا در جهت كس��ب منافع اقتصادي 

از طريق تحريم و مصداق باج خواهي اقتصادي- تجاري است.
به گزارش ايرنا، تأمين انرژي از جمله مسائل حياتي براي كشورهاي 
اروپايي است. انرژي ماده ضروري براي اين كشورها است كه نه تنها 
اقتصاد و صنعت آنها را سرپا نگاه مي دارد بلكه رفاه شهروندانشان 
ني��ز در گرو تأمي��ن آن قرار دارد. ب��ا اين ح��ال، »دونالد ترامپ« 
رييس جمهوري امريكا چند هفت��ه پيش پروژه مهم گازي »نورد 
استريم 2« كه گاز روسيه را از طريق درياي بالتيك به آلمان منتقل 

مي كند هدف تحريم هاي خود قرار داد.
اگرچ��ه حدود 90 درصد اين پروژه تكميل ش��ده و كارشناس��ان 
اعتقاد دارند تحريم ها تأثير چش��مگيري بر روند ادامه فعاليت  آن 
نخواهد داش��ت اما روند تحوالت نشان مي دهد كاخ سفيد اهداف 
سياسي- اقتصادي دندان گيري را در قالب سياست تحريمي خود 

دنبال مي كند..

  نياز اروپا به گاز روسيه
روسيه حدود 37 درصد از گاز مورد نياز اروپا را تأمين مي كند. خط 
لوله گازي نورد استريم 2 كه بيش از 1200 كيلومتر طول دارد و با 
لوله گذاري در كف درياي بالتيك، گاز روسيه را به صورت مستقيم 
به آلمان مي رس��اند، مي تواند به عنوان مسيري تازه در كنار ديگر 

خطوط گازي ميان اروپا و روسيه بر حجم صادرات گاز بيفزايد.
قرار بود اين خط لوله س��ال 2020 تكميل شود. رسانه ها ظرفيت 
انتقال گاز روسيه به اروپا از طريق نورد استريم2 را 55 ميليارد متر 
مكعب در سال اعالم كرده اند. ميزان تقاضاي اتحاديه اروپا براي گاز 
ساالنه كمتر از ۶00 ميليارد متر مكعب ارزيابي شده است. اكنون 
تنها حدود 40 درصد اي��ن تقاضا از منابع داخلي اروپايي و بقيه از 
طريق واردات تامين مي شود پيش بيني مي شود تا چند سال آينده 
واردات اين قاره به 400 ميليارد مترمكعب در سال نزديك خواهد 
شد. ش��ركت در زمينه احداث اين خط لوله زيردريايي مشاركت 
دارند. به دليل ترس از مجازات هاي واشنگتن، برخي شركت هاي 
پيمانكار طرح همچون شركت سويسي »آل سيز« از ادامه همكاري 

در ساخت اين پروژه كناره گيري كرده اند.
دولت ترامپ دو ماه به ش��ركت ها و كاركنان و افراد دخيل در اين 
پروژه فرصت داد تا همكاري در س��اخت نورد استريم 2 را متوقف 
كنند؛ در غير اين صورت با مجازات هايي همچون لغو رواديد اياالت 

متحده و مصادره اموال روبرو خواهند شد.
همزمان با اين اقدام، ترامپ خط لوله »ترك استريم« را هم كه قرار 

اس��ت گاز روسيه را از طريق درياي سياه به تركيه و از آنجا به اروپا 
انتقال دهد، تحريم كرد.

اتحادي��ه اروپا و آلمان در كنار روس��يه، تحريم ت��ازه امريكا عليه 
شركت هايي را كه در س��اخت خط لوله گاز فوق مشاركت دارند، 
محكوم كرده  و آن را دخالت كاخ سفيد در امور داخلي و حاكميت 

ملي و منطقه اي خود دانسته اند.

  تالش ترامپ براي تسلط بر بازارهاي گازي
روسيه از مدت ها قبل هدف تحريم هاي امريكا قرار داشت و با بحران 
چند سال قبل اوكراين اين فشارها بيشتر شد. اكنون آلمان كه تا 
قبل از رياس��ت جمهوري ترامپ از كشورهاي دوست واشنگتن به 

شمار مي رفت هدف آتش خشم وي قرار گرفته است.
با اين حال به نظر مي رس��د هدف رييس جمهوري امريكا كس��ب 
درآمدهاي بيشتر از طريق افزايش صادرات گاز اين كشور به اروپا 
و وابسته كردن قاره سبز به واشنگتن در عرصه انرژي باشد. اياالت 
متحده بزرگ ترين منابع گازي ش��يل )غيرمتعارف( را در اختيار 

دارد و به شدت به دنبال مشتري براي آن مي گردد.
گفته مي شود از سال 201۶ به ويژه در دوره رياست جمهور ترامپ 
س��رعت صادرات گاز اياالت متحده به اروپا افزايش ش��ديد پيدا 
كرد. امريكا در اين دوره به سومين صادركننده بزرگ گاز به اروپا 
تبديل شد. بر اساس آمار، امريكا بيش از 13 درصد از نياز اين قاره 
به گاز را تأمين كرده اس��ت. تا جوالي سال 2018 ميزان صادرات 
گاز مايع امريكا به اروپا بيش از 270 درصد رشد داشته است و در 
ماه مارس سال 2019 اين صادرات ركورد تازه اي را به ثبت رساند. 
به نوش��ته تارنماي »يورو اكتيو« برنامه ريزي شده  است تا حجم 
صادرات س��االنه گاز امريكا به اروپا تا سال 2020 به 112 ميليارد 

مترمكعب برسد.
گزارش بلومبرگ در اين زمينه آورده اس��ت كاخ سفيد اهرم فشار 
قابل توجه��ي را براي جلوگيري از تكميل پروژه نورد اس��تريم 2 
دراختيار نداش��ت و تنها قادر بود از طري��ق تحريم ها به اين پروژه 
بتازد. اياالت متحده و برخي كشورهاي شرق اروپا اين خط لوله را 
تهديدي براي منافع خود مي بينند به ويژه اينكه ممكن اس��ت در 
قضيه بحران اوكراين هم تاثيرگذار باشد. اين پروژه مسكو را قادر 
مي س��ازد تا محور انتقال انرژي اوكراين را دور بزند و از وابستگي 
روس��يه به همكاري اوكراين مي كاهد. از اين منظر، با تكميل اين 
خط لوله ديگر براي اياالت متحده بس��يار س��خت خواهد بود كه 
جاي��گاه محكمتري را در بازار انرژي و گاز اتحاديه اروپا به دس��ت 

بياورد.

مديرعامل سابق ش��ركت ملي نفت ايران گفت: ما در كشور پتانسيل 
توليد روزانه 8 ميليون بشكه نفت را داريم و اگر فكري براي توسعه اين 
صنعت و رسيدن به ميزان توليد ايده آل نكنيم در آينده اي نه چندان 
دور صنعت نفت ما دچار پوكي مي شود. به گزارش فارس، علي كاردر 
مديرعامل سابق شركت ملي نفت ايران در نشست »طراحي ساختاري 
رابطه مالي ش��ركت نفت و دولت« در سومين كنفرانس حكمراني و 
سياست گذاري عمومي گفت: وابستگي بودجه به نفت بيماري خاموشي 
اس��ت كه آس��يب هاي جدي بر اقتصاد ايران زده است. البته كاهش 
وابستگي بودجه به نفت به اين معنا نيست كه ما كال نفت را فراموش 
كنيم بلكه بايد پتانسيلي كه در كشور وجود دارد را توسعه داد و بهترين 

استفاده را از آن كرد. 
كاردر افزود: در طول اين ساليان همواره توسعه زيرساخت هاي كشور 
متكي به درآمدهاي نفتي بود. قبل از انقالب نيز منابع اصلي وام هايي كه 
براي توسعه كشور داده مي شد از محل همين نفت بود. مديرعامل سابق 
شركت ملي نفت ايران با تاكيد بر اينكه متاسفانه بعد از انقالب بالفاصله 
كشور ما وارد يك جنگ طوالني شد و به تبع آن صنعت نفت ايران نيز 
توس��عه اي پيدا نكرد و توليد نفت كشور به شدت كاهش يافت، اظهار 
داشت: بعد از جنگ نيز با اقداماتي كه آقاي آقازاده انجام داد توانستيم 
توليدمان را افزايش دهيم و به حد خوبي برسانيم. متاسفانه در دوره هاي 
بعدي ما با تحريم هاي ظالمانه مواجه شديم و نتوانستيم آنطور كه بايد 
از ظرفيت توليد نفت استفاده كنيم. البته در دوره قبلي نيز سعي كرديم 
كه با تدوين قراردادهاي اي پي سي بتوانيم كارهاي توسعه اي صنعت 

نفت را انجام دهيم و در قالب اين قراردادها بتوانيم تامين مالي را انجام 
دهيم كه اين اتفاق نيفتاد. وي ادامه داد: بايد بدانيم كه اگر توسعه ميادين 
نفتي را فراموش كنيم، توليد نفت مان براي ميزان مصرف داخل كشور 
مي شود و در واقع همه پتانسيل هاي موجود در صنعت نفت و اين منبع 
خدادادي را از دست مي دهيم زيرا كه نبود ايران در بازارهاي جهاني نفت 
آسيب هاي جدي در پي دارد. ما در كشور پتانسيل توليد روزانه 8 ميليون 
بشكه نفت را داريم و اگر فكري براي توسعه اين صنعت و رسيدن به ميزان 
توليد ايده آل نكنيم در آينده اي نه چندان دور صنعت نفت ما دچار پوكي 
مي شود. براي توسعه صنعت نفت نياز به جذب سرمايه است كه اين كار 

را مي توانيم از طريق مشاركت مردم به دست آوريم.
 كاردر با تاكيد بر اينكه طبق اصل 44 قانون اساسي نمي توان شركت 
ملي نفت را به بخش خصوصي واگذار كرد، گفت: ولي پيشنهاد من اين 
است كه يك شركت نفت كوچكي با حضور مردم در كنار شركت ملي 
نفت ايجاد ش��ود و كار توسعه ميادين را پيش ببرد. متاسفانه ما هنوز 
ساختار و مدل هاي توس��عه اي قديمي داريم و براي ايجاد تحول بايد 
تغيير پارادايم هاي جدي در صنعت نفت مان ايجاد كنيم. وي در پايان 
تاكيد كرد: شما نگاه كنيد حتي در حوزه درآمدهاي شركت نفت نيز 
بعضا برخي اش��كاالت و ضعف ها وجود دارد. االن فرض كنيد قيمت 
نفت بشكه اي ۶0 دالر است ولي ما اين نفت را به پااليشگاه هاي داخلي 
بشكه اي 10 دالر مي فروشيم. يعني مي توانم بگويم از اين 1.8 ميليون 
بشكه اي كه در روز به پااليشگاه ها مي دهيم، سهم 14.5 درصدي اي 

براي شركت ملي نفت وجود ندارد. 
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افزايش توليد نفت از ميادين 
مشترك غرب كارون

ايرنا|مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت 
از تامين 20 دستگاه پمپ درون چاهي براي نصب 
در ميدان ياران شمالي خبر داد و گفت: پيش بيني 
مي كنيم تا پايان سال ۶ پمپ درون چاهي نصب 
شود و ظرفيت توليد نفت اين ميدان افزايش يابد.
»تورج دهقاني« گفت: نصب موفق نخستين پمپ 
درون چاهي در ياران شمالي در مردادماه امسال به 
افزايش توليد اين ميدان مشترك انجاميد و اين 

روند ادامه دارد.
بر اساس اين گزارش، طرح توسعه ميدان نفتي 
ياران شمالي با ظرفيت توليد روزانه 30 هزار بشكه 
نفت، آبان ماه س��ال 95 افتتاح و پس از مدتي با 
افت توليد روبرو شد كه به اين منظور، استفاده از 
پمپ هاي درون چاهي براي افزايش دوباره توليد 
ميدان در دس��تور كار قرار گرفت و در اين راستا 
نخستين پمپ درون چاهي، تيرماه سال 97 در 
چاه شماره 14 اين ميدان نصب شد كه عملكرد آن 
به دليل مشكالت فرآيندي دوام چنداني نداشت.

با اين حال، عملي��ات نص��ب و راه اندازي پمپ 
درون چاهي شناور در اين ميدان نفتي مردادماه 
امسال موفقيت آميز اعالم شد. اين پمپ در عمق 
حدود 2300 متري چاه شماره 4 اين ميدان در 
درون لوله آستري هفت اينچي نصب و با تثبيت و 
راه اندازي دايمي آن، يك هزار بشكه به توليد اين 

ميدان مشترك افزوده شد.

 بنزين با چه قيمتي 
صادر مي شود؟

ايس�نا| طبق آخرين ارزش گ��ذاري كاالهاي 
صادراتي، بنزين ب��ا هر ليتر حدود ۶891 تومان 
صادر مي شود كه در مقايسه با دو سال گذشته از 
نظر ارزش دالري كاهش دارد. آخرين مصوبه در 
رابطه با ارزش گذاري كاالهاي صادراتي در سال 
جاري كه نشان مي دهد كه براي صادرات »بنزين 
معمولي« هر تن 584 دالر در نظر گرفته ش��ده 
است. در اين شرايط اگر مبناي تبديل به ريال اين 
كاال را ارز نيمايي در نظر بگيريم كه در حال حاضر 
به حدود 11 هزار و 800 تومان مي رسد در نهايت 
هر تن بنزين معمولي ارزشي حدود شش ميليون 
و 891 ه��زار و 200تومان دارد؛ از اين رو هر ليتر 
بنزين معمولي براي صادرات حدود ۶891 تومان 
قيمت مي خورد.  با توجه به قيمت 1500 توماني 
كه اكنون براي بنزين س��هميه اي تعريف شده 
است، اختالف قيمت صادراتي و فروش داخلي 
به 5391 تومان مي رسد. همچنين بنزين آزاد هر 
ليتر 3000 تومان عرضه مي شود كه در مقايسه با 

نرخ صادراتي 3891 تومان ارزان تر است.
بنزين س��وپر نيز در صادرات ب��راي هر تن 59۶ 
دالر ارزش گذاري ش��ده است. اگر با نرخ نيمايي 
محاسبه كنيم هر تن حدود هفت ميليون و 32 
هزار و 800 تومان قيمت مي خورد كه در هر ليتر 
به 7032 تومان مي رسد، با توجه به اينكه بنزين 
س��وپر به نرخ 3500 توم��ان در جايگاه عرضه 
مي ش��ود اختالف نرخ ايجاد شده 3532تومان 
خواهد بود. اما مقايسه ارزش گذاري سال جاري 
با س��ال 139۶ نشان مي دهد كه از لحاظ دالري 
كاهش وجود دارد؛ به طوري كه در هر تن بنزين 
از ۶2۶ به 584 دالر، بنزين سوپر از ۶39 به 59۶ 

دالر كاهش دارد.

توليد ساالنه ۱۲۵ ميليون دالر 
كاتاليست بومي تا پايان ۱۴۰۰

ايلن�ا | مديرعامل ش��ركت پژوه��ش و فناوري 
پتروش��يمي گفت: تا پايان س��ال 1400، ساالنه 
حدود 125 ميليون دالر كاتاليست در كشور توليد 
مي شود و به مصرف مي رسد. علي پژوهان در آيين 
بهره برداري از فاز دوم پتروشيمي تخت جمشيد به 
فعاليت هاي شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي 
اش��اره و اظهار كرد: اين شركت مسووليت تدوين 
دانش فني توليد محصوالت پتروشيميايي را برعهده 
دارد كه به تبع آن روي كاتاليست ها، مواد شيميايي 
راهب��ردي، تدوين دانش فني صناي��ع تكميلي و 
بهينه سازي و رفع مش��كالت فرآيندي واحدهاي 
توليدي نيز كار مي كند. وي با بيان اينكه در صنعت 
پتروشيمي 40 گروه كاتاليستي مصرف مي شود و 
ارزش آنها س��االنه حدود 2۶0 ميليون دالر است، 
افزود: از اين تعداد، 1۶ گروه كاتاليس��تي به ارزش 
س��االنه حدود 105 ميليون دالر بومي ش��ده و در 
صنعت استفاده مي شود. مديرعامل شركت پژوهش 
و فناوري پتروش��يمي با اشاره به اينكه پيش بيني 
مي ش��ود 9 گروه ديگ��ر از اين 40 گ��روه به ارزش 
ساالنه حدود 110 ميليون دالر تا پايان سال 1400 
به توليد برسند، ادامه داد: بنابراين برآورد مي شود تا 
پايان سال 1400 حدود 125 ميليون دالر در سال 

كاتاليست در كشور توليد شود و به مصرف برسد.

آغاز مذاكرات اوپك براي 
تمديد توافق كاهش عرضه نفت

شانا | يك منبع اعالم كرد كه اوپك و متحدانش 
مذاكره براي ارزيابي تمديد توافق كنوني كاهش 
عرضه نفت را آغاز كرده اند. به گزارش خبرگزاري 
رويترز از مسكو، رس��انه هاي روس به نقل از يك 
منبع معرفي نش��ده، اعالم كردن��د كه بعضي از 
كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( و متحدانشان درباره به تأخير انداختن 
تصميم مربوط به تمدي��د توافق جهاني كاهش 
توليد نفت تا ماه اوت امسال، مذاكره خود را آغاز 
كرده اند. اين منبع اعالم كرد كه ممكن است اوپك 
و متحدانش تصميم بگيرند نشست ماه مارس خود 
درباره تمديد توافق جهاني كاهش توليد نفت را 

به ماه ژوئن سال 2020 ميالدي موكول كنند.

لزوم تعريف رابطه واقع بينانه ميان سياست خارجي و برآورد فروش نفت
يك تعريف س��نتي از بودجه 
ساالنه وجود دارد كه برمبناي 
آن ب��رآوردي از درآمده��ا 
و هزينه هاي س��ال پيش رو 
تعيين مي شود. اما آنچه مهم 
است اينكه اين برآوردها تا چه 
اندازه قابليت تحقق دارند و آيا 
قابليت برنامه ريزي برمبناي 
اين اعداد و ارق��ام وجود دارد 
يا خير. در حقيقت بخشي از 

آنچه در لوايح بودجه در حوزه درآمدها آورده مي شود 
صرفا ب��راي باالنس اعداد و ارقام روي كاغذ اس��ت و با 
واقعيات اقتصاد كشور همخواني ندارد. ساختار بودجه 
كشور طي سال هاي اخير حاكي از رشد فزاينده هزينه ها 
دارد كه متاسفانه س��ازوكاري براي كنترل و مديريت 
رش��د هزينه ها در نظر گرفته نشده اس��ت. در طرف 
درآمدها نيز بخش هاي عمده اي ديده مي شود كه امكان 

تحقق آنها با ترديد جدي روبرو است.
در خصوص صادرات نف��ت و برآوردهايي كه در مورد 
درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه ديده مي شود، 

بايد به واقعيت ها و محدوديت هاي موجود در محيط 
بين المللي توجه داش��ت. چه بس��ا با تداوم بخشي از 
محدوديت هاي بين المللي امكان تحت الش��عاع قرار 
گرفتن بيش��تر درآمدهاي نفتي وج��ود دارد كه اين 
موضوع بايد در بودجه س��ال آينده لحاظ ش��ود. عدم 
انطباق برآوردهاي بودجه اي با واقعيت ها مي تواند منجر 
به عدم تحقق درآمدها و در نتيجه عدم تامين نقدينگي 
بخش هاي مهم و تاثيرگذار بر زندگي شهروندان شود. 
اين روند منجر به رشد نرخ پايه پولي و نابساماني برخي 

شاخص هاي اقتصادي مي شود.

امروز كشور در زمينه توليد، زيرساخت هاي توليد نفت 
مشكلي ندارد اما براي فروش و صادرات اين محصول 
بايد مطابق با واقعيت ها برنامه ريزي كرد. در اين زمينه 
بايد ارتباط واقع بينانه اي ميان سياست خارجي و بودجه 
ساالنه برقرار كرد، در واقع به گونه اي نباشد كه سياست 
خارجي ما يك حرف را بزند و اعداد و ارقام ديده ش��ده 
روي كاغ��ذ حرفي ديگر. نتيجه اي��ن روند چيزي جز 

كسري درآمدها نخواهد بود.
در خصوص فروش نفت در س��ال آين��ده نيز ميزان 
صادرات اين محصول به صورت مستقيم به سياست 

خارجي كش��ور بس��تگي دارد؛ در صورتي كه روند 
تح��والت مثبت باش��د امكان فروش نفت در س��ال 
آينده بيش از آنچه در بودجه 99 در نظر گرفته شده 
نيز وجود دارد. ام��ا در صورتي كه اين روند روي ريل 
كنوني ادامه مسير دهد، نبايد انتظار داشت آنچه كه 
در خصوص فروش نفت براي سال آينده در نظر گرفته 
شده امكان تحقق داشته باشد. در واقع روند تحوالت 
روابط خارجي كش��ور، تعيين كننده بخش مهمي از 
تحقق يا عدم تحقق درآمدهاي نفتي بودجه در سال 

آينده خواهد بود.

عبداهلل يونس آرا
كارشناس ارشد 

اقتصاد انرژي

يادداشت



پرونده8اخبار

رييس كميته ملي المپيك:

محدوديتي براي بازگشت ورزشكاران نيست
 رضا صالحي اميري در نشس��ت خبري دي��روز اظهار 
داشت: قطعا باور داريم ركن چهارم ورزش قهرماني در 
ايران رسانه است و بدون رسانه نمي توانيم صداي خود 
را به جامعه منتقل كنيم. ما به جمع بندي رس��يديم تا 
به همراه وزير ورزش ديداري با مقامات بلندپايه داشته 
باشيم به همين دليل پنجش��نبه هفته گذشته راهي 
سوييس شديم و در افتتاحيه المپيك زمستاني شركت 
كرديم. روز جمعه و شنبه با مقامات بين المللي مذاكراتي 
داشتيم. وي افزود: بحث ما بازي هاي 2020 بود. موانع 
و مش��كالتي كه داريم از جمله انتقال پول مطرح شد، 
در مقابل موض��ع مجموعه كميته بين المللي المپيك 
حمايتي بود. توماس باخ در حمايت از ورزش قهرماني ما 
تعبير زيبايي داشت مبني بر اينكه انتظار دارند با قدرت 
در المپيك 2020 بدرخشيم. نكته بعدي بحث گسترش 
همكاري در خصوص موزه و تاريخ شفاهي بود كه قول 

دادند حمايت مي كنند.

  ورزشكار ممنوع الخروج و ورود نداريم
رييس كميته ملي المپيك با اشاره به پديده مهاجرت 
ورزش��كاران اظهار داش��ت: در خص��وص مهاجرت 
ورزشكاران صحبت هايي شد. ما نبايد مانع مهاجرت 
شويم بلكه بايد ش��رايطي را فراهم كنيم ورزشكار در 
داخل و خارج از كشور احساس آرامش كنند. وزير هم 
گفت هيچ يك از ورزشكاران مهاجرت كرده محدوديتي 
براي ورود به ايران ندارند. ما ورزش��كار ممنوع الخروج 
و ورود نداريم. اعتقاد داريم در بس��تر زمان همه چيز 
مشخص مي شود. مهاجرت را پديده منفي نمي دانم اما 
بايد عوامل كششي را افزايش دهيم. وي افزود: سال ها 
انسان هاي زيادي از ايران مهاجرت مي كنند و نبايد با 
بزرگ نمايي رويكرد منفي، تخريبي و سياسي داشته 
باش��يم. معتقديم هيچ كدام از ورزشكاران با رويكرد 
سياسي نرفتند و بايد شرايط را براي حضور مجدد فراهم 
كنيم. رييس كميته ملي المپيك خاطرنشان كرد: اين 
اتفاقات يك قهر مقطعي اس��ت و همه به خانه پدري 

خودشان برمي گردند. 

    مدارك تعليق جودو ايران به CAS ارسال شد
صالحي اميري در ادامه درباره ماجراهاي تعليق جودو 
صحبت كرد و گفت: ابهاماتي در مورد جودو داشت كه 
صحبت كرديم و گفتيم س��ناريو از پيش تعيين شده 
بوده و گفتيم اس��ناد و داليل محكمي داريم. مدارك 
را براي CAS ارسال كرديم و در آينده نزديك پرونده 

دوجانبه اي در دادگاه عالي ورزش رسيدگي مي شود. 
مواضع خود را كامل در مورد جودو به باخ اعالم كرديم 
و گفتيم اين تعليق غيراخالق��ي و غيرحقوقي و فاقد 

وجاهت حقوقي است.
 باخ هم گفت منتظر نتيجه CAS مي ماند و براساس 
آن اع��الم موضع مي كند. رييس كميته ملي المپيك 
درباره ديگر ديدارهاي صورت گرفته در لوزان نيز اظهار 
داشت: ديداري با رييس فدراسيون جهاني تكواندو هم 
جلسه برگزار كرديم. سومين ديدار را سال جاري با او 
داشتيم. او قول سفر به ايران و برگزاري چند رويداد را 
به ايران داد. بحث ويزا به ورزشكاران هم مطرح شد. با 
اللوويچ صحبت كرديم و او حمايت همه جانبه خود را 
از كشتي اعالم كرد. ما گزارش��ي از شرايط ايران ارايه 
كرديم. كشتي از اميدهاي ما در 2020 هست و حمايت 
مالي و معنوي را خواهيم داشت. با رييس فدراسيون 
جهاني شمشيربازي صحبت كرديم. با رييس هاكي 

هم ديداري داشتيم. 

    صداي واحد را از ايران منتقل كرديم
وي با اشاره به ديپلماس��ي ورزش تاكيد كرد: ما در 
مجموع نيازمند ديپلماسي ورزش هستيم. عده اي 
تالش دارند فضا را آلوده كنند ما بايد در جهت ثبات 
فضا را حفظ كنيم. تمامي فدراس��يون در ش��رايط 
آمادگي براي بازي هاي 2020 به س��ر مي برند. اگر 
حاشيه وارد فضاي ورزش قهرماني نشود، در المپيك 

درخشش خوبي خواهيم داشت. 
نكته مهم اين بود ك��ه با حضور وزير صداي واحد را 
از ايران منتقل كرديم. ه��دف ما اعالم تك صدايي 
از ايران بود مبن��ي بر اينكه س��اختارهاي مختلف 
باعث اختالف نخواهد ش��د. ما از كميته بين المللي 
المپيك تقاضاي كمك مالي و تجهيزات داش��تيم. 
ما سهم ناچيزي از كمك هاي 500 ميليون دالري 
IOC داريم. همه بايد به بهبود ديپلماس��ي ورزش 
كمك كنند كه هدف آگاه س��ازي، شفاف س��ازي و 

اقناع سازي است.

    مخالفت با استعفاي 
اعضاي كميسيون ورزشكاران

وي همچنين در پاسخ به س��والي مبني بر مشكالتي كه 
كميسيون ورزشكاران دارد، تصريح كرد: كميسيون يكي از 
كميسيون هاي خوب، مورد حمايت و جدي ما در كنار ساير 
كميسيون هاست. فعاليت هاي آنها در يك سال گذشته 
كمرنگ و كند ش��د من تقاضا كردم، فعال ش��ود. طي دو 
مرحله ۳ و ۷ نفر اعضا استعفا دادند و در كميسيون انشقاق 
ش��كل گرفت. به آيين نامه مراجعه كردم و ديدم ابهاماتي 
دارد. صالحي اميري افزود: مشخص نيست جلسه با چند نفر 
رسميت مي يابد. بنابراين گاهي جلسات با 4-۳ نفر برگزار 
مي شد حاال مصوبات چه مي شود؟ رسميت ندارد. اگر يك 
جلسه ۳ نفره كسي را رييس كند، بر اساس آيين نامه مشكلي 
 IOC ندارد اما از نظر منطقي درست نيست. ما مكاتبه اي با
داشتيم. كميسيون با نصف به عالوه يك رسميت مي يابد، هر 
۳ ماه جلسه مي گذارد. در صورتي كه ۳ تا ۳ ماه تشكيل نشود، 
تعليق موقت خواهد داشت. ما اين پيشنهادات را داديم. طي 

چند هفته آينده رييس انتخاب مي شود. من با استعفاي 
عزيزان مخالفت كردم و گفتم همه بايد باشند. منتظر پاسخ 
IOC هستم كه به محض وصول آيين نامه جلسات تشكيل 

مي شود و انتخابات برگزار مي شود.

    معروف يك چهره است
رييس كميته ملي المپيك در پاسخ به سوالي ديگر مبني 
بر اينكه نحوه انتخاب نماينده كميسيون ورزشكاران براي 
انتخابات جهاني چگونه بود؟ گفت: نماينده ورزشكاران 
آيين نامه دارد كه دس��ت ما نيس��ت. بايد زبان بداند و 
ظرفيت راي داش��ته باشد. معروف چون چهره آشنايي 
اس��ت و در يك رشته تيمي بازي مي كند، واليبال هم از 
راي زيادي برخوردار اس��ت، معرفي شد. 10 نفر از ايران 
نامزد بودند كه در نهايت معروف انتخاب شد. ميزان آراي 
تاثيرگذار در كميسيون ورزشكاران IOC در اين رشته 
تيمي زياد است. تالش مي كنيم با توجه به مكاتبه اي كه 
با كميته هاي ملي المپيك كش��ورهاي مختلف داريم، 

نماينده ايران در كميسيون ورزشكاران حضور يابد.

   ستاد دوپينگ فعال شده است
صالحي اميري در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه 
درباره كانديداتوري كارمندان وزارت ورزش در انتخابات 
فدراسيون ها، گفت: نظري ندارم و در اين خصوص ورود 
نمي كنم چون به وفاقي كه دنبال آن هستم لطمه مي زند. 
وي درباره مشكل دوپينگ، تصريح كرد: ستاد دوپينگ 
فعال شده است. اين موضوع نگران كننده است. جلسات 
دايم برگزار مي شود كه سجادي، فخري و خليليان پروژه 
مشتركي دارند. هر دوپينگي در المپيك 2020 مي تواند 

براي ما مشكل ساز شود.

    درباره پرچمدار تصميم گيري نشده است
صالحي امي��ري درباره اس��تخدام قهرمان��ان در وزارت 
ورزش، عنوان كرد: سياس��تي كه وزير داشته در راستاي 
تشويق ورزش��كاران براي المپيك است. معناي آن فقط 
ميز و صندلي نيست و ورزشكار مي تواند در هر محيطي 
مامور ش��ود. رييس كميته ملي در پاسخ به سوالي ديگر 
مبني بر اينكه اعضاي هي��ات اجرايي كه رييس كميته 
نيستند، تكليف شان چه مي شود، خاطرنشان كرد: آنخا 
طبق اساسنامه تا پايان دوره 4 ساله شان حضور خواهند 
داش��ت. اما در دوره جديد نمي توانند نامزد ش��وند. وي 
همچنين درباره انتخاب پرچمدار، گفت: درباره پرچمدار 

تصميم گيري نشده است.
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تجليل از پيشكسوت وزنه برداري 
در كميته  ملي المپيك

م��وزه ورزش ايران از محمد نصيري پيشكس��وت 
وزنه برداري تجليل كرد. به گزارش ايس��نا، مراسم 
تجليل از محمد نصيري پيشكس��وت وزنه برداري 
ايران تو سط موزه ورزش ايران در كميته ملي المپيك 
برگزار شد. قرار است پاسداشت مفاخر ورزش ايران 
هر دو هفته يك بار برگزار شود و محمد نصيري اولين 
نفري است كه مورد تجليل قرار گرفت. در اين مراسم 
عالوه بر خود محمد نصيري، بهداد سليمي مشاور 
امور المپين هاي كميته ملي المپيك، حسن رنگرز 
مدير موزه ورزش، ناخدا اميني رييس پيش فدراسيون 
قايقراني، علي قلمس��ياه رييس پيشين فدراسيون 
قايقراني، تقي عسگري پيشكسوت رشته شيرجه از 
جمله نفرات حاضر در اين مراسم بودند. محمد نصيري 
در اين مراسم بيان كرد: از همه تشكر مي كنم واقعا 
امروز من را شاد كرديد. براي همه قهرمانان اين برنامه 
پياده خواهد شد. من صحبتي ندارم و فقط براي همه 
آرزوي سالمتي و موفقيت دارم. او سپس در مورد بهداد 
سليمي گفت: من اگر مربي سليمي بودم تا المپيك 
2020 نمي گذاش��تم بروم و به همه ثابت مي كردم 
سليمي مي تواند يك المپيك ديگر باشد. اما خب نشد 
و خودش هم كوتاهي كرد. البته خيلي ناراحتي ديد. 
از طرفي خودم از اين اخالق ها ندارم كه دخالت كنم. 
حسن رنگرز در اين مراسم گفت: پاسداشت مفاخر 
ورزش ايران اولويت و سياستي است كه رييس كميته 

ملي المپيك به آن تاكيد كرده است.

منصوريان: حضور در ذوب آهن 
بهترين دوران مربيگري ام بود

سرمربي سابق تيم فوتبال ذوب آهن معتقد است 
دوران بي نظيري را در اين تيم داشته است و فقط 
مي توان آن را با دوران حضورش در نفت مقايسه 
كرد. عليرضا منصوريان سرمربي سابق ذوب آهن 
در مراسم معارفه سرمربي جديد اين تيم عنوان 
كرد: آرزوي بهترين اتفاقات را براي اين تيم دارم 
و به اين مجموعه و بازيكنانم اعتقاد دارم. اگر پولي 
به اين تيم تزريق مي ش��د، بركت زيادي داشت. 
وي ادامه داد: دوران حضورم در ذوب  آهن را فقط 
مي توانم با دوران حضورم در نفت مقايسه كنم و 
بهترين دوران مربيگري ام بود. يك سال فوق العاده 
خوب داش��تم و از مردم اصفهان تشكر مي كنم. 
هواداران در روزهاي سخت پشت ما بودند. فوتبال 
پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و يك بار توپ به 

نفع شما مي چرخد و يك بار به ضرر شما.

توماس باخ:  تضمين كتبي مانع 
محروميت ورزش ايران شد

توماس باخ رييس كميته بين المللي المپيك اعالم 
كرد كه تضمي��ن كتبي ايران براي رعايت منش��ور 
المپيك باعث عدم محروميت اين كش��ور از طرف 
كميته بين المللي المپيك شده است. به گزارش ايسنا 
و به نقل از  insidethegames، توماس باخ اعالم 
كرد، كميته بين المللي المپيك، ورزش ايران را محروم 
نكرده چون كميته ملي المپي��ك ايران نامه كتبي 
داده كه سياست هاي تبعيض گونه را در رقابت هاي 
ورزشي پايان خواهد داد.  باخ اعالم كرده است كه اين 
 IOC نامه ك��ه از طرف كميته ملي المپيك ايران به
ارسال شده، مسعود سلطاني فر وزير ورزش و سيدرضا 
صالحي اميري رييس كميته ملي المپيك ايران آن 
را امضا كرده اند. ايران همچنين در ماه مه 2019 نيز 
نامه مشابهي را به فدراسيون جهاني جودو و كميته 
بين المللي المپيك ارسال كرده بود. رييس كميته 
بين المللي المپيك همچنين با اشاره به موضوع سعيد 
ماليي و تعليق جودوي ايران گفت: »ما از فدراسيون 
جهاني جودو درخواست كرديم تا بيشتر درباره اين 
موضوع با ما مكاتبه كند تا مشخص شود چه اتفاقاتي 
رخ داده و آي��ا كميته ملي المپيك ايران در آن نقش 
داشته است يا خير؟ .« وي ادامه داد: »ما اين درخواست 
را به فدراسيون جهاني جودو ارسال كرده ايم و آنها در 
اين لحظه درباره چگونگي اقدام و اينكه آيا اين اطمينان 
و شواهد و مدارك كافي است يا آيا به شواهد بيشتري 
احتياج دارند بحث مي كنند. اين در همكاري نزديك 
با كميته بين المللي المپيك و فدراسيون جهاني جودو 
اتفاق مي افتد. به عبارت ديگر اين روال در حال انجام 

است. هنوز هيچ تصميم نهايي گرفته نشده است.«

100 ميليارد از محل حق پخش 
تلويزيوني نصيب ورزش مي شود

معاون پارلماني وزارت ورزش و جوانان گفت: با تالش 
وزير ورزش، مجلس نمايندگان و همكاري صداوسيما، 
مصوبه خوبي براي حق پخش در كميسيون تلفيق 
تصويب شد. به گزارش پايگاه خبري وزارت ورزش 
و جوانان، جمشيد تقي زاده با اشاره به ماجراي حق 
پخش و س��هم ورزش در س��ال آينده در اين بخش 
اظهار داشت: در اليحه بودجه سال آينده موضوع حق 
پخش به شكل مناسبي با توافق صداوسيما و وزارت 
ورزش و جوانان و مجلس ارايه ش��ده است. با تالش 
وزير ورزش و جوانان و مجلس نمايندگان و همكاري 
سازمان صدا وسيما، مصوبه خوبي براي حق پخش 
تلويزيوني در كميسيون تلفيق تصويب شد. معاون 
پارلماني وزارت ورزش و جوانان درباره ميزان پولي كه 
از رديف حق پخش تلويزيوني نصيب ورزش كشور 
مي شود، گفت: البته بزرگي اعداد درآمد صداوسيما از 
محل تبليغات زياد است ولي پيش بيني ما اين است 
حداقل يكصد ميليارد تومان سال آينده از محل حق 
پخش تلويزيوني نصيب ورزش و فوتبال خواهد شد. 

مس��وول پيگيري واگذاري دو باش��گاه استقالل و 
 پرسپوليس افزود: پيش��نهاد اوليه و بهتر ما تقسيم
 50 - 50 درآمد تلويزيوني از محل حق پخش بود ولي 
در كميسيون تلفيق مجلس مصوب شد ۳0 درصد 
اعتبار ح��ق پخش ب��ه وزارت ورزش و ۷0 درصد به 

صداوسيما پرداخت شود.

بارسلونا ؛پردرآمدترين باشگاه فوتبال جهان
فوتباليست هاي بارسلونا مانند گذشته نمي درخشند. 
البته در مرحله نيمه نهاي��ي اين فصل آنها در صدر 
جدول الليگا قرار دارند، دقيقًا جلوتر از رئال مادريد، 
رقباي چند س��اله خود هس��تند و ممكن است يك 

عنوان قهرماني متوالي اسپانيا را كسب كنند.
  اما آنها از س��ال 2015 قهرمان ليگ قهرمانان اروپا 
نش��ده اند و در اين زمان رئال س��ه بار جايزه جام را 

برداشته است. 
به گزارش اكونوميست، با اين حال، اين باشگاه انواع 
 ،Deloitteقهرمان��ي اروپا را تضمين كرده اس��ت
يك شركت مشاوره، در بررسي ساالنه خود در مورد 
فوتبال اروپا، گ��زارش داد كه در فصل 2018-19، 
ب��راي اولين بار، بارس��لونا درآمد بيش��تري را از هر 

باشگاه ديگري كسب كرده است. 
درآمد آن از 840.8 ميليون يورو )959 ميليون دالر( 
رئال را با ۷5۷.۳ ميليون يورو در جايگاه دوم قرار داد. 

قهرماني مالي اروپا در واقع مسابقات جهاني است: 
Deloitte  خاطرنش��ان مي كند كه هيچ باش��گاه 

خارج از قاره در ۳0 رتبه برتر جهاني قرار ندارد.
در سال گذشته 20 باشگاه برتر اروپا درآمدي معادل 
9.۳ ميليارد يورو درآمد داشته اند.  بيست و دو سال 
پي��ش، وقتي Deloitte اولين ج��دول ليگ مالي 
خود را تش��كيل داد، جمع 20 تي��م برتر فقط 1.2 
ميليارد يورو بود. در پشت اين افزايش شديد درآمد، 
قراردادهاي پخش فزاينده پرسود پخش مي شود. در 
پن��ج فصل گذش��ته، درآم��د حاص��ل از پخش در 
س��ال 11 درصد افزايش يافته اس��ت و 44 درصد 
از درآمد 20 باش��گاه برتر را تش��كيل مي دهد. در 
سال 1۷-2016 اين درآمد بازرگاني )حمايت مالي، 
تجارت و غيره( را پش��ت سر گذاشت كه ۳9 درصد 
را ب��ه ارمغان مي آورد. درآمد روز مس��ابقه )فروش 
بلي��ت، ميهمان نوازي و غيره( ك��ه 16درصد از آنها 

را تشكيل مي دهد، بس��يار كندتر رشد كرده است.  
با اين حال، وابستگي به پول از پخش، ممكن است 
بي خطر باشد. ارزش حقوق داخلي بازي ها در ليگ 
برتر انگليس - رقابت با بيشترين درآمد كلي - هنگام 
مذاكره قراردادهاي جديد در س��ال گذشته سقوط 
كرد، اگرچه افزايش ارزش حقوق بين الملل بيش از 

جبران افت است.
هرچه ليگ پولي پايين تر باشد، باشگاه هاي بيشتري 
به پخش اعتم��اد مي كنند. كس��اني كه در جدول 
 Deloitte از ش��انزدهم تا بيس��تم ق��رار گرفتند،

 65 درصد درآمد خود را از تلويزيون دريافت كردند، 
دو برابر پنج نفر برتر. اين امر باعث مي شود عملكرد 
آنها در اين زمينه از همه مهم تر شود: صالحيت در 
مس��ابقات اروپا به معناي پخش پول بيش��تر است. 
نمايش ضعيف در جدول ليگ يا بدتر از همه سقوط، 

خيلي كمتر از آن كسب مي كند.

هفت��ه گذش��ته در بحبوحه حمله اي��ران به پايگاه 
امريكايي عين االس��د در عراق و س��پس س��قوط 
هواپيم��اي اوكراين��ي، يك باره خب��ري در فضاي 
مجازي منتشر ش��د كه كيميا عليزاده، تكواندو كار 
و  اولي��ن زن ايراني دارنده م��دال المپيك، به هلند 
پناهنده شد.  اين سوال پيش آمد كه فضاي ورزش 
ايران چگونه اس��ت كه فرار مغزها هم در اين بخش 
روي مي دهد؟ تا به حال چه تعداد ورزشكار ايراني به 

خارج مهاجرت كرده است ؟
كيميا عليزاده در حال حاضر آخرين ورزش��كاري 
اس��ت كه از ايران به هلند مهاجرت كرده است . هر 
چند پ��در او گفته بود كه قرار ب��ود به ايران برگردد 
اما او با انتش��ار تصاوير و اظهار نظرهايي در ش��بكه 
مجازي به طور رس��مي نشان داد كه قصد بازگشت 

به ايران را ندارد .
قبل از او س��عيد مواليي، ج��ودو كار ايراني بود كه 
به آلمان پناهنده ش��ده بود و عم��ال موجي را عليه 
ايران برانگيخت كه منج��ر به تعليق جودوي ايران 
در المپيك و جهان ش��د . او بعدا به مغولستان رفت 
تا زير پرچم آن كشور بازي كند . اما حدود سه سال 
پيش خبرگزاري مهر در گزارشي به موضوع پناهنده 
شدن ورزش��كاران ايراني پرداخت . در اين گزارش 
آمده بود كه مهاجرت ورزش��كاران ايراني به خارج 
از اي��ران و تغيير تابعيت آنها ب��ه بهانه هاي مختلف 
بحث تكراري و نااميدكننده سال هاي اخير ورزش 
است. در اين گزارش با اشاره به مهاجرت دو استعداد 
ژيمناستيك وقت كش��ور »امين ارباب« و »مژگان 
تاجيك« به مهاجرت ورزشكاران ايراني در آن زمان 
پرداخت . دربخش كشتي در اين گزارش آمده بود 
كه  مهاجرت كشتي گيران ايراني به كشور آذربايجان 
از 5 سال پيش از سوي رسانه ها منتشر شد تا شاهد 
حضور ايراني هاي آذري تبار در مسابقات بين المللي 

باش��يم. در رقابت هاي المپيك 2016 نيز دو تن از 
ورزشكاران ايراني با دوبنده آذربايجان پا داخل تشك 
گذاشتند. »س��امان طهماسبي« كشتي گير ايراني 
تيم ملي آذربايجان در وزن 85 كيلوگرم در مسابقات 
المپيك ريو با »حبيب اخالقي «روبه رو شد و شكست 
خورد تا ناكام از المپيك خداحافظي كند. طهماسبي 
بع��دازآن گفت ك��ه از دنياي كش��تي خداحافظي 
مي كند.»صباح شريعتي« ديگر كشتي گير ايراني 
تيم مل��ي آذربايجان بود كه در مس��ابقات المپيك 
ريو توانست به مدال برنز اين مسابقات در وزن 1۳0 
كيلوگرم دس��ت پيدا كند. مهاجرت كشتي گيران 
ايراني به آذربايجان به اين دو اسم ختم نمي شود .  

در بخش تكواندو هم در اين گزارش چنين آمده بود 
كه »  بعد از رفتن »رضا مهمان دوست« پرافتخارترين 
مربي ايراني به كلي ش��كوه و ش��كايت به تيم ملي 
آذربايجان، نقل و انتقاالت و مهاجرت تكواندوكاران 
ايراني به خارج از ايران قوت گرفت. مهمان دوس��ت 
پيش از المپيك لندن از جانب فدراسيون جهاني به 
عنوان مربي جهان معرفي ش��د چون توانست براي 
اولين بار بعد از 40 س��ال ب��ه قهرماني كره اي ها در 
جهان پايان دهد؛ اما بعدازآن در آستانه المپيك از 
سمت خود بركنار شد. به گفته مهمان دوست او به 
فكر دريافت مطالباتش براي درمان فرزندش بود اما 
موفق به وصول حقوقش نشد و فرزند خود را از دست 
داد. مسوول فدراسيون تكواندو بارها وي را متهم به 
انتقال تكواندوكاران ايراني به اين كشور كردند؛ اما 
مهمان دوست بارها تأكيد كرد كه بازيكنان را تنها 
ازنظر فني بررس��ي مي كند و در اين نقل و انتقاالت 
نقشي ندارد. س��ينا بهرامي، سهيال سياحي، پريسا 
كفايي و احمد محمدي ازجمله ورزش��كاران ايراني 
هس��تند كه در آذربايجان فعال هستند. همچنين 
مي��الد بيگي توانس��ت در مس��ابقات المپيك ريو 

هم وطنش »مهدي خدابخشي« را شكست دهد و 
به مرحله نيمه نهايي برود. »راحله آسماني« نيز يكي 
ديگر از تكواندوكاران ايراني است كه مهاجرت كرده 
است. گفته مي شد آسماني قرار است  با پرچم كميته 
ملي المپيك به ميدان بيايد اما بعدازآن خبر رسيد 
كه او يكي از اعضاي كاروان تيم بلژيك شده است. «

در شطرنج هم ماجرا چندان تعريفي ندارد . در حالي 
كه سه هفته قبل خبر آمد كه عليرضا فيروزجا قرار 
اس��ت زير پرچم فدراسيون جهاني شطرنج )فيده( 
مس��ابقه بدهد، يك باره خبر آمد ش��هره بيات داور 
شطرنج ايراني هم شايد از آمدن به ايران صرف نظر 
كند . اما حدود سه س��ال پيش مهر گزارش داد كه 
در دس��امبر سال گذش��ته به يك باره در رتبه بندي 
اعالم شده از سوي فدراس��يون جهاني شطرنج نام 
»الش��ن مرادي« اس��تاد بزرگ ايراني از رتبه بندي 
شطرنج بازان ايران خارج شد. اين شطرنج باز ايراني 
كه تا ماقبل از آن در فهرس��ت شطرنج بازان ايراني 
قرار داشت،به يك باره از ماه دس��امبر در زير پرچم 
فدراسيون جهاني شطرنج )فيده( قرار گرفت. معمواًل 
شطرنج بازاني كه مي خواهند تغيير تابعيت بدهند 
زير پرچم فيده مي روند و بعد از گرفتن تابعيت جديد 
در ليست شطرنج بازان انتقالي قرار مي گيرند. مرادي 
باگذشت يك سال همچنان در رتبه بندي جهاني زير 

پرچم فيده قرار دارد.
ول��ي در جودو چط��ور؟ مهر گ��زارش داده بود كه 
»وحيد س��رلك« نيز ازجمله ورزشكاراني ست كه 
درزمان��ي از بهترين هاي وزن خ��ود بود اما به دليل 
اختالفات مالي با فدراسيون لباس تيم ملي ايران را 
از تن درآورد. او كه از قبل از تيم ملي آلمان پيشنهاد 
داشت درنهايت به آلمان پناهنده شد تا بالباس تيم 
ملي اين كشور به ميدان برود. در هندبال هم »ايمان 
جمالي« يكي از بهترين هندباليست هاي كشورمان 

كه شاخص ترين لژيونر تيم ملي كشورمان بود كه به 
تيم ملي مجارستان پيوست. جمالي مدت ها در اين 
كشور لژيونر بود و بعد از چند مصدوميت و رفت وآمد 
به فدراسيون هندبال و مذاكره با مسووالن درنهايت 

از حضور در تيم ملي ايران عذرخواهي كرد.
در قايقران��ي نيز مينا عليزاده ملي پ��وش قايقراني 
كش��ورمان در س��ال 2009 ب��ه هم��راه تيم ملي 
كشورمان در مسابقات جهاني دراگون بت جمهوري 
چك شركت كرده بود كه به يك باره اردوي تيم ملي 
را رها كرد و به آلمان پناهنده شد. شروين پاك دالن 
ديگر قايقران تيم ملي نيز در بعد از پايان مسابقات 
تيم ملي باوجوداينكه از گيت فرودگاه گذر كرده بود 
دوباره بازگشت و به اين كشور پناهنده شد. بعدازآن 
مشخص شد كه اين كار درخواست خانواده مادري 
وي بوده است. درنهايت اين قصه با اخراج مربي تيم 

ملي به دليل كوتاهي از مسووليت خود تمام شد.
ماجرا تنها به اين گروه هاي ورزشي ختم نمي شود . 
در نج��ات غريق مهر گزارش داده بود كه »پوريا پور 
ابراهيم« و »محمود زاويه« نيز بعد از پايان مسابقات 
در »مون پوليه« به ايران بازنگشتند و تصميم گرفتند 
براي ادامه كار خود كشور تازه اي را به جز وطن خود 

انتخاب كنند.
  در بخش ژيمناستيك هم موضوع ناراحت كننده است .
 احسان خدادادي يكي از ژيمناستيك كاراني بود كه 
به تركيه رفته بود . او سه سال پيش درباره رفتنش به 
تركيه گفت: »10 سال عضو تيم ملي ژيمناستيك 
بودم و دو سال كاپيتاني تيم ملي را بر عهده داشتم اما 
متأسفانه سرمربي تيم ملي ژيمناستيك با زدن انگ 
بي اخالقي و اينكه مشكل اخالقي دارم و در اردوي 
اوكراين به جاي حض��ور در تمرينات و گوش دادن 
به حرف مربيان دنبال كارهاي شخصي خود بودم، 
به راحتي با آبروي من بازي كرد و ايمان خاموش��ي 

را كه ش��اگردش و جزو ذخيره هاي تي��م ملي بود 
دربازي هاي آسيايي اينچئون جايگزين من كرد!« 
محم��د رمضان پور نيز يكي ديگر از اس��تعدادهاي 

ژيمناستيك بود كه راهي دانمارك شد.
در رشته شمشير بازي هم محمد حسين ابراهيمي  
يكي از ورزشكاراني است كه به خارج پناهنده شد. 
در واقع او يكي از اولين كس��اني ب��ود كه به خارج از 
كشور پناهنده شد. ابراهيمي در رقابت هاي جهاني 
2009 تركيه يك��ي از چهار شمش��يرباز تيم ملي 
بود كه در بخش فلوره انفرادي از مس��ابقه با حريف 
اسراييلي بازداشته شد و از صعود به دور بعد بازماند.
ماجرا از اين قرار بود كه زماني كه تيم ملي ايران براي 
برگزاري اردوي آمادگي بازي هاي آسيايي گوانگژو به 
فرانسه سفر كرده بود، محمد حسين ابراهيمي يك 
روز پيش از بازگشت تيم ملي به تهران اردو را ترك 
كرد و به كشور هلند رفت.يكي از مقامات فدراسيون 
شمشيربازي در اين رابطه گفته بود: »محمدحسين 
ابراهيمي مخفيانه هتل تيم ملي را ترك كرد. پس 
از بازگشت تيم )به ايران(، محمدحسين ابراهيمي 
ملي پوش ايران در اس��لحه فلوره كه به همراه ساير 
بازيكنان و كادر فني به فرانس��ه رفته بود، به كشور 
بازنگش��ت. ابراهيمي يك روز پيش از بازگشت تيم 
ملي به تهران، هتل محل اقامت ملي پوشان را ترك 
كرد و تالش مس��ووالن تيم ب��راي پيدا كردن او بي 
نتيجه ماند.« رييس فدراسيون شمشيربازي وقت 
بعد ها در مصاحبه اي اعالم كرد كه ابراهيمي مهره 
چندان مهمي نبوده و شانسي هم براي كسب مدال 
نداشته است. سوالي كه همان وقت هم به آن پاسخ 
مش��خصي داده نشد اين بود كه اگر ابراهيمي مهره 
مهمي نبود چرا به مس��ابقات اعزام شد؟ به هر حال 
ابراهيمي يكي از ورزشكاران در ده سال اخير است 

كه به يك كشور خارجي پناهنده مي شود.
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گزارش 9 پرونده

در گفت وگو با مشاوران امالك پايتخت مطرح شد

»تعادل« قيمت رهن و اجاره آپارتمان در تهران را بررسي مي كند 

خواب زمستاني بازار رهن و اجاره 

شكاف 22 برابري اجاره مسكن در شمال و جنوب پايتخت

گروه راه وشهرسازي| زهره عالمي|
در حالي كه بازار مسكن شهر تهران در آذرماه 
ركورد شكست و هم قيمت هر مترمربع واحد 
مس�كوني به باالتري�ن رقم خود ط�ي 9 ماهه 
ابتدايي سال رسيد، حجم معامالت هم نسبت 
به 8 ماه قبل از آن رش�د خوب�ي را تجربه كرد 
و ب�ه 9.5 هزار فقره قرارداد رس�يد اما به گفته 
مشاوران امالك دردي ماه، بازار مسكن روزهاي 
خوبي را سپري نمي كند و هم معامالت خريد و 
فروش و هم قرارداده�اي رهن و اجاره كاهش 
يافته و به ماه هاي مهر و آبان نزديك شده است.
بازار رهن و اجاره مس�كن براس�اس اظهارات 
مش�اوران امالك پايتخت، به خواب زمستاني 
فرورفته است و اگرچه همه ساله در اين ماه ها 
شاهد كاهش قراردادهاي رهن و اجاره نسبت 
ب�ه نيمه اول س�ال هس�تيم اما امس�ال حجم 
معامالت رهن و اجاره نس�بت به مدت مش�ابه 
س�ال قبل خود هم افت چش�مگيري داشته و 
در برخ�ي مناطق حتي كاه�ش 40 درصدي را 

تجربه مي كند.
در چنين شرايطي كه قراردادهاي رهن واجاره 
افت داش�ته اند نرخ كرايه بها افزايش داش�ته 
و همين موضوع مس�تأجران را برآن داش�ته 
كه به دنبال رضايت موجران باش�ند و اقدام به 
بس�تن قرارداد ش�فاهي با قيمتي كمتر از نرخ 
حاكم بر ب�ازار كنند در اين ميان، س�ايت هاي 
اينترنتي مس�كن كه اقدام به ارايه فايل رهن 
واجاره مسكن مي كنند كسادي بازار بنگاه هاي 
معامالتي را دو چندان كرده اند و همين موضوع 
تعداد مراجعه كنندگان به دفاتر مشاور امالك 

را كاهش داده است.
ناگفت�ه نماند اگرچ�ه اغلب مش�اوران امالك 
ته�ران از افزاي�ش قيمت ه�ا و كاه�ش حجم 
معامالت بازار رهن و اجاره شكايت دارند، برخي 
ديگر معتقدند كه اين بازار نس�بت به ماه هاي 
ديگر و حتي مدت مش�ابه سال قبل هم تغيير 
محسوسي نكرده و جو سنگين ركود همچون 
ماه هاي گذشته بر بازار رهن و اجاره حاكم است.

   كاهش 40 درصدي قراردادهاي اجاره 
درجنوب

يكي از فعاالن بازار مسكن كه در منطقه افسريه تهران 
دفتر مشاور امالك دارد، درباره وضعيت بازار رهن و 
اجاره به »تعادل« مي گويد: اين بازار از نيمه دوم سال 
در خواب فرو مي رود و مانند اواخر فصل بهار و تابستان 
ش��اهد مراجعه مس��تأجران به دفاتر مشاور امالك 
نيستيم، موضوعي كه دردي ماه سال جاري هم شاهد 
بوديم و تعداد مس��تأجراني كه براي امضاي قرارداد 
اجاره به اين بنگاه، مراجعه كردند نسبت به تابستان 

كاهش يافته است. او مي افزايد: حضور مستأجران در 
اين بنگاه به افرادي محدود مي شود كه يا خانه خود را 
فروخته اند و به دنبال اجاره نشيني هستند يا زوج هاي 

جواني كه به تازگي ازدواج كرده اند. 
اين مشاور امالك فعال در افسريه ادامه مي دهد: البته 
تعداد مراجعه كنندگان به اين بنگاه در دي ماه نسبت 
به دي ماه س��ال گذش��ته حدود 40 درصد كاهش 

يافته است.
او اظهار مي كند: رهن كامل يك واحد مسكوني 70 
متري نوساز در منطقه افس��ريه حدود 115 تا 120 

ميليون تومان است.
اين فعال بازار مسكن مي گويد: متراژ اغلب واحدهاي 
مس��كوني در افسريه تهران به هم نزديك بوده و بين 

65 تا 70 متر مربع است.

    ثبات قيمت در غرب پايتخت 
يكي از مشاوران امالك فعال در منطقه پونك تهران با 
اشاره به ثبات تعداد مستأجران براي ثبت قرارداد در 
دي ماه به »تعادل« مي گويد: قيمت اجاره در اين ماه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش چشمگيري 

داشته است.
او اظه��ار مي كند: با توج��ه به اينكه در ب��ازار تعداد 
مشخصي مستأجر وجود دارد حجم مراجعه كنندگان 
به دفاتر مشاورامالك در اين منطقه نسبت به دي ماه 

سال گذشته تغيير محسوسي نداشته است.
به گفته اين فعال بازار مسكن، رهن كامل يك واحد 
مسكوني 75 متري نوس��از در منطقه پونك تهران، 
200ميلي��ون تومان و واحد 75 متري با 7، 8 س��ال 

ساخت حدود 150، 160 ميليون تومان است.

   رشد 40 درصدي كرايه بها
يكي از مشاوران امالك فعال در منطقه اميرآبادشمالي 
با اشاره به اينكه نرخ كرايه در دي ماه افزايش داشته 
اس��ت به»تعادل« مي گويد: تعداد قراردادهاي رهن 
و اجاره در اين منطقه نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته كاهش يافته و اغلب مستأجران اقدام به تمديد 

قراردادهاي سال گذشته خود مي كنند.
او اضاف��ه مي كند: البته ج��دا از اينكه مراجعه كننده 
براي ثبت قرارداد رهن واجاره كاهش داش��ته تعداد 

فايل هاي موجود هم بسيار كم است.
به گفته اين مشاور امالك، نرخ اجاره نسبت به سال 

گذشته حدود 40 درصد رشد كرده است.
اين فعال بازار مسكن ادامه مي دهد: رهن كامل يك 
واحد مسكوني نوساز 75 متري حدود 250 ميليون 
تومان مي شود چون قيمت رهن هر مترمربع حدود 3 

ميليون تومان است.

   افت 50 درصدي قراردادها
يكي از فعاالن بازار مسكن كه در منطقه پيروزي دفتر 

مش��اوره امالك دارد، با تأكيد بر وضعيت نامناسب 
بازار به »تعادل« مي گويد: در دي ماه تعداد معامالت 
كاهش يافته و از سوي ديگر نرخ كرايه افزايش داشته، 
اين درحالي است كه راندمان بازار رهن و اجاره نسبت 
به سال گذشته حدود 50 درصد افت داشته است. او 
ادامه مي دهد: درواقع هم تع��داد مراجعه كنندگان 
كاهش داش��ته و ه��م تعداد فايل هايي كه از س��وي 
صاحبان امالك در اختي��ار بنگاه قرار مي گيرد، افت 

قابل مالحظه اي داشته است.
اين مشاور امالك اظهار مي كند: در حال حاضر فقط 3 
فايل براي اجاره در اين بنگاه داريم كه براي هيچ كدام 

از اينها هم مستأجري نيست.
به گفته او، شايد يكي از علت هايي كه شاهد كاهش 

تعداد قراردادهاي اجاره هستيم، وجود سايت هايي 
مانند ديوار يا شيپور اس��ت كه مستأجران در آنجا با 
صاحبان امالك آشنا مي شوند و فقط براي ثبت معامله 
به دفتر مشاور امالك مراجعه مي كنند كه با توجه به 
كاهش حجم معامالت اين نوع معامله هم نمي تواند 

چندان قابل مالحظه باشد.
اي��ن فعال بازار مس��كن گف��ت: مش��تري چنداني 
در اي��ن بنگاه ب��راي رهن و اج��اره نداري��م و تعداد 
مراجعه كنندگاني هم كه از طريق سايت هاي اينترنتي 
رهن و اجاره با هم آشنا شده اند قابل توجه نيست. او 
اظهار مي كند: رهن كامل يك واحد مسكوني نوساز 
75 متري در خيابان پي��روزي، حدود 150 ميليون 

تومان است. 

    وضعيت بهتر بازار اجاره 
يكي از فعاالن بازار مس��كن كه دفتر مشاور امالك 
در منطقه لويزان پايتخت دارد با اشاره به اينكه بازار 
رهن و اجاره نسبت به خريد و فروش در اين منطقه 
بهتر است به »تعادل« مي گويد: حجم قراردادهاي 
اجاره در دي ماه نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
كاهش داشته اس��ت و نس��بت به ماه هاي گذشته 
تفاوت چنداني نكرده و بازار دوس��الي اس��ت كه در 

ركود به سر مي برد.
او اضاف��ه مي كند: قيمت هر مترمربع رهن كامل در 
منطقه لويزان تهران بين 1.5 ت��ا 3 ميليون تومان 
است و قيمت ها بستگي به محله، نوساز بودن واحد 

مسكوني و... دارد.

گروه راه وشهرسازي|
آخرين گزارش رسمي منتشر شده درباره تحوالت 
بازار رهن و اجاره پايتخت مربوط به آذر ماه اس��ت. 
بررس��ي ش��اخص نرخ اجاره بها در اين ماه حكايت 
از رشد 28.2 درصدي نس��بت به دوره مشابه سال 
گذش��ته دارد. در اين ميان اگرچ��ه آماري مربوط 
به نرخ اجاره در دي ماه منتش��ر نش��ده اس��ت، اما 
پيش بيني مي ش��ود كه در دي ماه نسبت به آذرماه 
افت كرده و در مقايس��ه با مش��ابه سال گذشته هم 
افزايشي در محدوده 22 تا 35 درصد داشته باشد. 

با بررسي گزارش ميداني »تعادل« از وضعيت بازار 
رهن و اجاره و بررسي فايل هاي ارايه شده در دفاتر 
مشاور امالك به اين نتيجه مي رسيم كه مبلغ وديعه 
و اجاره ماهيان��ه مربوط به مناطق ش��مالي تهران 
نسبت به ساير مناطق شهر بيشتر است و پس از آن 

مناطق مركزي و غربي قرار دارند.
 در اي��ن گزارش كه مبلغ وديعه و نرخ كرايه ماهيانه 
واحدهاي مس��كوني در 5 منطقه پايتخت )شمال، 
غرب، مركز، شرق و جنوب( مورد بررسي قرار گرفته 
است، ش��اهد س��نگيني بار اجاره ماهيانه بر دوش 
مستأجران هستيم، درواقع به نظر مي رسد كه اغلب 
موجران پس از كاهش نرخ س��ود بانكي از دوس��ال 
گذشته اقدام به كاهش نرخ وديعه و افزايش كرايه بها 
كرده اند، موضوعي كه فشار مالي وارده به مستأجران 
را به شدت افزايش داده و آنها را با مشكالت عديده اي 
مواجه كرده است. بررسي هاي ميداني حاكي از آن 
اس��ت كه در برخي مناطق پايتخ��ت مانند خيابان 
ش��ريعتي نرخ كرايه ماهيانه يك واحد مس��كوني 
نوس��از 9 ميليون تومان است و از سوي ديگر كرايه 
ماهيانه يك آپارتمان نوس��از در منطقه افسريه در 
جنوب پايتخت 400 هزار تومان است، يعني شاهد 
يك اختالف فاح��ش 22 برابري در نرخ كرايه ميان 

مناطق شمالي و جنوبي شهر تهران هستيم.

   وضعيت كرايه طي ماه هاي گذشته؟ 
بررس��ي وضعيت ب��ازار رهن و اجاره ط��ي ماه هاي 
گذشته نشان مي دهد درحالي كه كرايه بها در فصل 
نقل و انتقاالت افزايش مي يابد، اما طي بهار و اوايل 
تابستان س��ال جاري، ش��اخص نرخ اجاره ماهيانه 
رش��د چنداني نداشته و بيشترين رشد كرايه بها در 
ماه پاياني فصل تابستان و دو ماه ابتدايي پاييز بوده 
اس��ت، البته با وجود آنكه شاخص نرخ اجاره طي 9 
ماهه گذشته بيشترين ميزان رشد خود را در فصل 

نقل و انتقاالت نداش��ت و در مهر ماه اين شاخص به 
اوج خود رس��يد اما كرايه بها از فروردين تا مهر ماه 
رشد كرد و در آبان ماه به شاخص شهريور ماه رسيد 

و در آذر ماه هم دوباره كاهش يافت.

   شمال تهران 
وديعه و نرخ كرايه در مناطق ش��مالي تهران نسبت 

به ديگ��ر مناطق پايتخ��ت تفاوت فاحش��ي دارد و 
محدوده كراي��ه بها در اين مناط��ق از 2.5 ميليون 
تومان تا 9 ميليون تومان است، به عنوان نمونه يك 
واحد مسكوني با 12 سال ساخت و مساحت 86 متر 
در محله ظفر در منطقه 3 پايتخت، با 150 ميليون 
تومان وديعه و 3 ميليون تومان اجاره ماهيانه به مدت 

يكسال در اختيار مستأجر قرار مي گيرد.

وديعه يك واحد آپارتمان 90 متري در خيابان ارتش 
كه 17 سال از س��اخت آن مي گذرد، 100 ميليون 
تومان و اجاره ماهيانه آن 2.5 ميليون تومان است.

براي رهن يك واحد مس��كوني 85 متري نوساز در 
خيابان ش��ريعتي بايد 100 ميليون تومان رهن و 9 

ميليون تومان ماهيانه به صاحب ملك بپردازيد.
رهن يك واحد 80 متري 10 ساله در محله آجودانيه 
منطقه يك پايتخت،  100 ميلي��ون تومان و اجاره 

ماهيانه آن 6 ميليون و 500 هزار تومان است.

   غرب تهران 
نرخ كرايه در مناطق غربي پايتخت متغير اس��ت و 
از 6.5 ميليون تومان در محله س��عادت آباد شروع 
مي ش��ود و به 800 هزار تومان در خيابان س��تاري 
مي رس��د. ش��ما براي س��كونت يكس��اله در محله 
جنت آباد ش��مالي و اجاره يك واحد مس��كوني 80 
متري با 25 س��ال س��ن بنا بايد 35 ميليون تومان 
وديعه و ماهيانه 3.5 ميليون تومان به صاحب ملك 
بپردازيد. يك آپارتمان 100 متري 10 ساله در محله 
س��عادت آباد تهران، با وديعه 100 ميليون تومان و 
اجاره ماهيانه 6 ميليون و 500 هزار تومان اجاره داده 
مي شود. اگر قصد اجاره يك واحد 80 متري با عمر 
بناي 14 سال در شهرآرا واقع در منطقه 2 پايتخت 
را داريد بايد 100 ميليون تومان وديعه و ماهيانه 1 

ميليون و 200 هزار تومان پرداخت كنيد.
وديعه يك واحد مسكوني 90 متري با 18 سال عمر 
بنا در خيابان س��تاري، 100 ميليون تومان و اجاره 

ماهيانه آن 800 هزار تومان است.

   مركز تهران 
اجاره بها در مناطق مركزي باالت��ر از مناطق غربي 
اس��ت. در اين مناطق بايد ب��االي 3 ميليون تومان 
ماهيان��ه به صاحب ملك پرداخ��ت كنيد. به عنوان 
نمون��ه ي��ك واحد مس��كوني 92 مت��ري در محله 
يوس��ف آباد در منطقه 6 تهران، 50 ميليون تومان 
رهن داده مي شود و مستأجر بايد ماهيانه 5 ميليون 
توم��ان هم به عنوان اج��اره براي س��كونت در اين 
آپارتم��ان ك��ه 12 س��ال از س��اخت آن مي گذرد، 

پرداخت كند.
اگر قصد رهن و اجاره يك واحد 79 متري در اميرآباد 
خيابان كارگر ش��مالي را داريد كه عمر بناي آن 10 
سال است. جدا از 55 ميليون تومان وديعه، ماهيانه 

هم 5 ميليون تومان پرداخت كنيد.

براي اجاره يك واحد مسكوني 92 متري 6ساله در 
خيابان بهار شيراز بايد 120 ميليون تومان به عنوان 
وديعه به صاحب مل��ك بپردازي��د و ماهيانه هم 3 

ميليون و 200 هزار تومان پرداخت كنيد.
وديع��ه يك واح��د آپارتماني 92 متري نوس��از در 
خيابان جمالزاده، 110 ميليون تومان است و اجاره 

ماهيانه آن 3 ميليون و 500 هزار تومان مي شود.

   شرق تهران 
نرخ كرايه در مناطق ش��رقي شهر تهران متعادل تر 
از ش��مال، غرب و مركز اس��ت و اگر چ��ه در برخي 
مناط��ق اين نرخ به 3 ميليون تومان مي رس��د اما با 
اج��اره ماهيانه يك ميلي��ون و 500 هزار تومان هم 
مي توان در اين محله ها، واحدي پيدا كرد، به عنوان 
مثال وديعه يك واحد 93 متري 10 س��اله در محله 
تهرانپارس، 70 ميليون تومان رهن و اجاره ماهيانه 

آن 3 ميليون تومان است.
براي رهن يك آپارتمان 100 متري با 30 سال عمر 
بنا در نارم��ك بايد 150 ميليون تومان وديعه و يك 
ميليون و 500 هزار تومان هم ماهيانه به صاحبخانه 
بپردازيد. رهن يك واحد مسكوني 82 متري نوساز 
در محله ش��مس آباد در شمالش��رق تهران، 150 
ميليون تومان است ضمن اينكه مستأجر ماهيانه 3 
ميليون تومان هم بايد به صاحب ملك پرداخت كند.

اگر خواه��ان اجاره يك واحد مس��كوني 80 متري 
نوساز در سبالن جنوبي هستيد، وديعه اين آپارتمان 
100 ميلي��ون تومان و اجاره آن يك ميليون و 300 

هزار تومان است.

   جنوب تهران
نرخ كرايه در مناطق جنوبي پايتخت از ساير مناطق 
شهر ارزان تر است و رهن يك واحد آپارتماني نوساز 
در ش��هر ري با متراژ 95 متر، 100 ميليون تومان و 
اج��اره ماهيانه آن يك ميلي��ون و 200 هزار تومان 
اس��ت.  براي اجاره يك آپارتمان 78 متري نوس��از 
در محله افس��ريه بايد 120 ميليون تومان وديعه و 

ماهيانه 400 هزار تومان اجاره بدهيد.
اگر قصد اجاره يك واحد 96 متري نوساز در نازي آباد 
را داري��د بايد در ابت��دا 120 ميلي��ون تومان و بعد 

ماهيانه 2 ميليون تومان به صاحب ملك بپردازيد.
رهن ي��ك واحد آپارتم��ان 89 متري در ش��هرك 
وليعصر، 100 ميليون تومان و اجاره ماهيانه آن يك 

ميليون و 700 هزار تومان است.
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سنت شكني بازار اجاره
در نيمه دوم سال 

در حال��ي كه طي پاييز و زمس��تان س��ال 97 
شاهد كاهش قيمت اجاره نسبت به نيمه اول 
سال بوديم و ش��يب كاهش قيمت هم بسيار 
بيش��تر از س��ال هاي قبل آن بود اما بررس��ي 
آمارهاي رسمي در بازار مسكن نشان مي دهد 
كه بيش��ترين نرخ كرايه به��ا در پايتخت طي 
سال جاري مربوط به مهرماه، اولين ماه فصل 
پاييز اس��ت، ضمن اينكه اجاره بها در آبان ماه 
هم كاهش قابل مالحظ��ه اي را تجربه نكرد و 

كرايه بها همسان با شهريور ماه شد.
به عبارت ديگر در نيمه دوم س��ال جاري شاهد 
س��نت ش��كني در بازار رهن و اجاره و افزايش 
قيمت ها نس��بت به سال هاي گذش��ته بوديم 
موضوعي كه در بازار خريد و فروش مسكن هم رخ 
داد و با وجود كاهش حجم معامالت در مهر ماه 
نسبت به شهريور ماه در سال جاري معكوس شد 
و تعداد قراردادهاي ثبت شده در اين ماه نسبت 

به شهريور ماه رشد كرد.
در اين ميان و با توجه به تغييرات ويژه بازار رهن 
و اجاره طي نيمه دوم سال جاري، روزنامه تعادل 
گزارشي از شرايط اين بازار، بهترين زمان براي 

امضاي قرارداد اجاره و ...تهيه كرده است. 

    تناقض آمار رسمي 
و گزارش هاي ميداني

  اگرچه به گفته نايب رييس اتحاديه مشاوران 
امالك و همچنين آمارهاي بانك مركزي افزايش 
نرخ كرايه در سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به ترتيب 30 درصد و 22 و 35 درصد 
رشد كرده است اما گزارش هاي ميداني حكايت 
از آن دارد كه كرايه بها در اغلب مناطق پايتخت 
باالي 40 درصد افزايش داشته كه اين موضوع 
نشانگر تناقض ميان آمارهاي رسمي و واقعيت 

حاكم بر بازار رهن و اجاره است.
  براساس اظهارات مشاوران امالك، همچنين 
آپارتمان هاي نوساز بسياري براي رهن و اجاره در 
شمال تهران وجود دارد كه عمدتًا لوكس و باالي 
150 متر هستند و با بودجه خانوار هاي متوسط 
همخواني ندارند اما در مقابل در مناطق جنوبي 
و محله هاي پرتقاضا، كمبود فايل ها محس��وس 
است، همين موضوع موجب شده كه طي ماه هاي 
گذشته شاهد نوعي كوچ از شمال شهر به مناطق 
جنوبي و از جنوب شهر به حاشيه ها بوده ايم و اين 

موضوع همچنان ادامه دارد.

    پاييز و زمستان بهترين فصل
براي جابه جايي

  هرساله كمترين س��طح از تقاضا براي اجاره 
واحدهاي مسكوني در بازار مسكن را طي پاييز 
و زمستان شاهديم كه اين موضوع ناشي از آغاز 
مدارس و س��رد ش��دن آب و هواس��ت، درواقع 
همزمان با شروع نيمه دوم سال حجم تقاضا براي 
اجاره واحدهاي مسكوني به ميزان چشمگيري 
كاهش مي يابد، اين موضوع در بازار اجاره سال 
جاري هم رخ داد و گزارش ها از وضعيت اين بازار 

به خوبي اين افت را نشان مي دهند.
  ب��ا توجه به كاه��ش حجم تقاض��ا در پاييز و 
زمستان اغلب مش��اوران امالك به مستأجران 
توصيه مي كنند كه بهترين زم��ان براي اجاره 
كردن خانه، ماه هاي دهم تا دوازدهم هر س��ال 
است، چرا كه ميزان رهن و اجاره در اين زمان ها 
كم اس��ت و افراد خانه هاي خود را با قيمت هاي 

پايين تري اجاره مي دهند.

    برقراري تعادل عرضه و تقاضا 
  بررسي ها نشان مي دهد افزايش عرضه در بازار 
اجاره مس��كن مي تواند به عنوان يك سياست 
راهبردي در كنار كاهش تقاض��ا در بازار اجاره 
قرار گيرد، راهكاري كه به گفته اغلب كارشناسان 
بازار مسكن بهترين راهكار براي بهبود وضعيت 

بازار مسكن است.
  افزاي��ش عرضه واحدهاي مس��كوني در بازار 
اجاره نيازمند كنترل سوداگري و مبارزه با احتكار 
واحدهاي مسكوني خالي از سكنه با استفاده از 
ابزار مالياتي است؛ درصورتي كه دولت با استفاده 
از ابزار ماليات ب��ر خانه هاي خال��ي بتواند نرخ 
خانه هاي خالي را در بازار از 11 درصد كنوني به 
حدود 5 درصد كاهش ده��د، اين امر به عرضه 
حدود 1.4 ميليون واحد مس��كوني در سراسر 
كشور منجر خواهد ش��د. اين عرضه يا در بازار 
اجاره اتفاق خواهد افتاد كه افزايش عرضه مسكن 
اجاره اي را به دنبال دارد يا آنكه افزايش عرضه در 
بازار مسكن ملكي را به همراه دارد كه به كاهش 

سهم تقاضا در بازار اجاره منجر مي شود.
  كنترل خانه هاي خالي از س��كنه در سراس��ر 
كشور سهم بسزايي در كاهش قيمت اجاره بها و 
كاهش فاصله عرضه و تقاضا در اين بازار خواهد 

داشت. 
  قانون ماليات بر خانه هاي خالي در س��ال 94 
با همي��ن منظور به تصويب رس��يده و به دليل 
آنكه پيش نياز اجراي آن يعني راه اندازي سامانه 
ملي امالك و اسكان كشور هنوز اجرايي نشده، 

مسكوت مانده است. 
  دولت مي تواند تقاضاي سوداگرانه در بازار را با 
استفاده از اين ابزار، كنترل و سرمايه ها را به بخش 
توليد هدايت نمايد و زمين��ه الزم براي كاهش 
قيمت مسكن را فراهم آورد، كاهش فعاليت هاي 
سوداگرانه در بازار مسكن سبب كاهش قيمت و 
افزايش توانمندي تقاضاي مصرفي براي حضور 
در بازار مس��كن ملكي مي ش��ود و در نهايت با 
واقعي شدن قيمت مسكن، شرايط مناسبي براي 
تقاضاي مصرفي در بازار مسكن فراهم مي شود 
و همين موضوع از تقاضاي خانه هاي استيجاري 

مي كاهد.
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    يك فعال بازار مسكن كه دفتر مشاور امالك در شمال  پايتخت دارد،معتقد است كه  بازار رهن و اجاره نسبت به خريد و فروش در اين منطقه بهتر است

    يك مشاور امالك در شرق تهران يكي   از علت هاي كاهش تعداد قراردادهاي اجاره را، وجود سايت هايي مانند ديوار يا شيپور مي داند كه مستأجران 
در آنجا با صاحبان امالك آشنا شده و فقط براي ثبت معامله به دفتر مشاور امالك مراجعه مي كنند

    يكي از مشاوران امالك فعال در مركز تهران مي گويد كه تعداد قراردادهاي رهن و اجاره در اين منطقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش 
يافته و اغلب مستأجران اقدام به تمديد قراردادهاي سال گذشته خود مي كنند ، البته جدا از اينكه مراجعه كننده براي ثبت قرارداد رهن واجاره كاهش 

داشته تعداد فايل هاي موجود هم بسيار كم است

برش
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افزونه هايي متناسب با ساليق و نيازمندي هاي متفاوت كاربران

شخصي سازي نتايج جست وجو در گوگل 
گوگل به دلي��ل رويكرد خاصي ك��ه در نمايش نتايج 
جست وجو ارايه مي دهد، مشهور است. در زمان هاي 
مختلف، گوگل سعي در معرفي ويژگي هاي مختلفي 
داشته كه البته پس از مدتي آنها را كنار گذاشته است. با 
وجود اين، همواره افزونه هايي كه در گوگل وجود دارد 
كه با استفاده از آنها مي توانيد نتايجي كه در گوگل به 
دنبال آن هستيد را شخصي سازي كنيد. براي اين كار 
مي توانيد به فروشگاه آنالين گوگل كروم مراجعه كرده 
و برخي از افزونه هايي كه وج��ود دارد را دانلود كنيد. 
وب سايت makeuseof به برخي از اين افزونه ها اشاره 
كرده است كه با استفاده از آنها مي توانيد نتايج نمايش 
داده شده در گوگل را متناسب با ساليق و نيازمندي هاي 

خود شخصي سازي كنيد.

   فيلتر جست وجو 
برخي افراد مجموعه اي از سايت هاي انتخابي دارند كه 
ترجيح مي دهند اگر مطلبي را در گوگل جس��ت وجو 
مي كنند، در اين سايت ها برايشان نمايش داده شود؛ 
در مقابل هم برخي از افراد سايت هايي را در ذهن دارند 
كه نمي خواهن��د هرگز نتايجي كه در اين س��ايت ها 
وجود دارد برايشان نمايش داده شود. )مانند بعضي از 
روزنامه ها يا دامنه هايي با محتواي بي كيفيت( . فيلتر 
 )Google Search Filter( جس��ت وجوي گوگل
راهي براي اين اس��ت كه سايت هاي مورد نظر خود را 
در ليست نتايج تان قرار داده و در عين حال نتيجه هاي 
منتشرشده در سايت هايي كه به آنها عالقه  اي نداريد را 
از ليست خارج كنيد. با فعال سازي اين قابليت مي توانيد 
برخي نتايج از و ب سايت هاي مدنظرتان را مخفي كنيد. 
با استفاده از فيلتر گوگل، نتايج جست وجوي شما اگر از 
وب سايت هاي مورد عالقه تان باشد، با پس زمينه سبز 
نمايش داده خواهد شد. براي اين كار كافي است پس 
از نصب افزونه وارد فايل تنظيمات ش��ده و قبل از نام 

سايت هاي مورد عالقه خود، عالمت + را اضافه كنيد.

   تب گفت وگو  براي جست وجو
 Discussions تا چند س��ال پيش، گ��وگل ت��ب
)گفت وگو و بحث( را به باالي ليست نمايش نتايج خود 
اضافه كرده بود )در كنار تب هاي تصاوير، ويديو، اخبار 
و غيره( . با استفاده از اين گزينه مي توانستيد نتايج خود 
را فيلتر كنيد و بدين ترتيب تنها نتايجي كه در فروم ها 
و وب سايت هايي كه در آن گفت وگو انجام مي شود، به 
نمايش گذاشته مي ش��د. البته پس از گذشت مدتي، 
طبق معمول گ��وگل اين تب را حذف ك��رد. با وجود 
اينكه اين تب اكنون حذف ش��ده، با استفاده از افزونه 
 Discussions Button for Google Search
مي توانيد اي��ن تب را به گ��وگل بازگردانيد. البته اين 

افزونه دقيقا مش��ابه تب اصل��ي Discussions كار 
نمي كند زيرا گوگل به طور كامل آن را از كد هاي بك اند 
خود حذف كرده است؛ اما به شما اين اجازه را مي دهد 
كه با برخي فيلتر ه��ا و عملگر هاي منطقي، نتايج را از 
وب س��ايت هاي خاصي كه بر اساس بحث و گفت وگو 

)مثل فروم ها( كار مي كنند، مشاهده كنيد.

   پيش نمايش جست وجو
چندي پيش اين امكان در هنگام جست وجوي گوگل 
وجود داشت كه يك پيش نمايش از نتايج جست وجوي 
گوگل مش��اهده كرد. براي اين كار كافي بود اشاره گر 
ماوس را روي نتايج مي برديد تا پنجره اي وب س��ايت 
نمايش داده ش��ود. اگرچه اي��ن ويژگي در حال حاضر 
 Google به صورت پيش فرص وجود ندارد، اما افزونه
Results Previewer اين ويژگ��ي را مجددا احيا 
كرده اس��ت. ب��راي اينكه اي��ن پيش نماي��ش را براي 
جست وجو هاي خود داشته باشيد، كافي است اشاره گر 
م��اوس را روي نتيج��ه ببريد و در پنج��ره اي كوچك 
پيش نمايش قابل مشاهده شود. براي بسته شدن اين 
پنجره، حتما بايد در يك فضاي خالي كليك كنيد. البته 
شايد براي اينكه بتوانيد به خوبي از اين افزونه بهره مند 
شويد، مجبور باشيد ابتدا كوكي هاي خود را حذف كنيد.

    حذف  پينترست از نتايج
ش��بكه اجتماعي پينترس��ت در حال حاض��ر يكي از 
محبوب تري��ن و پركاربرترين ش��بكه هاي اجتماعي 
محسوب مي شود. اما به خاطر محبوبيت زيادي كه دارد 
بسياري از نتايج بخش تصاوير گوگل را به خود اختصاص 
مي دهد. در عين حال اين تصاوير از آنجايي كه نمي توان 
ذخيره ش��ان كرد و فايل JPGش��ان را ديد، مي توانند 
تاحدي آزاردهنده باشند و از طرفي تنها در شرايطي كه 
يك حس��اب پينترس��ت داشته باش��يد، مي توانيد به 
اين تصاوير دسترس��ي پيدا كنيد. با اس��تفاده از افزونه 
Unpinterested، همان طور كه از نامش مشخص 
است، مي توانيد تمامي نتايج نمايش داده شده از صفحات 
پينترست را از نتيجه جست وجو هاي خود حذف كنيد، 
هم در بخش تصاوير و هم در جست وجو هاي معمولي و 
عادي. اين فيلتر مي تواند با تيك دار كردن يك گزينه در 

افزونه و به سادگي هر چه تمام تر انجام شود.

   حالت شب براي جست وجوي گوگل
اين روز ها تب استفاده از حالت شب يا تاريك به شدت 
داغ است و بس��ياري از كاربران ترجيح مي دهند براي 
اينكه چشمشان اذيت نشود از پس زمينه هاي تاريك 
اس��تفاده كنند، زيرا اين قابليت ها تاحدي در كاهش 
فشاري كه به چشم ها وارد مي ش��ود، موثر است. اگر 

از حالت تاريك در سيستم عامل و اپليكيشن هايتان 
اس��تفاده  كنيد، احتماال با ديدن صفحه اي كه حالت 

مشابه را ندارد، اذيت مي شويد. 
جس��ت وجوي گ��وگل يك��ي از اين صفحات اس��ت 
 كه به طور پيش ف��رض داراي حالت تاريك نيس��ت. 
افزونه Night Mode for Google Search اين 
مشكل را حل مي كند. تنها كافي است آن را پس از نصب 
)و هر زمان كه مي خواهيد( فعال كنيد و بدين ترتيب 
امكان تغيير س��ريع بين يك صفحه نمايش تاريك و 

روشن برايتان فراهم مي شود.

    قابليت زماني در جست وجو
گاهي اوقات بد نيست بدانيد كه آخرين بار چه زماني به 
يك وب سايت سر زده ايد. اين موضوع مي تواند به شما 
كمك كند كه سريع تر متوجه شويد هركدام از نتايج 
گوگل، چه اندازه براي شما سودمند بوده تا بتوانيد در 
آينده باز هم به اين وب س��ايت مراجعه كنيد. با نصب 
اين افزونه برچس��بي در كنار لينك هركدام از نتايج 
جس��ت وجو نمايش داده مي ش��ود كه به شما اطالع 
مي دهد آخرين بار چه زماني به آنها س��ر زده ايد. البته 
تمامي اي��ن اطالعات به صورت داخل��ي روي حافظه 

كامپيوتر خودتان ذخيره مي ش��ود و اطالعات ش��ما 
به صورت آنالين در اختيار سازندگان WhenX قرار 

نمي گيرد.

   پيمايش نامحدود صفحات جست وجو
درحال��ت معمول، زمان��ي كه موضوع��ي را در گوگل 
جست وجو كرده ايد، چندين صفحه براي شما به نمايش 
درمي آيد كه شما به انتخاب خود مي توانيد با رسيدن 
به انتهاي ليست سايت هاي هر صفحه، به صفحه بعدي 
مراجعه كنيد. اما درصورتي كه تصور مي كنيد اين كار 
براي شما خسته كننده است و ترجيح مي دهيد بدون 
اينكه نيازي به انتخاب صفحه بعد باشد، نتايج جست وجو 
 Infinite Scroll ادامه پيدا كند، مي توانيد از قابليت
for Google استفاده كنيد. با اضافه كردن اين افزونه، 
با رس��يدن به پايين صفحه اول نتايج، به طور خودكار 
صفحه بعدي بارگيري مي شود و ديگر نيازي به انتخاب 

صفحه بعدي از جانب شما نيست.

 ايجاد محدوديت زماني براي جست وجوها
وقتي در ح��ال تحقيق درباره يك موضوع هس��تيد، 
ممكن است بخواهيد نتايج جست وجويتان مربوط به 

بازه زماني خاصي باشد. به طور پيش فرض، گوگل داراي 
يك فيلتر زماني است، اما بايد ابتدا روي آن كليك كنيد 

تا بتوانيد از آن استفاده كنيد.
 از طرف��ي حالت ه��اي نماي��ش داده ش��ده در اي��ن 
 ليس��ت به شدت محدود اس��ت. با اس��تفاده از افزونه

 Google Search Date Range Shortcut
دو اتفاق مي افتد: ابتدا اينكه ابزار منو هميشه به صورت 
بازشده در اختيارتان قرار مي گيرد و دوم اينكه مي توانيد 
بازه هاي زماني دلخواه خودتان را نيز به منوي نمايش 
داده شده اضافه كنيد. براي مثال نتايج جست وجو را در 
يك روز گذش��ته، يك هفته گذشته يا يك ماه يا سال 

گذشته قرار دهيد.

   انتخاب اندازه كلي صفحه براي تصاوير
اگر از جست وجوي تصاوير گوگل زياد استفاده مي كنيد، 
مي دانيد كه گوگل ابتدا تنها يك صفحه پيش نمايش 
از نتايج تصاوير شما نشان مي دهد. با استفاده از افزونه 
  Straight to Full-Size for Google Images
مي توانيد اين مش��كل را حل كني��د. اگر روي نتيجه 
جست وجو كليك كنيد، مرورگر كروم به طور خودكار 

شما را به URL تصوير خواهد برد.
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اطالعيه مركز ماهر درباره 
هك سايت وزارت ارتباطات

سايت وزارت ارتباطات در روز دوشنبه ۲۲ دي ماه 
مورد حمله سايبري قرار گرفت و هكر كه خودش را 
OP999 معرفي كرده بود، به بخشي از اين سايت 
نفوذ كرد و متني اعتراض آميز منتشر كردند. شامگاه 
گذشته مركز ماهر با تاخير دو روزه بيانيه اي را منتشر 
كرد كه در آن عنوان شده كه اين رويداد هيچ گونه 
نفوذ و دسترس��ي غيرمجاز يا اعم��ال تغييري در 
محتواي وبسايت صورت نگرفت. به گزارش ايلنا، 
در س��اعات اوليه بامداد روز ۲۲ دي 9۸ ادعايي در 
شبكه هاي اجتماعي مبني بر ديفيس شدن برخي 
از زيردامنه ه��اي ict.gov.ir از س��وي يك گروه 
هكري صورت گرفت. حمله اي كه به سايت وزارت 
 )Deface( ارتباطات اتفاق افت��اد از نوع ديفيس
بود. اين نوع حمله يا هك از طريق باگ يا ضعف هاي 
امنيتي كه در اسكريپت سايت مورد نظر يا سرور 
مورد نظر وجود دارد انجام مي ش��ود كه اين ضعف 
مي توان��د در هنگام برنامه نويس��ي اس��كريپت يا 
نرم افزارهاي نصب شده روي سرور به وجود بيايد و 
هكر با استفاده از باگ هاي موجود در سايت يا سرور 
مورد نظر اقدام به هك كرده و با توجه به توانايي و 
تجربه خود در زماني مشخص موفق به هك كردن 
سايت مورد نظر و قرار دادن پيغام خود روي سايت 
شخص كند، درواقع هكر با باگي كه به دست آورده 
است به فايل هاي آن سايت دسترسي پيدا مي كند. 
حمله ديفي��س )Deface( با هدف خاصي انجام 
مي شود مثال در بعضي حمالت مشاهده شده كه 
يك هكر دولتي به سايت دولتي رقيب حمله مي كند 
و پيغام مورد نظر خود را بر روي وب سايت مورد نظر 
قرار مي دهد در واقع اين نوع حمله بيشتر در جهت 
اهدافي خاص انجام مي ش��ود كه شخص بتواند از 
ترافيك س��ايت مورد نظر استفاده كرده و پيغام يا 

سخن خود را در معرض ديد همگان قرار دهد. 
 مركز ماهر )مديريت امداد و هماهنگي رخدادهاي 
رايانه اي( با تاخير دو روزه در اطالعيه اي درباره اين 
حمله هكرها به س��ايت وزارت ارتباطات و فناوري 
 اطالعات نوش��ت: »در س��اعات اوليه بام��داد روز

۲۲ دي 9۸ ادعاي��ي در ش��بكه هاي اجتماع��ي 
 مبني بر ديفيس ش��دن برخ��ي از زيردامنه هاي

 ict.gov.ir از س��وي ي��ك گ��روه هكري مطرح 
گرديد. با تكيه بر هم��كاران، ابزارها و فناوري هاي 
مورد استفاده، در چند دقيقه موضوع توسط مركز 
ماهر رصد و مشخص شد كه مهاجم با سوءاستفاده 
از يك ف��رم گزارش دهي، اقدام ب��ه بارگزاري يك 
فايل متني در وب س��ايت كرده است. اين موضوع 
در هم��ان زمان پيگيري ش��ده و محدوديت هاي 
الزم بر اين قابليت گزارش دهي اعمال شد. در اين 
رويداد هيچ گونه نفوذ و دسترسي غيرمجاز يا اعمال 
تغييري در محتواي وب سايت صورت نگرفت. الزم 
به توضيح اس��ت اين قابليت بارگذاري فايل صرفا 
اجازه بارگ��ذاري فايل هاي بي خط��ر جهت ارايه 
خدمت به كاربران را ارايه مي كرد. از س��وي ديگر 
ادعاي مطرح ش��ده در خصوص از دسترس خارج 
شدن وب سايت پس از اين رخداد نيز مطلقا صحت 
نداشته و دسترسي با وب س��ايت به طور پيوسته 

برقرار بوده است.«

لزوم احراز هويت مشتركان 
هنگام خريد سيم كارت

اپراتورها براي جلوگيري از سوءاس��تفاده از خريد 
سيم كارت، موظف هستند تنها در دفاتر منتخب 
خود به كساني كه س��يم كارتي به نامشان نيست، 
سيم كارت بدهند و ساير افراد نيز براي احراز هويت 
از رمز يك بار مصرف استفاده مي كنند. به گزارش 
ايسنا، يكي از مشكالت دارندگان سيم كارت، همواره 
دريافت پيامك هاي مزاحم تبليغاتي بوده كه البته 
اس��تفاده از شماره هاي ش��خصي براي ارسال اين 
پيامك ها نيز مدتي است به روش هاي ديگر اضافه 
شده است. همچنين سوءاستفاده از سيم كارت هايي 
كه نام و نش��ان ندارند، يكي ديگر از مشكالت عدم 
احراز هويت دارندگان سيم كارت به شمار مي رود. 
سوءاس��تفاده هايي مانند فيش��ينگ هم مي تواند 
تحت تاثير ابه��ام در نظام هويت در فضاي مجازي 

كشور رخ دهد.
در اين راس��تا، پيمان قره داغي -مديركل حفاظت 
از حقوق مصرف كنن��ده رگوالتوري- با بيان اينكه 
پيش از اين هنگام ثبت نام سيم كارت، تخلفاتي در 
عوامل فروش يا دفاتر پيشخوان دولت انجام مي شد، 
گفت: »براي جلوگيري از اين تخلفات، ما مشتركان 
را به دو دسته تقسيم كرديم؛ مشتركان سيم كارت  
اولي و غيرسيم كارت اولي كه حداقل يك سيم كارت 
در هر يك از اپراتورها دارند. دس��ته دوم كس��اني 
هستند كه حداقل در يكي از اپراتورهاي همراه اول، 
ايرانس��ل، رايتل يا اپراتورهاي مجازي سيم كارت 
دارند. به اپراتوره��ا اجازه داديم حداكثر ۲۵۰ دفتر 
منتخب خود كه تحت نظارت دقيق هستند، را به 
ما معرفي و در پرتال خود هم اعالم كنند. همچنين 
اپراتوره��ا را ملزم كردي��م اگر فردي ك��ه به دفتر 
مراجعه كرد، س��يم كارت اولي بود، حتما از طريق 
اين دفاتر كه نظارت بيشتري هم از طرف سازمان 
و ه��م اپراتورها روي آنها انجام مي ش��ود، به مردم 
سيم كارت اول بدهند. فرآيند سيم كارت هم بايد با 
رعايت پروتكل هاي احراز هويت، انجام شود، يعني 
مردم به دقت شناسايي شده و از واگذاري سيم كارت 
به غير از خود فرد دارنده مدرك شناسايي جلوگيري 
شود.« قره داغي با تاكيد بر افزايش نظارت بر فرآيند 
احراز هويت، بيان ك��رد: »همچنين اگر فردي كه 
درخواست دريافت سيم كارت داشت، سيم كارت 
اولي نبود، فرد مكلف است يكي از سيم كارت هايي 
كه به نامش است را به دفتر فروش اعالم كند و پس 
از آن، يك كد OTP )يك بار مصرف( به آن شماره 
ارسال مي شود و پس از دريافت و وارد كردن كد، در 
سامانه هاي فروش امكان ادامه ثبت نام مهياست و 

در غير اين صورت فرآيند فروش انجام نمي شود.«

 ارسال پيام شخصي 
از نسخه وب اينستاگرام 

سينت| اينس��تاگرام اعالم كرد كه به زودي ارسال 
پيام خصوصي ي��ا DM از طريق مرورگر امكان پذير 
خواهد شد. تا پيش از اين كاربران فقط مي توانستند با 

اپليكيشن موبايل پيام شخصي بفرستند.
 به گزارش ديجياتو، پس از فعال ش��دن اين قابليت، 
آيكون ارسال پيام شخصي كه شبيه هواپيماي كاغذي 
است، در سمت راست و باالي نسخه وب نمايش داده 
خواهد شد و كاربران مي توانند همانند نسخه موبايل 
پيام شخصي ارسال كرده يا به آن پاسخ دهند. عالوه بر 
 DM اين امكان ايجاد گروه هاي جديد، چت از طريق
يا پروفايل، اليك كردن پس��ت ها و اش��تراك گذاري 
عكس ها از طري��ق كامپيوتر وجود داش��ته و امكان 
دريافت نوتيفيكيش��ن در مرورگر ميسر خواهد شد. 
فيس بوك اولين بار اواخر بهمن ماه سال قبل از احتمال 
ارسال پيام شخصي از طريق نسخه وب و دسكتاپ خبر 
داد. اين شركت در س��اليان گذشته روي ارسال پيام 
كوتاه تمركز بيشتري كرده است. مارك زاكربرگ اوايل 
بهمن ماه سال قبل نيز از احتمال ادغام اپليكيشن هاي 
فيس بوك مس��نجر، وات��س اپ و اينس��تاگرام پرده 
برداش��ت. هنوز جزييات اين ادغام مشخص نشده، 
ولي احتمااًل مرورگر نقشي كليدي بازي كرده و دست 
كاربران را در دسترسي به گفت وگوها بازتر خواهد كرد. 

 ويكي پديا در تركيه 
رفع فيلتر مي شود

رويترز| با حكم دادگاه قانون اساسي تركيه دانشنامه 
ويكي پديا پس از نزديك به دو س��ال در اين كشور رفع 
فيلتر مي شود. به گزارش ايرنا، در پي صدور يك حكم 
رس��مي از س��وي دادگاه قانون اساس��ي تركيه در روز 
چهارشنبه، دانش��نامه آنالين ويكي پديا در اين كشور 
رفع فيلتر خواهد شد. دسترسي به ويكي پديا از آوريل 
سال ۲۰۱۷ به دليل انتشار مطالبي كه دولت تركيه را 
به ارتباط با سازمان هاي تروريستي متهم كرده بودند، 
در اين كشور مسدود و طي آن دسترسي به ويكي پديا 
در تمامي زبان ها در تركيه ممنوع شد. مقامات تركيه اي 
در سازمان اطالعات و فناوري اطالع رساني در بيانيه اي 
اعالم كردند كه »بعد از ارزيابي هاي فني و بررسي هاي 
حقوقي بر اساس ماده ۵۶۵۱ قانون نظارت اينترنتي اين 
تصميم اتخاذ شده است. گرچه اين تصميم موقت است 
و  بايد دادگاه ب��ه زودي درباره آن تصميم بگيرد.« حال 
دادگاه قانون اساسي تركيه در حكمي كه با اكثريت آرا 
تصويب شد، اين فيلتر طوالني مدت را نقض آزادي بيان 
دانسته است. دسترس��ي به اين وب سايت پس از ابالغ 
حكم مذكور به سازمان ديد بان ارتباطات تركيه برقرار 
خواهد شد. بنياد ويكي مديا كه دانشنامه ويكي پديا را 
اداره مي كند، به عالي ترين دادگاه تركيه نسبت به فيلتر 

اين سايت اعتراض كرده بود.

۲۰ درصد گوشي هاي ميان رده 
از 5G پشتيباني مي كنند

كارشناس��ان برآورد كرده اند ۲۰ درصد از گوشي هاي 
 5G ميان رده در جهان به قابليت پش��تيباني از شبكه
مجهز خواهند بود. به گزارش ايس��نا، از آنجا كه اخبار 
نسل جديد اينترنت 5G در گوشه و كنار جهان منتشر 
شده و كاربران بسياري نيز در انتظار اجراي آن هستند، 
كش��ورهاي زيادي با همكاري بزرگ ترين اپراتورهاي 
اينترنت و غول هاي تكنولوژي در جهان درصدد برقراري 
اين نسل جديد از اينترنت اند. اكنون بر اساس گزارش هاي 
منتشرشده از سوي كارشناسان و تحليلگران چيني، در 
س��ال ۲۰۲۰ ميالدي بالغ بر ۲۰ درصد از گوشي هاي 
هوشمند ميان رده مجهزبه قابليت پشتيباني از نسل 
پنجم اينترنت همراه موسوم به شبكه 5G خواهند بود. 
آنها بر اين باورند كه انقالب شبكه 5G بسيار سريع تر 
از حد تصور ما در حال رخ دادن اس��ت كه تا حد زيادي 
به لطف تالش شركت هاي مخابراتي، اپراتورها و غول هاي 
تكنولوژي بوده است. بسياري از شركت هاي توليدكننده 
موبايل در سال هاي اخير همزمان با تالش براي توسعه 
 5G زيرساخت هاي الزم براي برقراري و راه اندازي شبكه
به سمت و سوي توسعه و توليد گوشي هاي هوشمند 
با قابليت پشتيباني از نسل پنجم ارتباطات سيار روي 
آورده اند كه به نظر مي رسد هر روز تعداد مدل هاي گوشي 

با اين امكانات بيشتر شود. 

 پيش بيني آب و هوا 
در ۵ دقيقه

ديليمي�ل| گوگل با اس��تفاده از هوش مصنوعي و 
يادگيري ماش��يني مدلي نوين از پيش بيني وضعيت 
ه��وا ابداع كرده اس��ت. اين مدل در پن��ج تا ۱۰ دقيقه 
وضعيت آب وهوايي ش��ش س��اعت بعد را پيش بيني 
مي كن��د. به گزارش مهر، گوگل قصد دارد با اس��تفاده 
از هوش مصنوعي و الگوريتم هاي يادگيري ماش��يني 
وضعيت آب وهوا را دقيق تر پيش بيني كند. اين شركت 
 در يك پس��ت وبالگي از طراحي م��دل جديدي براي 
پيش بيني آب و هوا خبر داده كه nowcasting نام 
گرفته است. اين مدل در آزمايش هاي اوليه موفقيت آميز 
عمل كرد و توانست به طور صحيح الگوهاي آب و هوايي 
را خيلي سريع پيش بيني  كند. طبق گزارش ها اين روش 
مي تواند طي پنج تا ۱۰ دقيقه وضعيت آب و هوايي شش 
ساعت آينده را پيش بيني كند. بنابراين به نظر مي رسد 
اين سيستم حتي با وجود آنكه در مراحل اوليه توسعه 
اس��ت، از مدل هاي فعلي پيش بيني آب و هوا سريع تر 
عمل مي كن��د. هرچند برخي مدل ه��اي پيش بيني 
معمول انبوهي از اطالعات توليد مي كنند اما اين فرايند 
چند ساعت طول مي كشد. گوگل درباره اين سيستم 
مي نويسد: »يكي از مزيت هاي ماشين يادگيري آن است 
كه با توجه به مدل هاي آموزش ديده فعلي، ارزان است و 

سرعت ارايه آنها نيز بسيار باال است.« 

بوريس جانسون خواستار 
جايگزين براي هواوي شد

رويترز| امريكا به انگليس فش��ار وارد مي كند تا 
در توس��عه زيربناي اينترنت 5G خود از تجهيزات 
هواوي استفاده نكند. بوريس جانسون نيز خواستار 
ارايه يك جايگزين براي هواوي شده است. به گزارش 
مهر، بوريس جانسون، نخست وزير انگليس پس از 
تصميم گيري براي همكاري با هواوي در توس��عه 
زيربناي اينترنت 5G انگليس به شدت تحت فشار 
است. طبق گزارش ها مقامات دولت امريكا شواهد 
جديدي از ريسك هاي همكاري با هواوي به دولت 
انگليس ارايه كرده اند و آن را »ديوانگي« خوانده اند. 
در همين راس��تا جانس��ون اعالم كرد امنيت ملي 
كش��ورش را ناديده نمي گيرد. اما او گفت مخالفان 
هواوي بايد جايگزين ديگري براي اين شركت ارايه 
كنند. جانسون در اين باره گفت: »مردم انگليس بايد 
به بهترين فناوري موجود دسترسي داشته باشند. 
من قبال درباره زيربنا و فناوري صحبت كرده ام. ما 
تصميم داريم اينترنت پرسرعت را در اختيار همه 
قرار دهيم. اكنون اگر مردم مخالف يك برند باشند 
چه بايد كرد؟ آنها بايد به م��ا بگويند جايگزين آن 
برند چيست. از سوي ديگر بياييد صادق باشيم، من 
نمي خواهم به عنوان نخست وزير انگليس امنيت 

انگليس را به خطر بيندازم.«

دنياي  فناوري

ش��بكه س��ي ان ان ب��ه دنب��ال بازنش��ر توييت ه��اي 
رييس جمه��وري امريكا ك��ه در آن اهانت به اس��الم و 
مسلمانان هويداست، در گزارشي انتقادي نوشت: »فضاي 
توييتر بستر اسالم هراسي دونالد ترامپ شده و اين موارد، 
مستندي هايي از تشويق به خش��ونت گرايي است.« به 
گزارش ايرنا، تارنماي سي ان ان روز چهارشنبه )۲۵ دي( 
 Anushay Hossain در مقاله اي به قلم انوشا حسين
نوش��ت: »ترامپ به تازگي توييتي كه در آن تصويري از 
نانسي پلوسي، رييس مجلس نمايندگان و چاك شومر، 
رهبر اقليت حزب دموكرات در مجلس س��نا كه يكي با 
حجاب و ديگري با دستار بوده و در پشت صحنه آن نيز 
پرچم جمهوري اسالمي قرار دارد را بازنشر كرد كه نوشته 
شده دموكرات هاي ۲۰۲۰.« نويسنده اين مقاله نوشت: 

»بازنشر چنين توييتي از سوي رييس جمهوري امريكا 
كه در آن تصاوير نژادپرستانه را منعكس مي كند، نشان 
مي دهد اين رييس جمهوري بر اين باور است كه مسلمان 
جلوه دادن افراد و آنها را منتس��ب دانستن با يك كشور 

اسالمي، روش جالبي براي توهين كردن آنهاست.«
حس��ين كه روزنامه نگار و تحليلگر مس��ائل سياسي در 
واشنگتن اس��ت در اين مقاله نوشت: »سخره قرار دادن 
پوشش اسالمي و تمس��خر بر اينكه يك ميليارد و ۶۰۰ 
ميليون مسلمان در حجاب و دستار به سر مي برند رفتاري 
توهين آميز و نادرست براي جلوه دادن پيروان چنين ديني 
است.«تارنماي خبري سي ان ان در ادامه مي نويسد: »به 
جاي آنكه استفاني گريشام، سخنگوي مطبوعاتي كاخ 
سفيد از بازنش��ر توييت ترامپ عذرخواهي كند، وي در 

ش��بكه فاكس نيوز به دفاع از اين رفتار رييس جمهوري 
امريكا پرداخت و به آن رس��انه گفت: »رييس جمهوري 
روشن س��اخته كه دموكرات ها در بيشتر بحث هايشان 
از تروريست ها و افرادي كه دست به كشتن امريكايي ها 

مي زنند، جانبداري مي كنند.«
تحليلگر اين ش��بكه خبري نوش��ت: »حت��ي اگر نظر 
سخنگوي مطبوعاتي كاخ س��فيد نيز درست باشد، آيا 
شخص رييس جمهوري امريكا مجاز است براي مضحكه 
قرار دادن مخالفان خود با اسالم هراس��ي اقدام به بدنام 
كردن آنان كند؟« حسين نوشت: »توييت هاي ترامپ به 
جهانيان روشن ساخته كه رييس جمهوري امريكا بر اين 
باور است كه ميليون ها مسلمان امريكايي به چه چيزي 
معتقد بوده و چه مي پوش��ند، اين مساله كامال غيرقابل 

قبول بوده و كنگره امريكا بايد از شخص رييس جمهوري 
بخواهد از مس��لمان داخل و خارج از امريكا عذرخواهي 
كند.« نويسنده اين مقاله در ادامه نوشت: »بيش از اين و در 
بحبوحه حساس افزايش تنش با ايران، ترامپ نشان داده 
كه هيچ ابايي از ابراز احساسات ضد اسالمي ندارد؛ رفتاري 
كه جان »مسلمانان امريكايي و ايرانيان امريكايي« را به 

مخاطره مي افكند.«
س��ي ان ان گزارش داد: »تحقيقات جديد نشان داده كه 
توييت هاي ترامپ اسالم هراس��انه با افزايش احساسات 
ضداس��المي و جنايات انزجارآميز دين��ي مرتبط بوده 
است.« براس��اس تحليل اين ش��بكه امريكايي، چنين 
پيام هاي متعصبانه كه از سوي رييس جمهوري امريكا 
نشر مي يابد سبب به خطر افتادن مسلمانان امريكايي، 

هندوهاي امريكايي و ديگر ادياني مي شود كه پوشش هاي 
مشخصي دارند.

به گزارش ايرنا، ميشا كالينز، بازيگر و نويسنده امريكايي ۱۵ 
دي ماه در صفحه توييترش به اين متوليان شبكه اجتماعي 
هشدار داد كه دونالد ترامپ درحال زيرپاگذاشتن قوانين 
توييتر است. كالينز نوشت: »هي، توييتر، ترامپ در حال 
نقض قوانين شما با تهديد ايران به نابودي است.« توييتر در 
مقررات خود عنوان كرده كه هدفش، خدمت به گفتمان 
عمومي اس��ت، خش��نونت، مزاحمت و ديگر رفتارهاي 
مش��ابه،  مردم را از بيان عقايدشان منصرف مي كند و در 
نهايت ارزش گفتمان عمومي جهاني را كاهش مي دهد. 
هدف مقررات ما،  تضمين اين است كه همه مردم بتوانند 

آزادانه و امن در گفتمان عمومي مشاركت كنند.

انتقاد سي ان ان  از تشويق ترامپ به اسالم هراسي در توييتر
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در دومين روز حضور محمد مخبر در مناطق سيل زده استان سيستان و بلوچستان عنوان شد

رييس كل سازمان امور مالياتي: 

كمك ۱۴۰ ميلياردي براي امدادرساني، اهداي لوازم خانگي و ايجاد اشتغال

هوشمندسازي، راه برون رفت از مشكالت مالياتي است

محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام در دومين روز 
سفر خود به سيستان و بلوچستان از روستاهاي سيل زده 
چابهار و كنارك بازديد و با مردم اين مناطق ديدار و گفت وگو 
كرد. مخبر كه از عصر ديروز وارد چابهار ش��ده، بالفاصله 
پس از رسيدن با حضور در برخي روستاهاي آسيب ديده 
از نحوه امدادرساني نيروهاي جهادي ستاد اجرايي فرمان 

امام بازديد كرد.
وي چهارش��نبه نيز ضمن بازديد از روستاهاي سيل زده 
شهرستان چابهار از جمله دشتياري و عوركي و گفت وگو با 
مردم آسيب ديده اين مناطق در جمع خبرنگاران گفت: ۱۴۰ 
ميليارد تومان براي امداد، جبران خسارات و ايجاد اشتغال 
در مناطق سيل زده سيستان و بلوچستان اختصاص داديم. 
وي افزود: در وهله اول تمام امكانات ستاد اجرايي فرمان امام 
از لحظه وقوع سيل بر امدادرساني به مردم و تخليه منازل 
آنها از سيالب بسيج شده و تا فردا تعداد اكيپ هاي جهادي 
ما به ۵۰ اكيپ مي رسد، محموله هاي دارويي، غذايي و اقالم 
ضروري ستاد اجرايي هم همچنان در حال توزيع در ۹ نقطه 
آسيب ديده استان اس��ت. مخبر با اعالم حضور دو كاروان 
سالمت متشكل از پزشكان جهادي ستاد اجرايي در مناطق 
سيل زده گفت: هم اكنون ۲ كاروان سالمت احسان براي ارايه 
خدمات تخصصي پزشكي و درماني در سيستان و بلوچستان 
حضور دارند. مخبر با اشاره به برنامه هاي ستاد براي هفته هاي 
آينده گفت: با توجه به اينكه اغلب مردم اين مناطق خانه و 
دام و شغل خود را از دست داده اند، ما تصميم گرفتيم پس از 

عادي شدن وضعيت زندگي مردم و تخليه خانه ها و زمين ها 
از سيالب، اقدام به اهداي دام سبك و بسته هاي لوازم خانگي 

به مردم آسيب ديده كنيم.
وي خاطرنشان كرد: همچنين ۳ هزار طرح اشتغال زايي را 
هم به زودي در اين مناطق اجرا مي كنيم تا گرفتاري مردم 

مرتفع شود.
مخبر تأكيد كرد: تا آخرين لحظه رفع مشكالت مردم و عادي 
ش��دن وضعيت زندگي، نيروهاي امدادي و جهادي ستاد 

اجرايي در كنار سيل زده ها خواهند ماند.
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام ديروز پ��س از حضور در 
چابهار، بالفاصله در نقاط سيل زده حاضر شد و ضمن بازديد 
ازاين نقاط بامردم گفت وگو ك��رد. محمد مخبر درجمع 
خبرنگاران با اشاره به اقدامات ستاد اجرايي فرمان امام گفت: 
ازاولين لحظه وقوع سيل، نيروهاي جهادي ستاد اجرايي در 
۹نقطه مستقر وبه ارايه خدمات وتوزيع اقالم ضروري وغذايي 
پرداختند. وي افزود: استقرار دو كاروان سالمت براي ارايه 
خدمات درماني و ارسال لجن كش ها براي تخليه خانه مردم 
ازسيالب ازديگر اقدامات ستاد است. مخبر خاطرنشان كرد: 
پس از پايان مراحل امدادرساني به آسيب ديدگان، دام سبك 
وبسته لوازم خانگي اهدا و دربازسازي منازل آسيب ديده 
كمك خواهيم كرد. رييس ستاد اجرايي فرمان امام با اشاره 
به نابود شدن اشتغال بس��ياري از روستاييان اين مناطق 
گفت: در ماه هاي آينده ۳هزارطرح اشتغال زايي درسيستان 

وبلوچستان اجرا خواهيم كرد.

چرا متوس��ط س��رانه هاي مالياتي در كش��ور ما به 
نس��بت س��رانه هاي ماليات��ي جهاني رق��م پاييني 
است؟اين پرسشي است كه اين روزها كه درآمدهاي 
نفتي كش��ورمان به پايين ترين حد خود رس��يده و 
كارشناسان از ضرورت دريافت ماليات هاي افزون تر 
سخن مي گويند در فضاي اقتصادي كشورمان مطرح 
شده است. پرسشي كه با پاسخگويي به آن مي توان 
بخشي از نقشه راه مالياتي كشور در سال هاي آينده 

را نيز رصد كرد. 
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به 
اين پرس��ش با بيان اينكه دريافت ماليات در ايران، 
پايين تر از اس��تاندارد اس��ت، گفت: علت كم بودن 
ماليات در كش��ور، معافيت هاي مالياتي اس��ت زيرا 
۵۰ درصد مش��مول معافيت مالياتي بوده و همه در 
پي ش��مول در اين معافيت هس��تند كه بحث هاي 
مقايسه اي، عدالت و تبعيض را در پي دارد.اظهاراتي 
كه پارس��ا آن را در نشس��ت كارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد استان زنجان مطرح كرد و ابعاد وزواياي 
گوناگون آن را تشريح كرد. رييس كل سازمان امور 
مالياتي كشور بعد از طرح مشكالت مالياتي بنگاه هاي 
اقتصادي كه اغلب در زمره مش��اغل خرد و كوچك 
طبقه بندي مي ش��دند؛ در خص��وص راهكار بهبود 
شاخص هاي مالياتي در كشور گفت: هوشمندسازي، 
راه حل برون رفت از مش��كالت مالياتي اس��ت يعني 
بايد اطالعات تمام معامالت در هنگام خريد در يك 
سيس��تم يكپارچه كه متصل به امور مالياتي است، 

ثبت شود.
اميدعلي پارس��ا ديروز در جلس��ه كارگروه تسهيل 
و رفع موان��ع توليد اس��تان زنجان، اظهار داش��ت: 
»هوشمندس��ازي نظام مالياتي سبب مي شود هيچ 

كس نتواند با پنهان كاري و كتمان از ماليات فرار كند 
زيرا تمام اطالعات و ريزداده هاي اقتصادي در اختيار 
امور مالياتي قرار دارد در حالي كه اين سيستم هنوز 
در ايران پياده س��ازي و اجرا نشده است.«ساختاري 
سامان يافته اي كه پارس��ا معتقد است تا زماني كه 
براي گسترش آن تالش نشود؛ مشكالت بنگاه هاي 
اقتصادي در حوزه مالياتي در مسير حل و فصل شدن 

قرار نخواهند گرفت. 

   ثبت نام گروه هاي صنفي
 در سامانه هاي مالياتي

يك��ي از ابهاماتي ك��ه طي ماه هاي اخي��ر در فضاي 
اقتصادي كشورمان با موضوع ماليات صنفي مطرح 
ش��ده؛ ابهاماتي اس��ت ك��ه در خصوئ��ص ثبت نام 

پرشكان در س��امانه هاي مالياتي مطرح شده است؛ 
رييس سازمان ماليات كشور با بيان اينكه براي اين 
كار تاكنون ۳۵ درصد پزش��كان در سامانه مالياتي 
ثبت نام كرده اند، خاطرنش��ان كرد: ۱۵ گروه شغلي 
را نيز با مصوبه مجلس شوراي اسالمي به اين ليست 

اضافه كرده ايم.
پارس��ا افزود: هيچ دس��تگاهي بدون اس��تثنا هيچ 
توجيهي ولو به اس��م محرمانه ن��دارد كه اطالعات 
مورد نياز را به س��ازمان امور ماليات��ي ارايه ندهد و 
امور ماليات��ي ايران نيز بايد مانند تمام دنيا به عنوان 
مامور و امين حاكمي��ت، اطالعات تمام معامالت را 

داشته باشد.
وي، س��المت اداري را راهكار بعدي خواند و گفت: 
دريافت ماليات در كشور ما الكترونيكي است اما روح 

و منطق حاكم بر فرآيند اظهارنامه ها تفاوت چنداني 
با گذش��ته ندارد كه بايد اصالح ش��ود. اي��ن را قول 
داده ايم كه اص��الح فرآيندها را تا قبل از پايان دولت 
دوازده��م، عملياتي كنيم. همانطور كه موديان بايد 
شفاف باشند از مميز مالياتي تا سطوح باالتر نيز بايد 

عملكرد شفاف داشته باشند.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه 
دريافت ماليات در ايران، پايين تر از استاندارد است، 
گفت: علت كم بودن ماليات در كشور، معافيت هاي 
مالياتي است زيرا ۵۰ درصد مشمول معافيت مالياتي 
بوده و همه در پي ش��مول در اين معافيت هس��تند 
كه بحث هاي مقايسه اي، عدالت و تبعيض را در پي 
دارد. اگر همه هنگام خريد، ماليات بر ارزش افزوده را 
پرداخت مي كردند، معافيت ها حداقل بود، حلقه هاي 
توليد وجود داشت و همه چيز شفاف بود اين مشكالت 

پيش نمي آمد.

   نگاه مالياتي در ايران
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور در بخش 
ديگري از س��خنان خود گفت: نوع نگاه در سازمان 
امور مالياتي، نگاه توسعه اي و جامع االطراف است و 
توسعه، آباداني، اشتغال، عمران و ماليات را همراه با 

هم مي بينيم.
وي اظهار داش��ت: حماي��ت از توليدكننده واقعي و 
شناسنامه دار و عدم فش��ار مضاعف و غيرمنطقي از 
سياست هاي اصلي سازمان بوده و بالفاصله مبارزه با 
فساد و فرار مالياتي كه جرم است نيز در دستور كار 
قرار دارد زيرا توليد نبايد بهانه اي براي فرار مالياتي 
باش��د. پارس��ا با بيان اينكه ملت و دول��ت در دنيا با 
هم و به اتفاق هم توس��عه كشور را محقق مي كنند، 

خاطرنشان كرد: دولت، زيرساخت ها را فراهم كرده 
و بخش خصوصي نيز فعاليت اقتصادي خود را انجام 
مي دهد و س��هم دولت بين ۲۰ تا ۲۵ درصد و سهم 
مل��ت و بخش خصوص��ي در اين توس��عه ۷۵ تا ۸۰ 
درصد است. بخش خصوصي، فعاليت خود را با هزينه 
شخصي انجام مي دهد اما دولت براي ارايه خدمات 
و انجام وظيفه خود بايد منابع��ي را تامين كند. اين 
منابع در تمام دنيا از سه روش ماليات، قرض و چاپ 

پول به دست مي آيد.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: ماليات به 
نسبت درآمد، ثروت و مصرف افراد دريافت مي شود. 
قرض در قالب اوراق قرضه يا روش هاي ديگر تامين 
مي شود كه بايد پس داده شود البته قرض بايد براي 
كار س��رمايه اي كه در آينده منافع دارد انجام شود و 

براي امور جاري نمي توان قرض كرد. 
پارس��ا افزود: چاپ پول، آسان ترين و كم خرج ترين 
راه ب��راي دولت و در عين ح��ال بدترين روش براي 
مردم اس��ت زيرا تورم را افزايش مي دهد. ۳۵ درصد 
از كل بودجه كش��ور از محل فروش نفت، ۳۵ درصد 
از ماليات و ۳۰ درصد از قرض و ساير روش ها تامين 

مي شود.
پارسا تصريح كرد: نفت در شرايط كنوني و تحريم هاي 
ظالمانه، درآمدي براي خزانه ندارد و به دليل كم بودن 
ماليات، اداره كشور با ماليات و قرض نيز سخت است.

وي اظهار داش��ت: متوسط رشد درآمدهاي مالياتي 
در بودجه س��ال آينده ۳۱ درصد است در حالي كه 
متوسط رش��د درآمدهاي مالياتي بخش خصوصي 
۱۵ درصد پيش بيني ش��ده و اين امر نشان مي دهد 
كه دولت به دنبال فشار به بخش خصوصي از طريق 

افزايش ماليات نيست.

بستر تبادل دارويي ايران
و لهستان فراهم است

الب�رز| ريي��س ات��اق 
بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي استان البرز گفت: 
كشور لهس��تان عالقه مند 
به همكاري با ايران به ويژه 
در بخ��ش دارو اس��ت و 
شركت هاي دارويي كشور 
ايران مي توانند بدون دغدغه مبادالت تجاري با لهستان 
را گسترش دهند. به گزارش فارس، رحيم بنامواليي، 
ديروز در نشست كميسيون اقتصاد و دارو به وزارت امور 
خارجه توصيه كرد ترتيبي اتخاذ كند تا سفارتخانه هاي 
ايران در كش��ورهاي مختلف بحث تهاتر صادرات كاال 
در مقابل واردات را در دستوركار قرار دهند تا مشكالت 
ناشي از واردات به ويژه مواد اوليه صنعت كشور برطرف 
شود.رييس اتاق البرز با بيان اينكه با اين اقدام قطعا بخش 
عمده اي از چالش هاي ناشي از جابه جايي پول برطرف 
خواهد ش��د، ادامه داد: كشور لهس��تان عالقه مند به 
همكاري با ايران به ويژه در بخش دارو است و شركت هاي 
دارويي كش��ور ايران مي توانند بدون دغدغه مبادالت 
تجاري با لهستان را گسترش دهند.وي تصريح كرد: با 
برنامه ريزي مناسب مي توانيم در واردات و صادرات كاال 
با لهستان مش��اركت و همكاري داشته باشيم و روابط 
تجاري با اين كشور را توسعه دهيم. اجراي توصيه هاي 
مقام معظم رهبري در ديدار اخير كارآفرينان با ايشان 
راهگشاي رفع چالش هاي بخش توليد، صنعت و صادرات 
است..بنامواليي با بيان اينكه اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي در اولويت نخست بخش خصوصي كشور قرار 
دارد و با اشاره به واردات و صادرات در پوشش تهاتر كاال با 
برخي كشورها از جمله عراق و افغانستان كه با ريال انجام 
مي شود، گفت: مديران ذي ربط بايد اين مهم را مورد توجه 
قرار دهند و در اين زمينه با مطرح كردن بحث تعهد ارزي 
و برگشت ارز، فعاالن اقتصادي را با مشكل مواجه نكنند.

رسيدگي به ۶۲ مورد از مشكالت 
واحدهاي توليدي كردستان

مع��اون  كردس�تان| 
اجتماع��ي و پيش��گيري 
از وق��وع ج��رم و دبي��ر 
س��تاد پيگي��ري اج��راي 
سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي دادگستري استان 
كردس��تان، از رسيدگي به 
۶۲ مورد مش��كالت واحدهاي توليدي استان در سال 
جاري در دبيرخانه ستاد پيگيري اجراي سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي دادگستري كل استان كردستان 
خبر داد.رضا اعظمي اظهار كرد: از بدو تشكيل دبيرخانه 
ستاد در حوزه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
دادگستري استان كردستان و پس از مراجعه نمايندگان 
واحدهاي توليدي و طرح مشكالت و موانع در سامانه 
حامي، تاكنون ۱۱۷ پرونده مربوط به واحدهاي توليدي 
و خدماتي در اين ستاد تشكيل ش��ده كه از اين تعداد 
۳۷ واحد توليدي به چرخه توليد بازگشته است.وي با 
اشاره به اينكه مشكالت مالي بيشترين ميزان مشكالت 
واحدهاي توليدي است، افزود: واحدهاي توليدي استان 
عمومًا به علت تحريم ها و ركود بازار دچار مشكالتي در 
توليد ش��ده و امكان بازپرداخت تسهيالت تخصيص 
يافته توسط بانك ها، براي آنها مقدور نشده است.معاون 
اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، بيان كرد: از مجموع 
پرونده هاي تشكيل ش��ده در اين ستاد بيشترين آن 
مربوط به شهرستان سنندج با ۴۸ فقره پرونده و پس از 
آن شهرستان قروه با ۲۳ پرونده است. اعظمي عنوان كرد: 
در اغلب موارد با انجام مكاتبات الزم و دعوت از مسووالن 
و كارشناسان بانك ها در جهت همكاري بيشتر بانك ها 
با توليد كنندگان و رفع اجراييه هاي صادره كه منتهي به 
تعطيلي آنها شده و همچنين دادن مهلت هاي زماني 
و استفاده از ظرفيت هاي قانوني، جلسات متعددي 

تشكيل شده است.

بانك ها در پرداخت تسهيالت
به متقاضيان خوب عمل كرده اند
سمنان|معاون اقتصادي 
استاندار س��منان گفت: 
بانك هاي استان با توجه 
به منابعي ك��ه در اختيار 
داش��تند در پرداخ��ت 
تس��هيالت خ��وب عمل 
كرده ان��د. حش��مت اهلل 
عسگري در جلسه هماهنگي كميسيون بانك هاي 
استان با اشاره به عملكرد خوب بانك ها در حمايت 
از واحد ه��اي توليدي اس��تان گف��ت: حمايت ما از 
واحد هاي توليدي به شرط حمايت آنها از استان است 
و در اين راه نياز به همكاري بانك ها داريم. او با توجه 
به نزديكي به زمان انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
افزود: بانك ها نبايد هيچ گونه جانب داري در خصوص 
كانديدا هاي انتخاباتي داشته باشند و مالحظات الزم 
در اين خص��وص بايد رعايت ش��ود. كيومرثي دبير 
كميس��يون هماهنگي بانك هاي استان سمنان در 
اين جلسه با اشاره به وجود ۹ هزار ميليارد ريال بدهي 
معوق دربانك هاي استان گفت: بانك ها بايد به دنبال 
وصول منابع خود باشند.عسگري با اشاره به بررسي 
ابالغيه هاي جديد در خصوص بانك ها در جلسه امروز 
گفت: ظرفيت هاي متعددي در تامين منابع مالي براي 
بانك هاي استان وجود دارد و بعضا دستور العمل هايي 
وجود دارد كه مورد گاليه وام گيرندگان اس��ت و در 
بعضي موارد شاهد تصميمات غير كارشناسي هستيم 
كه باتوجه به تغيير سري آيين نامه هاي بانكي، اين 
جلس��ه با هدف چاره انديش��ي براي آيين نامه هاي 
جديد تشكيل شد.معاون اقتصادي استاندار سمنان 
بيان كرد: منابع بانكي استان بايد به سرعت در سطح 
توليد استفاده شود تا نياز وام گيرندگان آتي پاسخ داده 
شود و لذا انتظار مي رود دستگاه هاي اجرايي حرمت 
سيستم بانكي استان را در اين خصوص رعايت كنند. 

اشتغال بيش از يك ميليون نفر 
در نواحي صنعتي كشور

گي�ان| مع��اون وزير 
كشور با اش��اره به اينكه 
مجم��وع ش��هرك ها و 
نواحي صنعتي كشور در 
۲۰۵ ه��زار هكتار زمين 
ساخته شده است، گفت: 
بيش از يك ميليون نفر در 
اين واحدها مشغول به كار هستند.به گزارش وزارت 
كشور، بابك دين پرست ديروز در حاشيه بازديد از 
واحد صنعتي در شهرستان رودسر با اشاره به وجود 
بيش از ۸۱۶ ش��هرك يا ناحيه صنعتي در كشور، 
اظهار كرد: اين نواحي و شهرك هاي در حدود ۱۴۸ 
هزار هكتار فعاليت مي كند.وي ب��ا بيان اينكه ۶۰ 
هزار هكتار از اين واحدها دولتي هستند، افزود: در 
اين اراضي بيش از ۴۴ ه��زار و ۵۰۰ و احد صنعتي 
فعاليت دارند و ۹۰۰ هزار نفر در اين واحدها مشغول 
به فعاليت هستند.معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه وزير كشور با اشاره به وجود ۵۷ هزار هكتار 
اراضي غير دولتي در ۲۴ استان كشور، تصريح كرد: 
بي��ش از ۱۳۰ هزار نفر در اين ش��هرك ها و نواحي 
صنعتي مشغول به كار هس��تند.وي با بيان اينكه 
مجموع شهرك ها و نواحي صنعتي كشور در ۲۰۵ 
هزار هكتار واقع شده اس��ت، ادامه داد: در مجموع 
ب��راي بيش از يك ميليون نفر در اين ش��هرك ها و 
نواحي صنعتي اشتغالزايي شده است.دين پرست 
همچنين به بازديد خود از ي��ك واحد صنعتي در 
رودسر اشاره كرد و افزود: مشكل اين واحد صنعتي 
تأمين تس��هيالت بيش از ۹ ميليارد تومان بود كه 
قرار شد ظرف حداكثر ۱۲ ساعت آينده سرمايه گذار 
اس��ناد و مدارك خود را كامل كرده و در اختيارت 
رييس بانك سپه استان قرار دهد تا در مرحله نخست 

۵ ميليارد تومان به اين سرمايه گذار اعطا شود.

بررسي مشكالت 4 واحد توليدي 
ايالم در نشست رفع موانع توليد

ايام| معاون اس��تاندار 
ايالم گفت: افزايش سهم 
اي��الم از محل تبصره ۱۸ 
فرص��ت مناس��بي براي 
رفع مشكالت واحدهاي 
تولي��دي اس��ت. حيدر 
نعمتي در نشست كارگروه 
تسهيل و رفع موانع توليد استان با تاكيد بر استفاده 
از تس��هيالت و ظرفيت هاي موجود در رفع موانع 
پيش روي توليد اس��تان، اظهار ك��رد: با تالش ها و 
پيگيري هاي استاندار، امروز ظرفيت هاي خوبي براي 
رفع موانع توليد استان به وجود آمده است كه از آن 
جمله مي توان به افزايش سهم استان از محل تبصره 
۱۸ و برگزاري كارگروه هاي تخصصي اثربخش در 
رفع مسائل و مش��كالت واحدهاي توليدي استان 
اشاره كرد. وي با بيان اينكه تبصره ۱۸ ظرفيت بسيار 
خوبي است و بايد از اين فرصت براي رفع موانع توليد 
استفاده كنيم، گفت: بايد افرادي كه برنامه اي براي 
فعال سازي واحد هاي توليدي خود دارند شناسايي 
و جهت استفاده از تسهيالت معرفي شوند.معاون 
اقتصادي استاندار ايالم به قانون تسهيل تسويه بدهي 
بدهكاران شبكه بانكي كشور اشاره كرد و گفت: اين 
قانون كه در مجلس تصويب ش��ده بود بعد از ايجاد 
اصالحاتي از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام، از 
سوي رييس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ابالغ شده است كه بايد از اين ظرفيت بسيار خوب نيز 

جهت رفع موانع توليد استان استفاده شود.
نعمتي تصريح كرد: در جلسات كارشناسي كه در اين 
رابطه برگزار مي شود واحدهاي توليدي كه براي باال 
بردن ظرفيت دارند يا واحدهايي كه غيرفعال هستند 
و برنامه اي مشخص براي فعال سازي واحد توليدي 

خود دارند بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
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صدور حكم قطعي اعضاي باند 
۱۱ نفره جعل اسناد در مازندران

ساري| رييس كل دادگستري استان مازندران گفت: 
حكم قطعي دادگاه در خصوص اعضاي باند يازده نفره 
كه با جعل اسناد موجبات آزادي زندانيان در مازندران 
را فراهم مي كردند صادر شد. حجت االسالم گفت: با 
تالش شبانه روزي حفاظت و اطالعات دادگستري 
استان باند ۱۱ نفره جعل و صدور گواهي خالف واقع 
و تحصيل مال از طريق نا مشروع در استان شناسايي 
و پرونده قضايي در اين خصوص، تش��كيل شد كه 
با طي مراح��ل قانوني رأي قطعي آنان صادر ش��د. 
او افزود: به موجب دادنامه صادره از يكي ازش��عبات 
دادگاه تجديدنظر اس��تان، اين اف��راد كه تعدادي از 
آنان كارشناسان رسمي دادگستري بودند، جمعًا به 
تحمل ۵۶ سال حبس تعزيري و مبلغ ۹۳ ميليارد و 
۳۶۰ ميليون رالل جزاي نقدي در حق صندوق دولت 
محكوم شدند. رييس كل دادگستري استان مازندران 
گفت: متهمان ياد شده با جعل اسناد رسمي وصدور 
گواهي خالف واق��ع ودريافت مبالغ كالن موجبات 

آزادي زندانيان را فراهم مي كردند.

گونه هاي جانوري خراسان 
جنوبي در معرض خطر انقراض

بيرجن�د| مدي��ركل حفاظت محيط زيس��ت 
خراسان جنوبي از جمع آوري و معدوم سازي بيش 
از دو هزار تله و دام زنده.گيري هوبره از ابتداي سال 
جاري تاكنون خبر داد. حسن وي با اظهار نگراني 
از وجود اين تعداد تله زنده گيري در منطقه تصريح 
كرد: هرس��اله هزاران درخت و درختچه تاغ براي 
ايجاد مانع و هدايت پرنده ها به سمت تله ها قطع 
مي شوند، صدها پرنده يا پستانداران كوچك ديگر 
ناخواس��ته در اين تله ها گرفتار شده و بيشتر آنها 
كشته مي شوند كه اگر چاره انديشي نشود، نابودي 
طبيعت استان خراس��ان جنوبي را در پي خواهد 
داشت. مديركل حفاظت محيط زيست خراسان 
جنوبي با اش��اره به اينكه متاس��فانه زنده گيري و 
فروش هوبره تبديل به ش��غل كاذبي براي برخي 
از جوامع محلي مخصوصا روستاهاي مرزي شده 
است، گفت: اين زنگ خطري براي از هم گسستن 
زنجيره هاي غذايي طبيعت منطقه و شكل گيري 
بحران هايي همچون پديده گرد و غبار به واسطه 
نابودي تاغزارها و پوشش گياهي منطقه خواهد بود.

صادرات ۵۷۰ ميليون دالري 
گياهان دارويي

خرم آباد|  مش��اور وزير و مجري طرح گياهان 
دارويي وزارت جهاد كشاورزي گفت: سال گذشته 
۵۷۰ ميلي��ون دالر ص��ادرات گياه��ان دارويي 
داش��ته ايم كه تنها ۴۰۰ ميليون دالر آن متعلق 
به يك اس��تان بوده است. حسين زينلي در ستاد 
توسعه گياهان دارويي لرستان كه درمحل سالن 
جلسات استانداري برگزار ش��د، اظهار كرد: نگاه 
بشريت به سالمت است و بايد از طبيعت حفاظت 
كنيم و از آن بهره برداري مناس��ب داشته باشيم. 
وي با بيان اينكه زنجيره ارزشي در جهاد كشاورزي 
تعريف شده است، عنوان كرد: زنجيره ارزش يعني 
از زمين كشاورزي تا سفره مردم بايد پيش بيني 
و ارزش گذاري شود. زينلي با اشاره به اينكه سال 
گذشته ۵۷۰ ميليون دالر صادرات گياهان دارويي 
داشته ايم كه تنها ۴۰۰ ميليون دالر آن متعلق به 
يك استان بوده اس��ت، گفت: دانشگاه ها و مراكز 
تحقيقاتي بايد روي محصوالت ارزشمند هر منطقه 
تمركز كنند تا تحول ايجاد شود، اگر انواع داروها و 
مواد غذايي را توليد مي كرديم آيا به اندازه زعفران 
ارزشمند نبود؟ و اين درحالي است گياه زعفران با 

مشقت به  دست مي آيد.

كسب جايزه فرهنگ سازي
در كنفراس روابط عمومي 

اصفهان|شركت آب وفاضالب استان اصفهان 
در شانزدهمين كنفراس بين المللي روابط عمومي 
ايران به دليل تاسيس خانه فرهنگ آب و ايجاد 
بستر مصرف بهينه آب در جامعه موفق به كسب 

جايزه فرهنگ سازي شد.
مدير روابط عمومي و آموزش همگاني ش��ركت 
آب وفاضالب استان اصفهان گفت: شركت آب 
وفاضالب استان اصفهان تنها شركتي در كشور 
مي باش��د كه خانه فرهنگ آب را باهدف ترويج 

مصرف بهينه آب در جامعه راه اندازي نمود.
سيداكبر بني طبا اعالم كرد: در چند سال اخير 
عالوه براينكه در خانه فرهنگ آب با اس��تفاده از 
ظرفيت مربيان مجرب كودكان در نوجوانان در 
مقاطع مختلف تحصيلي تحت آموزش مصرف 
درست آب قرار مي گيرند ازظرفيت هنرمندان 
و اصحاب رس��انه در راستاي ترغيب همه مردم 

بهره مند شده است.

مراكز نصب كپسول »ال پي جي« 
در قم مجوز فعاليت ندارند

قم| مديركل اس��تاندارد قم گفت: هيچ كدام از 
مراكز نصب كپسول گاز »ال پي جي« در قم مجوز 
و موافقت نامه اي از شركت هاي خودروساز داخلي 
و خارجي براي نصب كپس��ول گاز مايع ندارند. 
مجيد آوري فرد ديروزدر جلسه كارگروه تنظيم 
بازار قم بيان كرد: نصب كپسول هاي »سي ان جي« 
و »ال پي جي« جز در محل خودروسازي ها ممنوع 
اس��ت. مراكز ديگر صرفا در صورت كسب مجوز 
از شركت هاي خودروسازي مي توانند نسبت به 

نصب كپسول گاز مايع اقدام نمايند.
وي بيان داش��ت: مج��وز توليد كپس��ول هاي 
استاندارد گاز مايع توسط سازمان صنعت، معدن 

و تجارت صادرشده و توليد آن مانعي ندارد.

چهرههاياستاني
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چرا سدسازي نمي تواند راه مناسبي براي جلوگيري از سيل باشد؟

سيل در كمين؛ آبخيزداري در محاق

جزييات پرداخت بدهي هاي تامين اجتماعي به مراكز درماني

سال ها بر اهميت طرح هاي آبخيزداري براي مناطق 
سيل خيز كشور از جمله سيستان و بلوچستان تاكيد 
ش��ده اما تاكنون آبخيزداري فق��ط در 10 درصد از 
حوضه هاي آبريز كشور اجرايي شده است. ضرورت 
اين موضوع با وجود سال ها هش��دار و تاكيد فعاالن 
محيط زيس��ت و منابع طبيعي، تازه ميان مسووالن 
جدي گرفته ش��ده تا جايي كه در بودجه سال آينده 
1۵0 ميلي��ون يورو مع��ادل 1۵00 ميليارد تومان از 
مح��ل صندوق توس��عه ملي براي انج��ام طرح هاي 
آبخيزداري و آبخوان داري در كشور اختصاص يافته 
اس��ت با اين وجود اين رقم درحالي تعيين شده كه 
تاكنون به دنبال س��يل هاي مخربي كه در كشور رخ 
داده خس��ارت زيادي به شهرها و روستاهاي حاشيه 
رودخانه ه��ا وارد ش��ده و از س��وي ديگ��ر حجم آب 
بسياري به جاي آنكه از اين طريق ذخيره شده تا در 
فصل كم آبي مورد اس��تفاده قرار گيرد، هدر رفته و از 
دس��ترس خارج شده است، نمونه آن هم سيل نوروز 
98 در بيش از 10 استان كشور بود كه نشان داد هيچ 
برنامه ريزي براي مديريت روان آب ناشي از بارندگي 
در كشور وجود ندارد و حاال هم كه استان سيستان و 
بلوچستان در سيل بي تدبيري غرق مي شود در حالي 
كه مسووالن منابع طبيعي اين استان مي گويند اگر 
طرح هاي آبخيزداري در سيستان و بلوچستان جدي 
گرفته مي شد، اكنون خسارت س��يل در اين استان 
كمتر از شرايط فعلي بود با اين وجود فقط 1۵ درصد 
از طرح هاي آبخيزداري در اين استان انجام شده است. 

    سدسازي يا آبخيزداري، كدام يك
بهتر است؟

ايران از آغاز س��ال98 تاكنون در دو مرحله با سيالب 
سنگين و تخريبات ناش��ي از آن مواجه شد. سيالب 
بهاري كه بخش عمده اي از اس��تان هاي ش��مالي و 
جنوبي كش��ور را دربرگرفت و اكنون هم س��يل در 
سيس��تان و بلوچس��تان 20 هزار خان��ه را تخريب 
كرده و همچنان مي تازد اما كارشناس��ان حوزه آب 
معتقدند اگر به جاي توجه به سدسازي، فعاليت هاي 
آبخيزداري بيشتر مورد توجه قرار مي گرفت، شاهد 
وقوع چنين سيالب هايي نبوديم. واكنش حوضه هاي 
آبريز به بارندگي و نزوالت جوي،  ارتباط مس��تقيمي 
با وضعيت حوضه ها دارد در حالي كه سدس��ازي نه 
تنها نمي تواند خسارات ناشي از سيل را كم كند بلكه 
به دليل سرريز ش��دن بعد از وقوع بارندگي بر شدت 
آب گرفتگي شهرها و روستاهاي موجود در مسير سيل 
مي افزايد. محمد حيدري، كارشناس آب درباره اين 
موضوع به »تعادل« گفت: ۵۵ ميليون نفر در كش��ور 

در معرض س��يل قرار دارند و در س��ال هاي گذشته 
با تغيير اقليم خطرات س��يل افزاي��ش يافته و زنگ 
هشدار به صدا درآمده است اما متأسفانه در سال هاي 
گذشته نگاه سطحي به مقوله آبخيزداري باعث شد 
اهميت آن در سال هاي گذشته سال به سال كمرنگ 
شود نقطه عطف آن سال 81 بود كه با ادغام جهاد با 
وزارت كش��اورزي، آبخيزداري كه آن زمان به عنوان 
معاونت بود به سازمان جنگل ها منتقل شد و زيرنظر 
اين س��ازمان فعاليت كرد كه به تناس��ب آن سال به 
س��ال اعتبارات آبخيزداري كاهش يافت و به حدي 
رس��يد كه حتي اعتبار كافي براي مطالعات طرح ها 
هم نداش��تيم. اين وضعيت در حالي است كه انجام 
عمليات آبخيزداري در كش��ور ت��ا ۷0 درصد جلوي 
خسارت سيل را مي گيرد و ۳۳ درصد از بروز خسارت 
جلوگيري مي كند و 18 دقيقه زمان وقوع سيل را به 

تاخير مي اندازد.
او اف��زود: متأس��فانه 12۶ ميليون هكت��ار از مراتع 
كش��ور تحت فرسايش خاكي هس��تند و اين مساله 
آس��يب پذيري آنها را در برابر سيل به شدت كاهش 
داده و با كوچك ترين روان آبي سيل جاري مي شود. 
بنابراين در ش��رايط فعلي نياز به اقدامات پيشگيرانه 
داريم كه آبخيزداري يكي از اين راه هاس��ت چرا كه 
وجود باران هاي موس��مي با شيب هاي زياد و تبخير 
باال در كش��ور اهمي��ت طرح هاي آبخي��زداري را دو 

چندان كرده است.
حي��دري بي��ان ك��رد: متأس��فانه آب هاي��ي كه به 
صورت ماندآب در پشت سدها مي ماند تبخير بسيار 
بااليي دارد كه مي توانيم با عمليات آبخيزداري قبل 
از ورود آنها به پشت س��د آنها را به داخل خاك نفوذ 
دهيم كه امكان ذخيره س��ازي آنها با اينگونه طرح ها 
تا 80درصد وج��ود دارد. برخي معتقدند نفوذ آب در 
داخل خاك آن را از دسترس ما خارج مي كند اما بايد 
بگوييم حقيقت اين اس��ت زماني كه آب جاري را به 
داخل زمين نفوذ مي دهيم به ذخيره مطمئني تبديل 

مي شود و ذخاير زيرزميني ما را تكميل مي كند.
اين كارشناس آب به مقايسه ابعاد اقتصادي سدسازي 
و طرح هاي آبخيزداري اشاره و بيان كرد: براي ساخت 
يك س��د 10 هزار ميليارد تومان هزينه مي شود در 
حالي كه هزينه يك سال آبخيزداري 2 هزار ميليارد 
تومان است. با اين حال همچنان آبخيزداري وابسته به 
بودجه دولتي بوده و مردم در اين طرح ها دخالت داده 
نمي شوند و از طرف ديگر كل عمليات آبخيزداري در 
كشور 11 ميليون هكتار است اما به دليل اينكه اجراي 
اين طرح ها براي بخ��ش خصوصي جذاب و درآمدزا 

نيست آنها رغبتي براي اين كار ندارند.

  سيس�تان و بلوچس�تان تش�نه طرح ه�اي  
آبخيزداري

آمار باالي جمعيت و پراكندگي روستاها، بيشتر بودن 
جمعيت روس��تايي نسبت به جمعيت ش��هري، تداوم 
خشك سالي ها، فقر طبيعي منابع آبي، بارندگي بسيار كم 
و عقب ماندگي تاريخي در زمينه زيرساخت آب رساني از 
ويژگي هاي خاص استان سيستان و بلوچستان است كه 
موجب شده نيمي از جمعيت 2 ميليون و 800 هزارنفري 
اين استان از آب شرب بهداشتي محروم باشند. جنوب اين 
استان پايين ترين شاخصه دسترسي به شبكه آب را دارد و 
در بخش دشتياري آن نيز وضعيت وخيم تر بوده اما اين در 
حالي است كه سهم مردم در فصل زمستان از باران هاي 
سيل آسا فقط تخريب است در حالي كه با ساخت بندهاي 
بتني مي توان از اين آب براي مصارف استان استفاده كرد. 
كريم منصوري، كارشناس كشاورزي درباره اين موضوع 
بيان كرد: ميليون ه��ا مترمكعب آب بعد از بند انحرافي 
شيرگواز به دريا مي ريزد، درحالي كه مي شود با ساخت 
فقط ۷ بند بتني در پايين دست بند شيرگواز مسير ۵0 
كيلومتري خروج روان آب از منطقه و ورودش به دريا را 
سد كرد.او افزود: هرس��ال به خاطر شرايط آب و هوايي 

در جنوب استان و بارش هاي موسوم به مونسون، حجم 
زيادي از روان آب ها در بستر رودخانه باهو شكل مي گيرد 
كه به دليل عدم مديريت آبخوان و آبخيز بدون استفاده 
به دريا مي ريزد در حالي كه با توجه به ظرفيت هاي مهم 
بخش كش��اورزي و كش��ت محصوالت خارج از فصل 
ميوه هاي گرمسيري در اين منطقه، مي توان با كنترل 
همين روان آب ها كش��اورزي منطقه را رونق بخشيد و 

بازار داخلي را تأمين كرد.

     ساالنه 20 درصد درآمد سدها به آبخيزداري 
داده شود

 به گفته كارشناسان، آنچه به عنوان رفتار حوضه آبريز در 
زمان بارندگي شناخته مي شود و متاثر از عوامل مختلف 
است، بايد بسيار مورد توجه و مراقبت قرار گيرد. روح اهلل 
فتاحي، رييس هيات مديره انجمن هيدرولوژي ايران با 
تأكيد بر اينكه اگر حوضه آبريز مراقبت ش��ود،  چنين 
اتفاقاتي رخ نخواهد داد، بر انجام اقدامات آبخيزداري 
تأكيد كرده و گفت: بايد ساالنه بين 20 تا 2۵درصد از 
درآمد سدها به آبخيزداري اختصاص يابد. اما متأسفانه 
وزارت نيرو نگاه ديگري ب��ه فعاليت هاي آبخيزداري 

داشته و آن را هدر دادن سرمايه ملي مي داند. اگر روند 
كنوني ادامه داشته باشد و تمهيدات الزم براي حفاظت 
از خاك،  آبخي��زداري،  كنترل آبراه ه��ا و بازگرداندن 
شرايط هيدرولوژيكي به حوضه هاي آبريز انجام نشود، 
خس��ارت وارد شده بر شهرها افزايش خواهد يافت.  او 
افزود: بي توجهي به فعاليت هاي آبخيزداري ازجمله 
داليل اصلي بروز س��يالب در نقاطي مانند سيستان 
و بلوچستان و هرمزگان اس��ت. چاه نيمه ها نيز كه از 
گذشته در سيستان و بلوچس��تان و به منظور ذخيره 
آب و بهره مندي از آبخوان ها وجود داش��ته اند  در اين 
شرايط پر شده و س��رريز مي شوند. بارش باران در اين 
مناطق نيز به دليل كويري بودن، عمدتا به صورت رگبار 
است.فتاحي بيان كرد: خاك نقاط كويري هم به صورت 
ماسه اي است و به همين دليل امكان جذب آب باران 
رگباري در اين مناطق وجود ندارد. درحالي كه انجام 
فعاليت هاي آبخيزداري در اين مناطق مي تواند امكان 
نفوذ آب به داخل زمين را فراهم كند و از بروز سيالب 
جلوگيري شود. آبخيزداري و توسعه جنگل كاري در 
باالدست سدها نيز راهكار موثري در مقابله با سيالب و 

خسارات ناشي از آن است.

مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي 
ضمن اعالم جزييات بدهي اين سازمان به مراكز درماني 
گفت: معوقات سال 9۷ مراكز درماني دانشگاهي تقريبا 
پرداخت ش��ده و فقط ۳80 ميليارد تومان باقي مانده 
است. شهرام غفاري در مورد پرداخت مطالبات مراكز 
علوم پزشكي از تأمين اجتماعي گفت: مطالبات سال 
9۷ تقريبا پرداخت شده اس��ت و در حال حاضر فقط 
۳80 ميليارد تومان از معوقات دانشگاه علوم پزشكي 

باقي مانده است.
او با اشاره به اينكه 8 هزار ميليارد تومان تاكنون پرداخت 
كرده ايم، اظهار داشت: طلب باقي مانده دانشگاه علوم 
پزشكي مربوط به ماه هاي اسفند و بهمن است كه در 
مجموع ۳80 ميليارد تومان مي شود. مديركل درمان 
غيرمستقيم س��ازمان تأمين اجتماعي تصريح كرد: 
برنامه ريزي هاي الزم براي پرداخت باقيمانده مطالبات 
اين مراكز انجام شده و قرار است از طريق اوراق مابقي 
مطالبات نيز تسويه شود. اين تصميم گيري در سطح 
كالن سازمان است و در حال پيگيري آن هستيم و هر 
زماني كه سازمان برنامه و بودجه اوراق را به ما پرداخت 

كند، ما نيز معوقات مان را پرداخت خواهيم كرد. غفاري 
در خصوص پرداخت مطالبات سال 98 نيز اظهار داشت: 
براس��اس قانون اسنادي كه به ما تحويل داده مي شود 

دو تا س��ه ماه بعد مي توانيم براي پرداخت شان اقدام 
كنيم و در مجموع مطالبات ۶ ماه اول مراكز دانشگاهي 
پرداخت شده و س��ه هزار و ۷00 ميليارد تومان باقي 

مانده و سه هزار ميليارد تومان آن پرداخت شده است. 
او با تأكيد بر اينكه 90 درص��د بدهي خود را به مراكز 
دانشگاهي در سال گذشته پرداخت كرده ايم، به ايسنا 
گفت: بخشي از دانشگاه ها، مطالبات شان در سال 9۷ 
صفر ش��ده و بخش اندكي باقي مانده است. مديركل 
درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي تصريح 
كرد: اسنادي كه هر ماه به ما تحويل داده مي شود حدوداً 
۶00 تا ۷00 ميليارد تومان است و بر اين اساس بدهي ما 
به اين مراكز حدود 1۵ روز مي شود. در مجموع از سال 

گذشته فقط 1۵ روز معوق داريم. 
غفاري در پاس��خ به اين س��وال كه آيا براي پرداخت 
مطالبات خود منتظر پرداخت بدهي دولت به تأمين 
اجتماعي هستيد؟ گفت: پرداخت مطالبات ما به طور 
مس��تقيم به نقدينگي هاي ما مربوط مي شود و وقتي 
حق بيمه ها وصول مي شود، بخشي از اعتبار به بخش 
درمان و بخش��ي به مس��تمري ها مي رود و ما از محل 
درمان مطالبات خود را پرداخت مي كنيم. هنگامي كه 
نقدينگي دچار فراز و نشيب شده باشد، نمي توانيم زمان 
قطعي پرداخت مطالبات را اعالم كنيم اما در مجموع 

پرداخت مطالبات ما ربطي به دريافت بدهي از دولت 
ندارد و سعي مي كنيم هر زماني كه اوراق به ما داده شود 
يا اعتباري از حق بيمه ها به دست بيايد نسبت به تسويه 

بدهي هاي خود اقدام كنيم.
او ادامه داد: در بهمن و اس��فند، پرداخت مستمري و 
عيدي بازنشستگان را داريم و به اين دليل ممكن است 
نقدينگي ما دچار مشكل شود. اما به جز اين دو ماه ايام 
ديگر س��ال به صورت روتين معوقات مان را پرداخت 
مي كنيم. مديركل درمان غير مستقيم سازمان تأمين 
اجتماعي گفت: نسبت به پرداخت تعهداتي كه در بخش 
درمان داريم، اقدام مي كنيم و البته بهتر اس��ت ساير 
بخش ها نيز به تعهدات خود در قبال تأمين اجتماعي 
پايبند باش��ند. غفاري يادآور شد: هر تصميمي كه در 
سطح كالن و اقتصاد كشور انجام شود، ممكن است ما را 
در انجام تعهداتمان دچار مشكل كند اما ما شرطي براي 
پرداخت بدهي هاي خود به مراكز طرف قرارداد نداريم 
و طبيعي است هنگامي كه ساير بخش ها تعهدات خود 
را نسبت به تأمين اجتماعي ادا كنند، بهتر مي توانيم به 
تعهدات خود عمل كنيم و تصميم قاطعانه تري بگيريم.
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چالش هاي جهاني سالمت
در دهه آينده

س��ازمان جهاني بهداش��ت )WHO( بحران 
اقليمي، همه گيري بيماري ها و مقاومت دارويي 
را از جمل��ه چالش هاي فوري س��المت در دهه 
آينده برش��مرد.  تغييرات اقليمي، بيماري هاي 
عفون��ي، مخالف��ان واكسيناس��يون و مقاومت 
آنتي ميكروبي از جمله مواردي هس��تند كه در 
فهرست چالش هاي سالمت پيش روي سازمان 
جهاني بهداشت جاي گرفته اند. فهرست جديد 
چالش هاي سالمت در دهه آينده توسط داده هاي 
كارشناسان سراسر جهان تهيه شده و نشان دهنده 
چالش هاي ف��وري و جهاني در حوزه س��المت 
اس��ت. »تدروس آدهانوم قبريسوس« دبيركل 
س��ازمان جهاني بهداش��ت گفت: اين فهرست 
انعكاس دهن��ده نگراني عميقي اس��ت چرا كه 
رهبران جهان منابع كافي را در اختيار سيستم ها 
و اولويت هاي سالمت قرار نداده اند و اين امر جان 
انس��ان ها و نيز اقتصاد كشورها را با تهديد روبرو 
كرده است. او افزود: بايد بدانيم سالمت سرمايه اي 
براي آينده است. كشورها براي نجات جان مردم 
خود در برابر حمالت تروريستي سرمايه گذاري 
مي كنند اما در برابر حمالت ويروس ها فعاليتي 
ندارند. اين درحالي است كه همه گيري ويروس ها 
مي تواند كشنده و با خس��ارت هاي اقتصادي و 
اجتماعي چش��مگيري همراه باشد. به گزارش 
شبكه خبري CNN، سازمان جهاني بهداشت 
تاكيد كرده اس��ت تمامي اين چالش ها نيازمند 
پاسخگويي تنها يك حوزه درماني نيست بلكه 
دولت ها، جوامع و سازمان هاي بين المللي بايد در 

كنار يكديگر فعاليت داشته باشند.

نياز به 2۱0 مدرسه استاندارد 
اوتيسم 

رييس س��ازمان آموزش و پرورش استثنايي با 
بيان اينكه به 210 مدرس��ه استاندارد اوتيسم 
نياز داريم گفت: به همي��ن علت با خيرين وارد 
گفت وگو ش��ديم و طبق توافقاتي كه داش��تيم 
كلنگ س��اخت 22۴ مدرس��ه در 1۴ استان بر 
زمين زده خواهد ش��د. جواد حس��يني با اشاره 
به راه اندازي مدارس جديد اوتيس��م در س��طح 
كشور اظهار كرد: طبق طرح آمايش سرزميني 
۴۶ مدرسه اوتيس��م در مناطق مختلف داريم، 
هرچند هنوز 1۴ استان ما مدرسه اوتيسم ندارند 
و دانش آم��وزان در قال��ب 200 كالس ضميمه 
ادامه تحصيل مي دهند. او افزود: به 210 مدرسه 
اس��تاندارد اوتيسم نياز داريم و به همين علت با 
خيرين وارد گفت وگو شديم و طبق توافقاتي كه 
داشتيم كلنگ ساخت 22۴ مدرسه در اين 1۴ 
استان بر زمين زده خواهد شد. رييس سازمان 
آموزش و پرورش استثنايي در پاسخ به پرسشي 
درباره افزايش آمار دانش آموزان مبتال به اوتيسم 
گفت: شمار مبتاليان به اوتيسم  در حال افزايش 
نيس��ت. اوتيس��م داراي درجات مختلف است 
و يك علت افزايش آمار دانش آموزان اوتيس��م 
بهبود روند و ابزارهاي شناس��ايي است. در واقع 
طيف اوتيسم افزايش نيافته بلكه ابزارها مدرن تر 
و شناس��ايي بهبود پيدا كرده اس��ت. حسيني 
افزود: در حال حاضر تدوين و ابالغ س��ندجامع 
اوتيس��م را هم در قالب رش��د كمي و هم كيفي 
در دس��توركار داريم تا همه دانش آموزان مبتال 
به اوتيس��م بتوانند تحت پوشش آموزش هاي 
استاندارد قرار بگيرند و بتوانيم متناسب سازي 
آموزش، محتوا و اجرا را انجام دهيم. او در پاسخ 
به اينكه آي��ا تمام مبتاليان به اوتيس��م، تحت 
پوشش آموزش قرار دارند؟ گفت: طرح سنجش 
بدو ورود به دبستان براي ثبت نام در كالس اول 
الزامي است و تشخيص براي تمام آنها كه در طرح 
سنجش شركت مي كنند انجام مي شود. موردي 
نداريم كه بگوييم دانش آموزي به دليل كمبود 
فضا و معلم از تحصيل محروم مي شود، اما خب 
به هرحال عده اي بازمانده از تحصيل هستند كه 
ممكن است در بين آنها افراد اوتيسم نيز وجود 

داشته باشد. 

اطالعيه معاونت رياست جمهوري
درباره اهانت 2 مجري

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با 
صدور اطالعيه اي با ابراز تاس��ف از سخنان اخير 
دو مجري و كارش��ناس در رسانه ملي خواستار 
عذرخواهي آنها و رس��يدگي مس��ووالن رسانه 
ملي به آن شد. به گزارش ايسنا، در متن اطالعيه 
معاونت زنان آمده است: در اين اندوه همگاني در 
فراق ياران از ش��هيد سردار سليماني تا شهداي 
وداع كرمان و ش��هداي هواپيم��اي اوكرايني و 
حضور اعجاب برانگيز مردم عاشق براي تسالي 
خاطر يكديگر و انس��جام ملي، شايسته نبود در 
شبكه افق رسانه سيما جمالتي مانند» اگر كسي 
اعتقاد ندارد جمع كند و از ايران برود« و همچنين 
جمالتي هنجارشكن در مورد رفتار داعش با زنان 
شنيده شود. ديدن و شنيدن اين سخنان كه به 
صورت كليپ هايي در فضاي مجازي پخش شده، 
آيا جز ضربه زدن به نظام و گريزان كردن جوانان، 
ثمره ديگ��ري دارد؟ ض��رورت دارد گويندگان 
اين اهانت ها در رسانه ملي كه سبب جريحه دار 
شدن احساس��ات مخاطبين اين رسانه شده اند 
از ك��رده خود عذرخواهي كنن��د.  معاونت زنان 
رياس��ت جمهوري از اين بيانات كه از سوي يك 
خانم صورت گرفته و در مورد ديگر درباره خانم ها 
انجام شده ابراز تاسف كرده و خواهان رسيدگي 
مسووالن آن رسانه به خطاي ايشان شده است.  
دي��روز خانم مجري در ويديوي��ي كه در فضاي 
مجازي منتشر شد، درباره اظهارات اخير به نوعي 

عذرخواهي كرد.

خسارت 7 ميليارد توماني به زيرساخت هاي سالمت در ايرانشهر

افزايش سوءاستفاده از وام ازدواج در نبود نظارت

وزير بهداشت از خس��ارت حدود هفت ميليارد توماني به زيرساخت هاي 
سالمت در ايرانشهر استان سيستان و بلوچستان بر اثر وقوع سيل خبر داد. 
سعيد نمكي تاكيد كرد: بزرگ ترين خسارتي كه مي توانست در سيل استان 
سيستان و بلوچستان، همه ما را غصه دار كند، خسارت جاني بود و خوشبختانه 
با تمهيدات انديشيده شده در مجموعه دانشگاه هاي علوم پزشكي اين استان، 
1۶9 مادر باردار و تعداد قابل توجهي از جمعيت آسيب پذير و بيماران قبل 
از سيل، به محل هاي امن منتقل شدند. او افزود: نخواهيم گذاشت كه خانه 
بهداشت يا مركز بهداش��تي و درماني، تخريب شده باقي بماند و بر اساس 
برآوردها حدود ۷ ميليارد تومان خسارت به زيرساخت هاي حوزه سالمت 
دانشگاه علوم پزشكي ايرانش��هر وارد شده كه براي بررسي هاي دقيق اين 
خسارت، تيمي از وزارت بهداشت پس از فروكش كردن آب، به اين مناطق 
اعزام مي شوند. وزير بهداشت با بيان اينكه بزرگ ترين اولويت ما در مبارزه با 
بيماري هاي واگير، آموزش مردم است، گفت: رسانه ها و سازمان صدا و سيما 
بايد در ارايه آموزش هاي الزم به مردم در جهت كنترل بيماري ها به وزارت 

بهداشت كمك كنند و پس از آن، نقش همكاري هاي بين بخشي، بسيار 
مهم و اساسي است و همه بخش ها بايد به كمك وزارت بهداشت بيايند يا ما 
به آنها كمك كنيم تا اين وضعيت مهار شود. وزير بهداشت تاكيد كرد: كار ما 
در حوزه سالمت، پس از وقوع سيل آغاز مي شود. اولين كار ما بايد آموزش به 
مردم باشد. ركن اصلي كار ما، ارايه آموزش همگاني توسط افراد دوره ديده 
و با روش هاي درست به مردم است. بايد در مورد سالمت آب آشاميدني و 
جمع آوري الشه هاي حيوانات اهلي، حتما مراقبت كنيم. در سيل بهار امسال 
تجربه ارزشمندي براي ما در جمع آوري الشه ها و صورتجلسه آن توسط 
همكاران بهداشتي ما و ارايه آن به سازمان دامپزشكي كل كشور، بيمه ها و 
سازمان مديريت و برنامه ريزي به دست آمد. نمكي افزود: براي مقابله با بيماري 
ماالريا به جاي سم پاشي بايد به دنبال شناسايي و درمان زودهنگام موارد 
ابتال به ماالريا باشيم؛ چراكه اين روش، ارزان ترين، موثرترين و سهل ترين 
روش كنترل ماالريا است. ماالريا در استان سيستان و بلوچستان، از مرزهاي 

مشترك با ساير كشورها وارد مي شود.

معاون امور جوان��ان، وزير ورزش و جوانان گفت: مخالف 
افزايش وام ازدواج نيستيم، اما از آنجا كه نظارت درستي بر 

اين وام نيست، امكان سوءاستفاده از آن بسيار زياد است.
محمد مهدي تندگويان افزود: قانونگذار، وقتي وام ازدواج 
را به عنوان تسهيالت براي ازدواج جوانان افزايش مي دهد 
و با توجه به بهره كم آن در مقابل ديگر وام ها آن را تبديل به 
يك وام ارزشمند مي كند، بايد مقرراتي را قرار دهد تا امكان 
سوءاستفاده  از آن گرفته شود زيرا ممكن است قابل خريد و 

فروش شود، يا ممكن است يك خانواده فقير براي دريافت 
اي��ن وام دختر خود را به عقد فردي درآورده و وام را بدون 

اينكه حق و حقوقي به دخترشان بدهند، دريافت كنند.
او ادامه داد: هيچ گونه نظارتي بر وام ازدواج نداريم، بانك ها 
فقط براي پرداخت اين وام يك عقدنامه دريافت مي كنند 
كه مي توان آن را به قيمت بسيار پاييني تهيه كرد و هيچ 
نظارتي مبن��ي بر اينكه اين وام ب��راي چه چيزي هزينه 
مي شود، وجود ندارد. معتقدم قانونگذار بايد در تعيين قانون 

و افزاي��ش وام ازدواج به همه موارد توجه كند. تندگويان 
به ايرنا گفت: وقتي قانونگذار هر س��ال مبلغ وام ازدواج را 
افزايش مي دهد، حتما بايد مصوبات نظارتي، محدوده سني 
و ساير موارد ديگر نيز بايد رعايت شود زيرا جامعه هدف ما 
براي ترويج ازدواج به طور قطع سنين زير 1۵ سال يا بيش 
از ۶0 سال نيست و جواناني است كه براي ازدواج با مشكل 
مواجه هستند. او اظهار كرد: در سال 98 كه وام ازدواج به 
۳0 ميليون تومان افزايش ياف��ت، دريافت كنندگان وام 

ازدواج در سنين كمتر از 1۵ سال كه فقط شامل دختران 
مي شود، در حدود ۳ تا ۴ برابر افزايش يافت، اين در حالي 
است كه ممكن است در س��ال گذشته هم همين تعداد 
ازدواج كرده باش��ند، اما وام ازدواج دريافت نكرده باشند. 
تندگويان با بيان اينكه وقتي كه افراد در س��نين زير 18 
سال امكان هيچ گونه عمليات مالي در كشور ندارند، خود 
به تنهايي نمي توانند حساب افتتاح كرده و همچنين طبق 
قانون امكان اش��تغال ندارند، پس چگونه مي توانند وام 
ازدواج دريافت كنند؟ او گفت: معتقدم قانونگذار بايد به 
اين موضوع توجه كند و محدوديت هايي را قائل شود، البته 
بحث محدوديت سني نيز شامل دو بخش مي شود، نخست 

بحث شرعي ازدواج اس��ت كه در اين حوزه هيچ ورودي 
نمي كنم و موضوع دوم بحث حق و حقوق مالي افراد كمتر 
از 18 س��ال است؛ يعني دختري كه از سن 1۳ سالگي به 
بعد ازدواج مي كند بايد حق و حقوق مالي  او در موضوع وام 
ازدواج رعايت شود و معتقدم حتي اگر فردي در اين سنين 
ازدواج كرد، وام ازدواج وي پس از 18 سالگي به او داده شود 
تا بتواند مديريت مالي آن را را برعهده بگيرد. زيرا آن زمان 
خود فرد تصميم گيرنده است كه يا وام را در اختيار پدر و 
مادر قرار دهد يا در اختيار همسر يا اينكه جزيي از مطالبات 
خود باشدو حتي اگر در زندگي مشترك وام را در اختيار 
همسر قرار دهد، مي تواند در مقابل مطالبه اي داشته باشد.

پليس: دستگاه هاي مرتبط با مواد مخدر كم كاري مي كنند 
رييس پليس پايتخت از كم كاري دستگاه هاي مرتبط در حوزه مواد 
مخدر گاليه كرد و گفت: چرا دستگاه هايي كه در زمينه معتادان متجاهر 

مسووليت دارند كاري نمي كنند و دست روي دست گذاشته اند؟
سردار حسين رحيمي با بيان اينكه مبارزه با مواد مخدر در دستوركار 
جدي پليس است اما در پايتخت يعني مركز كشور اين موضوع جديت 
بيشتري دارد، افزود: چرا دستگاه هايي كه در زمينه معتادان متجاهر 
مسووليت دارند كاري نمي كنند و دست روي دست گذاشته اند؟ ناجا 
باتوجه به اينكه حتي در جمع آوري معتادان مس��ووليتي ندارد، 2۴ 
س��اعته در اين زمينه فعال اس��ت و بيش از هزار نفر از اين معتادان را 

جمع آوري كرده و نگهداري مي كند.
رييس پليس پايتخت ادامه داد: شوش، مولوي و هرندي را پاكسازي 
كرديم و معتادان به دره فرحزاد پناه بردند، همچنان هيچ نهادي در 
كنار پليس ب��راي جمع آوري اين معتادان نيس��ت اما بگويم كه دره 

فرحزاد را رها نمي كنيم.

او گفت: در چند روز گذش��ته 92 خانه در اطراف ميدان امام حسين 
پلمب كرديم و قبال هم ۳۷ خان��ه را پلمب كرديم و اين رفتارهاي ما 
همچنان ادامه دارد. رحيمي گفت: در بحث برخورد با خرده فروشان 
2۵ درصد نس��بت به سال گذش��ته افزايش داشته ايم و همچنين از 
ابتداي سال تا به االن ۶۵ باند قاچاق مواد مخدر منهدم شدند و ۴۳0 
نفر قاچاقچي دستگير شدند و در همين زمينه افزايش 10 درصدي 

داشته ايم.
رييس پليس پايتخت ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون 12 هزار معتاد 
متجاهر دس��تگير و نگهداري شدند كه در اين زمينه هم افزايش ۴8 
درصدي داشتيم. او در پايان تاكيد كرد: طبق قانون معتاد مجرم است 
و اينكه مي گويند معتاد مجرم نيست را ما به عنوان پليس قبول نداريم، 
معتادي مجرم نيست كه خودش را به مراكز درماني معرفي و خواهان 
ترك باشد، معتادي كه چند بار از مراكز بازپروري مرخص شده و هنوز 

هم به دنبال مواد مخدر است قطعا مجرم است.
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عربستان، عراق و افغانستان جايگزين كريدور هوايي كشورمان شدند

وزارت بهداشت از به هم ريختگي گسترده دكل هاي مخابراتي انتقاد كرد

2 مزيت عبور پروازهاي خارجي از ايران

هشدار درباره وجود دكل هاي اضافي در تهران

گروه راه و شهرسازي|
در پي حمله موش��كي به دو پايگاه امريكا در كشور عراق و 
همچنين ساقط شدن هواپيماي اوكرايني به دليل خطاي 
انس��اني در حوالي تهران، برخي گزارش هاي غيررس��مي 
حاكي از كاهش تعداد پروازهاي عبوري از آسمان ايران است. 
مساله اي كه به نظر مي رسد، پايدار نباشد و به زودي تعداد 
پروازهاي عبوري به سطوح قبلي خود باز گردد، چرا كه عبور 
از آسمان ايران دست كم دو مزيت براي پروازهاي خارجي 
دارد. نخست، كوتاه تر شدن مسافت پرواز با عبور از آسمان 
ايران است كه به معني مصرف كمتر سوخت و استهالك 
كمتر و در نتيجه كاهش هزينه هاي پرواز خواهد بود. دوم، 
كاهش هزينه هاي پرواز با عبور از آسمان كشورمان است. 
آن گونه كه خبرگزاري ايلنا گزارش كرده است، عربستان، 
عراق و افغانستان جايگزين كريدور هوايي كشورمان شدند، 
اين در حالي است كه نرخ عبور از آسمان عراق يا افغانستان 
ثابت است،  به گونه اي كه مسافت و مدت زمان عبور از آسمان 
اين كشورها نيز در هزينه نهايي محاسبه نمي شود، اما هزينه 
عبور از آسمان ايران داستان ديگري دارد كه عبور از آن را براي 
ايرالين هاي خارجي از نظر اقتصادي جذاب مي كند. از اين رو، 
 به نظر مي رسد،  با فروكش كردن جو امنيتي از آسمان كشور، 
 دوباره شاهد افزايش پروازهاي عبوري از آسمان ايران باشيم.

به گزارش ايلنا، پس از صدور و انتشار بيانيه ستاد كل نيروهاي 
مسلح مبني بر اصابت موشك بر هواپيماي اوكرايني بويينگ 
737 به دليل خطاي انساني، ش��مار زيادي از شركت هاي 
هواپيمايي خارجي به طور رسمي اعالم كردند كه فعاليت 
خود را از فضاي آس��مان ايران خارج مي كنند. هر چند كه 
هزينه هاي جاني و رواني اين خطاي انساني قابل ارزش گذاري 
و جبران نيست، اما نمي توان از هزينه هاي اقتصادي آن هم 
چشم پوشي كرد. در شرايطي كه درآمدهاي حاصل از فروش 
نفت به حداقل رسيد ه  است و پول فروش حداقلي نفت هم به 
دليل تحريم هاي بانكي به كشورمان نمي رسد، درآمدهايي 
مانند پروازهاي عبوري از فضاي آسمان كشورمان هم مي تواند 
گرهي را از اقتصادمان باز كند به طوري كه بارها مطرح شده 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي با منابع حاصل از اين درآمد 
كه رقم كمي هم نيست، توانسته كسري هاي مالي مقطعي 
وزارت راه و شهرس��ازي را جبران كند وگرنه همين كسري 
بايد از منابع ديگري خارج از وزارتخانه تامين ش��ود.پس از 
سقوط هواپيماي اوكرايني در محدوده فرودگاه حضرت امام 
به دليل اصابت موشك شاهد آن هستيم كه آسمان كشورمان 
از پروازهاي عبوري خالي شده  است. در اين روزها در حالي 
پروازهاي عبوري به حداقل ميزان خود رسيده كه چهار سال 
گذشته بيشترين درآمد را از اين محل داشتيم به طوري كه 
طبق گفته سياوش امير مكري، مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران، ميزان درآمد ساالنه از محل پروازهاي 

عبوري حدود 1800 ميليارد تومان در سال بوده  است. 

 خسارت ايران چقدر است
بايد ديد كشورمان در جريان خروج شركت هاي هواپيمايي از 
فضاي آسمانش چقدر زيان مي بيند. تمام محاسبات انجام شده 
در گزارش ايلنا با استناد به مطالعات يك كارشناس و متخصص 
در شركت فرودگاه هاي كشور انجام شده است.تعرفه هاي عبور 
از فضاي آسمان كشورها در سطح بين المللي طبق سند 7100 
ايكائو و براساس اين س��ند تعرفه هاي فرودگاهي و خدمات 
ناوبري براي هر كشوري تعيين و به ايرالين ها اعالم مي شود. 
در ايران براساس آيين نامه اجرايي ماده 63 قانون وصول برخي 
از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، فرمولي براي 
تعرفه عبور هواپيماها از آسمان ايران تعريف شده است. نرخ هر 
پرواز عبوري براساس حداكثر وزن هواپيما در زمان تيك آف 

)برخاستن( يعني هر تن آن ضرب در چهار هزارم دالر و ضرب 
در مسافت طي شده )كيلومتر( تعيين مي شود كه براساس اين 
فرمول قيمت كوتاه ترين مسير عبور هواپيما از ايران 100 دالر 
است.  حال اگر هر يك از اين هواپيماها براي انجام سرويس هاي 
فني در ايران فرود آيند، در هزينه هاي عبوري آنها 50 درصد 
تخفيف داده  مي شود. همچنين هواپيماهاي با وزن بيش از 
150 تن شامل حال تخفيف 30 درصدي مي شوند.  براساس 
گفته اين كارشناس صنعت هوانوردي، متوسط درآمد هر پرواز 
از آسمان ايران كمتر از 800 دالر نيست و روزانه حدود 950 

تا 1000 پرواز در روزهاي عادي از فضاي آسمان ايران عبور 
مي كند. حداقل درآمد كشورمان از پرواز هاي عبوري در سال 
چيزي حدود 300 تا 350 ميليون دالر است كه معادل آن با 
نرخ دالر در بازار آزاد حدود 4 هزار ميليارد تومان است. حال اين 
درآمد براي يك شركت زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي 
در شرايط كاهش منابع دولت با به حداقل رسيدن درآمدهاي 
نفتي رقم قابل توجهي محسوب مي شود. در شرايطي كه به 
اذعان ايرالين هاي خارجي، كريدور هوايي ايران نزديك ترين 
و به صرفه ترين مسير براي عبور هواپيماها در منطقه محسوب 

مي شود اما در شرايط فعلي بسياري از ايرالين ها مسير تردد 
خود را تغيير داده اند و فضاي آسمان كشورهايي مانند عراق، 
افغانستان، پاكستان و عربستان جاي كريدور ايران را گرفته اند.

حال اينكه طبق سند 7100، نرخ عبور هواپيما از آسمان عراق 
و افغانس��تان ثابت و به ترتيب 375 دالر و 400 دالر اس��ت. 
يعني اگر هواپيمايي بخواهد حتي مسير كوتاهي را از آسمان 
 اين كش��ورها طي كند كه اين رقم در فضاي آس��مان ايران 
100 دالر اس��ت بايد در آسمان عراق و افغانستان نزديك به 

400 دالر بپردازد. 

 عبور روزانه 900 پرواز خارجي  از آسمان ايران
به گزارش »تعادل«اواسط تير ماه سال جاري و چند روز 
پس از افزايش تنش ها ميان ايران و امريكا، حجم پروازهاي 
عبوري از آس��مان ايران به 800 پرواز رسيد، درحالي كه 
پيش از آن، روزانه 840 پرواز از آسمان ايران عبور مي كرد. 
اما اواخر آذرماه، با گذش��ت حدود 6 م��اه از آخرين آمار 
منتشرشده از سوي ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران، مديرعامل اين شركت از رشد پروازها و عبور900 
پرواز در روز از آسمان كش��ورمان خبر داده است. پس از 
س��قوط پهپاد جاسوس��ي امريكا در خليج فارس و نوتام 
)اطالعيه هوانوردي( امريكا مبني بر ممنوعيت پرواز بر 
فراز آسمان خليج فارس و ايران، تعداد پروازهاي عبوري از 
فضاي كشور كاهش يافت اما با گذشت يك هفته از انتشار 
نوتام، مي��زان پروازهاي عبوري از فضاي كش��ور مجددا 
افزايش يافت و شركت هاي هواپيمايي متوجه شدند كه 
آسمان ايران كماكان امن است، ضمن آنكه از نظر اقتصادي 
هم عبور از آسمان ايران توسط ايرالين هاي خارجي صرفه 
بيش��تري دارد چون مدت زمان پ��رواز براي آنها كاهش 
مي يابد.البته بهبود پروازهاي عبوري از آسمان ايران طي 6 
ماهه تابستان و پاييز سال جاري و ثبت 900 پرواز در روز، 
در ش��رايطي رخ داد كه در سال گذشته روزانه هزار پرواز 
عبوري داش��تيم. مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران در روزهاي آخر آذر با اشاره به اين آمار گفته 
بود: امسال در مقطعي به دليل ناامن اعالم شدن آسمان 
ايران، آمار پروازهاي عبوري كاهش يافت اما پس از مدت 
كوتاهي با اطمينان يافتن شركت هاي هواپيمايي از امنيت 
آسمان ايران، تعداد پروازهاي عبوري دوباره افزايش يافت 

و اكنون روزانه به 900 پرواز رسيده است.

 تفاوت در درآمدهاي شركت فرودگاه ها 
چندي پيش مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها در اظهاراتي 
اعالم كرد كه مبلغ درآمد حاص��ل از پروازهاي عبوري در 
سال گذشته 1800 ميليارد تومان بوده است، اما در نشست 
خبري چهارمين نمايش��گاه حمل و نقل و صنايع وابسته 
كه در اواخر آذر برگزار ش��د، اعالم كرد كه درآمد ش��ركت 
فرودگاه ها از پروازي عبوري در س��ال 97، 1700 ميليارد 
تومان بوده كه نسبت به سال 96 حدود 14 درصد كاهش 
داشته است. درواقع براساس جديدترين آمار رسمي اعالم 
شده از س��وي مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها، درآمد اين 
شركت از پروازهاي عبوري 100 ميليارد تومان نسبت به 
آمار چندي پيش او كاهش داشته اين تفاوت در شرايطي 
است كه اتكاي مالي اين شركت برپايه درآمدهاي حاصل 
از پروازهاي عبوري قرار دارد و 100 ميليارد تومان هم رقم 
كمي نيست، به گفته مكري، 68 درصد درآمدهاي شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران حاصل از پروازهاي عبوري، 
 ۲0 درص��د حاص��ل از ارايه خدمات فرودگاه��ي و حدود

5 درصد ه��م حاصل واگذاري اماكن اس��ت. او همچنين 
عنوان كرده بود: 5 درصد درآمد شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران حاصل از واگذاري اماكن است كه به طور عمده 
در اختيار ش��ركت هاي هواپيمايي و بخشي هم در اختيار 
غرفه داران قرار مي گيرد. اميرمكري افزوده بود: با توجه به 
پيگيري  دستگاه هاي نظارتي، واگذاري تمام اماكن در قالب 
نظام نامه مشخص و بر اساس قيمت گذاري كارشناسي است 
و ش��ركت فرودگاه ها موظف به نظارت بر اصناف است و با 
گران فروشي ها برخورد مي كند. درآمدي كه از سرانه مسافر 
پرواز داخلي نصيب فرودگاه مي شود، تنها 7 هزار تومان و از 
مسافران پروازهاي خارجي 35 هزار تومان است كه با خدمات 

ارايه شده تناسبي ندارد.

گروه راه و شهرسازي|
در كنار تمام مشكالت ريز و درشتي كه كالن شهر تهران با آن 
مواجه است، پارازيت و تششعات راديويي شايد كمتر مورد 
توجه رسانه ها و مردم قرار گرفته باشد اما تاثيرات زيانبار آن 
بر سالمتي افراد بر كسي پوشيده نيست.البته گفته مي شود 
آنتن هاي مخابراتي كمترين تشعشات را دارند و بيشترين 
تشعش��عات، راديويي و پارازيت ها هستند كه بعضًا از نظر 

امنيتي استفاده مي شود. 
سال گذشته ناهيد خداكرمي، عضو شوراي شهر تهران گفته 
بود از ۲ هزار و 700 دكل نصب شده در شهر تهران 759 دكل 
غيراستاندارد است.با توجه به اهميت موضوع، شهريور سال 
جاري حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و 
امور شوراي شهردار تهران از ساماندهي دكل هاي مخابراتي 
شهر تهران خبر داد و گفت: 10 هزار دكل مخابراتي در شهر 
تهران وجود دارد كه كار س��اماندهي اين دكل ها و بررسي 
مجوزهاي آن در حال انجام اس��ت و اگر دكلي در گذشته 
بدون مجوز برقرار شده باش��د، بايد جمع آوري شود.  روز 
گذش��ته نيز فرهاد كاظمي مديرعامل شركت ارتباطات 
ش��هر )از زير مجموعه هاي شهرداري( در نشست بررسي 
عملكرد شركت ارتباط مشترك شهر در زمينه ساماندهي 
دكل هاي مخابراتي كه با حضورگوراني مسوول پرتوهاي 
وزارت بهداشت و خوش مكاني نماينده سازمان انرژي اتمي 
در مركز همايش هاي برج ميالد برگزار شد، نسبت به وجود 
دكل هاي اضافي در تهران هش��دار داد.كاظمي با اشاره به 
سطح برخورداري ش��هروندان تهراني از خدمات شركت 
ارتباطات به مقايسه تهران با چند كشور جهان پرداخت و 
گفت: در تهران 4 هزار و 500 سايت مخابراتي تلفن همراه 
وجود دارد و در اين حوزه چندان توس��عه يافته نيستيم و 

نيازمند تاسيس سايت هاي ديگر هستيم.
او با اش��اره به حوزه ارتباطات ثابت گفت: تعداد اش��تراك 
ارتباطات »پهن باند« كه شامل فيبرنوري، DSL و بي سيم 
براي هر 100 نفر در ايران 1۲ درصد است در حالي كه اين 
شاخص در كشورهاي پيشرفته باالي 30 درصد است و در 

اين حوزه نيز عقب ماندگي داريم.

كاظمي با بيان اينكه در تهران دكل هاي اضافي ارتباطي 
وجود دارد، تصريح كرد: در تهران به دليل ضعف ارتباطات 
ثابت، دكل هاي اضافي داريم كه در قسمت ارتباطات پهن 
باند بي سيم ماكرويو است، چرا كه در اين قسمت مجبور 
هستيم از دكل و ديش اينترنت استفاده كنيم و اين به دليل 
ضعف ارتباطات كابلي در شهر تهران است.اين نوع دكل ها 
در منظر شهري كشورهاي پيشرفته ديده نمي شود، اما در 
تهران بسيار زياد و شايد 90 درصد دكل ها از اين مدل است.

او با اش��اره به تعداد دكل هاي ماكرويو ثابت در شهر تهران 
گفت: به دليل فقدان زيرس��اخت الزم پهن باند در حدود 
۲هزار و500 دكل از نوع ارتباطات ثابت پهن باند ماكرويو 
دارد كه نش��ان مي دهد توس��عه به صورت ناپايدار اتفاق 
افتاده اس��ت و به همين دليل ترافيك تقاضاي اينترنت بر 
دوش اينترنت همراه گذاشته مي شود و درخواست بيش از 
ظرفيت در حوزه اينترنت همراه به وجود مي آيد. در نتيجه 
اپراتور مخابراتي براي ساماندهي داكت و فيبرهاي خود از 

دكل ها استفاده مي كند.
كاظمي درباره ساختار حقوقي شركت ارتباطات مشترك 
شهر گفت: براساس مصوبه ساماندهي دكل ها، آنتن ها 
و ايس��تگاه هاي ارتباط راديويي شوراي شهر، بر عهده 
كار گروه مشترك 6 نفره اس��ت كه اعضاي كارگروه از 
معاونت هاي مختلف شهرداري تهران از جمله نماينده 
شوراي شهر، خدمات شهري، معاونت حقوقي، معاونت 
برنامه ريزي و نماينده ش��هر تهران هس��تند كه مجوز 

مخابراتي را صادر مي كنند .

  انتقاد از به هم ريختگي دكل هاي مخابراتي
در اين نشس��ت، علي گوراني، مسوول پرتوهاي وزارت 
بهداش��ت نيز با بيان اينكه استقرار دكل ها دچار به هم 
ريختگي است، گفت: در استقرار دكل ها به هم ريختگي 
گسترده داريم و بايد آنها را سامان دهيم. بايد به اين شرايط 
به صورت جدي فكر كنيم چرا كه مردم آسيب مي بينند. 
استتار و تجميع آنتن ها بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد 
به وضوح مشكالت را به مردم گفت.گزارش هاي مستند 

وزارت بهداشت مي گويد در سنجش انرژي مقادير انرژي 
كمتر از نصف استانداردهاي تعيين شده بوده اما مفهوم 

اين نيست كه مردم بدون مشكل هستند.

    رد آثار پزشكي امواج موبايل
ناهيد خداكرمي، رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران 
نيز در اين نشست درباره تاثير امواج موبايل بر سقط جنين 
و زايمان زودرس صحبت كرد و گفت: تاكنون هيچ مقاله اي 
كه قاطع بگويد دكل ه��ا و آنتن هاي راديويي مي توانند بر 
تغيير DNA سلولي و ابتال به سرطان يا سقط جنين و مرگ 
داخل رحمي نوزاد اثر مستقيم بگذارند، منتشر نشده است.

   اجازه افزايش پرتوگيري در كشور را نمي دهيم
به گزارش ايلنا، عباس رحيمي خوش مكاني، مديركل دفتر 
ايمني تشعشع سازمان انرژي اتمي نيز با اشاره به اينكه دو 
نهاد رگوالتوري در حوزه انتشار امواج بيشترين وظيفه را 
دارند، گفت: اين دو نهاد شامل سازمان انرژي اتمي و سازمان 
تنظيم مقررات راديويي مي شوند. از ورود تجهيزات گرفته تا 
اعطاي ليسانس و مجوز به اپراتورها بر عهده سازمان انرژي 
اتمي است.مديركل دفتر ايمني تشعشع سازمان انرژي اتمي 
افزود: تقريبا تمام اپراتورهاي كشور تحت ليسانس ما هستند 

و انتهاي تمامي شكايات مردم در اين زمينه به ما مي رسد.
او با بيان اينكه موضوع تكنولوژي از پايه هاي اقتصاد، سياست، 
امنيت و ... اس��ت، گفت: بنابراين ايجاد زيرس��اخت هاي 
تكنولوژي در كشور اهميت بااليي دارد. ما به رغم توجه به 
استانداردها تا جاي ممكن اجازه افزايش پرتوگيري را در 
كش��ور نمي دهيم. اما آيا در دنيا به دليل ريسك احتمالي 
پرتوها استفاده از تكنولوژي هاي ارتباطي يا نيروگاه هاي 
هسته اي متوقف شده اند؟ خير، اما تالش بر اين است كه 
پرتوگيري ها كاهش يابد كه دليل اين امر همان احتماالت 
است.مديركل دفتر ايمني تشعشع سازمان انرژي اتمي با 
تاكيد بر اينكه مش��كالت حوزه زيرساخت را يك سازمان 
نمي تواند حل كند، اظهار كرد: همه سازمان هاي ذي ربط 
بايد در اين راستا تالش كنند. بسياري از موارد پيش آمده كه 

در كنار آنتن ساخت و ساز صورت مي گيرد و ما آنتن را از آنجا 
حذف مي كنيم اما اينترنت و موبايل مختل مي شود و همين 
موجب ايجاد مشكل مي شود. امواج ترس ناخودآگاهي را در 
مردم ايجاد مي كند و به همين علت با شكاياتي در زمينه 

سقط يا نظاير آن مواجه هستيم.

   بيش از ۶ هزار دكل در تهران 
ناهيد خداكرمي در بخش پرسش و پاسخ نشست در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينكه چه تعداد دكل بدون مجوز در سطح 
شهر نصب شده و متخلفان چطور مجوز گرفتند، اظهار كرد: 
بررسي هاي ما نشان  داد كه انحراف از استاندارد وجود داشت 
و بدون مجوز دكل نصب شد. در حالي كه ممكن بود در كل 
اين دكل ها استاندارد باشند. تعداد دكل هاي بدون مجوز 3 
هزار عدد بود و با مكاتبات صورت گرفته، مقرر شد اپراتورها 
بيايند مجوز بگيرند و در كارگروه وضعيت آنها بررسي شود.

خداكرمي با بيان اينكه بررسي هاي ما نشان داد 700 دكل 
شرايط استاندارد را رعايت نكردند، تصريح كرد: ساير دكل ها 
به رغم آنكه مجوز نداشتند اما استانداردهاي نصب را رعايت 
كرده بودند. هم اكنون نيز چند صد دستگاهي كه نصب شده 
و اپراتور از قبل اعالم نكرده در حال شناسايي است و در حال 

اقدام براي گرفتن مجوز هستند.
مسعود نفيسي معاون فني شركت ارتباط مشترك شهر 
در پاسخ به اينكه چرا دكل ها مجوز دريافت نكردند،  گفت: 

تا سال 96 در حدود ۲ هزار دكل مجوز گرفتند كه اين رقم 
در سال 97 بيش از هزار دكل را شامل مي شود. 73 درصد 
مجوزها در اين دوره مربوط به دكل هايي بودند كه از ۲0 سال 
پيش تاكنون نصب شدند و عملكرد شركت ارتباط مشترك 
شهر از لحاظ شناسايي دكل ها جهش چشمگيري داشته 
است، اكنون منتظر نمي مانيم كسي دكل اظهار كند. اخطار 
مي دهيم و اعالم مي كنيم كه براي اخذ مجوز حضور يابند و 
اكنون فاز شناسايي دكل ها 95 درصد را رد كرده است. در 
تهران در حدود 7 هزار ايستگاه داريم و تعداد دكل ها بيش 
از 6 هزار مورد است و همچنين تعداد آنتن ها در تهران از 40 
هزار مورد بيشتر است.سپس فرهاد كاظمي در پاسخ به اينكه 
چرا بدون مجوز اجازه نصب دكل ها داده شده است، توضيح 
داد: مصوبه اي براي ساماندهي نبود و ضوابط مربوط به سال 
91 و جانمايي مربوط به سال 94 بود .در ميانه صحبت هاي 
خوش مكاني نماينده سازمان انرژي اتمي نيزاظهار كرد: 
دكل ها و آنتن ه��ا ضوابط و مقررات خود را دارد س��ازمان 
انرژي اتمي مولد و منبع پرتو را كنترل مي كند ما اطالعات 
آنتن ها را داريم و به موضوع ايمني ورود نمي كنيم چرا كه 
اين جايگاه قانوني را نداريم. اما اين بدان معني نيست 3 هزار 
دكل شناسايي شده تحت گواهي ما نيست. ممكن است ما 
به لحاظ منبع پرتو مجوز را داده باشيم اما از نظر جانمايي 
با ضوابط معماري و شهرسازي مغايرت داشته باشد چرا كه 
ضوابط سازماندهي در آ ن زمان در شهرداري وجود نداشت.
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اولين سيگنال از بازار مسكن 
در زمستان

آم��ار ارايه ش��ده از تحوالت بازار مس��كن تهران در 
اولين روزهاي زمستان، حاكي از رشد 17 درصدي 
قراردادهاي خريد و فروش ملك نسبت به ماه پاياني 
پاييز است. اين در حالي است كه تحت تاثير تنش هاي 
اخير، بازار براي حدود يك هفته تقريبا متوقف بود 
اما حجم معامالت قبل از 13دي و بعد از 18 دي ماه 
به اندازه اي بوده كه به رشد قراردادها در حالت كلي 

نسبت به آذرماه منجر شده است.
به گزارش ايسنا، در ۲۲ روز ابتداي دي ماه 1398 در 
ش��هر تهران 871۲ قرارداد خريد و فروش ملك به 
امضا رسيده كه نسبت به ۲۲ روز ابتداي ماه گذشته 
17 درصد و نسبت به زمان مشابه سال گذشته 37 
درصد افزايش نش��ان مي دهد.مطابق آمار اتحاديه 
مشاوران امالك تهران همچنين در كل كشور از ابتدا 
تا ۲۲ دي ماه 1398 بالغ بر 41 هزار و 11 قرارداد خريد 
و فروش ملك منعقد شده كه نسبت به آذرماه امسال 
۲5 درصد و نس��بت به همين زمان در سال قبل 1۲ 
درصد رشد پيدا كرده است.درخصوص قراردادهاي 
اجاره اما تغيير محسوسي ايجاد نشده است. در ۲۲ روز 
ابتداي دي ماه 1398 بالغ بر 8۲91 اجاره نامه در تهران 
به امضا رسيده كه نسبت به زمان مشابه ماه قبل و سال 
قبل به ترتيب 5 و 9 درصد كاهش نشان مي دهد. در 
 كل كشور نيز از يكم تا بيس��ت و دوم دي ماه امسال 
3۲ هزار و 3۲۲ قرارداد اجاره منعقد شده كه نسبت به 
آذرماه امسال 4 درصد پايين آمده و نسبت به دي ماه 

پارسال 3 درصد باال رفته است.

 بازگشت بوي نامطبوع
در بخش هايي از تهران 

روز چهارشنبه ۲5 دي ماه بوي نامطبوع بخش هايي 
از تهران را فراگرفت.

به گزارش ايسنا، در حالي بوي نامطبوع بخش هايي 
از ته��ران را فراگرفت كه در ماه هاي قبل همزمان با 
اوج آلودگي هواي تهران در بخش هايي از پايتخت 
استشمام شده و حتي طي دو روز متوالي تركيبات 
متفاوتي داش��ت. ش��ينا انصاري مديركل محيط 
زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران در خصوص 
انتش��ار بوي نامطبوع تهران گفت: احتماال گوگرد 
منش��أ اين بوي نامطبوع اس��ت.انصاري با اشاره به 
اخذ گزارش هايي در خصوص انتش��ار دوباره بوي 
نامطبوع در برخي از مناطق تهران، گفت: خوشبختانه 
دستگاه هاي پايش گازها در اختيار ما قرار گرفته است. 
بر همين اساس پس از اخذ گزارش هاي انتشار بوي 
نامطبوع دو تيم در مناطق 6 و 7 نمونه برداري را انجام 
دادند. البته اين نمونه برداري ها در مناطق مختلف 
انجام خواهد شد تا بتوانيم به نتيجه قطعي در خصوص 
كانون و منشأ اين بوي نامطبوع برسيم.او تاكيد كرد: 
احتماال منشأ اين بوي نامطبوع گوگرد است اما پس 
از نمونه برداري ها و بررسي هاي الزم نتيجه به مردم 

اعالم خواهد شد.

 هواي ناسالم پايتخت 
براي گروه هاي حساس

بر اساس اعالم شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
كيفيت ه��واي ته��ران روز گذش��ته )۲5 دي ماه( 
همانن��د دو روز قبل از ان در ش��رايط ناس��الم براي 
گروه هاي حس��اس قرار گرفت.به گزارش ايسنا بر 
اساس پيش بيني هاي انجام  شده در شركت كنترل 
كيفيت هواي ش��هر تهران، در نخس��تين ساعات 
چهارشنبه كيفيت هواي تهران در وضعيت ناسالم 
براي گروه هاي حساس قرار گرفت كه عمدتاً ناشي از 

عدم وزش باد و پايداري جوي بود.
همچنين امروز صبح احتمال افزايش غلظت آالينده ها 
و كاهش كيفيت هوا در مناطق پرتردد وجود خواهد 
داشت كه به دليل شرايط نس��بتا مساعد جوي در 
ساعات گذشته نسبت به روز قبل از شدت كمتري 
برخوردار خواهد بود. ط��ي روز با افزايش ناپايداري 
و گاهي رشد ابر ش��رايط براي پراكندگي آالينده ها 
فراهم خواهد شد. با اين حال پيش بيني مي شود در 
ساعات اوج ترافيك ش��امگاهي در پاره اي از مناطق 
پرتردد افزايش غلظت ذرات معلق و به تبع آن كاهش 
كيفيت هوا را شاهد باشيم. اگرچه با افزايش سرعت باد 
در ساعات پاياني احتمال پراكندگي آالينده ها و بهبود 
كيفيت هوا دور از انتظار نخواهد بود.بر اساس اعالم 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران ميانگين كيفيت 
هواي پايتخت طي 48 ساعت گذشته 105 و هوا در 

شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس بود. 

كارنامه مراكز معاينه فني 
ازابتداي سال

حسين مقدم سرپرست ستاد مركزي معاينه فني 
خودروهاي تهران از مراجعه يك ميليون و٤٠٠ هزار 
دستگاه خودرو، از ابتداي سال تاكنون به مراكز معاينه 
فني خبر داد.به گزارش مهر، حس��ين مقدم با بيان 
اينكه از ابتداي سال تاكنون بيش از يك ميليون و ٤٠٠ 
هزار خودرو براي انجام معاينه فني به مراكز مراجعه 
كرده اند، گفت: از اين تعداد، 99۲ هزار دستگاه مربوط 

به مراجعه اول است.
او با بيان اينكه ٣٨ درصد از خودروها در مراجعه اول 
به علت نقص فني مردود ش��ده اند و پس از رفع ايراد 
در مراجعات بعدي موفق به اخذ معاينه فني شده اند، 
تصريح كرد: آمارها نشان مي دهد از مراجعه اول ۲۲ 
درص��د از خودرو در آزمون آاليندگ��ي، 7 درصد در 
آزمون همراستايي چرخ ها، 4 درصد در آزمون كمك 
فنر، 9 درص��د در آزمون ترم��ز، 16 درصد از عيوب 
ظاهري مردود شده اند.سرپرست ستاد مركزي معاينه 
فني خودروهاي تهران ادامه داد: در حال حاضر شهر 
تهران از بضاعت 16 مركز معاينه فني ثابت داراي 46 
خط و 8 واحد س��يار تك خطه معاينه فني مختص 
خودروهاي س��بك و همچنين سه مركز تك خطه 

معاينه فني خودروهاي سنگين برخوردار است.

حسن رضايي فر، رييس كميسيون بررسي سوانح 
هوايي سازمان هواپيمايي با بيان اينكه تكميل و 
اعالم گزارش سانحه بويينگ 737 احتماال يك 
سال زمان مي برد، گفت: امكان سانسور در گزارش 

وقوع سانحه هواپيماي اوكراين وجود ندارد.
رضايي فر با اش�اره به تشكيل جلسه سه جانبه 
اي�ران- اوكراين- كانادا براي بررس�ي س�انحه 
بويينگ 737 اظهار كرد: براي ادامه روند بررسي 
سانحه تصميماتي اخذ شده است كه اين تصميمات 

را به دولت و دستگاه هاي مربوطه ارايه كرده ايم.
وي در گفت وگو با ايلنا تاكيد كرد: از آنجايي كه 
هواپيماي اوكرايني بويين�گ 737 هواپيماي 
جديدي است، در ايران نه البراتوار و نه تجهيزات 
مورد نياز در اختيارمان نيس�ت، با اوكرايني ها 
توافق شده است كه نرم افزار مورد نظر را در ايران 
مورد استفاده قرار دهيم و بتوانيم از تجهيزات در 
داخل براي بازسازي ها استفاده كنيم. درباره اين 
موضوعات در حال مذاكره با متخصصان داخلي 
هستيم و تصميمات به مقامات باالتر ارايه شده 
است.رييس كميسيون بررسي سوانح هوايي 

س�ازمان هواپيمايي در پاسخ به اينكه نماينده 
معرفي شده از سوي امريكا وارد بررسي سانحه 
در ايران مي شود، گفت: »نفر پاسخگو« امريكايي 
قرار نيست به ايران بيايد.رضايي فر با بيان اينكه 
جعبه سياه )FDR-CVR( هنوز باز نشده است، 
اظهار كرد: تيم بررسي سانحه بايد همه جوانب 
را مورد بررسي قرار دهد كه قاعدتا اين فرآيند 
زمانبر خواهد بود و تكميل گزارش سانحه احتماال 
يك سال زمان  مي برد. علت وقوع اين سانحه بايد 
ريشه يابي شود تا اقدامات اصالحي و پيشگيرانه 
در دستور كار دستگاه هاي مختلف قرار گيرد. 
رييس كميسيون بررسي سوانح هوايي سازمان 
هواپيماي�ي تاكيد كرد: بايد بداني�م در جريان 
وقوع اين سانحه چه بخشي كمبود داشته و كجا 
مورد دستكاري  قرار گرفته  است. اين اقدامات 
كارشناس�انه زمان مي ب�رد و در اين باره عجله 
نمي كنيم. در گزارش هاي بعدي س�ازمان اين 
جزييات منتشر مي شود و ساير گزارش ها هم 
مانند گزارش اوليه به صورت عمومي منتش�ر 
خواهد شد. رييس كميس�يون بررسي سوانح 

هوايي س�ازمان هواپيمايي در پاسخ به اينكه 
اظهارات ض�د و نقيض درباره عل�ت وقوع اين 
س�انحه چه آثاري بر اعتبار كميسيون بررسي 
سوانح س�ازمان هواپيما در مجامع بين المللي 
مي گذارد، گفت: كان�ادا، امري�كا و اوكراين در 
س�ايت هاي مرتبط اعالم كرده ان�د كه تاكنون 
بررسي سوانح در ايران مطابق با تمام استانداردها 
بوده  است.وي با بيان اينكه تيم بررسي سانحه 
بايد اين اتفاق را به طور همه جانبه بررسي كند 
و تا زمان�ي كه تم�ام عوامل و اطالع�ات كامل 
نشود، هيچ تصميمي نمي گيريم، افزود: پرونده 
آم�وزش خلب�ان را نداريم و در ح�ال دريافت 
مدارك هستيم. هنوز مدارك هواپيما به دست ما 
نرسيده است. بخشي از اين مدارك را اوكراين و 
بخشي ديگر را بويينگ بايد به كميسيون بررسي 
س�انحه ارايه كند.رضايي فر گفت: در هيچ يك 
از گزارش هاي سوانح قبلي سانسور نداشتيم. 
در بررسي سانحه بويينگ 737 هم نمايندگان 
اوكراين، كانادا و بازپرسان ويژه حضور دارند و از 

تمام موضوعات مستندبرداري مي كنند.

پيشبيني
تكميل گزارش سانحه هواپيماي اوكراين يك سال زمان مي برد
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سياه وسفيد خودروهاي يورو 5 
تعادل |  مرضيه احقاقي |

درگيري  ميان س�ازمان حفاظت محيط زيست 
و خودروس�ازان پ�س از ي�ك دوره خاموش�ي 
مجددا آغاز شده و اين مرتبه موضوع استاندارد 
آاليندگي مطرح است. براس�اس ماده 4 قانون 
هواي پاك، فروش خودروهاي داراي استاندارد 
آاليندگي يورو 4 از ابتداي سال 99 ممنوع است؛ 
بنابراين خودروس�ازان بايد تم�ام خودروهاي 
خود را در س�ال آتي با استاندارد يورو ۵ تحويل 
مشتريان دهند. در اين ش�رايط، چند پرسش 
مهم مطرح مي شود؛ نخست آنكه آيا در چنين 
شرايطي خودروسازان مي توانند تمام توليدات 
خود را به يورو ۵ مجهز كنند؟ ارتقاي استاندارد 
آاليندگي خودروه�ا به يورو ۵ چ�ه تاثيري بر 
قيمت تمام ش�ده اين خودروه�ا دارد؟ آيا بازار 
كش�ش رش�د مجدد قيمت ها را دارد و آيا اين 
اقدام واقعا تاثير بسزايي بر كاهش آلودگي هوا 
دارد كه سازمان حفاظت محيط زيست بر اجراي 
آن چنين پافش�اري مي كن�د؟! در همين حال، 
موافق�ان اجراي طرح ياد ش�ده اعتقاد دارند تا 
به حال زمان كافي به خودروسازان براي بهبود 
سطح استاندارد توليداتشان داده شده و ديگر 
توليد خودرو يورو 4 توجيه پذير نيست؛ به عالوه 
آنكه اگر خودروي با استاندارد يورو ۵، سوخت 
يورو 4 مصرف كند مشكلي نخواهد داشت. در 
مقابل، اما مخالفان اجراي م�اده 4 قانون هواي 
پاك نيز رشد مجدد قيمت خودرو و عدم كشش 
بازار در قبال اين افزايش، كاهش ظرفيت توليد 
خودرو در سال آتي و نبود سوخت مناسب براي 
خودروهاي مجهز به اين اس�تاندارد را از داليل 
اصلي مخالفت خود با اجراي طرح ياد ش�ده از 

ابتداي سال آتي مي دانند. 

طبق ماده ۴ قانون هواي پاك، فروش خودروهاي داراي 
استاندارد آاليندگي يورو۴ از ابتداي سال 1399 ممنوع 
است، بنابراين خودروسازان بايد اين ماده قانوني را در 
كل فروش هاي خود لح��اظ كرده و حتي خودروهاي 
ثبت نامي را با استاندارد يورو ۵ تحويل مشتريان دهند. 
همين موضوع بحثي تازه ميان سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت و خودروس��ازان را آغاز كرده است. در همين 
حال خودروسازان اعتقاد دارند درحالي به عنوان متهم 
رديف اول موضوع آاليندگي هوا معرفي مي شوند كه 
همواره ارتقا كيفيت سيس��تم هاي توليدي خود را با 
هدف حفظ محيط زيست در دستور كار دارند و حتي 
در اين زمينه از صنعت نفت كشور نيز گوي سبقت را 
ربوده اند. كما اينكه در حال حاضر نيز اين استاندارد را 
براي برخي محصوالت خود آغاز كرده اند و اين استاندارد 
به زودي در ساير محصوالت نيز اجرايي مي شود. فعاالن 
صنعت خودرو همچنين تاكيد مي كنند با ارتقاي سطح 
تكنول��وژي توليد خودرو، بايد س��وخت مصرفي اين 
خودروها متناسب با استاندارد يورو۵ در جايگاه هاي 
سوخت گيري سراسر كش��ور فراهم شود. چراكه اين 

مهم الزمه حفظ سالمت خودروهاست. 
در همين حال، اميرحسين كاكايي كارشناس خودرو 

در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد كه خودروسازان در 
حال حاضر توانايي توليد خودرو با استاندارد يورو۵ را 
دارند اما موضوع اصلي ظرفيت توليد خودرو با استاندارد 
يورو۵ است. در شرايط كنوني و با توجه به ظرفيت هاي 
بازار به نظر نمي رس��د كه خودروس��ازان بتوانند تمام 
ظرفيت توليدات خود را مطابق با استاندارد يورو۵ به بازار 
عرضه كنند. عالوه بر اين در شرايط كنوني كه از يك سو 
عموم افراد جامعه از رش��د قيمت خ��ودرو گاليه مند 
هستند و از سوي ديگر نيز خودروسازان با ضرر، توليدات 
خود را روانه بازار مي كنند؛ اين الزام زمينه رشد مجدد 
قيمت ها را فراهم مي كند. كاكايي افزود: بدون شك با 
توجه به اس��تفاده از تكنولوژي هاي جديد در ساخت 
خودروهايي با استاندارد يورو۵، قيمت خودرو افزايش 

معني داري پيدا مي كند.
چالش ديگري كه درنتيجه اين الزام مطرح مي شود، 
كاهش توليد خودروسازان است. اميرحسين كاكايي 
در اين زمينه ني��ز گفت: اگر خودروس��ازان موظف 
باشند اين استاندارد را از ابتداي سال جاري براي تمام 
خودروهاي خود اعمال كنند؛ بدون شك از ظرفيت 
توليد آنها كاسته مي شود. توجه به اين نكته ضروري 
به نظر مي رسد كه همينك نيز خودروسازان با تمام 
ظرفيت خود توليد نمي كنند؛ همين موضوع مي تواند 
زمينه رشد مجدد قيمت ها را فراهم آورد و بايد مورد 

توجه سياست گذاران قرار گيرد.
اميرحسين كاكايي افزود: الزام به توليد خودرو با استاندار 
ي��ور۵ با هدف كاهش آلودگي هوا انجام مي ش��ود. اين 
موضوع در حالي اس��ت كه بنا به آمار منتش��ر شده از 
سوي سازمان محيط زيست خودروهاي سواري سهم 
قابل توجه��ي از آلودگي ندارند. بلك��ه عوامل ديگري 
همچون تردد خودروهاي فرس��وده در س��طح شهر، 
موتورسيكلت ها، خودروهاي فرسوده ناوگان حمل ونقل 
شهري و مصرف س��وخت هاي مايع به ويژه مازوت در 
نيروگاه هاي اطراف تهران، اثرگذاري بسيار باالتري بر 
آلودگي هوا دارند. بنابراين طرح ياد شده گره اي از مشكل 
آلودگي هواي كالن شهرها نمي گشايد؛ بلكه تنها فشار 

مضاعفي را به مردم براي خريد خودرو وارد مي كند.
ع��الوه بر اين بايد به اين نكته تاكي��د كرد كه در حال 
حاضر حدود 17 تا 18 ميليون انواع خودرو سواري در 
سطح شهر تردد دارند كه به استانداردهاي پايين تري 
مجهز هستند؛ بنابراين اگر سال آتي حتي 700 هزار تا 
يك ميليون خودرو با استاندارد يورو۵ وارد بازار شوند 
هم، تاثير چنداني بر كاهش آلودگي هوا نخواهد داشت. 
البته بايد تاكيد كرد كه خودروسازان الزام مجهز بودن 
به اس��تانداردهاي روز دنيا را قبول دارند اما در چنين 
ش��رايطي و با افزايش قيمت، فشار اقتصادي به مردم 
وارد مي شود. همچنين با افزايش قيمت خودرو، شاهد 
آن خواهيم بود كه بر تعداد خودروهاي فرسوده افزوده 
مي شود. عالوه بر تمام موارد ياد شده، مساله سوخت 
بي كيفيت خودروها نيز مطرح است. چراكه خودروها 
با وجود بنزين بي كيفيت موجود، به سرعت مستهلك 

خواهند شد.
از سوي ديگر، حسن كريمي سنجري از ديگر كارشناسان 
حوزه خ��ودرو در اين ب��اره به »تع��ادل« گفت: تغيير 
اس��تاندارد يورو۴ به يورو۵، چندان دش��وار نيس��ت و 

خودروسازان داخلي امكان اجراي آن را دارند؛ كما اينكه 
اين اقدام در سال جاري نيز آغاز شده است. با اين وجود 
براي آنك��ه همه ظرفيت ه��اي خودروس��ازي به اين 
استاندارد مجهز شوند؛ بايد گام به گام جلو رفت. درنتيجه 
انتظار مي رود تعاملي ميان ش��ركت هاي خودروساز و 
سازمان حفاظت محيط زيست شكل گيرد تا از يك سو 
خواسته سازمان محيط زيست اجرايي شود و از سوي 
ديگر نيز از ظرفيت توليد اين ش��ركت ها كاسته نشود. 
توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رس��د كه كاهش 
توليد خودرو مي تواند مجددا زمينه افزايش قيمت آن 
را فراهم كند. كريمي اف��زود: در اين ميان توجه به اين 
نكته ضروري به نظر مي رسد كه همچنان مشكل تامين 
سوخت متناسب با خودروهاي توليد شده با استاندارد 
يورو۵، وجود دارد. بنابراين انتظار مي رود همزمان با توليد 
خودرو با استاندارد يورو ۵، سوخت مورد نياز آن نيز تامين 
شود؛ چراكه در غير اين صورت طرح ياد شده تاثيري بر 

كاهش آاليندگي هوا نخواهد داشت.
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروس��ازان نيز در 
همين خصوص و در گفت وگو با »تعادل« تاكيد كرد: 
ارتقاي سطح استاندارد خودرو در تمام كشورهاي دنيا 
منوط به بهبود كيفيت سوخت است. براساس اظهارات 
او، با آنكه چندين س��ال از توليد خودرو با اس��تاندارد 
يورو۴ مي گذرد اما هنوز وزارت نفت نتوانسته، بنزين 
با اس��تاندارد يورو۴ را در در سراسر كشور توزيع كند. 
بدون ترديد اين كمبود خسارت هايي را به اتومبيل ها 
وارد مي كند؛ كمااينكه در حال حاضر نيز شاهد گوشه اي 
از اين چالش ها هس��تيم. درنتيجه اگر خودروهايي با 
اس��تاندارد يورو ۵ توليد و وارد بازار شوند، و از سوخت 
مناس��ب استفاده نكنند، بدون ش��ك كاتاليست آنها 

آس��يب جدي مي بيند و مش��كالت جدي��دي براي 
مصرف كنندگان و خودروسازان ايجاد مي شود.

در همين ح��ال طرح مورد بحث موافقاني نيز دارد؛ به 
گزارش ايس��نا، بهزاد اشجعي دبير كميته فني صدور 
مجوزهاي خودرويي سازمان حفاظت محيط زيست 
در مورد تفاوت خودروهاي يورو۴ و يورو۵ گفت: حدود 
مجاز استاندارد يورو۵ س��ختگيرانه تر از يورو۴ است؛ 
همچنين از س��وي ديگر سيس��تم عيب ياب خودرو 
در استاندارد يورو ۵ با اس��تاندارد يورو۴ تفاوت دارد و 
اين سيستم عيب ياب كه مرتبط با آاليندگي خودرو 
است متوجه بروز اختالل در قطعات كنترل آاليندگي 
مي شود. او در نهايت تاكيد كرده ۵0 درصد خودروهاي 
يورو۵ توليد داخل در آزمون هاي تطابق توليد رد شده  
و اين نش��ان مي دهد كه محصوالت موردنظر بويي از 
اين استاندارد نبرده اند. اشجعي در مورد تامين سوخت 
خودروهاي توليد ش��ده با اس��تاندارد ي��ورو ۵  افزود: 
درحال حاضر س��وخت يورو ۵ در دو پااليشگاه كشور 
توليد مي شود، اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه بر 
اساس استانداردها اگر خودروي يورو۵، سوخت يورو۴ 
مصرف كند مشكلي نخواهد داشت، زيرا تفاوت ميان 
آنها ناچيز است. وي افزود: بيشتر قطعات محصوالت 
سايپا و ايران خودرو توليد داخل است و ارتقاي استاندارد 
آنها ربطي به تحريم ها ندارد، اما از سوي ديگر برخي از 
شركت هايي كه نياز به همكاري شريك خارجي خود 
دارند مانند »مديران خودرو« و »كرمان موتور« ممكن 
است در زمينه خدمات فني يا تامين قطعات با مشكالتي 

مواجه شوند.
در اين ميان كارشناس��ان ديگري نيز در جدال ميان 
خودروسازان و محيط زيستي ها طرف سازمان حفاظت 

محيط زيست را مي گيرند. فربد زاوه، كارشناس خودرو، 
در اظهاراتي عن��وان كرده بود كه تا ب��ه حال دولت و 
وزارت صمت زمان كافي به خودروسازان براي بهبود 
سطح استاندارد توليدات ش��ان داده اند و ديگر توليد 
خودرو يورو۴ با هر بهانه اي توجيه پذير نيست. انعطاف 
طوالني مدت نس��بت به اين صنعت س��بب ش��ده تا 
خودروسازان با داشتن بهانه هاي مختلف در اين سال ها 
تالشي براي بهبود كيفيت و افزايش سطح استاندارد 
نداشته باش��ند. مواردي همچون تحريم و تعداد افراد 
باالي شاغل در اين صنعت تبديل به حربه اي شده كه 
همواره خودروسازان از آن براي فشار به دولت استفاده 
كرده و خواسته هاي خود را عملي كنند. اما اميدواريم كه 
اين مرتبه سازمان محيط زيست در مقابل شركت هاي 
خودرويي مجب��ور به انعطاف نش��ده و مانع از فروش 

خودرو با استاندارد يورو۴ براي سال آتي شود.
از مجموع موارد ياد ش��ده اين طور به نظر مي رسد كه 
خودروسازان به زماني براي مجهز كردن تمام توليدات و 
ظرفيت  خودروهاي خود به استاندارد يورو ۵، نياز دارند؛ 
اما اين اقدام با تكيه بر توان داخلي امكان پذير است. در 
همين حال همچنان اين پرسش باقي مي ماند كه اگر 
خودروها به اين استاندارد مجهز شوند، آيا امكان بهبود 
كيفيت بنزين و توزيع س��وخت متناسب با استاندارد 
يورو۵ در تمام كش��ور و در بازه زماني مورد نظر وجود 
دارد؟ به عالوه آنكه آيا بازار كشش رشد قيمتي حاصل 
از اين ارتقا اس��تاندارد را خواهد داشت؟ انتظار مي رود 
مسووالن سازمان حفاظت محيط زيست كه دغدغه 
كاهش آلودگي هوا را دارند؛ موضوعات ياد ش��ده را با 
دقت هرچه بيش��تر بررسي و تصميمات سنجيده اي 

را اتخاذ كنند.

معاونطرحوبرنامهوزارتصمتاعالمكرد

وضعيت آماري بنگاه ها در 9 ماهه امسال
مع��اون طرح و برنامه وزارت صم��ت گفت: در 9 ماهه 
امس��ال چهار هزار و 668 پروانه بهره برداري صنعتي 
صادر شده كه 6.9 درصد نسبت به مدت مشابه افزايش 
داشته اس��ت و اين پروانه هاي بهره برداري حدود 72 
هزار اشتغال داشته اند و حدود 39 هزار ميليارد تومان 
نيز س��رمايه گذاري آنها بوده اس��ت. به گزارش شاتا، 
سعيد زرندي در خصوص احياي واحدهاي توليدي در 
كشور، بيان كرد: يكي از موضوعات مهمي كه در وزارت 
صمت پيگيري مي كنيم اين است كه روي واحدهايي 
كه تعطيل شده است يا زير ظرفيت خود كار مي كنند 
ي��ا طرح هايي كه به بهره ب��رداري نرس��يده اند، براي 

فعال سازي تمركز كنيم.
وي ادامه داد: سياست اصلي ما براي افزايش بهره وري در 
حوزه صنايع اين است و در همين راستا سرمايه گذاران 
را به كار كردن روي اينگونه واحدها تش��ويق و ترغيب 

مي كنيم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اعالم اينكه 
هدف گذاري امس��ال بازگرداندن 2 هزار واحد توليدي 
تعطيل به چرخه توليد بوده است، گفت: هم با استفاده از 
سرمايه گذاران جديد و هم  با سرمايه هاي خود آن واحدها 

اين كار را به جلو برديم.
زرندي با بيان اينكه هدف گذاري امس��ال، بازگشت به 
چرخه توليد يك هزار و 3۴۴ واحد در داخل شهرك ها 
و نواحي صنعتي بوده است، افزود: در اين حوزه تاكنون 
يك هزار و ۵9 واحد احيا ش��ده ك��ه 19 هزار و 983 نفر 
اشتغال زايي به همراه داشته است. وي در خصوص آمار 
واحدهاي احيا شده بيرون از شهرك ها و نواحي صنعتي، 
نيز تصريح كرد: از 600 واحد خارج از شهرك ها و نواحي 
صنعتي كه بايد به چرخه توليد باز مي گشت، حدود 300 
واحد را در 9 ماهه امسال توانستيم احيا كنيم. معاون طرح 
و برنامه وزارت صمت با اشاره به اينكه استفاده بيشتر از 

ظرفيت هاي داخلي را امسال در برنامه كاري خود قرار 
داده ايم، گفت: 7 محور برنامه داريم كه نهضت ساخت 
داخ��ل اصلي ترين آن بوده اس��ت و اعالم كرديم كه هر 
كااليي كه در داخل كشور امكان ساخت داخل دارد با نگاه 
صادرات گرا و اقتصادي در داخل كشور توليد شود. زرندي 
با اعالم اينكه جل��وي واردات يك هزار و ۵22 رديف كد 
تعرفه كه عمدتا مواد مصرفي بوده است را گرفتيم، افزود: 
اين موضوع بازار خوبي براي ح��وزه داخل فراهم آورده 
است. وي با بيان اينكه در راستاي داخلي سازي تاكنون 
8 ميز س��اخت داخل برگزار شده است، گفت: در حوزه 
خودرو 3 ميز برگزار كرديم كه حدود 27۵ ميليون يورو 
واردات اين حوزه را قرارداد داخلي سازي بستيم. همچنين 
دو ميز س��اخت داخل در حوزه مخابرات برگزار كرديم 
كه 118 ميليون يورو كاهش ارزبري به همراه داش��ته 
است. از سوي ديگر هدف گذاري كرده ايم تا افق 1۴00 

 حدود 10 ميليارد دالر از واردات را داخلي سازي كنيم.
مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت صمت با اش��اره برخي 
عملكردهاي وزارتخان��ه نيز گفت: در 9 ماهه امس��ال 
19هزار و 812 جواز تاس��يس صنعتي صادر ش��ده كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته 18 درصد افزايش 
داشته اس��ت. زرندي ادامه داد: در 9 ماهه امسال چهار 
هزار و 668 پروانه بهره برداري صنعتي صادر شده است 
كه 6.9 درصد نسبت به مدت مشابه افزايش داشته است 
و اي��ن پروانه هاي بهره برداري حدود 72 هزار اش��تغال 
و حدود 39 هزار ميليارد تومان نيز س��رمايه گذاري آنها 
بوده كه نشانگر اين است با همه مشكالت سرمايه گذاران 
دارند كار انج��ام مي دهند. وي در ادام��ه افزود: از چهار 
هزار و 668 پروانه بهره برداري صادر شده، بيش از 3 هزار 
كارخانه كامال جدي��د و يك هزار و 600 فقره طرح هاي 
توسعه اي كارخانه هاي قبلي در كشور است. معاون طرح 

و برنامه وزارت صمت با بيان اينكه نخستين نمايشگاه 
توانمندي هاي ساخت داخل و رونق توليد با نگاه تقاضا 
محور را 27 تيرماه برگزار كرديم، گفت: 202 تفاهم نامه 
همكاري بين تامين كنندگان و شركت هاي دانش بنيان 

منعقد شد و يك جريان خوبي شكل گرفت.
زرن��دي با اعالم اينكه ش��ركت هاي بزرگي مانند ايران 
خودرو، سايپا، گل گهر و فوالد مباركه نمايشگاه دايمي 
نيازمندي ها و توانمندي هاي س��اخت داخل را دارند، 
بيان كرد: سامانه توانيران به عنوان يك نمايشگاه دايمي 
مج��ازي را راه ان��دازي كرديم تا توانمندي ه��ا و نيازها 
مشخص شود. همچنين مركز ساخت داخل را در وزارت 
صمت راه انداختيم. وي با تأكيد بر اينكه به موازات همه 
اين اقدامات ح��وزه دانش بنيان را ني��ز فعال كرده ايم، 
تصريح كرد: شركت هاي دانش بنيان موجود كه مي توانند 

به صنايع ما خدمات بدهند را حمايت مي كنيم.

سهم۳درصديايرانازوارداتهند
از ميان كش��ورهاي طرف معامله هند، ايران دهمين 
كش��ور در مبادي عمده وارداتي هند بوده به طوري كه 
حدود 3 درصد از كل واردات ۵08 ميليارد دالري هند 
از كشور ايران انجام شده  است. سهم بزرگي از واردات 
هند از اي��ران مربوط به اقالم فرآورده نفتي اس��ت. به 
گزارش ايلنا، معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني 
تهران در گزارشي به بررسي رابطه تجاري ايران و هند 

پرداخته است.
 براساس اين گزارش، بزرگ ترين شريك تجاري هند در 
بخش صادرات، اياالت متحده امريكاست به طوري كه 
16 درصد از صادرات هند در سال 2018 به اين كشور 
بوده اس��ت. امارات متحده عربي و چين نيز رتبه هاي 
دوم و سوم بزرگ ترين مقاصد صادراتي چين را به خود 
اختصاص داده اند. صادرات هند به امارات 9 درصد و به 
چين ۵.1 درصد از كل صادرات هند را تشكيل مي دهد. 
صادرات هند به 20 مقصد عمده صادراتي اين كشور در 
مجموع 220 ميليارد دالر بوده كه سهم 68 درصدي از 
كل صادرات هند را به خود اختصاص داده اند. براساس 
آمارهاي مركز تجارت بين المللي، از ميان 17.6 ميليارد 
دالر تجارت كااليي هند با ايران، ارزش صادرات كااليي 

هند به ايران در س��ال 2018، حدود 2.9 ميليارد دالر 
بوده كه حدود 9.0 درصد از ارزش كل صادرات هند را 
تشكيل مي دهد. همچنين كل واردات كااليي هند از 
ايران در سال 2018 حدود 1۴.8 ميليارد دالر بوده و 2.9 
درصد از واردات هند را به خود اختصاص داده است. تراز 
تجاري هند با ايران طي 3 سال گذشته همواره مثبت و 
داراي مازاد تجاري به نفع ايران بوده است. تراز تجاري 
ايران با هند در سال 2016 برابر با 9.۵ ميليارد دالر بوده 
كه اين رقم در سال 2018 به 11.9 ميليارد دالر رسيده 
و تقريبا دو برابر شده است. مهم ترين كاالي صادراتي 
هند به ايران، »برنج نيمه سفيد شده يا كامل سفيد شده، 
حتي صيقلي يا براق شده« با كد تعرفه 100630 بوده 
كه حدود 1.2 ميليارد دالر از كل ارزش صادرات هند به 
ايران را به خود اختصاص داده اس��ت. اين گروه كااليي 
سهم حدود ۴2 درصدي از مجموع صادرات هند به ايران 

را تشكيل مي دهد.
در مي��ان اقالم عم��ده وارداتي هند در س��ال 2018، 
بيشترين ميزان واردات متعلق به كد تعرفه 270900 
با شرح »نفت خام و روغن حاصل از مواد معدني قيري« 
بوده اس��ت. ميزان واردات هند از اي��ران در اين گروه 

كااليي حدود 13 ميليارد دالر است و ايران سهم 11.3 
درصدي از تامين نياز وارداتي هند در اين گروه كااليي 
داشته است. بررسي آمارهاي تجارت كااليي بدون نفت 
خام ايران با هند براساس آمارهاي گمرك نشان مي دهد 
واردات ايران از هند در سال هاي 139۴ و 139۵ كاهش 
يافته اما از س��ال 1396 مجددا روند افزايشي در پيش 
گرفته تا در سال 1397 به حدود 2.8 ميليارد دالر برسد. 
اين رقم همچنان از رقم واردات ايران از هند در س��ال 
1393 )حدود 3.8 ميليارد دالر( پايين تر است. مطابق 
آمار گمرك ايران، صادرات ايران به هند در سال 1397 
كاهش يافته و به رقم حدود 2 ميليارد دالر رسيده است. 
صادرات ايران به هند در سال 1397 در كمترين مقدار 
خود از س��ال 1393 بوده است. تفاوت قابل توجه آمار 
صادرات اي��ران به هند )گمرك( با واردات هند از ايران 
)مركز تجارت بين المللي( به علت حذف كد270900 
در آمارهاي گمرك ايران است. بر اساس آمارهاي مركز 
تجارت بين المللي، كشور هند در سال 2018 از مجموع 
حدود ۵08 ميليارد دالر واردات از جهان، حدود 122 
ميليارد دالر از منطقه خاورميانه كه حدود 1۵ ميليارد 

آن را از كشور ايران وارد كرده است.

پيگيريسازوكاربانكيمشتركايرانوروسيه
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه اعالم كرد 
ك��ه دو طرف به منظور افزايش س��طح همكاري هاي 
تجاري مشترك، به دنبال رسيدن به ساز و كاري هستند 
تا محدوديت هاي بانكي ايجاد شده به دليل تحريم ها را 
كاهش دهند و كم اثر كنند. هادي تيزهوش تابان اظهار 
كرد: در شرايطي كه دو كشور ايران و روسيه، هم نسبت 
به افزايش تعامالت اقتصادي استقبال مي كنند و هم 
مقدمات الزم و نيازهاي مشترك براي افزايش صادرات 
و واردات وجود دارد، اما در عمل هنوز ما نسبت به اهداف 

فاصله زيادي داريم. 
به گفته وي، در ش��رايطي كه روس��يه در سال حدود 
2۴0 ميليارد دالر واردات داشته، سهم ايران از كل اين 
عدد تنها 0.22 درصد بوده و اين در حالي اس��ت كه ما 
مي توانيم با برطرف كردن برخي از مشكالت موجود 

قطعا سهم خود را در اين عرصه افزايش دهيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران و روسيه با اشاره به پيوستن 
ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا گفت: خوشبختانه 
پس از سال ها گمانه زني س��رانجام پيوستن ما به اين 
اتحاديه از آبان ماه نهايي ش��د و مي توان با استفاده از 
تخفيف ها، در كشورهاي عضو اوراسيا فعاليت بيشتري 

داشت. در اين بين حضور روسيه به عنوان يازدهمين 
اقتصاد بزرگ دنيا در اوراسيا نيز مي تواند براي اقتصاد 
ما اهميت بسياري داشته باشد. تيزهوش تابان، با بيان 
اينكه يكي از عوامل تاثيرگذار در پايين بودن تجارت 
اي��ران و روس��يه، محدوديت ه��ا و تحريم هاي بانكي 
اس��ت، اظهار كرد: از س��ويي ايران تحت تحريم هاي 
امريكا قرار گرفته و از سوي ديگر اقتصاد روسيه نيز با 
محدوديت هايي مواجه است، از اين رو يكي از مسائلي 
كه تجارت مشترك را دشوار كرده همين محدوديت 
بانكي است. در جريان جلسه اي كه اخيرا در اتاق ايران 
با محوريت تجارت با روس��يه برگزار شد، دو طرف بار 
ديگر بر لزوم ايجاد س��از و كار مشترك بانكي يا ايجاد 
راهكاره��اي اقتصادي ك��ه بتواند فش��ار تحريم ها و 
محدوديت ها را كاهش دهد، تاكيد كردند و اميدواريم 
كه در اين زمينه به جمع بندي برسيم. وي خاطرنشان 
كرد: هرچند در ماه هاي گذش��ته روس ها طرح هايي 
داش��ته اند يا از ش��يوه هايي همچون تهاتر اس��تفاده 
كرده ايم، اما قطعا براي گس��ترش روابط و اس��تفاده 
از ظرفيت ها رس��يدن به راه��كاري قابل اتكا اهميت 

فراواني دارد.
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23 هزار ميليارد ريال 
تسهيالت به 386 واحد فعال 

شاتا| مديركل دفتر سرمايه گذاري و تأمين منابع 
مالي وزارت صمت، در جلسه هماهنگي تسهيالت 
برنامه توليد و اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت 
موضوع بند »الف« تبصره 18 قانون بودجه در استان 
قزوين كه با حضور مديران وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، استانداري، تشكل هاي مرتبط و بانك هاي 
عامل طرف قرارداد برگزار ش��د، افزود: تاكنون 39 
هزار ميليارد ريال از محل منابع صندوق توسعه ملي 
به اين برنامه اختص��اص يافته كه با تلفيق معادلي 
همين مبلغ از سوي هفت بانك طرف قرارداد وزارت 
متبوع، جمع��ًا 78 هزار ميليارد ري��ال منابع براي 
پرداخت تسهيالت در قالب اين برنامه نزد بانك ها 
ايجاد گرديده كه تاكنون حدود 23 هزار ميليارد ريال 
تس��هيالت از اين محل به 386 واحد فعال و طرح و 
پروژه باالي 60 درصد در سراس��ر كش��ور پرداخت 
شده اس��ت. نعمت اهلل ش��هبازي گفت: با توجه به 
شرايط دشوار نقدينگي واحدها و پروژه هاي صنعتي 
در سال جاري، با فعال شدن كارگروه هاي استاني و 
حمايت استانداران محترم تاكنون بيش از دو هزار 
متقاضي براي دريافت حدود 1۵3 هزار ميليارد ريال 
تسهيالت از محل بند »الف« تبصره 18 به سرپرستي 
و شعب بانك هاي صنعت و معدن، ملي ايران، سپه، 
آينده، پست بانك، توسعه تعاون و تجارت كه طرف 
قرارداد اين برنامه مي باشند، معرفي شده اند. او، ضمن 
قدرداني از همكاري شبكه بانكي در تأمين مالي بخش 
صنعت، معدن و تجارت، تسريع در فرآيند بررسي و 
عقد قرارداد و پرداخت تس��هيالت به متقاضياني را 
كه از سوي كارگروه هاي استاني به بانك ها معرفي 
شده اند، مورد تأكيد قرار داد و گفت: اختصاص منابع 
جديد به بانك ها بر اساس عملكرد آنها در جذب منابع 

قبلي ايجاد شده، است.

حل مشكالت صنايع صادرات گرا 
در حوزه كيفيت

ش�اتا| حميد زادبوم، مع��اون وزير و رييس كل 
سازمان توسعه تجارت ايران در حاشيه كارگروه 
كيفيت و اس��تاندارد با بيان اينكه كمك به حل 
مش��كالت صادركنن��دگان در ح��وزه كيفيت و 
استاندارد صادراتي، عزم ملي مي خواهد، فلسفه 
آغاز به كار مج��دد اين كارگ��روه را هماهنگي و 
همكاري ب��ا كليه مجموعه هاي فع��ال در حوزه 
ص��ادرات و كمك ب��ه مرتفع كردن مش��كالت 
واحدهاي توليدي صادراتي در اين حوزه دانست. 
زادبوم با اش��اره به اسناد باالدستي موجود جهت 
فعاليت كارگروه از جمل��ه مصوبه هيات وزيران، 
مصوبات كارگروه را اجرايي دانس��ت و خواستار 
توجه جدي ب��ه اين موضوع ش��د. دبير كارگروه 
كيفيت، رويكرد كارگروه را حل مشكالت صنايع 
صادرات گرا در حوزه كيفيت و استاندارد دانست و 
از تمام اتحاديه ها، تشكل ها، اتاق هاي بازرگاني و 
اتاق تعاون درخواست كرد مشكالت مجموعه هاي 
تح��ت نظر خود در ح��وزه كيفيت و اس��تاندارد 
صادراتي را پس از بررس��ي جهت تصميم گيري 
نهايي به سازمان توسعه تجارت ايران اعالم كنند. 
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، كيفيت 
صادراتي را فراتر از اس��تاندارد دانست و توجه به 
كيفيت صادراتي براساس شاخص هاي موجود در 
نظام جامع كيفيت را بااهميت و مفيد ارزيابي كرد. 

دو بخشنامه جديد وزارت صمت
فارس| براس��اس نامه نگاري مديركل دفتر اروپا 
و امريكا سازمان توس��عه تجارت با سعيد عباسپور 
مديركل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات صنعت، 
معدن و تجارت، س��ند يادداشت تفاهم ترجيحات 
ترجيحي منعقده فيمابين جمهوري اسالمي ايران و 
جمهوري ازبكستان در سال 1382، از درجه اعتبار 
ساقط گرديده است. سعيد عباسپور هم در نامه اي به 
وكيلي مدير مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه 
گمرك اعالم كرد كه سند ياداشت تفاهم ترجيحي 
منعقده بين جمهوري اس��المي ايران و جمهوري 
ازبكس��تان در س��ال 1382 از درجه اعتبار ساقط 

گرديده است. 
متن نامه سعيد عباسپور به اين شرح است:  ضمن 
ارسال تصوير نامه شماره 98.230.36۵28 مورخ 
دهم دي ماه س��ال جاري، مدي��ركل محترم دفتر 
امريكا و اروپا سازمان توسعه تجارت ايران منضم به 
يادداشت ارسالي سفارت كشورمان در تاشكند به 
شماره ۵068.77 مورخ 2۴ اسفند مال سال 1397، 
بدين وسيله به اطالع مي رساند سند يادداشت تفاهم 
ترجيحي منعقده فيمابين جمهوري اسالمي ايران 
و جمهوري ازبكستان در سال 1382 از درجه اعتبار 

ساقط گرديده است.
 لذا مراتب جهت اس��تحضار و صدور اقدام متقضي 
ارس��ال مي گردد. سعيد عباس��پور مديركل دفتر 
مقررات صادرات و واردات همچنين با ارسال نامه اي 
به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 31 استان و 
جنوب استان كرمان حذف شرط استعالم كتبي در 

خصوص ساخت داخل را اعالم كرد. 
در اين نامه آمده است:  عطف به مندرجات نامه شماره 
60.2780۴6 مورخ هفدهم دي ماه س��ال 1398 
مديركل محترم دفتر صنايع معدني و نامه شماره 
60.281۴68 مورخ بيست ويكم دي ماه سال جاري 
سرپرست محترم معاونت امور صنايع، ابالغيه هاي 
پيش��ين معاون امور صنايع و معاونت امور معادن و 
صنايع معدني در خصوص بررسي شرط عدم ساخت 
داخل توس��ط سازمان هاي اس��تاني وزارت متبوع 
كان لم يكن مي شود و اين استعالم از طريق سامانه  
مجوزهاي سامانه جامع تجارت، از دفتر صنايع معدني 
و دفاتر تخصصي معاونت امور صنايع اخذ مي شود. 
لذا تاكيد مي گردد نامه نگاري سازمان هاي استاني 
وزارت متبوع با دفاتر تخصصي وزارت متبوع براي 
بررسي شرط عدم س��اخت در داخل، از اين تاريخ، 

متوقف مي شود.



15 جهان

در پي درخواست رييس جمهوربراي اصالح قانون اساسي ، دولت روسيه استعفا كرد

انتقاد نامزدهاي دموكرات از سياست خاورميانه اي امريكا

زمينه چيني پوتين براي حفظ قدرت 

افشاي مدارك تازه  در فرآيند استيضاح 

گروه جهان|
 »زمان آن فرا رسيده كه اصالحات خاصي در قانون اساسي 
روسيه در نظر گرفته شود تا اولويت آن تضمين شود.« اين 
جمله را مي توان مهم ترين بخش از س��خنراني والديمير 
پوتين رييس جمهوري روسيه، خواند. در پي سخنان پوتين، 
ديمتري مدودف نخست وزير روسيه، از استعفا و كناره گيري 
دولت خبر داد. گاردين با اشاره به سخنراني رييس جمهوري 
روسيه كه خطاب به مجمع فدرال گفته قانون اساسي به 
تغييرات اساسي نياز دارد، نوشته: »پوتين تغييراتي را در 
قانون اساسي روسيه پيشنهاد مي دهد كه احتماال قدرت 
جانش��ين اش را محدود خواهد كرد. او در 2024 مجبور 
است كه كرسي رياس��ت جمهوري را ترك كند و سخنان 
چهارشنبه اش نشان مي دهد كه يا مي خواهد بار ديگر بر 
كرسي نخست وزيري بنشيند يا نقش كليدي در شوراي 

حكومتي دولت داشته باشد.«
به گزارش رويترز، والديمير پوتين رييس جمهور روسيه، در 
سخنراني ساالنه خود در مجمع فدرال كشورش تاكيد كرده 
زمان آن فرا رسيده كه اصالحات خاصي در قانون اساسي در 
نظر گرفته شود تا اولويت آن تضمين شود.درپي اين سخنان 
مدودف گفته استعفاي دولت به اين منظور صورت مي گيرد 
تا به والديمي��ر پوتين اين امكان داده ش��ود كه تغييرات 
مد نظرش براي اصالح قانون اساسي را انجام دهد. قرار است 
مدودف به عنوان معاون رييس شوراي امنيت روسيه انتخاب 
شود. او يك دوره از سال 200۸ تا 20۱2 رييس جمهوري 
روسيه بود كه در اين مدت پوتين نخست وزيري را به عهده 
داشت. او سومين رييس جمهور روسيه از زمان فروپاشي 

شوروي سابق در سال ۱۹۹۱ بود.
 پوتين با اعالم اينكه روسيه به تدوين قانون اساسي جديد 
نيازي ندارد، گفته: »پتانسيل قانون اساسي ۱۹۹3 بسيار 
فرسوده نيست و تا االن از تمام بندهاي آن استفاده نشده 
است. مي خواهم بگويم كه لزومي براي تدوين يك قانون 
اساسي جديد نمي بينم و اميد دارم قانون اساسي كنوني 
روسيه تا سال ها بتواند به عنوان يك مبناي مطمئن براي 
حفاظت از حقوق شهروندان اين كشور مورد استفاده قرار 
بگيرد. با اين حال ارايه اصالحاتي در قانون اساسي و رايزني 
روي آنها پيشنهاد مي ش��ود. پيشنهاد مي كنم شماري از 
اصالحات س��ازنده كه از نظرم براي توسعه بيشتر روسيه 

منطقي و مهم هستند، مورد گفت وگو قرار بگيرند.« 
رييس جمهوري روسيه همچنين گفته، شهروندان كشورش 
بايد بتوانند به اصالحات پيش��نهادي در قانون اساس��ي 
راي دهند. به گفته پوتين، روس��يه باي��د يك جمهوري 
رياست جمهوري قدرتمند باقي بماند و رييس جمهوري 

قادر باش��د نخس��ت وزير و معاون هاي او را اخ��راج كند. 
والديمير پوتي��ن افزوده، پارلمان روس��يه باي��د اختيار 
انتصاب نخست وزيران را داشته باشد، نه اينكه فقط گزينه 

رييس جمهوري را تاييد كند.
رويترز چهارشنبه در گزارشي با كم سابقه خوانده اظهارات 
رييس جمهوري روسيه، سخنان او را اشاره به روزهاي »پسا 
پوتين« خوانده و نوش��ته: »اظهارات پوتين به برنامه هاي 
احتمالي او بر پايان دوران رياس��ت جمهوري اش در سال 
2024 اشاره دارد. منتقدان پوتين مدت هاست كه او را به 
توطئه چيني براي حف��ظ قدرت متهم مي كنند. اما نبايد 
اين مس��اله را ناديده گرفت كه پوتي��ن همچنان در ميان 
بسياري از روس ها محبوبيت دارد. گرچه برخي از زمامداري 
طوالني مدت پوتين گله دارند اما از نظر اغلب مردم روسيه 
پوتين عامل ثبات در اين كشور است.« به گفته منتقدان، 
پوتين ۶۷ س��اله كه از ۱۹۹۹يا در سمت نخست وزيري يا 
رياست جمهوري سكان هدايت روسيه را در دست داشته، 
طبق قانون اساسي كنوني نمي تواند پس از 2024 دوباره 

رييس جمهور ش��ود. منتقدان معتقدند كه او گزينه هاي 
بسياري را براي تصدي قدرت در نظر دارد كه شامل تغيير 
قدرت به س��مت پارلمان و بعد تصدي نق��ش ارتقا يافته 
نخست وزيري پس از كناره گيري در 2024 است. پوتين 

تاكنون چهار دوره رييس جمهور روسيه بوده است.
پوتين همچنين در بخش ديگري از سخنراني چهارشنبه 
خود در مجمع فدرال گفته، قابليت هاي دفاعي روسيه تا 
چندين سال پيش رو تضمين شده است. او گفته: »روسيه 
براي تقويت امنيت ملي به موقع قدم برداشت. براي اولين بار 
در تاريخ س��الح هسته اي، ما كسي را دنبال نمي كنيم. در 
مقابل، ساير كشورها هنوز براي توليد تسليحاتي كه روسيه 
در اختيار دارد، راهي در پيش دارند. قابليت هاي دفاعي كشور 

براي سال هاي آينده تضمين شده است.« 
رييس جمهوري روس��يه همچنين گفت��ه، قانونگذاران، 
نخست وزيران، فرمانداران و ديگر مقام هاي كليدي بايد از 
داشتن حق شهروندي و مجوز اقامت يك كشور خارجي 
منع شوند. والديمير پوتين تاكيد كرده: »مطمئن هستم 

كه كشور ما، با قلمرو عظيم خود، تشكيالت پيچيده ملي 
- سرزميني و تنوع سنت هاي فرهنگي و تاريخي، نمي تواند 
به طور عادي توسعه يابد و به نظرم به عنوان يك جمهوري 
پارلماني مي تواند به شكلي باثبات وجود داشته باشد. روسيه 

بايد يك جمهوري قدرتمند پارلماني باقي بماند.«
والديمير پوتي��ن گفته: »رييس جمه��وري بايد كنترل 
مستقيم بر نيروهاي مسلح و تمام نهادهاي اجراي قانون 
را حفظ كند.« در همين حال مايا گريشينا دبير كميسيون 
مركزي انتخابات روسيه، گفته راي گيري درباره اصالحات 
در قانون اساسي كه پوتين در سخنانش به آن اشاره كرد، 
ممكن است امس��ال )2020( انجام شود. گريشينا گفته: 
»اگر همه مسائل به سرعت حل و فصل شود، ممكن است 

اين اتفاق امسال بيفتد.«  
از سوي ديگر والديمير پولتايف معاون اول كميته قانونگذاري 
شوراي فدراسيون، گفت، به اعتقاد او اين راي گيري مي تواند 
به طور هم زمان با انتخابات هاي 202۱ دوما برگزار شود. اين 
قانونگذار ارشد، ابتكارهاي پوتين را به عنوان مناسب و مايه 

توسعه بيشتر اين كشور س��تود. رييس جمهوري روسيه 
همچنين در مجمع فدرال گفته، كشورهاي مجهز به سالح 
هسته اي كه عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
هستند، بايد روي رويكرد مشتركي با هدف جلوگيري از 

وقوع يك جنگ جهاني همكاري كنند. 
رييس جمهوري روسيه گفته، پنج عضو دايم شوراي امنيت 
)امريكا، چين، روسيه، بريتانيا و فرانسه( بايد تدابيري براي 
خنثي سازي هرگونه ش��رايطي كه منجر به وقوع جنگ 
جهاني شود، بينديش��ند. پوتين همچنين تاكيد كرده، 
براي نخس��تين بار در تاريخ، روسيه در بحث قابليت هاي 
دفاعي دنباله رو هيچ كسي نيست بلكه ديگر كشورها براي 
توليد تسليحات پيشرفته كه روسيه اكنون در اختيار دارد، 
رقابت مي كنند. پوتين در رابطه با تغييرات در قانون اساسي 
همچنين گفته، ممكن است از روس ها خواسته شود كه 
درباره برخي تغييرات اساسي در قانون اساسي رأي دهند، 
از جمله تعيين برتري آن بر قوانين بين المللي  همچنين 
تشديد الزامات پيش زمينه براي نامزدهاي رياست جمهوري. 
او گفته، اصالحات قانون اساسي مي تواند به راي گذاشته شود 
تا توسعه روسيه به عنوان يك كشور داراي رفاه و قانونمند 
تضمين شود. يكي از مهم ترين موضوعاتي كه پوتين بيان 
كرد، اين بود كه روسيه فقط در صورت عدم تناقض با قانون 
اساسي خود بايد از اقدامات بين المللي پيروي كند. او گفته 
قانون اساسي مصوب ۱۹۹3 بايد به عنوان منبع اصلي »در 
فضاي حقوقي ما« باش��د. به گفته پوتين، موافقت نامه ها 
و معاهدات بين الملل��ي و همچنين تصميمات نهادهاي 
بين المللي ممكن اس��ت در روس��يه اعمال شود فقط به 
حدي كه موجب محدوديت در حقوق و آزادي هاي مردم و 

شهروندان نشود و با قانون اساسي ما مغايرت نداشته باشد.
پوتين همچنين پيشنهاد داده تا فرآيند تعيين نخست وزير 
در دوما تغيير كند؛ بدين ترتيب اين مجلس مي تواند نامزدي 
را براي پست نخست وزيري تعيين كرده و بعد كل كابينه را 
بر پايه پيشنهادهاي نخست وزير منصوب كند. به گفته او، 
رييس جمهوري بايد آنها را منصوب كند و حق نداشته باشد 
تا نامزدهاي مورد نظر پارلمان را رد كند. او معتقد است چنين 
اقدامي نقش و اهميت پارلمان اين كشور، احزاب پارلماني و 
مستقل و مسووليت پذيري نخست وزير و كل اعضاي كابينه 

را افزايش مي دهد.
او افزوده، حق رييس جمهوري روس��يه مطمئنًا بايد 
در تعيين وظايف و اولويت هاي دولت و همچنين حق 
بركناري رييس دولت، معاون��ان او و وزراي فدرال در 
صورت انجام نادرست انجام وظايف يا در صورت از دست 

رفتن اعتماد، حفظ شود.

گروه جهان|
 مدارك��ي كه به تازگي از س��وي كميت��ه قضايي مجلس 
نمايندگان امريكا ارايه شده نشان مي دهد كه رودي جولياني  
وكيل دونالد ترامپ، خواستار ديدار خصوصي با ولوديمير 
زلنسكي رييس جمهوري اوكراين، ش��ده بوده است. اين 
مدارك كه شامل تعدادي نامه دست نويس، پيامك و تماس 
تلفني ضبط شده اس��ت از »لِو پارناس« همكار و شريك 

اوكرايني-امريكايي جولياني به دست آمده است. 
به گزارش يورونيوز، رودي جولياني  دوست نزديك و وكيل 
ترامپ در يكي از نامه ها خواستار ديدار با رييس جمهوري 
اوكراين شده و تأكيد كرده كه ديدارش با آگاهي و رضايت 
رييس جمه��وري امريكا بوده و وقت زلنس��كي را بيش از 
نيم س��اعت نخواهد گرفت. اتهام اصل��ي ترامپ در زمينه 
استيضاحش آن است كه او در جايگاه رييس جمهور اياالت 
متحده از قدرتش استفاده كرده و به مقامات اوكراين فشار 
آورده تا پرونده اي قضايي را عليه پسر جو بايدن رقيب اصلي 
ترامپ در انتخابات به جريان بيندازند. همچنين، يكي ديگر 
از اتهامات آن است كه دولت امريكا صدها ميليون دالر كمك 
نظامي را كه بنابر تأييد كنگره قرار بوده به اوكراين اعطا شود 

بدون توضيحات روشن معلق كرده است.
اين مدارك تازه نشان مي دهد كه ترامپ تا چه حد شخصا در 
تالش وكيلش براي فشار آوردن بر دولت اوكراين دخيل بوده 

است. ترامپ اخيرا تالش كرده تا خود را از تالش هاي رودي 
جولياني در اين زمينه جدا كند و در نوامبر گذشته گفته بود: 

»من او را هدايت نكردم.« 
كميته اطالعاتي و نيز كميته امور خارجه مجلس نمايندگان 
امريكا اعالم كرده اند كه ۵۹ برگ س��ند منتشر شده اخير 
تنها بخش كوچكي از كل مداركي اس��ت كه پارناس ارايه 
كرده اس��ت. مجلس نمايندگان امريكا كه اكثريت در آن 
با دموكرات هاست، ماه گذش��ته به استيضاح ترامپ راي 
داد. نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان، ارسال مفاد 
استيضاح به س��نا را به دليل اختالف برسر نحوه برگزاري 
محاكمه استيضاح در سنا به تاخير انداخته بود. اين اختالف 
عمدتا درباره نحوه و اختيارات س��ناتورها ب��راي دعوت از 
شاهدان خود در جلسات محاكمه است. پلوسي چهارشنبه 
گفته: »مردم امريكا سزاوار حقيقت هستند و قانون اساسي 
خواستار اجراي استيضاح است.«  سناتور ميچ مك كانل رهبر 
جمهوري خواه سنا، سه شنبه با سناتورهاي جمهوري خواه 
جلس��ه اي محرمانه برگزار كرد تا مقررات اصلي جلسات 
استيضاح را تعيين كند. به گفته او، جلسه استيضاح احتماال 
سه شنبه آينده آغاز خواهد شد. چند روز اول احتماال به انجام 
مقدمات اوليه خواهد گذشت. جان رابرتز يكي رييس ديوان 
عالي امريكا براي انجام استيضاح سوگند خواهد خورد و بعد 
ناظر سوگند ۱00سناتوري خواهد بود كه به اجراي عدالت 

بي طرفانه قس��م خواهند خورد. انتظار مي رود استيضاح 
ترامپ نزديك به ۵هفته طول بكش��د. رييس جمهوري 
امريكا گفته ترجيح مي دهد صرفا اتهامات ناوارد اعالم شود 
تا اينكه به يك پرونده جعلي مشروعيت ببخشد. با وجود 
اين سناتور روي بالنت، كه بخشي از شاخه رهبري سناست 
گفته جمهوري خواهان براي ناوارد دانستن يك باره اتهامات 
راي الزم را ندارند. سناتور سوزان كالينز از جمهوري خواهان 
ميانه رو، و ميت رامني جمهوري خواه ديگر كه مخالف ترامپ 
است، صريحا گفته اند با چنين اقدامي مخالفت خواهند كرد. 

  انتقاد از سياست خارجي ترامپ 
انتقاد دموكرات ها از ترام��پ تنها به ماجراي اوكراين 
محدود نمي شود. ۶ نامزد پيشتاز حزب دموكرات در 
مناظره خود در ايالت آيووا از سياست خارجي ترامپ در 
خاورميانه نيز به شدت انتقاد كردند. نامزدهاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري حزب دموكرات خ��روج ترامپ از 
توافق هس��ته اي با اي��ران را علت تش��ديد تنش هاي 
اخير خاورميانه خوانده اند. پيت بوتجج شهردار سابق 
»سات بند« اينديانا و ايمي كلوباچر تاكيد كرده اند كه 
براي حفظ برجام تالش خواهند كرد. بوتجج تصميم 
ترامپ براي خروج از توافق هس��ته اي را به رويارويي 
دو كش��ور در پي ترور هدفمند س��ردار سپهبد قاسم 

سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه در بغداد مرتبط 
دانسته و گفته: »خروج از برجام به زنجيره اي از حوادث 
دامن زد كه اكنون با آن دست و پنجه نرم مي كنيم.« 
سناتورها ايمي كلوباچر، برني سندرز، اليزابت وارن به 
عالوه جو بايدن، پيت بوتجج و تام استير، سرمايه دار و 
فعال، در اين مناظره ش��ركت داشتند. در اين مناظره 
همه نامزدها از ترور سردار سليماني انتقاد و اين سوال 
را مطرح كرده اند كه آيا ترامپ براي مديريت تبعات اين 
حمله، استراتژي مشخصي دارد يا خير. آنها همچنين 
صداقت دولت ترامپ در توجيه ترور سردار سليماني را 
زير س��وال برده اند.  در اين ميان چاك شومر رهبر اقليت 

دموكرات سنا، گفته كه به اعتقاد او ۵۱ سناتور هستند كه 
از قطعنامه محدود كردن اختيارات نظامي رييس جمهور 
حمايت خواهند كرد. اين قطعنامه مانع اقدام بيشتر نظامي 
ترامپ خواهد شد. اين قطعنامه كه نسخه مشابه آن توسط 
دموكرات ها در مجلس نمايندگان تصويب شده بود قطعنامه 
موازي خوانده مي شود و حتي اگر در سنا تصويب شود براي 
امضا تسليم رييس جمهور نخواهد شد و مانند قوانين كشور 
قدرت اجرايي ن��دارد. اين طرح به قانون اختيارات جنگي 
۱۹۷3 استناد مي كند كه به كنگره امكان مي دهد قدرت 
رييس جمهور در وارد كردن نيروهاي مسلح به مناقشه هاي 

نظامي را مهار كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

 رشد اقتصادي بريتانيا 
در نوامبر منفي شد

گروه جهان| رشد اقتصادي بريتانيا ماه نوامبر به منفي 
0.3درصد رسيده است. به گزارش گاردين، مركز آمار 
بريتانيا اعالم كرده رشد اقتصادي اين كشور نوامبر براي 
نخستين بار از 20۱2 به منفي 0.3 درصد رسيده است. 
رشد اقتصادي در بسياري از بخش هاي مهم اقتصادي 
اين كشور در حال حاضر در سطح صفر درصدي يا منفي 
قرار دارد. تحليل گران موسسه كپيتال اكونوميكس اعالم 
كرده: تعطيلي برخي از سايت هاي توليد خودرو در بريتانيا 
به دليل مس��اله برگزيت تاثير زيادي روي بخش توليد 
اين كشور گذاش��ته است. بخش توليد در اين ماه رشد 
منفي ۱.۷درصدي را تجربه كرده و بخش خدمات نيز 
كه ۸0درصد توليدات ناخالص داخلي بريتانيا را تشكيل 
مي دهد، 0.3درصد كوچك شده است. همچنين ديگر 
داده هاي منتشرشده توس��ط مركز آمار بريتانيا نشان 
مي دهد واردات اين كش��ور در نوامبر در مقايسه با ماه 
پيش ۷.۸درصد كاهش داشته است. تراز تجاري بريتانيا 
در اين ماه به چهار ميليارد پوند رس��يد كه ۵.3 ميليارد 
پوند بيشتر از كسري ثبت شده در ماه قبل است. با وجود 
رشد منفي ماهانه، دولت اعالم كرده رشد اقتصادي در 
سه ماهه منتهي به نوامبر 0.۱درصد اندازه گيري شده 
است. به گفته كارشناسان، چشم انداز اقتصاد بريتانيا در 
بلندمدت كماكان در سطح نااميدكننده اي باقي مانده و 
انتظار نمي رود رشد اين كشور در ماه هاي پيش رو افزايش 

محسوسي را تجربه كند. 

تحريم 2 نهاد كره شمالي 
به دليل صدور كارگر به خارج

گروه جه�ان| وزارت خزان��ه داري امري��كا دو نهاد 
كره ش��مالي را كه در تقابل با تحريم هاي سازمان ملل 
متهم به صدور كارگر از اين كشور هستند، مشمول تحريم 
قرار داد. به گ��زارش يورونيوز، بنابراعالم اين وزارتخانه، 
ش��ركت تجاري نمگانگ و ش��ركت تعاوني مس��كن 
سوكباس��كو كه دفتر آن در چين قرار دارد به فهرست 
تحريم هاي امريكا افزوده شده اند. اين در حالي است كه 
وزارت خارجه سوئد ضمن ابراز اميدواري به از سرگيري 
مذاكرات امريكا و كره شمالي در آينده نزديك، اعالم كرده 
استكهلم به ترغيب دو كشور به ازسرگيري مذاكره ادامه 
مي دهد و براي تسهيل روند مذاكرات بيشتر بين طرفين 
آماده است. گفته مي شود اين دو شركت مسوول صدور 
كارگر از كره شمالي بوده اند، يا آن را تسهيل كرده اند، تا 
براي دولت اين كش��ور يا حزب حاكم آن كسب درآمد 
كنند. مطابق تحريم هاي سازمان ملل، صدور كارگر از 
كره شمالي ممنوع اس��ت. اقدام تازه وزارت خزانه داري 
امريكا در حالي انجام مي شود كه تنش ميان واشنگتن و 
پيونگ يانگ باال گرفته است. كره  شمالي مي گويد امريكا 
در مذاكرات انعطاف كمي از خود به خرج داده و هشدار 
داده است در صورت ادامه اين روند به محدوديت هاي 
داوطلبانه در زمينه موش��ك هاي بالستيك و آزمايش 
تسليخات اتمي خود پايان خواهد داد. اياالت متحده از 
سوي ديگر پيونگ يانگ را به برنداشتن قدم هاي جدي در 
خلع سالح اتمي و برنامه هاي موشكي اش متهم مي كنند. 

انفجار در كارخانه مواد 
شيميايي در اسپانيا

گروه جهان| وقوع انفجار در يك كارخانه مواد شيميايي 
در شمال شرقي اسپانيا دست كم يك كشته برجا گذاشته 
اس��ت. به گزارش يورونيوز، اين انفجار ش��ب  هنگام در 
شهر تاراگونا در ناحيه كاتالونيا رخ داده است. بنابر اعالم 
رسانه هاي اسپانيا فرد كشته شده در ساختماني بوده كه 
بر اثر موج انفجار تخريب شده است. گزارش ها حاكي 
است از سرنوش��ت يك نفر ديگر نيز اطالعي در دست 
نيست و او مفقود است. سخنگوي سازمان امداد و نجات 
كاتالونيا از اطفاي آتش خبر داده اس��ت. به گفته او، در 
نتيجه اين آتش س��وزي دو تن دچار سوختگي جدي 
شده اند و سه تن ديگر نيز زخم هاي سطحي برداشته اند. 
بنار اعالم رسانه هاي محلي، انفجار در كارخانه شركت 
صنعتي IQOXE رخ داده است كه تنها توليدكننده 
ماده شيميايي اكسيد اتيلن در اسپانيا به شمار مي رود. 
سازمان دفاع شهري كاتالونيا اعالم كرده است كه آثاري از 
وجود ابر سمي ديده نمي شود، با اين حال از مردم خواسته 
است در خانه هاي خود بمانند و درب و پنجره هاي منازل 
خود را بس��ته نگه دارند. دفتر پدرو سانچز نخست وزير 
اسپانيا، نيز در بيانيه اي از تماس او با مقامات كاتالونيا و 
ابراز آمادگي براي ارسال كمك از سوي دولت مركزي خبر 
داده است. در پي اين انفجار شماري از راه هاي منتهي به 
محل مسدود شده اند و قطارهاي محلي نيز فعاليت خود 
را به دستور پليس متوقف كرده اند. شهر 200 هزار نفري 

تاراگونا از شهرهاي توريستي اسپانيا به شمار مي رود.

 سفر »شي« به ميانمار 
با محوريت »كمربند و جاده« 

گروه جهان| رييس جمهور چين با هدف پيشبرد روابط 
اقتصادي با ميانمار از جمله در حوزه پروژه چند ميليارد 
دالري »كمربند و جاده« به اين كشور خواهد رفت. اين 
در حالي است كه كشورهاي غربي عمدتا ميانمار را در 
پي متهم شدن به نسل كشي مسلمانان قوم روهينگيا 
تحت نظر رهبرش، آنگ سان سوچي منزوي كرده اند. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، اين س��فر از جمعه آغاز 
مي شود. اين نخستين سفر يك رييس جمهور چين به 
ميانمار از زمان سفر 200۱ »جيانگ ِزمين« رييس جمهور 
اس��بق آن به اين كش��ور است. اين س��فر دو روزه شي 
جين پينگ رييس جمهور چين، ب��ه ميانمار كه براي 
نخستين بار از سوي او صورت مي گيرد هدفش تقويت 
جايگاه پكن به عنوان بزرگ ترين شريك راهبردي ميانمار 
است. براساس طرح موسوم به كريدور اقتصادي چين-

ميانمار، پروژه كمربند و جاده با استفاده از يك مسير مهم 
در ميانمار به اقيانوس هند متصل مي شود. چين عالوه 
بر پيشنهاد سرمايه گذاري هاي ده ها ميليارد دالري به 
ميانمار، از اين همسايه خود در سازمان ملل نيز پشتيباني 
به عمل مي آورد. به گفته »يون سون« تحليل گر اقتصادي، 
اين سفر ش��ي جين پينگ همچنين يكي از اهدافش 
نش��ان دادن حمايت از س��وچي در پيش زمينه بحران 
مربوط به كشتار مسلمانان روهينگيا است. ماه گذشته 
ميالدي سوچي در دادگاه الهه، از كشورش در برابر اتهام 

نسل كشي مسلمانان روهينگيا دفاع كرد. 

 حقابه، روزنه جديد ديپلماسي 
بين هند و پاكستان

گروه جهان| هند و پاكستان كه در يك سال گذشته 
شاهد افزايش اختالفات و بن بست در توسعه روابط 
بودند در نظر دارند با ش��ركت در كميسيون بررسي 
مناقشات آبي و مسائل حقابه روزنه جديد ديپلماسي 
ميان دو كشور بگش��ايند. تنش ها ميان پاكستان و 
هند با نبردهوايي دو كشور و تصميم دهلي نو براي لغو 
امتيازات ويژه منطقه جامو و كشمير تشديد شده در 
هفته هاي اخير با تصويب اليحه شهروندي در هند 
كه اسالم آباد آن را مغاير با قوانين بين المللي و خطري 
براي تشديد بحران پناهجويان مي داند، وارد مرحله 
جديدي شد. در اين ميان گذرگاه مرزي »كرتاپور« 
براي تسهيل سفر پيروان سيك از هند به پاكستان 
نيز نتوانست اختالفات دو كشور را حل كند. به رغم 
فضاي غبارآلود موضوع حقابه و مناقش��ات دريايي 
باعث شده تا مسووالن پاكستان و هند براي گفت وگو 
تاريخ تعيين كنند. گفته ش��ده، رييس كميسيون 
رسيدگي به مناقشات دريايي پاكستان همتاي هندي 
خود را براي رسيدگي به مناقشات دريايي دو كشور 
دعوت كرده است. مناقشات دريايي و مسائل حقابه 
پاكستان و هند نيز در كنار اختالفات ناتمام سياسي 
و مرزي باعث شده تا بهبود روابط دو كشور هسته اي 
در منطقه با مشكل مواجه شود، با اين حال پيشقدمي 
اسالم آباد براي پرداختن به اين اختالف باعث شده تا 

مسير ديپلماسي هموار شود.
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 ائتالف حزب داووداوغلو 
با احزاب مخالف تركيه

گروه جهان| ح��زب »آينده« به رياس��ت احمد 
داووداوغلو كه از حزب حاكم عدالت و توسعه منشعب 
ش��ده، اعالم كرده در چارچوب اصول و ارزش هاي 
متمايل ب��ه ائتالف با اح��زاب ديگر اس��ت. »اتين 
محجوبيان« عضو ارمني و از موسسان حزب آينده 
تركيه گفته: »در چارچوب اصول سياس��ي خود، به 
ائتالف با احزاب ديگر حاضر در صحنه سياسي تركيه 
تمايل داريم. چنانچه داووداوغلو تجريبات و اطالعات 
خود را با افكار عمومي در ميان بگذارد، تاريخ سال هاي 
اخير تركيه روزي به شكلي ديگر نوشته خواهد شد. 
براي درك سخنان نخست وزير سابق تركيه بايد مانند 
او در صحنه سياست كشور فعال بود.« محجوبيان با 
اشاره به اينكه حزب آينده، حزبي دموكرات و پايبند 
به ارزش هاي دمكراتيك است، گفته: »به عنوان حزبي 
دموكرات، ديگران را به دموكراسي و تشكيل اتحاد بين 
احزاب فرا مي خوانيم و البته اين به معناي كشيدن 
سپر به دور خود ذيل عنوان دمكرات بودن نيست.« 
او با بيان اينكه با تمامي احزاب تركيه، امكان برقراري 
و تشكيل اتحاد و ائتالف وجود دارد، گفته: »رأي مان 
چه يك درصد باشد و چه ۵۱ درصد، وضعيت براي ما 
فرقي نمي كند. هيچ حزبي به تنهايي قادر به حل وفصل 
مسائل تركيه نيس��ت. يكي از اصول مهم سياست 
تركيه، مجبور بودن به ائتالف با احزاب ديگر مي باشد.« 
تحليلگران بر اين باورند كه تأسيس اين حزب، موجب 
كاهش آراي حزب حاكم، عدالت و توسعه و انتقال اين 
آرا به حزب تازه تأسيس مي شود. داوود اوغلو پيش تر 
عضو حزب عدالت و توس��عه بود و در دولت اردوغان 
به عنوان وزير خارجه و نخس��ت وزير فعاليت كرد، 
اما سپتامبر 20۱۸ از حزب حاكم كناره گيري كرد. 
او در مراسم معرفي اعضاي موسس و بيانيه حزبش 
گفته بود، نظام رياست جمهوري موجب پايين آمدن 
اس��تانداردهاي دموكراسي شده است. حزب آينده 
نخس��تين حزبي است كه توس��ط متحدان سابق 
اردوغان تاسيس مي شود. علي باباجان وزير پيشين 
خارجه و اقتصاد و معاون پيشين نخست وزيري تركيه، 
نيز گفته به زودي حزب تاسيس مي كند. برخي ناطران 
مي گويند، حزب داوداوغلو و حزبي كه باباجان تاسيس 
خواهد كرد حتي اگر س��ه يا چهار درصد آرا از حزب 
عدالت و توس��عه را به خود جذب كنند در انتخابات 
رياست جمهوري نقش تاثيرگذاري خواهند گذاشت. 
بنا براين  آنچه كه در مرحله فعلي در صحنه سياسي 

تركيه مشاهده مي شود آرامش پيش از توفان است.

درخواست مكانيسم امنيتي 
مشترك در خليج فارس 

در پي افزايش تنش ها در خاورميانه سرگئي الوروف 
وزير خارجه روس��يه، خواس��تار همكاري  امنيتي 
كش��ورهاي واقع در منطقه خليج فارس شده است. 
به گزارش رويترز، وزير خارجه روس��يه همچنين از 
برگزاري رزمايش هاي مشترك از سوي كشورهاي 
منطقه سخن گفته است. س��رگئي الوروف با اشاره 
به افزايش تنش در خاورميانه به ويژه در خليج فارس، 
خواستار ايجاد مكانسيمي امنيتي در اين منطقه شده 
است. وزير خارجه روسيه در عين حال گفته: »ما به 
كشورهاي واقع در حوزه خليج فارس پيشنهاد كرده ايم 
درباره ايجاد يك مكانيسم امنيتي مشترك فكر كنند.«

ناتو در مورد ماموريت عراق 
تصميم  مي گيرد

پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( قصد دارد در رايزني 
و هماهنگ��ي تنگانتگ ب��ا امريكا در م��ورد آينده 
ماموريتش در عراق براي آموزش نيروهاي اين كشور 
تصميم گيري كند. ناتو از 20۱۷ به اين سو نيروهاي 
امنيتي در عراق را آموزش مي دهد. ژنرال استوارت 
پيچ، رييس شوراي نظامي ناتو گفته اين پيمان در 
تماس تنگاتنگ با مقامات دولت امريكا قرار دارد. در 
حال حاضر روساي ستاد فرماندهي ناتو براي انجام 
نشستي دوروزه راهي بروكسل شده اند تا از جمله در 
مورد خواست ترامپ در راستاي تقويت فعاليت هاي 
اين پيمان در منطقه خاورميانه رايزني كنند. پيمان 
آتالنتيك ش��مالي از 20۱۷ به اين س��و نيروهاي 

امنيتي در عراق را آموزش مي دهد.

آنكارا: زود است بگوييم 
آتش بس ليبي شكست خورد

وزير دفاع تركيه گفته تيم آموزش و همكاري اين 
كش��ور اكنون در ليب��ي در حال فعاليت اس��ت. او 
همچنين گفته به نظرش ب��راي اظهارنظر درباره 
شكس��ت آتش بس در طرابلس خيلي زود اس��ت. 
به گزارش روس��يااليوم، پس از اينكه خليفه حفتر 
فرمانده نيروهاي موس��وم به ارت��ش ملي ليبي از 
امضاي توافق نامه آتش بس در جريان مذاكرات اخير 
در مسكو امتناع كرد، خلوصي آكار گفته اظهارنظر 

درباره فروپاشي آتش بس در طرابلس زود است.

ديدار حامد كرزي و 
ضمير كابلوف در دهلي نو

ضمير كابل��وف نماينده وي��ژه والديمير پوتين در 
افغانستان چهارشنبه با حامد كرزي رييس جمهور 
سابق اين كشور، در حاشيه كنفرانس »گفت وگوي 
بين المللي رايس��ينا« در هند ديدار كرده اس��ت. 
به گزارش آناتولي، رييس جمهور سابق افغانستان 
و نماينده ويژه پوتين در اي��ن ديدار پيرامون روند 
صلح در اين كشور و گام هاي بعدي در اين راستا به 
تبادل نظر پرداختند. گفتني است كنفرانس سه روزه 
گفت وگوي بين المللي رايسينا از تاريخ ۱4 ژانويه در 
شهر دهلي  نو با حضور مقامات كشورهاي مختلف از 

جمله افغانستان برگزار مي شود.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Thu. Jan 16. 2020  1576   پنجشنبه 26  دي 1398   20 جمادي االول 1441  سال ششم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:12:13اذانمغرب:17:34اذانصبحفردا:5:44

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: ايسنا برفسيوسهپلاصفهانراسفیدپوشكرد

عكسروز

چهرهروز

»شعر«غمدلراتسكينميدهد
اكبر اكس��ير از اينكه شعر به عنوان يك رس��انه برتر بزرگ ترين بار غم ملي را بر عهده دارد، مي گويد. اين شاعر درباره وظيفه 
اجتماعي ادبيات و به ويژه ش��عر در جريان حوادث اخير اظهار كرد: شعر به عنوان يك رسانه برتر كه دايم با عواطف انساني در 
ارتباط است، بزرگ ترين بار اين غم ملي را بر عهده دارد و در طول تاريخ ملي مان هميشه مردم پا به پاي شاعران و شاعران پا 
به پاي درد مشترك مردم راه آمدند و ديوان هاي شعر گواه اين همدردي و همسويي با مردم است. او به ايسنا گفت: مي توانيم 
بگوييم از آغاز شعر فارسي، ش��عر ايران، خصوصا غزل حافظ در زمانه خودش، تا به امروز كه ما به شعر نو رسيده ايم همگي با 

هر زباني به ستايش مهرباني برخاستند و غمي را كه بر دل مردم نشسته است تسكين دادند. 

بازارهنر

نمايشنامه»ووديآلن«بهنفعسيلزدگاناجراميشود
يك گروه نمايشي عوايد فروش سه روز خود 
را به مردمان سيل زده سيستان و بلوچستان 
اختصاص داد. اين روزها كه مردمان بعضي 
از استان ها همچون سيستان و بلوچستان و 
هرمزگان دچار مشكل سيل زدگي شده اند، 
تعدادي از هنرمندان سعي دارند به اشكال 
مختلف آنان را ياري كنند. برخي با انتشار 
مطلبي ي��ا تصويري در فض��اي مجازي، 

خواهان حمايت از اين مردم شده اند و برخي ديگر شماره 
حس��اب هايي را براي دريافت كمك هاي نقدي اعالم 
كرده اند. بعضي هم در حال جمع آوري اقالم مورد نياز 
هموطنان خود هستند. در اين بين گروه اجرايي نمايش 
»مرگ در مي زند« كه اين روزها روي صحنه اند، عوايد 
فروش سه شب خود را براي حمايت از هوطنان سيل زده 
اختصاص داده اند. متن اين نمايش نوش��ته وودي آلن 
است كه با كارگرداني شاهين رمضاني اجرا مي شود. اين 

اثر نمايشي، در تماشاخانه ايران تماشا روي 
صحنه است و گروه اجرايي آن تمام عوايد 
فروش روزهاي چهارش��نبه، پنجشنبه و 
جمعه 25، 26 و 27 دي ماه را براي كمك 
به استان سيستان و بلوچستان اختصاص 
داده اند.  در خالصه داستان اين نمايش آمده 
است: »مرگ، با صورتي سفيد و شنلي سياه، 
در نيمه هاي شبي وحشت آور، پاورچين 
پاورچين، در كوچه هاي تاريك حركت مي كند. خانه ها 
را يكي پس از ديگري رد كرده و به خانه مورد نظر نزديك 
مي شود. نه از در وارد مي شود و نه از پنجره. مرگ قصد 
دارد، صاحبخانه را غافلگير كند. صاحبخانه بدبختي به 
نام نات كه مرگ قصد گرفتن جانش را كرده اس��ت.« 
عارف قديمي و كارمانيا مير احمدي دو بازيگر اين نمايش 
هستند كه هر شب راس ساعت 19 و به مدت 40 دقيقه 

در سالن ايران تماشا روي صحنه مي رود.

تاريخنگاري

شاهرفت
بيست و ششم دي 1۳57 محمدرضا پهلوي آخرين شاه ايران، تهران را به مقصد آسوان 
مصر ترك كرد؛ سفري بي بازگشت كه خبر آن به سرعت در ايران و جهان پيچيد و 
خروج شاه تيتر درشت روزنامه هاي عصر تهران شد. او به همراه فرح ديبا همسر، سه 
فرزند از چهار فرزندش )وليعهد از چندين ماه پيش در اياالت متحده امريكا مشغول به 
تحصيل بود(، مادر همسرش و برخي از مقامات ارتش به فرودگاه رفت. صاحب منصبان 
ارشد ارتش، اعضاي شوراي سلطنت و شاپور بختيار نخست وزير براي بدرقه شاه در 
فرودگاه حضور يافتند. سرانجام پس از مدت كوتاهي هواپيماي نيروي هوايي به پرواز 
درآمد و ش��اه در اولين مرحله از سفر بدون بازگشت خود وارد آسوان مصر شد. شاه 
و همراهانش به هنگام ورود به مصر مورد اس��تقبال رسمي و تشريفاتي انور سادات 
رييس جمهور اين كشور قرار گرفتند و سادات، ميهمانان را به هتلي در يك جزيره 
مصنوعي در وسط رود نيل انتقال داد. با اعالم خبر خروج شاه از راديو تهران، جشن هاي 
عمومي سراس��ر كشور را فرا گرفت و مردم به خيابان ها ريختند. هزاران نفر در نقاط 
مختلف كشور اجتماع كرده و مجسمه هاي شاه را سرنگون كردند. رانندگان با روشن 
كردن چراغ اتومبيل هاي خود و مردم با پخش نقل و شيريني خروج آخرين شاه ايران 
را جشن گرفتند. پس از خروج شاه از كشور مردم در كوتاه ترين زمان ممكن، از طريق 
سازماندهي مساجد برقراري امنيت در بيشتر نقاط تهران را به عهده گرفتند و عماًل 
ارتش از جريان امور امنيتي خارج ش��د. در حالي كه بختيار و وابستگان دربار تاكيد 
داشتند كه اين سفري موقتي براي شاه خواهد بود اما انقالبيون گويي يقين داشتند 

كه شاه ديگر هرگز به كشور باز نخواهد گشت. هم زمان با خروج شاه، امام خميني در 
پيام مهمي خواستار حفظ نظم از سوي آحاد مردم در كشور شدند.  تيتر »شاه رفت« 
يكي از ماندگار ترين تيترهاي مطبوعات دوران انقالب 1۳57 است كه در 26 دي ماه 

در صفحه نخست روزنامه اطالعات نقش بست. 

»كوريوالنوس«مصطفيكوشكيبههندوستانميرود
نمايش »كوريوالنوس« تازه ترين توليد 
»تئاتر مس��تقل ته��ران« ب��راي اجرا در 
فس��تيوال »itfok« به هندوستان سفر 
مي كند. نماي��ش »كوريوالن��وس« كه 
تابستان امس��ال با طراحي و كارگرداني 
مصطفا كوشكي در »تئاتر مستقل تهران« 
 Amitesh به صحنه رف��ت، از س��وي
grover دبير فستيوال »itfok« براي 

حضور در دوازدهمين دوره اين رويداد دعوت ش��ده و 
به زودي راهي هندوس��تان مي شود. فستيوال امسال 
 Thrissur از ٢٠ تا ٢٩ ژانويه )از ۳0 دي ماه( در شهر
از ايالت kerala برگزار مي ش��ود و ط��ي آن ٦ گروه 
داخلي، ٦ اجرا به زبان ماالياالم )از جمله22 زبان موجود 
در هندوس��تان كه به ويژه در ايالت جنوبي كراال مورد 
استفاده قرار مي گيرد( در كنار ٧ گروه بين المللي آثار 
خود را به صحنه مي برند كه نام نمايش »كوريوالنوس« 
نيز در ميان 7 اجراي بين المللي دعوت شده قرار دارد. 
براساس جدول زمان بندي، گروه ايراني روزهاي ٢٢ و 
٢٣ ژانويه )٢ و٣ بهمن( ساعت ١٦ روي صحنه خواهد 

رفت. »itfok« از جمله فس��تيوال هاي 
مهم تئاتر در آسيا است كه هر سال عالوه 
بر دعوت از گروه هاي نمايش��ي خارجي، 
مديران كمپاني هاي معتبر تئاتري جهان 
را نيز به هندوستان فرامي خواند. در اولين 
حضور بين المللي نمايش »كوريوالنوس« 
مصطفا كوش��كي، ريحانه رنجبر، يزدان 
دارابي، شكيال سماواتي، سحر عبدالملكي، 
سحر س��الك، هديه بختياري، س��هيال كمري، ملينا 
رحماني، حميد عاشوري، مهام شريفي، ارمينا ضياءنور، 
محمدامين لطفي به ايفاي نقش مي پردازند. از ديگر 
عوامل نمايش مي توان به گروه نويس��ندگان: احسان 
رضواني و سحر سالك، سرپرست نويسندگان: مصطفا 
كوشكي، موسيقي: علي سينا رضانيا، طراح گرافيك: 
مهدي دوايي، طراح لباس: هستي حسيني )اجراهاي 
خارج از كش��ور( و ندا نصر )طراح لباس اجراي ايران(، 
طراح نور: حس��ن محمدي و امور بين الملل: ش��ادي 
آزموده اشاره كرد. همچنين برنامه تور اروپاي نمايش 

»كوريوالنوس« نيز به زودي اعالم مي شود.

»شبهرتامولر«برگزارميشود
»ش��ب هرتا مولر« نويسنده آلماني زبان 
در تهران برگزار مي شود. در اين نشست 
فاطمه خداكرمي، مهرداد وثوقي، گلبرگ 
برزين، علي دهباش��ي، فرزان��ه قوجلو و 
اس��داهلل امرايي از ويژگي ه��اي آثار هرتا 
مولر س��خن مي گويند، فيلمي از يكي از 
گفت وگوهاي بي ش��مار مولر هم پخش 
مي ش��ود. رونمايي از ش��ماره 21 مجله 

كاروان مهر كه به هرتا مول��ر اختصاص يافته از ديگر 
بخش هاي اين شب خواهد بود. در خبر برگزاري اين 
نشست  آمده است: »نويسندگاني كه روايتگر هراس 
و دله��ره زندگي به زي��ر چكمه ه��اي ديكتاتوري اند 
همچن��ان در كانون توجه قرار دارن��د. هرتا مولر يكي 

از اين نويس��ندگان اس��ت. اين نويسنده 
آلماني زبان رومانيايي تبار در 195۳ در 
يكي از روس��تاهاي روماني به دنيا آمد و 
ديكتاتوري نيكوالي چائوشسكو را تجربه 
كرد. آثار مولر افشاگر سختي هاي زندگي 
در حكومت ديكتاتوري چائوشسكوست. 
آثار هرتا مولر، ش��عر و نث��ر، عميقًا متأثر 
از تجربه عميقي اس��ت ك��ه او در نظامي 
ديكتاتور و ترس دولتي از سر گذرانده. يكي از جوايزي 
كه به مولر تعلق گرفت، جايزه فرانتس كافكا در 1999 
بود. رم��ان »قرار مالقات« او را با قصر و محاكمه كافكا 
مقايسه كرده اند.« اين نشست روز شنبه، 2۸ دي ماه، از 

ساعت 17 در باغ كتاب تهران برگزار مي شود.

»همهدزدهاكهدزدنيستند«بهنوفللوشاتوميرود
نمايش »همه دزدها كه دزد نيستند« به 
نويسندگى داريوفو و كارگردانى محمدرضا 
جمال از ابتداي بهمن در عمارت نوفل لوشاتو 
روي صحنه مي رود. »همه دزدها كه دزد 
نيستند« به نويسندگى داريوفو با ترجمه اي 
از جمشيد كاوياني و كارگردانى محمدرضا 
جمال از 1 بهمن ساعت 19:45 در سالن 
شماره ٢ عمارت نوفل لوشاتو روى صحنه 

خواه��د رفت و بليت فروش��ى اين نمايش در س��ايت 
تيوال آغاز ش��ده اس��ت. نمايش »همه دزدها كه دزد 
نيستند« درباره دزدي است كه وارد خانه معاون شهردار 
مي شود، در همين حين معاون با جوليا معشوقه پنهاني 
خودش به خانه مي آيد و دزد در ساعت پاندولي پنهان 

مي شود. دامون بستاك، اسداهلل پورحمزه، 
حوري كاظميها، حميدرضا شباهنگ فرد، 
سوگل س��يدصدر، فاطمه نوروزي، جواد 
كماني، محمدعلي امي��ن در اين نمايش 
ايفاي نق��ش مي كنند. س��اير عوامل اين 
نمايش عبارت اند از: تهيه كننده: حميدرضا 
شباهنگ فرد، دستيار كارگردان و برنامه ريز: 
دامون بستاك، اسپانسر تبليغاتي: شركت 
مسافرتي سفرخوب، حامي معنوي: آكادمي هنرهاي 
اجرايي افرا، مش��اور كارگردان: شيرين سپهراد، مشاور 
روانشناسي: متين نظري، مدير اجرايي: محمدحسين 
سكوت، مدير توليد: طاهره جمال، منشي صحنه: نازنين 

فشي، مشاور رسانه و تبليغات: مريم رودباراني و... 

میراثنامه

برفبخشيازگنبدشيخلطفاهللراسفيدنكرد!
برفي ك��ه به تازگي در اصفه��ان باري��ده، روي بخش 
مرمت شده گنبد مس��جد شيخ لطف اهلل ننشست. اين 
تصويري بود كه در چند روز اخير پس از بارش برف در 
استان اصفهان بين تصاوير كاربران فضاهاي مجازي و 
رسانه ها منتشر شده بود و تعجب كاربران را برانگيخت. 
هر چند يكي از كارمندان روابط عمومي وزارت ميراث 
فرهنگي، تصوير منتش��ر شده از گنبد شيخ لطف اهلل را 
فتوشاپ و غيرحرفه اي دانست، اما تصاوير ديگر از زواياي 
مختلف نش��ان مي دهد كه اين تصوير نه تنها فتوشاپ 
نيست بلكه تصويري واقعي از اثريك مرمت پر از سوال 
و جنجال است. مرمتي كه چند وقت پيش انجام شده 
بود و دقيقا همين بخش از گنب��د را با رنگي متفاوت از 
بخش هاي ديگر به نمايان گذاش��ت. مرمت انجام شده 
از ديد مسووالن مرتبط با ميراث فرهنگي در وزارتخانه 
مذكور تأييد شده بود و از ديد كارشناسان خارج از اين 
وزارتخانه رد مي شد. تا اينكه حاال در روزهايي كه برف 
گنبد را سفيدپوش كرده، مي شود اثر مرمت ها را مالحظه 
كرد. كارشناسان مرتبط با موضوع مرمت آثار تاريخي نظر 
متفاوتي در اين باره اعالم كرده اند. حبيب مشكين فام فرد 
پژوهش��گر عايق هاي رطوبتي نانو گفته است شايد از 
عايق هاي رطوبتي نانو يا پوشش هاي آب گريز استفاده 
ش��ده باش��د كه در اين صورت براي نانو مواد، تفاوتي 
نمي كند آجر جديد يا قديمي باشد و در هر صورت تأثير 
آب گريزي خود را خواهد گذاشت اما موضوع اين است 
كه االن در سطح مرمت شده، حتي روي لعاب كاشي ها 
نيز مات است، درحالي كه مواد نانو سطح لعاب كاشي 
را به اين صورت كه مش��اهده مي شود، كدر نمي كند و 
بنابراين عايق هاي رطوبتي نانو عامل مات و كدرشدن 
كاشي نيست ولي با توجه به تركيب هاي مختلف موجود 
در بازار، ممكن است سطح رنگ سطح آجر را هم تغيير 
دهد. حسين رايتي مقدم از مرمت گران با سابقه هم در 
گفت وگو با خبرنگار مهر اين موضوع را رد كرد و گفت: 

استفاده از نانو، با هر مزيتي كه ممكن است داشته باشد، 
مورد تأييد نيست. چون نانو اثر موقت دارد و مرتب بايد 
تكرار شود پس تاثيرش مناس��ب نيست. مهم تر آنكه 
بايد 50 سال بگذرد تا بفهميم چه تأثيري داشته است. 
بنابراين چنين آزمايش هايي را نمي توان روي آثار جهاني 
انجام داد. محمدحسن محبعلي استاد پيشكسوت مرمت 
و مشاور عالي پروژه گنبد شيخ لطف اهلل نيز كه به تازگي 
از اين گنبد بازديد كرده، به مهر گفت: اينكه برف روي 
اين بخش از گنبد ننشسته خيلي عجيب است. احتماال 
زيرسازي انجام ش��ده، اشتباه است چون متوجه شدم 
كاش��ي ها بعد از مرم��ت بلند ش��ده اند. در صورتي كه 
كاشي ها سالم هس��تند. احتمااًل از نانو يا مواد شوينده 
يا الكل 10 درصد يا بنزين و نفت و شايد هم نمك براي 
تميز كردن كاشي ها استفاده شده و اين مواد هستند كه 
باعث شده اند برف روي كاشي نماند. او گفت: اينكه برف 
روي گنبد نباشد شايد اتفاق خوبي است ولي بايد علت 
را پيدا ك��رد. اگر اين مواد يا اقدامات ديگر مرمتي باعث 

جلوگيري از تنفس بنا شده باشد يا به مرور زمان آسيب 
بزند، اشتباه بزرگي است و بايد آن را حل كرد. چون اين 
مصالح بايد بتوانند رطوبت را پس بزنند؛ نه اينكه حفظ 
كنند. اين اس��تاد مرمت درباره تغيير رنگ بخش هاي 
مرمت شده نسبت به بقيه بخش هاي گنبد نيز گفت: در 
طول سال هاي زياد، آلودگي روي كاشي ها و آجرهاي 
گنبد نشسته است. مرمت گران كاشي هاي اين بخش را 
تميز كرده اند و اين آلودگي حذف شده است. برخي تصور 
كردند كه كاشي ها يا جديد هستند يا از مصالحي استفاده 
شده كه اين تغيير رنگ را به وجود آورده است. در صورتي 
كه اين طور نيست. محبعلي گفت: من به عنوان مشاور 
عالي انتخاب شدم و به رييس پايگاه ميراث نقش جهان 
گفتم كه بايد چند گمانه در اين بخش بزنيد تا متوجه 
شويد چرا كاشي ها برآمده اند تا علت آن را در زيرسازي ها 
پيدا كنيم. بايد داربست ها را به اين منظور دوباره وصل 
كنند. اكنون دو ترك از 16 ترك گنبد مرمت شده است. 
و اميدوارم برخي بدسليقگي ها در ادامه كار ايجاد نشود.

ايستگاه

انتقادبهاظهاراتاسكاري
نويسندهمشهور

»اسپايكلي«رييسداوران
جشنوارهفيلمكن۲۰۲۰شد

»اس��تفن  اظه��ارات 
كينگ« نويسنده مشهور 
امريكايي درباره انتخاب 
نامزدهاي اسكار 2020 
ب��ا انتق��ادات چهره هاي 
سرشناس هاليوود مواجه 
شد. به گزارش گاردين، 
پس از آنكه جوايز اسكار 

در معرفي نامزده��اي نود و دومين دوره اين جايزه 
سينمايي كارگردانان زن و هنرمندان رنگين پوست 
را ناديده گرفت، اين موضوع مورد انتقادات بسياري 
قرار گرفت. در اين بين »اس��تفن كينگ« موضع 
متفاوتي را در پيش گرفت. نويسنده »درخشش«، 
»آن« و »رس��تگاري در شائوش��نگ«، صبح روز 
سه شنبه درباره سه شاخه جوايز اسكار يعني شاخه 
بهتري��ن فيلم، بهترين فيلم نام��ه اصلي و بهترين 
فيلم نامه اقتباس��ي كه درآن ها حق انتخاب نامزد 
دارد اظهارنظ��ر كرد. »كين��گ« در اين باره گفت 
جنسيت و رنگين پوست بودن نكته اي نيست كه 
او به عنوان يكي از اعضاي آكادمي حين راي دادن 
براي نامزدها ب��ه آن توجه كند. اين نويس��نده در 
صفحه توييتر خود نوشت: »من هيچ گاه جنسيت و 
رنگين پوست بودن را در حوزه هنر به عنوان يكي از 
عوامل تعيين كننده در نظر نمي گيرم. تنها كيفيت 
برايم اهميت دارد. فكر مي كنم هر بينشي جز اين 
نادرست خواهد بود.« چهره هاي برجسته هاليوود 
و نويسنده هاي نامدار بس��ياري با استناد به اينكه 
اظهارت »كينگ« طرز فكر بي ارتباط بودن كيفيت 
و تنوع نژادي و جنسيتي را بار ديگر مطرح مي كند، 
توئيت اين نويسنده را مورد انتقاد قرار دادند. »ايوا 
دوورني« كارگردان امريكايي در واكنش به اظهارات 
اخير »كينگ« در صفحه توييتر خود نوشت: »وقتي 
صبح از خواب بلند مي شوي و سعي مي كني به تلفن 
همرات براي چك كردن  آن چه در جهان مي گذرد، 
دسترس��ي پيداكني، توييت فردي را مي بيني كه 
همواره او را س��تايش كردي اما محتوي آن آنقدر 
جاهالنه و پيش پاافتاده است كه مي خواهي دوباره 

به رختخوابت بازگردي.« 

و  ن  ا د گ����ر ر ك��ا
فيلمنامه نوي��س برنده 
اسكار به عنوان نخستين 
امريكاي��ي آفريقايي تبار 
رياس��ت داوران بخ��ش 
مسابقه اصلي جشنواره 
فيل��م ك��ن را برعه��ده 
مي گي��رد. به گ��زارش 

ورايتي، مسووالن جشنواره فيلم كن اعالم كردند 
اسپايك لي كارگردان و فيلمنامه نويس امريكايي 
رياست هيات داوران بخش مسابقه اصلي هفتاد و 
سومين دوره اين جشنواره را برعهده خواهد داشت. 
اي��ن كارگردان نام خود را به اي��ن ترتيب به عنوان 
نخستين امريكايي آفريقايي تبار در اين سمت ثبت 
كرد. لي از سابقه س��ال ها حضور در جشنواره كن 
برخوردار است و نخستين بار سال 19۸6 با فيلم »او 
آن را خواهد داشت« در بخش 2 هفته كارگردانان 
برنده جايزه شد. »كار درست را انجام بده« در سال 
19۸9 فيلم ديگر لي به بخش مسابقه كن راه يافت 
و در اين مدت 7 فيلم وي در كن حضور يافت. تريلر 
»كو كالكس كالن سياه پوست« جديدترين فيلم 
وي س��ال پيش در اين رويداد سينمايي به نمايش 
درآمد و جاي��زه بزرگ كن را برد. اين فيلم موفق به 
كسب جايزه اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسي شد. 
س��ال پيش آلخاندرو گونزالس ايناريتو كارگردان 

مكزيكي در اين سمت جاي داشت.

هافبكمدنظراستقاللدرتستهايپزشكيردشد

نيمقرنآهوحسرت

هافبك نيجريه اي - استراليايي مدنظر 
استقالل نتوانست تست هاي پزشكي 
اين باش��گاه را با موفقيت پش��ت سر 
بگذارد. برن��ي ايبيني، هافبك مهاجم 27 س��اله 
نيجريه اي - اس��تراليايي مدنظر باشگاه استقالل 
دوش��نبه اين هفته براي انجام تست هاي پزشكي 
وارد ايران ش��د تا پس از تاييد در اين تس��ت ها با 
آبي هاي پايتخت قراردادش را امضا كند. با اين حال 
پس از اينكه نتايج تست هاي پزشكي برني ايبيني 
ديروز، چهارش��نبه، به مسووالن باشگاه استقالل 
اعالم شد، مشخص شد كه اين بازيكن از ناحيه مچ 
پا دچار مصدوميتي قديمي است و به همين دليل 
باشگاه اس��تقالل از به خدمت گرفتن اين بازيكن 
منصرف شد. بهرام اميري، معاون اجرايي باشگاه 

استقالل اين خبر را تاييد كرد.

تيم ملي اميد با وجود برتري مقابل چين، به علت تفاضل 
گل كم تر از صعود به مرحله بعد انتخابي المپيك بازماند 
و روياي رسيدن به اين مسابقات 4۸ ساله شد. تيم ملي 
اميد ايران در آخرين ديدارش در انتخابي المپيك در 
تايلند، از ساعت 1۳:45 به مصاف تيم ملي چين رفت 
كه اين بازي با نتيجه يك بر صفر به نفع تيم ملي ايران 
تمام شد. اميد نورافكن در دقيقه ۸7 از روي نقطه پنالتي 
تك گل شاگردان استيلي را به ثمر رساند. در حالي كه 
كره جنوبي در بازي مستقيم با ازبكستان با حساب دو 
بر يك به پيروزي رسيد و ايران كافي بود دو گل به چين 
بزند و به المپيك برود، شاگردان استيلي نتوانستند اين 
كار را انجام دهند. با اين نتيجه تيم ملي ايران 4 امتيازي 
ش��د و به علت تفاضل گل كم تر در رده سوم گروهش 
قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفي انتخابي المپيك 
بازماند و در نهايت نتوانست راهي المپيك توكيو شود. با 
اين حساب شمار سال هاي حسرت بار فوتبال در حضور 
در المپيك به 4۸ سال افزايش يافت و چه بسا در صورت 
اعمال تغييراتي در المپيك 2024 و حذف فوتبال از 
اين مسابقات، اين حس��رت ابدي شود.  تيم هاي كره 

جنوبي و ازبكستان موفق به صعود به المپيك شدند.  
بازكنان ايران در ديدار دي��روز با چين، در دقيقه دوم 
بازي موقعيت خطرناكي روي دروازه چين خلق كردند 
كه جعفر سلماني از پاس خوب صيادمنش بهره نبرد 
و توپ را از داخل محوطه شش قدم به بدن دروازه بان 
چين كوبيد و در ادامه توپ از منطقه خطر دور شد. يكي 
از جدي ترين موقعيت هاي ايران در دقيقه 12 ايجاد شد 
كه سانتر شجاعي روي سر صيادمنش نشست اما ضربه 
سر او كه به وس��ط دروازه زده شد به سينه دروازه بان 
برخورد كرد. دقايقي بعد صيادمنش در داخل محوطه 

جريمه صاحب موقعيت گل شد كه ضربه اين بازيكن 
با واكنش خوب دروازه بان حريف به كرنر رفت و ضربه 
كرنر هم ثمري نداشت.  با آغاز نيمه دوم، حميد استيلي 
تغييراتي را در تيمش ايجاد كرد تا جلوي فرصت سوزي  
تيم ملي ايران را بگيرد. با اين حال كماكان خط حمله 
ايران قدر فرصت هايش را ندانست و موقعيت ها يكي 
پس از ديگري از دست رفت. در ادامه چين با استفاده از 
جاي خالي بازيكنان ايران در خط دفاعي، چند موقعيت 
گل را ايج��اد كرد كه در دقيقه 65 ضربه بازيكن چين 
به تيرك دروازه فرعباسي برخورد كرد تا دروازه ايران 
بس��ته بماند. در دقيقه ۸4، داور خطاي بازيكن چين 
روي مهدي قائدي را به سود ايران پنالتي گرفت. اميد 
نورافكن پشت ضربه پنالتي قرار گرفت و در دقيقه ۸7 
گل نخست ايران را وارد دروازه چين كرد تا اميدهاي 
تيم ملي زنده ش��ود. داور پنج دقيقه وقت اضافه اعالم 
كرد. مهدي قائدي در دقيقه 2+90 در محوطه هجده 
قدم در مقابل دروازه خالي چين قرار گرفت كه ضربه 
س��ر او در داخل چارچوب نبود و آه و حس��رت را براي 

ايران به دنبال داشت. 

ورزشي
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