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شاخص قيمت توليد كننده زراعت، باغداري و دامداري 
س��نتي در چهار فصل منتهي به فصل پاييز نسبت به 
دوره مشابه سال قبل ٤٦.١ درصد افزايش يافته است. به 
گزارش »تعادل« شاخص قيمت توليد كننده زراعت، 
باغداري و دامداري سنتي )برمبناي ١٠٠=١٣٩٠( در 
فصل پاييز س��ال ١٣٩٨ برابر با ٤٨٢.٨ بوده است كه 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
١٣.٣ درصد افزايش يافته اس��ت. شاخص چهار فصل 
منتهي به فصل جاري نيز نس��بت به دوره مشابه سال 

قبل )نرخ تورم ساالنه( ٤٦.١ درصد افزايش يافته است.

   شاخص زراعت و باغداري
ش��اخص زراعت و باغداري در فصل پاييز سال ١٣٩٨ 
برابر با ٤٦١.٠ است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 
٤.٣ درصد افزايش يافته اس��ت. ميزان تغييرات چهار 
فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز معادل ٣٤.٧ درصد افزايش 
است. ش��اخص گروه غالت در فصل پاييز سال ١٣٩٨ 
برابر با ٤٣٤.٧ است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 
٢٢.٤ درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار 
فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٤١.٨ درصد افزايش 
است. شاخص گروه ميوه ها و ميوه هاي آجيلي در فصل 
پاييز سال ١٣٩٨ برابر با ٤٧٥.٦ است كه نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ١٠.٤ درصد كاهش يافته است. ميزان 
تغييرات چه��ار فصل منتهي به فصل جاري نس��بت 
به دوره مشابه س��ال قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با 
١٩.٩ درصد افزايش است. شاخص گروه سبزيجات در 
فصل پاييز سال ١٣٩٨ برابر با ٤٤٥.١ است كه نسبت 
به فصل مشابه س��ال قبل ٢١.٥ درصد افزايش يافته 
است. ميزان تغييرات چهار فصل منتهي به فصل جاري 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز 
برابر با ٧٥.٢ درصد افزايش اس��ت. شاخص گروه مواد 
خام طبقه بندي نشده در فصل پاييز سال ١٣٩٨ برابر 

با ٤٧١.٣ است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤.٠ 
درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار فصل 
منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 

)نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٤٣.٣ درصد افزايش است.

   شاخص دامداري سنتي
شاخص دامداري س��نتي در فصل پاييز سال ١٣٩٨ 
برابر با ٥٢٩.٧ است كه نس��بت به فصل مشابه سال 
قبل ٣٥.٤ درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات 
چهار فصل منته��ي به فصل جاري نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل )نرخ تورم س��االنه( نيز برابر با ٧٢.٤ 
درصد افزايش است. شاخص گروه پرورش بز و بزغاله 
در فصل پاييز س��ال ١٣٩٨ برابر با ٥٦٢.٧ اس��ت كه 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٣.٣ درصد افزايش 
يافته است. ميزان تغييرات چهار فصل منتهي به فصل 
جاري نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل )نرخ تورم 
ساالنه( نيز برابر با ٩١.٤ درصد افزايش است. شاخص 
گروه پرورش گاو و گوساله سنتي در فصل پاييز سال 
١٣٩٨ برابر با ٥١٨.٠ است كه نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل ٣٤.٣ درصد افزايش يافته اس��ت. ميزان 
تغييرات چهار فصل منتهي به فصل جاري نس��بت 
به دوره مشابه س��ال قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر 
با ٧٩.٩ درصد افزايش است. شاخص گروه گوسفند و 
بره در فصل پاييز سال ١٣٩٨ برابر با ٥٩٥.١ است كه 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.٤ درصد افزايش 
يافته اس��ت. ميزان تغييرات چهار فصل منتهي به 
فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم 
ساالنه( نيز برابر با ٨٧.٢ درصد افزايش است. شاخص 
گروه س��اير محصوالت حيواني در فصل پاييز سال 
١٣٩٨ برابر با ٤٧٣.٠ است كه نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل ٣٠.٦ درصد افزايش يافته اس��ت. ميزان 
تغييرات چهار فصل منتهي به فصل جاري نس��بت 
به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با 

٤١.٠ درصد افزايش است.

 تورم توليد كننده زراعت و باغداري
فراز جبلي| 46 درصد افزايش يافت

مشاور سردبير|
توفيق اجب��اري تحريم ها باعث ش��د كه باالخره ش��عار 
اقتصاد بدون نفت به ش��كل عملي امتحان شود. به دليل 
مش��كالت تحريمي و محدوديت ها ب��راي اولين بار قرار 
اس��ت بودجه جاري صرفا از درآمدهايي همچون ماليات 
و س��اير درآمدهاي دول��ت نه فروش مناب��ع ملي تأمين 
ش��ود. با وجود اين فش��ار مالياتي به قدري زياد است كه 
امكان افزايش پايه ه��اي مالياتي وجود ن��دارد و به دليل 
اين فش��ارها بنگاه هاي اقتصادي با مش��كالت عديده اي 
روبرو هس��تند. دولت راهكارهاي جدي��دي را در اليحه 
ساماندهي معافيت هاي مالياتي در نظر گرفته است اما در 
عين حال مسووالن خود به خوبي آگاه هستند كه حتي 
اين ماليات هاي جديد مانند ماليات بر مس��كن و خودرو 

پاسخگوي هزينه هاي دولت نيست.
در اين ميان براي بسياري اين س��وال مطرح مي شود كه 
در كشورهاي ديگر چرا چنين مشكلي وجود ندارد؟ چرا 
در اقتصاده��اي ديگر صرفا ماليات براي پاس��خگويي به 
هزينه هاي دولت كفايت مي كند اما در ايران درآمد مالياتي 
و نفت و انفال و حقوق مالكان��ه دولتي كفاف هزينه هاي 
دولت را نمي دهد و هر سال بخش مهمي از بودجه عمراني 
پرداخت نمي ش��ود؟ ش��ايد در نگاه اول مساله وضعيت 
نابسامان اقتصادي مطرح ش��ود و در جواب بگوييم چون 
ش��رايط ركودي در اقتصاد وج��ود دارد بنگاه هاي درآمد 
كافي براي پرداخت ماليات نداشته پس دولت با كسري 
روبرو مي ش��ود. اما زماني كه به فاصله ماليات اخذ ش��ده 
و هزينه ها نگاه مي كنيم متوجه عمق مس��اله مي شويم. 
به اعتراف رييس س��ازمان امور مالياتي تمام درآمد هاي 
مالياتي نصف حقوق و مزاياي كاركنان نظام است. به زبان 
ساده فاصله درآمد و هزينه به قدري است كه حتي با رشد 
20 درصدي درآمدهاي بنگاه ه��اي اقتصادي نمي توان 
چنين فاصله را پر كرد.  در جلس��ه اخير هم انديشي وزير 
امور اقتصادي و دارايي با اقتصاددانان جوان، دژپسند جواب 
ديگري به مس��اله داد. وظايفي كه قانون اساسي بر عهده 
دولت قرار داده است ساختاري را ايجاد كرده كه طبيعتا 
منجر به گسترش هزينه هاي دولت مي شود. در حقيقت 

در كش��ورهايي كه دولت صرفا ب��ا درآمد ماليات��ي اداره 
مي شود وظايف دولت محدود است. اگر دولت ايران قرار 
بود يك دولت اسميتي باشد درآمد مالياتي فعلي كفايت 
 مي كرد اما نگاهي به ليست وظايف دولت )دولت به معني

 government ن��ه state( در قانون اساس��ي نش��ان 
مي دهد ك��ه حتي اندازه فعل��ي دولت ب��راي اجراي اين 
وظايف كم اس��ت و بخش مهمي از اين وظايف به معني 
واقعي كلمه اجرا نمي شود.  امروز در سالگرد چهل  و يكمين 
سال پيروزي انقالب اس��المي هستيم. در فضاي انقالبي 
آن دوران قانون اساس��ي وظايفي را ب��راي دولت تعريف 
كرد كه اص��وال منابع سرش��ار آن موقع ه��م كفاف اين 
وظايف را نمي داد. از س��وي ديگ��ر بحث هايي همچون 
خصوصي س��ازي، اقتصاد رقابتي و اندازه بهينه دولت در 
ادبيات آن دوران اصوال مطرح نبود. امروز پس از چهار دهه 
رويكردهاي اقتصادي در تمام جهان دس��تخوش تغيير 
ش��ده اس��ت. ايران نيز براي اينكه نظام اقتصادي كارايي 
داشته باشد چاره اي ندارد جز آنكه تعاريف خود را به روز 
كند. چه آنكه همين نگاه صحيح ب��راي نياز به بازتعريف 
مفاهم اقتصادي باعث شد كه سياس��ت هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري ابالغ شود. 
متن اصل 44 قانون اساس��ي اص��وال تمامي بخش هاي 
بزرگ اقتصادي را در اختيار دولت ق��رار مي داد و امكان 
حضور بخش خصوصي را مي گرفت. تفسير جديدي كه 
مقام معظم رهبري از اص��ل 44 ارايه دادند امكان قانوني 
براي عدم دخالت دولت در اين بخش ها را فراهم كرد. به 
قول مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني اصل 44 از ذيل 
به صدر خوانده شد و تفس��ير جديدي ارايه گشت. امروز 
نيز مساله اين است كه وظايف تعريف شده براي دولت با 
مفاهيم اقتصادي كه عملكرد دولت با آن سنجيده مي شود 
تطابق ندارد. مردم انتظاراتي از دولت دارند كه اتفاقا قانون 
بر دوش دولت گذاشته است اما منابع درآمدي دولت براي 
اجراي آن كافي نيس��ت. اين موضوع ربطي به تحريم و 
شرايط بد اقتصادي ندارد ولي در شرايط كنوني مشكل به 
صورت واضح تري قابل مشاهده است. بر اين اساس شايد 
الزم باشد پس از چهار دهه مقدمات بازتعريف نقش دولت 

در اقتصاد كشور در دستور كار قرار گيرد.

پارادوكس اندازه دولت
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

پارادوكس اندازه دولت
توفيق اجباري تحريم ها 
باعث ش��د كه باالخره 
شعار اقتصاد بدون نفت 
به شكل عملي امتحان 
شود. به دليل مشكالت 
تحريمي و محدوديت ها 
براي اولين بار قرار است 
بودجه ج��اري صرفا از 
درآمدهايي همچون ماليات و س��اير درآمدهاي 
دولت نه فروش منابع ملي تأمين شود. با وجود اين 
فشار مالياتي به قدري زياد است كه امكان افزايش 
پايه هاي مالياتي وجود ندارد و به دليل اين فشارها 
بنگاه هاي اقتصادي با مش��كالت عديده اي روبرو 
هس��تند. دولت راهكارهاي جديدي را در اليحه 
س��اماندهي معافيت هاي مالياتي در نظر گرفته 
اس��ت اما در عين حال مس��ووالن خود به خوبي 
آگاه هستند كه حتي اين ماليات هاي جديد مانند 
ماليات بر مسكن و خودرو پاسخگوي هزينه هاي 

دولت نيست.

فراز  جبلي

 صفحه 13 

 راه و شهرسازي

نامه محرمانه درباره تخلفات 
مديريت شهري به شوراي نگهبان
محمدعلي نجفي، اولين شهردار منتخب شوراي 
پنجم تهران در ماه ه��اي ابتدايي آغاز به كارش، 
گزارشي را منتشر كرد كه با نام گزارش 100 روزه 
شهرداري شناخته ش��د. گزارشي كه از تخلفات 
و فس��ادهاي برنامه ريزي ش��ده پرده برداشت و 
صداي اعتراض مديريت قبلي را درآورد.  به گفته 
حجت ميرزايي، معاون سابق برنامه ريزي، توسعه 
ش��هري و امور شوراي ش��هردار تهران تخلفات 

بزرگي كه در منطقه 22 در حوزه ساخت و...

انرژي

 سرايت خاموشي ها 
از تابستان به زمستان

در س��ال هاي اخي��ر گوش��مان ب��ه چالش هاي 
برق��ي در فصل تابس��تان ك��ه به دلي��ل مصرف 
باالي سيس��تم هاي سرمايش��ي و ع��دم توانايي 
پاسخگويي كامل شبكه برق در زمان اوج مصرف 
به وج��ود مي آيد، ع��ادت كرده اس��ت. تبليغات و 
اطالع رس��اني هاي فراواني براي جلب توجه مردم 
به نوع مصرف برقشان در اين فصل اوج مي گيرد و 
برنامه هايي براي اعمال خاموشي هاي مديريت شده 
در شبكه خانگي، صنعت و كشاورزي اجرا مي شود. 
اما با گذر از اوج گرما اين اطالعيه ها هم به تابستان 
سال بعد موكول مي شود. در اين ميان انتقاداتي هم 
به وزارت نيرو درباره محقق نكردن ظرفيت سازي 
مورد نياز براي پاسخگويي به افزايش تقاضاي برق 
مي شود. امسال اما هشدارها به زمستان هم سرايت 
كرده و همين چند روز پيش رضا اردكانيان، وزير 
نيرو گفت كه احتمال خاموشي در برخي مناطق 

شمالي كشور وجود دارد. 
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معاون توسعه كارآفريني  و  اشتغال  وزارت  كار 
در گفت وگو  با  »تعادل« تشريح كرد

نمي توان همه  مشكالت  را به گردن تحريم ها  انداخت   
چون ما تنها بلديم وام بدهيم. 
مشكل ما نداشتن برند در   بازار هاي   بين المللي است

متن پيش نويس اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم منتشر شد

ضعف ها و قوت هاي 
طرح اشتغال پايدار

لغو معافيت مالياتي فرهنگ  و كشاورزي

ديپلماسي

دس��تيار وزير و مديركل خاورميانه وزارت امور 
خارجه محتواي ط��رح معامله ق��رن را نابودي 
فلس��طين عنوان كرد و گفت: پذي��رش دولت 
يهودي يعني اخراج فلس��طيني ها يا آنكه رشد 
نرخ فلس��طيني ها به گونه اي كنترل ش��ود كه 
اكثريت ب��ا يهودي ها باش��د.  به گ��زارش ايرنا، 
»حميدرض��ا دهقاني پوده« در نشس��ت جهان 
اس��الم و معامله قرن كه در ش��وراي راهبردي 
روابط خارج��ي برگزار ش��د، گف��ت: در داخل 
امريكا و رژيم صهيونيس��تي، ترام��پ و نتانياهو 
ب��ه دنب��ال بهره ب��رداري آن��ي و ف��وري بودند. 
بنابراين دليل طرح اين مس��اله در اين مقطع به 
خاطر بهره برداري فوري ب��ود. هر دو نفر، پرونده 
مفتوح داشتند يكي پرونده فساد و ديگر پرونده 
اس��تيضاح.  وي با بيان اينكه ه��دف ميان مدت 
آن اس��ت كه در هفته ه��ا و ماه ه��اي آينده راي 
كسب كنند، اظهار داش��ت: دادن اين امتياز به 
صهيونيس��ت ها اميدي براي اي��ن دو نفر براي 
جلب آرا اس��ت. اقدامات ترامپ در م��ورد رژيم 
صهيونيس��تي يك جهان بيني در مورد او و افراد 
حام��ي اش براي ما ترس��يم مي كن��د و آن، اين 
اس��ت كه آنها مي خواهند تعري��ف جديدي از 
تمامي دس��تگاه هاي حقوقي و بين المللي ارايه 
دهند.  اين ديپلمات با بي��ان اينكه حق تعيين 
سرنوشت و عدم تحصيل سرزمين براساس زور 
براس��اس طرح معامله قرن ناديده گرفته ش��ده 
اس��ت، تصريح ك��رد: قطعنامه ه��اي متعددي 
در س��ازمان ملل متحد تصويب ش��ده است كه 
همه آنها ناديده گرفته ش��ده است. اصل برابري 
دولت ها در حق��وق بين المللي ه��م ناديده قرار 
گرفته شده است. او با بيان اينكه معامله قرن در 
مورد سرزمين، جمعيت، دولت، شهرك ها بحث 
مي كند، خاطرنش��ان ك��رد: در بعد س��رزمين، 
فلس��طين اش��غالي از رودخانه تا دريا 2۷ هزار 
كيلومتر مربع بود كه تا س��ال 1۹۶۷، ۷۸ درصد 
به اش��غال در مي آيد و از آن زمان تا توافق اسلو، 
22 درصد ديگر هم اش��غال مي ش��ود اما پس از 
توافق اسلو، به سه بخش تقسيم مي شود و حدود 
۳0 درصد كران��ه باختري در اختيار اس��راييل 
قرار مي گيرد.  وي ادام��ه داد: در مورد جمعيت، 
اين طرح مي گويد طرف فلس��طيني بايد دولت 
يهودي رژيم صهيونيس��تي را بپذيرد. به همين 
خاطر مي گويد هيچ آواره اي را قبول نمي كنيم. 
در اين راستا آنها سه راهكار دارند؛ نخست كسب 
هويت در سرزميني است كه حضور دارند. راهكار 
دوم اين است كه چهار سال پس از تشكيل دولت 
براساس توافق بخش��ي از آنها بتوانند برگردند. 
راهكار س��وم اين است كه هر س��اله كشورهاي 

منطقه پنج هزار فلسطيني را قبول كنند.  

محتواي طرح معامله قرن 
نابودي فلسطين است 

خبر

مديرعامل س��ازمان انتقال خون با بيان اينكه اين 
س��ازمان با كس��ري بودجه 400 ميليارد توماني 
مواجه است، از سازمان برنامه وبودجه و نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي خواست نسبت به رفع اين 
مشكل اقدام كنند. پيمان عشقي در نشست خبري 
خود درباره اين موضوع بيان كرد: فرآيند خدمات 
دهي در س��ازمان انتقال خون و بودجه و اعتبار آن 
طوري است كه سازمان پول كيسه، كيت غربالگري 
ويروسي و كيت گروه بندي خوني را براي رسيدن به 
شاخص توسعه يافته هزينه مي كند اما هزينه هايي 
كه در اين موارد مي ش��ود، به سازمان بر نمي گردد 
و عمده آن به خزانه واريز مي ش��ود، به اين ترتيب 
بدهي هاي ما افزاي��ش مي يابد و س��ازمان انتقال 
خون با كسري اعتبارات ناشي از اين موارد مواجه 
مي شود. او افزود: توصيه من اين است كه به جاي 
اينكه پول به خزانه برود و ۶ ماه هم طول بكش��د تا 
دوباره بخشي از آن به سازمان انتقال خون برگردد، 
به دليل اينكه س��ازمان انتقال خون يك سازمان 
اس��تراتژيك اس��ت و از نظر پدافن��د غيرعامل در 
وزارت كشور يكي از سازمان هاي بسيار مهم مطرح 
مي ش��ود، اين اعتبارات در اختيار سازمان انتقال 
خون قرار گيرد. بخش عمده اي از اعتبارات ما صرف 
تهيه كيت ها كيس��ه هاي خون، كيت غربالگري 
ويروس��ي و كيت گروه بن��دي و همچنين تأمين 
هزينه هاي نيروهاي قراردادي مي شود كه اكنون 
۵۹ درصد از پست هاي مصوب سازمان انتقال خون 
بدون تصدي اس��ت و اگر اين موارد به ما پرداخت 
شود نيز راضي هستيم. مديرعامل سازمان انتقال 
خون ايران با بيان اينكه جمع آوري پالسما به روش 
پالسما فرزيس )با اس��تفاده از دستگاه، پالسماي 
خون جدا و باقي اجزاي آن به ب��دن اهدا كننده بر 
مي گردد( از دستور كار سازمان انتقال خون خارج 
شده است، گفت: اين اقدام را ارزيابي كرديم وديديم 
به داليلي مانند تامين ني��رو، تجهيزات و مباحثي 
مانند تمايل مردم به اهداي خ��ون، ديگر اين نوع 
اهدا پالسما توجيه ندارد و اما اينكه سياست سازمان 
انتقال خ��ون بعد از چند س��ال تجربه تغيير كند، 
موضوع عجيبي نيست؛ چراكه يك سيستم زنده 
بر اساس تجربيات و نتايج، شرايط را تغيير مي دهد 
و اين تصميم مهم به دلي��ل نتايج اقداماتي بود كه 
طي سال هاي گذشته انجام شده بود. وي ادامه داد: 
س��ازمان انتقال خون تصور مي كرد كه مي تواند از 
طريق روش  پالسما فريزيس ساالنه 200 هزار ليتر 
پالسما داشته باشد، اما به رغم تمام تالش ها در اين 
سازمان، سال گذشته فقط توانستيم 14 هزار ليتر 
پالسما از طريق پالسما فريزيس توليد كنيم و حال 
سازماني كه 400 ميليارد تومان كمبود اعتبار دارد 
و در عين حال با مشكل جذب و اهدا و غيره روبرو 

است، چگونه مي تواند وارد اين حيطه شود.

كسري بودجه ۴۰۰ ميليارد 
توماني سازمان انتقال خون

جهان

 سردرگمي ميان ماندن  
در خاورميانه  و »نگاه به شرق«
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رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بايد رفتارهاي 
برادرانه سياسي در كش��ور تقويت شود، گفت: اختالف 
نظرها نبايد به دش��مني تبديل ش��ود. به گزارش مهر 
علي الريجاني ديروز در جلس��ه ش��وراي اداري استان 
قم با بيان اينك��ه ايران بع��د از خروج امري��كا از برجام 
مذاكره با اروپاييان را دنبال كرد اما مشخص شد كه آنها 
نمي توانند يا نمي خواهند كه در اين مسير قدم بردارند، 
اظهار داشت: مسووالن كشور با تحليل درست تصميم 
گرفتند تا گام هايي در جه��ت كاهش تعهدات برجامي 

بردارند و كشور ما در اين مساله گام هاي اساسي برداشت. 
وي بيان داشت: از آنجا كه امريكا تصور غلطي از شرايط 
داخلي كشور ما داشت تحريم هاي جديدي پس از خروج 
از برجام ايجاد كرد كه البته اكثر آنها تبليغاتي است، مثال 
تحريم فرماندهان سپاه پاس��داران و ضبط اموالشان در 
خارج از كشور كه بايد گفت اين افراد در خارج و حتي در 
داخل كشور اموالي ندارند. رييس مجلس شوراي اسالمي 
افزود: دشمنان مي خواستند فروش نفت ايران را به صفر 

برسانند اما فقط توانستند فروش ما را كاهش دهند.

الريجاني: رفتارهای برادرانه سياسی در کشور تقويت شود 

مجلس

نماينده مشهد در مجلس گفت: بنا داريم تا در صحن علني 
مجلس تعداد پلكان دريافت ماليات را به روال س��ال قبل 
)۵ پله( بازگردانده و اصالح كنيم زيرا كميس��يون تلفيق 
آن را كاهش داده اس��ت. حجت االس��الم محمد حسين 
حسين زاده بحريني نماينده مش��هد در مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با فارس، درب��اره كاهش طبقات 
مالياتي در س��ال ۹۹ توسط كميس��يون تلفيق، گفت: 
پيش��نهاد دولت درباره دريافت ماليات و ۵ طبقه در نظر 
گرفته شده براي آن كامال معقول بوده و عادالنه است. وي 

افزود: در سال هاي گذشته در كميسيون تلفيق و صحن 
علني مجلس تعداد طبقات مالياتي به ۵ افزايش پيدا كرده 
بود، اما س��ال جاري دولت اين موضوع را                                             در اليحه بودجه 
سال ۹۹ آورده است. نماينده مش��هد در مجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: متأسفانه امسال در كميسيون تلفيق 
اتفاق عجيبي رخ داد، به طوري كه اين سيس��تم ۵ پله اي 
كاهش پيدا كرده و مطابق ماده 1۳1 شد، اما اين موضوع 
از نظر ما مدل خوبي نيس��ت؛ چراكه تع��داد طبقات در 

نظرگرفته شده براي آن روش بهينه مالياتي خوبي نيست.

تعداد پله هاي مالياتي افزايش مي يابد

كالن

فرا رسيدن چهل و يكمين سالروز پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي مبارك باد



تقريظ رهبر معظم انقالب
بر كتاب »آن مرد با باران 

مي آيد« منتشر شد
تقري��ظ حضرت آي��ت اهلل خامنه اي بر رم��ان »آن 
مرد با باران مي آيد« در آس��تانه  فرا رسيدن سالروز 
پيروزي انقالب اسالمي منتشر شد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل 
العظمي خامنه اي، در آس��تانه  فرا رس��يدن سالروز 
پيروزي انقالب اسالمي، در سومين پاسداشت هنر 
و ادبيات انقالب اس��المي تقري��ظ حضرت آيت اهلل 
خامنه اي بر رمان »آن مرد با باران مي آيد« اثر خانم 
وجيهه ساماني منتشر شد. متن تقريظ رهبر انقالب بر 
اين كتاب به اين شرح است: »بسمه تعالي؛ بسيار خوب 
و هنرمندانه و پرجاذبه نوشته شده است. تصويري كه از 
ماه هاي آخر مبارزات نشان مي دهد، درست و روشن و 
واقعي است. به گمان من همه  جوان ها و نوجوان هاي 
امروز به خواندن اين كتاب و امث��ال آن نياز دارند. از 
نويسنده  كتاب بايد تقدير و تش��كر شود ان شاءاهلل. 
مرداد ۹۸ .« رمان »آن مرد با باران مي آيد« توس��ط 
نشر كتابستان معرفت منتشر شده و به داستان زندگي 
خانواده اي از طبقه  متوسط مي پردازد كه در مقطع 
تاريخي هفدهم شهريور تا بيس��ت  وششم دي ماه 
۱۳۵۷ درگير مبارزات عليه رژيم ستمشاهي شده اند.

روي موج خبر

    اصالح آيين نامه پايگاه اطالعات اشخاص 
حقوقي توسط هيات دولت؛ پاد|

هيات دولت آيين نامه پايگاه اطالعات اش��خاص 
حقوقي را اص��الح كرد. هيات وزيران در جلس��ه 
۱۳بهمن ۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور، 
دادگس��تري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 
معاونت حقوقي رييس جمه��ور، آيين نامه پايگاه 
اطالعات اش��خاص حقوقي را اص��الح كرد. بر اين 
اساس، اقالم اطالعاتي مربوط به مجموعه نيروهاي 
مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 
چگونگي قرار گرفتن آنه��ا در اين پايگاه، از طريق 
دستورالعمل اجرايي كه مشتركًا از سوي ستاد كل 
نيروهاي مسلح و هيات موضوع اين آيين  نامه، ظرف 
دو ماه از تاريخ ابالغ اين تصويب نامه تنظيم و ابالغ 
مي شود، تعيين خواهد شد. همچنين، به اشخاص 
حقوقي، نهاده��ا و موسس��ات عام المنفعه نظير 
كانون هاي وكالي دادگستري و اتاق هاي بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون و سازمان هاي 
نظام هاي حرفه اي كه به موجب قوانين يا مقررات 
مربوط ايجاد شده يا مي شوند، بدون نياز به ثبت در 
هر يك از قالب هاي شخصيت حقوقي، شناسه ملي 
اختصاص داده مي شود. رعايت اين موضوع در مورد 
آن دسته از اشخاص مذكور كه به ثبت رسيده اند نيز 
الزامي است. در صورت ابهام در تطبيق مصاديق با 
اين حكم، نظر معاونت حقوقي رييس جمهور در هر 

مورد مالك عمل است.

   عمران خان بر اهميت روابط برادرانه با ايران 
تاكيد كرد؛ برنا|

نخست وزير پاكس��تان در ديدار سفير جديد اين 
كشور در جمهوري اسالمي ايران بر اهميت روابط 
برادرانه با ايران تاكيد كرد. عمران خان نخست وزير 
پاكستان در ديدار سفير جديد اين كشور در ايران 
بر اهميت روابط برادرانه و تاريخي ميان دو كشور 
تاكيد كرد. »رحيم حيات قريشي« كه اواخر آذرماه 
امس��ال به عنوان سفير جديد پاكس��تان در ايران 
معرفي ش��د، اين روزها و قبل از عزيمت به تهران 
ديدارهاي مختلفي ب��ا مقام هاي عالي رتبه دولت 

اسالم آباد انجام مي دهد.

   رونماي�ي از »موش�ك رعد ۵۰۰« و نس�ل 
جديد پيشران هاي موشكي و ماهواره برها؛ 

سپاه  نيوز|
آيي��ن رونمايي از موش��ك رع��د ۵۰۰ با موتور 
كامپوزيتي »زهير« و نسل جديد پيشران هاي 
موشكي و ماهواره برها، با حضور سرلشكر سالمي 
برگزار شد. آيين بازديد از خط توليد و رونمايي از 
موش��ك رعد ۵۰۰ با موتور كامپوزيتي »زهير« 
و موت��ور كامپوزيتي فضايي »س��لمان« با نازل 
متحرك به عنوان نس��ل جديد پيش��ران هاي 
موشكي و ماهواره برها، ديروز برگزار شد. استفاده 
از فناوري بدنه ه��اي الياف كربن قابليت تحمل 
۱۰۰ بار فش��ار و دماي۳ هزاردرجه سانتيگراد و 
دستيابي به موش��ك هاي بسيار سبك را فراهم 
مي كند. با دس��تيابي به اين موفقيت، س��اخت 
ماهواره برهاي سبك سوخت جامد، موشك هاي 
زمين ب��ه زمين با س��طح مقط��ع راداري كم و 
مانورپذير كردن موشك ها به منظور عبور از سپر 
موش��كي و كاهش هزينه ه��ا و افزايش توليد و 
كاهش پيچيدگي در توليد و نهايتًا جهش نسلي 

در موشك ها فراهم شد .

   ني�روي هوافضا جهش�ي در فناوري نوين 
موشكي به دست آورد؛ ايرنا|

فرمانده كل سپاه با تاكيد بر اينكه قلب سياست هاي 
نوين دفاعي ايران قوي ش��دن است، گفت: نيروي 
هوافضاي سپاه با ورود به توليد بدنه ها و موتورهاي 
كامپوزيت، عالوه بر كاهش جرم و افزايش سرعت و 
آسان سازي توليد، جهشي در فناوري نوين موشكي 
به دست آورد. سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي 
قوي ش��دن را مرتبط با اراده هايي كه براي ساخت 
قدرت تالش مي كنند، دانست و گفت: جنگ حقيقي 
ما س��اخت و توليد قدرت براي قوي ش��دن است و 
اين دستاوردهاي پيچيده و در لبه فناوري جهاني 
كه امروز از آنها رونمايي ش��د، كليد ورود ما به فضا 
هستند. سرلشكر سالمي در ادامه تصريح كرد: نيروي 
هوافضاي سپاه با ورود به توليد بدنه ها و موتور هاي 
كامپوزيت، عالوه بر كاهش جرم و افزايش سرعت و 
آسان سازي توليد، جهشي در فناوري نوين موشكي 
به دست آورد و دانشمندان جوان، مومن و انقالبي ما 
در اين نيرو توانستند بر ابهامات و پيچيدگي ها فائق 

آمده و موشك رعد را توليد كنند.

ايران2

»تعادل«آخريناخبارانتخاباتيوصفكشيگروههايسياسيرابررسيميكند

تاكيد بر بي طرفي مجريان در انتخابات
گروه ايران|

در فاصله ۱۰ روز باقيمانده تا موعد رس��مي انتخابات 
يازدهم مجلس شوراي اسالمي و در شرايطي كه برخي 
اخبار از تاييد صالحيت ۱22 نامزد ديگر براي حضور در 
ماراتن انتخابات حكايت مي كنند، طيف هاي مختلف 
سياسي آخرين هماهنگي هاي الزم را براي اثرگذاري 
بيشتر در انتخابات پشت س��ر مي گذارند تا بيشترين 
دس��تاورد را از سبد راي مردم به دس��ت آورند. در اين 
ميان آخرين روزهاي باقيمان��ده تا انتخابات در حالي 
سپري مي سود كه از هر دو سوي اين معادله انتخاباتي 
هياهوي ليس��ت هاي انتخاباتي به گوش مي رسد، از 
يك ط��رف اصالح طلب��ان قرار گرفته ان��د كه به علت 
محدوديت هاي ناخواس��ته اي كه در خصوص بستن 
ليست در تهران و شهرس��تان ها دارند بايد ذره بين به 
دست بگيرند و از ميان چهره هاي احراز صالحيت شده 
موجود، ليست هاي نيم بندي براي شركت در انتخابات 
اسفندماه آماده كنند و در س��وي مقابل اصولگراياني 
نشس��ته اند كه در مسير معكوس با اصالح طلبان نه به 
دليل ِقلت نامزدهاي انتخاباتي بلكه به دليل كثرت در 
ليست هاي انتخاباتي با مشكل بستن ليست هاي همسو 
مواجه شده اند. بر اين اساس آخرين روزهاي باقيمانده 
تا انتخابات مجلس يازدهم در حالي سپري مي شود كه   
از يك طرف اصولگرايان كه ديگر اميدي به دستيابي به 
اتحاد استراتژيك و ارايه فهرست مشترك ندارند، تالش 
مي كنند تا از آب گل آلود احراز صالحيت ها براي خود 
ماهي هاي انتخاباتي صيد كنند و مصرانه سعي مي كنند 
براي رقي��ب اصالح طلب خود فهرس��ت هاي رنگ به 
رنگ ببندند، در نقطه مقابل اما اصالح طلبان هم ضمن 
تكذيب فهرست هاي بسته شده از سوي حريف اعالم 
مي كنند كه به رغم تمام محدوديت ها سعي مي كنند 
تا پيگير مطالبات مردم در موضوعات مختلف باشند. 
ديروز رييس ستاد انتخابات استان تهران گفت: با تاييد 
صالحيت ۱22 تن ديگر از داوطلبان انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي در استان تهران، در مجموع صالحيت 
يك هزار و ۶۷۴ داوطلب در اين استان تاييد شده است. 
ضمن اينكه عرف معاون سياسي وزير كشور هم اعالم 
كرد كه وزارت كشور اصل بي طرفي را در انتخابات مورد 
توجه ق��رار مي دهد و تالش مي كند تا تمام طيف هاي 
سياسي را با يك چشم ببيند. مشكلي كه در دوره هاي 
گذشته از س��وي برخي دولت ها باعث بروز مشكالت 
فراواني در فرآيند نظارتي و اجرايي انتخابات شد و دولت 
دوازدهم تالش مي كند تا در اين زمينه بر اساس قانون 

عمل كند.

    سامانه جامع انتخابات
شكراله حسن بيگي افزود: بر اساس آخرين آمار سامانه 
جامع انتخاب��ات تاكنون براي انتخاب��ات مجلس در 

مجموع صالحيت يك هزار و ۶۷۴ نفر توسط شوراي 
نگهبان در اين استان تاييد و 2 هزار و ۹۷ نفر نيز رد شده 
است. وي خاطرنشان كرد كه تعداد ۱۰۸ نفر از داوطلبان 
نيز تا روز يكش��نبه انصراف داده اند. معاون سياسي و 
اجتماعي استاندار تهران گفت: طبق قانون، تبليغات 
نامزدهاي مجلس از 2۴ بهمن به مدت يك هفته آغاز 
مي شود. وي افزود: نامزدهاي انتخابات مجلس براي 
۳۹ كرسي در استان تهران با يكديگر رقابت مي كنند 
كه از اين تعداد ۳۰ كرس��ي متعلق به حوزه انتخابيه 
تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس، ۵ كرسي 
براي ساير حوزه هاي انتخابيه استان و ۴ كرسي نيز به 
نمايندگان اقليت هاي ديني اختصاص دارد كه در تهران 
زندگي مي كنند. رييس ستاد انتخابات استان تهران 
گفت: براي انتخابات مياندوره اي خبرگان رهبري نيز 

۱۶ كرسي از ۸۸ كرسي خبرگان مربوط به استان تهران 
اس��ت كه در حال حاضر ۳ كرسي خالي آن است. وي 
افزود: ۱۶ داوطلب براي نخستين ميان دوره اي خبرگان 
رهبري در اس��تان تهران تاييد صالحيت ش��ده اند و 
تبليغات آنها به مدت دو هفته از ۱۷ بهمن ماه آغاز شده 
است.  حس��ن بيگي در مورد تعداد صندوق هاي اخذ 
راي گفت: تعداد شش هزار و ۶۵۹ صندوق اخذ راي در 
استان تهران داريم كه با توجه به برگزاري دو انتخابات 
مجلس و مي��ان دوره اي خبرگان اين تع��داد دو برابر 
مي شود. به عبارت ديگر ۱۳ هزار و ۳۱۸ صندوق اخذ 

راي در استان پيش بيني شده است.
وي تصريح ك��رد: در مجموع ۱۸۰ ه��زار نفر در دوم 
اسفندماه با ستاد انتخابات استان تهران در قالب عوامل 
اجرايي، نمايندگان فرماندار، نيروهاي امنيتي، نظامي و 

انتظامي با ستاد انتخابات استان تهران همكاري دارند.
 رييس ستاد انتخابات استان تهران خاطرنشان كرد: 
براي برگزاري انتخابات در استان تهران آمادگي كامل 
داريم. اقالم انتخاباتي توزيع شده و كالس هاي آموزشي 
نمايندگان فرماندار، بازرسين و عوامل اجرايي و كاربران 

دستگاه هاي احراز هويت در حال برگزاري است.

    تبليغات انتخاباتي از دستگاه هاي رسمي
و دولتي ممنوع است

ديروز همچنين رييس هيات مركزي بازرسي انتخابات 
كشور ابعاد تازه اي از هنجارهاي انتخاباتي را در گفت وگو 
با رسانه هاي گروهي تشريح كرد وگفت: هرگونه فعاليت 
تبليغاتي از تاريخ اعالم رسمي نامزدها، از صدا و سيما، 
ميز خطابه نماز جمعه يا هر وس��يله ديگري كه جنبه 

رسمي و دولتي دارد، ممنوع و جرم است. علي طالبي 
با تشريح اقدامات هيات بازرسي در راستاي برگزاري 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اسالمي و 
ميان دوره اي پنجمين مجلس خبرگان رهبري تأكيد 
كرد: شبكه گسترده بازرسان وزارت كشور در انتخابات 
پي��ش رو، مترصد نظارت و كنت��رل جريان انتخابات 
و حسن اجراي قانون هس��تند. تمام دست اندركاران 
برگزاري انتخابات اعم از مجريان، بازرسان و ناظران و 
ساير نهادها و دستگاه هايي كه به نحوي تكاليفي را در 
قانون بر عهده دارند، تالش مي كنند تا روز دوم اسفند 
ماه شاهد انتخابات پر شكوه، با مشاركت باال و امنيت و 

سالمت كامل باشيم.
وي همچنين تصريح كرد: هيات هاي بازرسي استان ها 
و شهرس��تان ها و بازرسان ش��عب در سطح كشور در 
راستاي اجراي ماده 2۵ قانون انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي و ماده ۷۶ آيين نامه اجرايي انتخابات خبرگان 
رهبري، از ميان مردم تعيين شده اند و ضمن آموزش 
اعضاي اين شبكه وسيع، هماهنگي هاي الزم را براي 
بازرسي و كنترل جريان انتخابات معمول انجام داده ايم.

رييس هيات مركزي بازرس��ي انتخابات كشور اظهار 
كرد: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختيارات 
وزارت كشور است و هيچ دستگاه و نهادي غير از وزارت 
كشور و شوراي نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت 
بر انتخابات را نداش��ته و حق اعزام مامور به شعب اخذ 
راي ب��ه اين منظور را ندارد. هيات بازرس��ي انتخابات 
از پي��ش از آغاز فرآيند انتخابات با حكم وزير كش��ور 
فعاليت خود را آغاز كرده و از همان زمان، فضاي كشور 
و فعاليت ها و عملكرد تمام ذي نفعان اعم از داوطلبان، 
گروه ها، احزاب و جريان هاي سياسي، مديران و كاركنان 
دولت و دست اندركاران انتخابات را رصد و در صورت 
اح��راز هر گونه تخلف، آنها را به ب��ه مراجع ذي صالح 

نظارتي و قضايي منعكس مي كند.
وي در همين راستا يادآور شد: براي اين منظور سامانه 
گزارش تخلفات انتخابات توسط هيات بازرسي وزارت 
كشور راه اندازي ش��د كه گزارشات آن به طور منظم و 
هفتگي براي مراجع و وزير محترم كشور ارسال مي شود. 
طالبي همچنين با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در 
فصل هفتم و همچنين مواد ۶۰، ۶۵، ۶۵ مكرر در قانون 
انتخابات مجلس شوراي اس��المي، تأكيد كرد: هيچ 
يك از دس��ت اندركاران اجرايي و نظارتي انتخابات به 
هيچ عن��وان نبايد به نفع يا ضرر نامزدها و جريان هاي 
سياس��ي در انتخابات اعالم نظر كنند. اختالف نظر و 
تعلق خاطر به يك جريان سياس��ي به هيچ وجه نبايد 
باعث كوچك ترين س��وگيري يا حتي اظهارنظر افراد 
مذكور در جريان انتخابات باشد. اين موضوع مكرر به 
هيات استانداري ها و عوامل دست اندركار، ابالغ شده و 

مورد مراقبت جدي ماست.

رونماييازنسخهآزمايشيسامانهرايصحيح

سامانه ساعد پس از توسعه و انتقال ساير آراي صحيح سراسري خواهد شد
در آس��تانه چهل و يكمين س��الگرد پيروزي انقالب 
اسالمي، نس��خه آزمايشي سامانه راي صحيح ديوان 
عدال��ت اداري رونماي��ي ش��د. به گ��زارش ميزان، ، 
حجت االسالم والمس��لمين محمدكاظم بهرامي در 
مراسم رونمايي از نسخه آزمايشي سامانه راي صحيح 
افزود: توطئ��ه اخير رييس جمه��ور خبيث امريكا- 
معامله قرن- هم به سرنوش��ت بقيه دسيس��ه هاي 
آنها گرفتار خواهد ش��د و افتخار آفريني ملت ايران 
همچن��ان ادامه خواهد ياف��ت و اميدواريم ما هم در 
ديوان عدالت اداري در انجام وظايف مان موفق باشيم. 
حجت االسالم والمسلمين بهرامي در ادامه به تشريح 
»سامانه راي صحيح« پرداخت و گفت: راه اندازي اين 
س��امانه از مهم ترين كارهاي ديوان است. در ديوان 

عدالت اداري بايد در رابطه با هر دادخواست يك راي 
صحيح مالك قرار گيرد و در تمام موارد مشابه براساس 
آن عمل كنيم. نمي شود شعب مختلف در مورد يك 
دادخواست واحد، آراي متفاوت صادر كنند. در قانون 
ديوان عدالت اداري هم از ابتدا پيش بيني شده كه اگر 
آراي متفاوت درباره يك دادخواست صادر شود، بايد 
يك راي صحيحي از ميان آنها انتخاب گردد كه براي 

همه الزم االتباع باشد.
وي تصريح كرد: از ابتداي تاسيس ديوان عدالت اداري 
تا پايان دي ماه س��ال ۹۸ معادل ۱2۶۴ راي وحدت 
رويه صادر ش��ده اس��ت. اين تعداد راي وحدت رويه 
درباره مصاديق مختلف دادخواست هاس��ت.رييس 
ديوان عدالت اداري ادامه داد: همانطور كه مقام معظم 

رهبري فرمودند، آراي قضايي بايد به گونه اي باش��د 
كه وقتي در معرض ديد متخصص��ان قرار گرفت، از 
هرجهت مورد تحسين واقع شود؛ هم از جهت صحت 

استناد و هم از جهت استدالل.
 بنابراي��ن بايد در رابطه با هر موض��وع با احصاء همه 
مقررات و ب��ا مالحظه آراء وح��دت رويه و مجموعه 
قواني��ن و مقررات مربوط ب��ه آن موضوع، يك نمونه 
راي صحيح در مورد هر دادخواست داشته باشيم.وي 
افزود: اين هدفي است كه در مورد سامانه راي صحيح 
وج��ود دارد. اين كار از مدت ها پيش آغاز ش��ده و در 
حال حاضر معاونت توسعه و مديريت منابع و معاونت 
حقوقي، پيشگيري و پژوهش، سامانه راي صحيح را 
راه اندازي و آراء صحيح را بارگذاري كرده اند. در حال 

حاضر ۴۰۴ راي در رابطه با عناوين مختلف خواسته 
در اين سامانه بارگذاري ش��ده و درصدد توسعه آراء 
هستيم. البته در آينده اين سامانه بايد همه حوزه ها 
و موارد جديد را هم شامل شود و درباره همه مسائل 
نمونه اي از راي صحيح داش��ته باشيم.وي افزود: اين 
س��امانه در اين مرحله يك س��امانه داخلي اس��ت و 
در مراحل بعدي پس از انتقال س��اير آراي صحيح و 
توسعه آنها، تبديل به يك سامانه سراسري مي شود و 

در اختيار همگان قرار خواهد گرفت.
رييس دي��وان عدالت اداري در پاي��ان گفت: يكي از 
اهداف ما از راه اندازي س��امانه سراسري راي صحيح 
اين است كه دستگاه هاي اجرايي به اين آراء صحيح 
عمل كنند تا افراد وادار به ارايه دادخواست به ديوان 

عدالت اداري نشوند.گفتني اس��ت در ادامه مراسم، 
حجت االسالم والمسلمين محمدكاظم بهرامي، نسخه 
آزمايشي س��امانه راي صحيح ديوان عدالت اداري را 
رونمايي كرد.پس از رونمايي از س��امانه ساعد، رضا 
فضل زرندي، معاون توس��عه و مديريت منابع ديوان 
عدالت اداري با تقدير و تش��كر از دس��ت اندركاران 
شكل گيري و راه اندازي سامانه ساعد به ارايه گزارشي 
درب��اره كيفيت فعاليت اين س��امانه پرداخت و ابعاد 
مختلف آن را براي حاضران تشريح كرد.معاون توسعه 
و مديريت منابع ديوان عدالت اداري در پايان گفت: 
تالش همه ما اين است كه در اولين فرصت ممكن اين 
سامانه سراسري شده و از طريق اينترنت براي همگان 

قابل استفاده باشد.
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امكانكنترلموشكهايسوخت
جامددرخارجازجوفراهمشد

فرمانده ني��روي هوافضاي 
ب��ا  مي گوي��د:  س��پاه 
برخورداري از فناوري نازل 
متحرك، ام��كان كنترل 
س��وخت  موش��ك هاي 
جامد در خ��ارج از جو و در 
فضاپيماها، ماهواره برها و 
موشك هاي ضد سپر فراهم شد. به گزارش سپاه نيوز، 
سردار اميرعلي حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي 
س��پاه ديروز در آيين رونمايي از موش��ك رعد ۵۰۰ و 
نسل جديد پيشران هاي موشكي و ماهواره برها گفت: 
ما در نيروي هوافضاي س��پاه توافقي با دانشمندان و 
متخصصان داريم كه دفاع مان بايد اقتصادي باش��د و 
اقدام امروز عالوه ب��ر توانمندي هاي حوزه تكنيكي و 
نظامي، كار را اقتصادي و ارزان سازي كرده است. وي 
با تاكيد بر اينكه هزينه نيروهاي مسلح ما بسيار كمتر 
از نيروهاي مسلح ساير كشورها است، به قابليت هاي 
بدنه كامپوزيتي اشاره و تصريح كرد: بيشترين شتاب 
جانبي كه مي بايست موشك ها تحمل كنند، مربوط به 
موشك هاي پدافندي است و اين بدنه كامپوزيتي به 
گونه اي طراحي شده كه عالوه بر موشك هاي زمين به 
زمين، در موشك هاي پدافندي نيز استفاده شود. سردار 
حاجي زاده خاطرنشان كرد: با برخورداري از فناوري 
نازل متحرك امكان كنترل موش��ك هاي س��وخت 
جامد در خ��ارج از جو و در فضا پيما ها و ماهواره بر ها و 

موشك هاي ضد سپر فراهم شد. 

عدمعضويتايران
درFATFمشكالتيايجادميكند
س��فير روس��يه در اي��ران 
مي گويد: در مورد مكانيزم 
ماش��ه ت��ا آنجاي��ي ك��ه 
توانس��ته ايم با اروپا رايزني 
كرده اي��م و ادامه مي دهيم، 
چين هم همي��ن موضع را 
دارد اما مشكل اصلي انفعال 
كشورهاي اروپايي است. جاگاريان همچنين در پاسخ 
به اين پرسش كه چنانچه اليحه اف اي تي اف در مجمع 
تشخيص مصوب نشود، چه وضعيتي بر روابط اقتصادي، 
سياسي و... حاكم خواهد شد اعالم كرد كه عدم عضويت 
ايران در اين ساختار نظارتي بدون ترديد مشكالت فراواني 
را ايجاد خواهد كرد. سفير روسيه اما در خصوص سطح 
روابط ايران و روسيه گفت: آقاي پوتين اخيراً استوارنامه 
آقاي كاظم جاللي، سفير جديد ايران در روسيه را تحويل 
گرفتند و در آنجا سخنان كوتاهي را ارايه دادند. مضمون 
سخنان ايشان اين بود كه روابط با ايران براي مسكو بسيار 
مهم است. آنچه مربوط به مسائل دو جانبه مي شود شامل 
مسائل فرهنگي، سياس��ي، اقتصادي، نظامي و حتي 
امنيتي اس��ت. جاگاريان در خصوص روابط اقتصادي و 
چشم اندازي كه براي توسعه روابط در دستور كار دو طرف 
قرار گرفته گفت: در مورد مسائل اقتصادي، ما برخي اوقات 
با مشكالت روبرو هستيم. در اين ميان كانال ارتباطي ميان 
آقاي اردكانيان به عنوان طرف ايراني كميسيون مشترك 
با آقاي الكساندر نواك برقرار است و مرتباً باهم تماس دارند 

و مشكالت را بين خودشان حل مي كنند. 

قطعات»هايتك«بالگردهاتوسط
وزارتدفاعتوليدميشود

در راس��تاي تكيه بر توان 
داخل��ي و اس��تفاده از 
درون��ي  ظرفيت ه��اي 
كشور وزير دفاع مي گويد: 
دس��ت اندركاران صنعت 
دفاعي به رغ��م تهديدات 
همه جانبه و جنگ تمام عيار 
اقتصادي، موفق ش��ده اند قطعات مورد نياز و هايتك 
بالگردهاي زمين گيرشده نيروهاي مسلح را طراحي و 
توليد كنند. به گزارش ايلنا، امير سرتيپ حاتمي ديروز 
در مراسم تحويل دهي ده ها فروند بالگرد باز آمادشده 
به نزاجا آماده س��ازي و تحويل اي��ن بالگردها را كه با 
س��اخت قطعات بومي مورد نياز توسط متخصصان 
صنايع هواي��ي وزارت دفاع صورت گرفته اس��ت، از 
دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي دانست و گفت: در 
پايگاه هاي هوانيروز در اقصي نقاط كشور ازجمله تهران، 
اصفهان، مسجدسليمان، قزوين، كرمان، كرمانشاه 
بالگردهاي زمين گير شده توسط متخصصان صنايع 
هوايي و شركت پنها مورد تعمير و اورهال اساسي قرار 
گرفته است. وي افزود: در همين راستا، اين بالگردهاي 
بازآماد )اورهال( ش��ده موجب افزايش قدرت رزمي، 
تهاجمي و پش��تيباني نيروهاي مسلح، جلوگيري از 
خروج ميليون ها دالر ارز از كشور و كاهش هزينه ها به 
ميزان بيش از ۵۰ درصد نسبت به قيمت هاي جهاني 
و بهره گيري حداكثري از ش��ركت هاي دانش بنيان 

داخلي شده است. 

پيشبينيايجاد۲۰۰هزارشغل
توسطسازمانبسيج

رييس س��ازمان بس��يج 
مس��تضعفين كش��ور از 
پيش بيني براي ايجاد 2۰۰ 
هزار شغل توسط سازمان 
بسيج مستضعفين در سال 
آينده با استفاده از طرح هاي 
زودبازده و كوچك اقتصاد 
مقاومت��ي خبر داد. س��ردار غالمرضا س��ليماني در 
گفت وگو با مهر، با بيان اينكه سازمان بسيج در حوزه 
رونق توليد روي اش��تغال مولد سرمايه گذاري كرده 
است، اظهار داشت: تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه 
مردم ياري و اشتغالزايي از جمله اقدامات سازمان بسيج 
است به نحوي كه تنها با استفاده از طرح هاي زودبازده و 
كوچك اقتصاد مقاومتي توانستيم در سال جاري ۱۰۰ 
هزار شغل در كشور ايجاد شد. وي با بيان اينكه سازمان 
بسيج در نظر دارد تا اين ميزان اشتغال را در سال آينده 
به 2۰۰ هزار ش��غل برساند، تصريح كرد: بسيج براي 
محالت برنامه هاي ويژه اي در نظر گرفته به نحوي كه 
ايجاد قرارگاه هاي جهادي و خدمات اجتماعي محالت 
با محوريت مس��اجد با پيگيري پايگاه هاي مقاومت 
تشكيل مي شود. رييس سازمان بسيج مستضعفين 
ميزهاي خدمت را يكي از برنامه ه��اي قرارگاه هاي 
محالت عنوان و تاكيد كرد: با توجه به اينكه بسيجيان 
در تمام��ي دس��تگاه هاي خدمتي حض��ور دارند، با 
هماهنگي هاي ص��ورت گرفته اين ميزهاي خدمت 

طراحي و به مردم خدمت رساني مي كنند. 

الزمهقويشدنتربيت
نيرويانسانيتوانمنداست

مع��اون هماهنگ كننده 
ارتش اي��ران گفت: الزمه 
قوي شدن تربيت نيروي 

انساني توانمند است.
به گزارش تسنيم، سياري 
در مراسم انعقاد تفاهمنامه 
هم��كاري بي��ن مرك��ز 
تحقيقات سياست علمي كشور و ارتش با بيان اينكه 
اميدواريم عقد اين تفاهمنامه منش��أ خير و بركات 
باشد، اظهار داشت: از منابع علمي در مراكز علمي و 
دانشگاه ها بيشتر در ارتش استفاده كنيم. وي افزود: 
فرمانده كل قوا بر قوي شدن كشور تاكيد دارند البته 
قوي بودن به معناي اين نيست كه ديگران را تهديد 
كنيم، قوي ش��دن و قوي ماندن نوعي بازدارندگي و 
براي اين است كه ديگران ما را تهديد نكنند، جرات 
تعرض و تهديد نداشته باشند و در آن زمان صلح برقرار 
خواهد ش��د. وي الزمه قوي ش��دن را تربيت نيروي 
انساني توانمند مطابق با ارزش هاي انساني و اعتقادي 
دانست و گفت: براي تربيت اين نيروها بايد تالش كنيم 
و تجهيزات مناسبي داشته باشيم. از چند سال پيش در 
زمينه توليد سالح، تجهيزات و مهمات به اين نتيجه 
رسيديم كه بايد پيشرفت كنيم و به خودكفايي برسيم، 
زيرا دنيا در حال پيشرفت است و در اين راه حتمًا بايد 
از توان علمي كشور بهره ببريم. با اين رويكرد بود كه 
اكنون به تانك، ناو نفربر و ناوش��كن بومي و بسياري 

تجهيزات ديگر دست پيدا كرديم. 

چهره ها

با توجه به اهميت بي طرفي مجريان و ناظران در انتخابات معاون سياسي وزير كشور گفت: ان شاءاهلل بتوانيم امانت دار درستي در آراي مردم باشيم و حق 
الناس را رعايت كنيم. جمال عرف در مراسم تجديد ميثاق مديران و كاركنان وزارت كشور در حرم بنيانگذار جمهوري اسالمي بيان كرد: امسال با شرايط 
انتخابات سال مهمي داريم و مجري انتخابات وزارت كشور است. اين تجديد ميثاق معنا و مفهوم ديگري دارد كه ان شاءاهلل بتوانيم امانت دار درستي 
در آراي مردم باشيم و حق الناس را رعايت كنيم. بايد بي طرفي خود را رعايت كنيم و آن چيزي كه ُمر قانون است بتوانيم در اين انتخابات انجام بدهيم.

بايد    بي طرفي   در انتخابات   را  رعايت كنيم



3 كالن

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

ضعف ها و قوت هاي طرح اشتغال پايدار
گروه اقتصادكالن|ريحانه  مهدوي|

 معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي مي گويد براي پايداري مشاغل ايجاد 
شده بايد قواعد بازي را در نظام حكمراني و اجرايي 
كشور تغيير داد. او همچنين مي گويد در طرح هاي 
اش�تغال زايي وزارت كار عزم بر اين است كه جلوي 
انحراف منابع گرفته شود. او ايرادات ايجاد اين نوع 
اش�تغال را مي پذيرد و اذعان مي كند كه 70 درصد 
نيروي كار بيمه نيست البته به اين دليل كه كارفرما 
به دليل شرايط اقتصادي كشور تمايلي به بيمه كردن 
نيروها ندارد و اين البته موضوعي است كه وزارت كار 
به آن واقف است و تالش مي كند زمينه ها را براي بيمه 
حداكثري كاركنان فراهم كند. به گزارش »تعادل«، 
وزارت كار سال هاس�ت كه از طريق ارايه تسهيالت 
اقدام به ايجاد اش�تغال مي كند. موضوعي كه مورد 
انتقاد كارشناس�ان اقتصادي اس�ت چرا كه برخي 
منتق�دان مي گويند اين نوع ايجاد اش�تغال پايدار 
نيس�ت. ضمن اينكه مثال در مواردي ديده شده كه 
نيروي كار از حقوق اوليه مانند بيمه شدن هم محروم 
اس�ت. درباره اي�ن موضوع و به ط�ور كلي وضعيت 
اشتغال روستايي با عيسي منصوري معاون توسعه 
كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت وگو كرديم كه در ادامه مشروح آن را مي خوانيد:  

  بررسي ها نشان مي دهد كه اشتغال ايجاد شده براي 
روستاييان و عشاير مشكل بيمه دارد، بيمه را به عنوان 
بزرگ ترين ضعف طرح اشتغال روستايي مي پذيريد؟

اگر بيمه بزرگ ترين ضعف طرح اشتغال روستايي و عشايري 
باشد من خوشحالم. بر اس��اس نظارت هاي صورت گرفته 
70درصد افرادي كه از طريق طرح اش��تغال روس��تايي و 
عشايري مشغول به كار شدند بيمه نيستند و ما تمهيداتي 
فراهم كرديم كه اين مساله رفع شود حتي مي توانم بگويم من 
به صورت ساعتي در حال پيگيري اين موضوع مهم هستم 
تا ببينم كار به چه صورت پيشرفت كرده است. بيمه مساله 
مهمي اس��ت و چون قبال ابزارها و منابع فراهم نبود و حتي 
هنوز هم فراهم نيست عمال اين موضوع آنطور كه بايد مورد 
توجه قرار نگرفت.  متاسفانه در ادوار گذشته كسي پيگير اين 
امر نبود كه اگر تسهيالتي داده مي شود و برنامه اي در حال 
اجراست حتما بيمه شدن افراد را مورد توجه قرار دهد. اين بار 
ولي ما اينكار را كرديم و ظرف ماه هاي آتي به صورت ماهيانه 
گزارش بيمه افراد را اعالم خواهم كرد و خواهم گفت كه چه 

تعدادي بيمه شدند. 
  به نظر مي رسد مجاب كردن كارفرما براي اينكه به 

بيمه كاركنان خود تن دهد دشوار شده است
البته بايد اين مساله را هم در نظر گرفت كه فضاي كشور به 
شكلي است كه سرمايه گذار و كارفرما كمتر تمايل به بيمه 
كردن شاغلين دارند. حتي بعضا شاغليني كه بيمه هستند 
را نيز از بيمه خارج مي كنند. در نظر بگيريد يك كارفرما 10 
نيروي كار دارد و طي سال براي بيمه اين 10 نفر بايد حدود 
80 ميليون تومان در نظر بگيرد و از سود خود بزند. كارفرما در 
اين شرايط اقتصادي ترجيح مي دهد چنين كاري نكند يا 5 
نيروي خود را به صورت رسمي حفظ كند و باقي را به صورت 
غير رسمي نگه دارد. ما به محض اينكه متوجه اين مشكل در 
برخي واحدها شديم، بحث بيمه را در دستور كار قرار داديم و 

در حال پيگيري براي رفع اين ايرادات هستيم.
  چه نظارتي بر وام ها و تسهيالتي كه در راستاي طرح 
اشتغال روستايي و عشايري پرداخت مي شود وجود 
دارد؟ اكنون اين س�وال وجود دارد كه آيا وزارت كار 
از نحوه وام دهي مراقبت مي كند كه تس�هيالت به 

انحراف نرود؟
در درجه اول بايد بگويم ناظر عالي سازمان برنامه وبودجه است 
اما با اين حال بايد بگويم پرداخت تسهيالت طي چند اليه 
تحت نظارت قرار مي گيرد. همان گونه كه مستحضر هستيد 
مكانيزم جا افتاده و نظام يافتهاي براي نظارت وجود ندارد. 
البته سيس��تم نظارتي را راه اندازي كرده ايم و خوشبختانه 
ناظر عالي يعني سازمان برنامه و بودجه بر اين مبنا نظارت 
مي كن��د. اول اينكه بايد بگويم در اين مورد تمام ش��ماري 
صورت مي گيرد كه بتوان به صورت ميداني هر طرحي كه به 
اجرا درمي آيد را كنترل كرد. ما در هر منطقه اي افرادي غير 
دولتي را داريم كه بازديد ميداني انجام مي دهند و از طريق 
اپليكيشن، اطالعات افراد بدون داوري در آن ثبت مي شود. 

دوم اينكه در هر استان و شهرستاني كميته نظارت داريم و اگر 
انحرافي وجود داشته باشد فورا پيگيري مي كنند. داده هايي 
كه افراد از طريق اپليكيشن جمع آوري مي كنند در سطح 
ملي گردآوري مي شود و به صورت دسته بندي شده براي 
مسووالن هر استان و شهرستان فرس��تاده مي شود و آنها 
موظف به اقدامات الزم هس��تند. ما يك شيوه نامه مواجهه 
با مغايرت ها و انحرافات داريم كه مس��ووالن هر اس��تان و 
شهرستان بر اساس اين ش��يوه نامه اقدامات الزم را انجام 
خواهند داد. اين فرآيند براي افرادي اس��ت كه تسهيالت 
اشتغال روستايي و عشايري را دريافت كرده اند. ما كارهاي 
ديگري نيز انجام مي دهيم نظارت مي كنيم كه آيا دستگاه 

مربوطه به درستي كار را انجام داده است يا خير.
  توضيح بيشتري مي دهيد؟ برخي نمونه از تخلفاتي 

كه تاكنون شناسايي كرديد را توضيح دهيد
ب��راي مثال رصد مي كنيم ك��ه آيا دس��تگاه وزارت جهاد 
كشاورزي در يك اس��تان درست رفتار كرده؟ ارزيابي هاي 
صحيحي داشته؟ عملكرد بانك ها درست بوده يا خير؟ ما در 
فرآيند نظارت به اين موضوع برخورديم كه يكي از بانك ها به 
خودپردازش وام مي دهد و آن را به عنوان فناوري اطالعات 
ثبت مي كند. تا به حال كسي مچ اين بانك را نگرفته بود تا 
اينكه در سيستم ما اين تخلفات محرز شد. يا اينكه در فرآيند 
نظارتي متوجه شديم كه 6 هزار نفر وام روستايي گرفتند در 
صورتي كه كارمند بودند و ما پيش تر اعالم كرده بوديم كه 
كارمندان نبايد اين وام را دريافت كنند. اسامي افراد را با كد 
ملي به استان ها ارسال كرديم كه آن را آنگونه كه الزم است 
اصالح كنند. سيستم نظارتي ما گزارش مي دهد كه آيا اين 
وام ها در راستاي آن رسته فعاليت هايي هستند كه اعالم كرده 
بوديم و قانون به آن اشاره كرده است يا خير؟ اگر انحرافاتي 
وجود داش��ته باشد سريعا به اس��تان مربوطه گزارش داده 
مي شود كه چه فردي تحت چه پروژه اي از وامي كه گرفته 
سوءاستفاده و تخلف كرده است. در اين شرايط استان موظف 

به پيگيري و كنترل است.
  آيا امكان عدم اصالح انحراف در پرداخت يك وام 

وجود دارد؟
بله.برخي از اين انحرافات قابليت اصالح دارند و برخي نه اما 
در نهايت اصالح مي ش��وند. براي مثال فردي وامي را با اين 
بهانه كه در حوزه روستايي اشتغال ايجاد مي كند مي گيرد. 
محل اجراي طرح را در روس��تا نشان داده اما در شهر پروژه 
خود را اجرا كرده است. در چنين شرايطي يا پول بايد برگردد 
يا طرحي كه در شهر اجرا شده بايد به روستا برگردد. براي 
افرادي كه متعهد مي شوند به تعدادي كه مي گويند اشتغال 
پايدار ايجاد كنند و اشتغال پايدار از ديدگاه ما بيمه است، شرط 
گذاشته ايم كه در صورت عدم ايجاد اشتغال پايدار سود وامي 
كه دريافت كرده اند در گام اول از 6 درصد به 18 درصد تغيير 
پيدا مي كند يعني با وام معمولي هيچ تفاوتي ندارد. به اين معنا 
كه بانك از منابع خود وام 18 درصدي پرداخت كرده و اين 
پول سرجاي خود مي ماند و مي توان به نفر بعدي پرداخت 
كرد. عالوه بر سامانه كارا سامانه ناظر داريم و مسووالن ارشد 
كشوري به آن دسترسي دارند و به صورت آنالين مي توانند 

روند كار را رصد كنند.
  در طرح اشتغال روستايي و عشايري هدف گيري 
و آسيب شناسي به درستي شكل گرفته است؟ چه 

مكانيزم هايي براي آن به كار مي بنديد؟
مجلس شوراي اسالمي زماني كه قانون اشتغال روستايي و 
عشايري را تصويب كرد يكسري رشته ها را به صورت كلي 
تعريف كرد بنابراين قانون اس��ت و من نمي توانم سرخود 
كاري انجام دهم، اگر مراكز پژوهشي پيشنهادي دارند براي 
اصالح قانون اقدام كنند... اما ما اينكار را انجام داديم. در كشور 
سابقه نداشت. ما ذيل طرح تكاپو مزيت هاي هر استان و هر 
روستا را احصا كرديم و در سامانه كارا مي توان مشاهده كرد 
كه در هر استان نوشته شده كه در چه رشته هايي مجاز به 
سرمايه گذاري هستيد. ما پيش از اينكه توسط مراكز مختلف 
نقد شويم از ابتدا اولويت گذاشتيم و سپس اجرا كرديم. اتفاقا 
يكي از نقدهايي كه به ما مي شد اين بود كه چرا اولويت تعريف 
كرديد در صورتي كه براي ما درست اين بود كه منابع جايي 

هزينه شود كه بهره وري و بازدهي بيشتري دارد. 
  عده اي نقد دارند كه قانون اش�تغال روس�تايي و 
عشايري تنها صرف پرداخت تسهيالت وضع شده، 

نظر شما چيست؟
اين موضوع نقد ما هم هس��ت. پيشنهاد دهنده طرحي كه 
منجر به اين داستان ش��د ما بوديم. اما هدف ما دريافت وام 

نبود. جلسه اي با حضور دكتر جهانگيري تشكيل شد و بنا 
شد كه منابعي گذاشته شود. اما اين منابع به وام تبديل شد. 
پيشنهاد ما تنها براي روستا نبود براي كل كشور بود اما تنها 
به روستا مبدل شد. حتي بنا نبود كه ما مجري كار باشيم و 
دوستان هم به توزيع وام عالقه مند بودند اما نهايتا مسووليت 
اين موضوع به علت سيستم هايي كه راه اندازي كرده بوديم 
بر عهده ما گذاشته شد. علي رغم اينكه در اين برنامه تنها ارايه 
وام در نظر گرفته شده بود، ما به صورت موازي برنامه هاي ناظر 
بر اقدامات توسعه اي را طراحي و اجرا كرديم و دستگاه هاي 
ديگر را در جريان كار دخيل كرديم و اكنون در حال اجرا است. 
مصاديقي از طرح اشتغال روستايي و عشايري را در استان 
خراس��ان رضوي با حضور خبرنگاران مشاهده كرديم. در 
يكي از اين روستاها كه بازديد داشتيم اشتغال صورت گرفته 
حاصل وام نبود، حاصل اقدامات توسعه اي بود. از اين موارد 
در استان هاي ديگر نيز وجود دارد. بنابراين نمي توان گفت كه 

همه اشتغال هاي ايجاد شده با وام بوده است.
  اقدامات توس�عه اي را براي روستاها بر چه مبناي 

اولويت بندي كرديد؟
ما از بين 97 هزار آبادي و 44 هزار روس��تاي ثبت نام شده و 
38 هزار روستاي فعال، 4996روستاي كانوني كه بيشترين 
داده س��تاني اقتصادي و اجتماعي را با روستاهاي همجوار 
خود داشتند شناسايي كرديم و اقدامات توسعه اي خود را در 
اين روستاها متمركز كرديم. در سال 97 اقدامات توسعه اي 
را براي 128 روستاي كانوني آغاز كرديم. ما به اين روستاها 
وام نداديم اما بازگشت به روستا داشتيم و زماني كه گزارش 
آن براي مقام معظم رهبري ارسال شد، ايشان خيلي ابراز 
رضايت داش��تند كه بدون پرداخت وام بازگشت به روستا 

اتفاق افتاده است. 
  آيا اشتغال هايي كه از محل اين طرح ايجاد مي شود 

پايدار ميماند؟
براي پايداري اشتغال هاي ايجاد شده بايد قواعد كشور را 
اصالح كنيم، متاسفانه برخي مسائل براي نظام اجرايي و 
حكمراني كشور تعريف نشده است. ما بايد قواعد بازي را 
عوض كنيم. ما پايگاهي را در كنار وزارت كار ايجاد كرديم 
كه غير دولتي است. ما در اي تي بنياد ملي بالكچين ايجاد 
كرديم، در سنندج انس��تيتو گيم ايجاد كرديم، بسياري 
از اقدامات توسعه اي كه انجام مي گيرد حاصل كار دولت 
نيست. دولت نقش پس��يني دارد و تنها براي افتتاح اين 
طرح ها حضور پيدا مي كند، نقش پيشيني نمي تواند ايفا 
كند چون تنها اب��زاري كه دارد وام اس��ت. كار ديگري از 
دستش برنمي آيد. به افراد فقير كمك مي كند و به حساب 
آنها پول واريز مي كند. در فضاي توسعه اقتصادي به مردم گرا 
مي دهيم كه اگر بخواهيد كارتان پيش برود بايد وام بگيريد يا 
اگر مي خواهيد پول بگيريد بايد فقير شويد. ما با تامين مالي 
مبتني بر قرارداد خواستيم زنجيره ارزش را توسعه دهيم. 

بنابراين از نظام حكمراني كشور در حوزه اقتصادي چيزي 
كه انتظار داريم از آب درنمي آيد. ما نمي توانيم صبر كنيم 
نظام حكمراني تغيير كند تا شايد مشكالت حل شود. من 
اكنون در حال نوشتن برنامه توسعه اقتصاد و اشتغال روستا 
هستم. مگر من مسوول نوشتن آن هستم؟ما هنوز در كشور 
متولي محوري نداريم. ما سند ملي اقتصاد و اشتغال روستا را 
نوشتيم و همه بازيگران مانند بنياد علوي، بركت، ان جي او ها 
و غيره را درگير كرديم تا هر كس يك گوشه از كار را بگيرد 
بنابراين يك انسجام و هماهنگي ميان دستگاه ها ايجاد شد. 
براي ماندگاري مشاغل ايجاد شده در روستاها بايد قواعد 
كشور اصالح شود. اين اصالحات بالفاصله صورت نمي گيرد 
بايد الگوهايي را به صورت پايلوت اجرايي كنيم و به كشور 
نشان دهيم كه كار خوب كدام است. براي اثبات اين حرف 
بايد بگويم براي اولين بار در بودجه ساالنه كشور نوشته شده 
وزارت كار مسوول هماهنگي است. تا به حال در هيچ جاي 
قانون كشور چنين چيزي نيامده بود. كميسيون تلفيق 
بودجه 99 مصوب كرده كه براي سياس��ت هاي بازار كار، 
اين سياست ها تا قبل از سال 97 اصوال نه در بودجه نوشته 
مي شد و نه به رسميت شناخته مي شد. امسال براي اولين بار 
تثبيت اشتغال در بودجه لحاظ شده. اين حاصل كاري است 
كه ما انجام داديم. و اال تثبيت اشتغال اصال در نظام اجرايي 
كشور تعريف نشده بود، مي گفتند وام دهيم سرمايه گذاري 
كنند اشتغال خودش ايجاد مي شود. طبق قانون دستگاه ها 
با وزارت كار همكاري مي كنند، سند بودجه خود را در حوزه 
اشتغال تنظيم مي كنند و سازمان برنامه بودجه مي دهد 
اين براي نخستين بار اتفاق افتاده چون ما الگوهايي را نشان 

داديم و سيستم اجرايي كشور اعتماد كرد كه اين درست 
است. نوشته شده اجرا هم نمي كنند ايرادي ندارد همين كه 
يك گام به جلو برداشتيم و اين در قوانين كشور جاي گرفت 
يعني كشور باآلخره به يك فهم مشترك رسيد كه اين اقدام 

وزارت كار درست بوده است.
  تامين مالي مبتني بر قرارداد تا چه ميزان به توسعه 

روستايي كمك مي كند؟
تامين مالي مبتني بر قرارداد يك الگوي اساس��ي است. بر 
اساس اين قرارداد بنگاه ها موظف هستند كه به يك شركت 
بزرگ متصل باشند و براي شركت بزرگ شرايطي ايجاد كنيم 
كه به بنگاه هاي كوچك بپيوندند اين يعني بنگاه كوچك 
به زنجيره جهاني ارزش وصل ش��ده است. ما طي 13 سال 
گذشته 5 هزار تن صادرات فرش داشتيم در حال حاضر اين 
رقم به زير 500 تن آمده است، نمي توان همه مشكالت را به 
گردن تحريم ها انداخت چرا؟ چون ما تنها بلديم وام دهيم 
كه دار قالي بزنند. مشكل سفارشات در بازار بين المللي است. 
براي اينكه سفارش از بين الملل بگيريم بايد شركت صاحب 
برند داشته باشيم كه در بازار دنيا باشد. هيچ جاي دنيا فرش 
به تنهايي برند نمي شود مبلمان برند مي شود. ما تنها كاري 
كه مي كنيم اين است كه مي گوييم پول بدهيد تا موانع پيش 
روي صادرات فرش را برداريم حتي در قانون مجلس آمده 
كه به فرش وام دهيم. ما بسترها را فراهم مي كنيم. چون در 
دولت چنين امكاني وجود نداشت و بخش خصوصي هم آن 
را بلد نبود. در نتيجه نهادهاي عمومي-خصوصي ايجاد كرديم 
تا بتوانيم از طريق تامين مالي مبتني بر قرارداد به توس��عه 

اشتغال در حوزه روستايي و عشايري كمك كنيم.
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مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : نگهداری و تعميرات شبکه کابل

نوع مناقصه : عمومی يک  مرحله ای
مدت زمان : 12 ماه  

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روزسه شنبه  مورخ 1398/11/29 )با ارسال ايميل به نشانی زير(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت WWW.ksc.ir منوی مديريت خريد و تامين کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج 

کليه اطالعات عمومی و تکميلی خود، مستندات و مدارک الزم را پيوست نمايند .
 دريافت اسناد مناقصه )پس ازارائه گواهی صالحيت ايمنی اداره کار تائيد واحد ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ  1398/12/06 به 

مدت دو روزدر قبال ارائه اصل رسيد واريز مبلغ 500،000ريال ) غير قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان 
 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز دوشنبه  مورخ  1398/12/19 

تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز  سه شنبه مورخ 1398/12/20 
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 500،000،000 ريال

نوع تضمين : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واريز وجه :
 الف ( حساب سپهر 010030۴۴53001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 

ب ( حساب سيبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها

E.HEIBATI@KSC.IR  کارشناس : الهام هيبتی    تلفن:6۴13-3213-61-98+ ايميل  

آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
شماره:  52413177

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

1(موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كار:

مبلغ تضمين شركت مدت زمان انجام كار موضوع مناقصه شماره مناقصه رديف
در فرآيند ارجاع كار )ريال( 

10.368.000.000يكسال شمسي تهيه، طبخ و توزيع غذا در رستوران شركت198/41

»آگهي فراخوان ارزیابي كيفي مناقصه گران« 
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 

)سهامي عام(

نوبت اول
شماره مجوز: 1398-7137

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

ب( شرايط متقاضي 
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي. 

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، نيروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي. 
3- داشتن گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران و گواهي تاييد صالحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

4- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه اين شركت( و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين معامالت دولتي )در صورت برنده شدن(.
5- داش��تن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي مطابق با ماده 2 آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي )در صورت برنده شدن در 

مناقصه، مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد به تشخيص كارفرما(. 
ج( برآورد هزينه ها: 

برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 420.000.000.000 )چهارصد و بيست ميليارد( ريال مي باشد. 
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد.

3( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ 
مي شود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغايت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس 
از تكميل فرم ها، به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده )CD( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 

شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمان ها- اتاق 232 تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره 33673701-086 و تلفن شماره 33491085-086 آماده پاسخگوئي مي باشد. 
۴( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان: 

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )CD( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم  آمادگي مي باشد. ضمنا محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر، امور حقوقي 
و پيمان هاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي  باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و تمام قبول 
يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه دارا مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار 

حداقل تا يك ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
 WWW.IKORC.IR                                                                                    
WWW.SHANA.IR                                                                                :آدرس اينترنتي

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )165( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
    بازپس گيري امریكا

   ارزش هاي ما 
در بخش هاي قبل افس��انه هاي زيادي را تعريف 
كرديم كه نش��ان مي دهد دليل ما درباره اينكه ما 
به عنوان يك ملت چه هس��تيم و چه كاري را بايد 
انجام دهيم تحريف شده است. در تمام بخش هايي 
كه در س��ال هاي اخير كشور را نش��انه كرده اند، 
ارزش هاي مش��ترك زي��ادي وج��ود دارد. ما )يا 
حداقل اكثر ما( به برابري اعتقاد داريم، نه برابري 
كامل اما فراتر از آنچه كه امروزه مشخصه اقتصاد 
شده اس��ت. ما علي الخصوص به برابري فرصت و 
عدالت و دموكراسي معتقديم - نه به آنچه   اكنون 
است كه نظام يك دالر يك راي است بلكه به نظام 
يك شخص يك راي كه در مدرسه ياد گرفته ايم. 
ما به مدارا معتقديم، بگذار ديگران تا آنجا كه به ما 
صدمه اي نزده اند هر كاري كه دلشان مي خواهد 
بكنند. ما به علوم و فناوري و نيز روش هاي علمي 
- كه كليد فهم جهان و باال بردن سطح استاندارد 

زندگي ما است -  معتقديم .
ما معتقديم كه مي توانيم از خرد و انديش��ه براي 
نش��ان دادن اينكه چگونه مي توان امور جامعه را 
منظم كرد استفاده كنيم تا نهادهاي اجتماعي و 
اقتصادي بهتري كه به نوبه خود نه فقط بهزيستن 
م��ادي را افزايش مي دهند بلكه جامعه اي را خلق 
مي كند كه در آن افراد متنوع بهتر قادر خواهند بود 
با يكديگ��ر كار كنند تا فراتر از آنچه كه در تنهايي 
مي توانس��تند كار كنند، برس��ند. اين امر حتي با 
آنكه ما كامال منطقي نيستم و خدا را شكر خيلي 
هم خودخواه نيستيم، حقيقت دارد. آدام اسميت 
بر اهميت عواطف اخالقي ما تاكيد داش��ت؛ اين 
ارزش ه��اي اخالقي يك جنبه مهم ديگر از اينكه 
ما كي هس��تيم را ش��كل مي دهد.  قانون اساسي 
محصول نوع خ��ردورزي و مباح��ث بود. چنين 
خردورزي پدران بنيانگ��ذار را متوجه كرد كه ابنا 
بشر جايزالخطا هستند و نيز تمامي نهادهاي بشري. 
نهادها مي توانند )ب��ا بهره گيري از خطاها( بهبود 
يابند. قانون اساسي خودش بازتاب اين بهبود است 
كه طي يك فرايند اصالح تامين ش��ده است. اين 
قانون بازبيني و توازن را به كار گرفته بود. حتي در آن 
بركناري رييس جمهوري هم ديده شده است: هيچ 
كس باالتر از حكومت قانون نبود. ما درباره آن اصول 
بنياني، مثل حكومت قانون، كه بايد در هر عملكرد 
اقتصاد بازار به كار گرفته شود متفق هستيم. و اكثر 
ما معتقديم كه حكومت قانون بايد علي الخصوص 
ب��راي حفاظت از حق��وق ابتدايي اف��راد در برابر 
قدرتمندان مورد توجه قرار گيرد. با آنكه شايد خيلي 
هم پيش پا افتاده نباشد اما اكثر كساني كه تمايزي 
را كه من ميان ثروت ملل و ثروت افراد گذاش��ته ام 
فهميده اند با آن موافق هستند؛ آنها مي خواهند به 
آنهايي كه با خالقيت و كار سخت به كيك ملي اضافه 
كنند پاداش دهند؛ اما نبايد به كساني كه با استثمار 
و بهره كشي از ديگران، با دزدي از آنها چه علني يا 
بي وقفه، رانت جوياني كه امروزه تعداد آنها زياد شده 

است، ثروتمند شده اند، تشويقي داد.

سرمایه داري پيشرفته در عصر نارضایتي



اخبار

»تعادل« از نظرات كارشناسان و مسووالن در مورد اثر مهلت FATF بر بازار ارز گزارش مي دهد 

پيش بيني رونق بازار طال در ماه پاياني سال
رشد 21 درصدي ميانگين نرخ دالر در 9 ماه 98 نسبت به مشابه 97

گروه بانك و بيمه|
روز يكشنبه 20 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ 
اونس طال با توجه به تعطيالت آخر هفته 1571 دالر 
ثابت مان��د و در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز قيمت 
دالر به 13920 تومان افزايش يافت و به مرز 14 هزار 
تومان نزديك مي شود و در نتيجه قيمت طال و سكه 

نيز نسبت به هفته قبل افزايش يافته است. 
به گ��زارش »تعادل«، هر چند ك��ه رييس كل بانك 
مركزي معتقد اس��ت كه نرخ دالر را نبايد به موضوع 
FATF و پايان مهلت ايران براي پيوستن به آن مرتبط 
كرد، اما كارشناسان بازار ارز معتقدند كه تحت تاثير 
پايان گرفتن مهلت FATF براي پيوس��تن ايران به 
گروه اقدام مالي و تصويب لوايح چهارگانه، نظام بانكي 
و پولي ايران با محدوديت هاي جديدي مواجه خواهد 
شد و اين موضوع روي نرخ ارز اثر گذاشته و در روزهاي 

اخير روند صعودي به خود گرفته است. 
رييس كل بانك مركزي معتقد اس��ت كه اين روزها 
س��فته بازان و رانت جويان بازار ارز نتيجه جلسه آتي 
FATF را بدون اطالع از پيچيدگي هاي روند آن، عدم 
تمديد تعليق قلمداد كرده و در خصوص تأثير آن بر 
نرخ ارز، تبليغات زيادي در كانال هاي تبليغاتي خود 
راه انداخته اند. در ش��رايط فعلي كه اغلب بانك هاي 
خارجي به دليل تشديد تحريم هاي امريكا، همكاري 
الزم با بانك هاي ايران را ندارند و تبادالت ارزي ما از 
طريق مكانيسم هاي بانكي جايگزين و غيرقابل تحريم 
انجام مي شود، تصميم آتي FATF اعم از عدم تمديد 
يا عدم آن نمي تواند تأثير قابل توجهي بر شرايط ارزي 
كشورمان داش��ته باشد و عمده خبرسازي ها در اين 
خصوص با انگيزه سودجويي و نوسان گيري در بازار 
 FATF ارز انجام مي گيرد. دستاويز قرار دادن موضوع
براي اثرگذاري در نرخ ارز از طريق سفته بازان و فضاي 
مجازي با واقعيات ب��ازار و روند تأمين ارز در تجارت 
خارجي كشور و چشم انداز گشايش كانال هاي جديد 
همخواني ندارد ضمن اينكه بانك مركزي نظارت بر 
جريان پول و مبارزه با پولشويي را نيز در كنار مديريت 
ارز با قوت ادامه خواهد داد. مردم مراقبت نمايند كه با 
شگرد جديد سودجويان، اين بار تحت عنوان »تأثير 
FATF« دارايي هاي آنها در بازار ارز در معرض ريسك 

قرار نگيرد.

ثباتنرخارزدرصرافيها
روز يكش��نبه نرخ دالر و ي��ورودر صرافي هاي مجاز 
بانكي ثابت ماند و بر اين اس��اس بهاي خريد هر دالر 
در تابلوي صرافي هاي بانكي 13 هزار و 200 تومان و 
فروش دالر 13 هزار و 500 تومان درج شد نرخ خريد 
هر يورو نيز 14 ه��زار و 700 تومان و نرخ فروش آن 

15 هزار معامله شد.
در س��امانه س��نا نيز نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر 
13 ه��زار و 200 تومان و قيمت فروش آن 13 هزار و 
500 تومان اعالم شد. همچنين نرخ لحظه اي خريد 
هر يورو 14 ه��زار و 700 تومان و فروش آن 15 هزار 
تومان معامله شد. از سوي ديگر، سامانه سنا نيز نرخ 
ميانگين معامله ش��ده ارز براي روز شنبه 19 بهمن 
98 را براي دالر 13 هزار و 448 تومان، يورو 14 هزار 
و 908 تومان، پون��د انگليس 17 هزار و 427 تومان، 
دره��م امارات 3 هزار و 685 تومان، لير تركيه 2 هزار 
و 330 توم��ان و يوآن چين را يك هزار و 931 تومان 

اعالم كرد.
در بازار طال و س��كه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني 
به قيمت 1571 دالر و دالر به ن��رخ 13 هزار و 920 
تومان در بازار آزاد، نرخ طال و س��كه با افزايش قيمت 
 مواجه شد. مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار

2 ميليون و 239 هزار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 
516 هزار و 800 تومان، سكه طرح جديد 5 ميليون 
و 80 ه��زار تومان، طرح قديم 5 ميلي��ون و 50 هزار 
تومان، نيم س��كه 2 ميليون و 570 هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 560 هزار تومان و سكه گرمي نيز 
930 هزار تومان معامله ش��د. در بازار ارز رسمي نيز 
بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن 

نرخ تمام ارزها ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امريكا براي روز  يكشنبه بيست بهمن ماه 98 
معادل 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس 54 هزار و 150 ريال و هر يورو نيز 45 هزار و 

972 ريال ارزش گذاري شد.

بازارطالبهكدامسمتميرود؟
از س��وي ديگ��ر، بازار طال و س��كه به طور س��نتي از 
گزينه ه��اي نخس��ت خانواده ه��اي ايران��ي ب��راي 
سرمايه گذاري به شمار مي رود كه معموال با نزديك 
شدن به ايام عيد، رونق مي گيرد؛ رييس اتحاديه طال 
و جواه��ر تهران نيز پيش بيني ك��رد كه قيمت ها در 

روزهاي پاياني سال رشد داشته باشد.
»ابراهي��م محمدول��ي« در گفت وگو ب��ا ايرنا درباره 
چش��م انداز بازار طال در روزهاي پاياني امسال افزود: 
بهاي اونس طال به نظر مي رسد تحت تاثير تحوالت 
جهاني به ويژه خاورميانه نوسان هاي مثبت يا منفي 
داشته باش��د كه بيشتر افزايش��ي ارزيابي مي شود و 

موجب رشد تدريجي قيمت ها خواهد شد.
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره چشم انداز 
بازار طال در روزهاي پاياني امسال )40 روز باقيمانده تا 
نوروز( گفت: تجربه سال هاي گذشته نشان داده است 

كه وضعيت بازار بهتر شده و رونق مي گيرد.
محمدولي با بيان اينكه بازار طال در ماه هاي گذشته 
دچار ركود ش��ده بود، اضافه كرد: نوسان هاي شديد 
قيمت ارز و به تبع آن رش��د قيمت ها از داليل ركود 
بازار طالست.وي اضافه كرد: انتظار مي رود در روزهاي 
باقيمانده تا پايان س��ال، شاهد نوس��ان هاي بازار ارز 
نباش��يم تا بازار طال به ثبات و تعادل رس��يده و دچار 
هيجان نشود. پيش بيني مي شود كه تا پايان امسال، 
بازار طال، ثبات و تعادل خود را حفظ كرده و قيمت ها 
اندكي رشد كند و بعيد است افزايش شديد قيمت ها 

را مشاهده كنيم.
ريي��س اتحادي��ه طال و جواه��ر تهران با اش��اره به 
تحوالت قيمت ها در بازار طال گفت: قيمت س��كه و 
طال در معامالت ابتداي اين هفته، تحت تاثير رشد 
قيمت اون��س در بازارهاي جهاني، روند افزايش��ي 

داشته است.
محمدولي تصريح كرد: قيمت اونس طال در بازارهاي 
جهاني، در حال حاضر نسبت به روز پنجشنبه )هفته 
گذشته( رشد حدود هفت دالري را تجربه كرده و از 

يك هزار و 564 دالر به يك هزار و 571 دالر رسيد.
وي اضافه كرد: بهاي هر مثقال طالي 18 عيار نيز از 
دو ميليون و 200 هزار تومان در روز پنجشنبه به دو 

ميليون و 216 هزار تومان در روز شنبه افزايش يافت. 
بهاي هرگرم طالي 18 عيار نيز از 507 هزار تومان به 

511 هزار و 500 تومان رسيده است.
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: قيمت سكه 
تمام بهار آزادي نيز از چهار ميليون و 977 هزار تومان 
در روز پنجش��نبه به پنج ميلي��ون و 15 هزار تومان 
 در روز ش��نبه افزايش يافت. قيمت نيم س��كه نيز از
2 ميليون و550 هزار تومان به دو ميليون و556 هزار 
تومان رش��د كرد.وي درباره حباب سكه نيز گفت: با 
توجه به قيمت هاي جهاني و نرخ دالر، ميزان حباب 
سكه به 30 تا 40 هزار تومان رسيده كه طبيعي است.

رييس اتحاديه طال و جواهر ته��ران درباره وضعيت 
تقاضا در بازار طال گف��ت: اكنون ميزان خريد طالي 
ساخته شده )مصنوعات( توسط مردم افزايش يافته و 

خريد طالي آب شده كاهش يافته است.
محمدولي افزود: پارس��ال مردم بيشتر سراغ طالي 
آب شده رفتند كه بيشتر آنها اطالعات و دانش كافي 

درباره طال نداشتند.
به گفته رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، نداشتن 
اطالعات كافي برخي از خريداران، مشكالتي براي آنها 
ايجاد كرد و تخلفاتي رخ داد كه باعث ش��د استقبال 

مردم از طالي آب شده كاهش يابد.
محمدول��ي به خري��داران طال توصيه ك��رد: تجربه 
سال هاي طوالني فعاليت در بازار طال نشان مي دهد 
كه خريداران طالي ساخته شده در دراز مدت، سود 
خوبي را كس��ب مي كنند به همين دليل بهتر است 
ك��ه مردم به جاي طالي آب ش��ده، اق��دام به خريد 

مصنوعات طال كنند.

رشد21درصديميانگيننرخدالردر9ماه98
از سوي ديگر، براساس گزارش ماهانه اقتصادي آذر 
ماه 98، در 9 ماه اول س��ال 1398 متوس��ط قيمت 
فروش ي��ك دالر امريكا در ب��ازار آزاد ش��هر تهران 
 125570 ريال بوده كه نسبت به دوره مشابه سال 97

معادل 21.8 درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين 
متوس��ط قيمت يك ي��ورو 140890 ري��ال بود كه 
نسبت به دوره مشابه سال 1397 معادل 16.8 درصد 
افزايش يافته اس��ت. به عبارت ديگر، با وجود كاهش 
نوسان هاي نرخ ارز در سال 98 نسبت به سال 97، و 
ثبات نسبي آن با قيمت حدود 11 تا 13 هزار تومان، 
ميانگين قيم��ت دالر 21.8 درصد باالتر از ميانگين 
نرخ دالر در سال 97 با قيمت بين 5 تا 19 هزار تومان 
بوده اس��ت و فش��ار هزينه اي حاصل از آن بر توليد، 
واردات، مصرف و مخارج شركت ها و خانوارها نزديك 

به 22 درصد بيش��تر از 9 ماه اول سال 97 بوده است. 
متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا و يك يورو در 
بازار آزاد شهر تهران در آذرماه 1398 متوسط قيمت 
فروش يك دالر امريكا در بازار آزاد ش��هر تهران 12 
هزار و 755 تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب 10.8 درصد و 14.9 درصد 
افزايش داش��ت حداقل و حداكثر ن��رخ فروش يك 
دالر امريكا در ماه مذكور ب��ه ترتيب 11 هزار و 838 
تومان و 13 هزار و 810 تومان بوده اس��ت. در آذرماه 
1398 متوس��ط قيمت فروش يك يورو در بازار آزاد 
شهر تهران 13 هزار و 987 تومان بود كه در مقايسه 
 با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 9.9 درصد 
و 8.4 درصد افزايش داش��ت. حداقل و حداكثر نرخ 
 فروش يك يورو در ماه مذكور به ترتيب 13 هزار تومان 
و 14 هزار و 946 تومان بوده است. در 9 ماه اول سال 
1398 متوس��ط قيمت فروش يك دالر امريكا و يك 
يورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتيب 12 هزار و 557 
تومان و 14 هزار و 89 تومان بود كه نس��بت به دوره 
مشابه س��ال 1397 دالر امريكا 21.8 درصد و يورو 

16.8 درصد افزايش يافت

رشد36درصديقيمتسكه
همچنين متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم در بازار آزاد ش��هر تهران در 9 ماه 
اول سال جاري 4 ميليون و 303 هزار و 100 و طرح 
جدي��د 4 ميليون و 409 ه��زار و 700 تومان بود كه 
 نسبت به دوره مشابه سال 97 به ترتيب 36.9 درصد 
و 32.3 درصد افزايش يافت.قيمت سكه طرح جديد 
 در آذر ماه س��ال جاري نس��بت ب��ه آذر 97 معادل
19 درصد و در 9 ماهه 98 نسبت به 9 ماهه 97 معادل 

32 درصد افزايش يافت.
براس��اس آمار بانك مركزي، متوسط قيمت فروش 
يك سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد شهر 
تهران در آذر ماه سال جاري 4 ميليون و 375 هزار و 
900 تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتيب 9.5 درصد و 22.6 درصد افزايش 
نشان مي دهد. همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش 
سكه مذكور در ماه ياد شده به ترتيب 4 ميليون و 85 
هزار تومان و 4 ميليون و 685 هزار تومان بوده است.

متوس��ط قيمت فروش يك س��كه تمام بهار آزادي 
 طرح جديد در آذر ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران

4 ميليون و 450 هزار و 800 تومان بود كه در مقايسه 
با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.5 درصد 
و 19 درصد نشان مي دهد. همچنين حداقل و حداكثر 

 نرخ فروش س��كه مذكور در ماه ياد ش��ده به ترتيب
3 ميليون و 130 هزار تومان و 4 ميليون و 761 هزار 

و 700 تومان بوده است.
متوسط قيمت سكه طرح جديد در آبان ماه 4 ميليون 
و 27 هزار و 400 تومان، مهر ماه 4 ميليون و 9 هزار و 
600 تومان، شهريور ماه 4 ميليون و 94 هزار و 900 
تومان، مرداد ماه 4 ميليون و 203 هزار و 200 تومان، 
تيرماه 4 ميليون و 470 ه��زار و 100 تومان، خرداد 
ماه 4 ميليون و 663 هزار و 800 تومان، ارديبهش��ت 
 ماه 5 ميليون و 7 هزار و 400 تومان و در فروردين ماه

4 ميليون و 798 هزار و 800 تومان بوده است.

كششقيمتطالبهكرونا
از س��وي ديگر، اكنون كه رش��د موارد جديد ابتال به 
ويروس كرونا آهسته شد، بازار طال روي آثار زيانبار اين 
اپيدمي روي اقتصاد تمركز كرده و تقاضا براي خريد 

اين فلز ارزشمند همچنان قوي مانده است.
به گزارش ايسنا، طال روز جمعه بازارها را غافلگير كرد 
زيرا معامله گران از فرصتي كه با پايين رفتن قيمت ها 
پيش آمده بود اس��تفاده كرده و به خريد پرداختند و 
در نتيجه قيمت طال تا پايان معامالت روز جمعه بيش 
از سه دالر افزايش يافت و در 1573 دالر و 40 سنت 
بسته شد اما براي كل هفته حدود يك درصد كاهش 
نش��ان داد.مهم ترين خبر هفته گذشته جز تحوالت 
مربوط به اپيدم��ي ويروس كرونا، گزارش اش��تغال 
امريكا بود كه نش��ان داد اقتصاد اين كشور در ژانويه 
225 هزار ش��غل جديد ايجاد كرده و نرخ بيكاري به 
3.6 درصد رشد كرده اس��ت.پل اشورث، اقتصاددان 
ش��ركت »كپيتال اكونوميكس« در اي��ن باره گفت: 
تمامي اخبار مثبت بودند و رش��د ژانويه باالتر از حد 
انتظارات بود و تا حدودي شايد به هوا مربوط بود. اين 
پنجمين ژانويه گرمي است كه در ركوردها ثبت شده 
اس��ت. انتظار مي رود اقتصاد امريكا بر مبناي ساالنه 
حدود دو درصد رشد كند و رشدش در نيمه دوم سال 
شتاب پيدا كند.به گفته كارولين بين، اقتصاددان ارشد 
كاال در شركت »كپيتال اكونوميكس«، اخبار ويروس 
كرونا همچنان بازار طال را تحت تاثير خود نگه خواهد 
داش��ت. هر خبري كه از ويروس منتشر شود، مسير 
قيمت طال تعيين خواهد كرد. در چند روز گذش��ته 
ش��مار موارد ابتال كاهش پيدا كرده و احتماال شيوع 
اين ويروس مي تواند سريعا تحت كنترل قرار گيرد. 
اگر چنين باش��د طال با كاهش قيمت روبرو خواهد 
ش��د.تحليلگران مي گويند به نظر مي رس��د ترس از 
ويروس كرونا به پيك خود رسيده و اكنون توجهات به 
پيامدهاي اقتصادي آن معطوف شده است. اما تا زماني 
كه ابهام وجود دارد، قيمت طال پشتيباني خواهد شد. 
همچنان ابهامات فراواني در خصوص اين ويروس و 
تاثير اقتصادي آن وج��ود دارد و اين امر از باال ماندن 

قيمت طال حمايت مي كند.

خيزبيتكوينبراي1۰هزاردالر
همچنين مطابق نش��انه هاي يك الگوي فني، روند 
صعودي قيمت بيت كوين محتمل و به سمت باالتر 
از 10 هزار دالر در حركت بوده و براس��اس تحليل ها 
رابطه طال و بيت كوين در چهار سال اخير به باالترين 

سطح خود رسيده است.

ليردرپايينترينسطح8ماهاخير
درخبري ديگ��ر، كانال مقاومتي مهم ش��ش لير در 

آخرين روز از معامالت هفتگي تركيه شكسته شد.
 به گزارش اهوال، با وجود تالش هاي گس��ترده بانك 
مركزي و ديگر بانك هاي دولتي تركيه براي شكسته 
نش��دن كانال ش��ش لير، نرخ دالر در آخرين دور از 
معامالت هفتگي بورس اس��تانبول به 6.0482 لير 
رسيد كه اين نرخ، كمترين نرخ برابري ثبت شده براي 

لير از ماه مه  سال گذشته تاكنون است. 
شكسته ش��دن اين كانال مقاومتي مهم باعث ايجاد 
نگراني در بين معامله گران از ريزش هاي بيشتر لير 

شده است.

ذخاير ارزي چين از 3 تريليون دالر گذشتآرژانتين بدهي صندوق بين المللي پول را پس نمي دهد
معاون رييس جمهوري آرژانتين اعالم كرد كه دولت 
اين كشور مادامي كه از ركود خارج نشود، »حتي يك 
سنت« از بدهي خود را به صندوق بين المللي پول تسويه 

نخواهد كرد.
به گزارش رويترز، »كريس��تينا فرناندز ِد كرشنر« در 
مراس��م رونماي��ي از كتاب جديد خ��ود تحت عنوان 
 »صادقان��ه« گفت: نخس��تين كاري كه باي��د انجام 
دهيم تا بتوانيم بدهي خ��ود را پرداخت كنيم، خروج 

از ركود است.
وي ادامه داد: اگر ركود همچنان پايدار باشد هيچ كس 
حتي يك سنت هم پرداخت نخواهد كرد و راه خروج 
از ركود سرمايه گذاري كالن دولتي است.آرژانتين بايد 
بدهي 100 ميليارد دالري خود از جمله بخشي از وام 

57 ميليارد دالري تسهيالت صندوق بين المللي پول را 
از نو سر و سامان داده و پرداخت كند؛ بازپرداخت اين وام 
در سال 2018 تمديد شد.براي آرژانتين كه در بحبوحه 
بحران س��قوط ارز، تورم ش��ديد و افت توليد ناخالص 
داخلي، اميدوار است تا از عدم پرداخت بدهي هاي خود 
اجتناب كند، مراوده و داد و ستد با صندوق بين المللي 

پول امري كليدي محسوب مي شود.
قرار است هفته آينده يك هيات فني از سوي صندوق 
بين المللي پول راهي بوينس آيرس ش��ده و تعهدات 
دول��ت آرژانتين را در قب��ال وام دريافتي مورد بحث و 
بررسي قرار دهد. كرشنر گفته است كه آرژانتين بايد 
براي تسويه بدهي خود به صندوق بين المللي پول از اين 

نهاد »تخفيف چشمگيري« بگيرد.

ذخاي��ر ارزي چين تا پايان ژانوي��ه از 3.11 تريليون 
دالر گذشت.

 به گزارش شينهوا، با وجود كاهش صادرات و جنگ 
تجاري با امريكا، ميزان ذخاير ارزي چين در ماه ژانويه 
نيز به روند صعودي خود ادامه داده و آن طور كه دفتر 
مديريت ذخاير ارزي چين اعالم كرده، ميزان ذخاير 
ارزي اين كش��ور با 0.2 درصد افزايش نسبت به ماه 
دسامبر به 3.115 تريليون دالر رسيده است. وانگ 
چئون يينگ، سخنگوي اين دفتر گفت: ميزان ذخاير 
ارزي تحت تاثير عوام��ل مختلفي از جمله نرخ هاي 
برابري ارز و تغيي��رات قيمت هاي دارايي ها افزايش 

يافته است.
به گفته آق��اي وانگ نگران��ي از پيامدهاي ويروس 

كرونا روي بازارهاي مالي چين و منطقه شرق آسيا و 
همچنين خروج انگليس از اتحاديه اروپا اصلي ترين 
عوام��ل تعيين كننده نرخ براب��ري ارز در هفته هاي 

اخير بوده اند.
اين مقام چيني همچنين با اش��اره ب��ه حفظ ثبات 
در محي��ط كالن اقتصادي چين با وج��ود افزايش 
نااطميناني ها گفته اس��ت كه دولت از طريق بهبود 
ساختارهاي اقتصادي و تعادل بخشي به ميزان عرضه 
و تقاضا در ب��ازار ارز، به دنبال تداوم رش��د نيرومند 

ذخاير ارزي خود در آينده است.
س��خنگوي دفتر مديريت ذخاير ارزي چين افزود: 
زيرساخت هاي اقتصاد چين بسيار نيرومند هستند 
و با تداوم اجراي اصالح��ات مورد نياز براي مقابله با 

ريس��ك ها و چالش هاي موجود، ميزان ذخاير ارزي 
در سطح مطلوب باقي خواهد ماند.

از س��وي ديگر ذخاير ارزي در ديگر كش��ور آسياي 
شرقي يعني اندونزي نيز افزايشي بود. 

طبق اعالم بان��ك مركزي اندونزي، ذخاير ارزي اين 
كشور تا پايان ماه ژانويه به 129.2 ميليارد دالر رسيده 
است كه براي تامين ارز مورد نياز هشت ماه اين كشور 

كافي است.
اين بان��ك ضمن تعهد خود بر تقويت ذخاير ارزي بر 
اس��تفاده از ابزارهاي بانكي براي مديريت بهتر بازار 
ارز و ثبات بخشي به ارزش پول ملي اين كشور تاكيد 
كرده اس��ت. در ماه ژانويه اندونزي سه ميليارد دالر 

اوراق قرضه به فروش رساند.
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تقديرازروسایموفق
شعببانکپارسيان

در دهمين گردهمايی روس��ای موفق ش��عب 
بانک های کشورکه پنجشنبه 17 بهمن ماه سال 
جاری با حضور دکت��ر همتی، رييس کل بانک 
 مرکزی و مديران ارشد نظام بانکی با محوريت

»نقش روس��ای ش��عب درمديريت ريس��ک 
اعتباری« و درسالن همايش های بانک مرکزی 
برگ��زار ش��د، از 15 رييس ش��عبه موفق بانک 

پارسيان تقدير شد.
در اين مراس��م که از بانک پارس��يان، خسروی 
راد، مدير امورشعب و اقبالی رييس اداره حوزه 
مديريت حضور داشتند؛ از جمشيد رجبی آق 
مسجد، رييس ش��عبه ميدان آرژانتين تهران؛ 
مهدی مفتخر شمرانی فر، رييس شعبه حافظ 
ش��مالی تهران؛ محمد نجف��ی کهکی، رييس 
ش��عبه هروی ته��ران؛ عباس داروغ��ه، رييس 
ش��عبه ميردامادغربی تهران؛ باقرحسين زاده 
جوان، رييس ش��عبه ش��ريعتی تبري��ز؛ فتانه 
آقايی، رييس ش��عبه عباس آباد اصفهان؛ فرناز 
ولی زاده فريد، رييس شعبه پارک ملت تهران؛ 
س��يدصادق محمدی، رييس ش��عبه کازرون؛ 
مريم ترابی سرشت، رييس شعبه دروازه دولت 
تهران؛ مهدی لطفی سياهکلرودی، رييس شعبه 
سعادت آباد تهران؛ معصومه اسماعيلی، رييس 
ش��عبه بلوار جمهوری اس��المی يزد؛ عليرضا 
ميدانی، رييس ش��عبه تهرانسر؛ کيميا سادات 
کريميان، رييس ش��عبه بلوارميرداماد تهران؛ 
هادی کافی، رييس شعبه احمدآباد مشهد و رضا 
محمد زاده ثانی، رييس شعبه بلوار معلم مشهد 
به عنوان روس��ای موفق ش��عب بانک پارسيان 
 تجليل ش��د.همايش روس��ای موفق ش��عب 
بانک های کشور همه س��اله به همت مؤسسه 
عالی آموزش بانک��داری ايران و با هدف تقويت 
مهارت های علم��ی و حرفه ای علوم بانکداری، 
انتقال تجربيات موفقي��ت آميز و نيز تجليل از 
زحمات و تالش های  رؤس��ای ش��بکه بانکی و 
دس��تيابی به آخرين  فناوری ها و نوآوری های 
عرصه بانکی و ارايه ديدگاه های مديران ارش��د 

نظام بانکی کشور برگزار می شود.

ايجادمشكالتعديدهدرصورت
عدماستقاللبانكمركزي

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس اعالم 
كرد: بانك مركزي بايد ب��ه دور از دخالت هاي 

دولت و مجلس فعاليت كند.
سيدمحمد حسيني در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد 
بر ضرورت توجه دولت به استقالل بانك مركزي 
گفت: عدم اس��تقالل بانك مركزي مش��كالت 
عديده اي را براي شبكه پولي و مالي كشور ايجاد 
خواهد كرد. نماينده مردم تفرش در مجلس، با 
بيان اينكه در قانون احكام دايمي و قانون برنامه 
ششم توسعه براي استقالل بانك مركزي قوانين 
مورد نياز مصوب شده است، افزود: امروز نسبت 
به گذشته استقالل بانك مركزي بيشتر شده، اما 
باز هم بايد روي اين مهم متمركز شويم.حسيني 
با تاكيد بر اينكه در همه جاي دنيا بانك مركزي 
به عنوان سياس��ت گذار پولي توانس��ته اقدام 
موثري در سايه اس��تقالل انجام دهد، تصريح 
كرد: بانك مركزي اگر بتواند كاركرد خود را به 
دور از دخالت ه��اي دولت و حتي مجلس انجام 
دهد مي تواند در بازار س��رمايه و ساير ابزارهاي 
بازار س��رمايه حركت هاي مفي��دي انجام داده 
و آثار و بركات آن نيز مش��هود خواهد شد.اين 
نماينده مردم در مجل��س دهم تاكيد كرد: اگر 
بانك مركزي بخواهد ب��ه عنوان بانكدار دولتي 
عمل كرده و تابع يك سري سياست هاي دولت 
يا مصوبات خاص مجلس به صورت دس��توري 
باشد، يقينا از كاركرد صحيح خارج خواهد شد 
و نمي توانيم در حوزه نظارت ش��رايط ايده ال را 
براي آنها پيش بيني كني��م.وي از تالش براي 
عملياتي شدن استقالل بانك مركزي خبر داد 
و گفت: دستوري و فرمايشي بودن سياست ها 
در بانك مركزي آفت اين حوزه اس��ت، از اين رو 
بايد اقدامي در اين راس��تا صورت بگيرد. عضو 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي، يادآور شد: بايد اجماع نظري 
ميان ق��وا در خصوص اس��تقالل بانك مركزي 
صورت بگيرد تا اين موضوع در دستور كار باشد.

برنامهريزيبرايشناسنامهدار
كردندستگاههايكارتخوان

سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: ما 
در سامانه مالياتي اين پيش بيني را كرده ايم كه هر 
دس��تگاه كارتخواني بايد شناس��نامه دار بوده و فرد 

خواهان استفاده از آن بايد فعال اقتصادي باشد.
سيدحسن حسيني شاهرودي در گفت وگو با ايِبنا، با 
اشاره به شناسايي 5 هزار دستگاه كارتخوان در خارج 
از كشور و لغو فعاليت آنها از سوي بانك مركزي، گفت: 
شناسايي اين دستگاه ها اقدامي در راستاي كاهش 

پولشويي در خارج از كشور با نام ايران بوده است.
وي با بيان اينكه واگذاري دستگاه هاي كارتخوان بايد 
با شرايط ويژه اي صورت بگيرد، افزود: چون سامان و 
سامانه اي براي واگذاري دستگاه هاي كارتخوان وجود 
ندارد واگذاري اين دستگاه ها در داخل كشور و حتي 
خارج از آن به راحتي صورت مي گيرد كه اين موضوع 
تاكنون مشكالت عديده اي را از جمله پولشويي به 
نام ايران ايجاد كرده اند.نماينده مردم ش��اهرود در 
مجلس، با تاكيد بر اينكه نداشتن شناسنامه الزم از 
سوي كارتخوان ها به وقوع پولشويي در خارج از كشور 
با ابزار و امكانات ايران منجر شده است، تصريح كرد: 
ما در س��امانه مالياتي اين پيش بيني را كرده ايم كه 
هر دستگاه كارتخواني بايد شناسنامه دار بوده و فرد 

خواهان استفاده از آن بايد فعال اقتصادي باشد.

كاهش۴۵درصديارزشسفتهوبراتواخواستيدرتهران
116 ميليارد و 130 ميليون تومان س��فته و برات در 
9 ماه اول س��ال 98 در ش��هر تهران واخواست شد كه 
نسبت به دوره مشابه س��ال قبل 45.1 درصد كاهش 

نشان مي دهد.
به گزارش ايِبنا، بالغ بر 6 ميليارد و 720 ميليون تومان 
سفته و برات در آذرماه 98 در شهر تهران فروخته شد 
كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

31.9 درصد و 72.5 درصد افزايش يافت. در 9 ماه اول 
سال 98 حدود 47 ميليارد و860 ميليون تومان سفته 
و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره 

مشابه سال قبل 40.2 درصد افزايش نشان مي دهد.
طبق آمار ش��عبه واخواست دادگستري استان تهران 
در آذرماه 98 معادل 900 برگ سفته و برات به مبلغي 
مع��ادل 13 ميليارد و 720 ميليون تومان در ش���هر 

تهران واخواست شد. در اين ماه شاخص هاي تعداد و 
مبلغ س��فته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 
109.7 و 74.4 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل، شاخص 
تعداد 83.1 درصد افزايش و شاخص مبلغ 4.9 درصد 
كاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ 
تعداد 10.4 درصد افزايش و از لحاظ مبلغ 74.5 درصد 

كاهش نشان مي دهد.

شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست 
شده در آذرماه 1398 به عدد 67.8 رسيد. عدد شاخص 

مذكور در آذرماه 1397 معادل 293.3 بوده است. 
در 9 ماه اول س��ال 1398 معادل 5600 برگ س��فته 
و برات به مبلغ��ي معادل 116 ميليارد و 130 ميليون 
تومان در شهر تهران واخواس��ت گرديد. در اين دوره 
متوس��ط ش��اخص هاي تعداد و مبلغ س��فته و برات 

واخواست شده به ترتيب به اعداد 77.6 و 70 رسيد كه 
نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 8.8 درصد و 

45.1 درصد كاهش نشان مي دهد. 
شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست 
ش��ده در 9 ماه اول س��ال 1398 به عدد 93.9 رسيد. 
عدد ش��اخص مذكور در 9 ماه اول سال 1397 معادل 

140.2 بوده است.
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عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد

رسالت اصلي سازمان، توسعه بازار منصفانه و شفاف اوراق بهادار
گروه بورس|

مقوله ش��فافيت و توجه به ملزومات آن هم��واره يكي از 
مهم ترين مسائل مورد توجه در بازارهاي مالي است. اين 
مفهوم اگرچه در تمامي اين بازار ها نظير بازارهاي كااليي، 
بدهي و همچنين دارايي هاي نوظه��ور نظير ارزرمزها از 
اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت با اين حال در بازار سهام 

رنگ و بويي بسيار متفاوت دارد.
از آنجا كه در بازار ياد ش��ده دارايي مورد معامله سهام  هر 
يك از شركت هاي موجود است و داد و ستد آنها بستگي 
به اتفاقات رخ داده در اين ش��ركتها دارد، از اين رو افشاي 
اطالعات مالي در تمامي بورس هاي جهان از اهميت ويژه اي 

برخوردار است.
 اين اهميت تا آنجاست كه بروز فساد يا اشتباهات سهوي در 
گزارشگري مالي هر يك از شركت ها مي توانند اثري مخرب 
بر اعتماد عمومي نسبت به كل بازار سهام داشته باشد. از اين 
رو در تمامي اين بازارها به روزآوري و بازبيني سازوكارهاي 
گزارش��گري مالي يكي از مهم ترين مقوله هايي است كه 

توسط مسووالن سازماني مورد توجه قرار مي گيرد. 
همين توجه است كه سبب شده در سال هاي اخير شاهد 
رش��د و ترقي بسياري از بازارهاي س��هام در سرتاسر دنيا 
باش��يم. در ايران نيز طي سال هاي گذشته توجه ويژه اي 
به اين بحث شده و مسووالن سازمان بورس و اوراق بهادار 
همواره درص��دد آن بودند تا با بهب��ود و تكامل رويه هاي 
مشرف بر گزارشگري مالي، ضمن افزودن بر كارايي بازار، 
اعتماد عمومي را نس��بت به معامالت بازار سهام افزايش 
دهند. در همين راس��تا در روز گذش��ته معاون نظارت بر 
بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از تدوين 
رهنمودهايي داده است كه به منظور رفع ايرادات موجود در 

زمينه گزارش گري مالي تهيه مي شوند.
به گزارش سنا، مهم ترين رس��الت سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حمايت از حقوق سرمايه گذاران و اتخاذ تدابير الزم 
جهت حفظ و توس��عه بازار منصفانه و شفاف اوراق بهادار 
اس��ت و يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند تخصيص 
بهينه منابع را به دنبال داش��ته باشد، شفافيت اطالعات 

منتشر شده است.
حسن اميري، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار در خصوص گزارش هاي حسابرسي 
مورد رسيدگي در كميته پذيرش گفت: گزارشگري مالي 
نادرست، مبهم و دو پهلو مهم ترين عاملي است كه اعتماد 
سرمايه گذاران را مخدوش مي سازد و سازمان را از رسالت 
خود باز مي دارد. در حالي كه، مهم ترين رس��الت سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، حمايت از حقوق س��رمايهگذاران 
و اتخاذ تدابير الزم جهت حفظ و توس��عه بازار منصفانه و 

شفاف اوراق بهادار است. وي با اشاره به اينكه سازمان بورس 
با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ قانون بازار، ناشران را ملزم مي كند 
تا مطابق با اس��تانداردهاي حسابداري، صورت  هاي مالي 
خود را تهيه كنند، ادامه داد: حسابرسان معتمد سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار نقش قابل توجه و موثري در ارتقاي 
ش��فافيت اطالعاتي در بازار سرمايه دارند و بايد مطابق با 
استانداردهاي حسابرسي نسبت به صورت هاي مالي ناشران 

اظهارنظر كنند.
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در 
خصوص نقش سازمان در ارتقاي كيفيت گزارش هاي مالي 
گفت: يكي از اصلي ترين دغدغه هاي سازمان در سال هاي 
اخير ارتقاي كيفيت گزارشگري مالي است كه در قدم اول 
اين مهم از طريق تدوين صورت هاي مالي نمونه براي هر 
صنعت به همت كميته استانداردها و آموزش اين سازمان 
انجام پذيرفت و در اختيار اس��تفاده كنندگان قرار گرفته 
اس��ت. اين صورت هاي مالي حداقل موارد افشاي الزم در 
صورت هاي مالي را مطابق با اس��تانداردهاي حسابداري 
فراهم م��ي آورد. اميري در ادامه بيان داش��ت: بررس��ي 

صورت هاي مالي و گزارش هاي حسابرس��ان مس��تقل و 
بازرسان قانوني طي س��ال هاي اخير نشان دهنده برخي 
ايرادات تكرار شونده است كه در بخشي تحت همين عنوان 
در گزارش س��االنه عملكرد كميته پذي��رش و نظارت بر 
موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 
ارايه مي شود، لذا در گام بعدي، اصالح اين موارد به منظور 
ارتقاي كيفيت گزارشگري مالي در دستور كار واحد نظارت 

بر حسابرسان معتمد و گزارشگري مالي قرار گرفت.
معاون نظ��ارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار با اش��اره ب��ه نقش كميته پذي��رش در اين 
خصوص خاطرنش��ان كرد: كميته پذي��رش و نظارت بر 
موسسات حسابرسي معتمد، به منظور حمايت از منافع 
سرمايه گذاران با توجه به نقش مهم حسابرسان در شفافيت 
اطالعاتي، بر حسابرس��ان معتمد نظارت مي كند. در اين 
خصوص گزارش هاي صادره توسط حسابرسان در كميته 
مذكور، به طور مستقل، مورد بررسي قرار مي گيرد كه نتيجه 
آن صدور آراي انضباطي براي موارد تخلفات صورت گرفته 

در حسابرسي شركت هاي تحت نظارت است.

اين عض��و هيات مدي��ره در ادامه با بيان مش��كل اصلي 
گزارش هاي حسابرسي اذعان داشت: از مهم ترين موارد 
مي توان به وجود بندهاي متعدد با نتيجه گيري نادرست 
و نيز بندهاي نامفهوم و بندهاي ب��دون اعالم آثار مالي يا 
حدود آثار مالي اش��اره كرد كه حتي اس��تفاده كنندگان 
حرفه اي نيز در بيش��تر مواقع قادر به تعديل صورت هاي 
مالي با توجه به بندهاي گزارش حسابرسي نيستند و عمال 
گزارش هاي حسابرس��ي همراه صورت ه��اي مالي براي 
استفاده كنندگان سودمند نبوده و نمي توانند در تصميمات 
خود از آنها استفاده كرده و تصميم گيري را با مشكل مواجه 
مي كنن��د. اين موضوع، حتي بر انج��ام وظايف نهادهاي 
نظارتي به منظور تصميم گيري براي اعطاي مجوزها نيز 

تاثير سويي دارد.
امي��ري در اي��ن ميان به نق��ش حسابرس��ان در ارتقاي 
گزارش هاي مالي اش��اره داش��ت و گف��ت: از آنجايي كه 
حسابرسان نقش اعتباردهي به صورت هاي مالي ارايه شده 
توس��ط مديريت ش��ركت را دارند و به استفاده كنندگان 
از صورت هاي مال��ي اين اطمينان معقول را مي دهند كه 

صورت هاي مالي ارايه شده، عاري از هرگونه تحريف و اشتباه 
بااهميت است كه بر تصميم گيري استفاده كنندگان تاثير 
دارد، لذا حسابرسان تاثير بسزايي بر افزايش قابليت اتكاي 
صورت هاي مالي دارند. بديهي است كه اگر اين اعتباردهي، 
بر خالف استانداردهاي حسابرس��ي، غيرواقعي و همراه 
با تحريف باش��د، اثرات دلسردكننده اي در بازار سهام كه 
بيشترين استفاده كننده از صورت هاي مالي در آن وجود 
دارد، را موجب خواهد شد، در نتيجه اعتماد عمومي نسبت 

به اطمينان بخشي خدمات خدشه دار مي شود.
عضو هيات مديره سازمان بورس در ادامه افزود: با توجه به 
سياست سازمان بورس در پيشگيري از تخلف و افزايش 
شفافيت، اين وظيفه در حوزه گزارشگري مالي، به واحد 
نظارت بر حسابرس��ان معتمد محول شده تا با همكاري 
كميته پذيرش و نظارت بر موسسات حسابرسي معتمد، 
اقدام به انتش��ار رهنمودهايي در خص��وص مواردي كه 
مستلزم توجه بيشتر توس��ط حسابرسان مستقل است، 
كنند. اين رهنمودها با توجه به ايرادات مشاهده شده در 
گزارش هاي مالي بررسي شده تدوين مي شود. هدف اصلي 
آن، پيشگيري از تخلفات، بهبود كيفيت گزارش هاي مالي، 
تبيين موضوعات تخصصي، آموزش و آگاهي بخش��ي به 

حسابرسان است.
وي در خصوص اين رهنمودها ابراز داشت: در حال حاضر 
رهنمودهايي در خصوص معامالت با اش��خاص وابسته، 
مسووليت هاي حس��ابرس مس��تقل در برخورد با موارد 
تحريف در صورت هاي مالي و تقسيم سود موهوم، تدوين 
و منتش��ر شده اس��ت كه هر يك ضمن بسط موضوعات 
با استناد به اس��تانداردهاي حس��ابداري و حسابرسي و 
ضوابط مربوط، به تبيين موضوعات خ��اص و در صورت 
لزوم چگونگي برخورد مناسب حسابرس پرداخته است. 
رهنمودهاي ديگري نيز در حال تهيه اس��ت كه در اسرع 

وقت ارايه خواهد شد.
مع��اون نظارت ب��ر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس 
در خصوص كميت اي��ن رهنمودها اف��زود: فرآيند ارايه 
رهنمودهاي حسابداري و حسابرسي همانند فرآيند ارايه 
صورت هاي مالي نمونه، همواره در حال توس��عه و بهبود 
خواهد بود. اين رهنمودها در سايت سازمان بورس، بخش 
اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگري مالي تحت 
عنوان »پروژه هاي در جريان« قابل دسترس است و متعاقبا، 
نيز با توجه به ايرادات تكرار شونده در گزارش ها، تغييرات 
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، رهنمودهاي جديد 
اضافه و به روز رساني مي شود. كه البته در اين راه نظرات و 
پيشنهادات صاحب نظران و ذي نفعان و استفاده كنندگان، 

كمك شاياني مي كند.

گروه بورس|
شاخص بورس تهران همانند روزهاي گذشته ديروز نيز 
به مسير صعودي خود ادامه داد و در اين راستا با ثبت 
پيشروي هزار و 776 واحدي )معادل 0.39 درصد( به 

سطح ۴5۴ هزار و 6۱8 واحدي رسيد. 
بر اس��اس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در روز 
گذشته، اكثر شاخص هاي بورس تهران در اين روز با 
رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص  قيمت »وزني 
- ارزش��ي« با ۴73 واحد افزايش معادل 0.39 درصد 
به ۱۲۱ هزار و 3۱5 واحد، شاخص كل »هم وزن« با 

355 واحد رش��د معادل 0.۲۴ درصد به ۱۴7 هزار و 
۴7۲ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با ۲36 واحد 
افزايش، معادل 0.۲۴ درصد به 98 هزار و 353 واحد، 
شاخص آزاد شناور با ۱9۱9 واحد كاهش، معادل 0.35 
درصد به 5۴9 هزار و 6۴7 واحد، ش��اخص بازار اول با 
3۲7 واحد افزايش معادل 0.۱0 درصد به 3۲7 هزار 
6۱9 واحد و ش��اخص بازار دوم با 79۲5 واحد رشد 
معادل 0.85 درصد، به 937 هزار و ۱۴3 واحد رسيد.

از سويي ديگر در اين روز 5 نماد » فارس با ۱0۱0 واحد، 
ش��تران با 337 واحد، فخاس با ۲۲۱ واحد، وغدير با 

۱99 واحد و رانفو با ۱93 واحد« رشد، بيشترين تاثير 
مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.

اين گزارش مي افزايد، ديروز شاخص هاي صنايع تاالر 
شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص 
صنايع »محصوالت فلزي با 6۴6۱ واحد صعود معادل 
۴.90 درصد به ۱38 هزار و ۲۲3 واحد، دستگاه هاي 
برقي با ۱۴9۴8 واحد افزايش معادل ۴.60 درصد به 3 
هزار ۴0۱ واحد، محصوالت چوبي ۲۴۴۲۴ واحد رشد 
معادل ۴.59 درصد به 556 هزا رو ۲3۱ واحد، كاشي 
و س��راميك 7۱3 واحد افزايش معادل 3.۴۱ درصد 

به ۲۱ هزار و 659 واحد، ساير معادن با 3860 واحد 
رشد، معادل 3.۱6 درصد به ۱۲6 هزار و ۱87 واحد، 
منسوجات با )۱96( واحد افت معادل )3.۲9( درصد 
ب��ه 5 هزار و 77۱ واحد، انتش��ار و چاپ با )56505( 
واحد كاهش معادل )3.69( درصد به يك هزار و ۴76 

واحد« رسيد. 
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي ثبت شده 
در پايان معامالت روز يكشنبه حكايت از آن دارد كه 
قيمت سهام نمادهاي »كلوند، فاذر، بترانس، غسالم، 
خلنت، دي��ران و كاال« بيش��ترين افزايش قيمت و 
نمادهاي »شكربن، فايرا، غشصفا، سهگمت، پتاير، 
دكوثر و شفارس« بيشترين كاهش قيمت را در بازار 
سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.

به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز قبل در 
بورس تهران، در 75۱ هزار نوبت معامالتي، 6 ميليارد 

و ۲0 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴0 هزار و 397 
ميليارد تومان در بورس معامله شد.  در فرابورس نيز 
كليت معامالت تشابه بسياري با بورس تهران داشت. 
در اين روز شاخص كل فرابورس با رشد ۱۱ واحدي 
به سطح 5 هزار و 759 واحد رسيد. همچنين ارزش 
بازار اول و دوم نيز به بيش از 33۴ هزار ميليارد تومان 
بالغ شد. روز گذش��ته معامله گران فرابورس بيش از 
۲.8 ميليارد اوراق و س��هام در قالب ۴59 هزار نوبت 
معامله و به ارزش ۲ هزار و ۲70 ميليارد تومان داد و 

ستد كردند.
در اين روز نمادهاي سنگ آهن گهر زمين، فرابورس 
ايران، و بيمه پاس��ارگاد بيش��ترين اثر افزايشي در 
شاخص فرابورس داشته اند و نمادهاي توليد نيروي 
برق دماوند، ذوب آهن، ميدكو و ماديران بيشترين اثر 

كاهشي در شاخص فرابورس را داشته اند.

شاخص كل 39‚0 درصد ديگر رشد كرد
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس

يك كارشناس بازارهاي مالي توضيح داد:  دليل شناي بازار ايران بر خالف جريان جهاني
احتمال ريزش مشابه شرايط س��ال ۱39۲ وجود ندارد. 
البته تهديد هايي متوجه بازار سرمايه هست كه اگر اتفاق 
بيفتد، مي تواند سبب ريزش بازار سرمايه شود. به گزارش 
بورس نيوز، اگرچه در بازارهاي جهاني قيمت ها سير نزولي 
داشته اما؛ اقتصاد ايران كامال عكس عمل كرده و نرخ كاالها 
خصوصا محصوالت فل��زي، روند صعودي را پيش گرفته 
است. علي صادقين كارشناس بازارهاي مالي در اين رابطه 
بيان كرد: قيمت محصوالت فوالدي و سنگ آهني در كشور 

ما، چندان تابع قيمت هاي جهان��ي نبوده و مداخله هاي 
دستوري در قيمت اين كاالها اثرگذار است. وي ادامه داد: 
از س��وي ديگر، نرخ ارز نيمايي در دو هفته اخير، افزايش 
داش��ته بنابراين مي توان گفت افزايش نرخ ارز، انتظارات 
تورمي و اثر اين انتظارات تورمي بر تقاضا و همچنين بازده 
واقعي مثبت در بازار س��هام و اوراق و بورس كاال نس��بت 
به س��اير بازارها، جذابيت ورود نقدينگي را در اين بازارها 
تشديد كرده است. اين كارش��ناس بازارهاي مالي افزود: 

انتظارات تورمي و افزايش نرخ ارز، سبب تشديد تقاضاي 
كاالها در بازار داخل شده، در حالي كه در بازارهاي جهاني 
چنين انتظاراتي وجود ندارد! اگر وضعيت كسري بودجه 
كشور در سال آينده را به اين شرايط اضافه كنيم، افزايش 
تقاضاي خريد كاالها در كشور ما توجيه داشته و اين شرايط، 
عجيب نيست. صادقين اضافه كرد: البته كاهش قيمت ها 
در بازارهاي جهاني فقط ناش��ي از ش��يوع ويروس كرونا 
نيست؛ بلكه هر ساله در ماه فوريه به دليل تعطيالت سال نو 

چيني ها، تقاضاي كاموديتي ها در بازارهاي جهاني كاهش 
يافته و قيمت ها افت مي كند، اين روند كاهش قيمت در 
بازارهاي جهاني را موقتي مي دانم و اين بحران تا يك ماه 
آينده، كمتر خواهد شد؛ در مجموع معتقدم در ميان مدت 
و بلندمدت جاي نگراني بابت كاهش سود شركت ها و صنايع 
كاموديتي محور داخلي وجود ندارد؛ چراكه افزايش نرخ ارز، 
كاهش قيمت هاي جهاني را جبران خواهد كرد. اين فعال 
بازار سرمايه در ادامه گفت: بازار سرمايه رشد زيادي داشته 

و سهامداران انتظار دارند رشد بازار بدون وقفه ادامه داشته 
باشد؛ روند كلي بازارس��رمايه را تا فصل مجامع صعودي 
ارزيابي مي كنم اما؛ اصالح جزو ذات بازارهاي مالي است و 
اتفاقا اصالح قيمتي و استراحت كوتاه مدت سهم ها، رشد 
بازار س��رمايه را با ثبات تر خواهد كرد. صادقين در معرفي 
گزينه هاي مناسب تر براي سرمايه گذاري گفت: سهم هاي 
بزرگ و بنيادي بازار كه نس��بت به شاخص هم وزن رشد 

كمتري داشته، هنوز پتانسيل رشد دارند.

مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس خبر داد

بهره برداري فروش تعهدي تا چند روز آينده
فروش تعهدي بدون محدوديت استفاده براي 5 نماد 
در اس��فند ماه راه اندازي مي شود. اين ابزار به مديريت 
بهتر بازار كمك خواهد كرد و افرادي كه پيش بيني هاي 
مختلفي دارند مي توانند از اين طريق، سرمايه گذاري 

مناسبتري براي آينده تدارك ببينند.
به گزارش س��نا، محس��ن خدابخش با اشاره به اينكه 
توس��عه ابزارهاي مالي در بازار سرمايه رسالت اصلي 
سازمان بورس اس��ت، گفت: تكميل فرآيند ابزارهاي 
مشتقه، آپشن، فيوچرز و ابزارهاي اسالمي از برنامه هاي 
اصلي سازمان بورس است، البته فروش استقراضي نيز 
در قالب فروش تعهدي براي س��رمايه گذاران در نظر 

گرفته شده است.
وي اضافه كرد: بازار سرمايه محل تالقي پيش بيني هاي 
مختلف اس��ت كه اين موضوع به شكل گيري قيمت 
مي انجامد، بنابراين ابزارهايي مانند فروش تعهدي كه 
افراد بتوانند در شرايط ركودي بازار از آن استفاده كنند 
تاكنون در بازار مورد استفاده قرار نگرفته است، اما حاال 
استفاده از اين ابزارها براي سهامداران مهيا شده است. 
اين ابزار به مديريت بهتر بازار كمك خواهد كرد و افرادي 
كه پيش بيني هاي مختلفي دارند مي توانند از اين طريق 
سرمايه گذاري مناسب تري براي آينده تدارك ببينند.

مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس با تاكيد بر 
نكاتي در خصوص »فروش تعهدي« اظهار كرد: در نظر 
داشته باش��يد كه اين ابزار در هر شرايطي از بازار فعال 
نيس��ت، به عنوان مثال اگر قيمت ها در بازار هيجاني 
باشد و شرايط فروش تعهدي هم به اين موضوع دامن 
بزند، با توجه به دستورالعمل موجود، فروش تعهدي 
متوقف خواهد شد. همچنين در فروش تعهدي، نحوه 
فروش بايد مديريت شده باشد تا بازار از آن متاثر نشود، 
به بيان ديگر اين ابزار براي كس��ب بازدهي در شرايط 
مختلف است. خدابخش در ادامه با اشاره به اينكه فروش 
استقراضي در چهارم اسفند ماه سال جاري راه اندازي 
خواهد شد، ابراز داشت: دستورالعمل هاي اين ابزار طي 
چند ماه اخير نهايي و آزمايشات فني هم در اين رابطه 
انجام شده است. اين ابزار محدوديت استفاده ندارد اما 
اينكه روي چه نمادهايي اتفاق خواهد افتاد را شركت 

بورس قاعده گذاري مي كند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: نوسانات قيمتي متاثر از 
وقايع، ذات بازارهاي مالي است و معتقدم كه ريسك و 
بازده بايد همراستا با هم باشد. هم اكنون نيز اين اتفاق 
افتاده اس��ت. البته بايد تاكيد كرد ك��ه اين رويه براي 

سرمايه گذاري هاي بلندمدت تداوم دارد.

مديرعامل بورس تهران:

بازار برتر بورس به امسال هم نمي رسد!
مديرعامل ش��ركت بورس اوراق بهادار ته��ران درمورد 
راه اندازي بازار برتر در بورس گفت: تغيير در ساختار بايد 
در زمان مناسب اتفاق بيفتد و فعال در سال جاري در حوزه 
راه اندازي بازار برتر اقدامي انجام نخواهيم داد. به گزارش 
ايسنا، علي صحرايي با تاكيد بر اينكه تغيير در ساختارها 
موضوعي نيست كه شخص بخواهد تصميم بگيرد، اظهار 
كرد: راه اندازي بازار برتر هم جزو همان مقوله است؛ يعني 
بايد براي راه اندازي آن، هم كار كارشناسي زيادي انجام 
ش��ود و هم زمان مناس��بي براي آن در نظر گرفته شود. 
اگر تغيير در س��اختار را در زماني نامناسب انجام دهيم 
هدفي كه دنبال آن هس��تيم حادث نمي شود. وي ادامه 
داد: شركت هايي هم كه براي حضور در بازار برتر كانديدا 
مي شوند بايد شرايط آن را داشته باشند؛ يعني اينكه سهام 
شناور قابل توجه باالي ۲5 درصد داشته باشند كه بتوانيم 
دامنه نوسان مربوط به نمادها را افزايش دهيم. مديرعامل 
شركت بورس اوراق بهادار تهران به اين سوال كه بازار برتر 
بورس چه زماني راه اندازي مي ش��ود؟ پاسخ داد: امسال 
در حوزه بازار برتر اقدامي نداريم. بر اس��اس اين گزارش، 
مباحث پيرامون راه اندازي ب��ازار برتر بورس چندين ماه 
است كه مطرح است؛ بازاري كه در آن حد نوسان قيمت ها 
۱0 درصد اس��ت و كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند 

كه در تم��ام بورس هاي دنيا براي حرفه اي ه��ا بازار برتر 
وجود دارد و در اين بازار شركت ها طبقه بندي مي شوند؛ 
لذا نگراني بازارگرداني وجود ندارد. در اين راستا در ايران 
هم برخي از ش��ركت ها بازار كارهاي اطالعاتي دارند كه 
مي توانند در بازار برتر فعاليت كنند. در بازار برتر شركت ها 
بايد شرايط خاصي داشته باشند كه در اين بازار طبقه بندي 
شوند، در نتيجه نبايد نگران بازارگرداني در اين بازار باشيم.

   ويژگي هاي بازار برتر
بر اين اساس، اواخر تير  سال جاري بود كه مديرعامل شركت 
بورس تهران درباره تأسيس تابلوي بازار برتر در بورس تهران 
گفت: شركت هايي مي توانند در بازار برتر پذيرش شوند كه 
حداقل نمره اطالع رساني شان كمتر از 70 نباشد. همچنين 
قرار است در بازار برتر دامنه نوسان قيمت سهم ها افزايش 
يابد. صحرايي درباره ويژگي هاي بازار برتر كه قرار است در 
بورس رونمايي ش��ود نيز گفته بود كه هيات مديره بورس 
تهران اين پيش��نهاد را داده كه تابلوي بازار برتر در بورس 
رونمايي ش��ود. قرار است در بازار برتر دامنه نوسان قيمت 
سهم ها افزايش يابد. همچنين شركت هايي كه حداقل نمره 
اطالع رساني شان كمتر از 70 نباشد، سرمايه شان حداقل 
۱.000 ميليارد تومان و سهام شناورشان حداقل ۲5 درصد 

باشد يا اينكه سهام آزاد شناورش��ان از نظر ريالي ۱.500 
ميليارد تومان باشد مي توانند در اين بازار ليست شوند. در 
همان روزها بود كه شاپور محمدي رييس سازمان بورس، 
اعالم كرد كه جمع بندي اين موضوع را هنوز نداريم و بايد 

آن را بررسي كنيم.

   مطالعات انجام شده اما پيشنهاد ارايه نشده است
پرونده راه اندازي بازار برتر از آن زمان تاكنون همچنان 

باز اما مسكوت مانده است. 
در اين راستا، علي اكبر امين تفرشي - عضو هيات مديره 
شركت بورس تهران - چندي پيش به ايسنا گفت: در 
اين راستا مطالعاتي در سازمان بورس و شركت بورس 
صورت گرفته و جمع بندي ش��ده است. قرار است در 
آينده نزديك درم��ورد راه اندازي بازار برتر و اينكه اين 
بازار راه اندازي ش��ود يا خير، تصميم گيري شود. البته 
راه اندازي اين بازار در دس��تور كار ق��رار دارد اما هنوز 
نمي توان درمورد شركت هايي كه به اين بازار راه پيدا 
مي كنند صحبت كرد. اين درحالي بود كه حسن اميري 
نايب رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، در اين باره به 
ايسنا گفته است كه هنوز از سوي شركت بورس تهران 

پيشنهادي براي راه اندازي بازار برتر ارايه نشده است.

رويخطشركتها

  س�ود 144 توماني »اكتيو« در ۹ ماه: شركت 
پديده شيمي قرن در دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذر 
ماه ۱398، به ازاي هر سهم خود يك هزار و ۴39 ريال 
كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
كه سود هر سهم يك هزار و 36۴ ريال اعالم شده بود، 
از افزايش 5 درصدي برخوردار است. به گزارش سنا، 
شركت پديده شيمي قرن با سرمايه يك هزار ميليارد 
ريال، صورت هاي مالي 9 ماهه دوره مالي منتهي به 
۲9 اسفند ۱398 را به صورت حسابرسي نشده منتشر 
كرد. شركت پديده شيمي قرن در دوره ياد شده، مبلغ 
يك هزار و ۴39 ميليارد و 76 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و ۴39 ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 5 درصدي 
برخوردار اس��ت. »اكتيو« در دوره 9 ماهه سال مالي 
منتهي به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
889 ميليارد و 877 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ يك هزار و 36۴ ريال سود به 

ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

  سرمايه »كچاد« افزايش يافت: سازمان بورس 
و اوراق بهادار با افزايش سرمايه ۲6 درصدي شركت 
معدني و صنعتي چادرمل��و از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و آورده نقدي موافقت كرد. افزايش 
سرمايه ۱۱ هزار و 500 ميليارد ريالي شركت معدني و 
صنعتي چادرملو از مبلغ ۴۴ هزار ميليارد ريال به مبلغ 
55 هزار و 500 ميليارد ريال از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و آورده نقدي از سوي سازمان بورس 
بالمانع اعالم شد. افزايش سرمايه شركت معدني و 
صنعتي چادرملو به منظور احداث و بهره برداري از 
معدن جديد و جبران مخارج انجام شده بابت طرح 
كارخانه  فوالدسازي و سرمايه گذاري هاي در گردش 
خواهد بود. بر اس��اس اين گ��زارش، انجام افزايش 
سرمايه »كچاد« حداكثر تا 60 روز پس از تاريخ اين 
مجوز امكان پذير خواهد بود. عدم انجام افزايش سرمايه 
در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن 

مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

  مروري ب�ر عملكرد 6 ماهه »پت�رول«:  گروه 
پتروش��يمي س��رمايه گذاري ايرانيان اع��الم كرد 
پرتفوي بورس��ي شركت در 6ماه با رش��د ۲7هزار و 
۲۱7ميليارد و 833ميليون ريال همراه شده است. 
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان در صورت هاي 
مالي ميان دوره اي 6ماهه منتهي به 30آبان۱398، 
با س��رمايه ۲0هزار ميليارد ريالي س��ود هر سهم را 
373ريال اعالم كرده است. اين شركت طي دوره مالي 
مورد گزارش، سود عملياتي را 7هزار و 5۲۲ميليارد 
ريال، سود خالص را 7هزار و ۴56ميليارد ريال و سود 
انباشته پايان دوره را 6هزار و ۱9ميليارد ريال منتشر 
كرد. »پترول« در 6ماه فعاليت پرتفوي بورسي خود را 
۲7هزار و ۲۱7ميليارد و 833ميليون ريال افزايش داده 
است. همچنين در اين پرتفوي بهاي تمام شده شركت 
با كاهش يك هزار و 356ميليارد ريالي به ۱6هزار و 
۴۱ميليارد ريال رسيد. ارزش بازار نيز با افزايش 3هزار 
و 996ميليارد ريالي به مبلغ ۴3هزار و ۲59ميليارد 
ريال بالغ ش��ده است. اين ش��ركت در اين مدت كل 
مبلغ سهام واگذار شده را ۱0هزار و ۲۲ميليارد ريال 
و سود اين واگذاري را 7هزار و 63۲ميليارد ريال اعالم 
كرد. »پترول« در تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي 
خود در خصوص تركيب پرتفوي اعالم كرد رويكرد 
شركت در خصوص پرتفوي سهام براساس نگهداري 
سهام هاي س��ودآور، بررس��ي صنايع و محصوالت 
توليدي و ساير مالحظات لحاظ مي شود. از سوي ديگر 
»پترول« قصد دارد بخشي از سهام شركت پتروشيمي 
اروميه را در فرابورس ايران عرضه كند. از سوي ديگر، 
عالوه بر پذيرش شركت پتروشيمي اروميه، تامين 
مالي شركت هاي زيرمجموعه از جمله شركت صدف 
عسلويه، توس��عه صنايع پايين دستي پتروايرانيان، 
افزايش سرمايه، اخذ تسهيالت مالي و انتشار اوراق 

تامين مالي را در دستور كار دارد.

  پرتفوي بورسي »س�مگا« ۳6ميليارد ريال 
بزرگ تر شد:  گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
و گردش��گري ايران اعالم كرد كه طي 9ماه فعاليت 
توانسته پرتفوي بورس��ي خود را مبلغ 36ميليارد و 
38ميليون ريال بزرگ تر كند. گروه س��رمايه گذاري 
ميراث فرهنگي و گردشگري ايران، در گزارش 9ماهه 
منتهي به 30آذر۱398 اعالم كرد كه زيان هرس��هم 
شركت 65ريال شناس��ايي شده است. اين شركت با 
سود انباشته پايان دوره يك هزار و ۴65ميليارد ريالي، 
زيان خالص ش��ركت را ۱9۴ميليارد و 35۱ميليون 
ريال اعالم كرد. همچنين س��ود عمليات��ي اين دوره 
»س��مگا« به 63ميليارد و ۲۲۱ميليون ريال رسيد. 
در دوره 9ماهه »سمگا« توانسته برخي از سهام خود 
را واگذار كند ك��ه ارزش اين واگذاري ها به مبلغ يك 
هزار و 96۱ميليارد ريال رس��يده است و از اين محل 
۱05ميليارد و50ميليون ريال سود شناسايي كند. از 
سوي ديگر طي اين دوره سهام بورسي خريداري شده 
را به مبلغ يك هزار و 5۱ميليارد ريال اعالم كرد.  با توجه 
به وضعيت پرتفوي سهام شركت هاي پذيرفته شده 
در بورس، »س��مگا« اعالم كرد اي��ن پرتفوي معادل 
36ميليارد و 38ميليون ريال بزرگ تر ش��ده اس��ت. 
همچنين بهاي تمام شده اين پرتفوي با رشد 70ميليارد 
و 58۴ميليون ريال��ي به 360ميليارد و 359ميليون 
ريال رسيد. همچنين ارزش بازار اين شركت با افزايش 
۱۱5ميليارد و ۲09ميليون ريالي به مبلغ 396ميليارد 
و 397ميليون ريال بالغ شده است. در برآوردي كه اين 
شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي 
مالي براي دوره 3ماهه منتهي به ۲9اسفند۱398 دارد 
به تسويه بدهي هاي خود به شركت تجارت بين الملل 
ميالد پارس زيگورات اشاره شده است. همچنين اين 
ش��ركت در جهت روال عادي خود به خريد و فروش 
سهام هاي كوتاه مدت خود اقدام مي كند. »سمگا« در 
تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي خود در خصوص 
تركي��ب پرتفوي اعالم كرده اس��ت كه ش��ركت در 
جهت حفظ و افزايش پرتفوي گرداني سرمايه گذاري 

كوتاه مدت گام برداشته است.



تشكلها6اخبار

در نشست كميسيون »بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع توليد« اتاق تهران بررسي شد

تالش براي بهبود رتبه جهاني كسب و كار از طريق برق
در پانزدهمين نشست كميسيون بهبود محيط كسب و كار 
و رفع موانع توليد اتاق تهران شاخص »دسترسي به برق« 
در گزارش سهولت كسب و كار بانك جهاني با ارايه گزارشي 
از سوي مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و 
كار وزارت امور اقتصادي و دارايي به بحث و بررسي گذاشته 
شد. رتبه ايران در شاخص دسترسي به برق از شاخص هاي 
ده گانه سهولت كسب و كار، 133 است و بر اساس آنچه در 
اين نشست مطرح شد، چنانچه صرفا اطالعات صحيحي از 
وضعيت توزيع برق به بانك جهاني مخابره شود، جايگاه ايران 

در اين شاخص بيش از 40 پله ارتقا خواهد يافت.
 

  ضرورت تسريع در ايجاد دادگاه هاي تخصصي 
تجاري

در آغاز اين جلس��ه و پيش از ورود به دس��تور، محمدرضا 
نجفي منش، رييس كميس��يون »بهبود محيط كسب و 
كار و رفع موانع توليد« اتاق تهران با اشاره به اينكه تشكيل 
دادگاه هاي تخصصي تجاري به عنوان يكي از احكام قانون 
بهبود مستمر محيط كسب و كار بوده و گزارش انجام كسب 
و كار بانك جهاني نيز فرآيند رسيدگي به دعاوي تجاري در 
ايران را طوالني ارزيابي مي كند، گفت: نامه اي از سوي اتاق 
تهران به رياست قوه قضاييه براي اعالم درخواست ايجاد 
دادگاه هاي تخصصي تجاري ارسال شده كه ايشان نيز در 
پاسخ اين نامه اعالم كرده است، قوه قضاييه آمادگي دارد كه 
تا پايان بهمن ماه دادگاه تخصصي تجاري تهران را ايجاد 
كند. البته همزمان با ايجاد اين دادگاه ها نحوه رسيدگي به 
دعاوي و وضعيت قانون آيين دادرسي نيز بايد مشخص شود.

داريوش مهاجر، دبير كنفدراسيون صنعت ايران هم 
بر اين عقيده بود كه پيش از ايجاد دادگاه، تكليف آيين 
دادرسي بايد مشخص شود. در غير اين صورت فرآيند 
كار طوالن��ي و پيچيده خواهد ش��د. او عنوان كرد كه 
تعيين تكليف آيين دادرسي به تصويب قانون تجارت 

موكول شده است.
مهدي فنايي، نايب رييس اين كميس��يون با اشاره به 
اينكه ات��اق بازرگاني يزد، جايگاهي را براي اس��تقرار 
داوران و ارجاع پرونده ها به آنها فراهم كرده است، گفت: 
شايسته است كه بيشتر روي فرهنگ سازي و فرهنگ 
صحيح كسب و كار اقداماتي صورت گيرد تا بدين ترتيب 

نياز به دادگستري و زندان كاهش پيدا كند.
در ادامه اين نشست، منيژه طبيبي، معاون مركز ملي پايش 
كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به مباحث 
مطرح شده در جلسات پيشين اين كميسيون گفت: پيش 
از اين اعالم كرديم كه يكي از راهكارهاي بهبود رتبه ايران 
در شاخص سهولت كسب و كار، ايجاد دادگاه هاي تخصصي 

تجاري است كه ش��امل دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر و 
شوراي حل اختالف باش��د. ايجاد اين دادگاه ها مي تواند 

شاخص سهولت كسب و كار را حداقل 5 رتبه ارتقا دهد.
 

   ض�رورت ايج�اد پنج�ره واحد براي ش�روع 
كسب و كار

در ادامه، محمدرضا نجفي منش با اش��اره به اينكه شروع 
كسب و كار در ايران حدود 73 روز زمان مي برد، گفت: نقطه 
مطلوب آن است كه اين زمان به 3 روز كاهش پيدا كند. براي 
دستيابي به اين هدف الزم است يك پنجره واحد ايجاد شود 
كه كار ثبتي، بيمه اي و مالياتي متقاضيان شروع كسب و كار 
در يك مركز انجام گيرد. اگر اتاق تهران محل اين مركز را 
تدارك ببيند مي توان انتظار داشت كه زمان شروع كسب و 
كار كاهش پيدا كند. ما اين مساله را با دبيركل اتاق تهران نيز 
در ميان گذاشته ايم. طبيبي نيز در اين باره توضيح داد كه 
پنجره واحد فيزيكي در صورت شكل گيري، روزانه دست كم 
با 50 مراجعه كننده صرفا براي ايجاد شركت با مسووليت 

محدود مواجه خواهد بود.

     رتبه 113 ايران در نماگر دسترسي به برق
در ادامه اين نشست و با ورود به دستورجلسه، معاون مركز 
ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كس��ب و كار وزارت 
امور اقتصادي و دارايي به ارايه توضيحاتي درباره شاخص 
دسترس��ي به برق پرداخ��ت و گفت: دسترس��ي به برق، 
س��ومين نماگر از 11 نماگر شاخص سهولت كسب و كار 
اس��ت و رتبه ايران در اين نماگر 113 عنوان شده كه رتبه 

قابل قبولي نيست.
منيژه طبيب��ي ادام��ه داد: براي بررس��ي اين نماگر، 
كارگروهي متشكل از نهادهايي چون سنديكاي برق، 
اتاق بازرگاني اصفهان به نيابت از اتاق بازرگاني ايران، 
نمايندگان مش��اركت كننده از بانك جهاني، شركت 
توزيع نيروي برق استان تهران، شركت توزيع نيروي 
برق تهران بزرگ، س��تاد وزارت ني��رو، صاحب نظران 
بخش خصوصي و مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود 
محيط كس��ب و كار تشكيل شده و تجربه كشورهاي 
امارات و هن��د نيز مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت. 
بررسي هاي فعلي نش��ان مي دهد كه اگر در قدم اول 

هيچ اقدام ديگري انجام نگيرد و صرفا تيم بانك جهاني 
بازديدي از وضعيت توزيع برق در ايران داشته باشند يا 
اطالعات صحيحي از ايران به اين نهاد بين المللي ارايه 
شود، جايگاه ايران حداقل 40 رتبه بهبود پيدا مي كند 
و چنانچه راهكارهاي ما اجرايي شود، به ميزان80 رتبه 

ارتقا خواهيم داشت.

   77 روز انتظار كس�ب وكارها براي دسترسي
 به انشعاب برق

در ادامه اين جلس��ه، مهدي تقوي، كارشناس مركز ملي 
مطالع��ات پايش و بهبود محيط كس��ب وكار وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به ارايه گزارشي از وضعيت ايران در نماگر 
دسترسي به برق پرداخت. او با اشاره به اينكه رتبه ايران در 
شاخص دسترسي به برق در گزارش بازبيني نشده 2019 
معادل 108 و در گزارش 2020 معادل 113 ارزيابي شده 
است، گفت: تعداد مراحل دسترسي به برق 6 مرحله، زمان 
77 روز و هزينه )درصد از درآمد سرانه( 746 درصد عنوان 
شده است. اين درحالي است كه مقايسه مولفه هاي نماگر 

دسترسي به برق سال 2020 ميالدي ايران با منطقه منا و 
كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي نشان 
مي دهد كه بهترين عملكرد در تعداد مراحل 3 مرحله، زمان 
18 روز و در هزينه صفر اس��ت. او سپس برخي مفروضات 
بانك جهاني در اين نماگر را گزاره هايي چون »اتصال برق به 
صورت دايمي و براي هميشه است«، »انبار به صورت روزانه 
از س��اعت 9 تا 17 بدون قطعي برق و با 80 درصد ظرفيت 
تجهيزات فعاليت مي كند« و »اگر چندين عرضه كننده برق 
وجود داشته باشد، انشعاب برق انبار از ارزان ترين آنها انجام 
مي گيرد« بيان كرد. و با اشاره به مقايسه اي كه ميان ايران، 
هند و امارات در ش��اخص دسترس��ي به برق انجام گرفته 
اس��ت، گفت: اين مقايسه نشان مي دهد كه تعداد مراحل 
دسترسي به برق در امارات 2 و در هند 3 مرحله است. مدت 
زمان دسترسي به اين خدمت در امارات 7 روز و در هند 27 
روز است. هزينه تامين برق در امارات، صفر عنوان شده و در 
هند 46.3 درصد از درآمد سرانه اين كشور است. او سپس 
به راهكارهاي ارايه شده از سوي مركز ملي مطالعات پايش 
و بهبود محيط كسب و كار اش��اره كرد و گفت: در صورت 
اعالم شرايط واقعي كشور در نماگر دسترسي به برق توسط 
پركنندگان پرسش��نامه و اصالح اطالعات بانك جهاني 
در خصوص اشتباه در جانمايي انبارهاي تهران و شركت 
خدمات دهنده به متقاضيان، انتظار مي رود كه رتبه ايران 
از 113 به 74 ارتقا پيدا كند. همچنين جبران خسارت هاي 
وارده ناشي از قطعي برق به واحدهاي توليدي، رتبه ايران از 
113 به 100 تغيير خواهد كرد. در عين حال، همزماني عقد 
قرارداد با متقاضي و ارايه انشعاب مي تواند رتبه ايران را از 113 
به 92 بهبود ببخشد. به گفته تقوي، كاهش تعداد و زمان 
قطعي برق از طريق اقداماتي از قبيل توسعه و بهبود سيستم 
نرم افزاري و پايش تعميرات پيشگيرانه و وضع مقررات الزم 
در راستاي هوشمندسازي شبكه توزيع برق، منجر به ارتقا 
29 پله اي رتبه ايران در اين نماگر خواهد شد و انجام كليه 
اقدامات پيشنهادي نيز رتبه ايران را از 113 به 26 خواهد 
رس��اند.پس از ارايه اين گزارش و در ادامه اين جلسه، 
احمد صادقيان، عضو كميسيون بهبود محيط كسب 
و كار اتاق ته��ران، ضمن طرح اين احتمال كه ارزيابي 
ارايه شده از س��وي بانك جهاني در مورد ايران تحت 
تاثير مسائل سياسي است، ادامه داد: توليد برق در ايران 
همچنان از طريق سوخت هاي فسيلي انجام مي گيرد 
و انرژي هاي پاك كمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
لوله كش��ي مويرگي گاز براي مصارف خانگي اقدامي 
خطرآفرين تلقي مي شود. در حالي كه اگر همين گاز 
در اختيار نيروگاه هاي برق قرار گرفته و برق توليد شده 

در اختيار مردم قرار مي گرفت، خطرات آن كمتر بود.

عضو هيات رييسه اتاق تهران مطرح كرد

كانال مالي سوييس هزينه هاي اضافي را از دوش داروسازان بردارد
ناصر رياحي رييس اتحاديه واردكنن��دگان دارو و عضو 
هيات رييسه اتاق تهران ابراز اميدواري كرد كه با شفاف 
شدن ساختار و رويه پرداخت كانال مالي سوييس، حداقل 
از هزينه هاي اضافي پرداختي فعاالن صنعت داروسازي 
كاسته شود. دولت سوييس روز پنجشنبه 10 بهمن در 
اطالعيه اي اعالم ك��رد كه اولين پرداخت از طريق كانال 
تجاري اين كشور با ايران براي ارسال دارو، به طور آزمايشي 
انجام شده است و به زودي به شكل كامل به جريان خواهد 
افتاد. سفارت س��وييس در تهران در توييتي با اعالم راه 
افتادن اين كانال نوشت: »روز نقطه عطف مهم پس از اولين 
پرداخت موفق براي محموله دارويي، به طور آزمايشي و 
آماده ش��دن بسترساز و كار مالي جهت تحويل كاالهاي 

انسان دوستاِن، تأمين اقالم كش��اورزي، غذايي، دارويي 
و تجهيزات پزش��كي. با تش��كر از تمامي مقامات ايراني، 

سوييسي و امريكايي.«
در حال حاضر آنچه نهايي شده، فقط ساختار اين كانال 
مالي است و هنوز ظرفيت مبادالت اين كانال مالي و رويه 
پرداخت و تخصيص ارز به آن مشخص نيست و به تصميم 
بان��ك مركزي مبني بر تخصيص ارز ب��ه اين كانال مالي 
بس��تگي دارد. در همين رابطه، ناصر رياحي عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
اظهار داشت: در شرايط فعلي كه نقل وانتقال مالي به يكي 
از مهم ترين دغدغه هاي واردكنندگان و صادركنندگان 
دارو تبديل شده است، فعاالن صنعت داروسازي از هر نوع 

همكاري هاي بين المللي استقبال مي كنند. به گفته او، 
فعاالن صنعت داروسازي عالوه بر هزينه هاي جابه جايي، 
موظف به پرداخت »نرخ تبديل پول« به بانك ها و صرافي ها 
هم هستند. درحالي كه اگر كاال به هر دليلي به اصطالح 
ريجكت شود، اين هزينه هاي پرداختي به نوعي هزينه هاي 
ازدست رفته محسوب مي شود كه زيان واردكنندگان را 

به همراه دارد.
رياحي ابراز اميدواري كرد كه با شفاف شدن ساختار و رويه 
پرداخت كانال مالي سوييس، حداقل از هزينه هاي اضافي 

پرداختي فعاالن صنعت داروسازي كاسته شود.
عضو هي��ات رييس��ه ات��اق ته��ران و ريي��س اتحاديه 
واردكنندگان دارو، طوالني بودن روند پرداخت ارز 4200 

توماني را يكي از مهم ترين دغدغه هاي فعلي فعاالن صنعت 
داروسازي عنوان كرد و گفت: در شش ماهه اخير، يكي از 
مهم ترين مشكالت مربوط به تخصيص ارز ترجيحي، توقف 
در فرآيند پرداخت ارز 4200 توماني در مقاطعي يا طوالني 

بودن روند تخصيص اين ارز همراه بوده است.
رياحي با تأكيد بر اينكه منابع تخصيص ارز 4200 توماني 
محدود است، خاطرنشان كرد: فرض كنيد واردكننده اي 
ب��راي تأمي��ن كااليي ني��از به »يورو« داش��ته باش��د؛ 
درصورتي كه مناب��ع تخصيص ارز ترجيحي عمدتًا يوآن 
يا درهم است، همين موضوع باعث شده تا واردكنندگان 
براي تأمين داروي موردنظر متحمل هزينه بيشتري شوند. 
درصورتي كه اگر ارز دولتي از س��اختار كسب و كار بخش 

خصوصي فعال در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي كنار رود 
و تك نرخي شود، فعاالن اقتصادي از مجاري ديگر ازجمله 
صادركنندگان، امكان تأمين ارز خود را دارند و احتماالً بهتر 
مي توانند ارز خود را جابه جا كرده و به دست تأمين كننده 

كاالي موردنياز خود برسانند.
عضو هيات رييسه اتاق تهران در خصوص وضعيت واردات 
داروهاي اساس��ي اظهار داشت: خوشبختانه از نيمه اول 
س��ال 98 با توجه به تمهيدات پيش بيني شده، ذخيره 
دارويي كشور به شكلي است كه مشكلي پيش نيايد؛ اما 
تأكيد مي كنم اگر فرآيند تخصيص ارز براي واردات دارو 
طوالني شود، احتمال اينكه در سال 99 به مشكل برخورد 

كنيم، وجود دارد.

عضو كميته دايمي اتاق هاي بازرگاني اوراسيا: 

نبايد با صادرات كاالي بي كيفيت، فرصت اوراسيا را از دست بدهيم
يوسف حس��يني، عضو كميته دايمي اتاق هاي بازرگاني 
اوراس��يا و عضو هيات نمايندگان اتاق تبريز مي گويد كه 
بازار اوراسيا فرصت طاليي براي اقتصاد ايران است، ولي به 
دليل عدم توجه صادركننده ها به كيفيت و استاندارد كاال 
اين فرصت را از دس��ت خواهيم داد. او بزرگ ترين مشكل 
صادركنندگان به كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا را سيستم 
لجستيك ايران مي داند.  زماني كه خبر پيوستن ايران به 
اتحاديه اوراسيا منتشر ش��د، برخي گفتند »اين منطقه 
بهش��ت صادرات كاالس��ت.« حاال سيديوسف حسيني، 
عضو هيات نمايندگان ات��اق تبريز در گفت وگو با »پايگاه 
خبري اتاق ايران« عضويت در اتحاديه اوراس��يا را فرصتي 
طاليي براي اقتصاد ايران مي داند ولي از كيفيت و استاندارد 
كاالهاي صادراتي گله مي كند. حسيني معتقد است كه ما 
نبايد فرصت هاي صادراتي خود را به دليل كيفيت نامناسب 
كاال از دست بدهيم؛ بايد به اين فرصت در سطح ملي توجه 
شود نه به شيوه فرصت طلبانه. حسيني مي گويد: من حدود 
24 سال است كه در اين مس��ير هستم و با كشور روسيه 
تجارت مي كنم؛ هر چيزي كه امروز بيان مي كنم براساس 
تجربه كاري من است. بنابراين معتقد هستم كه نبايد تاجر 
ايراني اعتبار كاالي خود را ارزان بفروشد؛ نتيجه اين رفتار 
غيرحرفه اي از دست دادن بازارهاي منطقه است. ما اگر اين 
فرصت را از دست بدهيم حتماً به ضرر كل كشور خواهد بود.

او دليل اين مساله را عدم توجه صادركننده هاي ايراني به 
كيفيت كاالي صادر شده خود مي داند؛ مشكلي كه هيچ كس 
پاسخگو نيست. حسيني ادامه مي دهد: بايد بخش خصوصي 
خود در برندسازي محصول خود كوشا باشد؛ بخش دولتي 
نمي تواند در اين مسير براي ما هميار خوبي باشد؛ بخش 
خصوصي در حق كار خود خيانت نمي كند، چون زندگي اش 
از اين مسير مي گذرد ولي تاوان خطاي بخش دولتي را بايد 

خود دولت بپردازد نه خود فرد.
به گفته حسيني، بايد دولت با كمك بخش خصوصي بتواند 
مشكالت حوزه اوراس��يا را برطرف كند وگرنه ما اين بازار 

را باخته ايم. برخي از دوستان مي گويند كه ما نبايد سطح 
استاندارد خود را از كشورهاي اتحاديه اوراسيا باالتر ببريم؛ 
ولي من معتقدم ما حداقل مي توانيم كاري كنيم كه برخي 

از برندهاي ايراني از كيفيت اوليه خود نيافتند.
او ادامه مي دهد: ما در پسته حرف اول دنيا را مي زنيم ولي 
اخيراً در كيسه پسته لنگه دمپايي ديده شده است. يا چرا 
بايد ساعت 10 نصف شب كارشناس استاندارد براي تأييد 
اس��تاندارد كاال به خانه من مراجعه كن��د؟ آن هم نه براي 
نمونه برداري بلكه براي امض��اي نهايي. آيا با اين وضعيت 
مي توان مشكالت حوزه استاندارد را برطرف كرد؟ هرگز اين 
اتفاق نمي افتد. او به محصول كشمش اشاره مي كند: از 100 
گرم كشمش 40 گرم آن ضايعات است. االن دنيا اين را قبول 
نمي كند. چرا بار تركيه قبل از ما به فروش مي رسد؟ براي 
اينكه آنها به كيفيت محصول و بسته بندي خود توجه دارند.

حسيني مشكل دوم را لجستيك مي داند: باري كه من از 
مسير كشتي به روسيه فرس��تاده ام حدود 42 روز معطل 
مانده است؛ بار 220 تني كه از طريق قطار ترانزيت شده در 
گرگان 17 روز معطل مانده، تركمن واگن نمي دهد و مسوول 

ايراني آن اهل مشهد است و اولويت با بار مشهدي هاست.
او ادامه مي دهد: راه نهايي ما ترانزيت بار با كاميون است؛ 
در مرز آذربايجان يك هفته ماشين معطل مي ماند و 
همه اينها هزينه اضافه بر صادركننده است. در آن مسير 
كيفيت بار واقعًا پايين مي آيد. در مرز آذربايجان كليه 
بارها را سيخ مي زنند، به اين معني كه اگر اين كااليي 
مثل فرش ماشيني باش��د حتمًا سوراخ مي شود. آنها 

دنبال مواد مخدر دربارها مي گردند.
او راهكار را در گذاشتن دستگاه x-ray در گمرك ايران 
مي داند تا بارهاي صادر ش��ده در داخل ايران به دقت 
كنترل كيفيت شود. من اين را در وزارت امور خارجه 
هم گفته ام كه بايد اين مشكالت برطرف شود. كنترل 
كردن به معني معطل كردن بار صادر كننده و تخريب 

كيفيت كاال نيست.

  چرا اتحاديه اقتصادي اوراسيا مهم است؟
روسيه، قزاقستان، بالروس، قرقيزستان و ارمنستان در سال 
2000 اتحاديه اقتصادي اوراسيا را تشكيل دادند اما تا پيش 
از سال 2014، به ساز و كار صحيحي نرسيدند. پس از ايجاد 
اتحاديه گمركي، اين اتحاديه اقتصادي جان تازه اي گرفت. 
قانون گمركي اتحاديه از اول جوالي 2010 براي جمهوري 
قزاقستان و روسيه و در ششم جوالي 2010 براي بالروس 
الزم االجرا شد. تا اينكه مرحله بعدي يكپارچگي، با ايجاد 
فضاي واح��د اقتص��ادي )SES( در اول ژانويه 2012 آغاز 
شد. باالترين نهاد ناظر بر اجراي مقررات اتحاديه گمركي 
و فضاي واحد اقتصادي، كميس��يون اقتصادي اوراس��يا 
اس��ت كه فعاليت خود را از دوم فوريه 2012 شروع كرده 
اس��ت. گفته مي ش��ود در 29 مه 2014 سران كشورهاي 
عضو اتحادي��ه گمركي و فضاي واح��د اقتصادي، پيمان 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا )EEU( را به امضا رساندند كه 
از اول ژانويه 2015 به مرحله اجرا درآمده است. اسفنديار 
اميدبخش، يكي از مديران معاونت بين الملل اتاق ايران در 
اين باره مي گويد: »فضاي واحد اقتصادي، مرحله عميق تر 
يكپارچگي اقتصادي است كه عالوه بر اتحاديه گمركي، 
متضمن هماهنگي سياست هاي اقتصادي جابه جايي آزادانه 

خدمات، سرمايه و نيروي كار است.«
اتحاديه اقتصادي اوراسيا، هفت هدف عمده را دنبال مي كند. 
تس��هيل تجارت، ايجاد بازار مشترك در حوزه كشورهاي 
مستقل هم سود عضو، حذف تدريجي قوانين گمركي در 
داخل اتحاديه، برقراري تعرفه خارجي مشترك در ميان 
كش��ورهاي عضو، هماهنگ سازي تش��ريفات گمركي، 
جابه جاي��ي آزاد كاال، س��رمايه، ني��روي كار و خدمات در 
مرزهاي اوراسيا، برقراري سياست مشترك درزمينه انرژي، 
صنعت، كشاورزي و وس��ايل نقليه، اهداف اين اتحاديه را 

تشكيل مي دهند. 
در حال حاضر، جمهوري اسالمي ايران با هر 5 كشور عضو 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا داراي موافقتنامه سرمايه گذاري 

دوجانبه )BIT( اس��ت و راه چنداني تا امضاي موافقتنامه 
سرمايه گذاري در اوراسيا باقي نمانده است.

  عضويت در اتحاديه اوراسيا 
چه نفعي براي ايران دارد؟

تنها روس��يه، بزرگ ترين كش��ور اتحاديه اوراسيا بازاري 
140 ميليون نفري پيش روي تجار ايراني است. مذاكرات 
و رفت وآمده��اي مختلفي ني��ز ميان مقام��ات دولتي و 
خصوصي ايران و روسيه طي يك س��ال اخير انجام شده 
اس��ت. فايننش��يال تايمز در جديدترين گ��زارش خود 
نوش��ته اس��ت: »پيش��نهادهاي تجاري در حالي مطرح 
مي شوند كه نش��انه هايي از وخامت روابط ايران با امريكا 
تح��ت رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ ديده مي ش��ود. 
رييس جمهوري امريكا هفته گذشته در سفر به عربستان 
سعودي و رژيم صهيونيس��تي، ايران را متهم كرد به آتش 
اختالفات فرقه اي و ترور در منطقه دامن مي زند. روس��يه 
و اي��ران از زماني ك��ه تحريم هاي امري��كا و اتحاديه اروپا 
در سال 2014 عليه مس��كو وضع شدند، به دنبال عميق 
كردن روابط شان بوده اند. دستيابي به توافق تجارت آزاد، 
پيروزي قابل توجهي براي بلوك نوپاي اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا خواهد بود و نشان دهنده تحكيم روابط ميان ايران و 
جمهوري هاي شوروي سابق است.« با بدعهدي طرف هاي 

غربي، اهميت گسترش روابط با شرق خود را نشان مي دهد. 
غالم حسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران جاده ابريشم و اتحاديه اقتصادي اوراسيا را 
محور برنامه هاي اتاق ايران عنوان كرده و فروردين ماه امسال 
پس از بازگش��ت از مسكو گفته بود: »پيگير هستيم كه با 
كشورهاي اوراسيا به تعرفه ترجيحي برسيم. پيوستن ما به 
تجارت آزاد پنج كشور اوراسيا در توسعه مناسبات اقتصادي 

ما با كشورهاي منطقه جهش محسوب مي شود.«
تعامل با كش��ورهاي منطقه و اتحاديه ه��اي منطقه اي، 
حاال بيش��تر از هميشه اهميت خود را نش��ان داده است. 
رييس جمه��وري در امري��كا روي كار آمده ك��ه در تمام 
س��خنراني ها و مواضعش به قدرت اقتصادي آسيا، يعني 
چين، فشار آورده و تهديد كرده است. از طرف ديگر، ايران 
را نيز كشوري بسيار منفي جلوه مي دهد و تالش آشكاري 
براي تحكيم اتحاد خود با عربستان و رژيم صهيونيستي 
براي تضعيف اقتصادي و سياسي ايران كرده است. در اين 
شرايط، دو پروژه بهره گيري از جاده ابريشم و عضويت در 
اوراسيا، بيش از گذشته براي فعاالن اقتصادي ايراني اهميت 
پيدا كرده است. البته به جز اهميت از منظر اقتصاد سياسي، 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا به تعبير نايب رييس اتاق ايران 
بهشتي براي صادرات به حساب مي آيد كه مي تواند رشد 

اقتصادي و تجاري ايران را سرعت ببخشد.
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شرايط به نفع صنايع 
پايين دست است

علي شيباني گفت: هيچ عقل سليمي با صادرات از 
كش��ور مخالفت نمي كند؛ آنچه مسلم است اينكه 
صادرات مواد خام خيانت به نس��ل آينده اس��ت و 
شرايط فعلي اقتصاد كشور به نفع صنايع پايين دست 
است. وي اذعان داش��ت: اشتغال و ارزآوري صنايع 
پايين دس��ت مي تواند مملكت را دگرگون كند در 
صورتي كه مواد خام اوليه با قيمت پايين در دسترس 
توليدكننده باشد نه اينكه مجبور باشد آن را به قيمت 
پايين تر از تركيه وارد كند. شيباني گفت: صادرات سه 
پيش شرط دارد كه در صورت رعايت آن همه صنايع 
با صادرات موافق هستند.اول آنكه كااليي صادر شود 
كه متقاضي داخلي نداشته باشد؛ دوم، قيمت كاالي 
صادرش��ده پايين تر از قيمت آن در داخل از كشور 
نباشد و نهايتا سومين شرط اينكه از صادرات مواد 
خام ماليات احذ شود. عضو هيات مديره انجمن صنايع 
نساجي ايران تاكيد كرد: ضروري است قيمت كاالي 
صادراتي پايين تر از عرضه در داخل باشد، در غير اين 
صورت رقابت براي كاالي داخلي، فرآيندي دشوار و 
نفسگير خواهد شد. وي به اهميت تكميل زنجيره 
توليد اشاره كرد و گفت: رسيدگي به شرايط واحدهاي 
توليدي و تجهيز و به روز رس��اني ماشين آالت آنها 
پيش نياز تكميل زنجيره توليد است و بايد به نوعي 
برنامه ريزي ش��ود كه منفعت حاصل از هماهنگي 
صنايع پايين دست و باالدست از صادرات مواد خام 
بيشتر شود. علي شيباني گفت: مواد خام صادرشده 
از كشور در صورت فرآوري و ايجاد ارزش افزوده، سه 
برابر ارز وارد كش��ور مي كند و اين فرصتي است كه 

در خأل درآمدهاي نفتي بايد آن را غنيمت شمرد.

قيمت گوشت را 
مديريت  مي كنيم

مديرعامل شركت پش��تيباني و امور دام گفت: 
اگر قيمت خريد گوس��اله زنده از سطح عادالنه 
تعيين شده يعني حاشيه بازار محدوده 27 هزار 
تومان فراتر رود، ذخاير اس��تراتژيك گوشت را 
وارد بازار مي كنيم. حس��ن عباس��ي معروفان با 
اشاره به وضعيت مطلوب توليد گوشت در كشور 
گفت: برنامه ريزي دقيقي در س��تاد تنظيم بازار 
با هدف حمايت از رون��د توليد و همچنين بازار 
مصرف و س��فره مردم اجرايي شده است و امروز 
نتايج اين برنامه ريزي در بازار گوش��ت كشور به 
چش��م مي آيد. وي گفت: خوش��بختانه قيمت 
گوش��ت كاهش قابل توجه��ي را در بازار تجربه 
كرده و حجم توليد نيز نش��ان مي دهد ادامه اين 
روند مانع از بروز هر گونه مشكلي در بازار خواهد 
شد. وي اطمينان داد كه بازار گوشت شب عيد با 
هيچ مشكلي مواجه نباشد . به گفته وي برخورد با 
قاچاق خروجي دام با شدت در دستور كار است. 
معروفان تاكيد كرد: بازار گوش��ت در وضعيتي 
مناس��ب قرار دارد و بي ترديد كس��اني كه قصد 
 داللي دارند بي ترديد با زيان مواجه خواهند شد .

 او با اشاره به اينكه عرصه ذخاير استراتژيك تا زمان 
منطقي شدن قيمت ها ادامه خواهد داشت، اضافه 
كرد: خوشبختانه حجم ذخاير به صورتي است كه 

قدرت دالالن را كاهش داده است.

كاهش صادرات فرش 
دستباف ايران

مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي فرش دس��تباف 
ايران گفت: ص��ادرات فرش دس��تباف ايران از 
400 ميليون دالر پارسال به 48 ميليون دالر در 
8 ماه امسال رسيده كه مهم ترين مشكالت اين 
هنر صنعت، نداشتن پوشش بيمه اي قاليبافان، 
الزام پيمان س��پاري ارزي در صادرات و 9 درصد 
ماليات ارزش افزوده است. عبداهلل بهرامي در مورد 
گاليه هاي بافنده بزرگ ترين فرش دنيا كه فرش 
6 هزار متري را در ايران توليد و به كش��ور عمان 
صادر كرد، گفت: متأس��فانه مشكل قاليبافان و 
هنرمندان اين هنر صنعت به اندازه اي است كه 
بايد براي آنها خون گريه كني��م. چقدر افرادي 
هستند كه عمر و جواني شان را در صنعت بومي 
و هنر قاليبافي گذاش��تند، اما حق آنها از سوي 
دالالن و دول��ت در قالب طرح هايي مثل الزام به 
پيمان سپاري ارزي در صادرات فرش دستباف و 
نيز قرار دادن 9 درصد ماليات ارزش افزوده به اين 
هنر صنعت شده است. وي ادامه داد: حتي امريكا 
ارزش صنعت ف��رش ايران را مي داند، به گونه اي 
كه بعد از تحريم موشكي، دست روي فرش ايران 
گذاشت و صادرات فرش دستباف ايراني را تحريم 
كرد، اما برخي از مديران و مسووالن كشور ارزش 
اين صنعت دستان هنرمندان ايراني را نمي دانند. 
مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي فرش 
دس��تباف ايران در مورد بيم��ه قاليبافان گفت: 
س��ال 88 در مجلس تصويب ش��د كه هر سال 
100 هزار هنرمند قاليباف تحت پوش��ش بيمه 
قاليبافان قرار گيرند كه در افق 10 ساله بيش از 
يك ميليون نفر تحت پوش��ش قرار گيرند و قرار 
بود تا سال 98 حداقل يك ميليون قاليباف بيمه 
مي شدند، در حالي كه اين اتفاق نيفتاد و تا سال 
93 تعداد 450 هزار نفر بيمه قاليبافي ش��دند، 
اما از آن سال به بعد افراد جديد به سختي تحت 
پوشش قرار مي گرفتند و بيمه شدگان موجود نيز 
به هر بهانه اي از پوشش بيمه حذف مي شدند، به 
گونه اي كه االن در كل كش��ور بين 240 تا 250 
هزار نفر بيمه شده قاليباف نيز وجود دارد.  بهرامي 
گفت: پوش��ش بيمه نصفي از افراد بيمه شده به 
بهانه هاي مختلف توسط سازمان تأمين اجتماعي 
قطع شد. مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي 
فرش دستباف ايران گفت: دولت به جاي اينكه 
از اشتغال و هنر صنعت فرش دستباف حمايت 
كند، با قرار دادن تعهد پيمان سپاري ارزي جلوي 

صادرات فرش را گرفت.
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آيا از اين پس بايد منتظر هشدارهاي سررسيد موعد خاموشي هاي زمستانه باشيم

سرايت خاموشي ها از تابستان به زمستان
گرواه انرژي|

در س�ال هاي اخير گوش�مان ب�ه چالش هاي 
برق�ي در فصل تابس�تان كه ب�ه دليل مصرف 
باالي سيس�تم هاي سرمايشي و عدم توانايي 
پاس�خگويي كامل ش�بكه ب�رق در زمان اوج 
مصرف به وج�ود مي آيد، عادت كرده اس�ت. 
تبليغ�ات و اطالع رس�اني هاي فراوان�ي براي 
جلب توجه مردم به نوع مصرف برقشان در اين 
فصل اوج مي گي�رد و برنامه هايي براي اعمال 
خاموشي هاي مديريت شده در شبكه خانگي، 
صنعت و كش�اورزي اجرا مي شود. اما با گذر از 
اوج گرما اين اطالعيه ها هم به تابستان سال بعد 

موكول مي شود. 
در اين ميان انتقاداتي هم به وزارت نيرو درباره 
محقق نكردن ظرفيت س�ازي مورد نياز براي 
پاس�خگويي به افزايش تقاضاي برق مي شود. 
امس�ال اما هشدارها به زمس�تان هم سرايت 
كرده و همين چند روز پي�ش رضا اردكانيان، 
وزير نيرو گفت كه احتمال خاموشي در برخي 
مناطق ش�مالي كش�ور وج�ود دارد. هر چند 
نتيجه يكي اس�ت، اما خاموشي هاي تابستانه 
و زمس�تانه داليل به كل متفاوتي دارند. علي 
اصغر ميرشكرايي، فعال صنعت برق به »تعادل« 
گفت كه هش�دار براي احتم�ال قطع محدود 
برق در زمستان نه از سر كمبود ظرفيت توليد 
برق، بلكه به دليل كمبود س�وخت تحويلي به 
نيروگاه هاس�ت بنابراين، چالش جديد برقي 
ربطي به تعهدات وزارت نيرو در قبال افزايش 
ظرفيت توليد برق ندارد. گفته مي شود كه اوج 
س�رماي امس�ال باعث ثبت ركورد بي سابقه 
مصرف گاز به ميزان 600 ميليون متر مكعب در 
روز شده است و مس�ووالن را مجبور كرده كه 
از س�هم نيروگاه ها از سوخت گاز طبيعي براي 

تأمين گاز خانگي برداشت كنند.

روز جمع��ه، رض��ا اردكاني��ان، وزير نيرو به ايس��نا 
گفت كه در زمستان امس��ال افزايش مصرف گاز در 
بخش خانگي موجب شده تا گاز مصرفي نيروگاه ها 
كاهش يابد و وزارت نفت نتواند به تعهد خود در اين 
حوزه عمل كند. قرار ب��ر اين بود كه از ۷۰۰ ميليون 
مترمكعب گازي كه در ش��بانه روز توليد مي ش��ود 
۵۲۰ ميلي��ون مترمكعب به بخش خانگي و تجاري، 
۹۰ ميلي��ون مترمكعب به نيروگاه ه��ا و ۴۰ ميليون 

مترمكعب به صنايع بزرگ تخصيص داده شود. ۵۰ 
ميليون مترمكعب نيز صادر ش��ود، اما عدد ۵۲۰ به 
بي��ش از ۶۰۰ ميليون مترمكع��ب در بخش خانگي 
و تجاري افزايش يافته و اين ۸۰ ميليون مترمكعب 
افزايش مصرف موجب ش��ده تا به نيروگاه ها فش��ار 
وارد شود. به همين دليل نيروگاه ها به ناچار به سراغ 
اس��تفاده از مخازن ذخيره س��وخت مايع رفته اند، 
زيرا ميزان گاز تحويل شده از س��وي وزارت نفت به 
نيروگاه ها كمتر از نيمي از آن اس��ت ك��ه بايد داده 
مي ش��د و اين موضوع چند مشكل جدي را به وجود 

آورده است.
اردكاني��ان در ادامه گف��ت كه افزايش اس��تفاده از 
س��وخت مايع در وهله نخست براي محيط زيست و 
س��امت جامعه خوب نيست و در وهلة دوم با توجه 
به محدوديت آن باعث خواهد شد تا احتماال به سراغ 
خاموشي هاي  منطقه اي برق به ويژه در شمال كشور 
به دليل وجود افت فشار گاز برويم. اين در حالي است 
كه اگر نيروگاه ها به دليل مصرف باال و كم شدن فشار 
گاز نتوانند سوخت مايع را نيز جايگزين كنند دچار 

مشكات جدي تري نيز خواهيم شد.

مازوتمازادوكمبودسوختنيروگاهها؟
چندي پي��ش در گرماگرم مس��اله نح��وه مواجهه 
اي��ران با مق��ررات بين الملل��ي دريان��وردي درباره 
سوخت كش��تي ها از ابتداي س��ال ۲۰۲۰ اجرايي 
ش��د، »تعادل« به بررس��ي پيامدهاي اين مقررات 
بر صنعت پااليش��گاهي ايران پرداخت. معلوم ش��د 
كه پااليش��گاه هاي ايراني حجم بااليي از س��وخت 
مازوت با سولفور باال توليد مي كنند كه مورد استفاده 
كشتي ها قرار مي گيرد. با مقررات جديد دريانوردي 
كه الزم االجرا هم هست، بخش بزرگي از اين سوخت 
توليدي روي دست پااليشگاه ها مي ماند و مشخص 
نيس��ت كه چه آينده اي براي اين س��وخت مي توان 
تصور كرد. سيد حامد حس��يني، از اعضاي اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
ايران پيش تر به »تعادل« گفته بود كه يكي از راه هاي 
مواجهه بخش پااليشي ايران با چالش مقررات جديد 
دريانوردي سرازير كردن بخشي از مازوت توليدي به 

سمت نيروگاه هاست. 
اما علي اصغر ميرش��كرايي، فعال صنعت برق ديروز 
به »تعادل« گفت كه فارغ از تبعات زيست محيطي 
چنين اقدام��ي، به لحاظ ظرفي��ت صنعتي هم اين 
پيش��نهاد در حجم باال امكان پذير نيست. زيرا اغلب 

نيروگاه هاي اي��ران گازي )يعني به جاي بخار آب از 
نيروي محركه گاز انتشار يافته از سوخت ها براي به 
حركت درآوردن توربين استفاده مي كنند( هستند، 
اين نيروگاه ها توانايي پذيرش سوخت هاي سبك تر 
مانند گاز طبيعي يا گازوييل را دارند و سوخت مازوت 
كه سوختي سنگين به حساب مي آيد فقط مي تواند 
در معدود نيروگاه ه��اي حرارتي قديمي ايران مورد 

استفاده قرار گيرد.
به گفته اين فعال حوزه برق، سوخت مايع جايگزين 
گاز طبيعي براي مصرف نيروگاه ها محدود اس��ت و 
در صورت تدارم مصرف باالي گاز در بخش خانگي، 
خطر كمبود سوخت رساني به نيروگاه ها و رخ دادن 

خاموشي هاي زمستانه وجود دارد.

چالشمصرفداخليوتعهداتصادراتيبرق
وزير نيرو روز جمعه گفت: »جايي ش��نيدم كه گفته 
شده بهتر است صادرات برق كاهش يابد، اين در حالي 
اس��ت كه كل صادرات برق با همه كشورهايي كه با 

آنها قرارداد داريم نيازمند مصرف يك درصد كل گاز 
مصرفي خانگي و تجاري اس��ت يعني اگر بخواهيم 
به تعه��دات خود عمل كنيم تنها يك درصد كل گاز 
مصرفي در اين دو بخش را نياز داريم و اگر صادرات 
را قطع كني��م و به تعهدات خود عم��ل نكنيم، اين 
مس��اله تبعات زيادي را براي كشور به دنبال خواهد 
داشت. از دست رفتن بازارهاي صادرات برق و اعتماد 

خريداران، از جمله اين خسارات است.«
به گفته اردكانيان، از وزارت نيرو خواس��ته شده كه 
ميزان صادرات برق در شرايط فعلي افزايش پيدا نكند 
و وزارت نيرو به اين مساله متعهد است. البته تبادل 
انرژي با همسايگان صورت مي گيرد، بدين معنا كه در 
ساعاتي صادركننده برق و در ساعاتي خاص و اندك، 

واردكننده انرژي نيز هستيم.
بنا بر آنچه گفته ش��د، مهمان ناخوانده تازه اي وارد 
ليس��ت بلندباالي مشكات صنعت برق كشور شده 
است. در حالي كه بارش  هاي مناسب امسال و سال 
آبي گذش��ته به عاوه وارد مدار ش��دن نيروگاه هاي 

جديد برق آبي باعث تخفيف مش��كل كس��ري برق 
توليدي در زمان اوج مصرف در روزهاي گرم تابستان 
ش��ده، ضربه بعدي چالش ها بر پيكره اين صنعت به 
قسمت سوخت مصرفي وارد ش��ده است كه ربطي 
به اندازه ظرفيت توليدي برق ندارد و در زمستان ها 
همگام با افزايش مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي 

جلوه مي كند.
اواخ��ر دي ماه بود كه مهدي جمش��يدي دانا، مدير 
ديس��پچينگ ش��ركت ملي گاز ايران خب��رداد كه 
مصرف خانگي و تجاري گاز طبيعي در هفته منتهي 
به بهمن م��اه، به مرز ۶۰۰ ميليون متر مكعب در روز 
نزديك ش��د و ركوردي بي س��ابقه از خ��ود بر جاي 
گذاشت. به گزارش خبرگزاري مهر، به گفته اين مقام 
مسوول عدد مصرف خانگي گاز به ۵۹۹ ميليون متر 
مكعب در روز رسيد و ركوردي بي سابقه را در تاريخ 
گازي ايران رقم زد. اين در حالي است كه سال گذشته 
در همين بازه زماني، مص��رف گاز طبيعي در بخش 
خانگي و تجاري ۵۲۰ ميليون متر مكعب در روز بود.

آينده مبهم اختصاص بنزين نوروزی

گرفتاري  عراق با بازي هاي سياسي امريكا با انرژي

در حالی ک��ه وزير نف��ت، منکر طرح پيش��نهاد يا 
درخواس��تی با موضوع »بنزين س��فر« در دولت 
شده است، معاون گردشگری گفت که درخواست 
اختصاص سهميه »بنزين سفر« به دولت و وزارت 

نفت، داده شده است.
بي��ژن زنگن��ه، وزي��ر نف��ت چن��د روز پيش در 
مصاحبه ای تصويری، درباره س��هميه ويژه بنزين 
س��فرهای نوروزی گفته بود: »تا االن پيشنهادی 
درباره س��هميه »بنزين س��فر« )مطرح( نش��ده 
اس��ت. برای عيد هم چيزی اباغ نش��ده اس��ت. 
اي��ن در اختي��ارات من ب��ه عن��وان وزارت نفت 
نيس��ت. مجلس هم چيزی در اين ب��اره تصويب 
 نکرده، البته که بحث کردن��د اما تصويب نکردند. 
دولت هم نمی دانم چه می کند. پيش��نهاد جدی 
در دولت مطرح نيست که سهميه بدهد. البته هر 
سهميه اضافی بار مالی سنگينی دارد. دولت اصل را 
بر اين گذاشته که تعهدات پذيرفته برای بازتوزيع 
درآمد حاصل از افزايش نرخ بنزين را به خوبی و به 

موقع اجرا کند. «
او دو هفته پيش هم گفته ب��ود: »هنوز تصميمی 
درباره سهميه بنزين نوروزي به وزارت نفت اباغ 
نش��ده اس��ت. در دولت و مجلس مباحثی در اين 
رابطه مطرح ش��ده اما بنده اطاعی از تصويب آن 

ندارم. «

زنگنه، روز ۱۹ بهمن ماه ب��رای چندمين بار تکرار 
کرد: »اين موضوع در حيطه وظايف ما نيست و هر 
وقت به ما اب��اغ کردند، ما آن را اجرا می کنيم، اما 

فعا پيشنهادی مطرح نيست. «
به گزارش ايسنا، با اين حال ولی تيموری، معاون 
گردش��گری وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دس��تی می گويد: درخواست اختصاص 
س��هيمه ويژه بنزين س��فر  به دولت و وزارت نفت 
داده شده است تا به توسعه گردشگری و سفرهای 

داخلی کمکی شود.
او درب��اره اينک��ه درخواس��ت اختص��اص بنزين 
ويژه س��فر چه زمانی به دول��ت و وزارت نفت داده 
ش��ده اس��ت، اظهار می کند:  همان اوايل جريان 
س��هميه بندی بنزين، طرحی با عنوان اختصاص 
سهميه ويژه »بنزين س��فر« در حد ۱۲۰ ليتر، به 

قيمت مصوب ليتری ۱۵۰۰ تومان، با هدف توسعه 
سفرهای نوروزی و گردش��گری داخلی و تشويق 
مردم به سفر، به دولت و وزارت نفت داده شد و در 
جلسه های مختلف با ساير دستگاه های اقتصادی 
در قالب »بس��ته حمايتی سفر« مطرح و پيگيری 
شده است. همچنان همان طرح را پيگير هستيم.

معاون گردش��گری درباره ابراز بی اطاعی وزارت 
نف��ت از درخواس��ت وزارت مي��راث فرهنگ��ی، 
گردش��گری و صناي��ع دس��تی ب��رای اختصاص 
س��هميه بنزين ويژه س��فر، اظهار ک��رد: اگر اين 
درخواست به دست ايش��ان )وزير نفت( نرسيده، 
دوباره آن را ارائه می کنيم. اي��ن موضوع، مطالبه 
وزارت گردشگری نبوده، بلکه فعاالن گردشگری 
از ما مطالبه کرده اند، ما هم به عنوان متولی سفر و 
گردشگری در کشور، پيگير آن هستيم. در واقع ما 
آنچه مردم، گردشگران و فعاالن بخش خصوصی 
خواسته اند را از طريق دولت و مشخصا وزارت نفت، 

پيگيری می کنيم.
تيموری گف��ت: ما که بنزين رايگان درخواس��ت 
نکرده ايم. پيش��نهاد ما اختصاص سهميه ای ويژه 
سفرهای نوروزی در حد ۱۲۰ ليتر با قيمت دولتی 
و مصوب بوده که انگيزه آن هم توسعه گردشگری 
 و س��فرهای داخل��ی و تش��ويق م��ردم به س��فر

 بوده است.

روزنامه وال اس��تريت ژورنال اخيرا به نقل از منابع 
آگاه خبر داد كه امريكا قصد دارد معافيت عراق براي 

واردات گاز و برق از ايران را تمديد كند.
اين روزنامه امريكايي به نق��ل از مقامات امريكايي 
و عراقي آگاه نوشته اس��ت: اين خبر در حالي اعام 
شده كه واشنگتن و بغداد پس از بحران ماه گذشته 
كه با اقدام تروريستي امريكا در به شهادت رساندن 
سردار سرلشكر قاسم سليماني در بغداد ايجاد شد، 

تاش مي كنند تنش ها را كاهش دهند.
بر اس��اس گ��زارش ميدل ايس��ت مانيت��ور، با اين 
ح��ال در مي��ان مقامات دول��ت ترام��پ اختاف 
نظرات��ي در خص��وص اي��ن معافيت وج��ود دارد. 
يك مق��ام امريكايي به وال اس��تريت ژورنال گفته 
اس��ت: ما مي خواهيم فش��ار حداكثري روي ايران 
 را حفظ كنيم ام��ا نبايد به قيمت ثب��ات اقتصادي 

همسايگانش باشد.
امريكا آخرين بار اواخ��ر مهرماه يك معافيت ۱۲۰ 
روزه به عراق صادر كرد كه به اين كشور اجازه داد با 
وجود تحريم هاي امريكا، به واردات برق و گاز طبيعي 

ايران ادامه دهد.
به گزارش ايسنا، س��خنگوي وزارت خارجه امريكا 
در زمان تمديد اين معافيت، اعام كرد اين معافيت 
تضمين مي كند كه عراق قادر است نيازهاي انرژي 
كوتاه مدت خود را تامين كند و همزمان اقداماتي را 

براي كاهش وابستگي خود به واردات انجام دهد. ما 
با دولت عراق مرتبا در تعامل هس��تيم تا از تدابيري 
كه خودكفايي انرژي اين كشور را بهبود مي بخشد، 

حمايت كنيم.
اي��ن پنجمي��ن معافيتي بود ك��ه امري��كا از زمان 
وض��ع تحريم ها عليه ايران، ب��راي عراق صادر كرد. 
اولين معافيت��ي ك��ه وزارت خارجه امري��كا براي 
عراق صادر ك��رد، ۴۵ روزه و دو معافيت بعدي ۹۰ 
 روزه ب��ود و يك معافي��ت ۱۲۰ روزه ه��م در ژوئن

 صادر شد.
تحليلگران مي گويند واش��نگتن اميدوار اس��ت با 
وادار كردن ع��راق به خودكفاي��ي در تأمين انرژي 
مورد نياز خود، اي��ران را از نظ��ر اقتصادي منزوي 
 كن��د و همزم��ان از منابع ان��رژي گس��ترده عراق

 بهره ببرد. عراق با وجود ذخاير انرژي گسترده اي كه 

دارد، براي تأمين خوراك شبكه برق خود به واردات 
گاز ايران به شدت وابسته است. كمبود گاز در عراق 
كه به مساله بسيار مهم برق مرتبط است، مايه نگراني 
عمده دولت اين كشور است و به همين دليل مقامات 
عراقي مقابل خواس��ته هاي واش��نگتن براي قطع 
واردات گاز ايران ايس��تاده اند و از اين نگران هستند 
كه كمبود ب��رق به اعتراضات گس��ترده و بي ثباتي 
داخلي منجر شود. واردات گاز و برق حدود يك سوم 
از تقاضاي اين كشور براي ۱۴۰۰۰ مگاوات را تشكيل 
مي دهد. در ماه هاي تابستان كه از ژوئن آغاز مي شود 
و دماي هوا در عراق افزايش پيدا مي كند، تقاضا در 

شبكه به ۲۴۰۰۰ مگاوات در روز مي رسد.
عباس جاب��ر، معاون وزير برق عراق س��ه ماه پيش 
در س��خناني درباره ضرورت واردات از ايران اظهار 
كرده بود كه ما به واردات برق از ايران نياز داريم زيرا 
ظرفيت توليد كافي نيرو براي تامين تقاضا در عراق 
نداريم. شايد عراق تا س��ه سال ديگر به خودكفايي 
دست پيدا كند اما چنين امري چالش برانگيز خواهد 
بود زيرا مصرف كنندگان تنها بخشي از هزينه هاي 
توليد را پرداخت مي كنن��د. وي گفته بود: ظرفيت 
توليد داخلي عراق ۱۹.۵ گيگاوات است، در حالي كه 
نياز اين كشور ۲۶.۵ گيگاوات است و واردات از ايران 
كمبود موجود را جبران مي كند. و اين آمار ش��امل 

منطقه نيمه مختار كردستان عراق نيست.
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افزايشمصرفداخلي
صادراتگازوييلرامتوقفكرد

ايلن�ا | نماينده ش��ركت ملي نف��ت در بورس 
انرژي گف��ت: به دليل افزايش مصرف داخلي در 
فصل زمس��تان و محدوديت موجودي، عرضه 
نفت كوره و گازوييل براي صادرات انجام نش��د.
اميرحسين تبيانيان درباره آخرين روند عرضه 
و فروش نفت خام، ميعانات و فرآورده هاي نفتي 
در بورس ان��رژي اظهار داش��ت: هنوز نفت خام 
مربوط به بهمن ماه عرضه نشده كه ميزان فروش 
مشخص شود. طبق روال 3 ماه گذشته هفته هاي 
آخر هر ماه عرضه نفت خام و ميعانات را داريم. بر 
اين اساس طي دو هفته آينده عرضه نفت خام و 
ميعانات انجام مي شود.وي با اشاره به عدم عرضه 
گازوييل و نفت كوره طي  ماه هاي اخير، گفت: به 
دليل افزايش مصرف داخلي در فصل زمستان و 
محدوديت موجودي عرضه اين دو فرآورده براي 
صادرات انجام نشد.نماينده شركت ملي نفت در 
بورس انرژي خاطرنشان كرد: اكنون منتظر تاييد 
موجودي براي از س��ر گرفتن عرضه گازوييل و 
نفت كوره هس��تيم. البته مدتي است كه عرضه 
نفت كوره متوقف ش��ده بود كه با تصميم اتخاذ 
شده مجددا در بورس قرار گرفته است.وي يادآور 
شد: عدم عرضه نفت كوره مربوط به قوانين اي ام اُ 
نيست و فقط به خاطر رشد مصرف داخلي است.

مقصداصليصادراتنفت
خاورميانهتغييركرد

ايس�نا | توليدكنندگان بزرگ خاورميانه درپي 
افت تقاضاي آس��يا پس از ش��يوع ويروس كرونا، 
بخشي از صادرات نفت خود را به غرب به خصوص 
پااليش��گاه هاي اروپاي��ي تغيي��ر داده اند.چندين 
منبع آگاه به پاتس گفتن��د: در ماه هاي آينده كه 
پااليش��گاه هاي چيني نرخ توليدش��ان را كاهش 
مي دهن��د و از تامين كنندگان نف��ت اصلي خود 
خواستار دريافت حجم نفت كمتري شده اند نفت 
ترش بيشتري به اروپا جريان پيدا خواهد كرد. عمده 
اين حجم نفت از عراق و عربستان سعودي خواهد 
بود.معامله گر يك پااليش��گر اروپايي گفت: نفت 
سبك بصره و نفت ترش بيش��تري به اروپا خواهد 
آمد. آسيايي ها خريد چنداني نخواهند داشت. ما در 
حال حاضر پيشنهادهاي بسياري دريافت كرده ايم. 
تقاضا در آسيا افت زيادي پيدا كرده و نفت بيشتري 
به اروپا مي رس��د. عمده نفت خاورميانه معموال به 
چين و شرق مي رود اما اروپا هم خريدار مهمي است. 
پااليشگاه ها در اروپا اغلب پيچيده بود و گريدهاي 
نفتي سنگين و مديوم ترش مانند اورال روسيه، نفت 
س��بك بصره عراق، فورتيز انگليس و عربين اليت 

عربستان سعودي را ترجيح مي دهند.
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انقالبي كه چاپ به وجود آورد

خيلي راحت فراموش مي كنيم كه »پيش بيني نا پذير« واقعا چقدر پيش بيني ناپذير است

آيااينترنتمسيرانقالبگوتنبرگراطيميكند

هيدروپوليتيك زيربناي صلح در كردستان ايران و عراق

كالين مورفي| مترجم: مجتبي هاتف|
آتالنتيك| چندي پيش، در كتابخانه مورگاِن بخش 
منهتن توقفي داشتم تا نگاهي به يك انجيل گوتنبرگ 
بين��دازم كه درون مكعبي شيش��ه اي در اتاق ش��رقي 
كتابخانه به نمايش گذاش��ته ش��ده ب��ود. انجيل هاي 
گوتنبرگ از ناياب ترين كتاب هاي چاپي  اند؛ در سراسر 
دنيا، حدود ۵۰ نسخه از آنها وجود دارد. البته انجيل هاي 
گوتنبرگ هنگام انتش��ار، در ش��هر ماينت��س در دهه 
۱۴۵۰ مي��ادي، رايج ترين كتاب ه��اي چاپي بودند. 
درواقع از جمله معدود كتاب هاي چاپي بودند. براساس 
برخي برآوردها، اگر نسخه اي از انجيل گوتنبرگ امروز 
براي فروش گذاشته ش��ود، به قيمت ۳۵ ميليون دالر 
فروخته مي شود. اما از كجا معلوم؟ ممكن است شيخ ها 
و ثروتمن��دان جنگ مزايده راه بيندازن��د. در كتابخانه 
گوتنبرگ سه نسخه از اين انجيل وجود دارد. نسخه به 
نمايش گذاشته شده را جي .پي.مورگان در سال ۱۹۱۱ از 
حراجي ساتبي خريد، كه نماينده خانواده يك بانكدار اهل 
ويلتشِر انگلستان بود كه او هم از يك كتابفروش بريتانيايي 
به نام برنارد كواريچ خريده ب��ود كه او نيز از خانواده يك 
مشروب ساز اهل ميدلسكس خريده بود، كه او هم از يكي 
از اعضاي خانواده اشرافي سايكس خريده بود، كسي كه 
در سال ۱۸۲۴ كتابخانه پرآوازه برادرش را يكجا به قيمتي 
ارزان فروخت تا براي خودش سگ شكاري بخرد. مي توان 
شجره نامه نسخه سايكس را تا يك راهب، عتيقه شناس و 
جاسوس اسكاتلندي دنبال كرد كه در اواخر قرن هجدهم 
در آلمان مي زيست و احتماالً اين همان نسخه اي است كه 
قرن ها در صومعه آگوستين در ِربدورف نگهداري مي شد.

همه اينها را به لطف پژوه��ش جديد و مفصلي با عنوان 
اديتيو پرينسپسمي دانم، همان كتابي كه مرا به بازديد 
از كتابخان��ه مورگان واداش��ت. اريك وايت، نويس��نده 
كتاب و متصدي كتب كمياب در دانش��گاه پرينستون، 
زندگي نامه دقيق هريك از انجيل هاي كامل گوتنبرگ 
را كه به دستمان رسيده گردآوري كرده است. بسياري 
از آنها سرگذش��تي پرماجرا داشته اند. نسخه هاروارد در 
س��ال ۱۹۶۹ براي مدت كوتاهي به سرقت رفت؛ جواني 
درمانده محفظه شيشه اي كتاب را شكست، آن را برداشت، 
از پنجره باال رفت و وقتي روي زمين افتاد بي هوش شد. 
دزد جوان به دليل بيماري رواني اش مجرم شناخته نشد 
و بعد از اين ماجرا بازيگر فيلم هاي هرزه شد. وايت داستان 
خوِد يوهانس گوتنبرگ را بازگو مي كند: اينكه اين زرگر 
و سازنده نشان هاي مذهبي چگونه توانست براي توليد 
صفحات چاپي ايده حروف فلزي قابل جابه جايي را )كه 
نوآوري واقعي اش بود، هرچند پيش از او نيز كساني چنين 
حروفي را س��اخته بودند( با دستگاه پرس چوبي )مانند 
دستگاهي كه در ساخت شراب به كار مي رفت( تركيب 
كند. روش رونويسي دستي كتاب ها بافاصله از بين نرفت، 
اما اين فناوري نو به سرعت گسترش يافت. شهر ونيز با 
انبوهي از چاپخانه هاي نزديك به هم، نقش سيليكون ولي 
امروزي را بازي مي كرد. صنعت چاپ مي رفت كه خيلي 
زود نظم اجتماعي را به نحوي دگرگون كند كه هيچ كس 
پيش بيني نكرده بود و امروزه افراد انگشت شماري درباره 

آن تعمق مي كنند.
تش��بيه صنعت چاپ ونيز به صنعت فناوري سيليكون 
ول��ي را اريك وايت مطرح نكرد. اين مقايس��ه از اليزابت 
آيزنش��تاين، مورخ چاپ، است كه در س��ال ۲۰۰۵ در 
بخش آخر كتابش، انقاب صنعت چاپ در اروپاي مدرن 
نخستين دس��ت به اين مقايس��ه زد. اين كتاب نسخه 
مختصرشده اثر س��ترگ آيزنش��تاين با عنوان ماشين 
چاپ عاملي براي تغيير اس��ت. اي��ن پژوهِش دوجلدي 
نخستين بار در سال ۱۹۷۹ منتشر شد، يعني پيش از آنكه 
كامپيوترهاي شخصي و اينترنت در اين زمينه شروع به 

كار كنند، ولي او خيلي خوب به تحوالت آينده آگاه بود.

آيزنشتاين، كه سال ۲۰۱۶ در ۹۲ سالگي از دنيا رفت، زني 
باهوش، زيبا، بامزه و مصمم بود. او خيلي دير و در سن ۵۰ 
سالگي به بازي تنيس روي آورد؛ در رده سالمندان بازي 
مي كرد و برنده بيش از ۳۰ مسابقه قهرماني ملي شد و در 
آخرين بردش باالي ۹۰ سال سن داشت. ورود به دنياي 
آكادميك براي يك زن در دهه ۱۹۵۰ به اين آساني نبود، 
اما تحقيق او درباره تأثير صنعت چاپ، كه در دهه ششم 
عمرش منتشر شد، برايش برد ديگري در رده سالمندان 
رقم زد. تاريخ داناِن بس��ياري درباره گوتنبرگ دست به 
قلم شده بودند و به نقش ماشين چاپ در پيشبرد نهضت 
اصاح دين اش��اره كرده بودند. اما هيچ كس كوش��ش 
مجدانه اي براي تحقيق درب��اره پيامدهاي بلندمدت و 
گسترده اين اختراع به كار نبس��ته بود. وقتي اولين بار 
اليزابت را ماقات كردم، هش��تاد ساله بود. چند بار سر 
ميز ش��ام به طور مفصل از صنعت چ��اپ برايم گفت: از 
خوبي هاي بارز اين اختراع در انتشار و »تثبيت« دانش، 
همين طور از آشفتگي عظيمي كه به بار آورده بود. او از 
واژه آشفتگي به معناي واقعي كلمه استفاده مي كرد، نه 

به سبكي خودستايانه و با لحن بزرگان فناوري.
ماشين چاپ بيش��تِر مردم را شگفت زده كرد، چون اين 
فناوري چيزي مثل ماش��ين پرنده نبود كه همه مردم 
قرن ها رويايش را در س��ر داشته باش��ند. پيامدهاي آن 
نيز چش��مگير بود. صنع��ت چاپ منجر ش��د به ظهور 
نوعي فرهنگ »اس��تارت آپي« )باز هم ب��ه تعبير خود 
آيزنش��تاين(: چاپخانه هاي زيادي شكست خوردند، اما 
بس��ياري نيز موفق ش��دند. در عرض چند دهه، در هر 
جامعه قابل ماحظه اي دست كم يك ماشين چاپ پيدا 
مي شد- از شهرهايي مانند رم و لندن گرفته تا شهرهايي 
مثل آوگس��بورگ و ارفورت و مودنا. هزينه ورود به اين 
كسب وكار پايين بود. شمار كتاب هايي كه در طول پنج 
دهه پس از اين اختراِع گوتنبرگ چاپ ش��د بيش��تر از 
كتاب هايي بود كه طي هزار سال گذشته به دست كاتبان 

نگاشته شده بود.
ماش��ين چاپ نقش دروازه باني دان��ش را از بين ُبرد. در 
فرهنگ كتابتي، روشن بود كه تا حدي مي توان انديشه ها 
و چگونگي انتشار انديشه ها را كنترل كرد. اما در فرهنِگ 
چاپ كنترل دش��وارتر بود. حاكمان، همين طور سران 
كليسا، به هر طريقي سعي مي كردند چنين كنترلي را در 
 imprimatur قلمرو حاكميتي خود حفظ كنند. واژه
)مجوز چ��اپ( در زبان التين به معن��ي »بگذاريد چاپ 
شود« و حاكي از تأييد رسمي است ]كه معمواًل از سوي 
مقامات كليساي كاتوليك اعطا مي ش��ود[. اما مردم در 
مقايسه با گذشته فرصت هاي بيشتري براي بيان عمومي 
ديدگاه هاي خود پيدا كردند. اگر در هايدلبرگ جلويتان را 
مي گرفتند، مي توانستيد ژنو يا اوتريخت را امتحان كنيد.

ِصرف تعداد كتاب هايي كه چاپخانه داران توليد مي كردند 
كار سركوب را پردردسر كرد. ورود يك كتاب به فهرست 
كتاب هاي ممنوع حتي ممك��ن بود آن كتاب را به اثري 
پرفروش تبدي��ل كند. فقط واژه ه��ا از آثار چاپي حذف 
نمي شد؛ تصاويري كه در قالب باسمه هاي چوبي به صورت 
انبوه چاپ مي ش��د هم انديش��ه م��ردم را حتي در بين 
بي سوادها شكل مي دادند. چاپ »هنر الهي« ناميده  شد 
و استادان اين فناوري، كه پيش بند مي پوشيدند، نه رداي 

سرپوش دار، به خود مي باليدند.
وقتي مردم بتوانند هرچه دلشان مي خواهد منتشر كنند، 
اين كار را مي كنند. ماشين چاپ كتاب ها را يكدست تر 
و پرشمارتر كرد، اما از طرفي نيز مفهوم حقيقت جهاني 
را در دسترس همگان قرار داد. مسلمًا به چالش كشيدن 
آيين كاتوليك از س��وي مارتين لوتر با دس��تگاه چاپ 
قدرت گرفت. چالش هاي پيشين، مثل عوامل بيماري زا 
در جنگل، سوختش��ان به پايان رسيده بود. ولي ماشين 
چاپ اوضاع را به كلي تغيير داد. لوتر اعاميه ۹۵ماده اي 

مشهورش را در سال ۱۵۱۷ در انظار عمومي نصب كرد؛ 
در عرض س��ه سال، ۳۰۰ هزار نس��خه از آثار چاپي او به 
فروش رفته بود. در اوضاع و احوال رنسانس، اين نوشته ها 
حكِم كليپ هاي امروزي درباره گربه ها را داشت. برخاف 
راهباِن كاتب كه انگيزه شان خدمت به حقيقت واحد بود، 
چاپگران كارآفريناني س��ودجو بودند. آنها هر چيزي را 
كه فروش مي رفت چاپ مي كردند. طولي نكشيد كه در 
كتاب هاي چاپي مي شد همه چيز پيدا كرد: تئوري هاي 
توطئه، طلسم و جادو، دستور آشپزي، هجويه و مطالب 
عاشقانه. مي توانستيد مطالبي در تأييد هرنوع ديدگاهي 
پيدا كنيد. مي توانس��تيد به آس��اني چيزي از خودتان 
بسازيد، حروف چيني كنيد و به چاپ برسانيد، آنگاه مردم 

مي گفتند »من اين را در كتابي خواندم.«
آيزنشتاين بيشتر اين نكته ها را در نوشته هايش توضيح 
داده اس��ت. ولي مهم تر از همه، او مي خواهد بگويد كه 
دنيا ديگر هرگز آن دنياي قبلي نشد. او برايم توضيح داد 
كه ما ديگر متوجه ميزان تأثير ماش��ين چاپ نيستيم، 
چون هيچ راه آساني براي بازيابي حال و هواي محيطي 
»گذشته« نداريم، همانطور كه نمي توانيم يا به سختي 
مي توانيم تصور كنيم زندگي چه ش��كلي بود زماني كه 
فقط زبانه ه��اي پراكنده آتش مي توانس��ت در تاريكي 
شب رخنه كند. در نگاه اول، به نظر مي آيد فرايند چاپ 
صرفًا روش��ي كارآمدتر براي انجام كاري است كه مردم 
به  هرحال انجام مي دادند: ق��راردادن حرف ها و تصاوير 
در دس��ترس ديگران. اما صنعت چاپ ب��راي خودش 
انقاب��ي بود، يا بهتر بگويم: چندي��ن و چند انقاب  كه 
بيشترشان پيش بيني پذير نبودند. تصور كنيد چه حسي 
داشت كه شخصًا مالك كتاب هايي باش��يد و آنها را در 
س��كوت بخوانيد، به جاي آنكه ديگ��ران بلند بخوانند و 
شما بشنويد: هيچ كس نمي دانست در خلوِت خانه خود 
چه كار مي كنيد. نويسندگان و ناشران تاحدي خواهان 
مالكيت بودند، بنابراين مفاهيم نويني مثل حق نشر و 
مالكيت فكري به وجود آمد. با افزايش كتاب ها و س��واد 
مردم صنعت عينك س��ازي پديد آمد، كه آن هم به نوبه 
خود پيشرفت هايي در ساخت عدسي به وجود آورد، كه 
آن هم درنهايت راه را براي اختراع تلسكوپ هموار كرد 
و به اخترشناسي كتاب مقدس پايان داد. ماشين چاپ 

مذهب، علوم طبيعي و سياست را دگرگون كرد، اطاعات 
درست و نادرست و نيز قدرت را بيش از پيش در دسترس 
مردم قرار داد، نوعي فرهنگ سلبريتي خلق كرد كه در 
آن شعرا و اهل جدل براي دستيابي به شهرت به رقابت 
مي پرداختن��د و با آزادكردن قي��د و بندهاي مرجعيت 
قدرت و سلس��له مراتب، گروه هاي جامع��ه را در مقابل 
يكديگر قرار داد. به اين ترتيب وضع موجود به روش هايي 
آزادي بخش اما مرگ بار از هم پاشيد: اگر ماشين چاپ 
تاحدي بابت دموكراسي و جنبش روشنگري شايسته 
ستايش است، تاحدي نيز به  خاطر هرج ومرج و كشتار 
مستحق س��رزنش اس��ت. همانطور كه ادوارد اسنودن 
در كتاب جديدش، ثبت هميشگي مي گويد: »فناوري 

سوگند بقراط نخورده است.« 
مقايسه در حوزه فناوري، كاري است نامطمئن و نيازمند 
استفاده فراوان از عبارت هايي مانند بااين وصف، مسلمًا 
و تاحدي اس��ت و آيزنشتاين هم هميشه از موارد مشابه 
حرف نمي زد. او پيش از دوران فيسبوك و توييتر كتابش 
را نوشت )و با من صحبت كرد(؛ پيش از دوران هكرهاي 
روس��ي ، الكس جونز ]مستندس��از امريكايي[ و بدافزار 
اس��تاكس نت. او به اينترنت هم توجه داشته، اما اعتراف 
مي كند كه وقتي براي نخس��تين ب��ار كتابش را چاپ و 
منتشر كرد، برترين فناوري اي كه توجهش را جلب كرده 
بود، دس��تگاه فتوكپي بود. او از آگهي بازرگاني دستگاه 
زيراكس در اواخر دهه ۱۹۷۰ مي گويد كه در آن از كاتبي 
خسته و درمانده به نام برادر دومينيك مي خواهند از يك 
دست نوشته ۵۰۰ نسخه اي رونويسي كند. او براي رهايي 
دس��ت به دامان دستگاه كپي مي شود. وقتي دومينيك 
خيلي زود با رونوشت هاي كامل برمي گردد، رييسش رو 

به آسمان مي كند و مي گويد »معجزه! معجزه!« 
بااين حال، به س��ختي مي توان در برابر مقايسه مقاومت 
كرد. انديشكده رند كورپوريشن در سال ۱۹۹۸ مقاله اي 
درباره ماشين چاپ و اينترنت منتشر كرد، يعني هنگامي 
كه نس��خه عمومي چيزي ك��ه در آن زم��ان »بزرگراه 
اطاعاتي« ناميده مي ش��د نوپا بود و فقط نزديك به ۲۰ 
ميليون كامپيوتر در سراسر دنيا به آن متصل بود. نويسنده 
مقاله، جيمز ديوئ��ر، در اين مطالعه ب��ه چندين تحول 
اشاره مي كند كه »از پيش داريم مي بينم« -هرزنامه ها، 

ترول ها، ويروس ه��ا و انواع مختلف كاهبرداري )مانند 
پيشنهادهاي نيجريه اي براي پولدارش��دن سريع( - و 
درم��ورد »نيمه تاري��ك« اين پديده هش��دار مي دهد. 
ديوئر در اين ميان تمايزي اساس��ي قائل مي ش��ود بين 
فناوري هايي همچون چاق��و و مايكروفر كه پيامدهاي 
پيش بيني پذيرشان بر پيامدهاي ناخواسته شان مي چربد، 
و فناوري هايي مثل خودرو و تهويه مطبوع كه پيامدهاي 
ناخواسته ش��ان موارد مطلوب را ناچي��ز جلوه مي دهد. 
پيام اصلي مقاله اين بود كه اينترنت كه ابتدا روشي براي 
برقراري ارتباطات نظامي بود، از اين دسته دوم است. آينده 
اين فناوري در استياي پيامدهايي پيش بيني ناپذير و 

كنترل نشدني در خواهد آمد.
نوشته هايي كه مي خواهند بگويند اينترنت چه چيزهايي 
ممكن است براي ما در چنته داش��ته باشد، هزاران بار 
بيشتر از مطالبي اس��ت كه درباره آثار گسترده ماشين 
چاپ نوش��ته اند. همه ما از باورمندان به آرمان شهرها و 
ويران شهرهاي ديجيتال و از پيشگوها و خيال پردازان 
خب��ر داريم. متخصص��ان همواره هش��دار مي دهند. 
برقراركنندگاِن نظم همواره در حال انجام اصاحاتند. 
اما اكنون در مرحله بدفرجامي به سر مي بريم: اينترنت 
همه چيز را تهديد مي كند، از مش��اغل گرفته تا حريم 
خصوصي و اراده آزاد. ما بايد به طورجدي به اين مسائل 
بينديش��يم. مراكز دانشگاهي و انديش��كده ها با رشد 
حبابي ش��ان كار چنداني نمي كنند. رمان هايي مانند 
جزئيات بي نهايت اثر تيم موگان و خواب دوم اثر رابرت 
هري��س تخيل م��ا را برمي انگيزند. ام��ا تجربه اختراع 
گوتنبرگ نش��ان مي دهد كه خيل��ي راحت فراموش 
مي كنيم »پيش بيني ناپذير« واقعاً چقدر پيش بيني ناپذير 
)و بي پايان( است. وقتي صحبت از كساني است كه درباره 
اينترنت دست به پيشگويي مي زنند، بعيد است قضاوت 

تاريخ درموردشان اين باشد: آنها درست مي گفتند.
پس از شنيدن حرف هاي اليزابت آيزنشتاين درمورد دامنه 
گسترده پيامدهاي ناخواسته ماشين چاپ، چه پيامدهاي 
دوران ساز مثبت و چه منفي، حرفي زدم به اين مضمون 
كه »و ۵۰۰ س��ال تمام طول كشيد تا اوضاع آرام شود.« 

اليزابت جواب داد: »اوضاع آرام شده؟«
منبع:ترجمان

مريم   وريج كاظمي| پژوهشگر مسائل ژئوپليتيك، 
مركز بين المللي مطالعات صلح| 

بروز جنگ ها در خاورميانه سنتي موجب تقسيم غير عادالنه 
منابع طبيعي شد و راه را براي ايستايي نامحسوس استعمار 
كهن هموار كرد تا هرازگاهي با شعار برقراري دموكراسي 
در اين مناطق بتواند منافع اقتصادي- سياسي خود را پيش 
ببرند. جالب توجه اينكه اغلب قوميت ها در منطقه نيز با 
همنوايي با اين شعار فرياد استقال و خودمختاري خود را، 
بدون در نظر گرفتن جبر جغرافيايي موجود كه همان فقدان 
ذخاير آبي قابل اتكاء و قرار گيري باالدستي و پايين دستي در 

حوضه هاي آبي مشترك است، سر مي دهند.
اين در حالي است كه تمام منطقه مورد نظر درگير كمبود 
و فشار براي آب است. بي شك هر قوميتي بخواهد خودش 
بر جنبه هاي مختلف حياتي اش نظارت و مراقبت داشته 
باش��د، قابل توجه و مي تواند مقبول باش��د اما اينكه اين 
اس��تقال به قيمت تحت فشار قرار دادن منابع طبيعي و 
اتكاء بر كشورهاي پيراموني به جهت تهيه امكانات اوليه 
رفاهي صورت گيرد، در حقيقت غيرمنطقي است. از اين رو 
با تجزيه و شكل گيري شبه دولت ها با محوريت ويژگي هاي 
قومي، زباني و ديني خاص در داخل واحدهاي سياسي و 
رقابت آنها با كشورهاي پيراموني بر سر آب و نظارت و كنترل 
حوضه هاي آبي مشترك و رودهاي دايمي و احداث سد و 
آب بندها، مي تواند عما استقرار دموكراسي را از بين ببرد 
چراكه الزمه پايداري و ثبات يك كش��ور در رفع نيازهاي 
اوليه س��كنه يعني آب و غذا خاصه مي شود و اگر دولتي 
نتواند اين ملزومات را مرتف��ع كند ناگزير خود را در وادي 
پرآشوب درگيري و جنگ مي يابد. پس استقرار واحدهاي 
سياسي جديدخودمختار برخاسته از دموكراسي مورد نظر 
استعمار بدون در نظر گرفتن بنيادي ترين نياز بشر يعني 
آب چيزي جز وابستگي مجدد به كشورهاي همجوار را در 

پي نخواهد داشت و عما جبر جغرافيايي آرمان استقال 
خواهي قوميت ها را در تنگنا قرار مي دهد. با ازدياد جمعيت؛ 
ذخاير آبي شيرين به عنوان اصلي ترين تضمين كننده بقاي 
كشورها در حال كاهش است، حال اگر منطقه اي در تنگناي 
جغرافيايي به لحاظ كمبود ذخاير آبي قرار داشته باشد بخش 
صنعت و كشاورزي آن با بحران و وابستگي فوق العاده اي 
به مناطق همجوار برخوردار از منابع آب مواجه مي شود. 
موضوع رقابت براي آب كه روز به روز بر اهميت سياسي و 
امنيتي آن افزوده مي شود، تاثيرات مثبت يا منفي مستقيم 
روي روابط بين دولت ها و ملت ه��ا باقي مي گذارد. با اين 
تفاسير اقليم كردس��تان ايران داراي سرچشمه رودهاي 
دايمي است كه با اتخاذ اس��تراتژي مطلوب ميان ايران و 
عراق مي توان ميزان قابل ماحظه اي آب به س��وي عراق 
هدايت كرد كما اينكه در حال حاضر به ش��يوه س��نتي و 

تاريخي بعضي از اين رودها به آن سوي مرز روان هستند 
اين درحالي است كه اقليم كردستان عراق تشنه آب است 
و در صورت اجرايي شدن و حمايت از چنين پروژه هاي كه 
تعريف شده در موضوع هيدروپوليتيك است كه در جهت 
صلح و امنيت مل��ي و افزايش منافع و فرصت ها دو جانبه 
بين كشورهاي مورد مطالعه گام برمي دارد؛ باعث مي شود 
تنش و بحران كنوني كه ريشه در احساسات و هيجانات 
تجزيه طلبانه سرزميني دارد به سمت همكاري هاي موثر 
اقتصادي-تجاري-كشاورزي و حتي صنعتي تغيير موضع 
دهد. الزم به ذكر اس��ت كه هيدروپوليتيك به مطالعه اثر 
تصميم گيري هاي مربوط به آب كه در شكل گيري سياسي 
در روابط ميان دولت ها با يكديگر و مردم و دولت حتي در 
يك كشور دخيل اس��ت مي پردازد. از آنجايي كه در قرن 
بيست و يكم با واكاوي و ريشه يابي روند بحران ها در جهان 

مي توان ردپاي وابستگي غالب كشورها به منابع طبيعي 
براي دسترس��ي راحت تر به آب و غ��ذا و انرژي كه باعث 
رقابت هاي سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك شده و بازتوليد 
آن عدم ثبات و امنيت براي جهان در نظر گرفته مي شود 
را مشاهده كرد؛ بي ترديد حل بحران هاي داخلي و جهاني 
براي كشورها با ميزان تسلط بر مخازن عظيم آبي دايمي 
رابطه مستقيم خواهد داشت كه از رهگذر همكاري در اين 
زمينه عمق استراتژيك خود را تقويت نمايند و اين موضوع 
به حفظ امنيت براي مرزها و وحدت ملي كشورها خواهد 
انجاميد. با توجه به اين موضوع كه از سال هاي گذشته اقليم 
كردستان در عراق؛ تركيه و سوريه خواهان تشكيل كشوري 
مستقل هستند و باعث هزينه اي بسياري براي كشورهاي 
منطقه شده، در صورت اجرايي شدن چنين تصوري كه 
يك كشور محصور در خشكي وابستگي شديد به ذخاير آبي 
كشورهاي همسايه خود دارد مي تواند چنين روياپردازي را 

با چالش مواجه كند. 
حال با توجه به تحقيقات ميدان��ي نگارنده اين مطلب از 
كردس��تان ايران عاقه مندي براي پيوستن به تصورات 
جدايي طلبانه كه بعضا از س��مت اقليم كردستان عراق 
هدايت مي شود ديده نشده و مردمان كردنشين ايران حتي 
در نقطه صفر مرزي بيش از آنكه خواهان استقال خواهي 
باشند معيشت و آس��ايش اقتصادي براي خود را مدنظر 
دارند و تجزيه س��رزميني را عاقه مندي گذشتگان خود 
در سال هاي كه خاورميانه ميان فرانسه و انگليس تقسيم 
شد و ديدگاه قبيله گرايي سرمنشا ظهور كشورها جديد 
ش��د مي دانند. با توجه به اينكه استقال خواهي كردها 
فرصت جديدي را براي استعمارگران نوين ايجاد مي كند 
كه تا تاش هاي را براي برهم زدن همبستگي ميان ساير 
قوميت هاي ساكن در خاورميانه به وجود آورند، فعاليت هاي 
موفقيت آميز در زمينه سياست هاي موثر آبي و پيوند آن با 

ساير تاش هاي تجاري كشور باالدست يعني ايران به نفع 
كشور پايين دست يعني عراق زمينه هرگونه بحران را از بين 
مي برد. در زمان حاضر كه مفهوم دهكده جهاني )استفاده 
از اينترنت، ماهواره، انواع گجت ها و اپليكيش��ن ها( درك 
شده است پرداختن به ايدئولوژي تجزيه طلبي كه ناامني 
و جنگ را تش��ويق مي كند مورد توجه جوانان كرد نسل 
حاضر نيست چراكه آنها خواهان برقراي عدالت در تقسيم 
منابع اقتصادي-تجاري به نفع منطقه خود هستند و بدون 
شك فعال شدن بخش صنعت- كشاورزي با توجه به وفور 
زمين و كشتزارهاي حاصلخيز در دو سوي مرز ايران و عراق 
استراتژي موثري براي همگرايي و پيوستگي كردها بدون 
نياز به تجزيه سرزميني خواهد بود؛ از اين رو راهكارهاي 
زير با توجه به موضوع تاثير هيدروپليتيك در منطقه مورد 

نظر ارايه مي شود: 
تدوين سياست آبي مشخص و برنامه ريزي شده به جهت 
حل مسائل كشاورزي و تشكيل كارگروه هايي توسط دو 
كشور براي حداكثرسازي توليدات كشاورزي، دامي، باغي، 
گلخانه اي و به كارگيري فناوري هاي پيشرفته كشاورزي 
در اين زمينه؛ اختصاص درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي 
اقتصادي به نفع مناطق كردنشين دو كشور براي ارتقاي 
سطح معيشتي مردم و تشكيل بازارهاي مرزي مشترك؛ 
با توجه به زمين هاي حاصلخيز در منطقه كردستان ايران 
كه مهياي ايجاد س��يلو هاي بزرگ براي انبار گندم و جو 
)در حال حاضر تمامي گندم ها از كردستان در انبارهاي 
تهران نگهداري مي ش��وند و ضمن تبديل به مشتقات 
مربوطه مجددا به كردس��تان ارسال مي شود( هستند، 
مي توان بخش صنعت و تجارت در خصوص اين محصول 
استراتژيك را در كردستان فعال و عايق مشترك را در 
جهت ايجاد سازمان اقتصادي-تجاري مختص مناطق 

كردنشين دو كشور برپا كرد.
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ابتالي صنعت گردشگري 
به كرونا ويروس 

شيوا آبشناس| اسپوتنيك| 
صنعت گردشگري جهان به اثرات كرونا ويروس 
مبتا ش��د؛ ايران ه��م در ۱۰ ماهه گذش��ته 
امس��ال با حدود ۷ ميليون گردش��گر ورودي 
رشد چشمگيري را نس��بت به همين زمان در 
سال گذشته داشته است. خانم پويا محموديان 
معاون صنايع دس��تي وزارت ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي درباره س��ي و 
سومين دوره نمايشگاه ملي صنايع دستي كه 
در تهران برگزار مي شود به خبرنگار اسپوتنيك 
در تهران گفت: ما اميدواريم بتوانيم در پايان هر 
فصل يك نمايشگاه صنايع دستي در پايتخت 
به عنوان مركز استقبال از صنايع دستي كشور 
برگزار كنيم امسال دو نمايشگاه صنايع دستي 
و گردشگري با هم برگزار مي شود و در هر غرفه 
مي توان صنايع دس��تي، صنعت گردشگري و 
ميراث فرهنگي هر ش��هر و استان كشور ايران 
را مش��اهده كرد كه قطعا بازخ��ورد خوبي را 
براي بازديد كنندگان خواهد داشت و به رونق 
صنايع دستي كشور كمك خوبي خواهد شد. 
ولي تيموري معاون گردش��گري وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز وضعيت 
گردشگري ايران در سال گذشته و همچنين پس 
از اتفاقات پيش آمده در ايران را اينگونه توصيف 
كرد: س��ازمان جهاني گردش��گري براي پايان 
س��ال ۲۰۱۹ آماري را اعام كرد كه در آن رقم 
گردشگران در كل جهان ۱.۵ ميليارد گردشگر 
بود و ما شاهد رشد ۳.۸ درصدي نسبت به سال 
گذشته بوديم؛ كش��ور جمهوري اسامي ايران 
هم در ۱۰ ماهه گذشته امسال با حدود ۷ ميليون 
گردشگر ورودي رشد چش��مگيري را نسبت به 
همين زمان در س��ال گذشته داشته است. البته 
با اتفاقي كه ب��راي هواپيماي اوكرايني رخ داد 
تعداد زي��ادي از گردش��گران اروپايي را براي 
س��ال نوي ميادي از دس��ت داديم همچنين 
س��ال نوي چيني هم با ويروس كرونا توام شد 
كه اين موضوع هم باعث شد تا تعداد زيادي از 
گردشگران چيني كه هر ساله در اين زمان به 
كشور سفر مي كنند و ما براي آنها برنامه ريزي 
كرده بوديم را هم از دست داديم. وي در رابطه 
ب��ا س��يزدهمين دوره نمايش��گاه بين المللي 
گردشگري كه امسال با همراهي نمايشگاه ملي 
صنايع دستي در تهران برگزار مي گردد افزود: 
وقتي صحبت از گردش��گري ايران مي شود ما 
همچنان به عنوان يك مقصد فرهنگي شناخته 
مي ش��ويم و اين موضوع نشان دهنده ضرورت 
تعامل گردش��گري، صنايع دس��تي و ميراث 
فرهنگي اس��ت؛ وزير وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي نيز با مطرح كردن 
اين موضوع در س��ازمان جهاني گردش��گري 
طرحي را مبن��ي بر هم افزايي گردش��گري و 
صنايع دس��تي ارايه دادند و م��ا براي اولين بار 
در س��ازمان جهاني گردش��گري قرار اس��ت 
گردشگري توام با صنايع دستي را عرضه كنيم 
و اين موضوع اتفاق مهمي براي ايران اس��ت. 
معاون گردش��گري وزارت مي��راث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي درباره شرايط 
گردش��گران ورودي به ايران و ش��ركت هاي 
مجري طرح ها و تور گردشگري پس از اتفاقات 
يك ماهه اخير به خبرنگار اسپوتنيك در تهران 
گفت: اتفاقات تلخ��ي رخ داد و اجتناب ناپذير 
بود، در بس��ياري از كش��ور ها اين اتفاقات رخ 
مي دهد، در اكثر كش��ور ها يكي از اين اتفاقات 
در هر ۱۰ سال رخ مي دهد اما متاسفانه در ايران 
اين اتفاقات با حجم زياد در مدت كوتاه رخ داد؛ 
از تحريم ها و تهديدات ترامپ، س��يل، زلزله و 
تهديدات مربوط به سفر به ايران از سوي امريكا 
گرفته تا ويروس كرون��ا، برخي از اين اتفاقات 
يك اپيدمي جهاني اس��ت مانند كرونا، ما هم 
پيش بيني هايي را انجام داديم و بس��ته هايي 
را تحت عنوان بس��ته حمايتي ارايه داديم كه 
عموما مالي نيست و مساعدت هاي ديگر است 
كه قرار است به شركت ها و نهاد هاي خسارت 
ديده از اين ش��رايط داده ش��ود. ولي تيموري 
درباره ش��يوع كرونا و تاثير آن بر گردش��گري 
بيان كرد: ما بر اس��اس تعهدي ك��ه داريم اگر 
گردشگري از فيلتر وزارت بهداشت عبور كند ما 
وظيفه داريم كه خدمات ارايه دهيم چه چيني 
چه تبعه كشور هاي ديگر، بنابر اين پس از ورود 
گردش��گر ارايه خدمات وظيفه ما است، البته 
كه تعداد تور ها و رزرو ه��اي ما پس از اتفاقات 
اخير به ش��دت كاهش پيدا كرده و چشمگير 
ب��وده اما اين آم��ار به معناي كنس��لي قطعي 
نيس��ت و اين تور ها در زمان هاي مناس��ب تر 
برگزار مي ش��ود. ما برنامه هاي زيادي را براي 
گردشگران ورودي چيني در سال جاري انجام 
داده بوديم رايزن هاي فرهنگي ما و همچنين 
وزارت خارجه اقدامات وس��يعي از جمله لغو 
روادي��د براي توريس��ت هاي چين��ي را انجام 
دادند تا امس��ال بتوانيم شاهد رشد چشمگير 
گردش��گران اين كش��ور در ايران باشيم كه با 
پيدايش كرونا ويروس مقداري پيش بيني هاي 
ما براي اين بازه خاص كه عيد چين و تعطيات 
آنها است دچار اختال شد البته كه اين مقدار 
كماكان مي تواند رشد داشته باشد و با برطرف 
ش��دن خطر كرونا ويروس قطعا ش��اهد رشد 
چشمگير گردشگران چيني خواهيم بود. وي 
در پايان اف��زود: قطعا كرونا وي��روس، حادثه 
هواپيماي اوكرايني و ديگ��ر موضوعات روي 
صنعت گردشگري ما تاثير گذاشت و نمي توان 
منكر آن شد اما حتما ما با مرور زمان مي توانيم 
اي��ن موضوعات را پش��ت س��ر بگذاريم و امن 
ب��ودن ايران از هر جهت ب��ه عنوان يك مقصد 

گردشگري را به جهان نشان دهيم.
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لغو معافيت مالياتي بخش فرهنگي و كشاورزي 
روز گذش��ته متن پيش نويس اليح��ه اصالح قانون 
ماليات هاي مستقيم منتشر ش��د. بررسي جزييات 
پيش نويس اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم 
نشان مي دهد ماليات ش��ركت ها از 25 درصد به 10 
درصد كاه��ش خواهد ياف��ت و از خانه هاي باالي 5 
ميليارد تومان و خودروهاي باالي 500 ميليون تومان 
ماليات اخذ مي شود.همچنين طبق پيش نويس اليحه 
اصالح قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد فعاليت  هاي 
فرهنگي و هنري باالي 100 ميليون تومان مشمول 
مالي��ات مي ش��ود. از س��وي ديگر درآمد مش��مول 
ماليات ساالنه اشخاص حاصل از فعاليت هاي بخش 
كشاورزي شامل تمامي زيربخش ها تا 600 ميليون 
ريال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول 5 تا 

7 اين باب مشمول ماليات است.
به گزار ش »تعادل«، روز گذش��ته متن پيش نويس 
اليحه اصالح قانون ماليات هاي مس��تقيم كه اوايل 
بهمن ماه س��ال جاري از سوي وزارت امور اقتصادي 
و دارايي به دولت با 3 محور عمده تقديم دولت ش��د 
منتشر شد. آن گونه كه سازمان امور مالياتي تشريح 
كرده است، اين اليحه بر سه محور طراحي شده است. 
محور اول آن س��اماندهي معافيت ها و مش��وق هاي 
مالياتي است. به اين ترتيب كه در راستاي حمايت از 
بخش هاي توليدي، سرمايه گذاري در نهايت منجر 
به محدود شدن فرار مالياتي و افزايش نسبت ماليات 
به تولي��د ناخالص داخلي س��ود،  معافيت هاي مازاد 
از بين خواه��د رفت و مش��وق هاي مالياتي افزايش 

خواهد يافت.
همچنين محور دوم اجراي سيستم مالياتي بر مجموع 
درآمد اشخاص حقيقي اس��ت. در حال حاضر طبق 
قانون ماليات هاي مستقيم ماليات بر درآمد اشخاص 
حقيقي به صورت منبع محور و پايه هاي جدا تعريف 
شده اس��ت كه با توجه به ويژگي هاي آن سيستمي 
پيچيده، ناكارآمد از حيث بهبود توزيع درآمد اس��ت 
و هزينه وصول ماليات را                                             باال ب��رده و با توجه به آنكه 
اطالعات موديان به نحوي كارآمد گردآوري نمي شود 
زمينه ف��رار و اجتناب ماليات��ي را                                             فراهم مي كرد. در 
پيش نويس مطابق با الگوي جهاني و با تغيير سيستم 
ماليات س��تاني از روش منبع محور به شخص محور 

ارتقا پيدا كرده تا بتواند در نهايت مانع از فرار و بهبود 
توزيع درآمدي شود.

همچنين محور سوم برقراري ماليات بر دارايي است. 
)شامل ماليات بر عايدي امالك، ماليات ساالنه امالك 
و ماليات س��االنه خودرو(. يك��ي از چالش هاي نظام 
ماليات��ي فعلي ناكارآمدي در مقابل��ه با فعاليت هاي 
س��وداگرانه مخرب در بازار دارايي ها به جهت فقدان 
پايه ماليات بر عايدي سرمايه است كه مي تواند بازار 
دارايي هاي سرمايه اي نظير امالك را                                             با تقاضاي كاذب 
و ش��وك قيمت روبرو كند از اي��ن رو وضع ماليات بر 
عايدي امالك به عنوان يكي از پايه هاي مالياتي جديد 

مورد توجه است.
همچنين با هدف توزيع ثروت وضع ماليات س��االنه 
امالك مسكوني )گران قيمت( و ماليات ساالنه خودرو 
)لوكس( در پيش نويس مذكور پيشنهاد شده است. 
اين نوع ماليات ش��امل مالكان امالكي مي ش��ود كه 
مجموع ارزش امالك متعلق به آنها بيش از 50 ميليارد 
ريال باشد. در اليحه پيشنهادي مالكان خودروهاي 
ش��خصي كه مجموع ارزش خودروهاي آنان بيش از 
5 ميليارد ريال اس��ت با نرخ هاي تصاعدي مشمول 

ماليات شده اند.
عالوه بر محورهاي سه گانه در راستاي بهبود فضاي 
كسب و كار ماليات حق تمبر لغو و با توجه به تغييرات 
مذكور به ويژه در راس��تاي اج��راي ماليات بر درآمد 
اشخاص نرخ ماليات به شركت ها از 25 درصد به 10 
درصد كاهش و در مقابل آن ماليات بر س��ود سهام و 

سهم الشركه وضع شده است.
براساس پيش نويس اليحه اصالح قانون ماليات هاي 
مس��تقيم، درآمد مشمول ماليات س��االنه اشخاص 
حاصل از فعاليت هاي بخش كشاورزي شامل تمامي 
زيربخش ها تا 600 ميليون ريال به نرخ صفر و مازاد 
آن طب��ق مقررات فص��ول 5 تا 7 اين باب مش��مول 

ماليات است.

 درآمد باالي 60 ميليون تومان كشاورزان 
مشمول ماليات مي شود

همچني��ن در پيش نوي��س اليح��ه اص��الح قانون 
ماليات هاي مستقيم معافيت هاي بخش كشاورزي، 

اصالح ش��د. طبق اين پيش��نهاد درآمد مش��مول 
ماليات ساالنه اشخاص حاصل از فعاليت هاي بخش 
كشاورزي ش��امل كليه زيربخش ها تا 600 ميليون 
ريال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول 5 تا 7 
اين باب مشمول ماليات است.طبق تبصره موجود آن، 
درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين 
ماده با اعمال ضرايب مربوط به هر يك از فعاليت هاي 

بخش كشاورزي تعيين مي شود.
گفتني اس��ت طبق فصل دوم م��اده 81 مربوط به 
ماليات بر درآمد كشاورزي آمده است درآمد حاصل 
از كليه فعاليت هاي كشاورزي، دامپروري،  دامداري، 
پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي 
و ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگل ها، 

باغات، اشجار از هر قبيل و نخيالت از پرداخت ماليات 
معاف هس��تند.همچنين از ديگر نكات پيش نويس 
اليحه اصالح قانون ماليات هاي مس��تقيم اين است 
كه وضعيت فعاليت هاي فرهنگ��ي و هنري به ويژه 

سلبريتي ها مشخص شد.
در جزييات اي��ن اليحه آمده اس��ت: درآمد ابرازي 
حاصل از فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني، 
فرهنگي و هنري كه به موجب وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي انجام مي شوند، تا سقف يك ميليارد ريال در 
هر س��ال از پرداخت ماليات معاف هستند. اين بند 
جايگزين متن بند »ل« ماده 139 قانون ماليات هاي 
مس��تقيم مي ش��ود.  در بند »ل« ماده 139 قانون 
ماليات هاي مس��تقيم كه در خصوص معافيت هاي 

مالياتي است ذكر شده بود: فعاليت هاي انتشاراتي و 
مطبوعاتي و قرآن��ي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي و دستگاه هاي ذيربط، فرهنگي و هنري 
كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 

انجام مي شوند از پرداخت ماليات معاف هستند.
گفتني است كه پيش تر در متن اليحه بودجه سال 
99 از سوي س��ازمان برنامه و بودجه موضوع حذف 
برخ��ي معافيت هاي ماليات��ي از جمله فعاليت هاي 
فرهنگي، هنري به ويژه س��لبريتي ها پيشنهاد شده 
بود كه از سوي نوبخت و دولت همه بندها ي مربوطه 
حذف ش��د. كارشناس��ان پيش بين��ي مي كنند كه 
از اين محل 18 ت��ا 25 هزار ميلي��ارد تومان درآمد 

وصول شود.

بايدبرايگواهينامههايمهارت،ارزشاجتماعيواداريايجادكنيم
رييس سازمان فني حرفه اي كشور گفت: بايد ارزش 
گواهينامه ه��اي مهارت بيش��تر از دانش��نامه هاي 
دانشگاهي باشد و براي گواهينامه هاي مهارت، ارزش 

اجتماعي و اداري ايجاد كنيم.
علي اوس��ط هاشمي در س��فر به كرمانشاه و بازديد 
يكي از مراكز فني و حرفه اي در اين اس��تان با اشاره 
به اهمي��ت آموزش هاي فن��ي حرف��ه اي در ايجاد 
اش��تغال گفت: باي��د ارزش گواهينامه هاي مهارت 
بيش��تر از دانش نامه هاي دانش��گاهي باشد و براي 
گواهينامه هاي مه��ارت ارزش اجتماع��ي و اداري 

ايجاد كنيم.
به گفته هاشمي، امروزه بس��ياري از مهارت آموزان 
م��ا دانش آموخته گان دانش��گاه ها هس��تند؛ لذا با 
اينكه تمام توج��ه خانواده ها رفتن فرزندانش��ان به 
دانشگاه اس��ت بايد اين س��وال را پرس��يد كه وزن 

اجتماعي مهارت در نگاه خانواده ها چگونه است؟وي 
افزود: بايد اذعان كرد كه آموزش كيفي نداش��ته ايم 
 كه منج��ر به تربي��ت انس��ان قدرتمند ش��ود؛ لذا 
ن��گاه خانواده ها به ج��اي دنبال��ه روي آرمان هاي 
خودشان بايد به سمت پرورش استعداد فرزندانشان 

تغيير كند.
هاشمي بازسازي نقش فني و حرفه اي در جامعه براي 
برون رفت از ش��رايط فعلي را يك ضرورت دانست و 
گفت: سيس��تم فعلي منجر به باال رفتن نقدينگي و 

توليد بيكاران بدون مهارت مي شود.
آن گونه كه رييس سازمان فني حرفه اي كشور خبر 
داد رايزني هاي��ي براي گنجان��دن مهارت هاي فني 
حرف��ه اي در مقاطع اول و دوم متوس��طه در جريان 
اس��ت تا هيچ دانش آموزي بدون مهارت دبيرستان 

را ترك نكند.

هاش��مي با تاكيد بر ارتق��اي اس��تانداردهاي فني 
حرفه اي گف��ت: در حال تدوين 2 هزار اس��تاندارد 
جديد براي آموزش هاي فني حرفه اي هستيم كه به 
پنج هزار استانداردي كه از اول انقالب تاكنون وجود 
داشته است اضافه بشود و اين استانداردهاي جديد 

منطبق با نياز زمان است.
وي با تاكيد بر خلق اشتغال بر پايه مهارت بيان كرد: 
به همين منظور شوراي مهارت در كشور پايه گذاري 

شده است.
هاش��مي با اشاره به وجود هفت اس��تان ساحلي در 
كش��ور گفت: وجود س��احل در هر كشوري مخزن 
 ثروت است؛ در نتيجه با اينكه نصف جمعيت ما بايد 
ساحل نش��ين مي بودند اما به س��مت مركز رفته اند 
نتيجه اش هم اين بوده كه ب��راي اصفهان بدون آب 

صنعت فوالد ايجاد شده است.

وي تاكيد كرد: س��ند راهبردي مهارت هاي استان 
بايد منطبق بر آمايش هاي س��رزميني در ش��وراي 
مهارت هر استان به تصويب برسد و مطابق با اين سند 

مطالبه گري انجام بشود.
 رييس س��ازمان فن��ي حرف��ه اي كش��ور در ادامه 
تمركز زدايي از سازمان مركزي فني حرفه اي و دادن 
اختيار به استان ها از برنامه هاي در دست اقدام عنوان 
كرد و افزود: نرخ بيكاري در اس��تان باالس��ت و اين 
استان جزو اولين تا سومين استان بيكار كشور است 
دليلش هم ضعيف بودن پايه هاي مهارتي در استان 
است.هاشمي اعالم كرد: اس��تان كرمانشاه پايلوت 
كمك به كاهش نرخ بيكاري از طريق مهارت آموزي 
مي شود و به اين منظور دپارتمان هاي آموزشي به اين 
استان واگذار مي ش��ود كه بتواند پوشش منطقه اي 

براي ساير استان هاي اطراف داشته باشد.

وي از راه اندازي دپارتمان پوشاك، طراحي و الگوها 
با هدف برندسازي پوشاك اقوام ايراني در كرمانشاه 

خبر داد.
به گفته هاش��مي، اگر امروز قاچاق البسه و پوشاك 
در كشور داريم به اين دليل است كه هنوز به مرحله 
استانداردسازي اين بخش نرفته ايم در حالي كه هنر 
و مهارت نزد ماس��ت و نمونه اش هم اين است كه به 
هر موزه اي كه سر بزنيد نشاني از مهارت ايراني را در 
آنجا مي بينيد.رييس س��ازمان فني حرفه اي كشور 
در ادامه بيان كرد: ساختار فني حرفه اي ايراد جدي 
دارد چرا كه در تصويب بودجه نگاه اداري به سازمان 
مي شود در حالي كه فني حرفه اي يك ارگان آموزشي 
است؛ لذا به دنبال تغيير رس��ته سازمان از اداري به 
آموزشي هس��تيم چرا كه هويت ما به نقش آفريني 

مربيان ماست.

الزامقانونيوكالبراينصبكارتخوان
 معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي در نامه اي 
به كانون وكالي دادگستري از الزام قانوني وكال براي 
نصب كارتخوان و اتصال آن به سامانه سازمان مالياتي 

خبر داد.
به گزارش »تعادل« در راستاي شفافيت فعاليت هاي 
اقتصادي و مالياتي و برقراري عدالت ميان اقشار جامعه، 
 وكال نيز پس از پزشكان و برخي صنوف بازار مشمول 
نصب سامانه فروش يا همان دستگاه كارتخوان و اتصال 

آن به سامانه مالياتي شدند.
در اين راستا معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي 

در نامه اي به كانون وكالي دادگستري از الزام قانوني 
وكال براي نصب كارتخوان و اتصال آن به سامانه سازمان 

مالياتي خبر داد.
در اي��ن نامه آمده اس��ت: در پاس��خ به نامه ش��ماره 
9899800782 م��ورخ 1398/10/15 ب��ه اط��الع 
مي رساند در راستاي اجراي بند )3( آيين نامه اجرايي 
تبصره )2( ماده )169( قانون ماليات هاي مس��تقيم 
مص��وب 1397/12/18 ب��ه منظور تهيه فهرس��ت 
مشمولين نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق 
فروش از آقاي شهبازي نيا رييس محترم كانون وكالي 

دادگستري ايران يا نماينده تام االختيار ايشان دعوت 
به عمل آمد تا در جلس��ه بررسي فهرست مشمولين 
شركت نماينده اين جلس��ه مورخ 1398/06/10 در 
ساعت 9:30 با حضور آقاي نوروزي نماينده تام االختيار 
اتحاديه كانون وكالي دادگستري ايران تشكيل گرديد 
و مقرر ش��د حرفه وكيل )وكال( به فهرس��ت مشاغل 
مشمولين نصب س��امانه فروش )دستگاه كارتخوان( 
اضافه و فراخوان ش��ود. صورتجلسه مربوطه طي نامه 
شماره 268/14529/ص مورخ 22/08/1398 توسط 
دفتر تنظيم مقررات و نظارت بر برون سپاري تنظيم و 

به آن كانون ارسال گرديد. بنابراين سازمان به تكليف 
خ��ود در حكم تبصره )1( م��اده )3( آيين نامه مذكور 

عمل نموده است. 
متعاقبًا در تاريخ 1398/06/28 آگهي فراخوان نصب 
و استفاده از سامانه صندوق فروش توسط )15( گروه 
از صنوف و ِحرف مختلف در روزنامه رس��مي كش��ور 
و روزنامه هاي كثيراالنتش��ار توس��ط س��ازمان امور 
مالياتي كشور اعالم و منتشر گرديد. اين فراخوان در 
راستاي آيين نامه اجرايي تبصره )2( ماده )169( قانون 
ماليات هاي مستقيم بوده است و با توجه به حكم ماده 

)29( قانون »پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان«، 
آيين نامه مذكور تا انقضاء مواعيد ذكرشده در ماده )3( 
اين قانون پابرجا و اجرايي مي باشد. بنابراين حكم تبصره 
ذيل ماده )2( قانون »پايانه هاي فروشگاهي و سامانه 
موديان« براي وكال در اين زمان موضوعيت نداشته و 
فراخوان منتشره كامال قانوني و بر اساس مقررات كشور 
اس��ت، انتظار مي رود وكالي محترم نسبت به انجام 
تكاليف خود برابر مقررات موضوعه آيين نامه اجرايي 
تبصره )2( ماده )169( قانون ماليات هاي مس��تقيم 

مصوب 1397/12/18 اقدام نمايند.

عدد سبد معيشتي كارگران  هفته آينده نهايي مي شود
نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه 
هفته آينده عدد سبد معيشتي نهايي و اعالم خواهد شد 
گفت: در جلسه گذشته، بحث مزد منطقي اي بررسي و 
مطرح شد، اين موضوع بنابر داليل كارشناسي رد شد.

علي خدايي، نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، 
درباره جلس��ه ش��وراي عالي كار گفت: با اش��اره به 
اينكه هفته آينده عدد س��بد معيشت نهايي و اعالم 
خواهد ش��د گفت: در جلس��ه گذش��ته، بحث مزد 
منطقي اي بررسي و مطرح شد، اين موضوع بنابر داليل 

كارشناسي رد شد.
 وي ادامه داد: اينكه بخواهيم تمام مشكالت كارگران 
را به بحث دستمزد ارتباط دهيم درست نيست، آدرس 
اشتباه دادن اس��ت، افرادي كه خود را نماينده كارگر 
معرفي مي كنند و خود را دلسوز كارگر مي دانند، كارگر 
نيستند بلكه كارفرما هستند .بنابر اين نمي توانند خود 
را دلسوزتر از نماينده كارگري بدانندكه با رأي كارگران 

انتخاب شده است.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: بعضي از 
آقايان كاسه داغ تر از آش هستند، افكار خود را طوري 
به جامعه القا مي كنند ك��ه انگار نمايندگان كارگران 
مخالف مناف��ع جامعه كارگران و آنه��ا موافق منافع 
كارگران هس��تند. بارها با آنها جلساتي را داشته ايم و 
بحث هايي را كرده ايم. ه��دف اصلي آنها حذف چتر 

حمايتي قانون كار است. افرادي كه تحت عنوان خيريه 
نذر اش��تغال فعاليت مي كنند در ابت��دا خواهان مزد 
توافقي و در حال حاضر به دنبال مزد منطقه اي است. 
هدف اصلي اين خيريه كاهش دس��تمزد در روستاها 
اس��ت. تمام مس��تنداتي كه درباره مقاوله نامه هاي 
بين المللي مي گويند به طور كامل غلط و اشتباه است. 
به هيچ عنوان اين مقاوله نامه ها وجود ندارد و بارها ثابت 
شده است. هدف اصلي اين خيريه استفاده از نياز مردم 

و نيروي كار است. استثمار هدف اصلي در خيريه نذر 
اشتغال است.

خدايي ب��ا بيان اينكه تع��داد زي��ادي از كارگران در 
كارگاه هاي پوش��اك با حداقل ه��اي حقوق فعاليت 
مي كنند بيان كرد: از مشكالتي كه وجود دارد و بايد 
آن را حل كنيم سوءاس��تفاده مي كنند. نظارت بايد 
بسيار قوي باشد كه حق كارگران احجاف نشود. عده اي 
مي خواهند از اين ضعف و درد كارگران سواس��تفاده 

 كنن��د و كل قانون را عوض كنن��د. وي بيان كرد: اين 
خام انديشي است كه تصور كنيم اگر در روستا دستمزد 
را پايين ت��ر در نظر بگيريم صنايع به آن س��مت كوچ 
مي كنند. اتفاقا اين برعكس مي شود. يك كيك اقتصاد 
وجود دارد كه در آن ميزان فروش، خريد، توليد، بازار، 
قدرت خريد مردم است. اگر متوليان اين طرح اعتقاد 
دارند كه با طرح خيريه نذر اشتغال، شغل جديد ايجاد 
مي شود اين امر غير ممكن است، نهايتا اشتغال موجود 
حفظ مي ش��ود. بيكاري از عوامل ديگ��ري به غير از 
دستمزد نشأت مي گيرد. نعل وارونه مي كنند، روستاها 
نيازمند حمايت بيشتر هستند بايد از آنها حمايت شود. 
نگاه به مردم در مسائل مختلف نبايد صرفٌا اقتصادي 
باشد. اينها به اين نگاه مي كنند كه اگر اين محصول را 
پايين تر تمام شود محصول بيشتري توليد مي كنيم.

در حالي كه توجه ندارند با دستمزد پايين چه باليي بر 
سر زندگي كارگران مي آيد.

 خدايي درباره سهم دستمزد در قيمت تمام شده كاال 
گفت: محاسباتي كه در رديف پر هزينه ترين صنايع 
صورت گرفته اس��ت، عدد 11 درصد اس��ت. چيزي 
كه روي كاغذ مي توان آن را ثابت كرد عدد 11درصد 
است. اگر سهم دستمزد در روستاها نسبت به شهرها 
كمتر هم باشد، به صفر درصد كه نمي رسد. نهايتًا شهر 
11درصد و روستا 7درصد است. هر يك درصد از سهم 
دستمزد در قيمت تمام ش��ده تحول عظيمي ايجاد 

مي كند و مي تواند منجر به مهاجرت معكوس ش��ود. 
يعني اگر افرادي كه طرح دس��تمزد منطقي را دارند 
معتقد هستند كه با اين طرح كوچ به سمت روستاها 
افزايش مي ياب��د، اما برعكس مي ش��ود و كارگران از 
شهرهايي كه دستمزد پايين دارند به سمت شهرهايي 
مي روند كه دستمزد بيشتر است.به عبارت بهتر هدف 

نهايي كارگران حذف حداقل دستمزد است. 
 وي ادام��ه داد: س��وال ما از افرادي كه ب��ه دنبال مزد 
منطقه اي هس��تند اين اس��ت كه جامعه هدف شما 
كجاست؟قصد خدمت به چه كسي را داريد؟ ايرادهايي 
ك��ه آنها به قان��ون كار گرفتند بهانه گي��ري بود. مزد 
منطقه اي زمان��ي مي تواند تحت كارشناس��ي مورد 
بررس��ي قرار گيرد كه كش��ور به يك ثبات اقتصادي 
رسيده باشد، مي توانيم مش��وق هايي را براي مناطق 
محروم در نظر بگيريم. اين مشوق ها حدود 10درصد 
مي تواند در حوزه دستمزد باشد، در حال حاضر سهم 
دستمزد با سهم ماليات بر ارزش افزوده برابري مي كند، 
چرا اين آقايان به دنبال حذف ماليات بر ارزش افزوده 

نمي روند؟
خدايي گفت: متأسفانه تجربه حذف حداقل دستمزد 
در كارگاه هاي قاليبافي را داريم. در حال حاضر مشاهده 
مي كنيم كه اكثرقاليبافان با حقوقي كمتر از حداقل كار 
مي كنند. اين مساله از اينجا ناشي مي شود كه حداقل 

دستمزد در كارگاه هاي قاليبافي ضرورت ندارد.
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مجازات در انتظار حسابرسان 
و حسابداران متخلف مالياتي

دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي 
كش��ور تاكيد كرد: در صورتي كه حس��ابداران، 
حسابرسان و موسسات حسابرسي در ارتكاب جرم 
مالياتي همكاري كنند يا تخلفات صورت گرفته 
را گزارش نكنند، به حداقل مجازات مباشر جرم 

محكوم مي شوند.
عباس به��زاد در مكاتبه با ريي��س هيات مديره 
جامعه حسابداران رسمي عنوان كرد كه به استناد 
ماده 14 قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله 
با فساد، حسابرسان و حسابداران بايد در حيطه 
وظايف خود در صورت مش��اهده هر گونه فساد 
موضوع قانون مزبور، مراتب را به مرجع نظارتي يا 

قضايي ذيصالح اعالم كنند.
وي با تاكيد بر لزوم گزارش م��وارد عدم رعايت 
مقررات و جرايم مالياتي من��درج در ماده 274 
قانون ماليات هاي مس��تقيم، خواس��تار اعمال 
نظارت هاي كافي، موثر و اطالع رساني موثر مفاد 
اين م��اده قانوني به اعضاي جامعه حس��ابداران 
رسمي ش��ده اس��ت.طبق اعالم س��ازمان امور 
مالياتي، دادس��تان انتظامي مالياتي س��ازمان 
امور مالياتي كشور در پايان خاطرنشان كرد: در 
صورت تخطي و عدم گ��زارش تخلفات صورت 
گرفته موضوع بندهاي هفت گانه ماده 274 قانون 
ماليات هاي مستقيم، اقدامات قانوني از سوي اين 

دادستاني معمول خواهد شد.

 بروكراسي هاي پيچيده 
به زيان طرح هاي اشتغال است

مدير پروژه س��رمايه گذاري اش��تغال فراگير و 
روس��تايي از پرداخت بيش از 13 ه��زار و 800 
ميليارد تومان تسهيالت به طرح اشتغال روستايي 
خبر داد و گفت: بروكراسي هاي پيچيده و طوالني 
شدن استعالم ها به زيان طرح هاي اشتغال است.

رامين اسدي در گفت وگو با ايسنا، درباره ميزان 
پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي اظهار كرد: 
هر س��ال مبلغي از اعتبار 1.5 ميلي��ارد دالري 
صندوق توسعه ملي به ما تخصيص داده مي شود 
كه مع��ادل ريال��ي آن را هم بانك ه��اي عامل 
مي پردازند. اين منابع به طور مرحله به مرحله داده 
مي شود و ما بايد پيشرفت فيزيكي داشته باشيم تا 

اعتبار مرحله بعد پرداخت شود.
وي ادامه داد: تا بهمن ماه امسال بيش از 13 هزار 
و 380 ميليارد تومان تسهيالت از طرف بانك هاي 
عامل به طرح اش��تغال روستايي تخصيص داده 
ش��ده و ما از اين ميزان 10 هزار و 900 ميليارد 
تومان را پرداخت كرديم و هنوز 25 درصد سهم 

مابقي مانده كه بايد تخصيص داده شود.
مدير پروژه س��رمايه گذاري اش��تغال فراگير و 
روس��تايي گفت: مابقي اعتبار 13 هزار ميليارد 
توماني را تا آخر سال پوش��ش مي دهيم و براي 
مرحله پنجم منتظر ابالغ اعتبار هس��تيم تا به 
كساني كه در انتظار تسهيالت هستند، پرداخت 

كنيم.
اسدي افزود: طرحي كه براي دريافت تسهيالت به 
بانك مي رود، مجوزهاي آن بايد توسط بانك آماده 
شود؛ در ادامه بانك وثيقه مي گيرد و دفترخانه كار 
را انجام مي دهد و همه اين چرخه و بروكراسي ها 
بايد طي شود؛ لذا متقاضياني كه اعالم آمادگي 
مي كنند اگر آش��نا به اين فرايند كاري باش��ند 

مي توانند سريع تر وام را دريافت كنند.
وي بروكراس��ي هاي پيچيده و طوالني ش��دن 
اس��تعالم ها را يكي از مش��كالت موجود عنوان 
كرد و گفت: هرقدر كه استعالم ها كمتر شود و در 
قالب يك پنجره واحد يا درگاه يا سامانه  اين كار 
صورت گيرد، بسياري از مشكالت و موانع موجود 

برطرف مي شود.
اسدي افزود: بيشترين تلفات طرح زماني است كه 
طرح تا مصوب شود و مجوز بگيرد و به بانك برود، 
درگير يك پروسه طوالني مي شود و از اين حيث 
پيامدهايي دارد؛ چرا كه ممكن است به دليل وقفه 
يا طوالني شدن اين فرايند، هزينه ها افزايش يابد 

و طرح از توجيه بيفتد. 

چيزي كه سوييس راه اندازي 
كرد »كانال مالي« نيست

معاون وزير اقتصاد گفت: چيزي كه س��وييس 
راه اندازي كرد را نمي توان كانال مالي ناميد و فقط 
يك پارت مالي 2.5 ميليون دالري براي انتقال كاال 

از سوييس به ايران است.
محمدعلي دهقان دهن��وي در گفت وگويي در 
پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود ممكن است 
كانال مالي سوييس خطرناك باشد و از اين طريق 
تحريم كنن��دگان متوجه ميزان نياز ما ش��وند، 
اظهار كرد: من اطالع��ات زيادي ندارم؛ اما آنچه 
كه شنيده ام اين اس��ت كه كانال مالي سوييس 
در ح��د 2.5 ميليون دالر اس��ت اصاًل چيزي به 
عن��وان كانال مالي نمي توان ب��ه آن گفت. فقط 
يك پارت مال��ي 2.5 ميليون دالري براي انتقال 
كاال از سوييس به ايران است. بنابراين هيچ يك 
مواردي كه مي گوييد در مورد اين مساله، محلي 

از اعراب نيست.
معاون وزير اقتص��اد افزود: كان��ال مالي به اين 
معناست كه كانال مستمري وجود داشته باشد 
و از آنجا بتوان اقالم مختلف��ي را خريداري كرد 
و به كشور آورد. اما بر اساس اخباري كه شنيدم 
همچين چيزي اصاًل در مورد اين كانال صحت 

ندارد.
وي در مورد اينكه آيا با اجراي مكانيس��م ماشه، 
اوض��اع تحريمي كش��ور بدتر مي ش��ود، گفت: 
اروپايي ه��ا هنوز با اي��ران هم��كاري در زمينه 
اقتصادي نكرده اند كه حاال بخواهند با مكانيسم 

ماشه اوضاع را بدتر كنند.



دانش و فن10اخبار

با ابر، دسترسي به اطالعات به اتصال به اينترنت، هر نقطه جهان امكان پذير است

ثبت داده ها بر جريده اينترنت با رايانش ابري 
گروه دانش و فن| 

اگر تنها يك بار تجربه پاك شدن اطالعات و فايل هاي 
ذخيره ش��ده از حافظه موبايل و كامپيوتر را داش��ته 
باش��يد، بيش��تر به مزاياي يك فضاي اب��ري كه اين 
اطالع��ات را احتماال تا ابد حفظ خواه��د كرد، از هر 
نقطه اي امكان دسترس��ي ب��ه آن را مي دهد و حتي 
مي تواند اطالعاتي را كه قبال پاك كرده ايد، درصورت 

درخواست بازگرداند، پي مي بريد.
به گزارش تعادل، وب سايت اينوستوپديا رايانش ابري 
را ارايه خدمات مختلف از طريق اينترنت مي داند. اين 
منابع شامل ابزارها و برنامه هايي مانند ذخير ه سازي 
داده ها، سرورها، بانك اطالعاتي، شبكه سازي و غيره 
مي ش��ود. ذخيره س��ازي مبتني بر ابر به جاي اينكه 
فايل ها را روي يك هارد اختصاصي يا يك دس��تگاه 
ذخيره سازي محلي ذخيره كنيد، امكان ذخيره آنها 
در يك پايگاه داده از راه دور را فراهم مي كند. تا زماني 
كه يك وس��يله الكترونيكي به وب دسترسي داشته 
باشد، به داده ها و برنامه هاي نرم افزاري دسترسي دارد. 
رايانش ابري به داليل مختلفي از جمله صرفه جويي در 
هزينه، افزايش بهره وري، سرعت و كارآيي، عملكرد و 
امنيت يك گزينه محبوب براي افراد و مشاغل است. 
از طرفي امروزه استفاده از هارد و كارت هاي حافظه 
پردردسري كه ممكن اس��ت هر لحظه اطالعات در 
آنها از بين برود، كم شده است و از سوي ديگر معضل 
انتقال فايل  بين رايانه، تلفن و تبلت آنقدر جدي شده 
ك��ه روز به روز به تعداد كارب��ران رايانش ابري افزوده 

مي شود.
از مهم ترين داليلي كه توجه و اقبال عمومي نس��بت 
به ابر بيشتر شده، مي توان به راحتي استفاده، امنيت 
فضاي ابر و كاهش هزينه هاي سرور اشاره كرد. حفظ 
و نگهداري از تجهيزات سرور پرهزينه و با مشكالت 
بسياري همراه است. مهم تر اينكه با رشد كسب وكار و 
افزايش درخواست ها پاسخ گويي به آنها با منابع قبلي 
امكان پذير نيس��ت و بايد زيرساخت س��رور ارتقاء و 
افزايش يابد و تمامي اين موارد هزينه هايي را دربردارد 
و براي كسب وكارهاي نوپا و استارت آپ ها ممكن است 
مقدور و به صرفه نباش��د. رايان��ش ابري هر دوي اين 
مشكالت را حل كرده اس��ت. نخست اينكه كاربران 
ديگر نياز ندارند زيرس��اخت الزم را در محل كارشان 
تعبيه كنند و اصواًل نيازي به داش��تن زيرساخت در 
محل ندارند. دوم اينكه بس��يار راح��ت مي توانند در 
لحظه منابع خود را با توجه به نيازشان در زمان هاي 

مختلف افزايش يا كاهش دهند. 

    دسترسي به اطالعات، حتي از راه دور
محاس��بات ابري به اي��ن دليل نامگذاري ش��ده كه 
اطالعات مورد نظر از راه دور در ابر يا يك فضاي مجازي 
در دسترس هس��تند. شركت هايي كه خدمات ابري 
اراي��ه مي دهند، به كاربران اين امكان را مي دهند كه 
فايل ها و برنامه هاي كاربردي خود را روي سرورهاي از 

راه دور ذخيره كرده و سپس از طريق اينترنت به تمام 
داده ها دسترسي پيدا كنند، اين بدان معني است كه 
كاربران براي دستيابي به اطالعاتشان الزم نيست در 
مكاني خاص باشند و دسترسي به وب براي دستيابي 
به اطالعاتشان كافي است. رايانش ابري وزن سنگين 
پردازش تمامي داده ها و اطالعاتي كه شما در دستگاه 
الكترونيكي خود داري را حمل كرده و اين اطالعات 
را به س��مت خوش��ه هاي عظيم رايان��ه اي در فضاي 
مجازي منتقل مي كند. اينترنت تبديل به ابر مي شود 
و داده ها، كارها و برنامه هاي شما از هر دستگاهي كه با 
آن بتوانيد به اينترنت، در هر نقطه جهان وصل شويد، 

در دسترس هستند. 
در س��طح جهان��ي ش��ركت هايي نظي��ر آم��ازون، 
مايكروس��افت و گوگل از بزرگ ترين ارايه دهندگان 
خدمات ابري هستند. البته طرح بحث رايانش ابري 
در ايران سابقه چنداني ندارد، اين واژه اولين بار بيش 
از نيم قرن پيش به كارگرفته شد، زماني كه گسترش 
تكنول��وژي و افزايش كاربرد كامپيوترها باعث ش��د 
اين ايده پا بگيرد كه الزم اس��ت تمام كامپيوترها در 
سراس��ر دنيا با يكديگر ارتباط برقرار كنند. در حال 
حاضر اگرچه در ايران هنوز اين تكنولوژي جاي خود 
را باز نكرده و كاربران ترجيح مي دهند اطالعاتش��ان 
را در كارت هاي حافظه و ب��ه دور از فضاي اينترنتي 
ذخيره كنند، اما كمپاني ه��اي بزرگ جهاني چنين 
خدماتي را در اختيار كاربران كشورهاي صنعتي قرار 
مي دهن��د و البته كاربران نيز از اين دس��ت خدمات 

استقبال مي كنند.
امروزه سيس��تم رايان��ش ابري، هر چي��زي را كه به 
سيس��تم هاي ميزبان روي اينترنت مربوط مي شود، 
دربرمي گيرد. ابرها توس��ط كمپاني هاي ش��خصي 
بزرگ��ي اداره مي ش��وند كه فعاليت ه��اي اقتصادي 
كوچك يا متوسطي را انجام مي دهند. رايانش ابري 
داراي س��ه ويژگي منحصربه فرد اس��ت ك��ه آن را از 
سيستم قديمي ميزباني كامپيوترها متمايز مي كند. 
درواقع سيس��تم ابري براساس ميزان تقاضاي كاربر 
يك فضاي اينترنتي را به وي مي فروشد تا اطالعاتش 
را روي آن ذخيره كند. اين فضاها انعطاف پذيرند و بنا 
به ميزان درخواست كاربر و نياز وي در اختيار او قرار 
داده مي شود. اين سيستم به طور كامل از سوي شركت 
ارايه دهنده ابر كنترل مي ش��ود و كاربر تنها بايد يك 
كامپيوتر يا دستگاه هوشمند و البته دسترسي قابل 

قبول به اينترنت داشته باشد.

    هزينه ها چگونه محاسبه مي شود؟
گسترش آي تي محاس��به هزينه ها را آسان و شفاف 
كرده است. ديجياتو اش��اره مي كند كه در خصوص 
خدمات ابري نيز شما مي دانيد هزينه هايتان چگونه 
محاسبه شده است؛ ديگر براي خدماتي كه دريافت 
مي كني��د، ميزان ثابت��ي به عنوان صورت حس��اب 
نخواهيد داش��ت، بلكه تنها به ميزان بهره برداري از 

منابع و زيرساخت از حساب كاربريتان، شارژ كاسته 
مي شود. ماشين حساب هاي محاسبه خدمات ابري 
براي محاسبه هزينه ها طراحي شده اند. به اين ترتيب 
شما قبل از سفارش خدمات و منابع موردنظرتان، از 
ميزان تقريبي هزينه هايتان اطالع پيدا  مي كنيد. دو 
مدل مهم در خدمات رايانش ابري وجود دارد؛ روش 
Pay As You Use و روش Pay As You Go. هر 
دو اين اصطالحات به معني پرداخت به ميزان استفاده 
است. مدل PAYU در واقع نوعي PAYGO است، با 
وجود اين، اين دو مدل تفاوت جزئي با يكديگر دارند. 
در مدل Pay As You Go بس��ته به ميزان منابعي 
كه انتخاب مي كنيد، بايد بابت منابع هزينه پرداخت 
كنيد. حس��ن اين مدل اين اس��ت كه شما برخالف 
روش هاي س��نتي تنها هزينه  منابعي را كه انتخاب 
كرده اي��د و به آنها نياز داري��د، پرداخت مي كنيد. اما 
اين مدل يك نقط��ه ضعف دارد و آن اين اس��ت كه 
حتي اگر از ۵۰ درصد س��ي پي يو و رم انتخابي خود 
اس��تفاده كنيد، هزينه ۱۰۰ درصد اين منابع را بايد 
پرداخت كنيد و اين اتفاق در موارد بس��ياري ممكن 

است رخ دهد.
در حالي ك��ه پرداخ��ت هزينه كامل ب��راي فضاي 
ذخيره س��ازي منطقي است، اما زماني كه از ظرفيت 
س��ي پي يو و رم مجازي سازي شده خود به طور كامل 
استفاده نكنيد، پرداخت هزينه كامل آنها به صورت 
ساعتي نه براي كاربر به صرفه است و نه منصفانه. اين 

مش��كل در مدل هزينه اي Pay As You Use حل 
شده اس��ت. در اين مدل به ميزان اس��تفاده از منابع 
هزينه پرداخ��ت مي كنيد. براي مثال اگر ش��ما ۱۰ 
هسته س��ي پي يو و ۲۰ گيگابايت رم انتخاب  كنيد و 
ماشين مجازي خودتان را بسازيد ولي در پروژه تنها از 
۵۰ درصد ظرفيت سي پي يو و رم استفاده كنيد، ديگر 
الزم نيس��ت هزينه منابع انتخابي را پرداخت كنيد، 
بلكه تنها هزينه ۵۰ درصد منابع را پرداخت مي كنيد 
و اين امكاني است كه برخي از شركت هاي ارايه دهنده 

خدمات ابري مي توانند به كاربران بدهند.
اما چه چيز باعث مي ش��ود كاربران براي خريد يك 
حجم روي فضاي اينترن��ت جهت ذخيره فايل هاي 
خود پول خرج كنند؟ اولين دليل آن اين اس��ت كه 
اين كار درنهايت هزينه كمتري نسبت به خريد هارد 
و ذخيره اطالعات در يك حافظه فيزيكي دارد. ايجاد 
امكان دسترسي جهاني از ديگر ويژگي هاي باارزش 
استفاده از رايانش ابري است. فناوري ابر اين امكان را 
به كاربر مي دهد كه با ورود به فضاي ابري خود در هر 
جاي دنيا و با هر دس��تگاهي به اطالعات ذخيره شده 
خود دسترسي داش��ته باش��د و بنابراين ديگر الزم 
نيست هاردها و فلش هاي پر دردسر را با خود حمل 
كند. به روزرس��اني برنامه ها از ديگر امكاناتي اس��ت 
كه يك كمپان��ي ارايه دهنده فضاي اب��ري آن را در 
اختيار كاربران��ش قرار مي دهد، ب��ه اين صورت كه 
شركت به صورت خودكار برنامه ها و اپليكيشن هاي 

ذخيره ش��ده كاربرانش را در هر زمان به روزرس��اني 
مي كند. سيس��تم پرداخت به صرفه و امكان انتخاب 
بهترين اپليكيشن از سوي كاربران فضاي ابري يكي 
ديگر از ويژگي هاي ش��يوه نوين اس��تفاده از رايانه و 
اينترنت اس��ت. درواقع فضاي ابري اي��ن امكان را به 
كاربر مي دهد كه بهترين برنامه را براي انجام كار مورد 
نظرش انتخاب كند و سپس با يك سيستم پرداخت 
مناسب براي اپليكيشن هاي پولي به همان اندازه كه 
از برنامه اس��تفاده كرده براي آن پول پرداخت كند. 
درنهايت اينكه رايانش ابري اين امكان را به كاربران 
مي دهد كه به راحتي و بدون هيچ دردسري كاري را 
كه مثال در رايانه شخصي خود شروع به انجامش كرده 
بودند در تلفن يا لپ تاپ خود به پايان ببرند. اما اينكه 
اين سيستم كاربردي، هنوز در ايران چندان نفوذي 
پيدا نكرده است هم به كمبود آگاهي عمومي و عدم 
اعتماد نس��بت به آن بازمي گردد و هم به دسترسي 

محدود و نامناسب به پهناي باند اينترنتي.
درنهايت با گسترش روزافزون استفاده و استقبال از 
فضاي ابري و طرح ايده دسترسي جهاني و بدون مرز 
به فضاي اينترنت از طريق همين ابرها، شركت هاي 
بزرگ س��اخت دستگاه هاي هوش��مند اين موضوع 
را مطرح مي كنند كه به س��وي حذف سيستم هاي 
ذخيره س��ازي قديمي بروند و درصورت اجراي اين 
طرح، كش��ورهايي ك��ه از قافله ابري س��ازي عقب 

مانده اند، دچار مشكل بزرگي خواهند شد.
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مك رومرز| فاكسكان از مدتي قبل به خاطر شيوع 
ويروس كرونا ناچار به تعطيل��ي كارخانه هاي خود 
در چين ش��ده بود و قصد راه ان��دازي مجدد آنها در 
دوشنبه را داشت اما اين درخواست از سوي مقامات 
چيني رد شده است. به گزارش ديجياتو، نگراني ها 
پيرامون شيوع ويروس خطرناك كرونا اين روزها به 
اوج خود رسيده اس��ت. متخصصان پس از بازرسي 
واحدهاي توليدي به فاكس��كان هشدار داده اند كه 
كارخانه هاي آنها با ريس��ك باالي آلودگي ويروس 
كرونا مواجه اس��ت. استفاده از سيستم تهويه هواي 
مركزي و جريان اندك هوا در سالن هاي غذاخوري 
و خوابگاه ها نگراني مس��ووالن از شيوع كرونا ميان 
كاركنان اي��ن ش��ركت را دو چندان كرده اس��ت. 
مجموعه فاكس��كان در »ژن��گ ژو« كه بزرگ ترين 
واحد تولي��د آيفون در دنيا به ش��مار م��ي رود نيز 
برنامه هاي قبلي ب��راي راه ان��دازي مجدد خطوط 
توليد در دوش��نبه را كنسل كرده اس��ت. آنچه كه 
در اين واحد مس��ووالن را نگران كرده محيط كاري 
ش��لوغي است كه باعث مي ش��ود در صورت ابتالي 
يكي از كاركنان تع��داد زيادي از آنها درگير عفونت 
شوند. يكي از منابع نشريه Nikkei در اين باره گفته 
كه هيچ مسوولي حاضر نيس��ت ريسك راه اندازي 
كارخانه ها را در اين ش��رايط بپذي��رد. در كنار اين 
مراكز Innolux، بازوي توليد نمايشگر فاكسكان 
هم تا انجام بازرس��ي هاي بعدي و تاييد ايمن بودن 

شرايط بسته خواهد ماند. مقامات چيني بدون اشاره 
به زمان خاصي براي صدور مج��وز فعاليت مجدد، 
اع��الم كرده اند كه تنه��ا در صورت مس��اعد بودن 
شرايط اجازه راه اندازي خطوط توليد را خواهند داد. 
فاكسكان كه از كليد زدن فرآيند توليد آيفون نااميد 
شده با لغو پروازهاي كاركنان تايواني از آنها خواسته 
در خانه بمانند. از طرف ديگر از پرسنل كمپاني واقع 
در شنژن هم خواسته ش��ده تا زمان اعالم بعدي به 
س��ر كار نروند. برخي منابع در كمپاني مذكور قبال 
تاكيد كرده بودند كه عدم ازس��رگيري روند توليد 
در دوش��نبه تأثي��ر منفي بزرگ��ي روي روند كاري 
اين شركت خواهد گذاش��ت و به خطوط توليد اپل 
نيز ضربه خواهد زد. شركت نينتندو هم كه يكي از 
شركت هاي ساخت كنسول بازي در چين محسوب 
مي شود نيز خاطر نشان كرده كه شيوع ويروس كرونا 
بر توليدات اين ش��ركت تأثير سوء داشته و منجر به 

كاهش توليدات آن شده است.

انگجت| به دنبال تشديد تالش هاي هكري براي نفوذ 
به حساب هاي كاربران فيس بوك، اين شركت اعالم كرده 
كه تمهيدات تازه امنيتي به كار خواهد بست. به گزارش 
فارس، هك ش��دن اطالعات ح��دود ۲۹ ميليون كاربر 
فيس بوك در س��ال ۲۰۱۸ باعث شكايت هاي گسترده 
و انتقادات زيادي از فيس بوك ش��د و اين ش��ركت براي 
مقابله با اين روند اعالم كرده فعاليت هاي مش��كوك در 
فيس بوك را با دقت بيشتري زيرنظر مي گيرد. بسياري 
از فعاليت هاي هكري در فيس بوك باعث طرح شكايت 
عليه اين شركت شده و آن را وادار كرده تا براي جلوگيري 
از محكوميت به پرداخت خسارت، قابليت هاي امنيتي 
خود را باال ببرد. فيس بوك اميدوار است با ارتقاي امنيت 
اين شبكه اجتماعي از طرح شكايت هاي تازه عليه خود 
و س��رقت داده هاي خصوصي كاربران جلوگيري كند. 
مديران اين شبكه اجتماعي مي گويند طي ماه هاي آينده 
اطالعاتي را در مورد قابليت هاي امنيتي تازه فيس بوك 

اعالم خواهند كرد.

آسين ايج| يك وب سايت جعلي كه تالش دارد خود 
را به جاي وب سايت رس��مي و قانوني شركت چيني 
گوشي ساز ريل مي جا بزند، با شكايت و پيگيري قضايي 
اين شركت مواجه شده است. به گزارش فارس، ريل مي 
مدت كوتاهي بعد از عرضه گوشي سي۳ هشداري صادر 
كرد و به ميليون ها كاربر و خريدار گوشي هاي توليدي 
خود در مورد راه اندازي يك وب س��ايت جعلي هشدار 
داد. بر اساس اطالعيه اي كه ريل مي صادر كرده فردي 
www.realmepartner. وب سايتي به نش��اني

in طراحي كرده و در آن تالش مي كند به شيوه هاي 
مختلف كاربران را فريب داده و از آنها پول دريافت كند. 
اين شركت هرگونه ارتباط با اين وب  سايت را رد كرده 
و هشدار داده مسووليتي در قبال كاله برداري هاي آن 
ندارد. در ادامه تصريح شده كه تنها وب سايت رسمي 
شركت ريل مي به نشاني www.realme.com در 
دسترس كاربران قرار دارد و تمامي محصوالت ريل مي 

تنها از طريق اين وب سايت قابل خريداري است.

انگجت| فيس بوك از خريد يك شركت هوش مصنوعي 
خبر داده كه فناوري منحصر به فردي را براي موقعيت يابي 
مكاني ابداع كرده است. به گزارش فارس، فيس بوك يك 
 Scape Technologies شركت هوش مصنوعي به نام
را خريداري كرده و به نظر مي رسد قصد دارد از فناوري هاي 
آن در خدمات و توليدات خود اس��تفاده كند. ش��ركت
Scape Technologies در لن��دن فعالي��ت دارد و 
از سيس��تم هاي بصري مبتني بر ه��وش مصنوعي براي 
موقعيت يابي مكاني اس��تفاده مي كند. با استفاده از اين 
فناوري ديگر ب��راي موقعيت يابي نيازي به اس��تفاده از 
جي پي اس نخواهد بود. يك��ي از كاربردهاي اين فناوري 
موقعيت يابي هوش مصنوعي طراحي عينك هاي واقعيت 
افزوده جديدي اس��ت كه براي نمايش موقعيت مكاني و 
مكان يابي كاربرد دارند. خدمات كلود موقعيت يابي بصري 
اين عينك ها تصاوير دريافتي را به نقش��ه هاي سه بعدي 
مبدل مي كنند كه مس��يريابي را در شهرها بدون نياز به 

جي پي اس تسهيل مي كنند.

تالش فيس بوك براي افزايش 
امنيت حساب هاي كاربري

 مقابله شركت گوشي ساز
 با وب سايت جعلي

خريد شركت هوش مصنوعي 
موقعيت يابي توسط فيس بوك

ادامه توليد آيفون در هاله اي از ابهام
به دليل شيوع كرونا

كامپيوترورلد| كارشناسان به كاربران درخصوص امنيت 
ضعيف گجت هاي هوشمند خانگي هش��دار داده اند. به 
گزارش ايسنا، گجت هاي هوشمند خانگي كه در سال هاي 
اخير با استقبال بي نظيري از سوي كاربران و عالقه مندان 
به اينترنت اشيا )IoT( مواجه شده اند، حاال به نظر مي رسد 
تحت تاثير امنيت س��ايبري ضعيف به ش��دت از س��وي 
كارشناسان و محققان فعال در حوزه فناوري مورد انتقاد قرار 
گرفته اند. به تازگي كارشناسان فعال در موسسه تحقيقاتي 
چك پوينت به كاربران درخصوص استفاده از گجت هاي 
خانگي هوشمند مبتني بر اينترنت  اشيا كه قابليت اتصال به 
شبكه جهاني وب را دارند، هشدار داده اند. آنها بعد از بررسي 
و تحقيقات صورت گرفته بر المپ هاي هوشمند فيليپس 
كه قابليت اتصال به اينترنت و كنترل از راه گوشي هوشمند 
كارب��ران را دارند، اعالم كرده اند كه امنيت س��ايبري اين 

محصوالت به شدت ضعيف است و كاربران بايد توجه داشته 
باشند كه با اس��تفاده و خريداري از گجت هاي هوشمند 
خانگي احتمال ورود و نفوذ هكرها و مجرمان سايبري به 
حريم شخصي خود را باال خواهند برد. آنها بر اين باورند كه 
گجت هاي هوشمند خانگي در مقايسه با گوشي هاي موبايل 

امنيت سايبري بسيار كمتر و ضعيف تري دارند.

فوربس| رويترز و كمپاني انگليس��ي از نخس��تين 
مجري مجازي رونمايي كرده اند كه بس��يار واقع نما 
بوده و قابليت مرور خبرهاي ورزشي و ارايه خالصه اي 
از آنها را دارد. به گزارش ديجياتو، در اين سيس��تم با 
تركيب ويديويي از مجري واقع��ي و فناوري هوش 
مصنوعي ي��ك مجري مجازي قابل برنامه نويس��ي 
خل��ق مي ش��ود. در واقع طرز كار ش��بيه ب��ه توليد 
ويديوي ديپ فيك اس��ت اما در جهت درست از آن 
استفاده شده است. سيس��تم مذكور ابتدا به كمك 
الگوريتم هاي هوش مصنوعي داده ها را تحليل كرده 
و مدلي مجازي از مجري مي سازد. سپس با استفاده 
از يادگيري ماشين و شبكه هاي مولد بازگشتي خاص 
به شبيه سازي مي پردازد. مجري مجازي بدون نياز به 
ارايه متن يا ويرايش عكس و ويديو از سوي كاركنان 

رويت��رز و با اس��تفاده از تصاوي��ر و گزارش هاي اين 
شبكه تلويزيوني، رويدادهاي ورزشي را مرور كرده و 
حتي خالصه اي از مهم ترين اتفاقات را ارايه مي كند. 
اي��ن پروتوتايپ ب��ر پايه سيس��تم ويديويي كنوني 
رويترز ساخته ش��ده كه تصاوير مسابقات ليگ برتر 
انگلس��تان را با فيدهاي داده از رويدادهاي ورزشي 

تركيب مي كند. ش��بكه مذكور از اين دادها و هوش 
مصنوعي براي توليد ويديوهايي زيرنويس ش��ده و 
مناسب شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كند. هدف 
كمپاني هاي مذكور از ساخت مجري مجازي نمايش 
نحوه ارايه محتوا با استفاده از فناوري هاي مدرن در 
آينده اس��ت . نيك كوهن، مدي��ر محصول رويترز با 
اشاره به پيشرو بودن شبكه متبوعش در به كارگيري 
تكنولوژي هاي نوين مي گويد: »اين سيس��تم به ما 
كمك مي كند تا بفهميم چطور با كنار هم قرار دادن 
رسانه تركيبي، هوش مصنوعي و فيدهاي خبري زنده 
مي توان سرويس ها و محصوالت جديدي ايجاد كرد. 
به گفته كوهن اين سيس��تم فوق العاده واقع گرايانه 
است و نخس��تين افرادي كه شاهد آن بوده اند كامال 

تحت تاثير قرار گرفته اند.

هشدار به ضعف امنيتي گجت هاي هوشمند خانگي انتشار اولين گزارش ويديويي كامال خودكار در رويترز

دنياي فناوري

حمله هكري ادامه دار شد
هكرهاي اجاره اي، روز گذشته گسترده ترين حمله 
تجربه شده در تاريخ ايران را عليه زيرساخت هاي 
كش��ور اجرا كردند كه به گفته مسووالن شركت 
ارتباطات زيرس��اخت ايران، پي��ش از اين نظير 
نداشته است. به گزارش ايسنا، از قبل از ساعت ۱۲ 
روز شنبه، اينترنت در كشور دچار اختالل شد، به 
خصوص اينترنت بين الملل و بيشترين اختالل 
مربوط به اپراتورهاي ثابت بود. در اين باره حميد 
فتاحي،   معاون وزير ارتباطات و رييس هيات مديره 
و مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت، در 
پستي در توييتر اعالم كرد كه »هكرهاي اجاره اي، 
)شنبه( گسترده ترين حمله تجربه شده در تاريخ 
ايران را عليه زيرس��اخت هاي كشور اجرا كردند. 
ميليون ها مبدا، ميليون ها مقصد را هدف گرفته اند 
 PPS با نرخ ۱۸۰ ميليون SYN flood و با حمله
به دنبال اختالل سراس��ري در ش��بكه اينترنت 
ايران هس��تند. حمله دفع ش��ده و دارند به ديوار 
مي خورند.« فتاحي همچنين خاطرنشان كرد: 
»شاهد يك حمله سازمان يافته با حجم گسترده 
به زيرساخت ارتباطي كشور بوديم كه اين حمله 
مشتمل بر ميليون ها مبدا بود كه به سمت شبكه 
كش��ور در حال اجرا بودند. از همان ابتدا، حمله 
شناسايي و توس��ط س��امانه دفاعي زيرساخت 
كشور دفع شد. براساس آمار و اطالعات اين حمله 
قبال نظير نداشته و اين سطح از گستردگي براي 
اولين بار در زيرساخت كشور اتفاق افتاده است.« 
البته سجاد بنابي، نايب رييس هيات مديره شركت 
ارتباطات زيرساخت نيز روز شنبه در واكنش به 
اين حمالت اعالم ك��رد كه »به دليل حمله منع 
سرويس توزيع شده، اينترنت برخي اپراتورهاي 
همراه و ثابت براي مدت يك س��اعت با اختالل 
مواجه ش��د.« حمله منع س��رويس توزيع شده 
)DDoS( به حمالتي گفته مي شود كه نفوذگر 
با ارسال درخواست هاي بس��يار به يك سرور يا 
كامپيوتر، باعث استفاده بيش از حد از منابع آن 
مانند پردازنده سرور، بانك اطالعاتي و پهناي باند 
مي شود، به صورتي كه سرور مجازي يا اختصاصي 
ميزبان سايت دچار كندي شده كه به دليل حجم 
باالي پردازش سيستم دچار وقفه و اختالل يا حتي 
قطعي كامل و از دسترس خارج شود. همچنين 
دژفا مجموعه اي از سامانه ها است كه براي رصد 
وضعيت تهديدات و افزايش توان مقابله با آسيب ها 
در فضاي سايبري كش��ور توسط مركز مديريت 
امداد و هماهنگ��ي عمليات رخدادهاي رايانه اي 
كش��ور كه نقش cert ملي ايران را بر عهده دارد 
راه اندازي شده و در دست توسعه است و بخشي 
از امكانات دژفا به مقابله با حمالت منع سرويس 

توزيع شده اختصاص يافته است. 

ارايه طرح پايش خسارات سيل 
با استفاده از فناوري فضايي

رييس پژوهشگاه فضايي ايران گفت: »طرح پايش 
و ارزيابي خسارات ناشي از سيل با داده هاي فضايي 
به عن��وان طرح منتخ��ب در اتحاديه جهاني فضا 
ارايه مي ش��ود.« به گزارش مهر، حسين صميمي 
در توئيتر با اشاره به تاثير دانش فضايي در زندگي 
مردم نوش��ت: »طرح ايران براي پايش و ارزيابي 
خسارات ناشي از سيل از طريق داده هاي فضايي، 
به عن��وان طرح منتخ��ب در اتحاديه جهاني فضا 
)كوپوس( ارايه مي شود. س��ال پيش اين سامانه 
باعث ۲۳ هزار ميلي��ارد صرفه جويي در پرداخت 
خسارات نابه حق ش��د. در همين حال پژوهشگاه 
فضايي ايران نيز اعالم كرد خدمات فضاپايه »پايش 
سيل و تخمين خسارات آن در كشاورزي با استفاده 
از سنجش از دور« مبتني بر مطالعه مورد سيل ۹۸ 
ايران، توسط نماينده پژوهشگاه فضايي در پنجاه و 
هفتمين نشست زيركميته علمي و فني كوپوس 
س��ازمان ملل ارايه خواهد ش��د.« وي اضافه كرد: 
»اين ارايه قرار است در ۲۴ بهمن ماه جاري صورت 
گي��رد و معرفي فعاليت هاي صلح آمي��ز ايران در 
حوزه فضايي از جمله استفاده از داده هاي سنجش 
از دور در مديريت بح��ران در زمان وقايع طبيعي 
از جمله س��يل، زلزله و توفان انجام مي شود.« در 
همين حال دكتر محم��د ابراهيمي عضو هيات 
علمي پژوهش��گاه فضايي كه هم اكنون عضو تيم 
مديريت س��ازمان همكاري هاي فضايي آس��يا و 
اقيانوسيه )اپس��كو( است نيز مطلبي را با موضوع 
فعاليت هاي تحصيلي و آموزشي برمبناي پروژه 
ماهواره مكعبي دانشجويي اپسكو در اين اجالس 
ارايه مي كند. طراحي و ساخت بخش هاي مهمي از 
اين ماهواره به پژوهشگاه فضايي ايران واگذار شده 
است. كميته علمي فني كوپوس به عنوان كميته 
اس��تفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو سازمان 
ملل هر س��ال در وين برگزار مي شود و كشورهاي 
عضو اين سازمان طرح هاي پيشنهادي، نظرات و 
ايده هاي خود را در حوزه علوم و فناوري فضايي با 

ساير كشورها به اشتراك مي گذارند.

ماهواره »ناهيد ۱« با ماهواره بر 
»ذوالجناح« پرتاب مي شود

ماه��واره مخابرات��ي »ناهي��د ۱« ب��ا ماهواره بر 
»ذوالجناح« به فضا ارسال خواهد شد. به گزارش 
مهر، ماهواره مخابراتي »ناهيد ۱« كه قرار است 
در ارتف��اع ۲۵۰ كيلومتري زمين ق��رار گيرد، با 
ماهواره بر »ذوالجناح« و با سوخت جامد به فضا 
ارسال مي شود. هم اكنون كار ساخت اين ماهواره 
و طراحي ماهواره بر »ذوالجناح« به اتمام رسيده 
و پيش بيني ش��ده كه در خرداد ماه ۹۹ مراحل 
پرتاب آن طي شود. در اين راستا، سازمان فضايي 
ايران پرتاب ماهواره هاي »پارس ۱ و ۲«، »ظفر 
۲« و »ناهيد ۲« را نيز براي استقرار در مدار باالي 
۵۰۰ كيلومتري س��طح زمين در برنامه دارد كه 

قرار است در سال ۹۹ عملياتي شود.
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مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خبر داد

آباداني مناطق محروم با 34 هزار پروژه عمراني بركت 
گروهبنگاهها|

تعداد پروژه هاي عمراني و زيربنايي بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام در مناطق محروم كشور به بيش از 
34 هزار پروژه رسيد. به گفته مديرعامل بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، اين بنياد بيش 
از 34 هزار و 424 پروژه عمراني و زيربنايي را در مناطق 
محروم و كمتر توس��عه يافته كش��ور به بهره برداري 
رس��انده يا در دس��ت اقدام دارد. اميرحس��ين مدني 
افزود: بنياد بركت براي اج��راي اين پروژه ها بيش از 
22 هزار و 700 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني نموده 
و تخصيص داده اس��ت. مديرعامل بنياد بركت اظهار 
داش��ت: 34 ه��زار و 424 پروژه عمران��ي و زيربنايي 
مذكور ش��امل 1700 مدرسه، 1160 مسجد و مراكز 
فرهنگي و مذهبي، 314 خانه عالم، 28 حوزه علميه، 
30 هزار واحد مسكن محرومين، 225 بيمارستان و 
مركز جامع سالمت و 815 پروژه زيربنايي ديگر شامل 
آب رساني، ساخت راه و جاده، برق رساني، مرمت قنوات 
و ... مي شود. مدني ميزان اعتبار تخصيص داده شده 
براي ساخت مدارس بركت، مساجد و مراكز فرهنگي، 
مس��كن محرومين، پروژه هاي زيربنايي، و ساخت و 
تكميل بيمارس��تان و مراكز و خانه هاي بهداش��ت را 
به ترتيب 8 ه��زار و 980، يك هزار و 440، يك هزار و 
40، 4 هزار و 240 و 7 ه��زار ميليارد ريال اعالم كرد. 
وي با اشاره به ساخت 1700 مدرسه بركت با 9540 
كالس درس در مناطق محروم كشور عنوان كرد: اين 
مدارس در 2600 روس��تاي محروم 31 استان كشور 
در دست ساخت است كه از اين تعداد، 1245 مدرسه 
به بهره برداري رسيده و 200 هزار دانش آموز در آنها 

مشغول به تحصيل شده اند.

  نهضت توسعه و پيشرفت در مناطق محروم
 مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام ادامه 
داد: اين بنياد همچنين نس��بت به س��اخت 1160 
مس��جد، حس��ينيه، مصلي و دارالق��رآن در 2250 

روستاي كشور متعهد اس��ت كه از اين تعداد، 840 
پروژه را به بهره برداري رس��انده و مابقي را در دست 
احداث دارد. مدني افزود: بنياد بركت س��اخت 314 
خانه عالم و احداث، تجهيز و تكميل 28 حوزه علميه 

را نيز در دس��تور كار دارد كه تا به ام��روز 200 خانه 
عالم و 23 حوزه علميه را به پايان رس��انده است. وي 
درب��اره پروژه هاي عمراني و زيربنايي بنياد بركت در 
حوزه بهداشت و درمان نيز توضيح داد: ساخت 225 

طرح را در اين حوزه در دست اقدام داريم. بنياد بركت 
در ساخت و تكميل 10 بيمارستان در سراسر كشور 
مشاركت داش��ته كه از اين تعداد، 8 بيمارستان آغاز 
به كار كرده اس��ت.   مديرعامل بنياد بركت گفت: اين 
بنياد در حال ساخت 4 مركز تخصصي درمان سرطان 
با ظرفيت 560 تخت و بيمارس��تان بين المللي740 
تختخوابي بركت است. همچنين از 210 مركز جامعه 
سالمت و خانه بهداش��ت، 140 مركز در 600 منطقه 
محروم و روس��تايي كشور افتتاح ش��ده است. مدني 
با اشاره به س��اخت 30 هزار واحد مسكن محرومين 
توسط بنياد بركت با حجم سرمايه گذاري يك هزار و 40 
ميليارد ريال بيان كرد: تا به امروز 11 هزار واحد تكميل 

و در اختيار نيازمندان قرار داده شده است 
به گفته وي، بنياد بركت همچنين 815 پروژه عمراني و 
زيربنايي ديگر را در حوزه هايي نظير آب رساني، احداث 
جاده و پل، برق رساني، راه سازي، مرمت قنوات و ... در 
2 هزار روستاي محروم كشور در دست اقدام دارد يا به 
بهره برداري رسانده اس��ت. مديرعامل بنياد بركت با 
تاكيد بر اينكه تمام 31 اس��تان كشور تحت پوشش 
طرح ه��اي عمراني و زيربنايي اين بني��اد قرار دارند، 
خاطرنش��ان كرد: ه��ر چند بنياد بركت ب��ا توجه به 
منويات مقام معظم رهبري و تاكيدات و سياست هاي 
ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
مبني بر محروميت زدايي و توانمندسازي اقتصادي و 
اجتماعي جوامع محروم و كمتر توسعه يافته از طريق 
ايجاد فرصت هاي كس��ب و كار، عم��ده فعاليت ها و 
اقدامات خود را بر اشتغال زايي در اين مناطق متمركز 
كرده است اما به اجراي طرح هاي عمراني و زيربنايي 

در مناطق روستايي و محروم نيز توجه ويژه دارد.

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه خبر داد

سرويس دهي رايگان متروي تهران در روز راهپيمايي۲۲ بهمن ماه ۹۸ 
نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
مت��روي تهران و حومه ضم��ن تبريك چهل و يكمين 
سالگرد پيروزي انقالب از رايگان بودن خدمات شركت 
بهره ب��رداري متروي ته��ران و حومه به ش��هروندان و 
شركت كنندگان در مراسم راهپيمايي 22 بهمن خبر 
داد. ب��ه گزارش »تعادل« از مديري��ت ارتباطات و امور 
بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه، 
فرنوش نوبخت با اش��اره به برگزاري هر چه باشكوه تر 

مراسم راهپيمايي يوم اهلل ٢٢ بهمن در پايتخت افزود: با 
توجه به تهميدات پيش بيني شده جابه جايي شهروندان 
و مسافران براي حضور در اين مراسم به صورت رايگان 
از طريق شركت بهره برداري متروي تهران و حومه انجام 
مي شود. وي با اشاره به اينكه خدمات مترو از ابتداي صبح 
روز سه شنبه 22 بهمن 98 تا پايان مراسم راهپيمايي 
رايگان است افزود: بعد از پايان مراسم نيز پذيرش مسافر 
در ايستگاه هايي كه در مسير راهپيمايي قرار دارند، براي 

بازگش��ت راهپيمايان به مقاصد اولي��ه خود به صورت 
رايگان انجام مي شود. نوبخت ادامه داد: خدمات رساني 
در تمام خطوط متروي تهران به صورت رايگان خواهد 
بود ضمن اينكه فعاليت خطوط هفتگانه مترو بامداد روز 
سه شنبه از س��اعت 6 صبح آغاز و تا پايان مراسم ادامه 
خواهد داشت. مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه با بيان اينكه در اين روز خدمات رساني در 
خطوط هفتگانه متروي تهران و حومه افزايش مي يابد 

تصريح كرد: با توجه به قرارگيري تعدادي از ايستگاه هاي 
خطوط دو، س��ه، چهار و هفت متروي تهران در مسير 
راهپيمايي باشكوه 22 بهمن، استفاده از اين ناوگان حمل 
و نقل ريلي درون شهري بهترين انتخاب براي شهروندان 
است، به همين خاطر شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه اقدام هاي ويژه اي را براي خدمات رساني در اين 
روز در نظر گرفته كه كاهش فاصله حركت قطارها يكي 
از آنهاست. وي افزود: در اين روز با افزايش اعزام قطارها در 

خطوط هفتگانه متروي تهران و حومه خدمات رساني در 
تمامي خطوط با حداقل سرفاصله حركت قطارها انجام 
مي ش��ود، عالوه بر اينكه در صورت ازدحام جمعيت در 
ايستگاه ها آمادگي الزم براي اعزام قطارهاي فوق العاده 
نيز وجود دارد. گفتني است طبق روال هرسال و به منظور 
حفظ نظم و امنيت در برگزاري مراس��م روز 22 بهمن، 
ايس��تگاه متروي ميدان آزادي واقع در خط چهار مترو 
تا پايان مراسم تعطيل و مسافرگيري انجام نخواهد شد.

»تعادل« از برنامه هاي اجرايي براي احياي واحدهاي توليدي راكد گزارش مي دهد

در مسير بازگشت به چرخه توليد
گروهبنگاهها|

يكي از راهبردهاي مهم اقتصاد كشورمان طي سال هاي 
اخير، برنامه ريزي و هدف گذاري هاي نظارتي و اجرايي براي 
احياي آندسته از واحدهاي توليدي است؛ كه بنا به دليل 
گوناگون از چرخه توليد و اقتصاد كشورمان خارج شده بودند؛ 
راهبردي كه هم رييس جمه��وري به دفعات در خصوص 
آن صحبت كرده اس��ت و هم چهره هاي اقتصادي كابينه 
در ضرورت آن سخن گفته اند.  اين فرآيند بعد از بازگشت 
تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه اقتص��اد ايران اهميت 
بيشتري پيدا كرده و با س��رعت بيشتري دنبال مي شود؛ 
به گونه اي كه بر اساس اعالم مسووالن دولتي برنامه ريزي 
براي احياي بيش از 1500 واحد اقتصادي نيمه تعطيل و 
تعطيل در دستور كار قرار گرفته تا از دل اين برنامه ريزي هاي 
اقتصادي هم دامنه هاي اشتغالزايي كشورمان تقويت شود و 
هم ظرفيت هاي تازه اي براي صادرات ايجاد شود. ضمن اينكه 
اجراي يك چنين برنامه هايي در مسير اهداف كالن دولت 
مبني بر مقابله با فقر مطلق نيز اثر گذار خواهد بود.  با توجه 
به اين واقعيت كه معموال اخبار مرتبط با احياي واحدهاي 
توليدي از سوي چهره هاي دولتي منتقل مي شود؛ سراغ 
ديدگاه ها فعاالن اقتصادي در استان ها رفتيم تا در خصوص 

اين پرسش كه آيا برنامه ريزي هاي اجرايي دولت در خصوص 
احياي واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل به نتايج مورد نظر 

ختم شده است؟ گفت وگو كنيم.

   ايجاد چرخه توليد
رييس سازمان صمت خراس��ان جنوبي گفت: از ابتداي 
دول��ت دوازدهم 31 واح��د راكد و غيرفع��ال با ظرفيت 
به كارگيري 360 نفر در اين استان احيا و به چرخه توليد 
بازگش��ت. داوود ش��هركي با بيان اينكه دولت با اجراي 
طرح رونق تولي��د، زمينه بازگش��ت واحدهاي توليدي 
به چرخ��ه توليد را فراهم كرده، اظهار داش��ت: بر همين 
اس��اس واحدهاي نيمه فعال و راكد استان را شناسايي و 
هدف گذاري كرده ايم. در راستاي حل مشكالت واحدهاي 
توليدي و صنعتي در استان بازديدها مداوم از اين واحدها 
انجام و با برگزاري جلس��ات با حضور مسووالن مربوطه 
در واحدهاي توليدي تالش مي كنيم تا مش��كالت آنها 
را برطرف كنيم. رييس س��ازمان صمت خراسان جنوبي 
تصريح كرد: ح��دود 30 درصد از واحده��اي توليدي و 
صنعتي اس��تان غيرفعال )راكد يا تعطيل( است و مابقي 
واحدها نيز به صورت فع��ال و نيمه فعال با ظرفيت هاي 

متفاوت توليد برخي باالي 80 درصد و برخي بين 30 تا 
50 درصد فعاليت مي كنند. بيشتر اين واحد ها در شهرك 
صنعتي بيرجند و قاين مس��تقر هستند كه واحد توليد 
پروفيل يو پي وي سي در شهرك صنعتي قاين، واحد توليد 
روغن كنجد، واحد توليد آجر نسوز و واحد توليدي صنايع 
چوب در شهرك صنعتي بيرجند از جمله اين واحدهاي 
توليدي و صنعتي است. شهركي رييس سازمان صمت 
خراسان جنوبي يادآور ش��د: در حال حاضر 23 شهرك 
و ناحيه صنعتي در اس��تان فعال و اشتغال ايجاد شده در 
بخش صنعت استان 12 هزار نفر است. وي با اعالم اينكه 
در مجموع از ابتداي دولت دوازدهم تاكنون براي بازگشت 
واحد ه��اي توليدي به چرخه تولي��د 220 ميليارد ريال 
سرمايه گذاري شده است، افزود: با بازگشت اين 31 واحد 

به چرخه توليد زمينه اشتغال 360 نفر فراهم شد.

   فعال سازي 51 واحد صنعتي راكد در گيالن 
در همين زمينه مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
گيالن نيز با اشاره به بازفعال س��ازي 51 واحد صنعتي از 
ابتداي امس��ال تاكنون، گفت: با بازگشت اين واحدها به 
چرخه توليد حدود 700 فرصت شغلي ايجاد شده است. 

احمد علي شهيدي ديروز در نشست خبري با اصحاب رسانه 
در رشت با اشاره به اينكه دهه فجر امسال 17 واحد صنعتي 
با سرمايه گذاري 59 ميليارد تومان افتتاح شده و مي شود، 
گفت: از اين تعداد هفت واحد دوباره فعال س��ازي ش��ده 
است. وي با بيان اينكه يكي از اولويت هاي ما باز فعال سازي 
واحدهاي توليدي و صنعتي داراي مشكل و راكد در استان 
گيالن است، افزود: با بهره برداري از اين تعداد واحد 476 
فرصت شغلي ايجاد شده است. شهيدي در ادامه با اشاره 
به بازفعال سازي 51 واحد توليدي و صنعتي با 30 ميليارد 
تومان هزينه از ابتداي امس��ال در استان گيالن، گفت: با 

اين اقدام حدود 700 فرصت شغلي ايجاد شده است. وي 
با بيان اينكه كمبود زمين يكي از چالش هاي استان هاي 
شمالي در حوزه صنعتي است، تصريح كرد: نيازمند توسعه 
اراضي صنعتي هستيم. شهيدي با تأكيد بر لزوم عارضه يابي 
مشكالت واحدهاي راكد به عنوان يك اولويت، بيان كرد: در 
اجراي فعاليت هاي صنعتي حفظ محيط زيست از مواردي 
است كه به آن توجه جدي مي شود. وي با بيان اينكه در حال 
حاضر 10 تصفيه خانه در حال بهره برداري داريم، ادامه داد: 
چهار تصفيه خانه در حال ساخت و دو تصفيه خانه در حال 
طراحي است. 386 واحد صنعتي نيز ايمن سازي شده است.

بيمارستان »طالقاني« 50 ساله 
نونوار مي شود

كرمانشاه| بيمارستان 
طالقاني ح��اال با قدمتي 
بي��ش از 50 س��ال مركز 
تروماي غرب كشور بوده و 
عالوه بر پنج استان غربي 
كش��ور، خدمات رساني 
به بيماران كش��ور عراق 
را نيز برعه��ده دارد. با توجه به اهميت فعاليت اين 
بيمارس��تان و هزينه باالي س��اخت بيمارس��تان 
جديد براي جايگزين كردن اين بيمارس��تان، كار 
هتلينگ بيمارستان طالقاني و بازسازي و نوسازي 
بخش هاي مختلف آن در دس��تور كار قرار گرفت. 
ديروز با حضور جمعي از مسووالن بخشي از هتلينگ 
اين بيمارس��تان به بهره برداري رسيد و آن طور كه 
رييس دانشگاه علوم پزش��كي كرمانشاه مي گويد 
كار نوس��ازي كامل بيمارستان و هتلينگ آن سال 
آينده به پايان مي رسد. محمودرضا مرادي در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: اين بيمارستان به رغم خدمات 
ارزشمندي كه ارايه مي دهد، شكل و ظاهر مناسبي 
ندارد و در همين راستا انجام هتلينگ بيمارستان 
در دستور كار قرار گرفت. امسال هتلينگ راهروها و 
ورودي هاي بيمارستان انجام شده و سه آنسور اين 

بيمارستان بعد از 47 سال تعويض شده است. 

واريزهاي مجازي در انتخابات 
كذب است

خراسانجنوبي| معاون 
اجتماع��ي و پيش��گيري 
از وقوع جرم دادگس��تري 
خراسان جنوبي گفت: اخيرا 
در فضاي مجازي پيام هايي 
به افراد فرس��تاده مي شود 
ك��ه اگر تع��دادي را به يك 
گروه تبليغ كننده عضو كنند، مبلغي به حس��اب آنان 
واريز مي ش��ود كه بررسي ها نشان داده هيچ تراكنشي 
انجام نشده اس��ت. حجت االس��الم يداله وحداني نيا، 
ديروز در ششمين جلسه ستاد پيشگيري و رسيدگي 
به جرايم و تخلفات انتخاباتي استان، اظهار كرد: باتوجه 
به مصوبه ش��وراي عالي امنيت مل��ي و تاييد رهبري، 
دستورالعمل اجرايي مديريت و كنترل فضاي مجازي 
در انتخاب��ات در دوازدهم بهمن ماه به دادس��تان هاي 
خراسان جنوبي ابالغ شد. به گزارش ايسنا، وي با اشاره 
به ضريب نفوذ و بهره گيري از فضاي مجازي و جايگاهي 
كه در بين مردم دارد، افزود: در زمان انتخابات، تارنماها و 
سايت هايي غيرمجاز ايجاد مي شوند كه بايد برخورد شود. 
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري 
خراسان جنوبي با اشاره به تكاليف دستگاه ها، افزود: پايش 
و نظارت و جلوگيري از سوءاستفاده از حقوق نامزدها و 

طرفداران از برنامه هاست.

 تجهيز كامل اراضي كشاورزي 
به آبياري نوين تا  3  سال آينده

ريي��س  هرم�زگان| 
س��ازمان جهاد كشاورزي 
هرمزگان گفت: براس��اس 
برنامه ريزي هاي انجام شده 
قرار است طي 3 سال آينده 
كل اراضي استان به سامانه 
نوين آبياري مجهز شوند. به 
گزارش فارس علي باقرزاده همايي در آيين بهره برداري 
از طرح تجهيز، نوسازي، يكپارچه سازي اراضي و توسعه 
س��امانه هاي نوين آبياري مزرعه س��رخنگي از توابع 
شهرستان بندرعباس با اشاره به اينكه استان هرمزگان در 
اجراي سامانه هاي نوين آبياري يك استان پيشرو است، 
اظهار كرد: حدود 72 درصد از اراضي اين استان مجهز به 
سامانه هاي نوين آبياري است و بر اساس نظر كارشناسان 
تنها حدود 30 درصد ديگر از اراضي اين استان بايستي 

تحت پوشش سامانه نوين آبياري قرار گيرند.
به گفته وي، براساس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار 
است طي 3 سال آينده كل اراضي استان به سامانه نوين 
آبياري مجهز شوند. رييس س��ازمان جهادكشاورزي 
هرمزگان با اعالم اينكه ساالنه 10 هزار هكتار از اراضي 
استان به سامانه نوين آبياري مجهز مي شوند، خاطرنشان 
كرد: در سال جاري 5 هزار هكتار از اراضي استان به سامانه 
نوين آبياري مجهز شده و مابقي نيز در حال انجام است. 

استان تهران ۱۲ هزار كالس 
درس كم دارد

تهران|استاندار تهران 
با اشاره به كمبود 12 هزار 
كالس درس در اس��تان 
تهران، گفت: اين كسري 
توسط دولت، شركت ها 
و كارخانه ه��اي صنعتي 
ب��ه عن��وان مس��ووليت 
اجتماعي، خيرين و مشاركت هاي مردمي جبران 
خواهد شد. به گزارش استانداري تهران، انوشيروان 
محسني بندپي اس��تاندار تهران در آيين افتتاح 
پروژه هاي شهرس��تان ري ضمن تشكر از خيرين 
اين پروژه ها گفت: جامعه م��ا از دو حلقه مفقوده 
يكي غفلت از س��المت اجتماعي و ديگري غفلت 
مسووليت اجتماعي رنج مي برد و اگر مسووالن به 
توسعه زيرساخت ها و سالمت نگاه ويژه اي داشته 
باشند شاهد رش��د و توسعه س��المت اجتماعي 
خواهي��م بود. بندپي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه كيفيت 
خدمات در سازمان هاي تأمين اجتماعي باال است، 
گفت: مطالبه گري جامعه هدف س��ازمان تأمين 
اجتماعي موجب رضايت مندي مردم نس��بت به 
خدمات شده اس��ت و اگر رضايت مندي مردم در 
دس��تور كار قرار بگيرد توطئه هاي دشمن خنثي 

مي شود.

اجراي طرح سيستم دوگانه 
)دوآل( ايران و آلمان در زنجان
مدي��ركل  زنج�ان|
آموزش فني و حرفه اي 
استان زنجان، از اجراي 
طرح آموزش��ي سيستم 
دوگان��ه )دوآل( ايران و 
آلمان در اس��تان زنجان 
خبر داد و گفت: اجراي 
اي��ن طرح در اش��تغال آينده جوان��ان اين مرز و 
بوم تاثير بسزايي خواهد داشت. به گزارش ايلنا، 
محمدرضا انصاري، ديروز در نشس��ت خبري در 
مركز آموزش فني و حرفه اس��تان زنجان گفت: 
گروه هاي هدف كه تحت پوشش مهارت هاي فني 
قرار مي گيرند، بايد شرايط احراز شغل مورد نظر را 
داشته باشند. وي بر ضرورت همگام شدن با دانش 
و تكنولوژي جديد در جهان تاكيد كرد و گفت: تا 
س��ال 2020 بيش از 38درصد مشاغل به سمت 
مش��اغل جديد مي رود. مديركل آموزش فني و 
حرفه اي استان زنجان خاطرنشان كرد: استفاده 
از پنل هاي خورشيدي و ايجاد فرصت هاي شغلي 
جديد يكي از اقدامات فني و حرفه اي استان است 
كه در اين راس��تا نخس��تين نيروگاه خورشيدي 
آموزشي در شهرس��تان خدابنده به بهره برداري 

رسيده است. 
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جشنواره موسيقي فجر 
آذربايجان شرقي برگزار مي شود

تبريز| رييس انجمن موسيقي آذربايجان شرقي 
گفت: نخستين جشنواره موسيقي فجر آذربايجان 
شرقي از 24 الي 30 بهمن در تبريز، ميانه، اهر و 
اسكو برگزار مي شود. غالمرضا ميرزازاده گفت: 
اين جشنواره همزمان با سي و پنجمين جشنواره 
موسيقي فجر كشور و با هدف ايجاد نشاط عمومي 
و حفظ و اش��اعه فرهنگ صحيح موسيقايي، در 
قالب اجراي گروه ها مانند ساير اجراهاي صحنه اي 
و به شكل غير رقابتي برگزار مي شود. وي افزود: 
جش��نواره ياد ش��ده در پنج گرايش موسيقايي 
شامل گروه موسيقي دستگاهي )سنتي(، گروه 
موسيقي اقوام )مقامي( .آذربايجاني و عاشيقي، 
گروه موسيقي كالسيك )غربي(، گروه موسيقي 
پاپ و گروه موسيقي تلفيقي برگزار مي شود. وي 
حمايت از گروه هاي موس��يقي بوم��ي را از اهم 

اهداف اين جشنواره برشمرد.

 ستاره استقالل
 به پرداخت ديه محكوم شد

بوشهر|ديروز راي نهايي درباره پرونده تصادف 
دو س��ال قبل مهدي قائدي در بوش��هر از سوي 
دادگاه بوش��هر صادر ش��د. در راي اوليه پرونده 
تصادف بوش��هر، مهدي قائدي به عنوان راننده 
خودرو ش��ناخته و به پرداخت ديه محكوم شد. 
در اين سانحه  كه جان احمدرضا شاكر، دوست 
صميمي قائدي را گرفت، سه نفر سرنشين ديگر 
اين خودرو مجروح ش��دند كه باعث شد مهدي 
قائدي چند ماهي از ميادين فوتبال دور باشد. در 
اين س��انحه رانندگي و بر اساس گزارش پليس، 
مهدي قائدي بدون داشتن گواهينامه به عنوان 
راننده در خودرو حضور داشته است كه به همين 
دليل خانواده ش��اكر از قائدي به دادگاه شكايت 
كردن��د و پرونده تحت عن��وان قتل غيرعمد در 
دادگاه بررسي شود. در راي اوليه قائدي به عنوان 
راننده ماشين ش��ناخته و محكوم شد. مهاجم 
جوان و گلزن استقالل اما به راي صادره اعتراض 
كرد. دادگاه سرانجام حكم نهايي را  اعالم كرد و 

قائدي به پرداخت ديه محكوم شد.

كودكان زير 1۰ سال؛ ۸  درصِد 
جان باختگان جاده اي

رش�ت|رييس پليس راه گيالن هشت درصد 
جان باختگان س��ال گذش��ته را ك��ودكان زير 
10سال سن دانست و گفت: كودكان سرنشينان 
آسيب پذير خودروها هستند. سرهنگ حسين 
محمدپور ديروز در نشست با بانوان فرهنگ يار 
ترافيك استان گيالن با بيان اينكه بانوان نقش 
مهمي در انضباط بخشي ترافيكي و كاهش آالم 
مربوط به سوانح ترافيكي در جامعه دارند، افزود: در 
حال حاضر 76 نفر از بانوان شاغل در مركز استان 
و شهرستان ها شناسايي شده اند و در فاز دوم زنان 
خانه دار آموزش مي بينند. وي از بانوان فرهنگ يار 
ترافيك خواست به رانندگان تذكر لساني دهند و 
خاطرنشان كرد: در صورت عملكرد مثبت، بانوان 
فرهنگ يار ترافيك مي توانند در قالب بازرسان 
نامحسوس عمل كنند. همچنين تخلف اين بانوان 
در رانندگي منجر به باطل شدن حكم فرهنگ 

ياري آنان خواهد شد.

مشكل سوخت شناورهاي 
صيادي حل شده است

بوشهر|استاندار بوش��هر از حل شدن مشكل 
سوخت شناورهاي صيادي خبر داد. عبدالكريم 
گراوند ديروز در حاشيه افتتاح مجتمع آبرساني 
روس��تايي دميگز، از حل شدن مشكل سهميه 
س��وخت ش��ناورهاي صيادي خبر داد و اظهار 
داش��ت: روز گذش��ته از طريق شركت نفت اين 
موضوع را پيگيري كردم و قرار اس��ت س��هميه 
س��وخت قايق هاي صيادي نيز سيستمي و در 
كارت سوختي كه به آنها تحويل داده خواهد شد، 
واريز شود. استاندار بوشهر با بيان اينكه با پيشنهاد 
تحويل و توزيع سوخت شناورهاي صيادي توسط 
استانداري مخالفت كردم، افزود: براي جلوگيري 
از به وجود آمدن مفسده تصميم گرفتيم سوخت 
شناورهاي صيادي نيز به صورت سيستمي باشد. 
وي يادآور شد: پس از دهه فجر موضوع سوخت 
شناورهاي صيادي را جدي تر پيگيري مي كنيم.

3۰ هزار هكتار از جنگل هاي 
رودبار در آتش سوخت

رش�ت|فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
استان گيالن گفت: در آتش سوزي اخير 30هزار 
هكتار از جنگل هاي رودبار در آتش س��وخت. 
سرهنگ محمد قرباني درباره آخرين وضعيت 
آتش س��وزي جنگل هاي گيالن گفت: در حال 
حاضر در جنگل ها آتش س��وزي نداريم كه در 
حال گسترده شدن باشد، زيرا از بعدازظهر روز 
گذشته از گسترش آتش جلوگيري به عمل آمده 
است. البته ممكن است درخت ها و كنده  هايي 
كه روي زمين افتا ده اند دودهايي را از خود ساطع 
كنند كه امكان شعله ور شدن آنها وجود ندارد. 
سرهنگ قرباني در پاسخ به اين سوال كه حريق 
چه وسعتي از جنگل هاي گيالن را درگير كرده 
اس��ت، گفت: 99 درصد حريق ها كه در سطح 
استان رخ داده حدود 130 تا 135 هكتار بوده  
است كه همگي سطحي بوده اند، ولي فعال آمار 
دقيق نيست. ما 16 شهرستان در استان داريم 
كه جز شهرس��تان هاي املش، آستانه اشرفيه 
و رودسر مابقي شهرس��تان ها در حوزه حريق 

قرار داشتند.

چهرههاياستاني
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اما و اگرهاي حوزه درمان از زبان معاون درمان وزارت بهداشت:

افزايش حمايت مالي از خدمات درمان ناباروري در سال 99
شش ماه دوم س��ال براي وزارت بهداش��تي ها روزهاي 
 H1N1 پرالتهابي بود. از يك سو شيوع موج آنفلوآنزاي
و از س��وي ديگر اپيدمي كرونا كه دنيا را به خود مشغول 
كرده است. به اين ترتيب حوزه بهداشت و سالمت عالوه 
بر مشكالت زيرس��اختي قديمي مانند معضل كمبود 
تخت هاي بيمارستاني، كمبود پزشك در مناطق محروم، 
كم و كاستي هاي پوشش بيمه كه هر كدام معطل تامين 
بودجه مانده اند، با هزينه فوري براي مقابله با دو ويروس 
پردردسر هم مواجه شد، با اين حال مسووالن اين وزارتخانه 
معتقدند مشكالت بودجه اگرچه سرعت تحقق اهداف اين 
وزارتخانه را كند مي كند اما مانع اجراي آنها نمي شود. از 
همين رو معاون درمان وزير بهداشت از افزايش پوشش 
بيمه اي داروهاي درمان ناباروري از سال آينده خبر داد و 
گفت: از سال ۹۹ حدود ۳۰۰ ميليارد تومان توسط ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( در داروخانه هاي منتخب جهت 
پوش��ش دارويي درمان ناباروري اختصاص مي يابد؛ به 
ش��كلي كه هر خانواده تا سقف ۵ ميليون از اين خدمات 

بهره مند مي شود.

   تجهيز ۸  هزار تخت بيمارستاني
قاسم  جان بابايي در نشستي خبري همزمان با ايام دهه 
فجر بيان كرد: امس��ال تجهيز ۸هزار تخت بيمارستاني 
در ۶۶ بيمارس��تان صورت گرفت كه ۴۴ بيمارس��تان 
جديد و مابقي در حال توسعه است. با توسعه تخت هاي 
بيمارس��تاني تعادل ميان تخت ها در بيمارس��تان ها و 
استان ها صورت مي گيرد. اين موضوع هم در استان تهران 
و هم در استان هاي مرزي اجرا مي شود تا تمركز بيمار در 
بيمارستان هاي خاص صورت نگيرد. وي در ادامه به توسعه 
بخش هاي سوختگي بيمارستاني در مراكز استان ها اشاره 
كرد و گفت: اكنون در تمام مراكز استاني بخش سوختگي 
وي��ژه داريم. امس��ال بيش از 1۰۰ تخت س��وختگي به 
تخت هاي سوختگي كشور اضافه شد. همچنين امسال 
بخش سوختگي در هرمزگان افتتاح شد تا بيماران مجبور 

به اعزام به شهرهاي مجاور نباشند.
جان بابايي در خصوص اضافه ش��دن تخت هاي ويژه بيان 
ك��رد: از اول طرح تحول س��المت بي��ش از ۳۰۰۰ تخت 
مراقبت ويژه به تخت ها اضافه شد. وي درباره توانايي ايران 
در ساخت بيمارستان صحرايي در كوتاه مدت، افزود: در اين 
زمينه مهندسي ايران بايد پيشرفت كند تا در كوتاه مدت 
بيمارس��تان صحرايي بس��ازد اما، نمي توان منكر تجربه 
مديريتي ايران در زمينه كنترل بيماري هاي واگير شد. در 
حالي بيماري سرخك در ايران حذف شده است كه ساير 

كشور هاي اروپايي و امريكايي درگير آن هستند.

   پوشش بيمه اي داروهاي ناباروري از سال آينده
جان بابايي اظهار كرد: طي تفاهم نامه اي كه با ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( به امضا رسيده، قرار شد تا براي رسيدگي به 
اعتراض بيماران مبني بر اينكه فقط داروهاي ايراني درمان 
ناباروري تحت پوشش بيمه است، اقدام شود و بر اين اساس 
از سال ۹۹ حدود ۳۰۰ ميليارد تومان توسط ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( در داروخانه هاي منتخب جهت پوش��ش 
دارويي درمان ناباروري اختصاص مي يابد به شكلي كه هر 
خانواده تا سقف ۵ ميليون از اين خدمات بهره مند مي شود. 
اين در حالي است كه تمام خدمات درمان ناباروري براي افراد 
تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد رايگان است. معاون 
درمان وزارت بهداش��ت، در ادامه سخنان خود اظهار كرد: 
قاطبه منابع ما در طول بسته كاهش فرانشيز امسال به سمتي 
سوق پيدا كرد كه به سوي تامين مواد مصرفي و تجهيزات 
گران قيمتي برويم كه ممكن است بيمارستان ها يا بيماران 
توانايي خريد آنها را نداش��ته باشند. كل پولي كه در بسته 
كاهش فرانشيز به ما تعلق مي گرفت ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد 
تومان بود كه بيش از ۶۰ درصد آن براي تامين اينگونه مواد و 

تجهيزات مصرفي استفاده شد. البته اين رقم بايد به ۸۰ درصد 
برسد. همچنين طي تفاهم نامه اي كه با هيات امناي ارزي به 
امضاء رسانده ايم آنها مكلف هستند براي تمام بيمارستان هاي 
كشور اينگونه تجهيزات را خريده و در اختيارشان قرار دهند.

    حضور 3   هزار پزشك در مناطق محروم و مرزي
وي در خصوص طرح ماندگاري پزشكان در مناطق محروم 
نيز خاطرنشان كرد: يكي از موضوعاتي كه موجب ترغيب 
پزشكان به ماندگاري در مناطق محروم مي شود، موضوع 
زيست و محل زندگي شان است. نكته قابل توجه آن است كه 
امسال نيز براي تامين پزشكان در مناطق محروم تالش هاي 
زيادي كرديم و هدف ما اينگونه مناطق بوده اند. در توزيع 
نيروي انس��اني با محاسبه پزش��كان بخش خصوصي در 
شهرستان ها اكنون ۴ هزار پزشك متخصص و عمومي داريم 
كه ۳هزار پزشك در مناطق محروم و مرزي خدمت مي كنند. 
همچنين تقويت حضور پزشكان مقيم در مراكز خدمات قلب 
و عروق و زنان در دستور كارمان است. جان بابايي در ادامه 
سخنان خود به خدمات ارايه ش��ده در دو كد ۲۴۷ و ۷۲۴ 

براي بيماران مزمن قلب و عروق و بيماران سكته قلبي اشاره 
كرد و گفت: اين دو طرح نيز از اقدامات شايسته طرح تحول 
سالمت است. خدمات مربوط به درمان و مداواي بيماران 
سكته مغزي در بيش از 1۰۰ بيمارستان كشور در قالب كد 
۷۲۴ در حال اجرا است كه منجر به كاهش ماندگاري بيمار 
در بيمارستان خواهد شد. وي همچنين در خصوص تامين 
داروي بيماران خاص خاطرنش��ان كرد: يك��ي از اقدامات 
مناسبي كه براي تامين داروي بيماران خاص صورت گرفت، 
تقويت حواله الكترونيك داروها بود. امسال عليرغم اينكه در 
زمينه  توليدات دارويي سال خوبي را سپري كرديم، اما در 
برخي از موارد دسترسي بيماران خاص به داروهايشان با 
مشكالتي مواجه بود كه در اين حوزه با كمك سازمان غذا و 
دارو موضوع حواله الكترونيك براي بيماران خاص در تهران 
اجرا شد كه پس از آن نيز به تدريج 11 استان ديگر اين طرح 
را اجرايي خواهند كرد تا س��رانجام به كل كشور برسد. در 
مدت كوتاه اجراي حواله الكترونيك در تهران، 1۵ درصد 
ميزان مصرف داروهاي خاص كنترل و صرفه جويي شد كه 

به بيماران نيز كمك كرد.

   جزييات اعتباربخشي جديد بيمارستان ها
جان بابايي در خصوص اعتبار بخشي بيمارستان ها نيز اظهار 
كرد: امسال اعتبار بخشي ها بازنگري شد و تعداد سنجه ها 
نيز كاهش يافت. اكنون 1۳۰ سنجه ضروري وجود دارد؛ 
به شكلي كه بيش از ۵۰ درصد سنجه ها بيمار محور و در 
جهت ايمني بيمار در بيمارس��تان ها است. يكي ديگر از 
موضوعات ثبت وقايع ناخواسته در بيمارستان ها است كه 
داراي ۲۸ سنجه است و پرستاران، سرپرستاران و ساير كادر 
بيمارستاني در اين خصوص آموزش ديده اند تا در صورت 
بروز هر واقعه  ناخواسته اي آن را در سيستم ثبت كنند و اگر 
متوجه شويم بيمارستاني در اين زمينه تخلف كرده است، 
با كسر درجه اعتبار بخشي رو به رو خواهد شد. وي با اشاره 
به وجود تحريم ها و اثرات آن در حوزه  دارو و درمان كشور 
گفت: اقدامات مناس��بي صورت گرفت تا مشكل حادي 
براي تامين دارو و تجهيزات نداشته باشيم. اما محصوالتي 
كه به شكل مس��تقيم توليد كش��ور امريكا هستند ما را 
دچار مشكل كردند. به عنوان مثال تامين داروي بيماران 
 ام پي اس يكي از اين مشكالت بود اما در حال حاضر با چالش 
جدي در زمينه تامين دارو و تجهيزات روبرو نيستيم. وي 
درخصوص سرنوشت مراكز درمان بستر كه در دولت نهم 
و دهم به آن اشاره شده بود، گفت: محلي براي بودجه اين 
مراكز در سازمان برنامه و بودجه تعريف نشده است. تنها 
مراكزي كه طبق تعريف اين سازمان به مردم ارايه خدمت 
مي دهد، مراكز جامعه خدمات سالمت شهري روستايي، 
بيمارستان ها و غيره است و البته طي تفاهم نامه اي كه با بنياد 
مستضعفان به امضاء رسانده ايم اين بنياد مراكزي را براي ما 
مي سازد كه درمان بستر نيست و شبانه روزي ارايه خدمت 
مي دهد كه برخي از اين مراك��ز جايگزين مراكز قديمي 
بهداش��ت و درمان مي ش��ود. جان بابايي در حوزه درمان 
معتادان اظهاركرد: چند سازمان مختلف در اين زمينه نقش 
دارند، اما هر چه كه از كميته درمان مصوب شود مبناي اجرا 
است كه رياست اين كميته با وزارت بهداشت است. در حال 
حاضر قرار نيست داروي متادون را به داروخانه ها بدهيم. 
بلكه رويه به شكل قبلي اجرا مي شود. توزيع دارو نيز توسط 
دانشگاه ها مي تواند در دو يا سه داروخانه  منتخب اجرا شود.

   هنوز  موردي از كرونا  و يروس  در ايران نداريم
وي در خاتمه سخنان خود با تاكيد بر اينكه همچنان هيچ 
موردي از كرونا ويروس در كشور شناسايي نشده است، بيان 
كرد: نگراني هايي كه براي استفاده از ماسك هاي آلوده وجود 
دارد طبيعي نيست. تمام ماسك هايي كه ممكن است از ساير 
كشورها به ايران وارد شود، كنترل مي شود و در هر استان يك 

بيمارستان آماده مقابله بروز احتمالي كرونا ويروس است.
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عواقب توزيع داروهاي 
درمان اعتياد در داروخانه ها

پيرو پيش نويس ضابطه سازمان غذا و داروي وزارت 
بهداش��ت، جهت توزيع و عرضه داروهاي مخدر در 
داروخانه ها، اعتراض جمعي از كارشناس��ان حوزه 
مديريت و درمان اعتياد كشور مطرح شد كه رييس 
كانون سراس��ري انجمن هاي صنفي مراكز درمان 
اعتياد كشور ضمن هشدار در مورد عواقب خطرناك 
توزي��ع داروهاي ويژه درمان اعتي��اد در داروخانه ها 
درباره اين موضوع گفت: وزارت بهداش��ت از مصوبه 
كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر چشم پوشي 

كرده است.
مجتبي غالبي روز يكشنبه در نشست با اعضاي اين 
كانون در محل انجمن، افزود: از اواخر س��ال ۸1 كه 
مراكز سرپايي درمان اعتياد در كشور تاسيس شد، 
نحوه درمان معتادان در اين مراكز بدين صورت بوده 
كه بيمار ضمن مراجعه به مركز و ارايه مدارك هويتي، 
پرونده درماني برايش تشكيل و به كمك پزشك، نوع 

دارو و درمان مناسب بيمار تشخيص داده مي شود.
وي اظهار داشت: در جلسات بعدي، بيمار به صورت 
منظم به مركز مراجعه كرده و همزمان با دريافت و 
مصرف دارو، از خدمات غير دارويي مانند آموزش هاي 
فردي، گروهي و خانوادگي كه توسط روانشناس يا 
مددكار مركز ارايه ش��ده، بهره مند مي شود. رييس 
كانون سراس��ري انجمن هاي صنفي مراكز درمان 
اعتياد كشور ادامه داد: مهم ترين مزيت اين مراكز، ارايه 
خدمات دارويي و غير دارويي به صورت همزمان و در 
يك مكان به همراه نظارت مستقيم پزشك و پرستار 
بر مي��زان و نحوه مصرف داروي مخ��در و در اختيار 
داشتن وسايل و تجهيزات احياء است. وي تصريح كرد: 
متاسفانه اخيرا سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت با 
تالش زائد الوصفي به دنبال در اختيار گرفتن داروهاي 
ويژه درمان اعتياد و توزيع يا عرضه اين داروها توسط 
داروخانه هاي منتخب بوده و وزارت بهداشت مصوبه 
كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور را به 
هيچ انگاشته و بدون توجه به عواقب قطعي و خطرناك 
اين طرح، براي جامعه اس��المي ايران و صرفا براي 
دستيابي به منفعت مالي و حمايت از اعضاء صنفي 
خود، همچنان پيگير در اختيار گرفتن داروهاي مخدر 
ويژه درمان اعتياد و توزيع يا عرضه آن در داروخانه ها 
است. هومان نارنجي ها فعال حوزه پيشگيري، درمان 
و پژوهش در حوزه اعتياد نيز در اين نشست گفت: اين 
تصميم گيري در حالي صورت مي گيرد كه سازمان 
غ��ذا و دارو اطالعات دقيقي از ميزان توليد داروهاي 
مخدر از كارخانجات ندارد و صدور مجوزهاي توليد 
مخدر به اين شركت ها رو به افزايش است. وي افزود: 
همچنين هيچ گونه پژوهش��ي تاكنون در خصوص 
نحوه و ميزان نشت دارو در كشور انجام نشده است 
و ميزان س��هم ش��ركت هاي پخش و كارخانجات 

توليد كننده در فرآيند نشت، روشن نيست.

عملکرد درخشان فوالد خوزستان در سال ۱3۹۸
صنعت فوالد در ايران بيش از ۵۰ س��ال سابقه دارد. فوالد 
خوزس��تان به عنوان سازمان سرآمد کش��ور، بزرگترين 
عرضه کننده شمش فوالدی، دومين قطب توليد فوالد خام 
در کشور و يکی از بنگاه های پيشرو اقتصاد ملی و بين المللی 
در حال فعاليت است. اين مجموعه بزرگ صنعتی با بيش 
از 11 هزار نيروی انس��انی با س��طحی قابل  قبول از دانش 
فنی و تکنولوژيک، نقش مح��وری در تامين فوالد خام را 
در راستای رشد اقتصادی کشور در دست اجرا دارد. فوالد 
خوزستان همواره ضمن اولويت    بخشی به تامين مواد اوليه 
نوردکاران کشور و عرضه شمش در بازار داخلی، مازاد توليد 
را در بازارهای صادراتی و به بيش از ۲۰ کشور جهان صادر 
می کند. روند افزايشی تناژ توليدی و ارزش فروش صادراتی 

طی سال های جاری، مهر تاييدی بر اين ادعا است.
   توليد

برنامه پيش بينی توليد سال ۹۸ دستيابی به ۳ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تن ش��مش فوالد است که با گذشت ده ماه از سال، ۳ 
ميليون و 1۳۰ هزار تن آن محقق شد. از روند توليد ديگر 
محصوالت شرکت فوالد خوزستان می توان به توليد بيش 
از ۳ ميليون و ۲۵۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۴ ميليون و ۹۵۰ 

هزار تن گندله اشاره کرد.
برای ارزيابی اجمالی وضعيت توليد بهترين شاخص رجوع 
به آمارهاست؛ بيشترين ميزان توليد فوالد خوزستان به 
ميزان 1۲ هزار ۶۵۴ تن مربوط به 1۴ آذرماه ۹۷ بود که با 
تالش و همت فوالد مردان شکستن رکورد در سال ۹۸ در 
کمتر از دو ماه، سه مرتبه  تکرار شد. اولين شيرينی افزايش 
توليد، در تاري��خ 1۰ آذر ۹۸ با توليد روزانه 1۲ هزار و ۶۸۹ 
تن رقم خ��ورد. اما اين رقم فوق  العاده ب��رای فوالد مردان 
کافی نبود و ۶ دی ماه ۹۸ در فاصله   کمتر از يک ماه، با توليد 
روزانه  1۲ هزار و ۷۲۳ تن، رکورد ديگری به ثبت رسيد. در 
شرايطی که تحريم  ها به اوج خود رسيده بود،  با ثبت توليد 
روزانه 1۲ هزار و ۹۹۰ تن در ۲۰ دی  ماه ۹۸، فوالد خوزستان 

برای سومين مرتبه به رکورد توليد دست يافت.
   صادرات

در چند سال اخير صادرات محصوالت فوالد خوزستان با 
هدف ارزآوری برای کشور و با نگاه اولويت تامين داخل، روند 
پايداری داشته است. نقشه استراتژی صادرات بر محورهای 
رضايت مشتری، تحويل به موقع و پايدار، ارائه محصوالت 
و شرايط پرداخت رقابتی، کيفيت مطلوب و پاسخگويی 
و ارائه راهنمايی تجاری فنی پايه  گذاری ش��ده است. اين 
رويکرد باعث افزايش رضايت مشتری و جلب نظر خريداران 

بين المللی ش��د. از نکات قابل توجه در فوالد خوزستان، 
توليد بيلت سفارشی است، به طوری که به مشتری امکان 
س��فارش و تغيير در ترکيب بيلت توليدی با توجه به نياز 

خود را می دهد.
کشورهای CIS )روسيه، اوکراين، چين( مهم  ترين رقبای 
فوالد خوزستان در حوزه صادرات هستند. مرغوبيت کاال 
از يک سو، دسترس��ی به آب  های آزاد و مصرف کنندگان 
حوزه خليج فارس از سوی ديگر، باعث شده اقبال بازار به 
محصوالت اين شرکت، بيش از ديگر کشورهای توليدکننده 
فوالد باشد. اين شرکت توانس��ته، از ابتدای سال تاکنون 
برنامه  و هدف صادراتی خود را پوشش صددرصدی دهد. 
در ارزيابی شاخص درآمد و فروش، شرکت فوالد خوزستان 
در سال ۹۸ و تا پايان مهرماه، در طول هفت ماه ۸۸ هزار و 
۴۶۷ ميليارد ريال محصول به فروش برساند که نسبت به 
دوره مشابه در سال پيش، از افزايش ۶۳ درصدی برخوردار 
بوده است. اين عملکرد مثبت در حوزه صادرات باعث شد 
اين شرکت در سال ۹۸ به عنوان صادرکننده نمونه کشور 

معرفی گردد.
   بورس

شرکت فوالد خوزستان در سال جاری از نگاه سازمان بورس 
و اوراق بهادار در ميان چهل شرکت برتر بورسی کشور قرار 
گرفت. در مجمع عمومی عادی س��ال ۹۷، سود سهام از 
ميزان 11۲۰ ريال به ازای هر س��هم در سال ۹۶ به 1۶۵۰ 
ريال در سال ۹۷ افزايش پيدا کرد که اين ميزان، رشد  ۹۴ 
درصدی سود خالص را نشان می دهد. در دوره عملکرد يک 
ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه س��ال ۹۸ نيز حدود 1۴ هزار و 
1۶1 ميليارد ريال درآمد فروش محقق شده، که اين رقم در 
مقايسه با درآمد فروش آن در دوره مشابه سال مالی گذشته 
با رشد ۲۹ درصدی همراه شده است. همچنين قيمت سهام 
اين ش��رکت در س��ال ۹۴ از ۲۴۴۰ ريال به 11۰۰۰ ريال 

تاکنون رسيده است.
     مسئوليت های اجتماعی

ش��رکت فوالد خوزس��تان در س��ال های اخير در حوزه   
مسئوليت  پذيری اجتماعی فعاليت های گسترده ای انجام 
داده اس��ت  که ش��اخص  ترين آن بهره برداری از ورزشگاه 
ش��هدای فوالد خوزستان با اعتبار بيش از 1۵۰۰ ميليارد 
ريال جهت رفاه عالقمندان به ورزش و کمک ۲۸۰ ميليارد 
ريالی به سيل  زدگان و تامين کليه اقالم مورد نياز آنان در 
فروردين ماه سال جاری بود. همچنين فوالد خوزستان به 
منظور حمايت مناطق محروم و کمتر توسعه يافته، اقدام 

به تشکيل قرارگاه مرکزی محروميت  زدايی شهدای فوالد 
نمود، که تاکنون فعاليت های چشم  گيری انجام  داده است؛ 
پروژه احداث درمانگاه قلعه چنعان، احداث مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای قلعه چنعان، اهدای بسته های حمايتی به 
خانواده های کم بضاعت، اعزام گروه های تخصصی پزشکی 
به مناطق محروم، تامين اقالم آموزشی و فرهنگی، برگزاری 
جشن ها و مراس��مات مذهبی، توسعه چشم  گير فضای 
س��بز و توجه ويژه به محيط زيست و حمايت همه جانبه 
از ش��رکت های مرتبط فوالدی در استان، تنها بخشی از 

فعاليت های انجام شده  اين شرکت تاکنون است.
    پيشگام در بومی سازی

شرکت فوالد خوزس��تان يک بنگاه اقتصادی مادر است 
که استمرار فعاليت هايش به بقای صنايع داخلی کوچک 
کمک می کند. فعاليت مستمر تامين کنندگان و سازندگان 
قطعات، تجهي��زات و مواد اوليه از ارکان اساس��ی چرخه 
اقتصادی کشور به شمار می آيد و در دسترس بودن صنايع 
در داخل باعث امنيت خاطر شرکت های بزرگ می شود. با 
اين رويکرد، فوالد خوزستان تامين مواد، قطعات و تجهيزات 
را با اتکا به صنايع داخل و بومی سازی آن دنبال کرده است. 
اين شرکت توانسته است بيش از ۲۵ هزار قطعه و تجهيز 
مختلف را طی چند دهه و با استفاده از روش  های مهندسی 
معکوس و با اتکا بر دانش و توانايی  های داخلی بومی سازی 
کند. تحريم های چند سال اخير در ظاهر، کار تامين قطعات، 
تجهيزات و مواد مرتبط با فوالد را سخت کرده است، اما در 
عمل عکس اين تصور شکل واقعی به خود گرفته و زمينه   
خودباوری، اعتماد متقابل و جلوگيری از خروج ميليون ها 
دالر ارز از کش��ور را ايجاد کرده اس��ت. فوالد خوزس��تان 
همچنين اولين نمايشگاه تخصصی بومی سازی را با هدف 
شناس��ايی توانمندی تامين کنندگان و توليدکنندگان 
داخلی، هم  افزايی دانش فنی و توسعه صنايع کوچک، در 
مرداد ۹۸ برگزار نمود. دومين قطب فوالدسازی کشور در 
چهار دهه فعاليت، همواره تامين تجهيزات مورد نيازش را 
به توليدکنندگان داخل کشور اختصاص داده و اعتقاد گروه 
فوالد خوزستان حمايت همه جانبه   صنعت گران داخلی 
است؛ چرا که معتقد است با تکيه به دانش فنی جوانان، عالوه 
بر حفظ ارز کشور به شکوفايی صنعت و اشتغال زايی کمک 
نموده  است. ناگفته نماند که استان خوزستان نگين صنعت 
کشور است و پتانسيل های بسياری از قبيل: دسترسی به 
آب  ه��ای آزاد، انرژی، مناطق آزاد تجاری، بندرگاه و البته 
جوانان متخصص دارد و اين شرکت سعی دارد با استفاده 

از ظرفيت های موجود گام بلندی در جهت رونق توليد و 
اشتغال زايی بردارد.

    دستاوردها و افتخارات
  کسب تنديس زرين جايزه ملی تعالی سازمانی و معرفی 

شرکت فوالد خوزستان به عنوان سازمان سرآمد کشور
  در دومين آيين تجليل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد 
کشور، ش��رکت فوالد خوزس��تان تنديس زرين شرکت 
صنعتی برتر کشور در حوزه مسئوليت پذيری اجتماعی و 

خدمت رسانی به مردم را کسب نمود. 
   در مراس��م بيست و س��ومين س��الروز ملی صادرات، 
مديرعامل فوالد خوزس��تان لوح و تنديس »صادرکننده 
نمونه کش��ور« در سال ۹۸ را از اسحاق جهانگيری معاون 
اول رياست جمهوری و رضا رحمانی وزير صنعت، معدن و 

تجارت دريافت کرد.
 )Iran exportex( در اجالس توسعه صادرات ايران  
که بزرگ  ترين اجالس مشترک سرآمدان توليد و صادرات 
ايران به شمار می رود، مديرعامل شرکت فوالد خوزستان با 
کسب سه مقام ارزشمند: عقاب طاليی مديريت موفق در 
تجارت صنعت فوالد و صنايع وابسته، جايزه بين المللی توليد 
برترين محصول منطبق با شاخص های بازار جهانی صادرات 
و تنديس ملی برترين توان علمی و رقابتی در توليد و کيفيت 
صنايع فوالد، سه نشان برتر را به کلکسيون افتخارات فوالد 

خوزستان اضافه نمود.
   در سيزدهمين کنفرانس بين المللی مديريت استراتژيک 
از شرکت فوالد خوزستان به عنوان کسب و کار پيشرو در 

پياده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی تقدير شد.
  در شش��مين همايش ملی مديريت جهادی با رويکرد 
»مديريت جهادی، الزمه توس��عه و پيش��رفت کش��ور« 
مديرعامل شرکت فوالد خوزستان، مدير نمونه جهادی 
کشور شد و لوح تقدير و نشان مدير برگزيده جهادی را از 

وزير صمت دريافت نمود.
   در پنجمي��ن جش��نواره فرهنگ��ی- هن��ری بل��وط، 
شرکت فوالد خوزستان به عنوان ش��رکت برتر در حوزه 
مسئوليت های اجتماعی و امداد رسانی به حادثه ديدگان 
سيل سال جاری کشور، تنديس ملی مسئوليت  پذيری 

اجتماعی را دريافت کرد.
  همچنين فوالد خوزستان در سال جاری موفق به کسب 
گواهينامه معيار مصرف انرژی بر اساس استاندارد ۹۶۵۳ 
ش��د و از افتخارات ديگر اين ش��رکت می توان به کسب 

گواهينامه های:

ISO 14001: 2015 نظام مديريت زيست محيطی   
    نظ��ام مديري��ت ايمن��ی و بهداش��ت حرف��ه ای

 OHSAS 18001: 2007 
 ISO 50001: 2011 نظام مديريت انرژی   

ISO 10015: 1999 نظام مديريت آموزش    
ISO 9001: 2015 نظام مديريت کيفيت    

 ISO 10004: 2018 نظام مديريت رض�ايت مشتری   
   نظ��ام مديري��ت رس��يدگی به ش��کايات مش��تری

ISO 10002: 2018  و تدوين استانداردهای شمش 
و ميلگرد اشاره نمود.

    طرح های توسعه
   تملک ش��رکت صنعتی معدنی توسعه فراگير سناباد 
با توليد ۵/۲ ميليون کنس��انتره در باالدس��ت زنجيره و 
تالش ب��رای راه اندازی کارخانه گندله س��ازی با ظرفيت 

۵/۲ ميليون تنی اين شرکت که در بهمن  ماه سال جاری 
افتتاح خواهد شد.

   احداث پروژه کارخانه مگا مدول آهن اسفنجی با ظرفيت 
۷/1 ميليون تن

   احداث پروژه ايستگاه پست برق ۴۰۰ کيلو ولت  
   احداث کارخانه فوالدس��ازی صنعت فوالد شادگان از 
شرکت های زير مجموعه فوالد خوزستان که در شهريور 

ماه سال ۹۹ به بهره داری خواهد رسيد.
   تملک شرکت فوالد اکسين و تکميل زنجيره فوالد در 
پايين دست زنجيره که يکی از مهمترين چالش ها و نيازهای 
اساسی استان خوزستان، صنعت فوالد و البته اقتصاد کشور 
است و اين تملک باعث ورود شرکت فوالد خوزستان به توليد 
ورق های عريض خاص و تامين نياز داخل کشور و صادرات 

اين محصول به کشورهای خارجی خواهد شد.



گزارش 13 راهوشهرسازي

در جلسه ديروز شوراي شهر تهران مطرح شد

فرآيند تصويب ماليات بر عايدي مسكن، زمان بر است

نشانه هاي مقابله با اراده شورا در اليحه بودجه 99

مسير سالم براي بازار ملك

گروه راه و شهرسازي|
ديروز در جلسه ش��وراي شهر تهران، حجت نظري، عضو 
كميسيون اجتماعي و فرهنگي اين شورا در نطق پيش از 
دستور خود از روند ارايه بودجه و بودجه نويسي انتقاد كرد و 
گفت: بودجه سال ۹۹ شهرداري ملغمه اي از نبودن هاست.در 
ادامه جلسه دستورالعمل اجرايي بند »چ« تبصره 8 مصوبه 
بودجه سال ۹8 شهرداري تهران، سازمان ها و شركت هاي 
تابعه مبني بر برون سپاري و وصول مطالبات معوقه غيرقابل 
دسترسي شهرداري تهران مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت 
و كليات اين اليحه با 13 رأي موافق تصويب شد. عالوه بر 
اين، طرح الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه دستورالعمل 
طراحي توده ساختمان هاي پهنه سكونت براساس پاكت 
حجمي مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد. بررسي 
دستورالعمل مربوط به نظام نامه فعاليت تشكل هاي غير 
دولتي دستور جلسه ديگر ش��وراي شهر تهران بود كه به 

كميسيون ها برگشت.
به گزارش »تعادل«، پيروز حناچي، شهردار تهران 11 بهمن 
ماه سال جاري با حضور در صحن علني جلسه شوراي شهر 
و با 13روز تاخير اليحه بودجه سال ۹۹ را تقديم شورا كرد. 
شوراي شهر تا 13 اسفند فرصت دارد اين بودجه را از لحاظ 
انطباق با سياس��ت هاي كالن و برنامه هاي اولويت محور 
مصوب ش��ورا، بررس��ي و در صحن تصويب كند. محسن 
هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در حاشيه جلسه ديروز 
شورا توضيحاتي درباره بودجه سال ۹۹ شهرداري ارايه كرد و 
گفت: دوشنبه زمان ارايه پيشنهادها توسط اعضاي شورا تمام 
مي شود و دفترچه پيشنهادها جمع آوري و از اوايل اسفند 
در دو نوبت صبح و عصر اليحه بودجه ۹۹ شهرداري بررسي 
خواهد شد.وي در خصوص انبساطي بسته شدن بودجه 
سال ۹۹ گفت: بودجه در بخش هزينه اي انقباضي است، اما 

در حوزه عمراني انبساطي بسته شده است.
هاشمي در پاسخ به اينكه سال گذشته بسياري از جزييات 
اليحه بودجه در كميسيون تلفيق بررسي شد و تنها كليات 
بودجه در صحن مطرح و به رأي گذاش��ته ش��د كه اهالي 
رسانه به اين موضوع انتقاد داشتند، به شوخي گفت: امسال 
نيز نحوه بررسي اليحه بودجه در صحن شورا همانند سال 
گذشته است. البته بودجه شامل بخش هاي مختلفي مانند 
منابع، مصارف، تبصره ها و بودجه سازمان ها و شركت ها است 
كه هيچ وقت به صورت جزئي در صحن مطرح نمي شد. ما 
ابتدا منابع و مصارف را مورد بررسي قرار مي دهيم و پس از 
آن تبصره ها بررسي خواهند شد. بودجه و روند تدوين آن 
موضوع نطق پيش از دستور حجت نظري بود و از روند تدوين 
بودجه انتقاد كرد. به گفته او، پس از سال ها كه از استقرار نظام 
جمهوري اسالمي مي گذرد، هر روز شاهد آن هستيم كه به 
بهانه هايي اختيارات اين نهاد مردمي بسيار مهم، در حال 
كاهش اس��ت و حال در اليحه بودجه سال ۹۹ شهرداري 
تهران نيز امتداد اين ديدگاه ديده مي شود.  نظري با اشاره به 
تاخير در ارايه بودجه به شورا توضيح داد: طبق ماده ۶۷ قانون 
شهرداري ها، شهرداري موظف است بودجه ساالنه خود را تا 
پايان دي ماه به شورا ارسال كند كه متأسفانه در سال جاري، 
ش��هرداري با 13 روز تأخير اين اليحه را ارايه كرد. از طرف 
ديگر، شهرداري هنوز بودجه سازمان ها و شركت ها را ارايه 
نداده و جالب تر آنكه پيوست هاي مورد نياز بودجه هم هنوز 
به ش��ورا ارايه نشده است. او تاكيد كرد: در واقع اين بودجه 
ملغمه اي از نبودن هاست كه با وصله و پينه به هم چسبيده 
است. درست اس��ت كه اليحه بودجه بيانگر ميزان مبالغ 
مورد نياز براي اجراي برنامه هاي ش��هرداري است و شورا 
به عنوان نهاد سياست گذار، آزادي عمل بي حد و حصر در 
بررسي و تصويب اليحه ندارد، اما در اين شرايط هم اين همه 
تمايل شهرداري به استقالل طلبي و جداكردن خود از نهاد 
باالدستي، مقرره گذار و ناظر جاي بسي توجه و تعجب دارد.

او با بيان اينكه با نگاهي كلي به تبصره هاي بودجه سال ۹۹ 
شاهديم كه شهرداري تهران به دنبال به حداقل رساندن 
اختيارات ش��وراي شهر است،  تصريح كرد: درحالي كه در 
اين س��ه سال، شورا بيش��ترين هماهنگي و همكاري را با 
شهرداري براي ارايه خدمت بهتر به شهروندان داشته كه 
نمونه آن را مي توان درجريان تصويب متمم بودجه ۹8 به 
وضوح مشاهده كرد. نمونه بارز اين تمايل به محدود كردن 
اختيارات شورا، در تبصره هايي خود را نشان مي دهد كه به 
دنبال افزايش بي حد و حصر اختيارات كميته تخصيص 

است. كميته تخصيص بر خالف نص صريح ماده 3۹ برنامه 
سوم توسعه شهر تهران از روساي كميسيون هاي تخصصي 
براي حضور در جلس��اتش دعوت نمي كن��د و به راحتي 
تخصيص برخي كدپروژه ها را صفر درنظر مي گيرد كه اين 
خود مقابله با اراده و مصوبه شوراست.همچنين در تبصره دوم 
اليحه بودجه امسال كار به جايي رسيده كه حتي به كميته 
تخصيص اختيار مي دهد كدپروژه هاي جديد را جايگزين 

بودجه مصوب شورا كرده و خودش آن را تصويب كند.

    تاخير در ارايه لوايح مربوط به اخذ عوارض 
نظري با طرح اين سوال كه اساسا بودجه اي كه ما تصويب 
مي كنيم، چه نسبتي با اجرا دارد و به بيان واضح تر، وقتي 
بودجه اي تصويب مي شود كه احتمال دارد اساسا اجرا نشود، 
اصوال چرا بودجه را تصويب مي كنيم، گفت: بهتر نيست مثل 
همان ارايه بند ۵ تبصره دوم، فقط يك تبصره تصويب كنيم 
و همه كارها را به كميته تخصيص بسپاريم. در بخش منابع، 
تقريبا همه ساله شاهديم كه شهرداري در حركتي كامال 
عمدي و ناپسند، لوايح مربوط به اخذ عوارض را در دقيقه 
۹۰ به شورا ارسال مي كند تا نه تنها شورا فرصت كافي براي 
بررسي نداشته باشد، بلكه مجبور شود براي تحقق درآمدها، 

با كمترين تغيير پيشنهاد شهرداري را به تصويب برساند.
او ادامه داد: متأس��فانه هنوز پيوست تبصره ۲۶ بودجه كه 
مربوط به تصويب نرخ بهاي خدمات اس��ت، به شورا ارايه 
نشده و در عمل حق شورا در تصويب اين نرخ ها كامال ناديده 
گرفته شده است. شورا بايد بدون داشتن و دانستن نرخ ها، 
آنها را تصويب كند و تنها براي حفظ ظاهر، اين تبصره به 

رشته تحرير درآمده است.

     دليل نظارت ناپذيري شهرداري 
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي با بيان اينكه وجود 
حس��اب هاي متعدد در ش��هرداري تهران و عدم تحقق 
خزانه داري واحد، به معناي واقعي باعث شده شهرداري 
نهادي نظارت ناپذير باشد، اظهار كرد: الزام شهرداري به 
ارايه يك حس��اب واحد، در راستاي افزايش دقت نظارت 
شورا بسيار اهميت دارد. وقتي حساب هاي متعددي وجود 
دارد، مديريت و كارآيي آن به شدت پايين آمده و عمال شورا 
نظارتي دقيق بر هزينه كرد بودجه نخواهد داشت. 4 درصد 
از كل بودجه، بدون ذره اي دخالت شورا در دست شهردار 
است. اين ميزان كه رقمي بالغ بر 1,۲۰۰ ميليارد تومان 
است، نظارت پذيري شهرداري را كاهش مي دهد و اختيار 
شورا در برنامه ريزي دقيق و از طرف ديگر نظارت را كمتر 
و كمتر مي كند. سوال اينجا اس��ت كه در شرايط فعلي، 

وظيفه شورا چيست؟

    عدم اجراي تبصره ۳۷ بودجه سال۹۸ 
در ادامه شهربانو اماني، عضو كميسيون حمل و نقل شوراي 
شهر تهران نسبت به عدم اجراي تبصره 3۷ بودجه سال۹8 
ش��هرداري تهران تذكر داد و گفت: برابر مفاد تبصره 3۷ 
بودجه مصوب سال ۹8، شهرداري تهران موظف است در 
 ،)TOD( راستاي توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي
كليه درآمدهاي وصولي حاصل از تغيير پهنه )كاربري(، 
عوارض صدور پروانه و اعطاي مازاد تراكم در محدوده 3۰۰ 
متري زون هاي )TOD( مترو وBRT را صرفا در توسعه 
سيستم هاي حمل و نقل انبوه بر به ويژه مترو هزينه كند. 
بر اساس گزارش واصله، در 1۰ ماهه ابتدايي سال ۹8 بالغ 

بر ۵۰۰ ميليارد تومان از مح��ل درآمدهاي صدور پروانه 
امالك واقع در محدوده مذكور وصول شده و اگر با همين 
روند و عملكرد پيش برود، پيش بيني مي شود تا آخر سال 

جاري بالغ بر ۶۲۰ ميليارد تومان وصول شود.
اماني ادامه داد: متأس��فانه با وجود اي��ن منبع درآمدي، 
معاونت مالي و اقتصاد ش��هري شهرداري با وجود تحقق 
مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان از محل تبصره مذكور، تاكنون 
ريال��ي به مترو اختصاص نداده اس��ت. حال اين س��وال 
مطرح مي شود كه چرا تاكنون بودجه اي تخصيص داده 

نشده است.
يكي از معضالت هميشگي شهرداري تعداد زياد نيروهاي 
انساني است و اكنون اين نهاد حدود ۶۵ هزار نفر كارمند 
دارد و بايد ماهانه مبلغ هنگفتي را بابت حقوق آنها پرداخت 
كند. يكي از اهداف شهرداري و شوراي شهر برونسپاري 
وظايف شهرداري است اما با وجود تعداد زياد نيروي بيكار 
در شهرداري برخي معتقدند به جاي برونسپاري بايد از 
همين نيروها استفاده ش��ود. روز گذشته رييس شوراي 
ش��هر تهران در جريان بررسي دستورالعمل اجرايي بند 
»چ« تبصره 8 مصوبه بودجه سال ۹8 شهرداري تهران، 
سازمان ها و شركت هاي تابعه مبني بر برون سپاري و وصول 
مطالبات معوقه غيرقابل دسترس��ي شهرداري تهران با 
اشاره به اينكه برون سپاري اصلي است كه مي توانيم نيروها 
را در ش��هرداري كاهش دهيم، گفت: اين راهكار موثري 
است ولي مشكل اينجاست كه برون سپاري مي شود ولي 
تعداد نيروها با كاهش همراه نيست. مجيد فراهاني، عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه نيز در اين باره گفت: در اين 
تبصره، ش��اهد توجه به وصول مطالبات معوق غيرقابل 

دسترس هس��تيم براي همين منظور شهرداري تهران 
مجاز شده است وصول مطالبات معوقه غيرقابل دسترس 
را به صورت كارگزاري واگذار كند.دس��تورالعمل اجراي 
اين بند بايد حداكثر طي مدت س��ه ماه براي تصويب به 
شوراي شهر ارايه ش��ود. متأس��فانه با تأخير شهرداري 
در ارايه دس��تورالعمل مربوطه تذك��ر داده ام و در نهايت 
شهرداري دستورالعمل را به ش��ورا ارايه كرده است.  اين 
عضو شوراي شهر تهران تأكيد كرد: تفكيك مطالبات خرد 
اشخاص حقيقي مشمول اين دستورالعمل است بايد توجه 
داشت كه وصول مطالبات و كارگزاري وصول آن يك امر 
اجتناب ناپذير محسوب مي شود آن هم در شرايط مالي 
كنوني؛ بانك ها و موسسات مالي به سوي اين مساله پيش 
رفته اند و در سال هاي پيش نيز دولت براي استيفاي ماليات 

خود از موديان بدهكار اين مساله را پيش بيني كرده بود.

    افراط و تفريط در مورد نيروهاي انساني
در ادامه احمد مسجدجامعي عضو شوراي شهر تهران با 
اشاره به اينكه شهرداري تشكيالت گسترده و وسيعي دارد 
و نيروهايش از حد نياز بيشتر است، گفت: در زمينه نيروي 
انساني دچار افراط و تفريط شده ايم، تعداد زيادي كارمند 
و تش��كيالت داريم از طرفي برون سپاري انجام مي گيرد 
ولي حقوق و مزايا را شهرداري مي دهد. دچار دوگانگي در 
مديريت شهري هستيم و مخالف اجراي اين مساله هستم. 

    بهبود كيفيت طراحي ساختمان ها 
همچنين در اين جلس��ه اعضاي شوراي شهر به طرحي 
رأي مثبت دادند كه براساس گفته سخنگوي شوراي شهر 
تهران باعث بهبود كيفيت طراحي ساختمان ها مي شود. 
علي اعطا درخصوص طرح الزام شهرداري تهران به ارايه 
اليحه» دستورالعمل طراحي توده ساختمان هاي پهنه 
سكونت براساس پاكت حجمي« گفت: ظرفيتي در طرح 
تفصيلي وجود دارد كه متاسفانه مغفول مانده است.اين 
ظرفيت مغفول باعث خواهد شد تا سيما و منظر شهري 
بهبود پيدا كند. وقتي ما موضوعي به نام مجوز ساخت ۶۰ 
درصد از پهنه شمالي قطعات زمين را داريم، از آن طرف 
به ط��راح اجازه مي دهيم ت��ا در 1۰ درصد از ملك بتواند 
بازي كند تا حجمي متفاوت تر بسازد.اين موضوع خيلي 
اهميت دارد كه ۶۰ درصد از س��طح زميني كه مي توان 
ساخت را با چه طراحي و شكل و شمايلي بسازيم تا باعث 
شود كه فضاهاي بهتري در اختيار شهروندان قرار گيرد.

به اين ترتيب در نحوه طراحي ها تفاوت هايي ايجاد شده و 
به افزايش بهبود سيما و منظر شهر تهران كمك مي كند 
البته برخي از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران نسبت 

به آن نگراني هايي هم داشتند.
اين عضو شوراي اس��المي شهر تهران تصريح كرد: براي 
مثال برخي از اعضا مي گفتن��د اين امكان وجود دارد كه 
در برخي از جاهايي از س��اختمان كه فضاهاي باز وجود 
دارد بعدا ساخت و سازهايي شود. وي ادامه داد: براي اين 
موضوع و جلوگيري از تخلف هم پيش��نهاد شد كه ماده 
واحده اي در نظر گرفته شود كه شهرداري موظف به نظارت 
و پايش بيشتر ساختمان هاي در حال ساخت شود. پس از 
سخنان اعطا، در توضيح اين طرح، هيچ مخالف و موافقي 
براي صحبت ثبت نام نكرده و به اين ترتيب شوراي شهر 
وارد رأي گيري شد.1۵ نفر از اعضاي شوراي شهر تهران 
به كليات اين اليحه رأي موافق دادند و در ادامه جزييات 
آن مورد بررسي قرار گرفت. بررسي دستورالعمل مربوط 
به نظام نامه فعاليت تشكل هاي غيردولتي دستور جلسه 

ديگر شوراي شهر تهران بود. 

    علت عزل شهردار منطقه ۹
رييس شوراي شهر تهران در حاشيه جلسه شورا و در جمع 
خبرنگاران عنوان كرد كه بررسي دليل بركناري شهردار 
منطقه ۹ يكي از موضوعات جلسه هم انديشي ديروز صبح 
اعضاي اين شورا بوده است. او در اين باره توضيح داد: برخي 
اعضا معتقد بودند حناچي احتمال داده كه مفاخريان با 
برخي افرادي كه در روز افتتاح پروژه اعتراضاتي را مطرح 
كردند همدستي داش��ته و به همين دليل او را عزل كرد. 
وي تاكيد كرد: البته هيچ كس نتوانس��ت اين موضوع را 

اثبات كند.

گروه راه و شهرسازي| 
پنج س��ال از ارايه طرح ماليات بر عايدي سرمايه در بازار 
مسكن در نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي مي گذرد و 
با وجود آنكه اين طرح در كميسيون اقتصادي مجلس هم 
تصويب شده، اما به علت نامه نگاري هاي عباس آخوندي، 
وزيرسابق راه و شهرسازي با رييس مجلس، اين طرح از 
دستوركار صحن علني مجلس خارج شد. با روي كار آمدن 
محمد اسالمي، وزير جديد راه و شهرسازي اين طرح دوباره 
در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي و در آبان 13۹۷ با 
كليات آن موافقت شد اما در جريان بررسي جزييات، طرح 
مذكور به دليل وعده دولت براي ارايه اليحه اي جامع در 
آينده نزديك، متوقف شد. البته اليحه ماليات بر عايدي 
سرمايه در بازار مسكن طي روزهاي اخير به هيات دولت 
رفته اما با توجه به اينكه فرآيند پيش روي آن زمانبر است، 
به نظر نمي رسد اين اليحه در مجلس دهم مطرح شود، 
درواقع با توجه به مراحل متعدد بررسي آن در كميسيون 
اقتصاد دولت، صحن هيات دولت، ارسال به مجلس، اعالم 
وصول آن، ارسال به كميسيون اقتصادي مجلس و سپس 
طرح در صحن علني آن، به نظر مي رسد بيش از يك سال 
زمان تا تصوي��ب آن در انتظار اليح��ه ماليات بر عايدي 

مسكن باشد.
بي توجهي به تصويب ماليات بر عايدي سرمايه در شرايطي 
است كه اجراي اين پايه مالياتي، سبب ثبات و حتي كاهش 

قيمت مس��كن، افزايش معامالت و از همه مهم تر خروج 
سفته بازان و دالالن از بازار مسكن مي شود و پيامد آن، تبديل 

شدن مسكن از كاالي سرمايه اي به كاالي مصرفي است.
اهميت تصويب اين طرح زماني دو چندان مي ش��ود كه 
نگاهي به آمار س��فته بازي و داللي در بازار مسكن داشته 
باشيم براساس اظهارات رييس اتحاديه مشاوران امالك، 
۷۷ درصد معامالت توسط دالالن و تقاضاهاي سرمايه اي 
انجام مي شود. به گزارش مهر، مصطفي قلي خسروي رييس 
اتحاديه مشاوران امالك استان تهران مي گويد: طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه، بازارمس��كن را در مسير سالم تري قرار 
مي دهد؛ به طوري كه خريداران، فروشندگان و واسطه ها از 
آن منتفع مي شوند. خسروي مي افزايد: گراني موجب ركود 
مسكن مي شود؛ درحالي كه اين نوع ماليات به كاهش قيمت 

و رونق معامالت مي انجامد.
رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران اظهار مي كند: در 
چنين ش��رايطي قيمت ها دايمًا افزايش مي يابد و اقش��ار 
متوسط و پايين روزبه روز از مسكن مناسب دورتر مي شوند، 
از سوي ديگر پرش هاي قيمتي در بخش مسكن، كاهش 
معامالت را در پي دارد و با توجه به پيش��ران بودن صنعت 

ساختمان، اقتصاد كشور تحت تأثير قرار مي گيرد.
به گفته خسروي، كشورهاي جهان براي كنترل تقاضاي 
سوداگرانه در بازار امالك از ابزار ماليات بر عايدي سرمايه 
استفاده مي كنند و اين پايه مالياتي در 18۰ كشور جهان اجرا 

مي شود. امريكا، انگليس، كانادا، برزيل، چين، فرانسه، روسيه، 
اسپانيا، ژاپن، ايتاليا، تركيه، بوتسوانا، قطر، ليبي و… از جمله 
كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته اي 
هستند كه اين ماليات را مورد استفاده قرار مي دهند.  او اضافه 
مي كند: در انگلستان يكي از داليل اصلي استفاده از ماليات بر 
عايدي سرمايه، رشد سريع ارزش ملك پس از جنگ جهاني 
دوم بود، در آن مقطع سوداگران امالك، خانه ها را احتكار 

مي كردند تا از عايدي سرمايه استفاده كنند.
رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران تصريح مي كند: 
ماليات بر عايدي س��رمايه بر ارزش دارايي وضع نمي شود 
بلكه بر افزايش ارزش دارايي يا همان عايدي دارايي وضع 
مي شود. به طور مثال اگر فردي ملكي را در سال جاري به 
قيمت 1۰۰ ميليون تومان خريداري كند و در سال بعد به 
قيمت 1۵۰ ميليون تومان بفروشد، درصدي از ۵۰ ميليون 
تومان افزايش ارزش دارايي، مش��مول پرداخت ماليات بر 

عايدي سرمايه خواهد بود. 
به گفته خس��روي، همچنين در طرح پيشنهادي كميته 
اقتصاد مقاومتي مجلس ش��وراي اس��المي، انتقال بين 
نزديكان نسبي طبقه اول خانواده شامل والدين و فرزندان 
و همسر دايم، معاف از ماليات در نظر گرفته شده است، از 
سوي ديگر براي تشويق به عرضه مسكن و ساخت، ضروري 
اس��ت اولين انتقال واحدهاي مسكوني نوساز از پرداخت 
ماليات بر عايدي امالك معاف شوند. ناگفته نماند كه ارايه 

  Mon. Feb 10.  دوشنبه  21  بهمن 1398   15 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1595  2020 

نامه محرمانه درباره تخلفات 
مديريت شهري به شوراي نگهبان

گروه راه و شهرسازي|  محمدعلي نجفي، اولين 
شهردار منتخب شوراي پنجم تهران در ماه هاي 
ابتدايي آغاز به كارش، گزارشي را منتشر كرد كه 
با نام گزارش 1۰۰ روزه ش��هرداري شناخته شد. 
گزارشي كه از تخلفات و فس��ادهاي برنامه ريزي 
ش��ده پرده برداش��ت و صداي اعتراض مديريت 

قبلي را درآورد. 
به گفته حجت ميرزايي، معاون سابق برنامه ريزي، 
توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران تخلفات 
بزرگي كه در منطقه ۲۲ در حوزه ساخت و سازها 
انجام شده به شكلي كه در تهران از سال 138۵ تا 
سال 13۹۵ نزديك به 3۰۰ ساختمان بلندمرتبه 
ساخته شده كه در مورد آنها احكام صريحي وجود 
داشته و به نوعي موجب شده اند كه مجراي تنفسي 
شهر از بين برود. در حقيقت اين تخلفات سرنوشت 
و كيفيت زندگي در تهران را تحت تاثير قرار داده 
است كه همه اين موارد به دستگاه هاي نظارتي ارايه 
خواهد شد. از سوي ديگر هنوز تكليف پرونده امالك 
نجومي مشخص نشده است و مسووالن بايد در اين 

باره به افكار عمومي پاسخ دهند.
اين در حالي است كه روز گذشته ناهيد خداكرمي 
عضو كميس��يون نظارت و حقوقي شوراي شهر 
تهران از ارسال نامه اعضاي شوراي شهر تهران به 
شوراي نگهبان خبر داد و گفت كه تخلفات جديد 

در شهرداري كشف شده است. 
خداكرمي درباره تخلفات ذكر شده در نامه محرمانه 
ارسالي شوراي شهر به شوراي نگهبان گفت: ميزان 
تخلفات در اين نامه بيشتر از تخلفات پرونده امالك 
نجومي است و براساس مستندات سازمان بازرسي 

كل كشور است.
به گزارش ايلنا، ناهيد خداكرمي عضو كميسيون 
نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران درباره ارسال 
نامه محرمانه ش��وراي شهر به ش��وراي نگهبان با 
هدف پيگي��ري تخلفات دوره پيش��ين مديريت 
ش��هري اظهار كرد: قطعا ش��وراي نگهبان به اين 
مساله ورود خواهد كرد و احتماال براى تنوير افكار 
عمومى نتيجه نامه منتخبان مردم براي رسيدگي 
به تخلفات دوره پيشين مديريت شهري را اعالم 

خواهد كرد. 
او با اشاره به اينكه اين نامه با امضاى اعضاي شوراي 
شهر، گزارشات سازمان بازرسي را به شوراي نگهبان 
منعكس كرده است، ادامه داد: در اين نامه تمامي 
مواردي كه سازمان بازرسي به شوراي شهر ارايه داد 

را به شوراي نگهبان ارايه داديم.
عضو كميس��يون نظارت و حقوقي شوراي شهر 
تهران درباره تخلفات اشاره شده در نامه ارسالي به 
شوراي نگهبان گفت: بخشى از اطالعات محرمانه 
است و وظيفه رسانه هاست كه آن را پيگيرى كنند، 
در همين حد بگويم كه ميزان تخلفات در اين نامه 
بيش��تر از تخلفات پرونده امالك نجومي اس��ت. 
نامه اي كه از طرف شوراي شهر به شوراي نگهبان 
ارسال شده، براساس مستندات سازمان بازرسي 
كل كشور است و وظيفه شوراي نگهبان است كه 
مستندات را مورد بررسي و راستى آزمايى قرار دهد. 
او تصريح كرد: گرچه شوراي نگهبان تاكنون از ما 
سوالي نكرده، اما ما خودمان گزارشي را كه براساس 
ش��واهد و مدارك سازمان بازرس��ي كل كشور به 
دستمان رس��يد، براي قضاوت به شوراي نگهبان 
ارس��ال كرديم تا آنها بتوانند هركسي را كه به اين 
پرونده مربوط است و نياز به تاييد يا رد صالحيت 

دارد، مورد رسيدگي قرار داده و لحاظ كنند.
عضو كميس��يون نظارت و حقوقي شوراي شهر 
تهران تاكيد كرد: نقش رسانه ها بسيار مهم است و 

آنها بايد از شوراي نگهبان پيگير باشند.
وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا ليست تخلفات 
ارايه شده به شوراي نگهبان، همان مواردي است 
كه آقاي نجفي به قوه قضاييه ارايه دادند، يا اينكه 
مورد جديدي نيز در آن قيد ش��ده اس��ت؟ اظهار 
داشت: نه ليست تخلفات محدود به آنهايي نيست 
كه آقاي نجفي مطرح كردند و موارد جديدي نيز در 

اين ليست ذكر شده است كه نياز به بررسى دارد.
او ادامه داد: مدير هر مجموعه مسوول تمام اتفاقات 
آن مجموعه اس��ت. نمي شود كه من مدير باشم و 
قائم مقام يا معاون��ان خالف كنند و بگوييم مدير 
مبرا اس��ت، چرا كه مس��ووليت اول متوجه مدير 

مجموعه است. 
خداكرمي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا شوراي 
ش��هر نيز مكاتبه اي با قوه قضايي��ه براي پيگيري 
پرونده تخلفات دوره پيش��ين مديريت ش��هري 
داشته است؟ گفت: واحد حقوقي شهرداري بايد 
اين اقدام را انجام دهد و ما در مقام نظارت هستيم، 
اما م��ا وظيفه خودمان را انج��ام داده ايم، مراجعه 
حضوري و گزارش هم داشته ايم. وقتي قائم مقام 
و معاونان يك مجموعه براي فساد مالي مرتبط با 
يك مجموعه تحت تعقيب هستند، چطور مي شود 

مديران مجموعه را بي گناه دانست؟
او در پاس��خ به اينكه چرا مديريت فعلي ش��هري 
تاكنون از قاليباف شكايت نكرده اند، اظهار داشت: 
ما گزارشات خود را داده ايم و تخلفات و موارد خروج 
از قانون را مطرح كرده ايم، اما قاضي نيس��تيم كه 
بگوييم چه كسى مقصر است، اين وظيفه دستگاه 
قضا است كه مجرمان احتمالي را شناسايي كند. 
مگر از همه افرادي كه تاكنون در انتخابات پيش رو 
رد صالحيت شده اند، شكايت شده يا محكوميت 
قضايي داشتند؟ خير! نمي شود دوگانه برخورد كرد.

خداكرم��ي ادامه داد: ما ك��ه نمي دانيم دقيقا چه 
كسي تخلف كرده است و اين اتهام را به كسي هم 
وارد نمي كنيم، اما تخلف بزرگي در يك مجموعه 
رخ داده است كه بايد به آن رسيدگي جدي تر شود 
و از آنجايي كه در هر مجموعه اي رييس مجموعه در 
رديف اول است، بايد او نيز مورد بازجويي قرار گيرد. 
اگر مدير بي خبر بوده، پس چه مديري است كه از 
اين حجم از تخلفات گسترده  بي خبر بوده است و 

اگر نه، پس چرا به تخلفات او رسيدگي نمي شود؟

طرح ماليات بر عايدي سرمايه در ابتدا با مخالفت فعاالن اين 
صنف مواجه بود اما تبيين ابعاد اين ماليات و اثر مثبت آن بر 
مهار سوداگري موجب شده فعاالن بازار مسكن هم به جمع 

حاميان اين ماليات ملحق شوند.

     روند نرخ تورم مسكن طي ۲۳ سال
رييس كميسيون تخصصي مشاوران امالك اتاق اصناف 
كش��ور اظهار مي كند: بررسي ها نش��ان مي دهد معمواًل 
صاحبان امالك براي بهره مندي از معافيت هاي بيش��تر 
ماليات��ي و افزايش قيمت، فروش واحد خ��ود را به تأخير 

انداخته اند كه توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است.
او ادامه مي دهد: از س��ال 13۷1 تا 13۹4 در ش��هر تهران، 
بهاي زمين 1۲8 برابر، مسكن 88 برابر و اجاره بها 1۰۶ برابر 
شده است، در حالي كه طي اين مدت شاخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي ۶۷ برابر شده، يعني بهاي زمين ۲ برابر و 
مسكن 1.4 برابر و اجاره بها 1.۷ برابر سطح عمومي قيمت ها 
افزايش پيدا كرده است. خسروي تصريح مي كند: اگر بخشي 
از سود ناشي از خريد و فروش سفته بازانه مسكن به عنوان 
ماليات دريافت شود قطعا اين نوع معامالت كاهش مي يابد و 
معامالت مصرفي جاي آن را مي گيرد. در اين خصوص بايد 
تفاوت نرخ ماليات در اثر نگهداري دارايي ها در كوتاه مدت و 

بلندمدت از بين برود.
رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه طي دهه هاي 
اخير مرتبا شاهد افزايش قيمت مسكن بوده ايم، مي گويد: 
ارزش 4.۷ ميليون مسكن مازاد در ايران به عدد افسانه اي 
1,۹۰۰ تريليون تومان رس��يده است، يعني از يك طرف 
دارايي ها در بخش ملك، منجمد شده و از طرف ديگر فشار 
تقاضاي مصرفي براي خريد و اجاره افزايش پيدا كرده است. 

خسروي مي افزايد: طبق آمار، قيمت خانه در تهران از سال 
13۷۲ تاكنون ۲۶۵ برابر شده و تعداد مستأجران از سال 
13۷۵ تاكنون دو برابر شده اس��ت، بنابراين الزم است به 
منظور تعادل بخشي به بازار مسكن از مالكان اين واحدهاي 

مسكوني ماليات دريافت شود.

     نبود زمينه الزم براي ورود سفته بازان 
درحالي كه رييس اتحاديه مش��اوران امالك از حضور ۷۷ 
درصدي تقاضاي سرمايه اي و داللي در بازار خريد و فروش 
مس��كن مي گويد، يك كارشناس اقتصاد مسكن با تاكيد 
بر اينكه ش��رايط بازار مس��كن به گونه اي است كه به نفع 
سفته بازان نيست، اظهار مي كند: نبود تورم انتظاري موجب 

شده تا سفته بازان از ورود به بازار مسكن جلوگيري كنند.
مه��دي غالمي در گفت وگو با فارس در پاس��خ به اينكه با 
مساعد شدن شرايط، آيا احتمال ورود سفته بازان به بازار 
مسكن وجود دارد، تصريح مي كند: به هر حال وقتي مسكن 
در كشور يك كاالي سرمايه اي محسوب مي شود، قيمت آن 
هر لحظه مي تواند افزايش يابد و وقتي رفتارهاي سوداگرانه 
و سفته بازي در كنار آن قرار مي گيرد، اين افزايش قيمت به 
شكل جهشي خود را نشان مي دهد. او ادامه مي دهد: وضعيت 
بازار مسكن به گونه اي است كه س��فته بازان و سوداگران 
نمي توانند وارد بازار مسكن شوند، پس حضور آنها در بازار 
مسكن نمي تواند در اين روزها جدي باشد. اين كارشناس 
اقتصاد مسكن با تاكيد بر اينكه مسكن از زمان هاي قديم براي 
مردم ايران يك كاالي سرمايه اي محسوب مي شده است، 
تاكيد مي كند: سفته بازان زماني وارد بازار مسكن مي شوند 
كه قيمت مس��كن بخواهد افزايش يابد، اما وضعيت بازار 

مسكن نشان دهنده افزايش قيمت نيست.

نامگذاري 6 كوچ�ه و خيابان در جلس�ه ديروز 
ش�وراي ش�هر با حواش�ي مختلفي همراه شد 
و س�رانجام پ�س از درگيري لفظ�ي اعضا همه 
پيشنهادها به تصويب رس�يد. در زمان بررسي 
نام گذاري خيابان ها و معابر بهاره آروين با انتقاد 
از اينكه مبناي كميسيون نامگذاري چه بوده و چرا 
نام يك نفر از قهرمانان فوتسال آسيا براي سالن 
چندمنظوره انتخاب شده است، گفت: اين موضوع 
مي تواند اعتراض س�اير افراد را به همراه داشته 
باش�د.  در ادامه محمدجواد حق شناس تصريح 
كرد: نام هايي كه مطرح شده به صورتي بوده كه 
نظرجمعي در اين راس�تا اخذ ش�ده و بايد توجه 

داشته باش�يم كه مقاومت به تغيير نام در شورا 
وجود دارد، تهران س�ابقه 40 ساله دارد و هر روز 
شاهد احداث خيابان و بزرگراه نيستيم ولي تعدد 
نام هاي تكراري در شهر سبب شده كه به سمت 
نامگذاري هاي جديد رويم.در همه كش�ورهاي 
پيش�رفته دنيا به وي�ژه در پايتخت ه�ا به دليل 
اينكه مراجعه كنن�دگان بين المللي دارند نبايد 
يك نام براي چندين معبر انتخاب شود. ابراهيم 
اميني و بهاره آروين در ادامه گفتند كه مش�ابه 
پرونده باغ ها بايد نامگذاري معابر و خيابان ها به 
صورت تك تك برگزار شود چرا كه در حال حاضر 
نامگذاري ها با حساس�يت همراه شده است. در 

ادامه نظري گفت: بايد رويه ها واحد باش�د و چرا 
برخوردهاي نامناسب داريد.

آروي�ن از تذكر حجت نظري ناراحت ش�د و ميز 
هيات رييسه را ترك و اعالم كرد: در صحن شورا به 
من توهين شده است. برخوردها ناشايست است. 
من استعفا مي كنم، هر كس�ي آستانه تحملش 
باالست در جايگاه هيات رييسه بنشيند. به دليل 
اينكه در ص�ورت خروج به�اره آروين از صحن 
ش�ورا، جلسه از رس�ميت خارج مي شد،  برخي 
اعضاي شورا  از خروج او جلوگيري كردند و پس از 
درخواست هاي فراوان آروين نه در صندلي هيات 

رييسه بلكه در رديف اول شوراي شهر نشست.

تهديد   به  استعفا 

حاشيه شورا
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»تعادل«ازنگاهفعاالناقتصاديبررسيميكند

فرمول بازچرخاني ارز صادراتي 
تعادل | مرضيه احقاقي |

فرمول بازچرخاني ارز صادراتي سال ۹۸ به زودي نهايي و 
از سوي بانك مركزي ابالغ خواهد شد. در چنين شرايطي 
نقد شيوه بازگشت ارز صادركنندگان براي سال ۹7، به رفع 
نقاط ضعف و حل آنها در فرمول جديد كمك خواهد كرد. از 
همين رو، »تعادل« در گفت وگو با برخي از فعاالن اقتصادي 
به واكاوي شيوه بازگش��ت ارز صادراتي سال ۹7 پرداخته 
است. بسياري از فعاالن اقتصادي با اشاره به چالش هايي 
كه تحريم هاي بين المللي در مس��ير نقل و انتقاالت پولي 
ايج��اد كرده اند؛ محدودي��ت زماني در اي��ن مصوبه براي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات )تا پايان ديماه( را منطقي 
نمي دانند و خواستار حذف آن هستند. توجه به صادرات 
ريالي با كشورهاي همسايه به ويژه عراق و افغانستان و حذف 
اين كشورها در اين شيوه نامه ارزي از ديگر مباحثي است 
كه  خواستار اصالح آن شدند. »شناسايي صادركنندگان 
شناسنامه دار و اعطاي امتيازات ويژه به آنها از جمله استرداد 
سرمايه آنها از سوي س��ازمان امور مالياتي« از ديگر موارد 
مورد انتظار فعاالن اقتصادي است. با اين وجود برخي ديگر 
از فعاالن اقتصادي، صادرات بدون بازگش��ت ارز به كشور 
را به منزله هدر رفت س��رمايه هاي كشور تلقي مي كنند و 
خواستار سخت گيري و پاسخگويي هرچه بيشتر از سوي 
بانك مركزي در اين زمينه هستند. حال بايد منتظر ماند 
وديد كه بانك مركزي چه شيوه نامه  اي براي بازچرخاني ارز 

صادراتي سال ۹۸ در نظر خواهد گرفت. 

    فرمول بازچرخاني ارز صادراتي چگونه باشد؟ 
فرمول بازگشت ارز صادراتي س��ال ۹7 پيرو دستور وزير 
امور اقتصادي و دارايي در مهرماه سال جاري، با مشاركت 
كميته اي ويژه از اعضاي اتاق بازرگاني ايران، بانك مركزي و 
سازمان امور مالياتي، تصويب شد. بنا بر نظرات اين كميته 
مقرر شد تا پايان دي ماه ۹۸، به صادركنندگان مهلت داده 
ش��ود تا ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹7 را به چرخه 
اقتصادي بازگردانند. براين اساس، هر صادركننده اي كه 
حداقل 7۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را تا پايان مهلت 
قانوني به كشور باز مي گرداند، مشمول رفع تعهد ارزي كامل 
مي شد و سازمان امور مالياتي نيز مكلف بود كل مبلغ ماليات 
بر ارزش افزوده ص��ادرات وي را بپردازد. در حال حاضر و با 
گذشت نزديك به 3 هفته از اتمام اين مهلت قانوني، بانك 
مركزي ليستي از اسامي صادركنندگاني كه ارز حاصل از 
صادرات خود در سال ۹7 را به كشور بازگردانده اند به سازمان 
امور مالياتي كشور ارسال كرده است. اين سازمان نيز پس 
از دريافت اطالعات مربوطه از سوي بانك مركزي نسبت به 
پرداخت استرداد ماليات بر ارزش افزوده اقدام خواهد كرد. 

هر چقدر صادركنندگان نسبت به سال ۹7، ارز بيشتري را 
به سيستم بانكي واگذار كرده باشند، به ازاي مازاد ارزي كه 
در سامانه هاي بانك مركزي به ثبت رسيده، به همان ميزان 
به عنوان آورده سال ۹۸ آنها منظور خواهد شد. اين رقم براي 
استرداد ماليات بر ارزش افزوده سال ۹۸ نيز به عنوان رفع 
تعهد ارزي محسوب شده و مطابق با دستورالعمل ها، ماليات 
بر ارزش افزوده آن نيز به صادركننده مسترد مي شود.حال 
از آنجاكه قرار است فرمول بازگشت ارز صادراتي سال ۹۸ به 
زودي نهايي و از سوي بانك مركزي ابالغ شود، »تعادل« با 
هدف واكاوي فرمول بازچرخاني ارز صادراتي س��ال ۹7 و 
كشف نقاط ضعف و قوت آن با فعاالن اقتصادي گفت وگو 
كرده است. عباس آرگون از اعضاي اتاق بازرگاني تهران در 
گفت وگو با »تعادل« با اشاره به شرايط تحريمي كشور در اين 
باره مي گويد: از آنجا كه در حال حاضر ارتباطات بين المللي با 
ايران، بيش از پيش محدود شده است؛ چالش هاي متعددي 
در مسير صادرات و انتقال پول به كشور وجود دارد. بنابراين 
محدوديت زماني ياد شده در اين مصوبه براي بازگشت ارز 
حاصل از صادرات منطقي نبود. از اين رو انتظار مي رود در 
تدوين فرمول جديد بازگشت ارزصادراتي سال ۹۸، چنين 
محدوديت هاي زماني برداشته شود. اين فعال اقتصادي در 
ادامه با بيان اينكه صادرات فعاليتي مستمر است؛ بنابراين هر 
صادركننده اي پس از فروش محصوالت خود در بازار جهاني، 
منابع خود را براي توليد يا خريد مجدد و تداوم اين روند به 
كشور باز خواهد گرداند، اظهار مي كند: درنتيجه نمي توان 
و نبايد صادرات را به منزله خروج سرمايه از كشور دانست. 
در حال حاضر نيز با نزديك شدن نرخ ارز در سامانه نيما و 
بازار آزاد، صادركنندگان انگيزه بيشتري براي ورود ارز خود 
به كشور دارند.و در ادامه و با اشاره به دور جديد تحريم هاي 
بين المللي عليه ايران، معتقد اس��ت كه شرايط كار براي 
فعاالن اقتصادي، دشوارتر از گذشته شده است، از همين 
رو، از فعاالن اقتصادي انتظار مي رود كه بيشترين حمايت 
را از صادركنندگان ترتيب دهند. همچنين با شناس��ايي 
صادركنندگان شناس��نامه دار، امتيازاتي براي افرادي كه 
سابقه طوالني صادراتي دارند قائل شوند. آرگون همچنين با 
انتقاد از بلوكه شدن سرمايه صادركنندگان توسط سازمان 
امور مالياتي كش��ور، خواس��تار اعطاي امتيازات ويژه به 

صادركنندگان با سابقه و آزادسازي سرمايه اين افراد شد.
از س��وي ديگر، مهراد عباد از ديگر اعضاي اتاق بازرگاني در 
گفت وگو با »تعادل« با اشاره به نقش اعضاي اتاق بازرگاني 
در تصويب فرمول بازگشت ارز صادراتي سال ۹7، اين طرح 
را درمجموع مثبت ارزيابي كرد اما انتقاداتي را براي بهبود آن 
مطرح كرد. او بر اين باور است كه زمان عودت دادن بازگشت 
ارز صادراتي با توجه به مشكالتي كه در مسير نقل و انتقال 

پول وجود دارد، بايد افزايش يابد. عباد در ادامه با بيان اينكه 
حجم قابل توجهي از صادرات ايران به كشورهاي همسايه و 
به ويژه عراق انجام مي شود، اظهار مي كند: تا جايي كه عراق 
را بايد يكي از مقاصد اصلي صادرات كشور دانست. بسياري از 
خريداران عراقي نيز تمايل دارند در ازاي خريد كاالهاي ايراني، 
ريال پرداخت كنند. بنابراين انتظار مي رود در تدوين فرمول 
جديد بازگشت ارز و با در نظر گرفتن معدود كشورهايي كه 
در موقعيت كنوني، حاضر به تداوم همكاري با ايران هستند؛ 
استثنايي براي كشورهايي چون »عراق« در نظر گرفته شود و 

صادرات با ساير ارزها نيز به رسميت شناخته شود.

   استرداد 1500 ميليارد تومان 
ماليات صادركنندگان

محمد الهوتي عضو كميته ارزي ات��اق بازرگاني ايران نيز 
با اش��اره به گذش��ت حدود 2۰ روز از پايان مهلت اعالمي 
بانك مركزي براي بازگش��ت ارز صادراتي سال گذشته به 
»خبرگزاري مهر« مي گويد: پيش بيني مي شود در هفته 
آينده، اس��ترداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹7 

كه بر اساس برآوردها، بيش از يكهزار و 5۰۰ ميليارد تومان 
از منابع صادركنندگان را بلوكه كرده است، در مدت زمان 
كوتاهي به صادركنندگان مسترد خواهد شد.   وي  همچنين 
درباره جزييات بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و 
استرداد ماليات بر ارزش افزوده در سال آتي نيز عنوان كرده 
كه بانك مركزي بايد براي صادرات سال ۹۸ به اين سواالت 
پاسخ دهد كه صادركنندگان تا چه زماني امكان بازگشت ارز 
را خواهند داشت. او ادامه داد: هر ميزاني از ارز كه پس از پايان 
دي ماه س��ال ۹۸ در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات از 
سوي صادركنندگان به چرخه اقتصادي كشور بازگشت داده 
شود، در عملكرد رفع تعهد ارزي سال ۹۸ آنها محاسبه خواهد 
شد؛ به نحوي كه هر ميزان ارز كه بيش از صادرات سال ۹7 
براس��اس فرمول اعالمي بانك مركزي به چرخه اقتصادي 
برگشته است به عنوان آورده صادرات ۹۸ منظور مي گردد.

اين اظهارات درباره ارز صادراتي در حالي مطرح مي شود كه 
اميرهوشنگ اميني رييس اتاق بازرگاني ايران و انگلستان در 
گفت وگويي با »خبرگزاري ايلنا« گفته است كه صادرات و 
تراز مثبت بازرگاني خارجي در هر كشوري دروازه ورود به 

توسعه اقتصادي است، بنابراين هرگونه سياستي در زمينه 
توسعه صادرات بايد    زمينه تراز مثبت بازرگاني خارجي را 
فراهم كند.   اميرهوشنگ اميني مي افزايد: چنانچه قرار باشد 
وجوه حاصل از صادرات به كشور برنگردد و گفته شود اين 
صادرات فقط با هدف حفظ اشتغال انجام پذيرفته، )كه سخن 
بي اساسي است(، بهتر است كه به طور كلي صادراتي انجام 
نشود و كاالي مربوط به صورت رايگان ميان مردم توزيع شود. 
رييس اتاق بازرگاني ايران و انگلستان در ادامه صحبت هاي 
خود مي گويد: بايد از بانك مركزي كه اصلي ترين وظيفه اش 
حفظ قدرت خريد پول ملي اس��ت پرسيد؛ در طول چند 
دهه اي كه صادركنندگان از برگشت اين وجوه معاف بوده اند 
چه ميزان س��رمايه از كشور خارج ش��ده و مسوول آن كه 
بوده اس��ت؟ آيا حتي ده درصد از وجوه حاصل از صادرات 
به كشور بازگشته اس��ت؟ او بر اين باور است، چنانچه تنها 
ص��ادرات كاالهاي خام در اختيار بخش خصوصي را كه به 
خارج صادر و وجوه آن به كشور برگشت داده نشده در نظر 
بگيريم مالحظه خواهد شد كه ارز حاصل از آن سر به صدها 

ميليارد دالر مي زند. 

 Mon. Feb10. 2020  دوشنبه  21  بهمن 1398   15 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1595 

 تجارت يك ميليارد دالري
با اوراسيا 

 مش��اور امور بين المللي سازمان توسعه تجارت 
با بيان اينكه متاس��فانه ايران تاكن��ون در عقد 
توافق ها كاميابي نداشته است، گفت: تنها حدود 
3 درصد صادرات غيرنفتي ايران تحت پوش��ش 
چند توافق نامه انجام مي شود. ميرهادي سيدي 
در همايش صادرات، ترانزيت و اوراسيا گفت: 72 
درصد صادرات تركيه و ۶7 درصد صادرات هند 
تحت توافق هاي تجاري انجام مي شود و ميانگين 
جهان��ي اين عدد 5۰ درصد اس��ت، يعني نصف 
تجارت جهان تحت توافق هاي تجاري اس��ت. او 
با بيان اينكه در اين حوزه شكافي با جهان داريم، 
تاكيد كرد: بايد توافقنامه اوراسيا را مغتنم شماريم. 
سيدي با اشاره به تغييرات اقتصادي در سه دهه 
اخير افزود: ضرورت دارد اقتصاد داخلي با اقتصاد 
كشورهاي ديگر همكاري داشته باشد اما ايران به 
دليل تحريم ها و تغييرات داخلي نتوانسته در اين 

زمينه موفق باشد.
مشاور امور بين المللي س��ازمان توسعه تجارت 
افزود: توافق هايي مانند اوراسيا به خصوص وقتي 
كش��وري تحت هدف تحريم ها قرار دارد، بسيار 
ضروري اس��ت. او ادامه داد: ربع قرن اس��ت كه 
مي خواهيم عضو سازمان تجارت جهاني باشيم تا 
سهل وآسان با يكديگر كار كنيم و با ۱۶۴ كشور 
عضو WTO هماهنگ شويم. سيدي با اشاره به 
انواع توافق هاي تجاري گفت: عالي ترين سطح 
اين توافق ها همان اس��ت كه اتحاديه اروپا دارد. 
خود اوراسيا در دسته بندي سوم يعني اتحاديه 
گمركي است و پنج كش��وري كه عضو اتحاديه 
اوراسيا هستند، بين خودش��ان تعرفه را از بين 
برده، به يك قلمرو گمركي واحد تبديل شده اند 
و همچنين با جهان خارج تعرفه مشترك دارند. 
او درباره استفاده از اين توافق گفت: بهره مندي از 
تخفيفات تعرفه اي كه آسان ترين نوع بهره مندي 
از امتيازات موافقت نامه است كه تنها منوط به ارايه 

گواهي مبدا خاص موافقت نامه است.
 كاخكي، مديركل امور بين الملل گمرك ايران نيز 
اعالم كرد: از زمان اجراي توافقنامه اوراسيا تاكنون 
حجم تج��ارت خارجي با اين اتحاديه از مرز يك 
ميليارد دالر گذشته است. حسين كاخكي گفت: 
مجموع كشورهاي اوراسيا جمعيت ۹۴ ميليون 
نفر داشته و در حوزه انرژي رتبه نخست، گاز رتبه 
دوم و تولي��د برق رتبه چه��ارم دارند. او تصريح 
كرد: چش��م انداز بسيار خوبي براي اوراسيا ديده 
مي شود، به خصوص اينكه برخي كشورها مانند 
هند مذاكراتي براي پيوستن به اين اتحاديه آغاز 
كرده اند و پيش بيني ش��ده اين كشور در آينده 
اقتصاد دنيا )س��ال 2۰25( به كشور دوم اقتصاد 

دنيا پس از چين تبديل شود.



15 جهان

سياست خارجي متناقض ترامپ، پنتاگون را گرفتار كرده است 

پس لرزه هاي جنجال هاي انتخاباتي آيوا ادامه دارد

سردرگمي ميان ماندن  در خاورميانه  و »نگاه به شرق«

نشانه هاي ظهور  دشمن داخلي  براي دموكراسي امريكا

 گروه جهان|
 در استراتژي دفاعي دولت امريكا آمده كه واشنگتن قصد 
دارد تا به جنگ هاي بي پايان خاورميانه اي خود پايان 
دهد تا بتواند بر مقابله با ظهور روسيه و چين تمركز كند. 
اما بس��ياري از اقدامات دونالد ترامپ رييس جمهوري 
اياالت متح��ده، از جمله تصميمش براي اعزام هزاران 
سرباز امريكايي به خاورميانه پس از ترور )سردار( قاسم 
س��ليماني فرمانده ايراني، پيام هاي ديگري را مخابره 
مي كند؛ و اين ناهماهنگي در حال حاضر باعث ايجاد 
شك و ترديد در مورد بودجه دفاعي پيشنهادي 741 

ميليارد دالري كاخ سفيد شده است. 
پوليتيكو نوشته، انتظار مي رود بودجه پيشنهادي دولت 
امريكا براي سال مالي كه از اول اكتبر آغاز مي شود شامل 
طرح هايي براي به رخ كش��يدن قدرت اياالت متحده 
به مس��كو و پكن باشد. اما اين جاه طلبي ها هزينه هاي 
گزافي هم دارد؛ آن هم در ش��رايطي ك��ه وزارت دفاع 
امريكا )پنتاگون( با مش��كل بودجه روبروس��ت و بايد 
هزينه 7 ميليارد دالري ساخت ديوار مرزي موردنظر 
دونال��د ترامپ در مرز مكزيك را هم فراهم كند. به اين 
مساله تشديد نگراني ها از احتمال آغاز جنگي جديد در 
خاورميانه يا استقرار نيروهاي امريكايي در سوريه و عراق 

را هم اضافه كنيد.
س��ت مالتون عضو كميته نيروهاي مس��لح مجلس 
نماين��دگان امريكا، مي گويد: »وقت��ي نيروهاي ما در 
خاورميانه گير افتاده اند سخت بتوان توضيح داد كه قرار 
است محور اصلي تمركز ما ظهور چين و روسيه باشد.« 
بر اساس استراتژي دفاع ملي دولت امريكا كه در سال 
2018 ميالدي رونمايي ش��د، سرانجام پس از دو دهه 
عمليات هاي ضروريس��تي كه عمدتا در خاورميانه و 
افغانستان انجام ش��ده بود، اولويت به رقابت با چين و 
روس��يه داده ش��ده بود. اين طرح در كپتال هيل مورد 
استقبال زيادي قرار گرفت، جايي كه هم دولت امريكا و 
نمايندگان خواستار برخورد با تهديدهاي جديد هستند 
و از پايان دادن به چند دهه جنگ نيروهاي اين كشور 
حمايت مي كنند. اما آنچه نمايندگان دموكرات را پس 

از ترور )سردار( سليماني در عراق به شدت نگران كرد 
تشديد تنش ها در منطقه خاورميانه و تعهد پنتاگون 
نس��بت به پيگيري اس��تراتژي مقابله با ظهور چين و 

روسيه است. 
آدام اس��ميت نماينده كميته نيروهاي مسلح مجلس 
نمايندگان امريكا، معتقد است كه اقدامات دونالد ترامپ 
مي تواند به توانايي پنتاگون براي تامين بودجه الزم براي 
مقابله با ظهور چين و روسيه آسيب بزند. او مي گويد: 
»فكر مي كنم كه تشديد تنش ها در خاورميانه از سوي 
دولت ما مي تواند مسائل بزرگ تر را تحت تاثير قرار دهد 

و اين به نفع منافع ملي امريكا نيست. نمي دانم كه اقدام 
بعدي رييس جمهور چيست. من در اقدامات ترامپ هيچ 
ثباتي نمي بينم و به نظر مي رسد كه او نسبت به اجراي 
طرح هاي كه دولتش مطرح مي كند نيز تعهدي ندارد.« 
سناتور تامي دادورث هم با زير سوال بردن تعهد دولت 
امريكا نسبت به استراتژي اعالم شده در آسيا و اقيانوس 
آرام، مي گويد: »برخي مس��ائل را ناديده گرفته ايم. ما 
مي گوييم كه مي خواهيم با ظهور چين و روسيه مقابله 
كنيم اما نيروهاي بيشتري به عربستان سعودي اعزام 

مي كنيم كه هيچ كمكي نمي كند.« 

پنتاگون همچنين با روند فزاينده رقابت براي دالرهايش 
روبروست. وزارت دفاع امريكا پيش بيني كرده احتماال 
چيزي ح��دود 7.2 ميليارد دالر از مح��ل بودجه اين 
وزارتخانه براي ساخت ديوار مرزي مكزيك هزينه شود. 
دولت ترامپ در سال گذشته نيز حدود 1.6 ميليارد از 
بودجه پنتاگون را براي ساخت ديوار هزينه كرد. اين در 
حالي است كه چنين هزينه اي مي تواند وزارت دفاع را 

با مشكلي روبرو كند. 
بنا بر گزارش هاي منتشر شده، دولت امريكا همچنين 
به دنبال دريافت مبلغ 15.3 ميليارد دالري براي نيروي 

فضايي است كه گفته شده 10.3 ميليارد دالر آن صرف 
تحقيقات، توسعه و آزمايش سيس��تم ها خواهد شد. 
پنتاگون همچنين مي خواهد 2.4 ميليارد دالر را براي 
خريداري تجهيزات به منظور تقويت نيروي فضايي و 
2.6 ميليون دالر را براي عمليات ها و نگهداري تجهيزات 
هزينه كند. اين بودجه دفاعي جديد همچنين خواستار 
تخصيص مبلغ 106.5ميليارد دالري براي تحقيق و 
توس��عه در فناوري هاي مهم در حال ظهور است. اين 
بودجه همچنين به دنبال مبل��غ 136.8 ميليارد دالر 
براي خريداري سيستم هاي تسليحاتي مهم و كليدي 
است كه نسبت به مبلغ اختصاص يافته در بودجه دفاعي 

كنوني 6.8 ميليارد دالر كاهش دارد.
پنتاگون اذعان كرده كه بايد راهي براي اهداف بلندمدت 
مقابله با ظهور چين و روس��يه پي��دا كند، در حالي كه 
همزمان درگير مسائل منطقه اي چون تشديد تنش ها 
با ايران و كره شمالي است. جاناتان هافمن سخنگوي 
پنتاگون، در اين باره گفته است: »هدف اين است كه ما 
نياز داريم تا تمركز خود را از خاورميانه به منطقه هند و 
اقيانوسيه منتقل كنيم. ما بايد منابع و حواس خود را به 
روي اين منطقه متمركز كنيم اما همزمان كه در حال 
انجام اين كار هستيم هنوز هم با تهديدها و بحران هاي 
حال حاضر درگيريم و بايد بتوانيم كه آنها را نيز مديريت 
كنيم. ما بايد بتوانيم همزمان هر دو كار را انجام دهيم.«

حاميان ترامپ بر اين باورند كه شكاف ميان آنچه دولت 
فعلي امريكا مي خواهد بر آن تمركز كند و واقعيت هاي 
موجود، يادآور تالش كاخ س��فيد در زمان باراك اوباما 
براي اجراي اس��تراتژي » نگاه به شرق« است. درست 
اندك زماني پ��س از اينكه باراك اوباما اعالم كرد قصد 
دارد بر منطقه پاسيفيك و چين تمركز كند، روسيه به 
شبه جزيره كريمه حمله كرد و گروه تروريستي داعش 
در خاورميانه قدرت گرفت، عواملي كه سبب شد تا توجه 
كاخ س��فيد بر آنها متمركز شود. اكنون نيز تندروها در 
پنتاگون بر اين باورند كه فارغ از لزوم تمركز وزارت دفاع 
بر ظهور چين و روسيه، اياالت متحده همچنان بايد در 

خاورميانه باقي بماند. 

گروه جهان| آيت وكيليان|
 انتخابات مه��م درون حزبي دموكرات ه��ا در ايالت 
نيوهمپشاير در شرايطي برگزار مي شود كه جنجال 
انتخابات آيوا در هفته گذشته هنوز ادامه دارد. تقريبا 
يك سال پيش از تش��ريفات )كارزارهاي انتخاباتي( 
آيووا، يك مقام ارشد امنيت سايبري امريكا گفته بود 
كه »ترس از مداخله خارجي در انتخابات سال 2020 
ميالدي چيزي است كه او را در شب نيز آرام نگذاشته 
است.«  اما اگر مش��اجرات اين هفته دموكرات ها در 
اولين رأي گيري مقدماتي انتخابات رياست جمهوري 
ادامه داشته باش��د، اين يك تهديد جدي ديگر براي 

دموكراسي امريكاست و اين كشور است. 
سي ان ان نوشته: در حالي كه هفته گذشته با گذشت 
س��اعات ها از زمان راي گيري، هيچ گونه نشانه اي از 
نتيجه انتخابات آيوا وجود نداشت، اطالعات ناكافي 
از س��وي مس��ووالن انتخابات و همچنين اطالعات 
غلطي كه در اين زمينه دموكرات ها به هواداران خود 
مي دادند، نظريه هاي توطئه زي��ادي در اين مورد به 
وجود آمد و در نهاي��ت صحت انتخاباتي اين ايالت را 

زير سوال برد.
در اين گزارش آمده: هيچ نشانه اي مبني بر دخالت هاي 
خارجي در ذوب ش��دن سيستم گزارش دهي حزب 
دموك��رات در ايال��ت آيوا وج��ود نداش��ته و ندارد؛ 
)مسووالن و مشاوران رسانه اي معتقدند كه برخي از 
اين نقص ها مربوط به عملكرد ناموفق اپليكيشن مورد 

استفاده در اين سرشماري است. در حقيقت، كارهايي 
كه براي ايجاد ش��ك و ترديد در رون��د دموكراتيك 
)انتخابات( انجام شد، تالش هايي بود كه بر روي آرا و 
نظرات مخالفان خارجي و بازيگران بد تاثيرگذار بود و 
حتي توسط خود امريكايي ها هم مورد انتقاد واقع شد. 

  جنگ اطالعاتي و تاثير آن در انتخابات
كشور روسيه در س��ال 2016 ميالدي با حمايت از 
هكرها به جهانيان نشان داد جنگ اطالعات پيچيده 

مي تواند در انتخابات تأثير بگذارد.
 براس��اس گزارش ويژه راب��رت مولر ب��ازرس ويژه 
تحقيقات درباره دخالت روسيه در انتخابات امريكا، 
يك��ي از تالش هاي مس��كو در واق��ع فراهم كردن 
زمينه اختالف از طريق يك كارزار هماهنگ سازي 

اطالعاتي است. 
يكي ديگر از موارد مربوط به هك و نش��ت خبر بود؛ 
از جمل��ه هك رايانه و پيام ه��اي خصوصي هيالري 
كلينتون نام��زد حزب دموكرات . هدف از اين كار در 
واقع، ذيل استراتژي بود كه از رأي دادن به كانديداي 
آن زمان جلوگيري شود. اين استرات ژي هم مي تواند 
قابل تامل باشد كه ماجراي هك با اين هدف عملياتي 
شد كه امريكايي ها احساس كنند راي آنها مهم نيست 

و آنها را از راي گيري منصرف كند. 
اكنون با داغ ش��دن دوباره تن��ور انتخابات، جامعه 
اطالعات��ي امريكا پيش بيني مي كن��د كه بازيگران 

خارجي در سال 2020 ميالدي دوباره سعي مي كنند 
از همان تاكتيك ها اس��تفاده كنند و در حال حاضر 
نشانه هايي از مداخله روس��يه نيز وجود دارد )البته 
مسكو ادعاهاي مداخله را انكار مي كند(. اواخر سال 
گذش��ته، كنگره 425 ميلي��ون دالر بودجه امنيت 
انتخابات را به عنوان بخشي از تالش براي محافظت 

از مداخالت تأييد كرد.
 اما با گذشت 9 ماه ديگر، اكنون انتخابات آيوا شواهد 
نگران كننده اي دارد كه نشان مي دهد اين چالش نيز 
داخلي اس��ت؛ كارشناس��ان مي گويند كه اطالعات 
نادرست به همان اندازه از داخل اياالت متحده و خارج 
وارد مي ش��ود. اگر كشوري نتواند تشخيص دهد كه 
اطالعات غلط داخلي به همان اندازه تهديدي است 
كه انواع خارجي داشته باشد، آنها نيز قادر به مقابله 
با آنها نخواهند بود. اين تهديدي است كه مي توان از 

آن به عنوان جنگ داخلي اطالعاتي از آن ياد كرد.

  ترديد در دموكراسي
سي ان ان نوش��ته: اگر هرج و مرج آيوا چيزي را به ما 
آموخته باش��د، اين اس��ت كه ما به لطف روايت هاي 
»هك ك��ردن« و »تقلب« كه در س��ال 2016 اتفاق 
افتاد، همچن��ان در معرض اين خطر و آس��يب قرار 
داريم. روسيه با بسياري از بازيگران بدخواه آماده است 
تا از اين آس��يب پذيري )از طريق تجميع اطالعات يا 
تقويت خطاهاي اش��تباه( براي ايجاد شك و ترديد 

در دموكراس��ي )مختص جامعه امريكا( اس��تفاده و 
بهره برداري سياسي كند. 

يك فعال رسانه اي مي گويد: »رس��انه ها و بازيگران 
سياس��ي در اياالت متحده نقش مهمي در مبارزه با 
اين نوع كارها دارند. دوست دارم ببينم كمپين هاي 
سياسي بيش��تري تعهد مي كنند كه اخبار نادرست 
يا مش��كوك را به اش��تراك نگذارند يا تبليغ نكنند، 
مثل س��ناتور ماساچوس��ت، اليزاب��ت وارن و معاون 
رييس جمهور سابق جو بايدن.« به اعتقاد ناظران، هر 
كسي كه تئوري هاي توطئه را تبليغ مي كند )ترويج 
اشتباهات يا بي اعتمادي( مش��روعيت خود را براي 
سيستم دموكراتيك از دست مي دهد. اين يك مشكل 
حزبي نيست. اگرچه صداقت رأي واقعي )كه با رأي 
كاغذ پش��تيبان گرفته مي شود( مورد ترديد نيست، 
بازيگران چپ و راست از ابر شك و ترديد آويزان در آيوا 

براي تبليغ برنامه هاي سياسي خود استفاده كرده اند. 
تي��م بايدن يكپارچگي اين روند را زير س��وال برده و 
از طرفي »پيت بوتجج « پيش از آنكه كار ش��مارش 
راي گي��ري به پايان برس��د، براي خود »س��خنراني 

پيروزي« برگزار كرد.
 اين رويكرد او موجب شد كارشناسان اينگونه موضوع 
بگيرند كه بوتجج بر آشوب اين فضا افزوده و پا به يك 
توطئه بي اس��اس گذاشته اس��ت مبني بر اينكه در 
فرايند راي گيري مناسباتي در جريان بوده كه منجر 
به تقلب شده است. هواداران خشمگين برني سندرز 
ديگر كانديداي دموكرات نيز، درباره پيروزي دزديده 
شده از سوي بوتجج در رسانه هاي اجتماعي گمانه زني 
مي كنند و اين روندي اس��ت كه در صورت ادامه پيدا 
كردن مي تواند دموكراس��ي را در اياالت متحده زير 

سوال ببرد. 

دريچه

كوتاه  از منطقه

رقابت شانه به شانه احزاب 
در انتخابات ايرلند 

گروه جهان| براساس برآوردهاي اوليه صورت گرفته 
پس از پايان راي گيري انتخابات پارلماني ايرلند، س��ه 
حزب اصلي »فاين گائل«، »فيانا فيل« و »ش��ين فين« 
آراي بسيار نزديكي را كسب كرده اند. براساس پرسش 
از راي دهندگان سراسر ايرلند هنگام خروج از حوزه هاي 
راي گيري، پيش بيني مي ش��ود حزب »فاين گائل« به 
رهبري لئ��و وارادكار 22.4 درصد، ح��زب فيانا فيل به 
رهبري ميشل مارتين 22.2درصد و حزب شين فين به 
رهبري »مري لو مك دانال��د« 22.3 درصد آرا را به خود 
اختصاص بدهند. او سال 2017 ميالدي رهبري حزب 
را برعهده گرفت و انتخابش نش��انه اي از تغيير نسل در 
شين فين در نظر گرفته مي شود. برآوردهاي جديد از نتايج 
انتخابات با نظرسنجي هاي پيش از برگزاري انتخابات 
پارلماني كه از پيشتاز بودن حزب شين فين و بركناري 
حزب حاكم فاين گائل حكايت داشت متفاوت است. هر 
حزب سياسي براي كسب اكثريت مطلق كرسي هاي 
مجلس نيازمند به دست آوردن 80 كرسي است و حزب 
وارادكار در صورت تحقق برآورد صورت گرفته بازهم به 
ائتالف با ساير احزاب نياز دارد.  دولت اقليت فاين گائل به 
رهبري لئو وارادكار در هفته هاي گذشته چندين كرسي 
خود را در انتخابات ميان دوره اي از دس��ت داد و به اين 
ترتيب تقاضاي برگزاري انتخابات زودهنگام كرد. وارادكار 
كه براي به نتيجه رسيدن توافق دولت بريتانيا با اتحاديه 
اروپا درباره نحوه اجراي برگزيت، مماشات به خرج داد 
تالش كرد تا با كارت برگزيت، راي بيشتري را براي حزبش 
كسب كند. با اين حال نارضايتي عمومي از سياست هاي 
داخلي او و افزايش آمار فقر و بي خانماني شانس او را براي 

پيروزي در انتخابات كاهش داده است. 

 تشديد فشار امريكا بر 
شركت مخابراتي هواوي چين
گروه جهان| امريكا به تازگي بر فشارهاي خود براي 
جلوگيري از ورود هواوي، ش��ركت بزرگ مخابراتي 
و ارتباطات��ي چين به بازارهاي ديگ��ر نقاط جهان به 
خصوص اروپا افزوده است، موضوعي كه بار ديگر باعث 
تنش چين و امريكا شده است. در همين حال، چين 
موافقت لندن براي ورود هواوي به آن كش��ور، براي 
فعاليت در عرصه هاي مخابراتي با فناوري پيش��رفته 
نس��ل پنجم را يك پي��روزي در برابر راهب��رد توام با 
فشار امريكا دانسته است. البته لندن به دليل همين 
مخالفت هاي واشنگتن بسياري از عرصه ها را براي اين 
شركت چيني تنگ كرده است؛ به ويژه در زمينه هاي 
امنيتي درها را براي استفاده از فناوري اين شركت بسته 
اس��ت. مايك پمپئو وزير خارجه امريكا كه با فعاليت 
نسبتا محدود هواوي در بازار انگلستان موافق نيست 
گفته اين موضوع بايد كال فيصله پيدا كند و لندن نبايد 
به ش��ركت چيني كه يك شركت جاسوسي است در 
بازار آن كشور اجازه فعاليت بدهد. پمپئو همچنين با 
اشاره به اختالفات چين و تايوان از فرمانداران امريكايي 
خواسته تا مقابل فشار چين براي ناديده گرفتن تايوان 
مقاومت كنند. پمپئو گفته: »توافق ها و معامله هاي 
انفرادي و جداگانه با چين كه سياست ملي ما را تضعيف 
كند، با چين نداشته باشيد. فكر نكنم هيچ يك از شما 
عمدا دست به چنين كاري بزنيد. اجازه بدهيد به شما 
كمك كنيم تا اطمينان يابيم اين كار درس��ت انجام 
مي ش��ود.« وزير خارجه امريكا به تهديدي كه سال 
گذشته براي فرماندار مي سي سي پي فرستاده شد كه 
چين سرمايه گذاري خود را بابت سفر او به تايوان لغو 

مي كند، اشاره كرده است. 

شكست احتمالي حزب مودي 
در انتخابات ايالتي دهلي نو 

گروه جهان| بر اس��اس نظرس��نجي هاي صورت 
گرفته در پايان انتخابات ايالتي بسيار حساس شنبه 
در هند حزب »عام آدمي« قاطعانه پيروز خواهد بود. 
به گزارش آناتولي، نظرسنجي هاي پس از انتخابات 
حاكي از آن هس��تند كه حزب عام آدمي به رهبري 
آرويند كجريوال سر وزير دهلي نو، اكثريت قاطع آرا 
را به دست آورده در حالي كه حزب بهاراتيا جاناتا در 
جايگاه دوم قرار گرفته است. شمارش آرا تا 11فوريه 
ادامه خواهد داشت و نتايج در همان روز اعالم خواهد 
شد. اين نظرسنجي ها همچنين اين انتخابات را محكي 
براي ميزان محبوبيت نارندرا مودي نخست وزير هند، 
دانس��تند چرا كه اين انتخابات در دهلي نو نخستين 
انتخابات پس از اعتراضات در هند عليه قانون جديد 
حق شهروندي بوده است. اكثر اين نظرسنجي ها نشان 
مي دهند كه حزب عام آدمي احتماال 52كرس��ي از 
70كرسي مجلس ايالتي دهلي نو را به دست خواهد 
آورد در حالي كه حزب بهاراتيا جاناتا 17 كرس��ي و 
حزب »كنگره« تنها يك كرسي را از آن خود خواهند 
كرد. پيش بيني هاي اين نظرس��نجي ها حاكي از آن 
هستند كه تالش هاي حزب بهاراتيا جاناتا براي ايجاد 
تفرقه هاي قومي و دو قطبي كردن راي دهندگان ناكام 
بوده است. اعتراض عليه قانون جديد حق شهروندي به 
يكي از موضوعات مهم براي احزاب سياسي در آستانه 
انتخابات ايالتي دهلي نو تبديل ش��ده بود. حزب عام 
آدمي اميدوار است بتواند موفقيت خود در انتخابات 
ايالتي پيشين را تكرار كند؛ انتخاباتي كه در جريان آن 
اين حزب توانسته بود در آن 67 كرسي از 70 كرسي 

مجلس ايالتي دهلي نو را از آن خود كند. 

آمار مرگ در اثر ويروس كرونا 
از سارس فراتر رفت

گروه جهان|شمار موارد مرگ ناشي از ويروس 
جديد كرونا از قربانيان ويروس س��ارس در س��ال 
2003 فراتر رفته است. در استان هوبي چين، واقع 
در كانون ش��يوع تازه، آمار مرگ اكنون از س��وي 
مقام ه��اي منطقه اي 780 نفر گزارش مي ش��ود. 
به گزارش بي بي س��ي، از مجم��وع 803 نفري كه 
جان خود را در اثر ابتال به اي��ن ويروس از داده اند 
ي��ك نفر در هنگ كن��گ، يك نف��ر در فيليپين و 
باقي در چين بوده اس��ت. اپيدمي 2003 ويروس 
س��ارس - سندروم حاد تنفسي - جان 774 نفر را 
در حدود 24 كشور گرفت. بيش از 34 هزار و 800 
نفر به ويروس جديد كرونا مبتال شده اند كه اكثريت 
قريب به اتفاق آنها در چين است. سازمان بهداشت 
جهاني م��اه پيش ش��يوع ويروس كرون��ا را يك 
وضعيت اضطراري براي بهداشت جهاني اعالم كرد. 
مقام هاي بهداشتي استان هوبي در تازه ترين بولتن 
خبري از مرگ 81 نفر ديگر در روز شنبه خبر دادند، 
كه شمار قربانيان را به 780 نفر مي رساند. ويروس 
تازه، اولين بار اوايل دسامبر 2019 در ووهان مركز 
استان هوبي گزارش شد و تردد در اين شهر وسيع 
از چند هفته به شدت محدود شده است. همزمان 
هنگ كنگ يك قرنطينه اجب��اري براي دو هفته 
براي كليه كساني كه از چين وارد مي شوند را شروع 
كرده است. از بازديدكنندگان درخواست مي شود 
از اتاق هتل ها يا مراكز تحت مديريت دولت خارج 
نشوند. سرپيچي از اين مقررات مي تواند با جريمه 
و حكم زندان مجازات شود. تاكنون 26 مورد از اين 

بيماري در هنگ كنگ تاييد شده است. 

خونبارترين تيراندازي تايلند 
با 80 كشته و زخمي 

گروه جهان| شمار كشته شدگان حادثه تيراندازي 
يك سرباز ارتش تايلند در شمال شرقي اين كشور 
26 كشته و 57 زخمي بر جاي گذاشت. به گزارش 
يورونيوز، در جريان اي��ن حمله كه بدترين حادثه 
تيراندازي در تاريخ تايلند خوانده شده، فرد مهاجم 
با ورود به مركز خريد »ترمينال 21« حاضران را به 
رگبار بست و بسياري از آنها را به گروگان گرفت. او 
باالخره پس از 16 ساعت مقاومت با گلوله نيروهاي 
ويژه از پاي درآمد. مقام هاي تايلند گفته اند اين سرباز 
ارتش به نام »جاكراپانت توما« به دليل اختالف بر 
سر مسائل مالي در مركز نظامي محل خدمت خود 
خشمگين شده بود. او ابتدا با تفنگ خود دو نفر را در 
همان پايگاه نظامي كشته و سپس به سمت مركز 
خريد بازار رفت و به روي حاضران آتش گشود. شهر 
ناخون راتچاسيما يا كورات در شمال شرقي بانكوك 
كه حادثه تيراندازي در آنجا واقع شده، يكي از مناطق 
نسبتا فقيرنشين در تايلند است. پرايوت چان اوچا 
نخست وزير تايلند، با عيادت از مجروحان تيراندازي 
در بيمارستان اين رويداد را بي پيشينه خوانده و گفته: 
»اميدوارم كه اين تنها يك مورد و آخرين مورد باشد و 
ديگر هرگز پيش نيايد.« مسووالن تايلندي گفته اند 
تحقيقات درباره انگيزه دقيق عامل حمله ديروز در 
حال انجام اس��ت، اما با توجه به پست هايي كه اين 
س��رباز ارتش پيش از اين در شبكه هاي اجتماعي 
همرسان كرده بود، مشكل رواني در مورد او مطرح 
شده است. نخس��ت وزير تايلند گفته: »دليل اين 
رويداد مي تواند مشكل سالمت رواني فرد مهاجم 

در آن لحظه خاص باشد.« 
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تركيه و روسيه 
به دنبال توافقنامه آداناي۲

گروه جهان| دو هيات تركيه و روس��يه مذاكرات 
سه ساعته خود را در آنكارا خاتمه دادند و در نهايت 
توافق شد مذاكرات ادامه يابد. اين به معني آن است 
كه توافق كاملي درباره سرنوشت ادلب و شمال سوريه 
وجود دارد كه مسكو و آنكارا به دنبال تحقق آن هستند. 
به ويژه كه هيات روس شامل سياستمداران، نظاميان 
و افراد سازمان اطالعات بود، اين بدان معناست كه 
تالش��ي براي امضاي توافقي فراگير وجود دارد كه 
چارچوب نهايي آن در اجالس سران دو كشور قبل 
از پايان ماه جاري رونمايي خواهد ش��د. به گزارش 
راي اليوم، مذاكرات روسيه و تركيه حول محور احياي 
توافقنامه قبلي س��وچي كه در اجالس رجب طيب 
اردوغان رييس جمهوري تركيه، و والديمير پوتين  
رييس جمهوري روسيه، در سپتامبر 2018 امضا شد، 
نبوده بلكه بحث حول چارچوب توافقي فراگيرتر بود 
كه احتماال نزديك به چارچوب توافقنامه آدانا باشد كه 
دولت سوريه و تركيه در سال 1998 امضا كردند. به 
گفته اين منبع، به نظر مي رسد بعد از مذاكرات روسيه 
و تركيه توافقنامه »آداناي 2« با بندهاي همس��و با 
وضعيت ميداني حاضر در شمال سوريه اجرايي شود. 
مذاكرات روس��يه و تركيه همزمان با آتش عمليات 
نظامي در حومه ادلب و حلب برگزار ش��د؛ جايي كه 
ارتش سوريه به پيشروي برق آساي خود با تسلط بر 
ده ها روستا و شهرك و مهم ترين آن تپه استراتژيك 
»العيس« در حومه حلب ادامه مي دهد. در راس هيات 
تركيه س��ادات اونال، معاون وزير خارجه تركيه قرار 
داشت در حالي كه هيات روسيه را سرگئي ورشينين، 
معاون وزير خارجه و الكساندر الورنتيف، فرستاده ويژه 
رييس جمهوري روسيه به سوريه هدايت مي كردند. 
ديدار دو هيات در روز شنبه در آنكارا در حالي خاتمه 
ياف��ت كه دو طرف بر لزوم اتخ��اذ گام هاي تضمين 
آرامش در ادلب و پيشبرد روند سياسي سوريه تاكيد 
كردند. آنطور كه منابع ديپلماتيك به آناتولي  گفته اند، 
رايزني هايي دو هيات بر وضعيت ادلب و گام هايي كه 
مي توان براي تضمين آرامش در ميدان برداش��ت، 
متمركز بود. دو هي��ات همچنين تصميم گرفتند 
مذاكرات ديگري را ظرف هفته هاي آينده بدون تعيين 
مكان مالقات برگزار كنند. موازي با اين نشست ايران 
نيز ميانجي گري خود را از سرگرفته است، هرچند 
جزيياتي از آن منتشر نشده اما اين منبع مطلع به راي 
اليوم گفته: »ايران با مسووالن سوري و تركيه اي جهت 
فراهم سازي مقدمات تالش ديپلماتيك بين دمشق و 
آنكارا جهت رسيدن به تحولي خاص و واقعي در فرآيند 

خصومت بين دو طرف وارد مذاكره شده است.« 

فرزند مقام ارشد افغانستان 
كشته شد

وزارت كشور افغانس��تان تاييد كرده كه محمدباقر 
محق��ق، فرزند محمد محقق، معاون دوم رياس��ت 
اجرايي حكوم��ت وحدت ملي و رهبر حزب وحدت 
مردم افغانستان، توسط برادرش حسين محقق كشته 
شده اس��ت. به گزارش بي بي سي، اين حادثه پس از 
مش��اجره ميان دو برادر رخ داده است. در اين حادثه 
پنج تن از محافظان محمد محقق نيز زخمي شده اند. 
حسين محقق نيز در اين حادثه زخمي و به بيمارستان 
امنيت ملي افغانس��تان منتقل شده است. به گفته 

پدرش، او سابقه چندين سال مشكل رواني دارد.

هشدار درباره ضرر ۲ تريليون 
دالري كشورهاي عربي 

صندوق بين المللي پول هشدار داده دولت هاي 
عربي حاشيه خليج فارس بايد حيف وميل كردن 
بودجه خود را اصالح كنند در غير اين صورت بايد 
با كاهش تقاضاي نفت، با ريسك از دست دادن 
2تريليون دالر مواجه شوند. به گزارش بلومبرگ، 
صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود 
اعالم كرد: »كاه��ش تقاضاي نفت جهان زودتر 
از آن چه انتظار مي رفت آغاز خواهد شد كه اين 
مي تواند تنش هاي زيادي را براي تأمين مالي 6 
دولت عربي عضو شوراي همكاري خليج فارس 
به همراه داشته باشد.« اين 6 كشور روي هم يك 

پنجم توليد نفت خام جهان را به عهده دارند.

حمله به نظاميان امريكايي 
در شرق افغانستان

در نتيجه تيراندازي فردي به نيروهاي ارتش امريكا 
در شرق افغانستان، دو سرباز امريكايي كشته و شش 
نفر ديگر، از جمله يك س��رباز افغان زخمي شدند. 
به گزارش آسوشيتدپرس، مقام هاي نظامي امريكا 
مي گويند فرد مهاجم كه لباس ارتش افغانس��تان 
را به تن داشت با يك تفنگ خودكار به افراد حاضر 
در يك پايگاه در ولسوالي ش��يرزاد واقع در واليت 
ننگرهار حمله كرده است. فرد مهاجم كشته شده 
است. ارتش امريكا گفته اين حادثه در زماني رخ داده 
كه كارمندان ارتش امريكا و افغانستان در حال انجام 

عملياتي در واليت ننگرهار بودند. 

استقرار ادوات سنگين نظامي 
تركيه در ادلب 

تركيه به دنبال كنترل يك شهر استراتژيك ديگر 
توسط ارتش سوريه در نزديكي شهر ادلب، صدها 
خودروي نظامي را در اس��تان ادلب سوريه مستقر 
كرد. به گزارش يورونيوز، تركيه در حالي خودروها 
و ادوات نظامي س��نگين به اين منطقه از س��وريه 
فرستاده كه مقامات آنكارا و مسكو كه از طرف هاي 
متخاصم در جنگ 9 ساله سوريه حمايت مي كنند، 
در پايتخت تركي��ه ديدار و درب��اره درگيري ها در 

منطقه شمال غربي سوريه گفت وگو كردند. 
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چهرهروز

علي نصيريان: هنرمند به آزادي بيان و انديشه نياز دارد
سومين برنامه »زندگي تئاتري من« به مناسبت هشتاد و پنجمين سالگرد تولد علي نصيريان برگزار شد. نصيريان چند روز بعد از تولد ۸۵ سالگي اش 
با حضور در خانه تئاتر اعالم كرد: هيچ دستورالعملي براي تئاتر ندارم و آنچه هنرمند براي انجام كارش نياز دارد، آزادي بيان و انديشه است. در 
دوره اي كه ما در اداره هنرهاي دراماتيك كار مي كرديم، هيچ محدوديتي نداشتيم و هيچ مانعي براي كارمان نمي تراشيدند. تمام نمايشنامه هاي 
بيضايي، ساعدي و نويدي را در تماشاخانه سنگلج كار مي كرديم و با اينكه همه كارهايشان منتقد و معترض بودند، كسي كاري به كار ما نداشت. 
او بيان كرد: نمي دانم اين روزها چقدر گروه تئاتري وجود دارد و چقدر امكان بودن گروه وجود دارد چون در دوره ما زندگي شكل و ريتم ديگري 

داشت اما حاال به دليل ورود اينترنت و ديگر مناسبات زندگي روز، خيلي چيزها تغيير كرده است.

عكس: ايسنا صیدماهیدرشبهجزيره»میانکاله«

عكسروز

ايستگاه

»جيغ« مونك محو  مي شود
پس از آنكه مشخص ش��د در رنگ هاي تابلو »گل هاي 
آفتاب گردان«  اثر »ون گوگ« تغيير ايجاد ش��ده است، 
اين بار كارشناسان دريافته اند تابلو نقاشي مشهور » ادوارد 
مونك« كه با عنوان »جيغ« شناخته مي شود نيز در حال 
محو شدن است.  نيويورك تايمز نوشت: از سال ۲۰۱۲، 
دانشمندان نيويوركي و كارشناسان موزه »مونك« در 
»اسلوو« اين تابلو نقاشي را كه در سال ۲۰۰۴ ربوده شد 
و دو سال بعد دوباره كشف شد مورد بررسي قرار داده اند. 
نتايج اين تحقيقات دستورالعمل هايي براي مرمت اين اثر و 
انگاره اي از تصوير اوليه يكي از مشهورترين تابلوهاي جهان 
را به عالقه مندانش ارايه مي دهد. مدتي است كه جهان هنر 
به استفاده از آزمايشگاه ها براي درك تغييرات ايجادشده 
در تابلوهاي نقاشي متعلق به قرن نوزدهم و بيستم روي 
آورده است. براي مثال اين موضوع كه رنگ دانه هاي زرد 

تابلو » ون گوگ« به قهوه اي تبديل شده اند و رنگ دانه هاي 
بنفش ديگر نقاشي اش تقريبا به آبي تبديل شده است، 
اخيرا به طور مفصل مورد بررس��ي قرار گرفته است. اما 
تابلوهاي نقاشي و سبك »مونك« براي خلق آثار هنري 
كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. »جنيفر مس« � مدير 

آزمايشگاه »بررسي علمي هنرهاي زيبا« � كه در »هارلم« 
 واقع شده است به همراه تيم متخصص خود تابلو نقاشي 
»جيغ« را مورد بررسي قرارداده اند و با استفاده از آخرين 
تكنولوژي روز دنيا تصويري از نماي اوليه اين اثر را ارايه 
داده اند. نتايج تحقيقات اين موسسه بر اين موضوع داللت 
دارد كه ۲۰ درصد از نقاشي هاي سبك »امپرسيونيسم« 
و »اكسپرسيونيس��م« كه در فاصله سال هاي ۱۸۸۰ تا 
۱۹۳۰ با استفاده از »زرد كادميوم« خلق شده اند با پديده 
محو شدن و تغيير رنگ مواجه هستند. كارشناساني كه 
در سال هاي گذشته روند تغيير رنگ در تابلوهاي نقاشي 
مختلف را مورد بررسي قرار داده اند معتقدند، رنگ هاي 
تابلوهاي نقاشي متعلق به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن 
بيستم به دليل تغييراتي كه با سرعت بسيار در روند ساخت 

رنگ ها شكل گرفت، در حال محو شدن هستند. 

علت سقوط هلي كوپتر كوبي برايانت چه بود
كارشناسان و محققان فدرال با بررسي هاي 
اولي��ه در س��انحه س��قوط هلي كوپت��ر 
بسكتباليست امريكايي به همراه هشت 
نفر ديگر در كاليفرنيا دريافته اند كه نقص فني علت اين 
حادثه نبوده است. ۲۶ ژانويه بود كه يك فروند هلي كوپتر 
حامل كوبي برايانت، بسكتباليست امريكايي به همراه 
هش��ت نفر ديگر در كاليفرنياي جنوبي سقوط كرد و 
تمامي سرنشينانش در جا كشته شده و جان باختند. 
بر اساس گزارشCNN، محققان و كارشناسان انجمن 
هوايي فدرال و اداره امنيت حمل و نقل ملي در اياالت 
متحده امريكا بعد از تحقيقات و بررس��ي هاي صورت 
گرفته دريافته و اعالم كردند كه علت س��انحه سقوط 
هلي كوپتر، نقص فني و مش��كل در موت��ور آن نبوده 
است. آنها در ادامه گزارش هاي اوليه خود ضمن اشاره به 
تاريخچه پروازهاي خلبان، وضعيت آب و هوا و همچنين 
ارتباطات خلبان با برج مراقب��ت پرواز اعالم كردند كه 
علت اين س��انحه ناگوار هوايي احتماال تغييرات آب و 

هوايي و تصميمات خلبان هلي كوپتر بوده است.  البته 
آنها در اين خصوص خاطرنشان كرده اند كه تحقيقات 

و بررسي هاي كامل اين سانحه هوايي دلخراش تقريبا 
مدت زمان يك سال به طول خواهد انجاميد.

ورزشي

بازار داغ حواشي انتخاب اسكوچيچ
دو روز از انتخاب اس��كوچيچ براي س��رمربي گري تيم 
ملي مي گذرد اما حواشي اين انتخاب نه تنها تمام نشده 
بلكه هر روز بيشتر هم مي شود. از البي هاي پشت پرده 
تا بيان اين موضوع كه پنجمين مربي كروات تيم ملي 
هيچ كارنامه اي ندارد. به اين ترتيب حاش��يه زودتر از 
اس��كوچيچ به تيم ملي رس��يد و درچنين فضايي بايد 
ديد سرمربي تازه چه خواهد كرد. كاپيتان پيشين تيم 
ملي فوتبال ايران گفت: اينكه اين مربي بدون كارنامه را 
انتخاب كردند جاي بحث دارد اما به هر حال انتخاب شده 
و زماني نيست كه تيم ملي را رها كنيم. حميد درخشان 
در گفت وگو با ايسنا درباره انتخاب اسكوچيچ به عنوان 
سرمربي تيم ملي ايران اظهار كرد: با اين انتخاب موافق 
نيستم. اينكه اين مربي بدون كارنامه را انتخاب كردند 
جاي بحث دارد. متاسفانه انتخاب خيلي خوبي نبود و 
كار سختي داريم و به نظر من خيلي اين مساله را آسان 
گرفتيم. اين انتخاب اتفاق افتاده ولي بايد كمك كنيم 
تا تيم ملي موفق ش��ود. او ادامه داد: ب��ه نظر من با اين 
كارنامه كه نه تجربه بين المللي دارد و نه در تيمي موفق 
بوده است، بايد بگويم انتخاب خوبي نبود اما به هر حال 
انتخاب شده و بايد به او كمك كنيم و زماني نيست كه 

رها كنيم. ما با تيم ملي كار داريم نه با يك شخص. همه 
بايد دست ياري دهند تا تيم ملي موفق شود. اظهارات 
درخشان در حالي است كه علي دايي، سرمربي اسبق تيم 
ملي فوتبال ايران درباره سپردن سكان هدايت اين تيم 
به دراگان اسكوچيچ، عنوان كرد كه اين مربي كروات، 
خارج از فدراسيون فوتبال انتخاب شده است. دايي درباره 
اين موضوع به ايسنا گفت: براي تيم ملي آرزوي موفقيت 
مي كنم. مطمئنا آرزوي همه ما است كه تيم ملي دوباره 
به جام جهان��ي صعود كند اما متأس��فانه انتصاب ها بر 
اساس مس��ائل غيرفوتبالي صورت مي گيرد و مسائل 
فني، مقبول و اينگونه موضوعات نقش��ي در انتخاب ها 

ندارد. وي افزود: متاسفانه در برخي از انتصاب ها، بعضي 
از آقازاده ها دخيل هستند. درباره ويلموتس هم يك نفر 
بايد ورود كند كه مشخص شود ويلموتسي كه آخرين 
قراردادش ٧۵٠ يا ٨۵٠ هزار يورو بوده است، چطور به 
يك باره قرارداد ٢ميليون و ٧۵٠هزار يورويي براي يك 
سال منعقد مي كند؟ اين مربي با دستيارانش ٣ميليون 
يورو در اين وضعيت اقتصادي، خرج روي دست فوتبال 
ايران گذاشت. ٣ميليون يورو حدود ۴۵ تا ۵٠ ميليارد 
تومان مي ش��ود. او به تازگي مبل��غ ۶ ميليون يورو هم 
غرامت خواسته كه اگر يك حساب ساده انجام بدهيد 
متوجه مي شويد براي ويلموتس فدراسيون فوتبال بايد 
١۴٠ميليارد تومان بپردازد. با اين شرايط هيچكس هم 
پاسخگو نيست. دايي در ادامه با بيان اينكه امير قلعه نويي 
پرافتخارترين مربي ايراني است، گفت: ما به غير از آقاي 
قلعه نويي، مربيان بسيار خوب زيادي در ايران داريم. براي 
من سوال است، اسكوچيچ با چه سابقه كاري و كارنامه اي 
به عنوان سرمربي تيم ملي ايران انتخاب شده است؟ واقعا 
برايم جاي سوال است كه چه كسي به اين نتيجه رسيده 
كه اسكوچيچ را انتخاب كند؟ اين بي احترامي بزرگي بود 

كه به تمام مربيان ايراني شد.
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