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كارشناس مسائل اقتصادي|

در چهاردهمين روز مرداد داغ س��ال ١٢٨٥ تهران 
بود كه مظفرالدين ش��اه با دستي لرزان پاي نامه اي 
را امضا كرد ك��ه مهر تأيي��دي بود بر درخواس��ت 
متخصصان مبني بر تاسيس جنبش مشروطه براي 
تحقق سه اصل؛ حكومت متمركز قدرتمند، استقرار 
نهاده��اي مدرن و مش��اركت م��ردم در حكمراني 
)مردم ساالري(  در تاريخ آمده است فرمان مشروطه 
ابتدا در كاخ صاحبقرانيه به امضاي شاه قاجار رسيد 
سپس در خانه باغ ٨ هزار متري حاج محمدحسين 
امين الضرب رقم خورد. قابل ذكر است كه خود حاج 
محمدحسين امين الضرب تاجر خوشنام و موسس 
مجلس وكالي تجار نايب الرييس مجلس ش��وراي 
ملي اول بود. يك مجلس موقت ك��ه از آن با عنوان 
اولين مجلس موسسان نيز نام برده شد.  نمايندگان 
آن عمدتا تج��ار و كس��به و صنعتگران، روس��اي 
اصن��اف بازارتهران و روحانيون بودند كه براس��اس 
اين قانون 6طبقه: ش��اهزادگان، روحانيون، اشراف، 
تجار داراي تجارت خانه معين، مالكان با دست كم 
هزار توم��ان داراي��ي و صنعتگران و پيش��ه وران از 
صنوف ش��ناخته ش��ده و داراي مغازه اي با شرايط 
خاص را شامل مي شد. نكته حايز اهميت اين است 
كه ٢٣ س��ال قبل از اينكه فرمان مشروطيت صادر 
ش��ود »مجلس وكالي تجار« به فرمان ناصرالدين 
شاه ش��كل گرفته بود كه بعدها به نام اطاق تجار يا 
اتاق بازرگاني ن��ام گرفت. به زبان س��اده تر وكالي 
تجار مسوول پيگيري حقوق جامعه بازرگانان شده 
بودند و اين دور از ذهن نيس��ت كه بگوييم تجار آن 
زمان در اين مجلس نيز از مش��كالت م��ردم جويا 
مي ش��دند و به امورات آنها مي پرداختند يا بگوييم 
عصر مشروطه براي تجار در سال 1263 بوده است. 
به نوعي مي توان گفت اين مجلس يك نوع تمرين 
براي ب��ه وجود آم��دن جنبش مش��روطه و تغيير 
ساختار سياس��ي و در نهايت مجلس ملي بود. اگر 
چه انقالب مشروطه صرفا به داليل اقتصادي شكل 
نگرفت اما نقش تجار و مهره ه��اي اقتصادي در آن 
پر رنگ بود. پيوند تجار با روش��نفكران و روحانيون 
سه دسته موثر غير قابل انكارند. گله مندي تجار از 
اينكه چرا بازار پولي كش��ور دست انگليسي هاست 
و به چوب بس��تن چند تاج��ر خوش��نام در تهران 
جرقه هاي اوليه اين آتش خش��م ب��ود. اگر مجلس 
اول را به دلي��ل حض��ور فعاالن��ه بازرگانان مجلس 
تجار بناميم پ��ر بيراه نگفتيم. طرح تش��كيل بانك 
ملي، نوش��تن قانون اساس��ي و قان��ون منع خروج 
طال و نقره از كشور قانون ماليات مستغالت، قانون 
استعمال البسه وطني در جهت حمايت از كاالهاي 
داخلي و قانون تجارت همه و همه از دستاوردهاي 
دوره هاي اول تا پنجم مجلس ملي بود. سميرا ترابي 
فارس��اني در كتاب تجار، مشروطيت و دولت مدرن 

به رابطه متقابل تجار و روحانيون اينچنين اش��اره 
مي كند؛ )از يك سو نياز مالي و اقتصادي علما توسط 
بازاريان تامين مي ش��د و روحانيت ه��م از تجار در 
برابر مظالم و تعديان ديوانيان حمايت مي كرد.و در 
حل و فصل امور مالي و دعاوي تجار نقش عمده اي 
داشتند و از جهت ديگر تجار به دليل مسافرت هاي 
خارجي و آش��نايي با دس��تاوردهاي تمدن غرب و 
توسعه اقتصادي و سياسي غرب از درك عميق تري 
نسبت به ساير اقشار جامعه برخوردار بودند(  رابطه 
دوستانه س��يدجمال اس��دآبادي و محمدحسين 
امين الضرب بيانگر اين اس��ت كه تجار به دليل دارا 
بودن فرهنگ سنتي و روحيه ماهيتا محافظه كار به 
روش��نفكران اصالح گراي مذهبي نزديك تر بودند. 
اما چه شد كه رفته رفته از مجلس اول به بعد نقش 
تجار در مجلس روزبه روز كمرنگ تر ش��د تا جايي 
كه امروز اثري از آنها نمي بينيم. اين روزها با نگاهي 
كوتاه بر آمار ثبت نام كنندگان انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي با طيف هاي گوناگوني 
مواجه مي شويم سياسيون و فعاالن عرصه سياست 
اعم از پير و جوان كساني كه در تعريف خوبان آنان 
بايد گفت داراي قوه تحليل سياسي باال يا در زمان 
مديريتش��ان از منابع به درستي اس��تفاده نموده و 
داراي عملكرد مناس��ب بوده اند و در فالن ارگان يا 
سازمان دولتي و شبه دولتي اتالف منابع ننموده و 
در وصف كهنساالن و بدون كارنامه ها يا بدكارنامه 
كه ديگر هيچ نمي توان گفت. اما نكته قابل كه ذهن 
مرا مشغول كرده اين اس��ت كه جاي تجار يا همان 
فعالي��ن اقتص��ادي كارآفرين��ان توليد كنندگان و 
صادركنندگان خالي اس��ت. براي من جاي تعجب 
است كساني كه توانس��ته اند بدون پشتوانه دولتي 
مجموعه اي شكل دهند و باعث توليد ثروت شوند 
و به تبع آن رش��د و توس��عه اقتص��ادي آناني كه با 
خالقيت و نبوغ و ت��الش خود توانس��ته اند ارزش 
آفرين باشند و براي گروهي اشتغال بيافرينند و در 
مقام يك صادركننده ارزآوري نمايند حتما و قطعا 
مي توانند در مقام باالتر نمايندگي جمعي از مردم در 
قالب نماينده مجلس يا باالتر رييس جمهور باشند 
اين به راحتي قابل تفهيم است كسي كه براي خود و 
سازمانش مفيد بوده پس در قالبي بزرگ تر مي تواند 
نقش آفرين باشد و در مقياس وسيع تر سودرساني 
كند. مي توان اين طور گفت رجل سياسي اقتصادي 
حلقه مفق��وده اين روزهاي حكمراني ايران اس��ت. 
روزهايي پر تالط��م اقتصادي نمونه ه��اي موفق و 
مرداني از جنس اقتص��اد مي خواه��د . نمونه هاي 
موفق و شايد افراطي هس��ت كه در جهان مي شود 
مثال زد  رج��ا واثق دارم اقليت خالق گره گش��ايي 
مي كند م��ردان و زناني از جنس تالش و كوش��ش 
انها كه خود س��اخته اند كس��اني از جنس عمل در 
تصميم گيري هاي كالن كش��ور مي تواند در جهت 

بهبود وضعيت امروز ما راهگشا باشد.  

تبارشناسي مجلس و اقتصاد
مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
1- »دولت وعده هاي خود را در ش��رايط صل��ح داد اما 
اكنون شرايط جنگ است و شرايط صلح و جنگ با هم 
تفاوت دارد.« اي��ن جمالت، واكنش حس��ن روحاني، 
رييس جمهور ب��ه منتقدان اس��ت ك��ه از تغيير لحن 
دولت س��خن به ميان آورده اند. بي گم��ان، همان طور 
كه رييس جمهور گفته است، ش��رايط جنگ و صلح با 
هم تف��اوت دارد اما نمي توان براي عملي نش��دن همه 
وعده هاي دولت به شهروندان، از اين گزاره كلي استفاده 
كرد. بخش عمده اي از وعده هاي روحاني در س��ال 92 
در اين جمله كه »هم س��انتريفيوژها بايد بچرخد، هم 
چرخ هاي اقتصاد و زندگي مردم« متبلور ش��ده است. 
جمله اي كه ناظر به گره گش��ايي از مس��اله هسته اي و 
سياس��ت خارجي و در پي آن تعامل اقتصادي با جهان 
و خروج از حصار تحريم بود. اين مساله در پي مذاكرات 
فشرده دو ساله با كش��ورهاي گروه 1+5 و دستيابي به 
برجام تا حدودي تحقق يافت، و براي حدود س��ه سال 
فشارهاي خارجي از روي مناس��بات سياسي و اقتصاد 
ايران برداش��ته ش��د. دوره اي كه فرصت مناسبي براي 
انجام برخ��ي از وعده هاي دولت به ش��مار مي رفت. اما 
همانطور كه ديروز روحاني گفت،  «دش��من از سال 9۷ 
جنگ همه جانبه اقتصادي عليه ما را ش��روع كرد. آنها 
مي خواستند اين جنگ سياس��ي و حقوقي هم بشود و 
همه دنيا سازمان ملل و سازمان هاي بين المللي مقابل ما 
بايستند، اما موفق نشدند. در جنگ اقتصادي هم موفق 

نشده و نمي شوند.« 
2- با وجود اين شرايط، بايد گفت كه برخي از وعده هاي 
رييس جمه��ور كه در حوزه سياس��ت داخلي كش��ور 
دسته بندي مي شوند، اساس��ا ارتباطي با شرايط جنگ 
و صلح نداش��ته و ندارند و دولت مي توانست با پشتوانه 
س��رمايه اجتماعي برآمده از راي اكثريت در انتخابات 
رياس��ت جمهوري دوره ه��اي يازده��م و دوازدهم و با 
پيگيري هاي مجدانه و تعامل نزديك تر با ساير نهادهاي 

حكومت اين دس��ته از وعده ها را تحقق بخش��د. از اين 
وعده ه��ا كه بگذري��م، مي دانيم كه ش��رايط اقتصادي 
كشور صرفا محصول حكمراني 6 س��اله دولت روحاني 
نيست و در روندهايي طوالني مدت تر ريشه دارد. با اين 
حال، دولت هاي يازدهم و دوازدهم فرصت سوزي هاي 
متعددي در اج��راي اصالحات اقتصادي داش��تند كه 
باره��ا و بارها از س��وي اقتصاددانان و فعاالن سياس��ي 
مطرح ش��ده اس��ت. بحث هدفمندي يارانه هاي پيدا 
)حذف ثروتمندان از فهرس��ت يارانه بگي��ران( و پنهان 
)واقعي س��ازي قيمت حامل هاي انرژي(، اصالح نظام 
برنامه ريزي و بودجه بندي كشور، اصالح نظام مالياتي، 
اصالح نظام بانكي، كنترل نقدينگي و... از جمله مهم ترين 
مسائلي است كه دولت هاي يادشده فرصت اصالح آنها را 
از دست دادند. به عنوان نمونه در پي برگزاري انتخابات 
دوره يازدهم رياست جمهوري فرصت حذف ثروتمندان 
به بهانه عدم تمايل دولت به سركشيدن به حساب هاي 
بانكي م��ردم از بين رفت،  در حالي ك��ه مكانيزم حذف 
ثروتمندان الزاما از مسير بانك عبور نمي كرد. اين مساله 
در كنار مس��اله نرخ بنزين به قدري ك��ش آمد تا دولت 
در آبان امسال مجبور به سهميه بندي و افزايش قيمت 
سوخت و پرداخت كمك معيشت به 18 ميليون خانوار 
ايراني شد. مساله اي كه اعتراضاتي را به دنبال داشت و 

مشكالتي را براي مردم و كشور ايجاد كرد.
3- به گفته دانشمندان علم مديريت، اگر تا چند دهه 
پيش انسان ها، سازمان ها يا دولت ها مي توانستند، 85 
درصد از آينده خود را پيش بيني كنند، در قرن بيست و 
يكم به دليل شتاب تحوالت تنها 15 درصد از آينده قابل 
پيش بيني است و در اين شرايط، بهترين كار ساختن 
آينده اس��ت و آينده س��ازي جز از طريق برنامه ريزي و 
پايش مستمر آن، ميسر نيست. از اين رو، بي گمان،  يكي 
از وظايف ذاتي دولت، آينده سازي است و مكلف است به 
گونه اي برنامه ريزي كند كه زندگ��ي مردم چه در دوره 
جنگ و چه در زمان صلح، كمترين نوسان را تجربه كند 

و آرامش جامعه از كف نرود. 

فرصت سوزي در زمان صلح
يادداشتسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 فرصت سوزي
 در زمان صلح

1- »دول��ت وعده هاي 
خود را در شرايط صلح 
داد اما اكنون ش��رايط 
جنگ اس��ت و شرايط 
صل��ح و جنگ ب��ا هم 
اي��ن  دارد.«  تف��اوت 
جمالت، واكنش حسن 
رييس جمهور  روحاني، 
به منتقدان اس��ت كه از تغيير لحن دولت سخن 
به مي��ان آورده ان��د. بي گم��ان، همان ط��ور كه 
رييس جمهور گفته است، ش��رايط جنگ و صلح 
با هم تفاوت دارد اما نمي توان براي عملي نشدن 
همه وعده هاي دولت به ش��هروندان، از اين گزاره 
كلي اس��تفاده كرد. بخش عمده اي از وعده هاي 
روحان��ي در س��ال 92 در اي��ن جمله ك��ه »هم 
سانتريفيوژها بايد بچرخد، هم چرخ هاي اقتصاد 

و زندگي مردم« متبلور شده است. 

مجيد  اعزازي

 همين صفحه  

يادداشت

تبارشناسي مجلس و اقتصاد
روز  چهاردهمي��ن  در 
مرداد داغ س��ال ١٢٨٥ 
تهران بود كه مظفرالدين 
ش��اه با دس��تي ل��رزان 
پاي نامه اي را امضا كرد 
كه مهر تأيي��دي بود بر 
متخصصان  درخواست 
مبني بر تاسيس جنبش 
مشروطه براي تحقق سه اصل؛ حكومت متمركز 
قدرتمند، استقرار نهادهاي مدرن و مشاركت مردم 

در حكمراني )مردم ساالري(...

صنعت،معدن و تجارت

سرگيجه در چارت تجاري
فرشته فريادرس|

درخواست شكل گيري »س��تاد توسعه صادرات« 
از خيابان س��ميه به خيابان پاس��تور ارسال شد. 
براس��اس اظهارات جديد قائم مقام وزيرصمت در 
امور بازرگاني، پيش نويس تشكيل »ستاد توسعه 
صادرات« با در اختيار داشتن اختيارات اصل 12۷ 
قانون اساس��ي، به معاون اول رييس جمهور ارايه 
شده، كه در اين درخواس��ت تقاضا شده اين ستاد 
به رياس��ت وزير صمت و دبيري س��ازمان توسعه 
تجارت، شكل گرفته تا مسير صادرات هموار شود.  
اين درخواست در شرايطي به پاستور ارسال شده، 
كه طي دو س��ال اخير بارها شاهد تغيير در چارت 
بازرگاني كشور بوده ايم. يك بار طرح »احياي وزارت 
بازرگاني« در دستور كار دولت قرار گرفته و بار ديگر، 
طرح »ش��كل گيري معاونت بازرگاني« در چارت 
سازماني رياس��ت جمهوري. اما در سناريوي ديگر 
كه اوايل مردادماه امس��ال اجرايي شد، »لغو قانون 

انتزاع« بود، كه با تصميم سران قوا و ...
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 صفحه 3 
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نماينده ولي فقيه در سپاه در مراسم بزرگداشت 9 دي: 

در كميسيون تلفيق بودجه 99 مطرح شد

بايد آماده باشيم

احتمال  تجديد نظردرارقام    بودجه

مجلس

معاون قوانين مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه 
بر اس��اس روال قانوني خروج لوايح پالرمو و CFT از 
دس��تور كار مجمع تش��خيص به معناي تاييد نظر 
شوراي نگهبان اس��ت، گفت: بنا بر نظر رهبري اين 
دو اليحه مي تواند در دس��تور كار سران قوا يا شوراي 
عالي امنيت ملي قرار گيرد. حسين ميرمحمدصادقي 
در گفت وگ��و با خبرگ��زاري خانه مل��ت، در توضيح 
آخرين وضعيت لوايح پالرم��و و CFT، گفت: مجمع 
تشخيص مصلحت نظام هنوز در ارتباط با دو اليحه 
پالرمو و CFT تصميم خاصي اتخاذ نكرده اس��ت. در 
صورتي كه لوايح پالرمو و CFT از دستور كار مجمع 
تشخيص مصلحت نظام خارج شود با توجه به اهميت 
آن و در صورت مصلحت مقام معظم رهبري مي تواند 
به صورت ويژه در دستور كار سران سه قوه يا شوراي 
عالي امنيت ملي قرار گيرد. مع��اون قوانين مجلس 
شوراي اس��المي تصريح كرد: در صورتي كه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نظر مصلحتي خود را درباره 
طرح و لوايح مورد اختالف مجلس و شوراي نگهبان 
ابالغ نكند، نظر ش��وراي نگهبان حاكم خواهد بود. 
ميرمحمد صادقي افزود: بر اساس آيين نامه داخلي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان 
محكم اس��ت و در ارتباط با اليحه اليحه الحاق ايران 
به كنوانس��يون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي 
)پالرمو( همين ش��رايط حاكم اس��ت. وي ادامه داد: 
مجلس ش��وراي اس��المي اليحه پالرمو را تصويب و 
شوراي نگهبان با استناد به نظر هيات نظارت به مفاد 
اليحه به دليل مغايرت با سياس��ت هاي كالن ايراد 
اصل 110 قانون اساسي را وارد دانست لذا اظهارنظر 
ش��وراي نگهبان درباره اليحه پالرمو به معناي وارد 
دانس��تن ايراد به آن بود در نتيجه مساله حل نشده 
باقي ماند و براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ارس��ال ش��د.  معاون قوانين مجلس 
شوراي اس��المي، گفت: مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ذيل ماده 25 آيين نام��ه داخلي خود مدت يك 
سال را حداكثر زمان براي بيان نظر مصلحتي تعيين 
كرده است. بر اساس ماده الحاقي )25 مكرر( آيين نامه 
داخل��ي مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام: مهلت 
اظهارنظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس كه نظر 
شوراي نگهبان را تامين نكرده است، تا سه ماه كاري 
اس��ت.  تبصره 1- در مواردي ك��ه محدوديت زماني 
وجود دارد، مانند مصوباتي كه با قيد فوريت در مجلس 
به تصويب رسيده است يا مصوبات مربوط به بودجه، 
حسب مورد و متناسب با محدوديت زماني اظهارنظر 
مي گ��ردد. تبص��ره 2- در صورتي كه رس��يدگي به 
مصوبه مجلس نياز به مهلت بيشتري داشته باشد، بنا 
به پيشنهاد كميسيون ذيربط و تاييد رييس مجمع، 
مهلت مذكور افزاي��ش خواهد يافت. م��دت نهايي 
اظهارنظر، حداكثر تا يك سال خواهد بود. تبصره 3- 
در صورتي كه تا پايان يك سال، نظر مصلحتي مجمع، 

ابالغ نشد، نظر شوراي نگهبان محكم خواهد بود.

لوايح مالي  با نظر رهبري 
مي تواند به سران قوا ارجاع شود

نگاه

عبدالرحمن فتح الهي|
كارشناس مسائل عراق|

 با وجود آنكه از زمان خ��روج دونالد ترامپ از برجام 
در 18 ارديبهشت ماه 9۷، كاخ سفيد سعي داشته 
است كه كشورهاي جهان را از ارتباط با جمهوري 
اسالمي ايران، به خصوص روابط تجاري و اقتصادي 
برحذر دارد، اما به نظر مي رس��د كه واش��نگتن در 
رابطه با تمامي كشورها نتوانسته است به اين هدف 
خود دست پيدا كند كه عراق مشخصا يكي از اين 
كش��ورها اس��ت. چرا كه عالوه بر مناسبات عميق 
و تنگاتنگ سياس��ي، تاريخي، فرهنگي، نظامي و 
امنيتي ميان ايران و عراق، دو طرف داراي س��طح 
گس��ترده اي از روابط اقتصادي و تجاري هستند؛ 
مش��ابه همين ش��رايط در منطقه ف��درال اقليم 
كردس��تان نيز برقرار اس��ت. لذا به واسطه ميزان 
نيازمندي عراق به تداوم مناسبات تجاريش با ايران 
به ويژه در زمنيه توليد ب��رق و واردات گاز، عليرغم 
خواست و فش��ار امريكا هر بار واش��نگتن ناچار به 
تمدي��د معافيت هاي تحريمي خ��ود در خصوص 
روابط ايران و عراق شده است. همين نكته موجب 
آن ش��ده اس��ت كه برنامه هاو طرح اياالت متحده 
درخصوص كم رنگ كردن و حتي قطع نفوذ ايران 
در عراق با چالش مواجه شود.  اما با آغاز اعتراضات 
مردمي در عراق اكنون ورق به سود امريكا برگشته 
اس��ت. در فاصله دو ماه و نيمي كه از ش��روع قيام 
مردمي عراق مي گذرد، به واسطه تشتت در وضعيت 
سياس��ي، اجتماعي و امنيتي در اين كشور، امريكا 
س��عي در بهره برداري از وضعيت موجود و تحقق 
اه��داف و برنامه خ��ود با محوري��ت كاهش جدي 
نفوذ ايران در عراق داش��ته اس��ت. در اين راستا به 
نظر مي رس��د واشنگتن س��ناريويي جدي را براي 
اين منظور طراحي كرده كه همزمان در چند اليه 
پيگري مي ش��ود. البته تمامي اين اليه ها و سطوح 
مكمل همديگر بوده و نهايتا سينرژي آن مي تواند 
امريكا را در رس��يدن به آنچه مد نظ��ر دارد، كمك 
كند.  پيرو اين نكته اياالت متحده درصدد است در 
سه محور موازي كار خود را پيش ببرد. اولين محور 
تداوم و تشديد اعتراضات مردمي است. تالش هاي 
كاخ سفيد در اين محور با برنامه زيري واشنگتن و 
حمايت هاي مالي رياض و ابوظبي در حال پيگيري 
است كه عراق را به س��مت هرج و مرج اجتماعي، 
تنش، بحران و در نهايت جنگ داخلي بكشاند تا به 
اين واسطه سايه خود را بر امور عراق سنگين تر كرده 
و نفوذش را در مسائل و تصميم گيري هاي اين كشور 
گسترش دهد. البته در اين ميان موج سواري امريكا 
بر اعتراضات يقينا با هدف حمله به مراكز و اماكن 
سياسي و ديپلماتيك ايران در شهرها و استان هاي 
عراق نيز در دس��تور كار اس��ت كه اين امكان را به 
ادامه در صفحه 8 واشنگتن مي دهد ...  

امريكا در  عراق چه برنامه اي 
را عليه ايران دنبال مي كند؟ !

پرونده

انبساط مسكن با انقباض 
مقررات بانكي
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معاون حقوق��ي رييس جمه��وري در يادداش��تي با 
تاكيد بر ض��رورت بهره گيري از عدال��ت ترميمي به 
عنوان آم��وزه اي نوي��ن در عرصه قضاي��ي، از تدوين 
اليح��ه اي در اين باره خب��ر داد. به گ��زارش معاونت 
حقوقي نه��اد رياس��ت جمهوري، لعي��ا جنيدي در 
يادداشتي، گس��ترش صلح و س��ازش، ترميم روابط 
انساني و اجتماعي ازهم گسيخته، تقويت همبستگي 
اجتماعي، جبران و ترميم خسارت هاي ناشي از جرم، 
توجه به نيازهاي ويژه بزه ديده، درمان و بازپروري بزه 
كاران و مشاركت دادن همه س��هام داران )بزه ديده، 
بزه كار، خانواده، جامعه محلي، دولت و ...( در تعيين 

مناسب ترين پاسخ به بزه ارتكابي را درون مايه اصلي 
عدالت ترميمي بر ش��مرده اس��ت. وي ميانجيگري 
كيفري، نشس��ت هاي خانوادگ��ي، حلقه هاي صدور 
حكم و تعيين كيفر، نشست هاي گروهي بزه ديدگان و 
بزه كاران را نيز از جلوه هاي بارز عدالت ترميمي عنوان 
كرده اس��ت. معاون حقوقي رييس جمه��وري اعالم 
كرده است كه كارگروه تخصصي تدوين پيش نويس 
اليحه عدالت ترميمي با هم��كاري معاونت حقوقي 
قوه قضاييه و با بهره گيري از همكاري و مشاوره علمي 
اس��تادان حقوق، دادرس��ان، وكالي دادگس��تري و 

جامعه شناسان تشكيل شده است.

جنيدي: اليحه عدالت ترميمي تدوين شده است

حقوقي

سعيد   اشتياقي



روي موج خبر

   واكن�ش ب�ه دي�دار مقام�ات كويتي با 
تروريست ها

س��خنگوي دولت با غيرمترقبه و نااميد كننده 
خوان��دن ديدار اخي��ر جمعي از اعض��اي گروه 
تروريس��تي االحوازيه با رييس پارلمان كويت 
تاكيد ك��رد: دولت كويت قول داده اس��ت، اين 
موضوع را از راه ه��اي قانوني پيگيري كند. علي 
ربيعي در گفت وگو با ايسنا، در واكنش به ديدار 
اخير جمعي از اعضاي گروه تروريستي و جدايي 
طلب االحوازيه با رييس پارلمان كويت و اعطاي 
نشان افتخار به يكي از آنها تصريح كرد: اين خبر 
براي ما هم غيرمترقبه و نااميد كننده بود. ما روابط 
خوبي با كويت داريم و انتظار نداشتيم كه چنين 
اخباري از كويت به گوش برسد. البته پيگيري هاي 
ضروري ص��ورت گرفت و بعد از احض��ار كاردار 
كويت به وزارت امور خارجه و متعاقبا ديدار سفير 
كشورمان در كويت با قائم مقام وزارت امور خارجه 
آن كشور، به ما اطالع دادند كه دولت كويت از اين 
ماجرا باخبر نبوده و اين ديدار بر اساس تصميم 
ش��خصي رييس پارلمان كويت صورت گرفته 
اس��ت. البته اين توضيح قانع كننده نيست ولي 
اميدواريم همان ط��ور كه دولت كويت قول داده 
است، اين موضوع را از راه هاي قانوني پيگيري كند. 
وي افزود: ما اميدواريم كه دولت كويت حسن نيت 
خود را در عمل نيز ثابت كند و اطمينان پيدا كند 
كه هرگز چنين اتفاقاتي كه به سرعت مي تواند 
تاثير منفي بر روابط دوستانه ما بگذارد، در آينده 
تكرار نخواهد ش��د. ما با جدي��ت، پيگيري هاي 
دولت كويت تا بازسازي كامل اعتمادي كه پايه 
مناس��بات دوستانه و حس��ن همجواري است، 

زيرنظر خواهيم گرفت.

  چگونه برگه هاي آزمون داوطلبان خبرگان 
در شوراي نگهبان تصحيح مي شود؟؛ تعادل|

عضو ش��وراي نگهبان درباره چگونگي تصحيح 
برگه هاي آزمون داوطلبان خبرگان در ش��وراي 
نگهبان توضيحات��ي ارايه كرد. ه��ادي طحان 
نظيف جوان ترين عضو شوراي نگهبان ديروزدر 
بخش��ي از گزارش خود از جلس��ه اخير شورا در 
صفحه اينستاگرام نوش��ت: چهارشنبه چهارم 
دي ماه ۱۳۹۸، جلسه شوراي نگهبان بود. پيش 
از ورود به دستور، آيت اهلل شب زنده دار گزارشي 
از روند تصحيح اوراق امتحاني داوطلبان انتخابات 
خبرگان ارايه كردند كه نكات قابل توجهي را در 
برداش��ت. مثال ابتدا اسامي امتحان دهندگان از 
باالي برگه هاي امتحاني جدا مي ش��ود و بعد در 
اختيار تصحيح كننده قرار مي گيرد يا اينكه هر 
برگه را دو نفر به صورت جداگانه صحيح مي كنند 
به نحوي كه نفر دوم از نمره نفر اول اطالع ندارد 
تا احيانا تاثيري در تصحيح و نمره دهي او نداشته 
باش��د و موارد ديگر. عضو شوراي نگهبان عنوان 
كرد: طبع��ا اين دقت فقهاي ش��ورا در تصحيح 
برگه هاي امتحان اجته��اد، از برخورد عادالنه و 

بي طرفانه آنان حكايت دارد.

  راهبرد فش�ار حداكثري ب�ه دنبال فلج 
كردن اقتصاد ايران است؛ خبرآنالين|

خاوير سوالنا، مسوول پيشين سياست خارجي 
اتحاديه اروپا در مقاله اي به موارد مختلفي درباره 
ايران از جمله توافق هسته اي و روابط ايران و امريكا 
پرداخت. خاوير سوالنا در مقاله اي در مجله اليو 
مينت، مي گويد: برخالف تناقض هاي پي درپي 
دونالد ترامپ، مي تواني��م هدف او درباره ايران را 
بفهميم چراكه او از ش��يوه كار مشابهي در چند 
موقعيت ديگر استفاده كرده است. راهبرد »فشار 
حداكثري« او به دنبال فلج كردن اقتصاد ايران 
اس��ت تا مقامات آن، گزينه ديگري جز مذاكره 
از موضعي ضعيف تر نداشته باشند. او همچنين 
نوشت: با وجود اينكه تحريم هاي امريكا لطمه هاي 
زيادي به اقتصاد ايران وارد ساخته اند، حكومت 
ايران به آن وضعيت مشكل ساز يا مذاكره دوباره 
نزديك تر نشده اس��ت. مقامات ايراني اگر دولت 
ترامپ حاضر نباش��د كه اول نوعي امتياز بدهد، 
هيچ انگيزه اي براي مذاكره با دولت ترامپ ندارند. 

  ايران اولين كشور دارنده موشك نقطه زن 
با سرعت »۸ ماخ« است؛ مهر|

معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران گفت: قبل 
از ايران هيچ كشوري موشك بالستيك نقطه زن 
با برد دو هزار كيلومتر و سرعت ۸ ماخ را نداشت. 
سردار محمدرضا نقدي با بيان اينكه كشوري كه 
از زيردريايي تا موش��ك نقطه زن دو هزار متري 
مي س��ازد يعني از لحاظ علمي و فناوري بسيار 
باالست، گفت: قبل از ايران هيچ كشوري موشك 
بالستيك نقطه زن با برد دو هزار كيلومتر و سرعت 
هشت ماخ نداشت. س��ردار نقدي با بيان اينكه 
عده اي دايما و به صورت نابجا انتقاد مي كنند كه 
ما فاقد مديريت هستيم در حالي كه اصال چنين 
صحبتي دقيق نيس��ت، گفت: آيا ساخت پروژه 
ستاره خليج فارس در شرايط تحريم كار آساني 

بود؟ آيا مديريت اين پروژه فوق العاده نبود؟

  گام پنج�م تعه�دات برج�ام  عملياتي 
مي شود؛ تسنيم|

رييس كميته هس��ته اي مجلس گفت: باتوجه 
به اينكه اروپا اقدام خاص وموثري در راس��تاي 
حفظ برجام انجام نداده است، گام پنجم تعهدات 
برجامي عملياتي مي شود. محمد ابراهيم رضايي 
با اش��اره به گام هاي چندگانه ايران براي كاهش 
تعهدات برجامي، اظهار داشت: ايران تاكنون 4 گام 
در راستاي كاهش تعهدات برجامي را عملياتي 
كرده است كه در صورت اينكه طرف هاي اروپايي 
به تعهدات خود در برجام عمل نكنند، ايران گام 
پنجم را نيز برمي دارد. وي  افزود: طبق اين مفاد 
زماني كه تعهدات دو طرف متناس��ب و متوازن 
نباش��د يكي از طرفين مي تواند تعهدات خود را 

كاهش دهد تا متوازن و متناسب شوند.

ايران2

ظريف در ديدار با وزير خارجه روسيه: 

ايران و روسيه به دنبال صلح در منطقه هستند
گروه ايران| 

همزمان با دور تازه مشكل آفريني هاي اياالت متحده 
در منطقه كه با حمله اخير امريكا به عراق آغاز ش��ده؛ 
ايران با اس��تفاده از دايره نفوذ منطقه اي خود و از دل 
افزايش مب��ادالت ارتباطي با كش��ورهاي اثرگذار در 
منطقه تالش مي كند تا كشورهاي منطقه را متوجه 
اين واقعيت مشخص كند كه امنيت و آرامش پايدار در 
منطقه نه با حضور نيروهاي خارجي بلكه از دل گفت وگو 
و مذاكره كشورهاي منطقه حاصل مي شود. ديروز هم 
وزير امورخارجه كشورمان كه براي رايزني و گفت وگو 
در خصوص موضوعات مختلف راهي مسكو شده بود؛ 
در ديدار با وزير خارجه روسيه خواستار همكاري همه 
كشورها براي مقابله با يكجانبه گرايي گسترده امريكا 
در جهان شد.  »محمد جواد ظريف« در ديدار با سرگئي 
الوروف گفت: ايران و روسيه بر خالف امريكا به دنبال 
صلح و ثبات در منطقه هستند و طرح هاي ارايه شده 
از سوي دو كشور نش��انگر اين واقعيت است. او افزود: 
برخالف ديگ��ران كه در منطقه ما ب��ه جنگ افروزي 
دامن مي زنند ايران و روسيه پيشنهادهاي مهمي كه 
بسيار هم شبيه به هم هستند براي صلح در منطقه ارايه 
كرده اند.  ظريف ارايه طرح گفت وگوي روسيه در خليج 
فارس و طرح صلح هرمز را در راستاي چنين سياستي 
عنوان كرد. س��فر وزير امور خارجه ايران به مسكو در 
راستاي تبيين راهبرد مشترك ايران و روسيه براي صلح 
منطقه اي صورت گرفت و در ادامه نيز با س��فر به پكن 
براي هماهنگي هاي بيشتر تداوم پيدا كرد. ايران، روسيه 
و چين به عنوان سه ضلع اصلي مثلثي كه طي روزهاي 
اخير رزمايش نظامي مشتركي را نيز در خليج فارس و 
درياي عمان برگزار كردند و بازتاب هاي فراواني در سطح 
بين المللي پيدا كرد. وزير ام��ور خارجه پيش از ترك 
مسكو به مقصد پكن گفت: برخالف ديگران كه هزاران 
مايل دورتر از س��واحل خود به جنگ افروزي دفاعي 
دس��ت مي زنند،  ايران و روسيه براي صلح در سوريه با 
يكديگر همكاري كرده اند و اكنون پيشنهادهاي مهمي 

براي صلح در خليج فارس ارايه كرده اند.
محمدجواد ظريف قبل از ترك روس��يه اما در حساب 
كاربري خود در توييتر نوش��ت: »در روسيه با سرگئي 
الوروف وزير امور خارجه اين كشور گفت وگوي پرباري 
داشتم.« ظريف تاكيد كرد: »برخالف ديگران كه هزاران 
مايل دورتر از سواحل خود به جنگ افروزي »دفاعي« 
دس��ت مي زنند، ايران و روسيه براي صلح در سوريه با 
يكديگر همكاري كرده اند و اكنون پيشنهادهاي مهمي 
براي صلح در خليج فارس ارايه كرده اند. مقصد بعدي: 
چين.« بعد از انتشار اين توئيت بود كه ظريف مسكو را 
به مقصد پكن ترك كرد. به گفته سخنگوي وزارت امور 
خارجه، گفت وگو و رايزني درخصوص روابط دوجانبه، 
برجام و مسائل منطقه اي و بين المللي هدف از اين سفر 
است.  »گنگ شوانگ« سخنگوي وزارت خارجه چين 
هم ديروز در كنفرانس خبري در پكن با اعالم اين خبر 
گفت: وزير خارجه ايران در يك ديدار رسمي و به دعوت 
»وانگ يي« وزير خارجه چين به اين كشور سفر مي كند 
و با همتاي چيني خود دي��دار مي كند. اين ديپلمات 
چيني اظهارداشت: پكن مايل است با تهران همكاري 
كند تا توسعه پايدار و همكاري استراتژيك جامع بين 

چين و ايران را تقويت كند و به طور مشترك توافقنامه 
هسته اي ايران و صلح و ثبات را در منطقه خليج فارس 

حفظ كند.

  گسترش روابط اقتصادي و امنيتي
»محمد جواد ظري��ف« دي��روز در كنفرانس خبري 
مشترك با »سرگئي الوروف« گفت: دولت امريكا تالش 
مي كند منويات خود را به ديگر كشورها تحميل كند 
و روسيه و ايران مقابله با اين رويكرد را در قالب برجام 
و ساير حوزه ها انجام دادند. موضع كشورهاي اروپايي 
اگر چه از نظر سياسي عموما از برجام حمايت كرده اند 
اما از نظر عملي اقدامي براي مقابله با تحريم هاي امريكا 
و همين طور براي اجراي تعهدات خودشان نكرده اند. 
ظريف گفت: ايران و روس��يه در مورد اينكه اروپا بايد 
تعه��دات خود را اجرا كند هم نظر هس��تند و اين نظر 
در كميسيون مشترك به ش��ركاي اروپايي )اتحاديه 
اروپا( در برجام اعالم ش��ده است. در زمينه منطقه ما 
دو طرح شبيه به هم در خصوص امنيت خليج فارس 
داريم كه مبناي آن بر همكاري و گفت وگو استوار است 
نه اينكه به دنبال امنيت از طريق مقابله، تهديد و توسل 
به زور باشيم و اميدواريم با مشاركت يكديگر دو طرح را 
گسترش دهيم و ساير كشورها را براي پيوستن به اين 
طرح تشويق كنيم. ظريف خاطرنشان كرد: زمينه هاي 
همكاري ميان دو كش��ور فراوان است و ما از گسترش 

روابط دو ملت و گسترش توريسم حمايت مي كنيم.

  گسترش روابط در همه زمينه ها
رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان در بخش ديگري از 
سخنان خود گفت: ما امروز در خصوص مسائل دوجانبه، 

منطقه اي و بين المللي تبادل نظر كرديم، روابط دوجانبه 
به صورت گسترده در تمامي زمينه ها در حال گسترش 
است ضمن اينكه زمينه هاي متعددي براي گسترش 
روابط وجود دارد كه اتحاديه اقتصادي اوراسيا، استفاده 
از ارزهاي ملي در تجارت براي خارج شدن از وابستگي 
به دالر امريكا و همكاري در خصوص توسعه فناوري، 

حوزه هاي مختلف انرژي از جمله آنها است.
 ظريف گفت: حوزه هاي متعددي وجود دارد كه نه تنها

 دو جانبه بلكه به صورت سه جانبه و با مشاركت ديگر 
كش��ورها همچون جمهوري آذربايجان، ارمنستان، 
گرجستان و تركيه دنبال مي ش��ود. وزير امور خارجه 
ايران اظهار داشت: همكاري هاي چند جانبه دو كشور 
را بيش از پيش به يكديگر پيوند مي دهد به طوري كه 
روابط امروز دو كش��ور در بهترين دوران تاريخي خود 
قرار دارد. وي با اش��اره به هم��كاري منطقه اي ايران 
و روس��يه گفت: ما همكاري هاي خوبي ب��راي پايان 
دادن به مشكالت و دردهاي مردم سوريه با هم داريم 
كه به روند آس��تانه منجر ش��د كه در پي آن تنش در 
 اين كش��ور كاهش يافت. امروز در پي همكاري هاي 
سه جانبه ما )ايران، روسيه و تركيه( توانسته ايم اولين 
روند سياس��ي را بعد از چندين سال جنگ در سوريه 

شروع كنيم.
وزير امور خارجه ادامه داد: كميته قانون اساسي سوريه 
بس��يار مهم اس��ت و ما اميدواريم طرفين اين كميته 
بتوانند كار را با جديت پيش ببرند ايران و روس��يه در 
اين زمينه تالش هاي زيادي كردند و همراه با شريك ما 

تركيه به اين تالش ها ادامه خواهيم داد.
ظريف به اوضاع در ادلب در شمال غربي سوريه نيز اشاره 
كرد و گفت: شرايط در ادلب شكننده است و الزم است 

همكاري ه��ا در زمينه آرامش در ادلب و پايان دادن به 
حضور تروريست ها ادامه پيدا كند؛ ما در اين زمينه با 

روسيه و تركيه همكاري مي كنيم.

  برج�ام ب�ه دلي�ل اقدام�ات امري�كا و اروپا 
در معرض فروپاشي است

وزير امور خارجه روسيه، اقدامات امريكا در برجام را مغاير 
و متناقض همه اصول و معيارهاي بين المللي دانست 
و گفت: برجام ب��ه دليل اقدامات امريكا و فعاليت هاي 
غيرمس��تمر اتحاديه اروپا در معرض فروپاش��ي قرار 
دارد»سرگئي الوروف ديروز در كنفرانس مطبوعاتي 
مشترك با » ظريف« در ساختمان ضيافت هاي وزارت 
خارجه روسيه گفت: امريكا كش��ورهاي ديگر را وادار 
مي كند كه تعهدات خود در چارچ��وب برجام را اجرا 
نكنند و در همين حال اصرار دارد كه ايران ۱۰۰ درصد 
تعه��دات داوطلبانه خود در اي��ن توافق بين المللي را 
اجرا كند. برجام در قطعنامه ۲۲۳۱ ش��وراي امنيت 
س��ازمان مل��ل تاييد ش��ده و الزم االجرا اس��ت. ما از 
ش��ركاي غربي مي خواهيم واقعي��ت موجود در مورد 
برج��ام را بپذيرند. به گفت��ه الوروف، برجام به خاطر 
 اقدام��ات امريكا و اقدامات غيرمس��تمر اتحاديه اروپا 

در معرض فروپاشي قرار دارد.
وي ادامه داد: بر اثر سياست هاي غيرسازنده واشنگتن 
كه همچنان ادامه دارد، دس��تاورد مهم ديپلماس��ي 
بين المللي يعني برجام در معرض نابودي قرار گرفته 
است. متاسفانه ش��اهد اقدامات غيرمستمر شركاي 
اروپايي هس��تيم كه به طور كامل به تعهدات خود در 
برجام عمل نمي كنن��د.  الوروف در بخش ديگري در 
نشست خبري گفت: يا امريكا كامال به تعهدات خود در 

برجام عمل مي كند و ايران نيز به تعهدات برعهده گرفته 
در اين توافق بازمي گردد كه اين راه حل ايده آل است. 
يا اينكه بايد پذيرفت كه ش��ركاي غربي براي اجراي 
تعهدات بين المللي خود آماده نيستند و در آن صورت 

برجام بايد توافق غيرمعتبر شناخته شود.
وي ادام��ه داد: در همين ح��ال تعهدهاي بين المللي 
ازجمله توافقنامه پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و توافق عدم انتشار س��الح هاي كشتار جمعي 
معتبر خواهد بود.  الوروف در بخش ديگر نشست خبري 
خاطرنشان كرد كه برجام دستاورد مهم ديپلماتيك و 
ابتكار براي جلوگيري از انتش��ار سالح كشتار جمعي 

محسوب مي شود.
وي افزود: از پيشنهاد امانوئل مكرون رييس جمهوري 
فرانس��ه در مورد برجام حمايت كرديم و از پيشنهاد 
همسايه ما ژاپن براي حفظ برجام استقبال مي كنيم. 

رييس دستگاه ديپلماسي روسيه با بيان اينكه امريكا 
تالش مي كن��د گفت وگوها در مورد برج��ام را به نفع 
خود دنبال كند، ادامه داد: ما تالش مي كنيم ما سعي 
مي كنيم كه راه حلي پيدا شود كه رضايت شركاي ايراني 

را جلب كند و براي بقيه طرف ها هم قابل قبول باشد.
وي افزود: همه پيشنهادات درباره حمايت از برجام روي 
ميز قرار دارد و ما تاكيد داريم كه همه شركت كنندگان 
در اين توافق به تعهدات خود عمل كنند. الوروف ادامه 
داد: روسيه و ايران خواهان تالش كشورها براي تامين 
ثبات و امنيت منطقه هس��تند.  وزير خارجه روسيه با 
بيان اينكه مسكو طرح براي تامين امنيت خليج فارس 
را ارئه كرده است، اظهار كرد: ايران نيز طرح صلح هرمز 
را پيشنهاد كرده و امروز در مورد اجراي اين طرح ها و 

گفت وگوها براي آرامش منطقه تبادل نظر كرديم. 
وزير خارجه روس��يه گف��ت: ما اتفاق نظ��ر داريم كه 
آغاز به كار كميته قانون اساس��ي سوريه يكي از نتايج 
مهم مذاكرات در فرمت آس��تانه اس��ت. وي افزود: ما 
توافق كرديم كه به همكاري ها در فرمت آس��تانه كه 
در چارچوب آن روسيه، ايران و تركيه مشاركت دارند 
ادامه دهيم. الوروف خاطرنشان كرد كه در ديدار امروز 
برنامه زماني ديدارها در فرمت آستانه بررسي شد. وزير 
خارجه روسيه در بخش ديگر نشست خبري گفت: حل 
مسائل ليبي بايد بدون قيد و شرط انجام گيرد و مسائل 
اين كشور به نفع مردم آن با توقف اقدامات جنگي حل 
و فصل شود. وي با بيان اينكه توافق بايد به دست ايد كه 
قابل اجرا باشد، اضافه كرد: توافق هاي زيادي براي حل 
مسائل ليبي به دست آمده و اين مساله در چند نشست 
و كنفرانس بين المللي ازجمله در ايتاليا مورد بررسي 
قرار گرفته است. وزير خارجه روسيه گفت: ايده ايجاد 
محدوده پرواز ممنوع در ليبي را ايده خوبي نمي دانيم، 
زيرا ناتو پس از قطعنامه شوراي امنيت درباره ليبي )در 
سال ۲۰۱۱( تصميم به بمباران ليبي گرفت. وي ادامه 
داد: شركاي ما در ناتو با اين اقدام بار ديگر اعتبار خود 
را خدشه دار كرده و با نقض قطعنامه شوراي امنيت، به 
بمباران ليبي پرداختند. الوروف گفت: به جاي تكرار 
اشتباه گذشته بايد جامعه جهاني بر طرف هاي درگير 
در ليبي فشار وارد آورد تا توافقي براي توقف اقدامات 
جنگي به دست آيد و شوراي امنيت در حل مسائل اين 

كشور نقش مركزي خود را ايفا كند.

نماينده ولي فقيه در سپاه در مراسم بزرگداشت 9 دي: 

امسال مردم بيشتر از پنج روز به فتنه گران زمان ندادند مراسم بزرگداشت 9 دي در ميدان امام حسين )ع( 
بايد آماده باشيم

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران با بيان اينكه امسال 
مردم بيشتر از پنج روز به فتنه گران زمان ندادند، تصريح 
كرد كه مردم در س��ختي بودند ولي وقتي ديدند دشمن 
دنبال سوءاستفاده است، به صحنه آمدند و ۹دي ديگري 
خلق كردند. به گزارش ايسنا، حجت االسالم حاج صادقي 
ظهر امروز )دوش��نبه( در مراسم روز ۹دي در ميدان امام 
حسين با بيان اينكه ده سال از ۹دي مي گذرد اما همچنان 
نوراني��ت آن همه فتنه ها را خنثي كرد، اظهار كرد: ۹دي 
چراغ راه آينده، هدايتگر مبازره با دشمن و تجلي غيرت 
ديني و خش��م مقدس در برابر استكبار و فرمانبرداري از 

واليت ملت بود.
وي ادامه داد: امريكا، انگليس فرانس��ه و منافقين در يك 
جبهه آمدند تا انقالب را بش��كنند اما ملت توطئه آنها را 
شكست داد. انقالب به دست مردم حفظ شد. ده سال از آن 

روز مي گذرد و هر روز قدرت اين ملت و انقالب بيشتر شده 
است. خدا شما مردم را مومنين صادق معرفي مي كند كه 
شبهه افكني اثري بر شما ندارد و گرفتار ترديد نمي شويد.

حاجي صادقي خاطرنشان كرد: قرآن ياد داد تولي بدون 
تبري از استكبار راه غلطي اس��ت. ۹دي به ما ياد داد كه 
بايد با بصيرت بيشتر و نفي مذاكره با استكبار اين كشور را 
آماده ظهور كنيم. امسال مردم بيشتر از پنج روز به فتنه 
گران زمان ندادند. مردم در سختي بودند ولي وقتي ديدند 
دشمن دنبال سوءاستفاده است، به صحنه آمدند و ۹دي 
ديگري خلق كردند. وي ادامه داد: مردم ثابت كردند كه 
واليت را تنها نمي گذارند و اجازه نمي دهند كه دش��من، 
رهبري را تنها پيدا كند. مردم در فتنه ها بيدار بوده و مقابل 
دشمن مي ايستند. مردم در برابر همه فتنه ها پيرو رهبري 

بوده و خواهند بود.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران خطاب به مسووالن 
گفت: اين مردم از شما سه خواس��ته دارند. مردم از شما 
مي خواهند كه از واليت فرمانبرداري مطلق داشته باشيد. 
باور داريم حكم اهلل حكومت مي كند و حكم اهلل آن است 
كه رهبري مي گويد. مردم همچنين از مسووالن روحيه 
استكبارستيزي و گفتمان مقاومت و نه سازش مي خواهند. 
مسووالن به مردم تكيه كرده و نهراسند و مقابل استكبار 
بايستند. خواسته سوم مردم اين است كه مسووالن قدردان 
اين امت بوده و ناسپاسي نكنند. تا اين مردم با بصيرت در 
صحنه هستند، استكبار توان حضور در اين كشور و منطقه 
را نخواهد داشت. وي تاكيد كرد: جبهه استكبار بداند مردم 
نه فريب دستكش مخملي آنها را مي خورند و نه تهديدات و 
تحريم ها خللي در استقامت مردم وارد نمي كند. استكبار 
هر چه فشار خود را بيشتر كند، مردم در نابودي استكبار 

مصمم تر مي شوند. مردم شعار مرگ بر امريكا را فراموش 
نمي كنند. حاجي صادقي ادام��ه داد: بايد از ۹دي درس 
بگيريم و زمينه هاي فتنه هاي بع��دي را از بين ببريم. ما 
بايد آماده باش��يم چون دش��من در پي ايجاد فتنه هاي 
جديد است. براي رسيدن به اين هدف، بايد تبعيت كامل 

از رهبري داش��ت. در برابر فتنه هاي دش��من هوشياري 
داشت. از نفوذ دشمن در مسووليت مختلف ها جلوگيري 
كرد. مردم نمي پذيرند كساني كه در فتنه ۸۸نقش داشتند، 
مسووليت بگيرند. بايد مراقب نفوذ فكري دشمن هم بود. 

بايد روحيه جهادي و انقالبي را روز به روز تقويت كرد.

واكنش ها نسبت به حمله امريكا به مواضع حشدالشعبي :

انتقام حق مردم و نيروهاي مردمي در عراق است
كمتر از ۲4 ساعت بعد از حمله امريكا به مقر نيروهاي 
حزب اهلل در عراق واكنش ها همچنان نس��بت به اين 
نوع رفتارهاي پرخطر اياالت متحده در منطقه ادامه 
دارد. رفتارهاي خطرناك و غير معقولي كه يك روز با 
حمله به نيروهاي دولتي در سوريه ظهور و بروز پيدا 
مي كن��د روز ديگر در حمايت از جنايات عربس��تان 
سعودي در يمن متبلور مي شود و هنگامه اي ديگر به 
حمله به نيروهاي مردمي در عراق جلوه گر مي شود. 
در واكنش به اين رفتارها سخنگوي وزارت امور خارجه 
ايران تجاوز نظامي امري��كا به خاك عراق و حمله به 
مواضع حشد الشعبي را مصداق بارز تروريسم برشمرد 
و آن را به ش��دت محكوم كرد. س��يد عباس موسوي 
سخنگوي وزارت  امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 
تجاوز نيروهاي امريكا به خاك عراق و حمله به مواضع 
نيروهاي حشد الشعبي را مصداق بارز تروريسم خواند 
و آن را به ش��دت محكوم كرد. سخنگوي وزارت امور 

خارجه از امريكا خواس��ت تا به استقالل، حاكميت و 
يكپارچگي ارضي عراق احترام گذاشته و دخالت خود 
را در امور داخلي اين كش��ور متوقف كند. موسوي با 
اشاره به دروغ بودن ادعاي امريكا در مبارزه با تروريسم 
اظهار داشت: اين حمالت بار ديگر ادعاي دروغ امريكا 
در مب��ارزه با گروهك تكفيري داع��ش را اثبات كرد 
به طوري كه اياالت متحده، مواضع نيروهايي را هدف 
قرار داده است كه در طول سال هاي گذشته ضربات 
س��نگيني به تروريس��ت هاي داعش وارد كرده اند. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه در ادامه تصريح كرد: 
امريكا با اين حمالت، حمايت قاطع خود را از تروريسم 
و بي توجهي به اس��تقالل و حاكميت كشورها نشان 
داده است و بايد مسووليت تبعات اين اقدام غيرقانوني 
خود را بپذيرد. سخنگوي دستگاه ديپلماسي حضور 
نيروهاي خارجي در منطقه را موجب ناامني، تشنج 
و بحران خوان��د و تاكيد كرد: امري��كا بايد به حضور 

اشغالگرانه خود پايان بدهد. موسوي در خاتمه با اعالم 
حمايت ايران از استقالل، تماميت ارضي و حاكميت 
ملي عراق، با خانواده ش��هدا و مجروحان اين حمله 

تروريستي امريكا ابراز همدردي كرد.

  واكنش سپاه به حمله امريكا به پايگاه هاي 
حشد الشعبي

سپاه پاس��داران نيز در بيانيه اي با محكوميت اقدام 
امريكا در حمله به پايگاه هاي حش��د ش��عبي عراق، 
پاس��خگويي به اين حمل��ه را حق طبيع��ي مردم و 
نيروهاي مدافع عراقي دانست. به گزارش فارس، سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي در بيانيه اي با محكوميت 
اقدام امريكا در حمله به پايگاه هاي حش��د ش��عبي 
عراق، پاسخگويي به اين حمله را حق طبيعي مردم و 

نيروهاي مدافع عراقي دانست.
در اين بيانيه آمده است: حمله هوايي تروريست هاي 

متجاوز امريكايي به پايگاه هاي حشد الشعبي كه منجر 
به شهادت و مجروحيت تعدادي از رزمندگان مقاومت 
و بسيج مردمي عراق گرديد، نقض حاكميت ملي اين 
كشور محسوب شده و بار ديگر نشان داد امريكا عامل 
اصلي ناامني، هرج و مرج، تش��نج و آتش افروزي در 

اين منطقه است. 
اين بيانيه مي افزايد: حش��د الشعبي مقدس عراق از 
اصيل ترين و فداكار ترين نيروه��اي جبهه مقاومت 
اسالمي اس��ت كه مردم ش��ريف اين كشور حماسه 
آفريني هاي ماندگار و سرنوشت س��از آن در مقابله با 
داعش و تروريسم تكفيري را هرگز فراموش نكرده و آن 
را الهام بخش تداوم مبارزه با ناامني و حضور بيگانگان 
در س��رزمين خود مي دانند. اين بيانيه با محكوميت 
ش��ديد اين اقدام تجاوز گرانه و جنايتكارانه، شهادت 
رزمندگان غيور و شجاع حشدالشعبي را به مرجعيت 
معظم، مل��ت مظلوم، دول��ت و آح��اد فرماندهان و 

نيروهاي بسيج مردمي عراق تبريك و تسليت گفته و 
اخراج و بيرون راندن تروريست هاي اشغالگر امريكايي 
را ضامن تحكيم ثبات و امنيت پايدار در اين كش��ور 
اسالمي قلمداد و تصريح كرده است: قطعا هيچ ملت 
آزاده و مس��تقلي برنمي تابد فرزندانش، هدف خوي 
تجاوزگري و جنايت پيش��گي بيگانگان قرار گيرد و 
به طور طبيعي مردم رش��يد و حشد الشعبي قهرمان 
عراق، بر اس��اس قوانين و منش��ورهاي بين المللي، 
حق انتق��ام و پاس��خگويي به جنايت ب��زرگ اخير 
امريكايي ها را براي خود محفوظ و مس��لم مي دانند. 
در پايان اين بيانيه تاكيد ش��ده است: رژيم جعلي و 
كودك كش صهيونيستي نيز از اقدام شيطان بزرگ 
و تروريست هاي امريكايي خرسند نباشند زيرا امت 
اسالمي قدر فرزندان خود در جبهه مقاومت را دانسته 
و سايه خشم و اراده مقدس ضد صهيونيستي را بر سر 

اشغالگران قدس شريف گسترده تر خواهد ساخت.
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اخبار كالن 3 كالن

در كميسيون تلفيق بودجه 99 مطرح شد

احتمال  تجديد نظر  در  برخي  ارقام  اساسي  بودجه
هادي قوامي، س��خنگوي كميسيون تلفيق مجلس 
شوراي اسالمي درباره بررسي هاي مجلس در زمينه 
اليحه بودجه سال 99 مي گويد راهکارهای کاهش 
انتش��ار اوراق از ۸۰ هزار ميليارد تومان به ۵۰ هزار 
ميليارد تومان، کاهش س��هم بودجه از فروش نفت 
از يک ميليون بش��که در روز به ۷۰۰ هزار بشکه در 
روز و کاهش هزينه های اجتناب پذير مورد ارزيابي 
بيش��تر در كميس��يون تلفيق ق��رار خواهد گرفت. 
همچنين رييس مجلس شوراي اسالمي هم با تاكيد 
بر شفافيت و واقعی شدن بودجه اظهار مي كند همه 
آمار و ارقام آن دقيق باشد و هيچ مالحظه ای در اين 
زمينه وجود نداشته باشد چراكه درآمدها و هزينه ها 
در بودجه هرچه شفاف تر باش��د، مناقشات داخلی 

کشور کمتر خواهد بود.
به گزارش »تعادل«روز گذش��ته نشس��ت خبري 
كميس��يون تلفيق بودجه 99 در راس��تاي بررسي 
تبصره ه��اي درآمدي اليحه بودج��ه با حضور علي 
الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي و اعضاي 
كميسيون برگزار ش��د. در اين نشست الريجاني با 
اشاره به ميزان افزايش حقوقها در سال آينده اظهار 
كرد: افزايش 1۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت 
پلکان��ی معکوس اجرا ش��ود تا قش��رهای پايين تر، 
بيش��تر بهره مند ش��وند، ضمن آن که عالوه بر نرخ 
1۵ درصدی افزايش حقوق، استثنائاتی درخصوص 
افزايش حق��وق اعضای هيات علمی دانش��گاه ها و 

خلبانان ديده شده است.
رييس مجلس با بيان اينکه بايد شرايط کسب و کار 
را س��اده کنيم، افزود: در بسياری از کشورها جز در 
دو بخش بهداشت و درمان و امنيت، سرمايه گذاری، 
به اجازه دولت نياز ندارد، زيرا شرايط سرمايه گذاری 
را دولت ه��ا اع��الم می کنند و هر س��رمايه گذار در 
چارچوب اعالم شده، عمل کرده، دولت نيز نظارت 

می کند.
الريجانی ادام��ه داد: اين برنامه در کش��ور ما نيز با 
توجه به اينکه در ش��رايط تحريم ق��رار داريم، بايد 
در خصوص س��رمايه گذاری های ُخرد و متوس��ط 

اجرا شود.
وی گفت: پايشی را اتاق بازرگانی در خصوص شرايط 
کس��ب و کار انجام داده که نشان می دهد اگر مانند 
بسياری از کشورها ش��رايط را برای سرمايه گذاری 
تس��هيل نکنيم، س��رمايه گذاری به خوب��ی انجام 
نمی ش��ود، همچنين گاهی تعارض منافع س��بب 
می شود که اجازه فعاليت در برخی از کسب و کارها 

صادر نشود.
ريي��س مجلس با بي��ان اينکه در چنين ش��رايطی 
اختي��ارات باي��د از حال��ت متمرکز خارج ش��ده و 
استان ها اختيارات بيشتری داش��ته باشند، افزود: 
پيش��نهادهايی مطرح اس��ت تا تصميم گيری ها در 
خصوص س��رمايه گذاری ها س��ريع تر انجام ش��ود 
و کس��انی ک��ه می خواهند در بخش ه��ای مختلف 
س��رمايه گذاری کنند، نياز به مجوز از مرکز نداشته 

باشند.
الريجانی افزود: در خصوص تأمين مايحتاج مردم، 
پيشنهادهايی مطرح اس��ت تا امکانات به خوبی به 

دس��ت مردم برس��د که اين موضوع به همراه بحث 
سقف بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بيان اينکه شفافيت و واقعی شدن بودجه بايد 
تحقق پيدا کند، همه آمار و ارقام آن دقيق باش��د و 
هيچ مالحظه ای در اين زمين��ه وجود ندارد، اظهار 
داشت: درآمدها و هزينه ها در بودجه هرچه شفاف تر 

باشد، مناقشات داخلی کشور کمتر خواهد بود.
رييس مجلس افزود: در مورد ش��رکت های دولتی 
نيز ديوان محاس��بات بررس��ی هايی را انجام داده و 

پيشنهادهايی را مطرح کرده است.
الريجانی گفت: واگذاری طرح های عمرانی رقم قابل 
توجهی دارد که با آن می ت��وان واگذاری طرح های 
نيمه کاره را تسهيل کرد، می توان در سطح استان ها 
مقدماتی برای واگذاری ها تعيين و همين سازوکار را 
نيز برای واگذاری طرح های ملی ايجاد کرد، هدف از 
واگذاری ها بايد اين باشد که سرمايه گذار اگر در يک 
بازه زمانی به کاربری رسيد، منابعی را که در اختيار 
داشته پس دهد و اين موضوع می تواند نقدينگی را 

به سمت سرمايه اصلی کشور هدايت کند.
در ادام��ه اين نشس��ت ه��ادي قوامي س��خنگوي 
كميس��يون تلفيق از تشکيل کميته ای برای واقعی 
کردن درآمدها و تخمين درست هزينه های بودجه 
سال 99 خبر داد و گفت: اين کميته تشکيل جلسه 
داد و ب��ا همکاری دولت، مرک��ز پژوهش ها و ديوان 
محاس��بات، راهکارهای ايجاد درآمدهای پايدار در 

بودجه مورد بررسی قرار ميگيرد
سخنگوی کميس��يون تلفيق گفت: تصميم گيری 
در مورد برداشت سه ميليارد و ۴۲۵ ميليون دالری 
از منابع صندوق توس��عه ملی تا کسب اجازه از مقام 

معظم رهبری در اين کميسيون به تعويق مي افتد.
قوامی ادامه داد: راهکارهای کاهش انتشار اوراق از 
۸۰ هزار ميلي��ارد تومان به ۵۰ هزار ميليارد تومان، 
کاهش س��هم بودجه از فروش نفت از يک ميليون 
بش��که در روز به ۷۰۰ هزار بش��که در روز و کاهش 
هزينه ه��ای اجتناب پذير مورد ارزيابي بيش��تر در 

كميسيون قرار خواهد گرفت.

 1300 ميليارد اعتبار 
براي تجهيز سيستم گرمایش مدارس

قوامی گفت: بر اس��اس تبصره ۲ قرار است از محل 
منابع گازرسانی هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان به تجهيز 
سيس��تم گرمايش مدارس اختصاص يابد تا ظرف 
يک سال آينده مشکل غيراستاندارد بودن سيستم 

گرمايش مدارس حل شود.
وی اظهاركرد: در بند )د( اين تبصره به دولت اجازه 
داده ش��د هزار ميليارد تومان به تقويت تعاونی های 
فراگي��ر و فقرزداي��ی اختصاص دهد. س��خنگوی 
کميس��يون تلفيق گفت: تبصره ۳ اليحه بودجه در 
مورد فاينانس ه��ا بود که در اين کميس��يون مورد 
بررسی قرار گرفت، طبق قانون برنامه ششم توسعه 
دول��ت بايد س��االنه ۳۰ ميلي��ارد دالر برای جذب 
س��رمايه گذاری خارجی اختصاص دهد. در س��ال 
99 س��قف تس��هيالت تأمين مالی خارجی عالوه 
بر س��هميه های س��ال های قبل ۳۰ ميلي��ارد دالر 

مصوب شد.
وی ادام��ه داد: در ش��ورای اقتص��اد ۳ ميليارد دالر 
تس��هيالت تأمين مال��ی خارجی پي��ش از اين به 
تصويب رسيده بود که ۶۰۰ ميليون دالر آن عملياتی 

شده است. قوامی در بخش ديگری از اظهارات خود 
از بررسی بند )ب( تبصره ۳ اليحه بودجه خبر داد و 
گفت: اين بند مربوط به ۵ ميليارد دالر وامی اس��ت 
که از روسيه در سال 9۵ اخذ شده است که تاکنون 
پروژه های مربوط به تأمين آب، س��اخت سد و قطار 
گرمس��ار-اينچه برون از محل اي��ن منابع اجرايی 
شده است. اين حکم برای سال 99 نيز تصويب شد.

  تعویق در بررسي برخي تبصره ها
وی در ادام��ه از تعويق بررس��ی تبص��ره ۴ اليحه 
بودجه در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی در 
کميسيون خبر داد و افزود: بر اساس اين تبصره به 
دولت اجازه داده می شود ۳ ميليارد و ۴۲۵ ميليون 
دالر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. اين 
اقدام نياز به کس��ب مجوز از رهبری دارد، لذا مقرر 
شد اين مجوز از سوی رييس مجلس اخذ شود و تا 

آن زمان بررسی اين تبصره به تعويق افتاد.
قوامی از بررس��ی تبصره ۵ اليحه بودجه در کميته 
تلفيق خبر داد و گفت: تبصره ۵ مربوط به انتش��ار 
اوراق مالی به ميزان ۸۰ هزار ميليارد تومان اس��ت 
که مقرر ش��د اين تبصره در کميت��ه تلفيق مورد 
بررسی قرار گيرد و نتايج بررسی آن به کميسيون 
تلفي��ق ارائه ش��ود. نماينده مردم اس��فراين بيان 
كرد: بند )ل( تبصره ۵ نيز در حال بررس��ی است. 
اين بند در مورد کارمزد تعهد پذيره نويس��ی اوراق 
مشارکت اس��ت. دولت پيشنهاد داده است که اين 
کارمزد مشمول ماليات نشود تا هزينه های انتشار 
اوراق کاهش يابد. کميس��يون در حال بررسی اين 

بند است.

  مصوباتي كه  به كسب و كار استان ها
رونق مي بخشد

قوامی افزود: از محل صادرات بنزين در بودجه سال 
99 حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان منابع ديده شده 
که در تبص��ره 1۴ قرار گرفته اس��ت. همانگونه كه 
رييس مجلس اشاره كردند ميزان درآمد حاصل از 
صادرات مازاد بنزين مصرف داخلی بايد شفاف شده 

و به سرجمع بودجه اضافه شود.
سخنگوی کميس��يون تلفيق اظهاركرد: همانگونه 
كه رييس مجلس هم اعالم كردند اختيارات تصميم 
گيری های اس��تانی بايد در شرايط تحريم افزايش 
يابد، لذا مقرر شد در قانون بودجه مصوباتی داشته 
باشيم که فضای کسب و کار در استان ها رونق يابد 
و برخی مجوزهای کسب و کار که ضروری نيستند، 

حذف شوند.
وی با اش��اره ب��ه تأکي��د الريجانی بر ل��زوم پايش 
فصلی شاخص های کس��ب و کار گفت: بايد اجرای 
سياست های اصل ۴۴ با سرعت بيشتری انجام شود 

و از تجربيات بين المللی نيز استفاده شود.
قوامی با اش��اره ب��ه تأکيد رييس مجل��س بر لزوم 
خودکفاي��ی در تولي��د کااله��ای اساس��ی افزود: 
خودکفاي��ی در توليد دانه ه��ای روغنی و خوراک 
دام مساله مهمي است و بايد پيشنهادات سرپرست 
وزارت جه��اد کش��اورزی در اين خص��وص مورد 
بررس��ی قرار گي��رد. وی اظهارك��رد: همانگونه كه 
رييس مجلس تاكيد كردند پرداخت بدهی بيمه ها 
به دانشگاه ها و داروخانه ها در بودجه سال 99 حائز 
اهميت است. سخنگوی کميس��يون تلفيق گفت: 
دولت هم اکنون بي��ش از ۷ ميليون ميليارد تومان 
دارايی های غيرمولد دارد که قرار اس��ت در بودجه 
س��ال آينده ۵۰ هزار ميليارد تومان از اين منابع در 
نظر گرفته ش��ود. قوامی گف��ت: همچنين در اليحه 
بودجه مجوزه��ای الزم به وزارت اقتصاد داده ش��د تا 
دس��تگاه ها اموال مازاد خود را به فروش برسانند و در 
استان ها نيز واگذاری ها با حضور دستگاه های مربوطه 
انجام شود تا سرعت و کيفيت واگذاری ها افزايش يابد. 
وی تصريح کرد: رييس مجلس و اعضاي كميسيون 
معتقدن��د در وضعيت فعلی بايد ص��ادرات تقويت 
ش��ود، لذا مقرر شد در زمان بررس��ی اليحه بودجه 
در اح��کام مربوط به مش��وق ه��ای صادراتی دقت 
شود. س��خنگوی کميس��يون تلفيق بودجه گفت: 
رييس مجلس با اش��اره به شائبه رانتی بودن برخی 
تخصيص ها در منابع ارزی دولتی گفت خوراک دام 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال 9۷ و 9۸ وارد شده است 
اما ش��ائبه هايی در خصوص رانتی بودن اين منابع 
وجود دارد که مقرر شد در کميته ای با حضور مرکز 
پژوهش ها راهکارهايی انديشيده شود تا منابع ارزی 
با کيفيت بهتری برای واردات کاالهای اساسی، دارو 
و خ��وراک دام در اختيار واردکنن��دگان قرار گيرد. 
قوامی تصري��ح کرد: رييس مجل��س از نمايندگان 
خواستند به زمان بررسی بودجه توجه داشته باشند 
تا بودجه ای خوب و با کيفيت تصويب ش��ود و قبل 
از دهه فجر کار بررس��ی بودجه در مجلس به پايان 
رسيده و اليحه بودجه به شورای نگهبان ارسال شود.
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مقررات زدایي عزم جدي براي 
برون رفت از مشكالت اقتصادي

معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصاد 
و دارايي گفت: پاالي��ش مقررات و حذف مواد 
قانون��ي مزاحم و زائد، راهب��رد اولويت دار اين 
وزارتخانه براي رفع مش��كالت كسب و كار در 

كشور است.
اس��ماعيل جليل��ي گف��ت: مقررات زدايي از 
برنامه هاي كالن در راستاي سرعت بخشي امور 
در فضاي كس��ب و كار است و بر اين اساس در 
چند ماه اخير شمار قابل مالحظه اي از قوانين 
دست و پاگير در اين حوزه كنار گذاشته شده 

است.
وي ادامه داد: برخي محاكم عليه اين فعاليت ها 
موضع گيري  و اقداماتي داشتند و در پاره اي از 

موضوعات نيز به ابطال آنها منجر شده است.
معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصاد 
و داراي��ي يادآوري كرد: بر اي��ن مبنا گام هاي 
تنقيحي در حوزه مالياتي برداشته شده و اكنون 

به مراحل پاياني خود رسيده است.
جليلي گفت: اقدامات مقررات زدايي در حوزه 
س��رمايه گذاري خارجي نيز كليد خورده و در 
سال جاري براي حذف مقررات مازاد و اضافه 
اقدام هايي شده كه مراحل پاياني را مي گذراند 
و ب��راي اظهارنظ��ر ب��ه معاون��ت اقتصادي و 

معاونت هاي مربوطه ارسال شده است.
وي با يادآوري مش��كالت و اثرات تحريم هاي 
ظالمان��ه دش��منان عليه جمهوري اس��المي 
ايران افزود: ايجاد راهكارهاي مناس��ب براي 
برون رفت از اين مشكالت در دستور كار دولت 
و مجلس شوراي اسالمي است و اميد مي رود 
كه با همكاري و هماهنگي س��اير دستگاه ها و 

نهادها زمينه رفع آنها فراهم شود.
مع��اون امور حقوق��ي و مجل��س وزارت امور 
اقتصاد و داراي��ي اظهار ك��رد: مقررات زدايي 
و بهره گي��ري از نيروه��اي علم��ي نخب��ه در 
بخش هاي مختلف اقتصادي نشان از عزم جدي 
دولت و نظام جمهوري اسالمي براي برون رفت 
از اين مش��كالت و هماهنگي در سياست هاي 

اقتصادي در كشور است.

نحوه ثبت نام كساني كه 
كمك معيشتي دریافت نمي كنند

نحوه اقدام براي دريافت يارانه معيشتي براي 
گروه هاي مختلفي كه در ليست يارانه بگيران 

قرار ندارند، اعالم شد.
به گزارش مهر، فرآيند ثبت نام و اقدام گروهي 
از اقش��اري ك��ه خ��ود را مس��تحق دريافت 
ياران��ه معيش��تي مي دانن��د اما هيچ��گاه در 
گ��روه يارانه بگيران نبودند، اعالم ش��د. بر اين 
اس��اس، افرادي كه در فهرس��ت يارانه بگيران 
نبودن��د و به تب��ع آن، حمايت معيش��تي نيز 
درياف��ت نكرده ان��د، بايد ط��ي فرآيندي كه 
اع��الم مي ش��ود، وارد چرخه ثبت نام ش��وند. 
افرادي كه يارانه نقدي دريافت نمي كنند، دو 
گروه از جامعه هس��تند. گروه نخست، افرادي 
هستند كه در س��ال 9۳ اطالعات خانوار خود 
را براي دريافت يارانه نقدي در سامانه مربوطه 
ثبت كرده بودند كه بر اين اس��اس، اطالعات 
اي��ن خانوارها در س��امانه وج��ود دارد. بر اين 
اس��اس، مراتب از طريق پيام��ك، به اين افراد 
 اطالع رساني شده تا از دهم دي ماه، به سامانه

 hemayat.mcls.gov.ir مراجع��ه كنند. 
اما گروه ديگري از متقاضياني كه يارانه نقدي 
و يارانه معيشتي دريافت نمي كنند و هيچگاه 
اطالعات خود را )حتي در سال 9۳( در سامانه 
ثبت نكرده اند، اگر كد ملي خود را در س��امانه 
#۶۳۶9٭ ثبت كرده و به نوعي درخواس��ت 
خود را اعالم كرده باشند، به اين افراد با ارسال 
پيام��ك اعالم مي كني��م كه به يك��ي از دفاتر 
پليس به اضافه 1۰ مراجعه كنند. در عين حال 
كد ملي گروهي از افرادي مانند زوج هاي جوان 
كه يارانه نقدي و يارانه معيشتي نمي گيرند و 
با كد دستوري #۶۳۶9٭ نيز كد ملي خود را 
هم ثبت نكرده باشند استخراج مي شود و طبق 
زمان بندي مش��خص، نحوه مراجعه و ثبت نام 
به آنها اعالم خواهد ش��د. تاكيد مي شود، همه 
اين فرآيند فقط براي دريافت يارانه معيشتي 

است و ارتباطي با يارانه نقدي ندارد.

 بودجه ۹۹ 
خوشبينانه بسته شده است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: بودجه 99 
خوشبينانه اس��ت در حالي كه دولت بايد بودجه را 
مبتني بر واقعيات تدوين كند تا دچار كسري نشود. 
محمود بهمني در گفت وگو با مهر درباره ويژگي هاي 
اليح��ه بودجه 99، اظهار كرد: بودج��ه 99 به اندازه 
سال هاي قبل به منابع نفتي وابسته نيست اما ميزان 
صادرات نفت در بودجه زياد ديده شده و ممكن است 
محقق نشود. وي با اشاره به اينكه صادرات يك ميليون 
بش��كه نفت در بودجه 99 زياد است و شايد حاصل 
نش��ود، ادامه داد: در بودجه س��ال 9۸ هم صادرات 
روزانه يك و نيم ميليون بش��كه نفت در نظر گرفته 
شده بود اما محقق نشد و فقط يك ميليون بشكه نفت 
صادر شد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي تاكيد كرد: در صورتي كه پيش بيني هاي 
دولت درباره ميزان صادرات نفت محقق نشود، آنان 
مجبور هستند كه اوراق منتشر كنند و از آنجايي كه 
انتش��ار اوراق متعدد براي دولت هاي بعدي بدهي 
ايجاد مي كند، بهتر است دولت ها كمتر به سمت اين 
كار بروند. بهمني با بيان اينكه بودجه 99 خوشبينانه 
است و ممكن است محقق نشود، گفت: دولت بايد 
بودجه را مبتني بر واقعيت هاي كشور تدوين كند تا 

دچار كسري بودجه نشود.

ضرورت توجه به معيشت مردم در اليحه بودجه 99واريز كمك معيشتي به حساب 419 هزار نفر تا پايان فردا
سخنگوي سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم كرد: 
دومين مرحله ازكمك هاي معيش��تي، فرداش��ب 
)1۰دي ماه( به حس��اب سرپرس��تان خانوار واريز 

مي شود.
مه��دي قمصري��ان اع��الم ك��رد: دومي��ن مرحله 
ازكمك هاي معيش��تي، فرداش��ب )1۰دي ماه( به 

حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
به گفته مه��دي قمصريان پ��س از اصالح قيمت و 
سهميه بندي بنزين، منابع حاصل از اجراي اين طرح 
در قالب كمك معيشتي به صورت منظم و ماهيانه به 

حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
كمك هاي معيش��تي به تناس��ب بعد افراد خانوار 
پرداخت  خواهد شد؛ به گونه اي كه براي خانوارهاي 

تك نفره ۵۵ هزارتومان، دونف��ره 1۰۳هزار تومان، 
سه نفره 1۳۸هزارتومان، چهار نفره1۷۲هزار تومان 
و پنج نفره و بيش��تر ۲۰۵هزار توم��ان واريز انجام 

مي شود.
سخنگوي سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص 
اينكه آيا در سرپرستان خانوار دريافت كننده دومين 
مرحله حمايت معيش��تي نس��بت ب��ه مرحله قبل 
تغييري حاصل شده است يا خير گفت: در اين مرحله 
۴19 هزار و ۳۰۴ خانوار ديگر كه درخواست بررسي 
مجدد آنها از سوي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 
تاييد شده اند حمايت معيشتي مرحله اول و دوم را 

همزمان فردا شب دريافت خواهند كرد.
به گفته قمصريان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

همچنان در حال ارزيابي س��اير درخواست ها بوده 
و امكان تاييد تعداد بيش��تري از اي��ن خانوارها در 

ماه هاي آتي وجود دارد.
وي تاكيد كرد: در هر مرحله كه خانوارها از س��وي 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماع��ي مورد تاييد قرار 
بگيرند حمايت معيشتي از مرحله نخست براي آنها 

محاسبه و واريز خواهد شد.
س��خنگوي س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور مبلغ 
حمايت معيشتي مرحله دوم كه واريزخواهد شد را 

بيش از ۲۵۳۲ ميليارد تومان اعالم كرد.
قمصريان همچنين اعالم كرد: يارانه نقدي۴۵هزار 
و۵۰۰تومان��ي هم مطابق ماه قبل بيس��تم دي ماه 

واريز خواهد شد.

يك نماينده مجلس تاكيد كرد كه توجه به معيشت مردم در 
اليحه بودجه 99 با توجه به وضعيت اقتصادي كنوني امري 
ضروري است و نبايد اجازه داد بيش از اين به معيشت مردم 
آسيب وارد شود.  با اشاره به مواردي كه در تنظيم بودجه سال 
آينده بايد مورد توجه قرار گيرد، بيان كرد: آنچه مهم است 
تنظيم بودجه براساس واقعيت هاي اعتباري و منابع موجود  
باشد. اين امر باعث مي شود سياستگذاري هاي ما اجرايي و 
عملياتي شود. وي در ادامه اظهار كرد: ما بعضا شاهد هستيم 
كه بودجه به آن ميزاني كه در مجلس بسته مي شود در طول 
سال عملياتي نمي شود. هرچه قدر بودجه واقعي تر باشد و با در 
نظر گرفتن تمام جوانب تصويب شود، مسلما سياستگذاري ها 
نيز صحيح تر خواهد بود. نماينده مردم سميرم در مجلس 
تصريح كرد: با توجه به شرايط تحريمي بايد سعي كنيم در 

بودجه س��ال آينده وابستگي به نفت را به حداقل برسانيم 
و به سمت سياست گذاري بر روي فروش مشتقات نفت و 
صنايع پتروشيمي ها برويم. وي در ادامه تاكيد كرد: از ديگر 
مواردي كه در بودجه سال آينده بايد مورد توجه قرار بگيرد 
تكميل پروژه هاي عمراني نيمه تمام است. چراكه هرچقدر 
اين پروژه ها نيمه كاره باقي بمانند به زير ساخت هاي اوليه 
آنها نيز آسيب وارد مي شود و به نوعي هزينه هاي اوليه صرف 
شده نيز هدر مي رود. س��ليمي در ادامه با اشاره به ضرورت 
توجه به معيشت مردم در تنظيم بودجه سال آينده، بيان 
كرد: توجه به معييشت مردم در وضعيت اقتصادي كنوني 
امري ضروري است. الزم است براي تامين كاالهاي اساسي 
منابعي ديده ش��ود. نبايد اجازه داد بيش از اين به معيشت 

مردم آسيب وارد شود.

يك دهك ثروتمند تنها 3 درصد ماليات كشور  را  پرداخت مي كندپرداخت بدون تبعيض مزد از حقوق اوليه نيروي كار است
معاون روابط كار با اشاره به اينكه همه كارگران اعم از قرارداد موقت، دائم 
و فصلي شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار بايد با طرح طبقه بندي 
مشاغل تطبيق يابند گفت: ايجاد انگيزه در كار، ايجاد تعادل در بازار كار، 

هم افزايي بين كارگر و كارفرما مهم است.
به گزارش تسنيم، حاتم شاكرمي، معاون روابط كار با اشاره به دامنه 
شمول طرح طبقه بندي مشاغل اظهار كرد: پرداخت بدون تبعيض مزد 

براي انجام كارهاي هم ارزش از حقوق اوليه نيروي كار است.
وي افزود: پيمانكاراني كه تحت هر شرايطي با شركتهاي پيماندهنده 
قرارداد داشته و فعاليت مي كنند بايد از طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه 

اصلي تبعيت كنند.
شاكرمي ادامه داد: هدف از نظام جبران خدمت كه يكي از موضوعات 
با اهميت در رابطه با مديريت منابع انساني و كارآفريني است ارتقاي 
انگيزش و بهره وري كاركنان و حفظ و صيانت از نيروي انساني شاغل 

در سازمان ها است.
وي گفت: با رشد پديده جهاني شدن اقتصاد، توسعه فناوري و دانش 
و گس��ترش بخش خدمات، لزوم تغيير بازنگري در نظام طبقه بندي 

مشاغل و تحول در مديريت منابع انساني امري ضروري بوده است.
شاكرمي ادامه داد: نظام طبقه بندي مشاغل بايد متناسب با تحوالت 
تكنولوژيكي و تغييرات روزافزون نظام اقتصادي و روابط كار صنعتي 
و همچنين نيازهاي نوين شركتها و واحدهاي اقتصادي انعطاف پذير 

بوده و منتج به افزايش بهره وري نيروي كار و كارگاه شود.
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص اهداف 
طرح طبقه بندي مشاغل نيزگفت: از اهداف اين طرح، سرعت بخشيدن 

و شفافيت است كه اجراي صحيح آن باعث افزايش بهره وري، ايجاد 
انگيزه در نيروي كار، ايجاد تعادل در بازار كار، پاسخگويي به نيازهاي 
سيس��تم جبران خدمت، هم افزايي بين كارگر و كارفرما و در نهايت 
كاه��ش دعاوي كارگر و كارفرما و ممانع��ت از اعمال نظرهاي فردي 

مي شود.
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: همه كارگران 
اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلي شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون 
كار بايد با طرح طبقه بندي مشاغل تطبيق يافته و مزد و مزاياي آنان 
در چارچوب ضوابط و نظام جبران خدمات طرح طبقه بندي مشاغل 

كارگاه پرداخت شود.
ش��اكرمي گفت: اين معاونت آمادگي دارد براي ارتقاي بيشتر سطح 
خدمات خود، نشست هاي مشترك همفكري و هم انديشي در خصوص 

طرح ها و مدل هاي جديد ارزشيابي مشاغل برگزار كند.
ك��وروش يزدان، مديركل روابط كار و جب��ران خدمت وزارت تعاون، 
كارورفاه اجتماعي ضمن تش��ريح الزامات و م��وارد قانوني مرتبط با 
طرح هاي طبقه بندي مش��اغل، به مش��كالت اجرايي آن پرداخت و 
گف��ت: در حال حاضر اداره كل رواب��ط كار و جبران خدمت، تعامل و 
انعطاف پذيري الزم را براي بررسي روش هاي ارزيابي مشاغل و نظام 
پرداخت مزدي مش��روط به برقراري عدالت مزدي براي كارهاي هم 
ارزش را فراهم كرده اس��ت. وي با اشاره به الكترونيكي كردن فرآيند 
گردش كار بررس��ي و تاييد طرح هاي طبقه بندي مش��اغل از طريق 
سامانه جامع روابط كار از تمامي ذي نفعان خواست با مراجعه به دفاتر 

پيشخوان دولت نسبت به احراز هويت و ثبت نام اقدام كنند.

مهدي موحدي، كارش��ناس اقتصادي با تاكيد بر ناراضي بودن مردم 
از سيس��تم مالياتي كش��ور تصريح ك��رد: ما يك��ي از ناعادالنه ترين 
نظام مالياتي دنيا را در كش��ور داريم و اين نظام باعث ش��ده است كه 

عقب ماندگي هايي در عدالت داشته باشيم.
وي گف��ت: در نقاط مختلف دنيا يك س��ري پايه ه��اي مالياتي با 
نرخ هاي مختلف وج��ود دارد.. زماني مي ت��وان از عدالت مالياتي 
سخن گفت كه هر فرد كشور بر اساس درآمدهايي كه دارند مالياتي 
متناسب پرداخت كنند. اما اين اصل ساده در نظام مالياتي كشور 

ما رعايت نمي شود.
موحدي افزود: ما از ۶۰ درصد توليدكنندگان ماليات مي گيريم و ۴۰ 
درصد مابقي ماليات نمي دهند كه بخشي از آنها شناسايي نمي شوند و 

بخشي از آنها معاف از ماليات هستند. 
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: از سال ۷9 برنامه سوم توسعه كشور 
وزارت اقتصاد را مامور مي كند كه با طراحي يك سيستم جامع عدالت 
مالياتي را برقرار كند. اما تاكنون هي��چ اقدامي در اين زمينه صورت 

نگرفت.
وي گفت: ما شاخص ماليات بر مجموع درآمد در نظام مالياتي كشور 
نداريم. اين ش��اخص در همه كش��ورها وجود دارد. حتي در قوانين 
مالياتي سال هاي 1۳۲۲ و 1۳۴۵ نيز اين شاخص وجود داشته است. 
معافيت هاي متنوع مالياتي در كشور وجود دارد كه همين ناعدالتي 

مالياتي را رقم زده است.
موحدي با بيان اينكه بايد معافيت هاي مالياتي منظم شوند، گفت: ما 
يك ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي داريم و پيشنهاد اين است كه 

به جاي شركت ها و موسسات، از افراد كه كد ملي دارند، ماليات گرفته 
ش��ود. چرا كه مي توان با استفاده كد ملي ميزان درآمد واقعي افراد را 

شناسايي كرد و مبتني بر آن ماليات گرفته شود.
وي افزود: اين روش در بيشتر كشورهاي جهان پياده مي شود. به عنوان 
مثال ۵۴ درصد درآمد كل مالياتي كشور دانمارك از ماليات بر درآمد 
اشخاص است و اين در حالي است كه در ايران با تسامح ۴ درصد است.

كارشناس اقتصادي كشور گفت: معافيت مالياتي موسسات آموزشي 
براي كنكور ۶ هزار ميليارد تومان اس��ت و اگر اين ماليات گرفته شود 

مي توان چند خط مترو با آن ايجاد كرد. 
موحدي افزود: در امريكا كه مهد سرمايه داري در جهان است، ۵ دهك 
پايين درآمدي ۳ درصد ماليات و دهك هاي ثروتمند ۷۰ درصد ماليات 
كش��ور را پرداخت مي كنند. ولي در ايران يك دهك ثروتمند تنها ۳ 

درصد ماليات كشور را پرداخت مي كند.
اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: ما به جاي اينكه از اشخاص حقيقي 
ماليات بگيريم، به سراغ اشخاص حقوقي رفته ايم. به گونه اي كه ۳1 
درصد ماليات كش��ور از اشخاص حقوقي اخذ مي شود و اين درحالي 
است كه در ساير كشورها حداكثر 1۰ درصد ماليات كشور از اشخاص 

حقوقي تامين مي شود.
وي در پايان افزود: عمال با اين كار ما به توليدكنندگان فشار مضاعفي 
آورده ايم كه خود باعث ركود در توليد شده است. ماليات بر ثروت نيز 
پايه مالياتي ديگري اس��ت كه بايد در كشور ايجاد شود. در امريكا 1۶ 
درصد درآمد مالياتي از اين راه به دس��ت مي آيد و در ايران اين رقم با 

ارفاق به ۲ درصد مي رسد.



اخبار

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

كاهش نسبي قيمت طال و سكه 

راهكاري براي كاهش تورم و سوداگري 

ثبت ۲۳ هزار برداشت غيرمجاز از ابتداي امسال راه نجات حساب هاي بانكي از دست هكرها 

گروه بانك و بيمه|
روز دوش��نبه 9 دي م��اه 98 در بازاره��اي جهاني نرخ 
اونس طال بدون تغيير 1513 دالر اعالم ش��د و قيمت 
دالر در بازار آزاد نيز به 13140 تومان رسيد همچنين 
در صرافي ها قيمت ها تغييري نس��بت به روز يكشنبه 
نداشتند و براين اساس قيمت خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 1۲ هزار و 850 تومان و فروش آن نيز 
1۲ هزار و 950 تومان درج ش��د. نرخ خريد هر يورو نيز 
14 هزار و 150 توم��ان و نرخ فروش آن 14 هزار و ۲50 

تومان درج شد.
به گزارش »تعادل«، در سامانه سنا نرخ لحظه اي قيمت 
خريد دالر به 1۲ هزار و 850 تومان و قيمت فروش آن 1۲ 
هزار و 950 تومان اعالم شد. همچنين نرخ لحظه اي هر 
يورو به قيمت 14 هزار و 150 تومان خريداري و به قيمت 
14 هزار و ۲50 تومان به فروش رسيده است. سامانه سنا 
نيز نرخ ميانگين ارز براي روز يكشنبه 8 دي 98 را براي 
دالر 1۲ هزار و 890 تومان، يورو 14 هزار و ۲80 تومان، 
پوند انگليس 16 هزار و 740 تومان، درهم امارات 3 هزار 
و 560 توم��ان، لير تركيه ۲ ه��زار و ۲7۲ تومان و يوآن 
چين يك هزار و 9۲9 تومان اعالم كرد. روز دوش��نبه با 
اعالم اونس طالي جهاني به قيم��ت 1513 دالر و دالر 
آزاد به قيمت 13 ه��زار و 140 تومان در بازار آزاد، طال و 
سكه به ثبات قيمتي خود ادامه دادند بر اين اساس مظنه 
يك مثقال طالي آب شده 17 عيار ۲ ميليون و 38 هزار 
تومان، هر گرم طالي 18 عيار 468 هزار و ۲00 تومان، 
سكه طرح جديد 4 ميليون و 575 هزار تومان، طرح قديم 
4 ميليون و 560 هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و 360 
هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون و 460 هزار تومان و 

سكه گرمي نيز 910 هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ ۲7 ارز مانند يورو و پوند افزايش 
و قيمت 1۲ واحد پولي ديگر كاهش يافت؛ نرخ دالر و 7 
ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر 
دالر امريكا براي روز دوشنبه نهم دي ماه 4۲ هزار ريال 
قيمت خورد. پوند انگليس 55 هزار و 69 ريال و هر يورو 

نيز 47 هزار و 4۲ ريال ارزش گذاري شد.

    كنترل بازار ارز
همچنين، عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت: 
بانك مركزي در راس��تاي س��اماندهي ارزي ورود جدي 
داشته و توانست بازار را كنترل كند. سيدفريد موسوي در 
گفت وگو با ايِبنا با اشاره به علل رشد نرخ ارز در هفته هاي 
اخير گفت: نوس��انات ارزي در هفته ه��اي اخير عوامل 
مختلفي داش��ت كه صرفا بحث خريد اسكناس با هدف 

سرمايه گذاري توسط مردم مطرح نبوده است.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه يكي از علل 
رشد نرخ ارز تغيير فصل و نزديك شدن به كريسمس بوده 
است، افزود: تسويه هاي آخر سال نيز در اين حوزه نقش 

داشته و توانسته در نوسان نرخ ارز دخيل باشد. موسوي با 
تاكيد بر اينكه برخي اتفاقات رخ داده در كشورهاي همسايه 
از جمله عراق نيز بر روند تغييرات نرخ ارز تاثيرگذار بوده 
است، تصريح كرد: با توجه به قطعي اينترنت بسياري از 
مراودات صرافي ها نيز در هفته هاي اخير انباش��ت شده 
بود كه اين نيز بر حجم مراودات ارزي افزوده است. وي با 
بيان اينكه بانك مركزي در راستاي ساماندهي ارزي ورود 
جدي داش��ته و توانست بازار را كنترل كند، گفت: بهبود 
وضعيت بازار ارز اكنون دستوري نبوده و سازوكار مديريت 
و كم شدن هيجانات به ساماندهي وضعيت كمك كرده 
است. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه 
وجود انتظار تورمي در جامعه مردم را به سمت خريد ارز 
هدايت كرده است، افزود: تحريم ها نيز مي تواند نوسانات 
ارزي را تقويت كند. بانك مركزي بايد اقداماتي را در دستور 
كار قرار دهد تا بر اين عوامل غيراقتصادي دخيل در رشد 
نرخ ارز غلبه كند. موسوي به راهكارهاي كاهش نرخ ارز 
اشاره كرد و افزود: بانك مركزي بايد عوامل سياسي كه در 
اختيار دستگاه هاي اقتصادي نيستند را مديريت كرده و 
با در نظر گرفتن برخي سازوكارها روند ورود ارز به كشور 

را تقويت كند.

    دالر متوقف شد
از سوي ديگر، شاخص دالر جهاني بدون تغيير نسبت به 
روز قبل خود باقي ماند. به گزارش رويترز، پس از مدت ها 
كش و قوس بر س��ر مس��ائل تجاري به نظر مي رسد كه 
دو اقتصاد نخس��ت جهان به يك توافق جامع تجاري با 
يكديگر نزديك شده اند. پس از آنكه چين و امريكا دست 
از افزاي��ش متقابل تعرفه بر بخش��ي از كاالهاي وارداتي 
يكديگر برداش��تند، اكنون دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا گفته است كه به زودي به همراه ژي جين پينگ، 
رييس جمهور چين فاز نخس��ت توافق تج��اري را امضا 
خواهد كرد. استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا نيز 
با تمجيد از كاهش تنش ها گفته است كه فاز نخست توافق 
تجاري به نفع اقتصاد امريكا، چين و همه جهان خواهد بود. 
اقتصاد امريكا در سه ماهه س��وم امسال ۲.1 درصد رشد 
كرد تا طوالني ترين دوره رشد متوالي مثبت اقتصاد امريكا 
ادامه يابد. معامله گران كماكان منتظر روشن شدن زمان 
برگزاري جلسه استيضاح ترامپ در مجلس سنا و همچنين 
سرانجام تهديدات امريكا به افزايش تعرفه ها بر محصوالت 
اروپايي هس��تند. پس از تحريم پروژه انتقال گاز روسيه 
به آلمان توس��ط امريكا، تنش ها بين متحدان دو سوي 
اقيانوس اطلس شدت گرفته و آلمان از كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا خواسته است با هم يك سپر دفاعي در برابر 
تحريم ها تشكيل دهند. از سوي ديگر نيز فرانسه امريكا 
را تهديد كرده اس��ت كه در صورت عملي شدن افزايش 

تعرفه ها، پرونده را به سازمان تجارت جهاني خواهد برد.
 رابرت اليت هايزر، وزير بازرگاني امريكا گفته اس��ت كه 
شايد اين كش��ور تعرفه بر واردات محصوالت اروپايي را 

افزايش دهد. در شرايطي كه اقتصادهاي اروپايي پيش از 
اين نيز با بحران رشد اقتصادي مواجه شده و رشد اقتصادي 
كشورهاي بزرگ مثل آلمان، انگليس و ايتاليا در محدوده 
صفر درصد قرار گرفته است، يك جنگ تجاري آن هم در 
زمان برگزيت مي تواند آخرين چيزي باش��د كه اروپايي 

خواستار آن هستند.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، بدون تغيير نسبت به 
روز قبل و در سطح 96.94۲ واحد بسته شد. نرخ برابري 
هر فرانك س��وييس معادل 1.0۲86 دالر اعالم شد. 
تحليلگران موسسه »اكشن اكونوميكس« در گزارشي 
نوشتند: بازارها بي صبرانه منتظر امضا شدن فاز نخست 
نخس��ت توافق تجاري امريكا و چين هستند اما باقي 
ماندن ريسك هاي ديگر آنها را كماكان نسبت به رشد 
اقتصادي در سال آينده نگران كرده است. در آخرين دور 
از معامالت، پوند با افزايش 0.15 درصدي نسبت به روز 
قبل خود و به ازاي 1.31۲1 دالر مبادله ش��د. يورو نيز 
براي شش��مين نوبت متوالي صعود كرد و به 1.1۲01 
دالر رسيد. همچنين هر دالر امريكا به 1.3086 دالر 
كانادا كاهش يافت. در برابر همتاي س��نگاپوري، هر 
دالر به ازاي 1.3495 دالر سنگاپور مبادله شد. اورسال 
فون در لين، رييس كميسيون اروپا با تغيير موضعي 
آشكار گفته است كه اتحاديه اروپا شايد مهلت زماني 

مذاكرات با انگلي��س را تمديد كند. تحوالت انگليس 
نشان مي دهد كه احتماال موضع لندن در برابر بروكسل 
به دنبال پيروزي تاريخي محافظه كاران در انتخابات 
سخت تر خواهد شد و انگليس خواهان گرفتن امتيازات 
بيشتري از اتحاديه اروپا در خصوص توافقات تجاري، 
بانكي و گمركي خواهد شد. مجلس جديد انگليس با 
اكثريت قاطع آرا به اليحه دول��ت براي ترك اتحاديه 
اروپا تا 31 ژانويه سال  آينده راي مثبت داد تا برگزيت 
يك گام بزرگ به سرانجام خود نزديك شود. با اين حال 
برخي مسووالن اروپايي نسبت به طوالني شدن دوران 
گذار در صورت تغيير موضع انگليس هشدار داده اند. 
در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر 
با 0.۲ درصد افزايش به 109.1459 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4303 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.9835 

يوان چين اعالم شد.

    قيمت طال دوباره باال رفت
در خبري ديگ��ر، قيمت طال در معامالت روز دوش��نبه 
بازار جهاني در پي تحوالت جديد خاورميانه كه تقاضاي 
سرمايه گذاران براي خريد اين فلز ارزشمند را تقويت كرد، 
اندكي افزايش يافت و نزديك به باالترين حد در دو ماه اخير 
ايستاد. به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري 

در معامالت روز جاري بازار سنگاپور 0.3 درصد افزايش 
داشت و به 1514 دالر و 56 سنت رسيد. در بازار معامالت 
آتي امريكا، هر اونس طال تغيير چنداني نداشت و در 1517 
دالر و 50 سنت ايستاد. قيمت طال در سال ۲019 عمدتا 
به دليل جنگ تجاري 17 ماهه امريكا و چين و تاثير منفي 
آن بر رش��د اقتصاد جهاني، حدود 18 درصد رشد كرده 
است. مقامات امريكايي روز يكشنبه از حمالت هوايي به 
مواضع گروه حشد شعبي در عراق خبر دادند و اعالم كردند 
ممكن است براي دفاع از منافع امريكا، اقدامات بيشتري 
انجام دهند. اعالم اين خبر در معامالت روز جاري كه در 
آستانه پايان س��ال ميالدي حجم خريد و فروش در بازار 
اندك بود، باعث ريسك گريزي سرمايه گذاران و افزايش 

تقاضا براي طال شد.
بر اس��اس گزارش رويترز، س��رمايه گذاران همچنين به 
تحوالت پيرام��ون توافق تجاري امريكا و چين چش��م 
دوخته ان��د. دونالد ترامپ، رييس جمه��ور امريكا هفته 
گذشته گفته بود يك مراسم امضا براي نخستين فاز توافق 
تجاري وجود خواهد داشت. در بازار ساير فلزات ارزشمند، 
هر اونس نقره براي تحويل فوري 0.9 درصد افزايش يافت 
و به 17 دالر و 91 س��نت رس��يد. هر اونس پالتين براي 
تحويل فوري با 0.8 درصد رش��د، به 95۲ دالر رسيد. هر 
اونس پاالديم براي تحويل ف��وري با 0.۲ درصد افزايش، 

1909 دالر و 19 سنت معامله شد.

سعيد مسگري |
بسياري از حاميان ماليات بر خانه هاي خالي بر اين باورند 
كه با اجراي اين ماليات مي توان سوداگري در اين بازار را 

كاهش و از اين طريق قيمت مسكن را كاهش داد.
در سال هاي اخير تعداد زياد خانه هاي خالي در كشور، 
مورد توجه مردم، رسانه ها، كارشناسان و سياست گذاران 
قرار گرفته است. عدم عرضه بخشي از امالك ساخته شده 
سبب ايجاد اخالل در بازار مسكن شده است. از همين رو 
س��اماندهي اين امالك و تالش براي عرضه آنها به بازار 
به عنوان ابزاري براي بهبود وضعيت بازار مس��كن مورد 
تاكيد قرار گرفته است. بهترين و كاراترين ابزار براي اين 
منظور، ماليات بر خانه هاي خالي است كه دولت نيز آن 

را در دستور كار خود قرار داده است.
ماليات ب��ر خانه هاي خالي ه��م مي تواند ب��ر افزايش 
درآمدهاي مالياتي دولت در ش��رايط فعلي كمك كند 
و هم س��وداگري در اين ب��ازار را كاهش دهد. با دريافت 

ماليات از اين امالك، سود كساني كه با هدف بهره برداري 
از افزايش قيمت مسكن امالك را عرضه نمي كنند كاهش 
مي يابد و اين موضوع مي تواند به افزايش عرضه مسكن 
و كاهش سوداگري در اين بازار منجر شود. اما سوالي كه 
وجود دارد اين است كه آيا اين ماليات مي تواند به كاهش 

قيمت مسكن نيز كمك كند يا خير؟
به نظر مي رسد اساسي ترين هدف اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي، افزايش عرضه مسكن و تاثيرگذاري بر قيمت هاي 
مسكن باشد. بسياري از حاميان اين ماليات بر اين باورند 
كه با دريافت ماليات از خانه هاي خالي مي توان قيمت 
مسكن را كاهش داد و به بهبود شرايط بازار كمك شاياني 
كرد. براي اينكه مشخص شود اين ادعا چقدر درست است 
بايد علت افزايش قيمت مسكن را تحليل و مشخص كرد 
كه آيا كمبود عرضه مسكن سبب باال رفتن قيمت شده 
است يا خير؟ زيرا تنها زماني ماليات از خانه هاي خالي به 
كاهش قيمت مسكن كمك مي كند كه مشكل افزايش 

قيمت ها ناش��ي از كمبود عرضه در بازار باش��د. نگاهي 
به روند قيمتي مس��كن در سه دهه اخير نشان مي دهد 
مسكن به دليل ويژگي هاي خاص خود در اقتصاد ايران، 
روند قيمتي خاصي پيدا كرده كه با ساير كاالها متفاوت 
است. اين روند به اين شكل است كه چند سالي قيمت ها 
با روند ماليمي در حدود تورم يا كمتر از آن رشد مي كنند 
و س��پس يك جهش قيمتي رخ مي دهد. تا قبل از دهه 
هشتاد اين جهش در هر ده سال، يك بار رخ مي داد اما در 

دهه هشتاد و نود هر ده سال دو بار رخ داده است.
در واقع روند بازار مسكن متاثر از شرايط اقتصاد كالن بوده 
و متغيرهايي همچون رشد نقدينگي، تورم، درآمدهاي 
نفتي، نرخ ارز و غيره بر آن تاثير مي گذارند. در دوره اخير 
جهش قيمتي مسكن نيز در اوايل نيمه دوم سال 1396 
و پس از چند س��ال ثبات نسبي در اين بازار، تقاضا رو به 
افزايش نهاد و افزايش تقاضا منجر به شروع روند افزايشي 
قيمت ها با شيب ماليمي شد. اما پس از دو فصل، افزايش 

رييس پليس فتاي پايتخت با اشاره به ثبت ۲3 هزار پرونده 
برداشت غيرمجاز از طريق فيشينگ و اسكيمر از ابتداي سال 
جاري گفت: با اجراي طرح رمز دوم پويا كالهبرداري هاي 
مالي كاهش مي يابد. سرهنگ تورج كاظمي در گفت وگو 
با خبرنگار ايِبنا با اشاره به جرايم برداشت غيرمجاز گفت: 
جرايم مالي در حوزه س��ايبري در طول س��ال هاي اخير 
رشد بس��يار زيادي داش��ته تا جايي كه امروزه بالغ بر 60 
درصد پرونده هاي پليس فتا را موضوع برداشت غيرمجاز و 
كالهبرداري از طريق فيشينگ و اسكيمر تشكيل مي دهد 
كه باعث شده تا مسائل مرتبط با بانكداري الكترونيك يكي 
از چالش ها باشد؛ پليس فتا اقدامات متعددي را براي كاهش 
پرونده هاي جرايم برداش��ت غيرمج��از از جمله افزايش 
تعامل و همكاري با بانك مركزي و ش��ركت هاي پرداخت 
الكترونيك را در دستور كار قرار داده و اجراي طرح رمز دوم 
پويا از سوي بانك مركزي و هماهنگي شبكه بانكي مي تواند 
ضمن افزايش امنيت تراكنش ه��اي بانكي بدون حضور 
كارت باعث كاهش كالهبرداري هاي مرتبط با سوءاستفاده 
از رمز دوم كارت بانكي به خصوص فيشينگ شود كه آمار 
برداشت غيرمجاز در كشور را كاهش مي دهد. رييس پليس 
فتا پايتخت ادامه داد: با اجراي ط��رح رمز دوم پويا ميزان 
جرايم مرتبط با برداشت غيرمجاز كاهش پيدا خواهد كرد و 
به صفر نزديك مي شود؛ انتظار داريم بانك مركزي اقدامات 
الزم براي انجام اصالحات و افزايش امنيت شبكه پرداخت 
را به صورت جدي ادامه بده��د و در عين حال اقدامي نيز 
براي كاهش سوءاستفاده از رمز اول كارت به خصوص روش 
اسكيمر )استفاده از كارتخوان تقلبي براي كپي كردن كارت 

بانكي( انجام شود.  وي با بيان اينكه در مدت اخير پيامك هاي 
جعلي با موضوع فعال س��ازي رم��ز دوم يك بار مصرف به 
ش��هروندان ارسال مي ش��ود و ضروري است تا مشتريان 
بانكي مراقب پيامك هاي جعلي باشند، اظهارداشت: پليس 
فتا پيامك هاي جعلي با محوريت درگاه فيش��ينگ را به 
صورت جدي رصد مي كند و به محض شناسايي پيامك ها 
و سرشماره  ارسال كننده، با همكاري اپراتورها پيامكي را از 
همان سرشماره به مشتركان تلفن همراه ارسال مي كنيم 
تا شهروندان فريب پيامك جعلي را نخورند و اطالع رساني 
انجام ش��ود. س��رهنگ تورج كاظمي در خص��وص آمار 
پرونده هاي برداشت غيرمجاز پليس فتا خاطرنشان كرد: در 
حوزه تهران بزرگ از ابتداي سال 1398 تا به امروز در مدت 
9 ماه بالغ بر ۲3 هزار پرونده كالهبرداري برداشت غيرمجاز 
كه عمدتا از طريق فيشينگ و اسكيمر انجام شده به ثبت 
رسيده كه تعداد زيادي پيگيري و به سرانجام رسيده و ساير 
پرونده ها در حال بررسي است. رييس پليس فتا پايتخت با 
تاكيد بر مبارزه با قمار و شرط بندي گفت: رويكرد پليس فتا 
مبارزه جدي با قمار و شرط بندي است چرا كه اين پديده 
غيرقانوني است؛ سايت هاي قمار و شرط بندي گردش مالي 
بااليي دارند و فيشينگ نيز در آنها به صورت گسترده انجام 
مي ش��ود و به محض اعالم اقدامات الزم براي شناسايي و 
دستگيري متخلفان انجام مي شود. قمار و شرط بندي مرز 
و محدوده ندارد و همين موضوع باعث شده تا تعداد زيادي 
پرونده در دست اقدام و پيگيري باشد و در سيستم قضايي 
با گردانندگان، ارايه دهندگان خدمات بانكي و پرداخت به 

آنها برخورد مي شود.

انتخاب رمزعبور مناسب هميشه دغدغه اي مهم براي همه 
اس��ت، وقتي اين رمز عبور براي عمليات بانكي باشد كه با 
حساب مالي آدم ها سر و كار دارد، آن  وقت تصميم گيري براي 
رمز عبور مهم تر و سخت تر هم مي شود. به گزارش ايِبنا، اين 
روزها با توسعه بانكداري الكترونيك، مشتريان بانكي عالوه بر 
رمز كارت بانكي كه براي امور روزمره در فروشگاه ها و دريافت 
پول از خودپرداز نياز دارند، مجموعه اي از رمزها شامل رمز 
دوم حساب بانكي براي خريدهاي اينترنتي يا جابه جايي 
پول، رمز سيس��تم تلفن بانك، سيستم اينترنت بانك و ... 
را مورد اس��تفاده قرار مي دهند. از سوي ديگر، بازگشايي 
رمز يا هك كردن رمزعبور مشتريان بانكي از جذاب ترين 
دل مشغول هاي هكرها و كالهبردارها در ايران و همه جاي 
دنياست. اين گزارش نگاهي دارد به بدترين رمزعبورهاي 
س��ال ۲019 كه امكان دسترسي به حساب هاي كاربران 
را به راحتي در اختيار سوءاستفاده كنندگان قرار مي دهد. 
حاال كه مجرمان سايبري سطح توانايي هاي خود را در اين 
جنگ باال برده اند، بايد كاربران هم خود را مهياي اين نبرد 
كنند. كارشناسان امنيت بانكي معتقدند اگر مشتريان آنقدر 
نگران ورود مجرمان به حساب بانكي خود هستند، نبايد 
ورود مجرمان به حس��اب هاي بانكي را با انتخاب رمزهاي 
عبور آسان تسهيل كنند. آنچه در زير مي آيد ليست بدترين 
رمزهاي عبور در سال ۲019 به ترتيب فاجعه آميز بودنشان 
است! كه از سوي شركت “اسپلش ديتا “ معرفي شده است.
1۲3456 مش��ابه س��ال گذش��ته بدتري��ن رمزعب��ور، 
 ،1۲34567 ،qwerty، password ،1۲3456789
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اين رمزهاي عبور به حدي ضعيف هستند كه حتي يك هكر 
تازه كار هم به راحتي مي تواند آنها را بشكند. البته اين رمزها 
پس از تحليل رمز بيش از پنج ميليون حساب كاربري لو 
رفته استخراج شده است. عالوه بر اين، اسپلش ديتا اين گونه 
مي گويد كه حدود 10 درصد از كاربران حساب هايي كه به 
رمز احتياج دارد يكي از ليست ۲5 تايي بدترين رمزهاي عبور 
جهان را استفاده مي كند و حداقل سه درصد كاربران، بدترين 

رمز جهان يعني 1۲3456 را به كار مي گيرند.
رمزهاي چندمرحله اي؛ بهترين راه نجات رمزهاي عبور چه 
براي حس��اب كاربري در شبكه هاي اجتماعي باشد و چه 
براي حساب هاي مالي، از مهم ترين دارايي هاي هر فردي 
به حس��اب مي آيند. گاهي برخي كاربران سعي مي كنند 
رمزهاي عبور بهتر و دشوارتري به  خصوص براي حساب ها 
يا برنامه هاي مالي خود تعريف كنند، اما به هر حال هر رمزي 
با قابليت جديد الگوريتم هاي تعريف شده از سوي هكرها در 
معرض خطر است. يكي از بهترين راه هاي نجات اطالعات 
حس��اس و كاربردي، اس��تفاده از رمزهاي چندمرحله اي 
است. رمزهايي كه به تاييد دومرحله اي يا چندمرحله اي نياز 
دارند، كار مجرمان را براي دسترسي به حساب هاي مهم 
كاربران بسيار سخت تر مي كنند. اين رمزهاي چندمرحله اي 
گاهي استفاده از عوامل تشخيص هويت مثل اثر انگشت يا 
چهره است و گاهي كارت هاي هوشمند، توكن يا رمزهاي 
يك بار مصرف و كدهايي اس��ت كه از طريق ايميل، تلفن 
يا اپليكيشن به دست كاربر مي رسد. الكساندر وينر، مدير 
بخش امنيت اطالعات مايكروسافت مي گويد استفاده از 
تاييد چندمرحله اي رمز ساده ترين و موثرترين راهي است 

كه كاربران مي توانند براي مقابله با مجرمان به كار بگيرند. 
به گفته وي، حتي ضعيف ترين رمزهاي عبور با استفاده از 
تاييد چندمرحله اي، بهتر از قوي ترين پسوردها عمل مي كند 
و ديگر مسير براي فيشينگ اطالعات بسته خواهد شد. چون 
ديگر مهم نيست كه رمز عبور اصلي شما چيست، مساله 
عامل دومي اس��ت كه براي تاييد دو مرحله اي به صاحب 
حساب كمك مي كند. بر اساس اطالعات مايكروسافت، 
استفاده از رمزهاي دو مرحله اي و يك بار مصرف، 99 درصد 
در كاهش سوءاستفاده از حساب ها موثر بوده است. بانك 
دولتي هند )SBI( از آغاز اس��تفاده از سيستم رمز يك بار 
مصرف در خودپردازدهاي اي��ن بانك خبر داد. به گزارش 
ايِبنا، از ابتداي ژانويه ۲0۲0 )چهارشنبه( مشتريان بانك 
دولتي هند بايد هنگام دريافت پول از خودپردازهاي اين 
بانك موبايل خود را همراه داشته باشند و حتما از رمز يك بار 
مصرف براي دريافت پول استفاده كنند. در حالي كه جرايم 
مربوط به خودپردازهاي هند رو به افزايش بوده است، بانك ها 
راه هايي را براي محافظت از مشتريان خود از دست مجرمان 
معرفي مي كنند. بزرگ ترين بانك هند نيز با انتشار توييتي 
اعالم كرد كه سيستم دريافت پول نقد از خودپردازهاي اين 
بانك از روز چهارشنبه تنها از طريق داشتن رمز يك بار مصرف 
امكان پذير خواهد ب��ود. دارندگان كارت هاي بانك دولتي 
هند هنگام درخواست دريافت پول نقد از خودپردازهاي 
اين بانك، يك مرز يك بار مصرف را روي شماره تلفني كه 
هنگام افتتاح حس��اب به بانك معرفي كرده بوند دريافت 
مي كنند. اين سيستم با هدف پشتيباني از مشتريان دربرابر 

سوءاستفاده هاي مالي راه اندازي شده است.
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ابالغ قانون تسهيل تسويه 
بدهي بدهكاران شبكه بانكي

قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي 
كش��ور مصوب مجلس ب��راي اجرا ب��ه وزارت امور 
اقتص��ادي و داراي��ي و بانك مركزي ابالغ ش��د. به 
گزارش ايسنا، براين اس��اس، در اجراي اصل يكصد 
و بيس��ت و سوم قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
ايران، رييس جمهور » قانون تسهيل تسويه بدهي 
بدهكاران شبكه بانكي كشور« را براي اجرا به وزارت 
ام��ور اقتصادي و دارايي و بان��ك مركزي جمهوري 

اسالمي ايران ابالغ كرد.

حركت به سمت روش هاي 
نوين تامين مالي

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بيان داشت: 
بايد به سمت روش هاي تامين مالي نوين حركت كنيم 
تا بار مضاعف از دوش بانك ها برداشته شود. ولي ملكي 
در گفت وگو با ايِبنا، با تاكيد بر ضرورت تسهيالت دهي 
بانك ها در مسير رونق توليد گفت: بانك ها بايد دارايي 
خود را به سرمايه تبديل كرده تا به وظيفه اصلي خود 
رسيدگي كنند. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با 
بيان اينكه بانك ها بايد در طول سال 773 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت پرداخت كنند، گفت: بانك مركزي 
بايد با اهرم هاي نظارتي خود بانك ها را در مسير ارايه 
تسهيالت قرض الحسنه تشويق كند. وي افزود: بايد 
به سمت روش هاي تامين مالي نوين حركت كنيم تا 

بار مضاعف از دوش بانك ها برداشته شود. 

نگاهي به يادداشت هاي سيف 
در توجيه وضعيت ارزي

آقاي س��يف بع��د از مدت زي��ادي ك��ه از بركناري 
ايشان گذش��ته و پس از آنكه به لطف حمايت آقاي 
رييس جمهور، از پاسخگويي قانوني مصون باقي مانده 
است، اكنون با تكيه بر اين فرض نادرست كه جامعه 
فراموش مي كند، با لحني آموزگارمنشانه، به دفاع از 
خود و سياست هايي برخاسته است كه آتش آنها هنوز 
گريبانگير مردم اين كشور است و هنوز مردم، حيران 
از اينكه چگونه ظرف مدتي كوتاه قدرت خريد خود 
را چنين بي منطق از دست داده اند و چگونه جمعي 
محدود از دست اندركاران، از پِس منابِع متعلق به مردم، 
به ثروت هاي افسانه اي رسيده اند، به تحمل ضربه هايي 
مي پردازند كه دستاورد سياست هاي شوم آقاي سيف 
و همراهان ايشان بوده است. شروع كالس درس آقاي 
سيف، از توصيفي ساده انگارانه در مورد تعادل نرخ ارز 
بوده است. حتي اين شروع به روشني نشان مي دهد 
كه آقاي سيف دانسته هاي محدودي در مورد مديريت 
پولي و جايگاه پول ملي در اعتبار و تداوم هستي ملت ها 
دارد. آقاي سيف نمي داند كه پول ملي نماد هويت يك 
ملت است. در تعريف ملت، وجود زبان مشترك الزامي 
نيس��ت، ولي وجود يك پول ملي مشترك به عنوان 
يك شرط الزم، گفته ش��ده و رواج قانوني پول ملي، 
نماد اقتدار حكومت و باور ملي به پول ملي اس��ت. به 
روايتي نرخ ارز، قيمت پياز و سيب زميني نيست كه 
نوسان آن در حدي كه آقاي سيف تصور مي كند، كم 
اهميت باشد. امر واقع اين است كه نخستين درسي 
كه مقام پولي هر كش��ور بايد بياموزد، اين است كه 
ارزش برابري پول مل��ي، به عنوان يك عامل تقويت 
س��رمايه اجتماعي، به دست مقام پولي سپرده شده 
است و اين مقام به روايتي با پذيرش مديريت پولي، 
در برابر جامعه سوگند مي خورد كه ارزش پول ملي، 
يعني ارزش دستاورد ملت، را با اجراي سياست هاي 
پولي درست و برازنده، به شكلي پايدار، حفظ كند و 
كاري نكند كه اين ارزش به زوال كشانيده شود. بدون 
ترديد، آقاي سيف در شمار ناآموخته ترين مقام هاي 
پولي از اين منظر بوده است. سقوط ارزش ريال ايران 
به دست و با حمايت ايشان و به رغم سوگندي است كه 
مقام پولي بايد اعتبار خود را از آن به دست مي آورده 
است. شايد شفاف ترين نكته در نخستين درس هر 
مقام پولي اين است كه سياست پولي كشور چه باشد 
كه ارزش پول ملي باقي بماند. توهم آقاي سيف اين 
است كه ارزش برابري پول ملي به پول هاي خارجي 
نمي تواند با سياست هاي اقتصادي تغيير كند و اين 
ارزش يك متغير رها شده است كه هميشه مي شود 
به صورت برونزا محاسبه شود، ولي هرگز نمي تواند به 
شكل درونزا از رفتار هاي اقتصاد برآورد گردد. بنابراين 
در شروع بحث، با عبارتي نادرست، از قول ايشان گفته 
شده اس��ت كه به لزوم “پايين بودن نرخ ارز مطلوب 
نيست “. در واقع موضوعي كه ايشان بايد بيان مي كرد، 
اين است كه شايد اگر ارزش پول ملي كاهش داده شود، 
اين كاهش به نفع اقتصاد كشور باشد. البته شروطي 
براي اين وضعيت وجود دارد كه بدون ترديد در سقوط 
ارزش ريال ايران در زمان آقاي سيف، هيچ يك از اين 
شروط برقرار نبوده است. افت ارزش پول ملي زماني 
ممكن است درست شمرده شود كه مديريت پولي 
نتوانسته باشد سياست هاي اقتصادي را به درستي 
مديريت كند و در نهايت عملكرد نادرست بخش پولي، 
كشور را به جايي بكشد كه ارزش واقعي پول ملي كمتر 

از ارزش جاري آن شده باشد. 
در اين وضعيت، اقتصاد چاره اي ندارد جز آنكه ارزش 
پول خ��ود را تضعيف كند و اين تضعي��ف را با همه 
تلخي هايش بپذيرد. در اين مورد، تضعيف ارزش پول 
مي تواند از بحران هاي آينده جلوگيري كند. براي گريز 
از بحران در جريان تضعيف ارزش پول ملي هم شروطي 
بايد رعايت ش��ود كه باز هم ب��دون ترديد در جريان 
سقوط ارزش ريال ايران در زمان آقاي سيف، هيچ يك 
از اين شروط رعايت نشد زيرا خواسته مجريان سقوط، 
اصالح وضعيت اقتصادي نبود. طنز اين گفته، آن هم 
از زبان مقام پولي پيشين كشور، در اين است كه مقام 
پولي عنايت نكرده كه تخريب اعتبار ارزش پول ملي، 
دستاورد مستقيم عملكرد خودش بوده و كسي كه اين 
موضوع را با لحني نكوهش بار به جامعه پرتاب كرده، 
همان مقامي اس��ت كه اين نگون بختي را در نتيجه 
عملكرد نادرست خود، به جامعه تحميل نموده است.  
منبع: انتخاب  

يادداشت
نرخ ارز آغاز و جهش نرخ ارز از يك س��و س��بب افزايش 
قيمت تمام شده مسكن شد و از سوي ديگر تقاضا براي 
مسكن به عنوان يك كاالي سرمايه اي را افزايش داد. اما 
وقتي به فصل دوم سال 1397 رسيديم افزايش قيمت 
مسكن س��بب كاهش تقاضا در اين بازار شد ولي روند 
افزايشي قيمت به دليل افزايش قيمت تمام شده مسكن، 
همچنان ادامه يافت. در واقع در سه، چهار فصل پاياني 
دوره افزايشي قيمت مسكن ديگر كمبود عرضه اي وجود 
نداشت و تنها در آغاز روند افزايشي بود كه افزايش تقاضا 
سبب باال رفتن قيمت ها ش��د. بررسي دوره هاي قبلي 
افزايش قيمت مسكن هم اين ادعا كه دليل اصلي رشد 
قيمت مسكن، كمبود عرضه نيس��ت را تاييد مي كند. 
درواقع اين تغييرات متغيرهاي اقتصاد كالن است كه بر 
قيمت تمام شده مسكن تاثير مي گذارد و منجر به افزايش 
قيمت آن مي شود. اكنون هم كه تقاضا در بازار مسكن 
كاهش بسيار شديدي را تجربه كرده قيمت ها متناسب 
با آن كاهش نيافته و شرايط ركودي، قيمت ها را آنچنان 

كه انتظار مي رفت پايين نياورده است.
در اينجا بايد ب��ه نكته مهم ديگري ني��ز توجه كرد كه 

خانه هاي خالي به صورت متوازن در تمام شهرها يا حتي 
در تمام مناطق ش��هر تهران توزيع نشده اند كه عرضه 
آنها بتواند اثر معناداري بر بازار داشته باشد. اين امالك 
بيشتر در مناطق خاصي از شهر تهران همچون منطقه 
۲۲ قرار دارند و بخشي از آنها نيز امالك لوكس يا با متراژ 
باال هس��تند. لذا عرضه اين امالك در خوشبينانه ترين 
حالت مي تواند منجر به كاهش قيمت مسكن در برخي 
مناطق تهران و در برخي متراژهاي خاص شود. بنابراين 
در جمع بن��دي بايد گفت با آنك��ه در اثرگذاري ماليات 
خانه هاي خالي بر افزايش عرضه مسكن با توجه به سود 
باالي مسكن، ترديدهاي جدي وجود دارد اما حتي اگر 
چنين اتفاقي رخ ده��د و عرضه امالك نيز افزايش يابد 
نمي توان به كاهش قيمت ها اميدي داشت. تا زماني كه 
وضعيت اقتصاد كالن كشور بهبود نيابد و شاهد ثبات در 
متغيرهاي اصلي نباشيم امكان ساماندهي قيمت مسكن 
وجود ندارد. بنابراين بايد انتظارات از اين طرح منطقي 
باشد و هدف از اجراي آن كاهش سوداگري، جلوگيري 
از فرار مالياتي و گس��ترش چتر مالياتي دولت باشد و نه 

كاهش قيمت مسكن.



روي خط خبر

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل«ازاحتماالتپيشرويبازارسهامميگويد

برخي صنايع در محدوده اشباع خريد 
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

در خالل معامالت روز دوشنبه رشد پر قدرت قيمت ها 
در بازار س��هام تداوم يافت و به موجب اين پيش��روي 
يك مقاومت مهم ديگر در ش��اخص كل بورس تهران 
شكسته شد. در اين روز افزايش 5 هزار و 817 واحدي 
نماگ��ر اصلي بازار س��رمايه، اين ش��اخص را به ميانه 
كانال 375 هزار واحدي رساند. اين در حالي است كه 
بسياري از تحليلگران نموداري بازار از سطح 374 هزار 
واحدي شاخص كل بورس به عنوان مقاومتي مهم ياد 

كرده بودند. 
بر اساس آنچه بس��ياري از تحليلگران بازار سرمايه بر 
آن اتفاق نظر دارند، در روزهاي جاري مهم ترين دليلي 
كه توانسته به سنگيني جريان تقاضا در اغلب نماهاي 
بورسي و فرابورسي بيفزايد، هجوم شتابان نقدينگي 
به چرخه معامالت بازار سهام است كه در سايه رخوت 
معامالت در بازارهاي موازي رخ داده است. چنين امري 
سبب شده تا سهولت معامالت در بازار سرمايه و افت 
ريسك هاي انتظاري اين بازار را به مقصدي قابل اعتماد 
براي آن دسته از سرمايه گذاراني تبديل كند كه حاضر 
هستند در نبود نرخ بازده باالتر در بازارهاي موازي به 

خطرپذيري در بورس بپردازند. 
با توجه به آمار معامالتي به ثبت رسيده در يك روز اخير، 
داد وستدهاي روز دوشنبه در حالي خاتمه يافته است 
كه با احتساب قيمت ارز در صرافي هاي دولتي، بورس 
هزار و 368 هزار و 903 ميليارد توماني تهران ارزشي 
بيش از 105 ميليارد دالر امريكا يافته است. مقايسه 
اين رقم با 107 ميليارد دالر به ثبت رس��يده در تاريخ 
13 مهرماه حكايت از آن دارد كه بخش مهمي از عوامل 
رشد قيمت ها در يك ماه و نيم اخير به صورت مستقيم 
و غير مستقيم به كاهش ارزش ريال معطوف بوده است. 

    خانه اي روي آب
در بررسي داليل رشد يك ماه و نيم اخير نماگرهاي 
ب��ورس و فرابورس اگرچه قيم��ت دالر نقش مهمي 
بازي كرده اما بايد اين نكته را نيز به خاطر داشت كه 
در حال حاضر با ثبات نسبي قيمت ارز در هفته هاي 
اخير حاال آنچه بر موتور محرك بازار سهام تبديل شده 
است، خوشبيني دسته جمعي اغلب سرمايه گذاران 
به تداوم صعود اس��ت. به عبارتي ديگر امروز فعاالن 
بازار سهام در شرايطي اقدام به سهامداري مي كنند 
كه در بخش مهمي از داد و س��تدهاي بازار تنها رشد 
است كه رشد مي آورد نه چيز ديگر. همين امر سبب 
شده تا در روزهاي گذشته بسياري از تحليلگران در 
خصوص خطر حبابي شدن در نمادهاي كوچك و آن 
دسته كه شناوري كمتري دارند، هشدار دهند. البته 

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه سوداگري بخشي 
از سرمايه گذاران روي اين نمادها موجب شده تا برخي 
ديگر از نمادهاي بازار ك��ه عمدتا نيز حجم بزرگي از 
بازار را به خود اختصاص مي دهند، ارزنده باقي بمانند. 
همان طور كه در گزارش پيشين نيز به آن اشاره شد 
نمادهاي فوالدي، شيميايي، فلزي و برخي از نمادهاي 
متعلق به ش��ركت هاي س��رمايه گذاري در زمره اين 

گروه قرار دارند. 
با در نظ��ر گرفتن مجموع اين عوام��ل و توجه به اين 
نكته كه قيمت بس��ياري از نمادها حاال فاصله زيادي 
از كف هاي قيمتي گرفته است، به نظر مي آيد كه بايد 
توجه بيش��تري به روي نمودارهاي قيمتي داشت. به 
همين منظور »تعادل« ضمن گفت وگو با بهزاد صمدي 
تغييرات روزه��اي اخير در بازار س��رمايه را از زواياي 

مختلف مورد بررسي قرار داد. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ابتدا با اشاره به رشد 
نقدينگي در روند معامالت بازار س��هام گفت: بررسي 
ارزش معام��الت در ادوار مختلف رياس��ت جمهوري 
حكايت از رشد ارزش معامالت كه ناشي از تورم است، 
دارد.  ب��ه نظر مي آيد كه سياس��ت ها و عوامل موثر بر 
اقتص��اد در دور دوم تمام روس��اي جمه��ور به نحوي 
بوده كه به رشد قيمت ها در بازار سهام منتهي شده و 
به همين منظور در طول مدت ياد ش��ده شاهد رشد 

معنا دارتر ارزش معامالت بازار بوده ايم.
وي در ادام��ه به ارزش اس��مي معام��الت پرداخت و 
افزود:  اگر نمودار شاخص كل را از سال 72 در مقياس 
لگاريتمي بررسي كنيم، مي بينيم كه با هر افزايش در 
قيمت ارز ارزش معامالت نيز رش��د قابل توجه داشته 
است. اين روند تا جايي ادامه يافته كه ارزش معامالت 
حاال ركوردي برابر با 4 هزار و 227 ميليارد تومان دارد. 
اين در حالي است كه در دور اول سكانداري قوه مجريه 
توسط حس��ن روحاني ارزش معامالت 122 ميليارد 
تومان بوده اس��ت. اگ��ر نگاهي ب��ه دوره احمدي نژاد 
بيندازيم در پايان رياست جمهوري وي ارزش معامالت 
در ش��رايطي 227 ميليارد تومان بوده اس��ت در آغاز 
رياست وي ارزش معامالت از 16 ميليارد تومان فراتر 
نمي رفته اس��ت. توجه به اين اعداد و ارقام حكايت از 
آن دارد كه هج��وم نقدينگي به بازار پس از هر جهش 
ارزي امري با سابقه اس��ت. روند سال هاي اخير نشان 
مي دهد كه اين الگو تا پايان دور دوم رياست جمهوري 

تداوم مي يابد.

    در بلندمدت خوب و در كوتاه مدت مشكوك
اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه به ورود شاخص 
كل به يك كانال جديد اش��اره كرد و افزود: بر اس��اس 

آنچه گفته شد بازار همچنان پتانسيل رشد بلندمدت 
دارد. مضاف بر آنكه از بعد تكنيكالي شكست مقاومت 
شاخص كل در سطح 297 هزار واحد مسير جديدي 
را پيش روي بازار گشوده است. خروج از كانال قبلي و 
ورود به اين كانال جديد مي تواند بازار را تا 420 يا حتي 

450 هزار واحد رشد دهد.
صمدي با اش��اره به سابقه P/E TTM )نسبت قيمت 
به س��ود در 12 ماه گذشته( در بازار سهام گفت: اگر به 
تفكيك بازار بررسي كنيم، P/E TTM فرابورس در 9 
مهرماه 97 12.24 بوده كه در حال حاضر اين رقم در 
سطح 12.09 قرار دارد. از طرفي P/E TTM بورس در 
حال حاضر 7.6 است. بايد توجه داشت كه اين نسبت 
در مهرماه سال گذشته بيش از 10 واحد بوده است. اين 
ارقام حكايت از آن دارد كه بازار با توجه به سابقه قبلي 
خود همچنان از پتانسيل رشد بيشتر نيز برخوردار است 
چرا كه مخصوصا در بازار بورس نسبت قيمت به سود 

در 12 ماه گذشته در سطح خيلي كمتري قرار دارد. 
 به��زاد صم��دي در ادامه با م��ورد توجه ق��رار دادن 
انديكاتورهاي تكنيكي افزود: اگرچه وضعيت گفته شده 
خوب به نظر مي رسد با اين حال وضعيت نوسان نماها در 

بسياري از صنايع به محدوده اشباع خريد رسيده است. 
همين امر مي تواند گواهي ب��ر احتمال اصالح مجدد 
قيمت ها در آينده نزديك باشد؛ عاملي كه ممكن است 

به افت مقطعي شاخص نيز منجر شود. 
وي ادامه داد: در بسياري از صنايع شاهد شكل گرفتن 
زمينه هاي بروز واگرايي منفي هس��تيم كه اين امر به 
منزله تقويت احتمال كاهش قيمت در اين گروه ها است. 
از اين رو بازار بايد به ريس��كي كه براي تداوم معامالت 
در گروه ها متحمل مي شود توجه ويژه اي داشته باشد. 

    دو محرك مثبت پيش روي بازار
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: اما از اعداد 
و ارقام كه بگذري��م دو عامل وجود دارد كه در ماه هاي 
پيش رو مي تواند تاثير بسزايي بر روند معامالت داشته 
باشد. نخس��تين عامل گزارش هاي 9 ماهه است كه 
انتظار مي رود به تبع وضعيت عملكردي خوب بيشتر 
شركت ها در جهت تقويت معامالت باشد. دومين عامل 
خبر تصويب آيين نامه افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي دارايي هاس��ت كه گفته مي شود محدوديت 
زماني ندارد. همين امر مي تواند به عاملي مناسب براي 

رشد شركت هاي نيازمند به اصالح ساختار مالي بدل 
شود. ديگر عاملي كه در سال هاي گذشته به طور سنتي 
جري��ان معامالت را تقويت ك��رده، انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي است كه زمان برگزاري آن اسفندماه 

سال جاري خواهد بود. 

    بي شباهت به سال 92 
 صمدي با اشاره به تجربه س��ال 92 افزود: در سال ياد 
شده عامل مهمي كه به تضعيف قيمت ها در بورس و 
فرابورس منتهي شد، افت قيمت در بازارهاي جهاني 
بود كه بر سود بس��ياري از شركت ها اثر منفي داشت. 
اين در حالي است كه در شرايط فعلي با فروكش كردن 
آتش جنگ تعرفه اي چش��م انداز بهاي كاالها در بازار 

جهاني مثبت است. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه در پايان گفت: با توجه به 
رشد قدرتمند قيمت ها طي ماه هاي اخير الزم است كه 
اهالي بازار سهام به خصوص آنهايي كه از تجربه كمتري 
نسبت به سايرين برخوردارند بيشتر در جهت آموزش 
خود فعالي��ت كنند و بينش بهتري نس��بت به نقاط 

احتمالي ورود و خروج پيدا كنند. 

معرفيجاماندههايبازار
رشد شتابان بازار سرمايه ادامه دارد و بعضي از سرمايه گذاران هم 
از ترس اينكه مبادا از قافله بازار عقب بمانند، چشم بسته مي خرند. 
به هر حال اين بازار سال هاي مديدي از رشد ساير بازارها جا مانده 
بوده و امسال، جبران تمام سال هاي بي مهري به سرمايه گذاران را 
كرده است. امروز سقف جديدي در بورس تهران زده شد و شاخص 

كل از كانال 375 هزار واحدي فراتر رفت.
به گزارش بورس نيوز، حميد مير معيني كارشناس بازار سرمايه در 
خصوص وضعيت فعلي بازار بيان كرد: ابتكار عمل در بازار سرمايه 
عمدتا به دس��ت حقيقي ها و سيگنال فروشان افتاده و بهتر است 
متوليان بازار سرمايه، تدابيري بينديشند كه نقدينگي به سمت 
س��هم هاي ارزنده بازار هدايت شود. حقيقي ها عمدتا تحت تاثير 
هيجان، وارد سهم هايي مي شوند كه حقوقي سهم عرضه كمتري 
دارد و با ورود نقدينگي، مي توان قيمت سهم را باال برد. در حالي كه 
رشد بسياري از سهم هاي كوچك تر بازار، بدون پشتوانه تحليلي 

بوده است.
وي افزود: اگرچه معتقدم برخي سهم ها، رشد بيش از اندازه داشته 
و در اين قيمت ها، نگران كننده هستند؛ ولي هنوز سهم هاي زيادي 
در بازار وجود دارد كه متناس��ب با ارزش ذاتي و رش��د سودآوري 
ش��ركت ها، رش��د نكرده اند و در حقيقت جزو جامانده هاي بازار 
هستند. بس��ياري از س��هم هاي ارزنده بازار به دليل فشار عرضه 

حقوقي ها، مورد اقبال بازار نيستند؛ حال آنكه اگر رفتار حقوقي ها 
حساب شده تر بود، اين گروه از سهم ها پتانسيل رشد داشتند. ضمن 
اينكه اگر نقدينگي به سمت س��هم هاي ارزنده بازار هدايت شود، 
ريسك كمتري هم متوجه سرمايه گذاران خواهد بود. اين فعال بازار 
سرمايه در معرفي سهم هاي جامانده از رشد بازار گفت: منظور از 
سهم هاي جامانده از رشد بازار، فقط سهم هايي نيست كه متناسب 
با رشد شاخص، رشد نكرده اند. بلكه جامانده ها، سهم هايي هستند 
كه از نسبت هاي P/E پايين برخوردار بوده و اتفاقات مثبتي مانند 
روند صعودي درآمد و س��ودآوري شركت، برنامه تجديد ارزيابي 
دارايي ها، طرح هاي توس��عه اي و... را به دنبال دارند و متناسب با 
اتفاقات مثبت ش��ركت، قيمت سهم رشد نكرده است. سهم هاي 
گروه پااليشي، فلزات اساسي و برخي نمادهاي بانكي كه وضعيت 
بنيادي و منابع ارزي مطلوبي داشته و افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي دارايي ها را در دستور كار دارند، جامانده هاي بازار محسوب 
مي گردند. مير معيني در ادامه اظهار ك��رد: اگر نقدينگي بازار به 
سمت سهم هاي ارزنده هدايت شود، نه فقط رشد بازار سرمايه حباب 
نيست، بلكه حفظ نقدينگي در بازار راحت تر خواهد بود. مشكل 
اصلي بازار سرمايه ما، ضعف تحليل و رفتار توده وار و هيجاني است. 
براي اصالح ساختار بازار سرمايه، بهترين اقدام ممكن، حذف دامنه 
نوسان از بازار است تا بتوان از قيمت هاي تحليلي سهم ها، دفاع كرد.

برآيندمثبتنوساناتبازارسرمايهتاآخرسال
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
تهران پيش بيني كرد كه بازار س��رمايه تا پايان س��ال همچنان 

نوساناتي با برآيند مثبت داشته باشد.
به گزارش سنا، عباس آرگون اظهار داشت: با توجه به بازدهي بيش 
از 100درصدي بازار س��رمايه در سال جاري و عدم جذابيت الزم 
در بازارهاي موازي از قبيل ارز، طال و مس��كن و رسيدن شاخص 
به سقف تاريخي خود، در صورتي كه روند صعودي قيمت جهاني 
كاالهاي پايه تغيير نكند و نرخ ارز با نرخ فعلي تثبيت شود، كماكان 
انتظار نوس��انات با برآيند مثبت تا پايان س��ال براي بازارسرمايه 

پيش بيني مي شود.
وي در عين حال افزود: با توجه به شرايط حاكم بر بازارهاي موازي 
و نوس��انات ناشي از نرخ ارز و س��اير متغيرهاي اقتصادي از جمله 
رشد نقدينگي و تاثير آن بر تورم، به نظر رفتار اغلب معامله گران به 
خصوص اشخاص حقيقي با ريسك پذيري باال در شرايط فعلي در 

بازار سرمايه تداوم حضور و توسعه فعاليت ها توام با احتياط است .
آرگون در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر ريسك ورود به بازار 
سرمايه را در مقايسه با بازارهايي همچون ارز، سكه، طال و مسكن 
چگونه ارزيابي مي كنيد، گفت: اگرچه اغلب ريسك بازار سرمايه 
نسبت به ساير بازارها بيشتر بوده و نوسانات جزو ذات بازار سرمايه 
است، اما در صورت ورود با بررس��ي و تحليل مناسب و با رويكرد 

بلندمدت و تشكيل سبد سرمايه گذاري، ريس��ك اين بازار قابل 
مديريت است؛ هرچند در شرايط حاضر ريسك گام پنجم كاهش 
تعهدات برجامي و عدم تصويب FATF مي تواند در كوتاه مدت اثر 

منفي بر اين بازار داشته باشد .
اين كارشناس بازار سرمايه همچنين در خصوص لوازم و اقتضائات 
جذب نقدينگي به بازار سرمايه و آثار ورود پول هاي جديد گفت: 
در شرايط فعلي نقدينگي مناسبي وارد بازار سرمايه شده و قدرت 
نقدش��وندگي بازار را افزايش داده است. با اين همه، عدم مديريت 
صحيح دارايي، مي تواند منجر به رشد غيرمنطقي در قيمت برخي 
از سهام ها در بازار شود، از اين رو با توجه به تقاضاي مناسب در بازار، 
نيازمند تقويت بخش عرضه در بازار س��رمايه از قبيل عرضه هاي 
اوليه، افزايش سرمايه و عرضه سهام شركت هاي متعلق به بانك ها 
هستيم. آرگون در پايان در پاسخ به اين سوال كه مسيرهاي رشد 
قيمت سهام در صنايع مختلف تحت تاثير چه عواملي است، تصريح 
كرد: با توجه ب��ه كاهش تنش هاي تجاري بين چي��ن و امريكا و 
پيش بيني رشد اقتصادي براي سال آينده و روند صعودي قيمت 
كاالهاي پايه و همچنين افزايش فروش وصادرات و س��ود آوري 
شركت ها و نقدينگي باال در كشور و تورم ناشي از آن و افزايش نرخ 
ارز از جمله عواملي هستند كه مي تواند منجر به رشد قيمت سهام 

در صنايع مختلف در بازار سرمايه شود.
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سودآورترين بورس در آسيا 
بورس چين، ژاپن، هنگ كنگ و كره جنوبي به ترتيب 
بهترين عملكرد 2019 را در ميان بازارهاي س��هام 
آسيايي داشتند. بر اساس گزارش سي ان ان بيزنس، 
بازار سهام ژاپن در س��ال 2019 يكي از موفق ترين 
بازارهاي آسيا بوده است. شاخص نيكي در روز گذشته 
به عنوان آخرين روز معامالت سال 2019، 0.5 درصد 
رشد كرد. اين شاخص در كل سال 2019، 19 درصد 
رشد كرده بود. با اين رشد، شاخص نيكي ژاپن در رتبه 
دوم از نظر بهترين عملكرد در ميان بازارهاي آسيايي 
قرار مي گيرد. قبل از ژاپن، شاخص كامپوزيت شانگهاي 
در رتبه اول قرار دارد؛ اين شاخص بورسي چين امسال 
21 درصد رشد كرد. شاخص هنگ كنگ ، هنگ سنگ 
نيز 9.9 درصد رشد كرد و به رتبه سوم رسيد، شاخص 
كاسپي كره جنوبي نيز بعد از آن 8 درصد رشد كرد. 
شاخص نيكي ژاپن در اوايل اين ماه به باالترين سطح 
خود رسيد؛ چرا كه اين كشور از بسته تحريك اقتصادي 
گس��ترده اي براي كمك به اقتصادش رونمايي كرد. 
كاهش تنش هاي تجاري چين و امريكا نيز به بهبود 
عملكرد اين شاخص كمك كرد. در اولين روز معامالت 
جهاني اين هفته و آخرين روز معامالت سال 2019 نيز 
بازارها رشد قابل توجهي داشتند. رويترز درباره روند 
روز دوشنبه بازارها مي نويسد: »شاخص هاي آسيايي 
بازار سهام به باالترين ميزان در 18 ماه اخير رسيد؛ به 
دليل رشد دارايي هاي چيني، خوش بيني تجاري و 
ناآرامي در خاورميانه.« بر اساس اين گزارش، شاخص 
گسترده MSCI در آسيا و اقيانوسيه 0.2 درصد رشد 
كرد و به باالترين مقدار خود از ماه ژوئن رسيد. امروز 
گزارش خرده فروشي 2019چين منتشر شد كه نشان 
از افزايش 8 درصدي فروش داشت. همچنين انتظار 
مي رود كه معيارهاي جديد براي نرخ وام ها، هزينه وام 
گرفتن در اين كشور را كاهش دهد و به رشد اقتصادي 
كمك كند. در نتيجه اين سيگنال ها، شاخص بلوچيپ 

چين 1.24 درصد رشد كرد.

    ارزش بازار »وخارزم« به ۲۸ هزار ميليارد ريال 
رسيد:  ارزش بازار شركت سرمايه گذاري خوارزمي 
در دوره ي��ك ماهه منتهي ب��ه 30 آذر ماه 1398، با 
افزايش 4 ه��زار و 369 ميليارد و 175 ميليون ريال 
به 28 هزار و 978 ميليارد و 615 ميليون ريال رسيد. 
به گزارش س��نا، شركت س��رمايه گذاري خوارزمي 
سرمايه 12 هزار و 500 ميليارد ريال، صورت وضعيت 
پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي 
به 30 آذر 98 را حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت 
سرمايه گذاري خوارزمي با انتشار عملكرد يك ماهه 
منتهي به 30 آذر س��ال جاري اعالم كرد در ابتداي 
دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام ش��ده 8 هزار و 138 ميليارد 
و 185 ميليون ريال و ارزش ب��ازار معادل 24 هزار و 
609 ميليارد و 440 ميليون ريال در سبد سهام خود 
داشت.بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت طي 
اين مدت با كاهش 74 ميليارد و 677 ميليون ريال به 
8 هزار و 63 ميليارد و 508 ميليون ريال رسيد. ارزش 
بازار شركت س��رمايه گذاري خوارزمي با افزايش 4 
هزار و 369 ميليارد و 175 ميليون ريال معادل 28 
هزار و 978 ميليارد و 615 ميليون ريال محاسبه شد.

»وخارزم« تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام شده معادل 509 ميليارد و 866 ميليون 
ريال به مبلغ 657 ميليارد و 862 ميليون ريال واگذار 
ك��رد و از اين بابت 147 ميليارد و 996 ميليون ريال 
سود كسب كرد . ش��ركت سرمايه گذاري خوارزمي 
ايران طي دوره يك ماهه منتهي به آذر ماه تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 370 

ميليارد و 651 ميليون ريال خريداري كرد.

مثلث سهم هاي پيشرو بورسي
ت��الش س��رمايه گذاران و مي��زان فعالي��ت آنه��ا 
موجب جذب افراد ش��ده و اگر فعاليت و پشتيباني 
سرمايه گذاران از سهام وجود نداشت، بازارسرمايه نيز 
همانند بازار هاي موازي دچار ركود مي شد. به گزارس 
بورس نيوز، علي يوسفيان تحليلگر بازار سرمايه در 
خصوص وضعيت بازار اظهار كرد: با توجه به روند كلي 
بازار در طول هفته، وضعيت متفاوت و نوس��ان هاي 
مختلفي از رفتارهاي بازار را شاهد هستيم اما؛ معموال 
در اواسط هفته وضعيت بازار رو به بهبود گام برمي دارد 
كه اين مورد، شرايط سرمايه گذاري را بهبود مي بخشد 
و با توجه به نظم هاي هفتگي، اواسط هفته روند بازار 
به ثبات مي رس��د. وي در ادامه به ليدر بودن سهم ها 
ومعيار س��نجش بازار بر اساس رشد و حجم معامله 
اش��اره و عنوان كرد: اگر بر اساس رشد، سهم ليدري 
را تعريف كنيم سهم هاي كوچك صدرنشين بوده و 
رشد صعودي داشته اند و اگر بر اساس حجم معامله 
بازار ارزيابي شود بانك ها، خودرويي ها و پتروشيمي ها، 
روال س��نجش بازار بر اس��اس حجم و سهم پيشرو 
س��هم پرمعامله اي اس��ت كه افراد زيادي را به خود 
جذب مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه 
درخصوص تاثير پارامتر هاي مختلف بر بازار گفت: 
نمي توان تاثيرگذاري دالر را بر بازار ها ناديده گرفت 
و بازار سرمايه نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ بازار 
دالر تعيين كننده بوده اما اصل بازار بر عرضه و تقاضا 
بنا شده و تالش سرمايه گذاران و ميزان فعاليت آنها 
موجب جذب افراد ش��ده و اگر فعاليت و پشتيباني 
سرمايه گذاران از سهام وجود نداشت، بازارسرمايه نيز 
همانند بازار هاي موازي دچار ركود مي شد، عقالنيتي 
كه در بازار سرمايه وجود دارد كشش ايجاد مي كند. 
يوسفيان در رابطه با اولويت تمركز سهامداران روي چه 
سهم هايي باشد، گفت: اولويت اول بايد روي عرضه و 
تقاضاي بازار باش��د و تنها روي سود و ترازنامه خوب 
نمي توان تكيه داش��ت. وي در پايان با اشاره بر رشد 
شاخص بيان كرد: شاخص خوب پيش مي رود و اين 
روند ادامه دار است، رشد شاخص تا پايان هفته مثبت 

ارزيابي مي شود.

ادامهروندصعوديشاخصبورستاپايانسال
به گفته يك كارش��ناس بازار س��رمايه نمي توان رقم دقيقي را براي 
شاخص بورس اعالم كرد اما اگر موضوع خاصي پيش نيايد، پيش بيني 
مي ش��ود كه روند صعودي بازار سرمايه به صورت ماليم تا پايان سال 
ادامه دار باشد. به گزارش ايرنا، وليد هالالت با تاكيد بر عواملي كه زمينه 
رشد بازار سرمايه را فراهم كرده اشاره و بيان كرد: چند اتفاق منجر به 
رشد بازار سرمايه شد، از فصل پاييز اين تصور وجود داشت كه دولت 
ضمن افزايش قيمت بنزين سراغ ديگر حامل هاي انرژي مي رود و زمينه 

افزايش 100 درصدي قيمت آنها را ايجاد مي كند.
وي ادامه داد: در زمان ارس��ال اليحه بودجه از سوي دولت مشخص 
شد كه اين افزايش قيمت شديد نيست، قيمت گاز فقط هفت درصد 
افزايش پيدا كرد و از اين جهت نگراني هاي موجود مبني بر اينكه دولت 
به دنبال افزايش حامل هاي انرژي و حذف معافيت هاي مالياتي است 
برچيده شد. هالالت خاطرنشان كرد: توافقات تجاري كه در سطح دنيا 
اتفاق افتاد ترمز كاموديتي ها را كشيد و منجر به كاهش قيمت ها در بازار 
جهاني شد. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: ما همچنان 
شاهد ورود كدهاي جديد به خصوص از سمت غيرتهراني ها به بورس 
هس��تيم هر چند كه اين رقم ها ناچيز و مهم نباشند اما مجموع آنها 

رقم هاي چشمگيري محسوب مي شوند.
وي با بيان اينكه بازدهي دالر در يك سال اخير صفر و ميزان تورم رو به 
افزايش بوده است، گفت: در كنار ركود بازار دالر، طال و سكه و نيز سود 
حدود 20 درصدي بانك، نقدينگي ها به سمت بازار سهام سوق پيدا كرد 
كه ورود حجم گسترده اي از نقدينگي باعث شد تا بازار بدون اصالح به 
سمت باال پيش رود. وي خاطرنشان كرد: مولفه هاي بسيار گسترده اي 
بر ش��اخص بورس اثرگذار است و ممكن اس��ت روزي بازار مثبت اما 
شاخص منفي باشد بنابراين سرمايه گذاران نبايد نگراني چنداني را از 

روند معامالت بازار داشته باشند. هالالت اظهار داشت: شاخص ابتداي 
ارديبهشت مرز 200 هزار واحد بود اما اكنون به 370 هزار واحد رسيده 
باشد كه نشان دهنده رشد خوب بازار است؛ بنابراين بازار افتي را نخواهد 
داشت و با شيب ماليم رشد مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: 
ما هميشه در بازار با ريسك سياسي و نظامي همراه بودايم و به عنوان 
بخش جداناپذير از بازار محسوب مي شوند كه هر زماني اين موضوع 
تشديد شود بر كليت بازار اثرگذار خواهد بود. وي گفت: اكنون فضاي 
ذهني حاكم در جامعه بورسي ورود نقدينگي سرمايه گذاران به سمت 
بورس است و چنين رويكردي وجود دارد كه بورس همين طور پرقدرت 
به روند خود ادامه دهد در صورت تداوم چنين ذهنيتي بورس با مشكلي 

مواجه نمي شود.
هالالت خاطرنشان كرد: اگر حقوقي هاي بزرگ بازار عرضه هاي سنگين 
داشته باشد و در بازار با مس��ائل سياسي همراه شويم روند معامالت 
بورس تهديد كننده مي شود اما در حالت طبيعي بازار با مشكل چندان 
زيادي همراه نيست و موضوع بااهميتي بازار را تهديد نمي كند. اين 
كارشناس بازار سرمايه به صنايع برتر در بازار تا پايان سال جاري اشاره 
كرد و گفت: رش��د بانكي ها در بازار ادامه دار است زيرا هزينه پول در 
اين مراكز با توجه به قوانيني كه بانك مركزي تصويب كرده نسبت به 

گذشته كاهش پيدا كرده و بعد از چند سال اكنون به سود رسيده اند.
وي ادامه داد: گروه سنگ آهن و معدني ها به دليل قيمت جهاني و نرخ 
دالر نيمايي فضاي خوبي خواهند داشت و با تقسيم سود چشمگيري 

در مجامع همراه هستند.
هالالت با تاكيد بر اينكه گروه خودرو به دليل موضوع تجديد ارزيابي 
مورد اقبال بازار قرار گرفته است، گفت: با تاييد موضوع ارزيابي به طور 

حتم اين گروه مورد اقبال بيشتري قرار خواهد گرفت.

بازدهيهزارتا۱۰هزاردرصدينصيبكالهقرمزهايبورس
يك تحليلگر با مقايسه بازدهي بورس با بازارهاي رقيب از دو نوع كسب 
س��ود در بازار سهام و دستيابي بازدهي افس��انه اي 1000 تا 10 هزار 

درصدي عده اي موسوم به كاله قرمزها طي دو سال اخير خبر داد.
به گزارش بورس پرس، حافظ عزيزي تحليلگر بازار س��رمايه با بيان 
اينكه معامالت بورس تهران به يمن ورود صدها هزار سهامدار جديد و 
صدها ميليارد تومان نقدينگي همچنان داغ و شيرين است، اعالم كرد: 
سطح عمومي قيمت ها و شاخص ها همچنان با شيب تندي در حال 
افزايش است. اين استقبال گرم و كم سابقه مردم و صاحبان سرمايه 
از بورس تهران، نتايج گوارا و ش��يريني چون كسب بازدهي ميانگين 
100 درصدي از ابتداي سال و بازدهي بيش از 1000 درصدي براي 
بيش از 100 سهم را طي دو سال اخير به همراه داشته است. در نتيجه 
ثروتمندان و ميلياردرهاي يك شبه اي در بورس تهران خلق و ظاهر 
شده اند كه پيش از اين تنها يك ميليونر بوده اند. البته بازدهي بيش از 
100 درصدي در 9 ماهه، مشمول همه فعاالن بازار و قاطبه سهامداران 
نيست و صرفا نصيب كساني ش��ده كه به اصول و فنون سفته بازي و 

دستكاري قيمت ها، تسلط كافي دارند.
 به گفته وي اين افراد خاص )كاله قرمزها( كه اتفاقا از نفوذ و قدرت كافي 
نيز در حوزه سياسي و باند بازي ها برخوردارند هر چند براي عموم ناآشنا 
و گمنام هستند ولي بدون شك سازمان بورس از تحركات اين گروه 
خاص، آگاهي و اطالعات كافي دارد! هر چند كه بيش از 98 درصد از 
اين افراد، معامالت را با نام و كد ملي اجاره اي يا وابسته انجام مي دهند 

و شكار و شناسايي آنها كار دشواري است.
اما در مقام مقايسه، بازدهي بورس تهران از كليه بازارهاي رقيب در سال 
جاري بيشتر و بهتر بوده و سرآمد سرمايه گذاري ها در اقتصاد بيمار و 
ناتوان به شمار مي رود. به طوري كه بازدهي بازار ارز و مسكن در بعضي 

ماه ها حتي منفي بوده بنابراين عدم جذابيت سرمايه گذاري در بازار 
ارز و مس��كن و سپرده بانكي، موجب ورود نقدينگي به بازار سرمايه و 

پويايي اين بازار شده است.
 اين كارشناس بازار سرمايه در مورد نحوه كسب سود گفت: كسب سود 
و بازدهي در بورس تهران بر دو قسم است. يك قسم از بازدهي، رشد 
طبيعي قيمت سهام متعاقب افزايش توليد و نرخ فروش و سودآوري 
بنگاه هاي اقتصادي است كه عمال از دو سال پيش با آغاز روند صعودي 
قيمت دالر از س��طح 3800 توماني تاكنون رخ داده است. به عبارتي 
افزايش 3 برابري نرخ ارز در بازار طي بازه زماني دو ساله اخير، نتايجي 
چون افزايش 3 برابري بهاي انواع كاال و خدمات را در پي داش��ته كه 
شركت هاي سودده فعال در بورس تهران نيز از اين قضيه و مزيت رشد 
قيمت سهام به دور نبوده اند. )فعاالن در اين بخش از بازار را اصطالحا 
كاله سبزها ناميده اند( . اما قسم ديگر كسب سود و بازدهي در بورس 
اغوا كننده تهران، متعاقب حضور فعال سفته بازان و سهم چاق كن ها 
صورت مي گيرد . هر چند كه وارد بازي اين افراد خاص و حرفه اي شدن، 
ريس��ك و مخاطرات زيادي به همراه دارد ولي ريسك به ريوارد اين 
قبيل از معامالت به قدري باال و تحريك كننده است كه طيف كثيري 
از س��هامداران تازه وارد نيز به جرگه اين نوع از معامالت روي آورده و 
با قبول ريس��ك و مخاطرات به سود و بازدهي افسانه اي 1000 تا 10 
هزار درصدي دست يافته اند. )نظير »شمواد« كه از سطح قيمتي 90 
توماني تا 9000 تومان نيز معامله شد ولي اينك قدري برگشته است( .

بيش از 100 سهم در بازار )عمدتا در بازار پايه فرابورس( طي دو سال 
اخير بازدهي بيش از 1000 درصدي داشته اند. اين در حالي است كه 
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي طي دو سال اخير منفي است! )فعاالن 

در اين بخش از بازار را اصطالحا كاله قرمزها ناميده اند( .
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نسخه نجات قيمت خودرو، جواب نداد
تعادل | مرضيه احقاقي| 

بازار خودرو از س�ال پيش تاكنون روند رو به رشد 
قيمتي قابل مالحظه اي را پشت سر گذاشته است. 
باوجود تمهي�دات متفاوتي كه ب�راي كنترل اين 
بازار انديش�يده ش�ده؛ همچنان اين سوال مطرح 
است كه چرا قيمت خودرو كاهش نمي يابد؟ در اين 
ميان عده اي از كارشناسان، اين روند صعودي را به 
كارشكني  واسطه ها نسبت مي دهند و اعتقاد دارند 
دخالت هاي اشتباه دولت نيز به اين موضوع دامن 
زده اس�ت. عده اي ديگر نيز با اش�اره به تحريم ها 
و چندبرابر ش�دن قيمت م�واد اوليه اين رش�د را 
طبيعي مي دانند. البته همگان بر س�ر اين موضوع 
توافق دارن�د كه بايد با اتخاذ تصميمات درس�ت، 
دست واسطه ها را از اين بازار قطع كرد و مانع رشد 
قيمت به صورت التهابي ش�د. بر همين اساس نيز 
اعمال ماليات بر عايدي س�رمايه به عنوان يكي از 
راهكارهاي اساسي در كنترل قيمت ها مطرح است. 

در ماه هاي پاياني سال گذش��ته، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت طي اطالعيه اي اعالم كرد از بهمن ماه سال 1397، 
خودروهاي پرتيراژ با فرمول 5 درصد كمتر از قيمت حاشيه 
بازار به فروش خواهند رسيد. اين تصميم با هدف كاهش 
قيمت و حذف واس��طه گري از اين بازار انجام شد. انتظار 
مي رفت با اجراي طرح ياد ش��ده، قيمت خ��ودرو در بازار 
كاهش يابد و به روند نزولي قيمت محصوالت در كارخانه 

منتهي شود.
موافقان اين طرح معتقد بودند اين اقدام يك مرتبه در دهه 
هفتاد انجام شد تا 10 س��ال ادامه يافت و با نتايج مثبتي 
همراه بود. در آن زمان با ف��روش خودرو مطابق با فرمول 
5 درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار توسط خودروسازان، 
شاهد آن بوديم كه واسطه ها از بازار حذف شدند. تا جايي كه 
حتي در مواردي قيمت در بازار از قيمت كارخانه نيز كمتر 
شد. بنابراين در شرايط كنوني كه بازار خودرو ملتهب تر از 
گذشته است نيز مي توان به نتايج مثبت اجراي اين طرح 

اميدوار بود. 
درواقع بايد اذعان كرد كه اين فرمول قرار بود به نسخه نجات 
خودروسازي كشور بدل شود؛ اما اكنون با گذشت نزديك 
به يك سال، نه تنها نتيجه مثبتي مشاهده نشده است؛ بلكه 
قيمت ها رشد قابل مالحظه اي را تجربه كرده اند. حال اين 
سوال مطرح مي ش��ود كه دليل افزايش قيمت ها در بازار 

كجاست و اين روند تا چه زماني ادامه مي يابد؟
بررس��ي روند قيمت ها از سال گذشته تاكنون حكايت از 

آن دارد كه قيمت پرايد 111 از پارس��ال تاكنون رشد 42 
درصدي را پشت سرگذاشته و به 54 ميليون تومان رسيده 
است. پرايد 131 نيز با رشد حدود 42 درصدي نسبت به 
سال گذشته، امروز با قيمت 49.5 ميليون تومان به فروش 
رفت. پرايد 151 نيز با قيمت 56.5 ميليون تومان معامله 
شد كه نشان  از افزايش رشد بيش از 62 درصدي قيمت اين 

خودرو در مقايسه با سال گذشته دارد.
تيبا نيز از اين قافله رشد سريع عقب نماند؛ تا جايي كه قيمت 
تيبا صندوق دار نيز ب��ا افزايش بيش از 44 درصدي به 59 
ميليون تومان رسيد. تيبا 2 نيز در تاريخ نهم دي ماه سال 
جاري با قيمت 66 ميليون تومان معامله شد، يعني رشد 
قيمت 48 درصدي را نسبت به زمان مشابه سال 97 تجربه 
كرده اس��ت. قيمت پ ژوپارس نيز از پارسال تاكنون از 70 
ميليون تومان به 105 ميليون تومان افزايش يافته كه رشد 
50 درصدي را نشان مي دهد. اين رشد براي دناي معمولي 
برابر 39 درصد و براي دناپالس 62 درصد عنوان شده است. 
گفتني است رشد براي خودروهاي مونتاژي نيز قابل توجه 
بود. تا جايي كه سراتو سايپا با افزايش 62 درصدي قيمت 
نسبت به سال گذشته و چنين روزي، با قيمت 325 ميليون 
تومان عرضه شد. چانگان نيز با افزايش 57 درصدي قيمت، 
205 ميليون تومان معامله ش��د. درواقع مي توان اينطور 
نتيجه گرفت كه تقريبا اغلب خودروها از پارسال تاكنون با 
رشد قيمت حدود 50 درصدي مواجه بوده اند كه رقم بسيار 

قابل مالحظه اي به نظر مي رسد.
مخالفان طرح ياد شده اين سوال را مطرح مي كنند كه آيا 
شرايط كشور در حال حاضر قابليت مقايسه با دهه 70 را 
دارد كه بتوان بر مبناي اين مقايسه راه حلي مشابه اتخاذ 
كرد و به نتيجه مثبت رسيد. به عنوان نمونه الزمه جواب 
دادن طرح ياد شده، اين است كه عرضه نيز متناسب با نياز 
بازار افزايش يابد. درحالي كه طي يكسال اخير، روند عرضه 
خودرو از سوي توليدكنندگان داخلي به بازار سرعت نگرفته 
است. درنتيجه با افزايش تقاضا شاهد رشد قيمت از كارخانه 

و روند صعودي شيب قيمت ها بوديم.
به عالوه آنكه بايد تاكيد كرد طي يك سال اخير تحريم هاي 
بين المللي عليه ايران به صورت روزافزون افزايش يافته اند. 
در ش��رايط كنوني حتي شركت هاي معتبر چيني كه در 
گذشته درمقام متحدان اصلي ايران و همكاران قدرتمند 
صنعتي كش��ور، فعاليت مي كردند، از ب��ازار ايران خارج 
شده اند. درچنين ش��رايطي عمال صنايع خودروسازي با 
مشكالت روزافزوني مواجه هستند. ناتواني در تامين مواد 
اوليه، قطعات و تجهيزات، كار را براي خودروسازان دشوار 
كرده است. درچنين شرايطي خودروسازان كشور با زيان 

انباش��ته قابل توجهي مواجه شده اند؛ همين موضوع نيز 
زمينه كاهش توليد را بيش از پيش تشديد كرده و به عامل 

ديگري براي كاهش قيمت ها مبدل شده است
در همين حال، برخي ديگر از كارشناسان و فعاالن اين حوزه 
نيز اعتقاد دارند، طرح مورد بحث تاكنون اجرايي نشده كه 
بخواهيم نتايج آن را بررسي كنيم. محمدرضا نجفي منش 
رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان 
كشور يكي از همين افراد است كه در گفت وگو با »ايرنا« 
دليل عدم موفقيت اين طرح را عمل نكردن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به وعده هايش عنوان كرده است. رييس 
انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان كشور 
اعتقاد دارد عمال خودروها با فرمول 5 درصد كمتر از قيمت 
حاشيه بازار توسط خودروسازان عرضه نشده اند تا شاهد 
اثرگذاري آن باشيم. اين فعال صنعتي، افزايش 6 برابري 
آلومينيوم، 5 برابري فوالد، 4 برابري محصوالت پتروشيمي 
و 2.5 برابري دستمزدها را دليل اصلي رشد قيمت خودرو 
مي داند و اعتقاد دارد اگر دولت از قيمت گذاري دستوري 

خودداري كند، بازار خودرو تنظيم خواهد شد.در شرايط 
كنوني راه حل هاي ديگري نيز با اميد رفع معضالت ياد شده 
و روند رو به اوج قيمت ها در بازار خودرو ارايه شده اند. اعمال 
ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي 
در كنترل قيمت ها مطرح شده است. چراكه انتظار مي رود 
اين اقدام درآمد فعاليت هاي كاذبي چون واسطه گري را 
كاهش دهد و به خروج دالالن و واس��طه ها از بازار خودرو 
منجر شود. درواقع اين طرح به اصالح ساختار تقاضا در بازار 
خودرو منجر خواهد شد. درنتيجه نوسانات سودجويانه و 
هيجاني در اثر افزاي��ش ناگهاني تقاضا به حداقل كاهش 

خواهد يافت.
البته ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه اين اقدام همچون 
شمش��يري دولبه عم��ل مي كند و مي توان��د به كاهش 
سرمايه گذاري اقتصادي در كش��ور نيز منجر شود. رضا 
آرياراد يكي از كارشناسان اقتصادي است كه از اين موضوع 
با عنوان راهكار اصلي كاهش قيمت خودرو و مهر پاياني 
بر روند افزايشي قيمت هاي كاذب در بازار خودرو نام برده 

است. آريا راد در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا، تصويب و اعمال 
ماليات بر عايدي سرمايه را به عنوان بهترين راهكار كنترل 
قيمت بازارها و كاهش موثر انگيزه داللي و درآمدهاي كاذب 

ناشي از فعاليت سودجويان دانست.
 وي در همي��ن گفت وگ��و تاكيد كرد: اعم��ال ماليات بر 
سرمايه در 187 كشور دنيا انجام شده و نتايج مثبتي را به 
دنبال داشته است. بنابراين اين احتمال وجود دارد كه با 
اجراي طرح ياد شده نرخ بازدهي در سرمايه گذاري هاي 
واسطه اي و داللي كاهش يافته و با كشش و ميل پس اندازها 
و سرمايه گذاري ها به سمت كسب و كارهاي مولد، چرخه 

توليد و صنعت بدين وسيله فعال تر شود.
با توجه به تمام موارد ياد شده انتظار مي رود تصميم گيران 
امر، يك بار براي هميش��ه با در نظر گرفتن بررس��ي هاي 
كارشناسي و مدنظر قرار دادن تمامي جوانب، تصميمي 
صحيح براي بازگرداندن آرامش به بازار خودرو، اتخاذ كنند. 
تصميمي كه از يكسو حمايت مصرف كنندگان را به همراه 
داشته باشد و از سوي ديگر نيز به ضرر توليدكننده نباشد.

رييساتحاديهفروشندگانميوهوسبزي:درهمايشفرصتهايتوسعهروابطاقتصاديايرانواتحاديهاوراسيااعالمشد

گوجهفرنگيبه۹۰۰۰تومانرسيدتسهيالتگمركبرايحمايتازصادراتبهاوراسيا
همايش آش��نايي با فرصت ها و الزامات توسعه روابط 
اقتصادي ايران با كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراس��يا 
توس��ط اتاق س��اري برگزار ش��د. مديركل اروپايي و 
امريكايي سازمان توسعه تجارت ايران در اين همايش 
از هدف گذاري صادرات دو ميليارد دالري در تجارت با 

اتحاديه اوراسيا خبر داد.
رييس اتاق ساري با بيان اينكه هركجا دولت به بخش 
خصوصي توجه كرد در صادرات موفق بوديم گفت: بايد 
براي نقش آفريني بيشتر بخش خصوصي برنامه ريزي 
داشته باش��يم. عبداله مهاجر دارابي، در اين همايش 
تصريح كرد: بخش خصوصي در تالش است تا صادرات 
داشته باشد زيرا ظرفيت مازندران فرا استاني است و اگر 
ش��رايط مهيا شود با همت بخش خصوصي و حمايت 
دولت روند صادرات افزايش چشمگيري خواهد يافت.

او افزود: بخش خصوصي براي صادرات آمادگي دارد و 
بايد همه ش��رايط را براي اين طرح مهيا كنيم و بايد از 

تجربه ديگران بهره گيريم.
مهاج��ر گفت: اوراس��يا ظرفيت بااليي براي توس��عه 
صادرات دارد و 20 ميليون نفر جمعيت و هزار ميليارد 
دالر ب��ازار اقتصادي دارد و اكنون ايران در اين بازار زير 
يك درصد نقش دارد.رييس اتاق ساري افزود: مي توانيم 
با بهره گيري از فرصت ها صادرات خوبي را به كشورهاي 
حوزه اوراسيا داشته باشيم و براي رسيدن به اين هدف 
باي��د موانع فراروي را حل كنيم.او خواس��تار حمايت 
دس��تگاه هاي دولتي از بخش خصوصي براي توسعه 
صادرات به كش��ورهاي عضو اوراسيا شد و گفت: چند 
سالي براي عضويت كش��ور به اتحاديه اوراسيا منتظر 
بوديم و اكنون به اين هدف رسيديم.به گفته مهاجر، با 
الحاق به اوراسيا براي تعدادي از اقالم تعرفه ها كاهش 
يافته است و مي توان از اين فرصت براي توسعه صادرات 
بهره گرفت. مديركل دفت��ر همكاري هاي بين الملل 

گمرك ايران نيز در اين همايش با اشاره به تسهيالت 
گمرك براي توس��عه صادرات به كش��ورهاي اوراسيا 
گفت: در حال حاضر تبادالت الكترونيكي گمركي با 
اين كشورها داريم.حسن كاخكي اظهار كرد: در قانون 
فصل هاي مختلفي همانند همكاري هاي گمركي در 
اتحاديه اوراسيا وجود دارد و اين اتحاديه پتانسيل هاي 
خوب��ي براي تج��ارت دارد و بي��ش از 93 ميليون نفر 

جمعيت فعال دارد.
او افزود: برخي كش��ورها مانند هند و سنگاپور در اين 
اتحاديه عضويت دارند و اي��ن اتحاديه در توليد برق و 
گاز رتبه هاي برتر را دارد و فرصت هاي سرمايه گذاري 

رقابت پذيري كاالها را فراهم كند.
او به فرصت هاي سياسي و اقتصادي اوراسيا اشاره كرد 
و گفت: دستگاه ها دو وظيفه اساسي مانند كدگذاري 
تعرفه و ارزش كاال دارند و اكنون ما تعرفه هشت رقمي 

و اوراسيا تعرفه 10 رقمي را اعمال مي كند.
كاخكي به پروتكل با اتحاديه اوراس��يا براي ارتباطات 
الكترونيكي و فني اش��اره ك��رد و گفت: همچنين در 
ارزش گذاري كاالها قرار ش��د بازنگري در اين بخش 
صورت گيرد. او به تس��هيالت گمرك اي��ران براي به 
صادركنندگان كاال به كش��ورهاي اتحاديه اوراس��يا 
اش��اره كرد گفت: قرار شد تسهيالتي را گمرك نظير 
استفاده از مجوزهاي سازمان هاي هم جوار ارايه دهد و 
در سال قبل نيز نشستي به اتحاديه اوراسيا براي تبادل 
الكترونيكي داشتيم.كاخكي يادآور شد: دستورالعمل 
اجراي نحوه موافقت نامه را ب��ه واحدها ابالغ كرديم و 
با تمام كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا قبل از الحاق 
موافقت نام��ه تبادالت الكترونيك��ي در امور گمركي 
داش��تيم و اين سبب مي شود كه به صورت مستقيم با 
كش��ورها مكاتبه كنيم. به گفته او، تمام استعالم هاي 
ساالنه و مكاتبات گمركي با كشورها به صورت مستقيم 

انجام مي شود.مديركل دفتر همكاري هاي بين الملل 
گمرك ايران افزود: زيرسامانه اختصاصي براي ذي نفعان 
اوراس��يا، موافقت با حمل يكس��ره، هماهنگي براي 
نمونه برداري كاال و پذيرش اسناد، ترخيص درصدي 
اقالم ساالنه، موافقت با ترخيص نسيه از ديگر اقدامات 
براي حمايت از صادرات اوراس��يا است.كاخكي افزود: 
پس از الحاق به اوراسيا، مجموع صادرات ما به اوراسيا 
بيش از 185 ميليون دالر بوده كه 42 ميليون دالر كاال 
شامل 22 درصد مش��مول صادرات تعرفه ترجيحي 
شده است. او واردات از اوراسيا را بيش از 283 ميليون 
دالر دارد كه 86 درصد واردات مشمول تعرفه ترجيحي 
شده است و بايد بيشتر نسبت به صادرات اقدام كنيم.

بهروز الفت، مديركل اروپايي و امريكايي سازمان توسعه 
تجارت ايران نيز در اين همايش گفت: ميزان صادرات 
هدف گذاري شده براي اوراسيا دو ميليارد دالر است و 
برنامه هاي زيادي در مركز براي رسيدن به اين هدف 
طراحي و پيش بيني شده است. او ادامه داد: در مازندران 
با توجه به پتانس��يل هايي كه براي صادرات به اوراسيا 
وجود دارد الزم است تا دفتر و مركز براي توسعه تجارت 

با اوراسيا در استان راه اندازي شود.
الفت يادآور شد: مي توان پيشنهاد داد كه محصوالت 
كشاورزي را از بازگش��ت ارز معاف كنند و تعرفه هاي 
بخش كشاورزي تقريبًا صفر ش��ده است و روسيه به 
عنوان بزرگ تري��ن و قوي ترين كش��ور اقتصادي در 
اوراسيا است و مازندران مي تواند به اين دو بازار توجه و 
تمركز كند.او گفت: سازمان توسعه و تجارت مسووليت 
كارگروه مشترك با اوراسيا را دارد و موضوعات في مابين 
را طرح و بررسي مي كند. الفت با بيان اينكه مذاكرات 
تجارت آزاد از سال آينده آغاز مي شود گفت: براي انجام 
مذاكرات و ميدان عمل نياز داريم كه اطالعات قوي از 

بازار تجاري با اوراسيا داشته باشيم.

رييس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و س��بزي از قيمت 
9000 توماني هر كيلو گوجه فرنگي در خرده فروشي ها 
خبر داد. اسداهلل كارگر رييس اتحاديه فروشندگان ميوه 
و سبزي، با بيان اينكه گوجه فرنگي يكي از محصوالت سه 
نرخي است و بسته به اينكه مغازه دار از چه نوع گوجه اي 
خريداري مي كند قيمت آن متغير اس��ت، اظهار كرد: 
براساس كشف قيمت در ميدان مركزي تره بار تا 11 دي 
ماه، گوجه فرنگي بوته اي 4000 تا 7000 تومان و انباري 

2500 تا 4000 تومان است. 
به گزارش ايسنا، وي اضافه كرد: همچنين گوجه فرنگي 
درجه 1 در خرده فروشي ها كيلويي 9 هزار تومان، درجه 
2 كيلويي 7 هزار تومان، درجه 3 كيلويي 5500 تومان 
به فروش مي رس��د. به گفته وي، مغازه داران مي توانند 
با اعمال س��ود 35 درصدي پس از خريد محصوالت از 
ميادين ميوه و تره بار، آنها را به فروش برسانند، اما اكثرا 
تا سقف اين سود اعمال نشده و معموال با سود 20 تا 25 
درصد اين سود محاسبه مي شود. اين اظهارات در حالي 
است كه بررسي ميداني خبرنگار ايسنا نشان مي دهد كه 

قيمت گوجه فرنگي در سطح خرده فروشي ها در مركز 
ش��هر تهران به طور ميانگين 9000 تا 10 هزار تومان 
است. رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي در ادامه 
و در پاس��خ به اينكه علت افزايش قيم��ت پياز قرمز در 
هفته هاي اخير چيست؟ گفت: افزايش يا كاهش قيمت 
هر محصولي به ميران عرضه و تقاضا بستگي دارد؛ يعني 
هرچه عرضه كم و تقاضا زياد باشد، قيمت آن محصول به 
تبع افزايش مي يابد. در حال حاضر قيمت پياز قرمز درجه 
يك در خرده فروشي ها، كيلويي 7800 تومان، درجه 2 
كيلويي 6600 تومان و درجه 3 نيز كيلويي4600 تومان 
است. وي همچنين در بخش ديگري از صبحت هايش 
به افزايش قيمت موز در هفته هاي اخير نيز اشاره كرد 
و گفت: در كشور كمبود موز نداريم و موزها در انبار دپو 
شده اند، اما وقتي كمتر به بازار عرضه مي شوند طبيعتا 
قيمت آن هم افزايش مي يابد. به گفته رييس اتحاديه 
فروشندگان ميوه و سبزي، در حال حاضر موز با افزايش 
قيمتي 1500 تا 2000توماني مواجه است و قيمت اين 
محصول از 11 هزار تومان به 13 هزارتومان رسيده است.

درنشستكميسيونكشاورزياتاقايرانمطرحشد

راهحلتجاريسازيمحصوالتكشاورزي
كارگ��روه ملي كش��اورزي تجاري كه مدتي اس��ت با 
هماهنگي بين چند نهاد دولتي به وج��ود آمده، قرار 
است نشس��ت هاي مستمري با كميسيون كشاورزي 
اتاق ايران داشته باشد و با كمك بخش خصوصي شرايط 

تجاري سازي محصوالت كشاورزي را فراهم كند.
اعضاي كميسيون كشاورزي اتاق ايران ميزبان اعضاي 
كارگروه ملي كشاورزي تجاري بودند. اين اولين نشستي 
بود كه اعضاي كارگروه به دعوت كميسيون كشاورزي به 
اتاق ايران آمده بودند و قرار شد از اين پس نشست هاي 

مستمري داشته باشند.
محمد خالدي، رييس كارگروه ملي كشاورزي تجاري، 
هدف از ايجاد اين كارگروه را اس��تفاده از ظرفيت هاي 
موجود و گس��ترش رويكرد تجاري سازي محصوالت 
كشاورزي در سطح بين المللي عنوان و تصريح كرد: در 

اين حوزه خألها و نواقصي وجود دارد كه بايد با هم افزايي 
بي��ن دولت و بخش خصوصي در راس��تاي حذف آنها 
گام برداريم. در اين راستا استفاده از فناوري هاي نو نيز به 
جد مورد توجه قرار دارد.وي كم شدن دخالت هاي دولت 
در امور اجرايي و توليد و تمركز آن بر سياست گذاري هاي 
كالن اين حوزه را به عنوان رويكرد كارگروه معرفي كرد 
و گفت: در ق��دم اول فرهنگ س��ازي و ارايه دوره هاي 
آموزشي براي تغيير نگاه ها را در اولويت برنامه ها قرار 
دادي��م و از اين ب��ه بعد با هم��كاري بخش خصوصي 
اميدواري��م در اين رابطه قدم ه��اي موثرتري برداريم.

رييس كارگروه ملي كشاورزي تجاري، از جدايي و نبود 
ارتباط موثر بين توليد و تجارت به عنوان نقصي مهم در 
حوزه كشاورزي ياد كرد و توجه به توليد دانش و استفاده 
از آن در روند توليد محصوالت كش��اورزي با بهره وري 

بيشتر را رويكرد اصلي اين كارگروه دانست.در ادامه اين 
نشست عليرضا كردلو دبير كارگروه، نگاهي به مجموعه 
اقدامات و نتايجي كه اين كارگروه تا به امروز به دست 
آورده، داشت. بر اساس اظهارات او با تالش هاي كارگروه، 
سه ابالغيه در حوزه كشاورزي قراردادي، خدمات توسعه 
كسب وكار و مشاركت عمومي- خصوصي صادر شده 
است كه توانسته اند بخشي از مشكالت مربوط به اين 
حوزه را برطرف كنند.وي يكي ديگر از دس��تاوردهاي 
اين كارگروه را اصالح نگاه س��ازمان برنامه و بودجه به 
معرفي پروژه هاي بخش كش��اورزي در قالب تبصره 

19 عنوان كرد.
علي ش��ريعتي مقدم، رييس كميس��يون كشاورزي 
اتاق ايران از وجود محصوالت بس��يار متنوع در كشور 
كه ظرفيت تجاري س��ازي دارند، سخن گفت و با نگاه 

انتقادي به غفلت هايي كه تاكنون شده است، خواستار 
توجه جدي بخش خصوصي به اين مساله شد چرا كه به 
باور او اگر قرار باشد در اين حوزه اتفاقي بيفتد با همت و 
تالش بخش خصوصي خواهد بود و دولت توانايي چنين 
كاري را ندارد. همانطور كه در طول اين سال ها نتوانسته 
براي تجاري سازي محصوالت كشاورزي قدمي بردارد.

اين فعال اقتصادي پيوند و تعامل بين توليدكنندگان 
و صادركنندگان را راه حل اين مشكل دانست و يادآور 
شد: اين دو گروه اگر در كنار هم باشند و ساختار دقيقي 
را تعريف كنند مي توانند به حضور پررنگ محصوالت 

ايراني در بازارهاي بين المللي كمك كنند.
رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق ايران در ادامه از 
بي توجهي نسبت به معرفي مزيت هاي كشور در سطح 
جهاني انتقاد كرد و گفت: در اين سال ها نتوانستيم خود 
را به درس��تي معرفي كنيم و امروز آشنايي و شناخت 
م��ردم دنيا از م��ا و توانمندي هايي ك��ه داريم، ناچيز 
است. بنابراين براي موفقيت در فرآيند تجاري سازي 
محصوالت كشاورزي الزم است به شيوه هاي مختلف 

مزيت هاي خود را دقيق و كامل معرفي كنيم.

اين عض��و هيات نمايندگان اتاق اي��ران وجود قوانين 
حمايتي در حوزه كشاورزي و استفاده از شتاب دهنده ها 
و فناوري هاي نو در حوزه كش��اورزي را نيز مورد توجه 
قرار داد و افزود: كميسيون كشاورزي در مورد بودجه 
نيز پيش��نهادهاي خود را تدوين و اراي��ه كرد؛ در اين 
مورد رويكرد ما حمايت از صادرات محصوالت، توجه 
به زنجيره ارزش و تشكيل صندوق هاي تخصصي بوده 
است.شريعتي مقدم توجه به ظرفيت اتاق هاي بين الملل 
براي شناسايي دقيق بازارهاي هدف را يكي از برنامه هاي 
كميسيون برشمرد و تأكيد كرد: تا زماني كه بازار هدف 
را آناليز نكرده و س��اليق آن را نشناس��يم، نمي توانيم 
در تجاري سازي محصوالت موفق عمل كنيم.وي در 
ادامه ايجاد جذابيت در بخش كشاورزي و سوق دادن 
سرمايه هاي انساني با دانش به اين حوزه را اقدامي مهم 
و ضروري دانس��ت و گفت: در حال حاضر توليد دانش 
در بخش كشاورزي بسيار محدود بوده و از آنچه توليد 
مي شود نيز استفاده بهينه نمي شود. بنابراين بايد در 
تغيير نگاه ها به حوزه كش��اورزي و ايجاد انگيزه براي 

سرمايه گذاري در آن برنامه ريزي كنيم.

 Tue. Dec31. 2019  سه شنبه 10  دي 1398   4  جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1562 

كيفيت نتيجه طرح ريزي 
درست اقدامات است

امير حيدري|
 دبير انجمن مديريت كيفيت ايران|

كيفيت در بيان ساده حسن انجام كار است و پايه و 
اساس آن رهبري است و نيازمند هماهنگي اجزاي 
مختلف اجرايي و هم راستايي اين راه ها است. براي 
توصيف جايگاه ايران در بحث كيفيت، بايد بگويم در 
كشورهاي پيشرفته دنيا كيفيت متولي و باني دارد و 
جايگاه آن تعريف شده است، ولي در كشور ما اينگونه 
نيست. سازمان ملي استاندارد ايران مسوول نظارت 
براس��تاندارد را دارد و حداقل هاي نظارت را رعايت 
مي كند. اما موفقيت در دنيا و همچنين در صادرات 
مستلزم رعايت باالترين حد كيفيت است. راهبرد ملي 
كيفيت برفرهنگ و آموزش تاكيد دارد، بخش ديگري 
كه در راهبرد ملي كيفيت اهميت بااليي دارد پايش 
است. اين در حالي است كه پايش كيفيت كشور در 
بخش هاي مختلف صنعت مثل ساختمان، خودرو، 
صنايع غذايي و.. بسيار ضعيف بوده و متولي واحدي 
ندارد.از طرفي وجود سيس��تم هاي گزارش دهي به 
مردم مهم اس��ت زيرا نبايد كيفيت را از مردم پنهان 
كنيم و بايد فرهنگ طلب كردن كيفيت در مردم ايجاد 
شود. در دنياي فضاي قانون گذاري و برخورد با عدم 
كيفيت جدي است و شركت ها خودشان براي رعايت 
كيفيت پيش قدم مي شوند، اما در ايران اينطور نيست.

سازمان هاي ما به دليل نداشتن نقشه و نبود متولي 
مشخص كيفيت دچار نمايش هاي كيفيت شده اند. 
كيفيت هم براي مصرف كاال در داخل كش��ور و هم 
براي صادرات اهمي��ت دارد. درحالي كه بنگاه هاي 
ما به اصل كيفيت كمتر اهميت مي دهند و به لوح ها 
وقاب ها توجه بيشتري دارند. اين درحالي است كه بايد 
به مردم آموزش داد و كيفيت را فرهنگ سازي كرد.

به عقيده من »اعتماد ضربه خورده است«. اعتماد در 
سازمان بين رييس و مرئوس و اعتماد بين توليدكننده 
و مصرف كننده و همچني��ن بين توليد كنندگان و 
سازمان هاي نظارتي. در واقع كيفيت نتيجه اقدامات 
به درستي طرح ريزي شده است. بايد نيازها را شناخت، 
برنامه ريزي كرد، متولي را تعيين كرد، درست اجراو 
دايم پايش كرد و اگر در هر بخش��ي مش��كل وجود 
دارد اصالحات الزم را را انجام داد. ما در همسو كردن 
اقدامات و اهداف مشكل داريم و كيفيت مقوله اي است 
كه در نظم و همسويي نتيجه مي دهد. كيفيت نتيجه 

بستري است كه از همه ابعاد هماهنگ شده باشد.
براي رعايت كيفيت نگاه بخشي و منطقه اي بايد به 
نگاه ملي تبديل شود بايد متولي كيفيت و نقشه راه 
تعيين ش��ود.ما به جاي اينكه خود را با كشورهاي 
منطقه مقايسه كنيم و زمان را از دست دهيم بايد با 
تعيين موضوعات راهبري و اخذ تصميمات درست، 

در كمترين زمان دست به اقدام بزنيم.

 دو اقدام الزم 
براي توسعه صادرات

يك فعال اقتصادي با اشاره به اينكه نخستين قدم 
در توسعه صادرات حل روابط بانكي با دنياست، 
گفت: صندوق ضمانت صادرات، همه ريسك هاي 
صادركننده را در شرايط فعلي پوشش نمي دهد.

فرهاد احتشام در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، 
در خصوص توسعه صادرات و اقدامات دولت براي 
افزايش صادرات غيرنفتي اظهار داشت: نخستين 
اقدام براي توس��عه صادرات در ش��رايط فعلي، 
مشكالت بانكي و ارتباط با دنياست، زيرا تا وقتي 
كه تاجر در نقل و انتقال پول مشكل داشته باشد، 

تجارت به سختي انجام مي شود.
وي دومين اقدام در توسعه تجارت را حمايت از 
صادركننده دانست و گفت: حمايت از صادركننده 
نبايد در قالب ش��عار و حرف باش��د بلكه بايد در 
عمل نيز اقدامات دولت با توجه به شرايط تحريم 
و تهديد تغيير كند. درس��ت اس��ت كه صندوق 
ضمانت صادرات ريسك هاي صادركنندگان را 
پوشش مي دهد، ولي مشكل اصلي صادركنندگان 
نقل و انتقال پول است و به همين دليل به حمايتي 

بيش از حمايت صندوق نياز دارند.
اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد : در شرايط 
فعلي صادركنندگان با ريسك هاي زيادي روبرو 
هس��تند و براي اينكه جرئت و جسارت الزم را 
به دست بياورند به حمايت بيشتري در تجارت 
نياز دارن��د. در حال حاضر ريس��ك هاي بازار 
غيرقابل پيش بيني است و بايد قوانين حمايتي 
بر اساس شرايط تحريم و تهديد فعلي تنظيم و 
به اقتضاي حال بازار باشد تا صادركننده در بازار 
باثبات قدم بردارد. احتشام ادامه داد: برگشت 
ارز حاصل از صادرات و تعهدات ارزي كه براي 
صادركنندگان در نظر گرفته شده نيز ايراداتي 
دارد و صادركننده عماًل قادر به انجام آن نيست 
و بايد روش هاي متنوع تري براي بازگشت ارز 
صادرات در نظر گرفته ش��ود. وقتي تنها چند 
روش را براي بازگش��ت ارز اع��الم مي كنند، با 
توجه به ش��رايط فعلي تجار با مش��كل روبرو 

مي شوند.
وي با تأكيد بر اينكه مساله مهم در بازگشت ارز 
صادرات، ورود به چرخه اقتصاد اس��ت، گفت: بر 
همين اساس بايد به تاجر اين اجازه را بدهند كه با 
توجه به سختي هايي كه براي صادرات مي كشد، 
به هر روش��ي كه مي تواند ارز خ��ود را به چرخه 
اقتصاد تزريق كند، نه اينكه الزام به استفاده از چند 

روش خاص داشته باشد.
اي��ن فعال اقتصادي در پاي��ان تصريح كرد: بايد 
قوانين صادراتي به نفع صادركننده و بر اس��اس 
بازار هدف تغيير كند و اسناد صادركننده را براي 
بازگشت ارز به هر روشي كه امكان دارد بپذيرند، 
تا مشكالت پيش روي صادركننده كم شود و به 

حمايت دولت اطمينان داشته باشد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

رييس جمهور در جمع فعاالن صنعت پتروشيمي خطاب به منتقدان عنوان كرد  

وعده هاي دولت در زمان صلح بود، امروز در دوران جنگيم
گروه انرژي|

حض�ور رييس جمه�ور در مراس�م روز صنعت 
پتروشيمي، فرصتي فراهم كرد تا حسن روحاني 
در ميان جمع�ي از اعضاي اقتص�ادي كابينه و 
فع�االن اقتصادي و صنعتي، ب�ه برخي گاليه ها 
و انتقادات�ي كه مدت هاس�ت متوج�ه دولتش 
است پاس�خ دهد. او از ش�رايط خاص كشور در 
سال گذش�ته و س�ال جاري گفت و ايران را در 
ش�رايط جنگ اقتصادي خواند؛ ش�رايطي كه 
به اعتقاد روحاني دلي�ل عدم تحقق وعده هاي 
دولتش اس�ت. رييس جمهور ب�ا گاليه از برخي 
خرده فرمايش ها درباره وعده هاي دولت، تاكيد 
كرد؛ در همه دنيا، جنگ شرايط ويژه خود را دارد. 
در اين مراسم وزير نفت و رييس كل بانك مركزي 
نيز به حمايت از پتروشيمي ها برخاسته و آنها را 
در خط مقدم تامين منابع ارزي كشور قرار دادند. 

حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني روز گذشته 
در آيين گراميداش��ت روز صنعت پتروش��يمي ايران 
حاضر و از نمايشگاه تازه ترين توليدات و دستاوردها، 
فناوري ه��اي ن��و و پژوهش ه��اي جدي��د در حوزه 

پتروشيمي بازديد كرد. 
وي در اين مراس��م با تاكيد براينك��ه در حوزه صنعت 
پتروشيمي كشور كارهاي بزرگي صورت گرفته، بيان 
كرد: بسيار خوش��حالم كه امروز در خدمت سرداران 
ب��زرگ اقتصاد اي��ران در بخش صنعت پتروش��يمي 
هس��تيم. امروز در ش��رايط فش��ار و تحريم دشمن، 
صنعتگران ما مسير و راهي را انتخاب كردند كه به خوبي 

توانستند آن راه را ادامه دهند. 
روحاني ب��ا اذعان به اينكه دوران تحريم و فش��ار يك 
روز، دي��ر يا زود ب��راي ملت ايران به س��رخواهد آمد، 
گفت: بدخواهان متوجه ش��دند كه با فشار حداكثري 
نمي توانند ما را وادار به تسليم كنند، آنها مي خواستند 
ما برويم سر ميزي كه هر چه گفتند قبول كنيم اين كار 
نشدني است، ملت ما در سال ۹۷ و ۹۸ مخصوصا از ۱۳ 

آبان به خوبي ايستادگي كردند.
وي با بيان اينكه در اين يك س��ال و چند ماه مي بينيم 
مردم به خوبي ايستادگي كردند، افزود: اين بخش به 
مردم مربوط اس��ت كه تحمل و صبرش��ان باال برود و 
بتوانند در شرايط س��خت زندگي خود را پيش ببرند. 
شرايط جنگ با ش��رايط عادي متفاوت است. برخي 
مي گويند چرا نمي توانيد عين قول هاي خود را عمل 
كنيد ما در ش��رايط صلح اين قول ها را داده بوديم بعد 
وارد جنگ ش��ديم ما هم آن را آغاز نكرديم آنها جنگ 
را آغاز كردند كه قامت اين ملت بزرگ را بش��كنند كه 

شكست خوردند.

   لحن دولت فرق نكرده است
رييس جمه��ور تاكيد كرد: اين خ��رده فرمايش ها با 
دولت است و منطقي نيست كه بگويند در فروردين 
۹۶ با ۹۸ لحن فرق كرده اس��ت. اين شرايط متفاوت 
اس��ت در همه دنيا ش��رايط جنگ ويژه است از سال 
۹۷ شرايط جنگ خاص بود مي خواستند همه دنيا را 
وادار كنند عليه ما باشند يا جنگ را حقوقي كنند همه 
نهادهاي بين المللي عليه ما باشند شكست خوردند. در 
جنگ اقتصادي هم هدفشان حاصل نشده و نخواهد 
ش��د در نيازمندي ضروري نمي گذاريم مردم دچار 
مشكل شوند آمار ما در تابستان نشان داد روند ما رو 

به رشد است.
وي با بيان اينكه وقتي اش��تغال مس��ير خود را طي 
مي كند، يعني توليد در مس��ير اس��ت؛ توليد نباشد 
اشتغال هم نخواهد بود، عنوان كرد: وقتي توانستيم 
تورم ش��ديدي كه پايان پارسال شروع شد را تا حدي 
در بهار مهار كنيم و نگذاريم با آن سرعت حركت كند؛ 
اين به معني ناموفق بودن دشمن بود. امسال شرايط ما 
در خصوص رشد منفي هم متفاوت است و براي سال 
آينده پيش بيني مي كنيم كه رشد ما منفي نباشد. همه 
رهبران بزرگ كشورهاي خارجي به صراحت مي گويند 
كه هم امريكا اشتباه كرد و هم ناموفق بوده و در جلسات 
خصوصي خود آنها هم مي گويند كه محاسباتش��ان 
درست نبوده و فكر مي كردند با فشار، مردم بعد هفت 

تا هشت ماه براي آنها فرش قرمز پهن مي كنند.
وي ادام��ه داد:  مردم ما مي فهمند چه كس��ي بر آنها 
فشار آورده؛  اگر ما آغازگر جنگ بوديم مورد سوال قرار 
مي گرفتيم و مي گفتند چ��را آنچه تعهد كرديد زير پا 
گذاشتيد. در مسير موفقيت اولين عاملي كه ما را موفق 
كرده حضور شجاعانه مردم در صحنه و آگاهي مردم و 
هوشياري مردم در صحنه بوده است. مردم راه خود را 
تشخيص دادند و اين همه ابزاري كه در اختيار آنها است 

نتوانست ملت ما را منحرف كند.

   توليد محصوالت پتروشيمي
 در پايان دو برابر مي شود

حس��ن روحاني در بخ��ش ديگري از اظه��ارات خود 
به وضعيت صنعت پتروش��يمي در كشور پرداخت و 
توضيح داد: صف دوم اين موفقيت س��رداران اقتصاد 
هس��تند؛ يعني آنها فكر كردند درآمد نفت خام ما را 
كاهش دهند درآمد ارزي ما دچار اختالل مي شود. آنها 

روي نفت خام فشار آوردند و از اين طرف براساس آمار 
صنعتگران پتروشيمي در خط مقدم هستند و در ميان 
درآمدهاي صادراتي غيرنفتي پتروشيمي در خط جلو 
است. رييس بانك مركزي اعالم كرد ۲۰ درصد نيازهاي 
ارزي كش��ور را پتروشيمي تامين مي كند و در سامانه 
نيما نيز ۵۰درصد ارز توسط اين صنعت تامين مي شود.

وي اضافه كرد: البته وقتي صنعتي در خط مقدم است و 
بار مسووليت كشور را بر عهده دارد، وظيفه همه ما هم 
حمايت است. همه بايد از آنهايي كه به صحنه آمدند 
و اين افتخ��ار بزرگ را نصيب صنعت كش��ور كردند، 
حمايت كنيم. كلمه جهش ب��ه نظر من اليق حركت 
اين صنعت اس��ت؛ وقتي مي گوييم جه��ش يعني از 
حركت عادي سريع تر حركت مي كند. در جهش دوم 
آمار و ارقامي كه ارايه ش��د يعن��ي تا پايان جهش دوم 
محصوالت پتروشيمي ما ۱۰۰ ميليون تن شده يعني 

دوبرابر مي شود.
رييس جمهور ادامه داد: در آغاز دولت يازدهم اين رقم 
نزديك ۵۰ تن بوده و ما در پايان اين جهش دوم يعني 
در س��ال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ ميليون تن مي رسيم. وقتي 
در يك صنعت مي توانيم در عرض ۸ س��ال به دو برابر 
توليد برس��يم معناي آن جهش است. البته كار ديگر 

آماده سازي براي جهش سوم است.
روحاني با بيان اينكه بايد ش��رايط را براي جهش هاي 
بع��دي آماده كني��م، گفت: يعن��ي در جهش چهارم 
ريل گذاري جهش سوم مشخص شود، امروز معلوم شد 
در جهش سوم خط توسعه و حركت آغاز شده است اما 
تكميلش براي بعد از سال ۱۴۰۰ خواهد بود و توليد ما 

از ۱۰۰ ميليون تن به باال خواهد رسيد.
وي ادامه داد: درآمد ما در جهش اول حدود ۱۷ ميليارد 
دالر است كه با جهش دوم به ۲۵ ميليارد دالر خواهد 
رسيد و به اميد خدا ارزش محصوالت ما در جهش سوم 
به ۳۷ ميليارد دالر خواهد رسيد، اين به معناي آن است 
كه در اين مس��ير و شرايط تحريم موفق بوديم. گاهي 
ما در شرايط آسودگي هستيم و مشكلي وجود دارد اما 
گاهي در شرايط سخت و مشكلي هستيم كه كار ما با 

سختي رو به رو است.
وي تاكيد كرد: يكي از افتخارات ما صنعت پتروشيمي 
است، امروز در منطقه در رده دوم هستيم كه با جهش 
سوم به رتبه اول خواهيم رسيد. وقتي ۲۰ درصد گردش 
مالي ما متكي به صنعت پتروشيمي است وقتي گردش 
نيمايي ما به اين صنعت اس��ت يعني در سطح اقتصاد 
ملي ما اتفاقات خوبي رخ داده و تالش هاي بس��ياري 
صورت گرفته است و بايد بخش عمده ارز صادراتي اين 

صنعت در سامانه نيما قرار گيرد.

   در صادرات محصوالت 
بايد تعرفه هاي ترجيحي داده شود

وي تاكيد كرد: ما مي خواهيم براي فردا و پس فردا هم 
كار كنيم ما دنبال چيدن محصول نيستيم مي خواهيم 
درخت هايي به وجود بيايد آيندگان هم سهم ببرند، 
براي اين كار يك هماهنگي بين دولت و دستگاه هاي 
ديگر الزم است. آقاي مهندس زنگنه را براي رسيدگي 

براي اي��ن كار گذاش��تيم تا موضوع پتروش��يمي را 
هماهنگ كند، همه اختي��ارات را به مهندس زنگنه 
دادي��م كار بزرگي انجام داده اند، البت��ه كه مديران و 

مسووالن با ايشان هماهنگي بسيار داشتند.
روحاني افزود: از همان روزهاي اوليه كه آقاي زنگنه 
مس��وول ش��دند گفتند همه اين صنعت خوب كار 
مي كنند و نگراني كه بعضي در جامعه پخش مي كنند 
نادرست است. صنعت پتروش��يمي پشتوانه نظام و 
ملت اس��ت و براي مردم هم اهميت دارد. مردم عزيز 
مي بينند در جبهه اي كه در برابر بدخواهان و دشمنان 
ايس��تادگي كرده مديران و كارگ��ران و صنعتگران 
ايستادگي كرده اند چه خبرهاي خوبي رخ داده است.

رييس جمهور توضيح داد: نكته بعدي كه بايد روي آن 
تاكيد ش��ود اقدامات پايين دستي به اين معني است 
كه پتروش��يمي خودش در زنجيره  خوراك قرار دارد 
و مي تواند خوراك پتروشيمي ديگري را تامين كند و 
ديده ايم كه مي تواند محصوالت بسته بندي، مواد اوليه 

فرش بافي، كشاورزي و ... را توليد كند.
وي با اشاره به صنايع پتروشيمي پايين دستي گفت: 
گاهي برخي توليدات براي مصرف كننده نيست بلكه 
بايد به پتروشيمي هاي ديگر داده شود و آنها آن را به 

كاالي مصرفي تبديل كنند. 
عليرغم اينكه گفته ش��د ممكن است هزينه و درآمد 
آن خيلي به صرفه نباشد، اما دولت به راحتي مي تواند 
براي تامين هزينه و درآمد كمك تشويقي بگذارد. آقاي 
زنگنه گفتند در زمستان گذشته دست ما در حوزه گاز 
آنقدر باز بود كه ديگر نيازي به كمك نداشتيم؛ اين خبر 

خوبي بود كه در اين جمع داده شد.
روحاني با بيان اينكه موض��وع بعدي مربوط به حوزه 
گمركات بود كه بايد بررسي شود و از مهندس زنگنه 
مي خواهم كه اين مساله را پيگيري و حل كنند، بيان 
كرد: در بحث ماليات ارزش افزوده نيز مشكالتي بود كه 

آن هم بايد در كنار مساله گمركات حل شود.
رييس قوه مجريه موضوع بعدي مطرح ش��ده توسط 
صنعتگران حوزه پتروش��يمي را مربوط به وام ارزي 
و ريالي عنوان كرد و گفت: مش��كالتي وجود داشت 
كه بايد با بانك مركزي و صندوق توس��عه در مورد  آن 
صحبت كنيم؛ اما با توجه به رقمي كه گفته ش��د اگر 
بخواهيم در بازار جهاني رقابت داش��ته باشيم، با اين 
هزينه ممكن نيس��ت. بانك ها بايد بخش بيشتري را 
براي وام هاي ريالي اختص��اص دهند چرا كه نگراني 

بازگشت پولشان را ندارند. 
رييس دولت دوازدهم ب��ا بيان اينكه به غير از بحث 
صنعت، همين كه در اين ش��رايط و ب��ا اين روحيه 
كار مي كني��م افتخار، اميد و غرور مل��ي براي ما به 
جا مي گذارد، اظهار كرد: صدا وس��يما، رس��انه ها و 
روزنامه ه��اي ما بايد روي جهش دوم و س��ومي كه 
انجام شده است، تبليغ كنند چرا كه اميدواري براي 
نسل جوان، مهندسان و دانشجويان ما ايجاد مي كند؛ 
آنها وقت��ي مي بينند در صنعت كش��ور يك جهش 
بزرگ اتفاق افتاده و محصوالت را مي توانند از آنچه 
كه هس��ت به بيش از دو برابر افزايش دهند، يعني 

اينجا محيط كار است. وي گفت: جواناني كه راجع 
به كاتاليزورها تالش كرده بودند يعني شركت هاي 
دانش بنيان ما مي توانند سرمايه گذاري و كار كنند. 
وقتي با مهندس زنگنه به يزد رفتيم خيلي ارزشمند 
بود؛ وقت��ي آقاي زنگنه چيزي را قب��ول مي كند به 
آدم اطمينان مي دهد و هم��ه اينها در وادي نفت و 
پتروشيمي است. خودكفايي در حوزه هاي مختلف 
خيلي ارزش��مند اس��ت. بايد جوانان و شركت هاي 

دانش بنيان را دعوت كنيم.
روحاني در پايان گفت: امروز روز خوبي براي من بود؛ 
هم بازديد در نمايش��گاه و هم همفكري و هماهنگي 
ش��ما و همراهي با دولت خيلي خوب بود. اميدي كه 
ش��ما به آينده داريد و همين كه مي گوييد وام بيشتر 
شود به معناي اميد به آينده است. تالش مي كنيم كه 
راجع به مساله وام و گمركات و مساله تعرفه ترجيحي 
قدم هاي خوبي را برداريم تا شما با روحيه بهتر اين كار 

را انجام دهيد. 

   زنگنه: پتروشيمي ها رانت خوار نيستند
بيژن زنگنه نيز در مراس��م گراميداش��ت روز صنعت 
پتروش��يمي و در جمع فعاالن اين صنعت در س��الن 

اجالس سران سخنراني كرد. 
او در ابت��دا به دفاع از عملكرد خ��ود در حوزه صنعت 
پتروشيمي پرداخت و اينگونه بيان كرد: دولت يازدهم 
تاكن��ون، كار كم نظيري در توس��عه پتروش��يمي و 
جلوگيري از خام فروشي انجام داده كه اين عملكرد در 
جهش دوم پتروشيمي منعكس شده است. ظرفيت 
توليد صنعت پتروشيمي تا سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ ميليون 
تن مي رسد كه نشان دهنده رش��د تقريبا دو برابري 
آن در هش��ت س��ال )دولت هاي يازدهم و دوازدهم( 
خواهد بود؛ درآمد صنعت نيز ب��ه حدود ۲۵ ميليارد 
دالر مي رس��د و به اين ترتيب در بخش ارزش��ي نيز 
رشد بيش از دو برابري را شاهد خواهيم بود، بنابراين 
اصطالح »جهش« شايسته چنين عملكردي است. به 
گفته زنگنه، جهش دوم صنعت پتروشيمي در سال 

۱۴۰۰ به پايان مي رسد و با ريل گذاري مطمئني كه 
دولت دوازدهم براي جهش س��وم پتروشيمي انجام 
داده است، صادرات اين صنعت طي پنج سال پس از 
پايان دولت، مي تواند به ۳۷ ميليارد دالر برسد. جهش 
سوم، كاشتن بذر توليد براي آينده است؛ نه تنها آينده 
صنعت پتروشيمي بلكه آينده اقتصاد غيرنفتي ايران و 

جلوگيري بيشتر از خام فروشي.

   امسال در فصل سرما
گاز پتروشيمي ها قطع نشد

وي با اشاره به تامين مطلوب خوراك براي پتروشيمي ها 
در سال هاي اخير گفت: به بركت توسعه پارس جنوبي 
و ديگ��ر طرح ها و دريافت خوراك بيش��تر از س��وي 
مجتمع هاي پتروشيمي، توليدات اين صنعت افزايش 
يافت و به رغم فش��ار تحريم پتروشيمي ها وضع قابل 

قبولي داشته اند. 
زنگنه به اين نكته هم اش��اره كرد كه امسال در فصل 

سرما، گاز پتروشيمي ها قطع نشد.
وزير نفت توجه به تنوع محصوالت، استفاده بيشتر از 
خوراك مايع و آمايش سرزمين را از جمله موارد مدنظر 
در توس��عه آينده صنعت پتروشيمي برشمرد و افزود: 
در اين صنعت، در حوزه س��اخت داخل و بومي سازي 
فناوري ها و پيوند با دانش��گاه كارهاي بزرگي ش��ده 
از جمله آنكه چند انس��تيتو تاس��يس شده يا در حال 
تاسيس است كه در حوزه فناوري هاي توليد محصوالت 

پتروشيمي فعاليت مي كنند.
زنگنه يكي ديگر از مس��ائل مه��م و نيازمند توجه در 
صنعت پتروش��يمي را بحث تامي��ن مالي عنوان كرد 
و خواس��تار همراهي بيش��تر بانك ها در تامين مالي 
طرح هاي پتروشيمي شد و عنوان كرد: پتروشيمي ها 
سربازان كشورند؛ پتروشيمي ها رانت خوار نيستند و 
بهترين خدمات را ارايه مي دهند و از منافعشان نيز در 
مسير توسعه صنعت اس��تفاده مي كنند. اجازه دهيم 
پتروشيمي ها كارش��ان را انجام دهند، ايجاد شرايط 

باثبات به تحقق اهداف اين صنعت كمك مي كند.
زنگنه در پايان به طرح هاي وزارت نفت كه منحصرا با 
هدف تامين خوراك پتروشيمي ها در دستور كار قرار 
دارد مانند طرح بيدبلن��د، ان جي ال ۳۲۰۰، ان جي ال 
۳۱۰۰، ان ج��ي ال خارك و... نيز اش��اره كرد و گفت: 
با تكمي��ل و راه ان��دازي اين طرح ها، منب��ع خوراك 
قابل توجهي به جز پارس جنوبي براي پتروشيمي ها 

ايجاد و گازهاي مشعل هم جمع آوري خواهد شد.
به گفته وزير نفت، با سرمايه گذاري هاي هلدينگ خليج 
فارس و مارون، تمام گازهاي فلر اس��تان خوزس��تان 
جمع آوري خواهد شد و با ادامه اين روند در مناطقي 
مانند خ��ارك و...، همه گازهاي مش��عل جمع آوري 

خواهد شد.

   همتي: 20 درصد ارز كشور
 توسط پتروشيمي ها تامين مي شود

در بخش ديگ��ري از اين مراس��م، عبدالناصر همتي 
ريي��س كل بانك مركزي نيز به پ��اس خدمات ارزي 
پتروشيمي ها به حمايت از فعاالن اين صنعت برخاست. 
وي با بيان اينكه براي واردات كاالهاي مورد نياز كشور 
۲۹ ميلي��ارد دالر نياز ارزي بود ك��ه رقمي قابل توجه 
است و توانستيم باوجود فشار بي سابقه دشمنان آن را 
تامين كنيم، گفت: پتروشيمي ها ۲۰ درصد اين رقم را 
تامين كردند و در سامانه نيما نيز حدود ۵۳ درصد سهم 

پتروشيمي ها بود.
همتي با بيان اينكه پتروشيمي هاي كشور در سامانه 
نيما پيش��تاز هس��تند، افزود: خوش��بختانه مديران 
پتروشيمي ها در شرايط سخت فشار و تحريم در تامين 
ارز س��امانه نيما كمك هاي بسيار شاياني داشتند و با 
اين روند در آينده مي توانند در گردش تجارت كشور 

تاثيرگذار باشند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه پتروشيمي ها 
به خوبي به تعهدهاي خود عمل كرده اند، به گونه اي كه 
۹۲ درصد تعهد صادراتي خود را تا پايان مردادماه تامين 
كرده اند و اين رقم از نظر بانك مركزي رقمي قابل قبول 
اس��ت، گفت: صنايع پتروشيمي، پيشتازان تامين ارز 

مورد نياز كشور در اين شرايط هستند.
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 چه كنيم از سهميه بنزين 
كم نشود

ايسنا| استفاده از كارت سوخت راه  و روش خود 
را دارد كه اگر به درستي اجرا نشود، ممكن است 
صاحب كارت را دچار خس��ارت كند؛ به همين 
دليل بارها توصيه شده تا شهروندان نسبت به 

استفاده درست اين كارت هوشيار باشند.
ممكن اس��ت براي ش��ما اتفاق افتاده باشد كه 
هنگام س��وخت گيري يك يا دو ليتر از سهميه 
كارت سوخت شما كاسته شود كه علت اين امر 
طبق گفته هاي فاطمه كاهي، سخنگوي شركت 
ملي پخ��ش فراورده هاي نفتي، تنها اس��تفاده 

نادرست از كارت سوخت است.
وي با تاكي��د بر اينكه الزم اس��ت تمام مالكان 
خودرو نسبت به استفاده دقيق از كارت سوخت 
هوشيار باشند، به ايس��نا گفت: ميزان كاهش 
بسته به پيمايشي كه توس��ط دستگاه صورت 
مي گيرد، متفاوت اس��ت اما ممكن است گاهي 
به علت استفاده نادرست از كارت يك يا دو ليتر 

ميزان سهميه كاهش يابد.
وي ب��ا بيان اينكه علت اين مس��اله اين اس��ت 
ك��ه وس��ط عملي��ات س��وخت گيري كارت 
خارج مي ش��ود، اظهار كرد: ب��ه محض اينكه 
س��وخت گيري انج��ام و نازل س��ر جايش قرار 
گرفت، قطع كن نازل فعال مي شود و پيام »لطفا 
كارت خود را  برداريد« روي صفحه مانيتور ظاهر 
مي ش��ود كه اگر فرد در اين زمان كارت خود را 

خارج كند، هيچ مشكلي به وجود نمي آيد.

 امريكا سومين صادركننده 
گاز طبيعي مايع در جهان شد

تس�نيم| صادرات گاز طبيع��ي مايع امريكا 
افزاي��ش ياف��ت و حاال اين كش��ور س��ومين 
صادركننده بزرگ اين محصول در ۲۰۱۹ پس 

از قطر و استراليا است.
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، صادركنندگان 
گاز طبيعي مايع سي ان جي امريكا در حالي وارد 
۲۰۲۰ مي ش��وند كه با ۶۰ درص��د افزايش در 
صادرات اين محصول در ۲۰۱۹، ركورد زده اند 
ولي افزايش نگراني در مورد ضعيف شدن تقاضا 
و رقابت ش��ديد مي تواند مانعي در برابر آنها در 

سال جديد باشد. 
چهار تاسيسات جديد انتقال گاز طبيعي مايع 
در ۲۰۱۹ در امريكا راه اندازي ش��د. اين كشور 
تا ۲۰۲۴ تبديل به بزرگ ترين صادر كننده گاز 

طبيعي مايع در جهان خواهد شد.
ماهي��ت بي ثبات ب��ازار در اوايل س��ال جاري 
ميالدي آش��كار بود، زمس��تان گرم در آس��يا 
تقاضاي س��وخت را كاهش داده و باعث ش��د 
واردكنندگان آسيايي محموله ها را به سمت اروپا 
برگردانند. بنابراين احتماال قيمت گاز طبيعي 

مايع در ۲۰۲۰ كاهش مي يابد.

كشف ۱,۸ ميليارد تن نفت و 
گاز در چين

ايرنا| ش��ركت نفت و گاز طبيعي چين اعالم 
ك��رد: در ادام��ه تالش چين براي اكتش��اف و 
اس��تخراج نفت و گاز، اين كشور يك ميليارد 
و ۸۴۰ ميلي��ون تن ذخاير جدي��د نفت و گاز 
طبيعي در س��ال جاري ميالدي كشف كرده 

است.
»وانگ يي لين« رييس هيات مديره ش��ركت 
نف��ت و گاز طبيعي چين گفت: اين ش��ركت 
همواره براي اكتشاف و استخراج موثر، توسعه 
فناوري جدي��د و ارتقاي كارآيي تالش كرده و 
در سال ۲۰۱۹ هم در اكتشاف نفت و گاز جديد 

به ركورد جديد دست يافته است.
او گفت: در س��ال جاري ميالدي ميدان بزرگ 
نفتي چينگ چنگ ب��ا ذخايري در حدود يك 
ميليارد تن نفت در دشت اوردوس، ميدان گاز 
شيل با ظرفيت يك هزار ميليارد متر مكعب در 
جنوب دشت سي چوان، دو ميدان گاز طبيعي 
با ظرفيت يك هزار متر مكعب در دشت تاريم 
و چند ميدان ديگر نفت و گاز كشف شده است.
اين مقام حوزه انرژي چين اظهار كرد چين در 
سال ۲۰۱۹ حدود ۵ ميليارد يوان به اكتشاف 

ذخاير جديد نفت و گاز اختصاص داده است.

مصرف سي.ان.جي ۳  ميليون متر مكعب افزايش يافت
 آلودگي هوا نه به بنزين و نه كم ش��دن مصرف بنزين 
س��وپر مرتبط اس��ت، همه بنزين توزيعي در كش��ور 

استاندارد است.
به گزارش ايلنا، ش��هرام رضايي با اعالم اينكه تقاضاي 
سي.ان.جي ۳ ميليون متر مكعب افزايش يافته است، 
اظهار داشت: با توجه به افزايش قيمت بنزين تقاضاي 
س��ي.ان.جي ۳ ميليون متر مكع��ب افزايش يافت و 

از ح��دود ۱۹ ميليون متر مكعب ب��ه ۲۲ ميليون متر 
مكعب رسيد.

وي با اش��اره به توس��عه زيرس��اخت ها تصريح كرد: 
دول��ت مصوبه داده ك��ه به يك ميلي��ون و ۴۰۰ هزار 
خودرو وانت بار و تاكس��ي تس��هيالت داده ش��ود كه 
دوگانه س��وز ش��وند، فقط خودروه��اي حمل ونقل 
عمومي از اين سوبس��يد برخوردار مي ش��وند و كارت 

 س��وخت هوشمندشان هم دوگانه س��وز خواهد شد.
وي درباره برخ��ي اظهارنظرها مبني بر كاهش توزيع 
بنزين س��وپر كه نتيجه آن آلودگي بيش��تر هوا بوده، 
توضيح داد: قبل از اين چند ميليون درخواس��ت براي 
بنزين سوپر وجود داشت ، اكنون كمبودي وجود ندارد 
اما چون قيمت ۳۵۰۰ تومان ش��ده و س��هميه بندي 

نيست، اقبال كم شده است.

   رييس جمهور: آنها فكر كردند درآمد نفت خام ما را كاهش دهند درآمد ارزي ما دچار اختالل مي شود. آنها روي نفت خام فشار آوردند و از اين طرف 
براساس آمار صنعتگران پتروشيمي در خط مقدم هستند و در ميان درآمدهاي صادراتي غيرنفتي پتروشيمي در خط جلو است. رييس بانك مركزي 
اعالم كرد ۲۰ درصد نيازهاي ارزي كشور را پتروشيمي تامين مي كند و در سامانه نيما نيز ۵۰ درصد ارز توسط اين صنعت تامين مي شود.  البته وقتي 

صنعتي در خط مقدم است و بار مسووليت كشور را بر عهده دارد، وظيفه همه ما هم حمايت است 
   وزير نفت: جهش دوم صنعت پتروشيمي در سال ۱۴۰۰ به پايان مي رسد و با ريل گذاري مطمئني كه دولت دوازدهم براي جهش سوم پتروشيمي 
انجام داده است، صادرات اين صنعت طي پنج سال پس از پايان دولت، مي تواند به ۳7 ميليارد دالر برسد. جهش سوم، كاشتن بذر توليد براي آينده 

است؛ نه تنها آينده صنعت پتروشيمي بلكه آينده اقتصاد غيرنفتي ايران و جلوگيري بيشتر از خام فروشي

برش



دريچه8ادامه از صفحه اول

وقتي ليبراليسم راهكار مناسب ندارد

بررسي تحوالت ترنس آتالنتيك

چرا جوامع علمي غربي دوباره درباره ماركس بحث مي كنند؟

بحران هاي اقتصادي و ماركسيسم

سياستمداران دو سوي اقيانوس اطلس در برابر پوپوليسم

»كارل مارك��س« يكي از معروف تري��ن و موثرترين 
انديشمندان تاريخ است، اما با اين وجود، در دويستمين 
س��الگرد تولدش، بزرگداش��ت شايس��ته اي در خور 
شخصيت اين فيلسوف آلماني برگزار نشد. حتي نصب 
مجسمه اهدايي چين در زادگاه ماركس نيز به درگيري 
ميان مخالف��ان و موافقان ماركسيس��م انجاميد. اين 
درشرايطي است كه چهار دهه قبل، حدود 25 درصد 
مردم از جهان پيرو ماركسيسم و بيش از ده كشور دنيا، 
نظام سياسي ملهم از نظريات ماركس داشتند. شايد 
نتايج فاجعه بار ماركسيسم در كشورهاي كمونيستي 
باعث شده مردم آنها عالقه چنداني به بزرگداشت اين 
شخصيت نشان ندهند اما اين همه ماجرا نيست. رجوع 
دوباره به ماركس و بررسي نظراتش، در جوامع علمي 
و دانش��گاهي و حتي مردم كش��ورهاي غربي، شدت 

گرفته است.
طي س��ه دهه اخير نظام ليبرال سرمايه داري توانست 
حقانيت خود را هم در تئوري و هم در عمل به رخ نظام 
ماركسيستي كمونيستي بكشد. برهمين اساس برخي از 
تحليلگران، قرن بيستم را »پايان تاريخ« و دهه هاي آتي را 
دهه هاي »راست گرايي« قلمداد مي نمودند. »فرانسيس 
فوكوياما«، ادع��ا نمود؛ »ليبرال دموكراس��ي، ممكن 
است نقطه پايان تكامل ايدئولوژيك بشر و شكل نهايي 
حكومت بشري و »پايان تاريخ« باشد، چون اشكال اوليه 
حكومت، از نواقص شديد و غيرعقالني برخوردار بودند 
كه فروپاشي آنها را در پي داشت. اما ليبرال دموكراسي از 

چنين تضادهاي بنيادي دروني عاري است.«
اما به ناگاه و پس از بحران س��ال اقتصادي سال 2008، 
يكه تازي ليبرال س��رمايه داري متوقف شد. شكاف هاي 
طبقاتي ف��وران و در مهد ليبرال س��رمايه داري، امريكا، 
جنبش »وال استريت« عليه نظام سرمايه داري به راه افتاد.

در كشورهاي اروپايي كه بحران مالي شكل جدي تري به 
خود گرفته بود، بيشترين فشار بر قشر پرولتاريا وارد آمد 
كه تنها دارايي آنها »كار« بود. در بحران مالي، شغل ها 
نابود و هويت اقتصادي قشر كارگر زير سوال رفته بود. 
كارگران جهت پس گرفتن هويت از دست رفته خود پا 
به خيابان گذاشته و جنبش هاي ريز و درشت كارگري 
عليه نظام س��رمايه داري در كش��ورهاي غربي اعالم 

موجوديت كردند.
در كش��ورهايي مانند ايتاليا و يونان، بحران، ش��كل 
ديگري داشت. قوانين س��ختگيرانه اتحاديه اروپا در 
سياست گذاري مالي و پولي كشورها و پول واحد اروپايي 
به اين دو كش��ور اجازه تغيير نرخ تس��عير ارز و اتخاذ 
مش��وق هاي صادراتي را نمي داد و برعكس، كشورها 
مجبور به اتخاذ سياس��ت هاي انقباضي بودند. همين 
فشارها، تمايالت ناسيوناليس��تي و مبارزه با تفكرات 
ليبرال همچون جهاني ش��دن را تشديد و تقاضا براي 
خروج از س��ازمان ها و نهادهاي چندجانبه گرا، مانند 

اتحاديه اروپا، بيشتر و بيشتر شد.
در چنين ش��رايط طبيعي بود كه اقب��ال عمومي به 
احزاب »سوس��يال دموكرات« در كشورهاي اروپايي 
رو به فزوني يافت. طي س��اليان اخير احزاب سوسيال 
دموكرات در كش��ورهاي حوزه اسكانديناوي و مركز 
اروپا مانند اطريش، نروژ، جمهوري چك و سوئد قدرت 
را در دست داشته يا يكي از احزاب قدرتمند پارلماني 
بوده اند. حتي در فرانسه، مهد ليبراليسم دنيا، مكرون 
كه تفكرات نيمه سوسياليس��تي دارد توانست قدرت 

را در دست بگيرد. گرچه از نظر طرفداران پروپاقرص 
مارك��س، اين احزاب عمدتا متاث��ر از تفكرات »حلقه 
فرانكفورت« هستند و بر پيشبرد غيرارتدوكسي امور 
و اصالح تدريجي س��اختار سياس��ي اقتصادي تاكيد 
دارند، لكن، مانيفس��ت اين احزاب و نگاه انتقادي آنها 
ب��ه نظام ليبرال س��رمايه داري نقطه مش��ترك آنها و 

كمونيست هاي انقالبي شرقي است.
بحران مالي اخير براي اقتصاددانان، تحليلگران و فعاالن 
اقتصادي نيز يك شوك غيرقابل پيش بيني بود. پارادايم 
ليبرال سرمايه داري طي سال ها توانسته بود پايه هاي 
فكري و تئوريك خود را مستحكم نمايد. اقتصاددان هاي 
برجسته اي چون »لوكاس« و »سارجنت« سال ها قبل 
از بروز بحران، روند اقتصاد جهاني را تثبيت شده قلمداد 
و با تحليل بحران هاي اقتصادي پيشين، ادعا داشتند كه 
علم اقتصاد، قادر به پيشگيري از ركودها است. تقريبا 
هيچ اقتصاددان تاثيرگذاري در دنيا نتوانست اين ركود 

بزرگ را پيش بيني نمايد.
اما كارل ماركس يك قرن پيش، اين روزها را پيش بيني 
كرد! ماركس براس��اس نظريه »ماترياليسم تاريخي« 
خود به بن بست رس��يدن نظام سرمايه داري را حتمي 
مي دانست. او گفته بود: »پيشرفت فني، تناسب ميان 
سرمايه ثابت و سرمايه شناور به سود اولي به هم مي ريزد، 
در حالي كه بيشترين سود هميشه از بخش دوم ناشي 
مي ش��ود. با پايين آمدن ميزان سود، انگيزه  توليد افت 
مي كند، و سرمايه از رشد و تكامل، يعني عنصر حياتي 
خود دور مي افتد. عاليم بيماري به صورت رشته اي از 
عارضه هاي اقتصادي و اجتماعي ظاهر مي شود. سرانجام 
با يورش گوركناني كه سرمايه داري خود آفريده است 

)پرولتاريا( ناقوس مرگ آن به صدا در مي آيد.«
»فريدريش انگلس«، شريك فكري ماركس، نيز حدود 
دو قرن پيش، دورانديش��ي كرده بود كه؛ »اگر آگهي 

اخالقي توده ها يك واقعيت اقتصادي را ناعادالنه اعالم 
كند همان گونه كه در مورد برده داري ش��ده است  اين 
اعالم، دليلي است بر اينكه خود آن واقعيت عمرش به 

سر رسيده است.«
از همي��ن رو، برخي با اعالم مرگ س��رمايه داري، علم 
بازگشت به ماركسيسم را برافراش��تند. آراء ماركس 
مجددا نقل محافل ش��د و حتي برخي درصدد تطهير 
نتايج تفكر ماركسيسم در دوره پس از جنگ جهاني دوم 
برآمدند. مانند اكثر ديدگاه هاي ارتدوكسي، طرفداران 
مارك��س نيز بر تماي��ز بين »ايدئول��وژي« و »عمل« 
دست گذاش��تند. حاميان تفكر ماركس كه درصدد 
دس��تيابي به يك جامعه غير طبقاتي سوسياليستي 
بودند، اين بار با صداي رساتري ادعا كردند كه نظام هاي 
كمونيستي سابق )علي الخصوص شوروي(، كاريكاتوري 
از ديدگاه ه��اي مارك��س را به اج��را درآورده اند و اگر 
تفك��رات واقعي ماركس به اجرا در آم��ده بود كارنامه 

به مراتب بهتري را ش��اهد بوديم، همچنان كه پيشتر 
»كارل كائوتسكي« از نزديكترين دوستان و همفكران 
ماركس در خصوص انقالب بلش��ويكي روسيه گفته 
بود: »بلشويسم در روسيه پيروز شد ولي سوسياليسم 

متحمل يك شكست گرديد.«
طرف��داران ماركس، بدون توجه ب��ه محدوديت هاي 
اجرايي و فضاي اتوپيايي ايدئولوژي، تاثير متقابل نظر 
و عمل، مجرد و ملموس و فلسفه و واقعيت، بر اصالت 
تفكرات ماركس اصرار ورزيده و درصدد فرصتي جهت 
پياده سازي جامع و كامل اين ديدگاه ها بوده و هستند.

پيشرفت هاي اقتصادي روسيه و چين كه روزگاري به 
عنوان دو ابرقدرت كمونيستي، تغذيه كننده نظام هاي 
كمونيستي در سرتاسر جهان بودند و هنوز رگه هايي از 
تفكرات كمونيستي در توده و نظام سياسي و اقتصادي 
آنها وجود دارد  در دهه هاي اخي��ر نيز از نظر حاميان 
ماركس، س��ند ديگري بر كارايي نظ��ام اقتصادي با 

زيربناي كمونيستي تلقي گرديد.
تالش ها جهت بازگشت به تفكرات ماركس، منحصر در 
طرفداران او نبود بلكه با حمايت ليبرال ترين انديشمند 
غربي جان تازه اي گرفت. »فوكوياما«، كه ليبراليسم 
را نظ��ام حاكم مطلق تا پايان تاريخ مي دانس��ت، طي 
مصاحبه اي ضمن تاييد پيش بيني ماركس در پايان 
سرمايه داري، ادعا نمود كه نظام ليبراليسم به واسطه 
ضعف در ايجاد هويت مشترك، ظهور نشانه هاي مازاد 
توليد و ايجاد ش��كاف طبقاتي چش��مگير، نمي تواند 
نظام غالب بر سرنوشت بشر باشد و خواستار بازگشت 
»تفكرات مارك��س در باب مالكيت ابزارتوليد« جهت 

اصالح نظام سرمايه داري شد.
حتي در كشاكش بحران هاي مالي جهاني وزير دارايي 
وقت آلمان اعتراف كرد كه »ماركس خيلي اش��تباه 
نمي كرد، يك سرمايه داري لگام گسسته، آن گونه كه 

ما شاهدش بوديم، دست آخر خود را نيز مي بلعد.«
اخيرا، امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه، ايرادات 
نظام فعلي را با همان ادبيات ماركس برشمرد و گفت: 
»چيزي در ساختار اين سرمايه داري معيوب است، ما 
بايد با آن مقابله كنيم، اين نظامي اس��ت كه به گونه اي 
فزاينده براي چند نفري سود مي آورد اما توازن منطقه اي 
را فرو مي پاشد و دموكراسي هاي ما را درهم مي شكند.«

   اما اين بازگشت به ماركس 
چه قدر جدي است؟

بازگشت به ماركس، نتيجه به بن بست رسيدن نظام 
سرمايه داري در رفع تبعيض ها و افزايش شكاف طبقاتي 
اس��ت. هر زمان كه نظام س��رمايه داري به بن بس��ت 
بخورد، روح جديدي به تفكرات ماركسيسمي دميده 
مي شود. در حقيقت نظام اقتصادي كمونيستي، نظامي 
مبتني بر »نفي« اس��ت و نه »اثب��ات«. همچنان كه 
»ماكس هوركهايمر« يكي از چهره هاي شاخص مكتب 
فرانكفورت معتقد است: »علم ماركسيستي نقد اقتصاد 
سرمايه داري )بورژوايي( را پايه ريزي مي كند و نه شرح 

يك اقتصاد سوسياليستي«.
كمونيسم روش و اسلوبي جهت پايه ريزي يك سيستم 
جامع اقتصادي ندارد بلكه مبناي تئوريك آن، نقد نظام 
س��رمايه داري است. ش��اكله اين نظام نه بر »تبيين« 
كه بر »نقد« ش��كل گرفته درحالي كه پايه هاي نظام 
سرمايه داري بر مطالعات انسان شناسي، روانشناسي و 
جامعه شناسي استوار و داراي يك ساختار عميق فلسفي 
است. انديش��مندان پيرو نظام ليبرال سرمايه داري به 
دليل عمق فلسفي كه دارند، اشكاالت نظري و اجرايي 
خود را شناسايي و درصدد حل آن مشكالت برآمده اند. 
»فوكويام��ا« بر ضرورت اص��الح در نظام توليد و نظم 
نوين جهاني سخن مي گويد، »استيگليتز« بر اصالح 
نظام ليبرال سرمايه داري در جهت گسترش عدالت، 
رفع فقر و حفظ محيط زيس��ت تالش مي نمايد و…. 
اين درحالي است كه انديشمندان نظام كمونيستي، 
بدون بررسي مشكالت نظري و اجرايي تفكرات خود، 
هنوز در پي فرصت اتوپيايي جهت ساخت دنياي بدون 

طبقه، به سر مي برند. 
شايد روزي و جايي فرا برسد كه افكار ماركس همان گونه 
كه خود او مد نظر داش��ته توسط هوادارانش اجرايي و 
بدبختي و گرفتاري نظام طبقاتي را ريش��ه كن كنند 
اما طنز ماجرا آنجاست كه خود ماركس به جز دوران 
نوجواني، همواره در فقر و گرفتاري دست و پا زد و دايما 
در حال قرض گرفتن پول از دوستان خود بود و هيچگاه 
نتوانست خود را از بدبختي نجات دهد. او در عمل هم 
به تفكرات خود اعتقادي نداشت و حتي برخالف تمام 
تفكراتش، در بورس لندن، يكي از اصلي ترين مظاهر 
س��رمايه داري، اقدام به خريد و فروش سهام نمود و از 
اين راه، 400 پوند هم سود كرد! شايد همين اتفاقات 
باعث ش��د در اواخر عمرش، از تفكرات خود دس��ت 
شس��ته و در نامه اي به يكي از دوس��تانش نوشته بود: 
»اي كاش تجارتي را ش��روع مي كردم! تمام تئوري ها 
خاكس��تري است و تنها تجارت اس��ت كه سبز است. 
من متأسفانه خيلي دير به اين شناخت رسيدم.« بايد 
منتظر ماند و ديد هواداران ماركس كي به اين شناخت 

خواهند رسيد!
منبع:  باشگاه انديشه

نويسنده: جوليا لينچ| 
 استاديار علوم سياسي در دانشگاه پنسيلوانيا|

مترجم: طال تسليمي|
احزاب تحت تاثير پوپوليسم در هر دو جناح راست و چپ 
در يك دهه گذش��ته توانستند به طور موفقيت آميز نظر 
عموم مردم را در اروپاي غربي جذب كنند و اين در حالي 
است كه نامزدهاي جمهوري خواه و دموكرات در اياالت 
متحده هم رويكرد پوپوليستي اتخاذ كرده اند. براي درك 
موفقيت انتخاباتي احزاب پوپوليستي، سياست گذاران 
ترنس آتالنتيك بايد فراتر از تجزي��ه و تحليل داده هاي 
افكار عموم��ي پيش بروند و بدانند ك��ه چطور تغييرات 

طوالني مدت در سياست و جامعه نقش داشتند.
احزاب تحت تاثير پوپوليسم در هر دو جناح راست و چپ در 
يك دهه گذشته توانستند به طور موفقيت آميز نظر عموم 
مردم را در اروپاي غربي جذب كنند و اين در حالي است 
كه نامزدهاي جمهوري خواه و دموكرات در اياالت متحده 

هم رويكرد پوپوليستي اتخاذ كرده اند.
احزاب و جنبش هاي پوپوليس��تي، چ��ه از جناح چپ و 
چه از جناح راس��ت، مدعي هس��تند كه نماينده منافع 
عامه مردم در برابر نخبگان ش��رور و فاس��د هستند. آنها 
به يكپارچه سازي منابع هويتي )براي نمونه ملي گرايي 
و قوميت( در برابر كثرت گرايي و ش��كاف طبقاتي بالقوه 
در نظام هاي حزبي پس از جن��گ در اروپا گرايش دارند. 
آنها نگرش پيچيده اي به بازارها دارند )به طور عمومي از 
بازارها در سطح ملي حمايت مي كنند و در عين حال، به 
بازارهاي جهاني و اروپايي مش��كوك هستند و از قوانين 
محافظت رفاه براي »مردم«حماي��ت مي كنند( . و آنها 
راه حل هاي سياس��ت گذاري را پيش��نهاد مي كنند كه 
حمايت كوتاه مدت از جابه جايي اقتصادي و فرهنگي ارايه 
مي كنند، اما ساختارهاي زيربنايي كه بتوانند به چنين 
تغييرات��ي بينجامند )براي نمونه، تغيي��رات اقتصادي، 
رس��يدگي به شكست هاي نهادي و سياس��ي و فساد( را 
در نظر نمي گيرند. اين شاخصه ها به چگونگي تغييرات 
اقتصاد و جامع��ه در جوامع غربي از ب��ه اصطالح دوران 

طاليي دهه 50 تا دهه 70 ميالدي و رفتار احزاب سياسي 
جريان اصلي در مواجهه با اين تغييرات مربوط مي شود. 
روندهاي طوالني مدت سياسي و اقتصادي اين احساس 
را در بي��ن راي دهندگان ايجاد كرده ك��ه احزاب ديرينه 
توانايي محافظت از »مردم« را ندارند؛ و پوپوليست ها در 
غرب ادعا كرده اند كه مي توانند از مردم دفاع كنند. ترس 
از تضعيف هويت مل��ي، از بين رفتن ميراث فرهنگي و از 
بين رفتن حاكميت ملي به وضوح در ظهور پوپوليس��م 
نقش داشته است. وخيم تر شدن شرايط اقتصادي پس از 
ركود بزرگ با كاهش اعتماد به احزاب و نهادهاي سياسي 
سنتي و افزايش حمايت از احزاب پوپوليستي همراه شد و 
برخي از ناظران را به اين نتيجه رساند كه ظهور پوپوليسم 
ناشي از اختالل اقتصادي بوده است. با اين حال، براي درك 
موفقيت انتخاباتي احزاب پوپوليستي، سياست گذاران 
ترنس آتالنتيك بايد فراتر از تجزيه و تحليل داده هاي افكار 
عمومي پيش بروند و بدانند كه چطور تغييرات طوالني 
مدت در سياس��ت و جامعه نقش داش��تند. تاثير بحران 
اقتصادي و افزايش مهاجرت در حمايت عمومي از احزاب 
پوپوليستي با تاثيرات گرايش هاي سياسي، اقتصادي و 

اجتماعي بلندمدت گره خورده است.
مناسبات پس از جنگ بين سرمايه و نيروي كار باعث شد 
بيشتر كشورهاي غربي وارد دوره اي از اجماع بر سر كينزي 
)نظريه اقتصادي مبني بر لزوم افزايش تقاضا توسط دولت 
براي افزايش رشد( يا سياس��ت هاي اقتصادي آماري با 
افزايش رشد و اشتغال زايي و حفظ نابرابري اجتماعي در 
مرزبندي هاي قابل مديريت، شوند. شوك هاي نفتي دهه 
1970 و تشديد رقابت تجارت بين المللي به ركود اقتصادي 
انجاميدند. در برخي از كشورها، سياست هاي اجتماعي 
جبران��ي، تنظيم هماهنگي دس��تمزدها و بس��ته هاي 
اجتماعي س��ه جانبه تاثير اين تغييرات در سطح كالن 
را اندكي مهار كردند و اين مس��اله به تفاوت هاي فراملي 
و حتي داخلي درس��طح قرارگيري راي دهندگان طبقه 
كارگر و متوس��ط در معرض تغييرات اقتصادي ناشي از 
جهاني ش��دن توليد و امور مالي و تغيير اقتصاد خدمات 

محور و ايجاد بازار واحد اروپاي��ي، انجاميد. با اين وجود، 
روند كلي در دهه 1990 حركت به سمت حمايت كمتر 
از ش��هروندان در برابر نيروهاي بازار در قياس با دهه هاي 
1960 و 1970 بود. در بخش عمده اي از غرب، رفاه براي 
افراد مسن و طبقه كارگر مشروط و كمتر سخاوتمندانه 
شد؛ قوانين در بازارهاي كار تسهيل شده و سهم كارگران 
در قرارداده��اي ناامن يا غيراس��تاندارد افزايش يافت و 
چانه زني ها بر سر دستمزد به طور غيرمتمركز انجام شد و 
در نتيجه، فشارها براي كاهش دستمزدها در بخش هاي 
كم س��ود تر افزايش يافت. كمك هاي دولتي به كارگران، 
شركت ها و صنايعي كه تحت تجديد ساختار اقتصادي 
قرار گرفته بودند دشوارتر شد و اشتغال در بخش دولتي 
كاهش يافت. همه اين تغييرات اقتصادي پيش از بحران 
مالي جهاني، بحران منطقه يورو و رياضت اقتصادي ناشي 
از آن، س��بب شدند كه بخش عمده اي از طبقات كارگر و 
متوسط در اروپاي غربي بيشتر از دوران موسوم به دوران 

طاليي در معرض نيروهاي بازار قرار بگيرند.
به طور همزمان، احزاب اصلي چپ و راس��ت ميانه از دهه 
1980 و بيشتر در دهه 1990، دستوركار سياسي حمايت 
از انتقال نسبتا آزاد كاال، سرمايه و افراد را در پيش گرفتند. 
اگرچه جابه جايي هاي آزادانه و بازارهاي آزاد مزايا و معايب 
سياسي خود را داشتند، اساسا به كاهش امنيت اقتصادي و 
افزايش چشمگير نابرابري اقتصادي-اجتماعي انجاميدند 
و سيل مهاجرت از ش��رق اروپا به برخي كشورها در غرب 
)بريتانيا، ايرلند، ايتاليا و آلمان غربي سابق( را در پي داشتند 
و در عين حال، همراس��تا با تحوالت گس��ترده جهاني به 
افزايش مهاجرت از خارج اروپ��ا كمك كردند. همگرايي 
دستوركارهاي احزاب اصلي جريان چپ و راست ميانه راست 
در سياست گذاري هاي ليبرال در دهه 1990 و همچنين 
دوره هاي كوتاه مدت تشديد فشار پس از بحران هاي مالي 
جهاني و منطقه يورو، نهايتا در هر دو سمت فضاي مناسب 

براي اشكال جايگزين بسيج سياسي را فراهم آوردند.
با همگرايي احزاب جريان اصلي در دهه 1990 در رابطه 
با ليبرال سازي سياست هاي اقتصادي و اجتماعي، احزاب 

بزرگ دولت نتايج كمتر متفاوتي از سياست هاي اقتصاد 
كالن گرفتند و مهم تر از آن، بازنمايي روش��ني از منافع 
نداشتند. احزاب راست و چپ و راست ميانه در موضوعات 
كم اهميتي مانند اولويت به اشتغال زايي يا تورم اختالفاتي 
داشتند، اما در رابطه با گرايش هاي سياسي عمده »هيچ 
جايگزيني« براي نوليبراليسم وجود نداشت. اين حقيقت 
كه همگرايي بين احزاب از يك س��ري محدوديت هاي 
عمومي ناشي مي ش��د نيز نتيجه اين انتخاب ها را تغيير 
نمي داد. براي اينكه سياس��ت گذاران به درك درس��تي 
از ظهور پوپوليس��م برس��ند، بايد بدانند كه بس��ياري از 
راي دهندگان امروزه آسيب ديدن شكوفايي كشور خود 
را ناشي از سياست گذاري هاي نوليبرال مي دانند. از اين 
رو، جاي تجب ندارد كه اي��ن راي دهندگان از حمايت از 
احزاب اصلي عامل اين سياست گذاري ها دست كشيده اند.

احزاب پوپوليستي در غرب عليه پيامدهاي اين همگرايي 
احزاب اصلي در حمايت از نوليبراليسم در اواخر قرن بيستم 
و اوايل قرن بيست و يكم، بسيج شده اند. نوليبراليسم به 
معناي روي گرداندن از قدرت و منابع دولت براي محافظت 
از طبقه كارگر و )بسياري( از راي دهندگان طبقه متوسط 
اس��ت. در ده��ه 1990 كه احزاب چپ ميانه به س��مت 
نوليبراليسم گام برداشتند، طبيعتا اظهارات طبقاتي را 
بي اهميت جلوه دادند. اين مساله سبب شد كه ديگر احزاب 
با استفاده از هويت و ترجيحات همچون ملي گرايي، هويت 
منطقه اي و هويت قومي كه با پوپوليسم سازگار هستند، در 

جهت جلب آنها برآيند. پيامد مهم دوم چرخش نوليبرال 
چپ ميانه در دهه 1990، اس��تفاده از واژگان جديد براي 
پرداختن به مشكل نابرابري اقتصادي اجتماعي بود. احزاب 
چپ ميانه به جاي استفاده از واژه هايي نظير توزيع مجدد 
يا كنترل جمعي بر جنبه ه��اي زندگي اقتصادي، در دهه 
1990 به اشكال گفتمان مناسب براي نوليبراليسم همچون 
سرمايه گذاري اجتماعي، فعال سازي و حتي نابرابري هاي 
بهداشت و درمان روي آوردند. اين تغيير واژگان به تغيير 
يك سري واكنش هاي سياسي موجود از ماليات، انتقال، 
سياست گذاري هاي نظارتي كه در كوتاه مدت براي رسيدگي 
به نابرابري اس��تفاده مي شوند، به ابزار پيچيده تر سياسي 
مبتني بر هماهنگي چند سطحي بين چند وزارتخانه منجر 
شدند. بررسي و رسيدگي به ظهور پوپوليسم نيازمند آن 
است كه سياستمداران چپ و راست ميانه در اياالت متحده 
و اروپا راه حل هايي براي برابري بيش��تر در جوامع تالش 
كنند. چندين دهه جمع آوري داده هاي نظرسنجي هاي 
افكار عمومي نش��ان مي دهد كه اكثريت راي دهندگان 
در كشورهاي غربي از برابري بيشتر حمايت مي كنند. به 
عالوه، سياستمداران هنوز به بسياري از ابزارهاي نسبتا 
ساده سياست گذاري مانند ماليات، توزيع مجدد و تنظيم 
بازار كار دسترسي دارند و مي توانند از طريق آنها به اجماع 
پسا جنگ بر سر سرمايه داري دموكراتيك و حتي بازسازي 

آن استفاده كنند.  
منبع:  ديپلماسي ايراني 

  كارل ماركس يك قرن پيش، اين روزها 
را پيش بيني كرد! ماركس براساس نظريه 
»ماترياليس�م تاريخي« خود به بن بس�ت 
رس�يدن نظ�ام س�رمايه داري را حتم�ي 
مي دانس�ت. بازگش�ت به ماركس، نتيجه 
به بن بست رس�يدن نظام سرمايه داري در 
رفع تبعيض ها و افزايش ش�كاف طبقاتي 
اس�ت. هر زمان كه نظام س�رمايه داري به 
بن بس�ت بخورد، روح جديدي به تفكرات 
ماركسيسمي دميده مي شود. در حقيقت 
نظام اقتصادي كمونيستي، نظامي مبتني 

بر »نفي« است و نه »اثبات«
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امريكا در  عراق چه برنامه اي 
را عليه ايران دنبال مي كند؟ !

تا مي تواند بر ش��كاف ميان ملت و جامعه عراق با 
جمهوري اس��المي دامن بزند. پيرو همين نكته 
در كمتر از يك ماه ش��اهد 4 حمل��ه و تعرض به 
كنسولگري هاي ايران در كربال و نجف بوديم كه 
چنين آماري بي سابقه است. در محور دوم امريكا 
تمامي س��عي خود را به كار بسته است كه ضمن 
به شكست كش��اندن هر تالش��ي براي گماردن 
شخصيت هاي نزديك به سياست هاي تهران در 
سمت نخست وزير آتي عراق، مهره مد نظر خود 
را در پروسه حساس انتخاب جانشين نخست وزير 
روي كار آورد كه بتواند مجري سياست هاي كاخ 
سفيد در عراق باشد و در صدر امور و وظايف محوله 
به تدريج زمينه و بستر افتراق سياسي و ديپلماتيك 
تهران – بغداد را فراهم كند. در اين خصوص عالوه 
بر رايزني هاي متعدد مقامات امريكايي با محوريت 
تالش هاي س��فارت امري��كا در عراق با س��ران و 
مقامات اين كشور، شاهد آن هستيم در اين برهه 
حس��اس حتي كار به رفت و آمدهاي مش��كوك 
سياسي شخصيت هاي عراقي به امريكا نيز كشيده 
شده اس��ت. در همين ارتباط س��فر ناگهاني 15 
دسامبر/24آذر محمد الحلبوسي، رييس پارلمان 
عراق ب��ه امريكا كه به دعوت واش��نگتن صورت 
گرفت، مي تواند به برخي گمانه زني ها دامن بزند. 
به خصوص آنكه اين سفر بيش از 24 ساعت به طول 

نينجاميد و به صورتي كامال محرمانه انجام شد. 
به نظر مي رسد سفر محمد الحلبوسي با اين هدف 
صورت گرفته باشد كه گزينه مد نظر اياالت متحده 
در پروسه انتخاب جانشين نخست وزيري تعيين 
شود. به هر حال ديپلماسي امريكايي با همه توان 
خود در تالش است شخصيتي را جايگزين عادل 
عبدالمهدي، نخست وزير مس��تعفي كند كه با 
سياست هايش در عراق، همخواني داشته باشد. لذا 
امريكا در همه محورها سعي دارد تا اراده خود را در 
خصوص انتخاب نخست وزير آتي تحميل كند. از 
اين رو دعوت مخفيانه از الحلبوسي به واشنگتن در 
همين راستا مي تواند قابل ارزيابي باشد. چرا كه در 
طبق اخبار و گفته ها در جريان سفر رييس پارلمان 
عراق به واشنگتن، انتخاب شخصيتي بررسي شد 
كه مناسب سياست هاي امريكا و به دور از نگاه ايران 
و مخالف الحشد الشعبي باشد. اگر چه كه هنوز از 
گزينه مد نظر امريكا رونمايي نش��ده است، اما به 
نظر مي رسد واشنگتن عزم خود را جزم كرده است 
تا چنين نگاهي، حال با هر اسمي و نامي به عنوان 

نخست وزير موقت در عراق روي كار آيد.
اما در محور س��وم اياالت متحده پيرامون آن چه 
كه تغيير قانون اين عراق از قانون انتخابات تا قانون 
اساس��ي نام دارد در تالش است كه اين تغييرات 
در راستاي منافع اياالت متحده امريكا و كاهش 
نفوذ ايران در عراق به س��رانجام برس��د. پيرو اين 
نكته اياالت متحده امريكا از تغيير قانون اساسي 
با محوريت تغيير نظام سياسي عراق از پارلماني 
به رياستي و از آن مهم تر تالش براي بازگرداندن 
نظام مركزگرا به جاي نظام فدرالي و تحت الشعاع 
قرار گرفتن سهم بازيگران همسو با خود از كيك 
قدرت و ثروت در عراق نگران است. لذا واشنگتن 
در تالش است كه از هر طريق ممكن مانع از تغيير 
و اصالح قانون اساسي، به ويژه تغييراتي شود كه 
مي تواند به ادغام اقليم كردستان عراق در ساختار 
و سيس��تم دولت بغ��داد و از ميان رفت��ن امتياز 
خود مختاري اين بخش از عراق شود. چرا كه در اين 
صورت آن ميزان از حضور پررنگ نظامي، سياسي، 
ديپلماتيك، اقتصادي و تجاري و به ويژه امنيتي و 
نظامي امريكايي ها، آن هم در كنار مرزهاي غربي 
جمهوري اسالمي ايران كه اقليم كردستان عراق 
را براي اياالت متحده به يك منطقه استراتژيك و 
راهبردي بدل كرده اس��ت، كم رنگ كند و حتي 
به محاق ببرد. لذا مقامات امريكايي بيش از همه 
موضوعات و مطالبات به ح��ق مردمي در عراق، 
مساله تغيير قانون اساسي در اين كشور را از نزديك 

مورد رصد خود قرار داده اند. 
البته اين احتمال را هم بايد داد كه امريكايي ها به 
دنبال تغيير قانون اساسي و در نهايت بروز تبعات 
ناش��ي از آن هستند كه مي تواند به تحقق آرزوي 
ديرين كاخ س��فيد، يعني تجزيه عراق بينجامد؛ 
آرزويي كه مي تواند عراق را به س��ه بلوك شيعي، 
اهل سنت و اقليم كردس��تان بدل كند. پيرو اين 
نكته اكنون نگراني هاي جامعه اهل س��نت عراق 
و اقليم كردس��تان از تغيير قانون اساسي در اين 
كشور به قدري جدي است و با آن سر مخالفت و 
ناسازگاري دارند كه مي تواند حتي به قيمت دو يا 
چند پارگي عراق در صورت ناديده گرفتن سهم 
اين دو بازيگر درون عراقي از كيك قدرت و ثروت 
به واسطه تغيير قانون اساسي شود. آن زمان ديگر 
نفوذ اياالت متحده و مهم تر از آن كشورهاي عربي 
منطقه و اس��راييل در عراق و البته مرزهاي ايران 
بيشتر و پررنگ تر خواهد شد و به دليل تجزيه عراق 
در قالب اين سناريو مي توان گفت كه عمال امريكا 
ايالت پنجاه وسوم خود را در همسايگي ايران بنا 

نهاده است. 
اين عالوه بر آن اس��ت كه در صورت تجزيه عراق، 
كاخ س��فيد ديگر نگراني از نفوذ ايران در منطقه 
خاورميانه نخواهد داشت. چرا كه عراق به عنوان 
اصلي ترين هم پيمان ايران در غرب آسيا، همكاري 
جدي و پررنگ امنيتي و نظام��ي با تهران دارد و 
ميزان حضور نيروهاي فعال همس��و با جمهوري 
اسالمي در اين كشور به عامل و مانع جدي براي 
پيگيري طرح ها و برنامه هاي واشنگتن، تل آويو و 
رياض شده است كه با تجزيه عراق اين مانع جدي 
به محاق خواهد رفت. البته به موازات اين سه محور 
كانوني تالش ها، امريكا در پي آن است كه از خأل 
امنيتي و نظامي كنوني در عراق به س��ود احياي 
داعش نيز نهايت استفاده را ببرد. حال بايد ديد اين 
سناريوي امريكايي ها كه همزمان در سه محور پي 

گرفته شده است، به كجا خواهد كشيد؟
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انبساط مسكن با انقباض مقررات بانكي

 مسکن کشش افزایش قیمت ندارد

گروه راه و شهرسازي|شهال روشني|
به گفته بس��ياري از كارشناس��ان رش��د قابل توجه 
معامالت و قيمت مس��كن در آذرماه ب��ا وجود ركود 
تورمي سنگين حاكم بر اين بازار، موضوع با اهميتي 
است، چراكه ممكن اس��ت اين رشد در ماه هاي آتي 
نيز تكرار شود. همواره در پايان سال معامالت مسكن 
به علت نزديكي به س��ال جديد دچار تحول ش��ده و 
ش��هروندان طي ماه هاي پاياني رغب��ت زيادي براي 
خريد يا تغيير ملك خود دارند. آمارها نشان مي دهد 
همواره تعداد معامالت در دو ماه پاياني س��ال نسبت 
به ماه هاي ديگر افزايش يافته اس��ت. حال به اعتقاد 
كارشناسان وضعيت مسكن در ماه هاي پاياني امسال 
تحت تأثير دو فاكتور بس��يار مهم ركود س��نگين و 
افزايش قيمت، متفاوت تر از سال هاي قبل خواهد بود.

  آمارها چه مي گویند؟
بررسي آمار رس��مي وزارت راه و شهرسازي حاكي از 
آن است كه ارزش معامالت مسكن تهران در آبان ماه 
۹۸ بالغ بر ۳ هزار و ۹۳۰ ميليارد تومان بوده اس��ت؛ و 
مطابق آمار دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن از بازار 
مسكن در آبان ماه امسال متوسط قيمت يك مترمربع 
آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران 12 ميليون و 617 
هزار تومان بوده كه در مقايسه با ماه پيش از آن )مهر 
۹۸( حدود 1.۸ درصد كاهش يافته است. در آبان ماه 
گذشته ۳ هزار و 466 فقره قرارداد در سامانه امالك و 
مستغالت كشور ثبت شد كه نسبت به مهرماه ۳.1۸ 
درصد افزايش يافته است. ارزش معامالت انجام شده 
در مناط��ق 22 گانه تهران طي آبان امس��ال ۳۹۳۰ 
ميليارد تومان بوده كه در مقايس��ه ب��ا مهرماه ۹۸ با 
۳6۳۰ ميليارد تومان 2.۸ درصد افزايش يافته است. 
در شهريورماه امسال ارزش ريالي 2 هزار و 455 فقره 
معامله مسكن انجام ش��ده در تهران بالغ بر 2 هزار و 
۹4۰ ميليارد تومان بود. باالترين ارزش ريالي معامالت 
مسكن امسال مربوط به ارديبهشت با 1۳ هزار و ۳۰۰ 

ميليارد تومان است.
همچني��ن بر اس��اس جديدترين آم��ار وزارت راه و 
شهرسازي در آذرماه امس��ال متوسط هر مترمربع 
واحد مسكوني در تهران به 1۳ ميليون و 474 هزار 
تومان افزايش يافته اس��ت. در آبان ماه ۹۸ متوسط 
قيمت ه��ر مترمربع واح��د مس��كوني 12 ميليون 
و 617 ه��زار تومان ب��ود كه در آذرم��اه 6.۸ درصد 
افزايش يافته اس��ت. در ماه گذش��ته ۸ هزار و 5۳5 
فقره قرارداد صحيح در س��امانه امالك و مستغالت 
ثبت شده كه نس��بت به آبان ماه امسال بالغ بر 146 
درصد افزايش يافته است. بيشترين متوسط قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني مربوط به منطقه يك بوده 
است. در اين منطقه متوس��ط قيمت از 24 ميليون 
و ۹۸6 هزار تومان آبان ماه به ۳۰ ميليون و ۸5 هزار 
توم��ان در آذرماه افزايش يافته اس��ت، يعني رش��د 
2۳.4 درصدي. كمترين متوسط قيمت نيز مربوط 
به منطقه 1۸ با 6 ميليون و 2۳۹ هزار تومان بوده كه 
نسبت به آبان ماه ۹۸ بالغ بر 6.۹ درصد افزايش يافته 
است. به جز مناطق 12 و 1۳ كه متوسط قيمت روند 
نزولي داشته در ساير مناطق تهران قيمت ها افزايشي 

بوده است.

 هجوم سرمایه داران به بازار مسكن
 در همين رابطه، عليرضا بهبهاني، كارشناس مسكن 
بابيان اينكه معامالت مسكن در آذرماه امسال تحت 
تأثير دو فاكتور مهم تفاوت بسياري زيادي نسبت به 
ماه هاي پيش��ين خود داشت، گفت: افزايش حجم و 
قيمت معامالت مسكن دو نكته متفاوت بازار مسكن 

در آذرماه بود.
وي بابيان اينكه در اين ماه ح��دود 66 قرارداد در دو 
منطقه يك و دو بسته شده است، گفت: ارزش اين 66 

قرارداد حدود هزار ميليارد تومان بوده و اين گردش 
مالي رقم كوچكي نيست كه ناديده گرفته شود. 

بهبهاني گفت: اين ميزان گ��ردش مالي مي تواند تا 
حدودي بيانگر خروج از ركود مس��كن باشد، اگرچه 
بخش اعظم��ي از اين گردش مال��ي مديون امالك 
الكچري است، اما بايد بپذيريم بخشي از بازار مسكن 

روي همين واحدها مي چرخد.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه نوسانات ارز و بسته 
شدن بودجه دو دليل عمده افزايش تعداد معامالت 
در آذرماه بود، گفت: اگرچه بودجه به طور متوسط با 
فروش يك ميليون بش��كه بسته شده اما ازآنجايي كه 
فعاالن كف بازار معتقدند اين مورد محقق نمي شود در 
انتظار تورم ركودي ديگري در اقتصاد كشور هستند و 
اين انتظار در كنار عدم شفافيت اقتصادي در روزهاي 
آتي باعث شده س��رمايه داران نگاه دوباره اي به بازار 
مسكن داشته باش��ند، اما از طرف ديگر نوسانات ارز 
باعث شده يك نوع ترس و هراس به جان سرمايه داران 

بيفتد.
بهبهاني افزود: عدم ش��فافيت اقتصادي بزرگ ترين 
دليل رشد معامالت مس��كن است و به نظر مي رسد 
اين مورد در ماه ه��اي آتي نيز تكرار ش��ود. اما نكته 
قابل توجه معامالت مسكن در ماه هاي آتي همچون 
آذرماه پيشتازي معامالت سرمايه اي نسبت به مصرفي 
است چراكه آمارها به خوبي نشان مي دهد بازار كنوني 

مسكن در دستان سرمايه داران است.
وي گفت: بدون ترديد در ماه هاي آتي نيز معامالت با 
رشد قابل توجهي روبرو خواهد شد، اما بخش اعظمي 

از اين رشد مديون حجم بخش سرمايه است.

   دستورالعمل هاي انقباضي بانك ها
پرويز كاكايي، رييس شعبه يكي از بانك هاي دولتي 
با بيان اينكه يكي از دالي��ل افزايش حجم معامالت 
مس��كن در آذرماه مربوط به پرداخت س��ود سپرده 
سنگين بانكي بوده است، گفت: سود پرداختي بانك ها 
به طور ساالنه در كشور 6۰۰ هزار ميليارد تومان است 
و در همين آذرماه ميزان پرداختي س��ود سپرده 44 
هزار ميليارد تومان بوده كه بخش اعظمي از آن وارد 
مسكن شده اس��ت.اين كارشناس اقتصاد مسكن در 
پاسخ به اينكه چرا ماه هاي قبل اين سودها وارد بخش 
مسكن نشده اس��ت، اظهار كرد: تنش هاي سياسي، 
سخت گيري هاي متعدد بانك ها براي خروج نقدينگي 
از بانك ها، ايجاد رمز پويا و لغو پشت نويسي چك ها از 
داليل حضور سرمايه داران در بازار مسكن است.وي 
افزود: دس��تور العمل هاي كنوني بانك ها باعث شده 
س��رمايه داران به سمت بازار كم ريسك تر يعني بازار 

مسكن هجوم ببرند.
كاكايي بابيان اينكه سال هاي قبل اين نقدينگي ها به 
سمت بازار ارز مي رفت، گفت: در حال حاضر، اين بازار 
با دس��تور بانك مركزي دچار انقباضات متعدد شده 
و اين موضوع موردپس��ند سرمايه داران نيست و اين 

بخش وارد بازار مسكن شده اند.
اين كارش��ناس افزود: تمامي موارد ذكرشده در كنار 
شايعات متعدد در خصوص برداشت هاي غيرقانوني 
از حساب هاي بانكي باعث شده سرمايه داران بازگشت 

دوباره اي به بخش مسكن داشته باشند.
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: به نظر مي رسد 
اين مورد در ماه هاي آتي نيز تكرار شود، چرا كه اقتصاد 

كنوني كشور در شرايط مناسبي قرار ندارد.

كاهش حجم معامالت مسكن 
در سه ماهه زمستان

در همين رابطه، محمدعلي مهري، كارشناس ارشد 
شهرسازي بابيان اينكه سابق بر اين، بازار مسكن غالبا 
متأثر از عرضه و تقاضا بوده اما در حال حاضر اين بازار 
به صورت موقت تحت الش��عاع عواملي مانند افزايش 

يا كاهش قيمت ارز و طال، بورس، س��وخت و مسائل 
سياسي، اقتصادي و انتخابات قرارگرفته و اين موارد 
باعث ش��ده حجم معامالت روزانه اين بازار ارتقا پيدا 
كند.وي گفت: همين اين موارد نا اطميناني شديدي 
بر بازار مسكن ايجاد كرده و باعث شده همه تصور كنند 
در ماه هاي آت��ي اين بازار وارد فاز بعدي ركود تورمي 
بيشتر شود.مهري گفت: شرايط گراني بازار مسكن 
در دو سال اخير زمينه را به سمت و سويي برده است 
كه حتي افراد به اصطالح پول الزم و بدهكار هم تمام 
فشارهاي ديگر را تحمل كرده و حاضر نيستند ملك 

خود را به قيمت نسبتا پايين تر عرضه كنند.
اين كارشناس در خصوص روند ساخت وساز نيز گفت: 
به طوركلي در فصول سرد سال پروانه هاي صادرشده 
براي ساخت وساز به ماه هاي گرم سال منتقل مي شود، 
بنابراين در ماه هاي آتي كمتر ش��اهد ش��روع پروژه 
جديد خواهيم ب��ود.وي درنهايت گفت: با بررس��ي 
جميع جهات، معامالت مسكن در سه ماهه زمستان 
در مقايسه با فصول قبل تر كاهش��ي خواهد بود، اما 
به علت گران بودن اكثر كاالها و مصالح ساختماني، 
قيمت باالي زمين و افزايش كرايه بار و دس��تمزدها، 

بازار مسكن همچنان روند صعودي پيش روي دارد.

   شیفت به ركود غیرتورمي
در همين رابطه، علي بماني، كارشناس مسكن با بيان 
اينكه در روزهاي باقيمانده از پاييز و سه ماه زمستان 
شاهد تغيير ركود تورمي به ركود غير تورمي خواهيم 
بود، گفت: در حال حاضر نرخ هاي مس��كن به شدت 
افزايش يافته و اين بازار قابليت رشد مجدد ندارد و رشد 
كنوني بازار بيشتر در امالك سنگين و الكچري بوده و 

نمي توان آن را به تمامي امالك بسط داد.
بماني گفت: تورم كشور در بدبينانه ترين حالت ممكن 
4۰ ت��ا 45 درصد بوده، اما در ح��ال حاضر تورم بازار 
مس��كن سه برابر اين رقم اس��ت. ازاين رو پيش بيني 
مي شود بازار مسكن در سه ماهه آتي در امالك مصرفي 
با كاهش نرخ و در امالك سرمايه با رشد بسيار اندك 

روبرو شود.
اين كارش��ناس مس��كن در ادامه افزود: البته قيمت 
امالك كوچك متراژ در كالن شهرهايي مانند مشهد 
رو به افزايش است، چراكه بخش اعظمي از معامالت 
انجام شده در اين كالن ش��هر مصرفي بوده و در اين 

راس��تا مالك و خريدار به توافق مي رسند. همچنين 
به دليل كاهش تقاضاي بازار مسكن واحد هاي بزرگ 
مت��راژ قيمت هاي اين واحد ها كاهش 5 تا 15 درصد 
داشته است. بماني در ادامه افزود: طي روزهاي اخير 
پارامترهايي همچون انباشت تقاضاي موثر طي چهار 
ماه اخير، تغيي��ر قيمت بنزين، افزايش نرخ ارز، ورود 
به بازه زماني پرتعداد معامالت در ماه هاي آخر سال 
و پايان ماه صفر محرك هاي اصلي بازار مسكن بوده 
است.اين كارشناس بابيان اينكه شايد مهم ترين علت 
رشد معامالت آذرماه به دليل احساس نگراني نسبت 
به ارزش ريال اس��ت، گفت: اخبار صادر شده از بازار 
اقتصاد كنوني كش��ور، فضاي نگراني و ترس اس��ت، 
بنابراين بسياري از س��رمايه داران براي جلوگيري از 
افت ريال خود چاره اي جز س��رمايه گذاري در بخش 
مسكن نداش��تند. اين در حالي اس��ت كه بخشي از 
دارايي هاي اين اش��خاص در چند ماه اخير به شكل 
حجيم تري وارد بازار سرمايه شده است.اين كارشناس 
گفت: نبود برنامه هاي منس��جم در خصوص توليد و 
عرضه مسكن باعث ش��ده نتوانيم آينده خوبي براي 

بازار مسكن متصور شويم.

  نقش ریشه اي دولت 
در همين رابطه، منصور غيبي، كارشناس بازار مسكن 
بابيان اينكه بحث اقتصاد مس��كن متأثر از دو عامل 
درون س��ازماني اقتصاد مس��كن )منفردا( و عوامل 
برون سازماني اقتصاد مسكن )تجميعا( است، گفت: 
از عوامل دروني مي توان از سياست گذاري هاي دولتي 
در بخش مسكن و برنامه ريزي هاي توليد و واگذاري 
مسكن و تدوين نظامات يارانه  اي از جمله تسهيالت 
س��اخت و خريد مس��كن در قالب وام هاي دولتي و 
سياست هاي تشويقي و تنبيهي و تسهيالت مربوط به 
صدور پروانه هاي ساخت مسكن و تدوين برنامه هاي 
تعاملي بين مجريان و متوليان امر توليد مس��كن از 
جمله شهرداري ها و وزارت مس��كن و سازمان هاي 
نظام مهندسي و ساير زيرمجموعه هاي اين نهادها و 

دواير دولتي نام برد.
غيبي گفت: هرك��دام از اين تصميم��ات به تنهايي 
مي توان��د تأثير و نم��ود خ��ود را در ح��وزه اقتصاد 
مس��كن تعريف و تأثيرگذار  كند. كما اينكه با توجه 
به سياس��ت هاي اعمالي در ادوار گذشته و همچنين 

برنامه هاي جاري اين دوره ني��ز تأثير خود را بازتاب 
كرده است كه نتيجه آن فعاليت توسعه اي در شهرها 
در كنار ضعف قوانين، منجر به مداخله دولت در بازار 
زمين و مسكن، باعث ايجاد ارزش افزوده )رانت( فراوان 
و به دنب��ال آن انحصارگرايي و افزايش مداوم قيمت 

ملك شده است.
غيبي در ادامه گفت: براي كنترل قيمت مسكن سه 
شاخص اصلي مي بايس��تي كنترل شود. اين عوامل 
ش��امل مهار نقدينگ��ي جامعه ب��راي جلوگيري از 
سوداگري در حوزه اقتصاد مسكن، تثبيت بازارهاي 
موازي ازجمله ب��ازار ارز و ط��ال و... و مديريت رواني 

جامعه ناشي از اعمال تحريم ها است.
اين كارش��ناس مس��كن گفت: اگر عوامل ذكرشده 
اصالح نش��ود، در ماه ها و حتي سال هاي آتي شاهد 

رشد قيمتي مسكن خواهيم بود.
اين كارشناس اقتصاد مس��كن بابيان اينكه در حال 
حاضر بزرگ ترين مشكل كشور مهار نقدينگي است، 
عنوان كرد: در ح��ال حاضر نقدينگي هاي زيادي در 
كشور سرگردان اس��ت و اين حجم از نقدينگي ها به 
هر سمتي كش��يده شود تأثير منفي و هيجاني بر آن 
بازار خواهد گذاشت. بنابراين نياز است دولت در گام 
ابتدايي راهكار اساسي براي اين دغدغه كشف كند. 
البته راهكار آن امري بسيار ساده است. درصورتي كه 
اين نقدينگي به سمت توليد برود عالوه بر كاهش تورم 

رويكرد توليد ريال را به دنبال دارد.
غيبي همچنين در خصوص تثبيت بازارهاي موازي 
گفت: متأسفانه نوسانات بازار هايي همچون ارز و طال 
در كشور ما به يك مشكل عادي مبدل شده درحالي 
كه اين مورد در كشور هاي توسعه يافته مشكل بسيار 
جدي محسوب مي ش��ود چراكه اين نوسانات عالوه 
بر كاهش ارزش پولي آن كش��ور باعث افزايش تورم 
مي شود و همواره پشت تورم ركود سنگين قرار دارد.

اين كارشناس اقتصاد مسكن در ادامه افزود: در گام 
نهايي بايد دولت نگاه ويژه اي به قيمت زمين داشته 
باشد، بايد انحصارگرايي و افزايش مدام قيمت زمين 
يك بار براي هميشه حذف شود، البته اين امر با يك 

برنامه منسجم قابل اجرا است.
وي درنهايت گفت: دولت براي خروج از اين گرداب ها 
باي��د نگاه جدي ت��ري به ظرفي��ت بخش خصوصي 

داشته باشد. 

گروه راه و شهرسازي| بهار طاهري| 
بازار مسكن در آذرماه با رش��د ناگهاني و قابل توجه 
معامالت و قيمت دچار شوك شد. آن هم در شرايطي 
كه ب��ازار چهار ماه قب��ل در آرامش به س��ر مي برد و 
معامالت به ركود تاريخي رس��يده ب��ود و نرخ ها 6.6 
درصد كاهش يافته ب��ود. يك باره در آذرماه ش��اهد 
افزاي��ش 1۳7 درصدي تعداد معامالت و رش��د 6.۸ 
درص��دي قيمت بوديم. ميانگين قيمت مس��كن در 
تهران از 12 ميليون و 61۰ هزار تومان در هر مترمربع 
به 1۳ ميليون و 474 هزار تومان، يعني افزايش حدود 

۸۰۰ هزار تومان رسيد.
ط��ي چند س��ال اخير اين مي��زان رش��د معامالت 
مس��كن طي يك ماه )بدون در نظر گرفتن معامالت 

فروردين ماه( كم سابقه بوده است.
همچنين در ميان مناطق 22گانه تهران، بيشترين 
افزايش قيمت مسكن در آذرماه سال جاري مربوط به 
منطقه يك تهران بوده، به طوري كه متوسط قيمت هر 
مترمربع مسكن در اين منطقه با رشد 2۳٫4 درصدي 
از 24 ميليون و 4۸۰ هزار تومان در آبان ماه به بيش از 
۳۰ ميليون تومان رسيده است. همچنين در آذرماه 
امس��ال تنها مناطق ۳، 6، 1۳ و 12 تهران با كاهش 

قيمت مسكن همراه بوده اند.
عوامل مختلفي را در رونق بازار مسكن موثر مي دانند. 
تغيير قيم��ت بنزين، افزايش ن��رخ ارز و ورود به بازه 
زمان��ي پرتعداد معام��الت در ماه هاي آخر س��ال را 
محرك هاي اصلي بازار مسكن مي توان نام برد. با اين 
 حال بسياري معتقدند كه اين عوامل هم افزا باعث رشد 
معامالت و قيمت مس��كن در آذرماه شده و احتماال 

نمي تواند در ماه هاي آينده ادامه پيدا كند.
به نظر مي رسد، همين شرايط را در تعداد معامالت با 

مقداري كم  و زياد در سه ماهه آخر سال داشته باشيم؛ 
اما بعيد اس��ت كه قيمت به اندازه اي ك��ه در آذرماه 
رشد كرد، افزايش پيدا كند. ادعا نمي كنيم قيمت ها 
پايين مي آيد اما پيش بيني اين اس��ت كه اين شوك 
در ماه هاي آينده به تدريج فروكش خواهد كرد و نرخ 
رشد قيمت متعادل مي شود. در سال 1۳۹۸ روند كلي 
قيمت داراي نوساناتي است و به نوعي در شرايط تراز 
قيمت قرار داريم كه نوسانات ماهيانه طبيعي است. 
ميانگين قيمت آذرماه تف��اوت معني داري با قيمت 
اسفند ۹7 و ارديبهشت ۹۸ ندارد. اين يعني پايه قيمت 
در همين حدود است. سال آينده هم با نرخي كمتر 
از نرخ تورم روند افزايش��ي داريم و سپس 4 تا 5 سال 
شاهد ركود خواهيم بود، اين رفتاري است كه بازار در 

ادوار رونق و ركود داشته است.

 ماه اخير باثبات روبرو شده و با توجه به رشد چشمگير 
قيمت ها در سال گذش��ته اين بازار ظرفيت افزايش 

قيمت مجدد را ندارد.
طي چند هفته اخير نرخ بنزين افزايش داشته كه به 
عقيده كارشناسان اين موضوع تأثيري بر بازار مسكن 
ندارد؛ قيمت مسكن هم زمان با آغاز طرح اصالح نرخ 
بنزين افزايش نمي يابد و با توجه به رش��د چشمگير 
نرخ مسكن در س��ال گذشته، قيمت مسكن تا پايان 
خرداد س��ال ۹۹ به بهانه گران شدن بنزين افزايش 

نخواهد يافت.
 با توجه به آنكه قيم��ت حامل هاي انرژي در اقتصاد 
كشور افزايش نيافته و تنها قيمت بنزين تغيير كرده 
بنابراين نبايد برخي از س��ازندگان يا توليدكنندگان 
مسكن از آن به عنوان بهانه اي براي گران كردن قيمت 

مسكن استفاده كنند. افزايش نرخ بنزين حداقل تا 6 
ماه آينده تأثيري در تمامي بخش هاي مسكن نخواهد 
گذاشت و بازار در شرايط ثبات قيمتي به سر خواهد 
برد البته ممكن اس��ت برخي از ام��الك در مناطق 

مختلف تهران كاهش نسبي را تجربه كنند.
از طرفي نيمه بهمن ماه امسال معامالت افزايش پيدا 
مي كند؛ آن هم به اين دليل كه معموال اقتصاد ايران 
هرساله به شكل سيستماتيك با تورم مواجه مي شود 
و مردم اين موضوع را در نظر مي گيرند و بعضي افراد 
هر طور شده يك خانه مي خرند كه از گراني سال بعد 
پيشگيري كرده باشند. هم اكنون تقريبًا در شمال شهر 

معامله اي انجام نمي شود. 
در مناطق يك و سه هم قيمت ها جهش كرده و هم 
واحدها بزرگ متراژ است كه با توجه به پايين آمدن 
توان خريد، معامالت به كف رس��يده اس��ت؛ اما در 
مناطق جنوبي و مركزي ب��ه دليل اينكه واحدهاي 
كوچك و ارزان تر متناس��ب با توان اقش��ار متوسط 
عرضه مي ش��ود تقاضا نس��بت به مناطق يك و سه 

بيشتر است.
اين در حالي اس��ت كه بازار مسكن كشش افزايش 
قيمت ن��دارد و متقاضيان اين بازار هم اگر قيمت ها 
در اين بازار ها تغيير كند قادر به خريد آن نخواهند 
بود در س��ه ماهه آخر همچنان ش��اهد رك��ود بازار 

خواهيم بود.
در اين ميان، بنا به گفته كارشناس��ان و فعاالن بازار 
مسكن وضعيت بازار مس��كن در روزهاي آتي تحت 

تاثير چهار عامل مهم افزايشي نخواهد بود.
به گفته آنها دليل نخست كاهش قيمت اسمي مسكن 
كاهش انتظارات تورمي در بازار است. سرمايه گذاران 
در چنين شرايطي اشتياق بااليي براي خريد ندارند 

زيرا انتظار تورمي نداش��ته و حتي با توجه به فضاي 
رواني ب��ازار، انتظار كاهش قيمت نيز دارند.به اعتقاد 
اين عده عامل دوم مربوط به هراس از آينده اس��ت. 
رخ داده هاي اخير منطقه، اذهان مردم را نس��بت به 
آينده نامطمئن كرده اس��ت. اين ع��دم اطمينان و 
افزايش تنش ها، باعث شده است كه بسياري از افراد 
نسبت به آينده بازارهاي سرمايه اي و به ويژه ملك كه 
يك نوع سرمايه گذاري بلندمدت محسوب مي شود 
و قابليت نقد ش��وندگي در يك زم��ان كوتاه را ندارد، 

نامطمئن باشند.
كارشناسان س��ومين عامل را روند س��اير بازارهاي 
سرمايه اي همچون بورس در ماه هاي اخير مي دانند. 
اين عده معتقدند بخش��ي از دارايي هاي وارد شده به 
بازار مس��كن به واس��طه حضور در بازار سرمايه بوده 
اس��ت و از آنجايي كه سرمايه داران نگاه بلندمدت به 
بازار سرمايه ندارند اين بازار را تا حدودي رها كرده و 
وارد بازار مسكن شده اند. البته اين روند طي ماه هاي 

آتي قوي تر نيز خواهد شد.
همچنين از ديدگاه كارشناسان، كاهش قدرت خريد 
خريداران مصرفي عامل مهم ديگري است كه مانع از 
ورود آنها به بازار و درنتيجه كاهش حجم معامالت و 

كاهش قيمت اسمي مسكن شده است.
در جمع بن��دي مباحث باال بايد گفت كارشناس��ان 
و فعاالن بازار مس��كن با توجه به اي��ن چهار فاكتور، 
 روند ب��ازار در ماه ه��اي آتي را وابس��ته به مجموعه 
عوام��ل بيروني بخش مس��كن همچ��ون وضعيت 
اقتصاد كالن، س��اير بازارهاي س��رمايه اي، تحوالت 
منطقه اي و ... و همچنين برخي عوامل درون بخشي 
 همچون تغيير سقف افزايش تسهيالت خريد مسكن 

عنوان مي كنند.
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وضعیت بغرنج بازار مسكن
وضعي��ت اي��ن روزهاي 
بازار مسكن موجب بروز 
تحليل هاي متفاوت و بيم و 
اميد هايي براي متقاضيان 
و س��رمايه گذاران ش��ده 
اس��ت، به ط��وري ك��ه 
پيش بيني آينده اين بازار 
با توجه به نوسانات اخير 
و تحوالت سريعي كه طي 
چند ماه اخير به وقوع پيوس��ته و همچنين شرايط 
بودجه سال آينده كشور به راحتي امكان پذير نيست. 
نقطه شروع اين تحوالت را مي توان در ماه هاي پاياني 
سال ۹6 جست وجو كرد كه بعد از گذشت يك دوره 
ركود نسبتا طوالني در بازار مسكن، شاهد تحركاتي 
در اين بازار هم راستا با تغييرات نرخ ارز بوديم. با آغاز 
سال ۹7 و رشد انفجار گونه قيمت ارز، در نيمه ابتدايي 
سال تغيير محسوس��ي در قيمت معامالت مسكن 
مشاهده نمي شد، اما با ورود به نيمه دوم سال شاهد 
اثرگذاري جهش قيمت ه��ا در بازار هاي زودبازده بر 
بازار مسكن بوديم، به طوري كه تا نيمه ابتدايي سال 
۹۸ بازار مسكن رشد بيش از 1۰۰ درصدي را تجربه 
كرد. اين تحوالت به دليل همزماني با رش��د شديد 
قيمت ها در ساير بازارها و همچنين تغيير در شرايط 
عمومي اقتصاد كشور، زياد مورد توجه كارشناسان 
اقتصادي قرار نگرفت اما با آغاز فصل نقل و انتقاالت و 
جابه جايي در بازار مسكن و تمديد اجاره ها، موضوع 
افزايش شديد نرخ ها در اين بازار باعث در صدر قرار 
گرفتن اخبار مربوط به مس��كن در خبرگزاري هاي 
اقتصادي شد. اين نوسانات شديد موجب تغييرات قابل 
توجهي در تركيب جمعيتي بسياري از كالن شهرها و 
به وجود آمدن اليه جديدي از حاشيه نشيني در اين 
شهر ها شد. مناطق حاشيه اي و شهرهاي جديد كه تا 
پيش از اين تحوالت به عنوان مقصدي كم كشش براي 
ساكنان شهرها به حساب مي آمد، به يك باره مورد 
هجوم قشر متوسط و متقاضيان خريدي كه نااميد از 
تهيه مسكن در نقاط اصلي شهر بودند قرار گرفت، به 
نحوي كه در برخي از اين نقاط افزايش نرخ مسكن 
تا بيش از ۳۰۰ درصد نيز مشاهده شد. اين تغييرات 
و تحوالت همزمان با نوسانات شديد قيمت در ساير 
كاالها موجب رشد قابل توجه هزينه ساخت بنا نيز 
ش��د، به طوري كه اين مبلغ در پايان سال ۹7 حدود 
۳ ميليون تومان براي س��اخت ه��ر متر مربع واحد 

مسكوني رسيد.
 هجوم متقاضي��ان از يك طرف و همچنين افزايش 
هزينه هاي ساخت از طرف ديگر موجب بروز نوسانات 
شديدي در بازار توليد و عرضه مسكن شد به نحوي 
كه با بررسي ش��رايط دو سال گذشته بازار ساخت و 
ساز ش��اهد افت و خيز هاي بسياري در بازار ساخت 
و معامالت مس��كن بوديم. اما آنچه كه امروز در بازار 
عرضه مسكن بيش از پيش مورد توجه است، خالي 
بودن اين بازار از واحدهاي كم متراژ و با قيمت مناسب 
است، در كنار اين شرايط نابس��امان و متشنج بازار 
ساخت و معامالت مس��كن نكته مهمي كه از ديد 
بسياري از سياست گذاران و كارشناسان مغفول مانده 
است، وضعيت اقتصادي متقاضيان و سطح درآمد 
عمومي جامعه پس از شروع افزايش قيمت ها بوده 
است. نرخ تورم نسبت به ابتداي سال ۹7 بيش از 15۰ 
درصد افزايش يافته است در حالي كه جمع ميزان 
افزايش رسمي حقوق ها در سال ۹7 و ۹۸ حدود ۳5 
درصد بوده است. مقايسه اين دو رقم تورم و افزايش 
دستمزدها نشانگر به وجود آمدن شكافي عميق در 
بين سطح درآمدها و ميزان دسترسي به كاالها براي 
عموم شهروندان اس��ت. اين شكاف عميق موجب 
كاهش قابل توجه جمعيت متوسط از نظر اقتصادي 
در سطح جامعه ش��ده و همين موضوع شاهدي بر 
ادعاي افزايش متقاضيان حاشيه نشيني در شهرها و 
تغيير بافت جمعيتي در مناطق داخلي شهرها است.

 در عين حال، شاهد افزايش نرخ تسهيالت پرداختي 
به متقاضيان مسكن در روزهاي اخير بوديم كه اين 
موضوع در كنار طرح مباحثي مبني بر اجرايي شدن 
بحث اخ��ذ ماليات از واحده��اي خالي و همچنين 
اجراي نمايشي شروع ثبت نام براي ساخت مسكن 
ملي موجب بروز تحركاتي در اين بازار در دو ماه اخير 
شده اس��ت. اين تحركات كه موجب رونق نسبي در 
برخي مناطق بازارهاي مسكن متراژ متوسط شده، 
همزمان موجب ش��روع فعاليت سودجويان و رشد 
نس��بي قيمت ها در بعضي از بازارها نيز شده است، 
اما با توجه به علت اصلي كه همان شرايط اقتصادي 
متقاضيان است، بعيد به نظر مي رسد اين تحركات 
بتواند ادامه دار باشد و موجب تغييرات قابل توجهي 
در اين بازار شود. عالوه بر اينكه مبلغ بازپرداخت اين 
تس��هيالت اعطايي عمدتا خارج از توان متقاضيان 
است، ساير مسائل مطرح ش��ده مانند اجراي طرح 
ملي مسكن يا اخذ ماليات از خانه هاي خالي بعيد به 
نظر مي رسد بتواند در مرحله اجرا تاثيرگذاري قابل 
توجهي داشته باشد، زيرا در حال حاضر و در ماه هاي 
پاياني عمر مجلس كنوني عموما بيشتر اين مسائل 
جنبه نمايشي داشته و از كارايي عملياتي برخوردار 
نيست و از طرف ديگر براي اجراي طرح هايي مانند 
مسكن ملي به دليل زمان بردن دستيابي به نتيجه آن، 
بعيد به نظر مي رسد تا پايان عمر اين دولت مسكني 
به دست متقاضيان برسد؛ اما از طرف ديگر مي توان 
تحركات اين روزهاي بازار را ناشي از ارايه بودجه سال 
آينده كشور دانست كه با كسري قابل توجهي مواجه 
خواهد شد كه اگر اين مشكل توسط مجلس برطرف 
نشود قطعا به دليل استقراض گسترده دولت از بانك 
مركزي موجب ايجاد تورم قابل توجه در سال آينده 
خواهد شد كه موجب جلب توجه كارشناسان بازار 
مسكن شده و سرمايه گذاران و برخي از سودجويان 
از هم اكنون با خريد مسكن اقدام به سرمايه گذاري در 
اين بازار مي كنند؛ اما همان گونه كه قبال اشاره كرديم 
بازندگان اصلي اين بازار متقاضيان و مصرف كنندگان 
واقعي مسكن خواهند بود كه نه توان اقتصادي كافي 
براي تهيه مس��كن دارند و نه از عه��ده بازپرداخت 
تسهيالت 2۰۰ ميليون توماني بانك مسكن با حقوق 

دو و نيم ميليون توماني بر مي آيند.

ايمان رفيعي 
 كارشناس ساخت وساز
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قطع شبكه پهن باند مانع اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصاد خدمات

تهديد و تحديد اينترنت؛ هردو آسيب زا  است
گروه دانش و فن|

اگرچه مسووالن باالدستي در حوزه ارتباطات و مركز ملي 
فضاي مجازي معتقدند شبكه ملي اطالعات در كشور ما 
خوب درك نش��ده و سوءتعبيرهايي كه در زمان قطعي 
اينترنت پيش آمد، راه را براي ادامه توس��عه شبكه ملي 
دشوار كرده اس��ت، اما در كنار تهديد خدمات اينترنت 
كه شبكه ملي اطالعات، راهي براي استقالل و مصونيت 
از آن در نظر گرفته شده، تحديد يا ايجاد محدوديت در 
دسترسي به اينترنت كه نمونه آن را به اجبار در اين برهه 
شاهد بوديم نيز آسيب هاي فراوان و تاثير منفي بر اقتصاد 
فناوري اطالعات را در پي خواهد داشت؛ كمااينكه دبير 
شوراي اجرايي فناوري اطالعات معتقد است، شبكه ملي 
راهكاري براي مديريت هزينه ها و توسعه كسب وكار است 
و با تهديد يا تحديد كردن فضاي مجازي، اقتصاد مقاومتي 

را مخدوش مي كنيم.
اينترنت بين الملل اواخر آبان و هم زمان با اعتراض درباره 
افزايش قيمت بنزين خاموش ش��د. راه اتصال با جهان 
ابتدا از گوش��ي هاي تلفن همراه كوچ ك��رد و پس از آن 
ظرف مدت كوتاهي دسترسي به اينترنت هاي خانگي 
هم مس��دود شد و اين ش��رايط از پنج روز تا دو هفته در 
مكان هاي متفاوت و استان هاي كشور ادامه داشت. در 
كنار اينها به ميان آمدن مفهوم اشتباه »اينترنت ملي« 
بي اعتمادي مردم به موضوع ش��بكه مل��ي اطالعات را 
گسترده تر و فرآيند اين پديده را از مسير اصلي خارج كرد. 
رضا باقري اصل، دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه قطع اينترنت هم براي 
كساني كه اين دستور را صادر كردند، هم براي مجريان 
دستور و هم ذي نفعان اينترنت اتفاق ناگوار و سختي بود، 
اظهار كرد: »براساس بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم 
توسعه، مفهومي به نام شبكه ملي اطالعات و در كنار آن 
براي اولين بار در قوانين عبارت اينترنت ذكر و تكاليفي بر 
عهده دستگاه هاي مختلف گذاشته شد كه بخش مهمي 
از آن در دولت يازدهم به مرحله اجرا درآمد. »ايجاد شبكه 
ملي اطالعات« و »اينترنت« دو مفهوم جدا از هم بودند كه 
بايد در كنار يكديگر توسعه پيدا مي كردند. توسعه شبكه 
ملي با دسترسي كاربران به نسل سوم و چهارم اينترنت 
همراه مصادف ش��د و كاربران به تنوعي از سرويس ها و 

امكانات دست پيدا كردند.«
او كه معتقد است شبكه ملي اطالعات يك پديده امنيتي 
و حفاظتي صرف نيس��ت بلكه بح��ث اقتصاد، فرهنگ 
و جامع��ه در آن نمود پيدا مي كند، تأخير 10 س��اله در 
راه اندازي اين ش��بكه را از سال 1۳۸۳ باعث بسياري از 
عقب ماندگي ها مي داند. به گفته او كشورهاي مختلف 
نيز همين رويكرد را دارند و بسياري از كشورهاي صاحب 
فناوري براي مديريت هزينه  ها و مديريت ايمني جامعه 
در فضاي مج��ازي راهكارهايي را در پيش گرفته اند كه 
در ايران راهكار انتخاب ش��ده شبكه ملي اطالعات نام 
دارد. ش��بكه اي كه بايد داراي زيرساخت مناسب براي 
ارايه كليه س��رويس هاي مورد نياز فضاي مجازي باشد 
و اينترنت پرس��رعت و قابل حصولي را در اختيار شبكه 

دسترسي قرار دهد.

   شبكه ملي بايد به اندازه كافي مستقل باشد
باقري اصل با بيان اينكه اينترنت سرويس اصلي و پايه  
همراه ش��بكه ملي اطالعات است و در اسناد مدون به 
آن توجه شده، در پاسخ به اين سوال كه آيا شبكه ملي 
بايد مستقل باشد؟ گفت »بايد به اندازه كافي مستقل 
باشد. در سند تبيين الزامات نيز به اين نكته اشاره شده 
كه سرويس ها كمترين وابستگي امنيتي، اجتماعي و 
اقتصادي را به جهان بيرون داشته باشند. دليلش اين 

اس��ت كه تهديد خارجي منجر به عدم سرويس دهي 
در داخل شبكه نشود.« البته تهديدي كه دبير شوراي 
اجراي��ي فناوري اطالعات به آن اش��اره مي كند صرفا 
تهديد از سوي كشورهاي خارجي نيست. او به تحديد 
ديگري نيز اشاره مي كند. تحديدي كه نه تنها اماليش 
فرق مي كند بلكه تاثيرش هم بر كسب وكارهاي وطني 
متفاوت اس��ت. هر نوع تحديد )محدود كردن( شبكه 
اينترنت به افزايش هزينه اقتصادي سرويس هاي حوزه 
خدمات منجر مي شود كه اين مساله با سياست حوزه 
اقتصاد مقاومتي كه روي اقتص��اد درون زا و برون گرا 
اص��رار دارد، درتضاد اس��ت. باقري اص��ل اظهار كرد: 
»اقتصاد خدمات در كش��ور ما حدود ۵0 درصد است 
كه اين مقدار نياز به رشد دارد. اكنون اين ميزان رشد 
در بسياري از كش��ورها به ۸۵ درصد رسيده و الگوي 
مناسب براي كشور ما چيزي بين ۶۵ تا ۷0 درصد است. 
ما بايد سرويس هاي خدماتي را به صورت درون زا )توليد 
داخلي( توسعه بدهيم اما بايد به بحث مقياس  پذيري 
اقتصادي ني��ز توجه كنيم. اگر يك س��رويس را فقط 
براي داخل كشور تعريف كنيم، ممكن است 10 هزار 
نفر ذي نفع داشته باشد اما در بازار بزرگ تر ذي نفعان 
به 100 هزار نفر مي رس��ند. اين همان برون زا كردن 
توليد يا رونق توليد خدمت است. براي مثال اگر ارايه 
سرويس و بازگشت سرمايه صاحب كسب وكار حداقل 
به ۵00هزار مش��ترك يا كاربر نياز داشته باشد و اين 
سرويس در اقتصاد ملي نتواند در بازه زماني مناسب بر 
اساس نرخ سرمايه گذاري جذب مشترك كند يا بايد 
يارانه بگيرد يا اجازه استفاده از صادرات خدمت يا توسعه 
بازار منطقه اي و جهاني براي آن فراهم شود. اين اجازه 
همان حق دسترسي به اينترنت به عنوان يك زيرساخت 
ارزان و توسعه پذير است. نتيجه اين مي شود كه قطع 
اينترنت به معناي افزايش هزينه ايجاد شغل در حوزه 
خدمات فضاي مجازي است. حتي به واسطه عدم صرفه 
به مقياس، منجربه حذف توانمندي داخلي مي شود.«

   هزينه ايجاد شغل در فضاي مجازي
 ۱۱۰ ميليون تومان

باقري اصل با بيان اينكه در دهه ۸0 هزينه ايجاد شغل 
در فض��اي مجازي حدود ۳0 ميليون توم��ان بوده و در 
س��ال1۳۹۶ اين عدد ح��دودا ب��ه 110 ميليون تومان 
رسيده اس��ت، گفت: »با س��ه برابر ش��دن هزينه هاي 
سرمايه گذاري زيرساختي ثابت، اين رقم حتمًا افزايش 
چشم گيري داشته اس��ت. از سوي ديگر فضاي مجازي 
ممل��و از زيرس��اخت هاي نرم افزاري، س��خت افزاري و 
منابع اش��تراكي است كه بس��ياري از آنها در دسترس 
كارآفرينان و كس��ب وكارهاي الكترونيكي وجود دارد. 
با قطع سراس��ري اينترنت، شرايطي ايجاد مي شود كه 
قسمتي زيرساخت هايي كه قبال با هزينه ميلياردي در 
دنيا ساخته شده را دوباره براي ۸0 ميليون كاربر ايجاد 
كنند. اين كار هزينه مضاعفي بر ايجاد ش��غل و اقتصاد 

ملي وارد مي كند.«
 او با بيان اينكه تحديد اينترنت منجربه افزايش قيمت 
تمام شده ايجاد اشتغال در بخش خدمات مي شود، عنوان 
كرد: »اين چالش بزرگي است كه بايد براي آن راهكاري 
بينديشيم. چه اين تهديد باشد چه آن تحديد، اقتصاد 
مقاومتي ما مخدوش مي شود. براثر تحريم هاي امريكا، 
كس��ب وكار برنامه نويس هايي كه براي سيستم عامل 
ios اپليكيشن نوشتند، تهديد و مخدوش شد. با قطع 
اينترنت از داخل كش��ور نيز با تحدي��د روبه رو و مجبور 
شديم زيرساخت هاي موجود در دنيا را دوباره ايجاد كنيم. 
آثار تهديد و تحدي��د اينترنت در اقتصاد خدمات كامال 

مشهود است و آن را هر روز كوچك تر از قبل مي كند.« 
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات با ذكر يك نمونه، 
درباره كوچك شدن اقتصاد خدمات براثر قطع اينترنت 
 IOT توضيح داد: »كارخانه اي در يزد سيستمي مبتني بر
)اينترنت اشيا( راه اندازي كرد. سيستمي كه بااستفاده از 
ش��بكه اينترنت، كار مديريت خط توليد را اقتصادي تر 
مي كرد. اما با قط��ع اينترنت ضرر 1۴ ميلياردي متوجه 
خط توليد او شد و صاحب كارخانه سيستم را به طور كامل 
جمع كرد. با اين كار اقتصاد IT كوچك ش��د. مدير اين 
كارخانه تصميم داشت در فضاي اقتصاد رقابتي، محصول 
خود را با قيمت كمتر و كيفيت و نظارت شبكه اي بيشتر به 
فروش برساند، اما با اتفاقي كه رخ داد چطور حوزه صنعت 

مي تواند به ثبات IT در ايران اعتماد كند؟«

   اينترنت، ملي و غيرملي ندارد
برخي اعتقاد دارند، قطع اينترنت از جنس فناوري هراسي 
است اما باقري اصل به اين مساله اعتقادي ندارد. او اظهار 
كرد: «زماني كه قانون گذار قانون ش��بكه ملي اطالعات 
و اينترنت را مي نوش��ت، مي دانست كه شبكه ملي يك 
ضرورت براي مس��ائل اقتصادي، امنيت��ي و اجتماعي 
است و در كنار آن س��رويس اينترنت و دسترسي به آن 
نيز همان قدر اهميت دارد. ما در كل جهان يك اينترنت 
بيشتر نداريم، تقسيم اين فناوري جهاني به ملي و غيرملي 
كار نادرستي اس��ت. چرخه تكامل سرويس هاي شبكه 
ملي اطالعات يك تكامل پيش رونده اس��ت. اينكه همه 
س��رويس ها را امروز در شبكه ملي ايجاد كنيم نه اينكه 
امكان پذير نباش��د، اما ش��ايد صرفه به مقياس نداشته 
باش��د.« يكي از اتفاقاتي كه به تازگي درخصوص شبكه 
ملي رخ داده، محول شدن توسعه اليه خدمات به وزارت 
ارتباطات است. وظيفه اي كه به گفته رييس مركز ملي 
فضاي مجازي به تازگي اتفاق نيفتاده و از گذشته برعهده 
وزارت ارتباطات بوده اس��ت. باقري اصل درباره اختالف 
نظري كه در اين مورد وجود دارد، گفت: »در جلسه دور 
دوم شوراي عالي فضاي مجازي كه مستندات و مصوبات 
آن منتشر شده است، مركز ملي فضاي مجازي به عنوان 

ستاد فرماندهي شبكه ملي، شوراي عالي فضاي مجازي 
به عنوان مس��وول راهبري و سياس��ت گذاري و وزارت 
ارتباطات به عنوان مس��وول فراهم آوردن زيرس��اخت 
معرفي شدند. در اين  بين هم توسعه اليه محتوا و خدمات 
برعهده همه دستگاه هاي مسوول مانند وزارت فرهنگ و 
ارشاد، صداوسيما و سايرين گذاشته شد و بقيه دستگاه ها 

نيز بايد در آن راستا تالش مي كردند.«
اكنون اين موضوع مطرح است كه اگر وزارت ارتباطات در 
تدوين اليه خدمات مشاركت داشت، حضورش موثر بوده؟ 
باقري اصل در پاسخ به اين سوال گفت: »بخشي از اليه 
خدمات شبكه ملي اطالعات به خدمات دولت الكترونيك 
برمي گردد. وزارت ارتباطات در كنار س��اير دس��تگاه ها 
بازيگر اين حوزه است. زماني كه وزير ارتباطات مي گويد 
۸0درصد تكاليفي كه برعهده وزارت بوده، انجام ش��ده 
است، منظور ۸0 درصد حوزه تكليفي يعني زيرساخت 
است. بنابر سند موجود، بازيگر اصلي اليه خدمات و محتوا 
وزارت ارتباطات نيس��ت. اگر قرار بود بازيگر اصلي باشد 
بايد در آن زمان نقش موثرتري را براي مشاركت وزارت 
ارتباطات در نظر مي گرفتند كه نگرفتند. برداشت من از 
محول كردن اين وظيفه به وزارت ارتباطات اين است كه 
ظاهرا بقيه دس��تگاه ها، همكاري الزم براي توسعه اليه 
خدمات را نداشتند و نتوانستند اهدافي كه مدنظر شوراي 
عالي فضاي مجازي بوده را اجرا كنند به همين دليل اين 
نياز حس شده تا نقش وزارت ارتباطات پررنگ تر شود.«

دبير اجرايي شوراي فناوري اطالعات درادامه خاطرنشان 
كرد: »ايميل، جست وجوگر و مسيرياب جزو سرويس هاي 
پايه ش��بكه ملي اطالعات است كه در بطن برخي از آنها 
چالش هايي وجود دارد. چالش هايي كه به نظر مي رسد، 
منابع اعتباري الزم در كش��ور براي حمايت از آنها وجود 
ندارد. از طرف��ي هم اگر دولت اين خدمات را ايجاد كند، 
يا خدمت به هر طريقي وابس��ته به دولت باش��د تجربه 
نش��ان داده به موفقيت نخواهد رس��يد. اي��ن واقعيتي 
اس��ت كه مدت هاس��ت آن را پذيرفته ايم. سازوكارهاي 
س��رمايه گذاري و هزينه ك��رد در دول��ت آنق��در كند و 
غيربهره ور است كه چنين پروژه هايي كه نيازمند چابكي 

و تصميم گيري هاي سريع در حوزه كسب وكار هستند را 
بتواند به چالش بكشاند. پايداري و توسعه سرويس هاي 
حمل ونقل اينترنتي، نقشه و مسيرياب كه توسط بخش 
خصوصي راه اندازي شده بر بس��تر زيرساخت هايي كه 
وزارت ارتباطات در توسعه آن نقش اصلي سرمايه گذاري 
و رگوالتوري را دارد، مهر تاييدي بر اين مساله است كه 
دولت در هر سرويسي كم ترين مداخله اجرايي را داشته 
و تنها نقش رگوالتوري را برعهده گرفته، آن س��رويس 
بهتر پيشرفت كرده اس��ت.« او افزود: »اقتصاد يارانه اي 
براي ارايه سرويس مناسب نيست. سرويس بايد در بازار 
اقتصاد رقابتي رش��د كند. اكنون پلتفرمي مانند شبكه 
ملي اطالعات براي اجرايي شدن اين هدف فراهم شده 
است. براي حل چالش هايي كه در اين راه وجود دارد كل 
دستگاه هاي كش��ور بايد براي ايجاد زمينه اعتماد براي 

جذب سرمايه گذاري در فضاي مجازي تالش كنند.«
منتقدان و موافقان ش��بكه ملي اطالعات، در زمان قطع 
اينترنت هر كدام صحبت هايي ارايه دادند اما هر دو طرف 
در اين مفهوم كه شبكه زيرساختي قوي با عنوان شبكه 
ملي اطالعات داشته باشيم اتفاق نظر دارند. هر دو طرف 
اقناع هستند كه اساسا ما پديده اي به اسم اينترنت داريم 
كه به دو شكل تهديد-تحديد مي شود. باقري اصل عالوه بر 
اين موارد، معتقد به يك جريان سوم است. جرياني كه اين 
روزها خيلي زياد به آن پرداخته مي شود. جرياني با عنوان 
»اينترنت ملي«. او در ين باره خاطرنش��ان كرد: اينترنت 
ملي بايد بعد از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه 
شوراي عالي فضاي مجازي به فراموشي سپرده مي شد در 
حالي كه اين اتفاق رخ نداد. اينترنت ملي مفهومي است كه 
پس از قطع چندروزه اينترنت در فضاي مجازي پررنگ 
شد، اما مردم بايد توجه كنند شبكه ملي اطالعات هيچ 
ارتباطي به اينترنت ملي ندارد. شبكه ملي بايد مستقل 
باشد، سرويس هاي پايه بربستر آن فعاليت كنند و رفاه را 
براي عموم ذي نفعان فراهم كند. در اينها شكي نيست. اما 
بايد به اين نكته توجه كرد تهديد يا تحديد اينترنت از هر 
نوعي كه باشد مانع اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي 

و توسعه اقتصاد خدمات است.«

انگجت| ش��بكه موقعيت س��نجي چيني بايدو كه 
عملكردي مشابه با  س��امانه جي پي اس )GPS( دارد 
در نيمه اول سال ۲0۲0 ميالدي عرضه خواهد شد. 
به گزارش ايرنا، كار طراحي و س��اخت شبكه بزرگ 
موقعيت سنجي »بايدو )baidu( « كه رقيب چيني 
سيس��تم امريكايي جي پي اس محس��وب مي شود  
پس از س��ال ها كار تقريبا تكميل شده است. به نقل 
از رن چنگچي، مدير پروژه بايدو، كار ساخت هسته 
اين سيس��تم ناوبري ماهواره اي در اوايل ماه دسامبر 
تكميل شد و دو ماهواره آخر نيز تا قبل از سال ۲0۲0 
در مدار قرار خواهند گرفت. اين مرحله از لحاظ فني 
سومين فاز از پروژه بايدو كه اولين بار در سال ۲000 
رونمايي ش��د و اوج آن اس��ت. به گفته چنچگي، تا 
س��ال ۲0۳۵ ديگر ارتقاي عمده اي در اين سيستم 
صورت نخواهد گرفت. بيش��تر كاربران چيني براي 
استفاده از اين شبكه جديد موقعيت سنجي مشكل 
خاصي نخواهند داش��ت. طبق آمار حدود ۷0 درصد 
تلفن هاي هوشمند چيني از سامانه بايدو پشتيباني 
مي كنند. همين حاال نيز 1۲0 شريك براي استفاده از 
اين سيستم در فناوري نقشه برداري صف كشيده اند. 
از آن جا كه سيستم جي پي اس متعلق به امريكاست، 
اين كش��ور مي تواند هر زمان كه نياز شد در راستاي 
منافع سياس��ي و نظامي خود دسترسي كشورهاي 
ديگر را به اين سيستم قطع كند. سيستم بايدو به چين 
اطمينان خاطر مي دهد كه از اين  پس موقعيت يابي 

در اين كشور بدون هيچ اختاللي انجام خواهد شد.

 جي پي اس چيني
 در راه است

گيزموچاينا| مقامات امنيتي به نخست وزير كشور چراغ 
سبز داده اند تا از تجهيزات هواوي در شبكه ۵G اين كشور 
اس��تفاده كند. به گزارش مهر، گزارش هاي منتشر شده 
حاكي از آن اس��ت كه مقام��ات امنيتي انگليس احتماال 
به بوريس جانس��ون، نخس��ت وزير اين كشور چراغ سبز 
نشان داده اند تا از فناوري هاي هواوي براي توسعه شبكه 
۵G استفاده كند. اين در حالي است كه نگراني ها درباره 
سوءاستفاده دولت چين از اطالعات محرمانه كشورها از 
طريق هواوي همچنان وجود دارد. روزنامه ديلي ميل به نقل 
از يك مقام ارشد امنيتي مي نويسد: »ما مطمئن هستيم 
كه مي توانيم ميان امنيت ملي و منافع اقتصادي مان توازن 
برقرار كنيم.« قرار است در هفته سوم ژانويه۲0۲0 هيات 
امنيت ملي انگليس با حضور بوريس جانسون جلسه اي 
برگزار كند و درباره تامين تجهيزات حياتي براي ارتقاي 
ش��بكه اينترنت از س��وي هواوي تصميم گرفته شود. در 
پايان مذاكرات اوليه با محوريت اين موضوع توصيه ش��د 
از تجهيزات هواوي در بخش هاي حساس شبكه اينترنت 
انگليس استفاده نش��ود. اما به اين شركت اجازه داده شد 
تجهيزات ديگر مانند آنتن هاي مخصوص براي اينترنت 
پرسرعت موبايل را فراهم كند. احتماال اين تصميم پس 
از آن گرفته شده كه مقامات متوجه شدند، مسدود كردن 
دسترس��ي هواوي به شبكه اينترنت 5G انگليس سبب 
مي شود اين كش��ور در توسعه فناوري هاي جديد از بقيه 
كش��ورها عقب بماند. با وجود اين همچنان اين احتمال 
وجود دارد كه دولت انگليس با امريكا هم پيمان ش��ود و 

موضع سخت تري نسبت به هواوي بگيرد.

چراغ سبز مقامات امنيتي 
انگليس به هواوي

انگج�ت| تكنولوژي پاي��ش ضربان قل��ب در اپل واچ، 
تكنولوژي مفيدي بوده كه بارها جان بسياري را نجات داده 
است. اين كمپاني كوپرتينويي با همكاري با چند بيمارستان 
مطرح و دانشگاه تراز اول، از تكنولوژي به كاررفته در اپل واچ 
استفاده مي كند تا ضربان قلب كاربران را به صورت علمي تر 
بررسي كند. در همين راستا اپل در سري ۴ ساعت هوشمند 
خود، سيستمي تحت نام تشخيص ضربان نامنظم قلب را 
تعبيه كرد كه به سادگي از كاربران تست ECG مي گيرد، 
اما ظاهرا اين تكنولوژي توس��ط ش��خص ديگري ابداع 
ش��ده   و اكنون پاي اپل را به دليل نقض پتنت، به دادگاه 
 كش��يده اس��ت. به گزارش ديجياتو، دكتر جوزف ويزل

)Joseph Wiesel( متخصص قلب و عروق دانش��گاه 
نيويورك است كه مدعي شده در شهريور ماه سال ۲01۷ 
مدارك الزم پتنت تكنولوژي خود را در اختيار اپل گذاشته 
اما اين كمپاني از انجام مذاكره مسالمت آميز سرباز زده و 
بدون رعايت حقوق معنوي، از تكنولوژي ويزل اس��تفاده 
كرده اس��ت. او مي گويد اين كار اپل يك نوع دزدي بوده و 
راهي هم جز شكايت براي او باقي نمانده است. اين دكتر 
نيويوركي قصد دارد جلوي كاركرد تكنولوژي ECG اپل 
واچ سري ۴ و ۵ را بگيرد و اپل را مجبور به پرداخت غرامت و 
هزينه بهره مندي از پتنت خود كند. اين اولين بار نيست كه 
پاي اپل به دليل نقض پتنت به دادگاه باز مي شود، اما ويزل 
كار سختي دارد، زيرا بايد با اپل در دادگاه سر و كله بزند و از 
همه مهم تر بتواند ثابت كند كه تكنولوژي ECG به كاررفته 
در اپل واچ، درصد شباهت بااليي با تكنولوژي ابداعي خود 

دارد و موضوع بر سر شباهت تكنولوژي ها نيست.

 شكايت پزشك امريكايي 
از اپل به دليل نقض پتنت

زد دي ن�ت| وداف��ون اس��تراليا ب��ه منظ��ور توس��عه 
زيرساخت هاي الزم براي برقراري شبكه 5G سراغ نوكيا 
رفت. به گزارش ايس��نا، ش��ركت چيني هواوي در طول 
يك س��ال گذش��ته تحت  تاثير عوامل مختلفي همچون 
اتهام جاسوس��ي از اطالعات كاربران امريكايي و شنود از 
مقامات كاخ سفيد با فشارهاي مختلف و شديدي مواجه 
ش��ده اس��ت. ودافون كه يكي از بزرگ ترين ش��ركت ها و 
اپراتورهاي مخابراتي فعال در استراليا به شمار مي رود، به 
تازگي با انتش��ار بيانيه اي جديد اعالم كرده كه به منظور 
توسعه زيرساخت هاي الزم براي نسل پنجم شبكه اينترنت 
همراه موس��وم به ش��بكه 5G قصد دارد به جاي شركت 
چيني هواوي با شركت فنالندي نوكيا وارد همكاري شود. 
پيش تر بسياري از كارشناسان و تحليلگران عنوان كرده 
بودند كه در حال حاضر با توجه به شرايط حاكم بر جهان 
در خصوص توسعه شبكه هاي مخابراتي 5G، كشورهاي 
مختلف تبديل به دو قطب مخالف شده اند كه برخي از آنها 
تحت تأثير نگراني هاي امنيتي و احتمال جاسوسي هواوي 
از اطالعات و حريم خصوصي كاربران، قطع همكاري با اين 
غول تكنولوژي را بر توسعه فناوري شبكه نسل پنجم اينترنت 
5G ترجيح داده اند و برخي ديگر از كشورها نيز توجه زيادي 
به اتهامات وارده عليه هواوي نشان نداده و ترجيح مي دهند 
زيرساخت هاي مخابراتي و ارتباطي شبكه 5G آنها هرچه 
سريع تر توسط شركت هواوي برقرار و راه اندازي شود، چراكه 
اوالً اين شركت بزرگ ترين توسعه دهنده تجهيزات مخابراتي 
در جهان به شمار مي رود دوماً فعاليت ساير اپراتورهاي مشابه 

صرفه اقتصادي براي دولت ها نخواهد داشت.

 5G استراليا براي توسعه شبكه
سراغ نوكيا رفت

آسين ايج| بررسي هاي موسسه امنيتي كاسپراسكاي 
نشان مي دهد در سال ۲0۲0 فين تك ها، ارايه دهندگان 
خدمات بانكداري موبايل و موسسات تجارت الكترونيك 
سه هدف اصلي حمالت سايبري خواهند بود. به گزارش 
مهر، تحقيقات كاسپراسكاي در مورد برترين تهديدات 
سايبري س��ال ۲0۲0 ثابت مي كند، موسساتي كه در 
فضاي مجازي به شيوه هاي مختلف خدمات مالي ارايه 
مي دهند هدف اصلي حمالت سايبري هستند. از جمله 
اين اهداف مي توان به اپليكيشن هاي مورد استفاده براي 
يافتن فرصت هاي سرمايه گذاري، سيستم هاي پردازش 
داده ه��اي مالي در فضاي آنالي��ن، ارزهاي ديجيتال و 
خدمات وابس��ته به آن و نيز زيرساخت هاي بانكداري 
آنالين به خصوص بانكداري موبايلي اشاره كرد. در سال 
۲01۹ هم اين حمالت به خس��ارات مالي گسترده اي 
منجر شدند و كاسپراسكاي بر اين باور است كه در سال 
۲0۲0 هم خسارات مذكور افزايش مي يابند. در اين ميان 
تهديد جدي متوجه اپليكيشن هاي مالي و بانكي است 
كه داراي حفره هاي امنيتي متعددي هستند و شركت ها 
و موسسات عرضه كننده آنها مسائل امنيتي را چندان 
جدي نگرفته اند. كاسپراسكاي همچنين در مورد افزايش 
نشت كدهاي منبع تروجان هاي بانكي در فضاي مجازي 
هشدار داده و افزوده كه اين پديده توليد انواع بدافزار براي 
حمله به اهداف فوق الذكر را تسهيل مي كند. در سال هاي 
اخير انتش��ار كدهاي منبع بدافزارهايي مانند زئوس و 
اسپاي آي در فضاي مجازي به توليد نسخه هاي پيشرفته 

و خطرناك تري از آنها منجر شده بود.

3 هدف مهم حمالت سايبري 
در سال ۲۰۲۰ 

دنياي فناوري

با محدودسازي فيلترشكن ها  
نيازي به بستن اينترنت نبود

سرپرس��ت معاونت فضاي مجازي دادستاني كل 
كش��ور با بيان اينكه با راه اندازي ش��بكه اطالعات 
ملي نيازي به بس��تن كامل اينترنت نبود، گفت: 
»اگر فيلترشكن ها محدود مي شد،  نيازي به بستن 
اينترنت در دوران آش��وب نداش��تيم .« به گزارش 
تسنيم جواد جاويدنيا »با بيان اينكه ملت ايران براي 
آنكه فرهنگ و تمدن اسالمي خود را به دنيا نشان 
دهد، نبايد با دنيا قطع ارتباط كند، گفت: عده اي بر 
اين باور هستند كه با ملي كردن شبكه اطالعات، 
تمامي دسترسي ها به اينترنت جهاني قطع مي شود؛ 
اما هدف از راه اندازي شبكه ملي اطالعات اين است 
كه در عين حفظ استقالل و پويايي كشور  با دنيا نيز 
بتوانيم ارتباط و تعامل داشته باشيم. متأسفانه در 
حال حاضر در شبكه هاي اجتماعي، اين بيگانگان 
هس��تند كه به ما دس��تور مي دهند چه كار كنيم 
و چه كار نكنيم، نمونه آن تحريم هايي اس��ت كه 
براي تلفن هاي همراه اپ��ل در ايران به وجود آمد و 
بس��ياري از امكانات براي استفاده كنندگان از اين 
برند در داخل ايران مختل شد.« وي افزود: ا»مروزه 
جوانان 1۵ تا ۲۳ ساله براي به دست آوردن اخبار 
تنها از شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند كه اين 
شبكه ها در دستان بيگانه است و ذهن اين جوانان 
را در اف��كار و ايده هاي خود غ��رق مي كنند. اوايل 
انقالب برخي از جوانان با تشكيل خانه هاي تيمي 
سعي در به هم ريختن نظم عمومي جامعه داشتند، 
اتفاقي كه مش��ابه آن را در فضاي مجازي ش��اهد 
هستيم. اگر مردم اعترافات جوانان دستگيرشده 
پس از اغتشاش��ات اخير را شنيده باشند، متوجه 
نقش شبكه هاي اجتماعي در پيدايش اين حوادث 

مي شوند.«
سرپرس��ت معاونت فضاي مجازي دادستاني كل 
كشور با تصريح به اينكه هيچ كس نمي تواند مردم 
را به زور از شبكه هاي اجتماعي بيرون براند، اضافه 
كرد: »مق��ام معظم رهبري باره��ا تأكيد كرده اند 
كه فضاي مجازي قتل گاه جوانان كش��ور است و 
جنگ اصلي كش��ور در اين فضا رقم مي خورد، لذا 
با توجه به هش��دارهاي رهبري بايد نحوه درست 
رفتار با ش��بكه هاي مجازي را بياموزيم. دشمن با 
استفاده از همين فضا تمامي جزييات زندگي هر 
فرد و نقاط ضعف اخالقي و فكري او را شناس��ايي 
مي كند. جامعه شناس��ان غربي مي گويند اگر هر 
فرد 10 مطلب را در ش��بكه هاي اجتماعي بازديد 
كند، صاحبان آن شبكه ها فرد را مانند نزديك ترين 
دوس��ت مي شناس��ند و اگر 1۵0 مطلب را بازديد 
كند، مانند پدر و مادر فرد او را مي شناس��ند و اگر 
۳00 مطلب را بازديد كند، مانند همس��ر وي او را 
مي شناسند.« جاويدنيا اظهار كرد: »مردم بايد درك 
كنند حضور گسترده و بي پرواي آنها در شبكه هاي 
اجتماعي مضرات بس��يار زيادي دارد، يكي از آنها 
مشكالت اخالقي مانند آمار باالي طالق و ابتذال 
اخالقي جوانان اس��ت. برخي مشكالت اقتصادي 
نيز مربوط به فضاي مجازي اس��ت. اينس��تاگرام 
و گوگل هر ك��دام حدود ۳۵0 ميلي��ارد تومان از 
سرمايه هاي كشورمان را خرج تبليغات مي كنند 
بدون آنكه مالياتي پرداخ��ت كنند، ضمن اينكه 
جوانان تحصيل  ك��رده در زمينه فناوري اطالعات 
در كشور بيكار خواهند ماند.« وي ادامه داد: »منشأ 
اغتشاشات اخير كه بر اقتصاد كشور ضربه سختي 
وارد كرد نيز همين فضاي مجازي اس��ت، عالوه بر 
آن جواناني بودند كه جذب اغتشاش گران شدند و 
جان خود را از دست دادند. وضعيت اقصادي حال 
حاضر كش��ور نيز نامربوط به شبكه هاي مجازي 
نيست . نشريه فارين پاليسي صراحتاً اعالم كرده كه 
فعاليت هاي چندين گروه سازمان يافته در فضاي 
مجازي سبب باال رفتن قيمت دالر و سقوط ارزش 

ريال بوده است.«
سرپرس��ت معاونت فضاي مجازي دادستاني كل 
كش��ور تصريح كرد: »همان اف��رادي كه گريبان 
چاك مي كنند كه چ��را در تلفن هر جوان و پيري 
فيلترشكن ديده مي شود كه با استفاده از آن به هر 
محتوايي دسترسي پيدا كند، مي توانند با اين پديده 
مقابله كنند اما مقابله نمي كنند. آنها بهانه مي آورند  
عده اي هس��تند كه به اين نرم افزاره��ا نياز دارند. 
طرحي به مرجع مربوطه ارايه ش��ده كه اين افراد 
شناسايي و ساماندهي شوند اما هر روز به بهانه هاي 
مختلف بررسي اين طرح به تعويق مي افتد. عده اي 
مي گويند نمي توانيم اين ساماندهي را انجام بدهيم. 
بايد به اي��ن نكته توجه كرد كه اگ��ر جوانان ما در 
زمان جنگ و با دستان خالي مقابل نفوذ دشمنان 
نمي ايستادند و تسليم مي شدند كه انقالب اسالمي 
به سرعت از بين مي رفت. در زمينه فناوري اطالعات 
ما شناخت و تخصص الزم را داريم بنابراين مي توانيم 
اين سازماندهي را انجام بدهيم، اما متأسفانه برخي 
از مسووالن مربوطه با مردم شفاف نيستند و اعالم 
نمي كنند كه م��ا نمي خواهيم اي��ن نرم افزارها را 
ببنديم.« جاويدنيا با بيان اينكه با راه اندازي شبكه 
اطالعات ملي نيازي به بستن كامل اينترنت نبود، 
گفت: »اگر كنترل ها انجام مي ش��د، نرم افزارهاي 
ايراني به همراه خدمات الكترونيكي به مردم ارايه 
شده بود و فيلترشكن ها محدود مي شد، اصاًل نيازي 
به بستن اينترنت در دوران آشوب نداشتيم. تا زماني 
كه اين كنترل ها صورت نگي��رد، در چنين مواقع 
حساس��ي همواره به دوراهي بستن يا عدم بستن 
اينترنت برمي خوريم. اگر اينترنت بسته شود مردم 
مي گويند حكومت مخالف فناوري اطالعات است 
و اگر بسته نشود آشوب ها بيش��تر مي شود. بارها 
دولت اعالم كرده كه قصد فيلترينگ هوشمند يا 
راه اندازي اينترنت ملي را دارد اما در عمل هيچ كدام 
اتفاق نمي افتد، در عوض اعالم مي كنند كه ۵000 
صفحه اينستاگرامي شناسايي شده كه در آن اقدام 
به خريد و فروش سالح و مشروبات الكلي مي شود 
اما دستگاه قضايي و پليس اقدامي عليه آن نكردند، 
بايد گفت كه  آيا قوه قضاييه و پليس امكان شناسايي 

اين صفحات را داشتند و انجام ندادند؟« 
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رييس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( سفر خودبه خوزستان را از ماهشهر آغاز كرد

معاون اول رييس جمهور در سيزدهمين جلسه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه اعالم كرد

اشتغال زايي  بيش از 27هزار نفري در خوزستان 

لزوم تامين بودجه مورد نياز  احياي درياچه اروميه

س��فر دو روزه رييس س��تاد اجرايي فرمان امام به 
اس��تان خوزس��تان به منظور افتتاح صدها طرح و 
پروژه اش��تغال زايي و عمراني عص��ر امروز با حضور 
محمد مخبر در ش��هرك هاي اطراف ماهشهر آغاز 

شد.
محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( 
در اين سفر پس از ديدار صميمانه با مردم ماهشهر، 
درجمع خبرنگاران اظهار داشت: تيم ستاد اجرايي 
فرمان امام چند س��ال پيش به خوزس��تان سفري 
داشتند و قول داديم كه 22 هزار شغل در اين استان 
ايجاد كنيم، در كمترين زمان ممكن توانستيم 27 
هزار و 500 شغل تحت 10 هزار طرح در اين استان 

ايجاد كنيم.
وي افزود: ايجاد 26 هزار و 700 ش��غل ديگر راهم 
در دس��ت اقدام داريم ك��ه در قال��ب 2700 طرح 

اشتغال زايي اجرايي مي شود. 
رييس ستاد اجرايي فرمان امام بيان داشت: مجموع 
طرح هايي كه در استان خوزستان انجام خواهد شد 
18 هزار و 700 طرح اس��ت كه 64 ميليارد و 300 
ميلي��ون تومان بودجه اجراي اين پروژه ها اس��ت و 
پيش بيني مي كني��م كه بتوانيم 83 هزار ش��غل با 
اختصاص 11 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در 

اين استان اجرايي كنيم. 
مخبر افزود: امروز برخي مسائل و مشكالت ماهشهر 

و آبادان را بررسي كرديم و از شهرك هاي طالقاني و 
شهيد مدني هم بازديدهايي به عمل آورديم، عمده 

درد دل مردم بحث اشتغال و بيكاري است.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( گفت: اميدواريم 
به زودي 2 ه��زار ش��غل اجتماع مح��ور ومنطبق 

بامزيت هاي منطقه دراين شهرك ها ايجاد كنيم.
مخبر بيان داش��ت: از بازارچه ش��هيد طالقاني هم 
بازديدي به عمل آمد و مقرر شد كه سوله هايي براي 
اسكان بازاريان و فروش محصوالت خود با هماهنگي 

ديگر دستگاه ها احداث شود.
وي افزود: سه مدرسه نيمه تمام كه حدود 15 درصد 
پيش��رفت فيزيكي داشت در شهرس��تان ماهشهر 
وجود دارد كه مقرر شد تا مهر ماه با همكاري سازمان 
نوسازي مدارس اين سه مدرسه 12 كالسه باحمايت 

ستاد اجرايي به بهره برداري برسد.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام بيان داشت: مقرر شد 
درخصوص تكميل ساخت 21 واحد مسكوني كه در 
منطقه شهيد مدني وجود داشت و ساخت آنها بدليل 
كمبود منابع به تعويق افتاده بود توسط ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام تكميل و به بهره برداري برسد. 

بنابراي��ن گ��زارش، باحضور رييس س��تاد اجرايي 
فرمان ام��ام توزيع 2000 بس��ته ل��وازم خانگي و 
اهداي 5000بس��ته لوازم التحرير ب��ه خانواده ها و 

دانش آموزان مناطق محروم خوزستان آغاز شد.

گروهبنگاهها|
احياي درياچه اروميه يكي از نخستين مشكالتي بود كه 
حسن روحاني قبل از پوشيدن رداي رياست جمهوري 
وعده حل و فصل آن را داده بود؛ معضلي كه به دليل عدم 
توجه به بسترهاي درياچه طي يك دهه گذشته ايجاد 
شده بود و براي حل آن ضروري بود كه دستگاه هاي كالن 
كشور در بخش هايي چون، سازمان محيط زيست؛ وزارت 
نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه و...
وارد عمل شوند تا فرآيند احياي درياچه اروميه از دل اين 
همكاري هاي مشترك ايجاد شود. بر اساس اين وعده 
مش��خص بود كه نخستين مصوبه اي كه دولت تدبير و 
اميد بعد از به دست گرفتن سكان هدايت ساختار اجرايي 
كشور در سال 92 تصويب كرد موضوع احياي درياچه 
اروميه بود كه بالفاصله پس از تشكيل دولت در دستور 
كار قرار گرفت.6 سال بعد از اجرايي شدن اين مصوبه، 
سيزدهمين جلسه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه به 
رياست معاون اول رييس جمهوري برگزار شد، جلسه اي 
كه در جريان آن ضمن بازخواني مس��يري كه درياچه 
اروميه براي احياي دوباره طي كرده اس��ت، دورنمايي 
از چش��م انداز اينده برنامه هاي نيز ارايه شد.معاون اول 
رييس جمهوري در اين جلس��ه گفت: احياي درياچه 
اروميه مس��ووليتي ملي و ضرورت��ي انكارناپذير براي 
كشور و يكي از شاخص ترين طرح هاي ملي و خواست 
عموم ملت ايران است كه بايد با جّديت تا احياي كامل 
اين درياچه ادامه يابد. »اسحاق جهانگيري« ديروز در 
سيزدهمين جلسه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه با 
اشاره به سفر اخير خود به استان آذربايجان غربي و بازديد 
از درياچه اروميه افزود: خوش��بختانه وضعيت درياچه 
اروميه اميدوار كننده است كه نشان مي دهد مجموعه 
اقدامات انجام شده و تالش هاي سال هاي اخير اثرگذار 
بوده است.معاون اول رييس جمهوري تاكيد كرد: احياي 

درياچه اروميه مس��ووليتي ملي و ضرورتي انكارناپذير 
براي كشور است و طرح احياي اين درياچه به عنوان يكي 
از شاخص ترين طرح هاي ملي خواست عموم ملت ايران 
است كه بايد با جّديت تا احياي كامل اين درياچه ادامه 
يابد.وي با اشاره به گزارش هاي ارايه شده درباره آخرين 
وضعيت و پيش��رفت عمليات اجرايي نقشه راه احياي 
درياچه اروميه، بر لزوم تامين اعتبارات مورد نياز و اجراي 
پروژه هاي مرتبط با طرح ملي نجات درياچه اروميه تاكيد 
كرد.رييس كارگروه ملي نجات درياچه اروميه همچنين 
با قدرداني از همراهي و تالش هاي قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبياء در اجراي تون��ل 35 كيلومتري رودخانه 
زاب براي انتقال آب به درياچه اروميه، از سازمان برنامه 
و بودجه و دبيرخانه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه 
خواست اعتبارات مورد نياز طرح احياي درياچه اروميه 
را تامين كنند تا هم سرعت اجراي پروژه ها كند نشود و 
هم كارگران فعال در اين پروژه ها دغدغه اي براي حقوق 

و مزاياي خود نداشته باشند.جهانگيري از تدوين و اجراي 
طرح افزايش بهره وري و كاهش مصرف آب كشاورزي در 
حوضه آبريز درياچه اروميه )بهكاشت( قدرداني كرد و با 
اشاره به گزارش ارايه شده از سوي سرپرست وزارت جهاد 
كشاورزي درخصوص اين طرح، خاطرنشان كرد: كاهش 
مصرف آب و بهره وري بيشتر در بخش كشاورزي در كنار 
افزايش اشتغالزايي و توليد محصول، اتفاقي مهم است 
كه بايد از آن قدرداني شود.معاون اول رييس جمهوري 
افزود: الزم است اين طرح عالوه بر حوضه آبريز درياچه 
اروميه، در سراسر كشور نيز به عنوان الگوي كشت موفق 
مدنظر قرار گيرد تا با اج��راي روش هاي نوين آبياري و 
ترويج كشت گلخانه اي شاهد بهره وري هر چه بيشتر در 
مصرف آب كشاورزي و افزايش توليد محصول باشيم.

همچنين در اين نشست عيسي كالنتري رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست و دبير كارگروه ملي نجات درياچه 
اروميه با قدرداني از بازديد معاون اول رييس جمهوري از 

درياچه اروميه خاطرنشان كرد: همه دستگاه هاي اجرايي 
و بخش هاي مرتبط در تالش هستند تا نقشه راه احياي 
درياچه اروميه به خوبي اجرا شود كه در همين راستا تا 
پايان سال 99 عمليات ساخت و ساز و تمامي طرح هاي 
سخت افزاري و سازه اي احياي درياچه اروميه به اتمام 
خواهد رسيد و پس از آن اجراي برنامه هاي نرم افزاري 

دنبال خواهد شد.

   كاهش ۴۰ درصدي مصرف آب و افزايش 
بهره وري ۶۰ درصدي در حوزه آبريز اروميه 
كشاورز سرپرست وزارت جهاد كشاورزي نيز گزارشي 
از روند اجراي طرح بهكاش��ت در حوضه آبريز درياچه 
اروميه اراي��ه كرد و گفت: در اين ط��رح با كاهش 40 
درصدي مصرف آب كشاورزي و افزايش 60 درصدي 
بهره وري، نه تنها ش��اهد كاهش توليد نبوده ايم بلكه 
ميزان توليد محص��والت زراعي و باغ��ي نيز افزايش 
پيدا كرده است.فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
نيز در اين نشس��ت با تاكيد بر اينكه قرارگاه به عنوان 
پيمانكار تمام توان خود را براي اجراي پروژه ملي نجات 
درياچه اروميه به كار گرفته است، گفت: با وجود برخي 
محدوديت ها در منابع مالي، اجراي پروژه هاي در دست 

اجراي قرارگاه طبق زمان بندي انجام خواهد شد.
همچنين در اين جلسه استانداران آذربايجان غربي و 
شرقي و كردستان گزارشي از اقدامات صورت گرفته 
و برنامه ه��اي در دس��ت اجراي مرتبط ب��ا طرح ملي 
نجات درياچه اروميه ارايه كردند و به بيان ديدگاه ها و 

پيشنهادات خود در اين زمينه پرداختند.

   پروژه هاي سازه اي احياي درياچه اروميه
تا آذر۹۹ به پايان مي رسد

در اين جلسه نماينده دبيرخانه كارگروه ملي نجات 

درياچه اروميه گزارشي از آخرين وضعيت و پيشرفت 
عمليات اجرايي نقش��ه راه احي��اي درياچه اروميه، 
آخرين وضعيت بارش حوضه آبريز تا تاريخ 8 دي ماه 
1398 و تغييرات 10 س��اله تراز درياچه اروميه ارايه 
كرد و گفت: براس��اس برنامه زمان بندي، پروژه هاي 
سازه اي احياي درياچه اروميه تا آذرماه سال 1399 
به اتمام خواهد رس��يد.وي با اشاره به موفقيت در فاز 
تثبيت درياچه اروميه، افزود: در حال حاضر 2 س��ال 
اس��ت كه فاز احياي درياچه اروميه آغاز ش��ده و اين 
برنامه تا احياي كامل درياچه اروميه تا س��ال 1406 

استمرار خواهد يافت.

   پيشرفت ۸۴ درصدي حفاري تونل زاب
 به درياچه اروميه

تجريشي نماينده س��ازمان برنامه و بودجه همچنين 
گزارشي از پيشرفت فيزيكي و تامين مالي طرح انتقال 
آب زاب به درياچه اروميه ارايه كرد و گفت: حفاري تونل 
انتقال آب زاب به درياچه اروميه از 84 درصد پيشرفت 
فيزيكي برخوردار است و از 35668 متر حفاري براي 

اين تونل، 5184 متر باقي مانده است.
نماينده س��ازمان برنامه و بودجه هم در اين جلس��ه 
گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي تامين اعتبارات 
اجراي پروژه هاي طرح ملي نجات درياچه اروميه ارايه 
كرد و گفت: براي اجراي اين پروژه ها در سال 98 حدود 
316 ميليارد تومان پيش بيني شده كه تاكنون 149 

ميليارد تومان از اين اعتبارات تخصيص يافته است.
 در ادام��ه اين جلس��ه اعض��اي كارگ��روه ملي نجات 
درياچ��ه اروميه در خصوص گزارش هاي ارايه ش��ده 
بح��ث و تبادل نظر كردند و پس از آن پيش��نهادات و 
درخواست هاي دبيرخانه كارگروه ملي نجات درياچه 

اروميه به تصويب رسيد.

بهره  مندي   ۳۸  درصد 
خوزستاني  ها  از شبكه  فاضالب

خوزس�تان|مديرعامل 
ش��ركت آب و فاض��الب 
خوزستان مي گويد: فقط 
38 درصد مردم خوزستان 
از ش��بكه مدرن فاضالب 
بهره من��د هس��تند. ب��ه 
گزارش باشگاه خبرنگاران، 
ص��ادق حقيقي پ��ور درخصوص آخري��ن وضعيت 
شبكه فاضالب استان گفت: سيستم فاضالب استان 
فرسوده اس��ت و فقط 38 درصد مردم تحت پوشش 
ش��بكه مدرن فاضالب ق��رار دارن��د. او درخصوص 
وظيفه جمع آوري آب هاي س��طحي بيان داش��ت: 
شركت آب و فاضالب خوزستان هيچ نقش اجرايي 
در بحث آبگرفتگي  هاي پس از باران ندارد و براساس 
قانون، وظيفه جمع آوري آب هاي س��طحي برعهده 
شهرداري ها اس��ت.حقيقي پور با بيان اينكه طي 2 
سال گذشته در استان خوزستان 430 كيلومتر شبكه 
فاضالب و 860 كيلومتر شبكه آب اصالح شده است، 
ادامه داد: اليروبي يك هزار كيلومتر شبكه فاضالب 
شهر هاي مختلف استان به استثناء اهواز، كار گذاشتن 
259 دستگاه پمپ فاضالب و اصالح نزديك به 300 
كيلومتر خطوط فاضالب از ديگر اقداماتي است كه 
طي اين مدت در استان خوزستان انجام شده است. 
در سيل اخير 560 ميليارد تومان خسارت به شركت 
آب و فاضالب خوزستان وارد شده است كه تاكنون، 
تنها 58 ميليارد تومان آن به صورت اسناد خزانه 3 تا 
4 ساله، پرداخت ش��ده است. همچنين در بارندگي 
اخير 210 ميليارد تومان به تاسيسات شركت آب و 
فاضالب خوزستان خسارت وارد شده است كه ما آن را 
در قالب يك شكايت رسمي به مراجع ذي صالح حتما 

پيگيري خواهيم كرد. 

مسكن اقدام ملي با 250 ميليون 
تومان براي هر واحد

اردبيل|معاون مسكن و 
بازآفريني راه و شهرسازي 
اس��تان اردبي��ل گف��ت: 
متقاضيان مسكن در طرح 
اقدام ملي به ازاي هر واحد 
بايد 250 ميليون تومان با 
احتساب تسهيالت بانكي 
پرداخت كنند. ش��هرام باباخاني اظهار كرد: هر چند 
540 نفر در كمتر از نيم ساعت براي طرح اقدام ملي 
مسكن در استان اردبيل ثبت نام كردند اما پيش بيني 
مي كنيم 70 درص��د متقاضيان ش��رايط الزم را در 
بهره مندي از مسكن اقدام ملي را نداشته باشند. وي 
ضوابط تعيين شده براي متقاضيان واقعي را در هشت 
بند يادآور شد و خاطرنش��ان كرد: متقاضيان نبايد 
در 40 سال گذش��ته زمين و مسكن دولتي دريافت 
كرده باش��ند و از سال 84 نيز هيچ واحد مسكوني به 
نام آنها ثبت نش��ده باشد. معاون مسكن و بازآفريني 
راه و شهرسازي اس��تان اردبيل تاهل، سكونت پنج 
سال در شهرهاي مورد تقاضا و توان پرداخت اقساط 
تسهيالت بانكي را از ديگر شرايط بهره مندي از مسكن 
اقدام ملي برشمرد و افزود: زنان سرپرست خانوار با 35 
س��ال مي توانند در اين طرح ثبت نام كنند. باباخاني 
گفت: با تامين زمين در اردبيل قرار است به ازاي هر 
فرد 100 مترمربع ساخت با تامين هزينه آماده سازي 
انجام شود كه پيش بيني  مي كنيم 250 ميليون تومان 
هزينه ساخت هر واحد خواهد بود كه 100 ميليون 
تومان از اين مبلغ تس��هيالت بانكي با اقساط يك و 
نيم تا دو ميليون تومان در هر ماه خواهد بود. وي بيان 
كرد: متقاضيان بايد 150 ميليون تومان نيز به عنوان 
آورده تامين كنند كه 30 درصد اين مبلغ در گام اول 

دريافت خواهد شد. 

 رتبه پنجم گلستان
 در تسهيالت رونق توليد كشور
گلستان|رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
گلس��تان گفت: در زمينه 
پرداخت تسهيالت رونق 
توليد استان گلستان رتبه 
پنجم كش��ور را ب��ه خود 
اختص��اص داده اس��ت. 
حسين طلوعيان ديروز در جلسه كارگروه رفع موانع 
توليد و اشتغال گلس��تان كه در فرمانداري آزادشهر 
تشكيل ش��د، اظهارداش��ت: رونق توليد و در نتيجه 
ايجاد اشتغال پايدار در استان از جمله اهداف جدي 
و برنامه هاي مدنظر مديران گلستان است. وي افزود: 
در اين زمينه با جذب تس��هيالت مناسب و پرداخت 
به پروژه هاي اعالم ش��ده در سال جاري توانستيم با 
پرداخت بيش از دو هزار و 886 ميليارد ريال تسهيالت 
به سرمايه گذاران از طريق 8 بانك عامل رتبه پنجم را 
در سطح كشور كسب كنيم. رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت گلس��تان افزود: شهرستان آزادشهر 
با پرداخت بي��ش از 912 ميليارد ريال تس��هيالت 
رونق توليدبه هفت طرح پيشنهادي در رتبه نخست 
گلستان قرار دارد.طلوعيان گفت: تسهيالت تبصره 
18 از جمله مهم ترين ابزار ايجاد و حفظ اشتغال در 
استان ها اس��ت كه گلستان در اين زمينه با پرداخت 
740 ميلي��ارد ري��ال رتب��ه 12 را در كل كش��ور به 
 خود اختصاص داده و گنب��دكاووس نيز با پرداخت

300 ميليارد ريال از اين طريق، رتبه نخست استاني را 
داراست. وي با اشاره به كسب رتبه ششم گلستان در 
زمينه پرداخت تسهيالت بازسازي مراكز توليدي در 
كل كش��ور بيان كرد: آق قال با دارا بودن هشت پروژه 
بازسازي و جذب 164 ميليارد ريال، رتبه اول در استان 

را به دست آورده است. 

  ۳۸ درصد مشاغل 
در حال فراموش شدن است

فارس|دبي��ر ش��وراي 
عال��ي آم��وزش و تربيت 
حرفه اي و مهارت هاي نهاد 
رياست جمهوري مدارك 
دانش��گاهي را در دوره 
كنوني پاسخگوي بازار كار و 
اشتغال نمي داند و مي گويد: 
در حال حاض��ر جامعه نيز اين موضوع را درك كرده و 
هم اكنون حجم دانشجويان مراكز آموزش عالي كاهش 
محسوس��ي دارد.به گزارش ايلنا محمدرضا سپهري 
در نشست هم انديش��ي، مهارت آموزي، كارآفريني و 
اشتغال در شيراز بيان كرد: در دوره كنوني جامعه هدف 
تنها 20 درصد آموزش ها را از طريق دانشگاه و مراكز 
آموزش عالي و 80 درصد آموزش ها را از فضاي مجازي 
و اجتماع كسب مي كند.دبير شوراي عالي آموزش و 
تربيت حرفه اي و مهارت هاي نهاد رياست جمهوري 
گفت: بايد آموزش ها در مراكز آموزش عالي بر اساس 
نياز و تقاضاي بازار باش��د و همچنين ضروري اس��ت 
كه آموزش در شهرهاي مختلف متناسب با نيازهاي 
هر ش��هر ارايه ش��ود.وي با بيان اينكه زمينه توسعه 
اس��تارتاپ ها در دس��تور كار دولت ق��رار دارد، گفت: 
ش��ركت هاي برتر كنوني در جهان كه بيشترين رشد 
و درآمدزايي را دارند اكنون در فضاي مجازي فعالند.
رييس موسسه كار و تامين اجتماعي گفت: تحوالت 
س��ريعي در دنياي كنوني در ح��وزه بين المللي كار 
به وج��ود آمده كه در دهه آينده تحوالت س��ريع تر از 
دوره فعلي خواهد بود.سپهري  ادامه داد: تشكل هاي 
كارگ��ري، كارآفريني و مديران ما بايد خ��ود را براي 
تحوالت عجيب در حوزه كسب و كار آماده كنند زيرا 
پيش بيني مي شود 38 درصد مشاغل در جامعه ما به 

فراموشي سپرده شود.

 ايجاد روابط 5 ميليارد دالري
بين ايران و عمان در دستور كار 

ريي��س ات��اق مش��ترك 
بازرگان��ي اي��ران و عمان 
گفت: دولتمردان دو كشور 
ايران و عمان برنامه ريزي 
براي سه سال آينده انجام 
داده اند ت��ا بتوانند حجم 
روابط را به 5 ميليارد دالر 
برسانند.محس��ن ضرابي، ديروز در همايش معرفي 
فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري عمان كه در اتاق 
بازرگاني اراك برگزار ش��د، اظهار كرد: عمان با پنج 
ميليون نفر جمعيت كه ش��امل 51 درصد عماني و 
49 درصد اتباع خارجي اس��ت، تورم 4 درصد و نرخ 
پول ثابت داشته و از قبل از انقالب تا به امروز در تالش 
براي نگهداري سطح مطلوب روابط سياسي با ايران 
بوده است.رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان 
تصريح كرد: عمان به عنوان يك كشور كه از پيش از 
پيروزي انقالب با ايران روابط سياسي خوبي داشته، 
در تمام بحران ها در كنار دولت و ملت ايران بوده است.

وي افزود: حجم روابط اقتصادي ايران و عمان متاسفانه 
در ساليان گذشته در حد خوبي نبوده و از سال 85 تا 
92 حجم روابط بين 190 تا 220 ميليون دالر بوده 
است.ضرابي با اشاره به اينكه در سال 92 اتاق مشترك 
ايران و عمان ايجاد شد، اضافه كرد: اين اتاق در زمينه 
تالش براي ايجاد زيرساخت ها و رفع و شناسايي موانع 
و مش��كالت اقدام كرد و توانس��ت گامي در راستاي 
بهبود اي��ن روابط بردارد.وي ادامه داد: در س��ال 92 
مجموع ص��ادرات ايران به عمان 146 ميليون دالر و 
حجم روابط 221 ميليون دالر بوده و در سال گذشته 
عليرغم تحريم هاي خصمانه امريكا حجم صادرات به 
768 ميليون دالر و حجم روابط به يك ميليارد و 168 

ميليون دالر افزايش پيدا كرد 
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عامل بنزين پاشي به شهردار 
بوشهر تحت پيگرد قانون است

بوشهر|حسين پور رييس روابط عمومي شهرداري 
بوش��هر در خصوص بنزين پاشي به شهردار بوشهر 
گفت: تالش ها براي شناسايي عامل بنزين پاشي روي 
سيد نورالدين اميري شهردار بندر بوشهر همچنان 
ادامه دارد.حسين پور يادآور شد: عامل بنزين پاشي كه 
در واقع به علت اختالف قيمت خريد ملك با شهرداري 
اقدام به بنزين پاشي كرد، تحت پيگرد قانون است. او 
افزود: اين شهروند معترض يكشنبه شب حين خروج 
ش��هردار از عمارت اميريه )محل برگزاري نشست 
شوراي شهر( قصد گرفتن امضا و موافقت شهردار با 
قيمت دلخواهش را داشت كه در پي ممانعت شهردار 
با قيمت غيركارشناس��ي اقدام به بنزين پاشي كرد. 
رييس روابط عمومي شهرداري بوشهر عنوان كرد: 
واحد حقوقي ش��هرداري اكنون پيگير موضوع اين 

شهروند معترض و تخلفش است.

 آغاز توزيع گوشت منجمد 
و برنج با نرخ مصوب

اراك|معاون امور بازرگاني سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان مركزي از توزيع 200 تن گوشت 
منجمد و 700 تن برنج وارداتي با نرخ مصوب دولتي 
در اين استان خبر داد. جعفر اصغري با اعالم خبر فوق 
اظهار داشت: گوشت منجمد با هدف تنظيم بازار با 
قيمت 385 هزار ريال در هر كيلوگرم خريداري شده 
و با نرخ هر كيلوگرم 400 هزار ريال در نقاط مختلف 
استان مركزي توزيع مي شود. معاون امور بازرگاني و 
توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مركزي ادامه داد: خريد هر خانوار از محموله وارداتي 
گوشت منجمد تا سقف پنج كيلوگرم بدون مانع است 
و توزيع مردمي اين محموله از طريق فروشگاه هاي 
بزرگ نقاط مختلف استان انجام مي شود.معاون امور 
بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان مركزي بيان كرد: همچنين توزيع 
701 ت��ن برنج وارداتي با نرخ مصوب دولتي با هدف 
تنظيم بازار از طريق فروشگاه هاي بزرگ نقاط مختلف 
اين استان آغاز شده كه اين برنج ها با 2 نوع كيفيت به 
قيمت درجه يك هر كيلوگرم 89 هزار ريال و درجه 
2 هر كيلوگرم 74 هزار ريال در استان توزيع مي شود.

باالترين آمار قبولي كنكور 
پس از يزد متعلق به رزن است

همدان|فرماندار شهرستان رزن گفت: شهرستان 
رزن در تراز علمي قبولي كنكور رتبه دوم كش��وري 

را دارد.
سيدرضا س��المتي اظهار كرد: شهرس��تان رزن از 
سال 91 تاكنون رتبه نخست استان را در تراز علمي 
ش��ركت كنندگان و پذيرفته شدگان قبولي كنكور 
كسب كرده به طوريكه در سطح كشور رتبه دوم بعد 

از يزد متعلق به شهرستان رزن است.
وي به قبولي ش��ركت كنندگان و رتبه ها اشاره كرد 
و يادآور ش��د: 40 نفر در رتبه هاي زير 2000 شاخه 
نظري س��ال 98 و 53 نفر در رتبه ه��اي زير 3000 
شاخه هاي نظري سال 98 قبول شده اند كه 14 نفر 
در رشته هاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي و 60 
نفر در رشته هاي دانشگاه فرهنگيان پذيرفته شده اند.

رديابي ملخ ها در تمام 
شهرستان هاي هرمزگان 

بندرعباس|رييس س��ازمان جهاد كشاورزي 
هرمزگان گفت: از ابتداي آبان سال جاري تاكنون 
يك هزار و 960 هكتار از زمين هاي كشاورزي استان 
براي مبارزه با ملخ هاي صحرايي س��م پاشي شده 
است. علي باقرزاده همايي با اعالم اين خبر، افزود: 
رديابي ملخ ها در تمام شهرستان ها به طور شبانه روز 
در حال اجراست. وي اضافه كرد: براساس هشدار 
دبير كميسيون مبارزه با ملخ صحرايي فائو احتمال 
مهاجرت مجدد ملخ صحرايي از هند و پاكستان به 
نوار ساحلي درياي عمان، جنوب استان سيستان و 
بلوچستان و هرمزگان وجود دارد. باقرزاده همايي 
افزود: در حال حاضر تعداد محدودي از ملخ ها در 
شهرستان هاي سيريك، جاسك، بشاگرد و ميناب 
در حال جابه جايي هس��تند. وي اضافه كرد: براي 
مبارزه با ملخ ها تمامي تمهي��دات الزم در تمامي 
شهرستان در نظر گرفته ش��ده است وبا توجه به 
پيش بيني ها و احتمال گسترده شدن هجوم ملخ ها 
همياري و مساعدت دستگاه هاي دولتي و نيرو هاي 

مردمي ضروري است.

نشست هم انديشي شركت توانير 
و شركت توزيع برق مازندران

ساري|نشست هم انديشي دفتر تامين منابع مالي 
شركت توانير و شركت توزيع نيروي برق مازندران 
با حضور خاني مديركل و وارسته معاون دفتر تامين 
منابع توانير و مديرعامل و معاونين و اعضاي كميته 
تامين منابع مالي شركت توزيع نيروي برق مازندران 
در ساري برگزار شد. مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق مازندران در اين نشست صميمي ضمن تشكر، 
حضور گرم مديركل و معاون دفتر تامين منابع مالي 
شركت توانير در مازندران را فرصت مغتنمي براي 
شركت توزيع نيروي برق مازندران دانست. مهندس 
رضا غفاري به بيان كلي شرايط مالي شركت اشاره و 
يادآور شد: با توجه به اوضاع مالي و شرايط بودجه اي 
در ابت��داي فعاليت خود به عن��وان مديرعامل اين 
شركت حسب ضرورت، كميته تامين منابع مالي 
را با هدف پيگيري تامي��ن و خلق منابع مورد نياز، 
كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري تشكيل داده ايم. 
مديركل دفتر تامين منابع مالي شركت توانير نيز 
با بيان اينكه براي اولين بار در ش��ركت توزيع برق 
مازندران حضور يافته، گفت: تشكيل كميته حركت 

بسيار خوبي است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از تاثير FATF بر وضعيت تامين دارو و مواد اوليه 

تبادل دارو با جامعه جهاني نيازمند شفافيت مالي است
ريحانه جاويدي|

 )FATF( اواخر مهر ۹۸ بود كه گروه وي��ژه  اقدام مالي
براي آخرين بار ب��ه  ايران فرصتي چهارماهه به منظور 
تصويب دو اليحه باقي مانده الحاق ايران به كنوانسيون 
مبارزه با جرايم س��ازمان يافته )پالرمو( و كنوانسيون 
بين المللي مقابله  با تأمين مالي تروريس��م )CFT(  از 
لوايح چهارگانه موسوم به لوايح FATF داد . موضوعي 
ك��ه در صورت پذي��رش توصيه ها و عضوي��ت در آن، 
اتهام پولشويي و فشارهاي مالي غيرقانوني از كشور و 
نظام بانكي اي��ران كاهش مي يابد. به اين ترتيب ايران 
تا بهمن  امس��ال فرص��ت دارد كنوانس��يون پالرمو و 
CFT را هم راس��تا با استانداردهاي FATF به صورت 
قانون تصويب و تاييد كند، در غي��ر اين صورت گروه 
ويژه اقدام مال��ي موضوع تعليق اقدامات متقابل عليه 
ايران را عملياتي كرده و از اعضايش خواهد خواست تا 
اقدامات متقابل موثر در بند ۱۹ توصيه نامه را اجرايي 
كنند، بندي كه در آن آمده است: »در صورتي كه گروه 
ويژه؛ كشوري را با ريسك باال اعالم كند، كشورها بايد 
بتوانند اقدامات متناس��ب با ريسك باالتر را نسبت به 
آن كش��ور انجام دهند.« آخرين مهلت براي پذيرش 
لوايح باقي مانده FATF در حالي مطرح مي ش��ود كه 
پيوس��تن ايران به گروه ويژه اق��دام مالي )FATF( در 
ش��رايط تحريمي از نظر كارشناسان به عنوان يك راه 
اساسي براي تعامل با دنيا به ويژه در زمينه تامين دارو 
و مواد اوليه براي توليد داروهاي داخلي مطرح مي شود 
چرا كه با وج��ود تاكيد دولت امريكا بر اين موضوع كه 
تحريم هاي همه جانبه عليه ايران به حوزه دارو ارتباطي 
ندارد اما عمال محدوديت هاي مالي و ممنوعيت تبادالت 
بانكي سبب شده تا در دو س��ال گذشته تامين دارو و 
واردات مواداوليه دارويي با چالش هايي رو به رو ش��ده 
و زندگي بيماران خاص به دليل كمبود يا نبود دارو در 
معرض خطر قرار گيرد تا جايي كه سعيد نمكي، وزير 
بهداش��ت چندين بار از سازمان هاي جهاني بهداشت 
خواستار رسيدگي به وضع واردات دارو به ايران شد و 
تحريم دارويي را جنايت عليه بشريت ناميد. با اين حال 
تاثير عضويت اي��ران در FATF بر حوزه دارو هم مانند 
بسياري از موضوعات مشابه موافقان و مخالفاني دارد، 
  FATF برخي فعاالن حوزه دارو معتقدند نپيوستن به
تبادالت مالي با جامعه جهاني  را دش��وارتر از شرايط 
فعلي مي كند  و گروه ديگ��ري از توليدكنندگان دارو 
اقتصاددانان بر اين موضوع تاكيد مي كنند كه نپذيرفتن 
FATF در واقع محروم ش��دن از برخي امتيازات است 
و به طور قطع مي توان گفت اگر عضو FATF نش��ويم 
مش��كالت اقتصادي افزايش يافته و ش��رايط بدتر از 

وضعيت فعلي مي شود.

   FATF تبادالت مالي
تامين دارو را تسهيل مي كند

در دو سال اخير مس��ووالن وزارت بهداشت بارها بر 
تاثير تبادالت بانكي براي تامين دارو و مواداوليه تاكيد 
كرده اند. چندي پيش سعيد نمكي، وزير بهداشت با 

درخواست از مسووالن در راستاي اتخاذ تصميمات 
خردمندانه در رابطه با تصويب FATF اعالم كرد اگر 
قفل هاي جديدي بر روابط بين المللي ما زده ش��ود، 
اين قفل ها راحت گشوده نمي شود. از سوي ديگر ايرج 
حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي هم معتقد است FATF به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم بر حوزه درمان و دارو تاثير مي گذارد. او 
درباره اين موضوع بيان كرد: »تصويب اين مصوبات  كه 
مشكالت كشور را از لحاظ ارزي و ارتباط با كشورهاي 
ديگر كم كند، به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر حوزه 
سالمت موثر خواهد  بود. دشمنان دروغ مي گويند كه 
دارو و تجهيزات پزشكي مورد تحريم قرار نمي گيرد. 
زيرا مهم ترين مش��كل در ارتباط مالي شركت هاي 
 توليدكننده دارو و مواد اوليه و تجهيزات پزشكي است.  
  LC  مش��كلي كه وجود دارد، نحوه خري��د به صورت
است. در اين روش ۱0 درصد هزينه را ابتدا پرداخت 
مي كنيم و بع��د از  دريافت كاال، بقيه هزينه پرداخت 
مي ش��د. وقتي توليدكننده اصلي به علت مشكالت 
بانك��ي نتواند پ��ول را بعد از درياف��ت كاال از خريدار 
 دريافت كند، مي گويند كه همه پ��ول را بايد از ابتدا 
پرداخت كنيد. « اظهارات مسووالن درحالي است كه 
كارشناسان اقتصاد دارو بر اين موضوع تاكيد مي كنند 
كه تبادالت مالي و تحريم هاي بانكي در شرايط فعلي 
اصلي ترين معضل در صنعت توليد و تامين دارو است. 
حسام الدين شريف نيا، استاد اقتصاد و مديريت دارو و 
سخنگوي انجمن مديريت اقتصاد دارويي درباره اين 

موضوع به »تعادل« گفت: در شرايط فعلي چند مشكل 
اساسي در زمينه اقتصاد دارو داريم اول اينكه هزينه 
انتقال پول با وجود تحريم ها بسيار زياد است و روند آن 
هم طوالني شده و از سوي ديگر اختصاص ارز دولتي به 
دارو مشكالتي را براي واردات ايجاد كرده است. درباره 
مشكالت ناشي از تحريم ها و تبادالت مالي بين المللي 

FATF مي تواند راهگشا باشد.
او اف��زود: درباره مش��كل دوم در زمينه تامين دارو كه 
ناش��ي از يارانه دولتي و ارز 4200 توماني اس��ت هم 
بايد تصميم درستي گرفته ش��ود. اكنون ارز دولتي با 
محدوديت هايي رو به رو شده دولت يك بودجه محدود 
را با يك كانال اختصاصي مثل يارانه به تامين كنندگان 
دارو اختص��اص مي دهد كه اي��ن موضوع باعث ايجاد 
صف خريد ارز شده در حالي كه اگر ارز نيمايي شود اين 

مشكل رفع مي شود. 
ش��ريف نيا بيان كرد: تحري��م، نقل و انتق��ال پول را 
دچار مش��كل ك��رده و ش��ركت هاي ايراني مدت ها 
در صف تعيين ارز مي مانند تا س��ازمان غ��ذا و دارو 
درخواست ها را طبقه بندي كرده و برحسب ضرورت 
ارز به آن اختصاص دهد در حالي كه پيش از تحريم ها 
ش��ركت هاي ايراني ب��ه راحتي از طري��ق بانك امور 
مالي را انج��ام مي دادند. در نتيج��ه تحريم ها و كند 
شدن روند نقل و انتقاالت چند آسيب جدي متوجه 
صنعت داروي كشور مي شود. نخست اينكه تعهدات 
شركت هاي ايراني به طرف خارجي به دليل زمان بر 
شدن انتقال پول زير سوال مي رود چرا كه ممكن است 

در زمان تعيين شده پول به حساب شركت خارجي 
واريز نشود و در نتيجه تكرار اين بدقولي ها شركت هاي 
ايراني بي اعتبار شده و خارجي ها هم از ادامه مبادله 
دارويي با كش��ور صرف نظر مي كنند. از سوي ديگر 
مشكل بزرگ تر اين است كه بسياري از شركت هاي 
خارجي حاضر به مبادل��ه دارو با ارزهاي ديگر به جز 
دالر و يورو نيستند و همچنين اين شركت ها به دليل 
قوانيني كه دارند پولي كه منبع آن مش��خص نباشد 
را قبول نمي كنند. بنابراين ما نياز به كانال هاي مالي 
شفاف براي نقل و انتقال دارو و خريد دارو از كشورهاي 

خارجي داريم.

   تامين كنندگان مواداوليه
خودشان هم محتاج واردات هستند

اظهارات صابري درحالي است كه توليدكنندگان دارو 
نظر ديگري دارند. آنها معتقدند نمي توان با نگاه صرفا 
صنعتي و اقتصادي با جان بيماران بازي كرد. جمال 
واقفي، عضو هيات مديره تعاوني انجمن داروس��ازان 
درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: وقتي كشوري 
يك قرارداد بين المللي مانند FATF را نمي پذيرد در 
واقع خودش را از بس��ياري امتيازها محروم مي كند. 
اگر به FATF نپيونديم قطعا در تامين مواد اوليه دچار 
مشكل مي شويم، واردات داروهاي نهايي دچار چالش 

شده و نظم دارويي كشور بر هم مي خورد.
او درباره ادعاي تامين كنن��دگان مواداوليه مبني بر 
تواناي��ي تامين م��واد اوليه مورد نياز تولي��د دارو در 

صورت نپيوس��تن به FATF افزود: تامين كنندگان 
هر زماني كه مواداوليه را وارد بازار كردند، اعالم كنند 
كه FATF را قطع كنيم. خودشان هم محتاج واردات 
مواد اوليه دارو هستند و در چنين شرايطي اطالعات 
نادرست اعالم مي كنند. اينكه مي گويند تا سه سال 
آينده به خودكفايي مي رسيم اگر درست هم باشد به 
جان برخي بيماران قد نمي دهد. مريض به دليل نبود 
دارو مي ميرد و نمي ت��وان به بيماري اعالم كرد صبر 
كند تا ما به خودكفايي برس��يم. واقفي بيان كرد: ان 
دسته از داروهايي كه به كشور وارد مي شود داروهايي 
بيماران خاص و به ويژه س��رطاني است بنابراين بايد 
براي نجات جان بيماران با دنيا مدارا كنيم. هر زماني 
داروي مشابه خارجي در داخل توليد كردند، وارد بازار 
شد و مقوبليت پيدا كرد و براي بيمار عوارض جانبي 

نداشت آن وقت بگويند به FATF نياز نداريم. 

   نپذيرفتن FATF وضع اقتصادي را بدتر مي كند
چانه زني بر سر پذيرفتن يا نپذيرفتن FATF در حالي 
اس��ت كه اقتصاددانان بر اين موضوع تاكيد دارند كه 
عضويت ايران در FATF اگرچه ممكن است وضعيت 
اقتصادي كشور را بهتر نكند اما نپيوستن به آن قطعا 
اوضاع اقتصادي كشور را بدتر مي كند و همين اندك 
نق��ل و انتقاالت ه��م از بين مي رود. اكن��ون در بحث 
واردات غذا و دارو ما نقل و انتقاالت بانكي داريم و چند 
بانك ايراني خارج از كشور اين كار را انجام مي دهند. با 
عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي همين اندك نقل و 
انتقاالت نيز از دست خواهد رفت و در واردات غذا و دارو 
با مشكل مواجه خواهيم بود. حسين عباسي نژاد، رييس 
دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران درباره اين موضوع بيان 
كرد: ممكن است در شرايط عادي كه تحت فشار تحريم 
نبوديم نپيوستن به FATF، چندان به اقتصاد ما ضربه اي 
وارد نمي كرد اما نه در شرايطي كه همه توجهشان به 
اين است كه ايران تحريم اس��ت و نبايد با آنها معامله 
 FATF و مراوده مالي داش��ته باش��يم. بنابراين اگر به
نپيونديم، قطعا مشكالت ما افزايش مي يابد. اينكه عضو 
FATF شويم و تعهداتي كه آنها از ما مي خواهند را اجرا 
كنيم، نمي تواند باعث حل مشكالت اقتصادي ما شود، 
اما به طور قطع مي توان گفت اگر عضو FATF نشويم 
مشكالت اقتصادي ما افزايش مي يابد و شرايط بدتر از 

وضعيت فعلي خواهد شد.
او افزود: وضعيت ايران خاص است، يعني عالوه بر اينكه 
ما مورد تحريم قرار گرفتيم به ما فشار بسيار بيشتري 
آورده اند. ظاهرا تنها دو كشور كره شمالي و ايران عضو 
FATF نيستند، اين بدان معناست كه همه دوستان ما 
كه بايد با آنها مراودات مالي داشته باشيم، عضو اين نهاد 
بين المللي هستند. در نتيجه حق انتخاب زيادي نداريم، 
پيشنهاد من اين است، اين موضوع را هم به سران سه 
قوه ارجاع دهند، ما در شرايط خاصي قرار داريم. سران 
سه قوه افزايش قيمت بنزين را تصويب كردند و مطمئنم 
موضوع FATF چنين پيامدي را در پي ندارد و به نفع 

كشور و مردم نيز هست.

وزير بهداشت مطرح كرد  

۹۹، سال سخت تري خواهد بود 
طرح تحول س��المت، يك��ي از طرح هاي مهم دولت 
روحان��ي، كم كم به س��وي تعطيلي پي��ش مي رود 
و از خدماتش كاس��ته مي ش��ود. مش��كل پرداخت 
بدهي هاي تامي��ن اجتماعي به مراك��ز درماني نيز 
همچنان پابرجاست و با توجه به وضعيت اقتصادي، 
س��ال بعد، سال س��خت تري براي بهداشت و درمان 

كشور خواهد بود. 
وزير بهداشت با اش��اره به مطالبات وزارت بهداشت از 
تامين اجتماعي و پرداخ��ت تدريجي معوقات مراكز 
درماني، در عين حال گفت: چنانچه شرايط اقتصادي 
كشور با اين آهنگ پيش رود، سال ۹۹ سال سخت تري 
خواهد بود و بنده نيز به عنوان مدير ارشد مجموعه، به 
گونه اي عمل خواهم كرد كه منطبق با جيب مملكت 
باشد و مطمئنم كه مردم چنانچه بي عدالتي مشاهده 

نكنند، صبوري خواهند كرد.
سعيد نمكي در جلسه ش��وراي عالي نظام پرستاري، 
گفت: يكي از خسران هاي عظيم ملي ما، ضمن احترام 
به جامعه پزشكي، اين است كه براي ساير كادر بهداشتي 
و درماني مملكت به عنوان ستون هاي اصلي خدمت، 

هويت مستقلي تعريف نكرده ايم.
او ادامه داد: در حال حاضر با پيگيري هايي كه صورت 

گرفته، مطالبات ۱0 هزار ميليارد توماني ما از سازمان 
تامين اجتماعي، به ۵ هزار ميليارد تومان رسيده كه به 
تدريج در حال پرداخت معوقات هستيم و در اين زمينه 
پرستاران در اولويت هستند. چراكه پرستاران، همان 
قشري هس��تند كه با ۱۸ ماه معوقه، به كار خود ادامه 
داده اند و در هيات دولت نيز، همواره از منش و شخصيت 

آنها دفاع كرده ام.
وزير بهداش��ت بيان كرد: البته در اي��ن ميان، برخي 
دانشگاه ها خوب عمل كردند و از درآمدهاي اختصاصي 
شان دستمزد پرستاران را پرداخت كرده اند. برخي ديگر 
تاحدودي و برخي ديگر انگار نه انگار كه پرستاران نيز 
در مجموعه، حقي دارند و با بهانه هايي از جمله اينكه 
اين نيروها شركتي يا قراردادي هستند، ضعيف كشي 

مي كنند.

   احساس بي عدالتي
 باعث طغيان اجتماعي مي شود

نمكي اظهار كرد: چنانچه شرايط اقتصادي كشور با اين 
آهنگ پيش رود، سال ۹۹ سال سخت تري خواهد بود و 
بنده نيز به عنوان مدير ارشد مجموعه، به گونه اي عمل 
خواهم كرد كه منطبق با جيب مملكت باشد و مطمئنم 

كه مردم چنانچه بي عدالتي مشاهده نكنند، صبوري 
خواهند كرد. آنچه باعث طغيان اجتماعي مي ش��ود، 

احساس تبعيض و بي عدالتي است.
وزير بهداشت درخصوص جايگاه بهياران، عنوان كرد: 
وظيفه وزيربهداشت، تامين نيروي انساني كنار تخت 
بيمار و تامين س��المت مردم اس��ت و اصراري نيست 
كه اين فرد بهيار يا پرستار باش��د، اين موضوع را بايد 
مديريت كنيد. اما اين نكته را رعايت كنيد كه همان طور 
كه پرس��تاران براي خود خواستار شخصيت و هويت 
سازماني مستقل هستند، بهياران نيز همين انتظار را 
دارند، اما به كارگيري اين نيروها برعهده ش��ما است و 
شوراي عالي بايد مدلي طراحي كند كه اين موضوعات 

را مديريت كند.
نمكي در مورد استاندارد نيروي انساني، گفت: اينكه 
برخي الگوهايي جهاني برداشته شده و در كشور تعريف 
مي شود، پذيرفتني نيست، بلكه ما نيازمند مدل هاي 
ملي هستيم. اس��تاندارد نيروي انساني بايد برحسب 
نوع خدمت، تعريف ش��ود. نيروي انساني ما متناسب 
با تخت توزيع ش��ده اس��ت و اين درست نيست، بلكه 
بايد متناس��ب با نوع خدمت اين اق��دام صورت گيرد. 
وزير بهداش��ت درخصوص مجوز نيروي انساني، بيان 

كرد: مجوز اس��تخدام ۱0 هزار نيرو داده ش��د كه قرار 
بود ۸ تا ۹ هزار نيرو به پرستاران اختصاص يابد، اما اين 
موضوع منجر به ايجاد شكاف و بي عدالتي بين نيروهاي 
بهداشتي و درماني مي شد. اما بايد اين خبر را اعالم كنم 
كه به زودي، مجوز استخدام ۱0 هزار نيروي ديگر داده 

خواهد شد كه همان ۹ هزار نيروي پرستاري كه وعده 
داده بوديم، محقق خواهد شد.

نمكي در پايان در مورد پرستاري در منزل، اظهار كرد: 
به زودي تعرفه پرستاري در منزل مصوب شده و پوشش 

بيمه اي آن نيز محقق خواهد شد.
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خدمات دندانپزشكي 
تعرفه دار مي شود

دبير و رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت، 
از تصويب تعرفه خدمات دندانپزشكي و تصويب 
محاسبه كاركرد پزشكان تمام وقت جغرافيايي در 

مناطق محروم با ضريب 2k، خبر داد. 
س��جاد  رضوي، در حاشيه جلسه ش��وراي عالي 
بيمه سالمت، كه با حضور وزير بهداشت و اعضاي 
شوراي عالي بيمه سالمت برگزار شد، در خصوص 
مصوبات اين جلسه، گفت: سال هاي سال تعرفه اي 
مصوب براي خدمات دندانپزش��كي نداشتيم و 
تعرفه هاي مختلف توس��ط بخش ه��اي دولتي، 
خصوصي و عمومي غيردولتي تعيين مي شد، لذا 
با كار كارشناس��ي طوالني مدت، تصويب تعرفه 
خدمات دندانپزش��كي در دستور كار قرار گرفته 
و براي اكثر خدمات دندانپزش��كي با متدولوژي 
علمي، تعرفه تعيين شد. وي افزود: كليات مصوبه 
ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي در جلسه امروز 
بررسي ش��ده و به تصويب رسيد، اما جزييات آن 
بايد مورد بازنگري قرار گيرد و تعرفه نهايي خدمات 
دندانپزشكي در جلسه بعدي شوراي عالي بيمه 
سالمت اعالم خواهد ش��د. رضوي، در خصوص 
مصوبه نحوه محاسبه كاركرد پزشكان تمام وقت 
جغرافيايي مناطق محروم، ادامه داد: براي اينكه 
از خدمات پزشكان تمام وقت جغرافيايي شاغل 
در مناطق محروم، بهره بيش��تري ببريم، در اين 
جلسه مقرر شد كه تعرفه اين پزشكان با ضريب 
2k محاسبه شود. وي افزود: همچنين مقرر شد، 
مراكز درماني و بيمارستان هاي عمومي غيردولتي، 
توسط سازمان مديريت مورد بازنگري قرار گرفته و 

شواهد و ضوابط صالحيت اين مراكز، اعالم شود.

قاچاق  دليل قابل قبولي براي 
كاهش سهميه انسولين نيست

رييس فراكس��يون غذا و داروي مجلس، با بيان 
اينكه قاچاق داروهاي حياتي به ديگر كش��ورها 
نمي تواند دليل قابل قبولي براي كاهش سهميه 
داروخانه ه��ا باش��د تاكيدك��رد كه مس��ووالن 
حوزه س��المت بايد براي رف��ع نگراني بيماران 

مصرف كننده انسولين تالش كنند.
همايون هاشمي، در مورد انتشار اخباري مبني 
بر كمبود انسولين در بازار در پي قاچاق اين دارو 
به كشورهاي همسايه، گفت: تعدادي گزارش از 
س��وي بيماران مبتال به ديابت رسيده است كه 
گاليه داشتند از اينكه دسترسي آنها به اين دارو 
با مشكل مواجه شده است، چرا كه انسولين در 

داروخانه ها به صورت محدود توزيع مي شود.
نماينده م��ردم مياندوآب، ش��اهين دژ و تكاب 
درمجلس شوراي اس��المي، ادامه داد: بر اساس 
برخي اخبار منتشر شده به نظر مي رسد سياست 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اينگونه 
است كه به صورت كنترل ش��ده و هدايت شده 

داروها را به دست مصرف كنندگان برسانند.
وي تصريح كرد: هم اكنون در بخش غير دولتي 
ظرفيت  مطلوبي هم در زمينه واردات داروهاي 
فوريتي و هم تامين س��اير داروها وج��ود دارد، 
بنابراين اگر به موقع ارز مورد نياز براي اين واحدها 
تامين شود و فراخوان نيز به درستي صورت بگيرد 
و انحصاري نباشد، مي توان نگراني هاي موجود در 

حوزه تامين دارو را برطرف كرد.
هاشمي اظهار كرد: آنچه در بطن جامعه مي بينيم 
نگران��ي مصرف كنن��دگان داروي انس��ولين و 
خانواده هاي آنها در زمينه دسترسي به آن است، 
چرا كه در اين زمينه با مش��كالت جدي مواجه 
ش��ده اند و مي طلبد وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي بازنگري جامعي در اين بخش 

انجام دهد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، يادآور ش��د: 
البته اين نگراني در مورد تامين عمده داروهاي 
فوريتي و خاص وجود دارد كه نياز به مداخله به 
موقع مسووالن حوزه سالمت دارد كه هم نياز اين 
بيماران را رفع كنند و هم مانع از گسترش دامنه 

اين نگراني ها در سطح وسيعي از جامعه شوند.
رييس فراكس��يون غذا و داروي مجلس شوراي 
اسالمي، تاكيد كرد: هم اكنون نگراني هايي نيز 
پيرامون قاچاق داروه��اي حياتي براي بيماران 
به ديگر كشورها وجود دارد، اما نمي تواند دليل 
قابل قبولي باشد براي اينكه سهميه داروخانه ها 
را كاهش دهند، ضمن اينكه مسووالن مربوطه 
بايد ب��ه مردم اين اطمينان خاط��ر را بدهند كه 
داروهاي مورد نياز آنها به موقع و با قيمت مناسب 

به دستشان خواهد رسيد.

سرطان پايان زندگي نيست
سال 76، سوم دبس��تان بودم و در حال گذراندن 
امتحان��ات خرداد ماه كه واژه عجيبي به گوش��م 
خورد؛ »س��رطان س��اركوم« نامي كه تا آن روز 
نشنيده بودم! خانواده ام بالفاصله درمانم را شروع 
كردند. بي قراري در چهره تمام اعضاي خانواده ام 
آشكار بود. مادرم نذر مي كرد. پدرم دعا مي خواند. 
خواهرها و برادرهايم نگ��ران بودند. من هم بهانه 
مي گرفتم و دلتنگ مدرسه و دوستانم بودم. تا اينكه 
در دوره اول ش��يمي درماني ام، با »محك« آشنا 
شدم و با كمك مددكاران اجتماعي و روانشناسان 
توانس��تم روزهاي سخت درمان سرطان را پشت 
سر بگذارم. با همين كمك ها بود كه پدرم استواتر 
شد و مادرم آرام تر. من با اينكه پايم را در روزهاي 
س��خت ابتال به اين بيماري جا گذاشتم اما نااميد 
نش��دم. امروز ۱4 سال از آن روزها مي گذرد و من 
بهبوديافته ام. امروز مي دانم اگر محك نبود در آن 
روزها تحصيالتم را رها مي كردم و نمي توانستم در 
جايگاه امروزم بايستم. من از محك يادگاري هاي 
زيادي دارم اما بزرگ ترين يادگاري من اين جمله 

است: »سرطان پايان زندگي نيست«. 
علي بربري، بهبوديافته از سرطان

تغيير تقويم آموزشي با توجه به اقليم كشور 
مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش 
و پرورش با تاكيد بر اينكه تعطيلي  مدارس به داليل 
مختلف از جمله آلودگي هوا نبايد به فرايند ياددهي 
و يادگيري لطمه بزند گفت: ش��وراي عالي آموزش 
و پ��رورش در ماده ۹6 آيين نام��ه اجرايي مدارس به 
اين موضوع اشاره و تاكيد كرده است كه اگر به دليل 
شرايط اضطراري، مدرسه تعطيل و باعث تغيير تقويم 
ساالنه بش��ود، مدير مدرسه بايد نس��بت به جبران 

عقب افتادگي اقدام كند.
عب��اس س��لطانيان درب��اره راهكاره��اي جب��ران 
عقب ماندگي درس��ي دانش آموزان دبيرس��تاني در 
كالن شهرهايي كه به علت آلودگي هوا تعطيل بودند 
اظهار كرد: در سنوات گذشته نيز آموزش و پرورش با 
تعطيالت ناخواسته اي روبرو بوده كه امسال هم تكرار 
شد و به دليل بدي آب و هوا و آلودگي جوي، تعطيلي 
داش��تيم. وي افزود: اين تعطيلي ه��ا نبايد به فرايند 
ياددهي و يادگيري لطمه بزند. زمان آموزش با توجه 

به محتواي كتاب درسي، پيش بيني شده و در اختيار 
معلمان قرار گرفته اس��ت تا بتوانند به اهداف كتاب 

درسي دست پيدا كنند.
مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش 
و پرورش با بيان اينكه قانونگذار يعني ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش در ماده ۹6 آيين نامه اجرايي مدارس 
به اين موضوع اش��اره و تاكيد كرده اس��ت كه اگر به 
دليل شرايط اضطراري، مدرسه تعطيل و باعث تغيير 
تقويم ساالنه بشود، مدير مدرسه بايد نسبت به جبران 

عقب افتادگي اقدام كند.
س��لطانيان ادامه داد: تع��داد روزه��اي تعطيلي در 
ش��هرهاي مختلف، متفاوت است. شرايط مدارس را 
نيز بايد مدنظر قرار بدهي��م، برخي دو نوبته و برخي 
يك نوبته هستد. مدارس مي توانند به اشكال مختلف 
از امكاناتي كه دارند اس��تفاده كنند، به عنوان مثال 
با اط��الع اولياء، كالس فوق برنام��ه برگزار كنند يا با 
اطالع اداره آموزش و پرورش كالس هايي در روزهاي 

پنجش��نبه تش��كيل دهند. مديران مدارس تا پايان 
سال تحصيلي فرصت دارند عقب ماندگي هاي درسي 

را جبران كنند.
مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش 
و پرورش درباره وضعيت امتحانات دانش آموزان نيز 
گف��ت: طبق ماده ۳7 آيين نامه آموزش��ي دوره دوم 
متوسطه، امتحانات نيم س��ال اول در دي ماه برگزار 
مي شود. زمان و روزهاي برگزاري امتحانات نيم سال 
اول در دي ماه در اختيار مدرسه و با هماهنگي اداره 
مربوطه تعيين مي شود. ش��اهد بوديم كه امتحانات 

نيم سال اول در شهر تهران با كمي تاخير آغاز شد.
سلطانيان درباره ضرورت هاي تغيير تقويم آموزشي 
اظهار كرد: بازنگري در تقويم آموزش��ي بارها مطرح 
شده است، با توجه به اينكه كشور ما از اقليم هاي آب 
و هوايي متفاوتي برخوردار است بايد كار كارشناسي 
روي اين طرح انجام ش��ود و اگر ب��ه جريان تعليم و 

تربيت كمك مي كند، اين اتفاق بيفتد.

هر دهكي بايد برمبناي حقوق، حق بيمه بدهد
مديرعامل سازمان بيمه سالمت پيشنهاد داد: حق بيمه 

متموالن به صورت پلكاني افزايش يابد.
طاهر موهبتي، مديرعامل س��ازمان بيمه س��المت، در 
گفت وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه پرداخت سرانه بيمه 
براي دهك هاي مختلف بايد متفاوت باشد، گفت: زماني در 
كشورها همه دهك  ها يك سرانه مشخص به بيمه پرداخت 
مي كردند و پس از مدتي حق بيمه را به حقوق وصل كردند؛ 
يعني هر كس درصدي از حقوق خود را حق بيمه پرداخت 
مي كرد، بنابراين حق بيمه مانند ماليات درصدي ش��د. 
طبق اين مدل متموالن، قدر مطلق ريالي پرداخت شان 
بيش��تر ش��د.  وي ادامه داد: اين مدل به عدالت نزديك تر 
است. پس از آن در بسياري از كشورها، حق بيمه تصاعدي 
مدنظر قرار گرفت؛ يعن��ي به طور مثال 7 درصد پرداخت 
بيمه براي آنها كه حقوق بيشتري دريافت مي كنند، به ۱۵ 
درصد افزايش پيدا مي كند، به عبارتي حق بيمه پلكاني 
افزايش پي��دا مي كند، اما خدمات پاي��ه برابر خواهد بود. 
ديگر نمي شود پرداخت سرانه اي را توصيه كرد. پرداخت 

سرانه اي يعني يك سرانه معين براي هر فرد منقضي شده 
است.   موهبتي با بيان اينكه ما توصيه مي كنيم پرداخت 
حق بيمه پلكاني باشد، گفت: سرانه بيمه بر مبناي افزايش 
دارايي افراد بايد افزايش يابد. به طور مثال دهك ها مي توانند 
مانند ماليات از 7 درصد تا ۳0 درصد حقوقشان را به عنوان 
حق بيمه پرداخت كنند.  وي خاطرنشان كرد: ما معتقديم 
و تجربه هاي كشورهاي ديگر نشان  مي دهد كه بايد درصد 
پرداخت از حقوق افراد نيز با افزايش حقوق آنها بيشتر شود. 
اين سازوكار بيمه در دنيا است كه متاسفانه در كشور ما اجرا 
نشده است.  موهبتي بيان كرد: در كجاي دنيا سرانه بيمه 
يك سازمان براي پنج سال ثابت مي ماند. بنده به كره جنوبي 
رفته بودم، از سازمان بيمه شان پرسيديم شما بدهي داريدّ؟ 
تعجب كردند و فكر كردند ترجمه درس��ت نبوده است، 
چرا بدهي ندارند؟ چون اصالح حق بيمه را هر سال انجام 
مي دهند يا منابع خود را افزايش مي دهند، يا تعهداتشان را 
كم مي كنند. بنابراين آنجا چيزي به عنوان بدهي پايان سال 

براي بيمه ها معنا ندارد. 
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عيارشناسي معامالت ملك در آذر

گروه راه وشهرسازي|زهره عالمي|
تازه ترين گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن 
آذر نش��ان مي دهد، متوسط قيمت خريد و فروش يك 
متر مربع زيربناي واحد مسكوني در شهر تهران 13.53 
ميليون تومان بوده كه نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه 
سال قبل 8 و 41.6 درصد رشد داشته است، همچنين 
تعداد معامالت آپارتمان هاي مس��كوني شهر تهران در 
آذر 98، به 9.5 هزار فقره رسيده كه در مقايسه با ماه قبل 
و ماه مش��ابه سال گذشته به ترتيب 134.7 و 40 درصد 
افزايش داشته است. در واقع، با وجود افزايش 8 درصدي 
قيمت مس��كن در آذر ماه نسبت به آبان ماه سال جاري، 
حجم معامالت 134.7 درصد رشد كرده است، اگرچه 
حجم معامالت از مهر ماه روند مثبتي را آغاز كرد، اما طي 
9 ماهه گذشته اين دومين بار است كه حجم معامالت 
رش��د خوبي را تجربه مي كند. در ارديبهشت ماه تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش مسكن به باالي 12 هزار فقره 
معامله رسيد و حاال در آذر ماه هم حجم معامالت به 9.5 
هزار واحد مسكوني رسيده است، در حالي كه درآبان ماه 

حجم معامالت 4.1 هزار فقره بوده است.
كارشناسان بازار مسكن داليل متعددي براي بهبود حجم 
معامالت طي آذر ماه سال جاري عنوان مي كنند، پايان 
يافتن ماه صفر، افزايش ن��رخ ارز و بنزين، تزريق بودجه 
عمراني دولت براي بهسازي مناطق سيل زده و همچنين 
نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال و فشار تقاضا از جمله 
اين داليل است. بررسي تحوالت بازار مسكن در آذر ماه و 
آبان ماه نشان مي دهد كه حجم معامالت در اغلب مناطق 
پايتخت طي آذر ماه نس��بت به آبان ماه، رشد باالي 50 
درصدي داشته اند، البته مناطق ارزان قيمت، در آذر ماه 
نسبت به آبان ماه بيش از مناطق گران قيمت مورد توجه 
خريداران مس��كن قرار گرفته اند، دراين ميان، مناطق 
گران قيمت هم با ثبت رشد باالي 50 درصدي قراردادها 
نسبت به آبان ماه، همچنان متقاضيان و مشتريان خاص 
خود را دارند. با وجود اينكه بيش��تر مناطق رشد باالي 
50 درصد داش��ته اند، اما دو منطق��ه 6 و 16 كه يكي از 
مناطق تقريبا گران قيمت و ديگري ارزان قيمت محسوب 
مي شوند در مقايسه با ساير مناطق افزايش معامالتشان 

كمتر بوده است.

     ثبت 5 منطقه با بيشترين رشد معامله
تحوالت بازار مسكن آبان ماه و آذر ماه سال 98 حكايت 
از آن دارد كه بيش��ترين افزايش معام��الت در مناطق 
ارزان قيمت پايتخت از جمله منطقه 19، 13، 9 و 20 رخ 
داده كه متوسط قيمت مسكن در اين مناطق به ترتيب 
8، 12، 9.8 و 6.7 بوده است، به عبارت ديگر، بيشترين 
افزايش قيمت مسكن مربوط به منطقه 13 با قيمت هر 

مترمربع 8 ميليون تومان است.

مقايس��ه قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني در اين 5 
منطقه نشان مي دهد كه قيمت مسكن در اين مناطق 
كمتر از متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در 
پايتخت طي آذر ماه سال جاري )13.53ميليون تومان( 
بوده است. البته در ميان مناطقي كه بيشترين افزايش 
قيمت مس��كن در آذر ماه نسبت به آبان ماه را داشته اند، 
منطقه 4 پايتخت قرار دارد كه با وجود رشد 61 درصدي 
در معامالت، قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين 
منطقه باالتر از متوسط قيمت در تهران قرار دارد، درواقع 
اين منطقه تنها منطقه اي اس��ت كه با وجود اينكه هر 
مترمربع در آن 14.8 ميليون تومان فروش مي رود رشد 
قابل قبولي در آذر ماه داشته است. مناطق 1، 2 و 3 هم كه 
جزو مناطق لوكس و گران پايتخت محسوب مي شوند، 
رشد معامالتشان همچون ساير مناطق باالي 50 درصد 
بوده است. در واقع اين مناطق همچون مناطق متوسط 
و برخي مناطق ارزان قيمت رشد داشته اند، اما اين رشد 
چشمگير نبوده است. در اين ميان، منطقه 5 شهر تهران 
كه همواره در صدر فروش قرار دارد در كنار ساير مناطق 
كه معامالتشان در آذر نسبت به آبان ماه باالي 50 درصد 
بوده قرار دارد و ركورد خاصي را تجربه نكرده است. اگرچه 
همچنان بيش��ترين فروش واحد مسكوني در پايتخت 

مربوط به منطقه 5 و با ثبت 17.3 درصد بوده است.

    افزايش 50 درصدي معامالت در 20 منطقه
تحليل آمارها نشانگر آن است كه 20 منطقه پايتخت رشد 
معامالتشان باالي 50 درصد بوده است يعني در اغلب 
مناطق حجم معامالت رشد باالي 50 درصد داشته است 
و فقط منطقه 6 و 16 به ترتيب با افزايش 46 و 46 درصد، 
رش��دي كمتر از 50 درصد را تجربه كرده اند.  منطقه 6 
تهران با قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسكوني 17.5 
ميليون تومان، منطق��ه اي تقريبا گران قيمت و باالتر از 
متوسط قيمت پايتخت است، اما منطقه 16، منطقه اي 
ارزان قيمت اس��ت و قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
دراين منطقه 8 ميليون تومان وكمتر از متوسط قيمت 
مسكن در شهر تهران است.  به عبارت ديگر، دو منطقه اي 
كه همگام با ساير مناطق تهران، رشد حجم معامالت در 
آذر ماه نسبت به آبان ماه را تجربه نكردند، ويژگي مشتركي 
ندارد يكي از مناطق گران قيم��ت و ديگري منطقه اي 
ارزان قيمت اس��ت، بنابراين دليل آن را بايد در مسائل 
ديگري جز قيمت جست وجو كرد. منطقه 6 پايتخت در 
مركز شهر و منطقه 16 در جنوب شرقي قرار دارد، اين 
دو منطقه طي سال هاي گذشته هم هيچگاه در زمره 10 
منطقه پرطرفدار پايتخت نبوده اند و همواره كم تقاضا 
بوده اند، نبود تقاضاي كافي در اين دو منطقه و همچنين 
نبود جذابيت هاي الزم براي خريدار از داليلي است كه 

مي توان در اين زمينه به آن اشاره كرد.

وديعه159هزارتومانيحذفشد

بازگشت دوچرخه هاي نارنجي به پايتخت از امروز

نظرتهرانيهادربارهمناسبسازيمعابربرايمعلوالن

گروه راه وشهرسازي|
رضا باقري، عضو هيات مديره ش��ركت بيدود از فعاليت 
مج��دد دوچرخه هاي بي��دود خب��ر داد. دوچرخه هاي 
نارنجي رنگ شركت بيدود اوايل آبان سال جاري ازسطح 
شهر جمع آوري شد و بسياري از كاربران آن وديعه خود 
را از شركت پس گرفتند برخي نيز از شكست اين طرح و 
خداحافظي هميشگي دوچرخه هاي بيدود از شهر تهران 
خبر دادند. واقعيت اين بود كه شركت مذكور با مشكل مالي 
مواجه شده و شهرداري نيز تا پيش از اين عنوان كرده بود 
هيچ قصدي براي كمك به اين شركت ندارد. چندي پيش 
نيز آرش ميالني، عضو كميسيون خدمات شوراي شهر نيز 
از درخواست 8 ميليارد توماني بيدود از شهرداري خبر داده 
و گفته بود: »ابتدا دليل حذف دوچرخه ها شرايط امنيتي 
آبان اعالم ش��د، اما ظاهرا به لحاظ اقتصادي اين شركت 
دچار مشكل اس��ت و اختالف بين سهامداران آن وجود 
دارد. اين شركت به تازگي مطالباتي از شهرداري داشته و 
درخواست داشته اند كه مبلغي حدود 5 تا 8 ميليارد تومان 
شهرداري به آنها بپردازد، در حالي كه در قرارداد اوليه با اين 
شركت چنين موضوع مطرح نبوده است.اعضاي شوراي 
ش��هر به ويژه در كميسيون عمران و حمل و نقل در حال 
بررسي اين موضوع هستند تا بررسي شود شرايط پيش 

آمده را چگونه احيا كنيم.«
ظاهرا بررسي هاي شوراي شهر به نفع شركت بيدود بوده 
است و مسووالن اين شركت عنوان كردند كه از امروز مجددا 

دوچرخه هاي نارنجي رنگ به سطح شهر باز مي گردند.
رضا باقري عضو هيات مديره شركت بيدود درباره جزييات 
بازگشت دوچرخه هاي بيدود به خيابان هاي شهر گفت: 

شهرداري بسته هاي حمايتي كه از قبل درباره آن صحبت 
ش��ده بود را در نظر گرفت و ما نيز تغييراتي در بخش هاي 
زيرساختي و مبالغ دريافتي از كاربرها ايجاد كرديم. او ادامه 
داد: فعال تنها قرارداد بين شركت بيدود و شهرداري نوشته 
شده و خيلي از موارد دقيقا مشخص نشده، اما تفاهم نامه ها و 
قرارداد نوشته شده است و در چند قالب و مرحله بسته هاي 

حمايتي و يارانه اي را اجرا مي كنيم.

     يارانه به شهروندان تهراني
باقري با بيان اينكه اين يارانه نه به بيدود بلكه به شهروندان 
تهراني ارايه مي شود، ادامه داد: شهرداري شرايطي را فراهم 
كرده اس��ت كه نه تنها شركت بيدود بلكه هر شركتي كه 
مي تواند دوچرخه هاي اشتراكي را در اختيار كاربران بگذارد، 
از اين بستر استفاده كند. باقري درباره درخواست مبلغ 8 
ميليارد توماني از شهرداري تهران گفت: از روز اول صحبت از 
دريافت مبلغ نبود و بيشتر بحث ما با شهرداري درباره مباحث 

فرهنگي، زيرساختي و حمايتي بوده است.
او درباره اينكه از س��وي مديران شهري اعالم شده است، 
دوچرخه هاي اشتراكي براي شركت بيدود به گفته آنها صرفه 
اقتصادي ندارد، گفت: زماني كه پروژه اي طراحي مي شود، 
تبليغات،  بازاريابي و ماركتينگ جزو اصلي ترين هزينه هاي 
يك برند جديد است كه در حال فرهنگسازي است و درباره 

اين موارد مقرر شد تا شهرداري تهران از ما حمايت كند.
باقري در پاسخ به اينكه قرار اس��ت وديعه دوچرخه ها در 
دور جديد فعاليت ها چگونه باشد، گفت: در گذشته 159 
هزار تومان به عنوان وديعه و 30 هزار تومان به عنوان بيمه 
از مشتركان دريافت مي شد كه با توجه به افزايش قيمت 

بنزين، مبلغ وديعه، سپرده و كرايه و بيمه بايد در سال بعد 
اضافه مي شد، اما با تغييراتي كه ايجاد كرديم، مبالغ 159 
هزار تومان و 39 هزار تومان فعلي را به 49 هزار و 500 تومان 
تغيير و تقليل داديم تا مردم راحت تر باشند و بتوانند از اين 

دوچرخه هاي اشتراكي استفاده كنند.
او ادامه داد: در اين يك ماه سيستم را طوري طراحي كرديم 
كه به جاي افزايش قيمت، كرايه با همان قيمت قبلي باشد و 

مبالغ دريافتي تقريبا يك سوم كاهش يابد.
عضو هيات مديره شركت بيدود در پاسخ به اينكه در يك 
ماه گذش��ته چه تعداد وديعه به كاربران بازگشت داده 
شده اس��ت، اظهار كرد: براي حدود هزار نفر از كاربران 
كه از قبل استرداد زده بودند، تسويه حساب كامل شد، 
اما وقتي سيستم بسته ش��د براي استرداد بسته نشد، 
چرا كه بسياري از مردم نمي دانستند بيدود جمع آوري 
شده و مجددا ثبت نام مي كردند و پول به حساب شركت 
واريز مي شد و سيس��تم را بستيم تا نه ورودي باشد و نه 
خروجي و از امروز كه سيس��تم باز مي ش��ود يك بسته 
حمايتي براي كاربران در نظر گرفته مي ش��ود. او درباره 
اين بس��ته حمايتي گفت: براي كاربراني كه در اين يك 
ماه نتوانس��تند از دوچرخه ها استفاده كنند، يك بسته 
حمايتي در نظر گرفته شده است. اين بسته شامل بيمه 
رايگان تا زمان استفاده از سرويس است. همچنين بيمه 
امسال و بيمه سال آينده كه احتماال افزايش خواهد يافت 
را نيز پرداخت نمي كنند و از همان شرايط قبلي سپرده 
استفاده مي كنند. 10سفر رايگان نيز در اختيار آنها قرار 
مي گيرد كه از طريق ش��بكه هاي اجتماعي و پيامك به 

كاربران اعالم مي شود.

       دليل حمايت شهرداري از بيدود
يعقوب آزاده دل، مدير واحد حمل و نقل پاك شهرداري 
تهران نيز در خصوص برگش��ت دوچرخه هاي بيدود به 
شهر تهران گفت: شركت دوچرخه هاي اشتراكي بيدود 
از ابتدا اعالم كرد كه نيازي به حمايت از سوي شهرداري 
تهران ندارد و مي تواند با برنامه ريزي ها و تواني كه دارد كار 
را پيش ببرد. بر همين اساس شهرداري تهران نيز با فعاليت 
اين استارتاپ در حوزه حمل و نقل پاك موافقت كرد. او 
با اشاره به اينكه به مرور مسووالن اين شركت دريافتند، 
اين مدل تجارت آنها جوابگو نيست به طوري كه نهايتا بعد 
از جمع آوري دوچرخه ها تقاضاي حمايت خود را مطرح 
كردند گفت: نه تنها سيستم دوچرخه هاي اشتراكي بلكه 
همه مدل هاي حمل و نقل در اغلب كالن شهرهاي دنيا 
نيازمند حمايت و ارايه يارانه است و سيستم حمل و نقل 
پاك نيز از اين قاعده مستثني نيست. مدير واحد حمل و 
نقل پاك شهرداري تهران با بيان اينكه شهرداري تهران 
نيز پس از برگزاري جلس��ات متعدد به اين جمع بندي 
رسيد كه الزم اس��ت از سيستم دوچرخه هاي اشتراكي 
حمايت شود، افزود: ما صرفا از بيدود حمايت نمي كنيم 
بلكه حمايت شهرداري از همه شركت هاي ارايه دهنده 
خدمات در حوزه دوچرخه هاي اش��تراكي خواهد بود و 
در اين زمينه نيز حمايت هاي قانوني شفاف كه در قالب 
قراردادري مش��خص مي ش��ود براي همه شركت هاي 
متقاضي خواهيم داش��ت. مدير واحد حمل و نقل پاك 
شهرداري تهران ادامه داد: براساس برنامه ريزي هاي انجام 
شده از امروز دوچرخه هاي بيدود در دسترس شهروندان 
قرار خواهد گرفت، البته مقداري فرآيند تغيير كرده است 

و مقرر ش��ده در قالب ويدئوها اي��ن فرآيند آموزش داده 
شود. او با بيان اينكه ما به دنبال سازوكاري هستيم تا از هر 
شركتي كه بتواند خدمات قابل قبولي در حوزه سيستم 
دوچرخه هاي اش��تراكي منطقه اي و فرامنطقه اي ارايه 
دهد حمايت كنيم، گفت: به دنبال سازوكاري هستيم كه 
هم سود شهروندان و هم سود شهر و دغدغه هاي بخش 

خصوصي به آن پاسخ داده شود.

      جزييات توافق با بيدود
يوسف حجت، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران نيز ب��ه بيان جزييات تواف��ق بيدود با 
ش��هرداري پرداخت و گفت: توافق جديد با اين شركت 
انجام گرفته است و بر همين اساس شركت بيدود اجازه 
تبليغات بر روي دوچرخه  و ايستگاه ها را خواهد داشت و از 
اين طريق منبع درآمدي جديد براي شركت دوچرخه هاي 
اشتراكي فراهم مي شود. او با بيان اينكه هيچ يارانه نقدي 
به شركت بيدود نمي دهيم، گفت: ش��هرداري به غير از 
شركت بيدود، امكانات الزم را براي هر شركت ديگري كه 
آمادگي فعاليت در حوزه دوچرخه هاي هوشمند و نسل 4 
را داشته باشد ارايه مي كند. به زودي فراخواني در اين زمينه 
انجام مي گيرد. سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران تصريح كرد: حق عضويت براي مشتركان 
دوچرخه هاي بيدود 49 هزار تومان در سال است و خود 
شركت موظف به پرداخت بيمه مسافران است. در حالي 
كه پيش از اين مسافران دوچرخه عالوه بر 30 هزار تومان 
پرداخت حق بيمه بايد يك وديعه 160 هزار توماني نيز 

پرداخت مي كردند.

بر اساس يك نظرسنجي در ش��هرداري تهران 57 درصد 
ازپاسخگويان معتقدند كه امكانات و فضاي شهري براي 
اس��تفاده افراد داراي معلوليت مناسب نيست. به گزارش 
مهر، در نظرسنجي كه شهرداري تهران از شهروندان مناطق 
22 گانه انجام داده است، 57 درصد از گفت وگو شوندگان 
معتقدند كه امكانات و فضاي شهري براي استفاده افراد داراي 
معلوليت مناسب نيست و آنان از اماكن عمومي نمي توانند 
اس��تفاده كنند، در حالي كه 38 درصد برخالف اين گروه 
فكر مي كنند و امكانات شهر را تا حدودي مناسب يا خيلي 
مناس��ب مي دانند. زهرا علي اكبري، روشندلي است كه با 
گروه دوم هم عقيده است، مي گويد: تغييرات بسيار كمي 
را در زمينه اصالح فضاي ش��هري حس مي كند. او معتقد 
است: هنوز محيط شهري براي استفاده افراد داراي معلوليت 

مناسب نيست و چيز زيادي تغيير نكرده است. علي اكبري 
اي��راد كار را در آن مي دان��د كه در مناسب س��ازي فضاي 
شهري اصاًل از نظر افراد داراي معلوليت استفاده نمي شود 
و با ناراحتي بيان مي كند: »استفاده كننده، ما هستيم اما در 
طراحي و برنامه ريزي ناديده گرفته مي شويم، مثاًل مسير 
ويژه نابينايان طراحي شده است و انتظار مي رود كه هيچ 
مانعي نداشته باشند اما عصاي ما گير مي كند و موتورهاي 
پارك ش��ده در طول مس��ير مانع رفت وآمد ما هستند!« 
خواس��ته وي آن اس��ت كه رعايت قانون مناسب س��ازي 
براي همه از مغازه دار، صاحبخانه ها تا مس��ووالن ادارات و 
بيمارس��تان ها و بانك ها و … تكليف و وظيفه شود و بعد 
از نظارت كام��ل و تأييد رعايت اصل مناسب س��ازي، به 

ساختمان ها و اماكن عمومي پايان كار داده شود.

     همكاري همگاني نتيجه مي دهد
ابراهيم كاظم مومن سرايي، رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي 
و پيگيري مناسب س��ازي كشور معتقد است كه تهران به 
عنوان پايتخت و محل تجمع مراكز مه��م بايد در زمينه 
مناسب سازي الگوي ديگر شهرهاي كشور باشد. او مي گويد: 
اقدامات خوبي انجام شده اما اين را هم قبول داريم كه وضع 
معابر، ساختمان ها، فضاهاي اداري و … مناسب نيست 
و به يك نهضت مناسب س��ازي و اقدام جهادي در تهران 
نيازمنديم. مومن سرايي ادامه مي دهد: اگر شهرداري ها 13 
قانون مناسب سازي شهري را از جمله در زمينه پياده روها، 
پارك ها، مترو، ايس��تگاه هاي اتوبوس، عدم صدور پروانه 
براي دس��تگاه هايي كه مناسب سازي نكردند، را به خوبي 
اج��را كنند 70 درصد مناسب س��ازي كش��ور به صورت 
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توضيح سازمان برنامه و بودجه 
درباره سخنان هاشمي

در پي درج اظهارات رييس محترم شوراي شهر تهران 
به اين مضمون كه »سرانه محيط زيستي و حمل و نقل 
عمومي تهراني ها در بودجه 99 در حد صفر اس��ت«، 
مركز اطالع رس��اني، روابط عموم��ي و امور بين الملل 
سازمان برنامه و بودجه كشور براي تنوير افكار عمومي 
توضيحاتي به شرح ذيل منتشر كرد. سازمان برنامه و 
بودجه كشور با اش��اره به سخنان رييس شوراي شهر 
تهران اعالم ك��رد: اعتبار طرح كمك با ناوگان حمل و 
نقل عمومي در اليحه بودجه 99 هفت برابر شده است/ 
عمده منابع بخش عمران شهري خارج از بودجه عمومي 
كشور و در چارچوب بودجه شهرداري ها تامين مي شود. 
مستندات و شاخص هايي همانند سهم عمران شهري 
و سهم شهروندان استان تهران از بودجه عمومي ارايه 
شده در مصاحبه آن خبرگزاري، با شاخص هاي توزيع 
بودجه عمومي متفاوت است. توجه به اين نكته ضروري 
است كه بودجه با رويكرد بخشي تنظيم مي شود و منابع 
بودجه عمومي در بخش عمران شهري و حمل و نقل 
درون شهري در اصل ماهيت كمك داشته كه در قالب 
طرح هاي توسعه اي در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد. 
گفتني اس��ت كه عمده منابع بخش عمران ش��هري 
خارج از بودجه عمومي كش��ور و در چارچوب بودجه 
شهرداري ها تامين مي شود كه بخش قابل توجهي از 
آن در اجراي قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده با بيش از 
35 هزار ميليارد تومان تامين اعتبار مي شود. از طرفي 
براي پوشش سرانه هاي فرهنگي، ورزشي، گردشگري، 
آموزش و پرورش، دانشگاه ها و... در شهرها منابعي در 
سرفصل هاي مرتبط اليحه بودجه سال 1399 تامين 
ش��ده كه براي بهبود خدمات عمومي به ش��هروندان 
منظور شده است. در ادامه به عمده اقدام هاي به عمل 
آمده به منظور كمك به طرح هاي حمل و نقل شهري 
به شرح زير اشاره مي شود: نوسازي ناوگان اتوبوس: با 
استفاده از اوراق مشاركت موضوع بند )د( تبصره 5 قانون 
بودجه سال 1398 نسبت به تامين 12300 ميليارد 
ريال اوراق مش��اركت براي توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومي – اتوبوس پيش بيني و در دس��ت اقدام است. 
الزم به توضيح است كه اعتبار طرح »كمك به توسعه 
و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي« از 260 ميليارد 
ريال در قانون بودجه س��ال جاري به بي��ش از 1525 
ميليارد ري��ال در اليحه بودجه س��ال 1399 افزايش 
يافته است. تمهيدات پيشنهادي براي نوسازي ناوگان 
اتوبوسراني شهري: با استناد به مصوبه شماره 128845 
مورخ 1397/3/20 شوراي اقتصاد »طرح جايگزيني و 
نوسازي ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري« 
براي نوس��ازي 9 هزار اتوبوس ديزل و گازسوز شهري 
با اس��تفاده از صرفه جويي حاصل از سوخت تا سقف 
156 هزار دالر ب��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
اجازه داده شده است كه نس��بت به نوسازي ناوگان با 
استفاده از س��رمايه گذاري در اين بخش اقدام نمايد. 
در مورد نوسازي 1000 دستگاه اتوبوس با استفاده از 
تسهيالت موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال جاري 
پيشنهاد به دبيرخانه شوراي اقتصاد ارايه شده و مقرر 
است تسهيالت هر دستگاه اتوبوس با همكاري صندوق 
كارآفريني اميد، بخش��ي از اعتبار در قالب وجوه اداره 
شده و منابعي از محل بودجه عمومي، آورده متقاضي 
)شهرداري و بخش خصوصي( تامين و عملياتي شود. 
تامين منابع مالي به منظور توس��عه شبكه مترو: الزم 
به توضيح است كه طي س��ال هاي 97-1392 بالغ بر 
61000 ميليارد ريال اوراق مشاركت به طرح هاي قطار 
شهري كالن شهرهاي كشور با مشاركت در بازپرداخت 
معادل 50 درصد شهرداري و 50 درصد از محل بودجه 
عمومي اقدام شده است.  در سال 1398 نيز با استفاده 
از اوراق مشاركت موضوع بند )د( تبصره 5 قانون بودجه 
س��ال 1398 نس��بت به تامين 50 هزار ميليارد ريال 
اوراق مش��اركت براي طرح هاي قطار شهري درحال 
بررسي و اقدام است.  از مجموع منابع فوق بيش از 30 
هزار ميليارد ريال به پروژه هاي مرتبط با شبكه راه آهن 
شهري تهران همانند تكميل خطوط 3،6 و 7 متروي 
تهران اختصاص يافته است.  همچنين طي سال هاي 
98-1396 به طرح هاي احداث خطوط قطار شهري 
در كالن شهرهاي كش��ور بيش از 12.5 هزار ميليارد 
ريال تخصيص پرداخت شده است كه بيش از 1250 
ميليارد ريال آن به شهرداري تهران براي تكميل شبكه 
مترو پرداخت شده است.  شايان ذكر است كه در بند )د( 
تبصره 5 اليحه بودجه سال 1399 كل كشور نيز معادل 
50 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي توسعه شبكه 
ريلي شهري و ناوگان اتوبوسراني شهري پيش بيني شده 
است.  تهيه و تامين ناوگان مترو: به استناد مصوبه شماره 
461345 مورخ 1397/8/28 شوراي اقتصاد به منظور 
تامين 630 دستگاه واگن مترو با استفاده از تسهيالت 
مالي خارجي معادل 994.3 ميليون يورو اقدام ش��ده 
است كه صددرصد تضمين بازپرداخت طبق مفاد بند 
)ب( ماده 64 قانون برنامه شش��م، يك درصد از اعتبار 
تخصيص يافته هزينه اي مدنظر قرار گرفته است كه 
در هر مرحله از تخصيص اعتبار، يك درصد اعتبار براي 
هزينه پژوهشي منظور مي ش��ود.  از اين رو، نويسنده 
محترم به اشتباه، به جاي منظور كردن اعتبار هزينه اي، 
رقم كل هزينه شركت را مالك قرار داده است. در ضمن 
خاطرنشان مي سازد 14 ش��ركت نام برده شده داراي 
سرفصل اعتبارات هزينه اي نيستند.  در قسمت دوم بند 
قانوني موصوف، هزينه هاي غيرعملياتي شركت هاي 
دولتي مبناي محاسبه هزينه پژوهشي قرار گرفته است. 
در تمام شركت هاي دولتي مندرج در اليحه بودجه سال 
1399، هزينه هاي غيرعملياتي، كمتر از پنج درصد كل 
هزينه هاي شركت هاي دولتي را دربرمي گيرد. در نتيجه 
يك درصد از هزينه هاي غيرعملياتي شركت هاي دولتي 
حدود 0.05% از كل هزينه هاي شركت هاي دولتي را 
به خود اختصاص مي دهد كه با ارقام بيان شده در اين 
نوش��تار تفاوت فاحشي دارد.  در س��ال هاي اخير هم 
معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و شوراي عالي 
علوم، تحقيقات و فناوري به منظور نظم بخشي به حوزه 
پژوهش در شركت هاي دولتي، آيين نامه ها، ضوابط و 
شرايط الزم را تدوين و ابالغ كرده است و در چارچوب 
س��ند كلي علم و فناوري به راهب��ري و رصد فعاليت 

دستگاه هاي ذي ربط اهتمام دارد. 
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معامالت منطقه
آبان

معامالت 
آذر

درصد 
تغيير

متوسط قيمت هر متر مربع 
معامالت منطقهدر آذر )ميليون تومان(

آبان
معامالت 

آذر
درصد 
تغيير

متوسط قيمت هر متر مربع 
در آذر )ميليون تومان(

117237654311282219627.8

23838715620131083446812

31583425323142726275610

43468926114.815177436597.7

570015925615.91679147468

61613024617.517110239537

725552751.612.81878175556.5

82155265912192581698

987267679.82046130646.7

1034779856921611465810

11165411599.62237895812

اصولي انجام شده است. رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي 
و پيگيري مناسب سازي كشور از تهيه يك تفاهم نامه در 
زمينه مناسب سازي شهري با همكاري شهرداري تهران خبر 
مي دهد و عنوان مي كند: به دنبال آن هستيم كه شهرداري 
وظاي��ف خود را بهتر انجام دهد و ما ني��ز در زمينه رعايت 
استاندارد، مس��ائل فني، نظارت و بازديد همكاري كامل 
خواهيم داش��ت تا در حوزه مناسب سازي فضاي شهري، 
تهران يك الگو شود. مومن سرايي معتقد است، مساله بسيار 
مهمي كه بايد در كشور و به خصوص شهر تهران جا بيفتد، 
فرهنگ مناسب سازي اس��ت وبايد همگان ضرورت آن را 
متوجه شوند. او با بيان اينكه تك بعدي نمي شود كاري كرد و 
هر چقدر هم ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشور 
پيگيري كند در نبود همكاري همگاني فايده اي ندارد، ادامه 
مي دهد: در اين ميان همه دستگاه ها از جمله صدا و سيما، 
وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، سازمان حمل و نقل و… بايد 

دست به دست هم بدهند تا مشكالت معلوالن حل شود.

     مديران شهري جدي نيستند
محم��ود كاري، مديرعامل انجمن نداي معل��والن ايران 
مي گويد: هنوز بخش زيادي از محيط هاي ش��هري قابل 
اس��تفاده نيس��ت و حق افراد داراي معلولي��ت به عنوان 
بزرگ ترين اقليت ش��هري ناديده گرفته شده است، مثاًل 
خيابان قديمي الله زار را در نظر بگيريد كه در هيچ طرفش 
امكان رفت وآمد نيست! در خيابان هاي باالتر از جمله بهار، 

دزاشيب و قيطريه هم اوضاع بدتر مي شود.
وي ادامه مي دهد: البته نبايد منك��ر اقدامات و طرح هاي 
مناسب شهري براي افراد داراي معلوليت شد و در تهران 
نسبت به سال هاي گذشته تغييرات خوبي انجام شده است، 
اما يك مشكل اساسي به پش��تيباني و نگهداشت در اين 
بخش برمي گردد؛ اينكه طرح و برنامه اي اجرا مي شود اما در 
نبود نظارت دستگاه هايي كه در رأس آنها شهرداري داراي 
وظيفه است، تخريب مي شود چه ثمري دارد جز هدر رفتن 

هزينه و كار اضافي.
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»تعادل«ازضعفسياستگذارونبودنقشهراهدرامرتجارتگزارشميدهد

سرگيجه در چارت تجاري
تعادل | فرشته فريادرس|

درخواس�ت ش�كل گيري »س�تاد توس�عه 
صادرات« از خيابان س�ميه به خيابان پاستور 
ارسال شد. براساس اظهارات جديد قائم مقام 
وزيرصم�ت در ام�ور بازرگان�ي، پيش نويس 
تشكيل »ستاد توسعه صادرات« با در اختيار 
داشتن اختيارات اصل 1۲۷ قانون اساسي، به 
معاون اول رييس جمهور ارايه شده، كه در اين 
درخواس�ت تقاضا شده اين س�تاد به رياست 
وزير صمت و دبيري س�ازمان توسعه تجارت، 

شكل گرفته تا مسير صادرات هموار شود.
 اين درخواست در شرايطي به پاستور ارسال 
ش�ده، كه ط�ي دو س�ال اخي�ر بارها ش�اهد 
تغيي�ر در چ�ارت بازرگاني كش�ور بوده ايم. 
يك ب�ار ط�رح »احي�اي وزارت بازرگاني« در 
دستور كار دولت قرار گرفته و بار ديگر، طرح 
»ش�كل گيري معاونت بازرگان�ي« در چارت 
سازماني رياس�ت جمهوري. اما در سناريوي 
ديگر كه اوايل مردادماه امس�ال اجرايي شد، 
»لغو قانون انتزاع« بود، كه با تصميم سران قوا 
و ابالغ معاون اول رييس جمهور، رسما بخشي 
از وظايف بازرگاني بخش كشاورزي به وزارت 
صمت واگذار ش�د تا تقسيم كاري بين اين دو 

وزارتخانه شكل بگيرد. 
در اين ميان، برخي اما به دنبال تغيير ساختار 
س�ازمان توس�عه تج�ارت ب�ه يك س�ازمان 
توسعه اي بودند. اگرچه تمامي اين سناريوها 
هدف مش�خصي را دنبال مي كن�د، كه همانا 
نظم بخش�ي به تجارت خارجي كش�ور است، 
اما ضعف سياس�ت گذار و متوليان تجاري در 
ترسيم نقش�ه راه تجارت كامال مشهود است؛ 
چراكه اصرار مدام بدون برنامه بر شكل گيري 
معاونت بازرگاني يا س�تاد توس�عه صادراتي، 
آنه�م در ش�رايطي كه هن�وز ط�رح »احياي 
وزارت بازرگان�ي« در راهروه�اي مجلس در 
حال رفت و آمد اس�ت و در خ�وان آخر براي 
كس�ب راي موافق نمايندگان قرار دارد، اين 
پرس�ش را پيش مي كش�د، كه سكان تجارت 
كشور در نهايت قرار است به دست چه كسي 

سپرده شود؟ 
برهمي�ن اس�اس، سياس�ت گذار و متولي�ان 
تج�اري بهتر اس�ت به ج�اي اتخ�اذ اين نوع 
تصميم ه�ا و سياس�ت گذاري ها، در وهل�ه 
نخس�ت، با راه ان�دازي كارگروهي متش�كل 
از »مقامات باالدس�تي در دول�ت و حاكميت، 
سياست گذاران، برنامه ريزان، صاحبنظران« 
و همچني�ن ب�ا نظرخواه�ي از پارلمان بخش 
خصوصي، به دنبال ترسيم نقشه راه كالن تري 
براي تغيير س�اختار تج�ارت آنهم در صورت 
احي�اي وزارت بازرگان�ي باش�ند؛ چراكه اين 
تصميم گيرهاي متعدد، چيزي جز س�رگيجه 
در چارت تجاري كشور دربر نخواهد داشت. 

 تغييرات در حوزه بازرگاني
خردادماه س��ال ۹۶ دولت دوازدهم با ارسال اليحه  
دوفوريتي»اص��اح بخش��ي از س��اختار دولت« به 
مجل��س، موضوع تفكي��ك وزارت صم��ت را دنبال 
ك��رد. اليحه اي ك��ه ب��ا مخالفت كميس��يون هاي 
»اجتماع��ي«، »صنايع  و معادن«، »كش��اورزي« و 
همچنين »كميس��يون مش��تركي متش��كل از ۲۱ 
نماينده مجلس« مواجه شد و مجلس نيز در نهايت 
اليحه مذك��ور را با رأي منفي بدرقه كرد. اما اهميت 
باالي تفكيك وزارت صمت و احياي وزارت بازرگاني 
براي دولت موجب ش��د تا بحث ش��ل گيري وزارت 
بازرگاني در تيرماه و مهرماه ۹۷ نيز از س��وي دولت 

پيگيري شود. 
پيگيري هايي كه البته باز هم مورد اقبال قرار نگرفت. 
اما ب��ا اوج گرفتن مخالفت ها ب��راي احياي »وزارت 
بازرگاني«، دولت س��ناريوهاي ديگ��ري براي نظم 
بخش��يدن به حوزه بازرگاني و تنظيم بازار ترس��يم 
كرد. در كنار سناريوي احياء، دولت پيشنهاد تشكيل 
»معاون��ت بازرگاني« زيرنظر رياس��ت جمهوري را 
مطرح كرد كه قرار بود اين معاونت با مجوز ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي تشكيل تا بتواند بازار را اداره 
كند، اما تكليف و سرنوشت شكل گيري اين معاونت 
به وضعيت احي��اي وزارت بازرگان��ي گره خورد كه 
آنهم بس��ته به راي نمايندگان خانه ملت دارد. اما در 
اين ميان دولت راه ديگري براي تنظيم بازار امتحان 
كرد و آن س��ناريو، بازگش��ت تمام��ي فعاليت هاي 
مربوطه بازرگاني به وزارت صمت بود كه بخش��ي از 
آن براس��اس قانون انتزاع سال ۹۱ در اختيار وزارت 
جهاد كش��اورزي قرار گرفته بود. اما اين پيش��نهاد 
دولت برخاف س��ناريوهاي قبلي عملياتي شده و با 
تصميم سران قوا، ساختار جديدي در وزارت صنعت 
شكل گرفت كه براساس آن قائم مقام وزارت صنعت 
در امور بازرگاني عه��ده دار تمام فعاليت هاي بخش 

بازرگاني شد. 
در ادامه و در بهمن م��اه ۹۷، دولت در آخرين تاش 
خود براي تش��كيل وزارت بازرگاني، ضمن انتقاد از 
نمايندگان مجلس و اعمال فشار سياسي به مجلس 
ش��وراي اس��امي، نظر مثبت برخ��ي نمايندگان 
مجلس را براي ارايه طرحي جهت تش��كيل وزارت 
بازرگاني جلب كرد. در همين راستا، طرح »تشكيل 
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« در هشتم اسفند 
۹8 ب��ه هيات رييس��ه مجلس تقديم ش��د تا پس از 
كش وقوس هاي فراوان و رايزني ها سوم مهرماه ۹8؛ 
نمايندگان بهارستان در صحن علني به كليات طرح 
»تش��كيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« راي 
مثبت دادن��د. در ادامه راه با ايرادهايي كه از س��وي 
شوراي نگهبان به طرح تفكيك گرفته شد، اين طرح 
دوباره به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسامي 
ارجاع داده ش��د. پس از آن، كميسيون اجتماعي به 
اصاح طرح مذكور پرداخت ام��ا نمايندگان اين بار 
در صحن علني ۱۹ آبان ماه ۹8 با اصاحات صورت 
گرفته توسط كميسيون اجتماعي در طرح تشكيل 

وزارت بازرگاني به منظور تامين نظر شوراي نگهبان 
موافق��ت نكردند بنابراي��ن اين طرح ب��راي اصاح 
بيشتر به كميسيون ارجاع شد. در ادامه كميسيون 
اجتماعي مجلس بار ديگر به اصاح طرح تش��كيل 
وزارت بازرگان��ي پرداخ��ت اما نماين��دگان يك بار 
ديگر در جلسه علني روز يكش��نبه يكم دي ماه ۹8 
با اصاح��ات صورت گرفته مخالفت كردند تا باز هم 
سرنوشت اين طرح مهم همچنان در هاله اي از ابهام 
و باتكليف��ي باقي بماند. پيش از اي��ن و همزمان با 
ش��دت گرفتن مخالفت ها با تجزيه وزارت صمت از 
س��وي بهارستان نش��ين ها، دولت راهكار جايگزين 
تجزيه وزارت صمت و تش��كيل »معاونت بازرگاني« 
متش��كل از بخش هايي از وزارت جهاد كشاورزي و 
وزارت صمت زيرنظر رياست جمهوري را مطرح كرد؛ 
در پيشنهاد تش��كيل معاونت بازرگاني عنوان شده 
بود كه اين معاونت با مجوز شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي زيرنظر رييس جمهوري تش��كيل خواهد 
شد تا بازار را اداره كند. اما با بازگرداندن فعاليت هاي 
مربوط ب��ه بازرگاني به وزارت صمت كه در مردادماه 
با تصميم س��ران ق��وا صورت گرفت، مس��ير جديد 

ومتفاوت ديگري براي حوزه بازرگاني ترسيم كرد. 
اما اين تغيير ساختارها در حوزه تجارت به اينها ختم 
نش��د، به طوري كه در اواخر مردادماه ۹8 قائم مقام 
وزير صمت در امور بازرگاني خبر از راه اندازي »ستاد 
توس��عه صادرات« داد؛ گامي مهم در عرصه تجارت 
خارجي كه براس��اس آن سياس��ت هاي وارداتي با 
سياست هاي حمايتي در كشور تنظيم و مسير براي 

توس��عه صادرات هموار مي ش��ود. براساس چنين 
تصميمي مي توان گفت كه ت��اش جديد متوليان 
تجاري كشور بر اين اصل استوار بود كه مشابه ستاد 
تنظيم بازار، ستادي ملي براي توسعه تجارت خارجي 
در مركز تش��كيل و در اس��تان ها نيز كارگروه هاي 

ذي ربط كار را پيش ببرند. 
حال ام��ا در گام ديگ��ري، قائم مق��ام وزير صنعت، 
 معدن و تجارت در تازه ترين اظهارات خود از ارسال 
پيش نويس تش��كيل »ستاد توس��عه صادرات« به 
پاستور خبر داده است. حسين مدرس خياباني، در 
اين باره توضيح داده كه در خصوص ساز و كار اجرايي 
براي حل و فصل مسائل صادراتي، بايد همانطور كه 
در حوزه بازرگاني داخلي، س��تاد تنظيم بازار وجود 
دارد، س��تادي نيز با اختيارات كافي، امور مرتبط با 
تجارت خارجي را به صورت هفتگي و با حضور تمامي 
ذي نفعان، مرور كرده و در مورد آنها تصميمات سريع 

و الزم را اتخاذ كند. 
به گفته او، اين موضوع در حوزه تنظيم بازار داخلي به 
خوبي موثر بوده و با استفاده مناسب از همين ساز و 
كارها، كشور به آرامشي نسبي رسيده است. مدرس 
خياباني همچنين با تاكيد بر اينكه مجموعه اقدامات 
انجام ش��ده در حوزه بازرگاني داخلي، نتيجه رصد، 
هماهنگي و تصميمات مناسب اتخاذ شده در ستاد 
تنظيم بازار است، از ارايه پيش نويس تشكيل »ستاد 
توسعه صادرات« با در اختيار داشتن اختيارات اصل 
۱۲۷ قانون اساسي، به معاون اول رييس جمهور خبر 
داه است. براساس گفته اين مقام مسوول در اين نامه 

ارسالي تقاضا شده تا اين ستاد به رياست وزير صنعت، 
معدن و تجارت و دبيري سازمان توسعه تجارت ايران 
ش��كل گرفته تا مسير صادرات كش��ور از اين طريق 

هموار شود. 
حال با توجه به تمامي اين تغييراتي كه طي دوسال 
اخي��ر در چارت بازرگاني كش��ور، رخ داده، اما هنوز 
مشخص نيست كه سكان تجارت قرار است به دست 
چه كس��ي سپرده ش��ود؟ از آنس��و، چنانچه وزارت 
صمت تجزيه و» وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« 
احياء ش��ود، آيا »ش��كل گيري معاونت بازرگاني در 
نهاد رياس��ت جمهوري« يا »تش��كيل ستاد توسعه 
صادرات« ضرورتي خواهد داشت يا خير؟ از طرفي، 
در صورت احياي وزارت بازرگاني، ساختار »سازمان 
توسعه تجارت«، و نهادهاي درگير در امر تجارت از 
جمله »سازمان گمرك« و »سازمان سرمايه گذاري 
ايران« چ��ه تغييراتي را در چارت س��ازماني تجربه 
خواهند كرد؟ اما آنچه به نظر مي رسد، اين است كه 
هنوز متوليان امر، به يك جمع بندي اساس��ي براي 
هدفمند كردن امور تجاري بر يك س��يبل مشخص 
نرسيده اند. از اين منظر، بهتر اين است كه كارگروهي 
از باالترين مقام در دولت وحاكميت، مجلس شوراي 
اسامي، نهادهاي اثر گذار، صاحبنظران و همچنين 
با نظر خواهي از روساي اتاق هاي بازرگاني و تشكل ها 
شكل بگيرد، تا با هم انديشي و جمع بندي نهايي به 
يك تصميم درس��ت ومنطق��ي و مطابق با وضعيت 
كنوني كشور در جهت دهي به تجارت كشور دست 

پيدا كنند. 

وزيرصمت:

مخالف صادرات نيستيم، با خام فروشي مخالف هستيم
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه سياست توسعه 
صادرات به عنوان يك دستور كار جدي دنبال مي شود، 
گفت: با خام فروشي به عنوان صادرات مخالفيم، بايد به 

سمت ارزش افزوده بيشتر مواد معدني حركت كرد.
رضا رحماني اف��زود: امروز ارزش توليدات بخش معدن 
وصنايع معدني به ۲۲ ميليارد دالر رس��يده كه نش��انه 
قابليت و ت��وان باالي اين بخش اس��ت و انتظار مي رود 
روند روبه رشد خود را تداوم بخشد. به گزارش »ايرنا« او 
بعد از ظهر دوشنبه پس از بازديد از بخش هاي مختلف 
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در جمع 
كاركنان اين سازمان افزود: امسال هفت محور راهبردي 
در وزارتخانه تعريف شده و براين اساس ۳۴ برنامه اجرايي 

هم شكل اجرايي به خود خواهد گرفت. وي افزود: توجه به 
ساخت داخل، صادرات، معدن، فناوري، فضاي كسب و 
كار، تامين منابع مالي از جمله محورهاي دستور كار اين 
وزارتخانه محسوب مي شود. به گفته رحماني در بخش 
معدن ۷۲ تكليف پيش بيني ش��ده كه بر پايه نقشه راه 
معدن تعريف شده و در واقع نخستين گام در اين ارتباط 
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني است كه ۱۳ 
سرفصل به آن مربوط مي ش��ود. وي يادآور شد: احياي 
معادن كوچك مقياس و تكمي��ل زنجيره ارزش فلزات 
اساسي اينها از جمله مواردي است كه در برنامه گنجانده 
شده، بي شك انقاب معدني در كشور از اكتشافات شروع 
مي شود. وزير صنعت، معدن وتجارت خاطرنشان ساخت: 

امروز موازي كاري در كشور زياد است و اين به مصلحت 
نيست و بايد جمع بندي شود و مشخص ساخت كه در 
بخش زمين شناسي و اكتشافات معدني چه كارهايي بايد 
انجام ندهند، اما واقعيت اينكه محوريت در اين عرصه با 
سازمان زمين شناسي است كه جهت دهي و محوريت را 

بايد تبيين و ترسيم كند.
وي گفت: س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن وصنايع 
معدني اي��ران )ايمي��درو( هزينه مناس��بي در زمينه 
اكتش��افات معدني انجام مي دهد و آنچ��ه كه در دولت 
يازدهم انجام ش��ده و دراين دوره در دس��تور كاراست، 
به اندازه كل فعاليت سال هاي پيش محسوب مي شود. 
رحماني اضافه كرد: اكن��ون در كنار ايميدرو تعداد ۱۱ 

شركت در قالب يك كنسرسيوم در زمينه اكتشاف فعال 
شده اند، اما محوريت اين بخش با زمين شناسي است و 
وزارت صنعت آمادگي دارد تا اقدامات هماهنگي اين مهم 

را به انجام برساند.
رحماني با بيان اينكه اكنون سه ميليون واحد صنفي در 
كش��ور فعاليت دارند و ۱۰ هزار پروانه معدني نيز صادر 
شده گفت: سهم ناچيزي از كل، دولتي است و بقيه بخش 
خصوصي و در اختيار مردم است. وي تصريح كرد: تاكنون 
روند استخراج به شيوه سطح االرضي انجام شده و در عمق 
فعاليتي نداشته ايم، در حالي كه از قرار اطاع در آفريقاي 
جنوبي در عمق ۲۰۰ متري زمين هم اس��تخراج انجام 
داده اند، كه گويا خارجي ها برايشان اينكار را انجام داده اند.

وزير صنعت، معدن وتجارت گفت: يكي از فاكتورهاي 
مورد توجه بهره گيري از ش��يوه هاي نوين تامين مالي 
است و امسال از محل منابع صندوق توسعه ملي دو هزار 
ميليارد تومان براي تشويق صادرات اختصاص يافت و در 
عين حال بازار سرمايه نيز عاقه به سرمايه گذاري دارند و 

شركت هاي حاضر در بورس نيز از مشاركت در اين بخش 
استقبال مي كنند.

رحماني يادآور شد: بخش معدن وصنايع معدني كشور 
با توجه به قابليت هايي كه دارد، از سوي سرمايه گذاران 
خارجي مورد اس��تقبال قرار گرفته و توس��عه فعاليت 
اكتش��افي كه اكنون با بهره گيري از ژئوفيزيك هوايي 
درحال اجراس��ت، زمينه اي مناسب براي شناخت پيدا 
كردن نس��بت به ذخاير نهفته محس��وب مي شود. وي 
اضافه كرد: انتظار مي رود تا پايان فعاليت دولت دوازدهم 
معادن بزرگ مقياس��ي مانند، مس سرچشمه، سرب و 
روي مهدي آباد شناسايي و معرفي شوند تا سرمايه گذاران 

وارد عمل شوند.
وزير صنع��ت، ضمن يادآوري هدف پيش بيني ش��ده 
براي دستيابي به ميزان استخراج ۶۰۰ ميليون تن مواد 
معدني تا پايان سال ۱۴۰۰ گفت: تاش اين وزارتخانه 
حفظ ميزان توليد و زمينه سازي براي رشد درآمد مردم 

در زمينه هاي مرتبط است.
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 ۴ دسته كاال 
ملزم به درج شناسه كاال شدند

شاتا|مدير پدافند غيرعامل مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي گفت: صاحبان چهار دسته كاال شامل 
لوازم خانگي، پوشاك و منسوجات، تلفن همراه و 
دخانيات در فضاي مجازي به درج شناسه كاال بر 

روي كاالهايشان ملزم شدند.
سارا جامي افزود: در سال ۹۵، براساس آيين نامه 
اجرايي ماده ۱۳ قانون مب��ارزه با قاچاق كاال كه 
مصوبه هيات وزيران است، مقرر شد درج شناسه 
كاال ب��راي تمام كااله��اي موج��ود در بازارها و 

انبارهاي كشور الزامي شود.
وي اظهار كرد: در راس��تاي اج��راي آيين نامه 
هيات وزيران، دستورالعمل هاي اجرايي مصوب 
وزارت صمت به ترتيب دستورالعمل براي گروه 
لوازم خانگي در تاريخ ارديبهشت ۹8، كاالهاي 
پوشاك و منسوجات در تيرماه ۹۷ و دستور العمل 
گوش��ي همراه در تاريخ ارديبهشت سال ۹8 به 

تصويب رسيد.
او اضافه كرد: دستورالعمل گروه كااليي دخانيات 
نيز در س��ال ۹۷ تصويب و اباغ ش��د. اين مقام 
مسوول خاطرنشان كرد: بر طبق سلسله مراتب 
اجراي��ي، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت پس 
از تصويب دس��تورالعمل ها، صاحبان اين چهار 
دس��ته كاال را ني��ز ملزم به درج شناس��ه كاال بر 
روي كاال كرده اس��ت. وي بي��ان كرد: صاحبان 
كس��ب و كارهاي مجازي براي عرضه كاالهاي 
خود در فضاي مجازي همچون وب سايت هاي 
فروش، ش��بكه هاي اجتماعي، اپليكيشن هاي 
موبايلي و... ملزم به درج شناس��ه در كنار س��اير 
مشخصات كاال هستند و ضروري است تا ضوابط 
و دس��تورالعمل هاي موجود در اين خصوص را 
اجرا كنند. جامي با اشاره به مهم ترين هدف درج 
شناسه كاال بر روي كاالهاي ذكر شده يادآور شد: 
هدف از درج شناسه كاال، مبارز با فروش كاالهاي 
قاچاق در سطح كشور اس��ت. وي اظهار كرد: از 
آنجايي كه در حال حاضر بس��ياري از كاالهاي 
كش��ور به صورت اينترنتي به فروش مي رسند 
ضروري اس��ت كه صاحبان فضاي كسب و كار 
نيز قوانين كش��ور را رعايت كنند و اين شناسه 
كاال را دريافت و درج كنند. او افزود: از آنجايي كه 
عرضه دخانيات به صورت خرده فروشي ممنوع 
است، اين اطاعيه جهت عرضه  كنندگان عمده 

دخانيات در فضاي مجازي كاربرد دارد.

تعداد باالي برپايي رويدادهاي 
نمايشگاهي در كشور

شاتا|مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه هاي 
بين المللي اي��ران گفت: تعداد ب��االي برپايي 
رويدادهاي نمايش��گاهي در س��ال جاري در 
شركت نمايش��گاه هاي بين المللي جمهوري 
اس��امي ايران علي الرغم وج��ود تحريم هاي 

ظالمانه بي سابقه است.
بهمن حسين زاده باال بردن درآمدهاي ريالي در 
صنعت نمايشگاهي را امري مثبت دانست و افزود: 
به دلي��ل تاش هاي ش��بانه روزي همكارانمان 
در ش��ركت سهامي نمايش��گاه هاي بين المللي 
جمهوري اسامي ايران اين اتفاق محقق شد.وي 
با اشاره به اينكه در س��ال جاري تمام سالن هاي 
نمايشگاه جمهوري اسامي ايران با تمام ظرفيت 
و تمام وقت در اختيار صنعتگران و توليد كنندگان 
و فعاالن اقتصادي كشور قرار گرفت، تصريح كرد: 
تسهيل امور در برپايي نمايشگاه ها زمينه را براي 
امر اشتغالزايي و رونق اقتصادي بيشتر فراهم كرده 
است.اين مقام مسوول با اشاره به موانع و مشكات 
زيادي ك��ه به خاطر تحريم ها وج��ود دارد، بيان 
كرد: با وجود تحريم ها، جمهوري اسامي ايران 
در نمايشگاه هاي بين المللي حضور موثر دارد و 
توانسته با در اختيار داشتن مساحت هاي بااليي از 
نمايشگاه هاي بين المللي به ارايه توانمندي هاي 

اقتصادي خود بپردازد.
حسين زاده با اش��اره به ظرفيت خوب بازار ايران 
براي كشورهاي ديگر آن را غير قابل چشم پوشي 
عنوان كرد و گفت: آنها نمي توانند اين فرصت را 
ناديده بگيرند بنابراين علي رغم تحريم ها بسياري 
از كشور ها عاقه مند هستند تا ارتباط تجاري شان 

را با ايران حفظ كنند.

سخنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق گفت: مردم فريب 
پيام هاي فعال س��ازي موبايل را نخورن��د چراكه اگر 
س��امانه همتا پيامي را ارس��ال كند، به جاي شماره، 
عبارت همتا درج شده اس��ت .حميدرضا دهقاني نيا 
درباره ارسال پيام هايي به برخي مردم مبني بر اينكه 
»جهت جلوگيري از قطع ش��دن شبكه موبايل، بايد 
اقدام به فعالسازي گوشي كنند«، اظهار داشت: مردم 
حتمًا بايد دقت كنند هر پيامي كه از س��مت سامانه 
همتا به مخاطبان ارس��ال مي ش��ود يك سربرگ يا 
تابلويي دارد كه عبارت »همتا« را نشان مي دهد؛ يعني 
شماره اي نيست و فقط كلمه همتا نوشته شده است. 
سخنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: در 

صورتي كه مردم به همي��ن قاعده توجه كنند، قطعا 
فريب نمي خورند. 

به گفته او، مردم حتمًا در هنگام خريد گوش��ي تلفن 
همراه دقت كنند كه هيچ هزينه اي بابت رجيستري 
نبايد بپردازند و اگر شخصي ادعا مي كند كه بايد هزينه 

رجيستري پرداخت شود نبايد از او خريد كنند. 
دهقاني نيا افزود: در هنگام خريد گوشي، فرآيند بايد 
طي شود به اين صورت كه فاكتور را از فروشنده اخذ 
كنند و در محل، استعام اصالت را بگيرند و فعالسازي 
كنند و پس از اينكه انتقال مالكيت انجام شد سر فرصت 
در كارتابل خود در سامانه همتا گوشي خود را تعريف 

كنند. هر ايراني در اين سامانه يك كارتابل دارد.

معاونت امور استان هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي اي��ران در اطاعي��ه اي از همه اعضاي 
اتاق هاي سراسر كشور خواسته است تا در صورتي كه 
در محاكم قضايي پرونده اي دارند كه به نظر مي رسد 
در آن ذي حق هستند، براي پيگيري به اين معاونت 

اطاع دهند.
اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
با ارس��ال نامه اي به اتاق هاي سراس��ر كشور اعام 
كرده اس��ت كه چنانچه فعاالن عض��و اتاق ها در قوه 

 قضاييه داراي پرونده هس��تند، حداكثر تا پايان روز 
۱۴ دي ماه به معاونت اس��تان هاي اتاق ايران اعام 
كنند تا پيگيري هاي بعدي براي تسريع در رسيدگي 

به آن صورت پذيرد.
به گ��زارش رواب��ط عمومي ات��اق ته��ران، معاون 
استان هاي اتاق ايران در اين نامه آورده است كه »با 
توجه به تعامات صورت گرفت��ه با مراجع ذيصاح 
مبن��ي بر تس��ريع در پيگيري ام��ور قضايي فعاالن 
اقتص��ادي، چنانچه اعضاي آن ات��اق در قوه قضاييه 

داراي پرونده هس��تند كه به نظر مي رس��د ذي حق 
هس��تند، حداكثر تا پايان روز شنبه ۱۴ دي ماه ۹8 
به اين معاونت منعكس كنند تا پيگيري هاي بعدي 

صورت پذيرد.« 
بدين ترتيب، آن دسته از اعضاي اتاق بازرگاني تهران 
كه داراي پرونده هايي در محاكم قضايي هستند، براي 
سرعت بخشي به رسيدگي اين پرونده ها، مي توانند 
مس��تندات خود را به معاونت امور استان هاي اتاق 

بازرگاني ايران ارايه دهند.

فريبپيامكهايفعالسازيموبايلرانخوريد

كمكبهتسريعرسيدگيقضاييپروندهفعاالناقتصادي
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تجاوز اياالت متحده نقض حاكميت عراق است

پكن تامين مالي كسب وكارهاي خرد را بيشتر كرده است

حشد شعبي: حمله امريكا را پاسخ مي دهيم 

وام هاي بد تهديدي عليه  بانكداري چين 

گروه جهان|  
جانش��ين فرمانده نيروهاي حشد شعبي عراق در واكنش 
به حمله امريكا به مقر حزب اهلل اين كش��ور و شهادت ۲۵ 
نفر هش��دار داده كه پاس��خ خيلي محكمي به امريكا داده 
خواهد شد. ابومهدي المهندس اعالم كرده: »خون شهدا 
هدر نخواهد رفت و پاسخ ما به نيروهاي امريكايي در عراق 
خيلي محكم است.« ارتش امريكا حمالتي را به مقر نيروهاي 
حزب اهلل عراق انجام داده كه به گفته منابع امنيتي و نظامي 
عراق دست كم ۲۵نفر در جريان سه حمله هوايي امريكا به 
شهادت رسيدند. جواد كاظم الربيعاوي مدير اداره تحركات 
در حشد شعبي، اعالم كرده آمار تجاوز ددمنشانه امريكا به 
۲۵ شهيد و ۵۱ زخمي رسيده است. با توجه به وخامت حال 
زخمي ها اين احتمال وجود دارد كه تعداد شهدا افزايش يابد. 
به گزارش سومريه نيوز، كاظم الربيعاوي مدير اداره تحركات 
در حشد شعبي تصريح كرده اين حمله راس ساعت ۷:۴۵ 
عصر به وقت محلي توس��ط جنگنده هاي امريكايي انجام 
گرفت و حمالت به منطقه المزرعه و نوار مرزي با سوريه در 
عمق خاك عراق بود. منابع مطلع مي گويند، در بين شهداي 
اين حمالت »ابوعلي خزعلي« فرمانده تيپ۴۵ گردان هاي 
حزب اهلل عراق نيز وجود دارد. حشد شعبي در بيانيه اي اعالم 
كرده، حمله فرماندهي عمليات الجزيره در استان االنبار و مقر 
تيپ ۴۵ و ۴۶حشد شعبي را هدف گرفت كه منجر به تعدادي 
كشته و زخمي شد. استان االنبار يك سوم مساحت عراق را 
تشكيل مي دهد و از غرب در مجاورت مرزهاي سوريه است. 

    درخواست نشست  فوق العاده پارلمان
برهم صالح رييس جمهوري عراق، حمله امريكا به پايگاه هاي 
حشد شعبي را محكوم كرده است. به گزارش بغداد اليوم، 
برهم صالح خطاب به كاردار امريكا با اعالم اينكه اين حمالت 
نقض حاكميت عراق به حساب مي آيد، گفته: »آنچه رخ داد 
مغاير با توافق ها بوده و به عراق آسيب مي رساند و قابل قبول 
نيست. « رييس كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق هم 
به منظور بررسي حمالت امريكا خواستار برگزاري جلسه 
فوق العاده توسط پارلمان شده است. به گزارش اسپوتنيك، 
محمد الحلبوس��ي حمايت از هيات ه��اي ديپلماتيك و 
نيروهاي ائتالف بين المللي موجود در خاك كش��ورش را 
نيز خواستار شده اس��ت. اين مقام عراقي ضمن دعوت از 
همه به خويشتنداري بار ديگر از همه گروه ها خواسته تحت 
امر فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق عمل كنند. در بيانيه 

پارلمان عراق محمد الحلبوسي حمله به مواضع حشد شعبي 
را محكوم و آن را نقض حاكميت عراق توصيف كرده است. 
از سوي ديگر، محمدرضا آل حيدر رييس كميسيون امنيت و 
دفاع پارلمان عراق، حمله اخير امريكا به مواضع حشد شعبي 
را محكوم و آن را حمله به نهاد نظامي، حاكميت و تماميت 
ارضي عراق عنوان كرده است. محمدرضا آل حيدر از پارلمان 
عراق خواسته براي آگاهي از علل اين نقض رخ داده جلسه 
 فوق العاده برگزار كند تا اين حمالت مجدداً تكرار نشوند.

 آل حيدر از جامعه بين الملل هم خواسته موضع روشني 
درباره مداخالت امريكا در ديگر كش��ورها، عدم احترام به 

حاكميت آنها و تالش براي تسلط بر كشورها اتخاذ كند.
اياد عالوي رييس ائتالف الوطنيه عراق، هم در واكنش به 
حمالت امريكا تاكيد كرده، اكتفا به صدور بيانيه هايي در 
محكوميت تقبيح و رد اين حمله درست نيست. عالوي گفته: 

»عراق هرگز ميدان تسويه حساب نخواهد بود و جوانان آن 
هرگز هيزم جنگي نيابتي نخواهند بود.« 

    واكنش امريكا پس از حمله 
واكنش هاي داخلي به حمله امريكا عليه مواضع حشد شعبي 
در حالي است كه واش��نگتن تهديد كرده در صورت لزوم 
اقدامات بيشتري را در نظر مي گيرد. به گزارش اسكاي نيوز 
مارك اسپر وزير دفاع امريكا، گفته كشورش پس از حمالتي 
كه در عراق و سوريه ترتيب داده اقدامات بيشتري را احتماال 
در نظر خواهد گرفت. بنا براين گزارش، اسپر در كنفرانسي 
خبري عمليات امريكا را موفقيت آميز توصيف كرده است. 
او گفته به ترامپ اطالع داده شده كه احتماال توجيهي براي 
انجام واكنش هاي نظامي ديگر وجود داشته باشد و در صورت 
لزوم اقدامات ديگري نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت. اين 

مقام امريكايي گفته: »دوست دارم تاكيد كنم در مذاكرات با 
دونالد ترامپ گزينه هاي ديگر را نيز بررسي كرديم، ما اقدامات 
بيشتري را در صورت لزوم براي دفاع از خود و بازدارندگي در 
قبال شبه نظاميان در نظر خواهيم گرفت.« وزير دفاع امريكا 
اشاره كرده از جنگنده هاي اف۱۵ در حمله به سه مقر در غرب 

عراق و دو مقر در شرق سوريه استفاده شده است. 
بنابر اع��الم وزارت دفاع امريكا، مراكز مورد حمله ش��امل 
زاغه هاي مهمات و مراكز نظارت و فرماندهي مي شود كه 
اي��ن گروه براي حمله به نيروهاي ائتالف از آنها اس��تفاده 
مي كرده است. مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، هم در همان 
كنفرانس خبري گفته، مسووالن ارشد امنيت ملي، ترامپ 
را در جريان حمالت هوايي كه واشنگتن در مرزهاي عراق 
و سوريه ترتيب داد، قرار دادند؛ حمالتي كه در واكنش به 

تهديدها عليه نيروهاي امريكايي بوده است.

   واكنش حزب اهلل لبنان 
حزب اهلل لبنان با صدور بيانيه اي حمله امريكا به مواضع 
گردان ه��اي ح��زب اهلل ع��راق را محكوم كرده اس��ت. 
به گزارش سومريه نيوز، حزب اهلل لبنان در بيانيه اي اعالم 
كرده: »ما تجاوز وحشيانه امريكا به مواضع گردان هاي 
حزب اهلل ع��راق را محكوم مي كنيم. اين حمله تجاوزي 
آشكار به حاكميت ملي، امنيت و ثبات عراق و مردم آن 
به ويژه حشد شعبي است كه يد طواليي در رويارويي با 
تروريسم، شكست آن و تعقيب و پيگيري باقيمانده هاي 
داعش دارند.« حزب اهلل لبنان در بيانيه خود همچنين 
آورده: »اين حمله تاكيد مجددي بر اين است كه دولت 
امريكا به دنبال ضربه زدن به عناصر قدرت ملت عراق است 
كه قادرند با داع��ش و گروه هاي افراط گر و جنايتكاري 
بجنگند؛ گروه هايي كه در بيشتر موارد دولت امريكا حامي 
آنهاست. اين حمله نشان مي دهد كه امريكا دشمن عراق 
و منافع شهروندان عراقي و دش��من آزادي، حاكميت 
واقعي و آينده امن آنهاست. كساني كه تصميم به تجاوز 
گرفتند به زودي به حماقت شان درباره اين تصميم، نتايج 

و پيامدهاي آن پي خواهند برد.« 

   وقتش رسيده همه متحد شوند
دفتر سياسي جنبش انصاراهلل يمن نيز حمله هوايي امريكا 
به مواضع حشد ش��عبي را محكوم و اعالم كرد، زمان آن 
رسيده كه همه گروه ها و احزاب ملي عراق تالش هاي خود 
را براي مقابله با خطر قريب الوقوعي كه كشورشان را تهديد 
مي كند، يكپارچه كنند. به گزارش الميادين، دفتر سياسي 
جنبش انصاراهلل يمن اين حمالت را دشمني آشكار عليه 
عراق و گروه هاي آگاه آن دانسته كه با سلطه گري امريكا 
مقابله مي كنند. انصاراهلل يمن همبستگي خود را با ملت 
عراق اعالم و بر حق عراق در پاسخگويي به آنچه امنيت، 
حاكميت و استقاللش��ان را تهديد مي كند، تأكيد كرده 
است. دفتر سياسي انصاراهلل همه ملت هاي عربي و اسالمي 
را در راس��تاي مخالفت با تداوم دخال��ت امريكا در امور 
كشورهاي منطقه به همبستگي با ملت عراق و محكوميت 
هرگونه مداخله خارجي در امور منطقه فرا خوانده و اعالم 
كرده: »مداخله واشنگتن مشكالت و بحران  كشورهاي 
منطقه را دو چندان مي كند. ملت ها بايد در خصوص اين 
مداخله هوشيار بوده و با تمام توان، آگاهي و بينش با آن 

مقابله كنند.« 

گروه جهان|  
كارزار دولتي توسعه تامين مالي كسب و كارهاي خرد تا 
30 درصد بانك هاي چيني را برآن داشته تا با استانداردهاي 
ارايه تسهيالت سهل گيرانه تر برخورد كرده و وام هايي با 
نرخ بهره پايين تر ارايه كنند؛ آن هم در شرايطي كه بخش 
بانكداري در چين با حجم زيادي از وام هاي نكول ش��ده 

روبه روست. 
فايننشال تايمز نوشته: كارزار دولتي ارايه تسهيالت به كسب 
 و كارهاي خرد تازه ترين تالش دولت چين براي جلوگيري 
از ادامه كند ش��دن رشد اقتصادي اين كشور است. گفته 
شده، بانك توسعه چين امسال براي تقويت شركت هاي 
كوچك و خرد۱00ميليارد يوآن )معادل ۱۴.۲۹ ميليارد 

دالر امريكا( وام پرداخت كرده است.
بنا براين گزارش، بانك توسعه چين كه يكي از بانك هاي 
بزرگ سياست گذاري مالي اين كشور است، امسال براي 
تقويت ش��ركت هاي كوچك و خرد و شكوفا كردن رشد 
اقتصادي در مناطق فقير ۱۴.۲۹ ميليارد دالر وام پرداخت 

كرده است.
از آغاز امس��ال، اين وام ها از طري��ق 3۲۲ بانك به بيش از 
۱۲0هزار ش��ركت خرد و كوچك پرداخت ش��ده اند. در 
مجموع مبلغ ۱0.۵ميليارد ي��وآن از اين وام ها به مناطق 

فقير اعطا شده تا به فقرزدايي از ده ها هزار نفر كمك كند. 
بانك توسعه چين اعالم كرده به ايفاي نقش خود در توسعه 
و تأمين مالي موسسات و تأمين خدمات مالي كيفيت باال 

و موثر براي اقتصاد واقعي به طور كامل ادامه خواهد داد.
فايننش��ال تايمز دوشنبه با اش��اره به ريسك باالي طرح 
تامين مالي كسب و كارهاي خرد به رغم آمار باالي وام هاي 
نكول ش��دن در بخش بانكداري چين نوشته: »حتي اگر 
دريافت كنن��دگان تس��هيالت از بازپرداخ��ت وام نكول 
نكنند، نرخ بهره اين تس��هيالت به كسب و كارهاي خرد 
اغلب صرفه اقتصادي ندارد. اغلب بانك هاي ارايه دهنده 
تسهيالت به طور ميانگين كمتر از 8 درصد هزينه را براي 
ارايه تسهيالت در نظر مي گيرند كه صرفه اقتصادي ندارد.«

»جي ش��ائوفنگ« يكي از اعضاي س��ابق كميسيون 
نظارت بر بخش بانكداري مي گويد: »دولت چين سود 
بانك��داري را فداي نجات ش��ركت هاي خرد مي كند. 
چنين دست و دل بازي احتماال در بلندمدت نمي تواند 
ادامه پيدا كند چرا كه تسهيالت دهندگان انگيزه كمي 

براي ادامه اين كار دارند.« 
تالش چين براي توقف كندي رش��د اقتص��ادي پس از 
آن تشديد شد كه اين كش��ور در آگوست گذشته شاهد 
پايين ترين سرعت رش��د توليدات صنعتي از ۲00۲ بود. 

رشد اقتصادي چين نيز در دومين سه ماهه سال اخير در 
مقايسه با يك سال پيش ۶.۲ درصد بوده، در حالي كه اين 
افزايش در سه ماهه اول، ۶.۴ درصد و در سال ۲0۱8 معادل 
۶.۶ درصد بود. »لي كي كيانگ« نخست وزير چين، اذعان 
كرده كه حفظ نرخ رشد اقتصادي در حد بيش از ۶ درصد 
كار آساني نيست. به اعتقاد ناظران مسائل داخلي و جنگ 
تجاري با اياالت متحده از مهم ترين داليل كندي رش��د 

اقتصادي چين است.
به گزارش بي سي سي، »تامي وو« اقتصاددان ارشد آسيا در 
آكسفورد اكونوميكس، پيش تر درباره كندي رشد اقتصادي 
چين گفته: »كاهش سرعت رشد اقتصادي چين كامال قابل 
توجه است. تضعيف اقتصاد داخلي و نيز بدتر شدن اوضاع 
خارج، از جمله آهسته تر شدن رشد جهاني، و تنش هاي 
تجاري امريكا و چين در آهسته تر شدن سرعت رشد اقتصاد 

اين كشور تاثير داشته است.« 
امريكا و چين بيش��تر از يك س��ال اس��ت كه درگير يك 
جنگ تجاري هستند. گرچه دو كشور از احتمال امضاي 
قريب الوقوع توافقنامه تجاري خبر داده اند برخي ناظران 
اعالم كرده اند كه فاز اول توافق تجاري امريكا و چين ممكن 
است به منزله پايان فصل اول مناقشه تجاري ميان دو كشور 
باشد اما به معني پايان گرفتن رقابت گسترده ميان دو قدرت 

اقتصادي نيست. در مقابل، اين توافق به منزله آغاز فاز دوم 
رقابت اقتصادي اس��ت كه از طريق كنترل هاي واردات و 
صادرات، محدوديت هاي سرمايه گذاري و تحريم ها انجام 
خواهد شد. به ويژه اينكه در دو سال گذشته واشنگتن بناي 
حقوقي و قانوني براي چنين كمپيني را ايجاد كرده است. 

كنگره امري��كا در س��ال ۲0۱8 قانوني را براي تش��ديد 
كنترل ه��ا روي ص��ادرات فناوري ه��اي جدي��د مانند 
روباتيك هاي پيشرفته و هوش مصنوعي و بازبيني بيشتر 
سرمايه گذاري هاي خارجي در امريكا تصويب كرد. در نوامبر 
سال ۲0۱۹ دولت ترامپ و كنگره گام هايي را براي ممانعت 

از استفاده شركت هاي امريكايي از تجهيزات شبكه مخابرات 
چيني در امريكا برداش��تند. درخصوص محدوديت هاي 
بيش��تر براي روابط تجاري و سرمايه گذاري ميان امريكا 
و چين مانن��د محدوديت س��رمايه گذاري صندوق هاي 
بازنشس��تگي كارمندان در چين صحبت هاي زيادي در 
واشنگتن مطرح مي ش��ود. در اين بين، ميزان پايبندي 
طرفين به توافق اخير نيز در ماه هاي آينده تعيين كننده 
خواهد بود. بر همين اس��اس با وجود رضايت خاطري كه 
از توافق تجاري به وجود آمده، انتظار مي رود۲0۲0 سال 

پررويدادي براي تجارت باشد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

 جانسون: بريتانيا ۳۱ ژانويه 
از اتحاديه اروپا خارج مي شود
گ�روه جهان| نخس��ت وزير بريتاني��ا گفته اين 
كش��ور روز 3۱ ژانويه ۲0۲0 از اتحاديه اروپا خارج 
مي شود. به گزارش رويترز، بوريس جانسون گفته: 
»ما ميلياردها دالر سرمايه گذاري بيشتر در حوزه 
بهداشت و سالمت كشور خواهيم داشت. ما ترقي 
خواهيم كرد و متحد خواهيم شد.« يكي از وعده هاي 
اصلي جانسون در انتخابات سراسري اخير بريتانيا كه 
منجر به پيروزي قاطع حزب محافظه كار شد، خروج 
اين كش��ور از اتحاديه اروپا موسوم به برگزيت بود. 
طرح جانسون دو هفته پيش با 3۵8راي موافق در 
برابر ۲3۴راي مخالف در پارلمان اين كشور تصويب 
شد. مجلس عوام پارلمان بريتانيا تا نهم ژانويه فرصت 
دارد قانون خروج بريتانيا را تصويب كند و پس از آن 
سه هفته براي تصويب اين قانون در مجلس اعيان و 
تاييد ملكه باقي مي ماند. در گام هاي بعدي بريتانيا 
بايد در مورد مناسبات اقتصادي دو طرف با اتحاديه 
اروپا به توافق برسد. در همين راستا منابع انگليسي 
اعالم كرده اند كه نخست وزير بريتانيا قصد دارد تا 
پس از خروج رسمي اين كشور از اتحاديه اروپا تيم 
جديدي را روي كار بياورد كه مسوول مذاكره بر سر 
آينده رابطه اين كشور و قراردادهاي تجاري با اتحاديه 
اروپا شود. گفته شده، اين گروه ويژه حدود يك ماه 
ديگر جايگزين وزارت برگزيت خواهد شد كه ۲0۱۶ 
پس از راي مردم به خروج از اتحاديه اروپا توس��ط 
دولت »ترزا مي« تش��كيل شد. در واقع جانسون با 
انحالل وزارت برگزيت سعي دارد اين  تعبير را هم در 
داخ��ل و خارج القا كند كه پرونده  خروج از اتحاديه 

اروپا بسته شده است. 

 كشف ۱.۸ ميليارد تن 
نفت و گاز در چين

گروه جهان|ش��ركت نفت و گاز طبيعي چين 
اع��الم ك��رده ي��ك ميلي��ارد و 8۴0 ميليون تن 
ذخاي��ر جديد نف��ت و گاز طبيعي كش��ف كرده 
اس��ت. به گزارش ايرنا، »وانگ ي��ي لين« رييس 
هيات مدي��ره ش��ركت نف��ت و گاز طبيعي چين 
دوشنبه گفته: »اين شركت همواره براي اكتشاف 
و اس��تخراج موثر، توسعه فناوري جديد و ارتقاي 
كارايي تالش كرده و در سال ۲0۱۹ ميالدي هم 
در اكتشاف نفت و گاز جديد به ركورد جديد دست 
يافته اس��ت. در س��ال جاري ميدان بزرگ نفتي 
چينگ چنگ با ذخاي��ري حدود يك ميليارد تن 
نفت در دشت اوردوس، ميدان گاز شيل با ظرفيت 
يك هزار ميليارد متر مكعب در جنوب دشت سي 
چ��وان، دو ميدان گاز طبيعي با ظرفيت يك هزار 
متر مكعب در دشت تاريم و چند ميدان ديگر نفت 
و گاز كشف شده اس��ت. « اين مقام حوزه انرژي 
چين گفته چين در سال ۲0۱۹ حدود ۵ ميليارد 
يوآن به اكتشاف ذخاير جديد نفت و گاز اختصاص 
داده است. با اين حال موسسه تحقيقات فناوري و 
اقتصاد شركت ملي نفت چين اعالم كرده واردات 
نف��ت و گاز طبيعي اين كش��ور در س��ال ۲0۱۹ 
ميالدي افزايش يافته اس��ت مصرف گاز طبيعي 
اين كشور در ۲0۱8 هم در مقايسه به سال پيش 
از آن ۱8.۱ درصد افزايش يافته و به ۲80 ميليارد 
و 300 ميليون متر مكعب رس��يده اس��ت. چين 
۲0۱۷ ميالدي ه��م ۲3۵ميليارد و ۲00 ميليون 
متر مكعب گاز طبيعي مصرف كرد كه ۱۷ درصد 

بيش از سال ۲0۱۶ ميالدي بود. 

رهبر كره شمالي به  دنبال 
گزينه هاي تهاجمي است

گروه جهان|كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي، در 
دومين روز از نشست هيات حاكم بر اين كشور، خواستار 
بررس��ي گزينه هاي مثبت و تهاجمي شده است. اين 
اظهارات در پي گمانه زني ها از احتمال خروج پيونگ يانگ 
از مذاكرات اتمي با امريكا مطرح مي ش��ود. به گزارش 
خبرگزاري يونهاپ، رهبر و اعضاي كميته مركزي حزب 
حاكم بر كره شمالي، چند روزي است گرد آمده اند؛ اين 
نشست در آستانه پايان ضرب االجلي كه پيونگ يانگ 
تا پايان ۲0۱۹ در مورد مذاكرات اتمي با امريكا تعيين 
كرده، انجام مي ش��ود. گفته ش��ده، كيم جونگ اون بر 
لزوم آمادگي هاي مثبت و تهاجمي، در جهت تضمين 
كامل امنيت و استقالل كشور، و برپايه نيازهاي منطبق 
با شرايط فعلي تاكيد كرده است. او همچنين بر وظايف 
ديپلمات ها و امور خارجي، وزارت پشتيباني از نيروهاي 
مسلح و ارتش جمهوري دمكراتيك خلق كره نيز تاكيد 
كرده اس��ت. كيم جونگ اون از لزوم توسعه اقتصادي و 
بهبود وضعيت مردم در راستاي هدف تعيين شده انقالب 
كره نيز سخن گفته است. در خبر رسمي منتشرشده 
به جزييات تصميم گيري ها يا آنچه گزينه هاي مثبت 
و تهاجمي توصيف ش��ده، اش��اره اي نش��ده است. در 
اياالت متحده، رابرت اوبرين مشاور امنيت ملي دونالد 
ترامپ گفته كشورش آماده اقدامات احتمالي از سوي 
پيونگ يانگ اس��ت. اوبرين گفته: »اگر حكومت كيم 
جونگ اون دست به انجام آزمايش نظامي، براي نمونه 
آزمايش يك موشك دوربرد بزند ما را عميقا نااميد خواهد 
كرد. و ما اين نااميدي را ابراز خواهيم كرد.« با فرا رسيدن 
هفته هاي پاياني ۲0۱۹ كره شمالي نيز بر فعاليت هاي 

نظامي خود افزوده است. 

افشاي گفت وگوي محرمانه 
وكيل ترامپ با مادورو

گروه جه�ان| مقام هاي امريكايي ف��اش كرده اند، 
وكيل شخصي دونالد ترامپ سپتامبر سال گذشته با 
رييس جمهور ونزوئال گفت وگويي تلفني داشته  و هدف 
اين تماس قانع كردن نيكالس مادورو براي كناره گيري 
از قدرت بوده اس��ت. به گزارش آسوشيدپرس، رودي 
جولياني وكيل ش��خصي ترامپ، در اين گفت وگوي 
تلفني با نيكوالس مادورو رييس جمهور ونزوئال تنها 
نبوده و پيت سش��نز نماينده جمهوري خواه س��ابق 
مجلس نماين��دگان نيز حضور داش��ته اس��ت. مت 
ماكووياك سخنگوي سشنز اين گفت وگوي تلفني را 
تاييد كرده است. اين در حالي است كه اخيرا جولياني 
به يكي از چهره هاي كليدي در پرونده استيضاح ترامپ 
بر سر رسوايي اوكراين تبديل شده است؛ به ويژه پس 
از رفتن به يك س��فر جنجالي ب��ه اوكراين به منظور 
انجام تحقيقات درباره فعاليت ه��اي جو بايدن نامزد 
رياست جمهوري پيشتاز حزب دموكرات و پسرش. با 
توجه به افشاگري مذكور در خصوص گفت وگوي تلفني 
جولياني با مادورو، به نظر مي رسد او در ارتباط با مساله 
ونزوئال نيز از نقش شخصي خود براي ايفاي نقش در 
حوزه سياست خارجي استفاده كرده است. به گفته يك 
مقام ارشد سابق دولت امريكا، مقام هاي كاخ سفيد از 
اينكه چرا جولياني در گفت وگوي تلفني با مادورو حضور 
داشته اظهار بي اطالعي كرده اند. واشنگتن پست نوشته: 
»پيت سشنز يكي از دست اندركاران تالش هاي امريكا 
از طريق كانال پشتي براي قانع كردن مادورو به كنار 
رفتن از قدرت بوده و يك دعوتنامه از جانب مادورو به 
منظور سفر به كاراكاس در راستاي مذاكره درباره مسير 

بهبود روابط امريكا و ونزوئال را پذيرفت.« 

 رقابت هند با چين 
در اقيانوس هند

گروه جهان| يك كميته پارلماني هند گزارش داده 
نيروي دريايي اين كشور با هدف افزايش توان نظامي 
 در زير آب به دنبال ساخت ۲۴ فروند زيردريايي از جمله
 ۶ زيردريايي هسته اي است. اقدامي كه ناظران منطقه 
آن را گامي در جهت رقابت دهلي نو با پكن در منطقه 
اقيانوس هند ارزيابي مي كنند. تايمز او اينديا نوشته، 
ني��روي درياي��ي در گزارش خ��ود به پارلم��ان اعالم 
كرده كه اكنون ۱۵فروند زيردريايي س��نتي و ۲فروند 
زيردريايي هسته اي در ناوگان دريايي حضور دارد. دو 
زيردريايي هسته اي هند با نام هاي »آي ان اس اريهانت« 
و »آي ان اس چاكرا« در نيروي دريايي اين كش��ور به 
خدمت گرفته شده اند. اما زيردريايي آي ان اس چاكرا 
از روسيه براي مدت ۱0س��ال اجاره شده است. گفته 
شده، زيردريايي اي ان اس اريهانت قادر است ۱۲ موشك 
بالستيك هسته اي پرتاب كند. عمر اكثر زيردريايي هاي 
سنتي هند بيش از ۲0سال ارزيابي شده و به همين دليل 
نيروي دريايي اين كشور به دنبال نوسازي ناوگان خود 
است. هند در چند سال گذشته شاهد افزايش حضور 
نظامي چين در منطقه اقيانوس هند بوده و به نوبه خود 
سعي كرده توانايي دريايي  همچنين زيرساخت هاي 
بندري خود را گسترش و توس��عه دهد. چين از سال 
۲0۱3 تاكنون 8 زيردريايي هسته اي و سنتي به منطقه 
اقيانوس هند اعزام كرده اس��ت. ني��روي دريايي هند 
مصمم است كه با افزايش توان عملياتي خود منطقه 
اقيانوس هند را به عنوان سومين اقيانوس بزرگ جهان، 
تحت كنترل خود داشته باشد. اين منطقه به دليل عبور 
دو س��وم نفت توليد شده و نيمي از محموله هاي باري 
جهان از اهميت بسيار باالي استراتژيك برخوردار است. 
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 نقش ويرانگر امارات 
در توافقنامه عراق و چين

گروه جهان| توافقنامه اقتصادي عراق و چين كه 
گفته مي شود مهم ترين عامل خشم امريكا عليه دولت 
عادل عبدالمهدي بوده، از اول اكتبر به اجرا درآمد، در 
اين ميان براي نخستين بار در عراق از نقش تخريبي 
امارات متحده عربي در اجرايي نشدن اين توافقنامه 
پرده برداشته شد. به گزارش ايرنا، مديركل اداره توسعه 
در وزارت برنامه ريزي عراق گفته توافقنامه اقتصادي 
بين عراق و چين از اول اكتبر با واريز ۵00 ميليارد دالر 
به صندوق ويژه اي كه براي اين منظور داير شده عمال 
به اجرا در آمده است. محمد محسن السيد گفته اين 
مبلغ از محل فروش روزانه ۱00هزار بشكه نفت عراق 
و ۱0ميليارد دالر آن نيز از محل ضمانت بانك هاي 
چيني تامين شده است. همزمان رسانه هاي عراق 
تصويري از شهر س��احلي »نخيل« كه قرار است بر 
اساس توافقنامه اقتصادي، چيني ها در سواحل بصره 
بسازند، منتشر كرده اند. اين توافقنامه در سفر پنج 
روزه عبدالمهدي به پكن امضا ش��ده است. به گفته 
محمد محسن السيد، به دليل همزماني اجراي اين 
توافقنامه با شروع اعتراضات در اول اكتبر، رسانه ها 
چندان به پيگيري خبري اجراي توافقنامه اقتصادي 
با چين اهتمام نورزيدند و بر پوشش خبري اعتراضات 
خياباني متمركز ش��دند. از طرفي برخي رسانه ها از 
تالش منفي امارات متحده عربي براي ناكام گذاشتن 
اين توافقنامه اقتصادي پرده برداش��ته و بخشي از 
حمايت هاي ابوظبي از اعتراض هاي خياباني عراق 
را مرتبط با امضاي اين توافقنامه اقتصادي مي دانند. 
به عن��وان مثال خبرگ��زاري »براثا« عراق نوش��ته 
در برهه اي كه عبدالمهدي آخري��ن تغييرات را در 
توافقنامه اقتصادي با چين انجام مي داد، اماراتي ها با 
همكاري سازمان جاسوسي اسراييل )موساد( سرگرم 
جذب تعدادي از ش��خصيت هاي معتدل شيعي با 
هدف ايجاد ه��رج و مرج در برابر دولت عبدالمهدي 
بودند. رسانه هاي پاكستاني در مقابل با حساسيت 
تمام سفر عبدالمهدي را به پكن زيرنظر داشتند زيرا 
پيوستن عراق به اين توافقنامه عمال بندر گوادر را به 
قلب تپنده صادرات و صنايع چين تبديل و در مقابل 
بندر فاو به عنوان گوهر تابان راه ابريشم جديد، عراق 
را از سلطه توافقنامه هاي تجاري امريكا آزاد مي كرد. 
اين خبرگزاري نقش تخريبي عربستان سعودي را 
در پيشبرد اين طرح كمتر از اماراتي ها مي داند زيرا 
سعودي ها پيشنهاد سرمايه گذاري يك ميليارد دالري 
در بندر گوادر را مطرح كرده بودند و قرار است در طول 

سه سال اين رقم به پنج ميليارد دالر برسد.

طالبان: قصد اعالم آتش بس 
در افغانستان نداريم

طالبان دوشنبه اعالم كرده در جريان مذاكرات 
صلح با امريكا قصد برقراي آتش بس در افغانستان 
را ندارند و تنها به كاهش سطح خشونت ها اقدام 
خواهند كرد. به گزارش يورونيوز، در اين اطالعيه 
تصريح ش��ده، گفت وگو ميان دو طرف در مورد 
عقب نشيني نيروهاي امريكايي از افغانستان ادامه 
دارد ولي اين گروه شبه نظامي هيچ برنامه اي براي 
برقراري آتش بس ندارد. در اطالعيه طالبان آمده 
طرف امريكايي تنها درخواس��ت كاهش سطح 

خشونت ها را ارايه كرده است. 

 مخالفت اپوزيسيون تركيه
 با استقرار نيرو در ليبي 

ح��زب م��ردم جمهوري خ��واه اصلي ترين حزب 
اپوزيسيون تركيه با اعالم اينكه با اليحه استقرار نيرو 
در ليبي مخالف است، تاكيد كرده چنين اقدامي به 
درگيري در اين كشور دامن مي زند و موجب مي شود تا 
ناآرامي به سراسر اين منطقه گسترش يابد. به گزارش 
رويترز، رجب طيب اردوغان  رييس جمهوري تركيه و 
دولتش پس از درخواست حمايت دولت وفاق ملي به 
رهبري فائز السراج نخست وزير ليبي، به دنبال جلب 
حمايت پارلمان براي استقرار نيرو در ليبي برآمدند. 
دولت وفاق ملي ليبي در حال مقابله با تهاجم نيروهاي 

خليفه حفتر در شرق اين كشور شمال آفريقاست.

تشديد مرگ ناشي از 
گرسنگي در پاكستان

اگرچه پاكس��تان در فهرست سازمان گرسنگي در 
جهان رتبه ۹۴ را به خود اختصاص داده، اما شمار مرگ 
و مير ناشي از كمبود شديد موادغذايي در اين كشور 
رو به افزايش است، به گونه اي كه صرفا بيش از 800 
كودك و عمدتا در بخش هاي جنوبي پاكس��تان در 
۲0۱۹ جان باخته اند. به گزارش اكسپرس، در گزارش 
سازمان گرسنگي آمده كه ۲0.3 درصد از جمعيت 
پاكستان با چالش جدي كمبود غذايي مواجه است. 
جايگاه ۹۴ پاكستان در فهرست جهاني گرسنگي 
برگرفته از چهار شاخص كمبود تغذيه، مرگ پيش 

از تولد، باز ماندن از رشد و مرگ و مير كودكان است.

بازداشت ۷۰ مظنون داعشي 
در تركيه 

پليس تركي��ه ۷0 فرد مظنون به ارتباط با داعش 
را در چند اس��تان دستگير كرده است. به گزارش 
آناتولي، پليس مبارزه با تروريسم تركيه اقدامات 
اطالعاتي خود را افزايش داده و اين عمليات را در 
استان هاي مركزي آنكارا، آدنا، قيصريه و باتمان 
صورت داده اس��ت. حدود۴00 نيروي پليس در 
عملياتي در باتمان شركت كرده و به طور همزمان 
۲۲تن را در مناطق مختلف اين اس��تان دستگير 
كرده همچنين تس��ليحات، مهمات و اسناد آنان 
را ضبط كرده اند. گفته شده 30شهروند عراقي، دو 
سوري و يك مراكشي نيز در آنكارا بازداشت شدند.
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عكس: ايرنا پیکارهای»کشتیپهلوانی«قهرمانیکشور

عكسروز

چهرهروز

خودشانكشفمانميكنند
مهدي غبرايي مي گويد: همان گونه كه ما مترجم هاي ايراني آثار كشورهاي ديگر را كشف و ترجمه مي كنيم، اگر ما هم اثر درخور اعتنا توليد كرده 
باشيم، آنها هم آثار ما را پيدا و كشف مي كنند و ارايه مي دهند؛ اين كار ما نيست.  اين مترجم درباره وضعيت ترجمه آثار ادبي فارسي به زبان هاي 
ديگر اظهار كرد: من معتقدم يا ما نبايد آثار خودمان را به زبان ديگران ترجمه كنيم يا اگر هم اين كار را انجام مي دهيم، بايد عده اي براي اين كار 
تربيت شوند و براي آن نيازمند دانشكده تخصصي و كار طوالني هستيم. او افزود: حداقل مي توانيم از تجربيات كشورهاي همسايه مثل تركيه و 
كشورهاي عربي استفاده كنيم و اگر امكانش هست از آنها الگوبرداري كنيم، ترجمه آثار فارسي به زبان هاي ديگر سرا پا نقص دارد، چون ما اصال 

در اين زمينه كار نكرده ايم.  غبرايي گفت: نسل امروز بيشتر به موضوعات كشاكش هاي دروني و مشكالت ديگر توجه دارد. 

بازارهنر

»نغمهباران«آثاراستادانرااجراميكند
سرپرست اركسترملي »نغمه باران« 
در تشريح تازه ترين فعاليت هاي اين 
مجموعه موس��يقايي از برگزاري يك 
كنس��رت ويژه با اجراي آثار بزرگان 
موسيقي ايران در تاالر وحدت تهران 
خبرداد. علي اميرقاس��مي با اشاره به 
تازه ترين فعاليت ه��اي اين مجموعه 
در عرصه موسيقي توضيح داد: طبق 

برنامه ريزي هايي كه انجام گرفته اركس��تر ملي 
»نغمه باران« به رهبري اركستر سعيد رضايت روز 
يكشنبه بيس��ت و نهم دي ماه تازه ترين كنسرت 
خود را در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد كرد. او 
ادامه داد: دراين اجرا آثاري از هنرمندان و استادان 
ش��ناخته ش��ده موس��يقي ايران از جمله استاد 
علي تجويدي، اس��تاد همايون خرم، استاد جواد 
لشگري، اس��تاد حبيب اهلل بديعي استاد روح اهلل 
خالقي پي��ش روي مخاطبان قرار خواهد گرفت. 
در اين اجرا ك��ه با تنظيم جديدي از قطعات اجرا 
مي شود، بيش از هشتاد نوازنده جوان با همراهي 
۱۲۰ نف��راز هنرمن��دان گروه كر اعض��اي گروه 
اجرايي را تش��كيل مي دهند. اين در حالي است 
كه تمام تالش مان را انجام داده ايم كه يك پروژه 
متفاوتي را براي مخاطبان اجرا كنيم. اميرقاسمي 
درباره پيشينه تشكيل اركسترملي »نغمه باران« 

بيان كرد: اركس��تر ملي نغمه باران از 
س��ال ۱۳۸۵ در عرصه موسيقي ملي 
ايران تا ب��ه امروز ب��ه فعاليت هنري 
خود بي وقفه ادامه داده اس��ت. هدف 
از تاسيس اين اركس��تر جوان گرايي 
است. ما با در نظر گرفتن چنين هدفي 
كار خود را آغ��از كرده ايم و بنا داريم 
در اين راس��تا جوانان هنرمند ايراني 
را با موس��يقي فاخر ملي ايران آشنا كنيم. در اين 
چارچوب استعداد يابي و بهره مندي از هنرمنداني 
كه در حوزه آهنگس��ازي، تنظيم و ترانه س��رايي 
ذوق و اس��تعدادي دارند از ديگر اهدافي اس��ت 
كه به دنبال آن هستيم. چرا كه معتقديم اكنون 
ش��رايط به گونه اي است كه ورود جوانان مستعد 
به اركسترهاي دولتي در برگيرنده شرايط سختي 
و ما مي توانيم در اين فضا شرايطي را ايجاد كنيم 
كه اين هنرمندان عرصه اي براي حضور داش��ته 
باش��ند. اين خواننده موس��يقي در بخش پاياني 
صحبت خود تصريح كرد: اركستر ملي نغمه باران 
با افتخار از همه هنرمندان جوان با استعداد در اين 
سال ها دعوت كرده تا بتوانند آثار جديد وخود را به 
عرصه ظهور برسانند و اميدوارم چنين شرايطي 
بتواند در آينده از ش��كل و شمايل گسترده تري 

برخوردار باشد.

تاريخنگاري

تصميمپليسبرايايجادپليسجنوب
دهم دي ۱۲94، مقام هاي نظامي و سياسي انگليس درجريان دومين سال جنگ 
جهاني اول اعالم كردند كه به دليل آنچه ناامني در اس��تان هاي فارس و بوشهر 
خوانده شد، قصد دارند به فرماندهي افسران انگليسي يك نيروي نظامي در جنوب 
ايران به وجود آورند. اين نيروي نظامي ۲6 اس��فند ۱۲94 خورشيدي با عنوان 
پليس جنوب با واژه اختصاري S. P. R به وسيله ژنرال سرپرسي سايكس تشكيل 
شد.  در آن  زمان كشورهاي درگير جنگ هر يك به شكلي مناطقي از خاك ايران 
را عرصه جوالن خ��ود قرار داده بودند. روس ها در ش��مال، عثماني ها در غرب، 
انگليسي ها در جنوب و جنوب شرقي و آلماني ها به طور پراكنده در مركز ايران و 
نواحي ديگر فعاليت مي كردند. فعاليت اين نيرو ها در شهرهاي مختلف ايران در 
حالي جريان داشت كه دولت وقت ايران � كابينه مستوفي الممالك � بي طرفي 
خود را در جنگ اعالم كرده بود. آبان ۱۲9۳ يك  هفته پس از اين اعالم، نيروي 
دريايي انگليس كه از مهرماه آن سال به خليج فارس آمده بود، شهر آبادان را به 
اشغال خود درآورد و حتي در بوشهر نيز قوايي را مستقر كرد. نيروهاي مشترك 
هندي � انگليس��ي عالوه بر اين جزيره كويتي، بوبيان و آب هاي اروند رود را به 
اشغال خود در آورده و بدين ترتيب راه ورود كشتي هاي خليج فارس به بنادر نفتي 
در ايران و عراق را مسدود كردند. بهانه انگليسي ها براي تمركز نيرو در خليج فارس 
سد كردن راه نفوذ قواي عثماني و آلماني به اين منطقه بود. سرانجام در ۲۷ بهمن 
۱۲94 ژنرال س��ايكس با هدف تاسيس پليس جنوب وارد بندر عباس شد و در 
۲6 اسفند   همان سال سازمان پليس��ي مزبور را با نام اختصاري S.P.R تشكيل 
داد.6 افراد پليس جنوب از اونيفورم يكس��ان برخوردار بودند. يك دست لباس 
آبي به عنوان پوشش رسمي و يك دست لباس خاكي به عنوان لباس كار همراه 
با كالهي كه داراي نشان شير و خورشيد و عبارت S.P.R و »پليس جنوب ايران« 
بود مجموعه لباس هاي آنان را تش��كيل مي داد.  پليس جنوب همان گونه كه از 

نامش پيداست در شهرهاي جنوبي ايران كه تحت تصرف نظاميان انگليسي بود 
حضور داشت. مردم اين مناطق صدمات فراواني از حضور نيروهاي پليس جنوب 
متحمل شدند. آنان در فارس به خريدن گندم، جو و ساير اجناس، به چند برابر 
قيمت معمول و ذخيره كردن يا سوزاندن آنها، براي ايجاد قحطي در شهر، اقدام 
كردند. در اين شرايط، مردم حتي مجبور به خوردن آرد ذرت و خاك اره مي شدند. 
نيروهاي پليس جنوب به دفعات اتومبيل هاي عبوري مردم را براي رفع نيازهاي 
خود به اتهامات واهي توقيف مي كردند و مورد استفاده قرار مي دادند. آنان بسياري 
از امالك و اراضي و باغ هاي مردم را در سال هاي حضور خود در شهرهاي جنوبي 

ايران به نفع پايگاه هاي خود مصادره كردند.

محصوالتانيميشناسكاريدربازارايران
بعد از گذش��ت چهار هفت��ه از اكران 
»آخري��ن  س��ينمايي  نيميش��ن  ا
داس��تان«، محص��والت جانبي اين 
انيميش��ن در اس��توديو هورخ��ش 
رونمايي مي شود. محصوالت جانبي 
انيميشن سينمايي »آخرين داستان« 
به نويس��ندگي و كارگرداني اشكان 
رهگذر هم زمان با اكران اين انيميشن، 

با حضور كارگردان و برخي از عوامل فيلم در روز 
پنجش��نبه ۱۲ دي ۱۳9۸ در استوديو هورخش 
واقع در ميدان فلس��طين رونمايي خواهند شد. 
اين محصوالت پس از رونمايي وارد بازار خواهند 
ش��د. محصوالت جانبي انيميش��ن س��ينمايي 
»آخرين داستان« ش��امل پوشاك، كوله پشتي، 
ل��وازم التحرير، فنجان، كيف پ��ول، لوازم آرايش 
و بازي روميزي اس��ت. برخ��ي از اين محصوالت 
با همكاري برندهاي ديگر توليد ش��ده اند. بازي 
روميزي »آخرين داس��تان« با عن��وان »جم« با 
همكاري دورهمي، لوازم آرايش با همكاري اينلي 
و دفترهاي دست س��از با همكاري دستك دفتر 
طراحي و وارد بازار مي ش��وند. اين براي اولين بار 
است كه بر مبناي يك انيميشن ايراني محصوالت 

آرايش��ي در اي��ران ب��ا ه��دف خلق 
شخصيتي ملي و ترويج فرهنگ ايراني 
ب��راي جوانان توليد مي ش��ود.  پيش  
ازاين محصوالت جانبي همچون بازي 
موبايل تبل��ت »فر ايزدي«، مجموعه 
رمان ه��اي گرافيكي »جمش��يد« و 
»ارش��يا« و آلبوم موسيقي »آخرين 
داستان« به عنوان محصوالت جانبي 
اين انيميش��ن منتشرش��ده اند. اين مراس��م كه 
ورودش ب��راي عموم آزاد اس��ت، از س��اعت ۱۵ و 
۳۰ دقيق��ه تا ۱9 روز پنجش��نبه ۱۲ دي ۱۳9۸ در 
استوديو هورخش واقع در ميدان فلسطين، ابتداي 
طالقان��ي غربي، پالك ۳99 با حض��ور كارگردان و 
برخي از عوامل فيلم رونمايي خواهند شد. انيميشن 
س��ينمايي »آخري��ن داس��تان« به نويس��ندگي و 
كارگردان��ي اش��كان رهگ��ذر، محصول اس��توديو 
هورخش اس��ت كه با برداشتي آزاد از قصه ضحاك 
شاهنامه فردوسي ساخته شده است. اين انيميشن 
س��ينمايي كه موف��ق به درياف��ت ۱۲ جايزه ملي و 
بين المللي تاكنون شده است در فهرست فيلم هاي 
واجد ش��رايط رقاب��ت اس��كار ۲۰۲۰ در دو بخش 

»بهترين انيميشن« و »بهترين فيلم« قرار دارد.

اميرتوسليآهنگساز»مالقاتباجادوگر«شد
امير توسلي ساخت موسيقي»مالقات با 
جادوگر« به كارگرداني حميد بهراميان 
و تهيه كنندگي حميد اعتباريان را آغاز 
كرد. حسن مصطفوي )مجري طرح و 
مدير توليد فيلم( گف��ت: »مالقات با 
جادوگر« پ��س از ۲ماه پيش توليد در 
ته��ران كليد خورد. اين فيل��م در ژانر 
كمدي ساخته شده و همزمان با تدوين 

و صداگذاري، به تازگي قرارداد س��اخت موسيقي 
آن با امير توسلي امضا شد. مصطفوي در خصوص 
بازيگران فيلم اظهار داش��ت: در اي��ن فيلم ماني 
حقيقي، اميرمهدي ژوله، عليرضا خمسه، هستي 
مهدوي، امير شريعت، ستاره پروين، سپيده مرادپور 
و نس��يم ادبي مقابل دوربين محمدرضا س��كوت 
رفته اند. مج��ري طرح »مالقات ب��ا جادوگر« در 
پايان اظهار اميدواري كرد كه با پايان يافتن مراحل 

پس از توليد فيلم به زودي اكران شود. 
فيلمنامه اين اثر توس��ط اميرمهدي 
ژوله نوشته ش��ده، در خالصه داستان 
»مالقات با جادوگر« آمده است: جناب 
سرهنگ برادري كن ما رو بگير، من از 
خجالتت در ميام!  فيلم نامه اوليه اين 
اثر با نام »ماساچوست« پيش تر توسط 
پيمان عباسي به نگارش درآمده است. 
عوامل و دس��ت اندركاران »مالق��ات با جادوگر« 
عبارتند از: نويسنده: اميرمهدي ژوله، كارگردان: 
حمي��د بهراميان، مدير فيلمب��رداري محمدرضا 
س��كوت، مدير صدابرداري: نظام كيايي، تدوين: 
بهرام دهقاني، طراح صحنه و لباس: مجيد ليالجي، 
طراح چهره پ��ردازي: علي بهرامي ف��ر، صداگذار: 
عليرضا علويان، سرمايه گذاران: سيدجواد حسيني 
و حميد اعتباريان، تهيه كننده: حميد اعتباريان.  

میراثنامه

حکايتديوارايرانیکهخارجیهاازکشفشخبردادند
برای نخستين بار نه رسانه های داخلی، که با انتشار يک مقاله در پايگاه خبری »اليو 
س��اينسِ« امريکا در حدود دو ماه قبل، کش��ف ديواری جديد و عظيم در محدوده 
کرمانشاه خبر ساز ش��د، به اندازه ای که همان پايگاه خبری در آخرين گزارش های 
ساالنه  خود به بررسی مهم ترين های باستان شناسی سال در دنيا � که فهرستی از ۱۰ 
اکتشاف برتر حوزه باستان شناسی سال ۲۰۱9 منتشر کرد � کشف اين ديوار را نيز جزو 
اکتشافات حيرت آور حوزه باستان شناسی در سال ۲۰۱9 دانست.  ديواری که خبرها 
می گويند »با استفاده از تصاوير ماهواره ای بقايای يک ديوار سنگی را در غرب ايران 
به طول ۱۱۵ کيلومتر )۷۱ مايل( شناسايی کردند. ديواری که بقايايش از کوهستان 
"بمو" در شمال آغاز می شود و تا نزديکی روستای "ژاومرگ" در جنوب امتداد دارد.« اما 
باستان شناسان هم هنوز نمی دانند آن را چه کسی و با چه هدفی ساخته، هر چند به 
خاطر حفظ نامناسب بقايای آن محققان حتی از طول، عرض و ارتفاع آن هم مطمئن 
نيستند و بر اساس تخمين های کنونی چهار متر برای عرض و حدود سه متر ارتفاع 
برايش حدس زده اند.  اما نکته  جالب توجه از آشنايی ساکنان نزديک به ديوار است که 
آن را گاوری )Gawri wall( می نامند. سجاد علی بيگی باستان شناس و سرپرست 
تيم بررسی باستان شناسی شهرستان سرپل ذهاب و استاديار دانشگاه رازی کرمانشاه-

از چگونگی کشف اين ديوار در حدود چهار سال قبل و همراه با گروه  باستان شناسش 
می گويد. او به ايسنا مي گويد: »سال ۱۳94 تيمی از باستان شناسان ايرانی برای بررسی 
شهرستان سر پل ذهاب به غرب استان کرمانشاه رفتند که هدايت اين تيم را من بر عهده 
داشتم. اين بررسی باستان شناسی در بهمن و اسفند سال ۱۳94در محدوده شهرستان 
سرپل ذهاب انجام شد و در حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان را در حدود ۵۰ 
روز و با پای پياده بررسی کرديم و در نهايت ۱9۳ محوطه باستانی شناسايی شد که 
اين »ديوار« يکی از آن ها بود. اين ديوار در غرب شهرس��تان قصر شيرين قرار گرفته 
است. ما بعدها موفق شديم که با جستجو در گوگل ارث و تصاوير ماهواره ای "کرونا"، 
امتداد ديوار را حتی در خارج از محدوده بررسی، شناسايی کنيم. يعنی هر چند حدود 

۲۵ تا ۳۰ کيلومتر محدوده  بررسی ما بود، اما تصاوير ماهواره ای به ما نشان دادند که 
اين ديوار روبه شمال و روبه جنوب - که از محدوده بررسی خارج بود - ادامه پيدا کرده 
است. در واقع آن از شمال به کوه بمو در شهرستان ثالث باباجانی و از جنوب تا نزديک 
روستای »ژاو مرگ« در شهرستان گيالن غرب می رسيد.«  او با بيان اين که طول ديوار 
بالغ بر ۱۱۵ کيلومتر بود و اگر امکان انجام پياده ۱۵ کيلومتری هر روز وجود داشت، 
بررسی و ديدن اين ديوار حدود  ۱۰ روز طول می کشيد، اظهار می کند: پيگيری های 
انجام شده نشان می دهد که ديوار به طرف شمال بعد از عبور از کوه »بمو« وارد اقليم 
کردستان عراق می شود. او با تاکيد بر فراهم نشدن فرصت برای پيگيری رسمی مسير 
عبور ديوار در کشور عراق، بيان می کند: با اين وجود براساس پيگيری های غير رسمی 
و در مذاکراتی که با باستان شناسان کردستان عراق داشتيم، متوجه شديم که اين 

ديوار در محدوده کردستان عراق هم ادامه دارد.

ايستگاه

شانسموفقيتفيلمهاي
واقعيتمحوردرجوايزاسكار

»گربهها«معجزهنكردند

اخي��ر  س��ال هاي  در 
ي��ي  فيلم ها س��اخت 
برمبن��اي رويداده��اي 
واقع��ي و ني��ز فيلم هاي 
خودزندگينامه اي افزايش 
يافته و به همان نس��بت 
توجه اس��كار و جوايزش 
هم به آنها بيش��تر شده 

است. به گزارش ورايتي، در ۷۲ سال نخست جوايز 
اس��كار )۱9۲۷ تا ۱999(، روي هم رفته ۱4 فيلم 
حقيقت محور برنده جايزه بهترين فيلم سال شدند 
كه معادل ۱9 درصد بود اما در قرن بيس��تم ويكم، 
فيلم ه��اي حقيقت پايه توانس��ته اند ۳۳ درصد از 
جوايز بهترين فيلم س��ال را از آن خود كنند. سال 
گذش��ته س��ه برنده از چهار برنده بازيگري اسكار 
)رامي مالك، اليويا كولمن، ماهرش��اال علي( نقش 
شخصيت هاي واقعي را ايفا كردند و 6 فيلم از هشت 
رقيب بخش بهترين فيلم سال از جمله فيلم برنده 
»كتاب سبز« فيلم هاي واقعيت محور بودند. به هر 
دليلي، فيلم هايي كه بر پايه وقايع حقيقي ساخته 
مي شوند به طور مشخص دارند جايگاه خود را ارتقا 
مي دهند و بيش��تر هم جايزه دريافت مي كنند. در 
عين حال بخش زيرمجموعه فيل��م اتوبيوگرافي 
هم در حال رشد است. فيلم سال گذشته »ُرما« در 
اين دسته بندي جا مي گيرد و شمار فيلم هاي اين 
دسته بندي در س��ال جاري هم چند برابر افزايش 
يافته است. در سال ۲۰۱9 آنقدر فيلم حقيقت محور 
س��اخته ش��ده كه اين احتمال وجود دارد )البته 
شانس��ش خيلي باال نيس��ت( كه تمام نامزدهاي 
اسكار از فيلم هاي حقيقت محور باشند. اين ليست 
شامل اين فيلم ها مي ش��ود: »ارونات ها«، »روزي 
زيبا در محله«، »بامب ش��ل«، »آب ه��اي تيره«، 
»دالمايت نام من اس��ت«، »ف��ورد مقابل فراري«، 
»هريت«، »ي��ك زندگي مخف��ي«، »ايرلندي«، 
»جودي«، »رحم عادالنه«، »خشكشويي«، »ميانه 
راه«، »گزارش«، »ريچ��ارد جوئل«، »راكت من«، 

»سيبرگ«، »پوست« و »دو پاپ«. 

در هفته اي كه گذش��ت 
سينماهاي امريكا و جهان 
شلوغ ترين روزهاي خود را 
تجربه كردند و فيلم هاي 
جديد روي پرده رفتند. به 
گزارش ورايتي، در هفته اي 
ك��ه گذش��ت فيلم هاي 
جديدي در امريكا و جهان 

اكران شدند و فيلم سينمايي »گربه ها« كه انتظار يك 
معجزه در روزهاي كريسمس را داشت با يك مصيبت 
بزرگ روبه رو شد. اين فيلم كه ساخته تام هوپر است، 
با وجود ۲ هفته اكران در سينماهاي جهان تنها ۳۸ 
ميليون دالر فروخت، در حالي كه بايد ۱۰۰ ميليون 
دالر فروش مي كرد. اين فيلم كه پيش از كريسمس 
تنها 6.۵ ميليون دالر فروخته بود بار ديگر شكست را 
تجربه كرد و در شلوغ ترين روزهاي سينمايي سال 
نتوانست خودش را باال بكشد و با اين فروش در رديف 
نهم باكس آفيس امريكا جاي گرفت. »گربه ها« در 
۵ روز كريسمس كه شامل تعطيالت آخر هفته هم 
مي شد، تنها ۸.۷ ميليون دالر فروخت. اين در حالي 
است كه توليد »گربه ها« ۱۰۰ ميليون دالر هزينه برد و 
توزيع آن در بازار جهاني و محاسبه ماليات ها و عوارض 
مختلف نيز ۱۰۰ ميليون دالر ديگر خرج روي دست 
توليدكنندگانش گذاشت. اما اين هفته فيلم هاي جديد 
راهي اكران ش��دند كه »زنان كوچك«، »۱9۱۷«، 
»فقط رحمت« و انيميشن »جاسوسان نامحسوس« 
را دربرمي گيرد. از ميان اين فيلم ها »زنان كوچك« و 
انيميشن »جاسوسان نامحسوس« توانستند جاي 
خود را در ميان پنج فيلم پرفروش هفته به دست آورند.

آيابرانكوبهپرسپوليستخفيفميدهد؟

پاداشمليپوشان؛چالشتازهوزارتورزش

مس��وول حقوقي باش��گاه پرس��پوليس 
مي گويد اين باش��گاه به دنب��ال مذاكره با 
س��رمربي پيشين خود اس��ت تا دو طرف 
مصالحه كنند.  مهدي خواجه وند درباره جلسه نمايندگان 
باشگاه پرسپوليس در زاگرب با برانكو ايوانكوويچ، اظهار 
كرد: پيرو سياس��ت باش��گاه براي مصالحه ب��ا برانكو و 
همين طور تمايل سرمربي پيشين پرسپوليس براي انجام 
مذاكره، جلسه هايي برگزار كرديم و صحبت هايي انجام 
داديم. در اين جلسه طرف ها مواضع خود را مطرح كردند 
و قرار بر اين شد كه جلسه ها ادامه داشته باشد تا خواسته ها 
به هم نزديك تر بشود. او در پاسخ به اين سوال كه آيا برانكو 
از خواسته هاي خود، عقب نشيني كرده است يا خير؟ به 
ايسنا گفت: بله، برانكو پيش از اين مسائلي را مطرح كرده 
بود و در اين جلسه گفت مي تواند از بخشي از خواسته ها 
كوتاه بيايد. خواجه وند در پاسخ به اين سوال كه آيا اين كوتاه 
آمدن همان تخفيف دادن به باشگاه پرسپوليس مي شود؟ 
گفت: حس��اب و كتابي وجود داشت كه بايد شرايط آن 
مشخص مي شد. به نظر مي آيد در بحث مالي مشخصات 
تعيين شده است. در كل وقتي بحث مذاكره مطرح بشود 

دو طرف بايد از بخشي از خواسته هاي خود كوتاه بيايند. 
مسوول حقوقي باشگاه پرسپوليس در ادامه درباره اينكه 
اگر دوطرف به توافق نرسند، باشگاه توان انجام كار حقوقي 
مناسب را دارد يا خير؟ گفت: ما در بحث حقوقي احتياط 

الزم را داري��م. درباره اين موضوع ي��ك دعواي حقوقي 
مطرح ش��ده و ما در زمان مناسب پاسخ خودمان را ارايه 
كرديم و در كنار اين پاسخ به دنبال مذاكره براي رسيدن 

به مصالحه هستيم.

پرداخت نش��دن پاداش هاي ملي پوشان در رشته هاي 
مختلف ورزش��ي اين روزها به چالش��ي ج��دي براي 
ورزشكاران تبديل شده، چالشي كه البته زن و مرد هم 
نمي شناسد و از كشتي تا فوتسال را درگير كرده است تا 
جايي كه ورزشكاران معتقدند اگر وزارت ورزش پاداش 
آنها را ندهد هيچ انگيزه اي ب��راي ادامه ندارند. عليرضا 
كريمي، دارنده مدال هاي نقره و برنز كشتي آزاد جهان 
درباره اين موضوع بيان كرد: وزارت بايد حق ملي پوشان را 
بدهد نه اينكه دو سال بعد با هزار ترفند سر و ته پاداش ها 
را بزند. درس��ت است كه ليگ مش��كالتي دارد اما اگر 
شركت نكنيم مشكالت ما چند برابر مي شود. ۲-۳ سال 
است بعد از مسابقات جهاني در ليگ كشتي مي گيرم و 
مجبوريم چند جبهه بجنگيم. اظهارات كريمي درحالي 
است كه ملي پوشان زن هم نسبت به اين موضوع گاليه 
دارند. فرزانه توسلي دروازه بان تيم ملي فوتسال بانوان 
معتقد است اگر پاداش ها داده نشود هيچ انگيزه اي براي 
ادامه نمي ماند. توس��لي بيان كرد: هميشه مي گويند 
فوتبال مردان حسابش جداست و فدراسيون به خاطر 

صعود تيم ملي به جام جهاني پول گرفت كه از همين 
پول پاداش بازيكنان فوتب��ال را داد. مي گويند فوتبال 
مردان پولس��از است و با فوتس��ال مردان و زنان تفاوت 
دارد اما فكر نمي كنم ۲۰ ميليون تومان پاداش كه براي 
كل تيم نهايتا ۵۰۰ ميليون مي شود، به اندازه اي باشد 
كه فدراسيون نتواند آن را پرداخت كند. قرار شده است 
كه در اولين فرصت اين پاداش پرداخت شود و اميدوارم 
كه اين اتفاق بيفتد چون بازيكنان به انگيزه نياز دارند؛ 
دوبار قهرمان آسيا شديم و سقفي كه براي بانوان وجود 

داشته را لمس كرديم، اكنون اگر پاداش ها پرداخت نشود 
ديگر انگيزه اي براي تكرار قهرماني نمي ماند. اما ماجرا به 
همين جا ختم نمي شود. استعفاي ناگهاني مهدي تاج 
از رياست فدراسيون فوتبال باعث شد وضعيت پاداش 
ملي پوشان فوتس��ال هم در هاله اي از ابهام قرار بگيرد. 
مهدي تاج در نشست اخير مديران باشگاه هاي فوتسال با 
كادر فني تيم ملي فوتسال وعده داده بود پاداش قهرماني 
تيم ملي در مسابقات فوتسال ۲۰۱۸ آسيا پيش از حضور 
تيم ملي در دوره جديد به ملي پوشان پرداخت مي شود 
اما حاال با استعفاي او از رياست فدراسيون فوتبال، كادر 
فني تيم ملي نگران است كه اين وعده تاج عملي نشود. 
كادر فني اعتقاد دارند تاج همراه با ساكت پيگير فراهم 
ش��دن مبلغ پاداش تيم ملي فوتس��ال بوده و حاال كه 
تاج رفته اگر س��اكت در بدنه فدراسيون بماند مي تواند 
پاداش ملي پوش��ان را پرداخت كند در غير اين صورت 
و با تغييرات زياد در فدراسيون عمال امكان دريافت اين 
پاداش قبل از مس��ابقات آسيايي ۲۰۲۰ كه اسفند ماه 

برگزار مي شود نيست.

ورزشي
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