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با توجه ب��ه اهميت طرح ه��اي اصالحي ب��راي بهبود 
ش��اخص هاي حقوق��ي و قضايي رييس ق��وه قضاييه 
مي گويد: »ما به قوه قضاييه قوي مي انديش��يم نه قوه 
قضاييه بزرگ.« به گزارش قوه قضاييه حجت االس��الم 
سيدابراهيم رييسي در نشست هم انديشي شوراي عالي 
قوه قضاييه با نهادهاي مردمي با موضوع »آيين رونمايي 
و ابالغ دس��تورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي 
مردمي قوه قضاييه« اظهار كرد: شما مي دانيد كه انقالب 
اسالمي ما مبتني بر خواست و اراده و راي مردم است. از 
افتخارات نظام اين است كه خواست و مشاركت مردم 
جزو اساسي ترين محورهاي حركت در اين نظام است 
و هر جا كه مردم حضور داشتند كارها پيش رفته است. 
حضور مردم در ۲۲ بهمن پشتوانه جدي به حركت نظام 
و مسووالن مي دهد و جلوه اي از خواس��ت مردم براي 
تداوم نظام و انقالب اس��ت. توجه به اينكه مردم امروز 
آنچه مي خواستند بايد تحقق يابد بس��يار مهم است. 
رييسي تصريح كرد: در قانون اساس��ي و هم در قوانين 
موضوعه و هم در قانون آيين دادرس��ي كيفري و قانون 
مجازات اسالمي و غيره بيش از ۳۰ مورد صراحت قانوني 
داريم كه به مشاركت هاي عمومي و نقش دادن به مردم 
پرداخته است وي افزود: دس��تگاه قضايي ما را موظف 
كرده كه به مردم نقش دهيم و در حكمي كه مقام معظم 
رهبري به بنده داد مردمي بودن و نگاه به مردم است و 
تكاليف ما در اين دوره اس��ت. طبيعي است كه مردمي 
بودن و توجه به مردم با سخن نمي شود و بايد حوزه اقدام 
و عمل را تعريف كرد و بايد زمينه ميدان دادن در عمل 
و اقدام را آم��اده كرد. وي افزود: م��ا به قوه قضاييه قوي 
مي انديشيم نه قوه قضاييه بزرگ. قوه قضاييه قوي آن 
است كه اجراي حق كند و بتواند نگاه مردم را در فرآيند 
دادرسي همراه داشته باشد. اين كار يك حركت دو سويه 
نياز دارد؛ يعني هم بايد قوه قضاييه نگاهش به حمايت 
مردم و مشاركت آنها باش��د و هم مردم اين باور و اراده 
قوي را در عمل و اجرا داش��ته باش��ند. رييسي تصريح 
كرد: براي آزادي بس��ياري از زندانيان كمك هاي مالي 
از س��وي مردم جمع آوري مي شود. در بخش ديه مردم 
براي گلريزان پول جمع مي كنند اما آيا تمام نقش مردم 
پول دادن اس��ت؟ براي بازسازي ش��خصيت زنداني و 

بازپروري زندانيان نقش مردم كجاست؟ بايد مجموعه 
خيرخواهي كه بتواند زندگي فرد زنداني را متحول كند 
و هدفش بازاجتماعي و تحول باشد را ايجاد كنيم. اينكه 
رهبر كبير انقالب فرموده اند زندان ها بايد دانشگاه شوند 
يك شعار نيست و امكان دست يافتن به آن وجود دارد. 
لذا يك بخش از نگاه مردم به زندانيان كمك هاي مالي 
است و از سوي ديگر قوه قضاييه فقط وظيفه سزادهي 
به زنداني را ندارد بلكه عالوه بر آن بايد احسان را جاري 
كند و بازاجتماعي كردن و رفع آسيب هاي اجتماعي در 
اين ميان مهم است. نگاه هاي بعد از حكم دادن بايد به 
گونه اي باشد كه تا حدي آسيب ها كم شود؛ البته علل 
ايجاد جرم ها متفاوت است اما اگر نقش مردم را درست 
تعريف كنيم به نظر مي توان در مساله امروز و اساسي ما 
كمك كننده باشد. رييسي تاكيد كرد: شاخص امروز، 
همدلي است كه بايد با مردم كار مش��تركي انجام داد 
و پيامد آن اعتمادس��ازي در جامعه است و قوه قضاييه 
در تراز خواهد بود. وي با اش��اره به دس��تورالعمل نحوه 
مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه گفت: 
اين دس��تورالعمل يكي از گام هاي مثبتي اس��ت كه 
بيش از ۳۰ جلسه صاحبنظران روي آن وقت گذاشتند 
تا بتوانند قانونمند به مش��اركت م��ردم نقش بدهند. 
مسووليت هاي قوه قضاييه با مشاركت نخبگان مي تواند 
از حوزه سياست هاي راهبردي، دادرسي، پيشگيري از 
جرم گرفته تا بازاجتماعي كردن ش��خصيت زندانيان، 
تغيير، پيشگيري و آسيب شناس��ي نقش هايي را براي 
مش��اركت مردم تعيين كرد و كاماًل مي ت��وان آن را به 
صورت دقيق تعريف ك��رد. وي افزود: نهادهاي مردمي 
در دادن آموزش هاي حقوقي پيشگيرانه مي توانند در 
بسياري از پرونده ها موثر باشند. به طور مثال در حفظ 
حقوق عامه مي توان از نقش مردم استفاده كرد و نقش 
اين نهادهاي مردمي را در كاهش ورودي پرونده ها به قوه 
قضاييه با افزايش صلح و سازش در پيش گرفت. سازوكار 
جديدي در بحث نهاد داوري، ميانجي گري و ش��وراي 
حل اختالف در دستگاه قضا ايجاد ش��ده و در گام دوم 
حركت انقالب، نقش مش��اركت هاي مردمي در عموم 
كارها را مي توان تعريف كرد و مقدمات آن اكنون آماده 

شده است.

رييس دستگاه قضا:
به قوه قضاييه قوي مي انديشيم نه قوه قضاييه بزرگ

احمداشتياقي|
تحليلگربازارسرمايه|

رشد بازار سرمايه در هفته هاي اخير تداوم يافته و همين امر 
بسياري را مجاب كرده كه بورس و فرابورس در شرايطي 
حبابي به سر مي برند. اين ادعا اگرچه تماما غلط نيست، 
با اين حال خالي از توجه كافي به ماهيت بازار س��رمايه و 
تفاوت ذاتي آن با س��اير بازارها نظير طال و سكه است. در 
حالي كه در بيشتر بازارها دارايي هاي مورد معامله در عمل 
از تنوع چنداني برخوردار نيستند، در بازار هاي سهام شاهد 
آن هس��تيم كه بعضا چند هزار نماد معامالتي روزانه در 
حال داد و ستد است. از اين رو نمي توان در زمان تجربه يك 
دوره پر رونق و پس از آنكه نشانه هايي از شكل گيري حباب 
در برخي از سهم ها را شاهد بوديم، به راحتي راي به حبابي 

بودن كل بازار بدهيم. 
در روزهاي گذشته شاهد آن بوده ايم كه هجوم نقدينگي 
به معامالت بازار بسياري را بر آن داشته به راحتي از حبابي 
بودن كليت بازار سخن بگويند. اين در حالي است كه بازار 
سرمايه در برگيرنده نمادهاي بس��ياري است كه بخش 
مهمي از آنها به دليل وزن س��نگيني ك��ه دارند تاكنون 
همپاي ساير نمادها، به خصوص نمادهاي كوچك رشدي 
شارپي را تجربه نكرده اند. همين امر دليلي شده تا در حالي 
كه اغلب نمادهاي ب��ازار از لحاظ تع��دادي در حباب فرو 
بروند، با اين حال اغلب نماده��اي دالري به خصوص آنها 
كه در صنايعي مانند فلزي- معدني و پتروپااليشي فعال 

هستند همچنان ارزنده باقي بمانند. 
در چند روز گذشته تغيير روند روزانه معامالت در برخي از 
نمادها و تغيير يك باره صف هاي خريد به صف هاي فروش 
سبب شده بسياري، بازار را براي يك حركت هيجاني آماده 
بدانند. اين در حالي است كه چنانچه تغيير جهت قيمت ها 
در نمادهاي ياد شده به دليل وجود حباب و آمادگي براي 
سقوطي هيجاني بود بايد به ساير نمادها تسري مي يافت و 
كليت بازار را همانند آنچه پيشتر شاهد بوديم، قرمزپوش 
مي كرد. با اين حال آنچ��ه در عم��ل رخ داده جابه جايي 
نقدينگي از صنعت يا نماد به صنعت يا نمادي ديگر است. 
در اين ميان طبيعي اس��ت كه وجود بس��تر معامالت 
آنالين و عدم اطمينان كافي برخي از سهامداران نسبت 
به سهام نگهداري شده، سنگيني عرضه در نمادهاي ياد 

شده را بيشتر كند.
البته نبايد اي��ن نكته را نيز از نظر دور داش��ت كه رش��د 
قيمت ها در س��ال جاري به خص��وص در دو م��اه  اخير 
ش��رايطي را فراهم آورده كه به موجب آن ممكن اس��ت 
نگهداري بيشتر سهام نسبت به تقبل ريسك افت قيمت 

براي بسياري ديگر منطقي نباشد. بنابراين طبيعي است 
كه اين بخش از س��رمايه گذاران پس از اف��ت قيمت در 
معامالت روزانه درصدد نقد كردن سهام خود و شناسايي 

سود برآيند. 
در دو روز اخير اقبال بازار به گروه هايي نظير ش��يميايي و 
فلزي به خوبي نش��انگر آن بود كه ب��ازار همچنان برخي 
از صنايع را ارزن��ده مي يابد و در نظر دارد تا با س��نجيدن 
شرايط آنها همچنان به تداوم سرمايه گذاري در آنها اقدام 
كند. همين امر سبب مي ش��ود تا با افت قيمت برخي از 
نمادها سهامداران اين گروه ها براي جا نماندن از سود، به 

خريداران نمادهاي از اين دست بدل شوند. 
اما اگر از اتفاقات اين چند روز بگذريم و بخواهيم با نگاهي 
عميق تر ريسك هاي پيش روي بازار را مورد بررسي قرار 
دهيم توجه به برخي مولفه هاي مش��رف بر بازار س��هام 
ض��روري خواهد بود. در ح��ال حاضر اين بي��م در برخي 
از س��هامداران وجود دارد كه افت قيمت ناش��ي از شيوع 
ويروس كروناي جديد كه توانست قيمت كاالهاي اساسي 
در بازارهاي جهاني را تحت تاثي��ر قرار دهد، با انعكاس در 
گزارش هاي عملكرد بهمن ماه تاثي��ري مخرب بگذارد و 
نمادهاي دالري بازار به خصوص آنها كه س��ود خود را در 
اين بازارها به دست مي آورند، دستخوش افت قيمت كند. 
در بررسي فروضي از اين دست بايد توجه داشت كه قيمت 
كاالهاي اساسي طي دو هفته اخيردر حال افزايش است و 
از سوي ديگر به دليل عملكرد خوب بانك مركزي قيمت 
دالر در س��امانه نيمايي تا 1۳ هزار و ۲۰۰ تومان افزايش 
يافته اس��ت، اين دو عامل در كنار رونق معامالت بورس 
كاال و افزايش قيمت در اين بستر شرايطي را پديد آورده 
كه جاي نگراني چنداني در بحث س��ودآوري شركت ها 

وجود نداشته باشد.
به نظر مي رسد كه بورس تهران با وضعيتي رو به رو است 
كه به دليل وجود مح��رك دالر و قيمت ه��اي جهاني از 
توانايي رشد بيشتر نيز برخوردار است و حتي اين وضعيت 
مي تواند به جابه جايي پايدار نقدينگ��ي از نمادهاي غير 
ارزنده به نمادهايي بشود كه با توجه به مولفه هاي بنيادي 
همچنان ارزنده هستند. در صورتي كه مسووالن شرايطي 
را فراهم كنند كه حمايت دولت به جهت دهي سرمايه هاي 
تازه وارد در صنايع بنيادي منتهي شود، شايد جاي نگراني 
خاصي از بابت س��قوط تند و تيز قيمت ها وجود نداشته 
باشد. اين مهم اگر با عرضه هاي اوليه نيز همزمان شود در 
نهايت مي توان اطمينان حاصل كرد كه از ورود نقدينگي به 
بورس در جهت تامين مالي شركت ها و افزايش عمق بازار 

نيز استفاده الزم به عمل آمده است.

خطر حباب در بورس چقدر جدي است
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

خطر حباب در بورس 
چقدر جدي است

احمداشتياقي|
رشد بازار س��رمايه در هفته هاي اخير تداوم يافته 
و همين امر بس��ياري را مجاب كرده كه بورس و 
فرابورس در ش��رايطي حبابي به سر مي برند. اين 
ادعا اگرچه تماما غلط نيست، با اين حال خالي از 
توجه كافي به ماهيت بازار س��رمايه و تفاوت ذاتي 
آن با ساير بازارها نظير طال و سكه است. در حالي 
كه در بيش��تر بازاره��ا دارايي هاي م��ورد معامله 
در عمل از تن��وع چنداني برخوردار نيس��تند، در 
بازار هاي سهام شاهد آن هس��تيم كه بعضا چند 
هزار نماد معامالتي روزانه در حال داد و ستد است. 
از اين رو نمي توان در زمان تجربه يك دوره پر رونق 
و پس از آنكه نشانه هايي از شكل گيري حباب در 
برخي از سهم ها را شاهد بوديم، به راحتي راي به 
حبابي بودن كل بازار بدهيم.  در روزهاي گذشته 
شاهد آن بوده ايم كه هجوم نقدينگي به معامالت 

بازار بسياري را بر آن داشته...

 صفحه 4 

بانك و بيمه

تحوالت بازار ارز همزمان 
با نشست »اف اي تي اف«

روز دوش��نبه ۲8 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني 
هر اونس طال 1581 دالر معامله ش��د كه نس��بت 
به هفته قبل از آن كاهش ۳ دالري داش��ته و با اين 
نرخ ها در مسير ثبات نسبي قراردارد. در بازار آزاد و 
معامالت نقدي نيز قيمت دالر ب��ه 14۲8۰ تومان 
افزايش يافت كه نشان دهنده تداوم رشد نرخ دالر در 
هفته هاي اخير متاثر از اخبار پايان مهلت » اف اي تي 
اف« بوده و از 1۳4۰۰ در دو هفته پيش به 14۲8۰ 

رسيده و حدود 9۰۰ تومان افزايش نشان مي دهد. 

مسكن

 بازتاب تورم عمومي
در نرخ رشد مسكن

شهالروشني|
بر اس��اس آم��ار مركز آم��ار ايران جزييات رش��د 
اقتصادي ٩ ماه سال ١٣٩٨ و فصل پاييز سال جاري 
نشان مي دهد ميزان محصول ناخالص داخلي به 
قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در 9 ماه  اول سال ١٣٩٨، 
به حدود ٥٠٠ هزار ميليارد تومان )با نفت( و ٤٣٠ 
هزار ميليارد تومان )بدون نفت( و رش��د اقتصادي 
٩ ماه س��ال جاري )بدون نفت( نسبت به دو فصل 
قبل بهبود يافته و به عدد صف��ر درصد و در فصل 
پاييز سال ١٣٩٨ به عدد مثبت ٠,٩ درصد رسيده 
اس��ت. همچنين رش��د اقتصادي در ٩ ماه  سال 
١٣٩٨، در گروه كش��اورزي، مثبت ٣.٢ درصد، در 
گروه صنايع و معادن )بدون نفت( مثبت ٢ درصد، 
خدمات منفي ٠.٢ درصد و بخش ساختمان مثبت 
٩.٦ درصد بوده است. اين در حالي است كه برخي 
كارشناسان معتقدند  بازار ساختمان طي سال هاي 

اخير با ركود عميقي روبه رو شده و ...
9

 صفحه 12 

» تعادل« در گفت و گو با كارشناسان بررسي مي كند

گزارش »تعادل« از قاچاق معكوس دارو به كشورهاي همسايه

راه هاي پيش روي ايران 
در عصر پسا نفتي

قاچاق داروهاي وارداتي به خارج

دولت

 معاون سياس��ي وزير كش��ور گفت: با توجه به 
م��واد ۷ و 8 قانون ش��فافيت مال��ي انتخابات، 
گزارش افتتاح حس��اب نامزدها چهارش��نبه- 
۳۰ بهمن- اراي��ه و موارد پيگيري مي ش��ود. 
جمال عرف روز دوش��نبه در حاش��يه جلسه 
ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي كشور 
در جمع خبرنگاران درباره جلس��ه اخير ستاد 
اظهار داش��ت: در اين جلسه گزارش��ي درباره 
چگونگي فراهم كردن تسهيالت حضور مردم 
در انتخابات ارايه ش��د. دس��تگاه هاي ذي ربط 
هم قول مساعد دادند كه كار خود را به درستي 
انجام دهند. رييس س��تاد انتخابات كش��ور با 
اشاره به آمارهاي ارايه شده ابراز اميدواري كرد 
كه س��قف مش��اركت در انتخابات دوم اسفند 
تحقق يابد و افزود: همچني��ن درباره مباحث 
تبليغاتي مسائلي مطرح شد مبني براينكه ماده 
1۲ قانون ش��فافيت، ماده 5۷ قانون انتخابات 
مجلس را نقض ك��رده ولي همچن��ان به ماده 
۶5 مكرر قانون انتخابات اس��تناد كرده است. 
عرف ادامه داد: بايد هم نامزدها و هم هواداران 
دقت كنند تخلفاتي صورت نگيرد كه ما و ناظر 
مجبور ب��ه برخورد بر اس��اس ضواب��ط قانوني 
ش��ويم. معاون سياسي وزير كش��ور گفت: ما 
در اي��ن دوره 5۷ ميليون 918 ه��زار نفر واجد 
ش��رايط داريم كه كمي بيش��تر از ۲9 ميليون 
مرد هس��تند و ۲8 ميليون 8۰۰ ه��زار نفر هم 
زن هس��تند؛ و ۲ ميليون و 9۰۰ ه��زار نفر هم 
راي اولي واجد شرايط راي دادن هستند. عرف 
در پاسخ به اين پرس��ش كه اقدامات اين ستاد 
براي پيگيري موضوع افتتاح حس��اب و اعالم 
نماينده مالي از س��وي نامزدهاي انتخابات به 
چه مرحله اي رسيده اس��ت، گفت: قرار است 
گزارش��ي درباره آمار افتتاح حساب ها از سوي 
داوطلبان انتخابات و از س��وي دبير س��تاد روز 
چهارشنبه ارايه شود و موارد آن را هم پيگيري 
خواهيم كرد. ع��رف درب��اره موضوعات ديگر 
مطرح ش��ده در اين نشس��ت گف��ت: دو تن از 
مديران خودروس��ازان بزرگ كشور در نشست 
حضور داشتند و گزارش هاي خود را ارايه كردند 
و مقرر شد اين دو ش��ركت خودروساز براساس 

تعهد خود برابر مردم عمل كنند.

گزارش افتتاح حساب نامزدها 
چهارشنبه ارايه مي شود

برجام

چين روز دوش��نبه قويا خواستار پايان تحريم هاي 
امريكا عليه ش��ركت هاي چيني ش��د كه با ايران و 
برخي از كش��ورهاي ديگر هم��كاري مي كنند.  به 
گزارش ايرنا، گن��گ ش��وانگ در مصاحبه آنالين 
با رس��انه هاي خب��ري داخلي و خارج��ي در پكن 
خاطرنش��ان كرد كه امري��كا حق ندارد با توس��ل 
به قوانين داخلي و به ش��كل يكجانبه ش��ركت ها 
و موسسات همكار با ديگر كشورها را مورد تحريم 
قرار دهد. وي اين مطلب را پس از آن اعالم كرد كه 
امريكا با استناد به پيمان منع تسليحاتي ايران، كره 
شمالي و سوريه، شش شركت از چين، سه شركت 
از روسيه، يك شركت عراق و يك شركت تركيه اي 
را تحري��م كرد. س��خنگوي چين به ط��ور ويژه به 
موضوع هسته اي ايران اشاره كرد و گفت: چين در 
اين زمينه از امري��كا مي خواهد نگراني هاي جامعه 
بين المللي را در ارتباط ب��ا برجام در نظر گرفته و به 
منافع و حقوق مشروع كشورها احترام بگذارد. وي 
گفت ك��ه تحريم هاي مذكور به منافع كش��ورها و 
جامعه بين المللي لطمه مي زند. تالش هاي جامعه 
بين المللي براي عدم اشاعه را تضعيف مي كند . صلح 
و ثبات منطقه اي و بين المللي را خدشه دار مي كند 
و خالف خواس��ت جامع��ه بين المللي اس��ت. اين 
سخنگو تاكيد كرد كه امريكا مدت هاست در مساله 
منع تكثير تسليحات كشتار جمعي يكجانبه عمل 
كرده و قضاوت هاي خود را براي جامعه بين المللي 
اس��اس قرار داده و با همين دس��تاويز تحريم هاي 
يكجانبه عليه ديگر كش��ورها اعمال كرده اس��ت. 
او افزود كه چين به تعهدات خود براي عدم اش��اعه 
پايبند است و با طرف هاي ذي ربط بر اساس احترام 
متقابل همكاري مي كند. سخنگوي وزارت خارجه 
چين اع��الم كرد كه كش��ورش از طري��ق مجاري 
رس��مي يادداش��ت هاي اعتراضي تس��ليم امريكا 
كرده است. روزنامه چيني »ساوث چاينا مورنينگ 
پست« بتازگي در گزارش��ي از محاكمه پنج نفر در 
امريكا به جرم برنامه ريزي ب��راي فروش نفت ايران 
به پااليش��گاهي در چين خبر داد. اين روزنامه روز 
پنجشنبه گذشته نوشت: اين افراد متهم هستند 
كه براي فروش نفت ايران به يك پااليشگاه در چين 
برنامه ريزي مي كردند. بر اساس اين گزارش، امريكا 
مدعي است كه اين افراد به دنبال فروش دو محموله 
در ماه به چين بودند كه سودي معادل ۲8 ميليون 
دالر برايشان داشته است. به نوشته اين روزنامه، بر 
اس��اس قوانين امريكا اگر جرم اين افراد محرز شود 
ممكن است هر يك از آنها به ۲5 سال زندان محكوم 
ش��ده و جريمه اي يك ميليون و ۲5۰ هزار دالري 
براي آنها در نظر گرفته ش��ود. وزارت دادگس��تري 
امريكا اعالم ك��رده كه اي��ن پنج نف��ر در تگزاس 
و نيويورك دس��تگير ش��ده و قصد داش��تند نفت 

خريداري شده تحريمي ايران را به چين بفروشند. 

چين خواهان پايان تحريم  امريكا 
عليه شركت هايش با ايران شد

جهان

 اقتصاد ژاپن
 در آستانه ركود فني
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مديركل بين الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي گفت: كروناي جديد، بيم��اري جديدي 
اس��ت و ايران مي تواند در زمينه شناخت آن با چين 
همكاري داشته باش��د. به گزارش وزارت بهداشت، 
محسن اسدي الري در با ديدار س��فير چين، افزود: 
روند نسبتا كاهش��ي در موارد ابتال به كرونا مشاهده 
مي ش��ود و براس��اس آمار، اين روند اكنون در حال 
تثبيت است. به جز ووهان، در ساير استان هاي چين 

مشكل خاصي وجود نداشته و در خارج از چين نيز 
به دليل همكاري دولت و ملت چين، روند افزايشي 
ابتال مشاهده نش��ده است. اس��دي الري بيان كرد: 
خوشبختانه، تاكنون هيچ موردي از كروناي جديد 
در ايران مشاهده نشده كه اين موضوع به علت نظام 
سالمت بسيار قوي در ايران و تجارب گرانبهايمان در 
كنترل اپيدمي ها در بحران سيل و زلزله و همچنين، 

مديريت راهپيمايي اربعين در عراق، است.

آمادگي ايران براي همكاري  با چين درمورد شناخت كروناي جديد

خبر
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روي موج خبر

  تاكي�د ريي�س مجل�س س�ناي ايرلن�د 
بر دوستانه بودن روابط اين كشور با ايران؛  ايسنا|

رييس مجلس سناي ايرلند گفت كه ايران و ايرلند 
روابطي دوس��تانه دارند. سفارت ايران در ايرلند 
در صفحه توييترش نوش��ت كه دنيس اودونوان 
رييس مجلس سناي ايرلند درباره روابط ايران و 
ايرلند گفت: ما دوست ايران هستيم و مي دانيم 
كه شما هم دوست ما هستيد. ملت ايرلند و ايران 

ويژگي هاي مشترك بسياري دارند.

  پاس�خ ما به ترور سردار سليماني هيبت 
ساختگي امريكا را فرو ريخت؛ خبرآنالين |

فرمانده كل س��پاه در گفت وگو با شبكه لبناني 
الميادين تاكيد كرد كه پاسخ ايران به ترور سردار 
س��ليماني كامال نظامي بود و هيبت ساختگي 
امريكا را فرو ريخت.  س��ردار حسين سالمي، در 
گفت وگو با شبكه الميادين تاكيد كرد: پاسخ ما 
به ترور سردار سليماني كامال نظامي بود زيرا اين 
پاسخ بايد روش��ن و قابل فهم براي همه جهان 
مي بود. وي گف��ت: امريكايي ها عادت كردند كه 
با هر دولت��ي مقابله كنند و آن دولت پاس��خي 
به آنها ندهد و اين مس��اله باعث ش��د كه آنها در 
محاسبات شان با ايران به اشتباه بيفتند. فرمانده 
كل س��پاه تاكيد كرد: الزم بود كه امريكايي ها را 
در يك نقطه متوقف كنيم و به آنها نشان دهيم 
كه بايد در محاسبات شان با ايران تغييراتي ايجاد 
كنند. پاسخ ما به ترور سردار سليماني راهبردي و 
محدود بود اما قدرت ما را نشان داد. وي همچنين 
گفت: پاس��خ اي��ران در يك نقط��ه جغرافيايي 
مشخص رخ داد اما تاثير آن جهاني بود، اقدام عليه 
امريكا كامال دفاعي و مشروع بود، اين حق ما بود 

كه بايد به آن دست مي يافتيم.

   وعده مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
به چين و روسيه درباره حفظ برجام؛ ايلنا |

اتحاديه اروپا در مورد ديدارهاي بوررل در حاشيه 
كنفرانس مونيخ بيانيه اي صادر كرد. به گزارش 
پاي��گاه اينترنتي اتحاديه اروپ��ا، اتحاديه اروپا با 
ص��دور بيانيه اي اع��الم كرد كه ج��وزپ بوررل 
مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا در حاشيه 
كنفرانس مونيخ با وزراي امور خارجه روس��يه و 
چين ديدار و درباره آينده توافق هسته اي ايران 
گفت وگو كرده اس��ت. در اين بيانيه آمده است 
كه جوزپ بوررل با وزراي خارجه چين و روسيه 
درباره آينده برجام گفت وگو كرده و همچنين به 
روسيه و چين اطمينان داده كه به صحبت هاي 
تمام طرف هاي برجام توجه مي كند و به همكاري 
با همه اعضاي برجام براي زنده نگه داشتن برجام 

ادامه خواهد داد.

  لزوم مشاركت مردم در انتخابات؛ برنا |
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس گفت: حتي اگر احساس كنيم نظرمان 
مورد پسند واقع نشده نبايد با كساني كه خيرخواه 
مملكت نيستند، همگام ش��ويم. »محمدجواد 
جمالي نوبندگاني« در ارتباط با »لزوم مشاركت 
مردم در انتخابات و تاثير آن بر امنيت كش��ور« 
گفت: انتخابات يادگار مهمي از حضرت امام )ره( 
در جمهوري اسالمي است. در كشور براي همه 
موضوعات اع��م از رفراندوم، مجلس و ش��وراها 
انتخابات داريم. انتخابات وظيفه و حق مردم است. 
با توجه به شرايط موجود كه امريكايي ها، غربي ها و 
استكبار جهاني با تحريم هاي سنگين، همه جانبه 
و هوشمندانه شان به دنبال نااميد كردن مردم از 
انقالب هستند حضور مردم، مي تواند نقش مهمي 

در موضوع امنيت ايفا كند.

  امريكا و رژيم صهيونيستي مانع كاهش 
تنش  عربستان با ايران؛ ايسنا |

كاردار پيشين ايران در رياض اظهار كرد: عربستان 
سعودي به دنبال كاهش تنش با ايران است ولي 
امريكا و رژيم صهيونيستي مانع اصلي پيشبرد 
اين سياست هستند. احمد دستمالچيان در مورد 
روابط دو كشور اظهار كرد: به نظر من عربستان 
سعودي به دنبال كاهش تنش با ايران است ولي 
امريكا و رژيم صهيونيستي مانع از اين شده اند كه 
عربستان س��عودي بتواند اين موضوع را اجرايي 
كند، چرا كه منافع آنه��ا در گروي وجود بحران 
بين ايران و برادران عرب در منطقه اس��ت. اين 
ديپلمات پيشين كشورمان تصريح كرد: متاسفانه 
در اين راس��تا بعضا با موفقيت هايي نيز رو به رو 
شده چنانكه عربستان سعودي، بحرين و امارات 
متحده عربي در اين زمينه گام هايي را برداشته اند 
كه از جمله اين موضوع��ات تجهيز و حمايت از 
جريان تكفيري عليه جريان مقاومت بوده است.

  مسووليت اجتماعي شركت هاي دولتي 
و خصوصي گسترش يابد

س��خنگوي دول��ت وقف وق��ت و خي��ر دانش را 
مس��ووليتي اجتماعي دانس��ت وگفت: بايد خير 
جمعي و مسووليت اجتماعي شركت هاي دولتي 
و س��اير شركت ها را گس��ترش دهيم تا با توجه به 
محدوديت هاي بودجه اي به دولت كمك ش��ود. 
علي ربيعي در حاشيه بازديد از بخش هاي مختلف 
بيمارستان كودكان بهرامي در تهران اظهار داشت: 
اين بازديد از دو بعد هم قابل اهميت است؛يك بعد 
در ارتباط با سازمان هاي مردم نهاد و خير جمعي بود 
كه با سازمان مردم نهادي كه فعاليت آن در زمينه 
مراكز درماني است و عالوه بر آن هم به ترميم زيبايي 
قابل تحمل براي بيماران با تمركز بر كودكان بوده 
و همچنين در زمين��ه آموزش نيز كمك مي كند. 
دستيار ارتباطات اجتماعي رييس جمهوري با بيان 
اينكه »در فعاليت هاي اجتماعي، وقف وقت و خير 
دانش هم داريم«، افزود: خير جمعي را خيلي ها فقط 
در پول مي بينند در حالي كه كار خير فقط در پول 
نيست، االن تعداد بس��يار زيادي از دانشجويان ما 
وقت خود را براي رسيدگي به بيماران وقف كرده اند.

ايران2

رييس جمهور در جشنواره بين المللي خوارزمي: 

انحصارگرايي به نفع كشور نيست
گروه  ايران|

»اولويت پاسخگويي به مطالبات مردم و ضرورت جلوگيري 
از انحصار به نفع يك جريان و گروه خاص«؛ اين عبارات شايد 
مهم ترين بخش از اظهاراتي باشد كه رييس جمهوري طي 
روزهاي اخير و در طول بيش از 4ساعت سخنراني طي دو 
روز گذشته بر ابعاد و زواياي گوناگون آن تاكيد كرده است؛ 
ضرورتي كه روحاني هم در نشست با بانوان ايراني به مناسبت 
روز زن بر آن تاكيد كرده؛ هم يك روز بعد در نشست خبري با 
اهالي رسانه در خصوص آن سخن گفته است و هم در مراسم 
ديروز اختتاميه سي و سومين جشنواره بين المللي خوارزمي 
آن رابا دانشجويان و اساتيد دانشگاهي در ميان گذاشته است. 
براين اساس سخنراني هاي رييس دولت دوازدهم حداقل 
طي يك ماه گذشته آميزه اي از ضرورت مشاركت گسترده 
مردم براي حضور در صحنه هاي مختلف و هشدار درباره 
تبعات نگاه هاي حذفي به جامعه و انتخابات بوده و روحاني 
در مقام حافظ قانون اساسي بارها برخي از اصول آن را براي 
مسووالن و مردم مرور كرده، بارها مانند سخنراني خود در 
جشنواره خوارزمي از خطرات دوقطبي سازي جامعه حرف 
زده و تاكيد كرده است: »فضا را آرام كرده و از دوقطبي كردن 
مسائل پرهيز كنيم، بايد جامعه به آينده اميدوار باشد، اينكه 
تحريم ها نتوانسته ما را بشكند، اين افتخارآميز است.« يا در 
نشست خبري خود با ارباب جرايد و اصحاب رسانه تاكيد 
كرده اس��ت: »واقعيت اين اس��ت كه همه ما، همه احزاب 
و جناح ها از اين ذهنيت بايد خارج ش��ويم كه يك جناح، 
بايد كشور را در اختيار داشته باشد. همه جناح ها، احزاب 
وگروه ها در حد خودش��ان حق دارن��د و همه بايد حضور 
داشته باشند و فعال باشند و اصال معني ندارد كه يك جناح 
يا حزب حاكم مطلق باشد و در كشور همه جا او باشد و اين 
به نفع كشور نيست.« اين بار رييس جمهوري در اختتاميه 
جشنواره خوارزمي در جمع دانشجويان اساتيد دانشگاهي 
با اشاره به ضرورت مشاركت گسترده مردم در آوردگاه هاي 
عمومي از احزاب، گروه ها و جناح هاي سياسي خواستند تا 
از دامن زدن به دو قطبي هاي مرسوم پرهيز كنند و تالش 
كنند تا با تكيه بر تونايي ها و ظرفيت هاي خود توجه مردم 
را به برنامه ها و ديدگاه هاي خود جلب كنند.  روحاني ديروز 
در سي و سومين جشنواره بين المللي خوارزمي در سالن 
اجالس سران اظهارداشت: براي رشد و پيشرفت بايد فضا را 
فضاي مناسبي قرار بدهيم يعني اكوسيستم الزم را به وجود 
بياوريم و آن زيست بوم الزم را به وجود بياوريم. پيغمبر اسالم 
هم اين كاررا انجام داد. آن وقتي كه پيغمبر به رسالت مبعوث 
شد، علم اساسا امتياز نبود، خواندن و نوشتن اساسًا امتياز 
نبود. هيچ كس را با علم تجليل نمي كردند. نمي گفتند اين آقا 
عالم است كتاب هاي فراواني را خوانده است، در فالن دانش 
تخصص دارد. اگر افتخاري بود اول به قبيله و خون و به نژاد 
بود و بعد به شمشيرزني و فتوحات جنگي در آن زمان بود. 
عجيب اين است در چنين فضايي قرآن با خواندن و نوشتن 
اين كتاب را آغاز مي كند؛ »اْقرأ بِاسِم ربِّك الِذي خلق؛ خلق 

اْلِنسان ِمن علق؛ اْقرا و ربك اْلكرم؛ الِذي علم بِاْلقلم« يعني 
هم قلم، هم نوشتن، هم قرائت و هم خواندن جزو اولين آياتي 
است كه قرآن مجيد با اين آيات سرآغاز و شروع مي شود؛ 
لذا در جامعه پيامبر)ص( در مسجد ياد دادن و ياد گرفتن 

برتر از نماز شد. 

   دو قطبي سازي به ضرر كشور است
رييس جمهور با بيان اينكه براي افزايش توانمندي ها اولين 
مساله، اميد جامعه به آينده و فضاي مناسب در دانشگاه ها 
است، خاطرنشان كرد: فضاي دانشگاه علمي باشد و تنازع 
نباشد. علم را تقسيم نكنيم. هنر را نمي توان دوقطبي كرد. 
من مي ترسم ساندويچي ها، مغازه ها و لباس فروشي ها و... 
را هم دو قطبي كنيم. مي ترسم ميوه را هم دوقطبي كرد؛ 
پرتقال جناح راست و پرتقال جناح چپ، در حالي كه پرتقال، 
پرتقال است. هر چيز را دوقطبي نكنيم. رييس جمهوري 
دعواهاي سياسي و جناح بندي را به ضرر كشور دانست و 
افزود: مسائل و افتخارات كشور نبايد دو قطبي شود، افتخار، 
افتخار است. وي خاطرنشان كرد: سردار سپهبد شهيد قاسم 
سليماني افتخار ما است، جناح راست و چپ نمي شناسد و 
خود سردار سليماني اصال فرد جناحي نبود. باهمه جناح ها 
خوب بود و تفكر او اصال تفكر جناحي نبود. اساسا افتخارات 
ملي، جناحي كردني نيست و معني ندارد كه ما افتخارات 

ملي خود را جناحي و تقسيم كنيم، با اين كار برش، ناصحيح 
و نادرستي ايجاد مي كنيم.  روحاني در ادامه با اشاره به مساله 
گردش قدرت در جامعه افزود: پس از انتخابات يكي برنده 
مي شود، ديگر آن قواعد بازي )انتخابات( در جامعه تعطيل 
است و بايد فعاالن و رقبا تا انتخابات بعدي به اتاق هاي خود 
بروند، ولي ظاهراً مي خواهند اين بازي ها را تا انتخابات بعدي 
و بعدي مدام ادامه دهند. مردم اين مسائل را از نمي خواهند، 
بلكه پيشرفت كشور، زندگي راحت و رفاه، معنويت و آزادي 
در جامعه و استقالل به معناي واقعي كلمه را از مي خواهند، 
آنها تعامل با جهان را مي خواهند. روحاني با بيان اينكه مردم 
نمي گويند با جهان تعامل نكنيم و يك ديوار بكشيم اظهار 
داشت: آنقدر ديوار دور ما وجود دارد كه نياز نيست برخي 
ديوار جديدي بكش��ند. امثال مايك پمپئو )وزير خارجه 
امريكا( مدام در حال ديواركشي هستند ما بايد دنبال پل 
باش��يم نه دنبال ديوار و با ملت ها و دانشگاه هاي ديگر پل 

ارتباطي برقرار كنيم.

   بهبود شاخص هاي اقتصادي
رييس جمهوري با اشاره به آمارها به بهبودها شاخص 
و رشد مثبت اقتصادي در دو س��ال اخير و در شرايط 
تحريم اشاره و خاطرنشان كرد: ما توانستيم شاخص ها 
را در مسير درس��ت قرار دهيم، من نمي خواهم مدام 

دولت يازده��م و دوازدهم را با دولت ه��اي قبل از آن 
مقايسه كنم، اما در دولت قبل )دولت دهم( بااينكه در 
س��ال ۹۰ حدود ۱۰۰ميليارد دالر پول نفت داشتيم، 
علي رغم آنكه باالترين فروش نفت و باالترين سقفش 
در آن سال ها بوده است، اش��تغال خالص ما در اواخر 
سال ۹۱كمتر از ۱۰هزارنفر اس��ت، باورتان مي شود. 
روحاني افزود: در طول ۶ س��ال گذشته سه ميليون و 
۶۰۰ هزار اشتغال خالص ايجاد ش��ده است اما چون 
دستگاه تبليغاتي نداريم، نمي توانيم براي مردم بيان 
كنيم. بله مردم مشكل دارند و در فشار هستند و من هم 
قبول دارم. رييس جمهوري با تاكيد بر ضرورت بررسي 
و مقايس��ه آماري ميان اقدامات و دستاورد هاي دولت 
۶ س��ال اخير و ۶سال قبل آن و ۸سال تا پايان دولت و 
۸سال قبل از آن گفت: اشتغال را مردم درست كرده اند، 
كشاورزان و مهندس��ان و صنعتگران وكساني كه در 
حوزه گردشگري فعاليت مي كنند، درست كرده اند؛ 
بايد به اين مردم و شركت هاي دانش بنيان افتخار كنيم. 
رييس جمهوي خاطرنشان كرد: اين همه آمار و ارقام 
نشان مي دهد كه ما مي توانيم با وحدت و كنار هم بودن 
در اين شرايط سخت به خوبي به مراحل باالتر و افق هاي 
بسيار روشنتر برسيم و مي توانيم براي مردم هم رفاه و 

هم افتخار علمي بيافرينيم.

   رشد دامنه هاي صادرات
رييس جمهور در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خود با 
اش��اره به گزارش اخير وزير صنعت، معدن و تجارت به 
رييس جمهور اظهار كرد: براساس گزارشي كه وزير صمت 
ارايه داده اواخر سال ۹۷ و ابتداي سال ۹۸ مجموعا يك 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو قطعات وارداتي بخش صنعت 
در داخل توليد مي شود همچنين براساس گزارشي كه 
وزير بهداش��ت ارايه كرده طي يك س��ال گذشته ۵۰۰ 
ميليون دالر واردات دارو و تجهيزات پزش��كي كاهش 
يافته و اين ميزان در داخل كش��ور توليد مي شود. وي 
با انتقاد از برخي اظهارات درباره تعامل كش��ور با جهان 
اظهار كرد: برخي مي گويند كه با دنيا تعامل نكنيم، بلكه 
خودمان ديواري به دور خود بكشيم؛ اين در حالي است 
كه آنقدر اطراف ما ديوار وجود دارد كه ديگر نيازي نيست 
ديواركشي انجام شود؛ پمپئو و ديگران همواره مشغول 
ديواركشي هستند در اين شرايط بايد به دنبال پل باشيم 
نه ديوار. بايد با ملت ها و دانش��گاه هاي ديگر پل درست 
كنيم. در اين زمينه گزارشي به دست من رسيده كه در آن 
به پروژه هاي مشترك بين دانشگاه هاي ما با دانشگاه هاي 
خارجي اشاره ش��ده كه اتفاقي ارزشمند است و ما بايد 
بتوانيم با دانشگاه هاي ديگر همكاري كنيم و به نتيجه 
دس��ت يابيم. روحاني با بيان اينكه براس��اس آمار رشد 
اقتصادي بدون نفت كشور تا پايان سال مثبت خواهد بود 
خاطرنشان كرد: در اقتصاد بدون نفت امروز توانسته ايم 
به رشد مثبت برسيم و ش��اخص ها را در مسير درست 
قرار دهيم. وي همچنين به ارايه آماري از ميزان اشتغال 
ايجاد ش��ده در دولت تدبير و اميد اشاره كرد و افزود: در 
دولت قبل با وجود اينكه در سال ۹۰، ۱۰۰ ميليارد دالر 
درآمد نفتي داشتيم، در اواخر سال ۹۱ كمتر از ۱۰ هزار 
اشتغال خالص در كشور ايجاد شد. اين در حالي است كه 
ما در طول۶ سال گذشته ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار اشتغال 
خالص ايجاد كرديم اما چون دس��تگاه تبليغاتي نداريم 
عده اي مي گويند كه وضع مردم خيلي بد است. البته كه 
من قبول دارم مردم وضع شان خيلي خوب نيست و در 
فشار هستند اما بايد مقايسه اي ميان ۶ سال گذشته و ۸ 
سال قبل از آن انجام شود. روحاني در پايان با بيان اينكه 
اش��تغال ايجاد شده طي ۶ س��ال گذشته توسط مردم، 
كشاورزان، صنعتگران و فعاالن حوزه گردشگري ايجاد 
شده است، گفت: طي ۶ س��ال گذشته فقط ۳۰۰ هزار 
شغل در شركت هاي دانش بنيان ايجاد شد و بيش از 4۰ 
هزار فارغ التحصيل وارد اين شركت ها شده اند و ۱۵۰۰ 
متخصص نيز از تحصيل كنندگان دانشگاه هاي برتر جهان 
در اين شركت ها جذب شده اند. همه اين آمار و گزارش ها 
براي ما افتخار اس��ت و نشان مي دهد كه ما مي توانيم با 
وحدت و كنار هم بودن در شرايط سخت فعلي به نقاط 
بسيار ارزشمند برسيم و بتوانيم براي مردم خود هم رفاه 

و هم افتخار علمي بيافرينيم.

رييس مجلس در كنفرانس خبري در دمشق بيان كرد

تمايل تجار ايراني به همكاري در بازسازي سوريه
موضوع تبديل دستاوردهاي ارتباطي و امنيتي ايران 
در س��وريه به دستاوردهاي اقتصادي و تجاري يكي از 
مسائلي اس��ت كه هموراه در تيررس افكار عمومي و 
فضاي كارشناسي كشور قرار داشته است؛ معادله اي 
كه هرچند تا به امروز راهكار موثري براي اس��تفاده از 
اين ظرفيت ها ارايه نشده اما بر اساس اعالم مسووالن 
اجرايي و تقنيني برنامه هاي مدوني براي آينده تدارك 
ديده شده است. رييس مجلس دهم ديروز در خصوص 
همين ضرورت گفت: براي بازسازي سوريه و گسترش 
روابط اقتصادي، تجار ايراني مايلند كه با تجار سوري 
هم��كاري كرده و حت��ي برخي از صنعتگ��ران ايران 

مي توانند در سوريه سرمايه گذاري كنند.
علي الريجاني در كنفرانس خبري خود كه در دمشق 
برگزار شد، اظهار داشت: از بدو پيروزي انقالب اسالمي 
ملت و دولت س��وريه هميش��ه در كنار ملت و دولت 
ايران بوده اند و ما هيچ وقت اين حمايت ها به خصوص 

حمايت هاي مرح��وم حافظ اس��د را در دوران جنگ 
تحميلي صدام عليه ايران فراموش نمي كنيم. رييس 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در طول 4۱ سال 
پس از انقالب اس��المي، هم��واره روابطي راهبردي با 
جمهوري سوريه داشته ايم، گفت: سوريه از محورهاي 
مهم مقاومت است. در شرايطي كه امريكا طرح معامله 
قرن را مطرح مي كند، مواضع برخي كشورهاي عربي 
را كه چراغ سبز نشان داده اند، با موضع سوريه در مقابل 
رژيم صهيونيستي مقايسه كنيد تا موضع مترقي سوريه 

روشن تر شود.
الريجاني ادامه داد: در مبارزه اي كه ملت و دولت سوريه 
عليه تروريسم داشته اند، همواره از مردم سوريه حمايت 
كرده ايم و مبارزه با تروريسم را مساله اي مهم مي دانيم، 
هر چند كه امريكا و بعضي كش��ورهاي منطقه، پشت 

صحنه كمك  به تروريسم بوده اند.
رييس مجلس دهم با اش��اره به سياس��ت منطقه اي 

جمهوري اس��المي گفت: ايران خواستار آن است كه 
كشورهاي منطقه روابطي دوستانه با يكديگر داشته 
باشند و اگر اختالفي بين آنهاست، از طريق گفت وگو 
حل شود كه براي اين منظور مدل  هايي را دنبال كرديم 

تا مشكالت از طريق گفت وگو رفع گردد.
الريجاني همكاري تجاري ايران و سوريه را مهم توصيف 
ك��رد و افزود: دو دولت بايد ملزوم��ات اين همكاري را 
فراهم كنند تا اين كار راحت تر و سريع تر صورت گيرد. 
رييس مجلس ضمن اظهار اميدواري نسبت به افزايش 
همكاري هاي اقتصادي ايران و س��وريه اظهار داشت: 
بخش��ي از مذاكرات با آقاي بش��ار اسد رييس جمهور 
محترم س��وريه در همي��ن خصوص ب��ود. الريجاني 
همچنين در پاسخ به سوال تلويزيون سوريه مبني بر 
مهم ترين هدف از اين س��فر، نقش ايران در بازسازي 
سوريه و چالش هاي احتمالي پيش رو گفت: همكاري 
اقتصادي ايران و سوريه از يكي دو سال پيش شروع شده 

اس��ت و برخي مسائل نيز مربوط به سال ها پيش بوده 
است. براي بازسازي سوريه و گسترش روابط اقتصادي، 
تجار ايراني مايلند كه با تجار سوري همكاري كرده و 
حتي برخي از صنعتگران ايران مي توانند در س��وريه 

سرمايه گذاري كنند.
وي افزود: روش هايي كه بتواند به انجام اين كارها سرعت 

دهد، موضوع مذاكره ما با مسووالن سوريه بوده است. 
 نمي توان گفت كه در اين مس��ير چالش مهمي وجود 
دارد، ولي بايد ترتيبات اداري بين دو كشور حل شود و 
لذا مدل هايي را براي انجام اين ترتيبات اداري مطرح 
كرديم و اميدواريم در آينده بخش هاي مرتبط در دو 

كشور موضوعات را دنبال كنند.
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مردم ايران به تناقض گويي هاي 
امريكا عادت كرده اند

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارج��ه در واكن��ش ب��ه 
حاشيه سازي هاي مقامات 
امريكاي��ي گف��ت: م��ردم 
عزتمن��د ايران نس��بت به 
تناقض گويي ه��اي طيفي 
معلوم الح��ال از مقام هاي 
امريكايي در خصوص جمهوري اس��المي ايران عادت 
كرده اند. به گزارش اداره كل اطالع رساني وزارت خارجه، 
س��يدعباس موس��وي در پاسخ به س��وال خبرنگاران 
درخصوص بي ربط گويي برخ��ي مقام هاي امريكايي 
پيرامون انتخابات در ايران تصريح كرد: اهتمام جمهوري 
اسالمي ايران به موضوع انتخابات در تراز بااليي در سطح 
جهاني و خصوصا در منطقه قرار داشته و مردم عزتمند 
ايران نسبت به تناقض گويي هاي طيفي معلوم الحال از 
مقام هاي امريكايي در خصوص كشورمان عادت كرده اند. 
مقام هاي امريكايي بهتر است به جاي زير سوال بردن 
انتخابات در ايران به سواالت و ابهام هاي طيف وسيعي 
از مردم و نخبگان امريكا و جهان درباره س��ازو كارهاي 
غيرشفاف و پيچيده انتخابات رياست جمهوري در امريكا 
كه راي اكثريت مردم در آن ناديده انگاشته مي شود و نيز 
روابط گسترده با كشورهايي كه حتي با ساده ترين اشكال 

انتخابات هم بيگانه هستند، پاسخ دهند. 

 به دنبال حل اختالفات ايران 
و امريكا از طريق گفت وگو هستيم
وزير امور خارجه روسيه اعالم 
كرد كه كش��ورش خواهان 
ح��ل و فص��ل اختالف��ات 
بين اي��ران و امري��كا از راه 
گفت وگو اس��ت. »سرگئي 
الوروف« در گفت وگ��وي 
مشروح با روزنامه ايتاليايي 
»ال اس��تامپا« كه ديروز در پايگاه اينترنتي وزارت امور 
خارجه روسيه منتشر شده است، اين مطلب را بيان كرد.  
در بخش��ي از مصاحبه الوروف با روزنامه ايتاليايي »ال 
استامپا« كه ديروز در پايگاه اينترنتي وزارت امور خارجه 
روسيه منتشر ش��ده از الوروف پرسيده شد آيا بحران 
امريكا- ايران ميداني را براي نقش ميانجي گري روسيه 
به وجود آورده اس��ت و موضع شما در مورد رويدادهاي 
اخير در تهران چيست؟ الوروف گفت: اگر منظور شما 
موج جديد تشديد تنش ها ميان ايران و امريكا است كه 
از ابتداي سال جاري آغاز شد، موضع ما معلوم است. وزير 
خارجه روسيه خاطرنشان كرد: ما هرگونه اقدام مغاير با 
اصول منشور سازمان ملل متحد را كه منجر به تشنج 
اوضاع منطقه مي شود، محكوم مي كنيم، حمله سازمان 
يافته روز س��وم ماه ژانويه از سوي پنتاگون به فرودگاه 
بغداد كه بر اثر آن سردار شهيد حاج قاسم سليماني كشته 

)شهيد( شد نقض آشكار قوانين بين المللي بود. 

اگر مي خواهند مجمع قوه چهارم 
باشد، رفراندوم برگزار كنند

يك نماينده مجلس دهم 
تاكي��د مي كن��د: درحال 
حاضر بسياري از مباحث 
مانند اصل ۵۹ قانون اساسي 
كه يك اصل اساسي است 
به نوع��ي فراموش ش��ده 
است كه بايد علي رغم اينكه 
برخي ها بر نمي تابند در موردش بحث شودو به رأي 
گذاشته شود. بهرام پارسايي در گفت وگو با ايلنا، درباه 
اينكه تا چه حد توانستيم در اين چهل سال جمهوريت 
را كه يكي از شعارهاي اصلي انقالبيون بود به معناي 
واقعي تحقق بخشيم، گفت: برداشت شخصي من اين 
است كه يك مقدار از آن اهداف و شعارها كه بنيان گذار 
انقالب مطرح كرد فاصله گرفته ايم مخصوصا در بحث 
جمهوريت كه در اين روزهاي كش��ور بيشتر به اين 
نكته بايد توجه كنيم. وي يادآور ش��د: تاكيد امام اين 
بود كه مجلس در رأس امور باشد؛ مردم عادي به دور 
از سياست هم اين گفته ايشان براي شان بسيار آشنا 
است كه مجلس بايد در رأس امور باشد اما تفسيرهاي 
جديدي كه امروز مي شود و ممانعت هايي كه در مسير 
قانون گذاري صورت مي گيرد، مشخصًا در تضاد با آن 
چيزي است كه امام درباره در رأس امور بودن مجلس 

بيان كردند. 

90درصد اهداف تحقيقاتي در 
پرتاب ماهواره ظفر محقق شد
س��خنگوي گروه فضايي 
وزارت دف��اع ب��ا بي��ان 
اينكه ۹۰ درص��د اهداف 
تحقيقاتي در پرتاب ظفر 
محقق ش��د، گفت: زمان 
پيش بيني ش��ده ب��راي 
پرت��اب عمليات��ي ظف��ر 
خرداد سال آينده بود، با توجه به اين شرايط پيشنهاد 
داده ايم تا وقتي كه پرتابگر به تثبيت نرسيده، ظفر۲ 
به عنوان ماهواره اصلي نصب نشود و به همين دليل 
پرتاب بعدي هنوز به قطعيت نرسيده است. سيد احمد 
حس��يني در يك برنامه تلويزيوني با تشريح اهداف 
پرتاب ماهواره ظفر،  اظهار داش��ت: فرآيند ما به اين 
شكل است كه ابتدا در لحظاتي كه به لحظات نهايي 
مي رسيم، شمارش معكوس تا صفر اتفاق مي افتد و 
متصدي پرتاب به صفر كه مي رس��د، دكمه آتش را 
مي زند. وقتي اين دكمه زده مي شود، فرآيندي داخل 
خود مجموعه ماهواره بر اتف��اق مي افتد كه فرآيند 
فش��ارگذاري مخازن سوخت است. بس��ته به دما و 
شرايط از پنج تا ۱۵ ثانيه طول مي كشد تا فشار به آن 
عدد مورد نظر برسد و مسير سوخت به سمت موتور 
باز مي شود. بعد از اينكه آتش سكو اتفاق افتاد، فرمانده 

پرتاب دوباره شمارش رو به باال را شروع مي كند. 

اگر اليحه رفراندوم به مجلس 
بيايد حتما راي خوبي مي آورد

يك عضو فراكس��يون اميد 
مي گويد: اگر اليحه رفراندوم 
به مجلس بيايد حتما تاييد 
مي شود و راي خيلي خوبي 
خواهد آورد اما در ش��وراي 
نگهبان رد مي شود. »قاسم 
ميرزايي نيكو«، در گفت وگو 
با برنا درباره اليحه همه پرسي درباره نظارت استصوابي 
كه معاون حقوقي رييس جمهور در حال آماده كردن آن 
است، گفت: اليحه رفراندوم كه رييس جمهور براي تهيه 
آن اقدام كرده است اگر به اين مجلس هم نرسد در مجلس 
بعدي مي تواند در دستور كار و اولويت قرار بگيرد اگر هم 
فوريت داشته باشد، زودتر در دس��تور كار قرار خواهد 
گرفت؛ اما تا مجلس يازدهم شكل بگيرد سه، چهار ماه 
مي گذرد. اگر اين اليحه زودتر تهيه مي شد و به مجلس 
مي رسيد و مجلس هم بررسي بودجه را در دستور كار 
نداشت، با توجه به انگيزه نمايندگان رد صالحيت شده 
و اينكه فكر مي كنند نظارت استصوابي مان بريده است، 
اين اليحه به نتيجه مي رسيد. ميرزايي نيكو درباره اينكه 
اگر اين اليحه تهيه شود در مجلس دهم چه سرنوشتي 
خواهد داشت، پاسخ داد: اگر اين اليحه به مجلس بيايد 
حتما تاييد مي شود و راي خيلي خوبي خواهد آورد اما 

در شوراي نگهبان رد خواهد شد.

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

1.9 ميليارد تومان كاالهاي قاچاق منهدم شد

خودروهاي قاچاق همچنان بالتكليف
روز گذشته مراسم انهدام 400 تن مواد غذايي و سالمت 
محور كه به گفته مسووالن سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي غيرقابل مصرف هستند، برگزار شد. در اين 
مراسم گفته شد كه اين كاالها 19 ميليارد ريال قيمت دارند 
كه البته در قياس با حجم قاچاقي كه در كش��ور مي شود، 
رقمي نيست. در عين حال گفته شده كه موارد منهدم شده 
طي سال هاي 1395 تا 1398 انبار شده اند كه نشان دهنده 
آن است هنوز مشكل تعلل در رسيدگي به كاالهاي كشف 
و ضبط ش��ده وجود دارد. در اين مراسم همچنين درباره 
صادرات خودروهاي قاچاق نيز مسائلي مطرح شده است. 
يكي از مسووالن سازمان اموال تمليكي درباره اين خودروها 
گفته است كه آنها را نمي توان صادر كرد زيرا اسناد مربوط 
به واردات و منشأ توليد آنها مشخص نيست به همين دليل 

آنها همچنان بالتكليف هستند.

    انهدام بخشي از كاالهاي سرمايه اي قاچاق
به گزارش »تعادل«، روز گذشته 400 تن مواد غذايي و 
كاالي سالمت محور فاقد مجوز و تاريخ مصرف گذشته 
به ارزش 19 ميليارد ريال منهدم و امحا شد. كاالهاي 
منهدم شده اعم است از مواد خوراكي، آرايشي و دخاني 
فاقد مجوز كه به صورت قاچاق وارد كشور شده بودند. 
در اين مراسم نمايندگان دادستاني،  قضات و نهادهاي 
ذي ربط در سازمان جمع آوري و فروش امالك تمليكي 
هم حضور داشتند. البته 1.9 ميليارد دالر در برابر عدد 
حدود 10 ميليارد دالر قاچاقي كه گفته مي ش��ود در 
كش��ور انجام مي ش��ود، رقم قابل مالحظه اي نيست. 
اين در حالي  اس��ت كه به طور كلي انهدام هم چندان 
روش مورد پس��ندي براي مقابله ب��ا كاالهاي قاچاق 
شده وارداتي نيس��ت، چرا كه به هر حال بابت آنها ارز 
رفته است. حاال ولي سازمان اموال تمليكي مي گويد 
كاالهايي را انهدام كرده كه تاريخ مصرف گذشته بوده 
و قرار نيست مورد استفاده قرار بگيرند. وگرنه همچنان 
رويكرد صادرات كاالهاي قاچاقي با ارزش و بادوام بر قرار 
است. به هر حال براي كشوري با اين حجم باال از قاچاق 
راه حل هاي متفاوتي براي رويارويي با كاالهاي كشف 
شده وجوددارد. يكي از اين راه ها كه بيشتر هم جنبه 

نمايشي دارد مي تواند انهدام باشد.

    انهدام كاالهاي غير قابل مصرف
در حاش��يه مراس��م انهدام كاالهاي قاچاق، »برومند 
ميرزايي پور« مدير جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
استان تهران، اظهار كرد: اين كاالها بر اساس مصوبات 
س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و پس از صدور 
احكام قضايي منهدم شده اند. كاالهايي منهدم شدند 
كه براي انسان غيرقابل مصرف و مضر تشخيص داده 

شده اند.
مدير جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان تهران 
ادامه داد: اين كاالها بين سال هاي 95 تا 98 به صورت 

قاچاق وارد كه در استان تهران كشف و ضبط شدند.
اين س��خنان ميرزايي پور حاكي از آن است كه هنوز 
مشكل تعلل رسيدگي به كاالهاي ضبط شده وجوددارد. 
ميرزايي پور درباره كاالهاي سرمايه اي قاچاق نيز گفت: 
آن دس��ته از كاالهايي كه به توليد داخل ضربه بزند به 
خارج از كش��ور صادر مي شود، اما كاالهايي كه امكان 
داشته باشد را در اختيار نهادهاي آموزشي و نهادهاي 

ذي ربط و موسسات فني حرفه اي قرار مي دهيم.
وي درباره ص��ادرات خودروهاي قاچاق نيز گفت: اين 
خودروها را نمي توان صادر كرد زيرا اس��ناد مربوط به 
واردات و منش��أ توليد آنها مشخص نيست به همين 
دليل آنها همچنان بالتكليف هستند.مدير جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي استان تهران همچنين از احتمال 
اس��تفاده از اين مواد در عمليات بيوتروريستي توسط 
دشمنان اشاره كرد و گفت: قسمتي از اين كاالها امكان 
دارد كه توسط دشمنان آلوده شده باشند. مواد دخاني 
از جمله كاالهايي هس��تند كه امكان دارد در عمليات 
بيوتروريستي دشمنان مورد استفاده قرار گيرند.معاون 
سازمان اموال تمليكي با اشاره به امحاي 400 تن كاالي 
قاچاق و تاريخ مصرف گذشته گفت: بخشي از كاالهاي 
سرمايه اي قاچاق مهندسي معكوس مي شود و منهدم 
نخواهد شد.همچنين حسين ميرمعيني در حاشيه 
اين برنامه با بيان اينكه س��ازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي برابر قانون مي توان��د 10 درصد عوايد 
حاص��ل از فروش كاالهاي ضبط ش��ده را صرف امرار 
معاش خود كند، اظهار كرد: براي صيانت از س��المت 
جامعه اقدام به انهدام كاالهاي تاريخ انقضا گذش��ته و 

اقالمي كه به سالمت جامعه آسيب مي زنند مي كنيم. 
هر استاني نسبت به انجام عمليات انهدام در طول سال 
اقدام مي كند كه معموال كاالهاي تاريخ مصرف گذشته 
يا كاالهايي كه مجوز س��ازمان اس��تاندارد و سازمان 
بهداش��ت را ندارند و غيرقابل مصرف هستند منهدم 
مي شوند.معاون س��ازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي با بيان اينكه با توجه به تعرفه هاي واردات كاال 
بسياري از سودجويان نسبت به واردات كاالي قاچاق 
اقدام مي كنند تصريح كرد: بحث انهدام كاالي قاچاق 
در تمام كشورها به اجرا مي رسد اما در ايران اين اقدام 
با وسعت بيشتري اجرايي مي شود.معاون بهره برداري 
و فروش سازمان اموال تمليكي كشور با اشاره به انهدام 

كاال در سال گذشته اظهار كرد: بالغ بر 6100 تن كاال به 
ارزش 90 ميليارد تومان منهدم شد كه اين رقم در 10 
ماهه اول امسال حدود 13 هزار تن به ارزش 80 ميليارد 

تومان بوده است.
ميرمعيني افزود: 90 انبار در كل كشور در اختيار داريم 
كه ماهانه عمليات معدوم سازي كاالهاي سالمت محور 

و قاچاق در استان هاي مختلف انجام مي شود.
اين مقام مسوول با تاكيد براينكه هيچ برنامه اي براي 
انهدام كاالهاي س��رمايه اي نداريم و نخواهيم داشت 
گفت: تمام كاالهاي وارداتي كه به توليد داخل ضربه 
مي زند به ش��رط صادرات به فروش مي رسد و بخش 
ديگر از اين كاالها كه امكان استفاده از آن در مهندسي 

معكوس وجود دارد مورد استفاده داخل قرار مي گيرد. 
وي در پاس��خ به اين سوال كه چرا در حالي كه پرونده 
برخي از اين كاالها امروز معدوم مي ش��وند متعلق به 
چهار سال گذشته اس��ت و چرا تاكنون منهدم نشده 
است گفت: براي انهدام بايد حكم قضايي داشته باشيم 
و سه س��ال طول كشيده تا حكم قضايي به نفع دولت 
براي امحاي اين كاالها صادر ش��ود.مدير جمع آوري 
و فروش اموال تمليكي اس��تان ته��ران گفت: برخي 
كاالهاي قاچاق جنبه بيوتروريستي داشته كه پرونده 
آنها مربوط به سال 95 است و تا زماني كه حكم قضايي 
براي معدوم سازي كاالها صادر نشود نمي توانيم نسبت 

به امحاي آ نها اقدام كنيم.

رييس مركز آمار : ركود داريم اما بهتر شده است
اخيرا بعد از ماه ها تاخير، مركز آمار ايران، اقدام به انتشار 
جزييات مربوط به رش��د اقتصادي 9 ماهه نخست سال 
1398 كرد. اين گزارش نش��ان مي داد رش��د اقتصادي 
9 ماهه سال 1398 معادل منفي 7.5 درصد بوده است. از 
زمان اعالم اين نرخ برخي ابهامات درباره عدد اعالم شده 
مطرح شد. در عين حال اين سوال مطرح شد كه چرا در 
اعالم نرخ رش��د تاخير به وجود آمده اس��ت. اكنون ولي 
رييس مركز آمار ايران به اين ابهامات پاسخ گفته است. 
حسين زاده ضمن ارايه توضيحاتي درباره ابهامات مطرح 
شده در رابطه با آمار رشد اقتصادي ايران در 9 ماهه اول 
امسال، تاكيد كرد كه هدف مركز آمار فقط ارايه تصويري 
از اقتصاد است و اين گزارش برمبناي دامنه گسترده اي از 
آمار و باالترين استانداردهاي بين المللي محاسبه و كامال 

مستقل توليد و منتشر شده است.
به گزارش »تعادل«، جواد حسين زاده، رييس مركز آمار 
ايران درباره علت تاخير مركز آمار در اعالم رشد اقتصادي، 
گفت: مركز آمار ايران در سال جاري اقدام به بهبود و ارتقاء 
ساختار محاسبات ملي و تهيه سري هاي زماني كرده كه 
اين مس��اله يكي از عوامل موثر بر تاخير در انتش��ار آمار 

حساب هاي ملي بوده است.

رييس مركز آمار با بيان اينكه اين سازمان به دنبال اعالم 
رشد مثبت يا منفي نيست، افزود: ما فقط تصوير درستي 
از وضعيت اقتصادي كشور را منتشر مي كنيم كه كامال 
هم در اين باره مستقل هس��تيم، اين در حالي است كه 
محاسبات مركز آمار نشان داد كه رشد اقتصادي با نفت 
براي فصل پاييز منفي 1.7 و براي 9 ماهه نخس��ت سال 
منفي 7.6 است.مركز آمار ايران همان گونه كه تاكنون با 
رويكرد استقالل حرفه اي، آمارهاي رسمي كشور را تهيه و 
اعالم كرده است، از اين به بعد هم با همين رويكرد به توليد 

و اتشار آمار هاي رسمي كشور خواهد پرداخت.
حسين زاده با اشاره به اينكه مركز آمار ايران منطبق با 
وظايف قانوني، توليد محاسبات ملي را با سابقه زيادي 
در دس��تور كار خود دارد، توضيح داد: مركز آمار ايران 
از دامنه گس��ترده اي از آمارها براي محاسبات ملي و 
باالترين استانداردهاي بين المللي و تمام منابع آماري 
موجود در كش��ور از جمله آمارهاي حاصل از اجراي 
طرح ه��اي آمارگيري  همچني��ن آمارهاي مبتني بر 
رويكردهاي ثبتي كه از دس��تگاه ها تجميع مي شود، 
براي توليد آمار استفاده مي كند.وي با اشاره به اينكه 
براي محاس��به حس��اب هاي ملي و رش��د اقتصادي 

فصلي، مركز آمار ايران با توجه به روش هاي استاندارد 
بين المللي از دو روش درآمد و هزينه استفاده مي كند، 
بيان كرد: در روش درآمد تالش مي شود تا با شناسايي 
و محاسبه ارزش هاي افزوده در بخش هاي مختلف به 
انجام محاسبات ملي پرداخته شود ولي در روش هزينه 
سعي بر اين است كه با اندازه گيري مخارج صورت گرفته 

در بخش هاي مختلف به اين مهم پرداخته شود.
اين مقام مسوول در ادامه به توضيحات بيشتري در مورد 
منابع آماري در بخش هاي مختلف پرداخت و گفت: در 
حوزه محاس��بات فصلي بخش كشاورزي از اطالعات 
طرحي كه حدود 50 سال در كشور قدمت دارد، استفاده 
مي شود. دراين طرح مركز آمار ايران با مراجعه به همه 
استان هاي كش��ور و گردآوري اطالعات مورد نياز، به 
توليد شاخص قيمت و مقدار كشاورزي مي پردازد. اما 
در همين حوزه و به موازات آن آمار ثبتي وزارت جهاد 
كشاورزي در هر فصل به تفكيك اقالم دريافت و چك 
مي شود و در راستاي محاسبات تكميلي و مقايسه هاي 

مورد نياز مورد استفاده قرار مي گيرد.
به گفته حس��ين زاده بخش كشاورزي در فصل بهار و 
تابستان رشد مثبت نس��بتا بااليي داشت، در پاييز با 

توجه به خسارت هاي ناشي از سيل، حوزه كشاورزي 
رش��د منفي را تجربه كرد ول��ي در مجموع در ٩ ماهه 
نخست سال ١٣٩٨، گروه كش��اورزي رشدي معادل 
٣.٢ درصد داشته است.رييس مركز آمار ايران در مورد 
رش��د در گروه صنايع و معادن با اش��اره به اينكه گروه 
صنايع و معادن بدون نفت شامل بخش معدن، تامين 
آب، برق، گاز طبيعي و ساختمان است كه در مجموع 
رشد آن در فصل پاييز به مثبت 7.5 درصد رسيده است 
افزود: اطالعات مرتبط با اين بخش از طرح هاي آماري 
فصلي از جمله طرح آمارگيري از شاخص قيمت و مقدار 
بخش صنعت و مع��دن )از طرح هاي مركز آمار ايران( 
همچنين آمارهاي ثبتي دستگاه هاي مختلف و مرتبط 
از جمله وزارت صمت كه آمار توليدات كاالهاي منتخب 
صنعتي را در هر فصل منتشر مي كند، گردآوري و تجزيه 
و تحليل مي شود. آمارهاي مربوط به بخش ساختمان 
هم از اطالعات پروانه هاي ساختماني صادر شده، هم 
از اطالعات طرح س��رمايه گذاري بخش خصوصي در 
ساختمان همچنين از اطالعات بودجه عمراني دولت 
و هم اطالعات بازار كار در بخش ساختمان و بسياري 
از اطالعات ديگر مربوط به اين حوزه استفاده مي شود.

حس��ين زاده اشاره اي هم به رش��د بخش صنعت كرد و 
گفت: گرچه بخش صنعت همچنان درگير ركود است، 
اما نكته مثبتي كه در آن اتفاق افتاده اين است كه عدد اين 
فصل از اعداد حداقل 6 فصل قبل تاكنون به نسبت بهتر و 

اميدواركننده تر است.
رشد اقتصادي با نفت موضوع ديگري بود كه رييس مركز 
آمار درباره آن توضيحاتي ارايه و بيان كرد: در محاسبات 
رشد اقتصادي با نفت، استخراج نفت خام و گاز طبيعي به 
عنوان يكي از زير بخش هاي اقتصادي مورد توجه است، 
 در پاييز امسال، رشد اقتصادي با نفت با بهبود قابل توجهي 
نسبت به فصول قبل، به منفي ١.٧ درصد رسيده كه در 
مقايسه با چهار فصل اخير از وضعيت بهتري برخوردار 
بوده است.حسين زاده درباره مبناي محاسبات مركز آمار 
و بانك مركزي يادآوري ك��رد: اطالعات زيادي در مورد 
محاس��بات بانك مركزي در دسترس نيست ولي مركز 
آمار ايران از منابع آماري بسيار زيادي از جمله حساب هاي 
منطقه اي و ملي استفاده مي كند و اين نكته داراي اهميت 
بسيار است كه مركز آمار تنها نهادي در كشور است كه در 
راستاي اهداف آماري تاسيس شده و رسالت آن توليد و 

انتشار آمار است.

هنوز مصوبه واردات خودرو ابالغ نشده است
معاون فني گمرك ضمن تاييد ابالغ نشدن مصوبه واردات 
خودرو از س��وي دولت اعالم كرد: ابالغ مصوبات توس��ط 
مرجع مربوطه مانند ابالغ هر مصوبه ديگري، مستلزم طي 

تشريفات الزم است.
معاون فني و امور گمركي گمرك با شفاف سازي در خصوص 
مصوبه اخير هيات وزيران براي ترخيص خودروهاي موجود 
در گمرك، به برخي ابهام��ات به وجود آمده پيرامون اين 
مصوبه پاسخ داد و جزييات جديدي از ترخيص خودروهاي 

دپو شده در گمركات تشريح كرد.
مهرداد ارونقي گفت: پيرو مصوب��ات قبلي هيات وزيران 
براي ترخيص خودروهاي موجود در گمرك و با توجه به 
درخواست مراجع ذي ربط و ذي صالح درخصوص پيشنهاد 
تش��كيل كميته اي درباره پيگيري وضعيت خودروهاي 
بالتكليف در گمركات كش��ور، همچنين پيش��نهادات 
گمرك و وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص، موضوع 
خودروهاي دپو ش��ده در كميته مربوطه با حضور تمامي 
دستگاه هاي مرتبط، مورد رسيدگي واقع گرديده كه نهايتًا 

پس از طي كامل مراحل قانوني، منتج به تصويب موضوع 
توسط هيات وزيران شده است. 

وي افزود: بايد توجه داش��ت ابالغ مصوبات توسط مرجع 
مربوط��ه مانند اب��الغ هر مصوبه ديگري، مس��تلزم طي 
تشريفات الزم بوده و تاريخ تصويب هر مصوبه و تاريخ ابالغ 
آن، گوي��اي فاصله زماني موجود در اين خصوص اس��ت. 
بديهي است به محض ابالغ مصوبه مربوطه، دستگاه هاي 
مجري اقدام��ات الزم را با رعايت مقررات مربوط معمول 

خواهند داشت.
ارونقي ادامه داد: مصوبه 16 دي ماه 1397 هيات وزيران، به 
پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، 
امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد 
اقتصادي و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران، شرايطي را براي ثبت سفارش  خودروهاي 
س��واري مصوب و ابالغ كرده اس��ت.به گفته ارونقي، بند 
1 مصوبه، تصريح به ثبت س��فارش خودروهاي س��واري 

به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشأ 
ارز به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران - كه مرجع تأييد 
منشأ ارز تمامي كاالها مي باشد- داشته و خودروهايي كه تا 
تاريخ ابالغ تصويب نامه اشاره شده، داراي قبض انبار بوده و 
با رويه بانكي تأمين ارز گرديده اند، با رعايت شرايط ذكر شده 
در تبصره ذيل بند 1 تصويب نامه، با ثبت سفارش بانكي قابل 
ترخيص مي باشند. بديهي است هر نوع تخصيص ارز جديد 
براي ثبت سفارش هاي اعالمي ممنوع بوده كه اين مورد هم 
همواره ملحوظ نظر قرار گرفته و تا كدرهگيري بانك براي 
خودروهاي موصوف اخذ و ارايه نشود، خودروي مربوطه، 

قابل ترخيص نمي باشد.
معاون فني گمرك در ادامه گفت: بايد توجه داش��ت با در 
نظر گرفتن اصالحيه هاي بعدي براي مصوبه مذكور، صرفا  
مهلت ترخيص مندرج در بند 3 مصوبه مورخ 16 دي ماه 
1397، در تاريخ 16 تيرماه س��ال جاري به اتمام رسيده و 
ساير شرايط مندرج در مصوبه به قوت خود باقي است كه 
اين امر در پيش نويس مصوبه اخير نيز مدنظر قرار گرفته 

اس��ت. بنابراين زماني كه خودروهايي مشمول تصويب 
نامه 16 دي ماه 1397 بوده و به هر دليلي نتوانس��ته اند به 
گمرك اظهار يا ترخيص ش��وند با تمديد مهلت مقرر در 
بند 3 مصوبه مارالذكر )سابق( و اصالحيه هاي بعدي آن 
از نظر تمديد مدت زمان، امكان اظهار به گمرك با شرايط 
همان مصوبه را خواهند داشت و چنانچه فاقد ثبت سفارش 
باشند در صورت دارا بودن ساير شرايط مندرج در مصوبه 
و اصالحيه هاي بعدي، وزارت صمت بايد نسبت به صدور 
مجوز ثبت سفارش براي اين خودروها اقدام نمايد كه در 
اين صورت، تعدادي از خودروهاي مشمول و حائز شرايط، 
اجازه ترخيص خواهند يافت و اين مورد، موضوع جديدي 
نيست كه طرح شده باشد بلكه ابقا   شرايط قبلي مصوبه هيات 
وزيران است كه با تمديد مهلت ترخيص خودروها، طبق 
همان مصوبه، محقق مي گردد. حال اينكه چرا خودروهاي 
موصوف موفق به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت در زمان 
اجراي مصوبه قبلي نشده اند موضوعي است كه در صورت 
بررسي هاي الزم مشخص خواهد گرديد.وي افزود: تمديد 

مهلت ترخيص مندرج در مصوبه قبلي در مصوبه جديد و 
رعايت شرايط مندرج در مصوبات اشاره شده، با توجه به 
تاريخ ورود و دپ��وي اين خودروها، تأثيري بر افزايش نرخ 
ارز نداش��ته و ترخيص اين خودروها نيز ضمن بررسي و 
تاييد منشأ ارز آنها توسط مرجع ذي صالح مربوطه صورت 
خواهد پذيرفت؛ حال اينكه اين خودروها در زمان حمل 
و ورود ب��ه بنادر، مناطق آزاد و ويژه، از چه وس��يله حملي 
اس��تفاده نموده اند، با كشتي حمل شده اند يا در كانتينر، 
موضوعي اس��ت كه ارتباط با سليقه صاحبان خودروها و 
شرايط حمل و نقل بين المللي پيدا مي كند و ارتباطي به 
موضوع ندارد. گرچه حتي اگر اين تعداد خودرو در داخل 
كانتينر نيز حمل شده باشند كه چنين چيزي بعيد بوده و 
در حد يك ادعاست، گمرك، مراجع تحويل گيرنده و ساير 
سازمان هاي مسوول مناطق، با سامانه هاي الكترونيكي در 
اختيار از ليست و تعداد دقيق اين خودروها مطلع بوده و با 
وجود كااليي در داخل كانتينر، نمي توان ادعا نمود كاال از 

ديد متصديان ذي ربط به دور مانده است.

ملزم شدن 15 گروه شغلي به نصب كارتخوان از ابتداي سال 1399
معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور 
گفت: 15 گروه ش��غلي از ابتداي س��ال 1399 ملزم به 
استفاده از سامانه صندوق فروش )پايانه پرداخت متصل 
به ش��بكه پرداخت بانكي( و صدور صورتحساب فروش 

)فاكتور( مطابق مقررات هستند.
به گزارش تسنيم، محمود عليزاده با اشاره به مفاد ماده 
)3( آيين نام��ه اجرايي تبصره )2( م��اده )169( قانون 
ماليات هاي مس��تقيم مبني بر تعيين مشاغل مشمول 
نصب س��امانه صندوق فروش گفت: شهريورماه امسال 
بر اساس آيين نامه مذكور دومين فراخوان سازمان امور 
مالياتي كشور براي فعالين غير حوزه درمان منتشر شد 
و 15 گروه )شامل 50 شغل( مشمول نصب و استفاده از 

سامانه فروش شدند.

وي افزود: اين مش��مولين از ابتداي سال 1399 ملزم به 
استفاده از سامانه صندوق فروش )پايانه پرداخت متصل 
به ش��بكه پرداخت بانكي( و صدور صورتحساب فروش 

)فاكتور( مطابق مقررات هستند.
معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور 
تصريح كرد: از كليه صاحبان مشاغل و حرف مشمول 
دعوت به عمل مي آيد كه با مراجعه به درگاه عمليات 
الكترونيكي س��ازمان امور مالياتي كش��ور به نشاني 
الكترونيكي https: //tax.gov.ir نس��بت به ثبت 
سريال استاندارد پايانه فروشگاهي يا پايانه هاي پرداخت 
متصل به شبكه پرداخت بانكي خود )كارتخوان هاي 

بانكي( اقدام كنند.
وي درخصوص جرايم عدم استفاده از سامانه فروشگاهي 

براي اين مشمولين، خاطرنشان كرد: به موجب تبصره 2 
ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم، عدم اجراي حكم 
اين تبصره موجب تعلق جريم��ه اي به ميزان دو درصد 

)2%( فروش است.
گفتني است، طبق فراخوان ش��هريورماه سازمان امور 
مالياتي كشور صاحبان محترم حرف و مشاغل زير مشمول 
نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش كه 

پيش تر نيز اطالع رساني شده بود عبارتند از: 
1. وكال، 

2. مشاوران حقوقي و مشاوران خانواده، 
3. دفاتر اسناد رسمي، 

4. مشاورين امالك، 
5. تاالر پذيرايي، رس��توران ها، چلوكبابي ها، كبابي ها، 

اغذيه فروشي ها و فست فودي ها، سفره خانه هاي سنتي 
و كافي ش��اپ ها، كترينگ ها و تهيه غذاها، قهوه خانه ها، 
سالن هاي غذاخوري و باغ تاالرها، باغ سراها، طباخي ها، 
 آش و حليم پزي ه��ا، جگركي ه��ا، كته كبابي ه��ا، 

برياني فروشي ها و مشاغل مشابه، 
6. مركز اقامتي از قبيل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان 
پذيرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ 

ويالها، اقامتگاه هاي بين راهي و متل ها، 
7. نمايشگاه ها و فروشگاه هاي وسايط نقليه موتوري )به 
استثناي ماشين آالت راهسازي، ساختماني و كشاورزي(، 

8. آرايشگاه هاي مردانه و زنانه، 
9. آجيل و خشكبار فروش��ي ها )به استثناي مشمولين 
ماده )81( قانون ماليات هاي مستقيم و واردكنندگان(، 

10. قنادي  ها و شيريني فروشي ها، آب ميوه فروشي ها، 
بستني و فالوده فروشي ها، 

11. ميوه و تره بار فروش هاي مس��تقر در ميادين ميوه و 
تره بار، بار فروشي هاي ميوه و تره بار، ميوه فروشي ها، 

12. مجموعه هاي فرهنگي و ورزشي، 
13. لوازم تحرير و نوشت افزار فروش��ي ها )به اس��تثناي 

توليد كنندگان و وارد كنندگان(، 
14. بازي هاي رايانه اي )گيم نت ها( و كافي نت ها، 

15. دفاتر خدمات ارتباطي )دفتر خدمات مش��تركين 
تلفن هم��راه و ثابت و خدمات پس��تي(، دفاتر خدمات 
الكترونيكي )از جمله دفات��ر پليس+10، دفاتر خدمات 
الكترونيك شهر، دفاتر خدمات پيشخوان دولت و خدمات 

الكترونيك قضايي.(
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همكاري با نخبگان براي دستيابي 
به تكنولوژي هاي نوين گمركي

رييس كل گمرك ايران گفت: ما دس��ت نخبگان 
و محققان دانشگاهي كشورمان را براي دستيابي 
به تكنولوژي هاي نوي��ن در بحث كنترل و نظارت 
گمرك ب��ر محموله ه��اي تج��اري و ترانزيتي به 
گرمي مي فش��اريم و آماده هم��كاري كامل با آنها 
هس��تيم.مهدي ميراشرفي با اش��اره به همكاري 
گمرك با مراكز دانش��گاهي براي تولي��د ابزارها و 
تجهيزات الكترونيكي ازجمله پلمب الكترونيكي 
و هوشمند افزود: در حال حاضر گمرك يك ريال 
بابت توليد نرم افزار به خارج از كش��ور نمي پردازد 
و در بحث س��خت افزار نيز با استفاده از قابليت ها و 
ظرفيت هاي توليدكنندگان داخلي نيازهاي خود 
ازجمله در زمينه ايكس ري هاي كاميوني را از داخل 
كشور تأمين مي كند.وي اظهاركرد: وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح از 5 دستگاه ايكس ري 
كاميوني س��فارش داده ش��ده توسط گمرك سه 
دستگاه آنها را ساخته و در گمركات مستقر نموده كه 
شتاب دهنده آنها نيز ايراني است.رييس كل گمرك 
ايران تأكيد كرد: گمرك از نخستين دستگاه هايي 
است كه از ظرفيت ها و قابليت هاي علمي و عملي 
دانش��گاهي استفاده كرده اس��ت.وي گفت: توليد 
مش��ترك پلمب الكترونيكي با همكاري دانشگاه 
تهران، ايجاد مركز آموزش منطقه اي سازمان جهاني 
گمرك )WCO( در ايران با همكاري دانشگاه شهيد 
بهشتي و استفاده از تجارب پژوهشگران و محققان 
دانشگاه صنعتي شريف در جهت هوشمندسازي 
گمرك ازجمله اين همكاري هاست.ميراشرفي در 
اين همايش همچنين با اش��اره به اهميت تجارت 
در دنيا و س��هم اندك كش��ورمان در اين زمينه بر 
لزوم استفاده از فرصت هاي منحصر به فرد ايران در 
حوزه تجارت ب��ه ويژه ترانزيت تأكيد كرد و كاهش 
قوانين و مقررات و تعدد س��ازمان هاي ذي ربط در 
حوزه تصميم گيري و سياس��ت گذاري تجاري را از 

راهكارهاي موثر در اين جهت عنوان كرد.

هپكو قبل از واگذاري
بايد بازسازي ساختاري شود

رييس سازمان خصوصي س��ازي گفت: هپكو قبل 
از واگذاري بايد بازس��ازي ساختاري شود. بنابراين 
ش��ركت در اختيار وزارت صمت ق��رار مي گيرد تا 
اصالحات س��اختاري روي آن انجام ش��ود و پس از 
آن نس��بت به واگذاري دوباره هپكو اقدام خواهيم 
كرد.عليرضا صالح در گفت وگو با ايلنا درباره آخرين 
وضعيت واگذاري شركت هاي دولتي اظهار كرد: تا به 
امروز موفق به واگذاري دو شركت دولتي شده ايم و 
ميزان واگذاري ها بستگي به خريداران دارد و اينكه 
آيا سرمايه گذاران حاضر به خريد اين شركت ها شوند 
يا نه.وي با تاكيد بر اينكه دو شركت دولتي ديگر در 
اسفند ماه عرضه خواهند شد، ادامه داد: بيمه البرز 
اوايل اس��فند ماه عرضه خواهد ش��د.صالح گفت: 
پااليشگاه شيراز و الوان را به فروش رسانديم و بيمه 
البرز را هم آگهي كرده ايم. پااليشگاه تبريز هم در دو 
هفته آينده آگهي خواهد شد.وي درباره عرضه دوباره 
هپكو اظهار كرد: هپكو قبل از واگذاري بايد بازسازي 
ساختاري شود. بنابراين ش��ركت در اختيار وزارت 
صمت قرار مي گيرد تا اصالحات ساختاري روي آن 
انجام شود و پس از آن نسبت به واگذاري دوباره هپكو 
اقدام خواهيم كرد.رييس سازمان خصوصي سازي 
با اش��اره به زمان عرضه دوب��اره هپكو گفت: هپكو 
فعال به دولت برگش��ته است و در سال آينده پس از 
انجام بازسازي ها مقدمات واگذاري دوباره آن فراهم 
مي شود تا به فرد يا مجموعه اي كه اهليت آن ثابت 
شده باشد واگذار كنيم.صالح تاكيد كرد: از ميان تمام 
واگذاري ها تنها دو شركت هپكو و ماشين سازي تبريز 
به دولت برگشته است و قرار نيست ساير شركت ها 
مانند ايران ايرتور به دولت برگردند و اين ش��ركت 

مراحل مربوط به خود را طي مي كند. 

تعيين حكم قانوني در بودجه 99 
براي واگذاري سرخابي ها

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت 
بر اجراي اصل44 قانون اساسي از احتمال تعيين حكم 
قانوني در قانون بودجه سال آينده براي واگذاري دو 
باشگاه استقالل و پرسپوليس خبر داد.به گزارش خانه 
ملت، حميدرضا فوالدگر با اش��اره به تكليف قانوني 
تعيين ش��ده در بودجه س��ال 98 براي واگذاري دو 
باشگاه استقالل و پرسپوليس، اظهاركرد: در بند )ه�( 
تبصره 2 قانون بودجه سال 98 قيد شده كه دو باشگاه 
پرسپوليس و استقالل با كشف قيمت در فرابورس تا 
پايان شهريورماه سال 98 واگذار شوند كه اين مهلت 
با حضور نمايندگان دستگاه هاي نظارتي در نشستي 
در كميس��يون اصل 44 قانون اساسي تا پايان سال 
تمديد شد.نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي 
اسالمي بيان كرد: دولت بايد نسبت به فروش برند دو 
باشگاه استقالل و پرسپوليس تا پايان سال اقدام كند، 
وي افزود: وزارت ورزش و برخي از كارشناسان سازمان 
خصوصي سازي نسبت به روش اجراي اين قانون يعني 
فروش برند دو باشگاه به صورت مجزا و كشف قيمت 
در فرابورس و فروش بلوكي آن انتقاداتي داشتند كه 
مقرر شد اين شيوه نامه دستخوش تغييراتي شود.

فوالدگر افزود: س��ازمان خصوصي س��ازي و وزارت 
ورزش و جوانان به كميسيون اصل 44 قول دادند كه 
تا پايان سال، رسيدگي و حسابرسي به اموال دو باشگاه 
پايان برسد و فروش برند و نشان دو باشگاه نيز صورت 
گيرد.وي با بيان اينكه تا زمان بررسي بودجه 99 در 
مجلس به دولت مهلت خواهيم داد، گفت: در صورتي 
كه وعده سازمان خصوصي سازي و وزارت ورزش در 
اين باره محقق نشد و حسابرسي دو باشگاه يا فروش 
برند انجام نگرفت، در بودجه سال 99 حكم جديدي 
براي واگذاري دو باش��گاه استقالل و پرسپوليس در 
جريان بررسي بودجه در صحن علني مجلس، تعيين 

خواهيم كرد.



اخبار

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

اختالفنرخخريدوفروشصرافيهابه300تومانرسيد

تحوالتبازارارزهمزمانبانشست»افايتياف«

اشتباهات رايج در دستيابي به بانك ديجيتال

گروه بانك و بيمه|
روز دوشنبه 28 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني هر 
اونس طال 1581 دالر معامله ش��د كه نسبت به هفته 
قبل از آن كاهش 3 دالري داش��ته و ب��ا اين نرخ ها در 
مس��ير ثبات نس��بي قراردارد. در بازار آزاد و معامالت 
نقدي نيز قيمت دالر به 14280 تومان افزايش يافت 
كه نشان دهنده تداوم رشد نرخ دالر در هفته هاي اخير 
متاث��ر از اخبار پايان مهلت » اف اي ت��ي اف« بوده و از 
13400 در دو هفته پيش به 14280 رسيده و حدود 

900 تومان افزايش نشان مي دهد. 
به گزارش »تعادل«، قيمت هر يورو ني��ز در بازار آزاد 
15500 تومان رس��يد، بهاي خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 13 هزار و 650 تومان و فروش آن 13 
هزار و 950 تومان درج شد و نرخ خريد هر يورو نيز 14 
هزار و 900 تومان و نرخ فروش آن 15 هزار و 200 تومان 
معامله شد، افزايش نرخ ها در بازار ارز و طال در شرايطي 
صورت گرفته كه نشست گروه ويژه اقدام مالي موسوم به 
»اف اي تي اف« در جريان است و بازار نسبت به احتمال 
قرارگيري ايران در ليست سياه »اف اي تي اف« واكنش 
نشان داده و ملتهب است و حال بايد ديد تا روز جمعه 
2اسفند، گروه اقدام مالي چه تصميمي خواهند گرفت. 
برخي كارشناسان با اشاره به رياست چين در گروه وي ژه 
اقدام مالي در اين دوره از نشست اين گروه معتقدند كه 
همچنان اميد به قرار نگرفتن نام ايران در ليست مقابله 
و تمديد مهلت ايران براي چند ماه ديگر وجود دارد. اين 
كارشناسان معتقدند كه اروپايي ها با وجود فعال كردن 
مكانيزم ماشه، عالقه اي به افزايش فشار بر اقتصاد ايران 
ندارن��د و تمايل به همراهي با ترامپ و سياس��ت هاي 
امريكا نش��ان نمي دهند. لذا مجموعه اين سياست ها 
موجب خواهد ش��د كه همچنان روزن��ه اميدي براي 
تمديد مهلت دوباره ايران وجود داشته باشد. از طرفي 
شنيده ها حاكي است كه اكثر كشورها با تمديد دوباره 
مهلت ايران مخالفت كرده و خواستار قرار گرفتن نام 
ايران در ليست متقابل هستند. قرار است كه روز هاي 
چهارشنبه و پنجشنبه بررسي وضعيت پاكستان در 
دستور كار قرار گيرد و پس از مشخص شدن وضعيت 
پاكستان، بررسي وضعيت ايران در گروه اقدام مالي در 

دستور كار قرار خواهد گرفت. 
 از سوي ديگر، در سامانه سنا نرخ لحظه اي قيمت خريد 
دالر 13 هزار و 650 تومان و قيمت فروش آن 13 هزار و 
950 تومان اعالم شد. همچنين نرخ لحظه اي خريد هر 
يورو 14 هزار و 900 تومان و فروش آن 15 هزار و 200 
تومان معامله ش��د. از سوي ديگر، سامانه سنا نيز نرخ 
ميانگين معامله شده ارز براي روز يكشنبه 27 بهمن 
98 را براي دالر 13 هزار و 812 تومان، يورو 15 هزار و 
128 تومان، پوند انگليس 18 هزار و 11 تومان، درهم 
امارات 3 ه��زار و 736 تومان، لير تركيه 2 هزار و 391 
تومان و يوآن چين را يك هزار و 719 تومان اعالم كرد.

در بازار طال و سكه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به 
قيمت 1581 دالر و دالر به نرخ 14 هزار و 280 تومان 
در بازار آزاد، نرخ طال و سكه با افزايش قيمت مواجه شد. 
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 
334 ه��زار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 538 هزار و 
800 تومان، س��كه طرح جديد 5 ميليون و 245 هزار 
تومان، طرح قديم 5 ميلي��ون و 225 هزار تومان، نيم 
س��كه 2 ميلي��ون و 720 هزار تومان، ربع س��كه يك 
ميليون و 640 هزار تومان و سكه گرمي نيز 940 هزار 
تومان معامله شد. در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي 
ن��رخ 47 ارز را اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ 24 ارز 
مانند يورو افزايش و قيمت 12 واحد پولي از جمله پوند 
انگليس كاهش يافت؛ نرخ دالر و 10 ارز ديگر نيز ثابت 

ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي 
روز »دوشنبه بيست و هشتم بهمن ماه 98« 42 هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 54 هزار 
و 792 ري��ال و هر يورو نيز به نرخ 45 هزار و 526 ريال 

ارزش گذاري شد.

   ريزش يورو تمامي ندارد
از س��وي ديگر، با تداوم روند كاهش��ي يورو، ارز واحد 
اروپايي به كمترين سطح سه سال اخير خود رسيد. به 
گزارش رويترز، روند رشد ضعيف اقتصادي كشورهاي 
اروپايي كماكان ادامه دارد؛ آلمان به عنوان بزرگ ترين 
اقتصاد اروپايي با كاهش ش��ديد رش��د مواجه شده و 
در فرانس��ه نيز اعتراضات به اليح��ه جنجالي اصالح 
بازنشستگي ادامه دارد. در انگليس نيز كابينه با يك زلزله 
داخلي مواجه شده و چند وزير از جمله ساجد جاويد، 
وزير دارايي و چهره كليدي بودجه اين كشور از سمت 
خود كناره گرفته ان��د. همچنين اختالفات داخلي در 
دولت ائتالفي ايتاليا و احتمال برگزاري مجدد انتخابات 
در اين كش��ور به نگراني ها از تشديد بحران بدهي اين 

كشور دامن زده است.
به دنبال افزاي��ش تعرفه روي محص��والت ايرباس از 
10 درص��د به 15 درصد و تهدي��د وزارت خزانه داري 
اين كشور به اعمال تعرفه هاي بيشتر روي محصوالت 
اروپايي درصورت نرس��يدن به توافق تج��اري، يورو 
بيش از پيش در موقعيتي ضعيف قرار گرفته اس��ت. 
همچنين نگراني ها از تاثيرگذاري ويروس كرونا روي 
رشد اقتصادي منطقه يورو باعث شده است تا ارز واحد 

اروپايي ضربه ديگري دريافت كند.
كيوسوكه سوزوكي، استراتژيست ارش��د بازار ارز در 
بانك »سوسيه جنرال« گفت: نگراني از اينكه پيامدهاي 
ويروس كرونا در بلندمدت نيز ادامه داشته باشد روز به 
روز در حال افزايش است. از سوي ديگر تكليف منطقه 
يورو نيز مشخص تر شده است و شاخص هاي كليدي روز 
به روز نااميدكننده تر مي شوند. اگرچه براي سومين روز 
متوالي روند شيوع ويروس كرونا در چين كاهشي بود اما 
تلفات ناشي از اين ويروس كماكان ادامه دارد و اكنون 

شمار قربانيان به بيش از 1770 نفر و شمار مبتاليان 
از 65 هزار نفر عبور كرده اس��ت. با مرگ يك گردشگر 
چيني 80 ساله در فرانسه، نخستين مرگ ناشي از كرونا 
در اروپا نيز به ثبت رسيد. بانك مركزي چين نيز براي 
جلوگيري از ريزش بيشتر بازارها به تزريق بيش از 270 
ميليارد دالر نقدينگي اقدام كرده كه اين اقدام اندكي در 
تقويت ارزش يوان موثر بوده است. پيشتر شكسته شدن 
محدوده مقاومتي مهم هفت يوان��ي در برابر هر دالر 
موجب نگراني از ريزش بازارهاي مالي در چين شده بود.

امره اشپايتس��ر، تحليلگر بازار ارز در موسسه »وست 
پاك فاركس« گفت: عوامل متعددي دست به دست 
هم داده اند تا دالر را در مسير صعودي قرار دهند. شيوع 
كرونا باعث شده است تا پول بيشتري روانه معامالت 
دالري شود و اين كامال به ضرر كشورهاي نوظهور تمام 
شده است. ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
ديروز با صعود 0.03 درصدي نس��بت به روز قبل و در 
سطح 99.037 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 

سوييس معادل 1.0180 دالر اعالم شد.
 رقابت ه��اي انتخاباتي درون حزب��ي امريكا اكنون به 
ايستگاه دوم رسيد و با شمارش آراي ايالت نيوهمپشاير 
مشخص ش��د برني س��ندرز و پت بوتيجج، برندگان 
انتخابات داخلي دموكرات ها هستند. پيش تر در ايالت 
آيوا نيز نتايج مشابهي به دست آمده بود و اليزابت وارن 
و جو بايدن، نامزدهاي اصلي حزب دموكرات عملكرد 
نااميدكننده اي داشتند. ايستگاه بعدي انتخابات درون 
حزبي ايالت نوادا خواهد بود. انتخابات رياست جمهوري 

امريكا قرار است در ماه نوامبر امسال برگزار شود.
از س��وي ديگر پس از سه سال بحث و جدال، انگليس 
سرانجام در آخرين روز از ماه ژانويه 2020 اتحاديه اروپا 
را ترك گفت تا بدين ترتيب به نخستين كشور در تاريخ 
اين اتحاديه تبديل شود كه از آن خارج مي شود. انتظار 
مي رود پيامدهاي برگزيت به تدريج روي اقتصاد انگليس 
و كشورهاي اروپايي آشكار ش��ود، هر چند كه انتظار 
نمي رود بانك مركزي اروپا دس��ت كم در كوتاه مدت 
تغيير زيادي در سياس��ت هاي پولي خود ايجاد كند. 

اقتصاد انگليس به تدريج در حال وارد ش��دن به ركود 
است تا جايي كه مركز آمار انگليس رشد اقتصادي اين 
كشور در ماه دس��امبر را تنها 0.1 درصد اندازه گيري 
كرده اس��ت. هنوز مشخص نيست كه با توجه به روند 
خروج شركت هاي بزرگ بين المللي از انگليس به دنبال 
برگزيت، رشد اقتصادي اين كشور چگونه خواهد بود. 
دولت انگليس به رهبري بوريس جانسون اكنون كار 
بسيار سختي براي احياي رشد اقتصادي و همچنين 
رسيدن به توافق با اتحاديه اروپا بر سر چگونگي روابط 
دو طرف در آينده خواهد داشت. انتظار مي رود كه دست 
كم يك سال دوره گذار در نظر گرفته شود و روابط دو 

طرف به شكل كنوني باقي بماند.
بوريس جانسون، نخست وزير انگليس خواستار داشتن 
روابطي مش��ابه كانادا ب��ا اتحاديه اروپا ش��ده اما يكي از 
مسووالن ارشد اتحاديه اروپا گفته است اين اتحاديه تن 
به شرايطي مشابه روابط با كانادا براي انگليس نخواهد داد 
و اين توافق مد نظر يك روياي خيالي است. انگليسي ها 
همچنين با برخي از ش��ركاي ب��زرگ تجاري خود نظير 
استراليا مذاكراتي را براي پيمان تجارت آزاد آغاز كرده اند.

در تازه تري��ن دور از معامالت، پوند با افت 0.03 درصدي 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.3043 دالر مبادله شد. 
يورو 0.06درصد پايين رفت اما در كانال 1.08 باقي ماند 
و هر يورو به 1.0838 دالر رس��يد. همچنين نرخ برابري 
هر دالر امريكا معادل 1.3237 دالر كانادا اعالم ش��د. در 
برابر همتاي س��نگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3894 دالر 

سنگاپور مبادله شد.
تحليلگران بانك »ميتسوبيش��ي« ژاپن در يادداش��تي 
نوش��تند: با توجه به خ��روج انگليس از اتحادي��ه اروپا و 
كاهش رشد اقتصادي كش��ورهاي منطقه يورو از جمله 
آلمان و فرانسه، بانك مركزي اروپا احتماال ناچار به اتخاذ 
سياست هاي انبساطي بيشتري خواهد بود و اين مساله 

مي تواند يورو را بيش از پيش رو به پايين سوق دهد.
در حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري سرانجام دو 
اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر سر آتش بس رسيدند 
و نخس��ت وزير چين با سفر به واشنگتن به همراه دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا فاز نخست توافق را امضا كرد. 

چين از كاهش تعرفه واردات 85 ميليارد دالر از محصوالت 
امريكايي به اين كش��ور به عنوان بخش��ي از تعهدات فاز 
نخست توافق خبر داده است. انتظار مي رود به تدريج روند 
بازگشايي شعبات شركت هاي بزرگ خارجي در چين آغاز 
شود. بسياري از شركت هاي بزرگ نظير اپل، مك دونالد، 
هيونداي، هوندا، زيمنس و اشكودا، فعاليت هاي خود را در 
تمام يا قسمت هايي از چين به منظور مقابله با ويروس كرونا 

به طور موقت به حالت تعليق درآورده اند.
ريچارد گريس، كارش��ناس بازار در بانك »كامن ولث« 
گفت: ريسك كاهش بيشتر رش��د اقتصادي چين روي 
همه چيز سايه افكنده است. با توجه به اينكه اقتصاد چين 
17 درصد كل توليد ناخالص داخلي جهان را بر عهده دارد، 
ريسك تداوم تعطيلي بخش بزرگي از اقتصاد اين كشور 

كامال معامله گران را نگران كرده است.
در معام��الت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 
0.05 درصد افزايش به 109.8282 ين رس��يد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4869 دالر 
مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.9763 

يوان چين اعالم شد.

   طال گران ماند
همچنين قيمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهاني 
تحت تاثير ابهامات پيرامون تاثير شيوع ويروس كرونا بر 
اقتصاد جهان��ي، نزديك به باالترين حد خود در دو هفته 
گذشته ماند. به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل 
فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور تغيير چنداني 
نداشت و 1582 دالر و 83 سنت بود. بهاي معامالت اين 
بازار روز جمعه تا سطح 1584 دالر و 65 سنت صعود كرده 
بود. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال ثابت بود و 

در 1585 دالر و 90 سنت ايستاد.
مايكل مك كارتي، استراتژيست ارش��د بازار در شركت 
»سي ام س��ي ماركتس« در اين باره گفت: قيمت طال به 
دليل ابهامات فراواني كه در خصوص ويروس كرونا وجود 

دارد، باال مانده است.
طبق اعالم كميسيون ملي بهداشت چين، شمار تلفات 
شيوع ويروس كرونا در چين تا روز يكشنبه به 1770 نفر 
رسيد كه 105 نفر باالتر از روز پيش از آن بود. تحليلگران 
بانك »يو بي اس« در يادداش��تي نوش��تند: ب��ا توجه به 
گستردگي تاثير ويروس كرونا در چين، تقاضاي فيزيكي 
براي طال احتماال آس��يب خواهد داد اما هنوز زود است 
تاثير آن ارزيابي شود. نرخ پريميوم براي طالي فيزيكي 
در چين كه بزرگ ترين مصرف كننده طال در جهان است، 
هفته گذش��ته به پايين ترين حد از جوالي سال 2018 
رسيد. اين اپيدمي باعث شد سنگاپور پيش بيني خود از 
رشد اقتصادي سال 2020 را تنزل داد و نظرسنجي رويترز 
هم نشان داد توليدكنندگان ژاپني در فوريه بدبين بودند.

براس��اس گ��زارش رويترز، بان��ك مرك��زي امريكا هم 
نگراني هايي نسبت به تاثير احتمالي شيوع ويروس كرونا 
بر اقتصاد امريكا مطرح كرده است. لورتا مستر، رييس بانك 
فدرال كليولند روز جمعه گفت: اين اپيدمي ممكن است 
نرخ رش��د اقتصادي امريكا در سه ماهه نخست امسال را 
كاهش دهد. بازارهاي سهام آسيايي تحت تاثير تالش هاي 
چين براي محدود كردن پيامده��اي اقتصادي ويروس 
كرونا، به روند صعودي بازگشتند و دالر نزديك به باالترين 

حد خود در بيش از چهار ماه اخير ايستاد.
در بازار س��اير فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالديم براي 
تحويل فوري ب��ا 0.6 درصد افزاي��ش، 2445 دالر و 71 
سنت معامله شد. هر اونس نقره براي تحويل فوري 0.5 
درصد رشد كرد و به 17 دالر و 82 سنت رسيد. هر اونس 
پالتين براي تحويل فوري با 0.6 درصد رش��د، 968 دالر 

و 95 سنت بود.

محسن  احمدي|
اينكه يك بانك جديد ديجيتالي را از ابتدا راه اندازي كنيد 
يا خدمات ديجيتالي جديدي را به يك بانك سنتي اضافه 
كنيد در هر حال پيچيدگي هايي را براي ش��ما به همراه 
خواهد داشت. بررسي هاي جديدي كه توسط اكونوميست 
منتشر شده مي گويد 36 درصد از بانك هايي كه به دنبال 
اضافه كردن خدمات ديجيتالي به اس��تراتژي هاي خود 
بوده اند رويكرد حفظ محيط زيست را در دستور كار قرار 
داده اند و خدمات نوآورانه را بر همين اصل توسعه داده اند؛ 
در اين مقاله، اشتباهات رايج بانك ها و موسسات مالي در راه 

رسيدن به يك بانك ديجيتال بررسي شده است.
با توجه به الگوهاي رايج بانكداري س��نتي به اين نتيجه 
مي رس��يم كه اگر بخواهيم الگوهاي قديمي را در دنياي 
جديد به  كار بگيريم، بانكداري ديجيتال را تضعيف كرده و 
نمي توانيم موفقيت چشم گيري در اين حوزه داشته باشيم. 
در ادامه به هفت نكته اي توجه مي كنيم كه در راه رسيدن به 

بانكداري ديجيتال بايد از آنها اجتناب كنيم.
هنگام ساخت يك بانك ديجيتال مي توان مدل هاي رايج 
و قديمي را به صورت ديجيتالي به مش��تريان عرضه كرد. 
اما اين كار بس��يار اشتباه اس��ت و بايد از آن اجتناب كرد. 
يكي از اولين و بزرگ ترين اشتباهات در اين راه، ديجيتالي 
كردن فرايندهاي قديمي است. هنگام ايجاد محصوالت يا 
خدمات جديد به مشتريان با مدل هاي رايج قديمي به ازاي 
هر خدمت يا س��رويس جديد بايد كاربران را احراز هويت 
كنيد، فرم هاي جديدي را در اختيار آنه��ا قرار دهيد و از 
آنها بخواهيد زمان زيادي را براي تكميل فرم هاي جديد 
در اختيار ش��ما قرار دهند كه اين موضوع براي مشتريان 

با مشغله كاري زياد به هيچ وجه خوشايند نخواهد بود.
تجربه كاربري جديدي را براي مشتريان به وجود آوريد و به 
اين فكر كنيد كه چطور مي توانيد به صرفه جويي در وقت 
آنها كمك كنيد. سعي كنيد براي يك مشتري كه از موبايل 
بيشترين استفاده را مي كند، اطالعات تكراري را از طريق  

APIها بگيريد و هيچ گاه اطالعات تكراري را دوبار از يك 
مشتري نپرسيد. بانك EQ كانادا به  عنوان يكي از بانك هاي 
ديجيتالي توانست در طول فقط 18 ماه موفق به راه اندازي 
اولين بانك ديجيتالي و با كمترين تعداد ش��عبه فيزيكي 
شود و تجربيات متمايزي را براي مشتريان خود خلق كند.

چه بخواهيد يك بانك ديجيتالي جديد راه اندازي كنيد 
يا يك شركت تجاري، بايد از تجربه مشتري شروع كنيد. 
اين رويكرد با نحوه س��اخت بانك ها در گذش��ته بس��يار 
متفاوت است. قوانين دس��ت وپاگير بانك هاي سنتي را 
ناديده بگيريد و از تعامل مستقيم با مشتريان شروع كنيد. 
بانك هاي ديجيتال موفق با بررسي اينكه چه چيزهايي براي 
مشتريان جذاب است و موجب چسبندگي و جلب آنها به 
خدمات مي شود، فعاليت خود را ش��روع كرده و در ادامه 
 سرويس هاي خود را گسترش مي دهند. با سفر به مشتري 
)Customer Journey( ش��روع كنيد؛ س��عي كنيد 
تجربه اي را براي آنها خلق كنيد كه در بانك هاي ديگر به  
راحتي به آن دسترسي نخواهند داشت. تمركز خود را روي 
موبايل قرار دهيد؛ تالش كنيد تا كمترين و در عين حال 
ضروري ترين اطالعات را در صفحه اول در مقابل مشتري 
قرار دهيد و به اين فكر كنيد كه ممكن است مشتري شما 
تلفن هوش��مندي با كوچك ترين صفحه نمايش داشته 
باش��د. از اطالعات اضافي و كليك هاي متعدد كه موجب 
سردرگمي كاربران مي شود اجتناب كنيد. براي شناسايي 
نقاط كليدي از ابزارهاي كشف رفتار كاربران استفاده كنيد 
و آنها را مورد ارزيابي و تحليل قرار دهيد. مش��خص كنيد 
فعاليت آنها در كدام بخش هاي محصول متوقف شده، از 
كدام صفحات از برنامه شما خارج شده اند. تغييرات كوچك 
و افزايشي را در سريع ترين زمان ايجاد كنيد و آنها را مورد 
ارزيابي قرار دهيد. يكي از معيارهاي موفقيت ش��ما اين 
است كه كاربران با صرف كمترين زمان ممكن، كاري را كه 
مي بايست انجام دهند، تكميل كنند. تجربيات مشتريان 
را شخصي سازي كنيد؛ از تمام اطالعاتي كه از او در اختيار 

داريد استفاده كنيد. از ميزان معامالت و تراكنش هاي آنها، 
از فعاليت در شبكه هاي اجتماعي و داده هاي مكان محور 
استفاده كنيد تا پيش��نهادات جذابي را به او عرضه كنيد. 
چيزي كه نش��ان دهد چقدر فعاليت هاي او براي ش��ما 
مهم است و ش��ما تا چه اندازه او را درك مي كنيد. در واقع 
بانك هاي ديجيتالي موفق، اولويت خود را بر رضايت مندي 
مشتريان قرار داده و از ابزارهاي تحليلي براي بهينه سازي 

تجربيات كاربران استفاده مي كنند.
تست هاي كاربري براي اطمينان از اينكه محصولتان چقدر 
مورد توجه كاربران قرار خواهد گرفت، بسيار مهم است اما 
اين آزمايش ها نبايد فقط به دوستان و آشنايانتان محدود 
شود. تست هاي خود را در جامعه مشتريان متفاوت مورد 
بررسي و نظرات مختلف را مورد ارزيابي و تحليل قرار دهيد. 
اين آزمايش ها را چندين بار تكرار كنيد تا نتايج دقيق تري 

به دست آورديد.
 از رويكرد DevOps كه در صنعت نرم افزار مورد استفاده 
قرار مي گيرد، براي توس��عه و افزودن قابليت هاي جديد 
استفاده كنيد. نكته اصلي در اين رويكرد توسعه و استقرار 
مداوم است. تغييرات كوچك را توسعه دهيد، آنها را آزمايش 
كنيد، بازخورد استفاده كنندگان را دريافت كنيد و آن را 
بهبود ببخشيد. اين رويكرد در سيستم هاي بزرگ و موفقي 
مثل نت فليكس و اس��پاتيفاي به كار گرفته شده و بسيار 

موفقيت آميز بوده است.
اگر بانك را مثل يك كارخان��ه درنظر بگيريم، مي توانيم 
اولويت هاي برنامه ريزي و تازه سازي سيستم ها و تصميمات 
مهمي كه در بدنه اصلي گرفته مي شود را »توليد« و نقش 
سرويس ها و خدمات ارايه شده به مشتريان را كه منجر به 
افزايش فروش مي شود به »توزيع« تشبيه كنيم. به  عنوان 
مثال در توليد، حفظ چرخه حمايتي بلندمدت و پيش بيني 
آينده در نظر گرفته مي ش��ود در حالي كه توزيع نيازمند 
چابكي و آزادي عمل بيشتر در رفع نيازمندي مشتريان و 
اولويت بندي ترجيحات كاربران است. در فرايندهاي متكي 

بر مشتري بايد با استقبال از تغييرات گسترده و رو به  رشد 
مواجه باشيم و محصوالت را از طريق كانال هاي مختلف 
و بعضًا موازي به آنها عرضه كنيم. برخالف گذش��ته، در 
ساختارهاي بانك هاي ديجيتال نمي توانيم مانند گذشته 
از يك رويه واحد و يك ساختار ثابت استفاده كنيم. اين يك 
چالش مهم در ميان فرايندهاي توليد و توزيع اس��ت و از 
همين رو توسعه سرويس هاي مبتني بر فناوري اطالعات 
از طريق ميكروسرويس ها و  APIها همراستا با پوشش دهي 
اين فاصله مطرح شده اند. به همين دليل، چابكي در اين 
فرايند بسيار تاثيرگذار است و مي تواند نسبت به پاسخگويي 
نيازمندي مشتريان با توسعه س��رويس هاي جديد و در 
عين حال بدون تاثيرگذاري روي ساير سرويس ها، دوره 
گذار بانك ها به عصر ديجيتال را س��رعت ببخشد. فرايند 
ديجيتالي شدن بانك ها مثل مواجهه با كوه يخ است. بخش 
بااليي آن بس��يار درخشنده و جذاب است و در عين حال 
بخش بزرگ و ناديده اي از آن در زير آب پنهان شده است. 
اگر فقط قسمت بااليي آن را ببينيد و از بخش پنهان شده 
در زير آب غافل شويد ممكن است كشتي شما با فاجعه اي 
خطرناك مواجه شود. توجه به بخش پاييني و پنهان اين 
كوه يخ، توسعه درست زيرساخت هايي است كه مشتريان 
آن را مستقيماً نمي بينند اما تاثيرات آن را به شدت احساس 
خواهند كرد. بخش هايي مثل موتورهاي تصميم گيري، 
استفاده از فناوري هاي پيشرفته و راه هايي براي صرفه جويي 
در زمان كاربران كه به طور مستقيم توسط كاربران قابل 
مشاهده نيستند اما سخت ترين بخش هاي دستيابي به 
يك بانك ديجيتال و افزايش عملكرد آن را شامل مي شوند. 
اتحاديه اعتباري فدرال )First Tech( با به كارگيري يكي 
از پلتفرم هاي تهيه شده در يكي از شركت هاي مطرح در 
اين حوزه توانست در زمان كمي، 47 سرويس مختلف از 
تسهيالت، سپرده و انواع سرويس هاي مبتني بر پرداخت 
آنالين را توسعه دهد. به اين موضوع توجه كنيد كه در نظر 
نگرفتن بخش هاي پاييني و پنهان يك كوه يخ در توسعه 

بانكداري ديجيتال شما را از دس��تيابي به يك سرويس 
قابل اعتم��اد و مقياس پذير دور مي كند. براي رس��يدن 
به يك بانك ديجيتال تاثيرگ��ذار و البته مقياس پذير به 
تخصص ها، توانايي ه��ا و ويژگي هاي زيادي نياز داريد كه 
تالش براي دس��تيابي و س��اخت آنها به تنهايي فعاليت 
شما را تحت تاثير قرار مي دهد. خدماتي مثل احراز هويت 
كاربران، سيس��تم هاي امتياز و اعتباردهي، سامانه هاي 
تش��خيص كالهبرداري و ... بايد در ي��ك راه حل جامع و 
يكپارچه س��ازماندهي ش��وند. مي توانيد به جاي توسعه 
تمامي سرويس ها توسط تيم داخلي خود از سرويس هايي 
كه توسط ساير تيم ها يا شركت ها توسعه يافته، استفاده 
كنيد. البته بايد اهميت و حساسيت موضوع پرداخت را در 
نظر داشته و با سرويس دهنده هاي قابل اعتماد وارد تعامل 
و همكاري شويد. از بزرگ ترين اشتباهات در دستيابي به 
يك بانك ديجيتال توسعه سرويس هايي است كه از پيش 
وجود داشته اند و ارزش رقابتي اي براي شما در بازار به همراه 
نخواهند داشت. زمان شما ارزشمندترين دارايي شما در 
دنياي رقابتي امروز اس��ت. گزارش منتش��ر شده توسط 
فارستر در سال 2018 مي گويد كه پيشروترين بانك هاي 
ديجيتال از تركيب روش هاي ساخت، خريد، گسترش و 
مونتاژ بهره برده اند. به عبارت ديگر بانك ها مي توانند بخشي 
از زيرساخت هاي خود را به  صورت داخلي توسعه دهند، 
بخشي را در همكاري و مشاركت با ساير سرويس دهندگان 
توسعه دهند و بخش ديگر را با استفاده از APIهاي عرضه 
شده به صورت عمومي در اختيار كاربران خود قرار داده و بر 

پايه آن سرويس ها و خدمات را گسترش دهند.
يك بانك بزرگ استراليايي توانسته با رويكرد بررسي رفتار 
مشتريان خود و با اس��تفاده از چندين سرويس خارجي 
)توس��عه يافته توسط ساير ش��ركت ها و بانك ها( يكي از 
بهترين مدل هاي س��امانه هاي دريافت تس��هيالت را در 
اختيار كاربران قرار دهد و تجربه ارزشمندي را براي كاربران 

خود خلق كند.
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وب سايت بانك پاسارگاد بهترين  
 سايت در حوزه بانك و بيمه 

در دوازدهمي��ن جش��نواره وب و موبايل ايران؛ 
وب س��ايت بانك پاس��ارگاد، به عنوان بهترين 

وب سايت در حوزه بانك و بيمه انتخاب شد.
در مراس��م اختتامي��ه دوازدهمين جش��نواره 
وب و موباي��ل كه در بهمن م��اه 1398 در مركز 
پژوهش هاي وزارت نيرو برگزار شد، وب سايت 
بانك پاسارگاد، براي دومين سال متوالي، با كسب 
اكثريت آراي داوران به عنوان وب س��ايت برتر و 

برگزيده معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، وب سايت 
بانك پاسارگاد به نشاني www.bpi.ir به دليل 
دارا ب��ودن فاكتورهاي تأييد ش��ده اي همچون 
كاركرد خوب و كارا، محتواي غني، ايجاد تجربه 
خوب براي كاربران، طراحي ديداري مناس��ب، 
ساختار و مسير در دسترس و آسان، ايجاد تعامل 
سازنده با مخاطب و اطالع رساني خوب و... از منظر 
داوران شايسته كس��ب عنوان وب سايت برتر و 

برگزيده شناخته شد.
گفتني است جشنواره وب و موبايل ايران با ده ها 
هزار شركت كننده، به عنوان بزرگ ترين عرصه 
رقابت ميان وب س��ايت ها و نرم افزار هاي موبايل 
ايراني در گروه هاي مختلف شناخته شده است. 
اين جشنواره هر ساله در گروه هاي مختلف، يك 
وب سايت و يك نرم افزار موبايل را با رأي داوران به 

عنوان برگزيده جشنواره معرفي مي كند.

كاهش تعداد تراكنش ها 
كمتر از پيش بيني 

يك كارشناس بانكداري مي گويد: كاهش تعداد 
تراكنش هاي اينترنتي با اجراي رمز دوم پويا كمتر 

از ميزان پيش بيني ها بوده است.
مسعود پشم چي در گفت وگو با ايِبنا درباره تاثير 
اجراي رمز دوم پويا بر كاهش فيشينگ و افزايش 
امنيت در تراكنش ها اظهار داش��ت: با وجودي 
كه اجراي عمليات رمز دوم پويا و يك بار مصرف 
نس��بت به روش هاي قبلي، مش��كالتي را به هر 
صورت براي مشتريان بانك ها به وجود آورد اما 
بانك پارسيان از جمله بانك هايي بود كه موفق 

شد به نحو مناسبي اين موضوع را مديريت كند.
وي افزود: با وجود آنكه پيش بيني كرده بوديم از 
تعداد تراكنش ها تا ميزان مشخصي كاسته شود 
اما بعد از اجراي رم��ز دوم پويا، اين رقم كمتر از 
برآوردهاي ما بود و نتوانست مشكل حادي را براي 

بانك ها و همچنين مشتريان ايجاد كند.
وي درباره اينك��ه تاثير اجراي رم��ز دوم پويا بر 
كاهش فيشينگ و برداشت از حساب مشتريان 
چه ميزان بوده اس��ت، اظهار داشت: بررسي اين 
موضوع نياز به پروسه زماني طوالني تري دارد اما با 
گزارشاتي كه از سوي بانك مركزي ارايه مي شود، 
شاهد هستيم كه پرونده هاي مربوط به فيشينگ 

به شدت كاهش يافته است.
وي ادامه داد: عمليات رمز دوم پويا با هماهنگي 
م��ردم و پليس فتا اج��را ش��د و بانك ها نهايت 
هم��كاري را براي اجرايي ش��دن اي��ن موضوع 
داشتند. انتظار داريم تا دوس��تان در پليس فتا 
هرچه سريع تر دس��تاوردهاي مربوط به اجراي 
اين عمليات و تاثير آن بر كاهش فيشينگ را اعالم 

كنند تا شيريني كار براي مردم روشن تر شود.
پشم چي در عين حال خاطرنشان كرد كه مقرر 
شده مشكالت كوچكي كه از سوي برخي بانك ها 
در اين زمينه وجود دارد، هرچه سريع تر و ظرف 
چند روز آينده برطرف شود تا به پايداري خوبي 

در شبكه بانكي برسيم.

تمايل كمتر كشورهاي پيشرفته 
براي ايجاد رمزارز ملي

يافته هاي يك تحقيق كه اخيرا توسط بانك تسويه 
حساب هاي بين المللي منتشر شده، حاكي از آن 
است كه بانك هاي كشورهاي پيشرفته در مقايسه 
با اقتصادهاي نوظهور، تمايل كمتري براي ايجاد 

رمزارز ملي دارند.
به گزارش كوين تلگراف، در حالي كه بانك هاي 
اقتصادهاي نوظهور با ش��تاب بيشتري به سوي 
ايجاد رمزارز ملي حركت مي كنند، آن دسته از 
كشورهايي كه اقتصاد تثبيت شده اي دارند، براي 
تغيير از ارز بي پش��توانه به ارز ديجيتال موضع 

محتاطانه تري را اتخاذ كرده اند.
در سه س��ال آينده يك ميليارد و 600 ميليون 
نفر به رمزارز ملي دسترسي خواهند داشت اين 
چشمگيرترين يافته تحقيقات مذكور محسوب 
مي شود كه به درستي با عنوان ميهمان پشت در 

توصيف شده است.
شركت كنندگان در اين تحقيق 66 بانك را شامل 
مي ش��وند كه نماينده 75 درص��د از جمعيت و 
90 درصد از اقتصاد جهان هس��تند، 10 درصد 
از بانك ها اعالم كردند كه ظرف س��ه س��ال آتي 
نخستين رمزارز خود را صادر خواهند كرد؛ اين 
رقم نماينده 20 درصد جمعيت جهان است. اين 
بدان معنا است كه رمزارزهاي ملي، هرچند به طور 
متمركز، اين ظرفي��ت را دارند تا به طور تقريبي 
بالفاصله مورد استفاده حجم انبوهي از جمعيت 
قرار گيرند. هدفي ك��ه رمزارزهاي خصوصي و 
استيبل كوينزها بيش از 10 س��ال آن را نشانه 
گرفته اند. هيمانش��و ياداف يكي از بنيانگذاران 
صندوق ووداستاك در اين باره گفت: برخي آنها 
)رمزارزها( را ناديده مي گيرند و برخي بيشتر در 
آنها كند و كاو مي كنند ك��ه در نتيجه منجر به 
ايجاد فضايي مثبت در اكوسيستم رمزارز مي شود. 
توس��عه دهندگان شروع به س��اختن ابزارهايي 
خواهند كرد كه تبادل بي نقص رمزارزهاي ملي 
و خصوصي را ميسر مي كند و رقابت براي سلطه 

رمزارز كانون توجه اين دهه خواهد شد.
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رويداد

5 بازار سرمايه

در گفت وگو با دبير كميته اجرايي بازار سرمايه بررسي شد

احتماالت غير منتظره در بازار بورس
گروه بورس| محمد امين خدابخش|

روند صعودي بورس تهران در روزهاي گذشته نسبت 
به هفته قبل از شدت بيش��تري برخوردار بوده است. 
همين امر سبب شد تا بسياري از نمادهاي بازار كه در 
هفته هاي نخس��ت بهمن ماه توجه چنداني را به خود 
جلب نمي كردند، در س��ه روز گذشته ضمن افزايش 

تقاضا به سقف قيمت روزانه دست يابند.
به موجب اين رويداد در پايان معامالت روز گذش��ته 
شاهد افزايش 0.86 درصدي شاخص كل بورس تهران 
بوديم. در اين روز نماگر اصلي بازار سرمايه به ميزان 4 
هزار و 62 واحد رش��د كرد و به سطح 476 هزار و 812 
واحد رسيد. همسو با اين افزايش نماگر كل هموزن نيز 
ضمن پيشروي 238 واحدي به سطح 152 هزار و 697 
واحد برسد. در اين روز رشد اندك نماگر هموزن به دليل 
افت قيمت در بسياري از نمادهاي كوچك تر بازار رخ داد 
كه وزن چنداني در محاسبه شاخص كل بورس ندارند. 
اما از اعداد و ارقام كلي ش��اخص كه بگذريم، آنچه در 
خالل معامالت روز دوش��نبه رخ داد تبديل صف هاي 
تقاضا به عرضه در بس��ياري از نمادها ب��ود كه نوعي 
جو ناپاي��دار در روزه��اي منتهي به اس��فندماه را به 
نمايش گذاش��ت. در اين روز اف��ت يك باره قيمت كه 
به افت شاخص كل نس��بت به رشد ابتدايي آن در روز 
دوش��نبه انجاميد، حكايت از نوعي عدم اطمينان در 
سرمايه گذاران داشت. در اين روز تغيير جهت قيمت در 
بسياري از نمادها مانند »اخابر«، »وبشهر« و »رمپنا« 
حكايت از آن داشت كه اگرچه بازار بي مهابا به تزريق 
نقدينگي در نمادهاي بازار سهام پرداخت اما به نوعي 

براي خروج سرمايه خود دست به ماشه نيز هست.
از اين رو »تعادل« براي بازبيني بهتر وضعيت بازار سهام 
به گفت وگو با موسي احمدي كارشناس بازار سهام و 
دبير كميته اجرايي بازار سرمايه پرداخت و ضمن بررسي 
مسير طي شده در بازار سهام، نظرات وي را در خصوص 

حركت پيش روي قيمت ها جويا شد. 
اين كارشناس بازار سهام در ابتدا به روند طي شده اشاره 
كرد و گذشته بازار را مورد توجه قرار داد: بازار سرمايه 
در دو سال اخير بسيار مورد توجه سرمايه گذاران قرار 
گرفته اس��ت. اين توجه همزمان ب��ا بازده هي اندك و 
نقدش��وندگي پايين تر بازارهاي م��وازي رنگ و بوي 
ديگري به خود گرفته اس��ت. شنيدن اخبار مختلف 
از جمله شكسته ش��دن پي در پي ركوردها در بورس و 
فرابورس نش��ان از توجه صاحبان نقدينگي به سمت 
بازار ياد شده دارد. از اين رو دانستن اينكه چه عواملي در 
روند رو به رشد اين بازار تأثير بسزايي داشته در ارزيابي 
وضعيت آتي آن نقش بس��زايي دارد. در ماه هاي اخير 
عمده ترين دليل رشد قيمت ها در بازار سهام افزايش 
ن��رخ ارز و ارزش جايگزيني برخي ش��ركت ها بود كه 
زمينه حركت بازار سرمايه به سمت ارزش بالقوه دالري 
را فراهم كرد. با توجه به ثبات نس��بي اين بازار و روند 

بازارهاي كاالي��ي بين المللي، همچنين گزارش هاي 
عملكردي مناسب شركت ها نيز عامل ديگري در اين 
زمينه بود كه توانست روند صعودي بازار را تسريع كند. 

 معافيت، محرك رشد بيشتر
دبير كميته اجرايي بازار سرمايه افزود: در ماه هاي اخير 
نيز با تصويب معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابي دارايي ها شاهد تمايل بازار به سمت اين 
سهم ها بوديم و اين گرايش به نحوي بود كه علي رغم 
رخدادهاي منفي سياسي در ماه گذشته و التهاب روابط 
ميان ايران و امريكا، مجدداً شاهد توجه بازار خصوصًا 
سرمايه گذاران خرد به سمت اين بازار بوديم. اين مساله 
به نوبه خود موجب ش��د تا در روزهاي گذشته ارزش 
معامالت خرد ركوردي جديد را ثبت كند. اين مساله 
از اهميت بسياري برخوردار است و در صورت استمرار 
مي تواند محل بحث باشد. در هفته هاي گذشته شدت 
هجوم نقدينگي به بازار سرمايه تاحدي بود كه در هفته 
گذشته نيز به رغم اوج گيري ميزان عرضه در بسياري از 
نمادها به دليل ورود پول هاي حقيقي شاهد تداوم رشد 
شاخص كل بوديم.اين كارشناس بازار سرمايه ضمن 
مورد توجه قرار دادن اثر نقدينگي بر معامالت، مسير 
پيشروي نمادهاي داراي پتانسيل بنيادي را از سايرين 
جدا ارزيابي كرد و افزود: حجم باالي نقدينگي وارد شده 
به قدري بوده كه تداوم رشد سهام شركت هاي كوچك 
را نيز در پي داشته است؛ امري كه كه به نظر مي رسد 
در هفته هاي آتي فروكش كند. اما در كنار تمامي اخبار 
موجود، وجود سهم هاي بنيادي و پرپتانسيل در بازار كه 
مستلزم ارزيابي دقيق هستند، شرايطي را فراهم كرده 
كه اين سهم ها بتوانند تا پايان سال در مدار صعودي خود 
باقي بمانند. همچنين شركت هايي كه فرصت استفاده 
از افزايش س��رمايه  از محل تجديد ارزيابي دارايي ها را 
مغتنم مي شمرند محلي از رشد قيمت و نوسان گيري 

سرمايه گذاران خواهند بود. 

 از قوهاي سياه غافل نشويم
احمدي در ادامه ضمن اش��اره به اهميت رويدادهاي 
غير منتظره اظه��ار كرد: هميش��ه در بازارهاي مالي 
شاهد وقوع رخدادهايي هستيم كه ممكن است بعضا 
غير منتظره باشند. برخي ديگر نيز به گونه اي هستند 
كه ممكن اس��ت نتوان قبل از وقوع احتمال وقوع آنها 
را به درس��تي ارزيابي كرد. در ادبيات مالي مورد اول را 
قوي سياه و مورد اخير را با عنوان كرگدن خاكستري 
نام گذاري كرده اند. دليل اين نام گذاري ها توجه دادن 
سرمايه گذاران و سياست گذاران به رخدادهاي محتمل 
در فضاي س��رمايه گذاري و لزوم اتخ��اذ راهكارهاي 

مناسب براي آنها است.
با انتشار خبر به شهادت رسيدن سردار قاسم سليماني 
توسط نيروهاي امريكايي و فضاي عدم اطمينان ايجاد 

شده پس از آن موجب شد تا طبيعتًا سرمايه گذاران با 
احساس فضاي ناامن ناشي از آن به فكر حركت سرمايه 
خود به فضاي امن تر از بازار سرمايه و عمدتًا بازارهاي 
موازي بيفتند كه موجب كاهش ش��اخص هاي بازار 
سرمايه و افزايش ش��اخص هاي بازارهاي موازي شد. 
اين موضوع در هفته اول پس از خبر فوق بازار سرمايه 
را درگير كرده بود و مقام ناظر به همراه س��ازوكارهاي 
حمايتي بازار و حقوقي ها تالش زيادي را در به اصطالح 
حمايت مالي از بازار كردند كه در موثربودن آن مباحث 

گوناگوني ميان تحليلگران بازار وجود دارد. 
وي ادامه داد: عكس العمل شاخص ها و روند بازارهاي 
مالي جهاني نيز پس از انتشار خبر بسيار شديد بود اما 
عكس العمل و جهش مجدد ش��اخص هاي بازارهاي 
مالي جهان پس از پاسخ موشكي ايران به امريكا نشان 
مي دهد كه بازارهاي مالي از احتمال رخداد كشمكش 
نظامي بيش��تر ميان ايران و امريكا چشم پوشي كرده 
اس��ت. پس از اين حمله و عكس العمل هاي بعد از آن 
از سوي دو كش��ور اين تنش ها فروكش كرد و به تبع 
آن ش��اهد كاهش قيمت نفت خام و بهبود ش��اخص  
بازارهاي سهام بوديم. اما آيا اين موضوع به اين معناست 
كه ريسك ديگري در اين خصوص وجود ندارد؟ به نظر 
مي آيد كه چنين مس��ائلي جاي بررسي هاي تحليلي 

بيشتر و اقدامات مديريت ريسك دارد. 

 جبران تورمي تحريم ها
اي��ن كارش��ناس بازار س��رمايه ضمن م��ورد توجه 
ق��رار دادن كاهش ريس��ك هاي سياس��ي گفت: با 
برطرف ش��دن مقطعي موضوع فوق، دغدغه موجود 
بازار سرمايه بر گزارش هاي شركت ها و اخبار مربوط 
به افزايش سرمايه شركت ها از محل تجديد ارزيابي 
دارايي ها متمركز شده اس��ت. همچنين بهبود جو 
رواني و بهبود س��طح ريس��ك در اقتص��اد جهاني 
مرب��وط به توافقات��ي در زمينه كش��مكش تجاري 
ميان امريكا و چين و روند صعودي بازارهاي كااليي 
فل��زات و مس نيز بازارهاي مال��ي را تحت تأثير قرار 
داده اس��ت. به نظر مي رسد اعالم دوباره تحريم هاي 
جديد براي شركت هاي گروه معدني و فوالدي تأثير 
كمتري را داش��ته است چراكه اين شركت ها خود را 
در زم��ان اعالم تحريم هاي قبل��ي تطبيق داده اند و 
بازار نيز عكس العمل منفي به اين نشان نداده است. 
تاثي��ر اندك چنين رويدادي تا آنجا بوده كه ش��اهد 
افزايش قابل مالحظه شاخص گروه هاي فلزات و بعد 
پتروش��يمي بوده ايم. در اين ميان، به نظر مي رسد 
فعال ش��دن مكانيزم ماش��ه، آثار و تبعات منفي بر 
تج��ارت خارجي كش��ور داش��ته و محدوديت هاي 
بيشتري را بر تراكنش پولي و مالي با شركاي كنوني 
در پي داشته باشد اما از سوي ديگر در صورت داشتن 

آثار دالري در برخي نمادها مي تواند اثر افزايشي هم 
داشته باشد. 

موس��ي احمدي در پايان به اهميت توجه به مزاياي 
صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگرداني ها اشاره 
ك��رد و ضمن ناپايدار خواندن ج��و فعلي بازار گفت: 
در اين ميان با توجه به روند مثبت اكثريت س��هم ها 
تلقي دايمي بودن اين روند را براي س��رمايه گذاران 
ايجاد كرده و از اين رو اس��تفاده از خدمات تخصصي 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري و س��بدگرداني ها را 
كاهش داده اس��ت. بايد توجه داشت كه اين رويه با 
تغيير روند احتمالي بازار ممكن است آثار نامناسبي 
را ب��راي س��رمايه گذاران تازه وارد به همراه داش��ته 
باشد. از اين رو فرهنگسازي و جلب توجه اين گروه از 
سرمايه گذاران به خدمات ياد شده مهم است. از سوي 
ديگر، بازار براي حركت رو ب��ه جلوي خود نيازمند 
وجود منابع مالي پايدار خواهد بود. كه حفظ پايداري 
منابع و حضور بلندم��دت آن، عالوه بر خدمات ذكر 
شده مستلزم بهره گيري از ابزارهاي مختلف با درآمد 
ثابت و انواع س��ازوكارهاي جديد متناسب با ذائقه و 
ساليق مشتريان و فرهنگسازي مناسب آن است تا 
در صورت تغيير روندهاي موج��ود در بازار به جاي 
خارج شدن پول از اين بازار، تنها شاهد تغيير پول در 
طبقات مختلف دارايي در درون بازار سرمايه باشيم.

نايب رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با اش��اره به 
راه اندازي فروش تعهدي در اسفند ماه، تاثير اين ابزار مالي 

در بازار سرمايه را بررسي كرد.
به گزارش ايسنا، حسن اميري با بيان اينكه فروش تعهدي 
يكي از ابزارهايي اس��ت ك��ه در بازارهاي مختلف تحت 
عنوان short sell مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، اظهار 
كرد: اين ابزاري اس��ت كه تاكنون در بازار س��رمايه ايران 
به دليل مالحظات فقهي عملياتي نش��ده بود. با توجه به 
مصوبه اي كه كميته فقهي داده است ساز و كار مربوط به 
اين موضوع از طريق وكالت فراهم ش��ده است و مي توان 
اين ساز و كار را در بازار سرمايه عملياتي كرد.وي درمورد 
تاثير فروش تعهدي بر بازار س��رمايه توضيح داد: در بازار 

سرمايه پيش بيني هاي مختلفي درمورد افزايش يا كاهش 
يك س��هم خاص وجود دارد و اف��راد مختلف با نگاه هاي 
متفاوت مي توانند موقعيت بگيرند. ب��ا راه اندازي فروش 
تعهدي يك س��هام دار مي تواند آپش��ن خريد را انتخاب 
كند، يك سهام دار آپش��ن فروش و يكي ديگر هم آپشن 
فروش تعهدي.نايب رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
ادامه داد: با راه اندازي فروش تعهدي كلكس��يون ابزارها 
كامل ش��د و اينكه يك نفر مي خواهد از اين ابزار استفاده 
كند يا خير به خودش مربوط است. مهم اين است كه ساز 
و كار چنين ابزاري فراهم شده است.اميري درمورد اينكه 
گفته مي شود راه اندازي فروش تعهدي باعث ريزش بازار 
مي شود نيز توضيح داد: اين موضوع به ريزش بازار ربطي 

ندارد و كس��ي كه مي گويد باعث ريزش بازار مي شود به 
دليل از عدم شناخت اين ابزار است.بر اساس اين گزارش، 
زمزمه هاي راه اندازي اختي��ار معامالت و خريد و فروش 
استقراضي از سال 1395 به گوش مي رسد و از آن زمان 
تاكنون نه تنها زمان راه اندازي آن از زبان مسووالن متغير 
بوده، بلكه ماهيت آن نيز به چالش كش��يده ش��ده و در 
برهه اي از زمان مطرح شد كه كميته فقهي سازمان بورس 
فروش استقراضي را مشروع نمي داند و قرار است ابزاري با 
نام فروش تعهدي جايگزين فروش استقراضي شود؛ اتفاقي 
كه اظهارات اخير شاپور محمدي رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار بر آن صحه گذاشت و اعالم كرد فروش تعهدي 
به صورت رسمي جايگزين فروش استقراضي شده است. 

وي همچنين اعالم كرد كه فروش تعهدي تا آخر بهمن ماه 
راه اندازي خواهد شد.

   فروش تعهدي چيست
 و چه زماني راه اندازي خواهد شد؟

فروش تعهدي منجر خواهد شد تا سرمايه گذاران در هر 
دو ش��رايط مثبت و منفي بتوانند در بازار س��رمايه فعال 
باشند و كسب درآمد كنند. براين اساس، با به كارگيري 
اين ابزار در بازار سرمايه، سرمايه گذاري كه تصور مي كند 
قيمت سهام يك ش��ركت بيش از اندازه رشد كرده يا در 
آينده احتمال كاهش قيمت آن سهم به داليل بنيادين 
يا تحليل ش��خصي او وجود دارد مي تواند يك استراتژي 

معامالتي انتخاب كند؛ به طوري كه مي تواند س��هام را به 
وكالت از شخص ديگر )مالك سهام( بفروشد و هر زمان 
كه خود يا مالك سهام اراده كرد مثل اوراق فروش رفته را 
براي مالك خريداري كند.البته شرايط و ضوابط وكالت بايد 
بين طرفين مشخص و تعهدات هر طرف در قرارداد فروش 
تعهدي تعيين شده باشد. در نتيجه با افت قيمت سهم كه 
بر اثر بررسي شرايط و تحليل ارزش سهام با عملكرد يك 
شركت صورت گرفته كسب منفعت مي كنند.در حالي كه 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار وعده راه اندازي فروش 
تعهدي پيش از پايان بهمن ماه را داده، مديريت نظارت بر 
بورس ها اخيرا اعالم كرد كه اين ابزار جديد مالي اسفندماه 

راه اندازي خواهد شد.

فروش تعهدي چه تاثيري بر بازار سرمايه دارد؟
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  سود هر سهم »وسپه« افزايشي بود:  شركت 
سرمايه گذاري س��په در دوره 12 ماهه منتهي به 
30آذر ماه 1398، به ازاي هر سهم خود 709 ريال 
كنار گذاشت كه نس��بت به دوره مشابه در سال 
گذشته كه سود هر سهم 305 ريال اعالم شده بود، 

از افزايش 132 درصدي برخوردار است.
به گزارش س��نا، شركت س��رمايه گذاري سپه با 
س��رمايه 6 هزار و 691 ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي 12 ماهه دوره مالي منتهي به 30آذر 1398 

را به صورت حسابرسي شده منتشر كرد.
شركت س��رمايه گذاري س��په در دوره ياد شده، 
مبلغ 4 هزار و 740 ميلي��ارد 623 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 709 
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه 
نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته از افزايش 
132 درصدي برخوردار است.اين شركت بورسي، 
سود انباشته پايان سال را با افزايش 114 درصدي 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ 5 هزار و 
394 ميليارد و 217 ميليون ريال اعالم كرده است.

»وسپه« در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي به آذر 
97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 2 هزار و 40 
ميليارد و 10 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بدين ترتيب مبلغ 305 ريال سود به ازاي هر سهم 

خود اختصاص داده بود.
همچنين بر اساس اين گزارش، ارزش بازار شركت 
سرمايه گذاري س��په در دوره ياد شده، با افزايش 
16 هزار و 614 ميليارد و 491 ميليون ريال به 37 
هزار و 160 ميليارد و 296 ميليون ريال رسيد. بهاي 
تمام شده اين شركت نيز با افزايش يك هزار و 755 
ميليارد و 747 ميليون ريال معادل 10 هزار و 801 
ميليارد و 825 ميليون ريال محاسبه شد.»وسپه« 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل 2 هزار و 584 ميليارد و 432 ميليون 
ريال به مبلغ معادل 4 هزار و 184 ميليارد و 435 
ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت مبلغ يك هزار 

و 600 ميليارد و 3 ميليون ريال سود كسب كرد.

 »كمنگن�ز« ب�ه ه�ر س�هم ۱۴۶۴ ريال 
اختصاص داد:  شركت سرمايه گذاري سپه طي 
اين دوره تعدادي از سهام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام ش��ده 3 هزار و 971 ميليارد و 262 
ميليون ريال خريداري كرد.شركت معادن منگنز 
ايران در دوره 6 ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 
1398، به ازاي هر سهم خود يك هزار و 464 ريال 
كنار گذاشت كه نس��بت به دوره مشابه در سال 
گذشته كه سود هر سهم 335 ريال اعالم شده بود، 
از افزايش 337 درصدي برخوردار است.شركت 
معادن منگنز ايران با سرمايه 202 ميليارد و 400 
ميليون ريال، صورت هاي مالي 6 ماهه دوره مالي 
منتهي به 29 اسفند 1398 را به صورت حسابرسي 
نشده منتشر كرد.شركت معادن منگنز ايران در 
دوره ياد شده، مبلغ 296 ميليارد و 239ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
706 يك هزار و 464 سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داد كه نس��بت به دوره مشابه در سال 
گذشته از افزايش 337 درصدي برخوردار است. 
»كمنگن��ز« در دوره 6 ماهه س��ال مالي منتهي 
 به اس��فند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
67 ميلي��ارد و 755 ميليون ريال س��ود خالص 
 كس��ب كرد و بدين ترتيب مبلغ 335 ريال سود 

به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

  ارزش 752 ميلي�ارد ريال�ي ETF ها:  ارزش 
صندوق هاي قابل معامله )ETF( در بازار سرمايه به 

بيش از 752هزار ميليارد ريال رسيد.
بر اساس جديدترين آمارهاي شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( ارزش 
صندوق هاي قابل معامل��ه در پايان دي 98 به رقم 

752هزار و 958 ميليارد ريال رسيد.
اين گزارش مي افزايد: هم اكنون 44 صندوق قابل 
معامله در بازار س��رمايه ايران فعال هستند كه 
صندوق سرمايه گذاري آرمان پرند مپنا با 139 
 ETF هزار و67 ميليارد ريال بزرگ ترين صندوق
است.صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر 
با 90 ه��زار و810 ميليارد ريال، بذر آفرين اميد 
با 72 هزار و135 ميلي��ارد ريال، امين يكم فردا 
با 61هزار و002ميليارد ريال، كمند با 60 هزارو 
540 ميليارد ريال، اعتماد آفرين پارسيان با 42 
ه��زارو45 ميليارد ريال به ترتي��ب در رتبه هاي 
 ETF دوم تا شش��م بزرگ تري��ن صندوق هاي
بازار س��رمايه قرار دارند.همچنين صندوق هاي 
سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر، توسعه اندوخته 
آينده، كيان، تجارت ش��اخصي كاردان س��هام 
درمكان هاي هفتم تا دهم ج��دول بزرگ ترين 

صندوق هاي ETF ايستاده اند.

  عرضه اوليه سهام شركت پديده شيمي قرن: 
عرضه اوليه سهام شركت پديده شيمي قرن )قرن(، 
چهارشنبه 30 بهمن 1398 در بورس تهران انجام 
مي شود.به گزارش س��نا، به نقل از روابط عمومي 
ب��ورس تهران تع��داد 100 ميليون س��هم معادل 
10 درصد از سهام ش��ركت پديده شيمي قرن به 
عنوان پانصد و س��ي و چهارمين شركت پذيرفته 
شده براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام شركت 
در فهرست ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران عرضه مي شود.اين ميزان سهم 
در بخش »س��اخت مواد ش��يميايي و محصوالت 
ش��يميايي«، گروه »س��اخت س��اير محصوالت 
شيميايي« و طبقه »ساخت صابون و پاك كننده ها، 
فرآورده هاي تميز كننده و پرداخت كننده، انواع عطر 
و فرآورده هاي بهداشتي« در فهرست نرخ هاي بازار 
دوم و در نماد »قرن« به شيوه ثبت سفارش جهت 

كشف قيمت عرضه خواهد شد.

مديران سازمان بورس، از اجراي دستورالعمل فروش تعهدي اوراق بهادار در 
بورس تهران و فرابورس ايران تا پايان اسفندماه خبر داده اند. دستورالعمل 
يا ابزاري كه به گفته كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه بر كارايي بازار سهام 
مي افزايد. اجراي مدل اصلي فروش اس��تقراضي داراي اشكاالت شرعي 
بود كه پس از جايگزيني رابطه استقراض و پرداخت نرخ بهره با وكالت و 
همچنين تغيير سازوكار فروش استقراضي به فروش تعهدي، معرفي شد.

به گزارش سنا، افسانه اروجي، معاون بازار فرابورس، در اين باره مي گويد: 
در مدل  متعارف فروش استقراضي، متقاضي در ازاي پرداخت نرخ بهره 
مش��خص، س��هام را از دارنده قرض مي گيرد و متعهد مي شود كه سهم 
را  بازگرداند اما مطابق الزامات ش��رعي، رابطه استقراض و پرداخت نرخ 
بهره داراي اشكال است. بنابراين با انجام پژوهش هاي مختلف، در  نهايت 
»وكالت« به عنوان رابطه جايگزين تعريف و س��ازوكار پيشنهادي با نام 
»فروش تعهدي« معرفي شد. وي همچنين از راه اندازي سامانه جديدي در 
اجراي فروش تعهدي خبر مي دهد و مي  افزايد: در »سامانه تامين« مالك، 
مش��خصات قرارداد خود را براي فروش تعهدي وارد مي كند تا متقاضي 
فروش به وكالت از مالك، اوراق بهادار را به نام او به فروش  برساند. فروشنده 
موظف است در  سررسيد يا پيش از آن به تشخيص خود يا درخواست مالك 
سهام را خريداري كند و بازگرداند كه براي چنين شرايطي، حاالت مختلف 

تسويه در دستورالعمل  پيش بيني شده است.
معاون بازار فرابورس، بازار سرمايه را از جمله بازارهاي پويا در اقتصاد مي داند 
و مي گويد: بازار پويا تصوير متحركي از متغيرهاي اقتصادي است كه بايد 
متناسب با متغيرهاي حاكم بر اقتصاد، صعود و افول كند، از اين رو، بازار سهام 
نيز بايد متناسب با وضعيت كنوني از ابزار مناسب براي كسب سود بيشتر 
برخوردار باشد تا سرمايه گذاران و فعاالن بازار با استفاده از اين ابزارها بتوانند 
مطابق پيش بيني و انتظارات شان به حداكثر سودآوري و منافع دست يابند.

به گفته اروجي، فروش استقراضي )تعهدي( از جمله ابزارهايي است كه  در 
شرايط كاهش قيمت ها در بازارهاي سرمايه جهان كاربرد دارد و نبود آن در 
بازار سرمايه ايران نيز احساس مي شد، بر همين اساس، پس از انجام برخي 
پژوهش ها روي فروش استقراضي، مكانيسم فروش تعهدي در سازمان 

بورس به تصويب رسيد.  معاون بازار فرابورس در توضيح بيشتر مكانيسم 
فروش تعهدي يا بازار دوطرفه، اظهار مي كند: كاركرد فروش استقراضي 
بدين صورت است كه فروشنده با توجه به انتظاراتي كه نسبت به كاهش 
قيمت دارد، اوراق بهادار مورد نظر خود را از  دارنده سهام استقراض مي كند 
و در زمان ديگري برحسب اعالم درخواست كننده يا تشخيص خود، سهام 

را بازخريد مي كند و به دارنده سهام بازمي گرداند.
اروجي تصري��ح مي كند: وجوه حاصل از ف��روش اوراق نيز در اين نوع 
معامله، در حساب مالك قرار مي گيرد اما حق برداشت ندارد و مي تواند 
وجوه مذكور را در گزينه هايي مانند صندوق هاي قابل معامله در بورس 
كه درآمد ثابت دارند، سرمايه گذاري كند.معاون بازار فرابورس، همچنين 
 اين ابزار را داراي ريسك هاي مختص به خود مي داند و مي افزايد: فروش 
تعهدي هم مانند ابزارهاي ديگر همراه با ريسك هاي مختص به خود 
است. يكي از ريسك هاي اين ابزار، احتمال افزايش قيمت سهام پس از 
 فروش و تحميل ريسك به متقاضي است كه بايد در نظر گرفته شود.

به گفته اروجي، براي پوشش ريسك در فروش تعهدي، متقاضي موظف 
است تضامين اعالم شده را پرداخت كند، البته  براي افزايش جذابيت اين 
امكان وجود دارد كه بخشي از سود ناشي از سرمايه گذاري به متقاضي نيز 
پرداخت شود.  وي در پاسخ به اين پرسش كه اين نوع فروش چه تاثيري 
بر بازار سرمايه از دو بعد كالن و خرد دارد، اظهار مي كند: فروش تعهدي 
مي تواند در چند سطح و مرحله، بازار سرمايه را منتفع كند. انتفاع در سطح 
كالن شامل افزايش كارايي و بهبود نقدشوندگي  بازار، پوشش ريسك 
ناشي از كاهش قيمت سهام، ايجاد تعادل در بازار از جنبه ارزش، ايجاد 
تعادل در عرضه و تقاضا و افزايش معامالت  سهام با ايجاد انتظارات دوطرفه 
و استفاده براي فعاليت بازارگرداني سهام است.معاون بازار فرابورس، با 
اشاره به مزيت هاي فروش تعهدي در سطح معامالت ُخرد، مي گويد: 
مزيت فروش تعهدي در س��طح خرد، از يك سو شامل كسب انتفاع از 
كاهش قيمت ها  براي سرمايه گذاران مي شود و از سوي ديگر، براي آن 
دسته از دارندگان سهام كه تمايل به فروش ندارند نيز كسب سود مي كند 

و آنها هم مي توانند با استفاده از اين ابزار منتفع  شوند.

معاون بازار فرابورس مطرح كرد 

افزايش كارايي و بهبود نقدشوندگي  بازار با فروش تعهدي
با حضور مديران ارشد بازار سرمايه و صنعت برق كشور

بازار گواهي ظرفيت راه اندازي شد
با راه اندازي بازار گواهي ظرفيت، واگذاري اش��تراك جديد در شبكه 
سراسري برق كشور يا افزايش قدرت قراردادي مشتركين مستلزم 

ارايه ميزاِن متناسبي از اين گواهي خواهد بود.
به گزارش س��نا، در اين مراسم سيدعلي حسيني، مديرعامل بورس 
انرژي گفت: بازار س��رمايه يكي از موفق ترين اركان اقتصادي كشور 

است و نيروي جوان و متخصص نقطه قوت آن محسوب مي شود.
حسيني ضمن بيان اينكه بازار سرمايه ايران در زمينه زيرساخت ها، 
امكانات فني و فناوري اطالعات در منطقه پيشرو است، گفت: صميمانه 
از همه افرادي كه براي رشد و اعتالي اقتصاد كشور تالش مي كنند 

قدرداني مي كنيم.
مديرعامل بورس انرژي ايران با اشاره به اينكه راه اندازي بازار گواهي 
ظرفيت، اقدامي ارزشمند در اقتصاد ملي است، افزود: گواهي ظرفيت 
سندي است قابِل مبادله كه با اجازه وزارت نيرو مبتني بر ايجاد ظرفيِت 
نيروگاهي قابل اتكاءِ جديد يا كاهِش قدرِت قراردادي مشتركين موجود 
صادر مي شود؛ واحد گواهي ظرفيت كيلووات است كه معرِف تعهِد 
تدارك يك كيلووات ظرفي��ت مطمئن نيروگاهي به مدت نامحدود 
باشد. واگذاري اشتراك جديد در شبكه سراسري برق كشور يا افزايش 
قدرت قراردادي مشتركين مستلزم ارايه ميزاِن متناسبي از گواهي 
ظرفيت است.وي با بيان اينكه اوراق گواهي ظرفيت به دو نوع نقدي و 
آتي قابل تقسيم است، ادامه داد: اوراق گواهي ظرفيت سر رسيد شده 
يا نقدي در قالب بازار نقدي معامله مي ش��ود و از طريق نيروگاه هاي 
موجود يا مش��تركيني كه مايل به كاهش قدرت قراردادي هستند 
منتشر مي شود. معموال خريداران اين اوراق متقاضيان اتصال به شبكه 
يا افزايش قدرت قراردادي باالي پنج مگاوات، نيروگاه هاي مواجه با افت 

ظرفيت و بازنشستگي وسرمايه گذاران عادي هستند.
مديرعامل ب��ورس انرژي اف��زود: درحال حاضر پي��ش نياز حضور 
متقاضيان جديد با قدرت قراردادي باالي پنج مگاوات خريد بسته هاي 
ظرفيت از بازار گواهي ظرفيت بوده و پس از آن مي توانند انرژي مورد 
نياز خود را از بازار برق بورس انرژي ايران خريداري كنند.س��يدعلي 

حسيني به اوراق گواهي ظرفيت سررسيد دار )آتي( نيز اشاره كرد و 
افزود: اين اوراق بر مبناي تعهد نيروگاه مبني بر ايجاد ظرفيت مطمئن 
نيروگاه براي تاريخ مشخصي درآينده منتشر مي شود. با توجه به اين 
موضوع، اوراق گواهي ظرفيت مذكور را مي توان به صورت سررسيددار 
و در قالب قراردادهاي سلف موازي استاندارد منتشر كرد. در اين حالت 
نيروگاهي كه متقاضي تامين مالي جهت اح��داث نيروگاه  و تامين 
ظرفيت در آينده اس��ت با اين اوراق تامين مالي كرده و در سررسيد 

ظرفيت تعهدي را تامين مي كند.
مديرعام��ل بورس انرژي ايران مزاياي ايج��اد بازار گواهي ظرفيت و 
مزاياي اقتصادي آن را برشمرد و گفت: كشف صحيح قيمت هزينه 
برقراري انش��عاب بر اس��اس س��ازوكار عرضه و تقاضا در بازار، ارايه 
چشم انداز مناسب به تصميم گيران دولتي و سياست گذاران جهت 
توس��عه ظرفيت توليد و ارسال سيگنال اقتصادي به سرمايه گذاران 
بخش خصوصي، حصول اطمينان از تناسب افزايش ظرفيت توليد 
برق با رشد مصرف در كشور تس��هيل و تسريع تأمين مالي صنعت 
برق، تس��هيل ورود بخش خصوصي به صنعت برق و سرمايه گذاري 
در آن، كاهش دغدغه وزارت نيرو جهت توسعه ظرفيت توليد جديد 
و احداث نيروگاه هاي جديد، كاهش بروكراسي و طي روال اداري به 
منظور دريافت انشعاب برق توسط مشتركين جديد و جمع آوري و 
كاهش ظرفيت موجود توسط مشتركين فعلي، افزايش نقدشوندگي و 
سياليت بازار به واسطه عرضه ظرفيت بالاستفاده برق توسط متقاضيان 
كاهش قدرت قراردادي، تخصيص بهينه منابع و كاهش هزينه ها از 

مهم ترين مزاياي راه اندازي اين بازار جديد است.
سيدعلي حسيني ضمن اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب مبني 
بر جنگ اقتصادي افزود: در جنگ اقتصادي استفاده از ظرفيت هاي 
بازار سرمايه راه گشا است و بايد بيش از گذشته به اين بازار توجه داشت.

در آيين گشايش بازار گواهي ظرفيت 508 هزار ورقه گواهي ظرفيت به 
ارزش 7 ميليون و 65 هزار و 814 ريال )معادل يك كيلو وات( عرضه 

شد كه از اين ميزان 110 هزار ورقه خريداري شد.
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رييس پارلمان بخش خصوصي به رييس قوه مقننه نامه نوشت

درخواست تعليق تصويب »طرح بانكداري اسالمي« 
تعادل| 

رييس پارلمان بخش خصوصي در نشست شوراي 
روس�اي اتاق هاي سراسر كش�ور، از تهيه وارسال 
نامه اي به رييس دس�تگاه قانونگذار مبني بر لزوم 
خروج طرح بانكداري اسالمي از دستوركار مجلس 
خبر داد. به گفته غالمحس�ين شافعي، از آنجايي 
كه بانكداري اس�المي از اهمي�ت وجايگاه بااليي 
در اقتصاد برخوردار اس�ت، نباي�د تحت تاثير جو 
انتخابات ب�ا عجل�ه وب�دون واكاوي الزم اقدام به 
تصويب آن كرد. دراين نشست، روساي اتاق هاي 
سراسر كش�ور از ممنوعيت هاي دولت و متوليان 
امر در عرصه توليد، واردات و صادرات گاليه كرده 
و گفتند كه نزديك به 2سال است كه تجارت كشور 
تحت تأثير سياس�ت هاي بانك مرك�زي در مورد 
ارز قرار گرفته و به بهانه تنظيم بازار ارز، صادرات و 
واردات كشور دچار نوسانات شده است. قائم مقام 
وزير صمت در اين نشست، در پاسخ به دغدغه هاي 
فعاالن اقتصادي عنوان كرد كه طبق خواسته بخش 
خصوصي مدتي است كه دولت تمام سياست ها و 
برنامه هاي آتي خود را در م�ورد تجارت از يك ماه 
جلوتر اعالم مي كند. البته حسين مدرس خياباني 
عنوان كرد كه اگر به خودكفايي 100 درصدي برسيم، 
واردات به طور كامل ممنوع خواهد ش�د و به دليل 
شرايط حاكم بر كش�ور نمي توانيم اجازه دهيم كه 
مانند دوران قبل از تحريم واردات انواع محصوالت 

لوكس آزادانه وارد كشور شوند. 

نشست شوراي روساي اتاق هاي سراسر كشور با هيات رييسه 
اتاق ايران برگزار شد. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در 
امور بازرگاني به همراه رييس سازمان توسعه تجارت ميهمان 
اين نشست بودند. در ابتداي اين نشست غالمحسين شافعي، 
رييس پارلمان بخش خصوصي گزارشي از فعاليت هاي اتاق 
ايران طي يكماه گذش��ته ارايه داد. رييس پارلمان بخش 
خصوصي در اين نشست از تهيه و ارسال نامه اي به رييس 
قوه مقننه مبني بر لزوم خروج طرح بانكداري اس��المي از 
دستوركار مجلس خبر داد. به اعتقاد او، در حال حاضر كه 
مجلس وارد فاز انتخابات شده است، نمي تواند وقت كافي 
و الزم را براي مطالعه و بررسي طرح مهمي چون بانكداري 
اسالمي بگذارد؛ بنابراين از رييس مجلس درخواست كرديم 

اين طرح را از دستوركار خارج كند.
شافعي همچنين از نشست كميس��يون اقتصادي دولت 
و تصميم مس��ووالن در مورد ترخيص كاالهايي كه ثبت 
س��فارش آنها قبل از سال 97 بوده و امروز در گمركات انبار 
شده اند، خبر داد وافزود: متأسفانه بخش زيادي از كاالهايي 
كه در انبار گمركات بالتكليف باقي مانده اند، مربوط به قبل از 
سال 97 هستند اما چون واردات آنها در سال 97 ممنوع اعالم 
شده اين كاالها نيز در گمرك مانده اند و تاريخ انقضاي بخشي 
از آنها نيز س��رآمده كه ضرر بزرگي است. برهمين اساس، 
درخواس��ت بخش خصوصي اين است كه هرچه سريع تر 
در مورد اين كاالها تصميم گيري شود. چون زماني كه ثبت 
سفارش شده اند تمام روند آن به صورت قانوني انجام شده و 
متأسفانه تنها زمان ورود آنها به كشور با دوران ممنوعيت آنها 
مصادف شده است. شافعي با بيان اين مطلب اين پرسش 

را مطرح كرد كه چه كسي بايد پاسخگوي اين ضرر باشد؟
رييس اتاق ايران در ادامه به تشريح نتايج حاصل از نشست 
صبحانه كاري با رييس سازمان امور مالياتي، همايش شوراي 
عالي مناطق آزاد در مورد اوراس��يا، نشست هيات رييسه 
اتاق هاي مشترك با رييس كل بانك مركزي، نشست هيات 
رييسه اتاق ايران با وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان 
ايشان و جلس��ه معاون وزارت امور خارجه با هيات رييسه 
اتاق هاي مش��ترك، پرداخت. بر اس��اس اظهارات شافعي 
در نشست هيات رييسه اتاق ايران با وزير صنعت، معدن و 
تجارت مقرر شد كميته مشتركي به منظور بررسي مرتب 
مسائل و مش��كالت توليدكنندگان، صنعتگران و فعاالن 
اقتصادي ايجاد شود. او حسين سالح ورزي، نايب رييس و 
كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق را به عنوان نماينده 
اتاق ايران در اين كميته معرفي و خاطرنشان كرد: در صورتي 
اين كميته مي تواند اثرگذار باشد كه نمونه هاي استاني آن با 
حضور نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق همان 

استان تشكيل شود و با كميته مركزي در ارتباط باشد.

   شكايت فعاالن اقتصادي از ممنوعيت ها
در بخش ديگر اين نشس��ت، حس��ن انتظار، رييس اتاق 
اروميه، اعمال محدوديت براي صادرات رب گوجه فرنگي 
از سوي دولت را اقدامي نادرس��ت و آسيب زا براي فعاالن 
اين بخش توصيف كرد و گفت: امروز حدود 200 هزار تن 
رب گوجه فرنگي روي دست توليدكنندگان باقي مانده و 
نمي توانند صادر كنند. اگر قرار است محدوديتي گذاشته 
شود بايد در ماه هاي تير و مرداد كه فصل كشت گوجه فرنگي 
است، اعالم ش��ود تا توليدكننده بر اساس آن برنامه ريزي 
كرده و محصولش روي دستش نماند. عبداهلل مهاجر دارابي، 

رييس اتاق ساري نيز از ممنوعيت صادرات مركبات كه قرار 
است از ابتداي اسفند ماه اجرايي شود، انتقاد كرد و گفت: 
اگر دولت نگران تأمين نياز داخلي است، توليدكنندگان 
ظرفيت كافي براي تأمين بازار داخل و در عين حال صادرات 
اين محصوالت را دارند و نيازي به ممنوعيت صادرات نيست. 
جمال رازقي، رييس اتاق شيراز هم از تعطيلي بخش قابل 
توجهي از كارخانه هاي توليدي و وجود ش��كاف بين تورم 
توليدكننده كه حدود 70 درصد و مصرف كننده كه حدود 
30 درصد است، خبر داد و گفت: اين شكاف منجر به تعطيلي 
بخش زيادي از كارخانه ها شده است. مسعود گلشيرازي، 
ريي��س اتاق اصفهان با بيان اين مطل��ب كه به نظر دولت 
سياست مشخصي در قبال توليد و تجارت ندارد، تصريح 
كرد: باالخره بايد مشخص شود كه صادرات انواع محصوالت 
چه زماني ممنوع است و چه زماني آزاد. رفتارهاي دولت به 
گونه اي كه نشان مي دهد برنامه مشخصي در قالب توليد و 
تجارت ندارد. اين فعال اقتصادي ادامه داد: مشخص نيست 
تكليف ما در برابر واردات چيست، رايزنان بازرگاني ما در بازار 
هدف چه استراتژي را دنبال مي كنند و سياست دولت در 
مقابل تغييراتي كه اتفاق مي افتد چيست؟ محمود تواليي، 
رييس اتاق كاش��ان نيز از تحريم صنايع نساجي كشور و 
فرصت 90 روزه تا اجرايي شدن اين تحريم ها سخن گفت و 
از قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت خواست تا استراتژي 
اين وزارتخانه را در مقابل اين محدوديت جديد كه تا چند ماه 
ديگر اجرايي مي شود، تشريح كند. وي معتقد است در حال 
حاضر كه هنوز فرصت باقي مانده بايد ذخاير كافي از مواد 
اوليه موردنياز اين صنعت را تهيه كنيم. با تأمين مواد اوليه 
صنعت نساجي كه بيشتر آن وارداتي است، فرصت 6 الي 8 
ماهه خواهيم داشت تا براي سرنوشت اين بخش برنامه ريزي 

و تصميم گيري كنيم.  كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق 
ايران و رييس اتاق كرمانشاه نگاهي كلي به وضعيت تجارت 
كشور و سايه س��نگين تصميمات ارزي بر سياست هاي 
تجاري داش��ت و تصريح كرد: نزديك به دو سال است كه 
تجارت ما تحت تأثير سياست هاي بانك مركزي در مورد 
ارز قرار گرفته و به بهانه تنظيم ب��ازار ارز، صادرات و واردات 
كشور دچار نوسانات شده است. از طرفي تسويه ماليات بر 
ارزش افزوده مربوط به سال 97 بوده و واحدهاي توليدي و 
صنعتي را با مساله كمبود منابع مالي مواجه كرده است. اين 
فعال اقتصادي در مورد اعمال ممنوعيت واردات براي برخي 
كاالها گفت: اين سياست زمينه رشد قاچاق را مهيا كرده 
است تا آنجا كه شاهد رشد 40 درصدي اين پديده هستيم. 
بايد پذيرفت كه واردات هم يك بخش از تجارت بوده و مبارزه 
با آن به نفع كشور نيست. نياز كشور ما به واردات به حدي 
اس��ت كه حتي در يك دوره اي واردات 60 ميليارد دالري 
به كشور داشتيم. عضو هيات رييسه اتاق ايران در ادامه به 
مساله تعهدات و توافقاتي كه مسووالن طي سفرهاي خود 
به كشورهاي همسايه مي كنند اشاره و تاكيد كرد: چرا بعد 
از بازگش��ت از اين سفرها همه تعهدات و توافق هاي انجام 
شده را فراموش مي كنيم. اين اتفاق در مورد سوريه افتاده 
است. بازار اين كش��ور يكي از فرصت هايي است كه ايران 
نبايد از دست بدهد اما اجراي تعهداتي كه داده ايم را دنبال 
نمي كنيم. غالمحسين جميلي، عضو ديگر هيات رييسه 
اتاق ايران خواستار حمايت بيشتر دولت از روند توليد كشور 
شد و گفت: حال كه واردات برخي كاالها ممنوع شده و بايد 
نياز بازار را به كمك توليد داخلي تأمين كنيم، حمايت هاي 
دولت از توليد بايد بيشتر شود نه اينكه مدام سنگ اندازي 

كرده و مانع تراشي كند. 

   اختصاص 2 هزار ميليارد تومان براي توسعه 
زيرساخت هاي تجاري

پس از پايان يافتن صحبت هاي فعاالن اقتصادي، قائم مقام 
وزارت صمت در امور بازرگاني، رابطه اي كه بين اتاق ايران و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمده را سازنده و موثر 
خواند و گفت: اين تحريم ها به طوركلي روي اقتصاد كشور 
متمركز است. از سويي هيچ كشوري در حال حاضر وضعيت 
ما را ندارد. سخت ترين نوع فشارها روي ايران اعمال شده تا 
دشمنان به اهداف خود برسند، اما خوشبختانه به همت 
بخش خصوصي، آنها به اين نيت خود نرسيده اند.  حسين 
مدرس خياباني، با اشاره به جاري بودن پول نفت در كشور 
و ناديده گرفتن ديگر ظرفيت ها و امكاناتي كه در كش��ور 
داشتيم، تأكيد كرد: حال كه ديگر به منابع نفتي دسترسي 
نداريم، مي توانيم ديگر قابليت ها و ظرفيت هاي كش��ور را 
ببينيم و از آنها استفاده كنيم. در اين بين ظرفيت هاي استاني 
را نيز مورد توجه قرار داديم و سعي مي كنيم از آنها نيز بهره 
كافي را ببريم.  اين مقام مسوول از تصويب اختصاص 2 هزار 
ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي نوسازي و احياي 
زيرساخت هاي تجاري مانند »اسكله ها، بنادر، پايانه هاي 
صادرات��ي، گمركات و غيره« خب��ر داد وگفت: امروز تمام 
تصميمات و برنامه هايي كه قرار است در بخش اقتصادي 
بگيريم صددرصد با مشورت تشكل هاي تخصصي انجام 
مي شود. در اين راستا كارگروه توس��عه صادرات را شكل 
داديم و نمايندگان صادركنندگان را از اتاق دعوت مي كنيم. 
اين كارگروه به طور هفتگي نشست برگزار مي كند و مرتب 
مهم ترين موضوعات را مورد بررسي قرا مي دهد. او در مورد 
ممنوعيت هاي صادراتي اعمال شده روي رب گوجه فرنگي 
و مركبات نيز گفت: اين سياس��ت از قبل اعالم شده بود. 
طبق خواسته بخش خصوصي مدتي است كه دولت تمام 
سياست ها و برنامه هاي آتي خود را در مورد تجارت از يك 
ماه جلوتر اعالم مي كند.  مدرس خياباني در مورد وضعيت 
توليد نيز گفت: طبق آمار به ج��ز توليد خودرو و فوالد، در 
تمام حوزه هاي ديگر با افزايش ميزان توليد روبه رو هستيم. 
در مورد صادرات نيز شرايط كشور مطلوب است. آنجايي كه 
به خودكفايي 100 درصدي رسيده باشيم، واردات را به طور 
كامل ممنوع مي كنيم. بايد دقت كنيم كه به دليل شرايط 
حاكم بر كشور نمي توانيم اجازه دهيم كه مانند دوران قبل 

از تحريم واردات انواع محصوالت لوكس را آزاد بگذاريم. 
 وي در مورد افزايش قاچاق نيز تشريح كرد: در گذشته هم كه 
واردات آزاد بود، قاچاق در حد بااليي اتفاق مي افتد. از سوي 
ديگر مسوول مبارزه با قاچاق نهاد ديگري است كه بايد به 
كمك سياست ها و برنامه هاي دقيقي مانع از رشد اين پديده 
شود. البته ما هم كمك مي كنيم و اميدواريم روزي برسد و 
اين مساله نيز حل ش��ود. او در مورد واردات انواع مواد اوليه 
موردنياز صنعت نساجي نيز تاكيد كرد: در حال حاضر واردات 
انواع مواد اوليه موردنياز توليد آزاد است و توليدكنندگان تا 
حدي كه نياز دارند مي توانند مواد اوليه خود را وارد كنند. در 

مورد الستيك هم اين سياست را پيش گرفتيم. 
 قائم مقام وزارت صنع��ت، معدن وتجارت در امور بازرگاني 
همچنين از توافق با وزارت امور خارجه براي گسترده شدن 
فعاليت سفارتخانه هاي ايران در حوزه اقتصاد خبر داد. به 
گفته وي، امروز وظيفه اصلي سفارت هاي ايران، باز كردن 

مسير براي ورود كاالهاي ايراني به كشورهاي هدف است.

واردات خودروهاي ارزان  قيمت، نسخه اي براي تنظيم بازار داخلي
موضوع واردات خودروهاي ارزان قيمت خارجي اين روزها 
به عنوان راهكاري براي تنظيم بازار ياد مي شود، اما برخي 
كارشناس��ان با وجود تعرفه هاي ورودي و عوارضي كه بر 
واردات خودروها وضع مي شود، اين راهكار را راه حلي منطقي 
ارزيابي نمي كنند. بازار خودرو مدت هاست در ركود به سر 
مي برد و خريد و فروش ها به حداقل خود رسيده، اما دالالن و 
سوءاستفاده كنندگان در فضاي مجازي همچنان سليقه اي و 
به دلخواه خود قيمت مي دهند، برخي كارشناسان خودرويي 
معتقدند: دالالن با هماهنگي يكديگر قيمتي دلخواه براي 
خودروه��ا اعالم مي كنن��د و در فضاي مج��ازي كه همه 
دسترسي دارند و كنترلي هم ندارند، برآشفته بازار قيمتي 
مي افزايد. بازار خودروهاي وارداتي حدود دو سال گذشته با 
تغييرات پي در پي سياست ها روبه رو بود؛ بسته شدن 6 ماهه 

سامانه ثبت سفارش، افزايش تعرفه هاي گمركي آن، تغيير 
نرخ ارز و يكسان سازي آن، سبب شده تا دراين بازار جهش 

قيمت ها را مشاهده كنيم.
بازار خودروهاي وارداتي دس��ت دوم ني��ز از اين تغييرات 
بي تاثير نبود و بي آنكه رونقي در آن ايجاد شده باشد، دچار 
حباب قيمتي شده و هر كس در آن قيمتي را اعالم مي كند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت سي ام خرداد ماه پارسال مصوبه 
اقتصاد مقاومتي را براي اجرا به سازمان توسعه تجارت ابالغ 
كرد؛ برپايه اين ابالغيه، ثبت سفارش و واردات 1339 رديف 
تعرفه اي كاال كه شامل بيش از هزار و 400 قلم كاال از جمله 
خودرو بود، ممنوع شد. ممنوعيت ورود اين خودروها كه 
با ه��دف كاهش خروج ارز از كش��ور و حمايت از صنايع و 
توليدات داخلي انجام ش��ده، عرصه را براي انحصار هرچه 

بيشتر خودروسازان داخلي باز كرده و در عمل خودروسازان 
داخلي رقيبي براي توليدات خود در بازه هاي قيمتي موجود 
نمي بينند؛ امري كه افزايش تعرفه ها و ع��وارض وارداتي 

خودرو به آن دامن زده است.
دبير انجم��ن واردكنندگان خ��ودرو در اين ارتباط گفت: 
سال هاي گذش��ته تعرفه گذاري بر خودروهاي وارداتي، 
با هدف تنظيم و كنترل ب��ازار و حمايت از صنايع داخلي 
انجام مي شد، اما اين روزها تعرفه ها آنقدر غيرمنطقي باال 
رفته كه به نظر مي رس��د موضوع به »ممانعت از واردات« 
تبديل شده است. مهدي دادفر  افزود: وضع تعرفه حداقل 
۵۵ درصدي در كنار بيش از 30 درصد انواع عوارض شامل 
عوارض شماره گذاري، آموزش و پرورش، ماليات بر ارزش 
افزوده، هزينه نگهداري گمرك، تعرفه استاندارد، محيط 

زيست، اس��قاط خودرو و غيره، يعني اينكه يك خودروي 
10 هزار دالري دستكم با افزايش هزينه هشت هزار دالري 
روبرو خواهد ش��د.او افزود: خودروي كمتر از 10 هزار دالر 
قيمت در جهان كم نيس��ت، اما 10 خودروي نخست اين 
فهرست از استانداردهاي ۵4 گانه برخوردارند و نمي توانند 
استانداردهاي 8۵ گانه مدنظر سازمان ملي استاندارد ايران 
را پشت س��رگذارند. به گفته دادفر، استاندارد 8۵ گانه ياد 
شده، تلفيقي از استانداردهاي اروپا، امريكا، روسيه و غيره 
است و واردات خودروهايي كه بتوانند همه اين استانداردها 

را بگذرانند، بسيار گران تمام خواهد شد.
او يادآور شد: پرايد به عنوان ارزان ترين خودروي اين روزهاي 
كشور محسوب مي شود كه حدود 6۵ ميليون تومان قيمت 
دارد و با احتساب حقوق ماهانه چهار ميليون توماني يك 

كارمند و به شرط هزينه نكردن آن، حدود 18 ماه براي خريد 
اين خودرو زمان نياز است. اين مقام صنفي تاكيد كرد: امروز 
در چنين فضايي، هيچ راهي وجود ندارد، مگر اينكه دولت 
واردات خودروهاي با حجم موتور كمتر از 2000 سي سي 
را با قيمت 10 تا 1۵ هزار دالر و كمتر را آزاد كرده و تعرفه هاي 
ورودي آنها را كاهش دهد.به گفته او، دو س��ال گذش��ته و 
با ممنوع ش��دن واردات خودروها، از طرفي شاهد افزايش 
تعرفه ها، افزايش تعداد اس��تانداردها، افزايش هزينه هاي 
اسقاط، سختگيرانه تر شدن استانداردهاي زيست محيطي 
و غيره بوديم و با احتساب افزايش نرخ ارز، موانع زيادي در كار 
ايجاد شده است. دادفر اضافه كرد: وقتي يك خودروي 10 
هزار دالري، بخواهد 18 هزار دالر تمام شود، ديگر نمي توان 

براي تنظيم بازار داخلي به آن اميد بست.

مخالفت كميسيون »فاوا« با طرح ايجاد سازمان نمافا
جلسه كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني 
برگزار شد و در اين نشست مباحث مهمي همچون بودجه 
سال 99 كشور در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و طرح 
سازمان نظام مهندسي فناوري اطالعات و ارتباطات )نمافا( 
مورد ارزيابي قرار گرفت. در ابتداي اين نشس��ت حسن  
پوراسماعيل نماينده مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي به ارايه آمار و ارقام و مصوبات كميسيون تلفيق در 
بحث بودجه سال 99 پرداخت كه به حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات مرتبط مي شد. در اين بودجه عنوان شده است 
كه سامانه اطالعات ش��ركت هاي دولتي بايد راه اندازي و 
تكميل شود. همچنين قوه قضاييه در اين اليحه بودجه 
موظف شده كه يك سامانه قراردادي مشخص را راه اندازي 
كند كه در آن وكيل و موكل تعيين و تكليف شود. دولت 
نيز موظف به راه اندازي سامانه شهاب به منظور شفافيت 
تراكنش هاي مالي شده است. اليحه مذكور دولت را مكلف 
كرده تا سامانه »سادا« را نيز راه اندازي كند تا در آن اطالعات 
س��اختمان ها و فضاهاي اداري، غيراداري و ساير اموال و 
دارايي هاي غيرمنقول نيز ثبت ش��ود. همچنين در اين 
بودجه عنوان شده كه يك تومان به هزينه پيامك ها افزوده 
خواهد شد. از طرف ديگر بنا شده است درآمد حاصل از آن 
به قانون حمايت از حقوق معلوالن مصوب بيستم اسفند 
ماه 1396 و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار 
سازمان بهزيستي قرار گيرد. همچنين طبق تبصره 18 بند 
ج قانون بودجه كه به مشاركت بخش عمومي-خصوصي 
پرداخته به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده 

شده تا از طريق سازمان توسعه اي و شركتهاي تابعه خود 
نسبت به مشاركت عمومي- خصوصي داخلي و خارجي 
به منظور انج��ام طرح )پروژه(  ه��اي دولت الكترونيك و 
توس��عه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندس��ازي 
مدارس موضوع ماده )69( قانون برنامه ششم توسعه اقدام 
كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه گذاري بخش دولتي از 
محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و منابع 
داخلي ش��ركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه 

كشور تأمين مي شود.
البته نكته قابل توجه بودجه در حوزه فناوري و نوآوري به 
تبصره 4 بند )ه( قانون برنامه و بودجه باز مي گردد كه بيش 
از سه ميليارد و چهارصد ميليون يورو به از محل صندوق 
توسعه ملي به طرح هاي نوآورانه از سوي جهاد دانشگاهي، 
معاونت علمي رياست جمهوري، شركت هاي دانش بنيان 
استان ها و همچنين كارخانه هاي نوآوري تخصيص داده 
شده است كه البته كميسيون تلفيق آن را حذف كرده كه 
البته گفته مي شود اين به دليل نياز به اذن رهبري پس از 
ارايه مجوز در صحن مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در 
ادامه اين بحث مس��عود شنتيايي، عضو كميسيون فاوا، 
عنوان كرد كه ما در اين بودجه شاهد خدماتي بوديم كه 
هزينه آن بارديگر بر عهده بخش خصوصي و مصرف كننده 
است. ما در دوره اي بنا شد تا 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده 
بپردازيم كه ديگر براي ديگر خدمات هزينه اي پرداخت 
نكنيم. اما اكنون شاهد آن هستيم كه كارمزدها هزينه هاي 
سنگيني را براي بخش خصوصي به همراه داشته است. 

محمدرضا طاليي رييس كميسيون فاوا نيز عنوان كرد: 
عوارض پراكنده اي كه از فعاالن بخش خصوصي از مجاري 
مختلف دولتي و شبه دولتي دريافت مي شود با همكاري 
مركز پژوهش هاي مجلس مورد ارزيابي قرار گيرد و نتيجه 
آن به عنوان پيشنهاد كميسيون به هيات رييسه ارايه شود 
تا جلوي هزينه هاي متعددي كه متوجه بخش خصوصي 

در اين زمينه است گرفته شود.

   نظام مهندسي فناوري اطالعات و ارتباطات
در ادامه اين نشست طرح سازمان نظام مهندسي فناوري 
اطالعات و ارتباطات )نمافا( كه اخيرا توسط هيات رييسه 
مجلس اعالم وصول شده مورد بررسي قرار گرفت. در ابتداي 
 ICT اين بخش عباس پورخصاليان از كارشناسان حوزه
به ارايه مباحثي در خصوص بحث نظام مهندسي فناوري 
اطالعات و ارتباطات پرداخت. وي در ابتدا به نقاط قوت اين 
طرح پرداخت و گفت نخستين حسن اين طرح، اهميت 
دادن به بحث مهندس��ي در حوزه فاوا اس��ت و همچنين 
كوشش��ي براي پر كردن خأل سازمان نظام مهندسي فاوا 
است و آن را مي توان به عنوان اقدام اوليه براي تبيين حدود 
و ثغور مشاغل فاوا دانست. در بخش ديگري از اين نشست 
علي شميراني كارش��ناس حوزه فاوا در خصوص ساختار 
نظام صنفي رايانه اي گفت: نظام صنفي به دنبال انحالل 
همه تشكل هاي حوزه فاوا و آوردن همه آنها زير چتر خود 
اس��ت. اين نظام صنفي آمده بود تا كار بخش خصوصي 
را س��اده كند؛ اما اكنون پس از گذشت 14سال از فعاليت 

تبديل به يك مانع بر سر راه بخش خصوصي شده است. 
وي در ادامه افزود: مشكالت قديمي اين نهاد الينحل باقي 
مانده و هر سه سال يك بار روساي آن براي انتخاب شدن 
وعده حل مشكالت قديمي را مي دهند. اكنون به حدي 
دامنه كاري آنها گس��ترده  ش��ده است كه تنها مجبورند 
كميسيون هاي متعدد به زيرمجموعه خود اضافه كنند و 
معتقدند كه بيشترين عضو را در اختيار دارند. پس نبايد زير 
مجموعه اتاق بازرگاني قرار گيرند، بلكه بايد ساير تشكل ها 
زيرمجموعه نظام صنفي قرار بگيرد، حال آنكه كميت و 
كيفيت اعضا در اين بين بسيار حايز اهميت است.  مسعود 
شنتيايي عضو هيات مديره فدراسيون فاوا نيز در خصوص 
اين طرح عنوان كرد: اتاق هاي سه گانه بازرگاني، اصناف و 
تعاون تمام پوشش هاي مربوط به فعاليت هاي تجاري را 
انجام داده اند و عمال سازمان نظام مهندسي يك فعاليت 
موازي با اتاق ها است و بايد اتاق ها نسبت به آن يك واكنش 
مناسب و واحد اتخاذ كنند. وي در ادامه افزود: در مقدمه و 
اصل طرح يك بازي با كلمات صورت گرفته و قصد داشتند 
همان نظام صنفي را در قالب يك سازمان جا بزنند. از طرفي 
نظام هاي داخلي از جمله نظام پزشكي و نظام مهندسي 
عمران مبتني بر فرد و با جان و امنيت افراد سرو كار دارد. در 
صورتي كه در ساختار نظام مهندسي نمافا اشخاص حقوقي 
نيز بايد مجوزهاي خود را از اين سازمان دريافت كنند و از 
طرفي ديگر در اين طرح ذكر نشده كه شركت هايي كه در 
گذشته فعاليت داشتند با چه شرايطي مواجه خواهند شد. 
وي در ادامه عنوان ك��رد: جا افتادن يك كلمه نرم افزاري 

رايانه اي در ماده 12 قانون حمايت از پديدآورندگان باعث 
شده كه نظام صنفي دامنه فعاليت هاي خود را گسترش 
دهد. در ادامه اين نشست رامين نصيري از طراحان اليحه 
نظام مهندسي فناوري اطالعات كه در سال 92 تنظيم شده 
در خصوص رسيدن طرح به وضعيت كنوني گفت: كار اوليه 
بر روي سازمان نظام مهندس��ي فاوا در سال 86 آغاز شد. 
دوستان در وزارت ارتباطات اليحه نظام مهندسي ساختمان 
را برداشتند و تمام موارد ساختماني را تبديل به مهندسي فاوا 
كردند. اما در نهايت مشخص شد كه اين مجموعه به حدي 
گسترده است كه آن را نمي توان در يك چارچوب محدود 
قرار داد. وي در ادامه افزود: در چنين ش��رايطي شروع به 
تنظيم اليحه اي كرديم كه در نهايت به 63 ماده رسيديم و 
حدود 700 صفحه مطالعات پشتيباني داشت. براي تهيه 
اين اليحه با تمامي ذي نفعان جلساتي برگزار شد و يك تيم 
حقوقي براي آن شكل گرفت و مطالعات تطبيقي نيز براي 
آن انجام شد و نحوه انتخابات نيز در آن به صورت استاني در 
نظر گرفته شد. وي در ادامه گفت اين نظام مهندسي تبديل 
به يك بازوي ارتباطي و مشاوره اي با دولت در نظر گرفته 
شد و تمامي فعاليت ها و خدمات به تفكيك در آن ذكر شده 
بود. در جلسات مربوط به اين اليحه نمايندگان نظام صنفي 
عنوان مي كردند كه تنها نظام مهندسي را خواهند پذيرفت 
كه تنها اسم نظام صنفي به نظام مهندسي تغيير نام پيدا 
كند و هيچگونه تغيير ديگري حاصل نشود. اما در نهايت 
اين اليحه به طرح تبديل ش��د و ۵0 نماينده آن را به امضا 

رساندند ولي طرح مسكوت ماند.

 بيش از 46 هزار بازرسي
 از مراكز خرد و كالن

ش�اتا| در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال 
در سطح عرضه و حمايت توامان از مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان داخلي، 46 هزار و 940 بازرس��ي از 
مراكز خرد و كالن در س��طح عرضه در ديماه امسال 
انجام شده است. از اين تعداد بازرسي انجام شده، 888 
مورد پرونده تخلف به ارزش بيش از 121 ميليارد ريال 
تشكيل و براي رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شده 
كه ميانگين ارزش هر پرونده 136 ميليون ريال بوده 
است. همچنين در بازه زماني ياد شده استان تهران با 
7 هزار و 2۵3 بازرسي، استان هرمزگان با 12۵ مورد 
تشكيل پرونده و استان البرز با بيش از 34 ميليارد ريال 
ارزش كاالي قاچاق مكشوفه، باالترين عملكرد را در 
بين استان ها داشته اند. استان هرمزگان نيز با 4 هزار و 
200 مورد بازرسي و استان خراسان رضوي با 3 هزار 
و 8۵9 مورد بازرس��ي در رده هاي دوم و سوم از لحاظ 
تعداد بازرس��ي ها قرار گرفتند. در حوزه پرونده هاي 
متشكله نيز پس از استان هرمزگان، استان سيستان 
و بلوچستان با 119 پرونده در رتبه بعدي قرار دارد. از 
لحاظ ارزش كاالي قاچاق مكشوفه نيز پس از استان 
البرز، استان خراسان رضوي با بيش از 21 ميليارد ريال 
جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر 
بيشترين ارزش ريالي كاالهاي قاچاق مكشوفه نيز به 
ترتيب مرتبط با سوخت ها و روغن هاي معدني با 2.3 
ميليارد ريال، لوازم خانگي با 2.2 ميليارد ريال، لوازم 
آرايشي و بهداشتي با 2 ميليارد ريال و دانه ها و ميوه هاي 

روغن دار، دانه و بذر با 1.6 ميليارد ريال بوده است.

اجراي طرح ويژه نظارت بر 
مراكز عرضه روغن موتور

شاتا|س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان از ابالغ ضوابط عرضه روغن موتور و 
الستيك در طرح ويژه نظارتي در نوروز 1399 خبر 
داد. در اين ابالغيه آمده است، با توجه به ايام پاياني 
سال و طرح نظارتي پايش بازار كاال و خدمات ويژه 
نوروز 1399 و از آنجايي كه انواع محصوالت روغن 
موتور و تاير خودرو در زمره كاالهاي اولويت دار نظارتي 
قرار گرفته اند؛ دستورالعمل طرح ويژه نظارت بر مراكز 

عرضه روغن هاي موتور ابالغ شده است.
بر اس��اس اين دستورالعمل عرضه منظم و مستمر 
محصوالت و تامين نياز عاملين فروش در تمام نقاط 
كش��ور در دستور كار است و به منظور جلوگيري از 
بروز هرگونه كمبود كاال، نصب ابالغيه الس��تيك 
خودرو در فروشگاه ها و مراكز عرضه به طور واضح و 
خوانا به گونه اي كه براي همگان قابل رويت باشد الزم 
االجراست. همچنين كليه عاملين و نمايندگي هاي 
فروش محصوالت شركت ها را با قيمت هاي ابالغي 

عرضه و نسبت به صدور فاكتور معتبر اقدام نمايند.
در اين دستورالعمل تاكيد شده است؛ عرضه كنندگان 
بايد از تبليغات خالف واقع و ارايه اطالعات نادرست 
كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده شود جدا 
خودداري نمايند و ع��دم درج قيمت، امحا يا پاك 
نمودن قيمت هاي مندرج بر روي ظروف روغن موتور 

به عنوان تخلف محسوب شده و پيگرد قانوني دارد.
ارايه مناس��ب خدمات پس از فروش در راس��تاي 
مش��تري مداري و خ��ودداري از ف��روش اجباري 
محصوالت با ديگر كاالها از جمله موارد مندرج در 
اين دستورالعمل ابالغي است. در اين طرح نظارتي 
كنترل فعاليت عاملين توزيع در زمينه خودداري از 
نگهداري غيرموجه محصوالت به بهانه هاي مختلف 
در انبار كه مشمول تخلف امتناع از عرضه كاال است و 
ضرورت قرار دادن نمونه كاالهاي موجود در انبار در 

محل عرضه مورد توجه قرار گرفته است.

 صادرات خرماي ايران
 ۸۰ درصد كاهش يافت

ايرنا| مسوول كميته صادرات انجمن ملي خرماي 
ايران گفت: در س��ال جاري به علت افزايش قيمت 
محصول خرما در كشور ميزان صادرات آن در مقايسه 
با سال گذش��ته 80 درصد كاهش يافته است. نادر 
خدادادي افزود: در سال جاري 16۵ هزار تن خرما از 
كشور صادر شد كه اين ميزان در سال گذشته 280 
هزار تن بوده است. او بيان كرد: دليل اصلي اين كاهش 
افزايش قيمت داخلي خرما است كه سال گذشته نرخ 
پايه در ابتداي فصل برداشت در اثر نوسان نرخ ارز 60 
تا 70 هزار ريال بسته شده بود اما اين نرخ امسال به 
110 تا 120 هزار ريال افزايش پيدا كرد. خدادادي 
ادامه داد: س��ال گذش��ته در ابتداي فصل برداشت 
خرما نرخ دالر 1۵0 هزار ريال و امس��ال نيز در آغاز 
فصل برداشت اين نرخ حدود 110 هزار ريال بود كه 
اين كاهش نرخ در بازار صادراتي خرما كاهش منفي 
برجاي گذاشت. مسوول كميته صادرات انجمن ملي 
خرماي ايران اظهارداش��ت: مقدار زيادي از خرماي 
ايران اكنون در انبارها باقي مانده به نحوي كه ۵0 تا 
60 درصد توليد استان هاي خرماخير در سردخانه ها 
و انبارها نگهداري مي شود. او افزود: در استان بوشهر 
به تنهايي 60 هزار تن خرماي نخلداران در انبارها است 
كه پيش بيني مي شود در صورت وضع نشدن موانع 
صادراتي از سوي دولت تا پيش از ماه رمضان به فروش 
برسد. خدادادي گفت: مابقي نيز اميدواريم با جهش 
صادرات به بازار مصرف عرضه ش��ود و بزرگ ترين 
مشكل كنوني نگراني دولت نسبت به افزايش داخلي 
قيمت خرما است كه تصميم دارد از 1۵ فروردين تا 
پايان ارديبهشت تعرفه صادراتي براي خرما وضع كند.

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر نيز در 
همين باره گفت: ساالنه بيش از 16۵ هزار تن خرما 
در بوشهر توليد مي شود كه اين محصول نقشي بسيار 
مهم و موثر در اشتغال و معيشت كشاورزان و باغداران 
دارد. محمدتقي منوچهري اف��زود: در اين ارتباط 
فعاليت هايي نيز در حوزه صنايع تبديلي، بسته بندي 
و نگهداري صورت گرفته است طوريكه اكنون 117 
واحد سردخانه اي نگهداري خرما با ظرفيت 9۵ هزار 
تن در استان بوشهر وجود دارد كه 18 هزار تن آن در 

سال گذشته راه  اندازي ايجاد شده است.
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گفت وگوي »تعادل« با محمود خاقاني، كارشناس حوزه نفت پيرامون موضوع پااليشگاه سازي با سرمايه مردمي

راه هاي پيش روي ايران در عصر پسا نفتي
گروه انرژي|

اخيرا سخن از س��اخت پااليشگاه و پتروپااليشگاه در 
ايران پررنگ تر از قبل مطرح مي ش��ود. به گونه اي كه 
اين طور به نظر مي رس��د كه سياس��ت نفتي ايران در 
حال چرخشي استراتژيك است. نشانه ها حاكي از آن 
است ايران كه س��ال ها تمركز خود را بر حفظ جايگاه 
در ميان بزرگ ترين توليدكنندگان و صادركنندگان 
نفت خام جهان قرار داده بود، اكنون كه دوباره با تحريم 
روبه رو ش��ده و همچنين، بازار جهاني نفت هم آينده 
اميدواركننده اي را نويد نمي دهد، به نظر مي رسد از بازار 
نفت خام دست شسته و بر توليد و صادرات فرآورده هاي 
نفتي تمركز مي كند. يكي از اين نشانه ها، فراخواني است 
كه در نيمه بهمن ماه امسال براي ساخت پااليشگاه و 
پتروپااليشگاه با استفاده از سرمايه مردمي و تسهيالت 

صندوق توسعه ملي داده شد. 
»تعادل« در مصاحبه اي كه با محمود خاقاني، تحليلگر 
حوزه نفت انجام داد، ديدگاه او درباره آينده نفتي ايران 
را جويا شد و خاقاني ضمن بيان اينكه تسلط بر بازار نفت 
جهان به دست امريكا افتاده و دوران نفت به سر آمده 
است، اظهار كرد كه ساخت پااليشگاه هاي نو در شرايط 
فعلي كه مشكالتي مثل عدم تصويب اف اي تي اف وجود 
دارد تقريبا غيرممكن است، زيرا هر بخش از پااليشگاه ها 
نيازمند كسب ليسانس يك شركت معتبر بين المللي 
است. او همچنين راه هاي مختلفي را براي سياست نفتي 
ميان مدت و بلندمدت ايران عنوان كرد كه هركدام از اين 
راه ها در دوره اي مطرح شدند، اما به دليل نبود بينش 
جامع نگرانه در حوزه نفت و سياس��ت هاي متعارض 

دولت ها دنبال نشدند.
اكثر كارشناساني كه در حوزه نفت با »تعادل« مصاحبه 
داشته اند، معتقدند كه تعريف شدن انرژي در راهبرد 
امنيت مل��ي امري��كا تبيين كننده آين��ده نفت خام 
است. به گفته محمدصادق جوكار، عضو هيات علمي 
موسسه مطالعات انرژي »بر اساس استراتژي هايي كه 
امريكايي ها در سال 2017 منتشر كردند، امنيت ملي 
امريكا بر سلطه انرژي استوار شده است. بدين معنا كه 
قيمت نفت نبايد در امريكا رشد پيدا كند و دوم اينكه 
انقالب توليد نفت ش��يل بايد به انقالب صادرات نفت 
منجر شود. از طرف ديگر، دستورالعمل انرژي جهان را 
بايد امريكا تعيين كند.« محمود خاقاني، ديگر تحليلگر 
حوزه انرژي نيز در مصاحبه اي كه قبال با »تعادل« انجام 
داده بود، تحريم صنعت نفت ايران و ونزوئال را در راستاي 

تالش امريكا براي تسلط بر بازار نفت دانسته بود.
با در نظر گرفتن اين اظهارنظرها در كنار پيش بيني هاي 
اخير از چش��م انداز عرضه و تقاضاي نفت در جهان، به 
نظر مي رس��د كه آينده بازار نفت چندان اميدبخش 
نيست. به خصوص براي ايران كه به سبب تحريم هاي 
مجدد امريكا بخش اعظم بازار س��نتي نفت خود را از 

دس��ت داده است. بازاري كه اكنون توسط كشورهاي 
عضو اوپك، روسيه و امريكا جايگزين شده است. از نظر 
خاقاني: »دوران نفت به سر آمده است و آنچه كه باعث 
شد جايگاه نفت در اقتصاد انرژي جهان كم كم از دست 
برود، پيش��رفت تكنولوژي بوده است. به عنوان مثال، 
امريكا توانست با بهينه س��ازي مصرف انرژي حدود 5 
ميليون بشكه در روز، مصرف نفت خام خود را كاهش 
دهد و در حال حاضر توليد برق با استفاده از انرژي هاي 

تجديدپذير در رقابت با انرژي هاي فسيلي است.«
به گفته خاقاني، امريكا با كودتايي كه در سال 2017 در 
عربستان انجام داد و بن سلمان را روي كار آورد، عمال 
كنترل چاه هاي نفت در عربستان، كويت، عراق، امارات 
و درواقع كل خاورميانه را به دس��ت گرفت و سياست 
كالن خود بر اساس س��لطه بر بازار نفت و انرژي را كه 
از سال ها قبل پايه گذاري كرده بود به سرانجام رساند. 
مشكل اياالت متحده در حوزه انرژي با ايران و ونزوئال هم 
در همين راستا است، زيرا در اين دو كشور نفتي نفوذي 

براي كنترل چاه هاي نفتي ندارد.
به گفت��ه اين كارش��ناس حوزه نف��ت، از طرف ديگر 
تحريم ها باعث ش��ده است كه كشورهايي مثل هند و 
چين كه به واردات نفت وابس��ته هستند، اين فرصت 
برايشان فراهم است كه نفت ايران را ارزان بخرند. خاقاني 

اضافه مي كند: »تا جايي كه به من اطالع داده شده است، 
قيمت نفت صادراتي ايران به چين حدود هر بشكه 28 

دالر و بسيار ارزان تر از سطح بازار فروخته مي شود.«

   افزايش تسلط مصرف كنندگان بر بازار نفت
خاقان��ي بيان كرد ك��ه چين در قبال سياس��ت امريكا 
براي در دس��ت گرفتن تس��لط بر بازار نفت، سياس��ت 
هوش��مندانه اي را در پيش گرفت و »بر خالف ايران كه 
هيچ برنامه ريزي اي براي وضع جديد بازار نفت نداشت، 
به س��رعت اين موضع جديد امريكا را مورد بررسي قرار 
داد و يك بازار بورس نفت در ش��انگهاي راه انداخت كه 
در آنجا نفت را با ارز يوان معامله مي كنند و اين يوان نيز 
با طال پشتيباني مي شود. كار ديگري كه چين كرد اين 
بود كه حجم ذخاير استراتژيك نفت خود را به شدت باال 
برد و در نهايت ظرفيت پااليش خود را باال برد. اين كشور 
در يك مقطع زماني برنامه داشت كه براي انتقال كنترل 
بازار نفت از دست فروشندگان به دست خريداران، بازار 
را از فرآورده هاي نفتي اش��باع كند. اين سياس��ت كه با 
ظرفيت پااليش��ي چين امكان پذير اس��ت، باعث افت 
قيمت فرآورده هاي نفتي و در نتيجه افت قيمت نفت خام 
مي شود.« به گفته او، اتفاقات روزهاي اخير حوزه نفت 
پيرامون شيوع ويروس كرونا نشان داد كه فرآورده هاي 

نفتي چقدر بر بازار نفت خام اثرگذار هستند. ويروس باعث 
شد كه صدها هزار پرواز و ميليون ها سفر لغو شود و مصرف 
سوخت كاهش يابد. در نتيجه ، بازار نفت خام با كاهش 
قيمت ها به اين مساله پاس��خ داد. از نظر اين كارشناس 
نفتي، ايران به هر صورت سهم خود از بازار نفت خام را به 
دليل تحريم ها از دست داده است و به دست آوردن همان 
سهم پيشين نيز كار به شدت سختي است. زيرا اكنون 
ديگر كشورهاي عضو اوپك و همچنين كشورهايي مثل 
روسيه و حتي امريكا، بازار نفت خام ايران را پر كرده اند. از 
طرف ديگر، ايران هم ثابت كرده است كه يك تامين كننده 
قابل اعتماد نفت خام نيست. هم سياست هاي خارجي 
عليه نفت ايران بر عرضه نفت اين كشور اثر مي گذارد و 
هم داخلي ها با برخي سياست هايش��ان اين وضعيت را 
تقويت مي كنيم. بنابراين واردكنندگان متوجه مي شوند 
كه نمي توانند در ميان مدت و بلندمدت روي نفت خام 

ايران حساب باز كند.

   راه بن بست پااليشگاه سازي
موضوعاتي مثل نامعلوم بودن تكليف قوانين بين المللي 
موسوم به اف اي تي اف نشانگر رفتارهاي نامطمئن كننده 
ايران به عنوان يك عرضه كننده نفت پايدار هس��تند. 
خاقان��ي مي گويد: »بياييد فرض كني��م كه ما نفتمان 

را توانس��تيم به دست مش��تري برس��انيم، زماني كه 
مي خواهيم پول نفتمان را بگيريم، چون نظام اقتصادي 
ما در ليست سياه اف اي تي اف قرار دارد و سيستم بانكي 
جه��ان ما را تحريم كرده اس��ت، نمي توانيم اين پول را 

اخذ كنيم.«
به گفته او: »هزينه هاي توليد نفت ما نيز روز به روز باال 
مي رود و داريم به س��متي پيش مي رويم كه نفتمان از 
نظر قيمتي توان رقابتي خود با ساير توليدكنندگان را 
از دست مي دهد. اين مسائل نشان دهنده آن است كه 
كساني كه در حال تصميم گيري درباره مسائل حياتي 
كشور هس��تند، يا نمي دانند كه دارند چه كاري انجام 
مي دهند يا مي دانند و اصال روزيشان از همين تحريم ها 
به دست مي آيد و تحريم به نفت اقتصاد جيب آنها است.«

خاقاني بيان كرد: »از نظر بنده س��اخت پااليش��گاه نو 
در حال حاض��ر نزديك به غيرممكن اس��ت و تا وقتي 
كه اف اي تي اف تصويب نش��ود نمي توانيم پااليش��گاه 
بسازيم. زيرا هر بخش از پااليشگاه ها بايد تحت ليسانس 
شركت هاي معتبري در جهان باشد كه در آلمان، ايتاليا، 
امريكا و... مستقر هس��تند. از طرف ديگر، كفگير نفت 
خام سبك ايران به ته ديگ خورده است و تمام ميادين 
جديد نفتي كه كش��ف مي ش��ود، نفت فوق سنگين با 
درصد گوگرد باال دارند كه تكنولوژي پيشرفت هاي براي 

پااليش آنها مورد نياز است.«
اين كارشناس حوزه انرژي گفت: »براي من جالب است 
كه پيش از انقالب، اين روزها كه مش��خصات نفت خام 
ايران به گونه اي خواهد شد كه در پااليشگاه هاي داخل 
توان پاالي��ش آن وجود نخواهد داش��ت را پيش بيني 
مي كردند و بنابراين سهام پااليشگاه هايي در كره جنوبي، 
هند، افريقاي جنوبي و مال��زي را خريدند تا نفت را در 
همانجا كه بازار مصرف است در پااليشگاه هايي كه ايران 
بخشي از سهامش��ان را خريده است، پااليش كنيم. اما 
پس از انقالب سهام تمام اين پااليشگاه ها را فروختيم.«

او اف��زود: »در دوره اي كه آقاي نعم��ت زاده مديرعامل 
ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي بود، 
س��فارش مطالعه اي را به موسس��ه وودمكنزي و چند 
موسسه ديگر داديم تا ببينيم ارتقاء پااليشگاه هاي موجود 
چقدر هزينه دارد. بر اساس برآورد آن زمان، 40 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري براي ارتقاي پااليشگاه هاي موجود 
الزم بود تا بتوانيم نفت سنگين خودمان را پااليش كنيم. 
در طرح ديگري، مطالعه كرديم كه چنانچه نفت ميدان 
نفتي »كاشاغان« در درياي خزر را به ايران بياوريم و با 
نفت خام خودمان س��وآپ كنيم و آن را پااليش كنيم، 
هزينه ارتقاي پااليش��گاه ها تقريب��ا 15 ميلياد الي 20 
ميليارد دالر مي شود. اما متاسفانه با روي كار آمدن دولت 
نهم، همه اين طرح ها به بايگاني رفت.« بنابراين از نظر 
خاقاني راه هاي زيادي به جز ساخت پااليشگاه هاي نو 
وجود دارد براي آنكه نفتمان را به فرآورده تبديل كنيم.

كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي مربوط به بخش انرژي در سال 2019

بار كاهش گازهاي گلخانه اي جهان بر دوش اقتصادهاي بزرگ
گروه انرژي| 

  سال 2019 تجربه نسبتا موفقي در جهان براي كاهش 
انتشار گازهاي گلخانه اي مربوط به انرژي بود. در اين سال 
ميزان انتشار گاز كربن دي اكسيد مربوط به انرژي، حدود 
33 گيگاتون كاهش پيدا كرد؛ اين در حالي بود كه دو سال 

پيش از آن روند انتشار اين گاز افزايشي بوده است.
آژانس بين المللي انرژي در گزارشي به بررسي وضعيت 
انتشار گازهاي گلخانه اي مربوط به بخش انرژي در سال 
گذش��ته ميالدي پرداخته اس��ت. در اين گزارش ضمن 
اشاره به كاهش انتشار گاز كربن دي اكسيد در سال 2019 
عنوان شده اين ميزان كاهش عمدتا ناشي از بخش برق در 
كشورهاي توسعه يافته بوده كه ناشي از گسترش منابع 
تجديدپذير و تغيير تامين سوخت از زغال سنگ به گازهاي 

طبيعي و توليد انرژي هسته اي بيشتر است.
اين گزارش حاكي از آن اس��ت كه ميزان انتشار گازهاي 
گلخانه اي ناشي از مصرف زغال س��نگ در سال 2019 
حدود 200 ميليون تن )معادل 1.3 درصد( نسبت به سال 
2018 كاهش يافته است. براين اساس سهم كشورهاي 
توس��عه يافته از كاهش توليد گازهاي گلخانه اي حدود 
85 درصد بوده كه عمدتا مربوط به حوزه تامين برق بوده 
اس��ت. در اين ميان به نقش آب و هواي معتدل در برخي 
اقتصادهاي بزرگ دنيا در سال گذشته ميالدي نسبت به 
س��ال 2018 نيز اشاره شده كه اين عامل موجب كاهش 
حدود 150 تني توليد گازهاي گلخانه اي در سال 2019 
شد. عامل ديگري كه آژانس بين المللي انرژي به آن اشاره 
مي كند؛ رشد ضعيف اقتصاد جهاني در سال گذشته بوده 

كه اين امر در كنار تعديل انتش��ار گازهاي گلخانه اي در 
اقتصادهاي بزرگ و نوظهوري همچون هند، موجب تحقق 
اين امر شده است.  اما همان طور كه اشاره شد، بخش برق 
بيشترين سهم را در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در 
سال گذشته ميالدي داشته اس��ت. برآوردهاي منتشر 
ش��ده حاكي از آن است كه انتش��ار گازهاي گلخانه اي 
 بخش برق جهاني در مدت زمان ياد شده حدود 170 تن
 )معادل 1.2درصد( كاهش يافته است.  درخصوص تاثير 
رشد اقتصادي نيز تاكيد مي شود كه در سال 2019 ميزان 
رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته به طور متوسط 1.7 
درصد بود، در عين حال كل انتشار گاز كربن دي اكسيد 
مربوط به انرژي اين كش��ورها معادل 3.2 درصد كاهش 
يافته است. طبق اين گزارش با رشد منابع تجديد پذير، 
روند تغيير الگوي س��وخت از زغال س��نگ به گاز، رشد 
استفاده از انرژي هسته اي و كاهش تقاضاي برق، با كاهش 
15 درصدي استفاده از زغال سنگ در كشورهاي توسعه 
يافته و همچنين رشد استفاده از انرژي هاي تجديدپذير 
براي توليد برق همراه بوده است. در اين ميان استفاده از 
انرژي باد با 12 درصد، سهم قابل مالحظه اي در افزايش 
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير داشته است. اما بيشترين 
س��هم انرژي هاي تجديدپذير از كل توليد برق متعلق به 

انرژي خورشيدي بوده كه حدود 28 درصد بوده است. 
عالوه بر اينها اس��تفاده از انرژي هس��ته اي نيز در برخي 
اقتصاد هاي توسعه يافته سهم بس��زايي در توليد انرژي 
داشته است كه از آن جمله مي توان به ژاپن و كره جنوبي 
اشاره كرد كه اين روند در اين كشورها از انتشار حدود 50 

تن گازهاي گلخانه اي جلوگيري كرده است. آن طور كه 
آژانس بين المللي انرژي گزارش داده است؛ اياالت متحده 
بيشترين س��هم را در ميان كش��ورهاي توسعه يافته در 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي طي سال 2019 داشته 
كه اين ميزان برابر با 140 ت��ن )معادل 2.9 درصد( بوده 
است. اياالت متحده در س��ال گذشته ميالدي استفاده 
از زغال سنگ براي توليد برق را حدود 15 درصد كاهش 
داده است. براين اساس سهم گاز در توليد برق اين كشور به 
حدود 37 درصد رسيده است. در عين حال به دليل آب و 
هواي معتدل تر اين كشور در سال گذشته ميالدي، ميزان 

تقاضاي برق به طور متوسط كاهش يافت. 
اما ميزان انتش��ار گازهاي گلخانه اي مرتبط با انرژي در 
اتحاديه اروپا، از جمله انگلستان نيز در سال 2019 حدود 
160 تن )معادل 5 درصد( كاهش يافته است. اين گزارش 
حاكي از آن است كه بخش برق روند كاهشي را در توليد 
گازهاي گلخانه اي تجربه مي كند. ميزان توليد نيروگاه هاي 
زغال سنگ اتحاديه اروپا در سال 2019 بيش از 25 درصد 
كاهش يافت��ه، در همين حال توليد برق از طريق گاز نيز 

نزديك به 15 درصد افزايش يافته است.

   رشد سهم آسيا در توليد گازهاي گلخانه اي 
آژانس بين المللي ان��رژي در گزارش خود تاكيد دارد كه 
ميزان انتش��ار گازهاي گلخانه اي در خ��ارج از محدوده 
كشورهاي پيشرفته اقتصادي طي سال 2019، نزديك به 
400 تن در سال رشد داشته است و تقريبًا 80 درصد از اين 

ميزان مربوط به اقتصادهاي آسيايي بوده است. 

در اين ميان، تقاضاي زغال س��نگ در ميان كشورهاي 
آسيا به روند رو به رشد خود ادامه داده و بيش از 50 درصد 
مصرف انرژي در اين منطقه را شامل مي شود. براين اساس 
آسيا مسووليت حدود 10 گرم توليد گازهاي گلخانه اي 
را بر عهده دارد. طي سال گذشته ميالدي، ميزان انتشار 
گازهاي گلخانه اي در چين افزايش يافته اما ميزان رشد 
آن كندتر از روند رشد اقتصادي اين كشور بوده و توليد اين 
گازها نيز عمدتا از منابع كم كربن برق حاصل شده است. 
با همه اينها، منابع تجديدپذير در چين رو به گس��ترش 
است و سال 2019 نيز اولين س��ال بهره برداري از هفت 

راكتور هسته اي بزرگ در اين كشور بوده است. رشد انتشار 
گازهاي گلخانه اي در هند نيز طي سال 2019 متوسط 
بوده است، به طوري كه ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي 
از بخش برق اندكي كاهش يافته زيرا تقاضاي برق به طور 
گسترده اي پايدار بوده و رش��د منابع تجديدپذير قوي، 
موجب ش��ده كه توليد برق از زغال سنگ براي اولين بار 
از س��ال 1973 تاكنون، در اين كشور كاهش پيدا كند. 
از سوي ديگر، توليد گازهاي گلخانه اي در جنوب شرقي 
آسيا به شدت رو به افزايش گذاشته كه مهم ترين عامل آن 

افزايش تقاضا براي زغال سنگ بوده است. 

شرط باقي ماندن ايران در بازار صادراتي برق
اينكه بگوييم براي تامين گاز نيروگاه ها دچار مش��كل 
هستيم و برق صادراتي را كاهش دهيم قطعا اثرات بسيار 
منف��ي در عرصه بين المللي دارد به وي��ژه اكنون كه در 
شرايط تحريم هستيم. نبايد خودمان به اين چالش ها 
دامن بزنيم. به گزارش ايلنا، وزير نفت در آخرين اظهارات 
خود درباره تامين گاز نيروگاه ها گفته است: طراحي ما 
براي تامين گاز به اين شكل است كه ابتدا بايد گاز خانگي، 
سپس گاز عمومي، صنايع كوچك، پتروشيمي ها و در 
اولويت آخر نيروگاه ها ق��رار دارند بنابراين اولين جايي 
كه زماني با كاهش گاز مواجه مي ش��ويم قطعي اعمال 
مي شود، نيروگاه ها هستند، چون سوخت دوم دارند. او با 
توجه به افزايش مصرف گاز به خصوص در بخش خانگي 
از نيروگاه ها خواسته است صادرات را نه تنها اضافه نكنند 
بلكه كاهش دهند. در اين شرايط وزير نيرو از عدم امكان 
صادرات برق ابراز نگراني كرده و گفته اس��ت: شرايط به 
نحوي است كه با مصرف خانگي گاز به ما گفته مي شود 

برق را صادر نكنيد، اگر برق صادر نشود ما چگونه مي توانيم 
جواب تعهدات خود را بدهيم در حالي كه تنها اتكاي جدي 

ارزي ما به صادرات برق است.
اين موضوع به حدي جدي و حتي نگران كننده شده كه 
روز گذشته سخنگوي صنعت برق از اعمال خاموشي هاي 
اضطراري ناشي از محدوديت تامين سوخت نيروگاه ها 
خبر داده كه مهم ترين عامل اين ماجرا افزايش مصرف 
گاز در بخش خانگي كه البته بخشي نيز به سرماي شديد 
و يك باره هوا در بخش هايي از كش��ور ب��ر مي گردد. به 
گفته يك عضو هيات مديره فدراسيون صادرات انرژي 
عدم عمل به تعهدات صادراتي وجهه كشور را آن هم در 
شرايط سخت تحريم به شدت دچار خدشه مي كند. كه 
البته همه اين مش��كالت به بهينه نشدن مصرف انرژي 
در تمامي حوزه ها برمي گردد كه سال هاست در كشور 
ما حل نش��ده باقي مانده و اگر ه��م اراده اي بر آن بوده با 
فراز و فرود بااليي مواجه بوده اس��ت. پيام باقري درباره 

تبعات وقفه در صادرات برق به لحاظ بين المللي اظهار 
داشت: صادرات كاال، خدمات و برق در قالب يك قرارداد 
بين المللي منعقد مي شود كه دو طرف نسبت به هم تعهد 
دارند و اين طور نيست كه هر زمان كه صالح دانستيم به 
اختيار خودمان به تعهدات مان عمل نكرده و ترم هاي يك 
قرارداد بين المللي را رعايت نكنيم. وي افزود: صادرات 
برق به كشورهاي همسايه تابع مقررات و تعهداتي است 

كه دو طرف بايد رعايت كنند در حال حاضر ما بيشترين 
صادرات برق را به كشور عراق داريم كه زمان پيك مصرف 
دو كشور هم يكسان است البته طبق توافق رقم صادرات 
يك عدد قطعي نيست و شناور است و در دو فصل زمستان 
و تابستان فرق دارد. اما در هر حال ما نمي توانيم از عددي 
كه اعالم كرده ايم كمتر صادر كنيم. اينكه بگوييم براي 
تامين گاز نيروگاه ها دچار مشكل هستيم و برق صادراتي را 
كاهش دهيم قطعا اثرات بسيار منفي در عرصه بين المللي 
دارد به ويژه اكنون كه در ش��رايط تحريم هستيم. نبايد 
خودمان به اين چالش ها دامن بزنيم. عضو هيات مديره 
فدراسيون صادرات انرژي تصريح كرد: در تابستان 97 
وقتي با كمبود توليد برق و خاموشي برنامه ريزي شده 
در كشور مواجه ش��ديم، صادرات برق به عراق نيز قطع 
شد و اتفاقاتي در عراق افتاد كه تبعات اجتماعي سنگيني 
داشت كه براي كشور ما خوب نبود، پس از آن اين مساله 
انگيزه اي شد كه عراق به اين سمت برود كه اگر ايران به ما 

برق نداد آن را از كجا تامين كنم. ما نبايد خودمان محرك 
چنين تصميماتي شويم.

وي ادامه داد: اكنون نگاه ها در حوزه بين الملل سمت ما 
است و مراودات بين ما و عراق فقط متوجه اين دو كشور 
نيست بلكه تمام دنيا به اين روابط نگاه مي كنند. ما نبايد 
نس��بت به تعهدات خودمان به گونه اي عمل كنيم كه 
بهانه اي براي براي ديگران باشد. زيرا يكي از كشورهايي 
كه براي پنجمين بار از تحريم معافيت گرفت، صادرات 
گاز و برق به عراق است بنابراين به لحاظ بين الملل عمل 
به اين تعه��د اهميت بااليي دارد، ما نبايد كش��ورهاي 
منطقه را نسبت به خود بي اعتماد كنيم به ويژه در شرايط 
فعلي كه در فضاي بين المللي نياز به همراهي و همسويي 

كشورهاي ديگر داريم.
باقري يادآور شد: ما نبايد به اين دليل كه در حوزه گاز با 
چالش مواجهيم صادرات برق را تحت الشعاع قرار دهيم 

چرا كه آثار و تبعات بين المللي آن جبران ناپذير است.
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 توليد ميعانات گازي 
افزايش يافت

ايسنا| مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي با 
اشاره به عملكرد 10 ماهه اول سال 1398 گفت: 
ميزان توليد ميعانات گازي در 10 ماهه اول سال 
جاري رش��د پنج درصدي داش��ته است. هادي 
هاش��م زاده فرهنگ اظهار كرد: اين عدد نه تنها 
نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، بلكه 
تحقق 100 درصدي برنامه را در پي داشته است. 
به گفته وي ميزان توليد اتان در مدت مشابه نيز 
رشد بسياري داشته است و در حال حاضر هشت 
پااليشگاه پارس جنوبي اين محصول با ارزش را 
توليد مي كنند. وي ميزان توليد پروپان را نيز بيش 
از سال گذشته عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 
هفت پااليشگاه پروپان توليد مي كنند. او ميزان 
توليد بوتان و گوگرد را نيز به ترتيب، 2 ميليون و 
63 هزار تن، 1.2 ميليون تن و 567 هزار تن عنوان 
و اظهار كرد: در سال جاري مجتمع گاز در تمام 
شاخص ها رشد داشته و در اكثر توليدات به برنامه 

نزديك شده است.

نصف ظرفيت توليد داخل 
صنعت نفت خالي است

تس�نيم| رييس هيات مديره انجمن سازندگان 
تجهيزات صنعت نفت با اشاره به ادامه ورود بي رويه 
تجهيزات خارجي به صنع��ت نفت گفت: در حال 
حاضر نيمي از ظرفيت سازندگان داخلي تجهيزات 
صنعت نفت خالي است و حتي كارگران ماهر كشور 
نيز از طرف شركت ها و كشورهاي خارجي جذب 
مي ش��وند. مجيد محمدپور ريي��س هيات مديره 
انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت اظهار 
داشت: در حال حاضر به دانش طراحي، مهندسي 
و ساخت 60 درصد تجهيزات صنعت نفت در داخل 
كشور دسترسي كامل پيدا كرده ايم به طوري كه در 
اين تجهيزات نه تنها ظرفيت تامين نياز صنعت نفت 
را داريم بلك��ه اقدام به انتقال تكنولوژي و صادرات 
خدمات فني - مهندس��ي به خارج از كشور را نيز 
داريم. وي افزود: درخصوص 20 درصد تجهيزات 
صنعت نفت امكان دسترسي را از طريق مهندسي 
معكوس و مش��اركت ب��ا طرف خارج��ي داريم و 
درخص��وص 20 درصد مابقي نيز ب��ه دليل مقدار 
تقاضاي بازار و مقياس توليد و ميزان سوددهي، هنوز 
در زمينه ساخت داخل ورودي صورت نگرفته است. 
رييس هيات مديره انجمن س��ازندگان تجهيزات 
صنعت نفت درخصوص مش��كالت ساخت داخل 
در اين صنعت گف��ت: كاهش بخش تقاضا يكي از 
مهم ترين مشكالت اس��ت به طوري كه اكنون 49 
درصد ظرفيت سازندگان تجهيزات صنعت نفت در 
داخل كشور در اختيار صنعت نفت كشور است، يك 
درصد در اختيار صادرات است و 50 درصد ظرفيت 
خالي اس��ت و در عين حال ما ش��اهد خريدهاي 
بي رويه خارجي در زمينه تامين تجهيزات صنعت 
نفت هستيم. وي با اش��اره به بحث ورشكستگي 
صنعت س��اخت تجهيزات در داخل كشور گفت: 
يك زماني مي گفتند فقط نخبه ها از كشور مي روند 
اما اكنون شاهد اين هس��تيم كه سرمايه گذاران، 
كارخانه ها را تعطيل كرده و سرمايه هاي خود را به 

خارج از كشور مي برند.

 ترس از كرونا باز هم 
قيمت نفت را كاهش داد

ايلنا | قيمت شاخص نفت خام برنت روز گذشته 
به 56 دالر و 99 سنت و قيمت شاخص دبليوتي آي 
امريكا به 51 دالر و 92 س��نت رس��يد. به گزارش 
رويترز، قيمت نهايي ش��اخص نفت خام برنت در 
روز جمع��ه )25بهمن ماه( 57 دالر و 32س��نت و 
قيمت شاخص دبليوتي آي امريكا 52دالر و 5سنت 
بود. قيمت نفت روز گذش��ته كاه��ش يافت، زيرا 
سرمايه گذاران در انتظار داده هاي اقتصادي منطقه 
آسيا هستند كه قرار است اين هفته منتشر شود و 
نشانه هايي درباره تاثير ويروس كرونا بر تقاضاي نفت، 
در بر خواهد داش��ت. موسسه كپتال ايكناميكس 
اعالم كرد: توجه به مجموعه اي از آمارهاي اقتصادي 
ماه فوريه، به ويژه آمارهاي منطقه آس��يا، معطوف 
خواهد بود، زيرا اين آمارها نش��انه اي زودهنگام از 
چگونگي تاثير ويروس كرونا بر زنجيره عرضه توليدي 

در جهان ارايه مي كنند.

 عربستان به زودي 
گاز  صادر مي كند

تسنيم| وزير نفت عربس��تان سعودي اعالم كرد 
اين كش��ور قصد دارد گاز و محصوالت پتروشيمي 
را به صادرات خ��ود اضافه كند. به گ��زارش پايگاه 
خبري گلوبال پلتس، وزير نفت عربستان سعودي، 
بزرگ ترين صادركننده نفت خ��ام دنيا، اعالم كرد 
اين كش��ور قصد دارد گاز و محصوالت پتروشيمي 
را به صادرات خود اضافه كند. ش��اهزاده عبدالعزيز 
بن سلمان، وزير نفت عربس��تان  گفت: »به زودي 
خبرهايي در مورد توانايي كش��ور در مورد صادرات 
گاز و محصوالت پتروش��يمي خواهيد شنيد«. وي 
جزييات بيش��تري ارايه نداد. عربس��تان سعودي 
مدت هاست اكتشاف گاز را افزايش داده است تا آن 
را جايگزين نف��ت خام در توليد برق كند. وزير نفت 
اين كش��ور قباًل اعالم كرده بود عربستان قصد دارد 
70 درصد برق خ��ود را از گاز و 30 درص��د آن را از 
انرژي تجديدپذير به دست آورد. در حال حاضر اين 
كشور براي توليد برق، نفت مي سوزاند. خالد الفالح، 
وزير نفت سابق عربستان ماه گذشته كشف مقادير 
باالي گاز را در درياي سرخ اعالم كرد ولي رقم دقيقي 
را مش��خص نكرد. ش��ركت آرامكوي عربستان كه 
بزرگ ترين شركت توليد نفت دنيا است، در 2018، 
معادل 8.9 ميليارد فوت مكعب در روز گاز طبيعي و 

يك ميليارد فوت مكعب در روز اتان توليد كرد.



دريچه8گزارش

انحصارهاي فراگير

سرمايه داري انحصاري و انتخاب محدود مصرف كنندگان 

آيا فلسفه بايد حذف شود چون سودمند نيست؟

 ارمغان گزيچي|ترجمه :   احمد سيف|
در اكتبر 2019، 47 دادس��تان به تفحصي درباره قوانين 
ضدتراست پيوس��تند كه درباره فيس بوك در جريان بود 
و نگراني شان هم اين بود كه به ادعاي دادستان نيويورك 
»فيس بوك اطالعات مربوط به مصرف كنندگان را با مخاطره 
روبه رو كرده اس��ت. كيفيت انتخاب مصرف كنندگان به 
قهقرا رفته و بهاي بازاريابي هم افزايش يافته است«. اندكي 
پيش تر در همين سال هم البته تفحص دولتي ديگري درباره 
فعاليت هاي بازاريابي گوگل صورت گرفته است. درسطح 
دولت فدرال، مس��ووالن قضايي درح��ال تفحص درباره 
فيس بوك و گوگل هستند درحالي كه كميسيون تجاري 
دولت فدرال هم تفحص درباره فيس بوك و آمازون را آغاز 
كرده است. نگراني درباره قدرت اين كمپاني هاي تكنولوژيك 
در بازار از مقوله اطالعات خصوصي مردم بسي بيشتر شده 
و شامل اين مي شود كه چگونه اطالعات نادرست مي دهند 
و به س��خنان نفرت پراكنانه كمك مي كنند. بيشتر شدن 
قدرت اين كمپاني ها در بازار در صنايع و شاخه هاي ديگر 

توجه زيادي برانگيخته است.
بسياري از بازارها در امريكا در سلطه اين شركت هاي بزرگ 
هستند. براساس آمارهايي كه در 2019 موسسه بازارهاي 
باز منتشر كرد آمازون بر تجارت الكترونيكي سلطه كامل 
دارد كه حجم اين ب��ازار در 2018 معادل 525.9 ميليارد 
دالر بود )كه معادل 10 درصد كل خرده فروشي دراقتصاد 
امريكا ست( . اندرويد شركت گوگل و اي او اس شركت اپل هم 
99 درصد بازار سيستم هاي عامل تلفن دستي را در كنترل 
دارند. در بخش خرده فروش��ي، وال م��ارت 72 درصد كل 
كلوپ هاي عمده فروشي و مراكز فروش را در كنترل دارد. در 
بخش فروش ابزارهاي الزم براي تعمير مسكن هم 81 درصد 
دركنترل هوم دپو و شركت لو است. در بخش بازار براي دارو 
واگرينز و كمپاني CVS هم 67 درصد بازار را دركنترل دارند.

بسياري از اين بنگاه هاي غول پيكر فعاليت هاي بين المللي 
و س��هم بزرگي از بازارهاي جهاني را هم دارند. در جهاني 
كه تحرك سرمايه مشخصه آن است بنگاه هاي غول پيكر 
فرامليتي هس��تند. محل دفتر مركزي آنه��ا در پيوند با 
فعاليت هاي شان اهميتي ندارد و تنها وظيفه شان مديريت 
مقررات و مسائل مالياتي است. بازار جهاني براي بذرهاي 
كشاورزي و مواد شيميايي مدت هاست كه در سلطه سه 
شركت غول پيكر است. كمپاني باير از آلمان كه در 2018 
شركت امريكايي مونسانتو را خريد. داو دو پوند كه تا 2019 
بزرگ ترين شركت چند شاخه اي مواد شيميايي درجهان 
بود و كمپاني سينجنتا – كه يك شركت سوييسي است 
كه بخش هاي كشاورزي دو بنگاه غول پيكر ديگر- يعني 
نووارتيس و زنيكا را طي10 سال گذشته خريداري كرده و 
درحال حاضر هم در مالكيت يك شركت دولتي چيني است. 
حتي در بخش توليدات صنعتي كه شاهد وجود برندهاي 
مختلف هستيم كه ظاهراً به مصرف كنندگان حق انتخاب 
مي دهد بسياري از اين برندها مي توانند همزمان در مالكيت 
يك بنگاه باش��ند. براي نمونه، شركت انهوسرباش اينبو- 
هلدينگي است كه در 2008 از ادغام چندين توليدكننده 
آبجوي امريكايي، برزيلي، انگليسي و بلژيكي ايجاد شد و االن 
41 درصد كل بازار آبجو درامريكا را دركنترل دارد و مالك 

55 برند مختلف آبجوست.
مدت هاس��ت پذيرفته شده كه س��رمايه داري نظامي 
اس��ت كه در كنترل انحصارها ق��رار دارد. ولي فرآيند 
انحصارسازي در يك دهه گذشته بسيار شدت گرفته 
است. پژوهش هاي موجود نشان مي دهد كه در بيش از 
75 درصد از صنايع موجود در امريكا تمركز بازارها افزايش 
يافته ومتوسط اندازه كمپاني هايي كه سهام شان را عرضه 
عمومي مي كنند از اواسط دهه 1990 به اين سو 3 برابر 
شده است. پژوهش ها همچنين نشان مي دهد كه ميزان 
سودآوري ش��ركت هايي كه در آن شاهد تمركز بازارها 
بوده ايم افزايش يافته است. بسياري از اين كمپاني هايي 
كه سودآوري شان بيشتر شده است – ازجمله نام هايي 
كه پيش تر به آنها اشاره كرده ايم – عمدتًا در بخش هاي 
خرده فروش��ي، اطالعات، حمل ونقل و عمده فروشي 
اقتصاد فعاليت دارند. در نتيجه سلطه اي كه بر بازارها دارند 
اين بنگاه ها مي توانند قيمت هاي شان را افزايش بدهند 
يا از هزينه توليد خود بكاهند. پيش از اينكه نمونه اي به 
دست بدهيم كه اين بنگاه ها چگونه حاشيه سودشان 
را افزايش مي دهند باي��د به تغييراتي كه اتفاق افتاده و 
امكان افزايش انحصارات در اقتصاد امريكا را تس��هيل 

كرده اشاره كنيم.  

   عامل اصلي افزايش موج انحصاري  شدن
افزاي��ش تعداد ادغام ها و تمليك ه��ا در همه صنايع قابل 
 رويت است. اجراي دلبخواهي قوانين ضدتراست تا حدود 
زيادي اين فرآيند انحصاري شدن را توضيح مي دهد. قانون 
ضدتراست شرمن كه در 1890 تصويب شد و ديگر قوانيني 
كه در دهه هاي پ��س از آن به تصويب رس��يدند هرگونه 
فعاليت »محدودكننده تجارت« را كه باعث كاهش رقابت و 
تمركز قدرت در بازارها و كاهش تجارت بين ايالتي مي شود 
غيرقانوني اعالم كرده بود. قانون ضدتراست كالي تون كه در 
1914 تصويب شد براي مثال به وضوح اشاره داشت ادغامي 
كه باعث تمركز بيشتر در بازارها بشود غيرقانوني است. در 
اين قانون همچنين عضويت در هيات مديره بيش از يك 
شركت ممنوع شده بود. تا دهه 1980 اين دو قانون و برخي 
قوانين ديگر كه براي نظارت تنظيم شده بودند تا حد زيادي 
افزايش انحصارات در اقتصاد امريكا را سد كرده بودند. با اين 
وصف، پس از دهه 1980، وزارت دادگس��تري چارچوب 
كاماًل تازه اي براي ارزيابي ادغام ودر كنترل گرفتن بنگاه ها 
به كار گرفت. به جاي تمركز بر پيامدهاي ادغام بر بنگاه هاي 
كوچك و كارآفريني تمركز كرد كه آيا ادغام از طريق كاهش 
بها موجب بيشتر شدن »كارآيي« و »رفاه مصرف كنندگان« 
مي شود يا خير. ولي همانطور كه در نمودار پايين مشاهده 
مي شود تنها پس از »رونق اقتصاد جديد« در اواسط دهه 
1990 بود كه موج جديد ادغام و تمليك ها آغاز شد. در طول 
دو دهه گذشته، تعداد ادغام ها و تمليك ها تقريبا سه برابرشد 
و از اوج ادغام ها در دهه هاي 1960 و 1970 هم پيشي گرفت. 
فشارهاي بيشتر سهام داران در اقتصادي كه به شدت مالي 
شده بود در كنار نرخ بهره پايين و ارزش يابي هاي باالي بازار 
سهام درپيوند با ادغام ها و تمليك ها موجب رشد بيشتر اين 
گسترش ش��د. طي همين مدت، عدم مداخله مسووالن 
تنظيم كننده مقررات مش��وق بنگاه ها در ادغام و تمليك 
بيشتر شد كه از ميزان رقابت ها كاست. نمونه اي كه در 2004 
به ديوان عالي هم كشيده شد، يعني امتناع بنگاه ورايزن براي 
اشتراك شبكه تلفني اش با رقيب اش »اي تي اند تي« بهترين 
بيان اين تغيير موضع رسمي است. ديوان عالي به اتفاق آرا به 
نفع ورايزن رأي داد كه حفظ »قدرت انحصاري اش« درواقع 
»بخش عمده اي از نظام بازارآزاد است« كه بيانگر »فراست 
تجاري« است و نتيجه اش هم »انگيزه براي نوآوري« بيشتر 

خواهد بود.

  پيامدهاي مرگ بار انحصار خريدار 
و قدرت انحصاري

همين كه قوانين ضدتراس��ت بيش��تر بر قيم��ت و رفاه 
مصرف كننده متمركز ش��د، در بعضي از صنايع و عمدتًا 
به سبب جهاني كردن، كنترل نظارتي بر انحصارات هرچه 
بي معني تر شد. طي دو دهه گذشته دسترسي به واردات 
ارزان و امكان توليد در كش��ورهايي كه هزينه توليدشان 
پايين اس��ت باعث ش��د تا بنگاه هاي بزرگ بتوانند بهاي 
محص��والت براي مصرف كنن��دگان را به نس��بت پايين 
نگه دارند. به ويژه بنگاه هاي غول پيكري چون وال مارت كه 
در بخش خرده فروشي فعاليت مي كنند درعمل توانستند 
خواسته هاي خود را در حوزه قيمتي كه حاضر به پرداخت آن 
هستند بر عرضه كنندگان تحميل كنند – درواقع به صورت 
يك خريدار انحصاري عمل مي كنند )يا عنوان خريداري 
در ميان شمار اندكي از خريداران( و همين طور به عنوان 
انحصارگ��ر در بازارهاي فروش محصوالت )يعني يكي در 

ميان اندك شماري هستند(.
پيامدهاي مرگ بار قدرت خريدار انحصارگر به ويژه در بازار 
كار قابل مشاهده اس��ت. چون وال مارت و عمده فروشي 
آمازون بزرگ ترين كارفرما در بازارهاي محلي براي كار با 
مهارت پايين هس��تند كارگران اين مناطق را مي توان به 
پذيرش كار با درآمد پايين يا به قراردادهاي بي ثبات مجبور 
كرد چون آنها بديل ديگري ندارند. در صنايع با فناوري باال 
هم كه بركار ماهر تكي��ه دارد، قرارداد عدم رقابت – يعني 
اجبار قانوني كه كارگران را براي مدتي پس از ترك كار از 
پيوستن به بنگاه رقيب بازمي دارد- در واقع بخش عمده اي 
از مشخصات بازار كار در امريكاست. واقعيت دارد كه خريدار 
انحصارگر هميشه با انحصارگر فروش نبايد يكسان برآورد 
شود. ولي به خصوص در صنايعي كه بهاي كاالهاي مصرفي 
درآن به نسبت پايين اس��ت، قدرت انحصاري بنگاه هاي 
بزرگ به عنوان خريدار در اين بازارها به همان اندازه واردات 
كاالهاي ارزان براي پايين نگاه داشتن قيمت ها موثر است. 
درحالي كه  شيوه كار انحصارگرانه خريداران در بازارهاي 
كار با يكديگر تفاوت دارد، ولي پژوهش هاي اخير نش��ان 
مي دهد صنايعي كه تمركز بازار در آن زياد است معمواًل 
صنايعي هستند كه در آنها سهم كم تري از درآمدها نصيب 

كارگران مي شود.
درب��اره صنايع انحصاري ك��ه صاحبان ش��ان مي توانند 
قيمت هاي افسانه اي از مصرف كنندگان طلب كنند، داليل 
خيلي قوي براي استفاده از مقررات ضدتراست وجود دارد. 
صنايع داروسازي در امريكا نمونه خوبي ازاين نوع صنايع 
هستند. امريكايي ها بيش از هر ملت ديگر براي دارو هزينه 
مي پردازند – هزينه متوس��ط س��االنه حدود 1200 دالر 
اس��ت. آن چه كه باعث تفكيك امريكايي ه��ا از بقيه دنيا 
مي شود قيمت هاي به نسبت باالي داروهاست. برخالف 
ديگر كشور ها، امريكا به طور مستقيم بر بهاي دارو نظارتي 

اعمال نمي كند. در اروپا، كه پس از امريكا دومين بازار دارو 
در جهان است، دولت ها به طور مستقيم با سازندگان دارو 
مذاكره مي كنند تا نظام هاي بهداشت دولتي در اين جوامع 
هزينه زيادي براي داروها نپردازند. پاسخ سازندگان دارو در 
امريكا به نظارت بر قيمت دارو اين است كه چنين كاري قاتل 
ابداع و نوآوري خواهد بود و ادعاي اين شركت ها اين است كه 
درمقايسه با ديگران آنها به قيمت باالتري نياز دارند تا سود 
اضافي را صرف تحقيق و توسعه براي كشف داروهاي جديد 
كنند. البته اين ادعا با واقعيت همخواني ندارد. يك بررسي 
دانشگاهي اخيراً نشان داده كه 18 كمپاني سازنده دارو كه 
جزو 500 شركت عمده  »استاندارد اند پورز« هستند طي 
10 سال گذشته 516 ميليارددالر صرف بازخريد سهام خود 
كرده اند در حالي كه هزينه تحقيق و توس��عه دراين مدت 
تنها 465 ميليارد دالر بود. نظر به اينكه اين شركت ها بخش 
عمده سود خود را صرف بازخريد سهام و پرداخت سود سهام 
مي كنند شاهد كاهش هنگفتي در بازدهي اين شركت ها در 
يافتن داروهاي جديد هستيم. براساس مقاله اي كه ويليام 
الزونيك از موسسه افكار جديد اقتصادي منتشركرده است 
مي دانيم كه در دهه 2000 ميزان درجه موفقيت در ثبت 
داروها كه يكي به ازاي هر پنج مورد بود به يكي از هر هشت 
مورد رسيده است. عالوه برصرف منابع براي بازخريد سهام 
خود، شركت هاي داروساز همچنين دركاهش كثرت ايده ها 
و ظرفيت پژوهشي هم از طريق ادغام و تمليك ايفاي نقش 
كرده اند چون به طور روزافزوني بنگاه هاي كم تري درگير 

پژوهش هستند.
با وج��ود ورايزن،  اي تي اند تي، تي موبايل و اس��پرينت به 
عنوان اپراتورهاي تلفن هم��راه در امريكا، اين صنعت هم 
يكي ديگر از صنايعي اس��ت كه در آن قيمت ها به نسبت 
باالست. قيمت گذاري داده هاي موبايل در امريكا در مقايسه 
با بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا تقريباً چهار برابر بيشتر 
اس��ت كه در آنها نه سه ش��ركت عمده بلكه چهار شركت 
به فعاليت مشغول هستند. درس نامه هاي اقتصادي به ما 
مي گويند كه چگونه صنابع مربوط به خدمات عام المنفعه، 
مثل مخابرات  انحصار طبيعي هستند ولي تفاوت قابل توجه 
بين امريكا و اتحاديه اروپا درواقع ناش��ي از سياس��ت هاي 
نظارتي اعمال شده است. درحالي كه دولت ها در اتحاديه 
اروپا بنگاه ها را واداشته اندتا شبكه هاي خود را به شركت هاي 
رقيب براساس هزينه اجاره بدهند، نظارت گران درامريكا 
چنين نكرده اند درنتيجه درعمل، اين كار به صورت مانعي 
جدي برسر ورود رقبا به اين بازارها درآمده است. در اكتبر 
2019 كميسيون ارتباطات فدرال ادغام بين اسپرينت )در 
مالكيت شركت ژاپني سافت بنك( و تي موبايل )در مالكيت 
شركت تلكام آلمان( را با اين ادعا كه باعث »بيش تر شدن 
رقابت« مي شود تصويب كرد. آنها كه با اين ادغام مخالف 
هستند برآورد مي كنند كه در كوتاه مدت اين ادغام باعث 
از بين  رفتن هزاران فرصت شغلي مي شود و در درازمدت 
هم براساس گفته كميسياركميسيون ارتباطات فدرال، 

جفري استارك »بازاري ايجاد مي كند با شركت مسلط در 
آن كه همه انگيزه ها را دارند تا بازار را بين خود تقسيم كنند، 
قيمت ها را افزايش بدهند و تنها برسر مصرف كنندگان پولدار 
با يك ديگر رقابت كنند«. وقتي به خريد خدمات اينترنتي 
مي رسيم در امريكا مصرف كنندگان بايد بين دو شركت 
انتخاب كنند. انتخ��اب اول بين عرضه كنندگان خدمات 
اينترنتي اس��ت، كه بسياري از آنها يعني سنچري لينك، 
فرانتير، و اي تي اند تي كه به عنوان ش��ركت هاي خدمات 
تلفني آغاز به كار كرده و بعد در اين فرآيند خريداري شده اند و 
همين به آنها امكان مي دهد تا تنها خط فيزيكي ارايه خدمات 
تلفني به خانوارها را كنترل نمايند. البته كه دومين گروه هم 
ارايه دهندگان خدمات تلويزيون كابلي هستند كه درواقع 
مالك سيم هاي انتقالي هستند كه وارد هر خانه اي مي شود. 
به نظر مي رسد ش��ركت هاي درگير در بخش مخابرات به 
گونه اي بازار را تقس��يم كرده اند كه در هر مورد تنها با يك 
مورد ديگر در حال رقابت هستند، به عبارت ديگر براي خود 

انحصار محلي ايجاد كرده اند.
كمپاني هاي��ي كه از طري��ق ادغ��ام و تمليك قدرت 
بيشتري دربازارها به دست مي آورند مدعي اند كه اين 
كارها موجب مي ش��ود تا تكنولوژي برتر و با كيفيت 
بهتر و با به��اي كمتر به مصرف كنندگان ارايه بدهند. 
اين ادعا البته با روايت اقتصاد نوليبرالي همخواني دارد 
كه در آن افزايش قدرت بن��گاه در بازار نتيجه ناگزير 
به كارگيري تكنولوژي جديد است كه موجب مي شود 
بازدهي ش��ان افزايش يابد. دراي��ن روايت، بنگاه هاي 
انحصاري درواقع »بنگاه هاي سوپراستار« هستند كه 
يا برمبناي قابليت هاي خوي��ش درپيوند با نوآوري ها 
يا بازدهي به مراتب باالتر خود دست به رقابت مي زنند 
و دراي��ن روايت عامل اصلي ايج��اد انحصار تغييرات 
تكنولوژيك اس��ت نه اينكه پيداي��ش انحصار نتيجه 
محدود ش��دن رقابت در بازارها باش��د. دشوار بتوان 
اين ادعاها را با روند واقعيت هاي اقتصادي در دو دهه 
گذشته تطبيق داد. از ابتداي دهه 2000 با وجود اينكه 
سود بنگاه ها در امريكا بسيار باال بوده، اقتصاد امريكا با 
كاهش انباشت سرمايه روبه رو بوده، و دركنارش شاهد 
كاهش چشمگير سرمايه گذاري هستيم، سهم كار از 
توليد كاهش يافته و ميزان افزايش بازدهي در سطح 
كلي هم نزولي بوده و درنتيجه شاهد كاهش در پيشرفت 
تكنولوژيك و پويايي اقتصاد هستيم. و اين البته دوره اي 
است كه شاهد رشد بسيار در تمركز بازارها هستيم كه 

در اغلب صنايع امريكا اتفاق افتاده است.
درحالي كه علل تمركز در بازارها و ايجاد انحصار در صنايع 
مختلف مي تواند متفاوت باشد، مي توان به سادگي ادعاي 
بنگاه ها و مدافعان شان را رد كرد و به طور جدي تري به بررسي 
پيامدهاي منفي افزايش قدرت انحصاري براي كارگران، 
عرضه كننده و به طور كلي مصرف كنندگان در امريكا و بقيه 
منبع: نقد اقتصاد سياسي جهان پرداخت . 

جوليان بگيني٭| گاردين|
هال مي گويد كه فلسفه نيازهاي »ش��ركاي تجاري« را 
برآورده نمي كند. ج��رات داريد اين موضوع را به »تالس« 
مليتوسي بگوييد. شايد با خودتان فكر كنيد كه بسته شدن 
قريب الوقوع دانشكده فلسفه در دانشگاه هال همانقدر براي 
يك فرد معمولي اهميت دارد كه بسته شدن يك قصابي 
در ولورهمپت��ون براي گياهخواران توتنس مهم اس��ت. 
امروزه تقريبًا به اندازه خيابان هاي اصلي فروش��گاه وجود 
دارد و به ازاي هر دانش��گاهي كه بسته مي شود، دانشگاه 
ديگري در نقطه ديگري افتتاح مي ش��ود. اما رخدادهايي 
كه در هامبرسايد در حال وقوع است، نشان دهنده بيماري 
وخيمي اس��ت كه فقط دانش��گاه ها را درگير نمي كند، 
بلكه فرهنگ گس��ترده تري را تحت تاثي��ر قرار مي دهد. 
انس��ان امروز ناش��يانه و در نهايت ناپختگي و بي ظرافتي 
در جس��ت وجوي هر آن چيزي اس��ت كه »كاربردي«، 
»كارآمد« يا »سودمند« است؛ اين تعقيب خام دستانه تمام 
چيزهاي ارزشمندي را كه س��وددهي مشهودي ندارند، 
تهديد مي كند. فلسفه از زمان افتتاح دانشگاه هال به سال 
1928 در اين دانشگاه تدريس شده است. دانشكده فلسفه 
هيچ مشكلي با ثبت نام ندارد و واقعا دانشكده خوبي است. 
ازآنجايي كه تدريس دروس علوم انساني هزينه بااليي ندارد 
و در مقابل دانشجويان شهريه بااليي را پرداخت مي كنند، 

به هيچ طريقي نمي توان تصور كرد كه دانش��كده فلسفه 
باعث ضرر مالي دانش��گاه مي ش��ود. كاتلين لنون، استاد 
افتخاري و بازنشسته فلس��فه در نامه اي به همكارانش بر 
اين نكته پافشاري مي كند كه: »دانشكده فلسفه دانشگاه 
هال به لحاظ اقتصادي خودكفاس��ت و برگشت سرمايه 

رضايتبخشي براي دانشگاه دارد.«
بنابراين چرا دانشگاه دانشجوياني كه مي خواهند همزمان 
در رشته فلسفه هم تحصيل كنند، نمي پذيرد و اين احتمال 
را در ذهن عموم پر و بال مي دهد كه »ما دانشجويان جديد 
را در س��ال 2019 ثبت نام نمي كنيم؟« در مصاحبه ژانت 
استراكان، مسوول آموزش دانشگاه با روزنامه محلي جمالت 
نگران كننده اي به چش��م مي خورد. استراكان گفته است 
كه دانشگاه مي خواهد »تجربه دانشگاهي باكيفيتي را به 
دانشجويان ارايه بدهد و مي خواهد مطمئن شود كه مدركش 
بعد از گذشت سال ها همچنان ارزشمند باقي خواهد ماند.«

واژه اي كه در اين جمله جلب توجه مي كند، »ارزش« است. 
معناي تأويلي سخنان استراكان اين است كه مدرك فلسفه 
براي افرادي كه روي آن سرمايه گذاري مي كنند، برگشت 
مالي بسنده اي ندارد. جمالت بعدي استراكان اين تفسير 
را تاييد مي كند: »دانشگاه نيازهاي دانشجويان، محققين 
و شركاي تجاري را تامين مي كند.« درگير كردن شخص 
ثالث، يعني ش��ركاي تجاري، هزاران نفري كه در رش��ته 

فلسفه مدرك گرفته اند، اما هرگز چشمشان به يك »شريك 
تجاري« نخورده است، چه برسد به آنكه كمكي از اين شركاي 

تجاري دريافت كنند را گيج و سردرگم كرده است.
به راحتي مي توانيد اين مورد كاس��تي گرايانه اقتصادي را 
براس��اس مالك هاي اين ديدگاه در هم بكوبيد، كاري كه 
انجمن فلسفه بريتانيا در نامه سرگشاده اي به دانشگاه در 
اعتراض به كاهش بودجه پيش��نهادي انجام داده است. در 
اين نامه آمده است: »مدرك فلسفه دانشجويان را به طيف 
گسترده اي از مهارت هاي باارزش و پرطرفدار مجهز مي كند 
و شواهد متقاعد كننده اي در درست است كه نشان مي دهد 
كارفرمايان تحصيل كرده احترام بااليي براي دانش آموختگان 
رشته فلسفه قائل هستند.« مسلماً انجمن فلسفه بريتانيا حق 
دارد با دانشگاه به تنها زباني كه آن را مي فهمد، صحبت كند و 
بر وجود »شواهد قطعي از ارزش فلسفه« تاكيد كند. اما نبايد 
اجازه بدهيم كه اين آدم هاي اهل حساب و كتابي كه بخش 
بسيار زيادي از آموزش را تسخير كرده اند، قواعد و ضوابط 
بحث و مناظره را تعيين كنند. ما با يك روحيه كاماًل فلسفي 
معناي »ارزشي« را كه آنها چنين استفاده پيش پاافتاده اي 
از آن مي كنند، زير سوال مي بريم. تالس مليتوسي يكي از 
فيلسوفان پيشاسقراطي همين كار را در قرن ششم قبل از 
ميالد انجام داد. تالس خسته و كالفه از شنيدن اين حرف كه 
چقدر فقير و بي چيز است و چقدر آموخته هايش بي فايده 

است، مهارت هاي تحليلي خود را در آن جو و اقتصاد به كار 
مي گيرد و تمام دستگاه هاي روغن گيري زيتون موجود در 
شهر را مي خرد. زماني كه فصل برداشت زيتون فرامي رسد، 
همانطور كه تال��س پيش بيني كرده بود، دس��تگاه هاي 
روغن گيري، يعني همان دستگاه هايي كه در انحصار تالس 
اس��ت، مورد نياز قرار مي گيرد و به اين ترتيب تالس سود 
فراواني به دست مي آورد. تالس چنين نمايش خيره كننده اي 
را نه براي به دس��ت آوردن پول، بلكه براي اثبات ادعايش 
به راه مي اندازد. فردي به هوش��مندي و توانايي تالس اگر 
مي خواست، مي توانست خودش را وقف ثروتمند شدن كند. 
اما تالس براي خردمندي و يادگيري ارزش بيشتري قائل بود. 
ثروت مادي نداشتن نشان دهنده ناتواني و ضعف تالس نبود، 
بلكه نشان مي داد او آگاهانه تصميم گرفته آنچه كه برايش 

باارزش تر و گرامي تر است، انتخاب كند.
افرادي كه تصميم به تحصيل در رشته فلسفه مي گيرند، 
به پيام تالس توجه مي كنند. آنان مي توانستند رشته اي با 
بازدهي مالي مطمئن تر انتخاب كنند. اما وقتي سه سال در 
رشته فلسفه سرمايه گذاري مي كنند، به دنبال به حداكثر 
رساندن بازدهي مالي نيستند. اين انتخاب آنان را عاقل تر، 
نه احمق ت��ر از اف��رادي مي كند كه اج��ازه مي دهند پول 
انتخاب هايشان را به آنها ديكته كند. ثروت فقط وسيله اي 
براي رسيدن به هدف است، حال آنكه در جست وجوي دانش 

و يادگيري بودن ذاتاً ارزشمند است.
البته اين ادعا فقط درباره فلسفه مصداق ندارد. اين استدالل 
درباره موضوعات بي شمار ديگري كه سود مادي مستقيمي 

ندارد، نيز صادق اس��ت. همواره وقتي اين جمله س��قراط 
را مي ش��نوم كه »زندگي نيازموده ارزش زيستن ندارد«، 
دست و پايم را جمع مي كنم، انگار كه اين جمله فقط و فقط 
درباره فلسفه باشد. تمام رشته هاي علوم انساني، هنر و علوم 
اجتماعي به ما كمك مي كنند تا زندگي هاي آزموده را زندگي 
كنيم. اگر نتوانيم فضاهايي براي اين رشته ها در دانشگاه ها 
پيدا كنيم، آموزش به تعليم نيروهاي متخصص تقليل مي يابد 
و پيوس��ته افرادي به جامعه تحويل مي دهد كه مي توانند 
جامعه را به نحو كارآمدي اداره كنند، اما اين افراد عادت ندارند 
با جديت از خود سوال كنند كه تمام اين كارآمدي در خدمت 
چيست! خطري كه در دانشگاه هال فلسفه را تهديد مي كند، 
بازتابي از تغيير اسفناك سيستم آموزشي به سمت اتخاذ 
كردن ديدگاهي كاربردي از ماهيت وجودي دانشگاه ها است. 
همچنين اين تهديد آشكار نشان دهنده ديدگاه سودگرايانه 
خامي است كه در گستره اي بسيار وسيع تر منتشر شده و به 
افراد بسيار بيشتري سرايت كرده است. در هر نقطه اي كه 
بودجه هنرها مورد تهديد قرار گرفته يا در هر جايي كه رشد 
توليد ناخالص ملي نمي تواند آنچه كه از همه مهم تر است را 
ثبت كند و معيارهاي بهتري جايگزين اقدامات ملموس و 
مادي كند، اين ديدگاه نمود مي يابد. به همين دليل است كه 
سرنوشت هال سرنوشت محتوم همگي ما است. امروز قرعه 
به نام فلسفه زده اند و فردا نوبت علم ديگري است كه براي 

سودآوري طراحي نشده است.
٭  فيلسوف و نويسنده كتاب جهان چگونه فكر مي كند
منبع: باشگاه انديشه
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تجارت حرف اول را 
در روابط سياسي مي زند؟

نياز كشورهاي آس��ياي ميانه به بنادر ايران سبب 
ش��ده كه به رغ��م تحريم ه��اي اي��االت متحده و 
سرمايه گذاري هاي سعودي، اين كشورها همچنان 
روابط خود با تهران را در اولويت قرار دهند. ديپلماسي 
ايراني با بيان اين مطلب به نقل از مقاله اي كه جيمز 
دورسي نوشته، افزود: وقتي مقامات خجند، دومين 
شهر بزرگ تاجيكستان، دستور دادند بزرگ ترين و 
محبوب ترين مسجد اين شهر به سينما تبديل شود، 
عربستان سعودي چيزي بيش از آنچه تصور مي كرد، 
به دست آورد. اين دستور به دنبال تعطيلي حدود 
2هزار مس��جد در اين كشور در سه سال گذشته و 
دستگيري شماري از روحانيون و معلمان مسلمان 
صادر شد كه اتهام وارده به بسياري از آنها عضويت 
در اخوان المسلمين بود؛ گروهي كه فعاليت آن در 
هر دو كشور تاجيكستان و عربستان ممنوع است. 
نيروهاي پليس تاجيكس��تان ريش انبوه مردان را 
تراشيده اند و اكنون مردان كمتري با چنين ريشي 
در خيابان ها ديده مي شوند و شمار زنان محجبه هم 
به دليل اينكه شماري از آنها توسط پليس دستگير 
شده اند، كاهش يافته است. روحانيون تاجيكستان 
تنها خطبه هايي را مي خوانند كه توسط امام علي 
رحمان، روحاني تاييد شده از سوي مقامات كه سعي 
دارد در ميانه سركوب ها مشروعيت اسالم را در اين 
كشور حفظ كند، تاييد شده باشد. مساجد بزرگ هم 
به دوربين هاي نظارتي مجهز شده اند تا روحانيون 
بعد از نماز غير از خطبه هاي تاييد ش��ده سخنان 
ديگري نگويند. بي شك اين شرايط موجبات رضايت 
رهبران س��عودي را در پي خواهد داش��ت؛ از سال 
2015 كه روابط تاجيكستان با ايران بر سر پاره اي 
از مسائل از جمله درخواست تهران از دوشنبه براي 
پرداخت بدهي هايش، ادعاها درباره اينكه يك تاجر 
متهم در جمهوري اسالمي مبالغ هنگفتي پول در 
بانك ملي تاجيكستان پس انداز كرده و... به وخامت 
گراييد، عربستان سعودي شروع به كمك هاي مالي 
گسترده به تاجيكستان كرد. با بهبود روابط رياض 
و دوشنبه، س��عودي ها شروع به سرازير كردن پول 
به پروژه هاي زيربنايي مانن��د نيروگاه برق روگان، 
بزرگراهي در شرق تاجيكستان  همچنين آموزش و 
پرورش كردند.  با اين حال، تحوالت در تاجيكستان 
از ديدگاه عربس��تان س��عودي ديگر به اين اندازه 
خوب نيس��ت و ديگر تحوالت در آسياي ميانه هم 
چندان به نفع پادشاهي س��عودي پيش نمي رود. 
در حقيقت، پس از حدود چهار سال روابط پرتنش 
بين تاجيكستان و ايران، زمينه براي نزديك شدن 
مجدد دو كشور فراهم شده است. آنچه سبب حل و 
فصل نسبتا سريع اختالفات شده، اين واقعيت است 
تاجيكس��تان كه به هيچ بندري دسترسي ندارد، 
همانند ازبكستان، همسايه ديگر خود، به دسترسي 
به بنادر به ويژه بندر چابهار ايران تحت حمايت هند 
در چابهار در باالي درياي عرب، به عنوان ارزان ترين 
و كوتاه ترين گزينه حمل و نقل نياز دارد. جذابيت 
ايران براي كشورهاي آسياي ميانه همچنين اهميت 
جمهوري اسالمي براي طرح »كمربند و جاده« چين 
كه يك طرح با محوريت زيرساخت ها، حمل و نقل 
و ابتكار انرژي براي اتصال زميني يورواسيا به چين 
است را افزايش داده.در سركوب مساجد و روحانيون 
در تاجيكس��تان كه تحت حمايت هاي عربستان 
سعودي صورت گرفته، يك شرايط كنايه آميز وجود 
دارد. در ازبكستان، اسالم كريُمف، رييس جمهوري 
پيش��ين، هم تا زمان مرگش در سال 2016 به نام 
مبارزه با افراط گرايي اس��المي، مذهب را سركوب 
مي كرد. شوكت ميرزايف، جانشين كريمف، وعده 
داده كه سياست هاي سركوبگرانه رييس جمهوري 
پيشين را متوقف و دولت خود را وقف »خدمت به 
مردم« خواهد كرد. از جمله اصالحاتي كه توس��ط 
ميرزايف انجام شده، كاهش قدرت كميته مذهبي 
خدمات امنيتي از طريق پاي��ان دادن به نظارت ها 
به آموزه ها، انتش��ارات و گردهمايي هاي مذهبي 
بوده اس��ت.در همين حال، هيات ه��اي بازرگانان 
سعودي در س��ال گذشته براي كشف فرصت هاي 
سرمايه گذاري دو بار از ازبكس��تان بازديد كردند. 
ش��ركت گروه هلدينگ عجالن و برادران كه يك 
شركت منسوجاتي سعودي اس��ت، قصد دارد در 
پنج س��ال آينده تا دو ميليارد دالر در يك شركت 
پارچه - پنبه ازبك سرمايه گذاري كند.با اين حال 
ايران كه در حال حاضر وج��ود آن براي صادرات و 
واردات ازبكستان ضروري است، كامال بر برنامه هاي 
زيربنايي حمل و نقل ميرزايف تاثيرگذار است. در 
اواخر سال 2017 فرماني صادر و از آن به عنوان كليد 
برنامه هاي ازبكستان-تركمنستان-ايران-عمان 
ياد شده اس��ت كه چين-قرقيزستان-ازبكستان و 
سه كريدور ترنس-افغانستان را شامل مي شود. در 
سه كريدور افغانستان، يك خط راه آهن شهر ترمز 
ازبكستان را به مزارشريف افغانستان وصل مي كند. 
در برنامه هاي ازبك پيش بيني شده كه اين خط آهن 
تا شهر هرات نيز ادامه مي يابد و از آنجا تا بندرعباس 
اي��ران و چابهار و بندر بازرگان در مرز ايران و تركيه 
كشيده خواهد شد.تمركز آسياي ميانه بر بنادر ايران 
به رغم تحريم هاي ش��ديد اياالت متحده به ويژه با 
توجه به مشكالت در گسترش بندر گوادر پاكستان 
كه با حماي��ت چيني ها در فاصله 70 كيلومتري از 
چابهار در حال توس��عه اس��ت و يك جواهر در تاج 
كمربند و جاده به شمار مي رود و در كريدور اقتصادي 
چين و پاكستان مركزيت دارد، اهميت بيشتري پيدا 
مي كند. شركت حمل و نقل اقيانوس چين به تازگي 
خدمات باري كانتينري خود را بين كراچي و گوادر 
به دليل نبود محموله براي ترانزيت به افغانستان، 
متوقف كرده است. ژانگ بائوژانگ، رييس شركت 
هلدينگ بنادر خارج از كشور چين، تاكيد كرده 
كه تجارت ترانزيت براي موفقيت گوادر اهميت 
زيادي دارد. مقامات اين بندر ماه گذش��ته اعالم 
كردند كه در ماه گذش��ته با هدف از س��رگيري 
تجارت ترانزيت، دو محموله كيسه كود از كراچي 

به گوادار فرستاده شده است.

شمار و ارزش ادغام ها و تمليك ها درامريكاي شمالي، 1985-2018
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بازتاب تورم عمومي در نرخ رشد مسكن

داليل برجسته شدن بخش ساختمان در آمار رشد اقتصاد
گروه راه و شهرسازي| بهار طاهري |

بررس��ي گزارش رش��د اقتصادي مركز آمار ايران در 
نيم سال نخس��ت حاكي از آن است كه محوريت رشد 
اقتصادي از بخش نفت در س��ال گذش��ته، به بخش 
خدمات در نيمه نخست سال جاري، تغيير يافته است.

بخش خدمات، مهم ترين گروه در توليد ناخالص داخلي 
اقتصاد ايران است، زيرا نيمي از توليد ناخالص داخلي 
در اين گروه ش��كل مي گيرد. اين بخش از گروه هايي 
مانند عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران، حمل  و  
نقل و ارتباطات، واسطه گري مالي، مستغالت، كرايه و 
خدمات كس��ب و كار، امور عمومي، آموزش، بهداشت 
و مددكاري، خدمات اجتماعي و ش��خصي و خانگي 
تشكيل شده است. بررسي ها نشان مي دهد در نيم سال 
نخست سال جاري، موتور اصلي رشد اقتصادي، بخش 

خدمات بوده است.
بخش مسكن در دوران رونق اقتصادي هر كشور حدود 
20 درصد از توليد ناخالص داخلي و بيش از 40 درصد 
تشكيل سرمايه ناخالص را به خود اختصاص مي دهد. 
ضمن اينكه اقتصاد مسكن بر نرخ تورم نيز موثر بوده و 
در دوره شوك غيرشديد، 5 تا 7.5 درصد از علت تورم را 

به خود اختصاص مي دهد.
در اين مي��ان، عالوه بر تاثيري كه اقتصاد مس��كن بر 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي دارد، عوامل اقتصادي 

از جمل��ه درآمد ملي، تولي��د، مصرف و... ني��ز بر بازار 
مسكن موثر هستند. با توجه به سهم قابل توجه صنعت 
ساختمان و مس��كن در اقتصاد كالن كشور، رشد اين 
بخش و رونق آن مي تواند به افزايش نرخ رشد اقتصادي 
كمك شاياني كند. اگرچه پيش بيني مي شد پس از لغو 
تحريم ها و ورود ايران به دوران پساتحريم، بخش هاي 
مختلف اقتصادي كشور از جمله مسكن و ساختمان 

مورد توجه مسووالن دولتي قرار گيرند، اما نگاهي به 
قراردادهاي تجاري ميان ايران و ساير كشورها در دو، 
سه ماه اخير نشان مي دهد كه حوزه نفت و انرژي، ناوگان 
حمل ونقل هوايي و... در صدر ليست قراردادها قرار دارد 

و بخش مسكن و ساختمان كشور مغفول مانده است.
مركز آمار ايران در تازه ترين گزارش خود كه 20 بهمن 
منتشر كرده، نرخ رشد اقتصادي ايران در ۹ ماهه اول 

س��ال ۱۳۹۸ را اعالم كرده اس��ت.  طبق اين گزارش، 
 نرخ رش��د اقتصاد ايران در اين مدت با احتساب نفت
 7.۶-درص��د و ب��دون نفت صفر اعالم ش��ده اس��ت. 
وزي��ر اقتصاد نيز به نق��ل از آمار بانك مركزي، رش��د 
اقتصادي غير نفتي در ۹ ماهه امسال را »مثبت ۹ دهم 

درصد«اعالم كرده است.
مركز آمار، توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت در ۹ 
ماه اول امسال را حدود 500 هزار ميليارد تومان اعالم 
كرده؛ اين رقم سال پيش 54۱ هزار ميليارد تومان بود 

كه كوچك تر شدن اقتصاد كشور را نشان مي دهد.
در جداولي كه مركز آمار ايران ارايه كرده رشد بخش هاي 

مختلف اقتصادي كشور به تفكيك ارايه شده است.
بررسي گزارش رش��د اقتصادي مركز آماردر نيمسال 
نخست حاكي از آن است كه محوريت رشد اقتصادي از 
بخش نفت به بخش خدمات تغيير يافته است. در اين 
ميان، مسكن سهم قابل توجهي دارد، اگر بيشتر و بهتر 
به موضوع مسكن به دليل تاثير زياد آن در شاخص هاي 
اقتص��ادي توجه كنيم و رونق را در اين بخش ش��اهد 
باشيم مي توانيم با رشد اقتصادي مثبت بدون تكيه به 
نفت دست پيدا كنيم و از همه مهم تر شاهد اشتغال زايي 

و رونق توليد نيز خواهيم بود.
انتظار م��ي رود با اس��تمرار اصالح��ات اقتصادي در 
چارچوب اقتصاد مقاومتي، حضور موثر سيستم بانكي 

در قالب طرح هاي حمايت از توليد، بهبود مناس��ب تر 
فضاي كس��ب و كار و تعميق بازار سرمايه اين روند در 
اقتصاد كشور نهادينه شود. كاهش نسبي قيمت مسكن 
شهر تهران در دو، سه ماه اخير به ثبات اقتصادي مربوط 
مي شود كه ريسك سرمايه گذاري در دو بخش خريد 
و س��اخت را كاهش داد. از سوي ديگر ثبات بازارهاي 
موازي مسكن، تقاضا را به سمت بازار ملك هدايت كرد. 
بعد از يك دوره پرالتهاب در سال ۱۳۹7 كه فعاليت هاي 
سوداگرانه در بازار ملك را تش��ديد كرده بود، بازار در 
ماه هاي اخير به آرامش نسبي رسيده و به همين دليل 
رغبت فعاالن عرصه ساخت و ساز براي حضور در بازار 
بيشتر شده اس��ت. برخي از متقاضيان مصرفي نيز در 
اين شرايط اقدام به خريد كردند كه به افزايش نسبي 

معامالت مسكن انجاميد.
همچنين با اشاره به كاهش ۱.۸ درصد ماهيانه قيمت 
مس��كن و افزايش ۱7 درصدي معام��الت در دي ماه 
مي توان گفت، اگر به همين منوال ثبات اقتصادي در 
بازار حاكم باشد مي توان اميدوار بود كه خريد و فروش 
مسكن به تدريج افزايش يابد. بازار مسكن، ساختمان 
هنوز جاذبه خ��ود را دارد اما اين نكت��ه را بايد در نظر 
گرفت كه مسكن در اين مدت رشد قابل قبولي نداشته 
و اثرگذاري آن در رش��د اقتصادي به دليل رشد منفي 

ديگر موارد موثر بر نرخ رشد اقتصاد بوده است.

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
بر اساس آمار مركز آمار ايران جزييات رشد اقتصادي ٩ 
ماه سال ١٣٩٨ و فصل پاييز سال جاري نشان مي دهد 
ميزان محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت س��ال 
١٣٩٠ در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٨، به حدود ٥٠٠ هزار 
ميليارد توم��ان )با نفت( و ٤٣٠ ه��زار ميليارد تومان 
)بدون نفت( و رشد اقتصادي ٩ ماه سال جاري )بدون 
نفت( نسبت به دو فصل قبل بهبود يافته و به عدد صفر 
درصد و در فصل پاييز سال ١٣٩٨ به عدد مثبت ٠.٩ 
درصد رسيده است. همچنين رشد اقتصادي در ٩ ماهه 
سال ١٣٩٨، در گروه كش��اورزي، مثبت ٣.٢ درصد، 
در گروه صنايع و معادن )بدون نفت( مثبت ٢ درصد، 
خدمات منفي ٠.٢ درصد و بخش ساختمان مثبت ٩.٦ 

درصد بوده است.
اين در حالي است كه برخي كارشناسان معتقدند  بازار 
ساختمان طي سال هاي اخير با ركود عميقي روبه رو 
شده و اميدي بر رش��د بخش ساختمان در سال هاي 
آتي وجود ندارد. اين كارشناسان معتقدند افزايش تراز 
اقتصادي بخش ساختمان درحال حاضر مديون رشد 

قيمت ها و تورم عمومي است.

    حوزه ساختمان و رشد اقتصاد ملي
منصور غيبي، كارشناس اقتصاد مسكن در اين زمينه 
گف��ت: در بي��ن حوزه هاي اقتصادي بخش مس��كن 
مي تواند محرك مناسبي براي رشد اقتصاد ملي مبتني 

بر رشد و شكوفايي به شمار رود.
وي گفت: كما اينكه بر كسي پوشيده نيست كه بيش 
از 70 درصد ساير حوزه هاي اقتصادي كشور به نوعي 
در ارتباط با حوزه عمراني و ساخت وس��از ساختماني 
ق��رار دارند، از اين رو، فعال س��ازي اين حوزه مي تواند 
تبعات مثبت زيادي در احيا و بالندگي ساير بخش هاي 

اقتصادي را در پي داشته باشد.
غيبي در ادامه افزود: دولت بخش مس��كن را به عنوان 
يكي از بخش هاي محرك رش��د اقتصادي در كشور 
مطرح مي كند و اذعان مي دارد هرگونه تحرك اقتصادي 
در اين بخش زمينه ساز رشد توليد و اشتغال در ساير 
بخش هاي وابسته مي شود. به طوري كه در مجموعه 
سياست هاي خروج از ركود اقتصادي، بخش مسكن 
به عنوان يك��ي از عوامل اوليه و بخش هاي پيش��ران 
اثرگ��ذار بر خ��روج از ركود، مبناي سياس��ت گذاري 
ويژه اي قرارگرفته است. همان گونه كه در سياست هاي 
اقتصادي دولت براي خروج از ركود اعالم  شده است، 
حوزه مسكن »يك حوزه« ارتباطات با ساير بخش هاي 
اقتصادي اس��ت، از اين رو، ركود در اين بخش تبعات 
منفي بسياري به ساير بخش هاي مرتبط با اين صنعت 

را به همراه خواهد داشت.
غيبي گفت: دولت در »بس��ته تحليلي براي خروج از 
ركود« مسكن را به عنوان يك عنصر قابل تحريك در 
بازار اقتصاد معرفي مي كند كه مي تواند در اثر تكانه هاي 
س��اير بخش هاي اقتصادي ازجمله بخش هاي نفت و 
گاز و پتروشيمي و صنايع معدني در قالب »بنگاه هاي 
اقتصادي پيشرو« س��رمايه هاي آنان را به خود جذب 
نمايد و درنتيجه تحرك در بخش مس��كن را موجب 

گردند.
وي گفت: از اين رو، با علم به اين موضوع، تأثير و نمود 
توس��عه بخش مسكن و در پي آن رش��د اقتصاد ملي 
انكارناپذير است. هرچند در سال هاي اخير و منتهي به 
سال ۱۳۹7 رشد و توسعه بخش مسكن تأثير معناداري 
در رشد اقتصاد ملي نداشته و مي طلبد با توجه ويژه به 
اين بخش، ضمن فراهم كردن زمينه هاي تعالي و غناي 
حوزه ساختمان و مسكن، هم زمان موجب شكوفايي 
و ايفاي نقش موث��ر اين بخش در افزايش نرخ رش��د 

اقتصادي در كشور كرديم.

    اتفاق مثبتي در بخش ساختمان رخ نمي دهد
در همين رابطه، مهدي سلطان محمدي، كارشناس 
اقتصاد مسكن با بيان اينكه اقتصاد كشور طي دو سال 
اخير ۱5 درصد كوچك ش��ده است و بخش اعظمي از 
اين روند نزولي به علت كاه��ش عرضه و فروش نفت 
بوده اس��ت، گفت: همواره يكي از مشكالت اقتصاد در 
كشورهاي متكي به نفت عدم فروش يا مازاد فروش اين 

محصول طبيعي است. زماني كه فروش نفت به ميزان 
قابل توجهي افزايش مي يابد، ت��ورم و نقدينگي هاي 
سرگردان را به دنبال دارد، اين حالت را در دولت دهم 
به وفور مشاهده كرديم و زماني كه ميزان فروش نفت 
كاهش مي يابد جامعه با ركود اقتصادي روبرو مي شود.

وي گفت: در حال حاضر، بخشي از روند مثبت اقتصادي 
اندك لحاظ شده در آمارهاي اقتصادي مركز آمار ايران 
مديون بخش ساختمان اس��ت. از ابتداي سال جاري 
بخش س��اختمان به دليل فعاليت بخش خصوصي و 
پروژه هاي عمراني مثبت بوده است. اگر ركود ساختمان 

نبود اين رقم بايد فراتر از ارقام قيدشده مي بود.
سلطان محمدي در ادامه افزود: مسلمًا حضور بخش 
خصوصي در پروژه هاي س��اختماني در ۹ ماهه اخير 
نسبت به سال ۹7 و ۹۶ رشد داشته است. بخشي از اين 
رشد را مي توان به دليل افزايش قيمت ساختمان، اتمام 

پروژه هاي عمراني و ورود سرمايه ها دانست.
اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن با بيان اينكه انتظار 
فعاالن مسكني رش��د بيش از ۹.۶ ساختمان در سال 
جاري بود اما اين انتظار به دليل ادامه ركود به قطعيت 
نرس��يد، گفت: همواره زماني كه قيمت ساخت وساز 
چندين برابر مي شود، انتظار داريم اقتصاد اين عرصه نيز 
چندين برابر شود، اما به علت تداوم ركود و عدم حضور 
بخش بزرگي از نقدينگي هاي سرگردان به علت عدم 
شفافيت اقتصادي، اين رقم به زير ۱0 درصد رسيد؛ اما 
به هرحال به نظر مي رسد اين ميزان رشد نيز نسبت به 
رشد منفي ساير گروه ها مانند خدمات در اقتصاد كالن 

تأثيرگذار بوده است.
به گفته س��لطان محمدي، روند مثب��ت پروانه هاي 
صادرشده ساختماني و رونق معامالت در كالن شهرها 
و اتم��ام پروژه ه��اي نيمه تمام و پرداخت بخش��ي از 
حق وحقوق پيمانكاران توسط دولت باعث روند رو به 

رشد ساختمان بوده است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن بابيان اينكه بدون ترديد 
در سال هاي آتي روند رش��د مثبت ساختمان در كل 
اقتصاد رقمي باالتر از ۹.۶ درصد نخواهد بود، تأكيد كرد: 
در حال حاضر ساخت مسكن از 250 هزار فقره در سال 
به 70 هزار فقره تقليل پيداكرده و نمي توان منتظر رشد 

هيجاني بخش ساختمان در اقتصاد بود.
وي گفت: نمودار تعداد واحد ساخته شده در شهر تهران 
از سال ۹۳ تاكنون روند كاهشي داشته است. بر اساس 
آمارها تعداد واحدهاي ساخته شده در تهران در سال ۹۳ 
حدود ۸4 هزار و 574 فقره، در سال ۹4 حدود ۶۶ هزار و 
۹7 فقره، در سال ۹5 حدود ۶۶ هزار و ۳۶ فقره، در سال 
۹۶ حدود 7۱ هزار و 5 فقره، در سال ۹7 حدود 7۶ هزار 
و 5۹۹ فقره و در س��ال ۹۸ حدود 4۹ هزار و ۱۸2 فقره 
بوده است. بنابراين مي توان گفت، رشد ساختمان تنها 
به دليل افزايش قيمت مسكن، اتمام پروژه هاي ناتمام 

و اتمام پروژه هاي عمراني بوده است.
سلطان محمدي گفت: به هرحال بعيد به نظرمي رسد 
كه در س��ال هاي آتي رشد اقتصادي در بخش مسكن 
بيش��تر از اين رقم فعلي باش��د، چراك��ه دولت فاقد 

سياست گذاري خاصي براي ساختمان است.
اين كارش��ناس با بي��ان اينكه به نظر مي رس��د، در 
سال هاي آتي بخشي از رشد اقتصادي كشور با رشد 
بخش كشاورزي و خدماتي ارتقا پيدا كند، گفت: بدون 
ترديد با برنامه هاي منسجم مي توان رشد اقتصادي 
كشور را بدون نفت رشد داد، اما اين موضوع با ارتقاي 
وضعيت بخش خدمات��ي و كش��اورزي امكان پذير 

خواهد بود.
وي درنهايت گفت: رش��د اقتصادي مرهون مديريت 
و برنامه ريزي درس��ت و صحيح است اگر دولت بدون 
نفت و رشد س��اختمان به دنبال رشد اقتصادي است، 
اين موضوع بدون سرمايه گذاري و سرمايه پذيري در 

بخش هاي مختلف امكان پذير نخواهد بود.

    رشد تراز اقتصاد مسكن منتفي است
همچنين جالل صباغ كارش��ناس بازار مسكن بابيان 
اينكه تحوالت بازار مس��كن، حجم س��رمايه گذاري 
در بخ��ش س��اختمان را در نيم��ه اول س��ال ۱۳۹۸ 
افزايش داده اس��ت، گفت: بر اساس آمارهاي موجود 
رش��د توليد س��اختمان هاي مس��كوني در نيمه اول 

س��ال ۱۳۹۸ به اندازه اي بوده اس��ت كه رش��د منفي 
توليد ساختمان هاي دولتي )ناشي از كاهش حقيقي 
طرح هاي عمراني( را نيز پوشش داده و رشد كل بخش 
ساختمان را به طور نس��بتًا قابل توجهي افزايش داده 
است. به نظر مي رسد رشد بخش ساختمان نيز تأثير 
مثبتي بر برخي بخش هاي صنعتي نظير »الستيك و 
پالستيك«، »كاشي و سراميك«، »سيمان« و »ساير 
كاني هاي غيرفلزي« داشته و رشد مثبت اين بخش ها 

را نيز به دنبال داشته است.
وي گف��ت: در بهار امس��ال، ۳۹ ه��زار و ۱۱2 پروانه 
ساختماني توسط شهرداري هاي كل كشور صادرشده 
است كه نسبت به فصل گذشته 2۱.۶ درصد كاهش و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته 7.۸ درصد افزايش 
داشته است. به اين ترتيب با اينكه در شهر تهران تعداد 
پروانه هاي صادرشده در بهار ۹۸ نسبت به فصل قبل و 
مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است، اما در كل 
كشور تعداد پروانه هاي صادرشده نسبت به فصل مشابه 
سال قبل افزايش داشته است. البته اين كليت بسيار 
شاخص و چشمگير نبوده اما به نظر مي رسد همين ورود 
سرمايه نيز در مثبت بودن بخش ساختمان در اقتصاد 

كالن موثر بوده است.
صباغ اظهار كرد: كاهش تعداد پروانه هاي ساختماني 
دليلي بر منفي يا مثبت بودن تراز اقتصادي اين بخش 
نيس��ت. چراكه تجربه نش��ان داده با افزايش قيمت 
ساخت وس��از تراز اين بخش در اقتصاد كالن افزايش 
مي يابد و دقيقا اين اتفاق در آمارهاي مركز آمار ايران 
نمود پيداكرده است. يعني به رغم كاهش فاحش تعداد 
ساخت وس��ازها در بهار، ميزان درآمد حاصل از بخش 

ساختمان رقم قابل قبولي بوده است.
وي گفت: آمارهاي ۸ ماهه نخس��ت سال جاري نشان 
مي دهد، تنها ۳7 هزار پروانه ساخت در كشور صادرشده 
كه اين آمار نش��ان مي دهد ميزان تمايل براي ساخت 
واحدهاي مسكوني با افت چش��م گيري روبه رو شده 
است. صباغ گفت: تا چند س��ال گذشته بازار مسكن 
به عنوان يكي از بازارهاي جذاب براي سرمايه گذاري 

شناخته مي شد و افراد زيادي پول هاي سرگردان خود 
را به منظور كسب سود بيشتر به سمت اين بخش هدايت 
مي كردند. انبوه سازي و فروش آپارتمان به عنوان شغلي 
پردرآمد و پول ساز محسوب مي شد و برخي از سازندگان 
در كالن شهرها سودهاي قابل توجهي از فروش خانه به 
جيب مي زدند. نرخ خريد زمين و مصالح ساختماني نيز 
مقرون به صرفه بود و درنتيجه قيمت تمام شده ساخت 
براي انبوه سازان بسيار ايده آل بود؛ اما از نيمه دوم سال 
۹۶ و پس از خروج امريكا از برجام، تحريم هاي جديد 
عليه ايران شكل گرفت و نرخ دالر با افزايش روزافزون 
روبرو ش��د، به طوري كه در ۸ ماه، قيمت دالر از 4 هزار 
تومان به بيش از ۱5 هزار تومان رسيد و تورم شديدي در 
كشور به وقوع پيوست. بازار مسكن نيز متأثر از بازارهايي 
نظير ارز و طال، با رشد قيمت ها مواجه شد و ميانگين 
خريد خانه در كالن شهرها به صورت متوسط بيش از 
۱00 درصد افزايش يافت. نرخ خريد مصالح ساختماني 
و زمين براي ساخت وس��از نيز گران ش��د و در نتيجه 
سرمايه گذاران و انبوه سازان از حضور و ساخت وساز در 
بخش ملك و امالك انصراف دادند و سرمايه خود را به 

سمت بازارهايي نظير ارز و طال هدايت كردند.
وي با بيان اينكه فضاي كنوني، فضاي مناس��ب براي 
ورود س��رمايه گذار براي بخش مسكن نيست، افزود: 
زماني كه تمامي بازارهاي در كشور با تنش و نوسانات 
گاه وبي��گاه روبرو مي ش��وند نمي توان انتظار داش��ت 
سرمايه گذاران اموال خود را وارد بازاري كنند كه شفاف 
نيست؛ بنابراين با اطمينان مي توانيم بگوييم افزايش 
تراز اقتصادي ساختمان بيشتر از اين ميزان نخواهد بود، 
مگر اينكه اتفاقات اساسي در بدنه سياسي و اقتصادي 

كشور روي دهد.

    قانون مندي ساخت وساز را محدودتر مي كند
در اي��ن خصوص محمدحس��ين مظفري��ان، معاون 
شهرسازي و معماري شهرداري منطقه دو تهران گفت: 
ب��ا توجه به وضعيت اقتصادي جامع��ه مي توان گفت 
همانند امس��ال كه 27 درصد كاهش پروانه را نسبت 

به سال گذشته ش��اهد بوده ايم، بازهم ساخت وسازها 
كاهش مي يابد. مگر اينكه اتفاق جديدي  بيفتد.

وي افزود: در دوره اخير ش��هرداري، كارها به س��مت 
سيستماتيك شدن پيش رفته و تالش ها به اين سمت 
رفته كه تراكم فروشي و ضابطه فروشي كنار گذاشته 
ش��ود. اين قانون مندي قطعا فضا را براي ساخت وساز 

محدودتر مي كند.
مظفريان در پاسخ به اين سوال كه افزايش نرخ صدور 
پروانه هاي ساخت تا چه اندازه در ركود ساخت وسازها 
موثر است، اظهار كرد: در سال جاري نرخ صدور پروانه ها 
نسبت به گذشته افزايش يافت، اما واقعيت اين است 
كه اين عدد نس��بت به قيمت ساختمان بسيار ناچيز 
است. من تصور مي كنم تأثير اين افزايش بيشتر رواني 

بوده است.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري منطقه دو گفت: 
قطعا چنانچه شرايط اقتصادي كنوني ادامه داشته باشد، 

نمي توان منتظر تغييرات جديد در ساخت وساز بود.

    رونق همراه با تورم
در همين راس��تا علي داوطلب، معاون شهرس��ازي و 
معماري ش��هرداري منطقه ۱۹ ته��ران نيز گفت: به 
نظر من با توجه به افزايش قيمت مصالح ساختماني، 
همچنان در شش ماهه نخست س��ال آينده ركود در 
بخش ملك اتفاق مي افتد، اما يادمان باشد كه نقدينگي 
س��رگردان احتمااًل در نيمه دوم سال آينده به سمت 
ساخت وساز بيايد كه منجر به رونق ساخت وساز شود، 
اما قيمت ها بازهم افزايش پيدا كند كه اين اتفاق به نفع 

مردم نيست.
وي بابيان اينكه در وضعيت حاضر ساخت وساز وضعيت 
خوبي ندارد و همين اتفاق درآمد شهرداري را هم كاهش 
داده اس��ت، ادامه داد: با توجه به افزايشي كه در بخش 
عوارض صدور پروانه تجاري ها در امسال شاهد بوديم و از 
طرفي ساخت وساز تجاري بيشتر از حد نياز شهروندان، 
به نظر مي رسد بازار خريدوفروش در اين بخش سال 

آينده كماكان كم رونق باشد.

 Tue. Feb18. 2020  سه شنبه  29  بهمن 1398   23 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1601 

هدايت صحيح جريان نقدينگي 
طي 40 س��ال گذش��ته 
كه نفت و مش��تقات آن 
مح��ور اصل��ي تعيي��ن 
بودجه و همچنين تامين 
مناب��ع مال��ي در اقتصاد 
را بر عهده داش��ته، ساير 
بخش ها اثر قابل توجهي 
بر مثبت يا منفي ش��دن 
رش��د اقتصادي كش��ور 
نداشته اند. علي رغم سهم قابل توجه ساير بخش ها 
در اقتصاد كشور معموال مهم ترين عاملي كه نقش 
تعيين كننده اي در ميزان رشد اقتصادي و همچنين 
تنظيم مبالغ ساالنه بودجه كشور را داشته است ميزان 
اس��تخراج و فروش نفت و مشتقات آن و همچنين 
قيم��ت دالر بوده اس��ت. در س��ال هاي اخير بحث 
كاهش وابستگي بودجه و درآمدهاي عمومي كشور 
به نفت به طور جدي در دس��تور كار دولت و مجلس 
قرار گرفت.  در سال هاي ابتدايي اعمال تحريم هاي 
نفتي كه باعث كاهش قابل توجه درآمدهاي عمومي 
در كشور ش��د، نرخ رشد اقتصادي كشور به سرعت 
منفي شد و در حقيقت ميزان توان واقعي اقتصاد در 
مقايسه با آنچه تا قبل از آن به عنوان رشد و پيشرفت 
مطرح مي ش��د براي دولت مردان و م��ردم بيش از 
پيش عي��ان گرديد. نكته قابل توجه��ي كه پس از 
اعمال تحريم ه��ا و محدوديت هاي بانكي بر بخش 
نفت مشخص شد، تعيين نقش و سهم واقعي ساير 
بخش ها بر اقتصاد كشور بود به نحوي كه بخش هايي 
كه ت��ا پيش از اعمال اي��ن محدوديت ها نقش قابل 
توجهي در ميزان رش��د اقتصاد نداشتند پس از اين 
محدوديت ها توانستند جايگاه خود را به طور واقعي 
شناسايي كرده و س��هم خود را در ميزان پيشرفت 
واقعي كشور اعمال كنند.  شرايط حال حاضر، اقتصاد 
كشور در كنار محدوديت ها و تنش هايي كه به واسطه 
عدم توجه به ساير بخش هاي اقتصاد طي 40 سال 
گذشته متحمل شده اس��ت، توانسته باعث رونق و 
شكوفايي در بخش هايي ش��ود كه پتانسيل بسيار 
زيادي براي ايجاد ثروت و شغل در كشور دارند. بخش 
مسكن يكي از مهم ترين بخش هايي است كه عالوه 
بر تنوع صنايع درگير در تامين ملزومات آن قابليت 
ايجاد اش��تغال و به حركت درآوردن س��اير صنايع 
باالدستي و پايين دس��تي را نيز دارد. عالوه بر موارد 
فوق، اين بخش به دليل اينكه خصوصي ترين بخش 
اقتصاد نيز به شمار مي رود، مي تواند باعث ايجاد فضاي 
سالم و مولد در چرخه اقتصاد كشور شود. با توجه به 
اينكه طي بيش از يك صد سالي كه از كشف نفت در 
كشور ما مي گذارد، اقتصاد كشور معموال دولتي و بر 
پايه نفت اداره مي شده، تنوع مقاصد سرمايه گذاري 
براي بخش هاي خصوصي محدود و وابسته به شرايط 
و بخش هاي تحت كنترل دولت بوده است. با نگاهي 
به وضعيت ميزان و مقصد نقدينگي در كشور مشخص 
مي شود كه بازارهاي ارز و طال كه عمده آن در انحصار 
دولت اس��ت به عنوان مهم ترين مقاصد نقدينگي 
محس��وب مي ش��وند. همين مقاصد نيز به عنوان 
متهمان رديف اول در ايجاد نوسانات و نابساماني هاي 
شديد اقتصادي كه باعث تحت تاثير قرار گرفتن ساير 
بخش هاي غيردولتي در اقتصاد نيز مي شوند، مطرح 
هستند. چرخه افزايش قيمت ارز، افزايش بهاي كاال 
و خدمات و افزايش ميزان دس��تمزد، دور باطلي در 
اقتصاد كش��ور به وجود آورده كه باعث شده نه تنها 
توان عمومي اقتصاد جامعه طي اين سال ها افزايش 
پيدا نكند بلكه س��اير بخش هاي خصوصي اقتصاد 
نيز ام��كان تاثيرگذاري و ش��كوفايي را در جامعه از 
دست بدهند. طي سال هاي اخير با كمرنگ تر شدن 
نقش نفت در اقتصاد و همچنين ورود بيش��تر ساير 
بخش هاي صنعتي، خدماتي و كش��اورزي به جمع 
مولفه هاي موثر بر ميزان رشد اقتصادي كشور، شاهد 
ايجاد تحرك هايي در اين بخش ها هستيم. وضعيت 
اين روزهاي بازار بورس و اوراق بهادار كش��ور كه به 
نوعي دماسنج اقتصاد كشور نيز محسوب مي شود، 
نمايانگر ورود قابل توجه نقدينگ��ي در اين بازار كه 
ارتباط مس��تقيمي با بخش هاي صنعتي، معدني، 
كشاورزي و خدماتي در كش��ور دارند است.  بعد از 
بازار بورس چهارمين مقصد عمده جريان نقدينگي 
در كشور ما بخش مسكن است .اين بخش با توجه به 
ميزان سرمايه گذاري قابل توجهي كه براي متقاضيان 
ورود به آن مي طلبد بعد از بازارهاي كوتاه مدت مانند 
ارز، طال و بورس در رده چهارم قرار گرفته اس��ت، اما 
در حقيقت با توجه به ميزان رشد مداوم و همچنين 
امنيت باالي سرمايه گذاري در اين بازار مي توان نقش 
ممتازتري براي آن در نظر گرفت .بازار مسكن با توجه 
به ميزان و حجم نوسانات ايجاد شده در ساير بازارها 
توانست خود را با شرايط واقعي اقتصاد همراه كرده و 
از هيجانات و نوسانات شديد قيمتي در امان بماند. در 
جديدترين آماري كه درباره رشد اقتصادي در سال 
جاري منتشر شده است، سهم بخش ساختمان در 
اين آمار در مقايسه با ساير بخش ها تاثير پررنگ تري 
داشته اس��ت. اين ميزان تاثير گذاري در سايه رشد 
متقاضيان اين بازار به عنوان يكي از مهم ترين مقاصد 
سرمايه گذاري در كشور پس از فروكش كردن التهابات 
بازار ارز و طال همچنين كنترل نسبي قيمت ها در ساير 
بازارها به وجود آمده است. در كنار اين عوامل بايد به 
كاهش ميزان رشد س��اير مولفه هاي موثر در ميزان 
رشد اقتصادي در مقايسه با بخش مسكن نيز توجه 
كرد. رشد مثبت بخش ساختمان و ميزان تاثيرگذاري 
آن بر رشد اقتصادي كشور نشان دهنده هدايت صحيح 
جريان نقدينگي به سمت بازارهاي مولد كه در كنار 
تامين مهم ترين نيازهاي جامعه در دراز مدت باعث 
كنترل ميزان تورم در بخش مسكن و ساير بازارهاي 
وابسته به آن مي گردد، است. اقتصاد بدون نفت مطمئنا 
در ابتداي راه باعث بروز نوسانات و آشكار شدن نقايص 
در زيرساخت هاي فني و علمي كشور مي شود، اما اگر 
اين سياست و استراتژي به طور مداوم و با ديد بلندمدت 
مورد پايش و نظارت دستگاه هاي متولي دولتي و بخش 
خصوصي قرار گيرند، مي تواند باعث شكوفايي تمام 

ظرفيت ها و بخش هاي اقتصاد كشور گردد. 

ايمان رفيعي 
كارشناس ساخت وساز

    برخي كارشناسان معتقدند، بازار ساختمان طي سال هاي اخير با ركود عميقي روبه رو شده و اميدي بر رشد بخش ساختمان در سال هاي آتي وجود 
ندارد. اين كارشناسان معتقدند افزايش تراز اقتصادي بخش ساختمان درحال حاضر مديون رشد قيمت ها و تورم عمومي است 

    سلطان محمدي، كارشناس اقتصاد مسكن: از ابتداي سال جاري بخش ساختمان به دليل فعاليت بخش خصوصي و پروژه هاي عمراني مثبت بوده 
است. اگر ركود ساختمان نبود اين رقم بايد فراتر از ارقام قيدشده مي بود. مسلما حضور بخش خصوصي در پروژه هاي ساختماني در 9 ماهه اخير نسبت 
به سال 97 و 96 رشد داشته است. بخشي از اين رشد را مي توان به دليل افزايش قيمت ساختمان، اتمام پروژه هاي عمراني و ورود سرمايه ها دانست 

    همواره زماني كه قيمت ساخت وساز چندين برابر مي شود، انتظار داريم اقتصاد اين عرصه نيز چندين برابر شود، اما به علت تداوم ركود و عدم حضور 
بخش بزرگي از نقدينگي هاي سرگردان به علت عدم شفافيت اقتصادي، اين رقم به زير 10 درصد رسيد؛ اما به هرحال به نظر مي رسد اين ميزان رشد 

نيز نسبت به رشد منفي ساير گروه ها مانند خدمات در اقتصاد كالن تاثيرگذار بوده است

برش
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منشاحمالتسايبريممكناسترقبايداخليكسبوكارهاباشد،اماعمدهترافيكحمالتازخارجكشورميآيد

اختالل اينترنت تحت تاثير حمالت سايبري
گروه دانش و فن|

اگر اين روزها شاهد اختالل در اينترنت بوده ايد، كيفيت 
دسترسي به خدمات اينترنتي تان كاهش يافته يا با سرعت 
پايين مواجه ش��ديد، علت آن به گفته مس��ووالن حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات كشور، حمالت سايبري است 
كه به كس��ب وكارها رخ مي دهد. همانطور كه مسووالن 
معتقدند در عصر حاضر همه كش��ورها لش��گر سايبري 
دارند و امكان حمله س��ايبري از طري��ق اينترنت وجود 
دارد. به همين دليل الزم اس��ت ضريب امنيت و پايداري 
سرويس هاي ملي مان را افزايش دهيم. همچنين ابوالحسن 
فيروزآبادي رييس مركز ملي فضاي مجازي درباره جنگ 
در حوزه فضاي مجازي، گفته بود: »در جنگ هاي سايبري 
مي توانند در كسري از ثانيه تمام نيروگاه ها و سيستم هاي 
بانكي كشور هدف را از كار بيندازند. در كشور ما هم شبانه روز 
هزارها حمله صورت مي گيرد. همه كش��ورها در معرض 
حمالت دولت ها و هكرها قرار دارند و بحث حمله سايبري 
بسيار جدي است.« اما هفته گذشته گسترده ترين حمله 
تجربه شده در تاريخ ايران عليه زيرساخت هاي كشور اجرا 
شد كه به گفته مسووالن شركت ارتباطات زيرساخت ايران، 
پيش از اين نظير نداشته است. از طرفي در حالي كه به نظر 
مي رسد اين حمالت همچنان ادامه دارد، رييس سازمان 
فناوري اطالعات از نگراني خود مي گويد كه با تداوم حمالت 
سايبري كه منجر به كاهش كيفيت اينترنت مي شود، اين 
تصور براي مردم ايجاد ش��ود كه خود حاكميت كيفيت 
را پايين مي آورد؛ اتفاقي كه ب��ه دليل قطعي دوهفته اي 
اينترنت در آبان ماه سال جاري، به شايعات قطعي و اختالل 
اينترنت  بين الملل دامن مي زند. اين درحالي است كه عضو 
هيات مديره ش��ركت ارتباطات زيرساخت، از مقابله سپر 
امنيتي دژفا با اين حمالت مي گويد و اينكه اگر دژفا نبود، 
حمله به زيرساخت هاي كش��ور براي كل كاربران تا ٢١ 

ساعت دسترسي به اينترنت را با اختالل مواجه مي كرد. 
در حالي كه حمالت سايبري از هفته گذشته آغاز شده و 
تاثير آن بر كيفيت اينترنت كاربران مشهود است، سجاد 
بنابي در گفت وگو با ايرنا، با اشاره به حمالتي سايبري جديد 
در كشور و امكان آسيب وارد كردن به زيرساخت ها بيان 
كرد: »حمالت جديدي از جمعه آغاز شده است. حمالتي 
شبيه به حمالت گذش��ته ديداس بر سرويس دهندگان 
كشور است كه با هدف قرار دادن سرويس دهنده هاي ابري 

كار خود را پيش مي برند. حمالتي كه هنوز هم ادامه دارد 
و به طور 100 در صدي دفع نش��ده است، اما اين حمالت 
به زيرساخت هاي كشور صورت نگرفته و صرفا يك سري 
كسب و كار را درگير كرده است.« وي در پاسخ به اينكه آيا 
اگر حمالت خارجي باشد، به سادگي امكان خنثي كردن 
آنها وجود دارد و اين موضوع مي تواند حاكي از اين باشد 
كه منشأ حمالت سايبري در داخل كشور است، توضيح 
داد: »اين احتمال وجود دارد كه منشأ اين حمالت رقباي 
داخلي كسب وكارها باشند، اما واقعيت اين است كه عمده 
ترافيك اين حمالت از خارج كشور مي آيد. از لحاظ فني 
ما قابليت دفاع در مقابل حمالت بين المللي را داريم، اما 
حمالتي كه روي اليه هاي دو و سه شبكه اتفاق مي افتد. 
برخي حمله ها در اليه هفت يا اليه اپليكيشن اتفاق مي افتد 
كه شركت سرويس دهنده زيرساختي نمي تواند ببيند و 
كسي كه سرويس��ش را در اليه اپليكيشن ارايه مي دهد، 
مثل سايت ها و شركت ها خودش بايد مقابله كند، زيراما به 

اطالعات آنها دسترسي نداريم.«

   اگر »دژفا« وجود نداشت
عضو هيات مديره ش��ركت ارتباطات زيرساخت درباره 
نحوه فعاليت سپر امنيتي دژفا و اينكه اين سپر دفاعي تا 
چه اندازه امكان مقابله با حمالت سايبري را دارد، اظهار 
كرد: »دژفا مجموعه از ابزارهاي تامين امنيت شبكه است 
كه ابزارهاي مختلف فني دارد. اين ابزارها آسيب پذيري 
به زيرساخت هاي كش��ور را به حداقل مي رسانند و با آن 
مقابله مي كنند. اين حمالت مي تواند ش��امل حمله به 
س��رويس هاي  DNS، س��ايت ها يا توليد ترافيك فيك 
باش��د. ابزارهايي كه در دژفا پياده س��ازي شده اند تا حد 
خوبي كار مي كنند. ما اگر دژفا را نداش��تيم در حمله دو 
هفته قبل كه به زيرساخت هاي كش��ور انجام شده بود، 
كل شبكه از كار مي افتاد. در آن مدت شبكه اختالل 1۵ 
تا ۲۵ درصدي يك ساعته پيدا كرد، در حالي كه اگر دژفا 
وجود نداشت تا پايان آن حمله كه ٢١ ساعت طول كشيد، 
دسترس��ي كاربران به طور كامل مختل مي شد.« بنابي 
درباره اظهارنظر برخ��ي كاربران كه وقتي اينترنت دچار 
چنين آس��يب پذيري هايي مي شود، شركت زيرساخت 
اينترنت را به حالت »ايران اكسس« در مي آورد اظهار كرد: 
»معموال وقتي در اليه زيرساختي با اتك مقابله مي كنيم 

نياز به قطع اينترنت بين الملل يا دسترسي ايران اكسس 
داريم. گاهي اوقات نيز سرويس دهنده ها و ارايه دهندگان 
خدمات اينترنتي زماني كه حس مي كنند حمله از خارج 
از كشور است و كاربر داخلي كه از اين IP استفاده مي كند، 
خارج از ايران نيس��ت، در چنين شرايطي تامين كننده 
سرويس ابزاري كه در دسترس دارد چاله سياهي درست 
مي كند كه عمال مي گويد اين IP را كسي از بيرون نبيند. 
در حمله قبل��ي هم اين اتفاق از ط��رف تامين كنندگان 

سرويس رخ داده بود.«

    اختالل اينترنتي نداريم، حمله سايبري است
همچنين امير ناظمي، معاون وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات در گفت وگو با ايس��نا، درب��اره حمالت چند 

روز اخير به زيرساخت هاي كش��ور بيان كرد: اين روزها 
حمالت س��ازمان يافته از خارج از كشور به زيرساخت ها 
انجام مي شود و حجمش بسيار گس��ترده است و با يك 
رش��د نمايي دارد. اين حمالت در اين س��طحي كه االن 
وجود دارد، هيچ وقت نبوده و پيك حمالت نسبت به كل 
ماكزيمم تاريخ گذشته، از هفته پيش دو برابر شده است.« 
وي با بيان اينكه شركت ارتباطات زيرساخت كشور اين 
موضوع را كنت��رل مي كند كه حمالت از بيرون به داخل 
 DDoS كش��ور وارد نشود، افزود: »مقابله با اين حمالت
با استفاده از يك سپر محافظ است كه ما زيرساخت هاي 
داخل را در برابر حمالت بيرون محافظت كنيم، البته اين 
بدان معنا نيست كه همه حمالت از خارج كشور است، بلكه 
از داخل هم حمالتي داريم. از طرفي بعضي ديتاسنترهاي 

ما تاكنون با چنين حمالتي مواجه نبوده اند و آمادگي الزم 
را هم نداشتند كه بخواهند با اين حمالت برخورد كنند.« 
رييس سازمان فناوري اطالعات درباره تاثير اين حمالت 
اينترنتي بر زيرساخت ها اظهار كرد: »كيفيتي كه مردم 
دريافت مي كنند، تحت تاثير قرار گرفته است. ما نگرانيم 
با حمله كاري كنند كه كيفيت اينترنت كاهش يابد و از 
اين طريق نارضايتي ايجاد شده يا اين نگراني ايجاد شود 
كه خود حاكميت كيفيت اينترن��ت را پايين مي آورد.« 
ناظمي خاطرنشان كرد: »در اين شرايط و زماني كه فشار 
اين اندازه زياد اس��ت به طوري كه باعث مي شود كيفيت 
اينترنت كاهش يابد، كافي است اين شايعه هم ايجاد شود 
كه دولت اينترنت را قطع كرده كه متاسفانه پذيرفتنش 

هم براي مردم راحت است.«

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان 
اينكه ۲00 دفتر خدمات مش��تركين تعطيل شده است، 
گفت: »سيم كارت توريس��ت هاي خارجي بعد از خروج از 
كشور غير قابل استفاده است.« حسين فالح جوشقاني در 
گفت وگو با فارس با بيان اينكه ۲00 دفتر خدمات مشتركين 
تعطيل شده است، گفت: »با برنامه ريزي و همكاري با مراجع 
قضايي طي سه س��ال گذشته تاكنون نسبت به تعطيلي 
نزديك به ۲00 دفتر خدمات مشتركين را به دليل تخلفات 
در فروش و ثبت سيم كارت اقدام كرديم.« وي افزود: »يكي 
از مهم ترين اهداف س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي براي پيشگيري از مزاحمت هاي پيامكي و صوتي، 
بررسي عملكرد و رصد فعاليت دفاتر خدمات مشتركين 
بود كه در مدت سه سال گذشته مراكزي كه به نمايندگي 
از دفاتر خدمات مشتركين خالف ضوابط و قوانين فعاليت 

مي كردند را شناس��ايي كرده و از ادام��ه ارايه خدمات آنها 
كه نزديك ب��ه ۲00 دفتر بود جلوگي��ري كرديم.« فالح 
جوشقاني تصريح كرد: »جلسات و همكاري خوبي با موضوع 
پيشگيري از مزاحمت هاي تلفني با پليس فتا و دادستاني 
داريم اما همچنان نيازمند قوانين جديد بازدارنده در اين 

حوزه هستيم.«

عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: »در حال تصويب 
قانون صيان��ت از فضاي مجازي در مجلس هس��تيم كه 
اگ��ر به اين مجلس نرس��د، اميدواري��م در مجلس بعدي 
 تصويب ش��ود.« به گ��زارش مه��ر، روز اينترن��ت امن تر

 )SID- Safer Internet Day( از سال ۲00۴ توسط 
كميسيون اروپا نامگذاري شده و از آن زمان تاكنون همه 
ساله مراسمي به اين مناسبت در سراسر دنيا برگزار مي شود. 
امسال بيش از 1۴0 كشور دنيا، مراسم روز اينترنت امن تر 
را برگ��زار كردند. هر س��ال ش��بكه Insafe يك موضوع 
متف��اوت را براي برگ��زاري اين روي��داد انتخاب مي كند. 
 شعار امسال مانند سال گذشته »با هم براي اينترنت بهتر
 Together for a better internet« در نظر گرفته 
شده است. مهدي شيخ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس 
شوراي اسالمي در مراسم روز اينترنت امن تر، با بيان اينكه 
حذف اينترنت از زندگي نه ميسر و نه مطلوب است گفت: 
»بايد روش صحيح استفاده از اينترنت را بياموزيم و اين به 
معناي دستيابي به اينترنت پاك است.« وي با بيان اينكه 
اينترنت براي كودكان كاركرد آموزشي و سرگرمي دارد؛ 
كالس هاي اينترنتي، در مناطق محروم هم قابل دسترسي 
هس��تند و حتي اينترنت به انجام ظريف ترين عمل هاي 
جراحي كمك مي كند، گفت: »اگر اينترنت مختل ش��ود 
خيلي از امكانات ساده مثل نور، گرمايش محيطي، حمل و 
نقل عمومي دچار اختالل مي شوند. چون سيستم مديريت 

و كنترل اينها از طريق اينترنت هدايت مي شود.«
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان كاركردهاي دوسويه 
مثبت و منفي تمام ابزارهاي بشري از جمله اينترنت تصريح 

كرد: »اينترنت هم مثل هر ابزار ديگري خطرات و تهديدهايي 
دارد. امروز در اينترنت همه نوع جرمي رخ مي دهد، به ويژه 
اينكه مجرمان به آس��اني هويت و جنسيت خود را پنهان 
مي كنند، اما نبايد به بهانه عوارض و خطرات، از قابليت ها و 
امكانات آن محروم بمانيم.« وي با بيان اينكه هنوز در ايران 
برخي بر اين باورند كه براي مبارزه با آلودگي هاي اينترنت 
بايد اينترنت را قطع كنيم، افزود: »بخش��ي از دستيابي به 
اينترنت پاك با كمك فناوري از سخت افزار و نرم افزار انجام 
مي شود و وجود سيم كارت هاي كودك و اينترنت هاي ويژه 
كودكان در دنيا براي نيل به همين هدف است. اما مهم ترين 
ركن در اين زمينه آگاهي پدران و مادران و مربيان هستند، 
چون آنها هس��تند كه بايد براي فرزندان سطح دسترسي 
تعريف كنند.« عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود: »ما 
هم اكنون در حال تصويب قانون صيانت از فضاي مجازي 
در مجلس هستيم و اگر به اين مجلس نرسد، اميدواريم در 
مجلس بعدي تصويب شود. در همين حال در شوراي عالي 
فضاي مجازي نيز اساسنامه ها و دستورالعمل هايي براي ابالغ 

اين قانون تنظيم خواهد شد.«

رييس س��ازمان فضايي كش��ور گف��ت: »با تالش 
دانش��مندان حوزه فضايي كش��ور تا سال 1۴0۲، 
به مدار ب��االي 1000 كيلومتر نيز ماهواره ارس��ال 
مي كني��م.« به گ��زارش وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، مرتضي براري، در دومين كنفرانس ملي 
هوانوردي عمومي گف��ت: »تاثير صنعت فضايي بر 
ارتباط��ات از پايه هاي اقتصاد اس��ت دنيا را متحول 
مي كند. با اس��تفاده از اين تكنولوژي همه چيز قابل 
دريافت اس��ت، پايش پديده هاي زميني با استفاده 
از ماهواره مي تواند در كش��اورزي اثرگذار باش��د و 
كاهش هزينه و افزايش توليد را در برداش��ته باشد. 
همچنين داده هاي ماه��واره اي در مديريت بالياي 
طبيعي كاربرد بااليي دارد كه مي تواند اثر سوء آن را 

بسيار كاهش دهد.«

براري خاطرنشان كرد: »يكي از اقتصاد هاي پيشروي 
دنيا، اقتصاد ديجيتال است و اگر به اين حوزه ورود 
پيدا نكنيم در آينده نزديك شبكه ارتباطات كشور 

وابسته مي ماند.«
معاون وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات در ادامه 
با اشاره به سند جامع علمي كشور در حوزه هوافضا 

گفت: در اين سند چند گام در حوزه هوافضا تعريف 
شده اس��ت كه در گام اول ما توانستيم طبق آنچه 
معين شده بود چند ماهواره را در مدار ۲۵0 كيلومتر 
ق��رار دهيم و در گام دوم دس��تيابي ب��ه مدارهاي 
باالي ۵00 كيلومتر در دس��تور كار قرار دارد كه از 
سال گذش��ته عمليات آن آغاز شده است و ماهواره 
پيام و ظفر به همين منظور توليد شده اند.« براري 
دس��تيابي به مداره��اي ب��االي 1000 و 36 هزار 
كيلومتر را از گام هاي حوزه هوا فضاي كشور اعالم 
كرد و گفت: »عمليات ساخت ماهواره براي پرتاب 
به مدار باالي ۵00 كيلومتر در حال انجام اس��ت و 
همزمان طراحي و س��اخت ماهواره براي پرتاب در 
مدار باالي 1000 كيلومتر نيز توس��ط دانشمندان 

كشورمان پيگيري مي شود.«

معاون وزير ارتباطات گفت: »جذب سرمايه گذاري قانونمند 
با وجود قوانين و مقررات، هدفگذاري اهداف كالن شبكه 
ملي اطالعات مبني بر حجم 10 درصدي اقتصاد ديجيتال 
را محقق مي كند.« امير ناظمي در گفت وگو با مهر با اشاره به 
اهداف كالني كه مطابق مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي 
بايد بر بستر ش��بكه ملي اطالعات ارايه شود، اظهار كرد: 
»شوراي عالي فضاي مجازي مصوب كرده است كه تا سال 
1۴0۴ سهم اقتصاد ديجيتال ايران 10 درصد كل اقتصاد 
كشور شود، در اين اهداف نيز تاكيد بر اين است كه شبكه 
ملي اطالعات در تعارض با اينترنت نيست.« وي با بيان اينكه 
مطابق اين مصوبه تمامي خدمات پايه ارتباطي از جمله 
پيام رسان ها به عنوان اقدامات مرتبط با شبكه ملي اطالعات، 
در نظر گرفته شده است، افزود: »اهداف مصوب براي شبكه 
ملي اطالعات، بعد تكاملي اين پروژه ملي است.« رييس 
سازمان فناوري اطالعات با اشاره به اهدافي كه براي افزايش 
سهم اقتصاد ديجيتال از اقتصاد كل كشور با تكميل شبكه 
ملي اطالعات متصور شده و نيز اعداد و ارقامي كه مربوط 
به افزايش ترافيك داخلي و خارجي اينترنت است، گفت: 
»اين اهداف نشان مي دهد كه رابطه شبكه ملي اطالعات 
با اينترنت قرار نيست قطع شود و ما مي خواهيم به جايي 
برسيم كه بالغ بر 60 درصد ترافيك ديتا در كشور تبادل 
شود و تنها ۴0 درصد ترافيك خارجي باشد.« وي با بيان 
اينكه چيزي به نام اينترنت ملي در كشور پذيرفتني نيست، 
گفت: »اهداف مدنظر براي ش��بكه ملي اطالعات بيانگر 
آن است كه شبكه ملي اطالعات قرار است در سه رويكرد 
اقتصادي، حريم خصوصي و دسترسي عادالنه براي كاربران 

مفيد واقع شود.« ناظمي با بيان اينكه در رويكرد اقتصادي، 
شبكه ملي اطالعات مي تواند خدمات ارزان قيمت تري را 
نس��بت به اينترنت براي كاربران فراهم كند، توضيح داد: 
»براي مثال كاربران مي توانند براي تماشاي فيلم از طريق 
وب س��ايت هاي داخلي، هزينه كمتري بابت قيمت ديتا 
پرداخت كنند. در همين حال خدمات دولتي بر بستر شبكه 
ملي اطالعات با ريسك امنيتي كمتر و با اطمينان بيشتر 
براي حفظ حريم شخصي كاربران، قابل ارايه خواهد بود.« 
وي با اش��اره به رويكرد شبكه ملي اطالعات در دسترسي 
عادالنه افراد به ارتباطات، تاكيد كرد: »قصد اين است كه 
تمامي افراد در بخش هاي مختلف بتوانند از خدمات پايه اي 
با قيمت ارزان تر استفاده كنند. براي مثال كيفيت دسترسي 
به خدمات آموزشي يك دانش آموز در يك منطقه روستايي 
با دانش آموزي كه در يك كالن شهر زندگي مي كند، نبايد 
متفاوت باشد.« معاون وزير ارتباطات درباره اختالفي كه 
ميان وزارت ارتباطات و شوراي عالي فضاي مجازي بر سر 
مفهوم شبكه ملي اطالعات وجود داشت، گفت: »به نظر 
مي رس��د با توجه به اهداف كالني كه براي تكميل شبكه 

ملي اطالعات درنظر گرفته شده است، اختالف مفهومي 
بر سر تعريف اين پروژه ملي، وجود ندارد.«ناظمي در پاسخ 
به وجود برخي نگراني ها مبني بر تضمين سرمايه گذاري 
در رسيدن به هدف تحقق اقتصاد ديجيتال و حفظ منافع 
ملي در اي��ن خصوص، تاكيد ك��رد: »به طور قطع جذب 
سرمايه گذاري قانونمند و در گرو قوانين و مقررات، مي تواند 
هدف گذاري اهداف كالن ش��بكه ملي اطالعات مبني بر 
حجم 10 درصدي اقتصاد ديجيتال را محقق  كند.« رييس 
سازمان فناوري اطالعات با اشاره به سرمايه گذاري خارجي 
در اين حيطه گفت: »اگر توانمندي جذب سرمايه گذاري 
خارجي در اين حوزه وجود داش��ته باش��د، مي توانيم با 
قانون گذاري و تدوين قوانين و مقررات به توسعه اقتصاد 
كشور كمك كنيم. اگر توانمندي هاي خود را ناديده بگيريم 
در اين حوزه موفق نخواهيم ب��ود.« وي با بيان اينكه اگر 
ناتواني در قوانين و مقررات براي ورود سرمايه گذاري هاي 
خارجي در اين بخش وجود دارد، بايد رفع شود، ادامه داد: 
»جذب س��رمايه گذاري خارجي توانمندي يك كشور را 
نشان مي دهد و كشورهاي توسعه يافته اي مانند امريكا و 
آلمان نيز سرمايه گذار خارجي مي پذيرند.« معاون وزير 
ارتباطات افزود: »در صورتي كه قوانين و مقررات مدوني 
داشته باشيم نبايد نگراني از بابت منافع ملي داشته باشيم. 
كما اينكه بسياري از سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه 
ICT طي سال هاي قبل نيز نشان داده است كه اين حركت، 
باعث رشد منافع ملي ما شده و نه تنها اين شركت ها، پس 
از رسيدن به سوددهي كشور ما را ترك نكرده اند، بلكه در 

پروژه هاي ديگري نيز سرمايه گذاري كرده اند.« 

تعطيلي200دفترخدماتمشتركيناپراتورها

قانونصيانتازفضايمجازيتصويبميشود

امكانتوليدماهوارهوارسالآنبهمدارهايباالي1000كيلومتر
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معاون رگوالتوري گفت: »امكان مقايسه تعرفه اينترنت 
ك��ه از س��وي اپراتورهاي مختل��ف ارايه مي ش��ود و نيز 
مش��اهده ش��كايت كاربران از كيفيت اين سرويس، در 
سامانه »نت سنج پالس« فراهم است.« به گزارش وزارت 
ارتباطات، مجيد حقي با اش��اره به ويژگي هاي س��امانه 
نت سنج پالس و اهميت رضايت كاربر در استفاده از اين 
سامانه، گفت: »در طراحي اين سامانه رويكرد ما حركت 

گام به گام با كاربر براي دسترسي به اطالعات است و امكان 
مشاهده نتايج سنجش كيفيت سرويس ارايه كنندگان 
خدمات اينترنت كه بيشترين تاثير را در بازار دارند، توسط 
اين س��امانه فراهم اس��ت.« معاون امور پستي، ارتباطي 
و فناوري اطالعات س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي گف��ت: »در اين حركت گام ب��ه گام در ابتدا نوع 
سرويس هاي ارايه شده و در ادامه كيفيت و كاركردهاي 

سرويس مش��اهده مي ش��ود؛ به طور مثال اگر مشترك 
نياز به اس��تفاده تجاري از اين س��رويس ها داشته باشد 
اطالعاتي داده مي ش��ود كه نشان دهد آيا سرويس مورد 
نظر كاركردهاي الزم را براي مش��ترك دارد يا نه.« وي با 
بيان اينكه ميزان گزارش ها و شكايت هاي دريافت شده از 
اپراتورها و شركت هاي ارايه كننده خدمات در اين سامانه 
وجود دارد و سه عنوان از شكايت ها كه فراواني بيشتري 

دارد قابل مش��اهده اس��ت، افزود: »تعرفه، يكي ديگر از 
مواردي اس��ت كه كاربران مي توانند در اين سامانه به آن 
دسترسي داشته باش��ند؛ در تمام كاركردهاي مورد نظر 
امكان مقايس��ه اپراتورها با هم نيز وجود دارد كه بس��يار 
مهم است. كاربران در هر نقطه اي با سامانه نت سنج پالس 
مي توانند وضعيت و مقدار پوشش 3G و 4G اپراتورهاي 
مختلف را در همان نقطه ببينند.« حقي ثبت شكايت از 
طرف كاربران را يكي ديگر از امكانات سامانه نت سنج پالس 
معرفي كرد و افزود: »از طريق اين س��امانه امكان تست 
سرعت اينترنت مشتركان نيز انجام مي شود.« وي گفت: 
»بر اساس بررسي هاي انجام شده اولويت هاي مشتركان 

براي اس��تفاده از س��رويس هاي ارتباط��ي ابتدا كيفيت 
سرويس، ميزان رضايت و شكايت ساير مشتركين و تعرفه 
است كه اين موارد در سامانه نت سنج پالس براساس همين 
اولويت ها امكان مش��اهده دارد. به نحوي كه مشتركاني 
كه تجربه استفاده از س��رويس ها را دارند مي توانند نظر  
خود را براي اس��تفاده ساير متقاضيان سرويس ها در اين 
سامانه درج كنند.« حقي، تصريح كرد: »اپراتورهاي تلفن 
همراه، FCP ها و ارايه كنندگان اينترنت ثابت و بي سيم كه 
بيشترين تاثير را در اين بازار دارند از شركت هايي هستند 
كه نتايج اندازه گيري كيفيت و چگونگي ارايه سرويس آنها 

در سامانه نت سنج پالس قابل مشاهده است.«

كاربران كيفيت اينترنت را در »نت سنج پالس« ببينند

سرقت اطالعات شخصي
۱۴۴ هزار كانادايي 

زددي نت| به علت اهمال و بي دقتي نهادهاي 
دولتي در كانادا اطالعات شخصي بيش از 1۴۴ 
هزار كانادايي سرقت شده است. به گزارش مهر، 
گزارشي كه توسط شبكه تلويزيوني سي بي سي 
منتشر شده، نشان مي دهد دولت كانادا نتوانسته 
در زمينه ايمن س��ازي س��ايت هاي ارايه دهنده 
خدمات دولت الكترونيك عملكرد موفقي داشته 
باشد. اين س��هل انگاري زماني افشا شد كه دين 
آليسون نماينده محافظه كار مجلس كانادا در ماه 
گذشته با ارسال درخواستي رسمي از دولت اين 
كشور خواست موارد افشاي اطالعات شخصي 
شهروندان كانادا را به علت حمالت هكري افشا 
كند. براين اس��اس ۷۹۹۲ نفوذ موفق هكري به 
سايت هاي 10 نهاد دولتي در كانادا صورت گرفته 
است و موفق ترين حمله مربوط به اداره ماليات بر 
درآمد كانادا بوده اس��ت. 30۲0 حمله هكري به 
سرورهاي اين سازمان منجر به سرقت و افشاي 
اطالعات ۵۹ هزار و 6۵ نفر شده است. بخش عمده 
اين حمالت از طريق ارسال ايميل هاي فريبنده 
موسوم به فيشينگ براي كاركنان نهادهاي دولتي 
صورت گرفته اس��ت. البته در مواردي كاركنان 
سازمان هاي يادش��ده نيز عامل حمالت هكري 
بوده اند. دومين س��ازمان از نظر تعداد حمالت 
موفق اداره سالمت كاناداس��ت كه 1۲۲ حمله 
هكري به آن باعث افش��اي اطالعات ۲3 هزار و 

8۹۴ نفر شده است.

انتقاد شديد »نانسي پلوسي« 
از همكاري با هواوي

سي ان بي س�ي| نانسي پلوس��ي از همكاري 
كشورها و شركت هاي مختلف با هواوي انتقاد كرد. 
به گزارش ايس��نا، نانسي پلوسي، رييس مجلس 
نمايندگان اي��االت متحده امري��كا به تازگي در 
اظهاراتي جديد از همكاري كشورها و شركت هاي 
مختلف با ش��ركت چيني هواوي به شدت انتقاد 
كرده است. وي در اين سخنان مدعي شده است 
كه همكاري كش��ورها و ش��ركت هاي مختلف با 
هواوي به منزله انتخاب ديكتاتوري و ترجيح آن به 
دموكراسي به شمار خواهد آمد. او در سخنان خود 
اظهار كرد: »همكاري با هواوي بدون ش��ك براي 
امنيت ملي كشور ما بسيار گران تمام خواهد شد 
و اين آن چيزي نيست كه ما بخواهيم. همه چيز 
سود و منفعت مالي نيست بلكه انتخاب ارزش ها 
و معيارهاي درست براي همكاري با شركت هاي 
تكنولوژي و مخابراتي است كه در راستاي حفاظت 
از حريم خصوصي كاربران تالش مي كند.« هواوي 
در طول يكي دو سال اخير از سوي رييس جمهوري 
امريكا و بسياري از كشورهاي هم پيمانش به شدت 
تحت فشارهاي سياسي و تجاري قرار گرفته است و 
بسياري از اين كشورها اعم از امريكا، كانادا، استراليا، 
نيوزلند، ژاپن و برخي از كشورهاي اروپايي از جمله 
آلمان و بريتانيا اس��تفاده از محصوالت هواوي و 
نصب تجهيزات مخابراتي و فعاليت اين ش��ركت 
چيني را تح��ت تأثير اتهامات جاسوس��ي براي 
دولت چين ممنوع و مح��دود كرده اند. به گفته 
بسياري از كارشناسان و تحليلگران، اين اظهارات 
پلوس��ي در مورد هواوي يك��ي از معدود مواردي 
است كه هم راس��تاي نظر و عقيده دونالد ترامپ، 

رييس جمهوري اين كشور بوده است. 

 ساخت ابررايانه اي
براي پيش بيني آب و هوا

پرس اسوسيش�ن| ابررايان��ه اي در انگليس 
براي پيش بيني دقيق تر هواشناسي و رويدادهاي 
آب و هوايي طراحي شده است. به گزارش مهر، 
ابررايانه جديدي طراحي ش��ده كه پيش بيني 
هواشناس��ي را ارتقا مي دهد. اين پروژه با بودجه 
1.۲ ميليارد پوندي از سوي دولت انگليس توسعه 
 Met( مي يابد. سرويس هواشناس��ي انگليس
office( با هدف پيش بين��ي بهتر بارش و ارايه 
خدمات بهتر به فرودگاه ها اين سيستم را مديريت 
مي كند. اطالعات��ي كه اي��ن ابررايانه قدرتمند 
جمع آوري مي كند به پيش بيني دقيق تر توفان ها، 
انتخاب بهترين مكان براي س��اخت سيل بند و 
پيش بيني تغييرات آب و هوايي در سراسر جهان 
كمك مي كند. به گفته مقامات دولتي، ماشين 
مذكور پيشرفته ترين ابررايانه تخصصي در حوزه 
هواشناس��ي خواهد بود. س��رويس هواشناسي 
انگلي��س در حال حاضر از ابررايانه اي اس��تفاده 
مي كند كه در اواخر ۲0۲۲ عمر استفاده از آن به 
پايان مي رسد. اين ماشين جزو ۵0 رايانه قدرتمند 
جهان اس��ت و حافظه ذخيره آن براي نگهداري 

100 سال فيلم با كيفيت HD كافي است.

چين غول هاي تكنولوژي را 
فراخواند

رويترز| چين از غول هاي تكنولوژي درخواست 
كرد كه با بهره گي��ري از فناوري QR code، به 
رديابي بيماران و مقابله با ويروس كرونا بپردازند. 
به گزارش ايسنا، دولت چين از تمامي شركت ها 
و غول ه��اي تكنولوژي در اين كش��ور همچون 
 )Tencent( و تنس��نت )Alibaba( علي بابا
درخواست كرده است كه با بهره گيري و استفاده از 
فناوري هاي نوين QR code، به رديابي بيماران و 
مبتاليان و همچنين مقابله با ويروس خطرناك و 
كشنده كرونا بپردازند. شركت هاي فعال در حوزه 
فناوري ق��ادر خواهند بود با طراحي تجهيزات و 
امكاناتي كه از سيستم هاي رنگ محور و مبتني بر 
QR code استفاده مي كند، به رديابي مبتاليان 
اين ويروس خطرناك، تشخيص وسايل آلوده و در 

آخر مقابله با آن بپردازند.
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بر اساس اعالم مسووالن، گران فروشي در صدر تخلفات دي ماه قرار گرفت

استارت آپ، قرباني قوانين كهنه

سايه روشن هاي گران فروشي در شهر
گروهبنگاهها|

هر س��ال با نزديك ش��دن به روزهاي پاياني سال و 
آغاز خريدهاي نوروزي مردم؛ پرونده اي ذيل عنوان 
ثبات در قيمت ها و مقابله با گران فروش��ي در فضاي 
رسانه اي و عمومي كشور گشوده مي شود؛ پرونده اي 
كه ب��ا بررس��ي محتواي��ي آن مي ت��وان تصوبري از 
برنامه ريزي هاي كلي دولت براي محافظت از منافع 
اقتصادي و معيشتي مردم به دست آورد. در اين ميان 
افزايش چراغ خاموش قيمت برخي كاالها در آستانه 
س��ال جديد و كاه��ش قدرت خري��د طبقات كمتر 
برخوردار در برخي استان ها باعث بروز نارضايتي هاي 
مردم شده و آنها از مسووالن نظارت كامل و دقيق را 

براي مقابله با گران فروشي را خواستار شده اند .
ديروز مديركل امور حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان، عملكرد تلفن 
124 ستاد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و اپليكيشن )سامانه اطالع رساني قيمت( در دي ماه 
سال 98 را تشريح كرد و گفت: در راستاي نظم دهي و 
انسجام بيشتر به فرايند تنظيم بازار، اصالح نظام توزيع 
و نظارت بر واحدهاي توزيع��ي، توليدي و خدماتي، 
بازرسي هاي مس��تمر توس��ط اكيپ هاي بازرسي و 
نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها 

انجام مي شود.
سيد مجتبي سجادي اعالم كرد: بيشترين تخلفات 
ثبت ش��ده در دي ماه مربوط به گران فروشي و عدم 
درج قيم��ت بوده اس��ت. ب��ه گزارش روز دوش��نبه 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت س��جادي در ادامه 
گفت: در دي ماه 1۰ هزار گش��ت مش��ترك توسط 
س��ازمان تعزي��رات حكومت��ي و ديگر دس��تگاه ها 
انجام ش��ده كه نتيجه آن تش��كيل حدود پنج هزار 
 پرونده تخلف ب��ه ارزش حدود 1۰ ميلي��ارد تومان

 بوده است.
وي ب��ا بيان اينكه به ش��كايت م��ردم در زمينه هاي 
مختلف رسيدگي و پس از بررسي با متخلفان برخورد 
مي شود، افزود: در دي ماه حدود 2۳ هزار فقره شكايت 
مردمي درباره تخلفات صنفي و غيرصنفي از طريق 
تلفن 124 ستاد خبري استان ها دريافت شده است 
كه از اين تعداد ۷1 درصد شكايات مورد رسيدگي قرار 
گرفته است و 29 درصد باقي مانده نيازمند اظهارنظر 
كارشناسي يا استعالم حقوقي از مراجع ذي ربط است.

سجادي تصريح كرد: عمده ترين گزارش هاي مردمي 
در بخش كااليي مربوط به عرضه نان، و ميوه و سبزي 
و در بخش خدمات مربوط به حمل ونقل درون شهري 

و تعمير خودروهاي سبك است.
مديركل ام��ور حقوقي و تعزيرات س��ازمان حمايت 
اظهار داشت: از مجموع شكايات دريافتي، ۶2۵ فقره 

با برآورد ارزش بيش از ي��ك ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
توم��ان منجر به مصالحه و جلب رضايت ش��اكيان و 
تشكيل و ارجاع پرونده اجتناب شده است. وي با بيان 
اينكه تلفن 124 سامانه نظارت بر تخلفات صنفي و غير 
صنفي است، افزود: رسيدگي به همه تخلفات صنفي 
بدون مشاركت مردم امكان پذير نيست و شهروندان 
مي توانند با مراجعه حضوري به ادارات صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها يا تلفن 124 يا مراجعه به سامانه 
اطالع رس��اني قيمت به تنظيم ش��كايت خود اقدام 
كنند . به گفته سجادي، در صورت احراز شكايت در 
قالب قوانين حمايت از حقوق مصرف كنندگان، نظام 
صنفي يا تعزيرات حكومتي، اقدام قانوني و برخورد با 

متخلفان انجام مي شود.
طرح نظارتي شب عيد از ابتداي اسفند شروع مي شود

موعد آغاز نظارت هاي ويژه ايام پاياني سال از چه زماني 
است؟ اين پرسشي است كه اغلب مخاطبان در مواجهه 
با فعاالن رسانه اي مطرح مي كنند. معاون هماهنگي 
نظارت و بازرس��ي اتاق اصناف تهران در پاسخ به اين 
پرسش مي گويد: طرح نظارت و بازرسي اتاق اصناف 
براي ايام پاياني سال از ابتداي اسفندماه آغاز مي شود و 

تا پايان فروردين ماه ادامه خواهد داشت.

حسين دروديان اظهار كرد: اتاق اصناف تهران در طول 
سال نظارت دقيقي بر قيمت و كيفيت كاال در سطح 
خرده فروشي دارد كه اين نظارت ها با افزايش قيمت 
بنزين از س��وي اصناف تشديد شده و همچنان ادامه 
خواهد داشت. معاون هماهنگي نظارت و بازرسي اتاق 
اصناف تهران خاطرنشان كرد: طرح نظارت و بازرسي 
اتاق اصناف براي ايام پاياني سال از ابتداي اسفندماه 
آغاز خواهد شد و تا پايان فروردين ماه ادامه مي يابد و 
در اين مسير از امكانات و همكاري ديگر دستگاه هاي 
مرتبط استفاده مي ش��ود. وي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا اصناف همچون س��ال هاي گذشته با برگزاري 
نمايشگاه هاي فصلي مخالفند؟ گفت: عموما مديران 
صنوف و اتاق اصناف با برگزاري نمايشگاه هاي بهاره 
مخالفند؛ اما بنابر دس��تور مس��ووالن ذي ربط، اتاق 
اصناف در سال جاري نيز نمايش��گاه بهاره را برگزار 
مي كند. دروديان تصريح كرد: اصناف به دليل آنكه در 
ايام پاياني سال، شرايط عرضه و تقاضا رونق خاصي به 
خود مي گيرد و واحدهاي صنفي و توليدي مي توانند 
گردش مالي خود را كه در طي س��ال در ركود بوده، 
تقويت كنن��د، با برگزاري نمايش��گاه هاي فصلي به 

خصوص نمايشگاه هاي بهاره مخالف است.

  از افزاي�ش قيم�ت كااله�اي اساس�ي در 
روزهاي پاياني سال جلوگيري مي شود

فرآيند مقابله با دامنه هاي افزايشي قيمت در استان ها 
چگون��ه محقق مي ش��ود؟ مدير بازرس��ي و نظارت 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در 
پاسخ به اين پرسش با اشاره به تشديد نظارت بر بازار 
در ايام پاياني سال، گفت: از هر گونه افزايش قيمت 
در كاالهاي اساس��ي و مورد ني��از در روزهاي پاياني 
س��ال جلوگيري مي ش��ود. داريوش صفاري اظهار 
كرد: طرح تش��ديد نظارت بر بازار از اول اسفند آغاز 
خواهد شد و عالوه بر گشت هاي مشترك 1۰ اكيپ 
بازرسي كاالهاي هدف را در بازار رصد مي كنند. وي 
خاطرنشان كرد: مرغ، مواد پروتئيني، گوشت، شكر، 
برنج، آجيل و خشكبار، خدمات خودرويي و خدمات 
پس از فروش خ��ودرو، لبنيات، ميوه و پوش��اك از 
كاالهاي اساسي هدف طرح نظارت و بازرسي هستند. 
صف��اري با بيان اينك��ه موجودي ش��كر و تخم مرغ 
استان قابل قبول است، تصريح كرد: با توجه به اينكه 
موجودي اس��تان قابل قبول است، نگراني در زمينه 
افزايش تقاضا وجود ندارد و قيمت ها افزايش نخواهد 
يافت. وي با تأكي��د بر اينكه تخم مرغ در بازا همدان 

بايد به صورت كيلويي عرضه شود، ادامه داد: قيمت 
هر كيلوگرم تخم مرغ در بازار همدان 89۰۰ تومان 
است و هر كيلوگرم ش��كر 4۷۰۰ تومان است. مدير 
بازرسي و نظارت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان در رابطه با افزايش قيمت نان نيز اظهار 
كرد: برنامه هايي براي افزايش قيمت نان وجود دارد 
اما بايد در كارگروه اس��تاني به تصويب برس��د. وي 
عمده تخلف بازار همدان را گران فروش��ي دانست و 
خاطرنشان كرد: عدم درج قيمت روي كاالها باالترين 

تخلف در سطح بازار همدان بوده است.

   افزايش خودسرانه قيمت ها غيرقانوني است
در همين خصوص مديركل تعزيرات حكومتي استان 
قزوين از برگزاري طرح نظارتي ويژه ايام پاياني سال 
خبر مي دهد و مي گويد: افزايش خودس��رانه قيمت  
اقالم در بازار به بهانه افزايش قيمت بنزين يا هر دليل 
ديگري كامال غيرقانوني اس��ت. هوشنگ محمدي 
گراوند با اش��اره به روند نظارت بر ب��ازار اظهار كرد: 
اجراي طرح پيش��گيري و مقابله با گران فروش��ي و 
احتكار در تعزيرات حكومتي اس��تان قزوين درحال 
اجرا است كه از 2۵ آبان ماه كليد خورده و تا يك ماه 

ادامه دارد. 
وي افزود: براس��اس برنامه هاي س��ازمان تعزيرات 
حكومتي در راس��تاي حمايت از اقش��ار آسيب پذير 
در براب��ر اخاللگ��ران اقتص��ادي، نظارت ب��ر توزيع 
كاال و خدم��ات و حمايت از فضاي كس��ب و كار در 
برابر التهاب��ات كاذب نيز طرح پيش��گيري و مقابله 
با گران فروش��ي و احتكار را اج��را مي كند. مديركل 
تعزيرات حكومتي اس��تان قزوين گفت: حضور موثر 
و حداكثري سازمان تعزيرات جهت برخورد قانوني 
با تخلف��ات و عوام��ل اخاللگر در نظم ب��ازار به ويژه 
گران فروشي و احتكار به طور جدي دنبال مي شود و 
به پرونده هاي ارجاعي خارج از نوبت رسيدگي خواهد 
شد. اين مقام مسوول تاكيد كرد: از تمام ظرفيت هاي 
درون و برون سازماني در اين خصوص بهره خواهيم 
برد؛ وظيف��ه ذاتي تعزيرات حكومتي رس��يدگي به 
تخلف��ات اقتصادي در جامعه اعم از گران فروش��ي، 
كم فروشي، احتكار و عرضه خارج از شبكه و رعايت 
نك��ردن قوانين نظام صنفي و اجحافي كه از س��وي 
برخي از صنوف در حق مصرف كننده مي شود، است. 
مديركل تعزيرات حكومتي استان قزوين تصريح كرد: 
افزايش خودس��رانه قيمت  اقالم در بازار در روزهاي 
پاياني س��ال كامال غيرقانوني است و از طرف ما قابل 
پذيرش نيست و گشت هاي مش��ترك ما در صبح و 
عصر در محل حضور دارن��د و نظارت مي كنند و اگر 
موردي ديده شود در اسرع وقت رسيدگي خواهد شد.

اس��تارت آپ ها هم��واره در 
مس��ير رش��د و تعالي خود با 
چالش هاي متع��ددي روبرو 
هس��تند. چالش هايي كه در 
نهايت منجر به فرو پاش��يدن 
كس��ب وكارها در كوتاه مدت 
مي شوند. يكي از چالش هاي 
مهم، موانع و محدوديت هاي 
قانوني و سرعت پايين تغيير 
و تحوالت نظام قانون گذاري 
كشور در حوزه كسب وكارهاي نوپا و استارت آپ ها است. 
استارت آپ هايي با طول عمر يك تا سه سال به شدت با 
اين چالش مواجه هستند به طوري كه نمي دانند از كدام 
ارگان بايد مجوز بگيرند و در راستاي اخذ مجوزهاي الزم 

درگير فرآيندهاي بسيار طوالني و پيچيده مي شوند كه 
موجبات سردرگمي بيشتر آنان را در پي دارد. تا جاييكه 
برخي از آنان پس از طي راهي طوالني متوجه مي شوند 
كه مسير را اشتباه رفته اند و سپس با مشكالت جديد 
ديگري مواجه مي شوند. در بسياري از حوزه ها قوانين و 
مقرراتي وجود دارد كه مدت هاست مورد بازبيني قرار 
نگرفته اند. با توجه به س��رعت باالي تغييرات در حوزه 
فناوري اطالعات الزم است قوانين مربوطه مورد بازبيني 
قرار گرفته و توسط افراد متخصص و آشنا به اين حوزه 
بازنويسي شود تا استارت آپ ها بتوانند با سرعت بيشتري 
گام هاي اوليه را پشت سر بگذارند. قوانين بيمه، ماليات 
و مقررات طاقت فرس��ا و دست و پاگير در راستاي اخذ 
مجوزهاي الزم از زمره اين موارد هستند كه مشكالت 
عديده اي را براي اس��تارت آپ ها به وجود آورده اند، به 

گونه اي كه فارغ التحصيالن دانشگاه، وقتي مي خواهند 
ايده اي را به محصولي تبديل كنند، بايد از سازمان ها و 
دستگاه هاي مختلف اعم از شهرداري، دارايي، بهداشت، 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، ميراث فرهنگي و گردشگري، 
محيط زيس��ت، اماكن، اتحاديه و اصناف مختلف و.... 
مجوزه��اي گوناگوني را دريافت كنن��د، اين در حالي 
است كه اخذ هر كدام از مجوزها همراه با هزينه و زمان 
و پيچيدگي هاي فراوان است. قوانين كهنه و نامتناسب 
مالي��ات و بيمه تامين اجتماعي و دس��تور فيلترينگ 
غيراصولي و خلق الساعه را به مشكالت قبلي بيافزاييد. 
اين مسير آنقدر خسته كننده و مشكل ساز مي شود كه 
كارآفرين از پيگيري طرح و ايده خود صرف نظر مي كند. 
تعطيلي كس��ب وكارها، بيكاري جوان��ان و مهاجرت 
نخبگان از اولين نتايج اين س��ازوكار معيوب است. در 

بسياري از اكوسيس��تم هاي موفق دنيا ساده سازي در 
فرايند ثبت و شروع يك كسب وكار و توسعه آن، به حدي 
است كه سرعت را براي فعاالن استارت آپي بسيار زياد 
مي كند. قوانين موجود پاسخگوي نياز اين حوزه نيست 
و خالهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد، يكي از داليل 
آن اين است كه قوانين موجود به روزرساني نمي شوند. 
هم اكنون ضرورت بااليي در وضع يا اصالح اين قوانين 
وجود دارد ولي متاسفانه برخالف نياز شديد به آن، توجه 
مجلس به اين موضوع در حال حاضر كم اس��ت و اين 
كمبود توجه، ناشي از تعداد كم افراد متخصص و آگاه به 
اين حوزه در مجلس است. ابتدا به امر براي مقررات زدايي 
يا ايجاد قوانين مطلوب نياز است از بازوهاي كارشناسي 
تخصصي در حوزه هاي مرتبط اس��تفاده شود. وظيفه 
نمايندگان مجلس تصويب قوانين است نه تدوين آنها. 

در فرآيند تدوين قوانين بايد از افراد متخصص هر حوزه 
اس��تفاده نمود تا پس از تصويب قانون، مشكالت براي 
كسب وكارهاي نوپا و استارت آپ ها صد چندان نشود. 
لذا با توجه به تحقيقات بعمل آمده در س��طح جهاني، 
آنچه مورد نياز اس��تارت آپ ها در مرحله شروع است، 
توليد و خلق مقررات جديد نيست. بلكه حذف مقررات 
اضافه و تس��هيل فرايند ورود كارآفرينان به ايجاد يك 
كس��ب وكار نوپا اس��ت. در خاتمه بايد گفت، مهم تر از 
آماده سازي زيرساخت هاي فيزيكي، مجلس و دولت 
موظف اند زيرساخت هاي حقوقي مناسب را براي رشد 
و توسعه استارت آپ ها فراهم كنند و ضمنا از دخالت هاي 
غيرضروري دستگاه ها و ادارات زيرمجموعه جلوگيري 
نمايند تا جوانان مستعد و شايس��ته اين سرزمين در 

محيط قانوني مناسب به توليد ارزش بپردازند.

لزوم تشديد نظارت اتاق 
اصناف بر تاالرها

البرز| دادستان عمومي 
و انقالب كرج از تش��ديد 
نظارت بر تاالرها خبر داد 
و گف��ت: از ات��اق اصناف 
مي خواهي��م  اس��تان 
بازرس��ي از تاالره��ا را 
دقيق تر و منظم تر انجام 
دهند و گزارش هاي ماهانه به دادستاني ارايه دهند 
تا در م��وارد لزوم برخورده��اي قانوني با تخلفات 
انجام شود.به گزارش ايلنا، حسن مددي در نشست 
تاالرداران كرج كه در اتاق اصناف استان البرز برگزار 
شد با اش��اره به برنامه هاي دادس��تاني در زمينه 
افزايش نظارت بر فعاليت اين صنف گفت: متاسفانه 
گزارش هاي متعددي از تاالرداران داراي مجوز يا 
فاقد مجوز در كرج دريافت مي شود كه برخي افراد 
رفتارها و اقداماتي انجام مي دهند كه زيبنده مردم 
انقالبي و متدين استان نيست. مددي بخشي از اين 
گزارش ها را مربوط به فعاليت بدون مجوز برخي 
تاالرداران عنوان كرد و گفت: طبق قانون بايد همه 
از صنفي كه در آن مي خواهند فعاليت داشته باشند 
كسب مجوز كنند، فعاليت بدون مجوز غيرقانوني 
ب��وده و مطابق قان��ون مربوط به نظ��ام صنفي با 
متخلفان رفتار خواهد ش��د؛ از اتاق اصناف استان 
مي خواهيم بازرسي از تاالرها را دقيق تر و منظم تر 
انجام دهن��د و گزارش هاي ماهانه به دادس��تاني 
ارايه دهند ت��ا در موارد لزوم برخوردهاي قانوني با 

تخلفات انجام شود. 

اعتراض به قطع درختان بلوار 
اصلي دو گنبدان

كهگيلويهوبويراحمد| 
ش��هروندان دوگنب��دان 
مركز شهرستان گچساران 
نسبت به قطع درختان بلوار 
اصلي ش��هر در كوي سه 
راهي اين شهر گرمسيري 
به خاطر آنچ��ه ديد بهتر 
ستاد تبليغات انتخاباتي يكي از نامزدهاي انتخابات 
مجلس عنوان شده، اعتراض كردند. به گزارش ايرنا 
به گفته برخي از ش��هروندان دوگنبدان ش��هرداري 
اين ش��هر اقدام به قطع درختان در بلوار اصلي كرده 
است و درباره اين اقدام كليپي به اسم »كانديدا با اره 
و تبر آمد« در فضاي مجازي دست به دست مي شود. 
فرماندار گچساران در اين زمينه گفت: قطع درختان 
بدون داشتن مجوز قانوني جرم است و براساس ماده 
هفت قانون حفظ و گسترش فضاي سبز هر گونه قطع 
و جابه جايي درخت بايد در كميس��يوني متشكل از 
نماينده شوراي اس��المي شهر، شهردار و كارشناس 
آش��نا با فضاي سبز مطرح و س��پس با دليل اقدام به 
اصالح و هرس درخت ش��ود. وي بيان كرد: متوليان 
امر در زمينه قطع درختان در نقطه اي خاص در شهر 
دوگنبدان بايد دليل قانع كننده اي داشته باشند در غير 
اين صورت طبق قانون پيگيري و اقدامات الزم در اين 
زمينه به عمل خواهد آمد. در همين خصوص دادستان 
عمومي و انقالب گچساران گفت: براي عوامل و امران 
قطع درختان در يكي از خيابان هاي شهردوگنبدان 

پرونده تشكيل شده است. 

كمك بالعوض به كشاورزان 
اصفهاني آسيب ديده از سيل بهاره
اصفهان| رييس سازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: تاكنون 
تعداد س��ي و يك ه��زار و 
188 پرونده به اعتبار 119 
ميليون و 1۰۵ ه��زار ريال 
كمك بالع��وض به مرحله 
پرداخت رسيده است. مهرداد مرادمند در گفت وگو با 
مهر با اشاره به اينكه در اثر سيل فروردين ماه سال جاري 
حدود هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال خسارت به زيربخش هاي 
كشاورزي استان از جمله اراضي زراعي، باغي، جايگاه هاي 
دام، آبزيان و زيرساخت ها براورد شد، اظهار داشت: عمده 
خس��ارات وارده در شهرستان هاي غرب استان شامل 
فريدونشهر، بوئين مياندشت، سميرم، فريدن و چادگان 
و در بقيه شهرستان ها در ابعاد كمتر ايجاد شد.وي افزود: 
با عنايت به مصوبه هيات وزيران به منظور جبران بخشي 
از خسارات وارده و در اجراي دستورالعمل ابالغي پرداخت 
كمك بالعوض و تس��هيالت قرض الحسنه بانكي به 
خسارت ديدگان، مراحل بازديد و بارگذاري پرونده هاي 
خسارت ديدگان در سامانه س��جاد انجام شد. رييس 
سازمان جهاد كش��اورزي استان اصفهان با بيان اينكه 
تعداد سه هزار و ۶۰۰پ رونده در كميته هاي تخصصي 
شهرستان هاي خسارت ديده تشكيل شده تصريح كرد: 
ميزان خسارات پس از بازديدهاي ميداني، بررسي و تاييد 
در سامانه سجاد ثبت شده كه تعداد سه هزار و 2۳۷پ 
رونده به اعتبار يكصد و بيست و يك ميليون و 1۷1 هزار 

ريال در كارگروه استان تاييد و تعيين تكليف شد.

حذف 9هزار پست سازماني
در شركت هاي آب و فاضالب

مع��اون  مازن�دران| 
برنامه ريزي و امور اقتصادي 
ش��ركت مهندس��ي آب و 
فاض��الب كش��ور گفت: 9 
هزار پست سازماني با ادغام 
شركت هاي آب و فاضالب 
روستايي و شهري در كشور 
حذف مي شود. مسعود خشايي ديروز در مراسم ادغام 
شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي مازندران 
با بيان اينكه تمامي ش��هرهاي مازندران و ۷۷ درصد 
جمعيت روستايي استان از نعمت آب آشاميدني سالم 
بهره  مند هستند، اظهار داش��ت: در ايام قابل توجهي 
از سال، جمعيت موجود در استان افزايش مي يابد در 
حالي كه منابع آب ثابت اس��ت.معاون برنامه ريزي و 
امور اقتصادي شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 
با اش��اره به چالش هاي متعدد فراروي در دو شركت 
آب و فاضالب روستايي و شهري اظهار داشت: طبق 
مطالعات صورت گرفته در بين كش��ورهاي مختلف 
دنيا، هيچ جا تفكيكي بين خدمات شركت هاي اب و 
فاضالب شهري و روستايي وجود ندارد. خشايي با اشاره 
به يكپارچه سازي شركت هاي آب و فاضالب شهري و 
روستايي، استفاده از پتانسيل نيروي انساني توانمند 
در راستاي سياست هاي كالن كشور را از جمله اهداف 
ادغام و يكپارچه س��ازي بيان كرد و گفت: اجراي اين 
طرح مورد اس��تقبال مقام هاي مسوول كشوري قرار 
گرفته است و طبق مصوبه شوراي عالي اداري و هيات 
وزيران، شركت هاي آب و فاضالب يكپارچه شده است. 

افزايش تجهيزات دريايي 
متناسب با رشد بندر شهيد بهشتي
سيستانوبلوچستان| 
بهب��ود  راس��تاي  در 
ش��اخص هاي خدماتي و 
عمراني در استان سيستان 
و بلوچستان در مديركل 
بنادر و دريانوردي سيستان 
و بلوچستان مديركل بنادر 
و دريانوردي سيستان و بلوچستان از احداث ۶ پست 
برق جديد در اراضي بندر شهيد بهشتي چابهار خبر 
داد. بهروز آقايي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران، 
اظهار كرد: بهره مندي از انرژي برق جهت استفاده 
بهينه از تجهيزات استراتژيك، صرفه جويي در مصرف 
سوخت هاي فسيلي، كاهش آلودگي زيست محيطي 
و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز سرمايه گذاران از 
اهداف اجراي اين پروژه اس��ت. او زيربناي اين پروژه 
را ۳ هزار مترمربع اعالم ك��رد و ادامه داد: در اجراي 
اين پروژه 4۰ كيلومتر كابل كشي 2۰ كيلو ولت، 8۵ 
كيلومتر كابل كشي فش��ار ضعيف انجام مي شود و 
جانمايي 11 عدد ترانس برق هزار و ۶۰۰ كيلو ولت و 
۳ عدد ديزل ژنراتور 8۰ كيلو ولت برق اضطراري نيز در 
پروژه پيش بيني و تامين شده است. به گفته مديركل 
بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان، در اين راستا 
با راه اندازي يك پس��ت ب��رق 2۰ كيلو ولت در طرح 
توسعه بندر شهيد بهشتي، زيرساخت هاي استفاده 
از انرژي برق براي تخليه كشتي هاي غالت فراهم و 
براي اولين بار تخليه غالت در اين بندر با بهره گيري از 

انرژي برق انجام شد. 
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خشكسالي به ۱۰۰ هزار هكتار 
از اراضي خسارت زد

گرگان| معاون بهبود توليدات گياهي سازمان 
جهاد كشاورزي گلس��تان گفت: خشكسالي به 
1۰۰هزار هكتار از اراضي كش��اورزي گلس��تان 
خس��ارت زده و براي جبران خسارت به كود نياز 
داريم اما ب��ا كمبود كود مواجهي��م. محمدرضا 
عباسي اظهار كرد: گلستان در اوايل فصل كشت با 
خشكسالي و عدم بارش مواجه بود و حدود 1۰۰ 
هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان بين 1۰ تا 
1۰۰ درصد خسارت ديده اند. وي با اشاره به اينكه 
خسارت 1۰۰ درصدي حدود ۵۰ هزار هكتار تاييد 
شده است، افزود: در سال زراعي جاري ۳۵۵ هزار 
هكتار گندم، ۵8 هزار هكتار كلزا و ۷4 هزار هكتار 
جو، دو هزار و 8۰۰ هكت��ار چغندر، چهار هزار و 
2۰۰هكتار سيب زميني، سه هزار هكتار باقال و دو 
هزار هكتار نخود فرنگي كشت شده است. معاون 
بهبود توليدات گياهي سازمان جهادكشاورزي 
گلستان ادامه داد: قسمت قابل توجهي از اراضي 
خسارت ديده از خشكسالي امسال در نوار شمالي 
استان واقع ش��ده اند و براي جبران اين خسارت 
و كاهش رش��د رويشي نياز اس��ت مصرف كود 
شيميايي نس��بت به ش��رايط نرمال بين 2۵ تا 

۳۰درصد افزايش يابد.

كاهش 35 درصدي بارش ها
در حوضه زاينده رود

اصفهان| استاندار اصفهان در نشست خيريه 
مهر كوثر كه با محوريت مص��رف بهينه آب در 
شركت آب وفاضالب استان اصفهان برگزارشد 
گفت: در س��ال آبي جاري مي��زان بارندگي در 
حوضه آبريز زاينده رود ح��دود ۵1۰ ميلي متر 
بوده كه بيانگر كاه��ش ۳۵ درصدي بارش ها در 
س��ال آبي نرمال اس��ت. رضايي با بيان اينكه در 
حال حاضر حجم ذخيره س��د زاينده رود حدود 
۳۰۳ ميليون مترمكعب است اعالم كرد: تامين 
آب شرب جمعيت استان اصفهان در اولويت قرار 
دارد براين اساس با توجه به اقليم خشك و نيمه 
خشك استان اصفهان از همه بهره برداران انتظار 
مي رود با بهره گيري از تكنولوژي و اس��تفاده از 
روش هاي جايگزين تامين آب، مصرف بهينه آب 

را جدي بگيرند.

برگزاري جلسه هم انديشي
اساتيد ويژه بانوان هيات علمي 
ساري| جلسه هم انديشي اساتيد و اعضاي هيات 
علمي دانش��گاه علوم پزشكي مازندران با حضور 
بانوان هيات علمي دانش��گاه در تاالر قلم س��تاد 
مركزي دانش��گاه برگزار شد .در اين جلسه دكتر 
سيد عباس موسوي رييس دانش��گاه با تبريك 
ده��ه فجر و والدت حضرت فاطم��ه زهرا)س( و 
روز زن با اشاره به اينكه عقب ماندگي هايي كه به 
صورت تاريخي در حوزه زنان بوده در حال حاضر تا 
حدودي جبران شده اضافه كرد: اما خود زنان بايد 
بررسي كنند كه مسير رشد و پيشرفت شان چگونه 
بايد باشد و تهديدها و فرصت ها را شناسايي كنند. 
رييس دانش��گاه با ذكر اين نكته كه چالش هايي 
مثل تكاليف منزل و جامع��ه براي زنان بايد رفع 
شود گفت: در حوزه هاي مختلف دانشگاهي نيز 
اين توقعوجود داردكه از وجود بانوان جهت خدمت 

به جامعه بهره گيري كرده و اقدام مناسب كنيم..

كانال هاي ۲۰ معبر منطقه
۴ تهران مرمت و بهسازي شد

تهران| معاون فني و عمراني شهرداري منطقه 
چهار ته��ران گفت: به منظ��ور هدايت مطلوب 
آب هاي س��طحي، انهار و كانال ه��اي 2۰ معبر 
منطقه مرمت و بهسازي شد. »ميكاييل عليپور« 
افزود: بهسازي و مرمت كانال هاي معابر، به منظور 
جلوگيري از آبگرفتگي در سطح معابر و طغيان 
احتمالي مسيل ها و كانال ها، انجام شده است. وي 
گفت: در اين طرح عمراني و در ش��ش ماهه دوم 
سال جاري، حدود 2 هزار و ۵۰۰ متر طول جدول، 
حدود يك هزار و 1۰۰ متر طول انهار و حدود 4۶۰ 
متر طول كانيو در حدود 12 معبر منطقه احداث 
شد. معاون فني و عمراني شهرداري منطقه چهار 
تهران در ادامه به بهسازي و ترميم دو كانال ابوذر و 
عبادي اشاره كرد و گفت: عمليات تحكيم و ترميم 
سقف و ديواره هاي كانال خاور )عبادي( حد فاصل 
بزرگراه ش��هيد سپهبد حاج قاس��م سليماني تا 
خيابان ساجدي به طول ۳۶۰ متر اجرايي و ورودي 

كانال ابوذر به طول حدود ۷۵ متر بهسازي شد. 

مرگ مشكوك پرندگان 
اين بار در سواحل بندرتركمن

گ�رگان| ريي��س اداره محي��ط زيس��ت 
شهرس��تان هاي تركم��ن و گميش��ان گف��ت: 
نمونه برداري از الشه پرندگان جمع آوري شده از 
سواحل اين شهرستان براي شناسايي علت مرگ 
اين پرندگان انجام ش��د. علي بياني گفت: صبح 
روز دوشنبه الشه 2۵8 پرنده وحشي در ساحل 
بندرتركمن كشف شد كه از اين تعداد 24۷ الشه 
از نوع چنگر ۶ مورد باكالن و ۵ مورد كشيم بوده 
است. علي بياني افزود: الشه ها از عصر ديروز حد 
فاصل اسكله بندرتركمن به سمت كانال چاپاقلي 
مشاهده شده است. بياني با بيان اينكه همه الشه ها 
جمع آوري شده است گفت: پس از جمع آوري اين 
الشه ها، مرگ پرنده ديگري مشاهده نشده است. 
او گغت: يك گروه از دامپزش��كي، از الش��ه هاي 
پرندگان براي كش��ف علت مرگ، نمونه برداري 
كرده است. در هفته هاي اخير مرگ فالمينگو ها 

در خليج ميانكاله خبرساز شده بود.

چهرههاياستاني

محمداحسانمتقي
كارشناسبازار
كسبوكار
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گزارش »تعادل« از داليل قاچاق معكوس دارو و پيشنهاد كارشناسان براي حل اين معضل

وزارت بهداشت  آمار قاچاق معكوس را ندارد
داروهاي وارداتي كه به خارج ايران قاچاق مي شوند 

ريحانه جاويدي|
از 2 سال پيش كه اقتصاد ايران با شوك ارزي روبرو شد 
و با شروع دوباره تحريم هاي امريكا در دام تورم قيمت ها 
افتاد، حوزه دارو به  دليل وابس��تگي شديد به نرخ ارز و 
واردات با چالش هاي جدي مواجه شد. اكنون با وجود 
اينكه مسووالن حوزه بهداشت و درمان بر اين موضوع 
تاكيد مي كنند كه بسياري مشكالت اساسي اين صنعت 
حل شده است اما كارشناسان معتقدند نمي توان گفت 
مشكالت حوزه دارو رفع شده بلكه مدل آن تغيير كرده 
و چالش هاي جديدي براي صنعت توليد دارو ايجاد شده 
است. يكي از اين معضالت تازه آنطور كه فعاالن حوزه 
دارو مي گويند، قاچاق معكوس به خصوص در زمينه 
داروهاي وارداتي اس��ت، موضوعي كه البته مسووالن 
وزارت بهداشت هم آن را تكذيب نكرده و معتقدند اين 
چالش در صنعت دارويي كشور وجود دارد اما نكته اي 
كه ميان اظهارنظرهاي مسووالن و كارشناسان تفاوت 
ايجاد مي كند، اتخاذ تصميم هايي درباره اين موضوع 
اس��ت ، چنانچه دولتي ه��ا ارايه ارز دولت��ي به صنايع 
داروسازي را به عنوان يك يارانه تلقي كرده و معتقدند 
در شرايط فعلي اقتصادي نمي توان آن را كنار گذاشت 
چرا كه س��بب افزايش قيمت دارو مي شود اما در نگاه 
مقابل، كارشناسان صنعت داروس��ازي كشور بر اين 
موضوع تاكيد دارند ك��ه ارز چندنرخي و يارانه دولتي 
با اعطاي ارز 4200 توماني همان عاملي اس��ت كه به 
جاي كم��ك به اين صنعت آن را تضعيف مي كند چرا 
كه پايين بودن نرخ دارو در ايران نسبت به كشورهاي 
منطقه سبب مي شود قاچاق معكوس شكل گرفته كه 
نه تنها دارويي كه با يارانه دولت تامين شده را در شرايط 
تحريم و نياز بازار داخلي از كش��ور خارج مي كند بلكه 
چون صادرات رسمي نيست، ارز آن هم به كشور وارد 
نشده و عمال جز ضرر چيزي براي صنعت دارو و به طور 

كلي اقتصاد كشور ندارد. 

    از نگاه اقتصادي ارز دارو بايد آزاد شود
بر اس��اس آمارهاي اعالم شده از سوي وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي، سال گذشته سه ميليارد و 
۶00 ميليون يورو ارزبري در ح��وزه دارو و تجهيزات 
پزشكي وجود داشت كه امسال اين عدد به سه ميليارد 
يورو مي رس��د، يعني رقمي معادل ۶00 ميليون يورو 
صرفه جويي ارزي در حوزه دارو رخ داده اس��ت اما اين 
رقم درحالي است كه بخشي از توليدات دارويي كشور 
به صورت قاچاق از مرزها خارج شده و ارز مبادله شده 

براي آنها عمال وارد چرخه اقتصادي كشور نمي شود، 
محمدرضا شانه ساز رييس س��ازمان غذا و دارو كشور 
اين موضوع را اصلي ترين چالش صادرات دارو دانسته و 
روز گذشته درباره آن بيان كرد: در حوزه صادرات هنوز 
با چالش هاي عديده اي مواجهيم و اين در حالي است 
كه ميزان خروج غيررسمي دارو از ايران به كشورهاي 
منطقه عدد بسيار بزرگي است. بنابراين ما بايد بتوانيم 
اين عدد را به صادرات رس��مي كشور تبديل كنيم. با 
اين حال كارشناسان حوزه اقتصاد سالمت معتقدند 
سياس��ت هاي دولت در تخصيص ارز دولتي و پايين 
نگه داشتن قيمت دارو بيش از هرچيز ديگري قاچاق 
معكوس را تشديد مي كند. مهدي محمدزاده، رييس 
انجمن اقتصادي داروي كش��ور درباره اين موضوع به 
تعادل گفت: اساسا پايين نگه داشتن قيمت دارو با ابزار 
ارزان فروختن ارز سياست اشتباه و نادرستي است كه نه 
تنها مشكلي ار حل نمي كند بلكه به معضالت مي افزايد. 
در شرايطي كه نرخ ارز براي بسياري از كاالها باال رفته 
اس��ت، چرا بايد براي دارو پايين نگه داشته شود؟  اين 
موضوع سبب مي شود داروي توليد داخل و از آن مهم تر 
داروي واردات��ي در ايران ارزان باش��د و زمينه قاچاق 

معكوس را فراهم كند.
او افزود: اكنون اگر بخواهيم اين وضعيت را تشريح كنيم 
بايد بگوييم ما دارو را از يك كشور اروپايي 100 دالر با 
نرخ ارز 4200 توماني مي خريم بعد اين دارو از كشور 
خارج ش��ده به افغانستان، تركيه و كشورهاي حاشيه 
خليج فارس قاچاق مي ش��ود و با نرخ روز ارز فروخته 
مي شود در چنين شرايطي سود قابل توجهي در ميان 
است كه افراد را وارد اين بازي مي كند، درحالي كه اگر 
مابعدالتفاوت اين دو نرخ كم شود يا ارز دارو تك نرخي 

شود اين معضل حل مي شود.
محمدزاده بيان كرد: در ش��رايط فعل��ي دولت دو راه 
براي سامان دادن به اين وضعيت دارد، نخست اينكه 
سيس��تم توزيع دارو را هوشمند كند تا مسير تجويز، 
خريد و مصرف آن مشخص باشد يا اينكه نرخ ارز دارو 
را آزاد كند اما اگر راه حل دوم اتخاذ شود، قيمت دارو تا 
80 درصد گران مي شود كه البته براي آن هم راه حل 
وجود دارد از اين طريق كه دولت يارانه اي كه اكنون به 
شركت هاي دارويي مي دهد را به بيمه تخصيص دهد. 
اكنون 70 درصد قيم��ت دارو را بيمه پرداخت كرده و 
مابقي سهم بيمار است حاال با حمايت از بيمه اين رقم 
را به 90 درصد سهم بيمه و 10 درصد سهم بيمار تغيير 
دهند. به طور خالصه اينكه از نگاه اقتصادي حذف ارز 

يارانه اي از دارو راه حل مناسبي براي برون رفت از وضع 
موجود اس��ت اما از نگاه اجتماعي اين موضوع چندان 
جالب نيست و براي آنكه از نظر اجتماعي هم به شرايط 
مناس��ب برس��يم بايد نظام كنترل مصرف در شبكه 

دارويي را پياده كنيم.

    پيشنهاد به دولت براي مقابله با قاچاق دارو
رييس انجمن اقتصادي داروي كشور با ارايه پيشنهادي به 
دولت درباره كنترل نظام مصرف براي جلوگيري از قاچاق 
داروه��اي باارزش بيان كرد: بايد توجه كنيم دارويي كه به 
كش��ورهاي ديگر قاچاق مي شود، داروهاي معمولي مثل 
قرص سرماخوردگي يا اس��تامينوفن نيست بلكه داروي 
گران قيمت يا همان داروي بيماري هاي خاص است اما اين 
موضوع به راحتي قابل كنترل است، چرا كه تعداد بيماران 
خاص در كش��ور رقم مش��خص دارد و دولت مي تواند از 
داروخانه ها درخواست كند كپي نسخه تجويزشده از سوي 
پزشك را به وزارتخانه ارسال كنند، دقيقا سيستمي مشابه 

سيستم توزيع مورفين در بيمارستان ها، در چنين شرايطي 
معلوم است چه دارويي از سوي چه كسي تجويز و توسط 
چه كس��ي از چه داروخانه اي تهيه شده است بنابراين اگر 
تخلفي صورت گرفته باشد از س��وي يكي از اين سه راس 
توزيع و مصرف رخ داده و به راحتي قابل كنترل است. اگر 
تعداد بيشتر از آمار بيماران خاص باشد به اين معني است 
كه يا نسخه سازي شده يا پرونده بيمار جعلي است. عالوه بر 
آن به عنوان گزينه ديگر دولت بايد در شبكه توزيع، داروهاي 
خاص را با حواله به داروخانه تحويل دهد كه مانعي بر سر راه 
تخلف احتمالي ايجاد شود.  به گفته محمدزاده داروهايي كه 
قاچاق مي شود از نظر حجمي زياد نيست يعني اثر اقتصادي 
آن در كشور چندان قابل توجه نيست اما اثر اجتماعي آن 
است كه اين معضل را مهم كرده و دولت بايد فكري براي آن 
بكند چرا كه داروي بيماران خاص است كه قاچاق مي شود.

رييس انجمن اقتصادي داروي كشور درباره اظهارنظر رييس 
س��ازمان غذا و دارو مبني بر اضافه كردن ميزان داروهايي 
كه به صورت غيررس��مي از كش��ور خارج مي شود به آمار 

رسمي صادرات بيان كرد: اظهارنظر آقاي شانه ساز مربوط 
به داروهاي توليد داخل است كه اگر بخواهيم اين رقم را به 
صادرات رسمي كشور اضاف كنيم خيلي هم اتفاق خوبي 
است، براي قاچاقچي انگيزه ايجاد كنيم كه دارو را قانوني 
تهيه كرده و در خارج از كشور بفروشد و از اين طريق ارزآوري 
داشته باشيم اما مشكل اصلي ما براي صادرات غيررسمي يا 
همان قاچاق، داروهاي وارداتي است. قاچاق معكوس دارو در 
حالي است كه  غالمحسين مهرعليان مديركل امور داروي 
سازمان غذا و دارو درباره آمار قاچاق دارو از ايران به »تعادل« 
گفت: سازمان غذا و دارو هيچ امار رسمي از ميزان داروهاي 
قاچاق معكوس ندارد و مسوول ارايه آمار درباره اين موضوع 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز است كه آمار  آن ستاد محرمانه 
بوده و حتي به وزارت بهداشت هم اعالم نمي شود. اظهارات 
مهرعليان درحالي است كه  علي ربيعي سخنگوي دولت آبان 
امسال گفته بود  طبق برآوردها آمار قاچاق معكوس دارو  
حدود 8 درصد كل بازار دارويي كشور است. با اين وجود مهر 

عليان اين آمار را تاييد نكرد.

 سال سخت اقتصادي  را پشت سر گذاشتيم
وزير بهداش��ت با بيان اينكه امسال سخت ترين سال 
اقتصادي پس از انقالب بود، در عين حال با اش��اره به 
توليدات علمي در حوزه دارو، گفت: امسال 2۵ درصد 
واردات دارو را كاهش داديم كه منجر به صرفه جويي 

۶00 ميليون يورويي شد.
سعيد نمكي گفت: امس��ال سال بسيار سختي از نظر 
اقتصادي پيش روي ما بود؛ يعني س��خت ترين سال 
اقتص��ادي پس از انق��الب. بنده زماني ك��ه به وزارت 
بهداشت آمدم به مردم قول دادم كه نخواهم گذاشت 
مشكلي براي تامين دارو براي آنها به وجود ايد و امسال 
علي رغم سختي هاي موجود توانستيم اوضاع تقريبا قابل 

قبولي داشته باشيم.
وزير بهداشت ادامه داد: اوضاع مان در حال حاضر نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل بسيار بهبود يافته است؛ به 
شكلي كه بيش��ترين بها را به توليدات علمي داديم و 
2۵ درص��د واردات دارو را كاه��ش داديم كه منجر به 
صرفه جويي ۶00 ميليون يورويي شد. نمكي ادامه داد: 
سال گذشته س��ه ميليارد و ۶00 ميليون يورو ارزبري 
در حوزه دارو و تجهيزات پزش��كي داشتيم كه امسال 
اين عدد به سه ميليارد يورو خواهد رسيد كه نمايانگر 
صرفه جويي هاي ارزي ما اس��ت. در همين زمينه 20 
درصد حاشيه امن بيشتر براي ذخيره دارو ايجاد كرديم 
و هزينه هاي قيمت تمام شده نسبت به سال گذشته با 

افزايش روبرو بود.
او با اشاره به اينكه توانمندي هاي كشور در زمينه توليد 
دارو و تجهيزات به باالترين حد خود رسيده است، اظهار 
كرد: اين توانمندي ها را متوجه تمام نقاط كشور حتي 

محروم ترين نقاط مي بينم. وزير بهداشت افزود: امسال 
در س��ازمان غذا و دارو كه يكي از تشكيالت منسجم 
كشور است كاري كرديم كه توليد كنندگان كمترين 
مشكل را داشته باشند. گرچه همواره گاليه هايي وجود 
دارد، اما تالشمان نسبت به گذشته دو چندان شد. در 
گذشته مانند امروز بروكراسي هاي قوي وجود داشت 
اما نه براي همه، من پرونده هايي را مي ديدم كه برخي 
داروي توليدي شان را بدون گذران كارآزمايي باليني 

به بازار وارد كرده بودند.
نمكي با اش��اره به اينكه حتي ب��ه يك مورد تبعيض و 
تخلف در حوزه توليد دارو و تجهيزات رسيدگي مي كند، 

در عين حال بر لزوم حمايت از توليدات ش��ركت هاي 
دانش بنيان تاكيد كرد و گفت: در هيچ دوره اي وزيري 
نبوده كه به دانشگاه هاي علوم پزشكي بگويد حق نداريد 
اگر محصولي ايراني توليد مي شود، مشابه خارجي آن را 
وارد كنيد. در همين زمينه براي اينكه حمايت خود را از 
اين عزيزان نشان دهيم 10 دستگاه راديوتراپي را پيش 
خريد كرديم. همچنين حدود 1100 دستگاه دياليز نيز 

پيش خريد شد. اينها از سياست هاي جديد ما است.
وزي��ر بهداش��ت تاكي��د كرد: م��ن اج��ازه نمي دهم 
توانمندي هاي كش��ور لگدمال بولدوزر واردات شود 
البته اين سخن به آن معنا نيست كه حاضريم حتي به 

قيمت جان بيماران درب هاي واردات را ببنديم. بلكه 
در مواردي كه س��المت مردم در ميان باش��د واردات 
نيز صورت خواهد گرف��ت. به عنوان مثال در دوره اوج 
آنفلوآن��زاي H1N1 اجازه واردات دارو را دادم تا مردم 

در رنج نباشند.
وي با تاكيد بر لزوم ياري كردن توليد كنندگان گفت: 
امسال انحصار را در توليد دارو و تجهيزات شكستيم و 
اجازه نداديم كه سازمان غذا و دارو تحت تاثير جرياني 
خ��اص قرار گيرد. كس��اني كه توانمن��دي الزم براي 
توليدات را داش��تند بايد بتوانند به عرصه توليد ورود 
كنند. نمكي اظه��ار كرد: هنگام ورود م��ن به وزارت 
بهداش��ت موضوع كمبود مواد اوليه در كارخانه هاي 
دارويي يك مش��كل حاد بود، اما امروزه بين ۳ تا 8 ماه 
حداقل زماني است كه كارخانه ها ذخيره مناسب دارند.

    مشخص شدن خطاهاي سامانه تي تك
وي در بخش ديگر س��خنان خود با انتقاد از عملكرد 
ناقص سامانه اطالع رساني تي تك گفت: حتي من به 
عنوان وزير بهداشت نيز توانايي دسترسي به برخي از 
آمار و اطالعات بسيار ريز را نداشتم. اما امروز با اقدامات 
گسترده اي كه بر روي اين سامانه انجام شده است تمام 

خطاهاي سيستم را يافته ايم.
او افزود: در گذش��ته هاي دور و پيش از انقالب توانايي 
توليد 2۵ درصد از داروها را داخل كش��ور داش��تيم. 
اين توانايي امروز به مرز 97 درصد رسيده است. البته 
هنگامي كه شروع به خودكفايي كرديم خود صنعت 
داروس��ازي جور خودش را كش��يد تا به مراحل باالتر 

صعود كنند. وي همچنين به يكي از گاليه هاي دست 
اندركاران توليد تجهيزات پزشكي اشاره كرد و گفت: 
مدتي پيش از آن جايي كه به دنبال ورود داروي تاريخ 
مصرف گذشته به اتاق عمل، بيماري دچار مشكل شده 
بود، آيين نامه اي را تصويب كرديم كه داروساز داروخانه 
بيمارستان بايد تاييد كننده اصالت ملزومات و داروهاي 
مصرفي بيمارستاني به ويژه در اتاق عمل باشد تا خداي 
نكرده بيماري به علت استفاده از داروي تاريخ مصرف 
گذشته دچار مشكل نش��ود. پس از اين آيين نامه اين 
برداشت به وجود آمد كه داروس��ازان حق دخالت در 
امور تجهيزات فني را دارند كه اين موضوع سوءتفاهمي 
بيش نيست و اين نويد را به شما مي دهم كه به دنبال 
تعريف مرزبندي هاي دقيقي ب��راي حوزه تجهيزات 

پزشكي هستيم.
وزير بهداشت همچنين در حاشيه اين مراسم با حضور 
در جمع خبرنگاران، با اشاره به انتخابات مجلس پيش 
رو، گفت: همانطور كه مق��ام معظم رهبري فرمودند 
م��ا صن��دوق راي را پش��توانه وجاهت و نظ��ام مردم 
س��االري ديني خودمان مي دانيم و بنده هم به عنوان 
خدمتگذاري كوچك از مردم مي خواهم مش��اركت 
خوبي داشته باشند تا پيامي را به بيرون به كساني كه 
ما را در محاصره قرار مي دهند، بفرستيم كه ما همواره 

مملكت و نظام مقدس خود را حمايت خواهيم كرد.
او در مورد آخرين وضعيت دانشجويان بازگشته از چين 
در پاسخ به سوال ايسنا گفت: تاكنون هيچ مورد مثبتي 
در كشور نداشتيم و دانشجويان نيز از امروز مي توانستند 

به آغوش خانواده هايشان باز گردند.
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 صدور گواهي سالمت
براي دانشجويان بازگشته از چين 
رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداشت از صدور گواهي سالمت براي همه ۵7نفر 
دانشجوي ايراني بازگش��ته از ووهان چين كه در 
قرنطينه كرونا به س��ر مي برند، خبر داد.كيانوش 
جهانپور با اشاره به اينكه امروز، سه شنبه، 14روز 
قرنطينه دانشجويان ايراني بازگش��ته از ووهان 
چين به پايان مي رس��د، گفت: خوشبختانه تمام 
اين ۵7 نفر در سالمت كامل به سر مي برند و فردا 
با پايان مدت قرنطينه، به آغوش خانواده هايشان 
بازمي گردند.او با اشاره به روند مراقبت از هموطنان 
و دانش��جويان مقي��م وووهان كه ط��ي پروازي 
اختصاصي به كشور بازگش��ته و به مدت 10 روز 
در هتلي اطراف تهران در قرنطينه بودند نيز گفت: 
در تم��ام روزه��اي قرنطينه تمام اي��ن ۵7 نفر از 
هموطنان مان روزانه دو مرتبه توسط تيم پزشكي 
مورد معاينه قرار مي گرفتند و آزمايش PCR هم 
از اين عزيزان انجام ش��د. در نهايت نيز با توجه به 
نرمال بودن جواب آزمايش��ات كرون��ا ويروس و 
همچنين عاليم عمومي مطلوب و حال عمومي 
مناسب، امروز گواهي س��المت همه آنها صادر و 
تحويل آنها خواهد شد. جهانپور با تاكيد بر اينكه 
حال عمومي اين هموطنان مان مطلوب و مناسب 
است، گفت: تا سه شنبه همه اين ۵7 نفر به آغوش 

گرم خانواده هايشان باز مي گردند.

حاجي ميرزايي:
ايده ها را نابود نكنيد

وزير آموزش  و پرورش اظهار كرد: هرچه زمينه تعامل 
دانش آموزان را با خانواده و محيط پيرامون بيشتر كنيم 
تجربه فضاي واقعي تر را براي كودكان فراهم مي كنيم.

محسن حاجي ميرزايي بابيان اينكه براي انسان هاي 
انديشمند و خالق بهترين مجال، عرصه مشكالت است 
چراكه بروز و ظهور استعدادها و توانمندي ها را ممكن 
مي سازد، اظهار كرد: عرصه هنرنمايي و توانمندي ما 
در حل مساله است و در معيارهاي حكمراني شايسته 
گفته مي شود كه حكمراني خوب بر اساس حل مسائل 
جامعه است اما در فرهنگ ما انتقال و حمل مشكالت 
شايع شده اس��ت و معتقدم با حذف »ميم« در واژه 
حمل به حل مس��ائل بپردازيم بنابراين بايد مسائل 
را باهم حل كنيم و در حل مس��ائل به انديش��ه شما 
نيازمنديم چراكه از اينجا بايد جرقه هايي ايجاد شود تا 
ما انرژي بگذاريم و به سمت حل كردن مسائل پيش 
برويم.او تأكيد كرد: ايده ها را نابود نكنيد و براي مراقبت 
از ايده ها بايد تمام واقعيت ها را ديد و بايد ببينيم چگونه 
مي توان از نداش��ته هاي موجود داشته خلق كنيم و 
افرادي كه اين كار را مي كنند و گام بزرگ برمي دارند 
خالق و نوآور هس��تند. وزيرآموزش وپرورش بابيان 
اينكه يك ايده را به انتها و به نتيجه برس��انيد، گفت: 
امروز نيازمند شناسايي نقاطي هستيم كه بايد به آن 
رسيدگي شود چراكه نگرش معطوف به يك نتيجه 
روشن، انرژي بخش است.حاجي ميرزايي با اشاره به 
طرح خواندن با خانواده، اظهاركرد: هرچه زمينه تعامل 
دانش آموزان را با خانواده و محيط پيرامون بيشتر كنيم 

تجربه فضاي واقعي تر را براي آنان فراهم كرده ايم.

تراكم نيروي پزشك در آينده 
نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه ايران با 
كمبود پزشك مواجه نيست، تاكيدكرد كه بر اساس 
تعداد دانشجويان پزشكي مشغول به تحصيل در 
دانش��گاه هاي داخلي و خارجي در آينده حتي با 

تراكم پزشك نيز مواجه خواهيم شد.
محمدجواد جمالي نوبندگاني با رد صحت انتشار 
اخباري مبني بر اينكه كمبود پزش��ك در كشور 
بحران آفرين شده است، گفت: ما با بحران كمبود 
پزشك روبرو نيستيم، اما با مشكل عدم مديريت 
صحيح در توزيع پزشكان در سطح كشور مواجه 
هس��تيم.نماينده مردم فس��ا در مجلس شوراي 
اس��المي ادامه داد: از چندين دهه قبل پزشكان 
با اجب��ار براي گذراندن طرح ب��ه مناطق محروم 
فرستاده مي ش��وند و به دليل وضعيت نامناسب 
آن مناطق خانواده هاي خود را در مراكز استان ها 
س��اكن مي كنند، به همين دلي��ل مترصد اين 
هس��تند كه بالفاصله بعد از اتمام طرح به مراكز 
اس��تان ها برگردند و با خريد مطب يا سهميه اي 
از بيمارستان هاي خصوصي امرار معاش كنند.او 
اظهار كرد: بسياري از پزشكان هم برغم برخورداري 
از شماره نظام پزشكي به امورات ديگر مي پردازند، 
از سوي ديگر تعدادي از دانشجويان پزشكي نيز 
در چين، روسيه، مجارستان و ارمنستان تحصيل 
مي كنند و سعي دارند بعد از اتمام تحصيالتشان به 
سرعت به ايران برگردند، بنابراين در آينده نزديك 

با تراكم پزشك مواجه خواهيم بود. 
جمالي نوبندگاني تاكيد ك��رد: هم اكنون يكي از 
مشكالت كشور در حوزه س��المت اين است كه 
حتي روستاهايي كه كمتر از ۵0 خانوار جمعيت 
دارند نيز متقاضي استقرار پزشك هستند و اين در 
حالي است كه مي توان تعدادي از اين روستاها را با 
يكديگر تجميع كرده و از هدررفت منابع جلوگيري 
كرد. او به خانه ملت گفت: ما و مس��ووالن وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي در نشست 
كميسيون بهداشت و درمان در مخالفت با طرح 
افزايش دو برابري دانش��جويان پزشكي اينگونه 
استدالل كرديم كه تعداد پزشكان بايد با توجه به 
استانداردي كه به ازاي تخت هاي آموزشي، اساتيد و 
دانشگاه ها تعيين شده باشد، ضمن اينكه الزم است 
از مهارت و تجربه كافي برخوردار باشند، در غير اين 
صورت افزايش تعداد پزشكان آسيب رسان خواهد 
بود. جمالي نوبندگاني اظهار كرد: مشكل كنوني 
در حوزه تامين پزشك به عدم اجراي طرح پزشك 
خانواده برمي گردد، چرا كه بر اساس اين طرح حتي 
در كشورهاي توسعه يافته نيز شهرها قطب بندي 
شده و بر اساس تجهيزات تشخيصي، بيماران را به 

اين مراكز ارجاع مي دهند.

انتظارات محيط زيستي از نامزدهاي مجلس يازدهمبامدژ را به دامگاه بدل كردند
يك فعال محيط زيس��ت مي گويد كارشناس��ان محيط زيس��ت 
خوزس��تان در سرش��ماري پرندگان مهاجر آمار پرندگان موجود 
در آبگيرهاي مصنوعي دام ها و محميه ها را به تاالب بامدژ نسبت 

مي دهند.
رضا نيك فلك كارش��ناس و فعال محيط زيست در اين باره گفت: 
تاالب بامدژ با وس��عتي معادل 4 هزار هكتار در شمال شهر اهواز 
ق��رار دارد. اين تاالب يك��ي از مهم ترين نقاط زمس��تان گذراني 
پرندگان مهاجر در اس��تان خوزستان اس��ت كه در فهرست 10۵ 
منطقه مهم پرندگان ايران ثبت ش��ده است. متأسفانه اين تاالب 
با دارا ب��ودن ارزش هاي فراوان زيس��تي مانند ديگ��ر تاالب هاي 
استان خوزستان، پاسگاه محيط باني فعال است و اين خود عاملي 
اس��ت تا متخلفان با خي��ال راحت به زمين خواري و نسل كش��ي 
پرندگان مهاجر در محميه هاي )دامگاه( بزرگ و پر تعداد حاشيه 
اين ت��االب بپردازند. نيك فلك افزود: در زمين هاي تصرف ش��ده 
اطراف تاالب بامدژ محميه هاي متعددي س��اخته شده و ساليان 
زيادي است كه در س��كوت و ناكارآمدي سازمان متولي )سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت( پرندگان مهاجر در اين آبگيرها سالخي 
مي ش��وند. محميه ها آبگيرهاي انسان ساختي هستند كه توسط 
عده اي سودجو ساخته و قرق مي شود تا امنيت ظاهري براي جذب 
حداكثري پرندگان مهاجر در اين آبگيرها فراهم شود.او توضيح داد: 

اين آبگيرهاي غيرقانوني و انسان ساخت مكاني براي كشتار وسيع 
پرندگان مهاجر است. پرندگان مهاجر طبق عادت و روال هرساله 
با شروع فصل پاييز به تاالب بامدژ آمده و در اين آبگيرهاي به ظاهر 
امن فرود مي آيند بي خبر از آنكه اين آبگيرهاي انسان ساخت مكان 
مناس��بي براي اقامت آنها نيس��ت. پرندگان زماني به اين مهم پي 
مي برند كه تور صياد بر سرش��ان فرود آمده و س��رها يكي يكي در 
جلوي چشم يكديگر بريده مي شود و بر روي سيني فروشندگان در 
مقابل ديدگان همه از جمله سازمان متولي در بازارهاي شهر اهواز 
و… به فروش مي رسند. اين كارشناس محيط زيست اعالم كرد: 
نبود حفاظت و امنيت درون تاالب بامدژ به حدي وخيم و تأسف آور 
است كه كارشناسان اداره كل محيط زيست استان خوزستان در 
زمان سرش��ماري پرندگان مهاجر، با هماهنگي محميه داران، در 
اين آبگيرهاي مصنوعي اقدام به سرش��ماري پرندگان مي كنند و 
آمار حاصل از سرش��ماري پرندگان در محميه ها را به تاالب بامدژ 
ارتباط مي دهند؛ الزم به ذكر است كه بسياري از اين محميه ها در 
محدوده حفاظت شده تاالب بامدژ با زمين خواري احداث شده اند.

او در پايان تاكيد كرد: عالوه بر نسل كشي گستره پرندگان مهاجر 
در تاالب بامدژ، تعداد پرشمار شكارچيان مسلح در اطراف و درون 
اين تاالب كه با خيالي راحت به ش��كار گونه هاي جانوري مهم و با 
ارزش اين تاالب مي پردازند از ديگر مشكالت تاالب بامدژ است. 

يك كارش��ناس محيط زيس��ت گفت: نامزدهاي انتخابات مجلس 
يازدهم از زمان تبليغات انتخاباتي مسائل زيست محيطي را رعايت و 

كاغذ كمتري مصرف كنند و آلودگي صوتي ايجاد نكنند.
محمد حسين بازگير در آستانه انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي 
اسالمي اظهاركرد: فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي مجلس يازدهم 
همراه با توليد زباله و پسماند نباشد و باعث آزار و اذيت مردم، طبيعت 

و محيط زيست نشود.
او افزود: در تفكرات نمايندگان مجلس يازدهم الزم است جايي براي 
تنوع زيستي، گونه هاي جانوري و خزانه هاي ژنتيكي كشور، زحمات 
محيط بانان و كارشناسان محيط زيست همچنين خاك، آب، هوا، 
پس��ماند و واردات سم و كودهاي كش��اورزي غير سازگار با محيط 
زيست وجود داشته باشند. اين كارشناس محيط زيست با اشاره به 
اينكه نمايندگان مجلس بايد توسعه را به معناي واقعي و همان گونه 
كه در دنيا پذيرفته ش��ده است، دنبال كنند، گفت: نمايندگان بايد 
توس��عه اي را دنبال كنند كه عالوه بر ابعاد اجتماعي و اقتصادي و... 
يك بعد و ركن آن مس��ائل محيط زيست باش��د؛ يعني بايد توسعه 

پايدار را دنبال كنند.
بازگي��ر همچنين اظهار كرد: نماينده اي كه ب��ه صورت حوزه اي به 
مسائل توسعه اي كشور فكر كند و صرفا به دنبال كارهاي زودبازده و 
شعاري باشد نمي تواند به توسعه كشور كمكي كند. وي در ادامه به 

ايسنا گفت: انتظاري كه ما به عنوان جامعه محيط زيستي هميشه 
از نمايندگان مجلس داريم اين اس��ت كه در كنار تمام كارهايي كه 
دنبال مي كنند اين بعد از توسعه يعني محيط زيست و زيرساخت هاي 
كش��ور را نيز در نظر گيرند چون اگر هوا، آب، خاك و تنوع زيستي 
كه به عنوان يك ثروت بالقوه  در اختيار تمام بخش هاي كشور قرار 
دارد، آس��يب ببينند، نمي توانيم انتظار داشته  باشيم كه آرمان ها و 
شعارهاي زيبايشان محقق شود. اين كارشناس محيط زيست با اشاره 
به اينكه نمايندگان مجلس بايد دغدغه مساله آب را داشته باشند، 
گفت: ديده ام كه نامزدهاي انتخابات مجلس يازدهم در تبليغ هاي 
خ��ود درباره انتقال آب از نقطه اي به نقط��ه اي ديگر و صنايع  آب بر 
ش��عار مي دهند اين در حالي است كه راه اندازي اين صنايع مغاير با 

برنامه هاي آمايش سرزمين است.
او با بيان اينكه بس��ياري از قوانين زيست محيطي كه از آنها پيروي 
مي كنيم قبال توسط نمايندگان مجلس تصويب شده است،  اظهار 
كرد: اكنون الزم است كه نمايندگان برحسن اجراي قوانين تصويب 
ش��ده نظارت داشته باش��ند و كمك كنند تا اين قوانين بيشتر و به 
روزتر ش��وند و ارتقا پيدا كنند. بازگير در پايان گفت: اميد است كه 
مردم پاي صندوق هاي راي به نامزدهايي كه طرفداران واقعي توسعه 
پايدار هستند، مردم و كشور را دوست دارند و ضرورت هاي توسعه 

را مي شناسند، راي دهند.
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ركود غيرتورمي بازار مسكن ادامه دارد 

تقويت رشد معامالت ملك در بهمن 98
راه وشهرسازي| زهره عالمي|

 گزارش هاي ميداني از تحوالت بازار مس��كن پايتخت، 
حكايت از افزايش مراجعات به دفاتر مشاور امالك و رشد 
حجم معامالت در هفته هاي پاياني سال دارد، البته حضور 
متقاضيان مصرفي بيش از همه در مناطق جنوبي شهر 
پررنگ است و در نيمه شمالي و مناطق لوكس، بازار رنگ 

و بوي آخرسال را ندارد.
همه ساله و در آستانه سال نو، بازار مسكن شاهد جنب و 
جوش خريداران مصرفي است؛ موضوعي كه در سال جاري 
به دليل باالبودن قيمت ها در ابعاد كوچك تري در حال رخ 
دادن است و بيش از همه واحدهاي مسكوني كوچك متراژ 
را شامل مي شود، از ارديبهشت سال گذشته قيمت ها در 
بازار مسكن رشد چشمگيري داشت و تا بهمن ماه سال 
جاري هم اين افزايش قيمت با وجود نوس��ان هاي بسيار 
همچنان ادامه دارد و پيش بيني مي شود كه در اسفند هم 
اين رشد قيمت ها ادامه داشته باشد. اگرچه انتظار مي رود 
كه اين افزايش، جهشي نباشد چون بازار كشش رشد قابل 

مالحظه قيمت ها را ندارد.
براس��اس آمار و همچنين اظهارات نايب رييس اتحاديه 
مشاوران امالك تهران، قيمت ها در بازار مسكن طي سال 
جاري نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدي را تجربه 
كرده و واحدي كه درسال 97 يك ميليارد بوده در سال 98 
به دو ميليارد رسيده است، همين موضوع موجب شده كه 
ديگر بازار توان افزايش قيمت چشمگيري را نداشته باشد. 
ضمن اينكه توان مالي خريداران هم به شدت كاهش يافته 
و موجب شده كه الگوي خريد تا حدودي تغيير كند و از 
سمت واحدهاي نوس��از به سمت واحدهاي با عمربناي 
باالتر و كوچك تر حركت كند. در اين ميان، گزارش بانك 
مركزي از تحوالت بازار مسكن در 10 ماهه نخست سال 
جاري حاكي از رشد 66 درصدي متوسط قيمت خريد هر 

متر مربع آپارتمان در مدت ياد شده بوده است.
در اين شرايط حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران 
امالك تهران در گفت وگو با »تعادل« اظهار مي كند: رشد 
قيمت ها طي دوسال گذشته بسيار باال بوده و مردم هنوز 
نتوانس��ته اند توان مالي خود را با شرايط كنوني تطبيق 
دهند.او ادامه مي دهد: تورم همچنان وجود دارد و ممكن 
اس��ت قيمت ها در ماه هاي آتي هم افزايش يابد اما تاثير 
آن بر بازار خريد و فروش مسكن، چشمگير نخواهد بود. 
البته در حوزه اجاره بها، اين تورم موثرخواهد بود.عقبايي 
تصريح مي كند: دولت بايد برنامه دقيقي براي كنترل بازار 
اجاره بها داشته باشد و تسهيالت مربوط به مستاجران را 

در سال آينده اجرايي كند. ضمن اينكه حقوق كارمندان و 
كارگران در سال آتي به اندازه اي تعيين شود كه متناسب 
با رشد اجاره بها باش��د و مالكان هم اين موضوع را درنظر 
داشته باشند كه رشد كرايه نبايد مطابق با نرخ تورم باشد.

   رشد 15 درصدي معامالت در بهمن ماه
حجم معامالت مسكن در ش��هر تهران از مهر ماه و پس 
از يك وقفه، روندي افزايش��ي ياف��ت، به گونه اي كه طي 
ماه هاي مهر، آبان، آذر به ترتيب ش��اهد رشد 22، 19.5و 
134.7 درصدي آن نسبت به ماه قبل بوديم. اين شاخص 
در دي ماه كمي از س��رعت خود را از دست داد و به 12.1 
درصد رسيد. از آنجا كه هرساله حجم معامالت در بهمن 
ماه نسبت به دي ماه افزايش مي يابد، به نظر مي رسد، حجم 
معامالت ملك در بهمن رشد بيشتري را نسبت به دي ماه 
تجربه كرده است. به گفته نايب رييس اتحاديه مشاوران 
امالك، حجم معامالت در بهمن ماه نسبت به ماه قبل 15 

درصد رشد داشته است.
او مي افزايد: معامالت در بهمن ماه نسبت به دي ماه رشد كرد 
اما نمي توان انتظار داشت كه اين رشد در ماه هاي آتي ادامه 
يابد چون افزايش حجم قراردادها تا نيمه اول اسفند ادامه 
 مي يابد و پس از آن روندي نزولي را طي مي كند.به گفته 
نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران، اين امكان 
وجود دارد كه در دوره رونق بازار مس��كن،  دريك ماه هم 
حجم معامالت و هم قيمت ها روندي نزولي داشته باشند و 
در دوره ركود هم با ماه هايي مواجه شويم كه هم قيمت ها 

و تعداد قراردادها افزايش يابند.

   تداوم ركود غيرتورمي بازار مسكن 
ماه هاست كه بازار مسكن در ركود غيرتورمي به سر مي برد 
و عقبايي معتقد است كه اين شرايط در ماه هاي آتي هم 
ادامه مي يابد. او  اظهار مي كند: پيش بيني مي ش��ود كه 
بازار مسكن تا تابستان سال آينده، خريد و فروش با ركود 
غيرتورمي مواجه است چون افزايش قيمت ها به اندازه اي 
بوده كه بازار كشش جهش دوباره قيمت ها را ندارد.عقبايي 
اضافه مي كند: درواقع خريداران مصرفي به دليل نگراني 
از افزايش نرخ تورم در سال آينده، اقدام به خريد مسكن 
در ماه هاي پاياني سال مي كنند. البته تعداد اين متقاضيان 
چندان زياد نيست كه قابل توجه باشد اما حجم معامالت 
در بهمن ماه نس��بت به ماه قبل، حداقل 15 درصد رشد 
داشته است. نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران 
با اشاره به اينكه افزايش خريد مسكن در آستانه سال نو 

هرساله افزايش مي يابد، مي گويد: طي 20 روز گذشته به 
دليل نزديك ش��دن به انتخابات و آخرسال، شاهد ورود 
تقاضاي مصرفي به بازار و مراجعه به بنگاه هاي معامالت 

امالك براي خريد مسكن هستيم.
او درباره بازار خريد و فروش مسكن در اسفنده ماه مي گويد: 
درنيمه دوم اسفند معامالت متوقف مي شود و فقط در نيمه 
اول ش��اهد انجام قراردادها هستيم ضمن اينكه در سال 
جاري، انتخابات هم داريم و فضاي انتخابات هم تاحدودي 

بر بازار مسكن اثرگذار است.
عقبايي ب��ا تاكيد براينكه درحال حاضر ب��ازار خانه هاي 
كوچك متراژ پرتقاضاتر اس��ت، ادامه مي دهد: در بخش 
آماري ضعيف هستيم اما در مجموع شواهد نشان مي دهد 
كه در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران، حجم مراجعات مردم 
در نيمه جنوبي )جنوب غربي، جنوب ش��رقي و جنوب 
مركزي(، نسبت به نيمه شمالي بيشتر است و دليل آن اين 
است كه هم متراژها كوچك تر، هم قيمت ها كمتر است 

و هم اينكه توان مردم با قيمت ها متناسب تراست.نايب 
رييس اتحاديه مشاوران امالك مي گويد: حتي متقاضياني 
كه به دليل سرمايه گذاري در بخش مسكن هستند، نيمه 

جنوبي شهر را ترجيح مي دهند. 

   مسكن ظرفيت رشد قيمت ندارد
همان گونه كه نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك از نبود 
كش��ش در بازار مسكن براي افزايش قيمت ها مي گويد، 
سلمان خادم المله، كارشناس اقتصاد مسكن هم به اين 
موضوع اش��اره مي كند و مي افزايد: مدت ها است قيمت 
مسكن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است، بدين معنا 
كه تقاضاي مصرفي به شدت سركوب شده و بسيار كم شده 
است.خادم المله در گفت وگو با ايسنا اظهارمي كند: قيمت 
مسكن در تهران به حدود 14 ميليون تومان در هر متر مربع 
رسيده و اگر متوسط درآمد خانوارهاي متوسط را 4 تا 5 
ميليون تومان در ماه فرض كنيم، ده ها سال طول مي كشد 

تا يك خانواده بتواند آپارتم��ان ميان متراژ در يك جاي 
متوسط تهران خريداري كند. او ادامه مي دهد: وجوهي كه 
هم اكنون به بخش مسكن مي آيد، ناشي از سرمايه گذاري 
است. چون با اين وضعيت بدترين كار نگه داشتن پول نقد 
است. ممكن است بعد از افت بازار سرمايه،  بخشي از منابع 
به بازار مسكن حركت كند، ولي به معناي تقاضاي مصرفي 
و رشد قيمت نخواهد بود. معتقدم نهايت افزايش قيمت 

مسكن براي سال 1399 معادل نرخ تورم عمومي است.
براساس گزارش هاي رسمي منتشرشده، نقدينگي ايران 
در تابستان امسال از رقم 2000 هزار ميليارد تومان عبور 
كرده و رشد آن حدود 27 درصد بوده است. تورم ساالنه هم 
در دي ماه حدود 38 درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه 
26 درصد گزارش شده اس��ت. دراين ميان، رشد ساالنه 
قيمت مسكن در تهران به 40 درصد رسيده كه اين ارقام 
نشان مي دهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه 
مسكن 14 درصد باالتر از تورم نقطه به نقطه عمومي است. 

   بازگشت ميني بوس
 به ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت

محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران از 
ايجاد شش خط ميني بوس در پايتخت تا پايان سال خبر داد.

به گزارش ايسنا، ترفع با اعالم خبر بازگشت ميني بوس به 
چرخه حمل ونقل عمومي پايتخت، گفت: مناقصه چند خط 
ميني بوس در هفته گذشته برگزار شد و بر همين اساس تا 
پايان سال شش خط ميني بوس در تهران فعال مي شود. 
البته پيش از اين يك خط ميني بوس در پايتخت ايجاد شده 
بود.وي با بيان اينكه شركت واحد متولي فعاليت ميني بوس 
و اتوبوس در تهران است، گفت: سال هاي قبل از ميني بوس 
به عنوان يك مد حمل و نقلي در تهران استفاده مي شد، اما 
از آنجايي كه اين خودروها فرس��وده، دودزا و ناايمن بودند 
ترجيح داده شد كه از اين مد استفاده نشود، اما حاال با ورود 
ميني بوس هايي ايمن با سقف بلند كه مجهز به فيلتر جذب 
دوده است و آاليندگي آن نيز كنترل شده است، مي توانيم 

از اين مد حمل ونقلي در خطوط كم مسافر استفاده كنيم.
ترفع در پاسخ به اين سوال كه ميني بوس ها در چه خطوطي 
به كار گرفته مي شوند، گفت: بررسي ها نشان داد كه در برخي 
مسيرهاي اتوبوس، تعداد مسافران براي اتوبوس كم است و 
ما به اندازه اتوبوس مسافر نداريم كه بر همين اساس تغيير 
مد داديم و ميني بوس ها در اين خطوط كم متقاضي مستقر 
خواهند شد.وي افزود: بر بدنه اين ميني بوس ها آرم شركت 

واحد درج شده است و رنگ شان نيز سفيد است.

    شهروندان به پاركبان ها پول ندهند
رييس كميس��يون حمل و نقل و عمران شوراي اسالمي 
شهر تهران فعاليت پاركبان ها را غيرقانوني دانست و گفت: 
شهروندان نبايد به افرادي كه به عنوان پاركبان از آنها وجه 

نقد مطالبه مي كنند، پول بدهند.
محمد عليخاني با تاكيد بر اينكه ما اصال پاركبان نداريم و 
فعاليت افرادي با اين عنوان در شهر غيرقانوني است، گفت: با 
مصوبه شوراي شهر، پاركبان ها جمع شده و اگر در منطقه اي 

حضور دارند، شهروندان نبايد پول بدهند.
عليخاني تاكيد كرد: ما پيش از اين، غيرقانوني بودن فعاليت 
اين افراد با اعالم كرده ايم و حتي به شهرداري تهران نامه زده 

و در اين خصوص تذكر داده ايم.
او با اش��اره به حضور پاركبان ها در برخي مناطق از جمله 
منطقه 19 ش��هرداري تهران گفت: اين موضوع از سوي 
كالنتري انجام شده و توجيه مي كنند كه چون امنيت نيست، 
 به خاطر ايجاد امنيت و حفاظت از خودرو شهروندان، پاركبان 
مستقر كرده اند. اين اقدام غيرقانوني است و قانوني نداريم 
كه بر اساس آن كالنتري ها براي پارك حاشيه اي، پاركبان 
بگذارند.او با بيان اينكه پارك حاشيه اي قانون و تعرفه دارد 
و قانون مشخص كرده است كه پول آن بايد به خزانه واريز 
شود و حساب و كتاب دارد،  گفت: اين اقدام در حال حاضر 

غيرقانوني است. 
رييس كميسيون حمل و نقل و عمران شوراي اسالمي شهر 
تهران گفت: در اين خصوص شهرداري مقصر است چرا كه 

ش��هر را رها كرده و خودش در اين خصوص اقدامي نكرده 
است و در چنين شرايطي ايجاد حق مي شود و ديگران شهر 

را تصاحب مي كنند.

   ايستگاه مترو كيان شهر افتتاح شد
ايستگاه مترو كيان شهر در خط 6 مترو تهران ديروز افتتاح 
 و به بهره برداري رس��يد.به گزارش فارس، ايس��تگاه مترو 
كيان ش��هر در خط 6 مترو تهران روز گذش��ته به صورت 
غيررسمي به بهره برداري رسيد. اين ايستگاه در منطقه 15 
شهرداري تهران و در محله كيان شهر، نبش خيابان هاي 
صالحي، عزيزخاني و ايستگاه مياني دو ايستگاه دولت آباد و 
بعثت واقع است.علي امام، مديرعامل مترو تهران اعالم كرد: 
ايستگاه مترو كيان شهر پنجمين ايستگاه از خط 6 مترو است. 
زيربناي اين ايستگاه بيش از 10 هزار مترمربع و طول سكوي 
آن 140 مترمربع است همچنين 6 دستگاه پله برقي در آن 
نصب و راه اندازي شده است. آسانسورهاي اين ايستگاه در 
حال نصب است و تا 3 ماه ديگر به منظور تردد افراد كم توان 
راه اندازي مي شود.مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران 
و حومه )مترو( با اشاره به اينكه ايستگاه مترو كيان شهر با 
هزينه كرد 150ميليارد تومان ساخته شده است، تاكيد كرد: 
شركت مترو تهران در ش��رايط حال حاضر اقتصادي و نيز 
تحريم ها تمام تالش خود را انجام مي دهد تا ايستگاه هاي 
مترو با رعايت تمام استانداردهاي الزم و نيز سهولت استفاده 
براي افراد كم توان به بهره برداري برسد. از اين رو، بر اساس 

وعده هميشگي به شهروندان نهايتًا تا 3 ماه پس از افتتاح، 
آسانسورهاي اين ايستگاه نيز راه اندازي مي شود.

    هشدار شوراي شهري ها به كانديداهاي مجلس
ناهيد خداكرمي، عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 
استفاده از فضاهاي عمومي شهر براي تبليغات انتخابات 
مجلس حتماً بايد با هماهنگي شهرداري هاي مناطق انجام 
گيرد، گفت: آويزان كردن عكس كانديداها بر شاخه درختان 
غيرقانوني و تخلف است.به گزارش فارس، ناهيد خداكرمي، 
بر لزوم مديريت تبليغات پوستري بر در و ديوارهاي شهر 
تاكيد كرد و گفت: استفاده از فضاهاي عمومي شهر براي 
تبليغات مختلف از جمله تبليغات انتخابات مجلس حتمًا 
بايد با هماهنگي شهرداري هاي مناطق انجام گيرد، چرا 
كه فضاهاي عمومي متعلق به همه مردم اس��ت و بايد در 
چارچوب خاصي از اين فضا براي تبليغات استفاده كرد. او 
افزود: نصب پوستر خارج از چارچوب درنظر گرفته شده، 
كار غيرقانوني اس��ت، كانديداهاي مجلس در صورتي كه 
منتخب شوند، قرار است به عنوان قانون گذار فعاليت كنند، 
لذا در گام نخست خودشان بايد در تبليغات، قانون را رعايت 
كرده باشند. وي گفت: نمايندگان مجلس بايد حافظ منافع 
عمومي مردم باشند. شوراي شهر در صورتي كه با تخلفات 
اين چنيني مواجه شود، آن را پيگيري خواهد كرد، ولي بايد 
توجه داشت كه بسياري از رفتارهاي اجتماعي بايد بدون نياز 

به قانون بازدارنده، توسط افراد رعايت شود.

     بهسازي و مرمت رايگان ۳5 پالك فرسوده 
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران از بهسازي و مرمت 
بيش از 35 پالك فرسوده در تهران با اجراي حركت جهادي 

و سازندگي »همسايه« خبر داد.
به گزارش تسنيم،  كاوه حاجي علي اكبري با اشاره به اينكه 
حركت جهادي و سازندگي »همسايه« تحت مديريت 
سازمان نوس��ازي شهر تهران از ابتداي شهريور ماه سال 
جاري به اجرا درآمده است، اظهار كرد: با توجه به سطح 
توانمندي پايين اقتصادي ساكنان بافت هاي فرسوده و 
ضرورت ارتقاي كيفيت زندگي و اجراي پروژه هاي بهسازي 
و زيباس��ازي كوچك مقياس در اي��ن محالت، حركت 
جهادي و سازندگي »همس��ايه« با هدف با بهره گيري 
از ظرفيت بومي محالت هدف و همكاري و مش��اركت 
نيروهاي بسيج، مجموعه هاي مردم نهاد و عالقه مندان 
داوطلب وارد فاز اجرايي شد.مديرعامل سازمان نوسازي 
شهر تهران عنوان كرد: تاكنون بيش از 35 پالك فرسوده 
در محالت مختلف تهران از جمله مناطق 15، 16، 18و 19 
بهسازي و مرمت شده اند كه اين تعداد با فعاليت داوطلبان 
بومي در محالت مختلف ش��هر تهران و پشتيبابي اين 
سازمان در حال افزايش و رونق است.علي اكبري يادآور 
شد: عالقه مندان مي توانند به تارنماي سازمان نوسازي 
شهر تهران به نش��اني http: //nosazi.tehran.ir يا 
س��ايت http: //g-hamsayeh.ir  مراجع��ه كرده و 

نسبت به ثبت اطالعات و مهارت هاي خود اقدام كنند. 

افزايش تردد در حلقه دوم طرح ترافيك 
راه وشهرسازي| 

يوسف حجت، سرپرس��ت معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران با اعالم افزايش ميزان تردد در حلقه دوم 
طرح ترافيك تحت عنوان طرح كاهش آلودگي هوا توضيح 
داد: امس��ال 20 روز تردد رايگان در ه��ر فصل را براي اين 
محدوده داشتيم. سال هاي قبل شهروندان براي استفاده از 
طرح زوج و فرد بايد به صورت كامل هزينه طرح را پرداخت 
مي كردند كه امسال اين ميزان به 50 درصد رسيد. به دليل 
افزايش تردد در اين محدوده به شوراي شهر پيشنهاد كرديم 
كه عوارض حلقه دوم را از 50 درصد به 66 درصد برساند كه 
البته شورا موافقت نكرد. از طرفي تخفيف هاي مختلف براي 
بخش هايي همچون ساكنان محدوده طرح باعث شد درآمد 

حاصل از طرح ترافيك كاهش يابد.
او با اشاره به اينكه درآمد شهرداري از عوارض طرح ترافيك 
در سال 96، 360 ميليارد تومان بود كه اين درآمد در سال 
97 به 300 ميليارد تومان رسيد، تصريح كرد: امسال قرار 
است سقفي را براي استفاده از طرح ترافيك تعيين كنيم و 
اگر ظرفيت اين سقف تكميل شود ديگر اجازه رزرو وجود 
ندارد. جزييات آن را شوراي ترافيك بايد مصوب كند. ولي 
20 روز تردد رايگان را براي محدوده طرح كاهش آلودگي 
هوا خواهيم داشت. حجت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
تمهيدات شما براي كنترل ترافيك آخر سال چيست، گفت: 
براي اين موضوع نمي ت��وان كار فوق العاده اي انجام داد. در 
مناسبت هايي مانند 22 بهمن و مراسم تشييع پيكر سپهبد 
سليماني اقدامات موثري انجام شد و اتوبوسراني و مترو با 
تمام قوا اقدامات الزم را انجام دادند و بيشترين استفاده از 
مترو را در مراسم تشييع پيكر حاج قاسم سليماني داشتيم.

سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 

درباره ميزان استفاده تهراني ها از مترو نيز توضيحاتي ارايه 
كرد و گفت: در تهران 230 كيلومتر مترو داريم، ولي ساالنه 
700 ميليون سفر در پايتخت انجام مي گيرد اين در حالي 
اس��ت كه توكيو 300 كيلومتر مت��رو دارد اما 2 ميليارد و 
700 ميليون مسافر به صورت ساالنه از طريق مترو جابه جا 
مي شود و اين آمار به معناي اين است كه مردم توكيو بيشتر از 
تهراني ها از مترو استفاده مي كنند. بهره وري از مترو در كشور 
ما باال نيست از طرفي زيرساخت ها كم است و بايد سرفاصله 
حركت قطارها را كاهش دهيم. با اين حال، بايد توجه داشت 
ضريب اشغال اتوبوس و مترو در ساعات غيرپيك زياد نيست.
مترو نسبت به اتوبوس اولويت دارد چرا كه سيستم حمل و 
نقل پاك محسوب مي شود، ايمن تر است و فضايي از سطح 

ش��هر اش��غال نمي كند ولي اتوبوس ها حدود 8 درصد در 
آلودگي تهران نقش دارند.تهران از كهنگي اتوبوس ها رنج 
مي برد. چندين سال است كه اتوبوس جديدي به ناوگان 

اضافه نشده و بايد اقدامات الزم انجام گيرد.

    اختصاص اسكوتر 
و دوچرخه برقي براي پايتخت

سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
در ادامه درباره موضوع دوچرخه در پايتخت گفت: تهران 
4 جهت ش��رق به غرب، غرب به شرق، شمال به جنوب و 
جنوب به شمال دارد كه تنها در بخش جنوب به شمال آن 
دوچرخه  سواري مشكل اس��ت و به عبارتي از 100 درصد 

مسيرها در 25 درصد مشكل داريم كه البته مي توان از مسير 
سربااليي جنوب به شمال از اتوبوس و مترو در جهت برعكس 
كه سرپاييني است نيز از دوچرخه هاي اشتراكي استفاده 
كرد.تالش داريم تا استفاد از اسكوتر و دوچرخه برقي را نيز 
در پايتخت نهادينه كنيم كه البته بخش خصوصي ورود يابد 

اقدامات موثري انجام مي شود.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از 
ارسال نامه معاونت حمل و نقل شهرداري به سازمان برنامه 
و بودجه خبر داد و گفت:  بر اساس اين نامه درخواست كرديم 
كه اعتباري را براي بهبود وضعيت اتوبوس هاي پايتخت و 
نوسازي اورهال آنها اختصاص دهند ولي هنوز هيچ اعتباري 

به ما نداده اند و جوابي ارسال نشده است.

   بهره برداري از ۳0 اتوبوس جديد تا آخر سال
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
گفت: تا آخر س��ال احتماال يك ايستگاه جديد مترو، 30 
اتوبوس و تعدادي ميني بوس به ناوگان حمل و نقل عمومي 
اضافه مي شود و خريد اتوبوس ها از خريد غير نقد شهرداري 
همچون فروش امالك انجام مي گيرد.او در پاسخ به اينكه آيا 
از درآمد حاصل از طرح ترافيك اتوبوس خريداري مي كنيد 
يا خير گفت: عمده درآمد حاصل از عوارض امس��ال براي 
نوسازي تاكس��ي ها اختصاص يافت و هزار تاكسي امسال 
نوسازي شد و بر اس��اس تفاهمي كه با صندوق كارآفرين 
اميد خواهيم داشت اقداماتي نيز براي اتوبوسراني صورت 
مي گيرد.سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران در مورد موضوع پاركينگ در پايتخت گفت: شهرداري 
براي پاركينگ يارانه هاي سنگين اختصاص مي دهد و اين 
موضوع در راستاي انسان محور شدن شهر نيست دليلي 

ندارد كه براي استفاده از خودروهاي شخصي پاركينگ در 
نظر گيريم.پاركينگ در تهران بسيار ارزان است و اين مساله 
سبب شده كه پاركينگ سازي نسبت به پاساژ و مجتمع 
تجاري  مقرون به صرفه نباشد و بايد اقدامي در اين زمينه 
انجام گيرد.حجت درباره اينكه گفته شده وزارت نفت قرار 
است اعتباري را براي شهرداري در نظر گيرد، گفت: پرداخت 
اين پول براي كاهش آلودگي هوا نبوده بلكه براي كاهش 
مصرف انرژي در نظر گرفته شده است. يعني با افزايش تعداد 
مس��افران مترو خودروهاي شخصي كمتري وارد خيابان 
خواهند شد و سوخت كمتري مصرف مي شود و از محل آن 
اعتباري به شهرداري اختصاص خواهديافت و هنوز پولي 
در اين زمينه دريافت نكرده ايم. در اين خصوص آمارها را بر 
اساس سال مبنا در نظر گرفته  و تعداد افزايش مسافران را 

اعالم كرده ايم تا آنها مبلغي در نظر گيرند.

    اتوبوس و هزينه برگزاري يك كنفرانس 
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
در پاسخ به اينكه چرا هزينه برگزاري هجدهمين كنفرانس 
بين المللي مهندسي حمل و ترافيك را صرف خريد اتوبوس و 
واگن مترو نمي كنيد،  گفت: كارهاي علمي هيچ وقت به پايان 
نمي رسد و انتها ندارد امسال از شهرداري رقم اعتباري كه 
براي هجدهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيك 
گرفته ايم معادل يك پنجم خريد يك اتوبوس است. من هم 
معتقدم كه بودجه هاي زيادي بايد براي توس��عه اتوبوس 
و حم��ل و نقل عمومي اختصاص داد ولي برگزاري چنين 
كنفرانس هايي هم ض��رورت دارد. مهم ترين كار ما تأمين 
نيازهاي ناوگان حمل و نقل است ولي برگزاري كنفرانس 

جهت هاي آينده را برنامه ريزي مي كند.
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 مسكن ملي كارگران 
در حال ورود به مرحله اجرا

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه چند پروژه 
كارگري طرح اقدام ملي مسكن در مناطق صنعتي 
در آستانه آغاز عمليات اجرايي است، گفت: از سوي 
ديگر حدود 45 هزار واحد طرح اقدام ملي در قالب 
مش��اركت به پيش��رفت باالي 30 درصد رسيده و 
60هزار واحد نيز در مرحله آماده س��ازي زمين قرار 
دارد. محمود محمودزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: بع��د از اينكه متقاضيان واجد ش��رايط طرح 
اقدام ملي مسكن مش��خص و به استان ها معرفي 
ش��دند هم اكنون در ادارات كل راه و شهرس��ازي، 
نمايندگي هاي بنياد مسكن و شهرهاي جديد در حال 
تشكيل پرونده هستند و سپس براي افتتاح حساب 
به بانك معرفي مي ش��وند. او افزود: رقم اوليه آورده 
متقاضيان بين 30 تا 40 ميليون تومان است. مابقي 
آورده متقاضيان در يك زمان بندي تعيين مي شود. 
حدود 100 ميليون تومان نيز تسهيالت بانكي است.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره متقاضيان حذف 
شده در فرآيند ثبت نام طرح اقدام ملي گفت: كساني 
كه واجد شرايط تشخيص داده نشدند مي توانند از 
 www.tem.mrud.ir ابتداي اسفندماه به سايت
مراجعه كنند و به آنها توضيح داده مي شود كه علت 
واجد شرايط نبودنشان چه بوده است. اگر به هر دليل 
اش��تباهي رخ داده باشد به روند ثبت نام بازگردانده 
مي شوند.محمودزاده همچنين درباره روند اجراي 
پروژه هاي مشاركتي طرح اقدام ملي مسكن تصريح 
كرد: پروژه هاي مشاركتي در شهرهاي جديد و ساير 
شهرها بر اس��اس قرارداد با پيمانكاران شروع شده 
كه حدود 45 هزار واحد به ميانگين پيشرفت باالي 
30 درصد رس��يده اس��ت. او اظهار كرد: در همين 
قالب مشاركت بيش از 60 هزار واحد هم در مرحله 
آماده سازي زمين قرار دارد، مابقي هم ثبت نامي ها 
است كه 240 هزار نام نويس��ي كردند و فعال 140 
هزار واجد شرايط تشخيص داده شدند ولي به ميزان 
تعيين ظرفيت ش��ده يعني 240 هزار نفر افزايش 

پيدا مي كند.

 عوارض آزادراه  شمال 
با تخفيف تعيين مي شود

معاون برنامه ريزي و مديريت مناب��ع وزارت راه  و 
شهرسازي مي گويد: اين وزارتخانه درصدد است 
عوارض آزادراه تهران - شمال را با تخفيف تعيين 
كند. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
»اميرمحم��ود غفاري« در خص��وص تعيين نرخ 
عوارض آزادراه تهران - شمال گفت: در مورد تعيين 
نرخ عوارض آزادراه ها با مشاركت بخش خصوصي 
فرمول مش��خصي وج��ود دارد. اي��ن فرمول تابع 
ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته از سوي طرف 
مش��اركت و مدل اقتصادي نحوه بازگشت اصل و 
سود سرمايه گذاري در مدت زمان مقرر در قرارداد 

في مابين است.
 به گفت��ه او، بر اس��اس ق��رارداد اح��داث آزادراه 
تهران- ش��مال، اصل و سود اين س��رمايه گذاري 
سنگين بايد حداكثر ظرف 10 س��ال پس از آغاز 
بهره برداري بازگشت داده شود. بر اين اساس عوارض 
تردد از اين آزادراه، مبلغ قابل توجهي خواهد بود، 
ولي حسب دس��تور رييس جمهوري و تاكيد وزير 
راه، اين وزارتخانه همه تالش خود را جهت يافتن 
راهي براي تعديل بهاي عوارض اي��ن آزادراه را به 

كار گرفته است.
غف��اري افزود: در اين خصوص قطعا اصل و س��ود 
مورد تعهد سرمايه گذار بخش خصوصي بايد تامين 
تا امنيت سرمايه گذاري در كشور تضمين شود. بر 
اين اساس اگر قرار باشد هر ميزاني از مبلغ واقعي نرخ 
عوارض كاسته شود، مابه التفاوت آن بايد از بودجه 
عمومي تامين شود كه با توجه به اينكه اين بودجه 
متعلق به آحاد 85 ميليون نفر ايراني است و نه فقط 
جمعيت محدودي كه از اين آزادراه تردد مي كنند، 
اين اقدام خالف انص��اف، عدالت و مصالح جامعه 
است. معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه  
و شهرسازي ادامه داد: با افتتاح قطعه يك اين آزادراه، 
مراح��ل اجرايي احداث قطعات دو و س��ه به طول 
69كيلومتر از سرعت بيشتري برخوردار خواهد شد.

آغاز پيش فروش بليت 
اتوبوس نوروزي از 15 اسفند

مديركل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداري 
با اشاره به آغاز پيش فروش بليت اتوبوس ايام نوروز 
99 از 15 اسفند، گفت: پيش فروش حضوري بليت 
اتوبوس ايام نوروز از 15 اس��فند آغاز مي شود البته 
يك هفته تا 10 روز زودت��ر پيش فروش اينترنتي 

آغاز خواهد شد.
داري��وش باقرجوان در گفت وگو با تس��نيم، اظهار 
كرد: فعال تصميم براي افزايش قيمت بليت اتخاذ 
نشده اس��ت ضمن اينكه با توجه به شرايط موجود 
پيش بيني مي كنيم تقاضا براي استفاده از ناوگان 
حمل ونقل عمومي مسافري )اتوبوس و ميني بوس( 
در ايام ن��وروز 99 افزاي��ش يابد. او با بي��ان اينكه 
پس از س��هميه بندي بنزين تقاضا براي اس��تفاده 
از ن��اوگان عمومي حمل ونقل مس��افري جاده اي 
حدود 11 درص��د افزايش يافت، افزود: تقاضا براي 
 استفاده از اتوبوس پس از سهميه بندي بنزين حدود

7 درصد افزايش يافته است.مديركل دفتر حمل ونقل 
مسافر سازمان راهداري با اشاره به اينكه پيش بيني 
مي كنيم در ايام عيد هم وضعيت تقاضا افزايش يابد، 
تصريح كرد: برنامه ريزي هاي س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي براي ايام نوروز با محوريت ايمني 
تردد خواهد بود. حتما ناوگان ايمني تضميني داشته 
باشند كه در اين راستا بخشنامه هايي براي اجرا به 
شركت هاي حمل ونقل ابالغ شده است.باقرجوان 
درباره پيش فروش بليت اتوبوس هم افزود: برنامه 
منظمي براي پيش فروش بليت داريم و مطابق تقاضا 

اين برنامه ها تدوين شده است.

در شهر
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رييس سازمان ملي استاندارد خبر داد

نمره قبولي بنزين در آزمون استاندارد
تعادل | گروه صنعت|

كيفيت بنزين در آزمون استاندارد در فصل سرد سال 98 
نمره قبولي گرفت. رييس سازمان ملي استاندارد روز گذشته 
در يك نشس��ت خبري، به ارايه پاره اي توضيحات درباره 
كيفيت بنزين پرداخت. براساس داده هاي ارايه شده از سوي 
نيره پيروزبخت، از آغاز فصل سرد سال تاكنون ۱۳۲ نمونه 
آزمايش از بنزين هاي توزيعي يورو ۴ جايگاه هاي سوخت 
اخذ ش��ده كه نتيجه بررسي ۳8 مورد آنها هيچ مشكلي را 
در موضوع آاليندگي نش��ان نداده اس��ت. شاخص اكتان 
نمونه هاي ياد ش��ده 9۱.۵، آروماتيك ها ۱۱.۵، اولفين ها 
چهار، بن��زن ۰.۴8و گوگرد ۳۲.8 بوده كه همگي پايين تر 
از حد مجاز بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ميانگين 
پارامترهاي ۵۵ نمونه بنزين در فصل گرم سال نيز كه پيشتر 
اعالم شد، وضعيت خوب بنزين هاي توليدي از نظر استاندارد 
را نش��ان داده بود. همچنين به گفته او، طي بازرسي هاي 
صورت گرفته از سوي اين سازمان در پمپ بنزين ها، ١٩١٧ 

نازل بنزين مشكل فني و كم فروشي داشتند.

  مقايسه كيفيت بنزين در دو فصل 
رييس سازمان ملي اس��تاندارد در نشستي كه با حضور 
خبرنگاران برگزار شد با اشاره به افزايش قيمت بنزين و 
اهميت بازرسي از مراكز عرضه اين ماده سوختي گفت: 
از اول فروردين ماه س��ال جاري تا ۲6 بهمن ماه ۱۳98، 
مجموعا8۰ هزار و 8۱۳ بازرسي از مراكز عرضه سوخت 
در سراسر كشور انجام ش��ده است. نتايج اين تحقيقات 
حكايت از آن دارد كه يك هزار و 9۱7 نازل، مش��كالت 
فني اعم از كم فروشي يا دستكاري سيستمي داشته اند. 
البته مشكالت اين نازل ها به اندازه اي نبوده كه زمينه توقف 
فعاليت مراكز سوخت گيري را فراهم كند. بنابراين اگر با 
همكاري وزارت نفت اصالحات موردنظر انجام شود؛ اين 

نازل ها حتما به مدار باز خواهند گشت.
نيره پيروزبخت همچنين با اش��اره به آزم��ون بنزين در 
فصل هاي گرم و سرد سال توسط سازمان ملي استاندارد، 
گفت: در آزمون بنزين در فصل گرم سال عدد اكتان بنزين 
سوپر برابر 9۵.۴۳، بنزين يورو ۴ معادل 9۲ و بنزين معمولي 
88 گزارش شد. اين نتايج در حالي به دست آمده كه حداكثر 
مجاز و استاندارد براي اين شاخص رقم 9۱ تعيين شده است. 
همچنين براساس آزمون هاي انجام شده، ميزان هيدروكربن 
آروماتيك براي بنزين س��وپر ۱6.۵، بنزين يورو ۴ معادل 
۱۴.7 و در بنزين معمولي برابر ۱8.۵ به ثبت رسيده است 
و بايد تاكيد كرد حداكثر مجاز هيدروكربن آروماتيك عدد 
۳۵ است. ميزان الفين ها نيز مورد بررسي قرار گرفته و نتايج 
اين آزمون ها حكايت از آن دارد كه ميزان الفين  در بنزين 

سوپر برابر ۳.۵، بنزين يورو ۴ معادل ۳.۱۱ و بنزين معمولي 
۴.۳6 گزارش ش��ده درحالي كه حداكثر مجاز الفين ها در 
بنزين ۱8 است. ميزان بنزن نيز براي بنزين سوپر و معمولي 
۰.۵ و در بنزين معمولي معادل ۱.۱ ثبت شده و حد مجاز 
اين ماده، عدد يك است. ميزان گوگرد در بنزين سوپر ۱۵، 
بنزين يورو ۴ معادل ۱۴.8 و بنزين معمولي ۳۰ بوده است 
و بايد افزود حد مجاز گوگرد برابر ۵۰ اس��ت. بنابراين بايد 
تاكيد كرد كه بنزين عرضه شده در جايگاه هاي سوخت، 
از كيفيت قابل قبولي برخوردار است.  رييس سازمان ملي 
استاندارد درخصوص آزمون بررسي كيفيت بنزين در فصل 
سرد سال نيز اظهار داشت: در بنزين يورو۴ عدد اكتان 9۱.۵، 
آروماتيك ها ۱۱.۵، الفين ۴، بن��زن ۰.۴8 و گوگرد ۳۲.8 
گزارش شده است؛ البته نتيجه اين آزمون در مورد بنزين 

معمولي هنوز نهايي نشده است.

  اولتيماتوم خودرويي رييس استاندارد
نيره پيروزبخت درخصوص احتمال واردات خودروهاي با 
قيمت كمتر از ۱۰ هزار دالر به كشور كه هيچ يك قادر به 

پاس كردن استانداردهاي 8۵گانه نيستند، افزود: براي اين 
سازمان قيمت خودروها به هيچ عنوان مطرح نيست و هر 
خودرويي نتواند اين استانداردها را پاس كند، اجازه توليد يا 
واردات نخواهد يافت.او يادآور شد: اكنون تعداد زيادي خودرو 
در گمركات كشور وجود دارد كه به همين دليل اجازه ورود به 
آنها داده نشده است. پيروزبخت، همچنين با اشاره به وجود 
۲ هزار و ۴79 جايگاه سي ان جي در سراسر كشور، گفت: 
اغلب اين جايگاه ها مورد بازرسي قرار گرفته اند. در عين حال 
بيش از ۱۰۰ هزار مخزن ذخيره در جايگاه هاي سي ان جي 
در كشور وجود دارد. او افزود: ۲۴ هزار مخزن ذخيره مورد 
بازرسي قرار گرفته اند و در مجموع وضعيت پرخطري در 

مورد جايگاه ها گزارش نشده است.
رييس سازمان ملي استاندارد درخصوص تفاهمنامه هاي 
اس��تاندارد مش��ترك با بازارهاي صادراتي، بيان داشت: 
اصلي ترين ب��ازار صادراتي ما در حال حاضر كش��ور عراق 
است. حدود ۱۰سال است كه س��ازمان ملي استاندارد با 
اين كشور در حال مذاكره است اما هنوز نتوانسته ايم از نظر 
مسائل اس��تاندارد و بازدهي با آنها به يك نقطه مشترك و 
وحدت رويه برسيم. چراكه در بازار مهمي همچون عراق، 
تنها بحث كيفيت پايين محصوالت يا اس��تاندارد نبودن 
مطرح نيست. عراقي ها در سال هاي گذشته چهار شركت 
بازرسي اروپايي را از طريق فرآيند مناقصه انتخاب و تاييد 
كردند كه سه مورد آنها از سازمان ملي استاندارد تاييديه 
داشتند. اين مقام مسوول اضافه كرد: اكنون چهار شركت 
ديگر از سوي عراقي ها معرفي شده كه از بين آنها فقط يك 
شركت چيني با سازمان ملي استاندارد همكاري دارد، اما از 
نظر اين سازمان هيچ محدوديتي براي همكاري وجود ندارد. 
پيروزبخت در خصوص استانداردهاي كشور گفت: لبنيات، 
لوازم برقي، لوازم خانگي و بسياري ديگر از كاالهاي ايراني 
از كيفيت خوب و قابل رقابتي در سطح بين المللي و در بازار 
جهاني برخوردار هستند. ما در سازمان استاندارد مطابق با 
آخرين استانداردهاي جهاني با اين توليدات رفتار مي كنيم 
و توليدكنندگان نيز توانسته اند خود را با اين استانداردها 
تطبيق دهند. او در خصوص بازار اوراسيا نيز چنين گفت: با 

توجه به اينكه ما به تازگي با اين حوزه وارد تجارت آزاد شديم، 
وضعيت مناسبي داريم. در حال حاضر نيز به دنبال تبادل 
مقررات و ضوابط خود با سازمان هاي همپاي خود در اين 
كشورها هستيم. به طور حتم در صورت رسيدن به يك نقطه 
مشترك در حوزه استاندارد، تجارت ما با اين حوزه پيشرفت 

قابل مالحظه اي خواهد داشت.
پيروزبخت در ادامه با تاكيد بر اينك��ه خودروهايي كه در 
كارخانه گاز دوگانه سوز هستند از نظر استاندارد مشكلي 
ندارند، تصريح كرد: در دنيا استانداردي براي تبديل كارگاهي 
خودروهاي بنزيني به گازسوز وجود ندارد بنابراين سازمان 
ملي استاندارد براي اين موضوع كار پژوهشي انجام داده و 
اس��تاندارد اين بخش در حال تدوين است. او با بيان اينكه 
جلسه كميسيون نهايي براي استاندارد هفته پيش برگزار 
شده است، تصريح كرد: نبود استاندارد مشخص در اين زمينه 
جاي نگراني ندارد. تاكنون اين تبديل كارگاهي بر اساس 
رويه وزارت نفت انجام شده اما خطري در اين زمينه وجود 
نداشته و تاكنون شاهد انفجاري نبوديم؛ اما در حال حاضر 
با هدف سر و سامان دادن به اين موضوع، تهيه استاندارد در 
دستور كار سازمان ملي استاندارد قرار گرفته و پس از اجراي 
آن دريافت كارت سوخت منوط به ارايه گواهي استاندارد 
خواهد بود. رييس سازمان ملي استاندارد در ادامه با اشاره 
به تغيير رويكرد اين س��ازمان در تدوين استاندارد و توجه 
بيشتر به كيفيت اس��تانداردها، گفت: صد استاندارد اين 
سازمان براي بازنگري در دستور كار قرار گرفته تا اگر نياز بود 
درخصوص آنها تجديدنظر شود. خوراك دام، گندم و برنج 
از جمله محصوالتي هستند كه تاكنون تصميم به تجديد 
نظر در استاندارد آنها گرفته شده و تصميم نهايي درباره آنها 

متعاقبا اعالم خواهد شد.
پيروزبخت در خصوص بازرسي از وسايل بازي افزود: از اول 
فروردين تا بهمن ماه سال جاري ۱۲ هزار و 8۰۰ دستگاه 
توسط ۲۰ شركت بازرسي همكار مورد بازرسي قرار گرفته 
است. در حال حاضر حدود يك هزار و 8۰۰ مركز تفريحي 
در سراسر كشور فعاليت مي كند و رعايت نكات ايمني در آنها 
ضروري به نظر مي رسد. در همين راستا تاكنون ۲۰ استاندارد 

جديد در اين حوزه تعريف شده است. همچنين با توجه به 
اقدامات انجام ش��ده مي توان اذعان كرد كه در اين حوزه با 
چالشي مواجه نيستيم. رييس سازمان ملي استاندارد در 
خصوص برند حالل نيز توضيحاتي ارايه كرد: شوراي فقهي 
حالل به رياست آيت اهلل مبلغي زيرنظر اين سازمان، در شهر 
قم فعال است. اعضاي اين شورا عمدتًا از ميان فقها انتخاب 
شده اند و در سراسر كش��ور كار بازرسي را انجام مي دهند. 

تاكنون نيز حدود 6۳ پروانه حالل صادر شده است.

  پيش نويس استاندارد بنزين يورو5
وحيد مرندي مق��دم معاون نظارت بر اجراي اس��تاندارد 
سازمان ملي اس��تاندارد در ادامه اين نشست با بيان اينكه 
در حال حاضر در س��ال هاي پاياني اجراي استاندارد يورو 
۴ در توليد بنزين هستيم، اظهار داشت: در مورد استاندارد 
بنزين تجديدنظر خواهيم كرد و به سمت استاندارد يورو۵ 
و يورو6 حركت مي كنيم. او با بيان اينكه جلسات مربوط به 
اين مس��اله در حال برگزاري است، افزود: پيش نويس اين 
موضوع تهيه شده و مورد بررسي نهايي قرار خواهد گرفت. 
مرندي مقدم همچنين در مورد استاندارد قطعات خودرو 
نيز گفت: يكسري خدمات خودرو مشمول استانداردهاي 8۵ 
گانه مي شوند ولي اينطور نيست كه همه قطعات استاندارد 
اجباري داش��ته باشند. او درخصوص معيوب بودن برخي 
قطعات نو خودرو كه از بازار خريداري مي ش��ود نيز گفت: 
استاندارد همه قطعات اجباري نيست و ممكن است اين 

نوع قطعات مورد بازرسي سازمان استاندارد قرار نگيرند.
در ادامه سودابه يحيي زاده معاون تدوين و ترويج استاندارد 
سازمان ملي استاندارد نيز در اين نشست درباره استاندارد 
ماسك هاي يك بار مصرف پزشكي گفت: در اين خصوص، 
اس��تانداردهايي تدوين شده و ماسك هاي يك بار مصرف 
براي مصارف پزشكي طبق اس��تاندارد توليد مي شوند. او 
در ادامه درباره استاندارد ماسك هاي فيلتركننده آلودگي 
هوا نيز گفت: سازمان محيط زيست آيتم هايي را در ارتباط 
با آاليندگي به ما ارايه كرده كه اميدواريم كه بر آن اساس، 

استاندارد اين ماسك ها را نيز تدوين كنيم. 

  رسوب كاالها در گمرك 
معطل تاييد استاندارد نيست

معاون ارزيابي كيفيت سازمان ملي استاندارد ايران در 
حاشيه اين نشست گفت: با تالش هاي انجام شده، آنچه 
از كاالهاي رسوب كرده در گمرك مشاهده مي شود، 
هيچ يك معطل تاييد سازمان استاندارد نيست. مسلم 
بيات اف��زود: رصد كاالهاي باقي مان��ده در گمركات 
همه روزه توسط همكاران استاني اين سازمان انجام و 
هر ۱۵ روز در ميان گزارش هاي جمع بندي به سازمان 
ملي استاندارد ارسال مي ش��ود. در 9 ماهه امسال 7۱ 
هزار و 96۵ اظهارنامه از گمركات كشور دريافت كرديم. 
بيات بيان داشت: ۴7 محموله در اين مدت مرجوع شد 
كه در بين آنها ۱8 محموله مواد غذايي و ۲۱ مجموله 
لوازم الكتريكي، مكانيكي، منسوجات و قطعات خودرو 
به چش��م مي خورد. او درباره اس��تانداردهاي 8۵گانه 
خودرويي نيز اظهار داشت: برخالف افزايش پلكاني و 
تدريجي اين استانداردها براي خودروهاي داخلي، اما 
براي خودروه��اي وارداتي به صورت يكپارچه و قاطع 
اجرايي شد كه تا زمان ممنوع شدن واردات آنها ادامه 
يافت.  اين اس��تانداردها درباره خودروهاي هيبريدي 
كمتر از 8۵ مورد اس��ت و براي خودروهاي س��واري و 
تجاري نيز متفاوت اس��ت. در مجموع نيز بيش از 6۰ 
مورد استاندارد در مورد همه خودروهاي سبك، سنگين 

و هيبريدي اعمال مي شود.
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ممنوعيت فروش آهن اسفنجي 
خبرگزاري مهر| وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در بخشنامه اي اعالم كرد كه فروش آهن اسفنجي، 
تنها به واحدهاي توليدي كه مصرف كننده واقعي اين 
محصول باشند، عرضه شده و فروش به افراد حقيقي و 
حقوقي ممنوع است. سيف اهلل اميري، مديركل دفتر 
صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال 
بخشنامه اي به شركت هاي فوالدي، ممنوعيت فروش 
آهن اسفنجي به افراد حقيقي و حقوقي را ممنوع اعالم 
كرد. در بخش��نامه اميري آمده است؛ پيرو مصوبات 
جلسه مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳98 كه با حضور معاون 
محترم امور معادن و صنايع معدني و مديران عامل 
محترم واحدهاي توليدكننده آهن اسفنجي برگزار 
گرديد، به منظور حمايت از توليد و اطمينان از تامين 
مواد اوليه كارخانجات تولي��دي از اين تاريخ به بعد، 
فروش آهن اسفنجي تنها به واحدهاي توليدي كه 
مصرف كننده واقعي آن محصول مي باش��ند و تنها 
متناسب با ظرفيت حقيقي توليد هر يك از واحدها، 
مجاز بوده و لذا فروش آهن اس��فنجي به ساير افراد 
حقيقي و حقوقي ممنوع مي باشد و در صورت دريافت 
گزارش خالف دستورالعمل فوق، مسووليت موضوع 
متوجه شخص مديرعامل بوده و برابر قوانين و مقررات 

مربوطه برخورد خواهد شد.

برگزاري ۷ نمايشگاه بهاره درتهران
فارس|رييس سازمان صنعت استان تهران گفت: 
7 نمايشگاه بهاره براي عرضه كاالهاي مورد نياز شب 
عيد از قبيل كيف، كفش، پوشاك و آجيل و خشكبار 
و همچنين كاالهاي اساس��ي برگزار مي شود. يداهلل 
صادقي رييس سازمان صنعت استان تهران ديروز در 
نشست خبري با اشاره به طرح هاي تنظيم بازار شب 
عيد گفت: يكي از طرح هاي ما طرح تنظيم بازار سيب و 
پرتقال شب عيد است كه براي اين منظور در مجموع 7 
هزار تن سيب و پرتقال در نظر گرفته شده است.  رييس 
سازمان صنعت استان تهران افزود: حدود ۵ تا 6 هزار 
تن پرتقال مازندران تهيه ش��ده كه اين پرتقال ها در 
سردخانه هاي استان مازندران نگهداري مي شود و در 
زمان مناسب براي توزيع در شب عيد به تهران منتقل 
مي شود. او افزود: همچنين ۳ هزار تن سيب از محل 
توليدات شهرستان دماوند تامين شده و براي توزيع 
در شب عيد به تهران منتقل مي شود. سيب و پرتقال 
شب عيد از طريق سازمان ميادين ميوه و تره، برخي 
فروشگاه هاي زنجيره اي و همچنين برخي واحد هاي 
صنفي ميوه و تره بار توزيع مي شود. صادقي ادامه داد: 
قيمت توزيع سيب و پرتقال تنظيم باز عيد در هفته 
سوم اسفندماه از طريق ستاد تنظيم بازار اعالم خواهد 
ش��د. او همچنين در رابطه با برگزاري نمايشگاه هاي 
بهاره گفت: 7 نمايشگاه بهاره براي عرضه كاالهاي مورد 
نياز شب عيد از قبيل كيف، كفش، پوشاك و آجيل و 
خشكبار و همچنين كاالهاي اساسي برگزار مي شود. 

بهره برداران معادن كوچك و مانع عوارض صادراتي
نايب رييس كميسيون معدن وصنايع معدني اتاق ايران 
معتقد اس��ت: معادن كوچك از نيمه دوم امسال با مانع 
جدي عوارض صادرات روبرو ش��ده اند و در آستانه شب 
عيد تواني براي پرداخت حقوق كاركنان خود را ندارند. 
حسن حسينقلي در جمع فعاالن معدني در محل خانه 
معدن ايران خاطرنشان ساخت: وزارت صنعت از مهر ماه 
امسال موضوع وضع عوارض براي صادرات مواد معدني 
را به مورد اجرا گذاشت و از سطح ۱۰ تا ۲۵ درصد براي 
اقالم مختلف پياده شد، اين امر براي بهره برداران معادن 
كوچك مشكل جدي فراهم ساخته است. او افزود: امروز 
بخشنامه هاي پياپي به منزله مانعي پيش روي مديران 
مياني به ويژه در حوزه اس��تان ها ق��رار دارد و مرجعي 
براي رس��يدگي در اين ارتباط نيس��ت. رييس اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي صنايع و معادن سرب وروي 
خاطرنشان ساخت: كارگران فعال در سطح معادن انتظار 
دارند كه در پايان سال از پرداخت هاي عيدانه برخوردار 
ش��وند، اما توقف صادرات، براي بهره برداران تواني باقي 
نگذارده است. او تصريح كرد: وضع عوارض براي صادرات 
در ش��رايط محدوديت هاي جدي تحريم هاي ظالمانه 
يك اقدام غير كارشناس��ي براي توليد و صادرات كشور 
بود كه بازدهي در درآمد زايي كش��ور به همراه نداشت. 

در ادامه قدير قيافه نايب رييس انجمن توليد كنندگان 
و صادركنندگان س��نگ آهن اي��ران هم گفت: دخالت 
دولت در روند عرضه و تقاضاي بازار نقش مخربي برجاي 
خواهد گذارد و سال ها تالش اين بود كه امضاهاي طاليي 
حذف ش��ود، امروز امضا، جاي خ��ود را به تيك طاليي 
داده تا برخي از رانت آن برخوردار ش��وند. او يادآور شد: 
سياست اخذ عوارض از صادرات مواد معدني از مطالعات 
كارشناس��ي و تخصصي برخوردار نيست و ضربه اي به 
درآمدهاي ملي كشور محسوب مي شود. به گفته قيافه، 
واقعيت اين است كه از مهرماه امسال با توقف صادرات 
سنگ آهن، تاثير بس��زايي در درآمد واحد هاي معدني 
كوچك پديدار ش��د و اين سياست اشتباه پس از چهار 
ماه مورد بازنگري قرار گرفت و با تغيير درصدهاي پيش 
بيني شده، ضمن تاييد اين اقدام خطا، همچنان اصرار بر 
اجراي آن وجود دارد. نايب رييس انجمن مزبور يادآور شد: 
اغلب معادن در مناطق دور افتاده و نيز در مرزهاي كشور 
واقع شده اند، ضمن تثبيت امنيت، اشتغال و مراجعت 
معكوس را به همراه داشته اند، اما ادبيات ترويج شده در 
جامعه بگونه اي اس��ت كه بهره برداران معادن از جانيان 
هم بدتر معرفي مي شوند و اين ضربه اي به سرمايه گذاري 
در اين بخش به حساب مي آيد. علي حسين زاويه دبير 

انجمن صنفي كارفرمايي صنعت مواد نسوز كشور نيز 
در ادامه اين نشست خاطرنشان ساخت: اكنون واردات 
مواد اوليه از خارج به منزله جرم محس��وب مي شود و از 
داخل كشور هم اجازه استخراج داده نمي شود. او تصريح 
كرد: معدنكار فقط انتظار اختالل در روند فعاليت خود 
ندارد و اين خواسته معقولي اس��ت و امروز درخواست 
داريم كه رييس قوه قضاييه زمينه ساز تغيير نگرش در 
اين قوه نسبت به بخش معدن انجام شود. به گفته دبير 
انجمن مزبور، معدنكار براي تداوم فعاليت خود از كشور 
ارز خارج كرده، اما اين امر براي واردات مواد اوليه انجام 
شده، و بدليل اطالع رساني نكردن، امروز شاهد برخورد 
نامطلوب هس��تيم. او بار ديگر خواس��تار تغيير نگرش 
قوه قضاييه نسبت به فعاليت معدنكاران و بهره برداران 
معدني شد و گفت: فعاالن اين بخش از هرگونه گفت وگو 
استقبال مي كنند. اكنون به طور متوسط ساالنه حدود 
۴۰۰ ميلي��ون تن مواد معدني از حدود پنج هزار و ۵۰۰ 
معدن فعال استخراج مي شود كه از اين ميزان 6۰ تا 6۵ 
درصد مصالح ساختماني اس��ت. ايران اكنون باتوجه با 
فعاليت هاي اكتشافي داراي حدود 6۰ ميليارد تن مواد 
معدني اس��ت كه از اين رقم نزديك ب��ه ۴۰ ميليارد تن 

ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است.

مخالفت با افزايش تعرفه واردات ابريشم
خبرگزاري مهر| رييس مركز ملي فرش ايران گفت: 
نرخ تعرفه ابريشم در جلسه فوق العاده كميسيون ماده 
يك درباره درخواس��ت وزارت جهاد كش��اورزي مبني 
بر افزايش تعرفه واردات پيله ابريش��م، ابريشم خام و نخ 
ابريشم تشكيل شد و با پيگيري هاي مستمر مركز ملي 
فرش ايران اين نرخ در س��ال آين��ده ثابت ماند. فرحناز 
رافع افزود: افزايش تعرفه ابريشم خام از ۲6 به ۴۰ درصد 
از س��وي وزارت جهاد كش��اورزي مطرح شد، اما با ارايه 
استدالل مركز ملي فرش ايران در زمينه تاثير مستقيم 
و غيرمستقيم افزايش تعرفه در قيمت تمام شده فرش 
دستباف به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده ابريشم در 
كشور و تاثير آن در ميزان اشتغال صنعت فرش افزايش 

تعرفه ابريش��م راي نياورد و نرخ تعرفه براي سال آينده 
ثابت ماند. ثابت ماندن تعرفه واردات پيله ابريشم، اقبال 
تجار و واردكنندگان از واردات نخ ابريشم به واردات پيله 
ابريش��م در چارچوب فعال شدن كارخانه هاي صنعتي 
و كارگاه هاي س��نتي ابريشم كشي تغييرخواهد يافت. 
امسال با توزيع ۳9 هزارو 8۰۰ جعبه تخم نوغان و توليد 
يك هزارو ۳8۵ تن پيله تر ابريشم به رشد ۵۵ درصدي 
نسبت به س��ال گذشته دس��ت يافتيم. طبق آمارهاي 
منتشر شده، رقم توزيع تخم نوغان و توليد كرم ابريشم 
امسال نسبت به ۱۰ سال گذشته بي سابقه بوده و موجب 
اشتغالزايي ۲۵ هزارخانوار درتمامي استان هاي كشور 
شده است. استان هاي گيالن، خراسان رضوي، گلستان، 

خراسان ش��مالي و مازندران به ترتيب بيشترين حجم 
توليد كرم ابريشم كشور را بر عهده دارند. براي سال جديد 
)۱۳99( نرخ خريد تضميني هر كيلوگرم پيله تر ابريشم به 
شوراي اقتصاد ۳6 هزارتومان پيشنهاد شد كه نسبت به 
پارسال ۱۵ هزارتومان افزايش دارد. همچنين با تصويب 
هيات وزيران در س��ال ۱۳9۳ مركز توسعه نوغانداري 
كش��ور به عنوان متولي اين بخش براي اعمال وظايف 
حاكميتي، نظارتي و توسعه اي فعال شد كه اين مركز به 
دنبال اعمال راهكارهاي حمايتي براي جلب اعتماد مردم 
به صنعت نوغانداري كشور است تا نهاده هاي مورد نياز 
اين بخش از جمله نهال توت اصالح شده و تخم نوغان با 

حداقل قيمت در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد.
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اقتصاد ژاپن در آستانه ركود فني

آغاز جدال تجاري برگزيت

گروه جهان| آيت وكيليان|
 ژاپن س��ومين اقتصاد بزرگ جهان در آس��تانه ركود 
فني قرار گرفته است. اليحه افزايش ماليات بر فروش، 
توفان هاي فصلي، جنگ تجاري و شيوع ويروس كرونا 
عوامل اصلي كاهش رش��د اقتصادي ژاپن اعالم شده 
است. بنا بر اعالم دولت ژاپن، در سه ماهه پاياني سال 
گذشته اقتصاد اين كش��ور ۶.۳درصد كوچك تر شده 
است. گفته شده، توكيو در واكنش به اين كاهش رشد 
بسته فوري حدود ۱۰۰ ميليون دالري ابالغ كرده است. 
اقتصاد سنگاپور نيز به دليل تبعات شيوع بيماري كرونا 

تحت تاثير قرار گرفته است. 
فايننش��ال تايمز نوش��ته، داده هاي توليد ناخالص 
داخل��ي ژاپن كه دوش��نبه منتش��ر ش��د، پايين تر 
از انتظ��ارات كارشناس��ان بود، يعن��ي بيش از ۳.7 
درصد كاهش را نش��ان مي دهد. اين باعث ش��ده تا 
پيش بيني ها درباره رشد اقتصادي سومين اقتصاد 
جهان در س��ه ماهه نخس��ت 2۰2۰ ميالدي بيش 
از پيش كاهش يابد. اين نش��ان مي دهد كه ژاپن با 
ركود فني روبروست؛ بدين معني كه در دو سه ماهه 

متوالي افت رشد اقتصادي را تجربه مي كند.
در پي انتشار اين خبر وزير اقتصاد ژاپن اعالم كرد كه 
كشورش آماده اتخاذ اقدامات بيشتر براي تقويت رشد 
اقتصادي است. »ياسوتوشي نيشيمورا« وزير اقتصاد 
ژاپن، با اش��اره به پيامدهاي منفي وي��روس كرونا بر 
اقتصاد و صنعت گردشگري اين كشور گفته دولت در 
صورت لزوم آماده برداشتن گام هاي الزم براي تقويت 
رشد اقتصادي است. او با بيان اينكه دولت اميدوار است 
رشد اقتصادي به تدريج بهبود يابد، گفته: »براي مقابله 
با پيامدهاي كرونا هم در عرصه داخلي و هم در عرصه 

خارجي اقدام خواهيم كرد. «
»هوراهيكو كورودا« رييس بانك مركزي ژاپن، نيز با 
تاكيد بر تداوم روند اعمال نرخ بهره منفي در نظام بانكي 
س��ومين اقتصاد بزرگ جهان گفته كه اگر مشخص 
شود ويروس كرونا ريس��ك موثري بر رشد اقتصادي 
ژاپن خواهد بود، در اتخاذ سياست هاي محرك بيشتر 

ترديد نخواهد كرد. او با اش��اره به اينكه ويروس كرونا 
يك نااطميناني بزرگ بر س��ر راه اقتصاد ژاپن اس��ت، 
گفته: »اگ��ر اين روند ادامه ياب��د نيازمند بازنگري در 
سياس��ت هاي حوزه پولي خواهيم بود و قطعا اين كار 

را خواهيم كرد.« 
اقتصاد سنگاپور يكي ديگر از قدرت هاي اقتصادي آسيا 
نيز حال و روز خوشي ندارد. گفته شده، وزارت تجارت 
و صنعت س��نگاپور با در نظر گرفت��ن تأثيرات منفي 
ش��يوع ويروس كرونا بر اقتصاد اين كشور، چشم انداز 
رشد اقتصادي خود را كاهش داده است. سي ان بي سي 

گزارش داده، وزارت تجارت و صنعت سنگاپور با در نظر 
گرفتن تأثيرات منفي شيوع ويروس كرونا اعالم كرده 
پيش بيني مي كند رش��د اقتصادي اين كشور در بازه 
منفي ۰.۵ درصد تا مثب��ت ۱.۵ درصد تغيير كند. اين 
در حالي بود كه در پيش بيني قبلي اعالم شده بود بازه 
تغييرات رش��د اقتصادي در 2۰2۰ بين ۰.۵ درصد تا 
2.۵ درصد خواهد بود. سنگاپور پس از چين بيشترين 
تعداد مبتاليان به كرونا را گ��زارش داده كه رقم آن تا 
عصر يكشنبه به 7۵ نفر رسيده است. اقتصاد سنگاپور 
در ۳ ماهه چهارم ۱ درصد رش��د كرد و رشد ساالنه آن 

براي كل 2۰۱۹ هم به ۰.7 درصد رس��يد. بخش هاي 
گردشگري و حمل و نقل نيز تحت تأثير »سقوط شديد« 

ورود گردشگران، به ويژه از چين قرار گرفته است. 

  هشدار مجدد صندوق 
رييس صندوق بين المللي پول هم بار ديگر هشدار داده 
كه ويروس مرگبار كرونا مي تواند اقتصاد چين و جهان 
را به چالش بكش��د. به گزارش بلومبرگ، كريستالينا 
جيورجيوا كه براي ش��ركت در مجمع جهاني زنان به 
امارات س��فر كرده اس��ت، گفته: »امروز سهم اقتصاد 

چين از اقتصاد جهان ۱۹ درصد است و اين رقم بسيار 
بزرگ تري از سهم اقتصاد اين كشور در زمان بيماري 
سارس )2۰۰۳-2۰۰2( است. بنابراين وقتي اتفاق بدي 
براي چين بيافتد براي بقيه جهان نيز خبر خوبي نخواهد 
بود. نكته مهم اين است كه آنها )چيني ها( دارند خيلي 

سخت روي مهار شيوع بيماري كار مي كنند.«
تاكنون ويروس كرونا جان بيش از ۱7۶۰ نفر را گرفته 
و بيش از ۶۵ هزار نفر را مبتال كرده است. به دنبال ثبت 
نخستين مورد ابتال به كرونا در مصر، اكنون اين بيماري 

در هر پنج قاره جهان گزارش شده است. 
رييس صندوق بين المللي پ��ول در بخش ديگري از 
سخنان خود متوسط رش��د اقتصادي جهان در سال 
جاري را ۳.۳ درصد پيش بيني كرده اما گفته به دليل 
كرونا ممكن است اين رشد ۰.۱ تا ۰.2 درصد كمتر نيز 
ش��ود. جيورجيوا با بيان اينكه هنوز نمي توان برآورد 
دقيقي از خسارت ويروس كرونا بر اقتصاد جهاني ارايه 
كرد، گفته: »بخش بزرگي از زنجي��ره تامين و ارزش 
در س��طح جهان تحت تاثير اين اتفاق قرار گرفته اند؛ 
گردشگري نيز همين طور و معلوم نيست اين روند تا 

كجا ادامه داشته باشد.«
پيش ت��ر نيز جيورجيوا در خالل س��فرش به آلمان با 
انتقاد از نهادها و كارشناس��اني كه اقدام به پيش بيني 
خسارت ناشي از كرونا مي كنند گفته بود به دليل كمبود 
اطالعات كافي هنوز براي رسيدن به يك برآورد قابل 
اعتماد زود اس��ت و چنين كارهايي تنها باعث هرج و 
مرج بيشتر مي شود. عالوه بر صندوق بين المللي پول، 
بانك جهاني نيز با هشدار نسبت به پيامدهاي كرونا بر 
اقتصاد جهاني از كشورها خواسته بود تا يك همكاري 
مشترك براي رسيدن به برنامه اي اثربخش در مقابله 
با كرونا را آغاز كنند. اين بانك ضمن اعالم آمادگي بر 
استفاده از منابع مالي خود در مقابله با ويروس كرونا از 
همه كشورها خواسته است تا آمادگي خود را در برابر 
ش��يوع اين ويروس باال ببرند ت��ا از ايجاد يك اپيدمي 
ويروسي گسترده تر در سطح جهان طي ماه هاي آينده 

جلوگيري شود.

گروه جهان|
 مذاكرات تجاري بريتانيا و اتحاديه اروپا پس از اجرايي 
شدن برگزيت آغاز شده است و در شرايطي كه لندن 
خواستار رفتار منصفانه و برابر از سوي بروكسل است، 
فرانس��ه هش��دار داده كه دو طرف قرار اس��ت در اين 

مذاكرات يكديگر را بدرند. 
به گزارش ديلي ميل، ديويد فراس��ت نماينده بريتانيا 
در بروكسل، دوشنبه گفته است كه بوريس جانسون 
نخست وزير اين كشور، توافقي نيم بند را به يك سازش 
با هدف كنترل تنش ه��ا ترجيح مي دهد. به گفته اين 
مقام بريتانيايي، »بوريس جانسون تاكيد دارد كه در 
روابط لندن و بروكس��ل در پس��ابرگزيت بايد برابري 

حاكم باشد.« 
نخست وزير بريتانيا بارها تاكيد كرده است كه به دنبال 
توافق مشابه معاهده تجاري اتحاديه اروپا و كانادا است 
ك��ه به مب��ادالت كاال ميان دو ط��رف تعرفه اي تعلق 
نمي گيرد. او گفته كه اگر ط��رف اروپايي با اين توافق 
موافقت نكند طرح مشابه توافق با استراليا را پيشنهاد 

مي كند كه روي برخي از كاالها تعرفه اعمال شود.
اظهارات تند روز دوشنبه نماينده بريتانيا در اتحاديه 
اروپا پس از آن منتشر شد كه »ژان ايو لودريان« وزير 
خارجه فرانسه، به بريتانيا هشدار داد در مذاكرات آتي 
با اتحاديه اروپا براي رسيدن به توافقي تجاري پس از 
برگزيت منتظر نزاعي طاقت فرسا باشد. وزير خارجه 
فرانسه گفته: »فكر مي كنم در مذاكراتي كه حول مسائل 

تجاري ي��ا روابط آتي خواهيم داش��ت يك جورهايي 
همديگ��ر را خواهيم دريد. با اين حال اين بخش��ي از 

مذاكرات است و هر طرف از منافعش دفاع مي كند.«
بريتانيا و اتحاديه اروپا تاكنون بر سر قوانين دسترسي 
ش��ركت هاي مالي بريتانيايي به اتحاديه اروپا درگير 
بوده اند. خرده فروشان هشدار داده اند كه اگر كه تا پايان 
س��ال جاري ميالدي دو طرف به ي��ك توافق تجارت 
آزاد دس��ت پيدا نكنند مصرف كنن��دگان احتماال با 
هزينه هاي باالتر و كاهش محصوالت روبرو خواهند شد. 
اين در حالي است كه وزير خارجه فرانسه گفته تصور 
نمي كند توافق تجارت آزاد ميان بريتانيا و اتحاديه اروپا 
تا پايان سال جاري نهايي شود. پيشتر هم اورزوال فن 
در الين رييس كميسيون اتحاديه اروپا، و ميشل بارنيه 
مذاكره كننده ارشد اتحاديه در امور برگزيت، ابراز ترديد 
كرده بودند كه حصول يك توافق تجاري مش��ترك تا 

پايان سال جاري امكان پذير باشد. 
در حال حاضر اتحاديه اروپا به عنوان يك بلوك اقتصادي 
بزرگ ترين شريك تجاري انگلستان به شمار مي رود. 
اتحاديه اروپا 2۰۱۸ مقصد ۴۵درصد صادرات بريتانيا 
بوده و ۵۳درصد كاالها و خدمات مورد نياز اين كشور 

از اتحاديه اروپا وارد شده است. 
بريتانيا دو هفته پيش به طور رس��مي اتحاديه اروپا را 
ترك كرد اما در دوره گذار همچنان تحت قوانين تجاري 
بلوك اتحاديه اروپا است. دوره گذار در پايان سال جاري 

ميالدي به پايان خواهد رسيد. 

  سخت گيري بروكسل 
گفته ش��ده، نمايندگان پارلمان اروپا در پيش نويس 
اوليه چارچ��وب قانوني روابط اتحاديه اروپا با بريتانيا 
پس از برگزيت، خواس��تار قطع دسترسي مستقيم 
اين كشور به سيستم اطالعات حوزه شنگن شده اند. 
مطابق متن پيشنهادي اين نمايندگان براي طراحي 
چارچوب قانوني ارتباط اتحاديه اروپا با بريتانيا پس 
از پايان دوره انتقالي خروج اين كش��ور از اتحاديه كه 
با شروع س��ال 2۰2۱ مصادف خواهد بود، در اختيار 
گذاردن هرگونه اطالعات از جمله داده هاي شخصي 
س��اكنان اتحاديه اروپا بايد مش��مول نظارت دقيق، 
مميزي و رعايت قوانين محافظت از اطالعات فردي 

در اين اتحاديه باشد.
ديويد مك آليستر نماينده آلمان در پارلمان اتحاديه 
اروپا كه رياس��ت گروه هماهنگ كننده امور بريتانيا 
را برعه��ده دارد، اعالم كرده كه به باور او پس از پايان 
دوره انتقالي در روند اجراي خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا، اين كش��ور به عنوان يك كشور ثالث محسوب 
خواهد شد و نيازي به حفظ دسترسي مستقيم آن به 

اطالعات محدوده سفري شنگن نخواهد بود. 
بر همين اس��اس ، نمايندگان هماهنگ كننده امور 
بريتانيا در پارلم��ان اروپا در بخ��ش ديگري از متن 
پيشنهادي خود براي تصويب چارچوب قانوني روابط 
اطالعاتي بريتاني��ا و اتحاديه اروپا پس از برگزيت، بر 
قطع دسترسي مس��تقيم بريتانيا بر مشخصات افراد 

س��اكن در محدوده ش��نگن و نيز جزييات اطالعات 
مسافران و كاالهاي ورودي و خروجي به اين محدوده 

شده اند.
پيشتر نيز برخي كشورهاي اروپايي دولت محافظه كار 
بريتانيا را به برداش��ت پنهاني داده ه��اي مربوط به 
مظنونان و مجرمان اروپايي از شبكه اطالعاتي شنگن 

متهم كرده بودند. 
بريتانيا هيچگاه عضو پيمان محدوده سفري شنگن 
نشده ولي از 2۰۱۵ و پس از عضويت در اتحاديه اروپا به 
داده هاي شهروندان مقيم در منطقه شنگن دسترسي 
داشته اس��ت. حوزه شنگن ش��امل قلمرو 2۶ كشور 
اروپايي است كه افزون بر لغو قانون كنترل گذرنامه 
براي شهروندان كشورهاي اين محدوده، مبادله كاال 
و اطالعات نيز در آن بدون اعمال هزينه هاي گمركي 

و كارمزدهاي رايج صورت مي گيرد.

بريتانيا همچنين بايد در ۵ ماه آينده، تكليف حقوق 
و مقررات مربوط به ماهيگيري در آب هاي مشترك 
با اعضاء اتحاديه اروپا به ويژه فرانس��ه، هلند، آلمان و 
دانمارك را روش��ن كند. لندن اميدوار است تا منافع 
احتمالي از دس��ت رفته پس از اج��راي برگزيت را با 
عقد يك قرارداد تجارت آزاد با اياالت متحده جبران 
كند. ق��راردادي كه تاكنون ب��ا ابراز تماي��ل دونالد 
ترامپ و وزراي خزان��ه داري و بازرگاني دولت اياالت 
متحده مواجه شده اس��ت. ترامپ مدعي شده توافق 
تجاري بريتانيا و امريكا، منافع اين كش��ور را بيش از 
دوران حض��ور در اتحاديه اروپا تامين خواهد كرد اما 
اختالف نظر ميان مقام هاي اقتصادي دو كش��ور در 
خصوص اخذ ماليات از غول ه��اي ديجيتالي امريكا 
يعني گوگل، اپل، فيسبوك و آمازون همچنان مانعي 

براي پيشبرد گفت وگوهاي تجاري به شمار مي رود.

دريچه

كوتاه از منطقه

سرمايهگذاريامريكادر
صنعتانرژياروپايشرقي

گروه جهان| وزير خارجه امريكا در ارتباط با پروژه 
انتقال گاز روس��يه ب��ه اروپا، پروژه نورث اس��تريم2 
از اختص��اص يك ميلي��ارد دالر ب��راي تامين انرژي 
كشورهاي اروپاي ش��رقي و مركزي خبر داده است. 
امريكا سياست مقابله با نفوذ روسيه در اروپا و تامين 
استقالل كشورهاي اروپايي از نفت و گاز آن كشور را 
دنبال مي كند. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، هدف 
امريكا از اختصاص اين سرمايه كالن به صنايع انرژي 
كشورهاي اروپايي مقابله با نفوذ روسيه در اروپا اعالم 
شده است. امريكا بارها درباره پروژه انتقال گاز روسيه به 
آلمان ابراز ناخرسندي كرده است. پروژه نورث استريم2 
قرار است گاز روسيه را از شهر ويبورگ اين كشور با گذار 
از بستر درياي بالتيك به شهر گرايفزوالد آلمان برساند. 
خط لوله انتقال گاز روس��يه به آلمان بيش از ۱2۰۰ 
كيلومتر امتداد دارد. اين در حالي است كه بخش اعظم 
اين خط لوله احداث شده است و تنها ۱۵۰ كيلومتر از 
آن باقي مانده است. يكي از شركت هاي بزرگ فعال در 
اجراي پروژه نورث استريم2 شركت آل سيز است. اين 
شركت پس از تهديدهاي امريكا مبني بر مجازات هاي 
اقتصادي از ادامه همكاري با كشورهاي ذينفع در اين 
پروژه امتناع ورزيد. وزير خارجه امريكا به پروژه »ابتكار 
عمل س��ه دريا« اشاره كرده اس��ت. اين پروژه تالش 
مش��ترك ۱2 كش��ور عضو اتحاديه اروپا براي تامين 
انرژي خود اس��ت. اين ۱2 كشور در حوزه سه درياي 
بالتيك، درياي آدرياتيك و درياي سياه قرار دارند. وزير 
خارجه امري��كا تاكيد كرده هدف از اين پروژه تقويت 
بخش خصوصي كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي 

در ارتباط با تامين انرژي است. 

امريكاكشورهايطرفقرارداد
باهوآويراتهديدكرد

گروه جهان| سفير اياالت متحده در آلمان اعالم كرده 
دونالد ترامپ تهديد كرده است كه به اشتراك گذاري 
اطالعات را با كشورهايي كه با شركت فناوري چيني 
هوآوي تعامل كنند، متوق��ف خواهد كرد. به گزارش 
رويترز، هوآوي، يكي از بزرگ ترين شركت هاي فناوري 
جهان و فعال در زمينه شبكه هاي داده تلفن همراه نسل 
جديد )G۵( است. امريكا پيشتر هشدارهايي در مورد 
فعاليت هاي هوآوي و ارتباط آن با دولت چين داده است 
و از متحدان خود نيز خواسته از همكاري هاي مهم، از 
جمله در مورد نسل جديد اينترنت، با اين شركت پرهيز 
كنند. هوآوي ارتباط با دولت چين را رد كرده اس��ت. 
سخنان وزير امريكا در آلمان يك روز پس از آن منتشر 
شد كه وزارت دفاع اياالت متحده همكاري كشورهاي 
غربي با شركت هوآوي، غول صنعت الكترونيك چين 
را خطرناك توصيف كرد و در كنفرانس امنيتي مونيخ 
هوآوي را تهديدي براي ناتو خواند. مارك اسپر گفته: 
»اگر تهديده��ا را درك نكنيم و اقدامي عليه آن انجام 
ندهيم، مي توان��د موفقيت آميزترين فعاليت پيمان 
نظامي تاريخ، ناتو، در نهايت به مخاطره بيفتد.« ينس 
استولتنبرگ دبيركل ناتو، نيز به كشورهاي عضو اين 
پيمان دفاعي غربي هشدار داده كه در برابر فعاليت هاي 
شركت هوآوي هش��يار باشند. در همين حال »وانگ 
يي« وزير خارج��ه چين، خواهان برخ��ورد و رعايت 
شرايط منصفانه در ارتباط با شركت هوآوي شده است. 
متحدان اصلي اياالت متحده در اروپا، به ويژه بريتانيا و 
 G۵ فرانسه، گفته اند كه هوآوي را از ساختن شبكه هاي
در كشورهايشان منع نخواهند كرد، اما محدوديت هايي 

را در اين زمينه اعمال خواهند كرد. 

درخواستترامپازروسيه
برايپايانحمايتازاسد

گروه جهان|دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
در تماس تلفني با رجب طي��ب اردوغان از نگراني 
خود از تشديد خشونت در ادلب گفته است. او در اين 
تماس با اردوغان از روسيه درخواست كرده دست از 
حمايت دولت بشار اسد بكشد. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، در پي آغاز عمليات نظامي ارتش سوريه در 
ادلب، خش��ونت در اين منطقه افزايش يافته است. 
ارتش سوريه دسامبر گذشته با كمك و پشتيباني 
روس��يه اقدام به حمله به استان ادلب كرد. هدف از 
اين عمليات بيرون راندن شورشياني بود كه همچنان 
كنترل اين استان را برعهده داشتند. گفته شده، دولت 
بشار اس��د به رغم تهديدهاي رجب طيب اردوغان 
مصمم است مناطق باقي مانده را به كنترل كامل خود 
در آورد. پيشروي نيروهاي دولتي سوريه در روزهاي 
گذشته سريع تر شده و تنها در روز گذشته بيش از 
۳۰روستا در استان ادلب به كنترل كامل نيروهاي 
دولتي س��وريه درآمده است. اين در حالي است كه 
تركيه در جنگ ادلب در كنار شورشيان مخالف دولت 
اسد ايستاده و بر آن است تا از آخرين سنگر شورشيان 
در برابر دولت س��وريه دفاع كند. پس از پيش��روي 
نيروهاي زميني ارتش سوريه و همچنين بمباران 
هواي��ي اين منطقه، نيروهاي نظام��ي دولتي براي 
نخستين بار از 2۰۱2 به اين سو كنترل خود را بر همه 
روستاها و شهرهاي كوچك پيرامون حلب گسترش 
داده اند. از زمان آغاز عمليات تصرف مجدد ادلب در 
ماه دسامبر سال گذشته تاكنون، بيش از ۸۰۰ هزار 
نفر از مردم اين منطقه به علت درگيري هاي نظامي 

خانه و كاشانه خود را ترك كرده اند. 

سكوتكرهشماليدرباره
مجموعهصنعتيكائسونگ

گروه جه�ان| وزارت اتحاد كره جنوب��ي اعالم كرده 
كره شمالي به نامه اي از سوي انجمن صاحبان كسب  و 
كار كره جنوبي كه خواستار بازگشايي مجموعه صنعتي 
دو كره در كائسونگ شده، پاسخي نداده است. به گزارش 
يونهاپ، اين انجمن كه متش��كل از صاحبان كسب  و 
كاري اس��ت كه زماني در مجموعه صنعتي كائسونگ 
كارخانه هايي داش��تند، در چهارمين س��الگرد بسته 
شدن اين مجموعه در س��ئول تجمع كردند و از دولت 
آن خواس��تند كه هر كاري الزم است براي بازگشايي 
اين مجموعه صنعتي انجام دهد. آنها همچنين از وزارت 
اتحاد درخواست كردند كه نامه اي به كره شمالي ارسال 
كرده و از پيونگ يانگ بخواهد به اين افراد اجازه دهد كه از 
اين مجموعه بازديد كنند تا مقدمات از سرگيري فعاليت 
آن را فراه��م آورند. مقامات اظهار كرده اند كه مفاد اين 
نامه و هدف آن روز چهارشنبه به صورت شفاهي توسط 
دفتر هماهنگي مشترك اين وزارتخانه شرح داده شده 
است. »يوه سانگ كي« سخنگوي اين وزارتخانه گفته: 
»كره شمالي هنوز واكنشي به اين مساله نداشته است.« 
در س��ال 2۰۱۶، سئول مجموعه صنعتي كائسونگ را 
در اقدامي تالفي جويانه عليه آزمايش هاي هس��ته اي 
كره ش��مالي تعطيل كرد. تالش ها براي بازگشايي اين 
مجموعه از آن زمان تاكنون پيشرفت چنداني نداشته 
است.  همچنين گزارش شده، كره شمالي ده ها هزار دالر 
صرف خريد و وارد كردن ۱2راس اس��ب با نژاد اصيل از 
روسيه كرده است. به گزارش رويترز، كره شمالي تاريخچه 
طوالني در خريد اس��ب هاي گرانقيمت از روسيه دارد. 
روسيه ۱2راس اسب را به ارزش 7۵ هزار و ۵۰۹ دالر در 

سال گذشته به كره شمالي فرستاده است. 

بازجوييازالبشيردربارهتامين
ماليتروريسموپولشويي

گروه جهان| منابع آگاه از بازجويي دادستاني كل 
س��ودان از رييس جمهوري سابق اين كشور درباره 
مسائل مربوط به تأمين مالي تروريسم و پولشويي 
خبر دادند. به گزارش الشرق االوسط، دادستاني كل 
سودان دوشنبه عمر البشير رييس جمهوري سابق 
اين كشور، را در پرونده مربوط به ارتباط افراد با نفوذ 
در دولت وي با گروه هاي تروريستي مورد بازجويي 
قرار داد. دادس��تاني كل س��ودان اعالم كرده، عمر 
البشير را طبق ماده ۳۵، چهار، شش و هفت قانون 
اين كشور در ارتباط با پولشويي، فساد و كسب ثروت 
حرام احضار كرده اس��ت. طبق اين بيانيه، مقامات 
دادستاني سودان همچنين از البشير درباره سهم 
دول��ت او از ش��ركت ارتباط��ات »Mobatel«  و 
  »MTN« دادن مجوز اپراتور شبكه دوم به شركت
بازجويي كردند. عمر البشير كه با اتهامات مختلف 
از جمله فساد مالي مواجه است، بيست و سوم آذر 
توسط دادگاه كيفري سودان ابتدا به ۱۰سال حبس 
متهم شد اما در همين جلسه قاضي دادگاه حكم او 
را با توجه به اينكه سن البشير بيش از 7۰سال است 
و طبق قوانين س��ودان نمي تواند به زندان منتقل 
شود، به دو سال حبس در يك مركز اصالح اجتماعي 
تبديل كرد. خبر بازجويي از عمر البشير در شرايطي 
منتشر شده كه ماه گذشته تالش براي فراري دادن 
او از زندان كه قرار بود با مسموم كردن افسران زندان 
انجام شود، ناكام ماند. گفته شده، نيروهاي امنيتي 
سودان نورالهدي محمد الشفيع، همسر عبداهلل برادر 
البشير را به اتهام اقدام به قتل افسران حاضر در زندان 
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امضاي توافق صلح افغانستان 
در چند روز آينده 

گروه جهان| گروه طالب��ان اعالم كرده مذاكرات 
اين گروه با امريكا به پايان رسيده و سند توافقنامه 
صلح و ضمايم آن نهايي و بزودي امضا خواهد شد. 
دو روز پيش وزراي خارجه و دفاع امريكا در ديداري 
با رييس جمهوري افغانستان در حاشيه كنفرانس 
امنيتي مونيخ از احتمال نهايي شدن توافق نامه  صلح 
خبر داده بودند. به گزارش رويترز، س��هيل شاهين 
سخنگوي دفتر سياس��ي طالبان در قطر، دوشنبه 
گفته توافقنامه صلح با امريكا تا پايان ماه فوريه امضا 
خواهد شد. انتظار مي رود با امضاي اين سند، زمينه 
مذاكرات بين االفغاني فراهم ش��ود و اياالت متحده 
خروج نيروهايش را از افغانستان آغاز كند. مذاكرات 
ميان امريكا و گروه طالبان براي دست يابي به توافق 
صلح بيش از يك سال طول كشيده است. پيش از اين 
مقامات ارشد امريكايي از امضاي احتمالي توافقنامه 
صلح با طالبان در آينده نزديك خبر داده بودند. دو روز 
پيش دفتر رياست جمهوري افغانستان به نقل از مايك 
پمپئو وزير خارجه، و مارك اسپر وزير دفاع امريكا، 
اعالم كرده بود كه توافق با طالبان احتماال هفته هاي 
آينده نهايي خواهد شد.  همچنين زلمي خليل زاد 
نماينده امريكا در امور صلح افغانستان، از طرف هاي 
مناقشه در افغانستان خواسته كه از فرصت به دست 
آمده بهره ببرند و در تالشي جمعي در جهت پايان 
دادن به جنگ چهل ساله در اين كشور حركت كنند. 
همزمان با پايان گفت وگوها ميان امريكا و طالبان در 
دوحه، زلمي خليل زاد از دوحه به پاكستان رفته است. 
در مورد هدف سفر خليل زاد به پاكستان جزيياتي 
منتشر نشده است. گفته شده، خليل زاد در نشستي 
درباره مهاجران افغانس��تان در اس��الم آباد شركت 
كرده است. اين نشست دوشنبه با حضور افغانستان، 
پاكس��تان و نمايندگان جامعه جهاني برگزار شده 
است. از افغانستان چندين مقام دولتي براي شركت 
در اين نشست به اسالم آباد رفته اند.  گفتني است كه 
بر اساس چارچوب تعيين شده در مذاكرات صلح با 
طالبان، اين توافق پس از تاييد دولت مركزي زمينه 
برقراري گفت وگوهاي بين افغاني را فراهم خواهد كرد 
تا بدين ترتيب بستر الزم براي تشكيل دولتي فراگير و 
مورد تاييد همه طرف هاي مناقشه در اين كشور ايجاد 
شود. بر اين اساس خروج نيروهاي خارجي و از جمله 
نظاميان امريكايي از افغانستان كه همواره از شروط 
اصلي گروه طالبان براي پيشبرد گفت وگوهاي صلح با 
نمايندگان امريكا بود نيز از ديگر محور هاي كلي توافق 

صلح عنوان شده است. 

 ناتو از تركيه در ادلب 
حمايت نمي كند

يك منبع در ناتو از عدم تمايل اين پيمان براي حمايت 
نظامي از تركيه در استان ادلب سوريه خبر داده است. 
به گزارش خبرگ��زاري تاس، يك منبع ديپلماتيك 
گفته كشورهاي عضو اين پيمان از فعالسازي بند پنجم 
پيمان دفاعي ناتو به دليل كشته شدن سربازان تركيه 
ابتداي فوريه در ادلب حمايت نخواهند كرد. بند پنجم 
پيمان دفاعي ناتو هسته اصلي آن است كه ۱۹۴۹ به 
امضا رسيد و طبق آن كش��ورهاي عضو اين پيمان 
موظف هستند تا در صورت حمله به يكي از آنها كمك 
نظامي برسانند. در هفته هاي اخير تنش هاي تركيه با 

سوريه و روسيه در ادلب باال گرفته است. 

هجوم ملخ ها به مزارع 
كشاورزي در عربستان 

بخش هايي از مزارع كشاورزي و مناطق روستايي در دو 
كشور عربستان سعودي و يمن آماج حمله ميليون ها 
ملخ صحرايي قرار گرفته است. اين در حالي است كه 
اين آفت بزرگ كش��اورزي سال هاست كشورهاي 
ش��اخ آفريقا را با تهديدهاي جدي روبرو كرده است. 
روزنامه كويتي الراي نوشته، چهار منطقه روستايي 
در رياض، قصيم، حائل و يكي از استان هاي شرقي اين 
كشور در معرض هجوم انبوهي از ملخ هاي صحرايي 
قرار گرفته اند. ملخ هاي صحرايي با تغذيه از گياهان و 
محصوالت كشاورزي در كشتزارها و مزارع تهديدي 

جدي و مهم براي امنيت غذايي به شمار مي روند.

راه اندازي نيروگاه هسته اي 
در امارات

سازمان نظارت هسته اي در امارات مجوز راه اندازي 
اولين رآكتور هسته اي براكه را صادر كرد. به گزارش 
روس��يااليوم، معاون رييس ش��وراي اداره سازمان 
نظارت هس��ته اي امارات گفته مج��وز راه اندازي 
نيروگاه هسته اي براكه صادر شده كه مدت آن ۶۰ 
سال است. براكه اولين نيروگاه هسته اي در منطقه 
خليج فارس اس��ت و در زمان تكميل شامل چهار 

رآكتور با قدرت ۵۶۰۰ مگاوات خواهد بود.

هشدار عمران خان 
درباره ملي گرايي افراطي هند

نخست وزير پاكستان در اجالس جهاني آوارگان 
سازمان ملل هشدار داده، ايدئولوژي ملي گراي 
افراطي كه هند در پيش گرفته مي تواند منجر به 
وقوع يك بحران جديد آوارگان در منطقه شود. 
به گزارش اسپوتنيك، عمران خان از 2۰۱۸ كه به 
قدرت رسيده همواره از گفت وگو با هند حمايت 
كرده اما در پ��ي دو اقدام جنجالي دهلي نو � لغو 
وضعيت ويژه خودمختاري كشمير و اصالح قانون 
اعطاي شهروندي با هدف دادن شهروندي هند به 
اتباع غيرمسلمان سه كشور همسايه افغانستان، 
پاكستان و بنگالدش به جامعه جهاني نسبت به 
ناديده گرفتن ايدئولوژي ملي گراي افراطي نارندرا 

مودي، نخست وزير هند هشدار داده است. 
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عكسروز

چهرهروز

»مرثيه اي براي پرواز 752« اثر جديد چكناواريان
»مرثيه اي براي پرواز 752« اثر جديد لوريس چكناواريان منتشر شد. رازميك اوحانيان، يارتا ياران، احسان بيرق دار، عليرضا راد، شاهو 
زندي، ناصر ايزدي و برديا صدرنوري افرادي هستند كه براي ساخت قطعه جديد چكناواريان با او همكاري كرده اند. اثر تازه لوريس 
چكناواريان )آهنگس��از و رهبر اركستر( با نام »مرثيه اي براي پرواز 752« با اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در دسترس 
مخاطبان قرار گرفته است. اين اثر توسط موسسه فرهنگي هنري »رادنوانديش« در فضاي مجازي منتشر و به جانباختگان پرواز 
هواپيماي اوكرايني و خانواده هاي داغدارشان تقديم شده است. مراحل ضبط اين اثر در استوديو »شهر صداي پارسيان« به مديريت 

آيدين الفت طي شده و اميد نيك بين صدابردار آن است. 

بازارهنر

كيانوشعياري:سينماگاهيبهتماشاگرسيليهمميزند
كيانوش عياري در مراسم شب خسرو 
معصومي با بي��ان اينكه »خرس« فيلم 
تلخي است اما اين موضوع هيچ ايرادي 
ندارد، افزود: قرار نيس��ت سينما صرفا 
محملي براي نوازش تماش��اگر باشد، 
گاهي به تماش��اگر س��يلي هم مي زند 
گاهي با خودم مي گويم اينها چرا فيلم 
را توقي��ف كرده ان��د؟ امي��دوارم فيلم 

»خرس« به نمايش عمومي دربيايد. مراس��م شب 
كانون كارگردانان سينماي ايران با تقدير از خسرو 
معصومي به همت كانون كارگردانان سينماي ايران 
با ميزباني موزه س��ينما شامگاه يكشنبه 27 بهمن 
ماه با حضور هنرمندان سينما برگزار شد. كيانوش 
عياري كارگردان »خانه پدري« كه در اين مراس��م 
سخن مي گفت، مطرح كرد: چند روز پيش كه خسرو 
تماس گرفت، فكر كردم بايد درباره اين سانسور لعنتي 
حرف بزنم اما با خودم گفتم ممكن است برخي بگويند 
تو اگر بيل زن بودي باغچه خ��ودت را بيل مي زدي 
تا »خانه پدري« دچار آن اتفاق و نمايش مس��خره 
نشود. او يادآور شد: خسرو را از دوران سينماي آزاد 
مي شناس��م. او هميشه افكار زاللي داشته و به بهانه 
معيشت فيلم هاي بد نساخته اس��ت. در حالي كه 
تمام فيلم هاي من را قلع و قمع كرده اند، از همين رو 
فكر كردم به ناچار بايد س��ريال بس��ازم؛ چيزي كه 
عالقه اي به آن ندارم ولي حتي در س��اخت سريال 
هم، همه هم وغم خودم را مي گذارم. عياري با اينكه 
»خرس« فيلم تلخي است اما اين موضوع هيچ ايرادي 
ندارد، افزود: قرار نيست سينما صرفا محملي براي 
نوازش تماشاگر باشد، گاهي به تماشاگر سيلي هم 

مي زند گاهي با خودم مي گويم اينها چرا 
فيلم را توقيف كرده اند؟ اميدوارم فيلم 
»خرس« به نمايش عمومي دربيايد. در 
ابتداي اين مراسم، محسن اميريوسفي 
رييس كانون كارگردانان سينماي ايران 
گفت: خوش��حالم فرصتي پيش آمد تا 
در شب خس��رو معصومي خدمت شما 
باشم. كارگردان عزيزي كه به نظرم قدر 
نديده است. او ادامه داد: از سوي ديگر خوشحالم كه 
توانسته ايم اجازه نمايش اين فيلم )خرس( را بعد از 
سال ها بگيريم. به عنوان كارگرداني كه طعم توقيف 
را چشيده، از اين اتفاق خوشحال هستم. رييس كانون 
كارگردانان سينماي ايران با بيان اينكه اميدوارم اين 
نمايش آغازي براي اكران »خرس« باشد، افزود: اين 
فيلم در جشنواره فجر دو سيمرغ گرفت اما نمي دانم 
چرا جش��نواره فيلم فجر به جاي آنكه محلي براي 
نمايش فيلم ها باشد، به قتلگاه برخي فيلم ها تبديل 
شده است و در اين راستا كانون كارگردانان سينماي 
ايران برنامه ريزي كرده تا جلس��ات مس��تمر براي 
آسيب شناسي »فجر« داشته باشد. در ادامه مسعود 
جعفري جوزاني كارگردان سينما نيز گفت: خسرو 
معصومي به عنوان يكي از استعدادهاي اميدبخش 
در دهه هفتاد سينما جلوه اي ويژه داشت اما برخي 
زم��ان را از او گرفتند. وي افزود: وقتي فيلمس��ازي 
مانند كيانوش عياري فيلم مي سازد و اثرش متوقف 
مي ش��ود، يك تكه از جان او گرفته مي شود. خسرو 
معصومي هم بايد سال ها بدود تا فيلم بسازد اما آن را 
توقيف مي كنند اين در حالي است كه اين فيلم هيچ 

نكته اي براي توقيف ندارد. 

برنامهنمايشفيلمهايايرانيدربرلين۲۰۲۰اعالمشد
در فاصله چند روز ب��ه آغاز هفتادمين 
جشنواره بين المللي فيلم برلين، برنامه 
نمايش فيلم هاي ايراني در اين رويداد 
س��ينمايي اعالم ش��د. فيلم »شيطان 
وجود ن��دارد« ب��ه كارگرداني محمد 
رس��ول اف به عنوان محصول مشترك 
سينماي آلمان، جمهوري چك و ايران 
كه يك��ي از نامزدهاي خ��رس طاليي 

برلين در بخش رقابتي است، اولين نمايش جهاني 
خود را روز 2۸ فوريه )جمعه ۹ اسفند ماه( در سالن 
اصلي كاخ جشنواره تجربه خواهد كرد و پس از آن 
نيز دو نمايش در روز 2۹ فوريه )۱۰ اس��فند( و يك 
نمايش هم در روز اول مارس )۱۱ اس��فند( خواهد 
داشت.  »نامو« )بيگانه( نخستين تجربه كارگرداني 
نادر س��اعي ور كه در بخش »ُف��روم« برلين حاضر 
است نيز در مجموع چهار نوبت در روزهاي 22، 2۳، 

2۶ فوريه و اول م��ارس )۳، ۴، 7 و ۱۱ 
اسفند( به روي پرده مي رود. همچنين 
فيلم  كوتاه »بادبادك ها« به كارگرداني 
سيدپيام حس��يني 2۳، 2۴، 27 فوريه 
و اول مارس )۴، 5، ۸ و ۱۱ اس��فند( در 
 )Generation Kplus( بخش نسل
و فيلم كوتاه »اس��ب س��فيد بالدار« به 
كارگرداني مهيار ماندگار هم روزهاي 
22، 25، 2۶، 2۸ و 2۹ فوريه )۳، ۶، 7، ۹ و ۱۰ اسفند( 
در بخش نسل )۱۴plus Generation( نمايش 
خواهد داش��ت. فيلم بلند »يلدا« س��اخته مسعود 
بخشي محصول مشترك فرانسه، آلمان، سوييس، 
لوكزامبورگ، لبنان و اي��ران هم طي روزهاي 2۳، 
25، 2۶، 2۸ و 2۹ فوري��ه )۴، ۶، 7، ۸ و ۹ اس��فند( 
در بخش نسل )Generation Kplus( به روي 

پرده مي رود.

مسعودكيميايي:اينتئاترسكوتنميكند
مسعود كيميايي كه براي تماشاي تئاتر 
»سه شنبه هاي لعنتي« در تئاتر شهر 
حضور داشت، گفت: درود به تئاتر كه 
همين طور مقتدرانه ساكت ننشسته 
و به راه خود ادام��ه مي دهد. اين تئاتر 
سكوت نمي كند و مهم تر از همه خود 
فرياد مي زند پس من بار ديگر به همه 
شما عزيزاني كه در تئاتر حضور داريد 

درود مي فرستم. محمدمهدي خاتمي نويسنده و 
كارگردان نمايش »سه شنبه هاي لعنتي« شامگاه 
27 بهم��ن ماه پ��س از پايان اج��راي اول اين اثر 
نمايش��ي با قدرداني از حضور مسعود كيميايي و 
نس��رين مقانلو در اين اجرا گفت: من با فيلم هاي 
استاد مسعود كيميايي زندگي كردم و بايد بگويم 
كه هم سن »قيصر« اس��تاد هستم. من هيچ وقت 
فكر نمي كردم زماني برسد در اجراي نمايشي كه 
من كارگردان آن هستم مرد بزرگ سينماي ايران 

عاليجناب مس��عود كيميايي مهمان 
ويژه آن باشد. به هر صورت الزم مي دانم 
هم از ايش��ان و هم از خان��م مقانلو به 

جهت حضورشان قدرداني كنم.
مسعود كيميايي كارگردان پيشكسوت 
سينماي ايران هم با حضور در صحنه 
و امضاي تابلوي يادبود نمايش خطاب 
به تماشاگران بيان كرد: مدتي است كه 
پا درد دارم اما چون از اين نمايش زياد شنيده بودم 
تالش كردم با همه ترافيك تهران و دشواري هاي 
رفت و آمد به تئاتر ش��هر بيايم و حاال مي بينم كه 
ارزش داشت در كار حضور داشته باشم و از تماشاي 
آن ل��ذت ببرم. پس درود ب��ه تئاتر كه همين طور 
مقتدرانه ساكت ننشسته و به راه خود ادامه مي دهد. 
اين تئاتر سكوت نمي كند و مهم تر از همه خود فرياد 
مي زند پس من بار ديگر به همه شما عزيزاني كه در 

تئاتر حضور داريد درود مي فرستم. 

ايستگاه

شروع ۱۰۰ ميليون دالری 
»سونيک خارپشت«

فيل��م جدي��د کمپان��ی 
پارامونت با بازی جيم کری 
موفق شد تا فروشش را با 
رقم 57 ميلي��ون دالر در 
آمريکا و ۱۰۰ ميليون دالر 
در سطح جهان شروع کند. 
به گزارش ورايتی، »سونی 
خارپشت« با فروشی که در 

اولين آخر هفته اکرانش ثبت کرده موفق ترين فيلمی 
است که بر مبنای يک بازی ويديويی ساخته می شود.

در حالی که انتظار می رفت اين فيلم حدود ۶7 تا 7۰ 
ميليون دالر تا دوشنبه کسب کند، بهترين نتيجه را 
برای يک تعطيالت آخر هفته برای فيلمی که برمبنای 
يک بازی ويديويی س��اخته شده، کس��ب کرد. اين 
موفقيتی بزرگ برای جف فولر کارگردان آن محسوب 
می شود. اين فيلم که برای ساختش ۸7 ميليون دالر 
هزينه شده اکرانش را سه ماه به تعويق انداخت تا به 
سازندگانش به اندازه کافی وقت بدهد تا شخصيت 
اصل��ی آن را دوباره طراحی کنن��د. در اين فيلم بن 
شوارتز در نقش يک مخلوق آبی پشمالو صداپيشگی 
کرده است. داستان فيلم درباره خارپشتی فرازمينی با 
سرعت مافوق صوت است که به زمين آمده و در اين 
ميان با پليس��ی به نام تام آشنا می شود و به او کمک 
می کند تا دکتر رباتنيک با صداپيشگی جيم کری به 

قدرت او دست پيدا نکند.
کمپانی پارامونت که سال 2۰۱۹ با »مرد ماه جوزا« و 
»ترميناتور: سرنوشت تيره« شکست بدی را در گيشه 
متحمل شده بود، به اين موفقيت نياز داشت. البته اين 
استوديو برای سال جديد فيلم های »تاپ گان« و ادامه 

»يک جای کامال ساکت« را در برنامه دارد.

اوليور استون،  رييس 
جشنواره فيلم  عربستان  شد

اوليور اس��تون به عنوان 
رييس فستيوال سينمايی 
دريای س��رخ عربستان 
س��عودی در آس��تانه 
برگزاری اولين دوره اين 
رويداد انتخاب ش��د. به 
گزارش ورايتی، همزمان 
با اعالم نام اوليور استون به 

عنوان رييس بخش رقابتی جشنواره فيلم عربستان 
که با عنوان دريای س��رخ برگزار می شود، اسامی 

فيلم های حاضر در اين بخش نيز اعالم شد.
اين جش��نواره که امسال نخستين س��ال خود را 
تجربه می کند اولين اکران فيلم »دستيار« را که با 
الهام از ماجرای رسوايی واينستين ساخته شده، در 

خاورميانه نمايش می دهد.
فيلم افتتاحيه اين جشنواره »کتاب خورشيد« است 
که اولين تجربه کارگردانی فراس و صحيب گواس 
و درباره نوجوانی به نام هش��ام اس��ت که با پديده 
يوتيوب در عربس��تان بزرگ می شود. اين فيلم با 
حمايت خود جشنواره ساخته شد. محمود صباغ 
رييس جش��نواره دريای سرخ با صدور بيانيه ای از 
فيلم »کتاب خورش��يد« به عنوان نمونه ای از آثار 
جامعه پرشور فيلمسازان پيشگام ياد کرد. صباغ که 
خود فيلمساز است برای ساخت کمدی هايی چون 
»برکت برکت را مالقات می کند« و »عمره و ازدواج 

دوم« شناخته می شود.
اين رويداد برپايی نخس��تين جشنواره سينمايی 
در عربس��تان پس از حذف ممنوعيت سينما در 
سال 2۰۱7 است. اين جش��نواره که از ۱2 مارس 
)22 اس��فند( آغاز می شود تا 2۱ مارس در منطقه 
تاريخی جده و در س��ايت ميراث جهانی يونسکو 
برپا خواهد بود. حسين کوريمبوی که مدير هنری 
اين جشنواره است پيشتر به عنوان برنامه ريز بخش 
مستند جشنواره فيلم ساندنس فعاليت کرده است.

تاريخنگاري

تاسيس حزب جمهوري اسالمي 
يک هفته پس از پيروزی انقالب اس��المی، در 2۹بهمن ۱۳57 شمسی، شماری از 
برجسته ترين شخصيت های علمی، مذهبی و سياسی ايران که در پيروزی انقالب 
اسالمی نقش مهمی داشتند و از ياران نزديک حضرت امام خمينی)ره( محسوب 
می شدند حزب جمهوری اسالمی را تأسيس کردند. پس از اعالم تأسيس، پرسشنامه 
و برگه درخواست عضويت به همراه طرح اساسنامه و مرامنامه حزب در سطح وسيع 
و از طرق گوناگون پخش ش��د و حزب ش��روع به عضوگيری کرد. به گفته رهبران 
ح��زب، در روز اول ثبت نام، بيش از ۸۰ هزار نفر ب��رای عضويت، به مراکز حزب در 
سراسر کشور مراجعه کردند. مرتضی نبوی درباره نحوه استقبال مردم از تأسيس 
حزب جمهوری اس��المی می گويد: مردم به دليل نام ح��زب ابتدا تصور می کردند 
که هر کس که به جمهوری اس��المی اعتقاد دارد، بايد عضو حزب باشد و به همين 
دليل استقبال خوبی از عضويت در حزب می کردند و تعداد زيادی آمدند و ثبت نام 
کردند، در اين ميان از طرفداران همه  گروه ها بودند، سپس در دفتر مرکزی حزب در 
سرچشمه مشغول انجام مصاحبه و گزينش از ميان کسانی بوديم که ثبت نام کرده 
بودند. مؤسسين حزب، بالفاصله پس از پيروزی انقالب تالش کردند که موافقت امام 
خمينی را برای تشکيل حزب جلب کنند. هاشمی رفسنجانی در اين باره می گويد: 
»دولت که تشکيل شد من خودم رفتم پيش امام، گفت وگوی صريحی با امام کردم 
و گفتم باالخره تا به حال ما مبارزه می کرديم اما از اين به بعد مسئول اداره کشوريم. 
در نخستين قدم ش��ما ديديد که يک حزب کوچک توفيق پيدا کرد دولت درست 
کند، اگر اينها نبودند شما حتما مشکلتان بيشتر بود. به عالوه بيرون می بينيد احزاب 
چگونه فعاليت می کنند... من گفتم ببينيد بخشی از قلمرو جامعه را اينها دارند پر 
می کنند، ما هيچ جا نيس��تيم، در حالی که همه جا هستيم، معلوم است که حزب 
در شرايط مسئوليت اداره کشور يک ضرورت است. به هر حال اگر ما حزب نداشته 
باشيم ديگران که حزب دارند، شما که جلو ديگران را نمی خواهيد بگيريد )ايشان 
نمی خواس��تند جلوی ديگران را بگيرند و مانع تحزب ديگران بشوند( خب آنها که 
دارند، فقط دوستان شما تشکيالت ندارند... گفتم روحانيت االن انسجامی که شما فکر 

می کنيد، حتی در اين شرايط ندارند، هرچه هم پيش برويم بدتر می شود، ما تشکيالت 
می خواهيم؛ ايشان پذيرفتند و گفتند که حزب تشکيل بدهيد«. در آن روزها بحث بر 
سر اين بود که موسسين از ۳گروه »روحانی«، »تحصيلکرده و دانشگاهی« و »کسبه 
و بازاری« انتخاب و موجوديت حزب را رسما اعالم کنند. اما از آنجا که پس از پيروزی 
انقالب هنوز چهره ها کامال شناخته ش��ده نبودند و توقعات و ادعاهای بسياری از 
افراد سرشناس ممکن بود، مشکالتی پديد آورد، لذا تصميم گرفته شد که 5نفر از 
روحانيون شناخته شده که مورد تأييد امام و همه اقشار ملت بودند، هيأت مؤسس 
باشند و تأسيس حزب جمهوری اسالمی را رسما اعالم کنند. بدين ترتيب آيت اهلل 
خامنه ای، آيت اهلل بهشتی، حجت االسالم هاشمی رفسنجانی، حجت  االسالم باهنر 
و آيت اهلل موسوی اردبيلی به عنوان هيأت مؤسس، تأسيس حزب جمهوری اسالمی 

را به طور رسمی اعالم کردند.

میراثنامه

سرگيجه در چندشنبه  بازار!
پرونده سيزدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و سي وسومين نمايشگاه ملي 
صنايع دستي درحالي بسته شد كه طرفداران اين دو حوزه را چندان راضي نكرد 
و جامعه متخصص را بر آن داشت تا فضاي اين نمايشگاه را به »چندشنبه بازاري 
بي كيفيت و گيج كننده« تشبيه كنند. نمايشگاه صنايع دستي و گردشگري از 2۳ 
تا 2۶ بهمن ماه در تهران برگزار شد. صنايع دستي و گردشگري براي نخستين بار 
به شكلي گسترده در يك نمايشگاه ادغام شدند. معاون صنايع دستي در نشست 
خبري نمايشگاه گفت كه به خواست وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 

دستي اين اتفاق افتاده است اما درباره علت آن ديگر توضيحي داده نشد.
هرچند اين ادغام به عقيده برخي مقام��ات اين وزارتخانه، اتفاق مباركي بود اما 
آشفتگي در غرفه آرايي ها، چينش استان ها در هر سالن، پراكندگي و چندپاره شدن 
اجزاي برخي استان ها و سنخيت نداشتن برخي محصوالت با موضوع نمايشگاه، 
باعث شد برخي از متخصصان گردشگري و صنايع دستي و حتي بازديدكنندگان، 
فضاي آن را گيج كننده، درهم، آشفته و چيزي شبيه چندشنبه بازار توصيف كنند؛ 
فضايي كه حتي نتوانست طرفداران صنايع دستي و گردشگري را از تصميم تازه 
براي ادغام، راضي كند. تبليغات و اطالع رساني درباره اين نمايشگاه كه حداقل در 
حوزه گردشگري مهم ترين رويداد كشوري به حساب مي آيد، همانند دوره هاي 
گذشته در ضعيف ترين حالت ممكن صورت گرفت. تا چند كيلومتر آن طرف تر 
از محل نمايشگاه بين المللي تهران به سختي مي شد يك بنر تبليغاتي كه سريع 
نظ��ر مخاطب را جلب كند، پيدا كرد. خيابان جنوبي و جنوب غربي نمايش��گاه 
بين الملل��ي كامل در ُقرق تبليغات تورهاي خارجي يك آژانس مس��افرتي بود. 
ترافيك در خيابان هاي منتهي به نمايشگاه بين المللي تهران در در روزهاي پايان 
هفته، اين اميد را مي داد كه بيشتر اين خودروها راهي نمايشگاه صنايع دستي و 
گردشگري هستند اما ورودي هاي خلوت، حديث ديگري را نقل مي كرد. بيشتر 
بازديدكننده ها از آنچه قرار بود در اين نمايشگاه عرضه شود، اطالعي نداشتند. 
خيلي ها از طريق شبكه هاي اجتماعي يا بخش هاي خبري تلويزيون در جريان 
اين نمايشگاه قرار گرفته بودند و از روي عالقه، خود را به آن رساندند، شايد براي 

همين نمايش��گاه در آغاز و خاتمه، خلوت ترين روزهاي خود را سپري و تنها در 
تعطيالت پايان هفته ازدحامي از جمعيت را تجربه كرد. برگزاركنندگان هم با علم 
به اينكه اجراي گروه هاي موسيقي هر سال با استقبال مواجه شده است، امسال هم 
از ريتم و نواي اين گروه ها، درحالي كه برخالف دوره هاي پيشين از همراهي زنان 
محلي محروم شده بودند، استفاده كرد؛ تا بازديدكننده هاي بيشتري را جذب كند، 
به طوري كه برخي از غرفه داران مي گفتند: نمايشگاه شايد شلوغ و پر بازديد بود اما 
كيفيت نداشت و بيشتر آنها آمده بودند تا اجراي گروه هاي اقوام و موسيقي محلي 
را تماشا كنند و يك كاسه  آش و يك سيخ كباب هم بخورند. اين شكايت از ناحيه 
فروشندگان صنايع دستي كه براي نخستين بار ادغام در نمايشگاه گردشگري را 
تجربه مي كردند، بيشتر مطرح شد. يكي از غرفه داران صنايع دستي مي گفت، تحت 
تاثير تبليغ و تعريف ديگر هنرمندان استان به نمايشگاه تهران آمده اما در چهار روز، 
فروش خوبي نداشته است. بقيه هنرمندان به همين اندازه از فروش شان ناراضي 

بودند، درحالي كه هميشه از نمايشگاه صنايع دستي تهران تعريف مي كردند.

فاكس: پرسپوليس بهانه اي براي نبردن شارجه ندارد

لغومسابقاتانتخابيالمپيكواترپلوتخطيازنصصريحقانوناست

فاكس اس��پورت ب��ه ارزياب��ي دي��دار 
پرسپوليس برابر شارجه امارات پرداخت. 
پرسپوليس امروز سه ش��نبه در دومين 
ديدار خود در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آس��يا به 
ديدار شارجه امارات خواهد رفت. نايب قهرمان دو فصل 
قبل ليگ قهرمانان، فصل قبل عملكرد نااميدكننده اي 
در ليگ قهرمانان داشت و در بازي اول خود در اين فصل 
نيز نتوانس��ت خوب ظاهر شود و با دو گل برابر الدحيل 
باخت.  تيم باكيفيت پرسپوليس كه ركورددار قهرماني 
در ليگ ايران محسوب مي شود، با حضور عليرضا بيرانوند 
درون دروازه، بشار رسن در خط هافبك و علي عليپور 
در خط حمله اميدوار است بتواند در اين ديدار جبران 
مافات كند و به همين خاطر ديدار مهمي برابر شارجه 
دارد كه اولين حضور خود را در ليگ قهرمانان از س��ال 
2۰۰۹ تجربه مي كند. پرسپوليس براي اين ديدار هيچ 

عذر و بهانه اي ندارد و به دنبال كسب برد است.

كارش��ناس ش��نا و واترپلوي ايران گفت: لغو مسابقات 
قهرماني آسيا و انتخابي المپيك واترپلو از سوي قزاقستان 
تخطي از نص صريح قوانين فدراس��يون جهاني است. 
خسرو اميني در مورد لغو مسابقات قهرماني آسيا و انتخابي 
المپيك واترپلو در قزاقستان به دليل بيماري كرونا اظهار 
كرد: به دليل نفوذي كه دارند قوانين را زير پا گذاشتند. 
بايد 5 تيم از انتخابي قاره اي به مسابقات المپيك بروند 
اما اكنون قزاقس��تان به دليل بيماري كرونا مي خواهد 
مسابقات بازي هاي آسيايي 2۰۱۸ يعني مسابقات 2 سال 
قبل از المپيك را مالك قرار دهد و خودش بدون مسابقه 
انتخابي به المپيك برود. بر اساس اين تصميم تيم مردان 
قزاقستان و تيم زنان چين به المپيك خواهند رفت. اين 
اتفاق صراحتا تخطي از نص صريح قوانين فينا )فدراسيون 
جهاني شنا، شيرجه و واترپلو( اس��ت. چون نفوذ دارند 
توانس��تند فينا را به اين موضوع راضي كنند. او در ادامه 
با رجوع به قوانين فينا گفت: قوانين فينا مشخص است 
و طبق قوانين فينا ۱2 تيم كه به المپيك مي روند طبق 
روال مشخصي انتخاب مي ش��وند. اولين سهميه براي 

كشور ميزبان است. ۱۱ تيم ديگر از مسابقات مشخص 
انتخاب مي شوند. يك تيم ازمسابقات جام جهاني سال 
قبل از المپيك، 2 تيم از مسابقات قهرماني جهان سال 
قبل از المپيك، 5 تيم از مس��ابقات قهرماني قاره اي )5 
قاره( و ۳ تيم باقي مانده از انتخابي كه فدراسيون جهاني 
برگزار مي كند راهي المپيك مي شوند. براي سه سهميه 
آخر فدراسيون جهاني يك انتخابي براي همه كشورهاي 
باقي مانده برگزار مي كند كه تنها دو تيم از آسيا مي توانند 
در آن شركت كنند. اينها قوانين فينا است و بر اساس ماده 

BL.۹.۳.۱۰.۱.5 بود كه از كتاب فينا خواندم. اميني به تك 
مسابقه بين دو تيم آسيايي اشاره كرد و به ايسنا گفت: يك 
قانون ديگر وجود دارد. اگر چنانچه مسابقات قاره اي برگزار 
نشد دو تيم كه باقي مي مانند مي توانند يا به صورت رفت 
و برگشت يا سه بازي در يك كشور بي طرف انجام دهند. 
تحت هيچ شرايطي تاكنون اين اتفاق رخ نداده است كه 
اينگونه حق كشي شود. من 2۹ سال در فدراسيون جهاني 
بودم ولي اينچنين موضوعي نديده ام. او در پاسخ به اين 
سوال كه آيا اكنون ديگر سر ايران بريده شده و المپيك را 
از دست داده ايم، گفت: نه اين طور نيست. رضواني رييس 
فدراسيون شنا به فينا نامه نوشته است. ورزشكاران ما دو 
سال در حال تمرين بودند، مربي خارجي داشتند، چندين 
هزار دالر هزينه شده اكنون به بازيكنان چه بگوييم؟ آنها 
در پاسخ اوليه گفتند در انتخابي فدراسيون جهاني كه در 
ماه مارس در هلند برگزار مي شود شركت كنيم. آن جا تيم 
ايران كه سهل است اگر قزاقستان هم شركت كند انتخاب 
نمي شود. آلمان، يونان، هلند، روماني تيمي هاي هستند 
كه جا مانده اند و بايد در آن مسابقات كسب سهميه كنند.

ورزشي
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