
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

پيشنويس
اليحههمهپرسي

تهيهشد

رفتوبرگشت
دالر

دركانالجديد

 لعيا جنيدي 
معاون حقوقي رييس جمهوري: 

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

نيـاز اقتـصاد ايـران

صفحه4 صفحه2

   Vol. 6  No . 1597  Thu. Feb 13. 2020  پنجشنبه 24  بهمن 1398  18 جمادي الثاني 1441  سال ششم  شماره 1597 16صفحه  قيمت:4000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
5115000  تومان

شاخص بورس
459079

ريي��س س��تاد انتخاب��ات كش��ور از آغاز رس��مي 
تبليغات انتخابات��ي از ۲۴ بهمن ماه خب��ر داد و با 
اش��اره به صالحيت ۷ هزار و ۱۴۸ نفر در كل كشور 
گفت: فهرس��ت كامل تاييد صالحيت شده ها را به 
فرمانداري هاي كل كش��ور ابالغ كرديم. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني وزارت كش��ور، »جمال عرف« 
روز گذشته در گفت وگوي رسانه اي درباره آخرين 
آمار تاييد صالحيت ش��ده ها اظهار داش��ت: بعد از 
بررسي ها توس��ط ش��وراي نگهبان طي دو مرحله 
در مجموع ۷ ه��زار و ۱۴۸ نفر در كل كش��ور تاييد 
صالحيت ش��دند و ح��دود ۷ ه��زار و ۲۹۶ نفر نيز 
صالحيت شان تاييد نشده است؛ لذا فهرست كامل 
تاييد صالحيت ش��ده ها را ب��ه فرمانداري هاي كل 
كش��ور ابالغ كرديم.  معاون سياس��ي وزير كش��ور 
همچنين بيان كرد: اتفاق مهمي ك��ه در اين دوره 
افتاده اين اس��ت كه عدم احراز صالحيت نداشتيم، 
در واق��ع نامزدها ي��ا تاييد ي��ا رد ش��ده اند. عرف با 
اعالم اينك��ه از ۲۴ بهمن م��اه وارد مرحله تبليغات 
انتخابات خواهيم ش��د از همه نامزده��ا، احزاب و 
گروه ها خواس��ت كه م��ّر قانون را رعاي��ت كنند تا 
جاي هيچ گونه تخلف انتخاباتي باقي نماند زيرا هم 
وزارت كشور و هم س��تاد پيشگيري در قوه قضاييه 
حساسيت خاصي نسبت به مساله تخلف انتخاباتي 
دارند. وي با بي��ان اينكه براس��اس تقويم انتخابات 
بايد روز چهارشنبه اسامي به صورت آگهي به همه 
حوزه ها ابالغ مي ش��د، عنوان ك��رد: احتماال بحث 
نقل و انتقال برخي از نامزده��ا به حوزه هاي ديگر را 
خواهيم داشت، تا االن تعدادي نقل و انتقال صورت 
گرفته اس��ت كه ما اعالم كرده ايم و ممكن اس��ت 
تعدادي براي روزه��اي آينده بمان��د كه به محض 
اطالع ما هم اب��الغ خواهيم كرد. البت��ه قانونا تا ۱۷ 
بهمن ماه فرصت بوده اس��ت. رييس ستاد انتخابات 
كشور درخصوص نس��بت رقابت ها به ۲۹۰ كرسي 
موجود مجلس نيز گفت: در كل ب��ا توجه به تعداد 
نامزدها سطح رقابت باالس��ت. ۱۷۴ حوزه از ۲۰۸ 
حوزه، تك نماينده  اس��ت. در اين حوزه ها ش��اهد 
اين هس��تيم كه ۲۰ نف��ر براي يك كرس��ي رقابت 
مي كنند. اما در مناطقي مثل اس��تان تهران و ساير 
كالن ش��هرها س��طح رقابت متفاوت اس��ت.  عرف 
با بيان اينكه تبليغات انتخاباتي رس��مًا از ۲۴ بهمن 
ماه شروع مي شود، افزود: براساس قانون انتخابات، 
جزاي هرگونه تخلف انتخاباتي مشخص شده است. 
وزارت كشور در جاهايي كه برخي از نامزدها از تاييد 
صالحيت خود اطمينان داش��تند هم ورود كرده و 
نس��بت به هر گونه تبليغات زودهنگام هشدارهاي 
الزم را داده است. وي همچنين با اشاره به عملياتي 

چون پهن كردن س��فره هاي بزرگ ب��راي جلب آرا 
نيز اشاره كرد و گفت: اين اقدام قطعا جزو تخلفات 
تبليغاتي در انتخابات محسوب مي شود. نامزدهاي 
انتخابات بايد توجه داشته باشند كه فرجه تبليغات 
قانون��ي يك هفته اس��ت و بايد دقيق��ا طبق قانون 
عمل كنند. معاون سياس��ي وزير كش��ور درهمين 
راستا  گفت: براس��اس قانون حتي امكان خلع افراد 
از ش��ركت در انتخابات مجلس به عن��وان نامزد به 
دليل جرايم بارز و بزرگ تبليغاتي وجود دارد؛ يعني 
مجازات اين افراد در صورت اح��راز جرم، تعليق در 
شركت در انتخابات تا يك الي دو دور بعدي مجلس 
هم هس��ت. براي همين نامزدها بايد نهايت دقت را 
در رعايت قانون داشته باش��ند. عرف اضافه كرد: در 
همين راس��تا فرمانداري ها و هيات بازرسي وزارت 
كشور موظف هستند گزارش تخلفات انتخاباتي را 
اعالم كنند؛ ستاد پيش��گيري از تخلفات انتخاباتي 
هم فعال اس��ت و نماين��ده وزارت كش��ور در آنجا 
حضور دارد. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مردم 
مصاديقي از تخلفات تبليغاتي در انتخابات را ببينند 
چگونه مي توانن��د انتقال دهند، گف��ت: ما در تمام 
كشور هيات هاي بازرس��ي را موظف كرده ايم كه به 
مردم اعالم كنند هر كس ه��ر تخلفي را مي بيند به 
اين هيات اطالع بدهد. رييس ستاد انتخابات كشور 
خاطرنشان كرد: البته گزارش ها بايد مستند باشد 
و نبايد در فضايي قرار بگيريم ك��ه برخي افراد براي 
خارج كردن رقيب از گردونه به سمت پرونده سازي 
بروند. با توجه ب��ه مصداق هاي دوره گذش��ته بايد 
مواظب اين نوع سوء استفاده باشيم. عرف در پاسخ 
به پرس��ش ديگري پيرام��ون تخلف��ات انتخاباتي 
نامزدها در فضاي مجازي نيز يادآور ش��د: در فضاي 
مجازي حتي كار به جايي رس��يده است كه لوگوي 
ستاد انتخابات كشور هم به صورت جعلي استفاده 
ش��ده اس��ت كه ما با پليس فت��ا مكاتب��ه كرديم و 
خواس��تار پيگيري اين موضوع نيز شديم. وي ادامه 
داد: ما در س��تاد، كميته اي داريم كه درحال پايش 
فضاي مجازي است و اگر به تخلفات برسند منتقل 
مي كنند و ستاد پيشگيري هم اين موضوع را دنبال 
مي كند. همين كار را ش��وراي نگهب��ان هم انجام 
مي دهد؛ لذا تالش خواهيم كرد فضا قانونمند باشد؛ 
ولي قطعا تخلفاتي صورت مي گيرد كه با متخلفان 
هم برخورد خواهد ش��د. معاون وزير كشور درباره 
تصويب قانون ش��فافيت مالي نامزدهاي انتخابات 
مجلس نيز گفت: بحثي از قبل درباره ورود پول هاي 
مجهول و مشكوك در فرآيند انتخابات بود. منطق 
اين قانون اين اس��ت كه بتواند ورود و خروج پول در 

عرصه انتخابات را رصد و مديريت كند.

رييس ستاد انتخابات كشور: 

 فهرست كامل تاييد صالحيت شده ها
به فرمانداري ها ابالغ شد

مهران فرجي |
دبير گروه اقتصاد اجتماعي|

»ب��رق در چندين روس��تاي اس��تان گي��الن قطع 
شد«، »آب در ۹۰ روس��تا بر اثر بارش سنگين برف 
قطع شده است«، »انس��داد در راه قزوين- رشت«، 
»غيبت نيروهاي خدماتي و امدادي در برخي نقاط 
بحران زده«  و.... تيترهاي مش��ابهي در يكي، دو روز 
گذشته درباره بارش س��نگين برف در استان گيالن 
به گوشتان خورده است، اما اين تيترها دقيقا مربوط 
به بارش س��نگين برف در اس��تان گي��الن، در ۲۱ 
بهمن س��ال ۸3 اس��ت؛ يعني دقيقا ۱5 سال پيش. 
حاال با گذشت ۱5 س��ال، بارش برف همان باليي را 
س��ر گيالن آورده كه س��ال ۸3 آورد، گرچه با توجه 
به ميزان كمت��ر بارندگي، ميزان خس��ارت و عمق 
فاجعه هم كمتر اس��ت. اما تيتر خبرهاي اين چند 
روز، شباهت قابل معنايي به تيتر خبرهاي ۱5 سال 

پيش دارد. 
البته در اي��ن فاصله، در س��ال ۸۶ و ۹۲ و بهمن ۹5 
هم بارش برف با شدت كمتري از سال ۸3 رخ داد و 
دقيقا اين استان را با مشكالت مشابهي مواجه كرد و 
نعمت الهي به بال تبديل شد. به هر حال از سال ۸3، 
تا ۹۸، تدبير جديدي براي اطالع رس��اني مناسب و 
گسترده به مردم، آماده باش نيروها براي بازگشايي 
راه ها، پيش��گيري از بحران و جلوگيري از قطع آب 
و برق و گاز و... ص��ورت نگرفته و با توج��ه به اينكه 
زيرساخت ها براي بحران بارش برف در استان آماده 

نيست، با هر بار بارش برف، در راه ماندن هزاران نفر، 
قطع آب و برق و حتي مرگ شهروندان، دور از انتظار 

نيست. 
برف يك تا يك و نيم متري امس��ال گيالن، بيشتر 
از اتفاقات اين چند س��ال، خاطره تلخ برف ۲ متري 
سال ۸3 را زنده كرد؛ چراكه بيشتر اتفاقات آن سال، 
عينا در اين چند روز تكرار شده است. از قطع برق و 
گاز تا مسدود شدن چند روزه راه ها و بي تدبيري در 
مديريت بحران در سطح  شهرها از جمله شهر رشت. 
البته اين بار ارس��الن زارع، اس��تاندار گيالن، پيش 
از آغاز بارندگي ها، در جلس��ه س��تاد بحران استان 
با اش��اره به اطالعيه و هش��دارهاي صادره از سوي 
هواشناسي مبني بر ورود سامانه بارشي، كاهش دما 
و بارش برف س��نگين از آمادگي كامل دستگاه هاي 
خدمات رس��ان ب��راي روزهاي برف��ي و پيش بيني 
تمهيدات الزم در اين باره خبر داده بود. اما مش��كل 
از آنجاس��ت كه در همه اين س��ال ها، غي��ر از تدبير 
مقطعي و كم حاصل يك روز مانده به فاجعه، اقدامي 

براي اصالح زيرساخت ها نشده است. 
شايد خالصه بي تدبيري ۱5 س��اله در بحراني را كه 
برخي رسانه ها نام بحران س��فيد بر آن گذاشته اند و 
البته بحران مديريت بيشتر شايسته اش است را در 
اين جمله رييس ش��وراي اسالمي شهرستان رشت 
يافت: »مردم در مصرف انرژي دقت كنند و نبايد در 
اين مواقع به فكر تخريب يكدگير باش��يم و عملكرد 

هم را زير سوال ببريم.« 

بالي برف و بحران مديريت 
گزارشسرمقاله

همينصفحه

سرمقاله

بالي برف و بحران مديريت 
چندي��ن  در  »ب��رق 
روس��تاي استان گيالن 
قط��ع ش��د«، »آب در 
۹۰ روس��تا بر اثر بارش 
سنگين برف قطع شده 
است«، »انس��داد در راه 
قزوين- رشت«، »غيبت 
نيروه��اي خدمات��ي و 
امدادي در برخي نقاط بح��ران زده« و.... تيترهاي 
مش��ابهي در يكي، دو روز گذش��ته درب��اره بارش 
سنگين برف در اس��تان گيالن به گوشتان خورده 
است، اما اين تيترها دقيقا مربوط به بارش سنگين 
برف در استان گيالن، در ۲۱ بهمن سال ۸3 است؛ 
يعني دقيقا ۱5 سال پيش. حاال با گذشت ۱5 سال، 
بارش برف همان باليي را سر گيالن آورده كه سال 
۸3 آورد، گرچه با توجه ب��ه ميزان كمتر بارندگي، 
ميزان خس��ارت و عمق فاجعه هم كمتر است. اما 
تيتر خبرهاي اين چند روز، شباهت قابل معنايي به 

تيتر خبرهاي ۱5 سال پيش دارد. 

مهران  فرجي

صفحه6

تشكلها

دو نگاه به توليد 
خودروهاي برقي

مرضيه احقاقي |
چن��دي پيش ي��ك ش��ركت خودروس��ازي 
تفاهمنام��ه اي را با ي��ك گروه صنعت��ي براي 
توليد خودروي برقي امض��ا كردند. امضاي اين 
تفاهمنام��ه خودرويي بحث هاي زي��ادي را به 
همراه داش��ت. برخي با اش��اره به چالش هاي 
كنون��ي خودروس��ازان، از جمل��ه »تحريم و 
زيان هاي انباشته مالي«، تفاهم ياد شده را يك 

اقدام هيجاني ونمايشي عنوان كردند. 

راهوشهرسازي

قطعه اول آزاد راه شمال 
زير بار ترافيك آزمايشي

س��رانجام پس از ۲3 س��ال انتظار، قطعه اول 
آزادراه افس��انه اي تهران-ش��مال، )بزرگ��راه 
همت تا س��ه راه شهرس��تانك( ظهر ديروز به 
بهره برداري آزمايشي رسيد. با توجه به اعالم 
خبر افتت��اح آزمايش��ي اين قطعه از س��وي 
رييس جمه��وري در روز ۲۲ بهم��ن، پيش از 
ساعت ۱۲ ديروز خودروهاي زيادي براي ورود 
به اين آزادراه صف كش��يده بودند و استقبال 
خوبي از اين تردد آزمايش��ي دوساعته صورت 
گرفت.امروز هم از س��اعت ۱۲ ت��ا ۱۴ امكان 
تردد در قطعه يك آزادراه تهران- شمال وجود 
دارد و مس��افران مي توانن��د ب��دون پرداخت 
عوارض، مس��ير س��فر خود از اتوبان همت تا 
شهرستانك را ۱.5 ساعت كاهش دهند، البته 
اين تردد فقط مربوط به دي��روز و امروز بوده و 
پس از آن آزاد راه تا افتتاح رسمي در نيمه اول 

اسفند، بسته است. 
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گزارش »تعادل« از وضعيت شهرهاي گرفتار در برف 

ضعف  مديريت  بحران، گيالني ها را در سرما تنها گذاشت 

مركز آمار ايران از منفي شدن تورم فصلي توليدكننده در پاييز خبر داد

 بحران زمستاني 
تكرار فاجعه 15 سال پيش

پيشبينيكاهشتورممصرفكننده

ارتباطات

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره علت سقوط 
ماهواره ظفر گفت: »در ۱۲ ثانيه آخر كه س��وخت 
يا توان موتور ماهواره بايد افزايش پيدا مي كرد تا به 
سرعت مورد نظر دست پيدا كند، اين اتفاق نيفتاد 
كه علت اين موضوع مي تواند به كيفيت س��وخت 
و وزن مرحله دوم ماهواره ارتباط داش��ته باش��د يا 
مي تواند به توان موتور مرتبط باش��د.« محمدجواد 
آذري جهرمي روز گذشته در حاشيه جلسه هيات 
وزيران علت قرار نگرفتن ماهواره ظفر ۱ را ۱۲ ثانيه 
لعنتي عنوان كرد و گفت: »اگر موتور ۱۲ ثانيه ديگر 
فعاليت و سوخت آن كفايت مي كرد قطعا ماهواره 
در مدار قرار مي گرفت و اش��كال مرحله قبل كه در 
ماهواره پيام داش��تيم برطرف ش��ده بود؛ همانطور 
كه قباًل گفت��م ۹5 درصد موفق بود ان ش��اءاهلل اين 
۱۲ ثانيه لعنتي دفعه بعد برطرف مي ش��ود.« وي 
همچنين درباره زمان ارس��ال ماهواره ظفر ۲ اظهار 
كرد: طراحي، ساخت و تس��ت هاي ماهواره ظفر دو 
انجام شده و قابليت هاي ظفر يك را دارد اما دوربين 
آن كيفيت باالتري نسبت به ظفر ۱ دارد و ۱۶ متري 
است. اين ماهواره در برنامه ريزي هاي انجام شده در 
خردادماه س��ال آينده بعد از آماده شدن ماهواره بر 
س��يمرغ براي قرار گرفتن در مدار آماده مي شود.« 
جهرمي در واكنش به اظهارات نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيستي مبني بر دس��ت داشتن در عدم 
موفقيت ماهواره »ظفر« گفت: »ايشان مي تواند از 
روياهايش سخن بگويد و به نوعي خالي بندي كند 
اما در متن پيام به صراحت عن��وان نكرده بود كه در 
اين برنامه دخالت كرده است و تنها با بازي با واژه ها 
در تالش ب��ود اين مفهوم را الق��اء كند؛ اصال چنين 
موضوعي و ماه��واره و سنس��ورها و چارچوب هاي 
ماهواره بر س��يمرغ اطالع��ات را ثب��ت كرده اند و 
مشخص است مشكل چه بوده و هيچ ارتباطي بين 
اين موضوع و سرويس هاي جاسوسي بيگانه ديده 
نمي شود.« وي همچنين حمله هكري هفته گذشته 
به كشورمان را بي ارتباط با سرويس هاي جاسوسي 
اسراييل دانست. وزير ارتباطات در پاسخ به پرسشي 
درباره واكنش ه��اي منفي نسبت به انتشار تصوير 
لباس فضانوردي توس��ط او گفت: »هدف از انجام 
آن كار رس��انه اي كردن برنامه ارسال فضانورد بود 
كه براي آن سفارش پنج كپس��ول زيستي را داده 
بوديم؛ دوستان پيشنهاد دادند كه پيش خبر اين 
موضوع منتش��ر ش��ود؛ در همين زمينه خطاي 
غيرقابل انكاري از سوي تيم تبليغاتي ما در انتخاب 
تصوير لباس فضانوردان و نوع كار تبليغاتي كه انجام 
ش��ده بود رخ داد كه الزم مي دانم ب��دون لكنت از 
مردم و دانشمندان حوزه فضايي عذرخواهي كنم 
كه انتخاب آن لباس، اشتباه رسانه اي بود. اين كار 
اصل موضوع تصميم ايران ب��راي اعزام فضانورد را 

تحت الشعاع قرار داد و خبر را پوشاند.«

12 ثانيه لعنتي كه »ظفر« را 
شكست داد

كالن

رييس كل گم��رك ايران با اش��اره ب��ه اعمال 
تحريم هاي امري��كا با هدف وارد كردن فش��ار 
اقتصادي بر مردم گفت كه در اين شرايط سخت 
خللي در فعاليت هاي زيربنايي به وجود نيامده و 
به عنوان نمونه صادرات كشور به ۴ برابر ميزان 
واردات رسيده است. به گزارش ايرنا، سيدمهدي 
ميراشرفي روز گذشته در آيين افتتاح ساختمان 
جديد اداري گمرك گلس��تان اظهار داش��ت: 
از ابت��داي س��ال تاكن��ون ۱۱5 ميلي��ون تن 
كاالهاي اي��ران به بازارهاي هدف صادر ش��د و 
در مقابل ۲۸ ميليون تن انواع كاال وارد كش��ور 
شد كه از اين مقدار، ۱۹ ميليون تن نهاده هاي 
دام��ي، كاالي اساس��ي و دارو ب��ود. وي بي��ان 
كرد: همچنين در ۱5 روز اول بهمن ماه، س��ه 
ميليون تن كاال وارد كشور شد كه شامل كاالي 
اساسي، دارو و نهاده هاي دامي بود. رييس كل 
گمرك، همجواري گلس��تان با تركمنستان را 
فرصت مناس��بي براي رونق اين استان دانست 
و بر تالش ب��راي ترانزيت بيش��تر كاالها از اين 
اس��تان تاكيد ك��رد. وي به پيوس��تن ايران به 
اوراسيا اش��اره كرد و آن را فرصتي براي توسعه 
صادرات كاالهان��ي ايران دانس��ت. موافقنامه 
پيوس��تن ايران ب��ه اوراس��يا از 5 آبان امس��ال 
اجرايي شد و قرار است يكس��ال پس از اجراي 
اين موافقتنامه، مقدمات تجارت آزاد با منطقه 
مذكور فراهم شود. هم اكنون پنج كشور روسيه، 
بالروس، قزاقستان، ارمنس��تان و قرقيزستان 
عضو اتحاديه اوراسيا هستند اما اين اتحاديه با 
بيش از ۴۰ كش��ور و س��ازمان بين المللي براي 
فعاليت در چارچوب اين اتحاديه اعالم آمادگي 
كرده اس��ت. اتحاديه اقتصادي اوراس��يا سال 
۲۰۱5 ميالدي، از سوي روس��يه، قزاقستان و 
بالروس تشكيل ش��د. ايران در سال ۱3۹5 به 
كميسيون اقتصادي اتحاديه اوراسيا پيشنهاد 
ايجاد ي��ك منطق��ه آزاد تجاري مي��ان خود و 
اين نه��اد را مطرح ك��رد كه از جان��ب اعضاي 
آن مورد اس��تقبال قرار گرفت و پس از ۲ سال 
مذاكرات متعدد، سرانجام موافقتنامه اي در ۲۷ 
ارديبهشت ۱3۹۷ در شهر آس��تانه قزاقستان 
براي برخورداري از تجارت ترجيحي بين ايران 
و اين اتحاديه به امضا رسيد. موافقتنامه تجاري 
بين ايران و كشورهاي اوراسيا شامل ۲ فهرست 
كاالي��ي ترجيح ه��اي اعطايي بوده ك��ه اقالم 
مشمول آن توسط كشورمان به اوراسيا 3۸۰قلم 
و اقالم اعطايي اوراس��يا 5۰3 قلم كاال اس��ت. 
رييس كل گمرك همچنين ادامه داد: گلستان 
اگر بتواند نهاده هاي دامي را از قزاقس��تان وارد 
كند، ديگر ني��ازي ب��ه وارد كردن اي��ن كاال از 

بندرامام و چابهار نيست.

صادرات ايران در شرايط 
تحريم ۴ برابر واردات است

جهان

مهره ترامپ در صندوق 
بين المللي پول
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سفير كشورمان در كويت، گفت: ايران همسو و همراه 
با همس��ايگان خود بر اين باور اس��ت كه مش��كالت 
منطق��ه به وي��ژه موضوع��ات امنيتي مي بايس��ت با 
مشاركت كش��ورهاي عضو منطقه حل و فصل شود 
چرا ك��ه امنيت يك موضوع دس��ته جمعي اس��ت و 
نياز همه كشورهاي منطقه اس��ت. به گزارش ايسنا، 
محمد ايران��ي در مراس��م چهل و يكمين س��الگرد 
پيروزي انقالب اس��المي ايران در كويت گفت: مردم 
ايران در ش��رايطي س��الگرد پيروزي انق��الب خود 
را جش��ن مي گيرند ك��ه س��خت ترين تحريم هاي 
تاريخ��ي را تحم��ل مي كنن��د و تح��ت قوي ترين 
فشارهاي بين المللي قرار دارند اما در چنين شرايطي 
دانشمندان جوان بيشترين پيش��رفت هاي علمي و 
فني را در زمينه هاي پزشكي، پيوند اعضاء، سلول هاي 
بنيادين، نانوتكنولوژي، انرژي هس��ته اي صلح آميز، 

اقتدار موشكي و ماهواره اي رقم زده اند.
وي افزود: جمهوري اس��المي ايران همسو و همراه با 
همسايگان خود بر اين باور است كه مشكالت منطقه 

به ويژه موضوعات امنيتي مي بايس��ت با مش��اركت 
كش��ورهاي منطقه حل و فصل ش��ود چراكه امنيت 
يك موضوع دسته جمعي است و نياز همه كشورهاي 
منطقه است. ايراني تأكيد كرد: ابتكار عمل صلح هرمز 
كه توس��ط رييس جمهور كش��ورمان ارايه گرديده 
برگرفته از احترام به حاكميت سرزميني، همزيستي 
مسالمت آميز، حس��ن همجواري و عدم مداخله در 

امور داخلي كشورها است.
س��فير كش��ورمان در كويت روابط دوجانبه ايران و 
كويت را بس��يار خوب توصيف و تأكيد كرد: مقامات 
كويتي به ما اطمينان داده اند كويت هيچگاه كانوني 
براي هدف قرار دادن جمهوري اسالمي ايران نخواهد 
بود و ايران نيز قصد حمله ب��ه منافع امريكا در كويت 
را ندارد. »علي سليمان السعيد« معاون وزير خارجه 
دولت كويت در اين مراسم ضمن ابراز شگفتي از انبوه 
جمعيت حاضر در جشن بزرگداشت انقالب اسالمي، 
روابط اي��ران و كويت را ممتاز توصيف ك��رد و از روند 

توسعه آن استقبال كرد.

سفير ايران در كويت:  
»صلح هرمز« برگرفته از همزيستي مسالمت آميز است

ديپلماسي



روي موج خبر

  زمان ش�روع و پايان تبليغات نامزدهاي 
انتخابات مجلس اعالم شد؛ وزارت كشور|

ستاد انتخابات كشور در اطالعيه اي زمان شروع و 
پايان تبليغات نامزدهاي انتخابات مجلس يازدهم 
را اعالم كرد.در متن كامل اطالعيه ستاد انتخابات 
كشور آمده است: در اجراي ماده ۵۶ قانون انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي و ماده ۴۰ آيين نامه اجرايي 
آن در خص��وص زمان ش��روع و پايان فعاليت هاي 
تبليغاتي نامزدهاي انتخابات مجلس، به آگاهي ملت 
شريف ايران و تمامي نامزدهاي نمايندگي انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس مي رس��اند، فعاليت هاي 
تبليغاتي كليه نامزدهاي تاييد صالحيت ش��ده از 
بامداد روز پنجش��نبه مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۹۸ آغاز و در 
ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱ يعني 

۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ راي پايان مي يابد.

  آيين نامه اجرايي س�تاد تس�هيل و رفع 
موانع توليد ابالغ شد؛پاد |

آيين نامه اجرايي ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد 
از س��وي معاون اول رييس جمهور به دستگاه هاي 
اجرايي ابالغ ش��د. اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور آيين نامه اجراي��ي ماده ۶۱ الحاقي 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام 
مالي كش��ور موضوع تشكيل س��تاد تسهيل و رفع 
 موانع تولي��د را ابالغ كرد. هيات وزيران در جلس��ه
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ با هدف كمك به تكميل و راه اندازي 
طرح هاي نيمه  تمام و حل مشكل واحدهاي توليدي 
كشور آيين نامه اجرايي ماده ۶۱ الحاقي قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور 
موضوع تشكيل ستاد تسهيل و رفع موانع توليد را 
تصويب كرد. ارايه پيشنهاد اصالح قوانين، مقررات 
و ضوابط و رويه هاي مرتبط ب��ا توليد و خدمات در 
زمينه هاي تسهيل امور س��رمايه گذاري، صادرات، 
واردات، ام��ور گمركي، بانكي، ماليات��ي، بيمه اي، 
محيط زيستي، منابع طبيعي و ساير امور مرتبط با 
بخش توليد به مراجع ذي صالح همچنين، بررسي 
و اتخاذ تصميم در خصوص حل  و فصل مش��كالت 
واحدهاي توليدي در راستاي استمرار و ارتقاء توليد 
و اشتغال از جمله وظايف و اختيارات اين ستاد است.

  مجلس آينده يكدست نخواهد شد؛ ايسنا |
يك فعال سياسي اصالح طلب با بيان اينكه مجلس 
آينده يكدست نخواهد ش��د در عين حال گفت كه 
اكثريت غالب مجلس يازدهم از اصولگرايان خواهند 
بود. عل��ي جنتي درباره انتخاب��ات مجلس يازدهم 
گفت: در تهران ظاهراً تعدادي از اصالح طلبان تاييد 
صالحيت شدند و ممكن است به ائتالف برسند اگر 
تعدادي از آنها ائتالف كنند ممكن اس��ت مشاركت 
بيشتر شود. وي افزود: مجلس آينده يكدست نخواهد 

شد ولي اكثريت غالبي از اصولگرايان خواهند بود.

  تاكيد ذوالفقاري بر اولويت رفع مشكالت 
مناطق مرزي؛ خبرآنالين |

اولين جلسه روس��اي كارگروه هاي كارويژه مرز 
شوراي امنيت كشور به رياست معاون امنيتي و 
انتظامي و دبير كارويژه مرز شوراي امنيت كشور 
برگزار شد. حسين ذوالفقاري، معاون امنيتي و 
انتظامي وزارت كش��ور در اين نشست با تاكيد 
بر اهميت استمرار جلسات هم انديشي روساي 
كارگروه ه��ا، بهره ب��رداري از ظرفيت هاي آن را 
مهم برشمرد. دبير شوراي امنيت كشور با مرور 
شرايط در مناطق مرزي، بر اولويت رفع مشكالت 
هموطنان مرزنشين و مناطق مرزي تاكيد كرد. 
در ادامه اين نشس��ت حسين قاسمي، مديركل 
امور مرزي و پدافند غيرعامل وزارت كش��ور نيز 
ضمن ارايه گ��زارش عملكرد از فعاليت هاي اين 
كارگروه ها، به ارزيابي نقاط قوت آن و همچنين 
بهبود روش ها پرداخت.. در پايان اين نشس��ت 
ني��ز روس��اي كارگروه هاي هش��ت گانه پس از 
بحث و تبادل نظر پيرامون عملكرد كارگروه ها و 
چالش هاي پيش رو، بر برگزاري مستمر و فصلي 
اين سلسله نشست ها به منظور هم افزايي و رفع 

مسائل و مشكالت مناطق مرزي تاكيد كردند.

  ام�ارات از تنش زدايي با اي�ران حمايت 
مي كند؛ ايسنا |

در ش��رايطي كه ايران اعالم كرده از هر نوع توسعه 
روابط با همسايگان استقبال و حساب همسايگان را 
از دشمنان كشور جدا مي  كند؛ وزير مشاور امارات 
در امور خارجه مي گويد كه كشورش از تنش زدايي 
با ايران و لزوم رس��يدن به راه حل سياسي حمايت 
مي كند. به گزارش ايس��نا به نق��ل از العربيه، انور 
قرق��اش، وزير مش��اور امارات در ام��ور خارجه در 
يك س��خنراني گفت كه ايران از طريق آنچه وي 
فعاليت هاي تحريك آمي��ز مي خواند، اهدافش را 
محقق نخواهد كرد. وي تاكيد ك��رد كه امارات از 
تنش زدايي با ايران و لزوم رسيدن به راه حل سياسي 
حمايت مي كند. قرقاش در ادامه مدعي ش��د كه 
دخالت هاي كشورش در يمن به منظور خارج كردن 

اين كشور از دايره نفوذ ايران بود. 

  تايي�د صالحي�ت »عل�ي فالحي�ان« 
براي انتخابات ميان دوره اي خبرگان؛ مهر |

س��تاد انتخابات كش��ور با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: صالحي��ت »علي فالحيان« ب��راي انتخابات 
ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري از حوزه تهران 
تاييد شد. ستاد انتخابات كش��ور با صدور اطالعيه 
شماره ۱۳ خود اعالم كرد: صالحيت حجت االسالم 
علي فالحيان ب��راي انتخابات ميان دوره اي مجلس 
خبرگان رهبري از حوزه تهران تاييد شد. متن اين 
اطالعيه بدين شرح است: پيرو اطالعيه شماره ۱۱ به 
اطالع مردم شريف استان تهران مي رساند با عنايت به 
تاييد صالحيت آقاي علي فالحيان داوطلب نمايندگي 
انتخابات اولين ميان دوره اي پنجمين دوره مجلس 
خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان براي حوزه 
انتخابيه استان تهران نام ايشان به ليست نامزدهاي 

استان تهران افزوده مي گردد.

ايران2

معاون حقوقي رييس جمهوري: 

سخنگوي دولت: تا سال۱۴۰۰هر خبري درباره استعفاي رييس جمهور را تكذيب مي كنيم

پيش نويس اليحه همه پرسي تهيه شد
گروه ايران|

در صبح ي��ك روز برفي و در روزهايي كه موضوع احراز 
صالحيت هاي نامزدهاي كرسي نمايندگي مجلس در 
راس اخبار و تحليل هاي رسانه هاي گروهي قرار گرفته 
و طيف ها و گروه هاي مختلف سياس��ي ديدگاه هايي 
متف��اوت و در برخي موارد متض��اد را در خصوص آن 
اراي��ه مي كنند، انتش��ار خبر تهيه اليحه اي از س��وي 
دولت ب��راي ارايه ب��ه مجلس در خص��وص برگزاري 
همه پرس��ي براي تعيين تكليف در خصوص نظارت 
اس��تصوابي از چنان درجه اهميتي برخوردار است كه 
ساير اخبار و رويدادهاي برآمده از نشست هيات وزيران 
را تحت الشعاع قرار مي دهد. خبري كه معاون حقوقي 
رييس جمهوري در جريان گفت وگو با خبرنگاران ابعاد 
و زواياي گوناگون آن را تش��ريح مي كند و در خصوص 
آن به اظهارنظر مي پردازد. اليحه اي كه جنيدي معتقد 
است پيش نويس آن براي برگزاري همه پرسي درباره 
صالحيت داوطلب��ان انتخابات��ي در معاونت حقوقي 
آماده ش��ده و به زودي تحويل هيات وزيران مي شود. 
لعيا جني��دي درباره تدوين اليحه همه پرس��ي بدون 
تش��ريح جزيي��ات مي افزايد: »اين اليح��ه چارچوب 
نظارت استصوابي را مش��خص مي كند و چون بايد در 
قالب همه پرسي در آيد، كوتاه و روشن و به صورت آري 
و خير است بنابراين طوالني نيست.« اما پرسشي كه با 
اين توضيحات به ذهن خطور مي كند آن است كه اين 
اليحه با چه رويكردي تهيه شده و چه چشم اندازي را 
پيش روي ساختار سياس��ي و انتخاباتي كشور ايجاد 
مي كند؟جنيدي در پاس��خ به اين پرس��ش ها درباره 
رويكرد اليحه همه پرسي گفت: بيشتر رويكردهاي ما 
حالت تقنيني دارد و مهم اين است كه بتوان در مرحله 
اجرا به خوبي عمل كرد چ��ون وقتي موضوعي مبهم 
مطرح ش��ود در مرحله اجرا مشخص نيست كه به چه 
ترتيب پيش مي رود. مع��اون رييس جمهوري اضافه 
كرد: بخش��ي از آن كه مربوط به معاونت حقوقي است 
چون تصريح شده كه با تس��ريع انجام شود، اين اتفاق 
افتاده و خيلي زود تحويل خواهيم داد و منطقا مي تواند 
به مجلس حاضر برسد. جنيدي درباره زمان ارايه اين 
اليحه به مجلس نيز اظهار كرد: در طرحي كه به معاونت 
حقوقي ارجاع داده شد، تصريح ش��ده بود كه در روند 
نگارش پيش نويس اين اليحه بايد تس��ريع ش��ود؛ در 
همين راستا نيز اين اتفاق در معاونت حقوقي رخ داده 
و ما پيش نويس اليحه مذك��ور را خيلي زود به دولت 
تحويل خواهيم داد بر اساس روندي كه لوايح در دولت و 
مجلس طي مي كنند منطقًا رسيدگي به اين موضوع در 
روزهاي پاياني مجلس دهم انجام خواهد شد. جنيدي 
در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل در خصوص اينكه چه 
چشم اندازي را براي اين اليحه پيش بيني مي كنيد؟مي 
گويد: متني كه وجود دارد، سعي شده موارد به صورت 
معقول و صحيح نوشته ش��ود به همين دليل مي توان 
اميدوار بود كه به نتيجه اي معقول ختم ش��ود و مورد 
اتفاق همه اركان قرار بگيرد. جنيدي در پاسخ به سوال 
ديگري مبني براينكه برخي معتقدند اساسا اصل نظارت 
استصوابي و نظر تفسيري كه شوراي نگهبان در سال 
7۱ داده اس��ت، را يك عضو هي��ات نظارت اين نظريه 
تفسيري از شوراي نگهبان درخواست كرده، در حالي 
كه مجلس يا فقهاي شوراي نگهبان مي توانستند اين 
درخواست را داش��ته باشند. آيا در اين خصوص دولت 
ايده اي دارد، گفت: از لحاظ تفسيري قطع نظر از مبدأ 
و منشأ كه مطرح شده، به نظر مي رسد تفسير در جايي 
بايد مطرح شود كه ابهام وجود دارد و بعد هم تفسير بايد 

مبتني بر اصول كلي حاكم بر قانون اساسي باشد. وي 
ادامه داد: حق اساسي مشاركت به عنوان يكي از اصول 
قانون اساسي بايد چراغ راهنماي تفسير باشد بنابراين در 
اصل تفسير بايد حدود رعايت شود همچنين هر تفسير 
بايد در مقام اجرا هم حدود را رعايت كند و اگر موجب 
منع، محدوديت و ايجاد تضييع حق مي شود، حداقل در 

نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گيرد.

  اليحه پالرمو طبق قانون اساسي
ايرادي ندارد

موضوع ديگري كه در تيررس پرسش هاي خبرنگاران 
از جنيدي قرار داش��ت؛ مباحثي اس��ت كه اين روزها 
در خصوص سرنوش��ت لوايح مقابله با پولشويي مطرح 
شده است. معاون حقوقي رييس جمهوري در پاسخ به 
س��والي درباره آخرين وضعيت لوايح پالرمو و CFT در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اليحه پالرمو طبق 
قانون اساسي ايرادي ندارد و اين تصميم نهايي است و 
بايد شوراي نگهبان و مجلس توافقي روي اين موضوع 
داشته باشند و به عنوان امر مصوب كه حقا اينطور بوده، 
به دولت بفرستند. جنيدي همچنين در پاسخ به سوالي 
 FATF درباره آخرين وضعيت بررسي لوايح و پيوستن به
اظهارداش��ت: در مورد معاهدات هم مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بايد در اين خصوص تصميم بگيرد و دولت 
هم تالش مي كند تا مجمع بررسي كند، به ويژه در مورد 
پالرمو كه از نظر ما هم مجلس تصويب كرده و هم شوراي 
نگهبان ايرادهايي كه گرفته بود، رفع كرده اس��ت. وي 
خاطرنشان كرد: به پايان مهلت FATF نزديك مي شويم 
و دولت همه تالش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتي 
كه براي پولشويي و آيين نامه ها و قوانيني كه نوشته است 
در ارزيابي نهايي نهادهاي ذي ربط بين المللي را توجيه 
كند كه تم��ام تالش مقابله با تامين مالي تروريس��م و 
پولشويي توسط ايران انجام شده و تالش مي كند تا زمان 
بگيرد و بايد ديد كه آيا موفق خواهد شد يا نه. جنيدي 
در پاسخ به اينكه آخرين جلسه مشترك دولت و مجمع 

تشخيص مصلحت چه زماني بوده، گفت: با مجمع حدود 
يك ماه قبل جلسه اي داشتيم و در مورد جلسه بعدي بايد 

مجمع تشخيص مصلحت نظام دعوت كند.

  دي�دگاه حاكمي�ت در حادث�ه س�قوط 
هواپيماي اوكرايني جبران خسارت است

معاون رييس جمهوري در پاسخ به سوال ديگري درباره 
آخرين وضعيت كارگروه بررس��ي سقوط هواپيماي 
اوكراين��ي گفت: براي اعالم نظرهاي رس��مي در اين 

خصوص وزير راه و شهرسازي مكلف شده اند.
وي ادامه داد: كميته حقوقي منظم جلس��ه داشته و 
تمام ابعاد حقوقي اين پرونده را به طور منظم بررسي 
مي كنيم؛ جنبه مسووليت كلي و بين المللي، جزايي 
و مدني مربوط به حوزه خس��ارت به همه كساني كه 
آس��يب ديده اند، را مورد توجه قرار داده ايم. جنيدي 
خاطرنش��ان كرد: ديدگاه كلي حاكميت و دولت اين 
است كه خس��ارات آس��يب ديدگان جبران شود و با 
تساوي هم برخورد شود و با بيشترين امكان حمايت 
هم باشد. وي در پاسخ به اينكه آيا عدم ارايه جعبه سياه 
به اوكراين يا كانادا قانوني اس��ت، گفت: اين جزييات 
فني است و به لحاظ مقررات بايد وزير راه و شهرسازي 
و رييس سازمان هواپيمايي دراين زمينه توضيح دهند. 
معاون رييس جمهوري افزود: اينكه امكانات ما درباره 
جعبه سياه در كشور فراهم هست يا نه همچنين از اين 
نظر كه آيا اين امكانات قابل فراهم ش��دن هست يا نه 
موضوع هايي فني است و اگر شرايط فراهم باشد چون 
اين حادثه در ايران رخ داده، در داخل بررسي مي شود. 
وي در پاسخ به اينكه آيا عدم اطالع دولت درباره علت 
س��قوط هواپيماي اوكرايني قابل پيگيري و شكايت 
اس��ت، گفت: از لحاظ مقررات حتما اشكال داشته اما 
آنچه به كميته ارجاع شده مربوط به آثار و آسيب هاي 
زيان ديدگان اس��ت ولي در مورد نظارت انضباطي و 
اداري مي تواند هياتي مقرر ش��ود و در اين خصوص از 

رييس جمهور استعالم مي كنم.

   ت�ا س�ال۱۴۰۰هر خبري درباره اس�تعفاي 
رييس جمهور را تكذيب مي كنيم

موض��وع ديگري كه طي روزه��اي اخير بازتاب هاي 
بس��ياري در ش��بكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي 
پيدا كرده بود؛ شايعاتي بود كه در خصوص استعفاي 
رييس جمهوري از سوي برخي مخالفان دولت مطرح 
شده بود. س��خنگوي دولت در پاسخ به اين شايعات 
بي پايه و اساس گفت: تا سال۱۴۰۰هر خبري درباره 
استعفا ي رييس جمهور را تكذيب مي كنيم. ربيعي 
درباره ش��ايعه اس��تعفاي رييس جمهوراظهار كرد: 
قبال نوش��ته ام كه تا ۱۲م��رداد۱۴۰۰ دولت در كنار 
مردم بوده و نگاه رو به جلو هم دارد. از اين پس هم هر 
شايعه اي درباره استعفاي رييس جمهور را پيشاپيش 
تكذيب مي كنيم. سخنگوي دولت با اشاره به پيگيري 
مش��كالت مربوط به بارش برف در كش��ور در هيات 
دولت، خاطرنشان كرد: تالش زيادي شد كه راه هاي 
اصلي باز شود كه هنوز هم مش��كل وجود دارد، ولي 
بيشتر راه هاي اصلي باز ش��ده است. گاز در روستاها 
قطع نشده است. اعتبار براي حل مشكل قطعي برق 
تامين انجام و نيرو به مناطقي كه برق قطع شده است، 
اعزام شد. اين مشكل در حال رفع شدن است. توصيه 
مي شود كه مردم مسافرت غيرضروري را انجام ندهند 
و به توصيه ه��ا و اخطارهاي پليس راه عمل كنند. به 
گفته وي، پيش بيني بارش ه��اي بهاره هم در دولت 
بررسي شده و رييس جمهور تاكيد كرد كه مشكالت 
احتمالي پيش بيني ش��ود. وزير نيرو هم اقداماتي در 
مورد مديريت منابع آبي سدهاي كشور انجام داده تا 

غافلگير نشويم.

  موشك  با كالهك هسته اي  در ايران 
وجود ندارد

چهره ديگر كابينه كه ديروز بعد از نشست هيات وزيران 
روبه روي خبرنگاران قرار گرف��ت وزير دفاع بود كه با 
اش��اره به اينكه ماهواره بر موضوعي كامال غيردفاعي 

بوده و استفاده از آن حق مسلم هر كشوري است، گفت: 
موشك  با كالهك هسته اي  در جمهوري اسالمي ايران 
وجود ندارد. حاتمي درباره ارسال ماهواره ظفر اظهار 
كرد: موضوع پرتاب ماهواره و ماهواره بر در دنيا روشن 
است و ارتباطي به بحث  موشكي  ندارد. آن چيزي كه 
منع شده است، ساخت موشك هايي با قابليت حمل 
كالهك هسته اي  است كه در جمهوري اسالمي چنين 
چيزي وجود ندارد. وي ادامه داد: همه موش��ك هاي 
ما با سرجنگي متعارف اس��تفاده مي شود و دقت آنها 
بس��يار باال بوده و امريكايي ها در عين االسد به خوبي 
اين نكته را درك كردن��د، اما ماهواره بر موضوعي غير 
نظامي است، البته ممكن است ما ماهواره اي با اهداف 
دفاعي هم استفاده كنيم ولي ماهواره بر موضوعي كامال 
غيردفاعي است و استفاده از آن حق مسلم ماست. ما 
هم اين برنامه را باقدرت پيش مي بريم و هيچ منعي هم 
در دني��ا وجود ندارد. وزير دف��اع در ادامه با بيان اينكه 
ظفر ۲ با ماهواره بر سيمرغ پرتاب مي شود، خاطرنشان 
كرد: تحقيقات خود را در اين زمينه ادامه مي دهيم و در 
اولين فرصتي كه فكر مي كنم اوايل سال آينده باشد، 

ظفر ۲ پرتاب مي شود.

  مطمئن باشيد مورد مثبت »كرونا« را 
اعالم مي كنيم 

اولين چهره اي كه از مقابل ساختمان شيشه اي هيات 
وزيران در مقابل خبرنگاران قرار گرفت؛ وزير بهداشت 
دولت دوازدهم بود. سعيد نمكي وزير بهداشت با تاكيد 
بر اينكه تاكنون هيچ موردي از بيماري كروناويروس 
جديد در كشور نداشته ايم، درباره استفاده از ماسك 
براي پيش��گيري از اين بيماري گف��ت: تا اين لحظه 
چون مورد مثبتي از كرونا نداش��ته ايم، اس��تفاده از 
ماس��ك براي همه را فعال توصيه نمي كنيم. نمكي با 
بيان اينكه قطعا كرونا يك تهديد جدي است و صداي 
پاي كرونا را از پشت مرزها مي شنويم، اظهار كرد: تا 
امروز مورد مثبتي از وجود بيماري كرونا در كش��ور 
نداشتيم. خانمي  در زنجان چند وقت تحت نظر بود 
و ۳ بار تست شد كه  آخرين تست وي  هم  منفي بوده 
اس��ت. در مجموع تا االن مورد مثبتي از اين بيماري 
در كشور نداش��ته ايم. وزير بهداش��ت با بيان اينكه 
دانشجوياني كه از چين آورده ايم در قرنطينه هستند 
و تا امروز همه تس��ت هاي انجام ش��ده خوشبختانه 
منفي بوده و حال آنها خيلي خوب است، تصريح كرد: 
نماينده س��ازمان جهاني بهداشت از محل قرنطينه 
بازديد داشت و نوع مراقبت ها و تست هاي ما را مورد 
تاييد ق��رار داد. در روز ۱۴ پس از قرنطينه با دعوت از 
خانواده هاي اين افراد، نشستي را برگزار خواهيم كرد. 
وزير بهداشت خاطرنشان كرد: در ۳۶ مبادي ورودي 
زميني، دريايي و هوايي كش��ور كلي��ه مراقبت هاي 
الزم را انجام مي دهيم. تمام پروازهاي مس��افرتي از 
چين متوقف شده است. با وزرات خارجه هماهنگي 
كرده ايم تا اگر موردي از اتباع ايران خواست از چين 
وارد شد، بايد ليست را به ما بدهند تا ما بررسي كنيم 
و كارهاي قرنطينه را انجام دهيم.نمكي با با بيان اينكه 
كروناويروس جديد واكس��ن ندارد، افزود: ما در حال 
توليد و انبار ماس��ك هستيم، البته ماسك را به عنوان 
روش پيش��گيري توصيه نمي كنيم مگر مواردي كه 
خودمان اعالم كنيم. تا اين لحظه چون مورد مثبتي از 
كرونا نداشته ايم، ماسك را فعال توصيه نمي كنيم. مردم 
مطمئن باشند كه هر موردي از بيماري كرونا در كشور 

مثبت اعالم شود بالفاصله به آنها اعالم خواهيم كرد.
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 توزيع صدها هزار بسته معيشتي
 از سوي نيروي زميني سپاه

در راس��تاي تحقق اهداف 
كالن س��پاه در حماي��ت 
از اقشار آس��يب پذير و در 
مسير بهبود شاخص هاي 
گروه ه��اي  معيش��تي 
كمت��ر برخ��وردار معاون 
هماهنگ كنن��ده نيروي 
زميني سپاه پاسداران گفت: صدها هزار بسته معيشتي 
و فرهنگي در مناطق كمتر برخوردار توس��ط قرارگاه 
محروميت زدايي نيروي زميني سپاه توزيع شده است. 
به گزارش پايگاه  اطالع رس��اني سپاه، سرتيپ پاسدار 
علي اكبر پورجمش��يديان ديروز در حاشيه بازديد از 
نمايشگاه محروميت زدايي نيروي زميني سپاه اظهار 
داشت: درخصوص غرفه قرارگاه محروميت زدايي نيروي 
زميني سپاه بايد گفت اين تنها بخشي از دستاوردهاي 
قرارگاه محروميت زدايي در مناطق مرزي كشور است. 
پورجمش��يديان با بيان اقدامات نيروي زميني سپاه 
براي خدمت رساني به مناطق كمتر برخوردار، عنوان 
كرد: در استان هاي سيس��تان و بلوچستان، خراسان 
رضوي و خوزس��تان قرارگاه هاي نيروي زميني سپاه 
در همه ابعاد و ب��ه خصوص محروميت زدايي فعاليت 
مي كنيم. س��اخت خانه، ايجاد درمانگاه و مدارس از 
جمله اقداماتي است كه نيروي زميني سپاه در مناطق 
كمتر برخوردار انجام داده است. وي تاكيد كرد: هزاران 
پروژه محروميت زدايي در حوزه هاي عمراني و معيشتي 
توس��ط قرارگاه محروميت زدايي نيروي زميني سپاه 
انجام شده است. معاون هماهنگ كننده نيروي زميني 
سپاه با تاكيد بر گسترش اقدامات خدمت رساني نيروي 
زميني س��پاه در مناطق كمتر برخ��وردار اضافه كرد: 
پروژه هاي عمراني و ساخت مسكن در مناطق كمتر 

برخوردار ادامه خواهد يافت. 

مسووالن اجرايي و عوامل نظارتي 
از هيچ داوطلبي جانبداري نكنند

در فاصله ي��ك هفته مانده 
به انتخابات اسفندماه دبير 
ش��وراي نگهب��ان گف��ت: 
مسووالن اجرايي و عوامل 
نظارتي بايد دقت داش��ته 
باش��ند كه در ط��ول زمان 
برگزاري انتخابات از هيچ يك 
از داوطلبان و جناح هاي سياس��ي جانبداري نكنند. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني ش��وراي نگهبان، آيت اهلل 
احمد جنتي دبير شوراي نگهبان ديروز در جلسه اين 
شورا تصريح كرد: بايد مردم به ويژه مسووالن تمام تالش 
خ��ود را انجام دهند تا ارزش ها و مباني انقالب كمرنگ 
نشود و خدمت به مردم بي وقفه ادامه يابد. آيت اهلل جنتي 
در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع انتخابات اشاره 
و خاطرنشان كرد: انتخابات دوم اسفند از اهميت بسيار 
زيادي برخوردار است چراكه دشمنان به دنبال تحريم 
انتخابات و كاهش مشاركت مردم هستند؛ همه مردم 
و مسووالن بايد براي افزايش حضور مردم در انتخابات 
تالش و دش��من را ناامي��د كنند. وي اضاف��ه كرد: اگر 
مشاركت مردم در انتخابات باال باشد و داوطلبان شايسته 
و كارآمد توسط مردم انتخاب شوند، شاهد تشكيل يك 
مجلس ق��وي خواهيم بود و اين ام��ر منجر به افزايش 
همبستگي ملي و رفع مشكالت مردم مي شود. آيت اهلل 
جنتي يادآور ش��د: برخالف برخي اظهارات نادرست، 
انتخابات آتي كامال رقابتي است و نمايندگان همه جناح ها 
در انتخابات حضور دارند و بنابر گزارش هاي رسيده رقابت 
مناسبي ميان داوطلبان درحال شكل گيري است كه فردا 
و همزمان با آغاز زمان قانوني تبليغات اين مساله آشكار 
خواهد شد. وي بيان كرد گزارش هاي تخلفات انتخاباتي 
توسط ناظران شوراي نگهبان تنظيم مي شود و توسط 

نهادهاي ذي ربط با اين تخلفات برخورد مي شود.

مشاركت حداكثري پشتوانه 
امنيت ملي كشور است

يك عضو فراكس��يون اميد 
مجلس تاكيد ك��رد: آنچه 
كه مي تواند مشاركت مردم 
را در انتخابات تقويت كند 
انتخابات رقابتي است كه در 
مردم انگيزه ايجاد مي كند تا 
پاي صندوق هاي رأي حاضر 
ش��وند. الياس حضرتي در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر 
ضرورت مش��اركت حداكثري مردم در انتخابات بيان 
كرد: از اول انقالب تاكنون آنچه كه ما را نسبت به نظام 
قبلي و نظام ها و دولت هاي منطقه ممتاز كرده اس��ت، 
برگزاري انتخابات است و مردم ما نيز اين امر را به خوبي 
درك كرده اند. مردم بايد از اين حق مهم و اساس��ي كه 
انقالب به عنوان دستاورد به آنها داده حداكثر استفاده 
را كنند. نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: در 
سخت ترين ش��رايط و در زمان جنگ هيچگاه يك روز 
انتخابات به عقب نيفتاد و هميشه با مشاركت باالي مردم 
برگزار شده است. مشاركت حداكثري مردم در انتخابات 
جزو اس��اس كار و به عنوان پشتوانه امنيت ملي كشور 
است. مردم بايد تصويري قوي از مشاركت خود را به دنيا 
مخابره كنند و اين، امنيت كشور را تامين مي كند. اين 
عضو فراكسيون اميد مجلس در ادامه تاكيد كرد: آنچه كه 
مي تواند مشاركت مردم را در انتخابات تقويت كند رقابت 
است كه در افراد انگيزه ايجاد مي كند تا پاي صندوق هاي 
رأي حاضر شوند. براي داشتن انتخابات رقابتي بايد به 
همه جريان ها و تفكرات موجود نظام و تمام آنهايي كه 
دلشان براي تماميت ارضي و اصل انقالب مي تپد ميدان 
داده شود تا قوي ترين نيروها باهم رقابت كنند. در مسابقه 
قوي ترين تيم هاست كه ش��اهد مشاركت حداكثري 
هستيم. هر چقدر رقابت ضعيف تر باشد انگيزه افراد براي 

مشاركت كمتر خواهد بود. 

هيچ بحثي درباره تمديد تحريم 
تسليحاتي ايران مطرح نيست

مدير اداره منع گسترش و 
كنترل تس��ليحات وزارت 
امور خارجه روس��يه گفت 
كه فعال هيچ مذاكره رسمي 
براي بازبيني قطعنامه ۲۲۳۱ 
)قطعنامه برجام( يا تمديد 
تحريم تسليحاتي ايران در 
كار نيس��ت. به گزارش ايس��نا والديمير يرماكوف، در 
گفت وگو با خبرگزاري اس��پوتينك گفت كه در حال 
حاضر، امكان تمديد معاهده منع تجارت تس��ليحاتي 
اعمال شده بر ايران كه طبق برجام در ماه اكتبر مدت آن به 
پايان خواهد رسيد، مورد بحث در شوراي امنيت سازمان 
ملل نيست. يرماكوف درباره اينكه آيا مذاكره اي بر سر 
تمديد اين معاهده در حال انجام شدن است يا نه، اظهار 
كرد: من به شما اطمينان مي دهم كه هيچ مذاكره اي بر 
سر بازبيني قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل نه 
در شوراي امنيت و نه در هيچ جاي ديگري به طور رسمي 
در حال انجام گرفتن نيس��ت. او عالوه بر اين بيان كرد: 
قطعنامه ياد شده كه مايلم اشاره كنم يك روند مبتني بر 
اختيار قانوني را براي انتقال تسليحات و تجهيزات نظامي 
به ايران و از آن در نظر مي گيرد، به واقع، يك مكانيسم يا 
يك گزينه را براي تمديد آن]معاهده تجارت تسليحاتي[ 
ارايه نمي دهد. اين مقام روس افزود كه تمام بندهاي اين 
قطعنامه از همان ابتدا بر »محدود كردن حقوق قانوني« 
ايران معطوف نبوده اند بلك��ه ]اين قطعنامه[ بر ايجاد 
شرايط خوب پاسخ به سوال هايي كه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي مي خواست با ايران مطرح كند، معطوف بوده 
است. تمامي اين سوال ها به طور كامل مختومه شده و در 
ماه دسامبر ۲۰۱۵ از دستور كار خارج شدند كه در اسناد 
آژانس بين المللي انرژي اتمي و تصميم هاي ش��وراي 

حكام آن نمايان است. 

  ملت ايران مسير انقالب را
با قدرت ادامه مي دهد

فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي گفت: ملت 
عزيز ايران در ۲۲ بهمن ماه 
ثابت كردند كه مسير انقالب 
را بي هي��چ ترديدي با قوت 
و قدرت ادام��ه مي دهد. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني 
سپاه، سرلشكر پاسدار حسين سالمي ديروز در آيين 
رونمايي از كتاب هاي »روايت پدرخوانده« و »دانشگاه 
تراز انقالب اسالمي« در دانشگاه جامع امام حسين)ع( 
اظهارداش��ت: ما زماني قوي مي شويم كه توليد قدرت 
براساس ظرفيت هاي دروني جامعه اتفاق بيفتد؛ زماني 
كه عالم باشيم و به علوم و فنون زمان مسلط شويم. وي 
رسالت اصلي دانشگاه جامع امام حسين)ع( را پيشگامي 
در عرصه تولي��د علم و فناوري هاي جديد عنوان كرد و 
گفت: دانش��گاه جامع امام حسين)ع( عالوه بر رسالت 
جهاني شدن در عرصه هاي علم و فناوري، بايد پرچمدار 
و پيشگام تمدن سازي اسالمي نيز باشد. دانشگاه تراز 
انقالب دانشگاهي است كه در لبه مرزهاي علم و فناوري 
قرار داشته و در عين حال به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و 
الگوهاي تربيتي دانشگاهي تمدن ساز باشد، اين رسالت 
خطير در كتاب »دانشگاه تراز انقالب اسالمي« منعكس 
ش��ده و دانشگاه جامع امام حسين)ع( براي تحقق اين 
هدف بلند برنامه ريزي مي كند. سالمي در ادامه درباره 
كتاب »روايت پدرخوانده« كه به اس��تناد اس��ناد النه 
جاسوسي امريكا وضعيت رژيم طاغوتي پهلوي را بيان 
مي كند، گفت: اين كتاب مي تواند مبنايي براي ارزيابي 
اين باشد كه چرا انقالب اسالمي شكل گرفت تا كشور را 
از اسارت طاغوت نجات دهد و به دوران شكوفايي اسالمي 
كه در آن اس��تقالل آزادي و حاكميت ارزش هاي الهي 

مي درخشد برساند.

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

مركز آمار ايران از منفي شدن تورم فصلي توليدكننده در پاييز خبر داد

پيشبينيكاهشتورممصرفكننده
گروه اقتصاد كالن|

پس از چند فصل متوالي تجربه تورم دو رقمي 
فزاينده توليدكننده اكنون بررس�ي وضعيت 
ت�ورم پيش نگ�ر حاكي از آن اس�ت ك�ه تورم 
رو به كاهش اس�ت. آنگونه كه مركز آمار ايران 
گزارش داده اس�ت در فصل پاييز تورم فصلي 
توليدكننده منفي ش�ده و به منفي 0.3 درصد 
رسيده اس�ت. در عين حال تورم توليدكننده 
نقطه اي هم با كاهش 23.8 درصدي نسبت به 
فصل قبل خود يعني تابس�تان روي 25 درصد 
ايستاده است. تورم ساالنه نيز معادل 9 درصد 
كاهش يافته و از 59 درصد به 50 درصد رسيده 
اس�ت. وضعيتي كه با فاصله اي تاثير خود را بر 

تورم مصرف كننده نيز نشان مي دهد.

به گزارش »تعادل«، روز گذش��ته مرك��ز آمار ايران، 
 نرخ تورم توليد كننده فصل پاييز را اعالم كرد. آنگونه 
كه جزييات اين گزارش نش��ان مي دهد شاخص كل 
در فصل پاييز به 475.9 رس��يده است. تورم فصلي 
توليدكننده پاييز منفي0.3 درصد ش��ده اس��ت در 
حالي كه نس��بت به فصل قبل يعني تابستان معادل 
1.6 واحد درصد كاهش يافته است. بررسي جزييات 
تورم فصلي توليدكننده پاييز نش��ان مي دهد كه در 
ميان گروه هاي اصلي تورم فصلي بخش كش��اورزي 
منفي 4.5 درصد بوده اس��ت. در ميان زير گروه هاي 
آن نيز تورم زراعت و باغداري منفي 3.7 درصد، تورم 
پرورش حيوانات منفي 5.1 درص��د، تورم دامداري 
سنتي منفي 9.3 درصد و دامداري صنعتي 5.9 درصد 
بوده است. همچنين تورم فصلي توليدكننده بخش 
معدن نيز معادل 6.5 و تورم صنعت منفي 2.3 درصد 

برآورد شده است. 
تورم فصلي ساير بخش ها نيز به اين ترتيب است: تورم 
توليد ب��رق معادل 0.5 درصد، ت��ورم توليد خدمات 
معادل 6.2 درصد، تورم توليد آموزش معادل 17.1 
درصد و تورم توليد بهداش��ت و مددكاري اجتماعي 

معادل 6.2 درصد. 

مروريبرروندتورمفصليتوليدكننده
تورم توليد كننده در حالي در پاييز منفي شده است، 
كه به طور ميانگين از بهار سال 1397 غالبا دو رقمي 
بوده اس��ت. مثال در بهار س��ال 1397 معادل 12.2 
درصد، در تابستان همان سال معادل 15 درصد، در 
پاييز معادل 18.6 درصد بوده اس��ت. در ادامه براي 
يك فصل در زمستان تك رقمي شده و به 8.8 درصد 
مي رسد ولي بار ديگر در بهار سال جاري يعني 1398 
دوباره دو رقمي شده و به 14.4 درصد افزايش يافته 
اس��ت. پس از آن ولي به طور متناوب در فصل پياپي 
تورم فصلي به طور قابل توجهي كاهش يافته اس��ت، 
همچنانكه در تابستان س��ال جاري 1.3 درصد و در 

پاييز به منفي 0.3 درصد رسيده است.

كاهشتورمنقطهاي
جزييات جداول مربوط به تورم توليدكننده در فصل 
پاييز نشان مي دهد كه تورم نقطه  به نقطه )نسبت به 
فصل مشابه سال قبل(، نيز كاهش يافته است. طبق 
آمار اعالم ش��ده تورم نقطه اي توليدكننده در پاييز 

معادل 25.6 درصد بوده است. 
ب��ه عبارت��ي ميانگي��ن قيم��ت دريافتي توس��ط 
توليدكنن��دگان به ازاي توليد كاالها و خدماتش��ان 
در كشور، در فصل پاييز 1398 نسبت به فصل پاييز 
سال 1397، 25.6 درصد افزايش دارد. ميزان افزايش 
قيمت البته نسبت به فصل قبل يعني تابستان كاهش 
يافته است.  آنگونه كه مركز آمار مي گويد تورم نقطه اي 
فصل پاييز نس��بت ب��ه به تورم نقط��ه اي فصل قبل 
23.8 واحد درصد كاهش تجربه كرده است. بررسي 
گروه هاي تورم نيز حاكي از آن است كه تورم نقطه اي 
توليدكننده كش��اورزي در فصل پاييز معادل 15.8 
درصد بوده است.  در زير مجموعه كشاورزي نيز تورم 
نقطه اي توليدكننده زراع��ت و باغداري 4.3 درصد، 
پرورش حيوانات 29.5 درصد، دامداري سنتي 35.4 
درصد و دامداري صنعتي 17.8 درصد بوده اس��ت. 
همچنين تورم توليدكننده گ��روه معدن نيز معادل 
 37.6 درصد و صنعت معادل 27 درصد بوده اس��ت.

همچنين تورم نقط��ه اي توليدكننده برخي ديگر از 
گروه هاي اصلي تعيين شده براي تورم به اين ترتيب 
است: توليد برق معادل 10.9 درصد، خدمات 27.8 
درصد، آموزش 20.6 درصد، بهداش��ت و مددكاري 

اجتماعي 23.5 درصد بوده است.

بررسيروندتورمتوليدكننده
بررسي تورم توليدكننده نشان دهنده اين است كه از 
تابستان 1396، پس از تجربه چند فصل متوالي تورم 
تك رقمي، اين تورم پيش نگر دو رقمي ش��د تا بهار 

س��ال 1397 كه ناگهان اين نرخ به 25 درصد رسيد. 
در ادامه نيز همچنان روند افزايشي خود را طي كرد 
تا در بهار سال جاري بر قله 69.5 درصد ايستاد. پس 
ازآن روند كاهشي طي كرده تا اينكه در پاييز به 25.6 

درصد رسيده است. 

وضعيتتورمساالنه
جزييات آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران 
نشان مي دهد كه تغييرات ميانگين شاخص كل قيمت 
توليدكننده در چهار فصل منتهي به فصل پاييز ١٣٩٨ 

نس��بت به دوره مشابه در س��ال قبل به ٥٠.٠ درصد 
رسيده است. )نرخ تورم س��االنه( كه نسبت به فصل 
قبل ٩.٩ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. بررسي 
وضعيت تورم ساالنه نيز بيانگر آن است كه پس از چند 
فصل متوالي تورم ساالنه توليدكننده تك رقمي در 
پاييز سال 1398 تورم ساالنه به 10.5 درصد رسيد و 
پس از آن روند افزايشي طي كرد تا اينكه در تابستان 
سال 1398 در قله 59.9 درصد ايستاد. اكنون آمارها 
نشان دهنده روند كاهشي تورم ساالنه و رسيدن آن 

به 50 درصد است.

مركز پژوهش هاي مجلس  در گزارشي بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را بررسي كرد

شكافميانبودجهمصوبوعملكردشركتهايدولتي
گروه اقتصاد كالن|

مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي در 
تازه ترين گزارش خود به بررسي بودجه شركت هاي 
دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 
پرداخته است و برخي پيشنهادهاي اصالحي مرتبط 
با تبصره هاي ش��ركت هاي دولت��ي و قانون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اليحه 

بودجه را ارايه كرده است.
 در اي��ن گ��زارش آمده اس��ت: در زمين��ه عملكرد 
بودج��ه اي ش��ركت هاي دولتي، باالتر ب��ودن ارقام 
عملكردي درآمد و هزينه هاي اين شركت ها از ارقام 
مصوب قابل توجه اس��ت؛ به طوري كه مقايسه ارقام 
عملكرد و مصوب هزينه هاي اين ش��ركت ها حاكي 
از انح��راف 46 درصدي اين قلم در س��ال 1397 و 
انحراف 66 درصدي آن در 6ماهه سال1398 است. 
درخصوص درآمدها نيز انحراف 35 درصدي در سال 
1397 و 50 درص��دي در 6ماهه س��ال1398 قابل 
ذكر است. ازسوي ديگر، عملكرد نسبت هزينه ها به 
هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي، به صورت 

معناداري بيشتر از ارقام مصوب بوده است.
به گزارش »تع��ادل«، بودجه ش��ركت هاي دولتي 
بي��ش از 70 درص��د بودج��ه كل كش��ور را به خود 
اختصاص مي دهد اما علي رغم اين س��هم باال، كمتر 
در مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي و رسيدگي 

قرار مي گيرد. 
اگرچه تصويب بودجه ش��ركت هاي دولتي توس��ط 
مجلس ش��وراي اس��المي به معناي تصويب اقالم 
حس��اب هاي جاري و حساب هاي س��رمايه اي اين 
ش��ركت ها اس��ت، ولي در عمل، به جز اقالم مرتبط 
با منابع عمومي مانند سود سهام، ماليات، اعتبارات 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي و اعتبارات هزينه اي، 
س��اير ارقام مناب��ع و مص��ارف مورد بررس��ي قرار 

نمي گيرد. از مهم تري��ن داليل اين موضوع مي توان 
ب��ه وقت گير ب��ودن بررس��ي بودجه ش��ركت ها در 
فرصت اندك بررسي بودجه در مجلس، لزوم بررسي 
تخصصي شركت هاي هر حوزه خاص، عدم دسترسي 
به اطالعات كافي و مبهم بودن الگوي مطلوب ورود 

مجلس به بودجه شركت ها اشاره كرد. 
درنتيجه اين عوامل، بررس��ي بودجه ش��ركت هاي 
دولتي در مجلس شوراي اسالمي همواره در حاشيه 
قرار داش��ته و اين موضوع خود باعث تش��ديد عدم 
شفافيت در اين حوزه شده است؛ به طوري كه شكاف 
بزرگ��ي بين بودجه مصوب و عملكرد ش��ركت هاي 
دولتي وجود دارد. عالوه بر اين، مطابق ماده 2 قانون 
تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت، شركت هاي 
دولتي مي توانند تا نيمه آبان ماه هر سال، مشروط به 
ثابت نگاه داشتن رقم سود سهام پرداختي به دولت 
و رقم ماليات و البته برخي ش��روط ديگر، نسبت به 

اصالح بودجه خود اقدام كنند. 
اين موض��وع، انگيزه ش��ركت هاي دولت��ي را براي 
پيش بيني و اعالم دقيق ارق��ام بودجه كاهش داده 
است. همچنين طي س��ال هاي گذشته، گروهي از 
شركت هاي زيان ده به دليل برخي مالحظات در زمره 
شركت هاي سودده و سر به سر جاي داده شده اند كه 
اين موضوع هم جز از رهگذر درج ارقام غيردقيق براي 
بودجه اين شركت ها ميسر نبوده است. با عنايت به 
موارد فوق، به طور طبيعي نمي توان انتظار داشت كه 
ارقام بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات 
انتفاعي وابسته به دولتي ارقامي دقيق باشند و همين 
موضوع، احتياط در برخورد با نتايج حاصل از تحليل 

سند مذكور را ايجاب خواهد كرد.
مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي در 
تازه ترين گزارش خود به بررسي بودجه شركت هاي 
دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 

پرداخته است و برخي پيشنهادهاي اصالحي مرتبط 
با تبصره هاي ش��ركت هاي دولت��ي و قانون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اليحه 
 بودجه را ارايه ش��ده اس��ت كه در ادامه مي خوانيم.

در اين گزارش آمده است: 
جمع كل منابع و مصارف شركت هاي دولتي، بانك ها 
و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در اليحه بودجه 
س��ال آينده، 16 درصد نسبت به قانون بودجه سال 
1398رشد داشته است. با بررسي دقيق تر در بودجه 
شركت ها، مش��خص مي ش��ود رقم درآمد و هزينه 
ش��ركت ملي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
حدود120هزار ميليارد تومان و شركت ملي گاز ايران 
حدود 20هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه سال 

1399، افزايش پيدا كرده است. 
بر اين اس��اس، حدود 70 درص��د از افزايش درآمد 
و هزينه ش��ركت هاي دولتي در اليحه بودجه سال 
1399 متعلق به دو ش��ركت مل��ي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي و ملي گاز است و افزايش درآمد و 
هزينه باقي شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات 
انتفاعي وابسته به دولت حدود 66 هزار ميليارد تومان 

)30 درصد از مجموع افزايش درآمدها( است.
در بررسي كلي بودجه شركت هاي دولتي، مي توان 
دريافت كه ش��ركت هاي حوزه نف��ت، گاز و پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي داراي بيش��ترين س��هم 
از كل بودجه ش��ركت هاي دولتي هس��تند. شركت 
مل��ي نفت حدود 33 درصد و ش��ركت ملي پااليش 
و پخش ح��دود 24 درص��د و در مجموع 57 درصد 
از كل منابع و مصارف ش��ركت هاي دولتي را به خود 
اختص��اص داده ان��د. همچنين 75 درص��د ماليات 
مصوب ش��ركت هاي دولتي و 74 درصد كل س��ود 
س��هام دريافتي دولت )شامل 50 درصد سود ويژه و 
سود سهام سهم دولت( مربوط به شركت هاي مذكور 

است. در زمينه عملكرد بودجه اي شركت هاي دولتي، 
باالتر بودن ارقام عملكردي درآمد و هزينه هاي اين 
شركت ها از ارقام مصوب قابل توجه است؛ به طوري كه 
مقايس��ه ارقام عملك��رد و مص��وب هزينه هاي اين 
ش��ركت ها حاكي از انحراف 46 درص��دي اين قلم 
در س��ال 1397 و انحراف 66 درصدي آن در 6ماهه 

سال1398 است.
 درخص��وص درآمدها نيز انح��راف 35 درصدي در 
سال 1397 و 50 درصدي در 6ماهه سال1398 قابل 
ذكر است. ازسوي ديگر، عملكرد نسبت هزينه ها به 
هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي، به صورت 

معناداري بيشتر از ارقام مصوب بوده است.
در حوزه واگذاري ها، 52 درص��د از منابع و مصارف 
ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و موسس��ات انتفاعي 
وابس��ته به دولت در گروه سه فعاليت هاي اقتصادي 
ق��رار مي گيرد و ش��ركت هاي مش��مول م��اده )4( 
آيين نامه تشخيص و انطباق با سهم 42 درصدي از 
سرجمع منابع و مصارف، در رتبه دوم قرار مي گيرند.

منابع حاصل از واگذاري ها از 5075 ميليارد تومان در 
قانون بودجه سال 1398 به 11 هزار و 887 در اليحه 
بودجه س��ال 1399 افزايش )رشد 134 درصدي( 

يافته است.
 بخش قابل توجهي از اين افزايش ناش��ي از افزايش 
رديف »منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه، 
اموال، دارايي ها و حقوق مالي و نيروگاه هاي متعلق 
به دولت و موسس��ات و شركت هاي دولتي وابسته و 

تابعه« است. 
بررس��ي عملكرد اين رديف طي س��ال هاي گذشته 
نش��ان از تحقق بس��يار پايي��ن آن دارد )عملكرد 9 
درصدي در سال1395، 3 درصدي در سال 1396، 4 
درصدي در سال 1397 و يك درصد عملكرد 8ماهه 
در سال1398( دارد. لذا اين افزايش محل تأمل است.

از ديگ��ر نكات قاب��ل توجه در اين حوزه، پيش��نهاد 
حكمي براي استفاده از صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله در بورس )ETF( جهت خصوصي سازي 
)در تبصره »2 «اليحه بودجه( است. به طور خالصه 
مي توان گفت خصوصي سازي از طريق صندوق هاي 
ETF داراي مالحظات متعددي است كه مي بايست 
به آنها توجه شود. مهم ترين اين مالحظات عبارتند از: 
1 .مالحظ��ات مرب��وط ب��ه حفظ كنت��رل دولت بر 

بنگاه هاي مشمول واگذاري  
2 .مالحظ��ات مربوط به ايجاد يك س��اختار جديد 

شبه دولتي  
3 .مالحظات مربوط به بازارگردان اين صندوق ها  

4 .مالحظات مربوط به فساد در فرآيند بازارگرداني  
 ETF 5 .مالحظات مربوط به ماهيت صندوق هاي

با عنايت به موارد فوق، بايد گفت در صورت تصميم 
بر استفاده از اين صندوق ها جهت واگذاري بنگاه ها، 
مي بايست مالحظات فوق مورد توجه قرار گيرد. اما 
يك گزينه جايگزين در زمين��ه واگذاري بنگاه هاي 
مشمول واگذاري، استفاده از مكانيسم ثبت سفارش 
است. اين س��ازوكار مي تواند از ابتدا براي واگذاري 
مس��تقيم سهام توس��ط دولت مورد اس��تفاده قرار 
گيرد. به اين معنا كه افراد تقاضاي خريد س��هام، به 
همراه قيمت هاي پيش��نهادي خ��ود را ثبت كرده و 
طي مكانيسمي، سهام با قيمت هاي تعيين شده به 

متقاضيان واگذار مي شود. 
در همين زمينه، براي ترغي��ب متقاضيان به خريد 
سهام مذكور، مي توان در صورت نياز، تخفيف هايي در 
نظر گرفت. همچنين به منظور گسترش مالكيت در 
سطح عموم مردم و جلوگيري از شكل گيري انحصار، 
مي توان حداكثر ميزان س��هام قابل خريد توسط هر 
ش��خص يا به عبارت ديگ��ر هر كد بورس��ي )اعم از 
حقيقي و حقوقي( را محدود و از پيش مشخص كرد.

افزايش سرمايه گذاري خارجي به رغم كارشكني ها
وزير اقتصاد گفت: اگر دولت سياست گذار و ناظر باشد 
و امور به مردم واگذار شود بدون شك اقتصاد مملكت 
در مسير رشد و بالندگي قرار خواهد گرفت و تمامي 

برنامه هاي دشمن را با شكست مواجه مي سازد.
فرهاد دژپسند در مصاحبه با راديو گفت: اينكه دشمن 
صادرات نفت ايران را تحريم مي كند و سعي دارد حتي 
يك بشكه هم نفت صادر نشود و همين طور صادرات 
غيرنفتي در حوزه پتروشيمي، فوالد و كاالهاي ديگر 
را مورد تحريم قرار مي دهد به س��بب اين اس��ت كه 
كشور نتواند ارز مورد نياز خود را تأمين و در عين حال 
ش��تاب حركت تجارت خارجي را كند كندو به يك 

معنا پويايي و نشاط از اقتصاد مملكت رخت بربندد.
وي اضاف��ه كرد: حج��م تجارت خارجي كش��ور در 
10ماهه سال جاري مشابه 10ماهه در سال گذشته 
بوده و اين نش��ان مي دهد برنامه هاي دشمن در اين 

زمينه به شكست انجاميده است.
دژپسند بيان كرد: دشمن در اين شرايط تمام تالش 
خود را معط��وف كرده كه س��رمايه گذاران خارجي 

سرمايه هاي خود را وارد ايران نكنند.
وي ادامه داد: ثبت سرمايه گذاري خارجي در كشور 

به رغم تمامي كارشكني ها، ايجاد موانع و محدوديت ها 
از سوي دش��من 50 درصد بيش��تر از 10ماهه سال 

گذشته بوده است.
دژپسند ابراز كرد: تحريم ها، فشارها و محدوديت ها 
نه اينكه اثر نداشته بلكه اثر داشته اما همت و مقاومت 
مردم كنار مسووالن س��بب شده برنامه هاي دشمن 

يكي پس از ديگري با ناكامي روبرو شود.
وي ادامه داد: پيش بيني س��ازمان هاي جهاني مثل 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اين است كه 
شرايط اقتصادي ايران از نظر رشد اقتصادي و تورم در 

سال آينده بهتر خواهد بود.
وزي��ر اقتصاد و داراي��ي گفت: پايه و اس��اس انقالب 
اس��المي اين بوده كه امور مردم به خود مردم واگذار 
شود حال اگر در اقتصاد هم تالش ها براي مردم بنيان 
كردن اقتصاد ادامه يابد به طورحتم به نتايج مطلوبي 

خواهيم رسيد.
وي همچنين گفت: اگر دولت سياس��ت گذار و ناظر 
باش��د و امور به مردم واگذار شود بدون شك اقتصاد 
مملكت در مسير رشد و بالندگي قرار خواهد گرفت و 
تمامي برنامه هاي دشمن را با شكست مواجه مي سازد.

كارگران خواسته هاي غيرمنطقي ندارند
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران با 
تاكيد بر اينكه كارگران خواسته هاي غيرمنطقي ندارند 
و وعده هاي غيرمنطقي را ب��اور نمي كنند، بيان مي كند: 
اگر كسي بيايد و وعده دهد كه حقوق كارگران را پنج برابر 
مي كنيم مشخص است كه وعده اي غيرمنطقي مي دهد. 
كارگ��ران آنقدر آگاه��ي و ذكاوت دارند كه فريب چنين 
وعده هايي را نمي خورند. به گزارش ايلنا، با نزديك شدن 
به موعد برگزاري انتخابات مجلس، نامزد هاي اين انتخابات 
در استان هاي مختلف در مورد مسائل كارگري اظهارنظر 
مي كنند. برخي از اي��ن نامزد ها قبال در مجلس بوده اند و 
برخي ديگر تالش مي كنند ب��راي اولين بار به مجلس راه 
يابند. در اين شكي نيست كه كارگران در ايران با مشكالت 
عديده اي روبرو هستند و نمايندگان مجلس مي توانند با 
تدوين يا اصالح قوانين، گام هايي در راستاي بهبود وضعيت 
آنها بردارند. در اين بين آنچه ممكن است نگراني ايجاد كند 
وعده هاي تو خالي انتخاباتي است، به اين شكل كه برخي 
براي جلب حمايت كارگران به آنها وعده مي دهند اما بعد 
از حضور در مجلس اين وعده ها را فراموش كرده و چه بسا 
مخالف حق��وق كارگران فعاليت مي كنن��د. هادي ابوي 
)دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران( 

با بيان اينكه كارگران ممكن است جزو اقشار پايين جامعه 
باشند، اما هوش و فراست كافي دارند به ايلنا مي گويد: آنها 
وعده هاي انتخابات��ي را فراموش نمي كنند. بنابراين آنها 
از ياد نبرده اند كه كساني در انتخابات قبلي با وعده دادن 
به كارگران به مجل��س رفتند، اما به وعده هاي خود عمل 
نكردند. از ط��رف ديگر آنها به راحتي تفاوت وعده ممكن 
و غيرممكن را مي دانند. او با بيان اينكه مش��كالت اصلي 
جامعه كارگري مشكالت معيشتي و اقتصادي است، عنوان 
مي كند: توقع جامعه كارگري از نمايندگان مجلس حركت 
در راستاي رفع اين مشكالت است. كساني كه به مجلس 
راه پيدا مي كنند بايد در تدوين و اصالح قوانين به مشكالت 

معيشتي و اقتصادي كارگران توجه ويژه نشان دهند.
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنف��ي كارگران ايران 
با اش��اره به بحث اصالح قانون كار، مي گويد: قانون كار به 
عنوان يك قانون مادر، قانون خوبي اس��ت و ظرفيت هاي 
زيادي دارد. با اين همه بحث اصالح آن مطرح است. ما توقع 
داريم اصالح قانون كار به دور از سياسي بازي و به صورت 
كارشناس��ي صورت گيرد، به گونه اي كه كارگران از اين 
اصالح متضرر نشوند. او با بيان اينكه كارگران بسيار محروم 
هستند و نبايد كاري كرد كه محروميت آنها تشديد شود، 

بيان كرد: اين مهم بايد در اصالح قانون كار مورد توجه قرار 
گيرد. در موسم انتخابات برخي كارفرمايان بر اصالح قانون 
كار به عنوان مطالبه جامعه كارفرمايي تاكيد مي كنند. اين 
اصالح در مواردي ب��دون در نظر گرفتن حقوق كارگران 
است. نمايندگان بايد به اين مهم توجه داشته باشند تا حقي 
از كارگري ضايع نشود. ابوي همچنين به سياست گذاري ها 
در حوزه كس��ب و كار اش��اره مي كند و مي گويد: همواره 
كوش��ش هايي در راستاي رونق كس��ب و كار مي شود و 
نمايندگان مجلس ممكن است با تصويب قوانيني در اين 
زمينه تالش كنند. توقع ما اين است كه در ايجاد اشتغال، 
اشتغال دايمي، سالم و فراگير مدنظر باشد و اصال به سمت 
ايجاد اشتغال موقت نروند. از طرف ديگر موضوع مهمي كه 
بايد مدنظر قرار داد حفظ اشتغال موجود است. در مواردي 
طرح هايي در زمينه اشتغال اجرا شده بدون اينكه توجهي 
به حفظ اشتغال موجود شود. او با تاكيد بر اينكه كارگران 
خواسته هاي غيرمنطقي ندارند و وعده هاي غيرمنطقي را 
باور نمي كنند، بيان مي كند: اگر كسي بيايد و وعده دهد 
كه حقوق كارگران را پنج برابر مي كنيم مش��خص است 
كه وعده اي غيرمنطقي مي ده��د. كارگران آنقدر آگاهي 

و ذكاوت دارند كه فريب چنين وعده هايي را نمي خورند.
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سازوكارتنظيمبازارامالك
بااليحهمالياتعايديبرمسكن

معاون حقوقي سازمان مالياتي گفت: اليحه جديد 
مالياتي وزارت اقتصاد، نه تنها باعث افزايش قيمت 
مسكن نمي شود بلكه موجب كاهش و كنترل قيمت 
خواهد شد. محمود عليزاده در گفت وگو با تسنيم، با 
اشاره به ماده 4 اليحه پيشنهادي وزارت اقتصاد در 
خصوص ماليات عايدي امالك گفت: مكانيزم اين 
ماده به شكلي است كه با اجراي درست آن موجب 
كنترل فعاليت هاي سوداگري در بازار مسكن خواهد 
شد وبيشتر مشوق مصرف كنندگان واقعي مسكن 
مي باشد. به گفته عليزاده، اين اليحه در نظر دارد، در 
ابتدا معافيت هاي مقرر قانوني را ساماندهي كند و در 
مرحله بعد تورم و هرگونه سوداگري در بازار سرمايه 
و اقتصاد كشور را كنترل نمايد، در واقع اين اليحه نه 
تنها باعث افزايش قيمت مسكن نمي شود بلكه موجب 
كاهش و كنترل قيمت خواهد شد. معاون حقوقي 
سازمان مالياتي گفت: در مورد اين اليحه ابتدا بايد 
توجه داشت كه ارزش خريد واحد ملكي چه در زمان 
سند غير رسمي پس از يك ماه و چه در هنگام سند 
رسمي بايد در سامانه ثبت شود و ماليات ما به تفاوت 
ارزش خريد و فروش بر اساس نرخ مقرر پرداخت شود. 
وي گفت: در صورتي كه افراد ظرف يك سال نسبت 
به خريد و فروش مسكن اقدام نمايند، نرخ مذكور 25 
درصد مي باشد. يعني سوداگران مسكن كه به قصد 
فروش اقدام به خريد مي كنند؛ و ظرف كمتر از يك 
سال اقدام به فروش مي نمايند مي بايست 25 درصد 
از س��ود حاصل از فروش مسكن را به عنوان ماليات 
عايدي مسكن پرداخت نمايند.  عليزاده تاكيد كرد، 
اين امر براي كساني كه مسكن را براي مصرف خود 
خريداري مي كنند به ازاي هر سال دو درصد نسبت 
به نرخ 25 درصد شامل تخفيف خواهد بود. معاون 
حقوقي س��ازمان مالياتي ادامه داد، اين روند ادامه 
خواهد داشت تا سقفي كه از 10 درصد كمتر نشود، 
درواقع اين موضوع بيانگر اين است كه ماليات عايدي 
مس��كن براي كنترل قيمت مسكن و جلوگيري از 
سوداگري در بازار مسكن است. وي همچنين با اشاره 
به اينكه، اليحه اصالح برخي مواد قانون ماليات هاي 
مس��تقيم در وزارت اقتصاد نهايي و به دولت تقديم 
شده است، گفت: بر اساس يكي از بندهاي اين اليحه 
سقف معافيت مالياتي هنرمندان 100 ميليون تومان 
در نظر گرفته شده است. عليزاده گفت: در حال حاضر 
اين اليحه در دولت بررسي مي شود و بعد از آن تقديم 
مجلس خواهد شد. بعد از وضع اصالحات مد نظر در 
قانون موارد مذكور براي اجراي به س��ازمان مالياتي 

كشور ابالغ خواهد شد. 

معافيت50درصديحقوق
اوليايافرادمعلولازماليات

آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق معلوالن 
ابالغ شد كه بر اساس آن، حقوق و مزايا يا دستمزد 
مشمول ماليات يكي از اولياي افراد داراي معلوليت 
ش��ديد و خيلي ش��ديد 50 درصد معاف از ماليات 
مي شود. سازمان امور مالياتي كشور، آيين نامه اجرايي 
تصويب نامه هيات وزيران در زمينه آيين نامه اجرايي 
ماده 25 قانون حمايت از حقوق معلوالن را ابالغ كرد.

براس��اس اين آيين نامه اجرايي، 50 درصد حقوق، 
مزايا و دستمزد مشمول ماليات يكي از اولياي افراد 
داراي معلوليت شديد يا خيلي شديد اعم از اينكه در 
منزل يا مراكز نگهداري يا بيمارستان نگهداري شوند، 
مطابق اين آيين نامه از پرداخت ماليات معاف است.

سازمان امور مالياتي موظف است پس از تعيين نوع 
و شدت معلوليت افراد داراي معلوليت، به درخواست 
يكي از اوليا و حسب بررس��ي هاي صورت گرفته و 
تاييد مراتب، گواهينامه اي صادر و شدت معلوليت، 
مش��خصات كارفرما و محل اش��تغال و مسووليت 
پرداخت هزينه هاي مترتب بر فرد داراي معلوليت 
توس��ط يكي از اوليا را تاييد كند. كارفرما نيز مكلف 
است پس از صدور گواهينامه موضوع ماده )3( اين 
آيين نامه در زمان پرداخت حقوق، مزايا و دستمزد، 
با ضميمه كردن اس��ناد مربوط به فهرست حقوق 
پرداختي، معافي��ت مذكور را بر اس��اس مقررات، 
در درآمد مش��مول ماليات حقوق مش��مولين اين 
آيين نامه، اعمال كند. كارفرمايان اشخاص ذي نفع 
مي توانند بر اس��اس درخواس��ت كاركنان، پس از 
هماهنگي ب��ا اداره امور مالياتي مربوط نس��بت به 
جبران اضافه پرداختي ماليات هر سال براي هريك از 
حقوق بگيران خود بر اساس فهرست ماليات حقوق 

ماه هاي بعد تا پايان همان سال اقدام كنند.

سرمايهگذاريداخليوخارجي
بهجايدرآمدهاينفتي

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: بايد از سرمايه گذاري  هاي داخلي و خارجي 
در شرايط كنوني اقتصاد به منظور جايگزيني براي 
درآمدهاي نفتي استقبال كرد. مهرداد بائوج الهوتي 
در گفت وگو با خانه ملت؛ با اش��اره به نقش اثرگذار 
سرمايه گذاري ها در رشد اقتصادي كشور گفت: بايد 
از س��رمايه گذاري  هاي داخلي و خارجي در شرايط 
كنوني اقتصاد به منظور جايگزيني براي درآمدهاي 
نفتي استقبال كرد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس تصريح كرد: مدل سرمايه گذاري 
و نحوه اجراي آن به طور مشخص در قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور پيش بيني 
شده است، به طور مثال اشخاص و شركت هايي كه 
تمايل به انجام سرمايه گذاري در ايران دارند مي توانند 
طبق قانون 30 درصد از توليدات خود را صادر كنند.

وي با بيان اينكه قانون تكليف سرمايه گذاري خارجي 
و داخلي را در كشور مشخص كرده و بايد از هرگونه 
سرمايه گذاري استفاده كرد، افزود: سرمايه گذاري 
مايل به توليد خودرو در كشور است و اين موضوع هيچ 
ايرادي ندارد و مي تواند با صادرات حداقل 30درصد 
از خودرو توليدي ارزش افزوده براي كشور به همراه 

داشته باشد. 



ا خبار

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

سكه در كانال 5 ميليون توماني جا خوش كرد

رفت و برگشت دالر در كانال جديد
گروه بانك و بيمه|

روز چهارش��نبه 23 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني 
اونس طال با 3 دالر كاهش نسبت به روز سه شنبه 1566 
دالر معامله شد. در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز قيمت 
دالر ظهر چهارشنبه به كانال 14 هزار توماني وارد و با 
نرخ 14020 تومان معامله شد اما ساعاتي بعد دوباره به 
كانال 13 هزار تومان بازگشت وبه نرخ 13990 تومان 
داد و ستد ش��د.  به گزارش تعادل، قيمت يورو نيز در 
بازار آزاد و معامالت نقدي به 15400 تومان رسيد. در 
صرافي هاي بانكي نرخ ارز تغييري نسبت به روز دوشنبه 
نداشت و بر اين اس��اس نرخ خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانك��ي 13 هزار و 300 توم��ان و فروش 
13 هزار و 600 تومان ب��ود، قيمت خريد هر يورو نيز 
14 هزار و 800 تومان و نرخ فروش آن 15 هزار و100 
تومان اعالم شد، نرخ ارز مسافرتي نيز به ازاي هر يورو با 
احتساب كارمزد بانك مركزي و بانك هاي عامل نزديك 

به 15 هزار و 300 تومان اعالم شده است.
در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر 13 
ه��زار و 300 تومان و قيمت فروش آن 13 هزار و 600 
تومان اعالم شد. همچنين نرخ لحظه اي خريد هر يورو 
14 هزار و 800 تومان و فروش آن 15 هزار و 100 تومان 
معامله شد، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامله شده ارز 
براي روز دوشنبه 21 بهمن 98 را براي دالر 13 هزار و 
538 تومان، يورو 15 هزار و 21 تومان، پوند انگليس 17 
هزار و 494 تومان، درهم امارات 3 هزار و 708 تومان، 
لير تركيه 2 هزار و 373 تومان و يوآن چين را يك هزار 

و 950 تومان اعالم كرد.
در بازار طال و سكه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به 
قيمت 1566 دالر و دالر به نرخ 13 هزار و 990 تومان 
در بازار آزاد، نرخ طال و سكه با افزايش قيمت مواجه شد. 
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 
255 ه��زار تومان، هر گرم طال 18 عي��ار 520 هزار و 
500 تومان، س��كه طرح جديد 5 ميليون و 115 هزار 
تومان، ط��رح قديم 5 ميليون و 85 ه��زار تومان، نيم 
سكه 2 ميليون 600 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون 
و 590 هزار تومان و س��كه گرمي نيز 930 هزار تومان 

معامله شد.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اس��اس آن نرخ 10 ارز مانند يورو كاهش و 
قيمت 24 واحد پولي ديگر مانند پوند افزايش يافت؛ نرخ 
دالر و 12 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك 
مركزي هر دالر امريكا براي روز »چهارشنبه بيست و 
سوم بهمن ماه 98« 42 هزار ريال قيمت خورد. پوند 
انگليس 54 ه��زار و 428 ريال و هر يورو نيز 45 هزار و 

834 ريال ارزش گذاري شد.

  طال كوتاه آمد
از سوي ديگر، قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه 
بازار جهاني تحت تاثير ريسك پذيري سرمايه گذاران كه 
از كاهش موارد جديد ابتال به ويروس كرونا اميدوار شده 

بودند، كاهش پيدا كرد.
به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در 
معامالت روز جاري بازار سنگاپور با 0.1 درصد كاهش، 
به 1567 دالر و 58 سنت رسيد. در بازار معامالت آتي 
امريكا، هر اونس طال با 0.1 درصد كاهش، 1568 دالر 
و 90 سنت معامله ش��د. در حالي كه شمار تلفات اين 
ويروس مرگبار در چين از مرز 1100 نفر گذشته است، 
مقامات اين كش��ور پيش بيني كردند كه اين اپيدمي 
ممكن است تا آوريل به پايان برسد و هم اكنون شمار 
موارد جديد ابتال به اين ويروس در برخي از نقاط كاهش 

پيدا كرده است.
واندانا بهاراتي، دستيار نايب رييس تحقيقات كاال در 
شركت »اس ام س��ي كام تريد« در اين باره گفت: بازار 
سهام وضعيت مطلوبي دارد و دالر امريكا باالي 98.5 

واحد است و بازارهاي انرژي و فلزات پايه شاهد اندكي 
بهبود بودند كه افزايش ريسك پذيري سرمايه گذاران 
را نش��ان مي دهد. دالر امريكا پ��س از تقاضاي جديد 
خريد اي��ن ارز به عنوان دارايي مطمئن كه با انتش��ار 
آماراقتصادي ق��وي امريكا همزمان ش��د، نزديك به 
باالترين حد خود در چهار ماه گذش��ته ماند. به گفته 
استفن اينس، استراتژيس��ت بازار در شركت »اكسي 
تريدر«، طال در فاز تحكيم قيمت اس��ت زيرا وحشت 
اخير از اپيدمي ويروس كرونا از ميان مي رود. اقدامات 
اخير مقامات چيني براي اجتناب از اخراج گس��ترده 
كارگران، رشد قيمت طال را محدود كرده است. در اين 
بين بازارهاي سهام آسيايي با خوش بيني سرمايه گذاران 

نسبت به ضعيف شدن اين اپيدمي صعود كردند.
بر اس��اس گزارش رويترز، جروم پ��اول، رييس بانك 
مركزي امريكا روز س��ه شنبه به كنگره گفت: اقتصاد 
امريكا در وضعيت خوبي قرار دارد اما به تهديد احتمالي 
اپيدمي ويروس كرونا و نگرانيها نس��بت به س��المت 

بلندمدت اقتصاد اشاره كرد.
طال به كاهش نرخهاي بهره به ش��دت حساس است 
زي��را نرخ هاي بهره پايين تر هزين��ه نگهداري اين فلز 
ارزشمند كه سوددهي ندارد را كمتر كرده و جذابيت 
سرمايه گذاري در آن را تقويت مي كند. موجودي طالي 
»اس پي دي آر گلد  تراس��ت« كه بزرگ ترين صندوق 
سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال در جهان است، روز 
سه شنبه 0.67 درصد رشد كرد و به 922.23 تن رسيد.

در بازار س��اير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي 
تحوي��ل فوري ثابت بود و در 2340 دالر و 44 س��نت 
ايستاد. هر اونس نقره براي تحويل فوري با 0.5 درصد 
كاهش، 17 دالر و 55 س��نت معامله ش��د. هر اونس 
پالتين براي تحويل فوري 0.1 درصد افت كرد و به 967 

دالر و 77 سنت رسيد.

  دالر پايين رفت
همچنين شاخص دالر پس از سه صعود متوالي نزولي 
شد. به گزارش رويترز، رقابت هاي انتخاباتي درون حزبي 
امريكا اكنون به ايستگاه دوم رسيده است و با شمارش 
بخش زيادي از آراي ايالت نيوهمپشاير مشخص شده 
اس��ت برني س��ندرز و پت بوتيجج برندگان انتخابات 
داخلي دموكرات ها خواهند بود. پيش تر در ايالت آيوا 

نيز نتايج مشابهي به دس��ت آمده بود و اليزابت وارن و 
جو بايدن، نامزده��اي اصلي حزب دموكرات عملكرد 
نااميدكننده اي داش��تند. انتخابات رياست جمهوري 

امريكا قرار است در ماه نوامبر امسال برگزار شود.
از سوي ديگر هر چند نگراني ها از شيوع بيشتر ويروس 
كرونا در سطح جهان به دنبال انتشار اخباري از ابداع 
واكسن مقابله با اين ويروس در چين، ژاپن و انگليس، 
تا حد زيادي كاهش يافته اس��ت اما سازمان بهداشت 
جهاني با صدور بيانيه اي هش��دار داد كه خطر شيوع 
ويروس كرونا در ديگر مناطق جهان ممكن است موجب 
زبانه كشيدن مجدد آتش زير خاكستر شود. تاكنون 

ويروس كرونا جان بيش از 1100 نفر را گرفته است.
بانك مركزي چين نيز براي جلوگيري از ريزش بيشتر 
بازارها به تزريق بي��ش از 240 ميليارد دالر نقدينگي 
اقدام كرده ك��ه اين اقدام اندكي در تقويت ارزش يوان 
موثر بوده است. پيشتر شكسته شدن محدوده مقاومتي 
مهم هفت يوان��ي در برابر هر دالر موج��ب نگراني از 
ريزش بازارهاي مالي در چين شده بود. امره اشپايتسر، 
تحليل گر بازار ارز در موسس��ه »وست پاك فاركس« 
گفت: عوامل متعددي دس��ت به دست هم داده اند تا 
دالر را در مسير صعودي قرار دهند. شيوع كرونا باعث 
شده است تا پول بيشتري روانه معامالت دالري شود و 

اين كامال به ضرر كشورهاي نوظهور تمام شده است.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهان��ي را اندازه مي گي��رد، در معامالت روز 
چهارشنبه با افت 0.6 درصدي نسبت به روز قبل و در 
سطح 97.657 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 

سوييس معادل 1.0252 دالر اعالم شد.
از س��وي ديگر پس از سه سال بحث و جدال، انگليس 
س��رانجام در آخرين روز از م��اه ژانويه 2020 اتحاديه 
اروپا را ترك گفت تا بدين ترتيب به نخس��تين كشور 
در تاري��خ اين اتحاديه تبديل ش��ود ك��ه از آن خارج 
مي ش��ود. انتظار مي رود پيامدهاي برگزيت به تدريج 
بر روي اقتصاد انگليس و كش��ورهاي اروپايي آشكار 
ش��ود، هرچند كه انتظار نمي رود بانك مركزي اروپا 
دست كم در كوتاه مدت تغيير زيادي در سياست هاي 
پولي خود ايجاد كند. اقتصاد انگليس به تدريج در حال 
وارد شدن به ركود است تا جايي كه مركز آمار انگليس 
رشد اقتصادي اين كش��ور در ماه دسامبر را تنها 0.1 

درصد اندازه گيري كرده است. هنوز مشخص نيست 
كه با توجه به روند خروج شركت هاي بزرگ بين المللي 
از انگليس به دنبال برگزيت، رشد اقتصادي اين كشور 
چگونه خواهد ب��ود. دولت انگليس به رهبري بوريس 
جانسون اكنون كار بسيار س��ختي براي احياي رشد 
اقتصادي و همچنين رسيدن به توافق با اتحاديه اروپا 
بر سر چگونگي روابط دو طرف در آينده خواهد داشت. 
انتظار مي رود كه دست كم يك سال دوره گذار در نظر 
گرفته شود و روابط دو طرف به شكل كنوني باقي بماند.

بوريس جانسون، نخست وزير انگليس خواستار داشتن 
روابطي مش��ابه كانادا با اتحاديه اروپا ش��ده اما يكي از 
مسووالن ارش��د اتحاديه اروپا گفته است اين اتحاديه 
تن به ش��رايطي مش��ابه روابط با كانادا براي انگليس 
نخواهد داد و اين توافق مد نظر يك روياي خيالي است. 
انگليسي ها همچنين با برخي از شركاي بزرگ تجاري 
خود نظير اس��تراليا مذاكراتي را براي پيمان تجارت 
آزاد آغاز كرده اند. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 
صعود 0.37 درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
1.2964 دالر مبادله شد. يورو 0.1 درصد باال رفت اما در 
كانال 1.09 باقي ماند و هر يورو به 1.0913 دالر رسيد. 
همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا معادل 1.3280 
دالر كانادا اعالم شد. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر 

به ازاي 1.385 دالر سنگاپور مبادله شد.
تحليل گران بانك »ميتسوبيشي« ژاپن در يادداشتي 
نوش��تند: با توجه به خروج انگليس از اتحاديه اروپا و 
كاهش رشد اقتصادي كشورهاي منطقه يورو از جمله 
آلمان و فرانسه، بانك مركزي اروپا احتماال ناچار به اتخاذ 
سياست هاي انبساطي بيشتري خواهد بود و اين مساله 

مي تواند يورو را بيش از پيش رو به پايين سوق دهد.
در ح��وزه تجاري نيز پ��س از 17 م��اه جنگ تجاري 
س��رانجام دو اقتصاد بزرگ جهان ب��ه توافقي اوليه بر 
سر آتش بس رسيدند و نخس��ت وزير چين با سفر به 
واشنگتن به همراه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
فاز نخس��ت توافق را امضا كرد. چين از كاهش تعرفه 
واردات 85 ميليارد دالر از محصوالت امريكايي به اين 
كشور به عنوان بخش��ي از تعهدات فاز نخست توافق 
خبر داده است. انتظار مي رود به تدريج روند بازگشايي 
شعبات شركت هاي بزرگ خارجي در چين آغاز شود. 
بسياري از ش��ركت هاي بزرگ نظير اپل، مك دونالد، 

هيونداي، هوندا، زيمنس و اشكودا، فعاليت هاي خود 
را در تمام يا قس��مت هايي از چين به منظور مقابله با 
ويروس كرونا به طور موقت به حالت تعليق درآورده اند.

ريچارد گريس، كارشناس بازار در بانك »كامن ولث« 
گفت: ريسك كاهش بيشتر رشد اقتصادي چين روي 
همه چيز س��ايه افكنده است. با توجه به اينكه اقتصاد 
چين 17 درصد كل توليد ناخالص داخلي جهان را بر 
عهده دارد ريسك تداوم تعطيلي بخش بزرگي از اقتصاد 

اين كشور كامال معامله گران را نگران كرده است.
در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 
0.43 درصد كاهش به 109.8418 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4851 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.9606 

يوان چين اعالم شد.

  بيت كوين ۱۰ هزار دالر 
در خبري ديگ��ر، ارزش بيت كوي��ن در معامالت روز 
چهارش��نبه بيش از پنج درصد افزايش يافته است. به 
گزارش س��ي ان ان، پس از آنك��ه رييس بانك مركزي 
امري��كا از س��رمايه گذاري اين بانك بر روي توس��عه 
ارزهاي ديجيتالي سخن گفت، ارزش بيت كوين جهش 
محسوسي را تجربه كرد. با اين حال جروم پاول گفته 
است كه ارزهاي ديجيتالي در حال تبديل شدن به يك 

ريسك سيستماتيك براي نظام دالري هستند.
آرتور هايز، مديرعامل موسس��ه »بيت مكس« گفت: 
شيوع گسترده كرونا در سطح جهان باعث شده است 
كه تقاضا براي ارزهاي ديجيتالي به سطح بسيار بااليي 
برسد. اكنون زمان جش��ن گرفتن بيت كوين است و 
معامله گران مي توانند انتظار س��ود خوبي از نوسانات 
بازار داشته باشند. از سوي ديگر شماري از قانون گذاران 
امريكايي در كنگره اين كش��ور با اش��اره به پيشرفت 
سريع چين در حوزه ارزهاي ديجيتالي از بانك مركزي 
خواسته اند تا به كار بر روي مطالعات ارزهاي ديجيتالي 
شدت بخش��د. جروم پاول در واكنش به اين انتقادات 
گفته است كه فدرال رزرو به طور جدي در تالش براي 
پشت سر گذاشتن چين در توسعه ارزهاي ديجيتالي 
اس��ت. اين مواضع پاول كه اخت��الف قابل توجهي با 
اظهارات قبل��ي وي دارد باعث افزايش تقاضاي خريد 
ارزهاي ديجيتالي ش��ده است. پيش تر پاول گفته بود 
با توجه به موج��ود بودن ابزاره��اي متنوع پرداختي 
در امريكا، در آينده نزديك نيازي به توس��عه ارزهاي 

ديجيتالي وجود ندارد.
بهاي بيت كوين پس از آنكه در هفته هاي اخير تا 5000 
دالر نيز كاهش يافته بود در معامالت روز چهارشنبه با 
5.09 درصد افزايش به 10 هزار و 272.12 دالر رسيد 
تا در يكي از باالترين س��طوح سه ماه اخير قرار گيرد. 
نوسانات شديد بيت كوين باعث شده است كه بسياري 
از افراد نس��بت به ورود براي معامله اي��ن ارز احتياط 
كنند؛ چ��را كه در بازه زماني ژوئن تا دس��امبر 2017 
ارزش بيت كوين 400 درصد افزايش يافت اما در بازه 
زماني اكتبر تا دسامبر سال گذشته ارزش آن 30 درصد 
كاهش يافت. بيت كوين اكنون حدود 1.5 برابر ارزش 
ابتداي امسال خود قيمت دارد و اختالف نظر بين مسير 

قيمت آينده آن در بين تحليلگران باال است.
عالوه بر بيت كوين، قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتالي 
ديگر نيز صعودي ب��ود؛ به گونه اي كه اتريوم با 13.46 
درصد افزايش ب��ه 250.10 دالر، اليت كوين با 5.67 
درصد افزايش ب��ه 78.15 دالر، دش ب��ا 6.59 درصد 
افزايش به 133.37 دالر، نئو با 9.32 درصد افزايش به 
14.38 دالر، تتا با 3.95 درصد افزايش به 0.12 دالر، 
زد كش با 6.11 درصد افزايش به 73.09 دالر، دكارد با 
5.56 درصد افزايش به 21.89 دالر، هايپر كش با 7.64 
درصد افزايش به 2.34 دالر و زدكوين با 5.85 درصد 

افزايش به 8.22 دالر رسيد.

كارنامه عمليات بازار باز با گذشت بيش از دو هفته از راه اندازي

ايجاد داالن نرخ سود بين بانكي در عمليات بازار باز
داالن نرخ سود بين بانكي تعريف شده و در آن، نرخ كف 
داالن را نرخ پس انداز منابع بانك ها نزد بانك مركزي و 
نرخ سقف آن را نرخ تنزيل مجدد نهايي تشكيل مي دهد. 
ضمن اينكه نرخ سياست گذاري همان نرخ مبادالت بين 
بانك ها در حول و حوش نرخ تعيين شده است. بانك 
مركزي تنها زماني در بازار دخالت مي كند كه نرخ بين 
بانكي از نرخ سياست گذاري فاصله معناداري پيدا كند، 
اين دخالت مي تواند ب��ا خريد، فروش، خريدمجدد يا 
معكوس خريد مجدد انجام گيرد.بانك مركزي با لحاظ 
تورم هدف، نس��بت به تعيين داالن نرخ سود و بالتبع 

عمليات بازار باز اقدام مي كند.
حال با گذشت بالغ بر دو هفته از راه اندازي عمليات بازار 
باز، بانك مركزي به فعاالن بازار و بانك ها توصيه مي كند 
كه دارايي هاي غيرنقد خ��ود را به اوراق دولتي تبديل 
كنند تا بتوانند فعاالنه در بازار بين بانكي حضور داشته 

و از مزاياي آن بهره مند شوند، و با قدرت در پي تغيير 
كانال انتقال سياست پولي در كنار اصالح سالم سازي 
و ترازنامه بانك ها است. به گزارش مهر، مدتي است كه 
عمليات بازار باز رس��مًا كليد زده و دي ماه امسال بود 
كه همزمان با برگزاري مجمع بانك مركزي با حضور 
حسن روحاني، رييس جمهوري، عمليات بازار باز رسمًا 
آغاز به كار كرد. فرآين��دي كه به گفته بانك مركزي، 
كاهش تورم را نش��انه گرفته و تالش دارد تا از طريق 
بازارگرداني اوراق دولتي به واسطه بانك مركزي، نرخ 
س��ود را كاهش داده و با كنترل نقدينگي، تورم را هم 
مهار كند. بر اين اساس تاكنون در چندين نوبت حراج، 
تالش شده تا اوراق دولتي به فروش برسد و زمينه اي 
را فراهم كند كه بانك ها بتوانند از اين اوراق خريداري 
كرده و در زمان��ي كه به منابع مالي نياز دارند، آن را در 
بازار به فروش برسانند. با اين روند، بانك مركزي اميدوار 

است كه بتواند در بازار بين بانكي، نظمي را به وجود آورد 
كه ثمره آن در ميان مدت، كنترل تورم خواهد بود. در 
واقع بانك ها در سايه عمليات بازار باز، مهلت دارند تا بر 
اساس نيازهاي نقدينگي كوتاه مدت خود، پيشنهادهاي 
فروش خود را به بانك مركزي ارسال كنند. بانك مركزي 
نيز در حراج هايي كه بر اين اساس تدارك ديده است، 
كار را پيش خواهد برد و زمينه اي را فراهم مي آورد كه 
بانك ها با خريد يا فروش اين اوراق، بتوانند در اين بازار 

نقش آفريني كنند. 
عمليات بازار باز در س��ال 1922 در نظام پولي اياالت 
متح��ده و به صورت كاماًل تصادفي كش��ف ش��د كه 
بزرگ ترين تحول در سيس��تم بانكداري مركزي اين 
كشور بود؛ چراكه سيس��تم فدرال رزرو را از يك نهاد 
منفعل )passive( به يك نهاد فعال )active( در امر 

سياست گذاري پولي تبديل كرد.

پس از آن، اياالت متح��ده بعد از جنگ جهاني اول، از 
ركود اقتصادي سختي رنج مي برد؛ بنابراين بانك هاي 
ف��درال رزرو منطق��ه اي نگران آن بودن��د كه نتوانند 
هزينه هاي خود را پوشش دهند؛ از اين رو براي بهبود 
موقعيت درآمدي خويش در نيمه اول سال 1922 اقدام 

به خريد اوراق بدهي دولتي نمودند.
در واق��ع، منابع دريافت��ي از بانك هاي ف��درال رزرو 
منطقه اي توسط فروشندگان اوراق مذكور در بانك هاي 
تجاري سپرده گذاري شد و سبب متورم شدن ذخاير 
اين بانك ها در سراس��ر اياالت متحده ش��د. مقامات 
سيستم فدرال رزرو خيلي زود متوجه شدند كه خريد 
اوراق بدهي دولتي توسط آنها، بر شرايط اعطاي اعتبار 
در سراسر كشور تأثير گذاشته و وام دهي را تسهيل كرده 
است. بدين ترتيب عمليات بازار باز به عنوان ابزار اصلي 

اعمال سياست پولي توسط فدرال رزرو متولد شد.

بر اساس گزارش هاي رسمي، عمليات بازار باز كه بيش از 
دو هفته از آغاز رسمي اجراي عمليات آن گذشته است، 
به عنوان يك ساز و كار پيچيده و فني، به تدريج در حال 
رشد است و بازيگران آن هم بيشتر خواهد شد. در واقع، 
اين ساز و كار براي كنترل نوسانات نرخ سود در حول 
و حوش نرخ سياست گذاري بسيار كوتاه مدت در بازار 

ذخاير بانك ها استفاده مي شود.
در اي��ن بازار خريد و فروش قطع��ي اوراق دولتي و نيز 
قراردادهاي بازخريد و بازخريد مجدد اوراق دولتي در 
قالب قواعد مصوب شوراي فقهي انجام شده است. در 
واقع، در مواقعي كه نرخ سود باالتر از نرخ سياست گذاري 
قرار گيرد، بانك مركزي اقدام به خريد اوراق و افزايش 
عرضه پول مي كند و بر عكس هنگامي كه نرخ س��ود 
پايين تر از نرخ سياس��ت گذاري بيايد اقدام به فروش 

اوراق و كاهش عرضه پول مي كند.

تسهيالت ويژه بانك مركزي چين براي مقابله با كرونا
بانك مركزي چين نخستين بسته از تسهيالت ويژه خود كه 
به منظور مقابله با ويروس كرونا در قالب يك خط اعتباري و 
به طور هفتگي در اختيار بانك هاي اين كشور قرار مي گيرد، 
رونمايي كرد. به گزارش بلومبرگ، به دنبال افزايش روزافزون 
ش��يوع ويروس كرونا كه به كاهش ق��درت خريد مردم و 
همچنين كاهش توليد بخش صنايع چين منجر ش��ده، 
بانك مركزي اين كشور بسته تسهيالتي ويژه اي را رونمايي 

كرده است. اقتصاددانان بانك و موسسه مالي بين المللي 
باركليز تحت رهبري »كريستين كلر« در يادداشتي متذكر 
شدند: سرعت شيوع باالي اين ويروس ضرورت اتخاذ تدابير 
گسترده را در راستاي جلوگيري از گسترش آن الزامي كرده 
اس��ت. حتي اگر اين تدابير براي جلوگيري از شيوع كرونا 
موفقيت آميز باشد، باز هم آثار منفي را روي فعاليت اقتصاد 
جهان بر جاي خواهد گذاش��ت و اين آثار تنها به فعاليت 

سه ماه نخست سال در چين محدود نمي شود. كاهش رشد 
اقتصادي چين، بانك مركزي اين كش��ور را بر آن داشته تا 
رش��د اقتصادي را بر كنترل بدهي ترجيح بدهد و در اين 
راستا متعهد شود تا اقداماتي اضطراري را به منظور تزريق 
پول به نظام مالي و اقتصاد كالن كشور اتخاذ كند. براساس 
اعالم معاون رييس بانك مركزي چين، براساس اين بسته 
تسهيالتي ويژه، 9 بانك بزرگ چين و برخي از بانك هاي 

محلي در 10 اس��تان و شهر اين كش��ور براي دريافت اين 
تس��هيالت ويژه كه در قالب وام نقدي پرداخت مي شود، 
واجد الشرايط اعالم شده اند. بانك هاي واجد شرايط بايد 
درخواست بنگاه ها براي دريافت اين تسهيالت را ظرف مدت 
تنها 2 روز بررسي كرده و از محل خط اعتباري بانك مركزي 
چين به آنها پرداخت كنند. بانك مركزي چين تاكيد كرده 
است كه نرخ بهره اين تسهيالت، كمتر از نرخ سود ساالنه 

وام هايي اس��ت كه در اختيار بنگاه ها قرار مي گيرد. بانك 
مركزي چين پيش تر اعالم كرده بود كه نسبت به استفاده 
مس��تقيم اين وام ها در بخش توليد و فعاليت هاي تجاري 
مرتبط با مقابله با ويروس كرونا، اطمينان حاصل خواهد كرد.

عمق ركود اقتصادي چين به سرعت مهار كرونا و به تبع آن 
به سرعت برداشته شدن محدوديت هاي مسافرتي و آغاز به 

كار خط توليد كارخانه ها بستگي دارد.
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روش هاي دريافت رمز پويا 
براي كارت هاي  بانك پاسارگاد

بانك پاسارگاد همگام با نظام بانكي كشور، براي ارتقاي 
امنيت در پرداخت هاي اينترنتي، امكان دريافت رمز 
پويا را براي مشتريان دارنده تلفن هاي همراه هوشمند و 
غيرهوشمند فراهم كرده است. به گزارش روابط عمومي 
بانك پاسارگاد، با توجه به آنكه پرداخت هاي اينترنتي 
با مبالغ بيش از يك ميليون ريال در ش��بانه روز، تنها 
از طريق رمز پويا امكان پذير اس��ت، مشتريان بانك 
پاس��ارگاد مي توانند از روش هاي مختلف نسبت به 
دريافت اين ن��وع رمز اقدام كنند.ب��ه اين ترتيب كه 
دارندگان كارت هاي نقدي بانك پاسارگاد، در هنگام 
انجام تراكنش هاي غيرحضوري، مي توانند با فشردن 
دكمه »درخواست رمز پويا« در درگاه هاي پرداخت، 
رمز دوم پويا را به صورت پيامك دريافت كنند. همچنين 
دريافت رمز پويا از طريق برنامه همراه بانك  پاسارگاد، 
سامانه بانكداري مجازي و كد دستوري 6#*720* 
نيز امكان پذير است. همچنين در هنگام انتقال وجه و 
پرداخت كارتي در همراه بانك، امكان دريافت رمز پويا 
به صورت جداگانه وجود دارد.بر اساس اين خبر، با توجه 
به رواج انجام پرداخت هاي غيرحضوري و اينترنتي، 
سرقت اطالعات كارت )فيشينگ( و سوءاستفاده از آن 
نيز توسط افراد سودجو افزايش يافته است. در فيشينگ 
كه از طرق مختلف مانند تشويق كاربر به خريد كاال با 
تخفيف، از يك درگاه پرداخت جعلي اتفاق مي افتد، 
نفوذي به سيستم بانك يا كاربر اتفاق نمي افتد، بلكه 
كالهبرداران با سرقت اطالعاتي مانند شماره كارت و 
رمز دوم، از كارت هاي نقدي سوء استفاده مي كنند. از 
اين رو بهره مندي از رمز دوم پويا كه اعتبار زماني موقتي 
دارد و تنها براي انجام يك تراكنش قابل استفاده است، 
احتمال اين سوء استفاده را تقريبا به صفر مي رساند.
 براي كسب اطالعات بيشتر به سايت  پاسارگاد به نشاني
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حاصل كنيد.

اتخاذ راهكارهاي تامين مالي 
پايدار براي نظام بانكي

سخنگوي كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس بي��ان داش��ت: باي��د راهكاره��اي تامين 
مالي پايدار براي بانك ها تدبير ش��ود. سيدحس��ن 
حسيني شاهرودي در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه 
افزايش سرمايه بانك ها ضرورت دارد، اما اگر صوري 
باشد به هيچ عنوان پسنديده نيست، گفت: در حقيقت 
اتفاقاتي كه در سنوات گذشته در حوزه تسعير ارز يا 
دارايي هاي بانكي رخ داده را به منزله افزايش سرمايه 
بانك ها ديده ايم و متاسفانه در مجلس هم تصويب 
شده اما بايد بدانيم كه اين رويه جز ايجاد تورم و توليد 
پول بدون پش��توانه عايدي ديگري ندارد. نماينده 
مردم ش��اهرود در مجلس، با بيان اينكه تاكنون به 
دنبال تامي��ن منابع پايدار ب��راي بانك ها نبوده ايم، 
افزود: اگر ما به دنبال اين باشيم كه مطالبات بانك ها 
را وصول كنيم كه قس��مت اعظمي از اين مطالبات 
در اختيار دولت، دس��تگاه هاي دولتي، شركت هاي 
دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي است كه به نوعي 
كماكان تحت سلطه دولت هستند مي توانيم بگوييم 
كه افزايش سرمايه بانك ها رخ داده است. وي با تاكيد 
بر اينكه با تسعير دارايي هاي ارزي و محاسبه آنها به 
حساب مطالبات بانك ها از دولت كماكان بانك ها را 
چند قدم به عقب برديم، تصريح كرد: بايد راهكارهاي 
تامين مالي پايدار براي بانك ها تدبير ش��ود، در غير 
اين صورت بهبودي در عملكرد آنها رخ نخواهد داد. 
حسيني شاهرودي در پاسخ به اين سوال كه فروش 
اموال   مازاد بانكي چه ضرورتي داشته و چه كمكي به 
افزايش سرمايه بانك ها مي كند؟ گفت: در قانون بانك 
مركزي و همچنين در اصالحيه هاي بعدي آن اين 
موضوع ديده شده و به وضوح مشخص است كه دارايي 
بانك ها بايد چگونه و سرمايه بانك ها از كجا تهيه شود.

وي ادامه داد: بانك ها بايد سرمايه هاي غيرنقد خود 
مانند ساختمان و غيره را تبديل كرده تا به اين ترتيب 
توان مالي خود را افزايش دهند. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، با بيان اينكه متاسفانه فروش اموال مازاد 
بانكي هنوز از سوي بانك ها اجرايي نشده است، گفت: 
اخيرا نيز گزارشي مبني بر حضور بانك ها در حوزه هاي 
اقتصادي و سرمايه گذاري هاي مستقيم منتشر شد، 
از اين رو بايد بدانيم كه اين رويه ها باعث مي شود بانك 
رسالت و مسووليت اصلي خود را كه واسطه اي است 

بين سرمايه گذار و فعال اقتصادي فراموش كند. 

نگراني رييس بانك مركزي 
امريكا از پيامدهاي كرونا

جروم پاول هش��دار داد كه پيامدهاي ويروس كرونا 
بر روي اقتصاد جهاني سايه افكنده است. به گزارش 
بيزينس اينسايدر، تاكنون ويروس كرونا حدود 43 هزار 
نفر را در سراسر جهان مبتال كرده و جان بيش از 1100 
نفر را گرفته اس��ت. با تداوم روند توقف فعاليت هاي 
تجاري در چين در نتيجه شيوع اين ويروس، رييس 
بانك مركزي امريكا نسبت به پيامدهاي اين ويروس 
بر اقتصاد جهاني هشدار داده و گفته است فدرال رزرو 
از نزديك اين وضعيت را كه ممكن است باعث اخالل 
در فعاليت هاي اقتصادي چين و ديگر نقاط جهان شود 
زيرنظر گرفته است. پاول كه ماه گذشته همزمان با آغاز 
روند شيوع اين ويروس گفته بود پيامدهاي سنگيني در 
انتظار اقتصاد جهاني خواهد بود؛ گفته است هنوز براي 
تعيين دقيق خسارت وارد شده بر اقتصاد جهاني زود 
است اما دست كم در كوتاه مدت مي توان مطمئن بود 
كه شاهد كاهش رشد اقتصادي در چين و كشورهاي 
همسايه آن باشيم. پاول كه از زمان جنگ تجاري با 
چين در فوريه 2018 مشغول ثبات بخشي به اقتصاد 
امريكا در عرصه كالن بوده اس��ت اكنون با توجه به 
كاهش رشد اقتصادي امريكا و اخالل در تجارت با چين 
به عنوان بزرگ ترين شريك تجاري اين كشور، تصميم 
دشواري براي كاهش دادن يا حفظ نرخ بهره در سطح 

فعلي پيش روي خود دارد. 



اخبار بورسي 5 بازار سرمايه

شاخص كل بورس تهران 11 هزار و 927 واحد جهش يافت

يك شوك مثبت ديگر به بازار بورس
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
ديروز و در پنجاه و دومين س��الگرد راه اندازي بورس 
ركورد ديگ��ري زد و با افزايش 11 ه��زار و 927 واحد 

همراه شد.
به گزارش »تعادل«، ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در پايان معامالت ديروز با افزايش 11 هزار و 927 

واحد به رقم 459 هزار و 79 واحد رسيد.
همچنين شاخص كل با معيار هم وزن 3 هزار و 603 
واحد افزايش يافته و به رقم 148 هزار و 930 واحد رسيد 
و در پي آن ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران 

به بيش از 1669 تريليون تومان رسيد.
در همين حال علي اناركي، كارش��ناس بازار سرمايه 
با اش��اره به اينكه به دليل نقدينگي خوبي كه در بازار 
س��هام وجود دارد، اصالح قيمت ها و شاخص بورس 
جاي نگراني ندارد، گفت: اين حجم از نقدينگي موجب 
مي ش��ود تا روزهاي مثبت و متعادل اين بازار تا پايان 

امسال و حتي سال آينده ادامه دار باشد.
به گزارش سنا، وضعيت كنوني بازار سرمايه به گونه اي 
اس��ت كه به دليل ورود نقدينگي زياد به اين بازار، اين 
روزها ش��اهد گردش نقدينگي در صنايع و گروه هاي 
مختلف هستيم و همين عامل نيز موجب شده تا رشد و 
رونق معامالت در تمامي گروه ها و نمادهاي معامالتي 
اتفاق بيفتد. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه 
ورود نقدينگي زياد به بازار سهام موجب بزرگ شدن 
اين بازار شده است، افزود: البته اين موضوع به اين معني 
نيست كه س��هامداران بدون توجه به مسائل بنيادي 
شركت ها و توليد و گزارش هاي آنها اقدام به دادوستد 

سهام شركت هاي مختلف كنند.
وي اضاف��ه ك��رد: اين در حالي اس��ت كه هم��واره به 
سهامداران و سرمايه گذاران به ويژه تازه واردان به بازار 
س��هام توصيه مي ش��ود كه عالوه بر توجه به مسائل 
بنيادي ش��ركت ها به ص��ورت غيرمس��تقيم در بازار 
س��هام س��رمايه گذار كنند و از ظرفيت صندوق هاي 

سرمايه گذاري در اين راستا بهره ببرند.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: با توجه به نقدينگي 
خوبي كه در بازار سهام وجود دارد، ديگر شاهد اصالح 
قيمت سهام و ش��اخص بورس به معناي منفي شدن 
اين روند نيستيم، بلكه حجم باالي نقدينگي موجود در 
بازار سرمايه موجب ش��ده تا اصالح اين بازار خود را به  
صورت آهسته شدن روند رو به رشد شاخص و قيمت ها 

نمايان كند.
وي گفت: يكي از آرزوهاي ديرينه فعاالن اقتصادي و 
همچنين سرمايه گذاران بازار سهام، ورود نقدينگي و 
جريان آن به سمت و س��وي بازار سهام و به اصطالح 
بورس مح��ور ش��دن اقتصاد كش��ور بوده اس��ت كه 
خوشبختانه در سال جاري اين اتفاق افتاده؛ بنابراين 
بايد تالش كنيم تا با برنامه ريزي هدفمند و هوشيارانه 
اين نقدينگي در بازار سهام حفظ شود و در مسير درست 

خود قرار گيرد. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: 
ورود نقدينگي به بازار سهام اين روزها موجب شده تا 
حجم و ارزش معامالت اين بازار ركوردهاي خوبي را از 
خود به جاي بگذارد، ضمن اينكه پيش بيني مي شود اين 

حجم و ارزش تا پايان سال نيز افزايش يابد.
وي همچنين با پيش بيني اينكه شاخص بورس تا پايان 
سال جاري احتماال رقم 500 هزار واحد را نيز خواهد 
ديد، اذعان داشت: تاكيد مي شود با توجه به نقدينگي 
خوبي كه در بازار س��هام وج��ود دارد اصالح قيمت ها 
و ش��اخص بورس جاي نگراني ن��دارد و اين حجم از 
نقدينگي موجب مي شود تا روزهاي مثبت و متعادل 
اين بازار تا پايان امسال و حتي سال آينده ادامه دار باشد.

اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: به سهامداران و 
سرمايه گذاران توصيه مي شود عالوه بر رصد خبرها و 
گزارش هاي مختلف، حتما اين خبرها را از منابع معتبر از 
جمله سايت كدال پيگيري كنند و شايعه و گمانه زني ها 

را مالك دادوستد سهام شركت ها قرار ندهند.

  پیشنهاداتی برای توازن واقعی بورس 
و هشدار به شکل گیری حباب تا ۳ ماه دیگر

از س��وي ديگر مديرعام��ل يک کارگ��زاری با اعالم 
پيش��نهاداتی برای ت��وازن واقعی بازار، هش��دار داد 
درصورت ادامه سفته بازی و ورود نقدينگی از طريق 

ناآشنايان به بورس،حباب بازار سه ماه ديگر موجب 
اختالل در اقتصاد خواهد شد. به گزارش بورس پرس، 
فردين آقابزرگی در خصوص شرايط بازار سهام اعالم 
کرد: در هفته های گذشته دو فرضيه برای رشد بازار 
وجود داش��ت. اول اينکه بازار تا 22 بهمن به صورت 
هيجانی مثبت خواهد بود. طبق فرضيه دوم ، ادامه دار 
بودن روند صعودی بازار تا زمان انتخابات است. با اين 
حال هرکدام از اين فرضيه ها که درس��ت باشد غالب 
صاحب نظران بازار س��رمايه اعتقاد دارند در شرايط 
کنونی بايد براساس معيارهای تحليلی، افزايش قيمت 
سهام اتفاق بيفتاد و مانند روزهای گذشته نيست که 
هر سهمی حتی بدون پشتوانه روند صعودی داشته 
باش��د. به عبارت ديگر اگرچه طبق انتظارت تورمی، 
کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی 
چشم انداز به صورتی است که نقدينگی بايد در بازار 
س��رمايه حضور داش��ته باش��د اما ديگر صرف ورود 

نقدينگی نمی تواند دليل افزايش قيمت باشد.
درحال حاضر برخی ش��رکت ها کمتر از ارزش ذاتی 
هس��تند اما گروهی هم باالت��ر از ارزش ذاتی و تنها 
براساس شايعات، تجديد ارزيابی ها و تغييرات هيات 
مديره و ... معامله شده و ارزش آنها افزايش يافته است.

برای برق��راری توازن بازار در روزه��ای باقی مانده تا 
تاپان س��ال، قيمت س��هام کمتر از ارزش ذاتی مثل 

پتروشيمی، پااليشی، کانی ها، فوالدی ها و ... که تاثير 
مهمی در شاخص دارند، رشد کرده و باعث می شود 
با سقوط ارزشی شرکت هايی که بدون پشتوانه رشد 
کرده اند، متعادل شوند اما نکته مهم اين است که با اين 
روند، شاخص نمی تواند ادامه دهد و بايد چاره ای برای 

مقابله با ريزش های  احتمالی گرفته شود.
برای رسيدن بازار به توازن واقعی پيشنهاد می شود 
سهام شناور آزاد )Free Float( شرکت ها با اتکا به 
برقراری تعامل با سهامداران عمده و حقوقی ها درست 
شود. از سوی ديگر الزام و اولويتی برای افزايش سرمايه 
از محل مطالبات و آورده نقدی و از طريق فروش صرف 

سهام در نظر گرفته شود.
تس��ريع در فرآيند پذيرش ش��رکت ه��ا در بورس و 
فرابورس هم می تواند راه ديگری باش��د که به توازن 

بازار و رهايی از اين شرايط کمک کند.
از س��ال 94 ، کل منابع بازار اولي��ه 25 هزار ميليارد 
تومان و از ابتدای س��ال تاکنون هم 25 هزار ميليارد 
تومان است که نش��ان می دهد ارزش بازار تغييری 
نکرده اما حجم معامالت از 85 ميليارد تومان در آن 
سال به 330 هزار ميليارد تومان رسيده که اين عدم 
تناس��ب در نحوه تامين مالی از طريق بازار سرمايه را  
نش��ان می دهد در اين مدت بيشتر توجه به مسايل 
معامالتی و سفته بازی متمرکز شده که مسبب اصلی 

اين موض��وع را می توان ورود نقدينگ��ی از طريق نا 
آشنايان به بورس دانست.

در صورت ادامه اين وضعيت ، سه ماه ديگر حباب بازار 
به قدری بزرگ می شود که برای اقتصاد هم اختالل 
ايجاد می کند. با اين شرايط ، خروج نقدينگی به هر 
دليلی زمينه س��قوط شاخص را فراهم می کند که با 
توجه به شرايط فعلی نه تنها دور از ذهن نيست بلکه 
می توان گفت اگر اصالحی برای بازار وجود داش��ته 

باشد تا پايان سال اتفاق می افتد.
همچنين معامله گران دي��روز در بورس اوراق بهادار 
تهران بيش از 6.9 ميليارد س��هام حق تقدم و اوراق 
بهادار در قالب 725 ه��زار نوبت معامله و به ارزش 3 

هزار و 783 ميليارد تومان داد و ستد كردند.
امروز عمده نمادهاي بورس در افزايش شاخص بورس 
اثرگذار بودند كه از آن جمله نماد گل گهر، مخابرات 
ايران، پتروش��يمي پارس، ملي مس ايران، چادرملو، 

سرمايه گذاري غدير و بانك ملت بوده اند.
نمادهاي پربيننده ش��امل بانك تجارت، بانك ملت، 
ماشين س��ازي اراك، س��ايپا، ايران خ��ودرو، بانك 
صادرات، پااليش نفت اصفهان و پااليش نفت تهران 
بوده اند. ديروز ش��اخص قيمت با معيار وزني ارزشي 
3هزار و 182 واحد رش��د كرده و به 122 هزار و 505 

واحد رسيد.
ش��اخص قيمت با معيار هم وزن 2هزار و 403 واحد 

رشد كرده و به رقم 99 هزار و 326 واحد رسيد.
شاخص آزاد شناور با افزايش 14 هزار و 598 واحد به 

رقم 557 هزار و 734 واحد رسيد.
شاخص بازار اول بورس با افزايش 8 هزار و 805 واحد 

به رقم 330 هزار و 953 واحد رسيد.
ش��اخص بازار دوم بورس با افزاي��ش 23 هزار و 645 

واحد به رقم 945 هزار و 805 واحد رسيد.
در پايان معامالت ديروز در فرابورس ايران نيز شاخص 
كل 155 واحد رشد كرده و به رقم 5 هزار و 815 واحد 
رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از 

342 تريليون تومان رسيد.
از سوي ديگر معامله گران بورس بيش از 2.3 ميليارد 
سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 393 هزار معامله 

و به ارزش 1814 ميليارد تومان داد و ستد كردند.
دي��روز نمادهاي معدني س��نگ آهن گه��ر زمين، 
ذوب آهن اصفهان، پتروش��يمي زاگرس، هلدينگ 
صنايع معدني خاورميانه، فرابورس ايران و پتروشيمي 
مارون همگي در تقويت ش��اخص فرابورس اثر گذار 
بودند و نماد توليد برق دماوند بيشترين اثر كاهشي 

در شاخص فرابورس را داشته است.
نمادهاي پربينده ديروز مربوط به سهامي ذوب آهن 
اصفهان، صنايع كاغذ پارس، سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي، فرابورس ايران، توس��عه و عمران اس��تان 

كرمان، زرين معدن آسيا و بيمه دي بوده اند. 
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۶۷  درصد معامالت در اختیار 
۱۶ درصد كارگزاري ها

در روز هايي كه فوران نقدينگي را در بازار س��رمايه 
شاهد هستيم و درآمد هاي گزافي به جيب كارگزاران 
ريخته مي ش��ود اما؛ برخ��ي كارگزاري ها در خواب 
زمس��تاني فرو رفته اند. به گزارش واحد سنجش و 
راه حل هاي رفتاري در بازار بورس نيوز، بازارسرمايه اين 
روز ها ميزبان نقدينگي فراواني بوده و در حال حاضر 
بسياري از سرمايه گذاران، اين بازار را براي كسب سود، 
مناسب تر از ساير بازار ها دانسته اند. ارزش معامالت در 
ارقام بااليي قرار گرفته و قابل مقايسه با گذشته نيست. 
در حالي كه در ابتداي سال جاري ارزش معامالت بازار 
سهام به زحمت به 3000 ميليارد ريال مي رسيد، اين 
روز ها ارقامي حدود 45.000 ميليارد ريال به نمايش 
در مي آيد. اين حجم از نقدينگي، بار ها اجازه اصالح 
شديد و طوالني مدت شاخص كل را نداد و به كرات 
شاهد ركوردشكني هاي پياپي در بازار سرمايه بوديم 
و بس��ياري از تحليلگران قلم ها را زمين گذاشته و با 

چشماني خيره صعود هاي شاخص را نظاره كردند.
هر بار كه با اندك منفي شدن شاخص، برخي افراد 
به صورت هيجاني دست به ماشه مي شوند و در صف 
فروش مي ايستند، قدرت نقدينگي خود را به رخ اين 
افراد مي كش��د و با رشد مجدد قيمت ها، افسوس را 
در دل برخ��ي مي كارد. در اين مي��ان، كارگزاري ها 
روز هاي خوب خود را سپري مي كنند و نقدينگي و 
حجم معامالت در جريان بازار سرمايه، لبخند بر لبان 
مديران كارگزاري ها نشانده است. با توجه به معامالت 
روزانه 40.000 ميليارد ريالي، شركت هاي كارگزاري 
فعال در بازار سرمايه كه تعداد آنها به 107كارگزاري 
مي رسد، حدود 640 ميليارد ريال در يك روز درآمد 
كسب مي كنند! رقمي قابل توجه كه شايد درآمد چند 

ماه اين شركت ها در دوره هاي قبل بوده باشد.

      رشد قابل توجه یك ساله معامالت بازارسهام
تعداد معامالت بازار سهام در يك ماهه منتهي به دي 
سال 98 بالغ بر 11.3 ميليون دفعه بود كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته رشد جالب توجه 227 
درصدي را به معرض نمايش مي گذارد. بر اس��اس 
آخرين آم��ار و اطالعات موج��ود، 67 درصد از كل 
معامالت بازار سرمايه در اختيار تنها 17 كارگزاري 
است و 90 كارگزاري ديگر فقط 33 درصد معامالت 
را تجربه مي كنند. به عبارت بهتر، 67 درصد معامالت 
از درگاه 16 درصد كارگزاري ها انجام مي گيرد و رسما 
باقي كارگزاري ها در حاشيه قرار دارند و چراغي از آنها 

روشن نمي شود.

   ۱۳كارگزاري در خواب زمستاني
در اي��ن بين، بايد به برخي ش��ركت هاي كارگزاري 
تنديس تمشك طاليي داد چراكه تنها اسمي از آنها 
باقي مانده اس��ت. در ش��رايطي كه اين روز ها فوران 
نقدينگي را شاهد هستيم و به صورت روزانه بر تعداد 
سهامداران افزوده مي شود، تعداد معامالت 13 شركت 

كارگزاري در دي ماه به 10 هزار دفعه هم نرسيد!

كاهش نمادهاي متوقف 
بورسي

آخرين آمار از نماده��اي متوقف بورس حاكي از آن 
است كه 18 نماد در اين ليست قرار گرفته اند، درحالي 

كه پيش از اين تعداد اين نمادها 24 مورد بود.
به گزارش ايسنا، 18 نماد مذكور به داليل مختلفي 
از جمله تعلي��ق نماد معامالتي، برگ��زاري مجمع 
عمومي عادي ساالنه، تغييرات بيش از 50 درصد در 
15 روز متوالي، برگزاري مجمع عمومي فوق العادي 
)درخص��وص اصالح اساس��نامه(، برگزاري مجمع 
عمومي ع��ادي به طور فوق الع��اده )انتخاب اعضا(، 
برگزاري مجمع عمومي فوق العاده )درخصوص تغيير 
سرمايه(، افشاي اطالعات با اهميت گروه الف و افشاي 

اطالعات با اهميت گروه ب متوقف شده اند.
كنتورسازي ايران )آكنتور(، لبنيات پاك )غپاك(، 
كاشي پارس )كپارس( و بانك انصار )وانصار( به دليل 
تعليق نماد معامالتي و سامان گستر اصفهان )ثامان( 
به دليل برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه متوقف 
شده اند. تغييرات بيش از 50 درصد در 15 روز متوالي 
باعث توقف ريخته گري تراكتورسازي ايران )ختراك( 
و برگزاري مجمع عمومي فوق العادي )درخصوص 
اصالح اساسنامه( باعث توقف قطعات اتومبيل ايران 
)ختوقا( ش��ده اند. مهركام پارس )خمهر(، به دليل 
برگ��زاري مجمع عمومي عادي به ط��ور فوق العاده 
)انتخاب اعضا( و گلوك��وزان )غگل(، نوش مازندران 
)غنوش(، معادن بافق )كبافق(، كاش��ي و سراميك 
حافظ )كحافظ( به دلي��ل برگزاري مجمع عمومي 
فوق العاده )درخصوص تغيير سرمايه( متوقف شده اند.

ليزينگ ايرانيان )وايران(، س��رمايه گذاري صنايع 
پتروش��يمي )وپترو( و بانك تج��ارت )وتجارت( به 
ترتيب به دليل افشاي اطالعات با اهميت گروه الف، 
افشاي اطالعات با اهميت گروه ب و افشاي اطالعات 
با اهميت گروه ب )ادامه توق��ف حداكر براي دو روز 

كاري( متوقف شده اند.

بانك پاسارگاد ۲۰۹ ریال 
سود محقق كرد

بانك پاسارگاد با انتشار صورت هاي مالي دوره 9 ماهه 
منتهي به 30 آذر ماه 98 )حسابرسي نشده( به ازاي هر 
سهم 209 ريال سود محقق كرد. به گزارش خبرنگار 
ايِبنا، بر اس��اس شفاف س��ازي صورت گرفته بانك 
پاسارگاد در سامانه كدال، اين بانك اعالم كرد: در دوره 
9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 98 )حسابرسي نشده( به 
ازاي هر سهم 209 ريال سود محقق كرده كه نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل 7 درصد رشد داشته كه 
عمدتا به خاطرافزايش 29درصد جمع درآمدها ست. 
بر اساس گزارش شفاف سازي مالي بانك پاسارگاد، 
اين بانك درعملكرد 9 ماهه براي سال مالي منتهي 
به 29اسفند ماه 98 مبلغ 10.519 ميليارد ريال سود 

خالص محقق كرده است.

شركت ها از كجا سرمایه تامین كنند
يكي از مهم ترين دغدغه هاي شركت ها، ،  چه آنهايي كه 
وارد بورس نشده اند و چه آنهايي كه وارد بورس شده اند، 
تامين مالي سرمايه است. آنها چگونه مي توانند تامين 
سرمايه كنند؟ در همين خصوص، يك كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به لزوم آشنايي مديران شركت ها با انواع 
روش هاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه، گفت: از 
مهم ترين موضوعاتي كه به رونق توليد كمك مي كند، 
تامين مالي از طريق ابزارهاي مالي بازار سرمايه است. 
شركت ها براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه بايد 

استانداردهاي حاكم بر اين بازار را رعايت كنند.
مهدي مومن زاده در گفت وگو با ايسنا، درباره لزوم تامين 
مالي از بازار س��رمايه توضيح داد: تامي��ن مالي از بازار 
سرمايه به طرق مختلفي انجام مي شود، اما شركت ها 
بيشتر از طريق افزايش سرمايه و انتشار اوراق اقدام به 
تامين مالي مي كنند. تامين سرمايه از طريق افزايش 
سرمايه براي شركت هاي بورس��ي و فرابورسي است 
كه در بازار س��رمايه فعاليت مي كنند. اين شركت ها 
مي توانند از طريق افزايش سرمايه منابع جمع آوري و 

براي پيشرفت توليد استفاده كنند.
وي در مورد انتشار اوراق توسط شركت ها، گفت: همه 
شركت ها از جمله شركت هاي سهامي عام و خاص كه 

شرايط دستورالعمل هاي سازمان بورس را داشته باشند 
مي توانند از طريق انتش��ار اوراق اق��دام به جمع آوري 
منابع مالي كنند. اگر به انتشار اوراق عموميت بيشتري 
دهيم مي توانيم بگوييم ك��ه ابزار اصلي تامين مالي از 
اين طريق خواهد بود و شركت ها بيشتر تمايل دارند 
كه با اين روش ها آشنا شوند. افزايش سرمايه با توجه 
به قانون تجارت انجام مي ش��ود كه از سال 1347 تا به 

امروز تفاوت خاصي نداشته است.
 البت��ه موض��وع افزاي��ش س��رمايه مي توان��د 
انعطاف پذيري هايي را داشته باشد و شرايط جديدي 
براي افزايش س��رمايه ش��ركت ها به وجود آورد. اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: در حوزه اوراق بدهي 
به دليل اقداماتي كه در س��ازمان بورس وجود داشته 
ابزارهاي مختلفي در دسترس قرار دارد و جعبه ابزار ما 
براي تامين مالي در حوزه بدهي تقريبا تكميل است اما 
به دليل پيچيدگي هايي كه اين اوراق، مخصوصا اوراق 
رهني، اوراق منفعت و اوراق خريد دين دارد نيازمند اين 
هستيم كه مديران بنگاه ها در سمينارها و كالس هاي 
آموزش��ي با اين ابزارها بيش��تر آشنا ش��وند. امروزه 
تصميم گيري درباره اينكه از چه ابزاري استفاده كنيم 
خود يكي از مزيت هايي اس��ت كه يك مدير مي تواند 

داشته باشد. اين مزيت مدير را توانمند تر مي كند چرا كه 
خيلي از مديران شركت ها با ابزارهاي مالي آشنا نيستند. 
مومن زاده افزود: در مجموع تامين مالي از طريق بدهي 
نسبت به تامين مالي سرمايه اي هزينه باالتري دارد، 
اين را در ادبيات مالي هم مي بينيم، چراكه به عينه هم 
مي توانيم ببينيم سودي كه بابت سهام به سهامداران 
پرداخت مي شود از هزينه مالي كه بابت استقراض به 
تامين كنندگان مالي مي دهيم بيشتر است. البته بخشي 
از هزينه هاي تامين مالي در اختيار شركت ها نيست 
بلكه سياس��ت هاي پولي و مالي آن را تعيين مي كند 
لزوما شركت ها نقش��ي در كاهش هزينه تامين مالي 

پروژه هاي خود ندارند.
وي با تاكيد بر لزوم رعايت استاندارهاي حاكم بر بازار 
سرمايه، گفت: يكي از اتفاق هايي كه در بخش خصوصي 
بايد بيفتد تا بتوانند از ابزارهاي بازار س��رمايه استفاده 
كنند رعايت استانداردهاي حاكم بر بازار سرمايه است. 
شركت هاي تامين سرمايه ها مي توانند در اين زمينه 
كمك كنند. خود ش��ركت ها هم مي توانند با مطالعه 
استانداردها و دستورالعمل هاي سازمان بورس خود را 
به سطحي برسانند كه بتوانند از ابزارهاي تامين مالي 
استفاده كنند. مثال شركت ها مي توانند از حسابرس هاي 

معتمد براي حسابررسي صورت هاي مالي خود بهره 
ببرند. شركت ها بايد ساختار مالي خود را بهينه كنند. 
اگر نياز به افزايش سرمايه دارند اين كار را انجام دهند تا 
به حدي از شرايط اعتباري برسند و بتوانند از ابزارهاي 
بازار سرمايه براي جذب س��رمايه استفاده كنند. اين 
كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه در بازار سرمايه 
ايران اركان مختلفي براي انتشار اوراق وجود دارد، گفت: 
در كنار ابزارسازي، نهادسازي هم از موضوعات بسيار 
مهم است. نهادس��ازي توسط سازمان بورس به حوزه 

تامين مالي كمك زيادي كرده است و تنوع نهادها مثل 
صندوق هاي بازارگرداني مي تواند شرايط تامين مالي 

در بازار سرمايه را تسهيل كند.
مومن زاده با تاكيد بر لزوم آشنايي مديران شركت ها با 
ابزارهاي مالي گفت: هر سال توسط انجمن مالي ايران 
همايشي برگزار مي شود كه امسال اين همايش درباره 
تامين مالي از بازار سرمايه است. بنگاه ها با كمبود منابع 
مالي روبه رو هس��تند و براي رونق توليد بنگاه ها بايد 

موضوعات تامين مالي حل شود.

نگاه

توصيه هاي يك نماينده مجلس براي سرمايه گذاري در بورسورود 4 شركت جديد بازار پايه  به فرابورس
ورود چهار ش��ركت جديد بازار پايه  به معامالت فروش عمده در جدول 

برنامه ريزي فروش بلوكي فرابورس قرار گرفت.
به گزارش ايِبنا، ميز حراج عرضه هاي عمده سهام شركت هاي بازار پايه 
فرابورس تا پايان سال 98 روزهاي پركاري را پيش رو دارد. بر اساس اعالم 
فرابورس ايران، چهار شركت سخت آژند، كارخانه فارسيت دورود، توسعه 
بازرگاني آهن و فوالد ميالد و نيز سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر 
در زمره شركت هايي قرار گرفته اند كه سهام آنها به صورت عمده به فروش 

خواهد رسيد.
در ابتداي اين صف انتظار، ش��ركت س��خت آژند با نماد »ثاژن« قرار 
گرفته كه در تابلوي نارنجي بازار پايه فرابورس درج ش��ده اس��ت. بر 
اساس برنامه ريزي انجام شده 6.37 درصد از سهام غيرمديريتي اين 
ش��ركت به طور عمده و نقد، يكش��نبه 27 بهمن ماه راهي ميز حراج 
خواهد شد. قيمت پايه هر سهم در اين عرضه عمده 7 هزار و 500 ريال 
تعيين شده كه با احتساب 25ميليون و 500 هزار سهم قابل عرضه، 
بايد مبلغي بالغ بر 191 ميليارد ريال را به عنوان قيمت پايه كل در نظر 
گرفت. شركت كارگزاري دليران پارس به عنوان كارگزار عرضه كننده 

معرفي شده است.
در دومين مورد از شركت هاي ذكر شده، قرار است كه 2.48 درصد از 
سهام غيرمديريتي كارخانه فارسيت دورود، چهارشنبه 30 بهمن راهي 
ميز معامله شود. اين شركت با نماد »سفارود« در تابلوي نارنجي بازار 
پايه فرابورس درج شده و در گروه ساير محصوالت كاني غيرفلزي قرار 
دارد. قيمت پايه هر سهم در اين معامله 9 هزار و 222 ريال تعيين شده 

كه با توجه به 3 ميليون سهم قابل عرضه، قيمت پايه كل مبلغي حدود 
28 ميليارد ريال خواهد بود. معامله به صورت عمده و نقد بوده و شركت 

كارگزاري بهمن به عنوان كارگزار عرضه كننده تعيين شده است.
اما سومين معامله عرضه به شركت توسعه بازرگاني آهن و فوالد ميالد 
با نماد »بميال«، مندرج در تابلوي زرد بازار مربوط مي شود. بر اساس 
اطالعيه منتشر شده قرار اس��ت 4.37 درصد از سهام غيرمديريتي 
اين شركت در روز چهارشنبه 30 بهمن به فروش برسد. قيمت پايه 
هر سهم در اين عرضه عمده 9 هزار ريال تعيين شده است و با لحاظ 
كردن 14ميليون سهم قابل عرضه اين شركت، قيمت پايه كل 126 
ميليارد ريال خواهد بود. اين معامله به صورت نقد و عمده بوده و شركت 
كارگزاري مفيد، كارگزار عرضه كننده خواهد بود. در آخرين معامله 
عرضه عمده از ليست ياد شده نيز شركت سرمايه گذاري ساختماني 
اعتماد گستر كه با نماد »ثعتما« در تابلوي زرد بازار پايه فرابورس درج 
شده، راهي ميز فروش خواهد شد. قرار است كه 4.24 درصد از سهام 
مديريتي غيركنترلي اين شركت، روز سه شنبه 13 اسفند به صورت 
نقد و عمده واگذار شود كه با در نظر گرفتن مبلغ 15 هزار و 500 ريال 
به عنوان قيمت پايه و احتساب 3 ميليون سهم قابل عرضه، قيمت پايه 
كل چيزي حدود 47 ميليارد ريال خواهد بود. شركت كارگزاري برهان 

سهند مسووليت كارگزار عرضه كننده را بر عهده دارد.
گفتني اس��ت كه در هر چهار عرضه عمده ذكر ش��ده شرايط پرداخت 
ثمن معامله مطابق با رويه جاري و پاياپاي )t+2( خواهد بود و 10 درصد از 

كل مبلغ به عنوان سپرده حضور در رقابت تعيين شده است.

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس تقويت بازار سرمايه را موضوع مهمي 
دانست و توضيحاتي در خصوص سرمايه گذاري در بورس عنوان كرد.

محمدرضا پور ابراهيمي داوراني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با خانه ملت درباره رشد شاخص بورس، گفت: اگرچه 
روند رو به رشد بازار سرمايه عالمت مثبتي در اقتصاد كشور است اما علت 
اصلي افزايش شاخص سهام در هفته هاي گذشته، تغيير قيمت دارايي هاي 
شركت هاي بورسي اس��ت. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي 
اسالمي افزود: رشد شاخص سهام در بورس متاثر از دو عامل است؛ نخست 
سود شركت ها به معناي عملكرد آنها و دوم دارايي شركت ها. افزايش شاخص 

سهام در شرايط كنوني متاثر از تغيير قيمت دارايي شركت ها ست.

  تغییر نرخ ارز موجب افزایش قیمت دارایي ش�ركت ها 
شده است

وي با بيان اينكه تغيير نرخ ارز موجب افزايش قيمت دارايي شركت ها شده 
است، اظهار كرد: در گذشته دالر حدود 4000 تومان بود اما درحال حاضر 
وارد كانال 13 هزار تومان ش��ده، در اين شرايط ارزش سرمايه گذاري 100 
هزار دالري نسبت به سال هاي گذشته 3 برابر شده است. از آنجا كه قيمت 
دارايي پايه شركت ها به واسطه تغيير نرخ ارز بيشتر شد، قيمت سهام نيز رشد 
يافته است. سودآوري شركت ها نقش كمي در رشد شاخص بورس در شرايط 
كنوني دارد. وي با بيان اينكه سودآوري شركت ها نقش كمي در رشد شاخص 
بورس در شرايط كنوني دارد، ادامه داد: سودآوري شركت ها از اصول مهم در 
نظام اقتصادي است، زيرا رشد شاخص سهام به واسطه افزايش تغيير قيمت 

دارايي ها پس از مدتي متوقف مي شود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در 
تشريح اين مسائل به بيان مثالي پرداخت و گفت: در زماني كه دالر 4000 
تومان بود به طور مثال موبايل 100 دالري 400 هزار تومان مي ش��د اما در 
حال حاضر و ب��ا دالر 12 هزار توماني قيمت آن به يك ميليون و 200هزار 
تومان افزايش يافته اما بايد به اين نكته توجه كرد كه قيمت آن حدود بيش 
از يك ميليون و 200 تومان نمي شود زيرا نرخ ارز در 12 هزار تومان تقريبا 

ثابت شده است.

   افزایش نرخ دارایي شركت ها به سقف خود رسیده است
پورابراهيمي با بيان اينكه افزايش قيمت دارايي شركت ها سقف دارد و به نظر 
مي رسد اين سقف در بورس پر شده است، ادامه داد: سهامداران بايد هنگام 
خريد سهام نسبت به س��ودآوري شركت ها توجه كنند؛ بهتر است مردم 
سودآور بودن شركت ها را مالك خريد سهام قرار دهد زيرا افزايش قيمت 

دارايي شركت ها تكميل شده است.

  مردم سبدي از سهام خریداري كنند
وي با بيان اينكه خريد برخي از سهام شركت ها ريسك دارد و مردم بهتر است 
به سراغ خريد سهام متنوع شركت هاي بزرگ اقتصادي روند، توصيه كرد: مردم 
سبدي از سهام خريداري كنند به گونه اي كه سهام آنها شامل صنايع مختلف 
از جمله صنايع مادر و پايه باشد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: 
سازمان بورس واوراق بهادار گزارشي از عملكرد شركت ها ارايه دهد و درباره 

نحوه خريد سهام در بورس اطالعات مناسبي در اختيار مردم قرار دهد.



تشكلها6اخبار

»تعادل«درگفتوگوباكارشناساناجراييكتفاهمنامهخودروييرابررسيميكند

دو نگاه به توليد خودروهاي برقي
تعادل| مرضيه احقاقي |

چن�دي پي�ش ي�ك ش�ركت خودروس�ازي 
تفاهمنام�ه اي را ب�ا ي�ك گروه صنعت�ي براي 
توليد خ�ودروي برقي امضا كردند. امضاي اين 
تفاهمنام�ه خودرويي بحث هاي زي�ادي را به 
همراه داش�ت. برخي با اش�اره ب�ه چالش هاي 
كنون�ي خودروس�ازان، از جمل�ه »تحري�م و 
زيان هاي انباشته مالي«، تفاهم ياد شده را يك 
اقدام هيجاني ونمايشي عنوان كردند. به باور 
منتقدين اين طرح، ش�ركت هاي داخلي تحت 
تاثير جو هيجان�ي دنيا ب�راي توليد خودروي 
برقي قرار گرفته اند، جوانب اقتصادي و بار مالي 
اين پروژه را مورد توجه قرار نداده اند. از اين رو، 
خيلي نمي ت�وان به نتيجه بخش بودن آن اميد 
بس�ت. در اين ميان، اين پرسش نيز قابل طرح 
است كه با توجه زيان انباشته خودروسازان آيا 
اجراي اين پروژه در اولويت قرار دارد؟ در مقابل 
اما نگاه ديگري وجود دارد كه اجراي اين طرح را 
يك حركت روبه جلو مي دانند و از خودروهاي 
برقي به عن�وان خودروهاي آينده نام مي برند. 
براس�اس گفته هاي آن�ان، مس�ير توليد اين 
خودروها، همچنان بكر است و مي توان به كسب 
نتيج�ه از آن اميدوار بود. چراكه ش�ركت هاي 
توليدكننده خودروي برقي دنيا نيز براي سال 
2025 به بعد سرمايه گذاري مي كنند و اميدوار 
هستند از اين س�ال، تقاضا براي اين خودروها 

افزايش يابد. 
در چنين ش�رايطي، هر ش�ركتي ك�ه بخواهد 
س�همي از اين بازار را از آن خود كن�د؛ بايد از 
هم اكنون وارد صحنه توليد ش�ود و استراتژي 
تولي�د خ�ودرو برق�ي را در دس�تور كار خود 
ق�رار دهد. اي�ن كارشناس�ان توانايي محدود 
خودروس�ازان در توليد خودروهاي با سوخت 
فسيلي را به منزله عدم توانمندي آنان در توليد 
خودروي برق�ي نمي دانند و حت�ي مي گويند 
مي ت�وان عقب ماندگي صنعت خودروس�ازي 

كشور را در اين مسير جبران كرد.

    جزييات يك پروژه خودرويي
توليد خودرو برقي در شرايطي كه توليد خودروهاي 
با سوخت فسيلي با چالش هاي متعددي روبرو است؛ 
سواالت متعددي را در ذهن مخاطبان و كارشناسان 
ايجاد كرده اس��ت. در اين ميان برخي كارشناس��ان 
اعتقاد دارند با وجودي كه اجراي پروژه هاي توسعه اي 
الزمه ماندگاري صنعت است؛ اما تعريف اين پروژه در 
شرايط كنوني و با وجود چالش هايي كه خودروسازان 
به طور مرتب از آن دم مي زنند؛ غير قابل قبول است. تا 
جايي كه بسياري طرح ياد شده را تبليغاتي مي دانند 
و اميدي به نتيجه آن ندارن��د. عالوه بر اين حتي اگر 
امكان تكنولوژيكي ب��راي توليد خودرو برقي، فراهم 
باش��د؛ نبايد به اقتصادي ب��ودن آن خوش بين بود. 

توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه در انتشار 
خبر توليد خودروي برقي با مش��اركت دو ش��ركت 
»س��ايپا و گروه مپنا«، جزيياتي از اي��ن طرح اعالم 
نشد و همين موضوع، زمينه بدگماني هرچه بيشتر 
نس��بت به اين طرح را فراهم كرد. قيمت تمام شده 
اين خ��ودرو، بازاريابي و فروش آن و همچنين تامين 
زيرساخت هاي موردنياز براي استفاده از آن در سطح 
ش��هرها، موضوعات ديگري هستند كه الزم است از 
هم اكنون به آنها فكر كرد و در سياست گذاري ها مورد 

توجه قرار گيرد.
در همين حال برخي ديگر از فعاالن و كارشناسان اين 
صنعت، سياست ياد شده را مثبت ارزيابي مي كنند. 
اين افراد اعتقاد دارند، توانايي محدود خودروسازان 
در توليد خودروهاي با سوخت فسيلي به منزله عدم 
توانمندي آنان در توليد خودروي برقي نيست و حتي 
مي توان عقب ماندگي صنعت خودروسازي كشور را 
در اين مسير جبران كرد. آنها، خودرو برقي را خودروي 
آينده مي نامند و تاكيد دارن��د، ايران نيز بايد از حال 
حاضر، وارد عرصه توليد اين خودروها شد تا از قافله 

اين صنعت عقب نماند. 
حسن كريمي سنجري از كارشناسان صنعت خودرو 
است كه توافقنامه ياد شده براي توليد خودرو برقي 
را در حال��ت كلي مثب��ت ارزيابي مي كن��د. كريمي 
سنجري در گفت وگو با روزنامه »تعادل«، گفت: ما 2 
راه براي توسعه صنعت خودرو كشور، پيش رو داريم. 
مسير نخست توس��عه توليد خودروهاي فسيل سوز 
است. اين مسير با توجه به فاصله بسيار زياد صنعت 
خودروسازي ايران و شركت هاي معتبر دنيا؛ همچنين 
با در نظر گرفتن تحريم ها و رقابت سنگين بين المللي، 
دشوار به نظر مي رسد. مسير دوم ورود به حوزه توليد 
خودروهاي برقي اس��ت. از آنجا كه اين مسير بكر تر 
است و حتي ش��ركت هاي مطرح خودروسازي دنيا 
نيز تاكنون، اقدامات قابل قبولي در اين عرصه انجام 

نداده اند؛ احتمال موفقيت در آن بيشتر است. 
اين كارش��ناس صنعت خودرو تاكي��د كرد: منظور 
از توس��عه يافتگي در توليد خودروه��اي برقي، تنها 
موفقيت در طراحي و توليد نيس��ت؛ بلكه بازاريابي، 
موفقيت در فروش و سوددهي نيز مورد توجه قرار دارد. 
كما اينكه در حال حاضر برخي شركت هاي چيني، در 
توليد خودروهاي برقي از خودروسازان مطرح دنيا، با 
فاصله قابل توجهي، جل��و افتاده اند. بنابراين ورود به 
مسير توليد خودروهاي برقي، به منزله ميانبري براي 
توليد و موفقيت در توليد خودروهاي آينده اس��ت. 
توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه در چنين 
ش��رايطي، حتي ورود به حوزه بازاريابي و فروش اين 
خودروها نيز، آسان تر به نظر مي رسد. چراكه هنوز بازار 

فروش خودروهاي برقي، تقسيم بندي نشده است.
كريمي سنجري افزود: براساس پيش بيني ها از حدود 
5 تا 10 س��ال آتي، تقاضا ب��راي خودروهاي برقي، 
افزايشي خواهد بود. در چنين شرايطي، هر شركتي 
كه بخواهد سهمي از اين بازار از آن خود كند؛ بايد از 

هم اكنون وارد صحنه توليد ش��ود و استراتژي توليد 
خودرو برقي را در دس��تور كار خ��ود قرار دهد. با اين 
وجود حركت درست در اين مسير و كسب موفقيت 
بايد مورد س��وال و كارشناسي قرار گيرد. يعني لزوما 
ورود به عرصه توليد خودرو برقي به منزله موفقيت در 
آن نخواهد بود و نمي توان نظر قطعي درباره نتيجه آن 
داد. بلكه نتيجه نهايي به عملكرد شركت هاي طرف 

قرارداد بستگي دارد. 
گروه مپنا سابقه توليد ديزل هاي برقي را در كارنامه 
خود دارد. البته كه فضاي س��اخت خ��ودرو برقي با 
ژنراتور برقي متفاوت اس��ت اما ش��ايد به واسطه اين 
دانش فني و تلفيق تخصص اين دو ش��ركت بتوان، 
به نتيجه نهايي امي��دوار بود. كريمي در همين حال 
پيش��نهاد داد براي تضمين موفقيت طرح  ياد شده 
مي توان از كمك يك خودروساز چيني كمك گرفت و 
كنسرسيومي سه طرفه تشكيل شود. حضور چيني ها 
به واسطه سابقه فعاليت ش��ان در اين حوزه مي تواند 
كمك كننده باش��د و س��همي از تامين قطعات اين 

خودروها را در اختيار بگيرند. 
اما آنچه در اين بين ضروري به نظر مي رسد، سرعت 
عمل در اين مسير است؛ به عبارتي، تا جايي كه انتظار 
م��ي رود فاصله ميان توليد نمونه ت��ا توليد انبوه را به 
حداقل ممكن كاهش داد. تحقق اين هدف نيازمند 
همراهي يك زنجيره اي از تامين قطعات )قطعه سازان( 
است كه خودروس��ازان را در اين مسير كمك كنند. 
توان قطعه سازي در توليد خودروهاي برقي در كشور 

ما وجود ندارد؛ بنابراين انتظار مي رود از توان كشوري 
چون چين در اين خصوص بهره گرفته شود. در غير 
اين صورت، همچون بسياري از تفاهمنامه هاي روي 
كاغذ، شاهد خودرو نيمه كاره برقي و تنها نمونه هاي 
آزمايشي خواهيم بود كه تنها در نمايشگاه ها، نمايش 
داده ش��وند. بنابراين بايد مجموعه اي از قطعه سازان 
قوي برق��ي را در حوزه توليد خودروهاي برقي ايجاد 

كنيم و از كمك آنها بهره بگيريم.
به گفته سنجري، از آنجايي كه خودرو برقي خودرو 
آين��ده اس��ت، اس��تفاده از اين خودروها در س��طح 
شهرها، نيازمند زيرس��اخت هاي لجستيكي است. 
شركت هاي خودروسازي نيز براي سال 2025 به بعد 
سرمايه گذاري مي كنند و اميدوار هستند از اين سال، 
تقاضا براي اين خودروها افزايش يابد. بنابراين تا ايران 
توان ساخت اين خودروها را به صورت انبوه پيدا كند، 
تقاضا آن نيز ايجاد مي شود. اما در اين ميان همچنان 
تامين زيرساخت هاي تردد خودروهاي برقي در كشور 
جاي ش��بهه دارد. تامين زيرس��اخت براي استفاده 
از خودروهاي برقي )همچون ايس��تگاه ش��ارژ برق، 
انبوه سازي باتري اين خودروها و....( نياز به همت ملي 
دارد و بايد سياست گذاري متناسب با آن اجرايي شود. 
از س��وي ديگر، اميرحسن كاكايي عضو هيات علمي 
دانش��گاه عل��م و صنعت اي��ران ه��م در گفت وگو با 
»تع��ادل«، و درباره توافقنامه س��اخت خودرو برقي 
گفت: به نظر مي رسد شركت هاي داخلي تحت تاثير 
ج��و هيجاني دنيا ب��راي توليد خ��ودروي برقي قرار 

گرفته اند. اين جو در حالي است كه خودروهاي برقي 
تنها س��هم 5 درصدي از مجموع توليد خودرو دنيا را 

در اختيار دارند. 
در چني��ن ش��رايطي باي��د اذعان كرد ك��ه حركت 
خودروسازان ايراني براي توليد خودرو برقي، اقدامي 
هيجاني اس��ت و جوانب اقتصادي آن، در نظر گرفته 
نش��ده است. درچنين ش��رايطي نمي توان به كسب 
نتيجه چني��ن اقدامي، اميدوار بود. اين كارش��ناس 
صنعت خ��ودرو افزود: خودروس��ازان كش��ور طي 
سال هاي گذشته تحقيقاتي با هدف توليد خودروي 
برقي انجام دادند و نمونه هاي نمايشگاهي را طراحي 
كردند؛ اما در توافقنامه مورد بحث، قرار اس��ت توليد 
خودروي برقي به سطح جدي تري برسد و خودرويي 
با تكنولوژي جديد دنيا طراحي و توليد شود كه قابليت 
عرضه به بازار را داش��ته باشد. كاكايي در همين حال 
تاكيد كرد: توليد خودرو برقي به منزله پيشرفت قابل 
مالحظ��ه اي در تكنولوژي صنعتي ايران اس��ت. اما 
واقعيت اين اس��ت كه فرآيند تولي��د خودروي برقي 

اقتصادي نيست. 
بنابراين اين س��وال مطرح مي ش��ود در شرايطي كه 
خودروسازان كش��ور با زيان هاي مالي قابل توجهي 
روبرو هستند؛ آيا اين پروژه واقعا بايد در اولويت قرار 
گيرد؟ او تاكيد كرد: از ش��واهد موجود اينطور به نظر 
مي رسد كه توافقنامه ياد شده تنها جنبه هيجاني دارد 
و سياستمداران بايد پاس��خگو باشند كه در شرايط 

كنوني، شروع اين پروژه چه لزومي داشته است؟

»اليحه مشاركت عمومي- خصوصي« ضعف واگذاري هاي قبل را جبران مي كند
اليحه مش��اركت عمومي- خصوصي كه آبان ماه سال 
گذشته به پيشنهاد س��ازمان برنامه وبودجه، در هيات 
وزيران به تصويب رسيد، دوم بهمن ماه 98 براي انجام 
تشريفات قانوني به مجلس ارسال شد. فعاالن اقتصادي 
بر اين باورند كه اين اليحه بهترين راهكار براي تكميل 
پروژه هاي نيمه تمام است. بنا بر تعريف فعاالن اقتصادي، 
مشاركت عمومي، خصوصي سازوكاري است كه طي آن 
در اصل بخش خصوصي و عمومي براي توليد كاالهاي 
عمومي با يكديگر تعامل مي كنن��د. به گزارش پايگاه 
خبري اتاق ايران، در اليحه تدوين ش��ده براي اين نوع 
مشاركت، منظور از كاالهاي عمومي هر نوع كااليي است 
كه دولت و نهادهاي عمومي مكلف به توليد آنها هستند. 
پيش  از اين، صديف بدري، س��خنگوي كميس��يون 
عمران مجلس گفته بود: »اگ��ر تا پايان مجلس دهم، 
اليحه مش��اركت عمومي-خصوصي تعيين تكليف و 
اجرايي شود، مي توانيم نسبت به رفع مشكل پروژه هاي 

نيمه تمام اميدوار باشيم«.
فعاالن اقتصادي ب��ر اين باورند كه اليحه مش��اركت 
عمومي، خصوص��ي بهتري��ن راهكار ب��راي تكميل 
پروژه هاي نيمه تمام اس��ت؛ در همين زمينه حسين 
سالح ورزي نايب رييس اتاق ايران تأكيد مي كند: »تجربه 

اجراي پروژه هاي عمراني مبتني بر روش پيمانكاري از 
محل بودجه دولت چندان قابل دفاع نيست. قطعا بهبود 
محيط مقرراتي حاكم و اعطاي مشوق هاي الزم، ضمانت 
تحقق اهداف اين اليحه است.« احمد باقر استاد، مشاور 
كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران 
در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران به تشريح اهداف 
تدوين اين اليحه و تأثيرات مثبت آن در صورت تصويب 

در مجلس پرداخته است.
او مي گويد: اليحه مش��اركت عمومي، خصوصي كه با 
مشاركت دولت تهيه و تقديم مجلس شده است، در نظر 
دارد كه فعاليت هاي عمومي- خصوصي را ساماندهي 
و اقدام به ص��دور مجوزهايي كند ك��ه به موجب آنها 
زيرساخت هاي الزم براي مشاركت هرچه بيشتر طرف 
خصوصي ايجاد يا در صورت وجود اين زيرس��اخت در 

زيست بوم مشاركت عمومي، خصوصي، تقويت شود.
مشاور كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق 
ايران مي افزايد: انواع مختلفي از واگذاري ها وجود دارد 
كه به موجب قانون تعريف شده اند؛ مانند واگذاري هايي 
كه در اصل 44 قانون اساس��ي تعريف شده اند كه بايد 
تأكيد كن��م اين نوع واگذاري ها مرب��وط به اين اليحه 
نيس��ت. نوع ديگري از واگذاري ها ه��م وجود دارد كه 

در ادبيات فني و مهندس��ي با عنوان »برون س��پاري« 
شناخته مي شوند كه تقريبا دولت براي تمام اقداماتي 
كه در توليد كاالي عمومي انجام مي دهد، اين اقدامات 
را به  نظام هايي غير از خود واگذار كرده است و عهده دار 
اجراي اين فعاليت ش��ده است. باقر استاد خاطرنشان 
مي كند: در اليحه مشاركت عمومي- خصوصي همانطور 
كه از عنوان آن هم مشخص است، نهاد عمومي در كنار 
نهاد خصوصي قرار مي گيرد و طرف عمومي وظايفي را 
تابه حال داشته به طور كامل در اختيار نهاد خصوصي 

قرار مي دهد.
باقر اس��تاد با انتقاد از نحوه عملكرد دولت در واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام طي س��ال هاي گذشته، تشريح 
كرد: آن طور كه اعالم شده در حال حاضر 86 هزار پروژه 
عمراني و حدود 10 هزار پروژه ديگر در شهرداري ها و... 
وج��ود دارد كه به جهت اينكه بودجه عمراني تكافوي 
اين حجم سنگين از پروژه هاي نيمه تمام را نمي دهد، 
اولين راهكار برون سپاري است كه داراي ايرادات فراواني 
است؛ اول اينكه ساختار اين واگذاري ها سنتي است و در 
قالب مقررات دست وپا گيري صورت مي گيرند كه سعي 
شده در تدوين اليحه مشاركت عمومي، خصوصي اين 

ضعف ها جبران شود.

مشاور كميس��يون احداث و خدمات فني و مهندسي 
در نحوه تعريف بخش خصوصي در اليحه مش��اركت 
عمومي- خصوصي تأكيد مي كند: آنچه در تدوين اين 
اليحه موردتوجه قرار گرفته اس��ت، حضور يكپارچه 
بخش خصوص��ي از ابتدا تا انتهاي پروژه اس��ت. نكته 
مغفول واگذاري هاي گذشته اين بوده بخش خصوصي 
صرفا در مرحله احداث پروژه مشاركت داشته و در زمان 
بهره برداري، غايب بوده اس��ت؛ اما در اليحه مشاركت 
عمومي -  خصوصي تالش شده تا اين ضعف جبران شود 
و حضور بخش خصوصي از »اح��داث تا بهره برداري« 

موردتوجه قرار گيرد.
به گفته باقر اس��تاد، فرض جدي مش��اركت عمومي، 
خصوصي اين نيس��ت كه مالكيت منتقل شود، بلكه 
مالكيت منافع است كه منتقل مي شود. او همچنين بر 
اين باور است كه فضاي مشاركت عمومي- خصوصي 
و برون سپاري پروژه ها به ش��كل فعلي داراي ايراداتي 
اس��ت كه در صورت تصويب اليحه مشاركت عمومي، 

خصوصي مي توانيم شاهد رفع ايرادات موجود باشيم.
او ب��ا تأكيد بر اينكه بخش خصوص��ي با كليات اليحه 
مشاركت عمومي- خصوصي موافق است بيان مي كند: 
اگر مكانيس��م هاي در نظر گرفته ش��ده در اين اليحه 

توسط نمايندگان مجلس تصويب ش��ود مي تواند در 
يك دوره 5 تا 10 س��اله عارضه هايي كه پيش ازاين به 
دليل واگذاري هاي غلط گذشته پيش آمده بود، اصالح 
كند. نقش بخ��ش خصوصي و به طور وي��ژه اتاق هاي 
بازرگاني در صورت تصويب اليحه مشاركت عمومي – 
خصوصي چيست؟ باقر استاد مي گويد: اتاق بازرگاني 
به عن��وان پارلمان بخش خصوص��ي، بايد پايه بخش 
خصوصي در اين اليح��ه را تقويت كند. اگر اتاق بتواند 
سازماندهي سرمايه گذاران و كنشگراني كه قصد احداث 
و بهره برداري پروژه ها رادارند بر عهده گيرد، بار بزرگي 
را از دوش اقتصاد بر خواهد داشت و بارونق پروژه هاي 
نيمه كاره، خدمات مرتبط با كاالهاي عمومي ارزان تر و 

باكيفيت در اختيار مردم قرار مي گيرد.
او، تعريف ك��ردن پروژه اي در قالب اليحه مش��اركت 
عمومي – خصوصي داراي مشوق هايي است كه دولت 
بايد در نظر گيرد؛ از طرفي اين اليحه نيازمند كنشگران 
و كارآفرينان��ي باتجربه هس��تند تا بتوانن��د به عنوان 
سرمايه گذاري باري از دوش دولت بردارند. او در همين 
رابطه تأكيد دارد كه تصويب درس��ت اليحه مشاركت 
عمومي، خصوصي مي تواند شتاب دهنده و سامان دهنده 

واگذاري ها پروژه ها به شكل حرفه اي باشد.

مناطقآزاددرنقش»سكويقاچاق«بهكشور
عضو هيات مديره جامعه صنعت كفش با بيان اينكه 
شناس��ه كاال، ابزار مناس��بي براي مب��ارزه با قاچاق 
كفش محسوب مي شود، گفت: بخش زيادي از كفش 
قاچاق، از طريق مناطق آزاد و به روش هاي گوناگوني 
مث��ل كاالي همراه مس��افر و ته لنجي وارد كش��ور 
مي ش��ود. علي لش��كري، در گفت وگو با خبرگزاري 
تس��نيم، درباره ضرورت اجرايي شدن طرح شناسه 
كاال در صنعت كفش عنوان كرد: طرح شناس��ه دار 
كردن كفش، يك ابزار عالي براي مبارزه با قاچاق اين 
كاال محس��وب مي شود اما بديهي است كه اين طرح 

بايد با مالحظات خاصي اجرايي شود.
وي افزود: در گام اول طرح شناس��ه كاال، ابتدا بايد از 
كفش هاي واردات��ي آغاز كرد و در گام هاي بعدي به 
سراغ محصوالت برند و ساير توليدات داخلي رفت، 
همچنين در اج��راي اين طرح باي��د اولويت  بندي 
قيمتي به عنوان يك مولفه مهم در نظر گرفته شود.

اين فعال صنعت كفش، 2 پيش نياز مهم براي اجراي 
شناسه كاال را برش��مرد و عنوان كرد: اوال؛ ضروري 
است كه كفش هاي گرانقيمت همچون ايمني، چرمي 

و سازماني در اولويت شناسه دار كردن قرار گرفته و 
كفش هاي با ارزش پايين تر مثل چكمه و صندل در 

اولويت بعدي قرار گيرد.
وي ادامه داد: فرهنگسازي الزم و آموزش به اتحاديه 
و اصن��اف مرتب��ط با صنع��ت كفش باي��د از طريق 
رسانه هاي جمعي صورت گيرد تا كليه توليدكنندگان 
و توزيع كنندگان كفش با مزاي��ا و چگونگي اجراي 

طرح شناسه كاال آشنا شوند.
 لشكري با تأكيد بر اينكه توليدكنندگان موظفند در 
فرآيند شناسه كاال حداكثر همكاري را با دستگاه هاي 
ذيربط انجام دهند، هش��دار داد: بايد توجه داش��ت 
اين كار با دستورات آني و رويكرد بخشنامه اي قابل 
اجرايي نيس��ت چراك��ه در حال حاض��ر نزديك به 
12هزار واحد توليدي و بيش از 50 هزار واحد توزيع 
صنعت كفش با طيف متنوع محصوالت در كشور در 

حال فعاليت هستند.
وي با بيان اينكه فروش��گاه هاي كفش قاچاق فروش 
دركشورهاي آلمان و تركيه تعطيل مي شوند، بيان 
كرد: ما در زمينه مبارزه با قاچاق كم كاري كرده ايم 

اما بايد پذيرفت كه يك روزه هم نمي توانيم قاچاق را 
ريشه كن كنيم.

 لش��كري با بيان اينكه فروش��گاه هايي كه در برابر 
شناسه كاال مقاومت مي كنند بايد توسط سازمان امور 
مالياتي مورد تنبيه و برخورد قرار بگيرند، افزود: در 
كنار تنبيه، الزم است واحدهايي كه در دوران جنگ 
اقتص��ادي در عين قانون مداري، ب��ا تمام توان خود 
در خدمت توليد كشور هس��تند، مورد مشوق  هاي 

مالياتي قرار بگيرند.
وي ب��ا بيان اينكه كفش مانند ميلگرد آهن نيس��ت 
كه بتوان به راحتي الزام نصب شناسه كاال بر تمامي 
محصوالت را اجرايي كرد، اظهار داشت: شناسه دار 
شدن صنعت كفش يك فرآيند زمان بر و بلندمدت 
است، از س��وي ديگر فعاالن اين صنعت با مشكالت 
متعددي در زمينه هزينه هاي توليد، مواد اوليه و نرخ 
ارز مواجه هس��تند، بنابراين نبايد با تصميمات غلط 

مشكالت مضاعفي را به آنان تحميل كرد.
وي ذهنيت فعاالن صنعت كفش درباره مناطق آزاد را 
محلي براي توزيع كفش هاي قاچاق به سرزمين اصلي 

دانست و گفت: به اعتقاد بنده، عمده قاچاق كفش به 
كشور، از طريق مناطق آزاد و به روش هاي گوناگون از 
جمله كاالي همراه مسافر و ته لنجي صورت مي گيرد. 
لشكري ادامه داد: آمار و مستنداتي از سوي دبيرخانه 
مناطق آزاد درباره ميزان صادرات كفش مش��اهده 
نكرده ايم و لذا خواستار شفافيت تراز تجاري صنعت 

كفش در اين مناطق هستيم.
اين فعال صنعت كفش با اش��اره ب��ه اينكه عملكرد 
مناط��ق آزاد از اس��تانداردهاي بين الملل��ي فاصله 
دارد، گفت: مناط��ق آزاد در دنيا داراي معافيت هاي 
گمركي و مالياتي هس��تند اما طبق استانداردهاي 
بين الملل��ي، مواد اوليه وارداتي ب��ه اين مناطق بايد 
صرف توليد و ص��ادرات كاالي نهايي از مبدا همان 
مناطق  شود، اين در حالي است كه در كشور ما، مواد 
اوليه ارزان عمدتا از مناطق آزاد به س��رزمين اصلي 
قاچاق مي شوند. لشكري با تاكيد بر اينكه كفش هاي 
ايراني كامال نيازهاي ش��ب عيد را پوشش مي دهد، 
بيان كرد: واردات رسمي كفش در سال 97 نزديك 
به 8 ميليون دالر بوده كه در مقايسه با آمار سال 96، 

78درصد كاهش پيدا كرده اس��ت. وي ادامه داد: بر 
اساس آمار ارايه ش��ده از سوي گمركات كشورهاي 
صادركننده به ايران، ميزان صادرات كفش به كشور 
در س��ال 2017 بيش از 330 ميليون دالر و در سال 
2018 نزديك به180ميليون دالر بوده كه اين ارقام 
حاكي از كاهش 46درصدي واردات كفش به ايران 

در سال گذشته است.
عضو هيات مدي��ره جامعه صنعت كفش اين كاهش 
واردات و قاچ��اق را نتيج��ه »عزم ج��دي مبارزه با 
قاچاق در دس��تگاه هاي ذي رب��ط« و »افزايش نرخ 
ارز« دانست. لشكري با اشاره به اينكه كاهش واردات 
و مبارزه با قاچاق موجب آن ش��د كه صنعت كفش 
گام ه��اي بزرگي در زمينه ش��كوفايي توليد داخلي 
مخصوص��ا در حوزه كفش هاي ورزش��ي ب��ردارد، 
خاطرنشان كرد: بيش از 85 درصد مواد اوليه كفش 

در داخل كشور توليد مي شود.
وي در پايان گفت: خوشبختانه در سال جاري موفق 
به داخلي سازي يك ماده اوليه مهم صنعت كفش به 

نام »پلي اوريتان« شده ايم.
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مقابله با قاچاق لوازم خانگي از 
فروشگاه هاي بزرگ آغاز شد

ايسنا| سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان 
لوازم خانگي مي گويد: اجراي طرح برخورد با كاالهاي 
بدون شناس��ه از هايپرماركت ها و فروش��گاه هاي 
بزرگ آغاز شده است. اوايل دي ماه وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت اعالم كرد: تمامي توليدكنندگان 
و تش��كل هاي صنعتي لوازم خانگي توليد داخل تا 
15 دي م��اه فرصت دارند كه ب��راي 8 گروه كااليي 
خود فرآيند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و براي 
كاالهاي خود شناسه دريافت كنند و بعد از اين تاريخ 
هر كااليي كه در س��طح بازار شناس��ه كاال نداشته 
باش��د كاالي قاچاق تلقي مي شود. اما اين مهلت تا 
15 بهمن ماه تمديد شد و طبق اعالم انجمن صنايع 
لوازم خانگي ط��رح برخورد ب��ا لوازم خانگي بدون 
شناسه از چهارش��نبه، 16 بهمن ماه از سوي ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز آغاز شد. البته محمدرضا 
غزنوي، س��خنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان 
لوازم خانگي، اعالم كرد كه در مرحله اول اجراي اين 
طرح، هايپرماركت ها و فروشگاه هاي بزرگ بررسي 
مي ش��ود. او با بيان اينكه اجراي آيين نامه شناسه و 
رهگيري كاال موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز يك طرح زيرس��اختي است، تصريح كرد: 
بنابراين براي جلوگيري از ايجاد هرگونه تنش، اين 
طرح پله پله اجرا مي شود. سخنگوي انجمن صنفي 
توليدكنندگان لوازم خانگي همچنين اجراي اين 
طرح را نيازمند كار فرهنگي دانست و گفت: اجراي 
طرح برخورد با لوازم خانگي بدون شناس��ه نيازمند 
همكاري توليدكنندگان، بازار و س��اير دستگاه ها 
است. البته اجراي اين طرح شروع شده، اما با احتياط 
و برنامه ريزي خاصي پيش م��ي رود، چراكه مانند 
برخي از كارهاي ديگر امكان اجراي يك شبه آن وجود 
ندارد. غزنوي در پايان در پاسخ به اينكه چه تعداد از 
توليدكنندگان به درج شناسه بر كاالهاي خود اقدام 
كردند، گفت: اجراي اين طرح به نفع توليدكنندگان 
است و تقريبا همه شناسه هاي كاال را درج كردند، اما 
در مواردي ممكن است دسترسي توليدكنندگان به 
اين شناسه ها با مشكالتي مواجه شده باشد كه اين 
مساله استثنا است و براي همه نيست. او درباره تعداد 
كاالي قاچاق جمع شده تاكنون نيز اظهار بي اطالعي 
كرد و گفت كه اطالعات دقيق در اين زمينه در اختيار 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز است. آيين نامه اجرايي 
شناسه هاي كاال و رهگيري كاال موضوع ماده )13( 
قان��ون مبارزه با قاچاق كاال و ارز اواخر ش��هريورماه 
1395 از س��وي اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهوري، براي اجرا ابالغ ش��د. ماده 20 اين 
آيين نامه مسووليت اجراي آن را به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت محول كرده و طبق ماده 12 آن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صنعت، معدن و تجارت( 
موظف است »امكان ثبت شناسه رهگيري و دريافت 
گواهي الكترونيكي را در سامانه جامع تجارت فراهم 
كند و يكتا بودن شناس��ه هاي رهگيري را در سطح 

تمامي كاالهاي مشمول، تضمين كند«.

موانع قانوني ورود بنگاه هاي 
جوان به بورس حذف شود

رييس كميسيون پول و بازار سرمايه اتاق ايران با 
تأكيد بر اهميت آماده ساختن زيرساخت هاي ورود 
واحدهاي كوچك و متوسط به بورس، گفت: اگر 
امروز اين شركت ها چندان رغبتي به بازار سرمايه 
ندارند به اين دليل است كه به محض ورود براي 
ش��فافيت، تمام دفاتر آنها از چند سال قبل مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد؛ درخواست ما توقف اين 
روند است. رييس كميسيون پول و بازار سرمايه 
اتاق ايران در نشستي با نمايندگان سازمان امور 
مالياتي، س��ازمان بورس، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، جامعه حس��ابداران رسمي و سازمان 
حسابرسي از لزوم مهيا ساختن زمينه هاي حضور 
واحدهاي كوچك و متوسط در بورس سخن گفت.

به باور محسن حاجي بابا، رييس كميسيون پول و 
بازار سرمايه اتاق ايران از آنجا كه بانك ها در تأمين 
منابع مالي مورد نياز واحدها دچار مشكل هستند، 
بهترين گزينه ورود اين شركت ها به بازار سرمايه 
است كه متأس��فانه در برابر آن چند مانع جدي 
وج��ود دارد. مهم ترين مانع ع��دم امكان تبديل 
شركت هاي با مسووليت محدود به سهامي عام 
بوده كه با پيگيري هاي كميته ماده 12 اين مانع 
با مصوبه هيات ويران برداش��ته شده است. البته 
هنوز بعد از يك ماه، آيين نام��ه اجرايي آن آماده 
نشده است. او ادامه داد: مانع ديگر، ورود سازمان 
امور مالياتي به دفاتر مربوط به سال هاي گذشته 
واحدهاست. در واقع اين شركت ها از بيم اينكه به 
محض ورود به بورس بايد ماليات هاي مربوط به 10 
سال قبل را تسويه كنند، رغبتي به اين كار ندارند. 
بنابراين خواسته كميسيون پول و بازار سرمايه اتاق 
ايران اصالح اين روند براي ترغيب اين شركت ها 
براي ورود به بورس و شفافيت مالي آنهاست. اين 
عضو هيات نمايندگان حفظ و ايجاد اشتغال را يكي 
از نيازهاي واقعي امروز اقتصاد دانست و تصريح 
كرد: اگر بتوانيم زمينه اي فراهم كنيم تا سازمان 
مالياتي فقط يك سال مالي شركت هاي كوچك و 
متوسطي كه عالقه مند به حضور در بورس هستند 
را بررسي كند، حجم بااليي از اين شركت ها با ورود 
به بورس مي توانند تأمين مالي كرده و طرح هاي 
توس��عه اي خود را اجرا كنند. بدين ترتيب عالوه 
بر حفظ اشتغال زمينه توس��عه آنها را هم فراهم 
كرده ايم. حاجي بابا با توجه به اظهارات نمايندگان 
س��ازمان امور مالياتي در مورد محدوديت هاي 
قانوني موجود پيشنهاد داد: درخواست كميسيون 
پول و بازار سرمايه اتاق ايران ملغي شدن ماده 227 
قانون ماليات هاي مستقيم حداقل براي 5 سال و 
براي شركت هاي كوچك و متوسط است. آن را به 
صورت كتبي براي وزارت اقتصاد ارسال مي كنيم 
تا به كمك اين دستگاه روند تصويب و اجراي آن 

دنبال شود. 
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گزارش »تعادل« درباره مشكالت ناشي از قطع آب و برق در گيالن در پي بارش برف سنگين

ضعف مديريت بحران، گيالني ها را در سرما تنها گذاشت 
گروه انرژي|فرداد احمدي|

طي يكي، دو روز گذش��ته، بارش س��نگين برف در گيالن 
كه اين بار چندان ه��م غافلگيركننده نبود و از هفته پيش 
پيش بيني هاي هواشناسي در اين باره در رسانه ها منتشر شده 
بود، عالوه بر آنكه باعث بسته شدن راه ها و قطعي و اخالل 
در خطوط ارتباطي تلفن ها همراه، برق و آب و گازرساني اين 
استان را هم با مشكالتي مواجه كرد. ديروز برخي از گيالني ها 
شاهد افت فشار گاز خانه هايشان در زمان اوج يخبندان بودند 
كه البته خيلي زود خبر رفع مشكالت گازي استان در رسانه ها 
منعكس شد. اما مشكالت اصلي مردم كه در حوزه آب و برق 
رقم خورده بود همچنان پابرجاي ماند. مصاحبه »تعادل« با 
چند نماينده مجلس از حوزه هاي انتخابيه گيالن نشان داد 
كه در مناطقي مثل لنگرود و رشت، مشكل قطع برق و آب 
همچنان به طور گسترده وجود دارد. الزم به ذكر است كه 
از زمان ايجاد اختالل در ش��بكه برق و آب استان گيالن به 
واسطه بارش سنگين برف، هنوز وزير نيرو يا معاونان او به 
اين استان سفر نكرده اند، در حالي كه منتخبان مردم گيالن 
معتقدند كه وسعت مساله به قدري هست كه لزوم حضور 
آنها در استان براي بسيج بهتر امكانات را توجيه كند. ديروز 
عظيم بلبل آبادي، مديرعامل شركت برق منطقه اي گيالن 
به ايس��نا گفت كه از حدود يك ميلي��ون و چهارصد هزار 
مشترك برق اس��تان گيالن، برق حدود 90 هزار مشترك 
قطع است. او ضمن عذرخواهي از تمامي مشتركيني كه برق 
آنها قطع شده است، بيان كرد كه پست هاي برق الهيجان، 
لنگرود، رودس��ر، چمخاله، املش، رحيم آباد، سياهكل و 
صومعه سراي از ساعت 6 صبح ديروز به علت بارش سنگين 
برف از مدار خارج شدند. اما تبعات ناشي از بارش سنگين برف 
تنها مشكل ديروز گيالني ها نبود و يك زلزله 4.3 ريشتري 
هم به بالياي اين روزهاي اين اس��تان اضافه شد. در همين 
راستا، مهرداد الهوتي، نماينده مجلس شوراي اسالمي از 
حوزه لنگرود، روز گذشته به »تعادل« گفت كه با توجه به 
آنكه ديروز يك زلزله بيش از 4 ريشتري هم در گيالن اتفاق 
افتاد، فضاي رواني حاكم بر گيالن و شهرستان لنگرود كه به 
سبب مساله قطعي آب و برق متشنج و بحراني بود، بحراني تر 
هم ش��د. به گفته الهوتي، تا ساعت 4 بعد از ظهر ديروز كه 
اين مصاحبه انجام شد، تنها 20 درصد از برق شهر لنگرود 
وصل شده است و برق تمام روستا ها به عالوه و همچنين آب 
همه شهرستان همچنان قطع است. الهوتي اضافه كرد كه 
وضعيت شهرستان لنگرود از حيث مسائل مربوط به حوزه 
نيرو مطلوب نيست و او در گفت وگوي تلفني ديروز خود با 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري نيز گوشزد 
كرده است كه برخي از وزرا مثل آقاي اردكانيان، وزير نيرو 
به همراه برخي از معاونان و مسووالن به استان گيالن سفر 
كرده و از نزديك با مساله مقابله كنند تا وضعيت بحراني از 
اين بحراني تر نش��ود. به گفته او در برخي از روستاها ارتفاع 

بارش برف به 2 متر هم رس��يده است. او ديروز به ايسنا هم 
گفته بود كه مديران كل برق استان توانايي رفع اين مشكل 
را ندارند لذا مي طلبد وزير نيرو شخصا در استان حاضر شده 
و نسبت به رفع قطعي برق اقدام كند. الزم به ذكر است كه 
ديروز خبرگزاري ميزان گزارش داد وزير نيرو قرار است امروز 
)پنجشنبه( به گيالن سفر كند تا از نزديك در جريان تالش ها 
براي رفع مش��كالت حوزه برق و آب مردم اين استان قرار 
بگيرد. اين يعني وزير نيرو به رغم گذشت چند روز از بحران، 

با تاخير قابل توجهي عزم سفر به اين استان را كرده است.

   غافلگيري در عين اطالع از بارش سنگين
الهوتي با تاكي��د بر اينكه از دو هفت��ه قبل بارش چنين 
برفي پيش بيني شده بود، تصريح كرد: متاسفانه مجموعه 
مديريت بحران استان در اين خصوص بسيار ضعيف عمل 

كرده و بايد تمهيدات بهتر و بيشتري براي مقابله با اين بارش 
از قبل پيش بيني شده، انديشيده مي شد. نماينده مردم 
لنگرود در مجلس با تاكيد بر اينكه وضعيت استان و شرق 
گيالن اصال مناسب نيس��ت، خاطرنشان كرد: دكل هاي 
آسيب ديده برق هنوز تعمير نشده و اين در حالي است كه 
زندگي مردم به برق وابسته است. او با بيان اينكه راه هاي 
روستايي ۱00 درصد بسته اس��ت، تصريح كرد: راه هاي 
اصلي بازگشايي شده اما راه هاي فرعي كامال مسدود است 
و از مردم روستاها هيچ اطالعي در دست نيست، نمي دانيم 
م��ردم آذوقه و مواد مورد نياز در اختي��ار دارند يا خير؟ به 
گفته نماينده مردم لنگ��رود در مجلس، هنوز 65 درصد 
مشتركان با مشكل قطع برق مواجه هستند. الهوتي اظهار 
كرد كه با وجود تالش بي وقفه مسووالن براي حل مشكالت 
پيش آمده، اما وضعيت همچنان مطلوب نيست. او با ابراز 

نگراني از قطع آب گفت كه متاسفانه آب شرق گيالن كامال 
قطع شده و 30 درصد از مشتركان ساير نقاط استان آب 
وصل است. از سوي ديگر، داداشي، نماينده مجلس شوراي 
اسالمي از حوزه انتخابيه آستارا هم در گفت وگو با »تعادل« 
بيان كرد كه در اين حوزه وضعيت گاز مطلوب اس��ت، اما 
وضعي��ت برق و آب با وجود آنكه نمي ت��وان آن را بحراني 
ناميد، مطلوب نيست. به گفته داداشي، انتظار مي رود كه 
وزير نيرو و مسووالن مربوطه در اين حادثه به گيالن بيايند 
كه البته شايد به دليل شرايط جوي و ناپايدار و بسته بودن 
راه ها تاكنون اين اتفاق نيفتاده است.  محمدصادق حسني، 
نماينده مجلس شوراي اسالمي از رشت نيز روز گذشته به 
»تعادل« گفت كه تماس هاي زيادي از سطح شهر رشت 
گرفته مي شود كه نس��بت به قطعي برق در مجتمع ها و 
خانه ها اطالع رساني و گاليه مي كنند. به گفته او، آماري در 

دست نيست كه چه تعداد خانواده در رشت از نعمت برق 
محروم ش��ده اند، اما برآورد خود او اين است كه تعداد اين 

واحدها باال است.

   اجماع بر سر تقصير راهداري
حسني و منوچهر جمالي، ديگر نماينده مجلس شوراي 
اسالمي از حوزه رودبار به »تعادل« گفتند كه مشكل اصلي 
وضعيت بحراني در گيالن به دليل بي تدبيري در بخش راه 
و شهرسازي است. به گفته آنها كاركنان ادارات برق از اين 
نظر حق دارند كه ادعا مي كنند تأخير در وصل كردن برق 
مشتركان به دليل بسته بودن راه ها و اهمال بخش راهداري 
است. مشاهدات ميداني تمامي نمايندگاني كه براي اين 
گزارش با »تع��ادل« مصاحبه كردند مويد اين امر بود كه 
بسيج امكانات راهداري با وجود اطالع داشتن از بارش ها 
بسيار ضعيف بوده است. با اين حال، حسني، نماينده رشت 
معتقد است كه با وجود نمايان بودن ضعف بخش راهداري 
و آماده نبودن آنها براي اين حادثه، اما انتقاداتي نظير فرسوده 
بودن زيرساخت هاي حوزه برق برخي از مناطق گيالن را نيز 
مي توان متوجه وزارت نيرو دانست. ديروز ميثم جعفرزاده، 
مديركل مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو در 
خصوص آخرين وضعيت شبكه هاي برق و آب در استان 
گيالن گفت كه در ابتداي حادثه ۱9 پس��ت فوق توزيع 
اس��تان گيالن از مدار خارج شد كه اكنون ۱۱ پست فوق 
توزيع برق وارد مدار ش��ده و تنها يك پس��ت انتقال 230 
كيلوولت و هشت پس��ت  فوق توزيع خارج از مدار است. 
وي حدود 30 درصد خاموشي در استان را ناشي از خروج 
فيدرهاي برق دانست و با اشاره به اينكه مجموع فيدرهاي 
استان 380 عدد است، گفت: تعداد فيدرهاي 20 كيلوولت 
خارج از مدار در ابتدا ۱68 فيدر بوده كه اين عدد با تالش هاي 
صورت گرفته در حال حاضر به ۱23 فيدر بدون برق كاهش 
يافته است. به گزارش تسنيم، مديركل مديريت بحران و 
پدافند غيرعامل وزارت نيرو، شهرهاي متأثر از قطع فيدر 
را شامل املش، الهيجان، آس��تانه، سياهكل، كالچاي، 
لنگرود و رحيم آباد دانس��ت و تعداد روستاهاي بي برق را 
280 روستا اعالم كرد.  جعفرزاده در رابطه با حل مشكل 
روستاهاي بدون آب استان نيز گفت: در ابتداي حادثه 55 
روستا دچار قطعي آب شد كه با تالش گروه هاي عملياتي، 
در حال مشكل قطعي آب ۱9 روستاي استان گيالن حل 
شده، ولي كماكان 36 روستاي استان با جمعيتي حدود 
6500 خانوار بدون آب هستند و تالش براي برقراري شبكه 
آبرساني اين روستاها ادامه دارد. به گزارش »تعادل«، به نظر 
مي رسد كه آمارهاي صادر شده از سوي مديركل مديريت 
بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو كمتر و خوشبينانه تر از 
ارزيابي هاي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از حوزه هاي 
انتخابيه مختلف گيالن باشد كه با »تعادل« مصاحبه كردند.

وزارت نفت بدهي به سازندگان داخلي ندارد
وزير نفت با بيان اينكه قرارداد ساخت ۷00 هزار مخزن 
سي ان جي با مخزن سازان امضا شده است و هيچ نگراني 
بابت كمبود مخازن وجود ندارد، گفت: فعال هيچ قصدي 

براي افزايش قيمت سي ان جي نداريم.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، بيژن زنگنه وزير 
نفت ديروز در حاش��يه امضاي تفاهم نامه توليد كك  
اسفنجي و س��وزني در پااليش��گاه هاي بندرعباس و 
پااليشگاه امام خميني )ره( شازند در جمع خبرنگاران 
با اشاره به اينكه اين تفاهم نامه تاريخي بين دو شركت 
وابسته به وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( امضا شد، اظهار كرد: اين تفاهم نامه براي توليد 
كك س��وزني و اسفنجي مورد استفاده صنايع فوالد و 
آلومينيوم انجام شد؛ هم اكنون كشور وابسته به واردات 

اين توليدات است
وي با اشاره به اينكه با اجراي اين طرح بخشي از كيفيت 
خروجي پااليش��گاه ها در توليد نفت ك��وره افزايش 
مي يابد، افزود: خوراك هر دو واحد نفت كوره است كه 
تبديل به محصوالت بس��يار با ارزش تر مي شود. براي 
نمونه نفت كوره 300 يا 400 دالري در كك سوزني به 

يك محصول چند هزار دالري تبديل مي شود.
وزير نفت با بيان اينكه براي اجراي اين طرح حدود يك 
ميليارددالر س��رمايه گذاري خواهد شد كه بخشي از 
آن از طريق پيش خريد محصول از سوي شركت هاي 
آلومينيوم و فوالدي، بخشي خود پااليشگاه ها و بخشي 
ديگر نيز از سوي بانك ها تأمين مي شود، ادامه داد: پيش 

بيني مي شود اين طرح ها حدود سه سال به نتيجه برسد. 
زنگنه با اشاره به اينكه ساخت اين واحدها از نظر رونق 
توليد، خوداتكايي كش��ور و ايجاد ارزش افزوده بسيار 
حايز اهميت اس��ت، تصريح كرد: اين طور نيست كه 
اين واحدها به دليل نياز كشور و به هر قيمتي حتي در 
شرايط غيراقتصادي ساخته شوند بلكه هر دو شركت 
با بررسي هاي انجام شده، اجراي اين طرح را اقتصادي 
ديده اند.  وزير نفت با بيان اينكه توليد كك از سال هاي 
خيلي دور دنبال مي شد، اما به دليل دانش فني يا فرآيند 
توليد انجام نشده بود، گفت: خوشبختانه پژوهشگاه 
صنعت نفت در هر دو مورد به فرآيندهاي توليد قابل اتكا 
دست يافته به طوري كه پااليشگاه اراك و بندرعباس 
و ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي از 
عملكرد اين فرآيندها و اليس��نس هاي به دست آمده 

مطمئن هستند.
وزير نفت با قدرداني از همكاران وزارت نفت، پااليش 
و پخ��ش فرآورده هاي نفت��ي و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و پااليش��گاه هاي بندرعباس و امام خميني 
)ره( بابت انجام اين كار خوب در سال رونق توليد اظهار 
كرد: بايد سعي شود هرچه سريع تر اين تفاهم نامه به 
قرارداد منتج شود و پيمانكاران در اين دو منطقه اراك 

و بندرعباس آغاز به كار كنند.
به گفته وي، با س��اخت واحدهاي صنعتي توليد كك 
در اين دو پااليشگاه ساالنه بيش از 620 هزار تن كك 

اسفنجي و ۷0 هزار تن كك سوزني توليد خواهد شد.

   امضاي قرارداد ۷۰۰ هزار مخزن سي ان جي
زنگنه به تحويل تعدادي خودروي گازسوز شده در 
اصفهان به متقاضيان اش��اره و تصريح كرد: تعداد 
اين خودروها مهم نيس��ت؛ مهم آغاز اين كار است. 
بيش از يك ميليون و 400 هزار خودرو قرار اس��ت 
با هزينه دولت دوگانه س��وز شود كه انجام اين كار 
فرآيند سختي را به دنبال داشت كه همه آن انجام 
شده است و اميدوارم در ادامه به سرعت پيش رود.

وي با بيان اينكه قرارداد س��اخت ۷00 هزار مخزن 
سي ان جي با مخزن س��ازان انجام شده است و هيچ 
نگراني بابت كمبود مخازن وجود ندارد، افزود: اين 
فعاليت مهمي است كه اگر وانت بارها و خودروهاي 
عموم��ي اق��دام كنند ب��دون پرداخ��ت هزينه اي 
خودروي خود را به خودروي گازسوز تبديل خواهند 
كرد و به جاي اينكه بنزين 300 هزار توماني بخرند 
از گاز طبيعي فش��رده )س��ي ان جي( 650 توماني 

استفاده مي كنند.
وزير نفت تاكيد كرد: فعال هيچ قصدي براي افزايش 

قيمت سي ان جي نداريم.

    با موانع توزيع كود اوره برخورد مي كنيم
زنگنه درباره عرضه كود اوره درداخل كشور تصريح 
ك��رد: صراحتا مي گويم كه اگر كس��ي مانع تحويل 
ك��ود اوره به بخش داخلي ش��ود ما به ط��ور حتم با 
آن برخ��ورد خواهيم كرد. وي با اش��اره ب��ه اينكه 

هم اكنون توليد اوره چند برابر نياز كش��ور اس��ت و 
ايران يكي از بزرگ ترين صادركنندگان كود اوره در 
دنياس��ت، گفت: اين كار بدي است كه برخي انجام 
مي دهن��د؛ پيش تر هم گفتم و بازهم تأكيد مي كنم 
كه باي��د بالفاصله مس��ووالن وزارت كش��اورزي و 
توليدكنندگان نشستي داشته باشند و از آنها براي 

تأمين اوره مورد نياز داخل تعهد گرفته شود.
وزير نفت در پاس��خ به ميزان بدهي وزارت نفت به 
پيمانكاران و س��ازندگان صنايع نفت��ي اظهار كرد: 
وزارت نف��ت بدهي به س��ازندگان داخل��ي ندارد و 
ممكن اس��ت پيمانكاران ما بدهي داشته باشند كه 

آن هم زياد نيست.

   ب�ه دنبال اس�تفاده حداكث�ري از ظرفيت 
دانش بنيان ها هستيم

زنگنه درب��اره دغدغه وزير نفت درباره ش��ركت هاي 
اس��تارت آپي گفت: به دنب��ال اين هس��تم كه براي 
توسعه صنعت نفت وحل مشكالت صنعت نفت از اين 
ظرفيت ها حداكثر استفاده را بكنيم. مهم تر از اين دو، 

پيدا كردن هويت و تقويت شدن اين شركت هاست.
وي درباره مهم تري��ن اقدام هاي وزارت نفت در زمينه 
شركت هاي اس��تارت آپي افزود: ايجاد زيست بوم در 
ري، تأسيس صندوق نوآوري و... از مهم ترين اقدام هاي 
وزارت نفت است كه به منظور حمايت از اين شركت ها 

انجام شده است.
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 ميزان گاز تحويلي
به نيروگاه ها افزايش يافت

ايرنا| سخنگوي صنعت برق از افزايش ميزان گاز 
تحويلي به نيروگاه ها در هفته گذشته خبر داد و در 
عين حال بر تداوم رعايت مصرف توسط مردم تاكيد 
كرد. »مصطفي رجبي مشهدي« عنوان كرد: هفته 
گذشته وزارت نيرو ميزان تحويل گاز به نيروگاه ها را 
افزايش داد تا روند توليد برق با مشكل مواجه نشود. 
وي افزود:  گر چه مي��زان گاز تحويلي به نيروگاه ها 
افزايش داشته است اما انتظار مي رود مردم همچنان 
در اين باقيمانده روزهاي سرد سال نسبت به رعايت 
مصرف اقدام كنند تا مش��كلي در تامين برق ايجاد 
نش��ود. داود فرخزاد نيز در اين ب��اره گفت: كاهش 
مصرف گاز در بخش خانگي كمك خواهد كرد توليد 
برق در نيروگاه ها بيشتر از اين سوخت صورت گيرد. 
وي درباره تاثير بارش ها در توليد برق گفت: ميزان 
بارش ه��ا تاكنون خوب بوده اس��ت به خصوص در 
حوضه آبريز خليج فارس زيرا سدهاي بزرگ و اصلي 

توليدكننده برق در اين حوضه آبريز قرار دارند.

نقطه قوت ما در صادرات 
فرآورده هاي نفتي است

ايلنا| يك كارش��ناس انرژي عنوان كرد: عالوه 
بر عراق يكي از كش��ورهايي ك��ه در حوزه نفت، 
بازار ما را مي گيرد روس��يه ب��ا ظرفيت توليد ۱۱ 
ميليون بش��كه در روز است، بخش��ي از بازار ما 
هم دست عربس��تان افتاده اس��ت. سيدمهدي 
حس��يني، درباره س��يگنال هايي كه س��اخت 
پااليش��گاه و پتروپااليشگاه از سوي ايران به بازار 
نفت مي فرستد، اظهار داشت: ما بايد در بازار نفت 
بمانيم. البته ص��ادرات فرآورده هم نقطه قوت ما 
اس��ت و بايد آن را تقويت كنيم، هر قدر صادرات 
بيشتري داش��ته باش��يم وضع بهتري خواهيم 
داشت. اين كارش��ناس انرژي افزود: واقعيت اين 
است كه ما دو مزيت نسبي بزرگ نفت خام و گاز 
را داريم كه بايد بازار آنها را حفظ كنيم. بايد از ابزار 
نفت به جهت ديپلماسي، اثرگذاري در بازار مثل 
همه كشورها براي كسب قدرت در سازمان هاي 
بين المللي اس��تفاده كنيم.  حسيني بيان كرد: 
موض��وع ديگر اينكه ممكن اس��ت تحريم طول 
بكشد، فروش فرآورده به لحاظ تنوع و كشتي هاي 
كوچك راحت تر از نفت خام اس��ت، ما بازارهاي 
متنوعي در كش��ورهاي همسايه داريم، بنابراين 
فروش ف��رآورده راحت تر خواهد ب��ود بنابراين 
ساخت پااليشگاه در اين جهت است، نه اينكه از 

بازار خارج شويم.

 كرونا خريد نفت آسيا
از عربستان را كاهش داد

تس�نيم| ويروس كرون��ا بر ف��روش نفت خام 
عربستان سعودي، بزرگ ترين صادر كننده نفت 
جهان تاثير گذاشته است. حداقل سه پااليشگاه 
نفت در آسيا نفت خام كمتري از عربستان نسبت به 
آنچه براي ماه مارس برنامه ريزي شده بود، دريافت 
مي كنند. ويروس كرونا به تقاضاي نفت آس��يب 
رسانده است. شيوع ويروس كرونا در چين باعث 
كاهش تقاضا و پايين آمدن فعاليت پااليشگاهي 
در كل اين منطقه ش��ده و قيمت نف��ت را پايين 
آورده است. كاهش مقدار سفارش هاي خريد نفت 
نشان مي دهد ويروس كرونا بر فروش نفت خام از 
بزرگ ترين صادر كننده نفت جهان تاثير گذاشته 
است. عربستان سعي مي كند براي متعادل كردن 
بازار، كشورهاي عضو ائتالف اوپك و متحدانش را 
به كاهش بيشتر توليد تشويق كند. با قرنطينه شدن 
شهر ها در چين و لغو شدن پرواز هاي جهاني، فدرال 
رزرو امريكا اعالم كرد شيوع اين ويروس يك خطر 

براي اقتصاد امريكا و جهان است.

پيش بيني كاهش تقاضاي نفت در سال ۲۰۲۰ 
پيش بيني اوپك از كاهش تقاضاي نفت در س��ال 2020 
حكايت دارد. به گزارش ايرنا، سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( روز چهارشنبه با انتشار گزارشي اعالم كرد كه 
شيوع ويروس كرونا، ميزان تقاضاي نفت براي سال 2020 
را كاهش خواهد داد. به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن، 
 اوپك يادآور ش��د كه تقاضاي نفت خام براي سال 2020 
به طور متوسط 29.3 ميليون بشكه نفت در روز خواهد بود 
كه 200 هزار بشكه كمتر از رقم قباًل پيش بيني شده است. 
گزارش اوپك مي تواند مويد كاهش بيشتر عرضه نفت اوپك 

باشد؛ سازماني كه احتمال كاهش بيشتر توليد را براي جبران 
كاهش تقاضا در دست بررسي دارد. بهاي نفت در سال جاري 
ميالدي با كاهش ۱5 درصدي به 55 دالر در هر بشكه رسيده 
است. اوپك در گزارش خود اعالم كرد: تأثير شيوع ويروس 
كرونا بر اقتصاد چين، بر بي ثباتي پيرامون رشد اقتصاد جهاني 
در سال 2020 افزوده است. واضح است كه تحوالت جاري 

در چين مستلزم ارزيابي و نظارت مستمر است.
در گزارش اوپك آمده كه تقاضاي جهاني نفت در سال جاري 
به ميزان 990 هزار بشكه در روز افزايش مي يابد كه 230 

هزار بشكه در روز كمتر از رقم قبال پيش بيني شده است.
پيش بيني اوپك كمتر از كاهش پيش بيني شده سازمان 
اطالعات انرژي دولت امريكاست كه گزارش آن به تازگي 
منتشر شد. با اين حال، برخي تحليلگران مي گويند؛ بازار نفت 
ممكن است با اميد به افول تأثير ويروس كرونا در ماه جاري، 
 رو به بهبودي گذارد. اوپك و »اوپك پالس« شامل روسيه و 
ديگر توليدكنندگان نفتي از اول ژانويه )۱۱ دي ماه( توافق 
كاهش توليد به ميزان ۱.۷ ميليون بشكه در روز را به منظور 

حمايت از بازار به اجرا گذاشته اند.

محمدصادق حسني مهرداد الهوتي منوچهر  جمالي ولي داداشي

عربستان سعودي از توليدكنندگان نفت جهان مي خواهد 
در بحبوحه تاثير ش��يوع ويروس كرون��ا بر تقاضاي نفت، 
با كاهش س��ريع عرضه نفت موافقت كنند.  تأخير در اين 
كار هزينه هنگفتي به دنبال خواهد داش��ت.  رياض سعي 
مي كند توليد كنندگان اوپك و متحدانش به رهبري روسيه 
را متقاعد كند زودتر تصميم گيري كنند.  تقريباً تمام اعضاي 
اوپك ازجمله ونزوئال و ايران از كاهش پيش��نهادي عرضه 
نفت حمايت كرده اند. ولي روسيه هنوز موضع خود را اعالم 
نكرده است. رياض تاثير شيوع ويروس كرونا را بر تقاضاي 

نفت بيشتر از تاثير ويروس س��ارس در سال هاي 2002 و 
2003 مي داند چون نقش چين در اقتصاد جهان در حال 
حاضر بسيار بيش��تر از گذشته است.   قيمت نفت در سال 
جاري ميالدي بيش از ۱۱ دالر در هر بشكه كاهش يافته و 
به 54 دالر رسيده است. اين كاهش قيمت در بحبوحه شيوع 
ويروسي كه تا حاال جان بيش از ۱۱00 نفر را در چين گرفته، 
هشداري براي توليدكنندگان نفت است. يكي از منابع اوپك 
گفت رياض خواستار كاهش سريع عرضه است تا حداقل 
قيمتي براي نفت گذاشته شود. »عربستان مي خواهد سريع 

عمل كرده و قيمت نفت را روي 60 دالر در هر بشكه يا باالتر از 
آن نگه دارد.« عربستان سعودي كه بزرگ ترين توليد كننده 
نفت اوپك است، در گذشته هم كاهش يا افزايش توليد اين 
گروه را براي نگه داشتن قيمت نفت در يك سطح مناسب 
هدايت كرده ولي هميشه عكس العمل آنها به موقع نبوده 
اس��ت. همواره از اوپك به خاطر عدم جلوگيري از افزايش 
بيش از حد قيمت نفت در سال 2008 انتقاد شده است. در 
آن سال ها، قيمت نفت خام برنت به خاطر ترس از كمبود 

عرضه به ۱4۷ دالر در هر بشكه رسيد.

ُ عربستان نگران پاسخ كند اوپك در برابر كاهش قيمت نفت
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ضرورت ورود مجمع عمومي سازمان ملل به تنش هاي بين المللي 

به دنياي بي قانون عادت نكنيم

همكاري منطقه اي، تنها راه صلح در خاورميانه

دكتر محمد مهدي مظاهري|
 استاد دانشگاه و تحليلگر ارشد روابط بين الملل|

در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم، زماني كه دنيا تازه 
طعم زياده خواهي، جنگ و كشتارهاي وسيع انساني 
را چش��يده بود، افكار عمومي جهاني نسبت به مساله 
تخطي از قوانين بين المللي و تجاوز س��رزميني بسيار 
حس��اس بود و واكنش نش��ان مي داد. البته حاكميت 
سيس��تم دو قطبي و ترس امريكا و شوروي از تالفي و 
مقابله به مثل طرف مقابل نيز كمك مي كرد تا هيچ يك 
از دو ابرقدرت و كشورهاي زير مجموعه آنها به فكر تجاوز 
سرزميني يا تخطي از قوانين، پيمان ها و عهدنامه هاي 

بين المللي نباشند. 
 بع��د از فروپاش��ي ش��وروي و حاكمي��ت سيس��تم 
تك قطبي نيز جهان تا سال ها شاهد نتايج و پيامدهاي 
ادعاي مقامات امريكايي براي پياده س��ازي نظم نوين 
جهاني بود. اين كشور هر چند جسور و مغرور به دنبال 
طراحي سيستم سياسي جهان مطابق ميل خود بود، 
اما مي كوش��يد حداقل در ظاهر هم شده اميال خود را 
از طريق جلب حمايت ساير كشورها، تشكيل ائتالف 
بين المللي و تا حدي نيز قطعنامه هاي شوراي امنيت 

پيش ببرد.
در سال هاي اخير اما نوعي نظام جديد بر عرصه روابط 
بين الملل حاكم ش��ده كه مي توان از آن به »سيستم 
قلدرمآبانه بي قطبي« تعبير كرد؛ در اين سيستم جديد 
هر كشوري بر مبناي قدرت و منافع خود سياست ها و 
اصولي را براي خود طراحي مي كند و بي توجه به قوانين و 
حقوق بين الملل درصدد اجراي آنها بر مي آيد. در چنين 
سيس��تمي است كه روس��يه بعد از مداخله در انقالب 
داخلي اوكراين، شبه جزيره كريمه را به خاك خود الحاق 
 مي كند، اياالت متحده امريكا از برجام خارج مي شود و 
بر خالف اين توافق چند جانبه بين المللي و قطعنامه هاي 
ش��وراي امنيت، جمهوري اس��المي اي��ران را تحت 
شديدترين تحريم ها قرار مي دهد، رژيم صهيونيستي 
بي توجه ب��ه همه قوانين بين الملل��ي و قطعنامه هاي 
شوراي امنيت و تنها به پشتوانه اياالت متحده امريكا كل 
بيت المقدس را به عنوان پايتخت خود انتخاب مي كند و 
به شهرك سازي در سرزمين هاي اشغالي ادامه مي دهد، 
كش��ورهاي عرب حوزه خليج فارس با وجود عضويت 
در FATF ب��ه حمايت مالي از گروه هاي تروريس��تي 
مي پردازند تا به گسترش نا امني در كشورهايي بپردازند 
كه همس��و با منافع آنها نيس��تند و تركيه نيز به خاك 
سوريه لشكر كشي مي كند و دولت قانوني و رسمي اين 
كشور را تهديد مي كند كه اگر براي آزاد سازي شهرهاي 
خود از دست تروريست ها تالش كند با پاسخ كوبنده و 

حمله نظامي تركيه مواجه مي شود!

ترور سردار محبوب ايراني در خاك كشور همسايه، ارايه 
طرح يك جانبه و استعماري معامله قرن از سوي امريكا 
و تبرئه ترامپ، رييس جمهور اين كش��ور از استيضاح 
بعد از اينكه سوءاس��تفاده وي از قدرت و تالش او براي 
اس��تفاده از مقامات ديگر كش��ورها جهت تحت تأثير 
قرار دادن انتخابات رياست جمهوري كشورش به نحو 
آشكاري اثبات شده بود، فعال آخرين ميخ ها به تابوت 
اخالق سياسي و حقوق بين الملل بوده هر چند نمي توان 
مطمئن ب��ود در هفته ها و ماه هاي پي��ش رو اتفاقات 

ناگوارتر از اين رخ ندهد!
آنچه در شرايط كنوني مي توان از آن مطمئن بود اين 
است كه جهان در حال فرورفتن در منجالب بي قانوني، 
منفعت طلبي، زياده خواهي و يكجانبه گرايي اس��ت. 

كشورهاي ياغي كه هر يك براي خود ادعاي برتري هاي 
جهاني و منطق��ه اي دارند، با بي توجهي به مصالح عام 
بشري در پي منافع خودخواهانه ملي خود افتاده اند و 
به سرعت به سمت آينده اي مي تازند كه جهان پيش از 
اين دوبار و به فاصله حدوداً 20 سال در قرن بيستم آن 
را تجربه كرد. يك دهه پيش شايد حتي باوركردني نبود 
كه دنيا به چنين جايي تبديل مي شود كه هر كشوري هر 
كاري كه دلش خواست مي كند و بقيه كشورها نيز اگر 
نفعي در مخالفت با آن نداشته باشند، سكوت مي كنند! 
اما حال سكوت سرد و تلخي كه در برابر اين بي قانوني ها 
و تجاوزگري ها انجام مي شود نشانگر آن است كه افكار 
عمومي جهاني در حال عادت كردن و تن دادن به اين 
شرايط است و جهان خطرناكي كه بي قانوني در آن به 

عادت و رسم معمول تبديل ش��ده، بهترين جوالنگاه 
كشورهاي زياده طلب است.

متأسفانه بر خالف سيستم داخلي كشورها كه معموال 
يك قدرت مركزي براي كنترل نابساماني ها دارند، در 
عرصه بين المللي هيچ مرجع خاصي از اين مشروعيت 
و مسووليت برخوردار نيست و شوراي امنيت سازمان 
ملل هم كه براي تأمين صلح و امنيت بين المللي طراحي 
و در رأس سازمان ملل تعبيه ش��ده خود دربرگيرنده 
كشورهاي قانون گريزي همچون امريكا، روسيه و بريتانيا 
است! در چنين شرايطي شايد مجمع عمومي سازمان 
ملل كه مجموعه اي متش��كل از همه كشورهاي عضو 
است و در موارد خاص حق قانون گذاري نيز دارد، بتواند 
تنها مرجع مشروع باش��د. اين مجمع مي تواند درباره 

مسائل مربوط به امنيت و صلح جهاني و مسائل مربوط 
به منشور سازمان ملل به گفت وگو و بحث بپردازد؛ مگر 
اينكه شوراي امنيت مشغول بررسي اين مسائل باشد. 
بنابراين از آنجا كه برخي اعضاي شوراي امنيت در حال 
حاضر خود بخشي از فرايند بي قانوني موجود هستند و 
تمايلي به مخالفت با آن ندارند، مجمع عمومي مي تواند 

به اين بحث ورود كند.
البته اجالس هاي عادي مجمع عمومي سالي يك بار و در 
سومين سه شنبه ماه سپتامبر برگزار مي شود، اما مجمع 
همچنين مي تواند به درخواست شوراي امنيت، اكثريت 
اعضا يا به درخواست يك عضو كه مورد موافقت اكثريت 
اعضا باشد اجالس هاي ويژه تشكيل دهد. بنابراين به 
نظر مي رس��د جمهوري اس��المي ايران كه در شرايط 
كنوني بيشترين آسيب ها و لطمات را از شرايط بي قانوني 
حاكم ديده و امنيت مادي و هنجاري آن به شدت مورد 
تهديد قرار گرفته مي تواند به واسطه كادر ديپلماتيك 
ماهر و توانمند خود در وزارت ام��ور خارجه مذاكره با 
كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي آفريقايي )كه راي 
آنها در مجمع عمومي از ارزش عددي بااليي برخوردار 
اس��ت( و كش��ورهاي اروپايي كه اعتبار آنها به واسطه 
يكجانبه گرايي امريكا تا حد زيادي خدشه دار شده را آغاز 
كرده و با تشريح پيامدها و خطرات شرايط موجود، آنها را 
با برگزاري جلسه اي ويژه در مجمع عمومي سازمان ملل 
و مخالفت قاطعانه با يكجانبه گرايي ها و زياده خواهي هاي 

در حال توسعه كنوني، همراه كند.
در پي بن بست تصميم گيري در ش��وراي امنيت و در 
جريان جنگ كره در سال 1950، هنگامي كه شوروي 
با اس��تفاده م��داوم از حق وتو از اقدام ش��وراي امنيت 
جلوگيري مي كرد، به پيشنهاد امريكا قطعنامه 337 
مجمع عمومي معروف به قطعنامه »اتحاد براي صلح« با 
استناد به مواد 10 و 12 فصل چهارم منشور تصويب شد 
كه به موجب آن راه براي ورود مجمع عمومي و دبيركل 
به مس��اله صلح جهاني باز شد. حال به نظر مي رسد در 
اين برهه تاريخي كه ظاهرا جهان ناچار است امريكاي 
ترامپ را براي چند سال ديگر نيز تحمل كند و شوراي 
امنيت نيز كارايي خود را از دست داده و قطعنامه هايش 
به راحتي زير پا گذاشته مي شود، مجمع عمومي بايد 
بار ديگر به مساله تنش هاي فزاينده بين المللي به ويژه 
رويكرد امريكا به ايران و برجام ورود كرده و با استفاده 
از قطعنامه اتحاد براي صلح، جلوي افزايش تنش ها و 
جنگ هاي قريب الوقوع را بگيرد؛ اقدامي كه تالش هاي 
روز افزون كادر ديپلماتيك وزارت خارجه كشورمان و 
البته حمايت و پشتيباني همه جانبه از وزير امور خارجه 

را مي طلبد.
منبع: مركز بين المللي مطالعات صلح

ولي نصر|  استاد مسائل خاورميانه، دانشگاه جانز هاپكينز|
 مترجم :  طال تسليمي|

دونال��د ترام��پ، رييس جمه��وري اي��االت متح��ده، 
سياس��ت گذاري خاورميانه را به يك مساله مبهم تبديل 
كرده اس��ت. او در زمان ورود به كاخ سفيد به وضوح گفت 
ك��ه هدف كاهش حضور در منطق��ه را دنبال مي كند، اما 
هيچ يك از سياست گذاري هاي او تاكنون ثبات به ارمغان 
نياورده اند و اين مس��اله، خروج از خاورميانه را براي امريكا 
دشوار مي كند. دولت ترامپ به جاي تمركز روي خاورميانه، 
روي جايگزين كردن توافق هسته اي سال 2015 ايران با 
يك توافق جايگزين كه فعاليت هاي منطقه اي اين كشور 
را نيز در بر بگيرد، متمركز شده و اين رويكرد صرفا به ايجاد 
بي ثباتي بيشتر در منطقه انجاميده و منافع اياالت متحده را 

به خطر انداخته است.
ديپلماسي ايراني به نقل از مقاله مشاور رييس جمهوري 
پيشين امريكا در فارن افيرز افزود: ترامپ براي وادار كردن 
ايران به تسليم شدن در برابر خواسته هاي امريكا به كمپين 
»اعمال فش��ار حداكثري« متوسل شده، اما ايران به جاي 
تسليم از تعهدات برجامي خود عقب نشيني، يك هواپيماي 
بدون سرنشين امريكايي را سرنگون و به منافع اياالت متحده 
در عراق حمله كرده است. اياالت متحده هم در يك حمله 
هوايي، سردار سپهبد قاسم سليماني، فرمانده نيروي قدس 
سپاه پاسداران ايران، را ترور كرد و بحراني را رقم زد كه نشان 
مي داد تصورات ترامپ مبني بر موثر، آسان و بي هزينه بودن 
كمپين اعمال فشار حداكثري يك اشتباه محاسباتي بوده 
است. ايران توانايي بازدارندگي و حمله را دارد و سياست هاي 
ترامپ با مخاطره جنگي همراه است كه به نفع اياالت متحده 

تمام نمي شود.
مهار ايران زماني در مركز رويك��رد امريكا براي امنيت در 
خاورميانه بود؛ اما اين هدف امروز نه معقول است و نه دوام 
مي آورد. اين رويكرد با ديگ��ر اولويت هاي اياالت متحده 
همچون رقابت با چين و روس��يه مغايرت دارد و نمي تواند 
به ثبات پايدار در منطقه بينجامد. ب��ه عالوه، تالش براي 
مهار ايران نمي توان��د در داخل اياالت متحده براي ترامپ 
مقبوليت ايجاد كند؛ نارضايتي عمومي از تعهدات بي پايان 
در خاورميانه ب��ود كه ترامپ را به وع��ده پايان مداخالت 
نظامي ترغيب كند. اياالت متحده بايد درباره رويكرد خود 
در خاورميانه تجديد نظر كند. واشنگتن به جاي تالش براي 
مهار تهران بايد روي ايجاد نظم منطقه اي سرمايه گذاري 
كند كه مي تواند با كاهش تنش ها و ايجاد ثبات همراه باشد.

   يك منطقه مشترك
حتي اگ��ر دولت ترامپ موفق به دس��تيابي به يك توافق 
هسته اي جديد با ايران ش��ود، احتمال تاثيرگذاري آن بر 
منطقه بس��يار اندك خواهد بود. ترامپ نهايتا در خواهد 
يافت كه توافق هسته اي هم نوعي توافق كنترل تسليحاتي 
اس��ت و اگرچه يك نگراني بزرگ بين الملل��ي را برطرف 
مي كند، اما نمي تواند مسائل امنيتي گسترده تر خاورميانه 

را برطرف كند.

در خاورميانه امروزي كشورها و متحدان آنها در رقابت هاي 
»مجموع، صفر« گرفتار ش��ده اند. هرچ��ه تالش ها براي 
برتري بيش��تر ش��ود، خطر رقابت تس��ليحاتي از جنگ 
افزارهاي متعارف، موشك ها و گروه هاي شبه نظامي گرفته 
تا ارتش هاي سايبري و سالح هاي پيشرفته تكنولوژيكي 
بيشتر مي شود. يك توافق هسته اي جديد با ايران نمي تواند 
به تنهايي به اين رقابت پايان دهد، اما حذف تهديد فوريتي 
از صحنه و باز كردن درهاي ديپلماس��ي با ايران مي تواند 
امكان كاهش حضور در منطقه را براي اياالت متحده فراهم 
آورد. اين چشم انداز مي تواند نظم منطقه اي پايدار را كه يك 

ضرورت به شمار مي رود، ممكن كند.
سياست اياالت متحده از مدت ها پيش بر اين تصور مبتني 
بود كه براي رسيدگي به سقوط خطرناك منطقه به ورطه 
ناامني بايد با رفتارهاي منطقه اي ايران مقابله كند. ايران 
يك قدرت اصالح طلب اس��ت. در حال حاض��ر خود را در 
نظم منطقه طرد شده مي داند و همه انرژي خود را براي به 
چالش كشيدن اين وضعيت صرف مي كند. اگر جاي خود 
را در اين نظم بيابد، تغيير رويكرد خواهد داد و اين امر تنها 
زماني ممكن مي ش��ود كه ديگر بازيگران فعال در منطقه 
بپذيرند ايران هم مانند اسراييل، عربستان سعودي و تركيه 
منافع مشروعي در تحوالت جهان عرب دارد. باراك اوباما، 
رييس جمهوري پيشين امريكا، زماني به منتقدان عرب 
توافق هسته اي ايران گفت كه تهران و رياض بايد راهي موثر 
براي به اشتراك گذاشتن منطقه بيابند و به نوعي صلح سرد 
برسند. آن زمان رهبران عرب توصيه اوباما را ناديده گرفتند، 

اما اكنون بايد به آن بينديشند.
با اين ح��ال، ايجاد نظم جديد منطقه اي دش��وار خواهد 
بود. بي اعتمادي ش��ديد بين ايران و همسايگان عرب آن 
 فاصله انداخته اس��ت. اما خاورميانه اكنون با فش��ارهايي

 روبه روست كه مي تواند بازيگران آن به سمت جدي گرفتن 
اين چشم انداز س��وق دهد: درباره تعهدات طوالني مدت 
اياالت متحده در منطقه شك و ترديد وجود دارد، تنش ها 
بين ايران و اياالت متحده به بن بست رسيده و تهديدها در 

حال افزايش است.
عربستان سعودي، رقيب اصلي ايران مخالف ورود آن به نظم 
منطقه اي است. رياض از ديرباز بر اين مساله تاكيد داشته 
است كه ايران نمي تواند هيچ منافع مشروعي و در نتيجه 
كاري در خاورميانه عربي داشته باشد. عربستان به تركيه 
هم ديد مش��ابهي دارد. ايران همواره اين طردشدگي را رد 
كرده و اخيرا به نظر مي رسد اختالف نظري در بلوك عربي 
 پيش آمده مبني بر اينكه جهان بيني س��عودي مبتني بر 

پيش فرض هاي نادرست پادشاهي است.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه عربستان 
آن را به يك گروه منطقه اي عليه ايران تبديل كرده، اكنون 
بر سر ديدگاه خود به امنيت منطقه به شدت دچار اختالف 
شده اند. چندين كش��ور خاورميانه به رهبري عربستان از 
سال 2017 قطر را محاصره كرده اند كه يكي از داليل اصلي 
آن روابط نزديكش با ايران بود. در نتيجه، قطر ايران را يك 
وزنه ضروري در مقابله با عربستان و تركيه را وزنه اي براي 

مقابله با هر دوي آن مي داند. كويت و عمان نيز همانند قطر 
درباره نقش گسترده عربستان در منطقه نگران هستند و 
از تعامل با ايران به عنوان پرچمدار عليه هژموني سعودي 
حمايت مي كنند. از اين رو، اياالت متحده در متحد كردن 
شوراي همكاري خليج فارس عليه ايران به مشكل بر خواهد 
خورد چه رسد به اينكه بخواهد اين سازمان را تحت عنوان 
جديد »ناتوي عربي« با عضويت مصر و اردن گسترش دهد. 
اياالت متحده به جاي تقويت يك بلوك عرب بايد تعريفي 
از خاورميانه را بپذيرد كه ايران و تركيه نيز در آن گنجانده 

شده باشند. 

   ميانجي هاي آماده خدمت
براي ايران اختالف ها در جهان عرب يك فرصت به شمار 
مي رود. ايران كه به طور همزمان هم محدوديت تعهدات 
اياالت متحده در خاورميانه را آشكار ساخته و هم توانايي 
خود را براي انجام فعاليت در منطقه به نمايش گذاشته، اخيرا 
يك ابتكارعمل ديپلماتيك براي كاهش تنش ها از طريق 
تدابير امنيتي جمعي ارايه كرده است. ايران پيشنهاد داده كه 
سازمان ملل متحد با استفاده از قطعنامه شوراي امنيت كه در 
آن پايان جنگ ايران و عراق به عنوان يك چارچوب مشخص 
شده، رهبري را بر عهده بگيرد و با همكاري دولت هاي منطقه 
براي دستيابي به يك برنامه قابل قبول براي همه تالش كند.

حسن روحاني، رييس جمهوري ايران، اين رويكرد جديد 
در قبال منطقه را از چند ماه پيش آغاز كرده اس��ت. او در 
ماه سپتامبر طرحي موس��وم به »صلح هرمز« را به عنوان 
اولين قدم در جهت امنيت جمعي در خليج فارس ارايه و به 
رهبران كشورهاي خليج فارس نامه هاي رسمي ارسال كرد 
و از آنها براي حمايت از اين ابتكارعمل دعوت به عمل آورد. 
او همچنين به پادش��اهي هاي عربي حاشيه خليج فارس 
پيمان هاي عدم تجاوز پيشنهاد و به حوثي هاي يمن براي 
آغاز مذاكرات صلح با عربستان سعودي چراغ سبز نشان داد.

والديمير پوتين، رييس جمهوري روسيه، هم ظاهرا به طور 
مش��ابه فرصت را براي ش��كل دادن به معم��اري امنيتي 
خاورميانه مناسب يافته است. پوتين كه به دنبال گسترش 
رد  پاي روس��يه در خاورميانه و پر كردن خأل ديپلماتيك 
ناشي از كاهش حضور اياالت متحده است، پيشنهاد داده 
در مذاكرات منطقه اي با هدف دستيابي به توافق امنيتي 
ميانجي گري كند. ايران از مدتي پيش در مناسبات مشابه 
به رهبري روس��يه در منطقه قفقاز و آسياي ميانه شركت 
داشته است. روسيه به عنوان تنها قدرت خارجي كه با همه 
كشورهاي حوزه خليج فارس روابط دوستانه دارد، مي تواند 
نقش يك ميانجي ديپلماتيك ميان ايران و همسايگان عرب 
آن را ايفا و از اين طريق نقش روس��يه را در منطقه تثبيت 
كند كه اين دقيقا هدفي اس��ت كه پوتين از مدت ها پيش 

دنبال مي كرده.
بازيگران منطقه اي خودشان پيش تر به صورت آزمايشي در 
جهت اعتمادسازي و حل و فصل اختالفات قدم برداشته اند. 
مقامات ارش��د امنيتي امارات و ايران از تابستان گذشته با 
هدف كاهش تنش ها در منطقه مشغول مذاكره بوده اند. 

كويت بين قطر و عربستان سعودي ميانجيگري مي كند 
و عمان مذاكرات بين عربستان و حوثي ها را تسهيل كرده 
است. اگرچه همه اين اقدامات نسبتا ساده و اندك به نظر 
مي رسند، اما در قياس با يك س��ال پيش كه هيچ تالش 
ديپلماتيك منطقه اي براي حل و فصل درگيري ها صورت 
نمي گرفت، از يك پيش��رفت قابل توجه حكايت دارند. تا 
دستيابي به نوعي مناسبات امنيتي منطقه اي در خاورميانه 
هنوز راهي طوالني در پيش است. اما در كوتاه مدت، حتي 
پي��ش از ش��روع مذاكراتي جدي در اي��ن زمينه، منطقه 
مي تواند از گفت وگوها و اعتماد سازي ها، چه رسمي و چه 
غير رسمي، دو جانبه يا چند جانبه، سود زيادي ببرد. بعيد 
است كه كشورهاي خاورميانه درباره يك تهديد مشترك 
به عنوان مبنايي براي امنيت جمعي با يكديگر توافق نظر 
داشته باشند، اما مي توانند بر سر برخي از اصول توافق كنند. 
همانطور كه امير كويت پيشنهاد كرده، اصلي كه كشورها 
مي توانند با آن شروع كنند، عدم تجاوز و عدم دخالت در امور 
داخلي يكديگر است. هر دولتي در منطقه تجاوز و مداخله 
سياسي خارجي را تهديد امنيت ملي مي داند و حتي ايران 
هم بازيگران خارجي را عامل اعتراض هاي اخير در كشور 

دانسته است.
دولت هاي منطقه مي توانند از توافق بر اصول مش��ترك 
شروع كنند و به سمت موضوعات مورد عالقه مشترك مانند 
مديريت بحران هاي محيط زيست، همكاري هاي اقتصادي، 
روابط ميان مردم كشورها و امنيت دريايي و انرژي برسند. 
كشورهاي منطقه مي توانند از معاهدات دو و چند جانبه به 
عنوان ابزاري براي حل و فصل اختالفات استفاده كرده، حد 
و مرز امنيت جمعي را مشخص و موسساتي براي اجراي اين 

ساز و كارهاي جديد ايجاد كنند.

  يك مثال اروپايي
اياالت متحده ممكن است به داليلي به چشم انداز امنيت 
جمعي در خاورميانه مشكوك باشد، اما نبايد سد راه اين جاه 
طلبي شود؛ در مقابل، با توجه به افزايش تنش ها در منطقه 
و كاهش تعهدات اياالت متحده، واشنگتن بايد دولت ها در 
حاشيه خليج فارس را ترغيب كند كه مانند همتايان خود 
در جهان عمل و براي بهبود امنيت منطقه تالش كند. اياالت 
متحده همچنين نبايد انتظار نتيجه خاصي داشته باشد و 

صرفا بايد به مزاياي اين روند توجه كند. بي ش��ك، اياالت 
متحده از پيمان هاي عدم تجاوز و وعده هاي عدم دخالت 
كشورها در امور يكديگر استقبال مي كند؛ اگر ايران به چنين 
پيماني متعهد شود، بار مسووليت امنيتي اياالت متحده در 

منطقه از بين نمي رود اما كم مي شود.
اينكه ايران و همسايگانش به چنين توافقاتي برسند، 
چندان دور از ذهن نيس��ت. ايران و عربس��تان در سال 
1995 ب��ه يك توافق امنيتي دو جانبه دس��ت يافتند 
كه همكاري هاي اقتصادي و امنيت منطقه اي و ديگر 
موضوعات را شامل مي شد. اين توافقنامه به مدت ده سال 
امنيت خليج فارس را بهبود بخشيد. ايران در سال 2015 
توافق هسته اي را با شش قدرت جهاني امضا كرد. بسياري 
در نهاد سياست خارجي اياالت متحده گفتند كه ايران به 
تعهدات خود پايبند نخواهد بود. اما ايران تا سال 2019، 
دو سال پس از آنكه اياالت متحده از توافق خارج شده بود، 

به تعهدات برجامي عمل مي كرد.
اگر كشورهاي حاش��يه خليج فارس بتوانند در مسير 
امنيت جمعي پيشرفت كنند، اياالت متحده مي تواند 
با حمايت از متحدانش و حفظ توازن قدرت در منطقه، 
به ايجاد اعتماد در ميان ش��ركاي خود و پيشروي آنها 
در جهت مناس��بات امنيتي جدي��د كمك كند. يك 
نمونه موفق چنين روندي سازمان امنيت و همكاري 
در اروپاست. اين س��ازمان با ارتباط هاي سطح پايين 
و اقدامات براي اعتماد س��ازي در مي��ان ملل اروپايي 
كه ش��كاف ايدئولوژيكي قابل توجهي داشتند، شكل 
گرفت. اين تالش هاي اندك در مذاكرات دو و چند جانبه 
با گذش��ت زمان به توافق هاي گس��ترده تر انجاميد و 
سرانجام، يك نهاد امنيتي كامال اروپايي شد. خاورميانه 

هم از تالش در روندي مشابه سود مي برد.
ب��اراك اوبام��ا دريافت كه اگ��ر اياالت متحده خواس��تار 
مسووليت پذيري كمتر در خاورميانه باشد، بايد بازيگران 
منطقه را به همكاري و سرمايه گذاري در امنيت مشترك 
ترغيب كند. خرد آن بينش اكنون غيرقابل انكار اس��ت. 
درك نياز به چنين تالش و پشتيباني به نفع سياست گذاران 
خواهد بود چراكه گزينه جايگزين، هرج و مرج بيش��تر و 

جنگ بي پايان است.
منبع: فارن افرز 
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تاثير تنش ايران و امريكا 
بر نظم  جهاني

انديشكده امريكايي »كارنگي« منازعه ميان تهران 
و واش��نگتن در اولين ماه س��ال جدي��د ميالدي را 
»توفان ژانويه« خواند و به تحليل تحوالت و واكنش 
بازيگران مهم منطقه در اي��ن خصوص پرداخت. به 
گزارش ايرنا، تحوالت نخس��تين ماه سال 2020 به 
ويژه براي منطقه خاورميانه حكاي��ت از آن دارد كه 
سياست هاي تنش آفرين اياالت متحده اميدها براي 
صلح را به خاموش��ي كشانده اس��ت. كاخ سفيد در 
همان روزهاي نخست سال در تصميمي جنون آميز 
سردار »قاسم سليماني« را در يك اقدام تروريستي 
در فرودگاه بين المللي بغداد به شهادت رساند.  ترور 
فرمانده سپاه قدس درجه التهاب در منطقه را به نقطه 
جوش رساند و پس از آن جمهوري اسالمي ايران به 
اقدام كاخ سفيد با موشك هايش پاسخ گفت.  تارنماي 
انديشكده »كارنگي« به بررسي تحوالت ميان تهران 
و واش��نگتن در اين دوره خ��اص پرداخته و چنين 
تحليل كرده كه بحران ميان دو كشور در ژانويه 2020 
به منازعه تمام عيار در خاورميانه منتهي نشد اما شرايط 
نشان داد كه روندهاي گوناگوني در حال بازآفريني نظم 
جهاني تازه اي هستند. در بخشي از اين گزارش آمده 
است: در اين دوره روندهايي شكل گرفت كه در خود 
نمودهايي از تشديد ملي گرايي در سياست خارجي و 
دوري گزيدن از جنگ به نفع دوس��تان و متحدان به 
همراه داشت. اين امور محركي قوي براي محدودسازي 
ظرفيت ها جهت استفاده از نيروي نظامي و تشديد 
تنش ها بود ضمن اينكه اهميت ارتباط ميان دشمنان 
و ارجحيت مالحظات سياس��ت داخلي بر دورنماي 
بلندمدت ژئوپليتيكي را به نمايش گذاشت. اگر اين 
روندها ادامه يابد س��اختار دوقطبي مورد انتظار در 
سيستم جهاني بر پايه بلوك بندي هاي دوره جنگ 
سرد، شكل نمي گيرد؛ ساختاري كه در چارچوب آن 
قدرت هاي بزرگ پي در پي براي دستيابي به امتياز 
يا برتري بر رقيب تالش مي كردند. اكنون مركزيت 
تحوالت در خاورميانه است و اين باعث شده تا همه 
امور در منطقه حتي چشم انداز قدرت در آن هم تحت 
تأثير قرار بگيرد. طبق تحليل اين اتاق فكر امريكايي، 
هر يك از كشورهاي خاورميانه با احتياط با افزايش 
تنش ميان ايران و امريكا برخ��ورد مي كنند. در اين 
فضا، اسراييل ايران را دشمن مرگ آور خود مي بيند 
و اياالت متحده را پشتيبان خود مي داند. عربستان 
سعودي و ديگر پادشاهي هاي خاورميانه هم پشت 
امريكا جمع شده اند اما به واشنگتن اصرار نمي كنند تا 
حمالت سختي را عليه ايران به راه اندازد. عراق خود را 
در يك موقعيت خاص اما خطرناك مي بيند كه مقصد 
حمالت هر دو طرف ايران و امريكا قرار مي گيرد. تركيه 
كه مشتاق براي تبديل شدن به يك قدرت منطقه اي 
بالمنازع است، موضع كاماًل مستقلي را در پيش گرفت 
و ماهيت پيچيده روابط خود ب��ا اياالت متحده را به 
نمايش گذاشت، هرچند در ظاهر به عنوان يك عضو 
ناتو شناخته مي شود. ناتو هم با وجود حمالت موشكي 
ايران عليه پايگاه هاي امريكايي، از كنار صحنه به تماشا 
ايستاد. اين حمالت نتوانست ماده 5 پيمان آتالنتيك 
ش��مالي كه حمله به يك عضو را حمله به همه اعضا 
مي داند، فعال كند. در حالي كه بريتانيا و اس��تراليا با 
درگيري هاي خود مشغولند، تعدادي از شركا در ناتو 
به س��رعت اعالم كردند كه نيروهاي خود را از عراق 
خارج مي كنند. در جبهه ديپلماتيك نيز مهم ترين 
متحدان اروپايي اياالت متحده، يعني انگلستان، آلمان 
و فرانسه يك بار ديگر ناتواني خود براي نقش آفريني 
به مانند يك ميانجي مستقل ميان ايران و امريكا را به 
نمايش گذاشتند. اين در حالي است كه كشورهاي فوق 
از مدت ها قبل در آرزوي به سرانجام رساندن چنين 
وظيفه اي بودن��د. در واقع لندن، برلين و پاريس تنها 
توانستند نگراني خود نسبت به پيامدهاي منازعه ايران 
و امريكا را اعالم كنند. به نظر مي رسد اين هم تالشي 
بود براي نجات توافق هسته اي ايران كه اساساً با خروج 

دونالد ترامپ از آن در سال 201۸ باطل و بي اثر شد.
در ش��رق آس��يا، ژاپن در قبال بحران ميان تهران و 
واشنگتن، تصميم خود را براي اعزام يك كشتي جنگي 
به خليج فارس اعالم كرد. البته اين اقدامي است كه 
مي تواند به عنوان گام كوچك ديگري از سوي توكيو 
براي تبديل ش��دن به يك قدرت عادي تفسير شود 
يعني قدرتي كه قادر به استفاده از نيروي نظامي است. 
هندوستان كه صدها هزار نفر از شهروندان خود را در 
خليج فارس براي كار فرستاده نيز با اين معضل روبرو 
شد كه كداميك از دو طرف را انتخاب كند؛ همسايه 
مهم و پرنف��وذ يعني ايران يا اياالت متحده را كه يك 
شريك دور اما بس��يار مهم براي دهلي نو است؟ اين 
كشور در شرايط ترديد باقي ماند. وضعيت ميان ايران 
و امريكا در ماه ژانويه در حالتي به پايان رسيد كه هر دو 
طرف به مثابه دوئل به مصاف هم رفته بودند. در اين 
منازعه، نه تنها ش��ركا و متحدان امريكا قدمي پيش 
نگذاشتند و خود را از تش��ديد تنش كنار كشيدند، 
بلكه رقبا و دشمنان واشنگتن نيز همين مسير را در 
پيش گرفتند. بر اساس تحليل كارنگي، چين به عنوان 
مهم ترين رقيب اياالت متحده، اقدام مهمي را انجام 
نداد و از هر دو طرف خواست تا خوددار باشند و از سطح 
تنش كم كنند. روسيه هم با وجود حضور عميق تر در 
امور سياسي و نظامي خاورميانه، رفتار محتاطانه اي را 
اتخاذ كرد. مسكو و پكن از اين فرصت براي ايجاد يك 
جبهه متحد عليه امريكا استفاده نكردند و حتي روسيه 
نشان داد هيچ تمايلي براي ايجاد عرصه تازه تنش با 
واشنگتن ندارد. بيانيه هايي كه از سوي وزارتخانه هاي 
امور خارجه و دفاع روسيه منتشر شد ضمن محكوم 
ك��ردن اياالت متحده ب��ه خاطر اقدام عليه س��ردار 
سليماني، بيش از همه به روش اين كشور در ترور يك 
مقام رسمي بلندپايه دولت خارجي در كشوري ثالث، 

انتقاد داشت و نه خط مشي هاي اياالت متحده.
اين در حالي اس��ت همان زمان ك��ه جهان بر تقابل 
نظامي در خليج فارس تمركز كرده بود، مسكو اقدامي 
ديپلماتيك را در شرق مديترانه در دستور كار خود قرار 
داد و تالش كرد تا برنامه هاي موفقيت آميز كرملين در 
سوريه را در ليبي نيز به اجرا در آورد تا هم به صلح و هم 

نفوذ خود در اين كشور كمك كند.

   در اين برهه تاريخي كه ظاهرا جهان ناچار است امريكاي ترامپ را براي چند سال ديگر نيز تحمل كند و شوراي امنيت نيز كارايي خود را از دست 
داده و قطعنامه هايش به راحتي زير پا گذاشته مي شود، مجمع عمومي بايد بار ديگر به مساله تنش هاي فزاينده بين المللي به ويژه رويكرد امريكا به 
ايران و برجام ورود كرده و با استفاده از قطعنامه اتحاد براي صلح، جلوي افزايش تنشها و جنگ هاي قريب الوقوع را بگيرد؛ اقدامي كه تالش هاي روز 

افزون كادر ديپلماتيك وزارت خارجه كشورمان و البته حمايت و پشتيباني همه جانبه از وزير امور خارجه را مي طلبد
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سينما بايد رويكرد معطوف به واقعيت داشته باشد

روايت واقعيت در سينما

تاثير سفر بر جلوگيري از تعصب و كوته فكري 

باش�گاه انديش�ه| دكت�ر احمدرضا معتم�دي در 
كارنامه هن�ري اش س�اخت فيلم هاي�ي همچون 
سوءتفاهم، راه رفتن روي سيم، آلزايمر، قاعده بازي، 
ديوانه اي از قفس پريد، زشت وزيبا و هبوط را دارد و 
فارغ التحصيل رشته اقتصاد از دانشگاه تهران و داراي 
دكتراي رشته فلسفه است و عالوه بر ساخت فيلم، 
حول مباحث تئوريك هنر و فلسفه زيبايي شناسي 
هم مطالبي را در قالب كتاب و مقاله نگاش�ته است.
مصاحبه با او درباره »روايت واقعيت در سينما« را در 

ادامه مي خوانيد. 
 

  انديشمندان نظريه پردازي مانند كراكوئر بر اصل 
بنيادين تاكيد مي كنند كه فيلم هاي سينمايي تا آن 
اندازه حقيقي اند كه قادر باشند در برابر ديدگان ما، 
در واقعيت رخنه كنند. نظر شما در اين باره چيست؟

فيلم، رسانه اي متعلق به جهان مرئي، واقعيت فيزيكي و عالم 
پديداري است. به عبارت صريح تر، فيلم متعّلِق واقعيت مادي 
است. كراكوئر، تراژدي را معطوف به زيبا شناسي صوري و 
سينما را متعلق به زيباشناسي مادي قلمداد مي كند. اگر 
فيلم يك رسانه عكاسي گونه است، بايد سمت و سويي در 
پهنه واقعيت خارجي جست وجو كند، جهاني نامتناهي و 
بي حد و مرز كه شباهت ناچيزي با جهان متناهي و منظم 
تراژدي دارد. برخالف جهان محدود تراژدي كه سرنوشت و 
تقدير، بخت و اقبال را مغلوب مي كند و تعامالت انساني، وجه 
موكد آن است، دنياي فيلم جرياني است از حوادِث اتفاقي، 
كه انسان ها و اش��ياء هر دو را در برمي گيرد و هيچ وجهي از 
تراژدي بر آن متصور نيس��ت. اين تراژدي تنها يك تجربه 
ذهني است. كراكوئر معتقد است كه فيلم، رسانه اي است 
معطوف به جهان خارجي و واقعيت عيني و نه يك جريان 
ذهني. اين الزام ماهيت عكاسي گونه فيلم است كه ريشه 
در پيوند با طبيعت آزاد و بي حد و مرز واقعيت بيروني دارد. 
دوربين با نمايش حركِت برگ، به خود تحقق مي بخشد، 
بنابراين حقيقت سينما در ضبط و آشكار سازي واقعيت است 
و نه تصرف و دگرگوني آن. از اين رو سينما، از نحوه تعامل با 
ماده خام سينمايي اش، يعني واقعيت، جوهر متباين سينما 
را با هنرهاي سنتي و پيشين آشكار مي كند. نتيجه آنكه، اواًل 
فيلم متعّلِق ذاتي واقعيت است نه هنر، ثانياً اگر تعلق خاطري 
به هنر، در فيلم اظهار شود، قطعاً هنر فيلم، ماهيتي از جنس 

هنرهاي سنتي نيست.
  پس مي توان گفت فيلمس�ازي جز اثبات واقعيت 
مادي و به عبارت دقيق تر ثبت واقعيت فيزيكي راهي 

در پيش رو ندارد؟
فيلمسازي، ابزار به دام انداختن واقعيت گذرا و طبيعت سيال 
است. اين عنصر بيناديِن زيبايي شناسانه فيلم است كه ارزش 
هنري آن را نيز تعيين مي كند. يكي از واقعيات سيال و گذرا، 
اتفاقات تصادفي است؛ در اين زمينه كافي است عقايد بازن 
را به ياد آوريم؛ تمام چيزهايي كه به صورتي غيرمنتظره خود 
را به ما نشان مي دهند و عالقه ما را به نحوي جلب مي كنند. 
برخوردهاي اتفاقي، همپوش��اني  هاي غريب و تطابق  هاي 
شگفت انگيز. فيلم بايد از طريق نامتناهي نماياندِن جهان 
بيروني، بر ما تأثير بگذارد. عدم نمايش تماميت واقعيت و 
چيزي كه نمي توان به واس��طه ادراك ما احاطه شود، اصل 
بنياديِن زيبايي شناس��ي واقعيت است. قاب تصويري كه 
تنها مي تواند قطعه اي از واقعيت را نشانه رود، پيش از آنكه 
محتويات قاب اش را نمايان سازد، به چيزي بيرون از خود 
اشاره مي كند. خامي طبيعت و واقعيتي كه فيلم بازنمايي 
مي كند، از نوعي ابهام و چند اليه گي برخوردار است كه گاه 
معاني چندگانه و حتي هنگامي، خطوط مرزي عدم تعين 
در آن موج مي زند. نش��ان دادن وجهي از طبيعت با تمامي 
رموز، اسرار و نفوذناپذيري اش، بازنمايي ابهام يا معمايي كه 

در ذات طبيعت است.
  آيا شما معتقديد ذات سينما، عكاسي است؟

لومير، نخستين مخترع دوربين، بساط خود را كنار ايستگاه 
راه آهن په��ن كرد و از رف��ت و آمد م��ردم تصوير گرفت. 
تصاويري كه امروزه پس از صد س��ال مورد تفسير هنري و 
حتي جامعه شناختي قرار گرفته است. ملي يس نيز بالفاصله 
دوربين را به اس��توديوي صحنه پردازي شده برد و فيلمي 
درباره سفر به ماه ساخت. يك اثر انتزاعي و تخيلي كه نمونه 
اعالي تفكر شكل گرايي است. آيا اين دو رفتار كاماًل طبيعي و 
از پيش طراحي نشده و در عين حال ماندگار در تاريخ سينما، 
خود به خودي، حادث شده اند؟ مفهوم بنيادين، پايه و ذاتي 
سينما، همان ويژگي عكاسي فيلم است. اين امر چنان بديهي 
است كه س��ر جان هرشل حتي قبل از ظهور عكاسي آني، 
نه تنها ويژگي هاي اساسي دوربين فيلمبرداري را پيش بيني 
كرد، بلكه كاركردي را كه پيش از آن هرگز تصور آن نمي رفت 
نيز تعيين نمود. بنابراين عنص��ر ذاتي فيلم، همان عنصر 
عكاسي آن است، از اين رو مفهوم بنيادين و پايه اي آن چيزي 
جز ضبط و آشكار س��ازي واقعيت، نخواهد بود. بسياري از 
خصوصيات تكنيكي فيلم نيز از عكاسي برخاسته است: كلوز 
آپ، نوردهي مجدد، تصوير با فوكوس نرم و… . تدوين، تنها 
تكنيكي است كه مقّوِم فصل ذاتي سينما از عكاسي است؛ چرا 

كه تدوين، بازتاب عنصر حركت و استمرار زماني فيلم است 
كه فصل مميِز عكس از سينما است، جالب اينكه كراكوئر 
نيز اين تكنيك را خاص سينما قلمداد مي كند و استفاده 
آن در عكاسي را صرفًا يك بازي گرافيستي قلمداد مي كند. 
اگر معيار بنيادين زيبا شناسي فيلم را اصل قرار دهيم، آثار 
برجسته سينمايي، چه آثار مستند و چه داستاني در جايگاه 
حقيقي خود درك مي شوند. اما كاربرد واژه هنر ذيل اصل 
زيبا شناسي فيلم نه تنها فيلم هاي مستقل سينمايي را در 
جايگاه اصيل خويش مي نشاند، بلكه مي تواند، اقتباس  هاي 
ادبي و س��اير برگرفت ها از ديگر شاخه هاي هنر را با رعايت 
فرهنگ معيار در سينما تقبل نمايد. آثار اصيل سينمايي 
مانند »نانوك شمال«، نه تنها اصل بنيادين زيبا شناختي و 
معطوف به واقعيت فيزيكي را نشانه رفته اند، بلكه از تخيل 
برجسته فيلمساز و مكاشفه و جست وجوگري و گزينش گري 

و در طبيعت نيز در حد كمال بهره جسته اند.
  چرا هنري مثل س�ينما جهت ثبت واقعيات بايد 

رويكرد عكاسانه اي از محيط داشته باشد؟
باالژ در نظريه فيلم خود، از معجزه دوربين در مرئي ساختن 
انسان سخن مي گويد. دوربين، روح انسان را آشكار ساخته 
است. شور و احساساتي كه در عميق ترين طبقات روح جاي 
گرفته اند، از طريق نماي نزديك، افشاء شده است. ايما و اشاره 
و حركت بدن و حالت چهره، اندك لرزش خطي از چين هاي 
صورت، بيانگر ظريف ترين احواالِت روح آدمي است. انسان، 
از طريق عدس��ي دوربين، دوباره مرئي شده است. اما بازن 
معتقد است سينما، رسانه انسان نيست، بلكه رسانه جهان 
است و انس��ان نيز از آن جهت كه جزئي از جهان است، در 
جهان ظهوري فيلم مشاركت دارد. سينما نيز چنان علم، 
پديده هاي مادي را درهم مي شكند و به قطعات خرد و ريز 
تبديل مي كند و ما را نسبت به انرژي  هاي عظيم و شگرف 
انباشته در ابعاد كوچك حساس مي كنند. كوچك هايي كه به 
واسطه قوه اكتشافي سينما، براي ما قابل دريافت مي شوند و 
در برابر ديدگان ما خودنمايي مي كند، جزئي از واقعيت جهان 
پيرامون ما هستند كه به واسطه نماي نزديك بر ما آشكار 
شده اند، چرا ما بايستي به جاي تماشا و غرق شدن در عظمتي 
كه در ابعاد كوچك خود نهفته اند، به واسطه تركيب بندي 
آنها ب��ا اجزايي ديگر به كاش��ت و القاي مفاهيمي ذهني، 
بيروني و تحميلي در آنها مبادرت كنيم و از معناي بلندي كه 
در ذات طبيعت خود نهفته اند و در پرده برداري و انكشاف 
خود )به واسطه نماي نزديك( بازگو مي كنند، چشم پوشي 
كنيم؟ كراكوئر، نحوه ارايه اشياء بزرگ در سينما را با توجه 
به محدوديت قاب تصوير، به مثابه نگاه جست وجو گر و آزاد 
يك گردشگر در فضاي ناشناخته مي داند. او اجازه مي دهد، تا 
چشمانش به هر سو بنگرد و بتواند از طريق دريافت جزييات 
مختلف از مناظِر اطراف، به تصويري كامل، از ابعاد واقعي 

آن دست يابد.
  از كاركرد  ه�اي افش�اگرانه فيل�م، نماي�ش امور 

گذراست؛ درست است؟
بله؛ چيزهايي كه معمواًل يا ديده نمي شوند يا به طور كامل 
لحاظ نمي ش��وند. ما يك قطعه ابر را در آس��مان مشاهده 
مي كنيم و ممكن است دقايقي يا ساعتي بعد دوباره همان 
قطعه را در شكلي ديگر در نقطه اي دورتر مشاهده كنيم. 
اينها امور گذرا و موقتي هستند كه تنها حسي از ناپايداري 
را در ما بر مي انگيزند. تثبيت و آشكار سازي امور سطحي، 
گذرا، موقتي و اتفاقي در سينماي مستند، پيش از اين مورد 
تأكيد مانستربرگ اولين نظريه پرداز شكل گرا نيز قرار گرفته 
بود، آنچه در نظريه واقع گ��راي كراكوئر اهميت ويژه پيدا 

مي كند، طرح آن در حوزه سينماي داستاني و دراماتيك 
اس��ت كه مي تواند به نوعي سبك پردازي در سينما تحت 
عنوان امپرسيونيسم بينجامد. سينما در مدت زمان كوتاه 
پيدايش خود به مراتب فراتر از آنچه قرن ها نقاشي آموخته 
اس��ت، توانسته چيزي را كه به دش��واري، خود را واقعي و 
معتبر مي نماياند؛ يعني »امور آشكار و پنهان، اتفاقي، گذرا 
و عبوري« را بر ما پديدار س��ازد. بخش ديگري از كاركرد 
آشكار سازي دوربين به نقاط كور ذهن باز مي گردد. معيارها و 
سنن فرهنگي، عادات و پيش داوري هايي كه در فرآيند امحاء 
و ناپديد شدن پديدار  ها فعاليت مي كنند و مانع از التفات 
دقيق يا حتي انعطاف طبيعي ذهن به امور و اشياء مي شوند. 
ما از بسياري اشياء صرفاً به خاطر نوعي امتناع ذهني يا رواني 
روي مي گردانيم. مانند نگريستن به درون سطل هاي زباله 
يا ظروف باقيمانده غذا. يكي از نقاط كور ذهن ما امور آشنا 
هستند. بسياري از چيزها يا حتي افرادي كه طي شبانه روز 
با آنها برخورد مي كنيم، شايد خيلي صميمي و شايد خيلي 
بي تفاوت، از كنارشان عبور مي كنيم. سينما با نمايش آنها، 
آش��نا را به بيگانه تبديل مي كند و ما را وادار مي كند، تا آن 
را دوباره بنگريم. فيلم ها با نشان دادن امر آشنا آنچه بارها 

ديده ايم و بدون تأمل از جنب آن گذشته ايم و آن را بديهي 
و جزئي از خود )يا زندگي عادي خود( پنداشته ايم، براي ما 
نا آشنا و بيگانه مي كند. اين بار تماشاگر پديده اي كاماًل مغاير و 
متفاوت با آنچه تاكنون ديده است مي بيند، چيزي كه هست، 
اما مورد غفلت است. وضعيتي كه كاماًل مشهود و ديدني 
است، اما همواره مورد چشم پوشي قرار گرفته است. امكان 
بالقوه دوربين آن است كه آشنا را ديگر بار در برابر ديدگان ما 
قرار مي دهد. دوربين دوباره جهان را براي ما مرئي مي كند. 
هايدگر نيز مثالي درباره اشياء مي زند، چكشي كه انگار جزئي 
از وجود نجار، ش��ده است و اصاًل حتي در حين انجام كار با 
آن، بدان فكر نمي كند، اما حادثه اي چون جدا ش��دن سر 
فلزي چكش از دسته چوبي اش، ممكن است، او را نسبت به 
اين شيء متوجه نمايد و اين التفات ويژه آن را به يك شيء 

پيش دستي تبديل كند.
  شناسايي شباهت ها و تفاوت هاي فيلم و عكاسي 

چه ضرورتي دارد؟

سينما وقتي سينما اس��ت كه رويكرد معطوف به واقعيت 
داشته باشد، ويژگي مهم و مشترك سينما و عكاسي، عنصِر 
تصادفي بودن واقعيت است. اتفاقي بودن خود تقويت كننده 
عدم تصنع و غيرس��اختگي بودِن واقعيت اس��ت. تصاوير 
فيزيكي داراي معاني و مضامين رواني خاص هستند. چهره 
يك انسان، حاوي جهاني از تجربيات دروني است. نماي يك 
خانه قديمي، باقيمانده اتفاقاتي است كه در آن رخ داده است. 
اش��ياء طبيعي، درجات متفاوتي از عدم تعين را در برابر ما 
نمودار مي كنند و همين ابهام ذاتي طبيعت و جهان پيراموني 
ماس��ت كه ما را به خود جذب مي سازد، به سير و سياحت 
مي كشاند و دعوت به كشف و ش��هود مي كند. اين عطف 
ذهني ماست كه ممكن است به هر نمود از واقعيت فيزيكي، 
معناي خاصي بخشد يا مفهوم متعيني از آن دريافت نمايد.

  تاكيد بر رويكرد عكاس�انه، تخيل را در سينما از 
بين نمي برد؟

سينما، جام جهان نما است و در عين حال بر انگيزاننده خيال. 
اما روياي مخاطب، ماحصل »جهان« نمايي تصوير سينمايي 
است و نه خيال پردازي آن. كراكوئر در اثبات واقع گرايي ذاتي 
س��ينما و ادعاي خيال انگيزي فيلم در مخاطب، بر مبناي 
برشي از واقعيت به برخي داليل فلسفي – جامعه شناختي 
و زيبا شناختي نيز تمسك مي جويد و گزاره هايي با ذكر نام 
يا بدون نام از فيلس��وفاني چون وايتهد و نيچه، برگسون و 
هايدگر شاهد مي آورد. گرايش به جانب سينما ممكن است، 
گريزي به سوي متن زندگي -طبيعتاً به واسطه واقع گرايي 
فيلم- از طريق سينما در جست وجوي سنت ها، ارزش ها و 
هنجارهاي تجزيه شده در مناسبات جامعه مدرن صورت 
پذي��رد. همين طور فرصتي كه هنر و زيبايي شناس��ي در 
تعارض با سلطه علم و تفكر منطقي براي انسان پديد مي آورد 
گونه اي از واقعيت )خلق شده به واسطه بازنمايي سينمايي( 
است كه از سنجش و اندازه گيري مي گريزد. سوررئاليسم 
با رئاليسم، تاكيد بر اهميت فزاينده واقعيت دروني، نسبت 
به واقعيت بيروني است. در سوررئاليسم، محتوا به ساحت 
خيال پرتاب مي ش��ود و تخيل واقعي تر، غني تر و نافع تر از 
جهان حواس، كارآمدي پيدا مي كند. سكانس  هاي رويايي، 
حركت به عمق ضمير ناخودآگاه، احساِس از خود بيگانگي، 
انفعال و نوميدي بش��ر معاصر، ترس و هوس در اليه هاي 
عميق رواني و باالخره آميزه اي از فرويديسم و ماركسيسم، 
را مي توان در آثار سوررئاليست ها به تماشا نشست. برتون، 
نظريه پرداِز سوررئاليسم از فرآيند واقعي تفكر سخن گفت، 
كه در فش��ردگي محض، اهميت بازتاب جهان دروني در 
اثر سوررئاليس��تي را به رغم تقليد محض از جهان بيروني، 
محاكات مي كند. اساسا فيلم ها را به دو نوع داستاني و غير 
داستاني تقسيم مي نمايند و فيلم غيرداستاني را مشتمل 
بر فيلم هاي تجربي و همه انواع فيلم حقيقت، اعم از خبري، 
مستند و هنري شناسايي مي كنند. عده اي مي خواستند 
رسانه سينما، فقط سينما باشد و فقط از طريق امكانات خاص 
خودش سخن بگويد. مطابق با اين ديدگاه سينماي محض 
متشكل از تصاوير مرتب شده طبق ريتم و فاقد هر نوع طرح 
داستاني تلقي مي شود. در سينماي محض، فيلم ها داستان 
تعريف نمي كنند، بلكه بر بنياد نما به جاي سكانس استوار 
شده اند. س��ينماي محض كم و بيش ايده آل است، چون 
زيبايي شناسي ادبيات را تكذيب مي كند و در جست وجوي 

حل مساله از طريق پي افكني طرح اثر هنري نيست.
     وظيف�ه مخاطب فيلم، در قبال طرح س�ينمايي، 
كشف داس�تان از درون زندگي اس�ت؛ با اين حرف 

موافقيد؟

دوربين همزمان در كار مكاشفه و فيلمبرداري است. فيلم هاي 
مس��تند، به دليل برخورداري از مضاميني كه مشتمل بر 
رويداد ها و تاثيرات محيطي اس��ت، ب��ه نحوي خود يافته، 
ماجرايي عيني و واقع��ي را در متن جريان طبيعي زندگي 
آشكار مي كنند. بنابراين كراكوئر از طرحي سخن مي گويد 
كه نتيجه كنش و واكنش اجزاء طبيعت يا واقعيت با يكديگر 
است كه نتيجه كنش و واكنش ابژه و سوژه، يعني واقعيت با 
ذهنيت است. كراكوئر بدين ترتيب به گونه اي واضح و متمايز 
هم تكليف سينما را با ساير شاخه هاي سنتي هنر چون تئاتر 
و درام روشن مي كند و هم تكليف خود را با مقوله اقتباس از 
ادبيات نمايشي: نمايشنامه، رمان، داستان كوتاه… . از همه 
اينها مهم تر اينكه، بدين واسطه سينما را يك رسانه واقع گرا 
اثبات مي كند كه داستانش را از دل طبيعت و بر خاسته از 
متن واقعيت چون امواج نقش بس��ته بر سطح آب دريافت 
نموده و هر امر پيشيني و ماتقدم بر واقعيت محض، شامل 
ساختارهاي ذهني نويسنده كه واقعيت عيني را در قالب  هاي 
پيش ساخته تعين بخشد، چيزي متعلق به ادبيات نمايشي 
و هنرهاي سنتي قلمداد مي كند. يك ماجرا وقتي كيفيت 
اصيل سينمايي مي يابد، كه داراي خأل و نفوذ پذيري است. 
اگر اين شكاف ها پر شود و مسير نفوذ به جريان زندگي كه از 
آن نشأت مي گيرد، بسته شود، به يك توطئه خالص تئاتري 
بدل مي شود. نمونه بارز يك داستان از پيش طراحي شده 
را از فيلم س��تيزه جويان؛ ساخته استنلي كريمر است؛ دو 
زنداني سفيد پوست و سياه پوست در ايالت  هاي جنوبي از 
زندان مي گريزند. اين دو در عين كينه هاي كهنه نژادي به 
يكديگر زنجير ش��ده اند و هرچه تالش مي كنند از شر هم 
خالص ش��وند، در نهايت ناكام مانده و دستگير مي شوند. 
اين توطئ��ه اي از پيش طراحي ش��ده در جهت القاي يك 
گزاره اخالقي است و طرح واقعه به غايت تفهيم يك تغيير 
دروني و نتيجه محتوم نظم بندي و مفهوم سازي به واسطه 
زنجيره اي از صحنه هاي از پيش ساخته پيش بافته است. 
ايدئولوژي كه از واقعيت بازنمايي شده بر نمي خيزد، بلكه 
از پيش در قلب طرح داستاني، به قالب سينمايي گنجانده 
و تحميل شده اس��ت. كراكوئر در نقطه مقابل از فيلم هاي 
برجسته فالهرتي، ياد مي كند، كه به رغم ژانر مستند، نوعي 
رواي��ت ذاتي در متن واقعيت، همدالنه آن را ياري مي دهد 
و عماًل هيچ س��كانِس فاقد ساختاري در فيلم هاي او سراغ 
نمي توان گرفت. داستان از زندگي طبيعي خود مردم و مواد 
خام طبيعت )اسكيمو ها، س��اكنان فالت و…( استخراج 
مي شود و در پي الگو هاي معنايي يا توطئه تمام عيار پيش 
نمي رود. كراكوئر، از قول فالهرتي، از آن به مثابه غريزه يك 
حس رومانتيك كه واقعيت گريزان را به خود جذب مي كند، 
نام مي برد. آيا آثار درخشان فالهرتي، با داستان هاي برآمده 
از متن واقعيِت مستند، ناشي از فعل و انفعال دروني واقعيت 
است يا ناشي از تعامل سازنده ذهِن كاوشگر، چشم تيزبين 
و درون حساس فيلمساز با متن واقعيت پيش رو؟ آيا كاشت 
مطلق دوربين در قطب شمال، فارق از احساسات و بصيرت 
شخصي فالهرتي، مي توانس��ت، شاهكاري چون »نانوك 
شمال« را بيافريند؟ آن بقاياي حيرت انگيِز دست نخورده 
انسان در قطب شمال را چرا چشم هاي ديگر مستند سازان، 
مشاهده نكرد و چرا چش��م بي طرف و بي نظر دوربين آنان 
ثبت و آشكار نكرد؟ عدس��ي دوربين فالهرتي چه تفاوت 
جوهري و ماهوي با عدسي  هاي ساير فيلمسازان داشت؟ آيا 
نانوك شمال محصول نظاره گري حساس، ديدگاني كشاف، 
احساساتي عميق، غريزه اي كاوشگر... در پس دوربين بي نظير 
و بي طرف، در مقام مكاشفه اي شگفت آور و حيرت انگيز نبود؟
    در سينما كدام يك اولويت دارند؛ يك بازگشايي از 

چشم يا يك چشم بندي؟!
رسالت سينما گشودن چشم روي واقعيت هايي كه تاكنون 
به ديده نيامده و اكنون به واسطه آينه اي جهان بين و جهان 
نما امكان مرئي ساختن و ديدار آنها فراهم شده بود. برهان 
واقع گرايان بر اصالت واقعيت گرايي در سينما بسيار ساده 
و روشن است: اگر سينما انفتاح واقعيت است-ظرفيتي از 
انعكاس واقعيت كه تاكنون امكان پذير نبود- پس، الجرم، 
مقوم ذاتي سينما، چيزي نيس��ت جز رويكرد به واقعيت. 
بنابراين جاي تعجب نيست، كه كراكوئر در بحبوحه سينماي 
داستاني، الگوهاي داستاني برگرفته از ادبيات نمايشي را انكار 
و بركنار كند و در متن سينماي مستند، داستاني اصيل را كه 
از ذات واقعيت برآمده، اثبات و جايگزين كند. كراكوئر خود 
در فصل بررسي فيلم مستند، يك شيوه فيلمبرداري در فيلم 
س��ال هاي حفاري را متذكر مي شود كه در آن، فيلمساز بر 
مبناي فهم دقيق از موضوع، يك باره همه آموزه هاي هنري 
خود را بيرون از معدن زغال س��نگ )در واقع( از ذهن جدا 
ساخت تا بتواند ماهيت آنچه در آنجا مي گذرد، چنانكه در 
واقعيت و نفس امر هست، به مخاطب انتقال دهد. البته اين 
هوش��مندي و ذوق غريزي هنرمند فيلمساز است كه در 
همه آثار برتر هنري توانسته است، تعادل منطقي و توازن 
هستي شناختي بينابين شكل گرايي و واقع نمايي را تقرر 
بخشد و اثري را در غايت كمال به منصه ظهور آورد. كشف 
راز و سرايِت اسرار از درون واقعيتي كه با آن مواجهيم، خود 

چراغ راه پردازش آن خواهد بود.

سرپرست دفتر منطقه اي يونسكو در تهران در سخناني 
با اشاره به اهميت و چالش هاي گردشگري و رابطه آن با 
صنايع دستي از ديدگاه يونسكو گفت: ما در يونسكو عمدتًا 
به گردش��گري فرهنگي مي پردازيم كه بدين معناست 
»حركت افراد به س��مت جاذبه هاي فرهنگي كه از محل 
زندگي روزمره آنان دور بوده با قصد جمع آوري اطالعات و 
تجربيات جديد در جهت اقناع نيازهاي فرهنگي خويش« 
گردشگري فرهنگي شامل گردشگري در مناطق شهري، 
به ويژه شهرهاي بزرگ و تاريخي و همچنين تسهيالت 
فرهنگي ش��ان اعم از موزه ها يا محل هاي نمايش است. 
گردش��گري فرهنگي همچنين ش��امل گردشگري در 
مناطق روستايي كه به ارايه فرهنگ و سنت هاي افراد بومي 
از قبيل جشن ها، آداب و رسوم مذهبي و صنايع دستي، 
ارزش ها و سبك زندگي آنان نيز مي شود. به گزارش ايلنا، 

سورتان سوتكوسكي افزود: گردشگري پايدار كه هدف 
نهايي مديريت گردشگري است بدين شكل تعريف مي شد 
»حالتي از گردشگري كه به افراد محلي و مسافر، ميراث 
فرهنگي و محيط زيست ارج مي نهد« گردشگري پايدار به 
دنبال فراهم كردن تعطيالتي هيجان انگيز و آموزشي است 

كه براي افراد كشور ميزبان نيز مفيد خواهد بود.
سرپرست دفتر منطقه اي يونسكو در تهران اضافه كرد: 
اجازه مي خواهم كه اش��اره اي نيز ب��ه ميراث فرهنگي 
ناملموس يا ميراث زنده بنمايم كه بيانگر روحانيت افراد 
است. اين ش��كل از ميراث فرهنگي ش��امل سنت ها يا 
عبارات زنده اي است كه از نسل هاي پيشين به ما رسيده 
و به نسل هاي آينده منتقل مي شود، همانند سنت هاي 
گمناري، هنرهاي نمايشي، تمرينات اجتماعي، آداب و 
رسوم مذهبي، مراسم و جش��ن ها، دانسته ها و اقدامات 

مرتبط با طبيعت و جهان با دان��ش و مهارت هاي تهيه 
صنايع دستي و س��نتي كه به جوامع هويت مي بخشد 
مي��راث فرهنگي ناملم��وس براي مقاص��د تبليغاتي با 
س��وددهي نيس��ت. از مردم محل��ي برخاس��ته و از آن 
همان افراد اس��ت نه براي ديگران.به گفت��ه وي امروزه، 
اهداف صنايع گردشگري برخالف اين امر است. صنعت 
گردشگري، صنعتي تجاري و براي سود و اهداف اقتصادي 
اس��ت. صنعتي مصرفي، تفريحي و تقاضامحور اس��ت 
»گردشگران را مي طلبد، بنابراين آن را ايجاد مي كنيم. 
گردشگران را دوست ندارد. بنابراين آن را حذف مي كنيم« 
صنعت گردشگري از بيرون هدايت مي شود و براي نيازها 
و عاليق گردش��گران خوراك فراهم مي كند.  س��ورتان 
سوتكوسكي افزود: پس ما چطور مي توانيم اين دو مفهوم 
را با هم آشتي دهيم كه به ش��كلي پايدار از گردشگري 
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حاشيه هاي يك اختتاميه 
اختتاميه جشنواره فيلم  فجر در حالي برگزار شد 
كه هيچ كدام از عوامل فيلم »روز صفر« به مراسم 
نيامدند و هجوم مهمانان غيرسينمايي با رفتارهايي 
عجيب به سالن همايش هاي برج ميالد بار ديگر 
نشان داد كه مديران  برگزاركننده جشنواره فيلم 
فجر براي دوره هاي آينده بايد فكري جدي براي 

محل مراسم اختتاميه بكنند.
به گزارش ايسنا، آيين پاياني جشنواره فيلم فجر 
۲۲ بهمن ماه در حالي آغاز ش��د ك��ه مردم كارت 
به دس��ِت پشت درهاي س��الن با شنيدن صداي 
س��رود و قرآن به داخل  هجوم آوردن��د و با فرياد، 
الفاظ نامناسب به ماموراني كه جلوي درها اجازه 
 ورود مهمان هاي غيرمرتبط ب��ا طبقه همكف را 
نمي دادند و با پريدن از روي صندلي ها در جاهاي 
باقي خال��ي مانده كه مختص عوامل فيلم و اهالي 
رسانه بود نشس��تند. در صورتي كه بالكن سالن 
همايش ها خالي بود. مش��ابه اين اتفاق دو س��ال 
قبل ه��م در اختتاميه جش��نواره فيلم فجر فجر 
رخ داد و آن زمان هم دس��ت اندركاران جشنواره 
از حضور همراهان و مهمان��ان اجباري كه به آنها 
تحميل مي شد گله مند بودند و اينكه حتي خيلي 
از مسووالن و مديران غيرهنري يا خانواده هايشان 
عالقه به حض��ور در اختتاميه دارن��د. با اين حال 
به نظر مي رسد از آنجا كه كنترل اين جمعيت در 
برج ميالد ميسر نيست، بايد مكاني ديگر مثل تاالر 
وحدت كه حاش��يه هايش كمتري دارد، انتخاب 
ش��ود. پس از اهداي جوايز اوليه اين مراس��م كه 
ش��امل اقالم تبليغاتي و فيلم هاي مستند و كوتاه 
و نگاه نو مي شد، ش��هردار تهران )اسپانسر اصلي 
جشنواره( يك س��خنراني نسبتا طوالني از تاريخ 
ايران و فرهنگ آن و همكاري شهرداري با جشنواره 
در مسائل شهري داشت. يكي  از بخش هاي ويژه 
اين  مراس��م اهداي جايزه سرباز وطن حاج قاسم 
س��ليماني بود كه پس از شهادت سردار سليماني 
اضافه ش��د. در همين بخش اعالم شد تعدادي از 
خانواده هاي شهداي ترور، آتش نشان، مقاومت و 
خانواده هايي از هواپيماي اوكرايني حضور  دارند كه 
مادر شهيدان خالقي پور و همسر شهيد آتش نشان 
از جمله آنها بودند.   حاتمي كيا و فرامرز قريبيان از 
غايبان مهم جش��نواره بودند كه برنده  جلوه هاي 
ويژه بصري فيلم »خروج« بارها با تأسف و حسرت 
گفت  كه  اي كاش اين دو در مراسم حضور داشتند.  
البته اين دو سينماگر تنها غايبان جشنواره نبودند 
چرا كه هيچ يك از برگزيدگان فيلم  »روز صفر« در 
مراسم حضور نداشتند و در ميانه هاي برنامه تينو 
صالحي )بازيگر( با انتشار پستي در صفحه شخصي 
اينستاگرامش نوشت كه عوامل فيلم »روز صفر« 
به اختتاميه نمي روند و از ش��ركت در آن انصراف 
داده اند چون فيلم را براي مردم ساخته اند نه صرفا 
جشنواره.  از اتفاق هاي جالب اين مراسم تقدير از 
چهار كودك كار فيلم »خورشيد« مجيد مجيدي 
بود كه با توجه به حرف هاي آنها در نشست خبري 
فيلم، تعداد زيادي از حاضران مش��تاق ش��نيدن 
صحبت هاي دوباره آنها بودند. اين بچه ها با تقدير از 
مجيدي و عوامل فيلم به هم سن و سال هاي مشابه 
خود گفتند كه از زندگي نااميد نشوند.   سعيد راد 
كه پس از صحبت بچه هاي فيلم »خورشيد« قصد 
خواندن نام بهترين بازيگر نقش اول را داش��ت، با 
دلخوري از بعضي همكارانش گفت: سينما، هستي 
است.  ما هيچ كدام آدم هاي شكست خورده نيستيم 
و متاسفم كساني كه بايد در اينجا باشند نيستند، 
كساني مثل آقاي حاتمي كيا، درويش.. كه من از 
دست اين اساتيد جايزه گرفتم. او افزود: من نااميد 
مي شوم از اينكه برخي دوستان نيستند.  كجاي دنيا 
براي ما دست زدند جز اينجا؟ قهر يعني چه؟ وقتي 
اين گروه  متخصص داوري كارها را بررسي كرده اند 
چرا نبايد اينجا حضور داشته باشند؟  در اين بخش 
پيمان معادي برگزيده معرفي شد كه چون در سالن 
نبود مهدويان جايزه اش را گرفت.  او با ش��وخي از 
مجري  مراسم  پرسيد  كه اين سيمرغ ها كه ايراني 
هستند با سرد و گرم ش��دن نمي شكنند؟ چون 
اولين سيمرغ پيمان را بايد سالم به او برسانيم. او 
گفت كه معادي در ايران نيست ولي همراهي كرده 
و در نشست خبري فيلم هم  با ارسال صوت شركت 
كرد و براي مراسم اختتاميه هم ويديويي به احترام 
داوران فرستاده اس��ت. مهدويان در بخشي ديگر 
براي دريافت جايزه بهترين كارگرداني هم روي سن 
آمد كه در سخناني با اشاره به پدري كه در فيلمش 
داغ فرزن��د مي بيند از تمام پدران داغدار امس��ال 
كش��ور، از سيل گرفته تا حادثه آبان ماه و هواپيما 
و جان باختگان مراسم تشييع سردار سليماني در 
كرمان كه اين گروه آخر در دو قطبي پيش آمده در 
جامعه مورد بي توجهي قرار گرفتند، ياد كرد. اين 
بخش از صحبت هاي مهدويان در پخش تلويزيوني 
قطع شد همانند صحبت هاي امير آقايي كه وقتي 
از صحبت هاي مجري تلويزيون كه گفته بود اگر 
كسي ناراحت است از ايران برود، انتقاد كرد. امير 
آقاي��ي  با بيان اينكه »يك دلگي��ري دارم« گفت: 
چندي پيش خانمي از رسانه ملي اظهار كرد اگر 
كسي ناراضي است برود. رفتن را به كسي خطاب 
مي كنند كه آمده باشد اما ما بوديم و ريشه در خاك 
سر زمينمان داريم. از ديگر اتفاق هاي حاشيه اي 
اين مراس��م به كنايه امير بن��ان تهيه كننده فيلم 
»خورشيد« بايد اشاره  كرد كه پس از تكرار اين گفته 
مجري كه »سازنده فيلم روز صفر هنوز نرسيده« 
گفت: آقاي ملكان هنوز در ترافيك هس��تند؟ او 
پس از صحبت هاي خود تمام عوامل فيلم را روي 
سن دعوت كرد تا عكس يادگاري بگيرند و همين 
سبب شد خيلي از مهمانان غيرسينمايي مراسم 
تصور كنند برنامه تمام شده و نظم بخشي از سالن 
را به هم ريختند و جايزه بهترين فيلم مردمي در 
همهمه و ازدحام اهدا شد. البته قرار بود طبق اعالم 
قبلي سه فيلم برتر در آراي مردمي معرفي شوند كه 
فقط برگزيده نهايي اعالم شد و جزييات آراي تمام 
فيلم ها نيز براساس اعالم روابط عمومي جشنواره 

در روزهاي آينده منتشر مي شود.

   معتمدي: رس�الت سينما گشودن چشم 
روي واقعيت هايي اس�ت كه تاكنون به ديده 
نيامده و اكنون به واسطه آينه اي جهان بين 
و جه�ان نما ام�كان مرئي س�اختن و ديدار 
آنها فراهم ش�ده بود. بره�ان واقع گرايان بر 
اصالت واقعيت گرايي در سينما بسيار ساده 
و روش�ن اس�ت: اگر س�ينما انفتاح واقعيت 
است-ظرفيتي از انعكاس واقعيت كه تاكنون 
امكان پذير نبود- پس، الج�رم، مقوم ذاتي 

سينما، چيزي نيست جز رويكرد به واقعيت

برش

فرهنگي دس��ت يابيم كه از پايگاه هاي ميراث ملموس 
و مناطق زيس��ت محيطي و همچنين آداب، رس��وم و 
سنت هاي بومي بتوان پاسداري و محافظت كرد؟ براي 
انجام آن نياز به يك چارچوب مديريتي متخصص توسعه 
پايدار و مشاركت جامعه و همچنين مشاركت ساختارهاي 
دولتي و اداري دارد. براي ايجاد توسعه گردشگري پايدار، 
جوامع بومي و محلي در صدر قرار خواهند داشت در غير 
اين صورت ب��ه تدريج ميراث فرهنگي ناملموس خود را 
از دست خواهند داد. او گفت: مشاركت جوامع بومي در 
توسعه گردشگري، جوامع قوي تر و تاب آورتري به وجود 
مي آورد. گردشگري مي تواند به جوامع بومي كمك كند 
تا از فرهنگ خويش پاسداري كنند. همچنين به مردم 
كمك مي كند كه گوناگوني مهارت هاي خود را توسعه 
دهند. گردش��گري، به عنوان يك بخش خدماتي كه بر 
كشاورزي، ساخت و ساز و صنايع دستي تاثير بين بخشي 
دارد، ميليون ها ش��غل و فرصت تجاري ايجاد مي كند. 
ظرفيت گردشگري كه باعث ارتقاء جامعه از سطح فقر و 

همچنين توانمندي همه افراد و نيز محافظت از محيط 
زيست مي ش��ود، آن را تبديل به ابزاري بسيار حياتي در 
جهت دستيابي به تغييرات مثبت در جوامع نموده است. 
او اضافه كرد: امر فوق، در مورد ميراث مذهبي مهم و صادق 
اس��ت. درك طبيعت پيوسته ميراث مذهبي و مقدس، 
داش��تن ظرفيت محافظت از اصال��ت، اعتبار و صداقت 
آنكه شامل اهميت معنوي آن مي شود و سهيم شدن در 
دانش تاريخ مشتركمان، سه پايه ضروري براي حصول به 
احترام متقابل و گفت وگو بين جوامع است. امروز جامعه 
بين المللي بايد اقدامات مناس��بي را جهت محافظت از 
ارزش هاي اماكن مذهب��ي و مقدس تعريف كند كه آن 
بنيان فرهنگ ما است، بنابراين هدف ما بايد جلوگيري از 
به تدريج از دست دادن سنت هاي خود باشد. همان گونه 
كه مارك تواين مي گويد: »سفر براي جلوگيري از تعصب 
و كوته فكري بسيار مهم است و بسياري از مردم ما به شدت 
به آن نيازمندند.« متاسفانه من بر اين باورم كه امروزه اين 

گفته همچنان صادق است.



دانش و فن10اخبار

قانون صيانت از داده هاي شخصي رونمايي شده، اما تصويب نشده است

چوب حراج به اطالعات كاربران تاوان ندارد
گروه دانش و فن|

اطالعات كاربران وب سايت علي بابا طي يك حمله 
هكري مورد س��رقت ق��رار گرفت، اگرچه ش��ركت 
علي بابا به صراحت از اتفاقي كه روي داده عذرخواهي 
كرده، اما اينكه چه تاواني در انتظار ش��ركتي است 
ك��ه اگرچه به غيرعم��د، اما به هر ص��ورت به دليل 
بي احتياط��ي، بي مباالتي يا رعاي��ت نكردن تدابير 
امنيتي موجب هك شدن اطالعات كاربرانش شده، 
حايز اهميت است، موضوعي كه از آن تحت عنوان 
حفاظت از داده هاي شخصي ياد مي شود، اما به نظر 
مي رس��د تا زماني كه چنين قانوني در كشور وجود 
ندارد، ش��ركت خطاكار در عمل مستوجب عقوبت 

نيست.
به گزارش تع��ادل، حفاظت از داده هاي ش��خصي 
كاربران، از دغدغه هايي اس��ت كه هر فردي هنگام 
استفاده از خدمات ش��ركت ها، به آن توجه مي كند 
و مي تواند يكي از ش��اخص هايي باش��د كه افراد را 
تشويق به استفاده از يك خدمات يك شركت كرده 
يا نسبت به استفاده از خدمات شركت ديگر، دلسرد 
كند. به همين دليل است كه اتحاديه اروپا به منظور 
صيان��ت از حريم خصوص��ي اف��راد و محافظت از 
 GDPR داده هاي ش��خصي آنها، قانوني موسوم به
)مق��ررات عموم��ي حفاظ��ت از داده ( را تصوي��ب 
كرده كه همه ش��ركت هاي ارايه دهنده خدمات به 
كاربران كه با داده هاي شخصي افراد سروكار دارند 
را ملزم به رعايت آن مي كن��د. اگرچه اين قانون در 
اتحاديه اروپا وضع شده اس��ت اما حوزه سرزميني 
آن محدود به اعضاي اتحاديه اروپا نيس��ت و دايره 
ش��مول آن مي تواند شركت ها و س��ازمان هايي كه 
در اين اتحاديه مس��تقر نيس��تند را نيز در برگيرد. 
حوزه فراگير و گس��ترده اين قان��ون و ضمانت هاي 
اجرايي مستحكم آن از يك طرف و جرايم سنگيني 
كه درصورت تخل��ف از آنها به ش��ركت ها تحميل 
مي شود، باعث شد س��ازگاري با اين قانون به شكل 
جدي در دستور كار بسياري از شركت ها به خصوص 
ش��ركت هاي حوزه فناوري اطالعات و ارايه دهنده 
سرويس هاي شبكه اجتماعي قرار گيرد. همچنين 
ماهيت اين قانون و ديد جامع و فراگير آن در ارتباط 
با حريم خصوصي افراد و محافظت از داده ها، باعث 
ش��ده كه مطالعه آن از منظر نيازهاي امنيتي بسيار 
مهم باشد. نيازهاي موجود در اين قانون متناسب با 
دغدغه هاي شركت ها و ارايه دهندگان سرويس هاي 
ش��بكه اجتماعي و س��اير فع��االن ح��وزه فناوري 

اطالعات است.
اين روزها كه البته اخباري از حمالت هكري و حمله 
به زيرس��اخت هاي كشور ش��نيده مي شود، خبري 

درباره لو رفتن داده هاي شخصي كاربران ايراني نيز 
به گوش رسيده اس��ت. بدين ترتيب كه سرورهاي 
وب سايت علي بابا كه ش��ركت ارايه دهنده خدمات 
فروش آنالين بليت اس��ت، مورد حمله هكري قرار 
گرفته، حمله اي كه به س��رقت اطالعات كاربرها و 
»سورس كدها« منجر شده و البته خبر اين اتفاق را 
مديرعامل اين وب سايت اعالم كرده است. مسعود 
طباطباي��ي، مديرعامل علي بابا پ��س از انجام اين 
حمله هكري در توييتر خود نوش��ت: »متاس��فانه 
تعدادي از سرورهاي علي بابا مورد حمله هكرها قرار 
گرفته و به برخي از اطالعات كاربران و سورس كدها 
دسترس��ي پيدا كردند. تيم امنيت علي بابا اقدامات 
الزم را انجام داده و با توجه به س��رنخ هاي موجود، 
اي��ن موضوع از طري��ق نهادهاي ذي رب��ط در حال 
پيگيري است. مسووليت اين رخداد را مي پذيريم و 
از كس��اني كه به نحوي آسيب ديده اند، عذرخواهي 
مي كنيم. حفاظت از اطالعات همواره اولويت ما بوده 
و هست. اين اطمينان را به شما مي دهم كه اقدامات 
الزم ب��راي جلوگي��ري از تكرار اي��ن اتفاق صورت 
گرفته و با قدرت بيش��تر در جهت حفاظت از حريم 
خصوص��ي كاربران پيش خواهي��م رفت. اطالعات 
تكميل��ي درباره اين حمله هكري از س��وي علي بابا 
اطالع رساني خواهد شد.« پس از اين اظهارات، امير 
ناظمي، رييس س��ازمان فناوري ايران به اين مساله 
واكنش نشان داد و در توييتر نوشت: »صداقت شما 
و همراهي تان براي رش��د و توسعه امنيت نشانه اي 
از تعهد شماس��ت. همين كه پنهان كاري رويه شما 
نيس��ت و تعهد به شناسايي مشكل و رفع آن داريد، 
نقطه آغازين توسعه را نشان داده ايد. صداقت با مردم 
خود نشانه يك سرمايه اجتماعي است و هم سازنده 

آن سرمايه.«
در عين حال تورج كاظمي، رييس پليس فتا تهران 
درباره هك ش��دن سايت علي بابا اظهار كرد: »طبق 
رصد هاي صورت گرفته سايت علي بابا توسط افرادي 
هك ش��ده، اما هنوز شكايتي از س��وي مديران اين 
سايت به دست ما نرسيده است. مديران سايت بايد 
با مراجعه به مرجع قضايي اعالم ش��كايت كنند، در 
صورت ارج��اع پرونده به پليس فتا، م��ا به موضوع 

شكايت رسيدگي خواهيم كرد.«
وي درباره س��طح دسترس��ي هكر ها ب��ه اطالعات 
كاربران گفت: »ب��راي اطالع از ميزان دسترس��ي 
هكرها به اطالعات كاربران نياز به بررسي سرور هاي 
سايت مورد نظر داريم و تا زماني كه مديران سايت 
به دس��تگاه قضايي ش��كايت نكنند، امكان بررسي 
س��رور ها وجود ندارد.« اين اظهارات در حالي است 
كه اليحه صيان��ت از داده هاي ش��خصي مردادماه 

سال گذشته توسط سازمان فناوري اطالعات كشور 
رونمايي شد و آن زمان اعالم شد كه اين اليحه براي 
تصويب به هيات دولت و س��پس براي تبديل شدن 
به قان��ون به مجلس خواهد رف��ت. هدف اصلي اين 
اليحه، صيانت از حيثيت و كرامت اشخاص موضوع 
داده ها عنوان شد. محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات آن زمان با اشاره به اين 
اليحه و با تاكيد بر لزوم صيان��ت از داده هاي مردم 
در س��رويس هاي موجود در فضاي مج��ازي بيان 
كرده ب��ود: »پيش از اين در فض��اي مجازي و براي 
سرويس هايي كه هر روز با سرعت بيشتري در حال 
رشد هستند، اليحه اي نداشتيم. همچنين اطالعاتي 
از ش��هروندان ايراني در س��رويس هاي بين المللي 
ضبط و ثبت مي شد كه قابليت پيگيري نداشت. به 
همين دليل براي رعايت صيانت از داده هاي مردم در 
حوزه سرويس هاي بين المللي هم در تالشيم. براي 
اين قانون نياز به تعامالت بين المللي داريم. اعتماد 
مهم ترين حلقه زنجيره خدمات در هر سرويس است، 
سرويس هاي مجازي هر روز در حال رشد هستند. 
كس��اني كه اطالعات ش��هروندان را نگه مي دارند، 
بايد از قب��ل فرآيند شفاف س��ازي را انجام دهند و 

دسترسي به اطالعات مردم بايد كار مشكلي باشد. 
در نتيجه بايد ضريب حريم خصوصي را به نحو قابل 
بهبودي افزايش دهيم.« رس��ول سراييان، دبيركل 
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي نيز اظهار كرده بود: 
»اليحه  صيانت از داده هاي ش��خصي سندي است 
كه اگر مردم نگراني و دغدغه اي درباره داده هايشان 
دارند با مطالعه  اين سند و تضاميني كه به آنها داده 
شده، مي توانند اعتماد كنند؛ همچون ساير قوانين 
و مقررات. همه دنيا هم همين كار را مي كنند. همه  
دنيا اين قوانين و مقررات را دارند. در اروپا هم قانوني 
هس��ت تحت عنوان GDPR كه درباره حفاظت از 

حريم داده هاست.«
با وجود اين به نظر مي رسد اين اليحه از سال گذشته 
تاكن��ون به مرحله تصويب و اجرا نرس��يده اس��ت، 
كمااينكه رضا باق��ري اصل، دبير ش��وراي اجرايي 
فناوري اطالعات در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: »به 
جهت فقدان قانون حفاظ��ت و صيانت از داده هاي 
خصوصي هرگونه اهمال، بي احتياطي، بي مباالتي 
و عدم تدابير امنيتي كه موجب دسترسي هر فردي 
به داده هاي شخصي ديگري را فراهم كند، تاكنون 
جرم انگاري نش��ده اس��ت. فقداني كه آثار آن فقط 

مي تواند به رقابت پذيري و تعهداتي كه يك شركت 
مقابل مشتريانش دارد، اثر بگذارد. به نظر مي رسد 
 ب��ا الكترونيكي و ديجيتالي ش��دن اقتص��اد، قانون 
Data Protection ي��ا صيان��ت از داده ه��اي 
ش��خصي هر چه س��ريع تر به تصويب برسد.« او كه 
در زمان تصويب قانون جرايم رايانه اي، رييس دفتر 
فناوري هاي نوين مرك��ز پژوهش ها بود درباره اين 
قانون گفت: »قانوني كه از آن صحبت مي كنم براي 
ماموران دولتي ك��ه داده  محرمان��ه اي را لو بدهند 
تدوين شده، نه براي اش��خاص. اين قانون كه سال 
۹۶ با حضور رييس مرك��ز فناوري هاي نوين مركز 
پژوهش ه��ا و وزير ارتباطات رونمايي ش��د، بايد در 
قالب اليحه توس��ط دولت به مجلس ارايه شود و در 
آنجا به تاييد برس��د. البته كساني كه اين دسترسي 
غيرمجاز را حاص��ل كرده اند، مجازات ماده ۱ قانون 
جراي��م رايانه اي )م��اده ۷۲۹ قان��ون مجازات هاي 
اسالمي( شامل حال شان مي شود و شركت علي بابا 
باي��د در مراجع ذي ربط درخص��وص اتفاقي كه رخ 
داده عليه هكرها اقامه دعوا كند تا پليس فتا و ساير 
مراج��ع ذي ربط بتوانند در احق��اق حق كاربران به 

آنها كمك كنند.«

نيواطلس| برخي جراحي هاي ترميمي بدن انسان، 
نيازمند دقت و ظرافت فراوان هستند و براي اولين بار 
رباتي به اين منظور طراحي ش��ده است. به گزارش 
مهر، جراحي هاي ترميمي فوق حساس براي ترميم 
رگ هاي حساس خوني و عروق لنفاوي به كار مي روند 
تا كاركردهاي بخش هاي آسيب ديده بدن مجدداً احيا 
شود. انجام اين جراحي ها نيازمند تخصص و مهارت 
فراوان است و براي نخستين بار رباتي به نام »موسي« 
عهده دار اين كار ش��ده اس��ت. با توجه به حساسيت 
جراحي هايي كه بايد به منظور بازگش��ايي رگ هاي 
آس��يب ديده و مسدودش��ده انجام ش��ود، جراحان 
معدودي در جهان چنين توانايي هايي دارند. محققان 
هلندي با طراحي رباتي بدين منظور اين روند را ساده 
كرده اند. اين ربات توسط جراحان كنترل مي شود، اما 

حركت بازوهاي آن از دستان انسان ها دقيق تر است. 
اين بازوها بدون هيچ حركت اضافي فرايند بازسازي 
و متصل ك��ردن رگ هاي ظريف و باريك را با مهارت 
انجام مي دهند. ربات مذك��ور در يك عمل آزمايش 
موف��ق به اتصال تمامي رگ ه��اي ظريف بازوي يك 

بيمار شد.

رويترز| كميسيون فدرال تجارت امريكا به شركت هاي 
گوگل، مايكروسافت، اپل، آمازون و فيس بوك دستور داده 
اس��ت اطالعاتي درباره ادغام شركت هاي كوچك را در 
اختيار قانونگذاران قرار دهند. به گزارش مهر، كميسيون 
فدرال تجارت امريكا )FTC( نگران است كه شركت هاي 
بزرگ فن��اوري عملكردي خالف قانون آنتي تراس��ت 
)ضدانحصار( داشته اند. در همين راستا اين كميسيون به 
گوگل، آمازون، اپل، فيس بوك و مايكروسافت دستور داده 
اطالعاتي درباره فرآيندهاي خريد و ادغام شركت هاي 
كوچك را در اختيار قانونگذاران قرار دهند. اين تحقيقات 
در حالي انجام مي شود كه وزارت دادگستري، كميسيون 
تجارت فدرال امريكا، دادستان ها و كميته قضايي مجلس 
امريكا در حال بررسي پلتفرم هاي بزرگ فناوري هستند 
كه متهم به اس��تفاده ناعادالنه از قدرت خود براي دفاع 

از س��هم بازار يا گسترش فعاليتشان در بازارها هستند. 
بيشتر انتقادات از اين شركت ها روي معامالت بزرگ 
مانند خريد اينس��تاگرام توس��ط فيس بوك يا خريد 
فروشگاه هاي زنجيره اي »هول فودز« توسط آمازون 
است. اما اين شركت ها ميلياردها دالر نيز صرف خريد 
شركت هاي كوچك كرده اند و اين امر چشم انداز رقابت 

در بازار نوظهور فناوري را دگرگون كرده است. به گفته 
جوزف سيمونز، مدير كميسيون فدرال تجارت امريكا 
هشدارهايي كه براي شركت هاي بزرگ فناوري ارسال 
شده براي انجام تحقيقات بوده اما اين امر ممكن است 
به اجراي اقداماتي نيز منجر شود. سيمونز در اين باره 
گفت: »اگر طي مطالعه مشاهده شود كه تراكنش ها 
چالش برانگيز هستند، احتماال اقداماتي براي بررسي 
اين تراكنش ها انجام شود. البته هشدارهاي ارسالي به 
شركت هاي بزرگ به معناي اخطار نيست بلكه براي 
شناسايي حوزه هايي است كه قانون آنتي تراست بايد 
در آنها اجرا ش��ود.« در همين راستا كميسيون فدرال 
تجارت امريكا صدها عمليات ادغام شركت هاي كوچك 
در همتايان بزرگ را بررس��ي مي كند. قرار اس��ت اين 

بررسي ها با سرعت انجام شوند.

رويت�رز| در ميدان تايم��ز در نيويورك رباتي نصب 
شده كه با نرم افزاري مخصوص از كاربر سواالتي درباره 
نش��انه هاي ويروس كرون��ا مي پرس��د و آن را رديابي 
مي كن��د. به گزارش مه��ر، به تازگي ربات��ي با صورت 
انيميشني به نام »پروموبات« در ميدان تايمز واقع در 
نيويورك قرار داده ش��ده تا اطالعاتي درباره كرونا در 
اختيار افراد قرار دهد. عابران مي توانند پرسشنامه ا ي كه 
روي نمايشگري لمسي كه جلوي بدنه ربات نصب شده، 
را پر يا حتي با اين ماش��ين گفت وگو كنند. پروموبات 
توسط يك استارت آپ در فيالدلفيا ساخته شده است. 
اولگ كيورسكوتسف، مدير بخش توسعه كسب و كار 
شركت توليد كننده مي گويد: ما نرم افزاري مخصوص 
رديابي نشانه هاي ويروس كرونا ساخته ايم. ما اهميت 
اين مشكل و نگراني مردم و ترس آنها را درك مي كنيم. 
اما اگر آنها اطالعاتي به دست بياورند مثال نشانه هاي 
ابتال به ويروس كرونا چيست يا براي جلوگيري از ابتال 
به كرونا چه كاري بايد انجام دهند، خيالش��ان راحت 
مي شود. البته اين ربات ويروس را شناسايي نمي كند 
بلكه در نمايشگر از فرد درباره وجود نشانه هايي مانند 
تب باال س��وال مي كند و او مي تواند با بله يا خير به اين 

سواالت پاسخ دهد.

ديلي ميل| محققان با استفاده از اصوات موتورهاي 
بنزيني نوعي الاليي ب��راي خودروهاي برقي طراحي 
كرده اند كه به نوزادان كمك مي كند، راحت تر بخوابند. 
به گزارش مهر، به تازگ��ي محققان نوعي الاليي براي 
خودروهاي برقي ساخته اند كه اصوات موتور بنزيني 
را تقليد و كمك مي كند كودكان هنگام س��واري در 
اين خودرو بخوابند. تحقيق شركت نيسان نشان داده 
بسياري از والدين براي خوابيدن نوزادانشان، آنها را سوار 
خودرو مي كنند، زيرا تركيب آرامش بخش حركت و 
صوت ب��ه نوزادان كمك مي كند راحت تر و س��ريع تر 
بخوابند اما در خودروهاي برق��ي صداي موتور وجود 
ندارد. براي حل اين مشكل تام ميدلتون طراح صوتي 
و مربي خواب نوعي الالي��ي طراحي كرده كه صداي 
موتورهاي بنزيني خودرو را تقليد مي كند. او آلبومي 
ش��امل پنج آهنگ سه دقيقه اي س��اخته كه تركيب 
اصوات س��فيد، صورتي و قهوه اي هستند. اين اصوات 
تركيبي خواب آور ايجاد مي كنند. آهنگ هاي اين آلبوم 
ش��امل اصواتي است كه در يك موتور بنزيني معمول 
شنيده مي شود. اين آهنگ ها در يك اتاق آكوستيك 
مخصوص در انگليس و با كمك خودروهاي نيس��ان 

قشقايي و نيسان ليف ساخته شده اند. 

زددي ن�ت| محقق��ان پيش از اين از ش��اخك هاي 
هشت پاها براي توليد ربات الهام گرفته اند و اين بار قصد 
دارند فناوري هوشمندي را به منظور استتار سربازان 
با استفاده از اين موجود دريايي ابداع كنند. به گزارش 
مهر، هش��ت پاها و اختاپوس ها از توانايي تغيير سريع 
رنگ پوست براي سازگار ش��دن آن با محيط اطراف 
برخوردارند و ارتش امريكا قصد دارد از هوش مصنوعي 
براي تقليد از قابليت يادشده استفاده كند. بررسي ها 
نشان مي دهد پوس��ت بدن اختاپوس ها و هشت پاها 
به حد كافي هوش��مند اس��ت و در مواردي مستقل از 
مغز اين آبزيان تصميم گرفته و رفتار مي كند. محققان 
دانش��گاه نمونه اوليه يك پوشش استتار مادون قرمز 
قابل تنظيم و نيز يك پوش��ش نامرئي استتار را ابداع 
كرده اند كه حسگرهاي نصب ش��ده روي آنها با درك 
ش��رايط جنگي و ميزان خطر پيش رو پوشش مذكور 
را به رنگ محيط اطراف درمي آورد. پوش��ش مذكور 
را مي توان به درون انواع پارچه ها و البسه تزريق و آنها 
را به ابزاري براي اس��تتار مبدل ك��رد. البته آنها هنوز 
براي اينكه دقيقًا به رنگ محيط اطراف دربيايند كاماًل 
هوشمند نيستند و بايد الگوريتم هاي هوش مصنوعي 

مورد استفاده ارتقا يابند.

نيواطلس| يك شركت نفتي نروژي قصد دارد سگ 
رباتيك اس��پات را براي ارتقاي ايمن��ي كارگران در 
دكل هاي نفتي به كار گيرد. به گزارش مهر، شركت 
بوستون ديناميكز سگ رباتيك خود به نام »اسپات 
)Spot( « را س��پتامبر سال گذش��ته رونمايي كرد. 
توانايي هاي جالب اين ربات توجه شركت هاي نفتي 
را جلب كرده ك��ه قصد دارند در آين��ده فرايندهاي 
بيش��تري در صنعت نفت را اتوماتيك كنند. شركت 
نروژي آكر بي پي تصميم دارد استفاده از ربات اسپات 
را ب��راي ايمن ت��ر و كارآمدتر ك��ردن عمليات ها در 
دكل هاي نفتي آزمايش كند. اين شركت نروژي طي 
آزمايش ها عملكرد هر كدام از ماشين ها و قابليت هاي 
خودكار آنها را براي ارتقاي فرايندهاي بازرسي خود 
آزمايش مي كند. آكر بي پي معتقد است ربات اسپات 
با استفاده از سيستم هاي دوربين استريو، اجتناب از 
موانع و همين طور حس��گرهاي خود مي تواند نشتي 
گاز را رديابي كند و واكنش نش��ان دهد. اين شركت 
توانايي هاي مذكور را در محيط هاي شبيه سازي شده 
صنعت نفت و گاز آزمايش كرده و معتقد است ربات 
اس��پات مي تواند به مكان هايي برود كه ورود به آنها 

براي انسان خطرناك است. 

نيواطلس| خطراتي ك��ه در جاده رانن��دگان را تهديد 
مي كنند، تنها ديداري نيس��تند و گاهي اوقات صداها نيز 
خطرات پيش رو را هش��دار مي دهند. يك سيستم هوش 
مصنوعي به كشف اين خطرات كمك مي كند. به گزارش 
مهر، محققان آلماني يك سيستم هوش مصنوعي جديد 
ابداع كرده اند كه با نصب آن در خودروها مي توان با تشخيص 
اصوات هش��داردهنده درباره وجود خطر، از شكل گيري 
فجايع خطرن��اك جلوگيري كرد. اين سيس��تم به جاي 
مش��اهده عالئم جاده اي و عابران پياده به س��روصداهاي 
محيط اطراف توجه مي كند و از اين طريق درك مي كند 
كه آيا خطراتي در مسير در حال حركت خودرو در كمين 
است يا خير. اين سيستم مبتني بر نصب تعدادي ميكروفن 
روي خودرو است. ميكروفون هاي يادشده اصوات دريافتي 
را به يك نرم افزار پردازشگر منتقل مي كنند و اين نرم افزار با 
استفاده از الگوريتم هاي هوش مصنوعي خطرآفرين بودن 
يا نبودن صداهاي اط��راف را حدس مي زند. صداي بازي و 
شيطنت كودكان و حتي صداي تق تق خودرو كه ممكن 
است ناشي از پنچرشدن باشد، از جمله ديگر مواردي است 
كه اين سيستم نسبت به آن حساسيت دارد. اين سيستم 
كه ظرف پنج سال آينده در دسترس قرار مي گيرد قادر به 

شناسايي دقيق جهت هر صداي مشكوك هم است.

طراحي رباتي فوق دقيق براي جراحي هاي حساس  تحقيقات از غول هاي تكنولوژي براي خريد شركت هاي كوچك

رباتي كه ابتال به كرونا
را رديابي مي كند

الاليي مخصوص پخش
در خودروهاي برقي 

استتار هوشمند سربازان
با الهام از هشت پا

سگ رباتيك
به دكل نفتي مي رود

شناسايي خطرات جاده
 با هوش مصنوعي صوتي
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دنياي فناوري

اختالل ارتباطات در صورت 
تداوم قطعي برق در گيالن

مجري توسعه ارتباطات روستايي وزارت ارتباطات 
گف��ت: »اگر قطعي برق ادام��ه پيدا كند ممكن 
اس��ت با بحران ارتباطي در استان گيالن مواجه 
خواهيم ش��ويم.« به گزارش ايرنا، روز سه شنبه 
به دليل بارش برف در اس��تان هاي مختلف، برق 
در استان گيالن قطع شد. به واسطه آن برخي از 
سايت هاي تلفن همراه كه در استان  گيالن به ارايه 
خدمات مشغول بودند و ارتباطات را در اين منطقه 
متصل نگه مي داش��تند نيز قطع شدند. مهرداد 
ترابيان، مجري توسعه ارتباطات روستايي وزارت 
ارتباطات كه اعالم كرده بود با اتصال برق، مشكل 
ارتباطات برطرف مي ش��ود، در گفت وگو با ايرنا 
گفت: »نزديك ۳۰۰ سايت تلفن همراه در استان 
گيالن قطع شده اس��ت كه تاكنون توانسته ايم 
۱۰۰ سايت را با كمك ژنراتور وصل كنيم. عمده 
مش��كلي كه اكنون با آن مواجه هستيم، قطعي 
برق اس��ت. نگراني ما از اين اس��ت كه با توجه به 
كمبود گازوئيل، س��وخت ژنراتورهايي كه براي 
سايت هاي تلفن همراه فرستاده ايم تمام شود و 
دوباره شاهد قطعي اتصال تلفن همراه و ثابت در 
برخي از مناطق استان باشيم. اگر قطعي برق ادامه 
پيدا كند با بحران ارتباطي مواجه خواهيم شد.« 
وي درباره استفاده از ارتباطات ماهواره اي گفت: 
»ما در مواقعي از اين امكان استفاده مي كنيم كه 
مشكل مخابراتي داشته باشيم اما اكنون مشكل 

عمده ما مربوط به برق است.«

زمان خودنمايي گوشي 
داخلي رسيده است

به اعتقاد كارشناسان، در شرايط تشديد تحريم ها 
عليه ايران، درصورتي كه ام��كان واردات وجود 
نداش��ته باش��د يا قيمت گوش��ي هاي خارجي 
بس��يار باال برود كه براي مصرف كنن��ده ايراني 
مقرون به صرفه نباشد، يك گوشي باكيفيت ايراني 
مي تواند در نقش جايگزين ظاهر شود. به گزارش 
ايسنا، توليد گوشي موبايل از زمان ورود نخستين 
تلفن همراه به كش��ور تا امروز، هم��واره يكي از 
دغدغه هاي صنعت مردان ايراني بوده است. البته 
پيش از اين تنها يك شركت به عنوان توليدكننده 
محدود گوشي شناخته مي شد؛ توليدكننده اي كه 
البته به زعم برخي كارشناسان اين حوزه، بيشتر 
مونتاژ كننده قطعات وارداتي گوشي بوده تا اينكه 
بخواهند صفر تا صد گوش��ي را در داخل كشور 
توليد كند. طي سال هاي گذشته، گوشي هايي 
كه به انحاء مختلف در داخل توليد ش��ده بودند، 
در بازار موج��ود بود. اما موضوع توليد گوش��ي 
ايراني مدتي اس��ت كه دوباره و پررنگ تر از قبل 
مطرح شد و به تازگي بحث توليد گوشي ايراني 
بار ديگر داغ ش��ده و اعالم شد ايرادهاي گوشي 
تلفن همراه توليدكننده داخلي برطرف ش��ده 
و نسخه آخر گوش��ي، ظاهرا خوب و قابل رقابت 
با نوع خارجي اش شده اس��ت. به همين دليل، 
طرح حمايت از توليد و توسعه زيست بوم موبايل 
توليد داخ��ل به تازگي كليد خورد. زيس��ت بوم 
توليد تلفن همراه هوش��مند در داخل كشور در 
معاونت فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات با هدف 
طراحي نقشه راه تبديل كشور به قطب توليد تلفن 
هوشمند در منطقه اجرايي شده و با در نظر گرفتن 
شاخص هايي منطبق  بر منطق بازار و تخصيص 
امكانات و فرصت ها به توليد داخل شكل اجرايي به 
خود پيدا كرد. در حال حاضر نيز طبق برآوردهاي 
انجام شده، قرار است در مدت دو سال، به توليد دو 
ميليون گوشي تلفن همراه برسيم. گوشي هايي 
كه به گفت��ه محمدج��واد آذري جهرمي، وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات- مزيت قيمتي 
نسبت به برندهاي خارجي داشته باشند و با وجود 
برخورداري از كيفيت مناسب، با قيمتي پايين تر از 
نمونه هاي خارجي خود عرضه شوند. ازطرفي موج 
تحريم ها عليه ايران اين نگراني را ايجاد مي كند 
كه هرچند بازار ايران به دليل مصرف كنندگان 
بااليش، بازار قابل توجهي محس��وب مي شود، 
در آينده ش��ركت هاي توليدكننده هم از فروش 
گوش��ي به ايران جلوگيري كنند. در اين زمينه 
عطا خليقي، كارش��ناس فن��اوري اطالعات در 
گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: اظه��ارات وزير 
ارتباطات درباره موبايل ايراني مي تواند به موضوع 
تحريم ها مرتبط باش��د، اينكه اگر اتفاقي افتاد و 
شركتي به ما سخت افزار هم نفروخت، جايگزين 
داخلي داشته باشيم. چون اين شركت ها ممكن 
است روزي در آينده بگويند ما به دليل تحريم ها 
اجازه فروش گوش��ي به ايران را نداريم.« وي در 
پاسخ به اينكه آيا مي توان به هدف ۲۰ درصدي 
گوشي هاي ايراني رس��يد، گفت: »اگر به جايي 
برس��يم كه ديگر گوشي براي اس��تفاده نباشد، 
جايگزيني گوشي ايراني اتفاق مي افتد. جايگزين 
هم با دو روش ايجاد مي ش��ود، يا امكان واردات 
گوشي وجود نداشته باش��د يا آنقدر گران باشد 
كه نتوانيم بخريم. همين حاال هم پرچمدارهاي 
گوشي هاي سامسونگ بيش از ۱۰ ميليون تومان 
قيمت دارن��د، اما اگر يك گوش��ي باكيفيت و با 
قيمت تقريبي دو ميليون توم��ان به بازار بيايد، 
ممكن اس��ت خيلي ها آن را بخرن��د، كمااينكه 
وزي��ر ارتباطات ه��م روي قيمت گوش��ي هاي 
داخلي مانور مي دهد.« درنهايت به نظر مي رسد 
جايگزيني گوشي داخلي با نمونه هاي خارجي، 
نيازمند اين است كه گوشي هاي ايراني بتوانند 
نياز مصرف كننده را برطرف كنند، اتفاقي كه در 
سال هاي گذشته با وجود اعمال تعرفه هاي باالي 
گمركي براي گوش��ي هاي خارجي در برهه اي 
از زمان و حتي تحريم هايي كه ش��ركت ها براي 
اپليكيشن هاي ايراني ايجاد مي كنند رخ نداده و 
اين شرايط، نيازمند تحولي است كه بازار فروش 

گوشي داخلي را تكان دهد.
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»تعادل«ازمشكالتفعاالنكسبوكارروستاييگزارشميدهد

در مسير توسعه كسب و كار روستايي
گروهبنگاهها|

روس��تاها در مس��ير تاريخ تكامل انس��ان ها هم��واره به 
عنوان كانون توليد و اش��تغال مطرح بوده اند و با گسترش 
فعاليت هاي اقتصادي، توس��عه روستا متناسب با توسعه 
بخش هاي مختلف كش��اورزي، صنعت و خدمات نيز در 
دس��تور كار دولت ها قرار گرفته است. به طوري كه توسعه 
روستا در بسياري از كشورها منجر به توسعه كارآفريني، 
اشتغالزايي، توسعه صنعتي و ايجاد ارزش افزوده باال براي 
آنها شده است و توانس��ته اند از مسير توسعه روستايي به 
رش��د و توسعه اقتصادي دست يابند، چراكه با اين باور كه 
توسعه واقعي بدون توسعه روس��تايي امكانپذير نيست، 
برنامه ها و راهبردهاي مدون و منسجمي را براي استفاده 
از ظرفيت روستاها در اقتصاد خود تدوين و اجرا كرده اند. 
در ايران خودمان نيز، اقتصاد روستا همواره جزو الينفك 
اقتصاد كشور بوده و سهم عمده اي از رشد اقتصادي متأثر از 
اقتصاد روستايي به خصوص در حوزه كشاورزي بوده است؛ 
اما تاكنون سياست هاي واحد و منسجمي براي استفاده از 
تمام ظرفيت روستاها در حوزه هاي صنعتي و خدماتي در 
كنار كشاورزي وجود نداشته است . يكي از برنامه هايي كه بعد 
از تشكيل دولت دوازدهم براي بهبود شاخص هاي اشتغال و 
مقابله با فقر مطلق عملياتي شد، طرح هاي ويژه اشتغالزايي 
در مناطق روستايي و عشايري بود كه با موافقت مقام معظم 
رهبري در سال ۹۶ معادل ريالي ۱.۵ ميليارد دالر از منابع 
صندوق توسعه ملي براي اشتغال در اين مناطق اختصاص 
يافت. اين برنامه پس از ارايه اليحه از سوي دولت و تصويب 
در مجلس دهم تحت عنوان »قانون حمايت از توسعه و ايجاد 
اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري« كليد خورد تا 
يكي از مهم ترين برنامه هاي توسعه محور در مسير عملياتي 
ش��دن قرار بگيرد.دو س��ال پس از اجراي برنامه اشتغال 
روستايي و به بار نشستن بخشي از ظرفيت كسب و كارها در 
اين مناطق، شايد وقت آن رسيده باشد كه از منظر تحليلي 
نوري به ابعاد پنهان اين طرح و اثراتي كه بر روي كسب و كار 
مردم روستايي و عشاير داشته است؛ انداخته شود.طرحي 
كه با هدف به حداقل رساندن لشكر بيكاران كشورمان در 

مناطق روستايي اجرايي شده بود و چشم اندازهاي روشني 
از اثرات احتمالي اين طرح ارايه شد.

   اشتغالزايي موثر در روستاها
عباس��علي مرادي يكي از ساكنان روس��تاي زعفرانيه در 
ساوجبالغ اس��تان البرز كه س��ال ها در قالب تعاوني هاي 
روستايي به عرضه محصوالت كشاورزي اش به شهرهاي 
مختلف اقدام مي كند در جريان گفت وگويي با اش��اره به 
مطالباتي كه روستاييان از دولت دارند، مي گويد: »اشتغالزايي 

و توسعه كسب وكار كوچك در روستاها به  ويژه براي زنان 
روستايي و عشايري اغلب كم هزينه بوده و هزينه چنداني 
براي دولت ندارد. گسترش تعاوني هاي زنان روستايي براي 
ايجاد شغل و درآمد در روس��تاها ضروري است و بايد اين 
مهم در دستور كار مديران به ويژه مديران مرتبط با بخش 
تعاون قرار گيرد. بسياري از كارهايي كه يك زن روستايي يا 
عشايري مي تواند انجام دهد و اتفاقا درآمد خوبي هم برايش 
دارد نيازمند اعتبارات و بودجه آن چناني نيست و مي توان با 
مديريت كردن اين موضوع، گام هاي اساسي در اين خصوص 

برداشت.« مرادي با اشاره به اينكه همسرش هم در زمينه 
توليد برخي صنايع دس��تي و قاليبافي فعاليت دارد، ادامه 
مي دهد: »كساني كه در روستا ريشه دارند، دوست ندارند كه 
روستا را رها كرده و براي گذران معيشت به شهرها بروند. اما 
موضوع بيكاري جوانان و زنان در روستاها گاهي اوقات باعث 
مي شود تا چاره  اي جز مهاجرت براي روستاييان باقي نماند.« 
اين كشاورز ساكن در روستا در پايان از دولت مي خواهد كه 
فكري به حال بيكاري جوانان روستايي كند، چرا كه بدون 

حضور جوانان، آينده اي در روستاها وجود نخواهد داشت.

   در مسير بهبود شاخص هاي رشد
محمد مير احمدي، كارآفرين و متقاضي راه اندازي 
يك واح��د توليدي در اس��تان زنجان ك��ه از منابع 
تس��هيالتي اين طرح اس��تفاده ك��رده در خصوص 
فرآيند بهره مندي از اين تسهيالت مي گويد: در سال 
۹۶ با ثبت نام در س��ايت دريافت تسهيالت اشتغال 
روستايي )س��امانه كارا( نسبت به خريد زمين محل 
فعاليت خود در روستا و ساخت مجموعه اقدام كرده 
اس��ت. وي با بيان اينكه از محل ثب��ت نام در برنامه 
اش��تغال روس��تايي، موفق به دريافت ۹۵۰ ميليون 
تومان تس��هيالت از يكي از بانك هاي عامل شديم، 
گفت: در حال حاضر ظرفيت توليد س��االنه شركت 
۱۳۰۰ تن است كه طي چهار ماه اخير، به اين ميزان 
ظرفيت توليد رس��يديم.  وي با بي��ان اينكه امكان 
افزايش ظرفيت توليد روزان��ه به ۱۰ هزار تن وجود 
دارد، درباره مطالبات ب��راي افزايش ظرفيت توليد 
گفت: براي رس��يدن به اين مي��زان ظرفيت حدود 
۳ ميليارد تومان س��رمايه در گردش نياز داريم. او با 
اشاره به مشكالتي كه بر سر راه فعاليت هاي كسب و 
كار روستايي وجود دارد، مي گويد: مهم ترين مشكل 
تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش است كه با توجه 
به نوس��اناتي كه در بازار پول و س��رمايه وجود دارد، 
تامين اين نيازمندي ها انرژي زيادي از فعاالن كسب 
و كار روس��تايي مي گيرد. مشكل بعدي نياز سنجي و 
بازاريابي محصوالت توليدي براي صادرات است؛ در 
حالي كه تالش مي كنيم ظرفيت هاي توليد را افزايش 
دهيم در صورتي كه برنامه مدوني براي صادرات وجود 
نداشته باشد، درجا خواهيم زد و رشد نخواهيم كرد. 
اين فعال اقتصادي در خصوص مطالباتش از مسووالن 
مي گويد: مهم ترين مطالبه ما تسهيل شرايط كار است؛ 
ما در رقابت با ش��ركت هاي بزرگ و واحدهاي عظيم 
توانايي چنداني نداريم؛ دولت و نهادهاي مسوول بايد 
به عنوان حامي از واحدهاي خرد در برابر زياده خواهي 

سرمايه داران بزرگ حمايت كنند. 

بادستوررييسجمهوريبرايحلمشكالتمردمانجامشد

تخصيص 50 ميليارد تومان براي جبران خسارات برف گيالن 
معاون رييس جمهوري و رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
كه بعد از دستور مستقيم رييس جمهوري براي رسيدگي 
به مش��كالت مردم گيالن راهي اين اس��تان ش��ده بود، از 
اختصاص ۵۰ ميليارد تومان براي جبران خسارات ناشي از 
برف در استان خبر داد. محمدباقر نوبخت در حاشيه بازديد 
از مناطق آسيب ديده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۳۰ 
ميليارد تومان تنخواه از سوي دولت براي اين استان ارسال 
ش��ده و ۲۰ ميليارد تومان نيز براي رفع سريع مشكالت به 
توانير اختصاص يافته است.وي تصريح كرد: در جلسه هيات 
دولت، وزير كشور گزارشي از آخرين وضعيت رخداد برف 

را داديم كه مقرر شد تا با رييس سازمان مديريت بحران به 
استان سفر كنيم تا بازديدي از مناطق آسيب ديده داشته و 
براي كمك به رفع سريعتر مشكالت و به ويژه باز شدن جاده 
ورودي مسير قزوين امامزاده هاشم – سراوان – فومن و رشت 

اقداماتي با سرعت انجام شود.

   حضور 50 اكيپ وزارت نيرو
 براي حل مشكالت استان گيالن

از سوي ديگر رييس سازمان مديريت بحران با اشاره به 
قطعي گسترده برق در استان گيالن بر اثر بارش برف و 

اختصاص اعتبار ۲۰ ميليارد توماني، گفت: ۵۰ اكيپ از 
وزارت نيرو براي رفع مشكالت در گيالن حضور دارند.

اسماعيل نجار در حاشيه بازديد هوايي از مناطق برف 
گرفته اس��تان گيالن در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اينكه اداره كل هواشناسي درباره بارش برف اخطاريه و 
هشدارهايي صادر كرده بود، افزود: ستاد مديريت بحران 
اس��تان گيالن تمهيدات الزم براي مديريت اوضاع را 

پيش بيني كرده است.
وي با تأكيد از خودداري در زمينه سفرهاي غيرضرور 
از سوي هموطنان به استان گيالن، گفت: متأسفانه با 

وجود همه هشدارها تعدادي از هموطنان به اين استان 
سفر كرده و با توجه به شدت بارش در مسيرهاي منتهي 
به اين استان به ويژه امامزاده هاشم گرفتار شدند.نجار 
در ادامه با بيان اينكه ستاد بحران استان گيالن براي 
رفع اين مشكل اقدامات الزم را انجام داده است، افزود: 
در اين مدت تعداد زيادي از مس��افران در مس��ير در 
مس��اجد و راهدارخانه ها اسكان اضطراري شدند.وي 
همچنين به موضوع قطعي گس��ترده برق مشتركان 
گيالني نيز طي دو روز گذشته اش��اره و تصريح كرد: 
۲۰ ميليارد تومان اعتبار براي رفع س��ريع مشكالت 

حوزه توانير به استان گيالن اختصاص داده شده است.
رييس سازمان مديريت بحران كشور با اشاره به حضور 
۵۰ اكيپ از وزارت نيرو براي رفع مشكالت اين حوزه 
در اس��تان گيالن، بيان كرد: از آغازين ساعات امروز با 
توجه به عادي شدن شرايط جوي عيب يابي در مسيرها 
از طريق بالگرد انجام ش��ده است.وي در ادامه به عدم 
قطعي گاز در دو روز گذش��ته در استان گيالن اشاره 
كرد و از مردم خواست براي كاهش مشكالت موجود 
هم��كاري الزم را با خدمتگ��زاران خود در بخش هاي 

مختلف داشته باشند.

انتشارحكمدادگاهبدوي
غيرقانونياست

خراس�انرض�وي| 
ن  ما ز س��ا يي��س  ر
نظام پزش��كي مش��هد 
درخص��وص محكوميت 
س��ه پزش��ك مشهدي 
گفت: رأي دادگاه بدوي، 
تعليق��ي اس��ت و هنوز 
قطعيت ندارد. دكتر علي بيرجندي نژاد در گفت وگو 
با ايس��نا در خصوص رأي محكوميت سه پزشك 
مشهدي به دنبال شكايت عباس تبريزيان به دليل 
توهين در فضاي مجازي، بيان كرد: نظام پزشكي 
مش��هد به عنوان نماينده صنف پ��س از اطالع و 
تشكيل پرونده در دادگاه براي هر سه همكار پزشك، 
وكيل استخدام نموده و در تمام مراحل پرونده، دفاع 
و حمايت هاي الزم را به عمل آورده اس��ت. رييس 
سازمان نظام پزشكي مشهد، اظهار كرد: رأي دادگاه 
بدوي، تعليقي است و هنوز قطعيت ندارد و پرونده 
در دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي خواهد شد؛ 
لذا انتش��ار حكم دادگاه بدوي از سوي هر شخصي 
امري غيرقانوني و قابليت پيگي��ري دارد كه آن را 
پيگيري خواهيم كرد. وي با اشاره به اينكه »اقدامات 
تبريزيان مي تواند باعث آس��يب به جامعه شود«، 
افزود: پيگير اقدام كتاب سوزي هستيم و همچنين 
تعدادي از بيماراني كه با كنارگذاشتن روش هاي 
استاندارد درماني به آنان آسيب وارد شده به سازمان 
مراجعه و شكايت كرده اند. ما درحال پيگيري اين 

موارد هستيم.

۷۵هزارحلقهچاهكشاورزي
درمازندرانبرقيميشود

مازن�دران| مديرعامل 
ش��ركت توزي��ع ب��رق 
مازن��دران، از برقي كردن 
ح��دود ۷۵ ه��زار حلقه 
چاه كش��اورزي براساس 
تفاهم نامه انجام شده ميان 
وزارت ني��رو ووزارت نفت 
درس��ال مالي پيش رو خب��ر داد. رضا غفاري گفت: 
اعتبار مورد نياز براي برقي شدن ۷۵ هزار حلقه چاه 
كشاورزي حدود ۹۵ ميليارد ريال تعيين شده كه هنوز 
سهم متقاضي و دولت به طور دقيق مشخص نشده 
است.وي افزود: البته اين اعتبار به طور كامل اختصاص 
داده نشده و شركت توزيع برق مازندران براي برقي 
كردن چاه هاي كشاورزي طرح هاي مربوط به آن را 
تهيه وآماده كرده كه با تخصيص هرچه زودتر آن اين 
طرح مهم وكالن بدون وقفه اجرا ش��ود. مديرعامل 
ش��ركت توزيع برق مازندران با اش��اره به اينكه اين 
شركت اكنون حدود ۳۵ ميليارد ريال طرح نيمه كاره 
در حوزه برقي كردن چاه هاي كش��اورزي دراستان 
دارد، اضافه كرد، اعتبار اين ش��ركت اكنون درحوزه 
برقي كردن چاه هاي كش��اورزي حدود ۲۲ ميليارد 
ريال است كه بايد اعتبار پيش بيني شده سال مالي 
۹۸ به ۹۹ اختصاص داده ش��ود. وي اضافه كرد، كه 
شركت توزيع برق مازندران امسال با اعتبار حدود ۳۰ 
ميليارد تومان توانس��ته در برخي روستاهاي سطح 
استان نسبت به نوس��ازي وبهسازي خطوط اصلي 

انتقال، توزيع و تأسيسات برق روستاها اقدام كند. 

گوشتقرمزنبايدبيشتراز
۶۰۰هزارريالعرضهشود

خوزس�تان| ريي��س 
ش��وراي تامين كنندگان 
دام كش��ور گفت: قيمت 
هر كيلوگرم گوشت قرمز 
)گوساله( و گوسفند )تازه( 
به ترتيب نبايد بيش��تر از 
۶۰۰ هزار ريال و ۷۰۰هزار 
ريال به دس��ت مصرف كننده نهايي برسد. منصور 
پوريان دي��روز در گفت وگو با ايرنا اف��زود: افرادي 
س��ودجو، فرصت طلب و دالل با دخال��ت در بازار 
گوش��ت نمي گذارند گوش��ت با قيمت مناسب و 
منصفانه كه به نفع توليدكننده و مصرف كننده است 
عرضه شود و تنها به فكر سود خود هستند. وي گفت: 
سازمان هاي مسوول بر نظارت قيمت كاال و خدمات 
بايد به وظايف خود عمل كنند و جلوي اجحافي را 
كه به توليدكننده و مصرف كننده مي شود بگيرند. 
رييس ش��وراي تامين كنندگان دام كشور با بيان 
اينكه دام سبك و سنگين روي دست توليدكننده 
مانده است افزود: شركت پشتيباني امور دام كشور 
به تازگي خريد دام سنگين را به قيمت هر كيلوگرم 
۲۷۰هزار ريال شروع كرده و تعاون روستايي عرضه 
هر كيلوگرم گوشت قرمز )گوساله تازه( را به قيمت 
۶۰۰ هزار ريال آغاز كرده است. وي گفت: هم اكنون 
حدود يك ميليون راس دام سنگين و ۲۰۰هزار رأس 
دام فوق سنگين به صورت مازاد در كشور وجود دارد 
كه دولت بايد براي جلوگيري از ضرر و زيان دامداران، 

اقدام به خريد دام به صورت تضميني كند. 

فعاليت۵۰اقامتگاهبومگردي
درخراسانجنوبي

خراسانجنوبي| معاون 
گردشگري اداره كل ميراث 
فرهنگي خراسان جنوبي با 
اشاره به اينكه ۵۰ اقامتگاه 
بوم گ��ردي پروان��ه دار در 
خراسان جنوبي وجوددارد، 
گفت: يك مجوز ايجاد خانه 
بوم گردي جديد نيز صادر شده است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، عربي با اشاره به وضعيت سرمايه گذاري در 
حوزه گردشگري و به ويژه ايجاد اقامتگاه هاي بوم گردي 
گفت: در سال جاري حدود ۸۰ طرح و متقاضي در زمينه 
زيرساخت هاي مرتبط با گردشگري داشته ايم كه از اين 
تعداد براي ۶۵ طرح موافقت اصولي، براي ۶ طرح تمديد 
موافقت اصولي و براي ۸ مورد مجوز ايجاد صادر ش��ده 
است. او با اشاره به اينكه ۵۰ اقامتگاه بوم گردي پروانه دار 
در خراسان جنوبي وجود دارد، افزود: ۲۵ موافقت اصولي، 
۳ تمدي��د موافقت اصولي و يك مجوز ايجاد در س��ال 
جاري صادر شده است. عربي بيان كرد: ايجاد خانه هاي 
بوم گردي بازگشت به موقع سرمايه و اشتغال زايي سريع را 
به همراه دارد كه يكي از مزيت هاي آن محسوب مي شود. 
معاون گردش��گري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردش��گري خراس��ان جنوبي با تأكيد بر اينكه ايجاد 
خانه هاي بوم گردي مشكالت خاص خود را نيز به همراه 
دارد، ادامه داد: دو موضوع عدم ارايه پاسخ استعالمات از 
سوي دستگاه هاي ذي ربط و عدم همكاري دستگاه هاي 
زير ساخت جهت خدمات رساني به تأسيسات گردشگري 

در حال ساخت از مهم ترين اين موانع است. 

مشخصشدبهحريمساحل
ودرياتجاوزشدهاست

هرمزگان| دادس��تان 
عمومي و انق��الب مركز 
اس��تان هرمزگان اظهار 
كرد: در جريان بازديد از 
اراضي واگذار شده جزيره 
هرمز مش��خص شد كه 
به حريم س��احل و دريا 
تجاوز ش��ده و جهت بررسي بيش��تر نيز بايد اين 
موضوع مورد كارشناس��ي قرار بگيرد. به گزارش 
ايلنا، مجتبي قهرماني ضمن بازديد از جزيره هرمز 
و اراضي كه تحت عنوان پروژه پرورش ماهي واگذار 
شده اس��ت، اظهار كرد: اميدوارم اين بازديد منشأ 
خير و بركت باشد و بتوانيم آنچه حق مردم بوده و 
مطالبه عمومي است را به جا آوريم.قهرماني تصريح 
كرد: در اين بازديد تمامي اراضي واگذار شده را از 
نزديك مورد بازديد و بررسي قرارداديم. دادستان 
عمومي و انقالب مركز استان هرمزگان همچنين 
پس از بازدي��د از محل مورد نظر و ارزيابي ميداني 
خطاب به بهره ب��ردار پروژه، عنوان ك��رد: در اين 
بازديد مشخص شد به حريم ساحل و دريا تجاوز 
ش��ده و براي بررسي بيش��تر نيز بايد اين موضوع 
مورد كارشناس��ي قرار بگيرد. وي عنوان كرد: اگر 
بي نظارتي و بي قانوني باشد برخي افراد دريا را هم 
تصاحب خواهند كرد.قهرماني با تقدير از رييس كل 
دادگستري هرمزگان پيرو دس��تور اكيد بررسي 
اين موضوع از همراهي مديركل بازرس��ي استان 

هرمزگان نيز تشكر كرد.
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تست اعتياد مرغ هاي كردستان 
منفي اعالم شد

سنندج|طي چند روز گذش��ته شايعاتي مبني 
بر خوران��دن ترياك در تع��دادي از مرغداري هاي 
برخي اس��تان ها گزارش ش��ده كه موجب نگراني 
مردم در استفاده از مايحتاج روزانه و سبد پروتئيني 
آنها ش��د. در همين خصوص مديركل دامپزشكي 
اس��تان كردس��تان با رد خبر خوراندن ترياك در 
مرغداري هاي كردستان اعالم كرد كه بازرسي هاي 
اين س��ازمان به دقت انجام مي شود و تاكنون هيچ 
مشاهده و گزارشي از اين موضوع دريافت نكرده ايم.

مجتبي ورمقاني با تكذيب خبر خوراندن ترياك در 
مرغداري ها به مرغ ها اظه��ار كرد: به دليل نظارت 
صفر تا صدي كارشناسان دامپزشكي بر مرغداري ها، 
خوراندن ترياك به مرغ ها امكان پذير نيس��ت. وي 
اش��اره كرد كه كارشناس��ان دامپزش��كي از زمان 
پيش جوجه ريزي تا زمان كش��تار نظارت كامل بر 
كار مرغداري ها و كيفيت مرغ هاي توليدي دارند. 
مديركل دامپزشكي استان كردستان با بيان اينكه 
تاكنون موردي از استفاده از ترياك در مرغداري ها 
مشاهده و گزارش نشده است، تصريح كرد: صنعت 
نوي��ن مرغداري، صنعتي پيش��رفته اس��ت كه بر 
اس��اس آن افزايش وزن مرغ در زمان كوتاه در گرو 
پارامترهاي علمي مشخصي است و مرغداران براي 

افزايش وزن نيازي به اينگونه كارها ندارند.

امدادرساني هوايي به روستاييان 
گرفتار در برف خوزستان

اهواز|معاون امداد و نجات جمعيت هالل  احمر 
خوزس��تان از امدادرس��اني هوايي به روستاييان 
گرفتار در برف مناطق مرتفع توس��ط بالگرد خبر 
داد. علي پهلوان با اش��اره به ب��ارش برف و گرفتار 
ش��دن اهالي برخي روس��تاهاي مناطق مرتفع 
خوزستان اظهار كرد: امدادرساني به اهالي دهستان 
احمدفداله و روستاي مودو در شهرستان دزفول 
و همچنين روس��تاهاي وارگه بردتازه، وارگه سبز 
تازه و وارگه خله تازه در شهرس��تان انديكا توسط 
بالگردهاي اين جمعيت امروز )۲۳ بهمن ماه( در 
حال انجام اس��ت. وي افزود: در مجم��وع بايد به 
حدود ۴۵ خانوار در اين مناطق امدادرساني شود. 
پهلوان بيان كرد: در اين عمليات اقالم غذايي شامل 
بسته هاي مواد غذايي يك ماهه، كيسه هاي آرد، 
پتو، موكت، روغن، برنج، چراغ والور و بس��ته هاي 

بيسكوييت بين آسيب ديگان توزيع مي شود.

جشنواره آدم برفي در پيست 
اسكي يام مرند  برگزار  مي شود

تبريز| معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي آذربايجان شرقي از 
برگزاري جش��نواره آدم برفي با هدف ايجاد ش��ور و 
نشاط اجتماعي و استفاده از ظرفيت هاي زمستاني 
منطقه، در پيست اسكي يام شهرستان مرند خبر داد. 
احمد حمزه زاده ضمن اعالم اين خبر، گفت: در پي 
بارش شديد برف و مساعد بودن شرايط براي برگزاري 
جشنواره آدم برفي در راستاي جشن هاي دهه فجر، 
اين جشنواره در محل »پيست اسكي يام« به عنوان 
يكي از ظرفيت هاي شاخص گردشگري زمستاني 
روز جمعه ۲۵ بهمن ۹۸ برگزار خواهد شد. وي افزود: 
ظرفيت ويژه گردشگري مي تواند موتور محركه توسعه 
صنعت گردشگري، رش��د اقتصادي و اشتغال زايي 
آن منطقه باشد كه در اين راستا برگزاري برنامه ها و 
جشنواره هاي زمستاني براساس ظرفيت هاي موجود 
در استان به ويژه شهرستان مرند مي تواند در راستاي 

جذب گردشگران زمستاني كمك كند.

تردد شهري در خلخال
به سختي انجام مي شود

اردبيل| در پي بارش كم سابقه برف در خلخال 
ترددهاي درون ش��هري در اين شهرس��تان به 
سختي انجام مي پذيرد. گفتني است تنها يكي 
از خيابان هاي اصلي اين شهرستان به نام خيابان 
»امام« تا حدودي توس��ط شهرداري بازگشايي 
شده و كمربندي اصلي شهر نيز در حال بازگشايي 
است. تردد در مسيرهاي بازگشايي شده نيز تنها 
با زنجير چرخ و برخورداري از وس��ايل ايمني و 
گرمايش��ي الزم امكان پذير است. خوشبختانه 
قطعي گاز در خلخال گزارش نش��ده ولي مردم 
انتظار مضاعفي از شهرداري و ديگر عوامل براي 

بازگشايي مسير ترددها دارند.

چهرههاياستاني

دستگيري متهمان برداشت هاي 
غيرمجاز از حساب هاي بانكي

تبريز|ريي��س پليس آگاهي آذربايجان  ش��رقي 
گفت: اعضاي ي��ك باند چهار نفره برداش��ت هاي 
غيرمجاز از حس��اب هاي بانكي به صورت اسكيمر 
در تبريز شناس��ايي و دستگير ش��دند. سرهنگ 
صابر عباس زاده اظهار كرد: باند چهار نفره متشكل 
از دو زن و دو م��رد با دامنه س��ني ۲۲ تا ۲۵ س��ال 
در يكي از فروش��گاه هاي تبريز فعاليت مي كردند 
كه داراي س��وابق متعدد س��رقت و تجاوز به عنف 
مي باش��ند. اين افراد يك دس��تگاه اسكيمر )كپي 
رايت كارت هاي بانكي( كنار دستگاه پوز در فروشگاه 
مستقر كرده بودند كه اطالعات و مشخصات حساب 
كارت بانك ها را برداش��ت و به رمز و مش��خصات 
دس��تگاه دس��ت مي يافتند. وي گف��ت: اين باند 
۲۸۰ مورد كپي اطالعات انج��ام داده و از ۶۲ مورد 
حدود ۵۰۰ ميليون تومان برداشت كرده بودند. به 
گزارش مركز اطالع رساني پليس آذربايجان شرقي، 
عباس زاده تاكيد كرد: شهروندان در هنگام خريد از 
فروشگاه هاي مختلف رمز كارت هاي بانكي خود را 
به هيچ عنوان در اختيار فروشندگان و افراد ديگر قرار 

ندهند و كارت ها را خودشان به پوز بانكي بكشند.

آمادگيمترويتهرانبرايسرويسدهيبهشركتكنندگان
درمراسماربعينشهيدسردارسپهبدسليمانيوهمرزمانشهيدش

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
از آمادگي كامل اين ناوگان براي خدمات رساني به 
ش��ركت كنندگان در مراس��م اربعين شهيد سردار 
سپهبد حاج قاسم سليماني و همرزمان شهيدشان 

خبر داد.
به گ��زارش مديري��ت ارتباطات و ام��ور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، فرنوش 
نوبخت از آمادگي كامل شركت بهره برداري متروي 

تهران و حوم��ه براي ارايه خدمات حداكثري جهت 
رفاه حال ش��هروندان و شركت كنندگان در مراسم 
چهلم سردار سپهبد حاج قاسم سليماني و همرزمان 
ش��هيدش خبر داد و گفت: روز پنجشنبه ۲۴ بهمن 
ماه ۹۸ همزمان با شروع مراسم از ساعت ۱۹ تا پايان 
مراسم، سرويس دهي در دو ايستگاه شهيد بهشتي 
و ايستگاه مصلي امام خميني)ره( انجام خواهد شد 
و  س��رويس دهي در خطوط هفتگانه مترو تا ساعت 

۲۲:۳۰ همانند روزهاي گذشته انجام خواهد شد. 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
در ادامه با اشاره به اينكه مراسم چهلم سردار سپهبد 
حاج قاس��م س��ليماني بعد از نماز مغرب و عشاء در 
مصلي امام خميني )ره( تهران برگزار خواهد ش��د 
تمهيدات الزم براي برگزاري مراس��م برنامه ريزي 
شده و در صورت نياز قطارهاي فوق العاده نيز اعزام 

مي شود.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از وضعيت شهرهاي گرفتار در برف 

بحران زمستاني ؛ تكرار فاجعه 15 سال پيش
ريحانه جاويدي|

ارتفاع برف در شهرهاي دو استان گيالن و آذربايجان 
از يك متر گذش��ت. ش��هرهاي كوچك اس��تان هاي 
ش��مالي و نوارغربي كش��ور در برف مدفون ش��دند 
و كوچه پس كوچه ه��اي ش��هرهاي بزرگ ت��ر هم به 
داالن هاي سفيدپوش تبديل ش��ده كه تردد در آن يا 
ممكن نيست يا به س��ختي امكان دارد. به اين ترتيب 
هشدارهاي يك هفته اي هواشناسي مبني بر بارش برف 
شديد در استان  گيالن و استان هاي شمال غربي كشور، 
درحالي اس��ت كه برف، مردم و مس��ووالن را غافلگير 
كرد. گيالني ها معتقدند هيچ اطالع رساني در راستاي 
اقدامات پيش��گيرانه از س��وي نهادهاي رسمي انجام 
نشده و پيش از ش��روع بارش ها هم شرايط اضطراري 
براي امدادرس��اني در روس��تاها پيش بيني نشده بود 
كه در نتيجه چنين وضعيتي، هشت نفر جان خود را 
در حوادث ناشي از برف از دس��ت دادند، برف راه هاي 
اتباطي در اين استان را مسدود كرده و مردم در خانه ها 

حبس شدند.
 آب، ب��رق و گاز در بيش��تر مناطق اين اس��تان قطع 
ش��ده )در اين باره صفحه 7 را بخوانيد( و خودروهاي 
امدادرساني كه از استان هاي اطراف به سمت گيالن 
در حرك��ت بودند ه��م در راه ماندند ت��ا خاطرات تلخ 
برف و بوران س��ال 83 كه بيش از هزار ميليارد تومان 
به زيرساخت هاي اين استان خس��ارت زده و موجب 
تخريب هفت هزار و ۹۶3 واحد مسكوني شد، بار ديگر 
تازه شود. حاال در شرايطي كه مردم اين استان نگرانند 
خس��ارت  به منازل مس��كوني، واحدهاي توليدي و 
صنعتي، مزارع كشاورزي و دامداري بعد از بررسي هاي 
اوليه باز هم اعداد و ارقام بااليي را نش��ان دهد، دستور 
رييس جمهور به وزراي راه و شهرسازي، نيرو، ارتباطات 
و فناوري اطالعات و كشور براي تسريع در روند خدمت 
رساني به استان هاي ش��مالي صادر و رييس سازمان 
مديريت بحران كش��ور اعالم كرد بنا به ضرورت براي 
تامين نيازمندي هاي مالي و مديريت وضعيت اضطراري 
استان گيالن، پيش��نهاد اختصاص 50 ميليارد ريال 
اعتبار در قال��ب اعتبار هزينه اي به س��ازمان برنامه و 

بودجه ارسال شد.

  شبكه هاي اجتماعي جلوتر از صدا و سيما
بارش سنگين برف در استان گيالن درحالي است كه 
مردم شهر رشت و برخي شهرهاي اين استان معتقدند 
پيش از شروع بارندگي به جز خبرهايي كه در صفحات 
مرتبط با اين استان در شبكه هاي اجتماعي دست به 
دست مي شد، هيچ اطالع رساني از طريق صدا و سيما 
انجام نش��د تا جايي كه همين موضوع س��بب ش��ده 
بسياري از مردم بدون تجهيز سيستم گرمايشي و تامين 
موادغذايي با مسدود ش��دن راه ها در منازل مسكوني 
حبس ش��وند. هانيه عليپور يكي از شهروندان مقيم 
رشت درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: در شرايط 
فعلي، مسير تردد در خيابان هاي اصلي رشت بازگشايي 
شده اما كوچه ها هنوز مسدود است به اين ترتيب عمال 
امكان تردد در شهر را نداريم. از دو روز گذشته، آب و برق 
قطع است و در برخي مناطق هم گاز قطع شده و هيچ 

وسيله گرمايشي جز پتو و كرسي نداريم. اما اين وضعيت 
در حالي است كه هيچ كدام از نهادهاي اطالع رساني 
رسمي پيش از شروع بارش اطالع رساني انجام نداد كه 
حداقل نيازهاي ابتدايي مانند موادغذايي را تامين كنيم 
و ما فقط از طريق شبكه هاي اجتماعي از يك هفته قبل 

در جريان بارش شديد برف قرار گرفتيم. 
او افزود: نه تنها اطالع رس��اني به موقع نبود بلكه چند 
روز مانده به شروع بارش برف هم هيچ خبري از شرايط 
اضطراري امدادرس��اني در سطح ش��هر رشت ديده 
نمي ش��د كه اين وضعيت حتما در روستاها وخيم تر 
اس��ت ، همه مردم نگران اين هستند كه باز هم فاجعه 

بوران سال 83 در گيالن تكرار شود.
با اين وجود روز گذشته، گزارشي از وضعيت استان هاي 
مناطق شمالي كشور به ويژه پس از بارش هاي سنگين 
برف در اس��تان هاي گيالن و مازندران در جلسه روز 
چهارش��نبه هيات دولت ارايه ش��د و حسن روحاني، 
رييس جمهوري، ب��ه وزيران راه و شهرس��ازي، نيرو، 
ارتباطات و فناوري اطالعات و كش��ور دس��تور داد تا 
تمامي امكانات وزارتخانه هاي خود را براي تسريع در 
روند خدمت رس��اني به مردم و كاس��تن از مشكالت 
ناش��ي از اين بارش ها ب��ه كار گيرند. همچنين رييس 
سازمان مديريت بحران كشور گفت: بنا به ضرورت و به 
منظور تامين نيازمندي هاي مالي و مديريت وضعيت 
اضطراري استان گيالن، پيشنهاد اختصاص 50 ميليارد 
ريال اعتبار در قالب اعتبار هزينه اي به سازمان برنامه و 

بودجه ارسال شد. 
اسماعيل نجار درباره اين موضوع بيان كرد: در شمال 
كشور شاهد بارندگي سنگين برف بوده ايم، به خصوص 
در استان گيالن بارش ها به شدتي بوده كه خساراتي به 
راه ها و همچنين تاسيسات زيربنايي وارد شده است. بر 
اين اساس مبلغ 50 ميليارد ريال براي استان گيالن به 
صورت تنخواه در اختيار ستاد پيشگيري، هماهنگي و 
فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان قرار گيرد تا 
با رعايت ضوابط و مقررات و با نظارت سازمان مديريت 
بحران كش��ور براي جبران خسارات ناشي از بارندگي 

هزينه شود.

  برف جان هفت نفر را در گيالن گرفت
شهرهاي استان گيالن درحالي در برف سنگين مدفون 
شدند كه چندين تير برق در سطح استان بر اثر حجم 
زياد برف شكسته و سبب قطعي برق در اين شهر شدند 
اما آنطور كه مردم مي گويند تاكنون هيچ يك از نهادهاي 
امدادرساني براي سر و س��امان دادن به اين وضعيت 

حضور نداشتند. 
محمد قاسمي، از اهالي رشت به »تعادل« گفت: تاكنون 
در س��ه منطقه تخت س��ال، چهارراه ميكاييل و كوي 
يونس آباد، تير برق بر اثر بارش برف شكسته و به حال 
خود رها ش��ده است. به اين ترتيب نه تنها برق نداريم 
بلكه امكان پمپاژ آب هم وج��ود ندارد و از طرف ديگر 
خطر برق گرفتگي هم تبديل به تهديد شده است.  او 
افزود: نكته قابل توجه آن است كه در كوي يونس آباد در 
حالي برف خيابان را مسدود كرده، تير برق افتاده و هنوز 
پاكسازي انجام نشده كه اين خيابان مقر ماشين هاي 

خدمات شهري شهرداري اس��ت، اگر اين خيابان كه 
محل حضور ماموران شهرداري است به حال خود رها 
شده، باقي محله ها در چه وضعي هستند ؟  تا اين لحظه 
چندين بار با اداره برق تماس گرفتيم، مي گويند بايد 
ش��هرداري راه را باز كند تا مام��وران اداره برق بتوانند 
در محل حضور پيدا كنند و وقتي با شهرداري تماس 

مي گيريم هيچ تلفني جواب داده نمي شود. 
اين وضعيت درحالي اس��ت كه تاكنون براثر حوادث 
ناش��ي از برف، هفت نفر در استان گيالن و يك نفر در 
شهر خلخال، استان اردبيل جان خود را از دست دادند. 
مجتبي خالدي، سخنگوي س��ازمان اورژانس كشور 
درب��اره اين موضوع بيان ك��رد: در اثر ريزش بهمن در 
رودبار، 5 نفر جان باختند و دو نفر نيز در شهر رشت و 
هنگام برف روبي، از ارتفاع سقوط كرده و جان باختند.

  خودروهاي امداد در راه ماندند
اس��تان آذربايجان ش��رقي و غربي، اردبيل، اصفهان، 
اي��الم، تهران، چهارمح��ال و بختياري، خوزس��تان، 
خراسان شمالي، زنجان، سمنان، قزوين، قم، كردستان، 
كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، گيالن، 
لرس��تان، مازندران و همدان در ۴ روز گذش��ته تحت 
تأثير برف و كوالك قرار گرفتند و مسيرهاي ارتباطي 
به ويژه در مناطق كوهس��تاني مسدود شده است. اين 
وضعيت درحالي است كه25۴ اكيپ امدادي اعزامي 
از استان هاي همجوار به اس��تان گيالن، درمحدوده 

امامزاده هاشم در برف مانده اند. 
رضا اس��المي، مديركل بحران اس��تان گيالن درباره 
آخرين وضعيت ش��هرهاي بر ف گير در اين اس��تان 

بيان كرد: ارتفاع برف در ضلع ش��مالي شهر رشت 50 
سانتي متر و در ضلع جنوبي شهر 102 سانتي متر اعالم 
شده است. در ساير شهرستان ها ارتفاع برف 50 تا 70 
سانتي متر اعالم شده و اين ميزان در ارتفاعات استان 

گيالن به يك و نيم متر مي رسد.
او افزود: عدم توجه به هشدارها درخصوص بستن زنجير 
چرخ و سفرهاي غيرضروري سبب مسدود شدن جاده 
و دپوي خودروها در محدوده امامزاده هاش��م شد كه 
متاس��فانه اين وضعيت تا هم اكنون نيز ادامه دارد، به 
نحوي كه اكيپ هايي كه از اس��تان هاي همجوار براي 
كمك به استان گيالن اعزام شده اند در همين محدوده 

در جاده مانده اند.

  برف، مسووالن را در تبريز غافلگير كرد
عالوه بر گيالن، استان آذربايجان شرقي و اردبيل هم در 
فهرست استان هايي هستند كه بيشترين بارش برف را 
داشته و به تبع آن خسارت بيشتر هم ديده است. با اين 
وجود با گذشت چهار روز از شروع بارش ها مردم تبريز و 
برخي شهرهاي ديگر مي گويند هنوز راه هاي ارتباطي 
قطع بوده و مسير تردد در كوچه ها مسدود است. يكي 
از شهروندان ساكن منطقه 3 شهرداري تبريز واقع در 
كوي منظريه درباره اين موض��وع به »تعادل« گفت: 
هفته گذشته بارش اندك برف شروع شد اما به اندازه 
اكنون وضعيت وخيم نبود اما مسووالن بايد از همان 
زم��ان در نظر مي گرفتند كه با توجه به هش��دارهاي 
هواشناسي حتما برف س��نگيني به دنبال آن خواهد 
آمد ام��ا در زمان بارش هاي برف هفته هاي گذش��ته 
شهرداري نسبت به نمك پاشي معابر و كوچه ها اقدام 

كافي نكرد و اكنون ب��رف جديد روي يخ و برف هفته 
گذشته تلنبار شده است.  او افزود: متاسفانه شهرداري 
اين منطقه به هيچ عنوان نسبت به نمك پاشي در داخل 
كوچه ها و رفع مشكالت شهروندان اهميتي نمي دهد 
و بارها در تماس هاي مختلف تلفني و حضوري اهالي 
محل با عوامل ش��هرداري به صراحت اعالم كرده اند 
مسووليتي در قبال برف روبي كوچه ها ندارند. پرسش 
ما از شهرداري اين اس��ت كه آيا در قبال اخذ ماليات، 
عوارض و تحميل انواع هزينه ها مس��ووليتي در قبال 

پاكسازي محالت از برف و يخ ندارد؟ 
مجيد موس��وي، يكي ديگر از شهروندان تبريز كه در 
منطقه دو شهرداري اين شهر ساكن است به »تعادل« 
گفت: سه روز است كه به دليل انباشت حجم سنگين 
برف در داخ��ل معابر و كوچه ه��ا نمي توانيم از منزل 
خارج شويم و امكان تردد عمال غيرممكن شده است 
اما در اين ميان خبري از ش��هرداري نيست. در غياب 
مسووالن شهرداري، مردم هستند كه اقدام به پاروي 
برف جلوي منازل مي كنند كه اين امر نيز انباشت برف 
و يخ زدگي معابر را سبب مي شود چون عالج اصلي اين 
مشكالت نمك پاشي و محلول پاشي است كه بايد توسط 

شهرداري صورت بگيرد.
اظهارات مردم از يك س��و و هش��دارهاي هواشناسي 
پيرامون بارش سنگين برف درحالي است كه فرماندار 
تبريز اين بارندگي را غافلگيرانه دانسته و بابت ضعف در 
خدمات رساني از مردم عذرخواهي كرد. بهروز مهدوي 
درباره اين موضوع گفت: با توجه به غافلگير كننده بودن 
بارش برف متاسفانه عوامل شهرداري تبريز براي چنين 

بحراني با اين وسعت آمادگي نداشتند.

ماجراي حذف انتگرال و تغييرات رياضي در توضيح آموزش و پرورش
سرپرست حوزه تربيت و يادگيري رياضيات سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي به ارايه توضيحاتي 
پيرامون برخي امور مربوط به امور رياضيات و به ويژه 
حذف انتگرال از كتب درسي پرداخت و گفت: تك تك 
تغييرات و تصميم گيري هاي چند ساله حوزه رياضيات 
حاصل تدبير و خرد جمعي و صرف زمان بسيار و انجام 

كارشناسي در امور بوده است.
محمدرضا سيدصالحي در اين باره اظهار كرد: در چند 
سال اخير حوزه رياضيات يكي از فشرده ترين دوران 
خود را بنا بر گواه بيشتر كساني كه دوره هاي قبل اين 
حوزه را تجربه كرده اند، از نظر حجم كار محوله به آن، از 
زمان تاسيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

تاكنون تجربه كرد.
وي با بيان اينكه در اين دوران، حوزه رياضيات همزمان 
درگير تاليف كتاب هاي درسي رياضي، آموزش معلمان 
و... بود، گفت: به همين دلي��ل فرصت چنداني براي 
شفاف س��ازي در مورد عملكرد اين حوزه براي عموم 
رخ نداد و اين امر موجب زمينه سازي براي بروز برخي 

شايعات شد.
سرپرست حوزه تربيت و يادگيري رياضيات سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي افزود: البته در تمام 
اين مدت، اصلي تري��ن همراهان م��ا يعني معلمان 
رياضي، اس��اتيد و متخصصان رياض��ي دغدغه مند 
آموزش رياضي، مش��اركت بي سابقه اي با ما داشته  و 
در جريان تمام تغييرات بوده ان��د و نظرات و تجارب 

آنها راه گشا بود.
س��يدصالحي با اش��اره به اينكه حوزه رياضيات براي 
استفاده هرچه بيش��تر از ظرفيت هاي موجود كشور 
درباره آموزش رياض��ي، در جريان تاليف كتاب هاي 

جديدالتالي��ف، پيش نوي��س كتاب ه��ا را به محض 
آماده ش��دن به صورت فصل به فصل از طريق سايت 
گروه رياضي در مع��رض ديد و نقد همه عالقه مندان 
به اين حوزه قرار مي داد به ايس��نا گفت: به طور مثال 
پيش نويس مطلب مربوط به همين بحث »انتگرال« 
كه اكنون مطرح شده است، در سال ۹۶ از طريق سايت 
گروه رياضي به اطالع عموم معلمان، آموزش��گران و 
دغدغه منداِن رصد كنن��ده تاليف كتاب هاي رياضي 
رسانده شد و آنها نظرات و پيشنهادهاي سازنده خود 

را در اين باره ارايه كردند.
سرپرست حوزه تربيت و يادگيري رياضيات سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ادامه داد: اين نظرات 
توسط شوراي برنامه ريزي درسي رياضي و تيم هاي 

تاليف مورد بررسي و استفاده قرار گرفت. اين روش و 
تمهيداتي از اين دست باعث رشد چشمگير بيش از 
۴00 درصدي در تعداد مخاطبان سايت گروه رياضي 
در زماني كمتر از يك سال طي سال هاي ۹3 تا ۹۴ شد و 
دغدغه مندان آموزش رياضيات نظرات و تجارب خود را 
درباره محتواي كتاب هاي درسي رياضي جديدالتاليف 
پيش از نهايي شدن به دست ما مي رساندند و تك تك 

اين نظرات مورد بررسي قرار مي گرفت.

  اعتبارسنجي كتاب هاي 
درسي جديدالتاليف

وي با بيان اينكه همچنين س��ازمان پژوهش س��ال 
به س��ال رون��د اعتبارس��نجي كتاب هاي درس��ي 

جديدالتاليف را ارتقا مي داد و اوج اين ارتقا در جريان 
اعتبارسنجي كتاب هاي پايه هاي يازدهم و دوازدهم 
اتفاق افتاد، همان سالي كه اتفاقا اكثر تغييرات مورد 
بحث در آنها رخ داده اس��ت عنوان ك��رد: در جريان 
اعتبار سنجي كتاب هاي پايه يازدهم و دوازدهم، كل 
محتواي كتاب ها به صورت پاراگ��راف به پاراگراف، 
توسط 50 تا۶0 نفر از معلمان مجرب و سرگروه هاي 
آموزش��ي تك تك استان ها مورد بررسي قرار گرفت. 
اس��امي اين معلمان در بخش پايان��ي كتاب ها آمده 

است.
س��يدصالحي افزود: ب��ه اين موضوع ني��ز بايد توجه 
داشته باشيم كه افزايش تعداد پايه هاي دوره ابتدايي 
و كاهش تعداد پايه هاي دوره متوس��طه به ويژه دوره 
متوسطه دوم، كه از چهار به سه سال كاهش پيدا كرد 
و پايه اي به نام پيش دانشگاهي نيز ديگر وجود ندارد، 
موضوعي اس��ت كه رويكرد كلي آموزش و پرورش را 
در جهت توجه بيشتر به آموزش مفاهيم و مهارت هاي 
پايه اي نسبت به مفاهيم و مهارت هاي تخصصي و نيمه 
تخصصي نشان مي دهد و اين موضوع محدود به حوزه 

رياضيات نمي شود.
سرپرست حوزه تربيت و يادگيري رياضيات سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه طي دوره 
چند ساله تاليف كتاب هاي جديد نقد بيشتر منتقديِن 
فعال و پيگير كتاب هاي درسي جديد، برخالف آنچه 
امروز مطرح شده است، درباره زياده از حد بودن تعداد 
مفاهيم ارايه شده در رياضيات مدرسه اي بود، گفت: 
پيشنهاد كاستن از محتواي كتاب هاي درسي رياضي، 
غالب ترين نظر اين افراد بود، البته در پايه هاي پاياني 
دوره دوم متوسطه، به ويژه پايه دوازدهم، برخي افراد 

هم موافق افزايش مفاهيم بودند ك��ه اكثر اين افراد، 
دبيران غيررسمي شاغل در مدارس خاص بودند كه 

تمركز كاريشان، بر كالس هاي كنكور بود.
وي ادامه داد: ضمن احترام قائل شدن به دغدغه مندي 
اس��اتيد رياضيات درباره تغيي��رات صورت گرفته در 
محتواي كتاب هاي جديدالتاليف كه موجب دلگرمي 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي و حوزه رياضيات 
است، تغييرات صورت گرفته محدود به حذف برخي 
مفاهيم نبوده و در برخي م��وارد مفاهيمي جديد به 

محتواي كتاب هاي رياضي اضافه شده است.
س��يدصالحي با بيان اينكه همچنين برخي مفاهيم 
موجود در كتاب هاي رياضي قبل با تغيير رويكرد قابل 
مالحظه اي در كتاب هاي جديد ارايه شده است اظهار 
كرد: اين تغيير رويكرد در اكثر موارد با تمركز بر ايجاد 
درك مفهوم��ي در دانش آموزان و عدم تاكيد بيش از 
حد بر يادگيري روي��ه اي و الگوريتمي بود. روند ارايه 
مفهوم حد و مشتق نمونه اي از اين موارد است. درباره 
مفهوم انتگرال بعيد است فردي باشد كه شناختي از 
رياضيات داشته باش��د و اهميت و كاربردهاي فراوان 

انتگرال را انكار كند.
سرپرست حوزه تربيت و يادگيري رياضيات سازمان 
پژوه��ش و برنامه ريزي آموزش��ي افزود: اما س��وال 
اينجاست كه آيا رياضيات و فراگيران آن همواره از كم 
شدن مفاهيم ارايه شده زيان مي بينند؟ يا برعكِس آن 
نيز امكان پذير است، يعني اينكه ارايه مفاهيم رياضي 
بيش از حد كه امكان ايجاد فرصت كافي براي يادگيري 
مفهومي آن توسط يادگيرندگان وجود نداشته باشد 
مي تواند موجب دلس��ردي و بي عالقگي نس��بت به 

يادگيري رياضي شود.
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 غفلت بودجه ۹۹ 
در حوزه آسيب هاي اجتماعي

رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با انتقاد 
از كاه��ش بودجه ح��دودا 10 درص��دي حوزه 
آس��يب هاي اجتماعي در سال آينده، نسبت به 

پيامد اين تصميمات هشدار داد.
حسن موس��وي چلك با بيان اينكه امروز با يك 
واقعيت در كش��ور مواجهيم ك��ه آن هم نگراني 
از گس��ترش آس��يب هاي اجتماعي و تنوع اين 
آسيب هاست، افزود: هيچ كس نمي تواند منكر 
اين شرايط نگران كننده باشد. جلساتي كه از سوي 
خود مقام معظم رهبري برگزار ش��ده است هم 
نشان مي دهد كه حال كشور در حوزه آسيب هاي 
اجتماعي نيازمند توجه است. طبيعتا بر همين 
مبنا سياست گذاري هايي در قانون برنامه ششم 
توسعه، مصوبات شوراي اجتماعي كشور و قوانين 
قبلي مثل م��اده 80 و 102 و 101، 10۶ برنامه 

ششم توسعه صورت گرفته است.
او افزود: گاهي در خصوص كاهش بودجه حوزه 
اجتماعي اين توجيه عنوان مي شود كه هزينه اين 
بودجه شفاف نيست و معلوم نيست چه اقدامي 
با آن صورت گرفته اس��ت، اما اين موضوع ربطي 
به اصل بودجه ندارد بلكه مش��كل اينجاست كه 
برخي افرادي كه براي مديريت بودجه مسوول 
هس��تند، توانمندي الزم براي اس��تفاده از اين 
بودجه حداقلي را ندارند. رييس انجمن مددكاري 
اجتماعي ايران با اشاره به اينكه مقايسه بودجه 
امسال و سال آينده براساس گزارشي كه از سوي 
مركز پژوهش هاي مجلس در اين حوزه تهيه شده 
است، نشان مي دهد كه در مجموع ۹.82 درصد از 
بودجه حوزه آسيب هاي اجتماعي كاهش يافته 
است، به ايسنا گفت: اين موضوع نشان مي دهد 
مساله آسيب هاي اجتماعي براي دولت اولويت 
ندارد. شايد بودجه بخشي از اين نقش را به عهده 
داشته باشد، اما هيچ كس نمي تواند نقش بودجه 

در توسعه كمي و كيفي خدمات را انكار كند.
موسوي چلك با اشاره به اينكه در حوزه اعتياد 
حدود 5.5 درصد و در حوزه طالق نيز 7.۴ درصد 
رشد در بودجه سال آينده پيش بيني شده است، 
تصريح كرد: اين درحالي اس��ت كه در موضوع 
حاشيه نشيني 1.۶ درصد، كودكان آسيب پذير 
و همچنين سوء تغذيه كودكان حدود 17 درصد 
كاهش و در ساير آسيب هاي اجتماعي هم تقريبا 
12 درصد كاهش بودجه پيش بيني شده است.

او با بيان اينكه در حوزه پيش��گيري نيز تقريبا 
1.3 درصد رش��د منفي پيش بيني شده است، 
ادامه داد: اين درحالي است كه در حوزه خدمات 
بازتواني معتادان 20۴ درصد رش��د داشته ايم. 
يعن��ي به جاي اينك��ه روي حوزه پيش��گيري 
س��رمايه گذاري كنيم در مرحله بعد از درمان 
س��رمايه گذاري كرده ايم. البته در حوزه درمان 

هم حدود 23 درصد كاهش داشته ايم. 

 پيشنهاد راه اندازي 
2 وزارتخانه جديد 

يك فعال محيط زيست گفت: نمايندگان مجلس 
يازدهم در جهت تشكيل يك وزارتخانه قوي به 
عنوان وزارتخانه منابع طبيعي و يك وزارتخانه 
قوي به عنوان وزارت محيط زيست تالش كنند.

محم��د دروي��ش اف��زود: ب��ا وجود سياس��ت 
كوچك س��ازي و چابك س��ازي در برنامه ششم 
توس��عه، وزارت »ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي« به وزارتخانه هاي كشور اضافه شده 
همچنين دولت پيشنهاد جدايي وزارت بازرگاني 
و وزارت صنايع را داده اس��ت بنابراين هميش��ه 
تبصره هايي در قانون وجود دارد كه بنا به شرايط 

جامعه مي توان از آنها استفاده كرد.
او درباره ويژگي هاي نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي تاكيد كرد: يك نماينده مجلس بايد فهم و 
سواد محيط زيستي داشته باشد، مشكالت محيط 
زيس��تي منطقه اش را به خوبي درك كرده باشد 
و براي حل آنه��ا راهكارهاي دقيق و عملي ارايه 
دهد و پيش از همه خودش به گفته هايش پايبند 
باشد. اين فعال محيط زيست افزود: توقع من به 
عنوان يك متخصص در حوزه محيط زيست از 
نمايندگان مجلس اين است كه طرح خود را براي 
حل مشكل ناكارآمدي سازمان حفاظت محيط 
زيست و س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 

كشور مشخص كنند.
او با اش��اره به اينكه نماين��دگان بايد ديدگاه 
خود نسبت به محيط زيست و طرح هاي خود 
را در اين ح��وزه به را ب��ه راي دهندگان اعالم 
كنند، به ايسنا گفت: آنان بايد داليل پيشرفت 
ش��اخص هاي محيط زيس��تي را در كش��ور 
تبيين و برنامه هاي خود در جهت كاهش نرخ 
بيابان زايي، مقابله با مشكل تخريب جنگل ها 
يا تغيير كاربري اراضي و مهار و تثبيت شن هاي 
روان بيان و مشخص كنند كه از سياست »مالچ 
پاش��ي« حمايت مي كنند يا خير يا نسبت به 
»ش��كار« چه ديدگاهي دارند؟ اين متخصص 
محي��ط زيس��ت در ادامه اظهار ك��رد: به نظر 
مي رسد بايد از مرحله حرف هاي زيبا و شعاري 
عبور كني��م و نمايندگان عمال نش��ان دهند 
كه مش��كالت محيط زيستي كش��ور را درك 
مي كنند و حاضربه اراي��ه برنامه هاي خود در 
اين زمينه و پرداخت هزينه هستند به خصوص 
در حوزه آلودگ��ي هوا، ترافي��ك و همچنين 
تغيير مبلمان ش��هري از خ��ودرو محوري به 
زيست محوري و انتظار داريم كه نماينده ها در 

اين زمينه فعاالنه عمل كنند.
درويش در پايان گفت: نماين��ده اي كه از مردم 
بخواهد كه از خودروهاي شخصي استفاده نكنند 
اما خود هرگز س��وار دوچرخه نش��ده باشد يا از 
وسايل حمل و نقل عمومي استفاده نكند به نظر 

نمي رسد بتواند راي بياورد. 

توليد ۱۷۰ قلم مواد اوليه دارويي در كشور ظرف ۲ سال آينده 
رييس س��ازمان غ��ذا و دارو، گف��ت: اميدواريم ظرف 
دو س��ال آينده بتوانيم در ح��دود 170 قلم مواد اوليه 
دارويي را در داخل توليد كنيم. محمدرضا شانه ساز، 
در نشس��ت خبري معرف��ي توانمندي هاي صنعت 
داروس��ازي و تجهيزات پزشكي كشور، افزود: نهضت 
جدي خودكفايي در حوزه دارو و تجهيزات پزش��كي، 
به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي حوزه سالمت، 
شاهد اتفاقات زيادي بوده اس��ت. وي ادامه داد: حوزه 
دارو و تجهيزات پزش��كي با همه پيچيدگي هايي كه 

دارد، اما توانسته ايم گام هاي بلندي در اين حوزه برداريم 
كه منجر به توليد انواع داروها و تجهيزات پزشكي در 
داخل كشور شده است. شانه ساز به موفقيت هاي حوزه 
داروس��ازي و تجهيزات پزشكي اشاره كرد و گفت: در 
س��ال هاي گذش��ته بابت محصوالت بايولوژيك 1.2 
ميليارد دالر ارز صرف مي شد كه در 15 سال گذشته 
توانسته ايم توليد كننده اين محصوالت در كشور باشيم.

وي با عنوان اين مطلب كه در حوزه تجهيزات پزشكي 
شاهد موفقيت هاي خوبي هستيم، افزود: خودكفايي در 

اين حوزه در حد بازار دارويي كشور نيست اما در همين 
مدت كوتاه نيز شاهد توليد تجهيزات پزشكي در داخل 
هستيم كه بعضًا دومين توليد كننده در دنيا شناخته 
مي شويم. شانه ساز به روند رو به افزايش توليد مواد اوليه 
دارويي در كشور اشاره كرد و گفت: تالش مي كنيم تا 
دو سال آينده بتوانيم 170 قلم مواد اوليه دارويي را در 
داخل توليد كنيم كه باعث كاهش 250 ميليون دالري 
ارز خواهد شد. در بخش ديگري از اين نشست خبري، 
مديركل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو، از افزايش 

دو براب��ري خودكفايي در توليد تجهيزات پزش��كي 
خبر داد. حس��ين صفوي، روز چهارشنبه در نشست 
خبري معرفي توانمندي هاي توليدي صنايع دارويي 
و تجهيزات پزشكي، گفت: تعداد محصوالت تجهيزات 
پزشكي كه توانس��ته ايم در توليد آنها خودكفا شويم، 

در سال جاري نسبت به سال ۹7، دو برابر شده است.
وي افزود: در سال گذشته كمتر از 200 قلم تجهيزات 
پزش��كي توليد مي ش��د كه اين عدد به ح��دود ۴00 

محصول افزايش يافته است.

صفوي از ساماندهي شبكه توزيع تجهيزات پزشكي 
در كشور خبر داد و گفت: در سال ۹8 توانستيم الصاق 
برچسب شناس��ه و كد رهگيري روي كاالهاي توليد 
و وارداتي را الزامي كنيم كه اميدواريم از س��ال آينده 
رهگيري كاالهاي تجهيزات پزشكي به صورت پايلوت 

در كشور اجرا شود.
وي، ميزان صادرات تجهيزات پزشكي توليد داخل را در 
سال جاري حدود 20 ميليون دالر اعالم كرد و افزود: 

صادرات ما به كشورهاي اروپايي هم بوده است.
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روياي 23 ساله به فاز نهايي نزديك شد

قطعه اول آزاد راه شمال زير بار ترافيك آزمايشي
گروه راه و شهرسازي|

سرانجام پس از 23 س��ال انتظار، قطعه اول آزادراه 
افس��انه اي تهران-ش��مال، )بزرگراه همت تا سه راه 
شهرس��تانك( ظهر ديروز به بهره برداري آزمايشي 
رسيد. با توجه به اعالم خبر افتتاح آزمايشي اين قطعه 
از س��وي رييس جمهوري در روز 22 بهمن، پيش از 
س��اعت 12 ديروز خودروهاي زيادي براي ورود به 
اين آزادراه صف كش��يده بودند و استقبال خوبي از 
اين تردد آزمايشي دوساعته صورت گرفت.امروز هم 
از ساعت 12 تا 14 امكان تردد در قطعه يك آزادراه 
تهران-شمال، وجود دارد و مسافران مي توانند بدون 
پرداخت عوارض، مس��ير سفر خود از اتوبان همت تا 
شهرستانك را 1.5 س��اعت كاهش دهند، البته اين 
تردد فقط مربوط به دي��روز و امروز بوده و پس از آن 
آزاد راه تا افتتاح رس��مي در نيمه اول اس��فند، بسته 
اس��ت. اگرچه در برخي رس��انه ها خبرهايي مبني 
براينكه تا اول اس��فند، امكان ت��ردد از اين آزادراه از 
س��اعت 12 تا 2 بع��د از ظهر وجود خواهد داش��ت، 
منتشرش��ده است.كارشناسان معتقدند كه كاهش 
تردد از محور تهران- ك��رج، كاهش آلودگي،  كوتاه 
شدن زمان سفر و عبور ايمن از مهم ترين ويژگي هاي 

افتتاح قطعه يك آزادراه تهران- شمال است.

 كاهش چشمگير ترافيك 
افتتاح آزمايشي قطعه يك آزادراه تهران-شمال، پس 
از پشت سر گذاشتن 6 دولت در شرايطي انجام مي شود 
كه با روي كارآمدن دول��ت يازدهم، عباس آخوندي 
در زمان معارفه در مجل��س وعده تكميل اين آزادراه 
را مطرح كرد اما طي 5 س��ال وزارت او هربار و پس از 
هر بازديد از پروژه، بازه زماني اين وعده گس��ترده تر 
ش��د، تكميل اين آزادراه اما نصف��ه ماند و قطعه يك 
هم حاال و پس از گذش��ت يكس��ال ونيم از استعفاي 
آخوندي باالخره به صورت آزمايشي افتتاح شد. سعيد 
شاهسواري، مديرعامل شركت آزادراه تهران- شمال 
در گفت وگو با تس��نيم، درباره افتتاح آزمايشي قطعه 
يك آزادراه تهران -ش��مال گفت: اين منطقه يكي از 
مهم ترين قطعات آزادراه تهران- شمال است؛ به اين 
دليل كه كل آزادراه تهران- شمال 67 كيلومتر مسير 
تهران- كرج- چالوس را كوتاه مي كند كه 60 كيلومتر 
آن در منطقه يك اتفاق مي افتد. اين مس��اله به لحاظ 
ترافيكي كمك ش��اياني به تردد مي كند. او ادامه داد: 
برآوردهاي صورت گرفته توسط مشاور پروژه حاكي 
از آن اس��ت كه با بهره برداري از اين قطعه ساالنه 86 
ميليون ليتر سوخت صرفه جويي مي شود؛ يعني حدود 

450ميليارد تومان از دوش دولت برداشته مي شود.

   غافلگيري شركت توسعه 
مديرعامل ش��ركت توس��عه زيربناهاي حمل و نقل 
كشور نيز ديروز در مراسم افتتاح آزمايشي قطعه اول 
آزادراه تهران-شمال با بيان اينكه رييس جمهور ما را 
غافلگير كرد، ادامه داد: اما وزارت راه و شهرس��ازي و 
بنياد مستضعفان بالفاصله پس از اعالم رييس جمهور، 
اقدام به پاكس��ازي مح��ور و برفروب��ي كردند تا اين 
آزادراه براي تردد آزمايشي در روز جاري آماده سازي 
ش��ود. پليس راه نيز قبل از بازگشايي، ايمن بودن آن 
را آزمايش كرد. خيراهلل خادمي گف��ت: اين آزادراه، 
پروژه اي ملي اس��ت و با توجه به اقدامات انجام شده 
در اي��ن پ��روژه مي تواند نقطه عطفي در راهس��ازي 
كش��ور باش��د.  او تاكيد كرد: با توجه به زمان كوتاه 
براي بهره برداري آزمايش��ي، كل مسير برف روبي و 
ايمن سازي شده و پليس هم آمادگي عبور خودروها را 
تاييد كرده است.  به گفته خادمي، دريافت عوارض در 
اين آزادراه، الكترونيكي خواهد بود اما در اين دو روز كه 

بهره برداري آزمايشي انجام مي شود، عوارضي دريافت 
نمي شود.او با اشاره به اينكه عوارض هنوز تعيين نشده، 
ادامه داد: با بهره برداري از قطعه اول، زمان تردد بين 

تهران تا چالوس، 1.5 ساعت كاهش پيدا مي كند.

  تامين كامل روشنايي و تهويه قطعه اول
معاون بنياد مس��تضعفان هم در اين مراسم با تاكيد 
بر اينكه روشنايي مسير و تهويه تونل ها برقرار است، 
گفت: سازه و ورودي هاي تونل ها نقش ايمني براي 
ريزش دارد و در عين حال به گونه اي طراحي شده كه 
زيبايي مسير را بيشتر كند. منوچهر خواجه دلويي، 
افزود: اين سازه ها عالوه بر آنكه خطر ريزش را كاهش 
مي دهد، همچنين بستر رودخانه كن را ايمن مي كند. 
همچنين نوراهلل خ��ادم، رييس پليس راه فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ هم با اشاره به اينكه پليس تهران 
بزرگ دو ايس��تگاه موقت تعبيه كرده است، گفت: با 
افتتاح رسمي اين پروژه يك پاسگاه پليس نيز در مسير 
ايجاد خواهد شد.  او ادامه داد: سرعت عبور خودروها 
در اين محور 80 كيلومت��ر و در تونل ها 70 كيلومتر 

در س��اعت اس��ت. خادم در خصوص علت كم بودن 
حداكثر سرعت در آزادراه گفت: اين عددي است كه 
از سوي شركت سازنده به ما اعالم شده، چون شرايط 
اين محور به دليل كوهس��تاني بودن شرايط خاصي 
اس��ت و حداكثر س��رعت خودروهاي عبوري پايين 
اعالم شده است تا مشكلي براي مسافران پيش نيايد.

او اعالم كرد: اين تردد تنها براي وسايل نقليه سواري 
بوده و ورود وسايل نقليه س��نگين، موتورسيكلت و 

وانت ممنوع است.

 نرخ ۴۰ هزار توماني عوارض
يكي از ابهاماتي كه طي ماه هاي گذشته درباره قطعه 
يك آزادراه تهران -شمال مطرح شد، مربوط به نرخ 
عوارض آن بود موضوعي كه مديران بنياد مستضعفان 

و مسووالن وزارت راه به آن پاسخ درستي ندادند. 
چندي پيش رق��م 100 هزار تومان ب��راي عوارض 
مطرح شد كه البته بنياد مستضعفان و وزارت راه آن 
را تأييد نكرد، پس از آن خبرهايي منتشر شد مبني 
بر اينك��ه عوارض عبور هر خودرو از اين قطعه آزادراه 

حدود 40هزار تومان خواهد ب��ود، البته مديرعامل 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 
اظهاركرد: عوارض اين محور به صورت الكترونيكي 
اخذ شده و نرخ آن شناور است به اين معنا كه بر اساس 
ميزان پيمايش خودروها و در ساعات اوج يا كم باري 
ترافيك رقم آن تغيير مي كند. البته هنوز رقم عوارض 

تعيين نشده و به زودي اعالم خواهد شد.

   بررسي تاريخچه آزادراه تهران-شمال
آزادراه تهران - شمال 10 هزار ميليارد تومان ارزش 
دارد. اي��ن آزادراه با هزين��ه 3400 ميليارد تومان، 
احداث شده است. اين آزادراه به طول 121 كيلومتر، 
چهار قطع��ه دارد كه مراحل مطالعاتي آن از س��ال 
1353 آغاز ش��د، اين طرح پس از انقالب مسكوت 
ماند اما از سال 75 مراحل اجرايي آن آغاز شد. قطعه 
اول آزاد راه تهران- شمال از تقاطع بزرگراه آزادگان 
و بزرگراه شهيد همت شروع و با عبور از مناطق كن، 
س��ولقان، امامزاده عقيل، تونل تالون و دره النيز به 
سه راهي شهرستانك  مي رس��د، اجراي اين قسمت 
كه طول آن تقريبًا 32 كيلومتر است، موجب مي شود 
قسمتي از راه فعلي كه از طريق كرج  مي گذرد حذف 
شده و مس��ير فعلي حدود 60 كيلومتر كوتاه تر شود 
و صرفه جوي��ي قابل توجه��ي در مصرف س��وخت، 
استهالك و وقت مسافران را به دنبال خواهد داشت.

بخش دوم آزادراه، حدفاصل آب شهرس��تانك - پل 
زنگوله به طول تقريبي 22 كيلومتر است؛ تونل هاي 
بلن��د البرز هر يك به طول 6400 متر در اين منطقه 
قرار دارد، با اجراي اين قس��مت، طول مس��ير جاده 
فعلي كرج - چالوس حدود 5 كيلومتر كوتاه مي شود، 
عمليات عمراني اين قطعه )به غير از تونل هاي البرز( 
از خرداد ماه سال 13۹6 آغاز شده و همچنان در حال 
اجرا است.اما بخش سوم آزادراه، حدفاصل پل زنگوله 
و سه راهي دش��ت نظير و مرزن آباد به طول تقريبي 
47 كيلومتر است، مسير داراي دو خط رفت و دو خط 
برگشت است و در قسمت هاي فراز، يك خط كندرو 
به مس��ير اضافه مي ش��ود، در اين منطقه هيچ گونه 

اقدامي درمورد عمليات اجرايي انجام نگرفته است.
قطعه چه��ارم آزادراه ته��ران- ش��مال، حدفاصل 
س��ه راهي دش��ت نظير مرزن آباد- چالوس به طول 
حدود 20 كيلومتر اس��ت. مسير داراي دو خط رفت 
و دو خط برگشت اس��ت و در قسمت هاي فراز، يك 
خ��ط كندرو به مس��ير اضافه مي ش��ود، اجراي اين 
قطعه از س��ال 1375 آغاز ش��د و در سال 13۹1 به 

بهره برداري رسيد.

بدهي عوارض ورود به طرح ترافيك پابرجاست
عمار سعيديانفر، مدير واحد ساماندهي محدوده ها 
و طرح هاي ترافيكي شهرداري تهران در واكنش به 
راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري گفت: بدهي 
ش��هروندان بابت ورود غيرمجاز ب��ه محدوده طرح 
ترافيك ثبت ش��ده اس��ت و طبق قانون بايد توسط 

بدهكاران پرداخت شود.
به گزارش ايرنا، او تاكيد كرد: با توجه به اينكه در رأي 
ديوان در خصوص ابطال قسمت هايي از مواد دوم و 
هشتم مصوبه »تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه 
در محدوده هاي مركزي شهر تهران« مصوب 13۹6 

شوراي شهر تهران به شمول ماده سيزدهم »قانون 
تش��كيالت و آيين دادرس��ي ديوان عدالت اداري« 
مصوب 13۹3 اشاره نشده است، بنابراين، اثر ابطال 
مصوبات مذكور از زمان ص��دور رأي هيات عمومي 
است و بر اساس ماده ۹2 قانون مذكور، صرفًا رعايت 
مفاد رأي هيات عموم��ي در مصوبات بعدي، الزامي 

است و عطف به ماسبق نمي شود.
مدير واحد ساماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيكي 
ش��هرداري تهران ادامه داد: اليحه طرح ترافيك ۹۹ 
كه در شوراي شهر تهران چندي پيش تصويب شد 

با توجه و بر طبق نظرات ديوان عدالت اداري تنظيم 
ش��ده و بر اين اساس طرح رزروي ترافيك به منظور 
رعايت س��قف ورود خودروها به محدوده طرح )راي 

ديوان عدالت اداري( اجرا مي شود.
به گفته س��عيديانفر، هيات عموم��ي ديوان عدالت 
اداري در بن��د )ب( رأي صادره، قس��مت اخير ماده 
دوم مصوبه »تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه 
در محدوده هاي مركزي شهر تهران« را از اين جهت 
كه در مورد رعايت سقف فروش مجوز روزانه حكمي 
بيان نكرده، ابطال كرده و اين يعني كه وقتي شوراي 

حمل و نقل و ترافيك ش��هر تهران در مصوبه شماره 
48 خود، سقف مجاز تردد در محدوده طرح ترافيك 
را مشخص كرده، شوراي شهر نبايد فروش مجوز ورود 
به طرح را بيشتر از سقف تعيين شده توسط شوراي 

حمل و نقل و ترافيك به تصويب برساند. 
اين مقام مس��وول تاكيد كرد: بر طب��ق نظر ديوان 
عدالت اداري، شوراي شهر و ش��هرداري بايد ساز و 
كار نظارتي مناس��بي را براي رعايت س��قف تعيين 
شده توس��ط ش��وراي حمل و نقل و ترافيك تهران 
پيش بين��ي كند تا بيش از س��قف مج��از، مجوزي 

فروخته نشود و امسال سيستم رزروي براي اين امر 
طراحي شده است.

او تصريح كرد: براس��اس بن��د »ب« رأي ديوان نيز 
نمي توان عوارضي از وس��ايل نقليه اي كه تردد مازاد 
بر س��قف تعيين شده توسط ش��وراي حمل و نقل و 
ترافيك در محدوده طرح ترافيك دارند، اخذ كرد و 
صرفا وسايل نقليه متخلف بايد بر اساس ماده هجدهم 
»قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي« توسط پليس 
راهور جريمه شده و از محدوده  ممنوعه  تردد به خارج 

از طرح هدايت شوند.

شهروندان 2 هزار و 453 ميليارد تومان عوارض معوق نوسازي و پسماند دارند

بدهي ميلياردي تهراني ها بابت عوارض شهري
گروه راه و شهرسازي|

وحي��د ع��رب، مديركل تش��خيص و وص��ول درآمد 
شهرداري تهران از انتش��ار انبوه قبوض عوارض پايدار 
سال ۹8 خبر داد و گفت: با اينكه حدود50 درصد مردم 
عوارض خود را پرداخت مي كنند؛ اما شهروندان 2هزار 
و 453 ميليارد تومان عوارض معوق در دو حوزه نوسازي 

و پسماند دارند.
به گزارش »تعادل«، سال ها اس��ت كه مردم تهران از 
پرداخت ماليات مربوط به شهرداري سرباز مي زنند و 
شهرداري نيز هيچ راهكار قانوني براي پيگيري عوارض 
شهري ندارد. در گذشته شهرداري به دليل تراكم فروشي 
و شهر فروش��ي همواره از درآمد خوبي برخوردار بوده 
و نيازي به اخذ عوارض ش��هري نب��ود. اما بعد از تغيير 
مديريت شهري و با توجه به اينكه مديريت كنوني و نيز 
شوراي شهر مبناي كار خود را قطع هر گونه شهرفروشي 
و نيز از بين بردن باغات گذاشته اند، بنابراين منابع درآمد 
شهرداري به نحو قابل مالحظه اي كاهش يافته است. 
از سوي ديگر، شهرداري با حجم باالي بدهي 65 هزار 
ميليارد توماني مواجه است و نيز بايد حقوق و دستمزد 
بيش از 60 ه��زار كارمند را پرداخ��ت كند. در چنين 
شرايطي شهرداري بيشتر از هر وقت ديگر به عوارض 
دريافتي از سوي شهروندان نياز دارد و در بودجه سال 
گذشته و سال جاري نيز منابع جديدي براي اين منظور 
تعريف كرده است كه درآمد از محل پارك حاشيه اي 
نمونه آن بود.مرتضي الويري، رييس كميسيون برنامه 
و بودجه نيز اس��فند سال گذشته عنوان كرد كه بيش 
از 10 سال است بس��ياري از خانواده ها به دليل اينكه 
شهرداري سازوكاري نداش��ته، عوارض نوسازي خود 
را پرداخت نكرده اند.مجيد فراهاني، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه نيز پيش تر گفته بود: ما به عنوان نماينده 
مردم بايد به سراغ كم كردن عوارض شهري برويم، اما 
واقعيت اين است كه شهر را بدون درآمد نمي توان اداره 
كرد.اگر عوارض شهري را گران نكنيم چطور بدهي هاي 
شهرداري را پرداخت كنيم، شهرداري تهران 60 هزار 
ميليارد تومان بده��ي دارد كه 35 هزار ميليارد تومان 

آن متعلق به بانك ها و باقي آن براي پيمانكاران، بيمه، 
ماليات و… است. اگر عوارض را باال نبريم، اين بدهي ها 
چطور پرداخت شود؟ خدمات شهري كه مردم نياز دارند 

چطور انجام شود؟
واقعيت اين است كه كالن شهر تهران در شرايط كنوني 
از مشكالت و معضالت بسياري رنج مي برد. ارايه خدمات 
مناسب به ش��هروندان در زمينه هاي مختلف، مانند 
تجهيز و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي، ارايه خدمات 
شهري مانند جمع آوري زباله ها و توسعه فضاهاي سبز 
شهري از جمله نيازهاي ضروري در كالن شهر تهران 
است كه انجام آن بار مالي زيادي براي شهرداري دارد. 
اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از شهروندان تهراني 
پرداخت عوارض شهرداري را از ضروريات زندگي شهري 
نمي دانند و عوارض مربوطه را تا زماني كه مجبور نشوند 

پرداخت نمي كنند.
عوارض پسماند يكي از راه هاي درآمدزايي شهرداري ها 
است كه شهروندان عمال از پرداخت اين بخش از عوارض 
خودداري مي كنند. به گفته محسن هاشمي، رييس 
شوراي شهر روزانه در تهران 8 تا ۹ هزار تن زباله توليد 
مي شود كه جمع آوري اين ميزان زباله در تهران 800 
ميليارد تومان هزينه در بر دارد. سرانه توليد زباله هر فرد 
در روز، در جنوب تهران 800 گرم و در ش��مال تهران 
1200 گرم است. به  اين  ترتيب شهروندان شمال شهر 
تهران زباله بيشتري توليد مي كنند. به اعتقاد رييس 
شوراي شهر مي توان از زباله هاي تهران 400 ميليارد 
تومان كسب درآمد كرد اتفاقي كه تاكنون در شهرداري 
تهران نيفتاده است. بنابراين به نظر مي رسد شهرداري 
ته��ران بايد س��از و كار جديدي براي اخ��ذ عوارض از 
شهروندان تدوين كند تا بتواند بر درآمدهاي ناشي از 

اين امر حساب كند.
در اي��ن ح��ال، مديركل تش��خيص و وص��ول درآمد 
شهرداري تهران با اشاره به توزيع قبوض عوارض پايدار 
سال13۹8 ش��هرداري تهران توضيحاتي را ارائه كرد 
و گفت: به منظور مش��اركت حداكثري شهروندان و 
همچنين ارتقاء س��طح درآمدهاي پايدار ش��هرداري 

تهران، قبوض عوارض نوسازي، عوارض كسب و پيشه 
و بهاي خدمات مديريت پسماند از طريق شركت پست 
در همه مناطق تهران توزيع شد.او با بيان اينكه قبوض 
عوارض سال جاري ش��امل عوارض نوسازي، عوارض 
كسب و پيش��ه و بهاي خدمات مديريت پسماند براي 
بدهكاران و موديان ارسال شده است، گفت: بازه زماني 
اين قبوض متعلق به سال ۹8 است كه از اول فروردين 
تا 2۹ اس��فندماه خواهد بود، اما بدهي پيشين امالك 
بدهكار نيز در قسمت ديگر اين قبوض درج شده است.

 ع��رب با بيان اينكه ش��هرونداني كه عوارض امس��ال 
ملك ش��ان را تا 2۹ اسفندماه پرداخت كنند، مشمول 
جوايز خوش حسابي عوارض و بهاي خدمات خواهند 
شد، گفت: همچنين شهروندان مي توانند با پرداخت به 
موقع عوارض از10 درصد جايزه خوش حسابي عوارض 
نوسازي و مشاغل و بخشودگي 1.5 درصد ماهيانه بهاي 

خدمات مديريت پسماند نيز برخوردار شوند.
وي درب��اره نحوه محاس��به جريمه ديرك��رد عوارض 
ش��هرداري با بيان اينكه در خصوص ع��وارض پايدار 
نوسازي مطابق با ماده14 قانون نوسازي و عمران شهري 
عمل مي شود؛ به گونه اي كه مودياني كه تاپايان هرسال 
عوارض را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت زيان 
ديركرد درسال بعد به نسبت مدت تأخير خواهند بود، 
گفت: درخصوص بهاء خدمات پسماند مسكوني مطابق 
مصوبات شورا عمل خواهيم كرد كه درصورت تأخير در 
پرداخت، جريمه به ميزان 2 درصد درماه كه سالي 24 

درصد است، محاسبه مي شود.
عرب در پاس��خ به اينكه جايزه خوش حسابي چگونه 
تعيين مي ش��ود نيز با بي��ان اينكه در قان��ون درصد 
تخفيف ها مش��خص ش��ده اس��ت، افزود: در عوارض 
نوسازي مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون نوسازي معادل 
10 درصد، در عوارض كسب و پيش��ه 10 درصد و در 
بهاي خدمات مديريت پسماند به استناد بند 1 تبصره 
4 به ازاي هرماه تعجيل درپرداخت 1.5 درصد جايزه 
خوش حسابي به شهروندان تعلق مي گيرد. درخصوص 
عوارض هاي شهرسازي نيز در صورتي كه شهروندان 

پرداخت نقدي داش��ته باش��ند، مش��مول 20 درصد 
تسهيالت تشويقي مي شوند.وي در پاسخ به اينكه چند 
درصد شهروندان عوارض پرداخت مي كنند، تصريح 
كرد: با توجه به آمارها حدود 50 درصد مردم مبادرت 
به پرداخت عوارض پايدار مي كنند؛ اما شهرداري تهران 
از مردم در حوزه عوارض نوسازي و پسماند طلب دارد؛ 
به گونه اي كه معوق��ه عوارض نوس��ازي مبلغ 1260 
ميليارد تومان، معوقه پسماند مسكوني 411 ميليارد 
تومان و معوقه پسماند غيرمسكوني 782 ميليارد تومان 

تعيين شده است.
مديركل تش��خيص و وصول درآمد شهرداري تهران 
در واكنش به برخي انتقادات مبني بر افزايش عوارض 
واحدهاي تجاري، گفت: اخذ عوارض به استناد آخرين 
مصوبه شوراي اسالمي ش��هر تهران در سال گذشته 
براس��اس آخرين قيمت منطقه اي ومتغيرهاي ديگر 
وصول مي ش��ود.عرب در مورد ش��يوه هاي پرداخت 
عوارض نيز با بيان اينكه شهروندان مي توانند از طريق 
كد دس��توري #137*، پرتال ش��هرداري تهران به 
نش��انيwww.tehran.ir، س��امانه تلفني 137، 

 ATM اينترن��ت بانك، هم��راه بانك، تلفن بان��ك و
نس��بت به پرداخت قبوض اق��دام كنن��د، ادامه داد: 
ش��هروندان حتي به صورت حضوري نيز مي توانند به 
دفاتر خدمات الكترونيك شهر مراجعه كنند.به گفته 
مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري، عوارض 
نوسازي، كسب و پيشه و بهاي خدمات مديريت پسماند، 
منابع درآمد پايدار شهرداري ها هستند كه در راستاي 
توسعه و عمران شهر و ارايه خدمات مطلوب تر استفاده 
مي شوند. به همين دليل، فرصت يك ماهه براي پرداخت 

اين عوارض در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه ستادهاي ويژه پاسخگويي به سواالت 
احتمالي ش��هروندان در ادارات درآمد مناطق 22گانه 
ش��هرداري تشكيل شده اس��ت، گفت: چنانچه به هر 
دليلي مودي��ان، قبوض عوارض پايدار س��ال جاري را 
دريافت نكردند؛ مي توانند براي دريافت قبوض به دفاتر 
خدمات الكترونيك شهر يا ادارات درآمد مناطق 22گانه 
مراجعه كنند يا جهت اخذ اطالعات بيشتر مي توانند با 
شماره 137 يا 1888تماس بگيرند يا به دفاتر خدمات 

الكترونيك شهر و ستادهاي فوق الذكر مراجعه كنند.
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 پيش بيني ثبات قيمت مسكن
تا تابستان 99 

نايب رييس اتحاديه امالك با بيان اينكه پيش بيني 
مي شود، قيمت مسكن تا تابستان ۹۹ ثبات خواهد 
داشت، گفت: بازار مسكن وارد يك ركود غير تورمي 

شده است.
حسام عقبايي در گفت وگو با فارس، درباره احتمال 
رشد قيمت مسكن در سال ۹۹ با نرخ تورم عمومي 
بيان كرد: قيمت مسكن تا تابستان سال ۹۹ ثبات 
خواهد داشت و ش��رايط بازار مسكن به اين شكل 
نيس��ت كه بخواهيم انتظار اين را داشته باشيم كه 

قيمت مسكن افزايش يابد.
او با بيان اينكه قدرت خريد متقاضيان مسكن كم 
است، اظهار كرد: وقتي بازار مسكن وارد يك ركود 
غير تورمي و ركود معامالت قرار مي گيرد و تكانه هاي 
خاصي در اقتصاد كالن رخ نمي دهد، دليلي بر رشد 
قيمت مس��كن وجود ندارد.اين روزها بازار مسكن 
با يك ش��رايط جديدي مبني بر رشد قيمت تمام 
ش��ده مسكن مواجه شده اس��ت و به نظر مي رسد 
اين شرايط ناشي از افزايش قيمت برخي نهاده هاي 
توليد مسكن مثل تيرآهن، ميلگرد و برخي مصالح 
ساختماني ديگر مثل درب و پنجره است.بنابراين اگر 
دولت قصد اين را دارد كه از افزايش قيمت مسكن 
جلوگيري كند بايد از هم اكنون به فكر راهكاري براي 
ايجاد تعادل قيمت در بازار مصالح ساختماني باشد.

كارنامه پروازي ايرالين هاي 
داخلي در دي ماه 

بر اساس آمار منتشر شده از سوي سازمان هواپيمايي 
كشوري در دي  ماه سال جاري از مجموع 16 ايرالين 
داخلي، 5 هزار و 220 پرواز انجام گرفته كه 2 هزار و 
40۹ پرواز آن يعني نيمي از پروازها تقريبًا با تأخير 

انجام شده است.
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
براس��اس آماري كه س��ازمان هواپيمايي كشوري 
از عملك��رد خطوط هواي��ي كش��ور در پروازهاي 
 داخلي ف��رودگاه مهرآباد در دي ماه منتش��ر كرده 
ايران اير با ۹07 پرواز بيشترين تعداد پروازها را به خود 
اختصاص داده اس��ت. ايران اير در اين ماه بيشترين 
تعداد پروازها را با انجام ۹07 پرواز داشته كه از اين 
تعداد، 4۹6 پرواز با تأخير انجام شده است.شركت 
هواپيمايي زاگرس نيز با 57 درصد تاخير بيشترين 
ميزان تاخيرها را داش��ته اس��ت.همچنين شركت 
هواپيمايي آسمان با 658 پرواز در رتبه دوم بيشترين 
تعداد پروازها قرار گرفته كه از اين تعداد314 پرواز 
به موقع و 344 پرواز آن با تأخير همراه بوده اس��ت.

همچنين شركت ماهان نيز با 648 پرواز رتبه سوم 
بيشترين پروازها را به خود اختصاص داد كه از اين 
تعداد 401 پرواز به موقع و 247 پرواز تاخير داشته 
است.بر اساس اين گزارش شركت هواپيمايي زاگرس 
 با 505، آتا 424، كاس��پين 347، قش��م اير 333، 
ايران ايرتور 268، وارش 237، كيش اير 231، تابان 
170، كارون 14۹، مع��راج 145 پرواز به ترتيب در 
جايگاه هاي بعدي قرار گرفته اند. شركت هواپيمايي 
پويا اير با 43 پرواز، ساها با 66 و سپهران با 8۹ پرواز به 

ترتيب كمترين ميزان پروازها را داشته اند.

 وجود ۱۲۰ گود پرخطر 
در تهران

مهدي صالحي، مديركل معماري و س��اختمان 
معاونت شهرسازي ش��هرداري تهران از پايش 
مداوم گودهاي پايتخت خب��ر داد و گفت: 120 
گود پرخطر در شهر وجود دارد كه به صورت مداوم 

كنترل مي شود.
به گزارش ايسنا، صالحي درباره وضعيت گودهاي 
پايتخت با بيان اينكه بررسي هاي شهرداري تهران 
نش��ان داده اس��ت كه 318 گود در تهران وجود 
دارد كه عمليات اجرايي در آن انجام نمي ش��ود، 
اظهاركرد: از اي��ن ميان 120 گ��ود با خطر باال 
شناسايي ش��ده اس��ت كه به صورت مداوم اين 

گودها پايش و رصد مي شود.
او با بيان اينكه گودهاي تهران تنوعي از مشكالت 
دارند و نمي توان يك علت خاص را براي رها شدن 
آنها عنوان كرد، گفت: اي��ن گودها براي اجراي 
پروژه هاي ساختماني ايجاد شده اند؛ اما ممكن 
اس��ت در ميان راه مالك با مشكالت حقوقي يا 
بحران هاي مالي يا علت هاي ديگر روبرو شود به 
همين دليل عمليات ساخت وساز در اين گودها 
انجام نمي ش��ود و عمدتا اين گوده��ا تنوعي از 

مشكالت را دارد.
مديركل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي 
شهرداري تهران با بيان اينكه ما گود رها شده به 
اين معنا كه نظارتي بر آن نمي ش��ود، در تهران 
نداريم، ادام��ه داد: عالوه بر ش��هرداري تهران، 
سازمان نظام مهندس��ي و... نيز به صورت مداوم 
وضعيت گودهايي كه عمليات اجرايي در آنها انجام 
نمي شود را پيگيري مي كنند، اما واقعيت اين است 
كه تا زماني كه اين گودها به تراز صفر - صفر نرسند 
خيال ما راحت نمي ش��ود و بايد آنها را به صورت 

مداوم پايش كنيم.
صالحي در پاس��خ ب��ه اينكه چرا برخ��ي از اين 
گودهاي پرخطر پر نمي شوند، اظهاركرد: واقعيت 
اين است كه پر كردن يك گود راه حل قطعي رفع 
خطر نيست؛ چرا كه شرايط هر گود متفاوت است 
و بايد دستورالعمل هاي رفع خطر بسته به شرايط 
هر گود باشد و بايد بگويم كه حتي پر كردن گود 
با خاك اگر بدون رعايت شرايط كلي گود باشد 
مي تواند خطرسازتر شود و البته دقت داشته باشيد 
كه رقم هاي زيادي براي پر كردن گودها بايد صرف 
كرد و شايد پر كردن گودها، از بودجه عمراني يك 

سال شهرداري نيز باالتر برود.
او با بيان اينكه تمامي گودهاي پايتخت را تحت 
نظر و پايش داريم، اضافه كرد: براس��اس پايش 
انجام شده بيشترين گودها در مناطق يك تا پنج، 

18 و 22 است.
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شاخص مديران خريد )شامخ( دي ماه 44.26 واحد اعالم شد

انتظار اقتصادي از تعميق ركود
تعادل | گروه صنعت |

شامخ كل اقتصاد در دي ماه 98 برابر با 44.26 واحد اعالم 
شد، كه نسبت به ماه قبل 3.96 واحد افت را نشان مي دهد. 
شامخ بخش صنعت 51٫92 واحد محاسبه شده كه نسبت 
به آذرماه 5.01 واحد كاهش را تجربه كرده اس��ت. تحليل 
داده ها حاكي از اين است كه باوجود بهبود وضعيت توليد در 
بخش صنعت، ركود موجود در ساير بخش هاي اقتصادي 
اعم از »خدمات، س��اختمان و خرده فروشي«، باعث شده 
وضعيت كل اقتصاد نيز در حالت ركودي قرار گيرد. عالوه 
براين، افزايش قيمت مواد اوليه و قيمت محصوالت و خدمات 
توليدي از يك سو و كاهش ميزان فروش و صادرات كاال و 
خدمات از س��وي ديگر، روند بهبود وضعيت كل اقتصاد را 
دچار مخاطره كرده اس��ت. اتفاقات دي ماه پرحادثه اخير 
در كنار تحريم هاي جديد، بر فضاي نامطمئن كنوني دامن 
زده، كه اثر آن در متغيرهايي چون »مقدار توليد و سفارشات 
جديد، ميزان به كارگيري نيروي انساني، موجودي انبار و 
ميزان فروش« قابل مشاهده است. همچنين ميزان صادرات 
كاال و موجودي مواد اوليه نسبت به ماه قبل اندكي كاهش 
نش��ان مي دهد، اما فعاالن اقتصادي همچنان اميدوار به 
افزايش توليد براي ماه آتي هستند، البته عملكرد گذشته 
آنها نشان مي دهد كه اين خوش بيني به تنهايي نمي تواند 
منجر به افزايش توليد در ماه آتي شود. طبق اعالم فعاالن 
اقتصادي مش��اركت كننده در تهيه شامخ كل اقتصاد در 
دي ماه، شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش بيشترين 
ميزان شاخص در ميان 5 مولفه اصلي شامخ بوده و در مقابل 
كمترين ميزان شاخص به ميزان سفارشات خريد مشتريان 

اختصاص داشته كه بر كاهش تقاضا داللت دارد. 

   وضعيت شاخص شامخ در ايران
چهارمين دوره از شامخ كل اقتصاد و شانزدهمين دوره از 
شامخ صنعت از سوي مركز پژوهش هاي اتاق ايران محاسبه 
و منتش��ر شد. در گزارش ش��امخ دي ماه 1398، شاخص 
مديران خريد )PMI( موس��وم به شامخ براي كل اقتصاد 
44٫26 واحد و براي بخش صنعت 51٫92 واحد محاسبه 
شده است كه به ترتيب با 3.96 و 50.1 واحد افت نسبت به 

ماه قبل مواجه شده است. 

    الستيك و پالستيك
چهار صنعت در دي ماه 1398 نس��بت به ماه قبل بهبود 
قابل توجهي )امتياز باالي 60( داش��ته اند؛ كه يكي از آنها 
صنايع الستيك و پالستيك بوده است )63( . شاخص قيمت 
خريد مواد اوليه اين گروه صنعتي در دي ماه 98، بيشترين 
عدد ش��اخص را از ابتداي محاسبه ش��امخ براي هرماه در 
مقايسه با ماه قبل، تجربه كرده است )93.3( . اين شاخص در 
بين صنايع مختلف نيز باالترين ميزان بوده است. با توجه به 
آنكه مواد اوليه مورداستفاده در صنعت الستيك و پالستيك 
را محصوالت نفتي و شيميايي تشكيل مي دهند، افزايش 
قيمت محصوالت توليدي اين دو گروه )به ترتيب شاخص 
55.6 و 59.6( و افزايش قيمت ارز نيمايي در دي ماه از يك سو 
و ادامه اثرات مستقيم يا غيرمستقيم افزايش قيمت بنزين در 
داخل كشور از سوي ديگر، مي تواند توجيهي براي افزايش 
شديد قيمت مواد اوليه اين گروه باشد. افزايش موجودي مواد 
اوليه در دي ماه 98 نسبت به ماه قبل )60( با توجه به آنكه 
قيمت اين مواد افزايش يافته، مي تواند ناشي از دو امر باشد.

   فرآورده هاي نفت و گاز
از ابتداي س��ال جاري تا پايان ش��ش ماهه اول، شامخ كل 
اين گروه بدتر شدن وضعيت عمومي اين صنعت در هرماه 
نسبت به ماه قبل را نشان مي داد. در طول فصل پاييز شامخ 
كل اين صنعت وضعيت باثباتي را نشان داده اما در دي ماه با 
شروع زمستان، شامخ كل نشان از بدتر شدن اندك وضعيت 
كلي اين گروه نسبت به ماه گذشته دارد )47.1( . بر اساس 
آمار ش��امخ دي ماه، فعاالن اين صنعت با افزايش ش��ديد 
در بهاي مواد اوليه در اين ماه نسبت به ماه گذشته مواجه 
بوده اند )79.6( كه به افزايش قيمت محصوالت اين صنايع 
نيز انجاميده اس��ت )55.6( . از طرف ديگر كاهش توليد 
محصوالت )44.4(، كاهش ش��ديد صادرات )33.3( توأم 
با كاهش فروش محصول در دي ماه نسبت به ماه گذشته 
)40.7( نشان از شرايط سخت فعاالن اين صنعت در ابتداي 
زمستان دارد كه بدون شك تنش سياسي بين ايران و امريكا 
به دنبال ترور سردار سليماني از مهم ترين عوامل موثر بر آن 
بوده است. انتظار فعاالن اين صنعت نسبت به ماه آينده نيز 

حاكي از توقع بهبود وضعيت است )55.6( .

    نساجي
به اذع��ان فعاالن صنعت نس��اجي در دي م��اه، وضعيت 
كلي صنعت با عدد ش��امخ 63.21 نسبت به ماه گذشته 
مس��اعد گزارش ش��ده اس��ت. افزايش ميزان استخدام و 

به كارگيري نيروي انساني )با عدد شامخ 71.43(، افزايش 
مقدار توليد محصوالت )با عدد ش��امخ 67.86( و افزايش 
 ميزان سفارشات جديد و سرعت انجام و تحويل سفارش 
)هر دو با عدد شامخ 60.71( عمده داليل اين بهبود هستند. 
كاهش موجودي انبار )با عدد شامخ 39.29(، افزايش ميزان 
فروش محصوالت )با عدد شامخ 64.29( و كاهش ميزان 
صادرات )با عدد شامخ 42.86( به موازات افزايش مقدار توليد 
محصوالت نشان دهنده پاسخ گويي به موج تقاضاي داخلي 
ناش��ي از ورود به فصل زمستان است كه علي رغم افزايش 

قيمت محصوالت توليد شده، صورت گرفته است.

    ماشين سازي و لوازم خانگي
وضعيت صنعت ماشين سازي و لوازم خانگي در دي ماه با 
عدد شامخ 50 تغيير محسوسي را نشان نمي دهد و بيانگر 
آن اس��ت كه فعاالن اقتصادي اوضاع اين صنعت را تقريبًا 
بدون تغيير نسبت به ماه قبل ارزيابي كرده اند. مقدار توليد 
محصوالت )57.6( افزايش اندكي داشته اما از سوي ديگر، 
ميزان سفارش��ات جديد )47.0(، سرعت انجام و تحويل 
س��فارش )48.5(، موجودي مواد اولي��ه )48.5( و ميزان 
استخدام )47.0( چندان تغيير خاصي را نشان نمي دهد 
كه خود بيانگر آن است كه چرا شامخ كل اين گروه در كل 
تغييري نداشته است.ذكر اين نكته ضروري است كه اين 
صنعت در دي ماه با افزايش چشم گير قيمت مواد اوليه با 
عدد شامخ 80.3 مواجه بوده كه تا حدي بر افزايش قيمت 
محصوالت توليد شده )57.6( موثر بوده و از سوي ديگر تا 
حدي سبب ايجاد ركود نسبي در اين صنعت شده است. نكته 
جالب توجه آن است كه باوجود افزايش قيمت، ميزان فروش 
محصوالت اين گروه اندكي افزايش را نشان مي دهد )54.5( 
كه ش��ايد بتوان دليل آن را شروع فصل زمستان و افزايش 
تقاضاي لوازم خانگي مورد نياز در فصل سرما جست وجو كرد. 
از سوي ديگر اما صادرات كاالهاي اين گروه افت محسوسي 
داشته )40.9( كه كمترين ميزان از ابتداي سال 98 است. 
دليل آن را مي توان تا حدي ناشي از ناپايداري شرايط در ايران 
به دليل ترس از افزايش تنش هاي منطقه اي و ريسك هاي 

ژئوپليتيك ناشي از حوادث دي ماه 1398 دانست.

    صنايع كاني غيرفلزي
شامخ كل به دست آمده براي گروه كاني هاي غيرفلزي در 
دي ماه )39.3( است كه حكايت از تضعيف شديد وضعيت 
كلي اين صنعت نسبت به ماه قبل دارد. شامخ دي ماه سال 
گذشته نيز همين ميزان بوده و چنين كاهش شديدي را در 
دي نسبت به آذر نشان مي دهد. اين عدد كمترين ميزان در 
طول دوره سنجش شامخ بوده و مي تواند به دليل تعديالت 
فصلي باش��د. ازآنجاكه عمده محصوالت گروه كاني هاي 
غيرفلزي در بخش راه و س��اختمان به مصرف مي رس��د 
مي توان اين تضعيف را به افت ساخت وساز در فصل سرما 

نسبت داد.
ميزان توليد محصوالت اين گروه در دي ماه نسبت به ماه قبل، 
به شدت كاهش يافته است )27.8( كه كمترين عدد در بين 
صنايع مختلف در شامخ دي ماه است. از سوي ديگر، قيمت 
خريد مواد اوليه كه از ابتداي سال جاري حاكي از افزايش 
هرماه نس��بت به ماه قبل بوده در دي ماه نيز نسبت به ماه 
گذشته افزايش يافته است )83.3( . اين افزايش محسوس 
بهاي مواد اوليه منجر به كاه��ش در موجودي مواد اوليه 
شده )44.4( و افزايش قيمت محصول )52.8( در دي ماه 
منجر به كاهش سفارشات جديد )38.9( و كاهش فروش 
محصول )38.9( شده است. نكته حائز اهميت آن است كه 
از ابتداي محاسبه شامخ در آذر 97 تاكنون موجودي مواد 
اوليه اين صنعت همواره كاهش نسبت به ماه قبل را نشان 
مي دهد. قيمت مواد اوليه در همين بازه زماني نيز همواره 

افزايشي بوده است. 

    صنايع فلزي
شامخ كل صنايع فلزي در گزارش دي ماه حاكي از تغييرات 
بسيار اندك مثبت در شرايط كلي اين صنعت است. مقدار 
توليد و ميزان فروش محصوالت همچنان رقم اندكي باالتر 
از 50 است ولي ميزان سفارشات محصوالت به نسبت ماه 
قبل بدتر شده است. موجودي مواد اوليه در دي ماه به شدت 
كاهش يافته و قيمت خريد مواد اوليه همچنان همانند سه 
ماه گذشته به نسبت ماه قبل افزايشي گزارش شده است. 
اين امر در كنار ساير موارد نظير اخبار مربوط به توافق تجاري 
چين و امريكا در فضاي بين المللي و رشد بورس سبب شده 
است تا قيمت محصوالت توليد شده در دي ماه به نسبت 
آذرماه افزايشي گزارش شود. به طوركلي عوامل بسياري 
بر قيمت محصوالت اين صنعت اثرگذار است كه از جمله 
عوامل خارجي مي توان به قيمت جهاني ناشي از عرضه و 
تقاضا، موجودي انبار و قيمت انرژي و از جمله عوامل داخلي 

مي توان به قيمت خريد مواد اوليه اشاره كرد.

   صنايع غذايي
شامخ همه گروه هاي صنعتي غير از صنايع كاني غيرفلزي و 
صنايع غذايي در دي ماه 1398 نسبت به ماه قبل يا تغييري 
نداشته يا نشان از بهبود نسبي وضعيت دارد. صنايع غذايي 
بعد از صنايع كاني غيرفلزي بدترين وضعيت را در بين صنايع 
داشته )41.3( و با توجه با آنكه دومين ضريب اهميت را در 
بين صنايع دارد )0.17 از يك(، شامخ كلي اين گروه در شامخ 

كل صنعت اثرگذاري بااليي دارد.
كاهش در مقدار توليد محصوالت )35.4(، ميزان سفارشات 
جديد )33.3(، موجودي مواد اوليه )41.7( و اس��تخدام 
)45.8( در اين ماه همه نشان از بدتر شدن اوضاع دارد. تنها 
سرعت انجام و تحويل سفارشات افزايش داشته )60.4( كه 
با توجه به كاهش ميزان سفارش، اين مورد طبيعي به نظر 
مي رسد. از سويي با توجه به اينكه توليدكنندگان كمترين 
ميزان دريافت سفارشات جديد را از ابتداي سال 98 تجربه 
كرده اند، توليد محصول هم روند كاهشي محسوسي داشته 
است. به طوركلي بر اساس گزارشات ماهانه شامخ، صنايع 
غذايي طي 10 ماهه سال 98 از شرايط مناسبي برخوردار 
نبوده اند. چراكه به غيراز سه ماه ارديبهشت، شهريور و مهر 
)كه شامخ كل بيانگر ميزان اندكي بهبود بوده است( در ساير 
ماه ها، شرايط كلي اين صنعت معموالً بد ارزيابي شده است.

   صنايع شيميايي
ش��امخ كل گروه صنايع شيميايي ش��امل »محصوالت 
پتروشيمي، دارويي، بهداشتي، آرايش��ي، شوينده، مواد 
ش��يميايي و پليمري و ...«، نش��ان از رونق اين صنعت در 
دي ماه 98 نسبت به ماه گذشته دارد )56.2( . با توجه به، 1. 
افزايش قيمت نفت خام اوپك در سه هفته اول دي ماه 98 
و عبور قيمت نفت از 70 دالر در پي سياست هاي تنش زاي 
ترامپ، 2. حمايت س��رمايه گذاران از جهش قيمت نفت 
با افزايش ش��مار معامالت مبتني بر رشد قيمت نفت و 3. 
كمك به رشد قيمت نفت با خوش بيني درباره توافق تجاري 
امريكا و چين و همچنين كاهش عرضه توليدكنندگان نفت 
اوپك؛ قيمت خريد مواد اوليه صنايع شيميايي كه عمدتًا 
بر پايه محصوالت و مشتقات نفتي است، در دي ماه 98 در 
مقايسه با ماه قبل افزايش قابل مالحظه اي يافت )75.4( . به 
دنبال افزايش قيمت خريد مواد اوليه صنايع شيميايي در 
ماه مورد بررسي، موجودي اين مواد كاهش )47.4( و قيمت 
محصوالت توليدي صنايع شيميايي در مقايسه با ماه قبل 

بيشتر شد )59.6( . 
پ��س از 6 ماه كاه��ش يا عدم تغيير در ميزان سفارش��ات 
جديد صنايع ش��يميايي، افزايش آن در دو ماه اخير )آذر 
و دي( 98 نس��بت به ماه قبل خود، منجر به افزايش توليد 
محصوالت اين گروه صنعتي )57.0( در دي ماه 98 شده 
است. باوجود افزايش سفارش��ات جديد، سرعت تحويل 
سفارش ها نيز افزايش داشته است )57.0( . اين امر مي تواند 
ناشي از به كارگيري نيروي كار جديد و افزايش استخدام 
باشد )55.3( . افزايش مصرف حامل هاي انرژي در صنايع 
ش��يميايي در دو ماه اخير )آذر و دي به ترتيب ش��اخص 
67.8 و 62.3(، مي تواند متأثر از افزايش توليد محصوالت 
اين صنايع در اين دو ماه باشد. افزايش فروش محصوالت 
صنايع شيميايي در دي ماه 98 در مقايسه با ماه قبل )52.6(، 
كاهش موجودي انبار محصول را به دنبال داشته است )43( 

. ازآنجاكه صادرات محصوالت شيميايي در اين ماه اندكي 
كاهش يافت��ه )47.4(، افزايش توليد و فروش محصوالت 
مذكور احتمااًل ناشي از بهبود تقاضاي داخلي بوده است. 
انتظارات توليد در ماه آينده در فعاالن اقتصادي گروه صنايع 
شيميايي مثبت ارزيابي شده است )73.7( . افزون بر افزايش 
محصوالت توليدي اين صنعت در دو ماه اخير )آذر و دي(، 

اميد به آينده اين صنايع وجود دارد. 

   چوب، كاغذ و مبلمان
وضعيت كلي صنايع چوب و مبلمان در آذرماه، با عدد شامخ 
57.74 نسبت به ماه قبل نسبتاً مساعد ارزيابي شده است. 
افزايش ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني )با عدد 
شامخ 64.29(، افزايش موجودي مواد اوليه )با عدد شامخ 
61.9( و افزايش س��رعت انجام و تحويل سفارش )با عدد 
شامخ 57.14( از عمده ترين داليل اين بهبود بوده اند. نكته 
قابل توجه اين است كه علي رغم افزايش قيمت مواد اوليه، 
قيمت محصوالت توليد شده تغيير محسوسي نداشته است. 
اين مساله احتمااًل بيشتر متأثر از روند نزولي قيمت كاغذ، 
ناشي از ترخيص بارهاي در گمرك مانده و نظارت جدي بر 
اين بازار است كه سبب افزايش ميزان فروش محصوالت 
كاغذ و مقوا شده است؛ اما همچنان تأمين مواد اوليه براي 

توليدكنندگان اين بخش محل دشواري است. 

   وسايل نقليه و قطعات وابسته
گزارش ماهانه شامخ صنعت وسايل نقليه و قطعات وابسته در 
دي ماه همانند آذرماه بسيار مثبت و حاكي از بهبود قابل توجه 
در شرايط كلي اين صنعت در اين ماه است. رقم شامخ كل 
صنعت وسايل نقليه و قطعات وابسته در دي ماه 69.6 گزارش 
شده است. اين رقم نه تنها باالترين رقم شامخ كسب شده در 
اين صنعت طي يك سال گذشته است بلكه باالترين ميزان 
اين شاخص در بين س��اير صنايع گزارش شده در دي ماه 
است. عالوه بر رقم شامخ كل ساير مولفه هاي اين صنعت 
نيز بهبود قابل توجهي يافته اند. از مهم ترين اين مولفه ها 

مي ت��وان به مقدار توليد محصوالت )رقم ش��امخ 72.4(، 
ميزان سفارشات جديد )رقم شامخ 82.8( و ميزان فروش 
محصوالت )رقم شامخ 74.1( اشاره كرد. البته در مقايسه با 
ماه قبل در دو مولفه ميزان فروش محصوالت و مقدار توليد 
محصوالت مشاهده مي شود كه از شدت بهبود كاسته شده 
است. همه موارد ذكر شده سبب شده است كه فعاالن اين 
حوزه داراي ديد مثبت نسبت به توليد خود در ماه آتي باشند. 
رقم مولفه انتظارات توليد در ماه آينده اين صنعت رقم 82.8 
يعني بيش��ترين رقم در بين صنايع اين گزارش را به خود 

اختصاص داده است.

   پوشاك و چرم
ازنظر فعاالن صنعت پوشاك، وضعيت در آذرماه با عدد شامخ 
67.97 مثبت ارزيابي شده است. افزايش توليد محصوالت 
)با عدد شامخ 78.13(، افزايش ميزان سفارشات جديد و 
افزايش ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني )هر دو 
با عدد شامخ 71.88( بيشترين نقش را در مثبت بودن اين 

ارزيابي داشته اند.
به طوركلي در فصل زمس��تان كه فروش كمتر مي شود، 
فروشندگان اقدام به فروش محصوالت خود با قيمت پايين تر 
و گاهي به صورت حراج مي كنند، چراكه تمايل به فروش 
هر چه بيشتر اجناس زمستاني و گرم و خالي كردن انبار و 
آماده شدن براي تداركات ويژه پاسخ گويي به تقاضاي ويژه 
ماه هاي پاياني سال دارند. كاهش اندك در قيمت محصوالت 
توليد ش��ده و افزايش ميزان فروش محصوالت، علي رغم 
افزايش چشم گير قيمت مواد اوليه )با عدد شامخ 81.25( 
مي تواند مويد همين امر باشد. عدم تغيير در موجودي مواد 
اوليه و سرعت انجام و تحويل سفارش نيز نشان مي دهد كه 
توليدكنندگان بيشتر به دنبال فروش اجناس موجود هستند 
و ترجيح مي دهند موجودي مواد اوليه خود را براي توليد در 
ماه هاي آينده حفظ كنند. افزايش ميزان سفارشات جديد و 
انتظارات مثبت توليد در ماه آينده نشان دهنده خوش بيني 

نسبي به بازار پوشاك آخر سال است.

واحدهاي در اولويت دريافت ضمانتنامه ؟مال هاي بزرگ از چنگ برندهاي خارجي بيرون كشيده شد
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با تاكيد بر استمرار طرح 
مبارزه با برندهاي محرز پوشاك قاچاق گفت: براساس برآورد ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز ميزان پوشاك قاچاق از 2.6 ميليارد به 1.8 ميليارد 
دالر كاهش يافته اس��ت. به گزارش فارس حميدرضا دهقاني نيا در رابطه 
با روند اجراي طرح مبارزه با برندهاي محرز پوش��اك قاچاق، گفت: حوزه 
اجرايي در اختيار س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيست و بر اساس قانون، 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نه تنها وظيفه اي براي ورود به حوزه اجرا ندارد 
بلكه وظيفه ورود نكردن به حوزه اجرا را دارد اما هماهنگي در خصوص اجرا 

بر عهده ستاد است. 
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز بيان داشت: بنابراين در 
راس��تاي مبارزه با عرضه پوشاك قاچاق آنچه را كه بايد ستاد انجام دهد از 
قبيل تنظيم برنامه براي مبارزه با پوشاك قاچاق و ابالغ و هماهنگي بين 
دستگاهي در اين خصوص را انجام داده است و طرح مبارزه با عرضه پوشاك 
قاچاق هم مانند سابق در حال ادامه و توسعه است. دهقاني نيا با بيان اينكه 
طبق فرمايش مقام معظم رهبري بايد براي انجام هر كاري پيوست فرهنگي 
داشت، اظهار داشت: يكي از ملزومات و اقدامات در حوزه پيوست فرهنگي 
مبارزه با پوشاك قاچاق رسيدن به اولويت اول مبني بر ايجاد تغيير رفتار در 

صنف مربوطه از جمله افرادي كه وانمود مي كنند عضو صنف هستند اما در 
واقع نيستند و به امر قاچاق مبادرت دارند. او با اشاره به آغاز تبليغات برخي 
از برندهاي توليد پوشاك ايراني در رسانه  ملي بيان داشت: اگر اقداماتي كه 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز درخصوص مبارزه با پوشاك قاچاق انجام داده 
است نتيجه بخش نبود قطعا در حال حاضر شاهد تبليغات برندهاي پوشاك 
ايراني در رس��انه ملي نبوديم زيرا به واقع طي 40 سال اخير بعد از انقالب 
هيچگاه پوشاك توليد داخل در رسانه  ملي تبليغ نشده است. وي همچنين 
بيان داشت: در نمايشگاه ها و همايش هاي مختلف مرتبط با پوشاك بسياري 
از توليد كنندگان اين بخش با مراجعه به ما از اقدامات انجام شده براي مبارزه با 
پوشاك قاچاق تشكر مي كنند و حتي بيان مي كنند كه با اقدامات انجام شده 
غرفه هاي درجه يك مال  ها كه تا پيش از اجراي طرح مبارزه با پوشاك قاچاق 
در اختيار عرضه پوشاك برندهاي خارجي بوده است هم اكنون در اختيار 
پوشاك توليد داخل است و اين اتفاق ناشي از تغيير رفتار است كه اولويت 
اول طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز بوده است. دهقاني نيا با انتقاد از برخي از 
اظهارنظرهاي غيركارشناسي در خصوص طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
بيان داشت: عرض اندام پوشاك قاچاق با خطرپذيري مواجه شده و اجراي 

طرح باعث شده كه فضا براي عرضه كنندگان پوشاك قاچاق ناامن باشد. 

ايسنا| مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، 
واحدهاي نيمه تعطيل، تعطيل و واحدهاي مستقر در مناطق محروم 
را از جمله اولويت هاي اين صندوق براي صدور ضمانتنامه برشمرد و 
از توقف صدور ضمانتنامه براي طرح هاي ايجادي خبر داد. به گزارش 
ايسنا محمدحسين مقيسه اظهار كرد: واحدهايي كه دچار مشكل 
هستند و با ظرفيت كم فعاليت مي كنند عموما به ستادهاي تسهيل 
ملي و اس��تاني مراجعه مي كنند و با توجه به همكاري اين س��تاد با 
سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان ها كه با صندوق 
ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك همكاري مي كنند، واحدهاي 
مش��كل دار به اين صندوق ارجاع داده مي شوند. البته بخشي از اين 
واحدها هم مستقيما براي حل مش��كالت خود به صندوق ضمانت 
س��رمايه گذاري صنايع كوچك مراجعه مي كنند. به گفته او بخش 
عمده اي از مشتريان صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك 
واحدهايي هستند كه مشكل آنها در سيستم بانكي حل نشده و دچار 
ركود، تعطيلي و نيمه تعطيلي شدند و نظام بانكي نمي تواند به راحتي 
با آنها تعامل كند و به همين دليل به اين صندوق مراجعه مي كنند. 
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك همچنين با 

بيان اينكه عمده شركت هايي كه در سه سال گذشته به اين صندوق 
مراجعه كردند واحدهاي راكدي بودند كه احيا ش��دند، اظهار كرد: 
براي مثال ممكن اس��ت برخي كارخانه هايي كه قبال ساخته شدند 
و حاال با مش��كل مواجه شدند يا با ظرفيت پايين كار مي كنند، براي 
دريافت ضمانت س��رمايه در گردش به اين صندوق مراجعه كنند تا 
مجددا كارخانه فعال ش��ود. مقيس��ه در ادامه با اشاره به محدوديت 
منابع صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، از اولويت بندي 
ارايه ضمانتنامه ها در يك س��ال و نيم گذشته خبر داد وگفت: يكي 
از اولويت هاي جدي و اساس��ي صدور ضمانتنامه براي س��رمايه  در 
گردش هايي است كه باعث افزايش ظرفيت توليد و احياي واحدهاي 
راكد و نيمه تعطيل مي شود. البته واحدهاي تعطيل هم مي توانند از 
خدمات اين صندوق اس��تفاده كنند و در حال حاضر فقط طرح هاي 
ايجادي از ليست ارايه خدمات كنار گذاشته شده است. او همچنين 
ايجاد اشتغال و حضور در مناطق محروم را از جمله ديگر اولويت هاي 
اين صندوق اعالم كرد و گفت: همچنين واحدهايي كه با سيستم بانكي 
مشكل دارند و بانك مستقيما به آنها تسهيالت نمي دهد هم مي توانند 

به صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك مراجعه كنند.

  Thu. Feb 13.  پنجشنبه  24  بهمن 1398   18 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1597  2020 

برگزاري دادگاه هاي تخصصي 
براي مجرمان اقتصادي

يك عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: با توجه به رويه 
مثبتي كه در برخورد با فس��اد ش��كل گرفته، براي 
رسيدن به اهداف و كاهش مفاسد اقتصادي مي توان 
گزينه هاي��ي را دنبال كرد كه يكي از آنها تش��كيل 
دادگاه هاي تخصصي براي مفاسد اقتصادي است. 
محمدحسين برخوردار در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: خوشبختانه در ماه هاي اخير اتفاقات مثبت و 
اميدواركننده اي در برخورد با مفاس��د اقتصادي به 

وجود آمده است.
به گفته وي، براي آنكه اين برخورد با فساد بتواند به 
اهداف خود دست يابد، مي توان گزينه هايي را در نظر 
گرفت كه يكي از آنها تقسيم بندي دادگاه براساس نوع 
جرايم اقتصادي است.عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان 
اينكه مي توان براي پرونده ها در حوزه هاي واردات، 
صادرات، ارز و ساير گزينه ها به طور اختصاصي و ويژه 
دادگاه تشكيل داد، اظهار كرد: در اين دادگاه ها مي توان 
از كارشناسان قضايي متخصص نيز استفاده كرد كه 
در صدور راي به قاضي كم��ك كنند. حتي حضور 
كارشناسان بانكي نيز مي تواند بخشي از اين دادگاه ها 
باشد تا امكان دور زدن قوانين براي سودجويان از بين 
برود.برخوردار از پيش��گيري جرم به عنوان يكي از 
مهم ترين مسائل امروز در اقتصاد ايران ياد كرد و افزود: 
در كنار قوه قضاييه، مجلس شوراي اسالمي نيز بايد 
به اين عرصه ورود كرده و با شفاف سازي قوانين و از 
بين بردن بخش هايي كه مي تواند به فساد منجر شود، 
شرايط را براي مقابله با اين موضوع بسيار مهم فراهم 
كند. به وجود آمدن دولت الكترونيك نيز در اين زمينه 
به دستگاه قضا كمك ويژه اي خواهد كرد.به گفته وي، 
يكي ديگر از خواسته هاي موجود فاش نشدن اطالعات 
هويتي متهمان قبل از به نتيجه رسيدن تحقيقات 
است، زيرا در شرايط سخت تحريم در صورتي كه جرم 
يك نفر احراز نشود براي او مشكالتي به وجود خواهد 
آمد .وي خاطرنشان كرد: سرمايه گذاران اقتصادي نياز 
دارند كه از حمايت هاي قوه قضاييه مطمئن باشند و 
بدانند اين قوه ضمن برخورد با متهمان و مجرمان، 

حامي سرمايه هاي فعاالن واقعي است.

 ضعف در صادرات 
صنعت جواهر سازي 

فارس|مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه هاي 
بين المللي جمهوري اسالمي ايران گفت: عليرغم 
اينكه ايران جزو 7 كشور برتر طال و جواهر سازي در 
جهان است اما در صادرات صنعت جواهر سازي و توليد 
انبوه دچار ضعف جدي است. بهمن حسين زاده گفت: 
ايران جزو 7 كشور برتر توليد كننده طال و جواهرساز 
در جهان اس��ت. وي افزود: ايران در المپياد جهاني 
ساخت طال وجواهر كشور انگلستان سال 2011رتبه 
پنجم، در المپياد جهاني كانادا س��ال 2009ديپلم 
افتخار و رتبه هفتم، درسال2013 در آلمان رتبه دوم 
و مدال نقره، در سال 2015در برزيل ديپلم افتخار و 
رتبه پنجم را كسب كرده است. مديرعامل شركت 
سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران با بيان اين 
مطلب كه ما در زمينه س��اخت طال و جواهر سازي 
در وضعيت مطلوبي در جهان قرار داريم اما در زمينه 
صادرات صنعت جواهرسازي و توليد انبوه، دچار ضعف 
جدي هستيم، خاطرنشان كرد: برپايي اين نمايشگاه 
مي تواند تاثير بسزايي در رشد صادرات در اين زمينه 
داشته باشد.اسفنديار سيفي، نايب رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان طال و جواهر ايران 
نيز با بيان اينكه اين نمايشگاه نسبت به سال گذشته 
50 درصد رش��د داشته اس��ت، گفت: 125 شركت 
ايراني و 5 شركت خارجي از كشورهاي تركيه، ايتاليا، 
آلمان، انگليس و ژاپن در اين رويداد حضور دارند كه 
90 ش��ركت از آنها توليد كننده طال و جواهر ايراني 
هستند. وي خاطرنشان كرد: در دنيا 7 كشور ايتاليا، 
تركيه، هند، كره جنوبي، هنگ كنگ، تايلند و ايران 
جزو توليدكنندگان برتر طال و جواهر هستند و ايران 
مي كوشد با افزايش ميزان صادرات خود در اين زمينه 

در ميان اين كشورها به رتبه برتري دست يابد. 

تجارت با كردستان عراق قبل 
از داعش: 5 ميليارد دالر

فارس|نماينده اقليم كردستان در ايران با بيان اينكه 
تا قبل از شكل گيري داعش روابط تجاري به 5 ميليارد 
دالر مي رسيد ولي در حال حاضر به شدت كاهش پيدا 
كرده است، گفت: از ايران به خاطر اينكه در خيلي از 
شرايط سخت همراه ما بوده تشكر مي كنم. ناظم دباغ 
نماينده اقليم كردستان در تهران در همايش بررسي 
چالش ها و راهكارهاي تخصصي صادرات كاال به عراق 
با تشكر از مسووالن اين همايش اظهار اميدواري كرد 
كه بتواند رابطه تجاري خود با ايران نس��بت به قبل 
محكم تر شود. او گفت: با نگاه به گذشته درمي يابيم 
قبل از سال 2000 ميالدي سقف تجارت بين ايران 
و اقليم ب��ه صد ميليون دالر نمي رس��يد و تا قبل از 
شكل گيري داعش روابط تجاري به 5 ميليارد دالر 
مي رسيد ولي در حال حاضر به شدت كاهش پيدا كرده 
است ولي با تالش دوستان و آزادي از دست داعش باز 

مي تواند صادرات رشد بيشتري داشته باشد.
دباغ گفت: به مس��ائلي كه امروزه در روابط تجارت 
اقليم كردس��تان و ايران وجود دارد بايد اشاره كرد. 
امروزه فعاليت اقتصادي يك��ي از عوامل مهم براي 
استقرار سياسي و اقتصادي و  ايجاد زندگي مرفه براي 
مردم بوده و نمي توانيم مشكالت را ناديده بگيريم. ما 
واقعًا به دنبال حل مش��كالت بين كردستان عراق و 
ايران بوده و هستيم. بازار اقليم كردستان به واسطه 
فرآورده هاي ايران توانسته مسيرهاي خود را جبران 
كند. وي گفت: الزم است در رابطه با روابط تجاري به 
چند نكته اشاره كنم؛ مساله اول مربوط به بازرگان ها 
و رفت و آمد آنهاست كه لزوم لغو ويزا يا ايجاد ويزاي 
فرودگاهي اس��ت كه البته ما ويزا را لغ��و كرده ايم و 
پاسپورت ايراني نياز به ويزا ندارد، اما متأسفانه از طرف 

ايران همكاري هاي الزم صورت نگرفته است.

شامخ صنعت- شاخص مديران خريد )PMI( دي ماه 1398
دي 98آذر 98آبان 98شاخص

51/1356/9351/92شامخ كل صنعت
49/6059/5651/27مقدار توليد محصوالت

48/9755/8950/49ميزان سفارشات جديد مشتريان
59/3862/3357/26سرعت انجام و تحويل سفارش

43/5848/6146/22موجودي مواد اوليه خريداري شده
53/8655/3253/74ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني

63/7976/2077/55قيمت خريد مواد اوليه
51/9449/7849/67موجودي محصول نهايي در انبار

46/2747/1944/93ميزان صادرات كاال
45/1353/2255/22قيمت محصوالت توليد شده

58/9162/7061/49مصرف حامل هاي انرژي
45/9355/5350/62ميزان فروش محصوالت
59/7161/6765/73انتظار توليد در ماه  آينده
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IMF مقام ارشد وزارت خزانه داري امريكا گزينه واشنگتن براي

جو بايدن در دومين رويارويي انتخاباتي هم شكست خورد

مهره ترامپ در صندوق بين المللي پول

سندرز فاتح رقابت  درون حزبي نيوهمپشاير

گروه جهان|
 جافري اوكاموتو مقام ارش��د وزارت خزانه داري اياالت 
متحده و از اعضاي س��ابق كنگره امريكا قرار اس��ت كه 
جانشين ديويد ليپتون فرد شماره دو صندوق بين المللي 
پول ش��ود. برخي تحليلگران با اشاره به نزديكي روابط 
اوكاموتو ب��ا جمهوري خواهان و دول��ت امريكا، از خيز 
رييس جمهوري امريكا براي كنترل بيشتر بر صندوق 

بين المللي پول سخن مي گويند. 
فايننشيال تايمز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه نوشته كه 
جافري اوكاموتو كه در سال هاي اخير به شدت سرگرم 
مديريت كردن روابط دول��ت دونالد ترامپ با نهادهاي 
اقتصادي بين المللي بوده، در وزارت خزانه داري امريكا 
بر امور مالي بين المللي تمركز داشته است. با اين حال 
اوكاموتو 35 ساله احتماال تجربه ديويد ليپتون را ندارد. 
ليپتون نقش مهمي در سياس��ت گذاري هاي صندوق 
بين المللي پول داشت. به اعتقاد ناظران، انتخاب فردي 
بدون سابقه و تجربه چون جافري اوكاموتو به جاي فرد 
باتجربه اي چون ليپتون بسياري را در صندوق بين المللي 

پول متعجب خواهد كرد. 
در اي��ن ميان برخي منابع ديگر ني��ز اعالم كرده اند كه 
انتخ��اب اوكاموتو هنوز قطعي نيس��ت و از آنجايي كه 
نامزدهاي ديگري نيز براي اين كرس��ي وجود دارد اين 
احتمال هست كه نظر دونالد ترامپ در روزهاي آينده 
تغيير كند. كريستينا جورجيوا رييس صندوق بين المللي 
پول، هفته گذشته اعالم كرد كه ديويد ليپتون قصد دارد 

تا در پايان فوريه از سمت خود كناره گيري كند. 
ديويد ليپتون بيش از 9 سال است كه كرسي نايب رييسي 
صندوق بين المللي پول را در اختيار دارد و در اين مدت 
نقش بس��يار مهمي در مديريت بسته هاي نجات مالي 
چند ميليارد دالري براي كشورهاي مختلف از آرژانتين 
و اوكراين گرفته تا پاكس��تان و كشورهاي منطقه يورو 

بازي كرده است. 
اياالت متح��ده امريكا به عنوان بزرگ ترين س��هامدار 
صندوق بين المللي پول به طور سنتي قائم مقام رييس 
صندوق بين المللي پول را انتخاب مي كند؛ در حالي كه 
كش��ورهاي اروپايي وظيفه انتخاب رييس صندوق را 

برعهده دارند. 

فايننشيال تايمز نوشته كه جانشين ديويد ليپتون پس از 
مذاكرات كريستينا جورجيوا رييس صندوق بين المللي 
پول، و استيو منوچين وزير خزانه داري امريكا، انتخاب 
شده و سپس توس��ط هيات مديره صندوق كه در واقع 
نمايندگان دولت هاي عضو اين نهاد مالي هستند تاييد 

مي شود. 
برخي تحليلگران انتخاب اوكاموتو را اقدامي مي دانند كه 
در صورت تحقق باعث افزايش نفوذ امريكا بر اين صندوق 
خواهد ش��د، روندي كه مي تواند به عنوان اهرم فشار از 
سوي واشنگتن عليه چين به كار گرفته شود. پيش از اين، 
ديويد مالپاس رييس امريكايي بانك جهاني كه از زمان 
روي كار آمدنش با افزايش اعطاي وام به چين مخالفت 

كرده، گفته بود اين بانك تمايلي براي اعطاي وام جديد 
به چين براي مقابله با ويروس كرونا ندارد اما آماده ارايه 

كمك هاي فني به چين است.
جاف��ري اوكاموتو از س��ال ۲۰۱۷مي��الدي جز هيات 
مذاكره كنن��ده امري��كا با چي��ن در مس��ائل تجاري و 
مسوول نمايندگي امريكا در جلسات توسعه كارگروه 
هفت و گروه ۲۰ بوده است. اين فرد كه احتماال يكي از 
جوان ترين مديران صندوق خواهد شد دانش آموخته 
سياس��ت عمومي در مقطع فوق ليسانس در دانشگاه 

جورج تاون است.
در حالي كه جافري اوكاموتو روابط بس��يار نزديكي با 
دولت ترامپ دارد، ديويد ليپتون قائم مقام پيشين رييس 

صندوق بين المللي پول اختالف ديدگاه شديدي با ترامپ 
داشت. ليپتون به عنوان يكي از با سابقه ترين مديران اين 
نهاد مهم جهاني و مدير ارشد وزارت خزانه داري در دوره 
بيل كلينتون و مشاور باراك اوباما، مواضعي نزديك به 

دموكرات ها دارد.
گفته شده، اوكاموتو پيش از پيوستن به تيم دولت ترامپ، 
با جمهوري خواهان هم در مجلس نمايندگان و هم در 
سنا به عنوان مشاور مالي همكاري نزديكي داشته است. 
اوكاموتو در جريان مذاكرات تجاري اياالت متحده و چين 
نيز نقش مهمي داشته است، جايي كه استيو منوچين 
و رابرت اليتزر نماينده امريكا در امور تجاري در هيات 

مذاكره كننده امريكايي حضور داشتند. 

  ترامپ تهديدي براي جهان 
صندوق بين المللي پ��ول از زمان روي كار آمدن دولت 
دونالد ترامپ بارها از سياست هاي تجاري امريكا انتقاد 
كرده و جنگ تجاري و تعرفه اي كه از س��وي واشنگتن 
كليد زده ش��ده را عامل تالط��م در بازارهاي جهاني و 
ُكندي رش��د اقتصادي جهان- و حتي در آينده اياالت 

متحده- خوانده است. 
اين در حالي است كه ترامپ اين انتقادها را رد كرده و 
مدعي است كه كشورش در بهترين شرايط اقتصادي 
اس��ت. او در نطق س��االنه اخير خود در كنگره چنان 
درباره ش��رايط خوب اقتصادي اياالت متحده اغراق 
كرد كه صداي اعتراض جوزف استيگليتز دارنده جايزه 
نوبل اقتصاد، را هم بلند كرد. اس��تيگليتز هشدار داد 
كه عملكرد امريكا طبق نظر همفكران ترامپ به ويژه 
در زمينه اميد به زندگي، تناس��ب اشتغال و نابرابري، 
ضعيف اس��ت. عالوه بر اين، توليد، اشتغال، بيكاري و 
دستمزدهاي واقعي بحران را پشت سر گذاشته اند. اما 
مساله اينجاست كه محرك هاي مالي سنگيني كه به 
بدنه اقتصاد تزريق شده است به سهم خود يك كسري 
مالي ساختاري عظيم و ماندگار بر اقتصاد تحميل كرده 
اس��ت. اين نمي تواند در نوع خود يك پيشرفت عظيم 

به حساب بيايد.
فايننش��يال تايمز نوش��ته: »ترامپ يك عوامفريب، 
غيرخويش��تندار،  دروغگ��وي  ناسيوناليس��ت، 
تحسين كننده ستمگران و مس��تبدان است. از تبرئه 
محاكمه اس��تيضاح ترامپ؛ جمه��وري كبير امريكا 
جان س��الم به در برد و انتخاب مجدد اين مرد تقريبا 
مسجل شد. اين موضوع نه تنها براي امريكا كه براي كل 
جهان يك مساله فوق العاده حايز اهميت است.ترامپ 
با اي��ن روحيه تجارت پيش��گي و دوجانبه گرايي اش، 
موشك هاي روش��نفكري و اخالقي را به نظام تجارت 
جهاني پرتاب كرده است. روحيه معامله گري ترامپ و 
تمايل او براي به خدمت گرفتن همه ابزارهاي قدرت 
امريكا، يك دنياي بي ثبات و غيرقابل پيش بيني از جهان 
ساخته است كه نه فقط حكومت ها را كه تجارت ها را هم 
به دردسر انداخته است. اين سر درگمي جهان در دوره 

دوم رياست جمهوري او بدتر هم خواهد شد.« 

گروه جهان|
 برني سندرز در انتخابات مقدماتي حزب دموكرات امريكا 
در ايالت نيوهمپش��اير براي تعيين نامزد اين حزب در 
انتخابات رياست جمهوري از رقباي خود پيشي گرفت. 
سناتور سوسياليست امريكايي كه در نخستين مرحله از 
اين رقابت ها در آيووا با اختالفي بسيار اندك نتيجه را به 
پيت بودجج واگذار كرده بود در نيوهمپشاير همان طور 
كه نظرسنجي ها نشان مي داد بيش��ترين آرا را به خود 

اختصاص داد. 
به گزارش يورونيوز، نتايج ش��مارش بيش از 9۴درصد 
آرا نشان مي دهد كه برني سندرز با كسب ۲۶ درصد آرا 
پيروزي خود را در اين ايالت مسجل كرده است. سناتور 
ايالت ورمونت س��ال ۲۰۱۶ ميالدي نيز در رقابت هاي 
مقدماتي دموكرات ها در نيوهمپش��اير با كسب ۶۰.۴ 
درصد آرا بر هيالري كلينتون، پيروزي نهايي انتخابات 
درون حزب��ي دموكرات ها غلبه كرده بود. س��ناتور ۷۸ 
ساله سوسياليس��ت و محبوب جوانان پس از برتري بر 
رقبا در نيوهمپشاير اين پيروزي را »آغازي براي پايان 
دوران ترامپ« تلقي كرده و گفته است: »ما همگي متحد 
مي شويم تا خطرناك ترين رييس جمهوري تاريخ معاصر 
امريكا را شكس��ت دهيم. دليل پيروزي ما اين است كه 
يك جنبش بي سابقه، چند نسلي و چندنژادي سياسي 

را ترتيب مي دهيم.«  

س��ندرز كه آموزش رايگان و بيمه بهداش��تي فراگير و 
عمومي را جزو برنامه هاي اصلي خود قرار داده است پس 
از مسجل شدن پيروزي در نيوهمپشاير بارديگر بر لزوم 
همگاني ش��دن بيمه درماني در كشورش تاكيد كرده 
و گفته اس��ت كه با حمايت هوادارانش نامزدهاي مورد 
حمايت ميلياردرها را شكست خواهد داد. برني سندرز 
كه در آيووا با كمتر از يك دهم درصد از پت بودجج، رقيب 
نوظهور و پر اقبال ديگر نامزدهاي دموكرات ها شكست 
خورده بود ضمن اعتراض به نتيجه اعالم شده خواستار 

بازشماري آراء شده است.
به گزارش سي ان ان، پت بودجج شهردار سابق سات بند 
اينديانا در نيوهمپشاير، پس از برني سندرز جايگاه دوم 
را به خود اختصاص داده است. بودجج ۲۴.۴ درصد آرا را 
كسب كرده و باالتر از »ايمي كلوباچر« ديگر نامزد ميانه رو 
دموكرات ها قرار گرفته كه ۱9.۸ آراء راي دهندگان را در 

اين ايالت به سوي خود جلب كرده است.
نتايج راي گيري مقدماتي دموكرات ها در نيوهمپشاير 
اما از شكستي غيرمنتظره و سخت براي جو بايدن يكي 
از بخت هاي اصلي اين رقابت درون حزبي، حكايت دارد. 
بر اساس نتايج اعالم شده جو بايدن معاون باراك اوباما 
رييس جمهوري سابق امريكا، با كسب بيش از ۸ درصد 
آرا پس از اليزابت وارن در جايگاه پنجم ايستاده است. او 
پيش تر اذعان كرده بود كه مثل آيووا انتظار نتايج ضعيفي 

در نيوهمپشاير را دارد. گفتني است كه پت بودجج به رغم 
شكست مقابل سندرز در نيوهمپشاير پس از مشخص 
شدن نتيجه دو مرحله نخست از رقابت هاي مقدماتي 
دموكرات ها در حال حاضر با كسب ۲۲ راي باالتر از برني 
سندرز قرار گرفته است. سندرز نيز كه يكي از بخت هاي 
اصلي اين رقابت ها به شمار مي رود تاكنون ۲۱ راي را به 

خود اختصاص داده است.
دونالد ترامپ در واكنش به نتايج انتخابات درون حزبي 
دموكرات ه��ا در ايالت نيوهمپش��اير گفته كه ترجيح 
مي دهد در رقابت هاي انتخاباتي سال ۲۰۲۰ ميالدي 
با مايكل بلومبرگ شهردار سابق نيويورك، رقابت كند تا 

برني سندرز، سناتور دموكرات ايالت ورمونت. 
برني سندرز كه خود را يك سوسياليست دموكراتيك و 
ترقي خواه مي داند، حامي حقوق كارگران بوده و بر مقابله 
با نابرابري اقتصادي تأكيد مي كند. او مدافع كاستن از 
هزينه س��المت همگاني، مرخصي زايمان با حقوق و 
نيز آموزش دانشگاهي بدون شهريه است. در سياست 
خارجي، او حامي كاهش هزينه نظامي امريكا، پيگيري 
مضاعف ديپلماس��ي و همكاري بين الملل��ي و تأكيد 
بيش��تر بر دغدغه هاي محيط زيستي در مذاكره بر سر 
توافقات تجاري بين المللي است. سياست هاي سندرز در 
خصوص حمايت ادعايي از پناه جويان و مسلمانان موجب 
شده اين نامزد دموكرات در ميان جوانان، مسلمانان و 

همچنين امريكايي هاي التين تبار از محبوبيت بااليي 
برخوردار باشد. رييس جمهوري امريكا به خبرنگاران 
گفته: »صادقانه بگويم ترجيح مي دهم با بلومبرگ رقابت 
كنم تا برني سندرز، زيرا سندرز هواداران واقعي دارد. چه 
آنها را دوست داشته باشي يا نه، چه با آنها موافق باشي يا 
نه، اما فكر مي كنم آنچه او مي گويد وحشتناك است. او 
هواداراني واقعي دارد.« دونالد ترامپ همچنين در ادامه 
از مايكل بلومبرگ انتقاد كرده و گفته است: »او يكي از 

بدترين مناظره كنندگاني است كه تاكنون ديده ام.«  
پيروز نهايي رقابت مقدماتي دموكرات ها براي انتخابات 
رياست جمهوري پيش��رو بايد در مجموع ۱99۰ راي 
ايالتي را به حس��اب خود واريز كند. سومين مرحله از 
رقابت مقدماتي دموكرات ها كه در نهايت قرار است به 

تعيين هماورد دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 
پيشرو در اين كشور منتهي شود هفته آينده در ايالت نوادا 
برگزار خواهد شد. 5۰ درصد راي دهندگان در ايالت نوادا 
سفيد پوست هستند و بخش قابل توجهي از جمعيت اين 
ايالت را التين تبارها تشكيل مي دهند. پس از آن انتخابات 
مقدماتي در ايالت كاروليناي جنوبي برگزار خواهد شد 
كه جمعيت امريكايي- آفريقايي ها )سياه پوستان( در 

آن قابل توجه است.
دوره مقدماتي انتخاب نامزد اصلي حزب دموكرات براي 
انتخابات رياست جمهوري در ماه ژوئن به پايان مي رسد. 
از آن زمان كارزار انتخابات رياست جمهوري امريكا به طور 
رسمي آغاز مي ش��ود. انتخابات در روز سوم ماه نوامبر 

برگزار خواهد شد.

دريچه

كوتاه از منطقه

ادامه انتقال تجهيزات نظامي 
تركيه به ادلب

گروه جهان| رييس جمهور تركيه با هشدار به ارتش 
سوريه در مورد هدف قرار دادن سربازان اين كشور در 
ادلب، تاكيد كرده كه هر كاري كه الزم باشد براي راندن 
نيروهاي ارتش س��وريه به پشت پايگاه هاي نيروهاي 
تركيه در ادلب انجام خواهد داد. به گزارش اسكاي نيوز، 
رجب طيب اردوغان چهارشنبه در كنفرانس مطبوعاتي 
با اشاره به اينكه در حمله ارتش سوريه به ادلب ۱۴تن 
كشته و ۴5 تن ديگر زخمي ش��دند، به ارتش سوريه 
درباره هدف قرار دادن س��ربازان ارتش اين كش��ور در 
ادلب هش��دار داده و گفته: »گروه هاي تحت حمايت 
تركيه براي خارج شدن نيروهاي سوري از ادلب بسيج 
شده اند. تركيه قصد دارد تا اواخر فوريه، نيروهاي سوري 
را از مرزهاي ذكر ش��ده در توافق سوچي بيرون كرده 
يعني به پشت پايگاه هاي كنترلي خود در ادلب براند و 
تمام اقدامات الزم را عليه ارتش سوريه از جمله استفاده 
از ابزارهاي زميني و هواي��ي در پيش خواهد گرفت.«  
اردوغ��ان هش��دار داده، در صورتي كه ارتش س��وريه 
حمالت خود عليه سربازان تركيه اي را تكرار كند ارتش 
تركيه نيروهاي آن را هدف قرار خواهد داد. همچنين 
منابع س��وري از درگيري ها ميان س��اكنان روستاي 
»خربه عمو« در قامشلي با نيروهاي امريكايي و حمله 
جنگنده هاي امريكا به اين روستا خبر دادند. خبرگزاري 
رسمي سوريه )سانا( گزارش داده ايست بازرسي ارتش 
سوريه در قامشلي در استان حسكه صبح چهارشنبه 
چهار خودروي وابسته به نيروهاي اشغالگر امريكايي را 
كه در مسير السويس/عاليا/خربه عمو به شرق قامشلي 
بودند توقيف كردند. گفته شده، جنگنده هاي امريكايي 

سه حمله را به روستاي خربه عمو انجام دادند.

هشدار روسيه به خروج امريكا 
از پيمان »آسمان هاي باز«

گروه جه�ان| مدي��ر اداره عدم اش��اعه و كنترل 
تسليحات وزارت خارجه روسيه گفته در صورتي كه 
امريكا از معاهده آس��مان هاي باز خارج شود، مسكو 
دست به اقدامات متقابل مي زند. به گزارش اسپوتنيك، 
والديمير ارماكوف مدير اداره عدم اش��اعه و كنترل 
تس��ليحات وزارت خارجه روسيه، همچنين ادعاي 
واشنگتن درباره اينكه مسكو اين معاهده را نقض كرده، 
رد كرد و آن را بي پايه و اساس خوانده است. گزارش ها 
درباره تمايل امريكا به خروج از اين معاهده نخستين بار 
در اكتبر سال گذشته ميالدي منتشر شد. ارماكوف 
گفته: »اياالت متحده هيچ گونه بيانيه رسمي درباره 
برنامه هايي در خروج از اين معاهده منتشر نكرده است. 
ما اين تمايل كه بر پايه ادعاي نقض معاهده توس��ط 
مسكو مطرح شده است، رد مي كنيم. اگر واشنگتن 
تصميم بگيرد كه از اين معاهده خارج ش��ود، ما نيز 
واكنش مقتضي نشان خواهيم داد ولي بر اين باوريم 
كه زود اس��ت در اين باره صحبت كنيم. « اين مقام 
روس همچنين بر درخواست مسكو در حفظ معاهده 
آسمان هاي باز به عنوان يكي از معدود قطب هاي بر 
جاي مانده از روند امنيتي اروپا تاكيد كرده و گفته: »ما 
بار ديگر از همتايان امريكايي خود مي خواهيم تا اين 
معاهده را حفظ كنند. متاسفانه، شركاي امريكايي 
ادعاهاي بي پايه و اس��اس خود را تكرار مي كنند كه 
روسيه اين معاهده را نقض كرده است. تالش ها براي 
مقصر جلوه دادن روسيه غيرسازنده است.« معاهده 
آسمان هاي باز كه در ۲۰۱۲ اجرايي شد در حال حاضر 
35عضو دارد. اين معاهده براي نظارت بر قلمروهاي 

كشورهاي عضو به وسيله پهپاد اجرايي شده است. 

 حمله كرونا به صنعت 
شركت هاي بزرگ خودروسازي 
گروه جهان| شركت خودروسازي جنرال موتورز امريكا 
چهارشنبه از تعليق جزيي عمليات مونتاژ خودروهاي 
خود در كره جنوبي به دليل كمبود قطعات چيني بر اثر 
شيوع كروناويروس خبر داده است. به گزارش يورونيوز، 
بيماري ناشي از ويروس كرونا كه سازمان جهاني بهداشت 
آن را »كوويد ۱9« نامگذاري كرده تاكنون موجب مرگ 
بيش از ۱۱۰۰ نفر در چين شده است. تعداد مبتاليان به 
اين بيماري تاكنون ۴۴ هزار و ۲۰۰ نفر برآورد شده است. 
اين بيماري تاكنون در حدود 3۰ كشور جهان مشاهده 
شده است. تمهيدات مقامات چيني براي محدود كردن 
بسياري از فعاليت ها جهت جلوگيري از شيوع بيشتر اين 
ويروس و همچنين همزمان شدن شيوع اين بيماري با 
تعطيالت سال نو چيني باعث شده است كه صادرات 
قطعات يدكي توليدي در چين به ويژه در صنعت خودرو 
با اختالل مواجه شود. عالوه بر جنرال موتورز، غول ژاپني 
نيسان نيز اعالم كرده به دليل مشابهي توليد خودروهاي 
خود در كارخانه كيوشو را از تاريخ ۱۴ تا ۱۷ فوريه متوقف 
خواهد كرد. شركت هيونداي كره جنوبي كه پنجمين 
توليدكننده بزرگ خودرودر جهان است هفته گذشته 
عمليات توليدي خود را در مجتمع اولسان به حال تعليق 
درآورد. همچني��ن توليد در كارخانه رنو سامس��ونگ 
موتورز در بوسان هم متوقف شده است. شيوع بيماري 
»كوويد۱9« در حالي فعاليت هاي تجاري در سراس��ر 
جهان را تحت تاثير قرار داده اس��ت كه پژوهش��گران 
مي گويند در چند روز گذش��ته آمار روزانه مبتاليان به 
اين بيماري روندي رو به كاهش داشته و اين اميدواري 
وجود دارد كه اين كاهش روند به معناي كنترل شيوع 

اين بيماري باشد.

دومين شركت هواپيمايي 
ايتاليا منحل مي شود

گروه جهان| مالكان ش��ركت »اي��ر ايتاليا« يكي از 
بزرگ ترين خطوط هوايي ايتاليا به دليل مش��كالت 
مال��ي، با وجود پيش فروش بليت به مس��افران، قصد 
منحل كردن اين شركت را دارند. به گزارش سي ان ان، 
مال��كان خطوط هوايي اير ايتاليا كه دومين ش��ركت 
بزرگ هواپيمايي در ايتاليا به شمار مي رود، قصد دارند 
تا ۲5 ماه فوريه اين شركت را منحل كنند، اين در حالي 
است كه مسافراني كه بليت هاي اين خطوط هوايي را 
خريداري كرده اند بايد با ديگر شركت هاي هواپيمايي 
سفر كنند. گفته شده، خطوط هوايي قطر سهامدار ۴9 
درصد اين شركت هواپيمايي ايتاليايي است در بيانيه اي 
خواستار كمك به اين شركت شده است.  علت منحل 
شدن اين شركت بزرگ هواپيمايي ايتاليايي رقابت هاي 
شديد بين ديگر خطوط هوايي ارزان قيمت، در اختيار 
داشتن سه فروند بويينگ زمين گير شده ۷3۷ مكس و 
شيوع ويروس مرگبار كرونا در جهان اعالم شده است. 
اير ايتاليا كه مقر آن در شهر »سارديني« ايتاليا است 
عالوه بر پروازهاي داخلي، به ديگر نقاط جهان همچون، 
نيويورك، لس آنجلس، ميامي و قاهره نيز پرواز دارد. اير 
ايتاليا در حالي قصد انحالل خود را دارد كه پيشتر، ساير 
خطوط هواپيمايي اروپايي نظير، »پريمرا اير« متعلق 
به دانم��ارك در اكتبر ۲۰۱۸ ميالدي، خطوط هوايي 
جرماني��ا آلمان در فوريه ۲۰۱9 اعالم ورشكس��تگي 
كرده و »فالي بي ام آي« بريتاني��ا نيز پروازهاي خود 
را متوقف ك��رد. خطوط هوايي »واو اير« ايس��لند كه 
به داشتن پروازهاي ارزان ش��ناخته و در سال ۲۰۱۱ 
ميالدي تاسيس شده بود نيز به يك باره پروازهاي خود 
را متوقف و باعث سرگرداني مسافران در فرودگاه ها شد.

آغاز اجالس دو روزه وزراي 
دفاع ناتو در بروكسل

گروه جهان| اجالس دو روزه وزيران دفاع س��ازمان 
پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( در بروكسل از چهارشنبه 
در حالي آغاز ش��د كه سرنوش��ت اين س��ازمان بعد از 
۷۰ سال از تش��كيل آن به دنبال افزايش تعارض هاي 
ميان واش��نگتن و متحدان اروپاي��ي آن در هاله ابهام 
قرار گرفته است. ش��بكه تي آرتي تركيه گزارش داده، 
در اين جلسه موضوعاتي از قبيل تحوالت خاورميانه، 
مبارزه با تروريسم، روسيه، اوكراين، افغانستان و روابط 
ناتو-اتحاديه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. خلوصي 
آكار وزير دفاع ملي تركيه در اين نشست حضور دارد. 
انتظار مي رود كه اكار در حاشيه اين نشست در جلسات 
دو جانبه با همتايان خود ش��ركت كند، به ويژه اينكه 
تنش هاي اين كشور با سوريه در ادلب باال گرفته است. 
ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو كه در رابطه با اين نشست 
گفته وزراي دفاع ناتو به م��دت دو روز براي گفت وگو 
درمورد موضوعاتي كه ب��راي اعضاي اين پيمان مهم 
هستند، ديدار مي كنند. استولتنبرگ گفته: »وزراي ناتو 
در مورد راهكارهايي مذاكره مي كنند كه مي تواند امنيت 
و ثبات در خاورميانه را تأمين كند. آنها همچنين در مورد 
آينده ماموريت آموزش��ي عراق بحث خواهند كرد.«  
استولتنبرگ همچنين گفته كه در اين اجالس آزمايش 
سامانه هاي موشكي جديد روسيه ارزيابي خواهد شد و 
حمايت جدي اعضاي پيم��ان از اوكراين اعالم خواهد 
گرديد. دبيركل ناتو افزوده: »در اين اجالس ماموريت 
آموزشي ناتو در افغانستان نيز در دستور كار قرار خواهد 
گرفت.« به گفته دبيركل ناتو، در اجالس وزيران دفاع 
ناتو عالوه بر نماينده عالي ناتو و اتحاديه اروپا، نمايندگان 

فنالند و سوئد نيز شركت خواهند كرد.
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 موافقت مشروط ترامپ 
با توافق صلح با طالبان

گروه جهان| مقام هاي امريكايي و افغان مي گويند با 
گذشت بيش از ۱۸ سال از حمله امريكا به افغانستان، 
دونالد ترامپ به طور مشروط توافق صلح با طالبان را 
كه آخرين نيروهاي امريكايي را از اين كشور خارج 
مي كند، تاييد كرده و بدين ترتيب پايان طوالني ترين 
جنگ امريكا آغاز مي شود. به گزارش نيويورك تايمز، 
اي��ن توافق اما تنها در صورتي به امضا مي رس��د كه 
طالبان تعهد خودش را به كاهش بادوام خش��ونت، 
طي يك دوره آزمايش��ي هفت روزه در اواخر همين 
ماه به اثبات برساند. چنانچه طالبان به خصومت ها 
پايان داده و توافقي امضا كند، اياالت متحده بعد از آن 
خروج تدريجي نيروهاي امريكايي را آغاز مي كند و 
مذاكرات مستقيم ميان رهبران افغان و طالبان بر سر 
آينده اين كشور آغاز مي شود. به گفته يك مقام ارشد 
و مطلع افغ��ان، مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، در 
تماس هاي جداگانه به رهبران ارشد افغانستان اطالع 
داده كه ترامپ موافقت مشروط با اين رويكرد را اعالم 
كرده است. يك مقام ارشد امريكايي هم اين توافق را 
به عنوان »95 درصد موافقت روي اصول« توصيف 
كرده اما گفته كه احتمال توافق نهايي ظرف چند هفته 
آتي شفاف تر خواهد شد. اشرف غني رييس جمهوري 
افغانستان، پيش تر در بيانيه اي با اشاره به تماس تلفني 
پمپئو گفته بود: »اين تحول خوبي است و خوشحالم 
كه موضع اصولي ما در راس��تاي صلح در حال به بار 
نشستن است. هدف اوليه ما پايان دادن به خونريزي 
بي معناست. پمپئو ما را در جريان پيشرفت چشمگير 
در مذاكرات صلح جاري و پيشنهاد طالبان در خصوص 
كاهش چشمگير و بادوام خشونت گذاشت.« عبداهلل 
عب��داهلل رييس اجرايي افغانس��تان، هم گفته وزير 
خارجه امري��كا ابراز خوش بيني ك��رده كه كاهش 
خشونت و پيشرفت در مذاكرات كنوني بتواند به توافق 
ختم ش��ود. در همين حال ترامپ دوشنبه در جمع 
كوچكي از مشاوران و حاميانش از جمله سناتور رند 
پل درباره استراتژي افغانستان صحبت كرده است. رند 
پل در مصاحبه اي گفته: »قطعا باور دارم كه احساس 
او كال مخالف درگير شدن در جنگ است.« رند پل با 
بيان اينكه رييس جمهوري امريكا خواستار آن است تا 
در نهايت به خروج نيرو از افغانستان چراغ مثبت نشان 
دهد، درباره ميزان حمايتي كه از سوي ديگر متحدان 
نزديكش در كنگره دريافت مي كند، ترديد دارد. اين 
سناتور تاكيد كرده: »ما از سوي افرادي احاطه شده ايم 

كه خواستار نظارت هاي نامحدود هستند.«

افت شديد محبوبيت اردوغان
نتايج يك نظرس��نجي جديد نش��ان داده ميزان 
محبوبيت رجب طي��ب اردوغان ب��ه پايين ترين 
ميزان خود از اكتبر ۲۰۱۸ تاكنون رس��يده است. 
به گزارش آناتولي، شركت نظرسنجي متروپل در 
اين نظرسنجي خود نش��ان داده ميزان محبوبيت 
رييس جمهور تركيه به ميزان حدود دو درصد نسبت 
به ميزان مربوط به دسامبر ۲۰۱9 كاهش يافته و از 
۴3.۷ درصد به ۴۱.9 در ژانويه ۲۰۲۰ رسيده است. 
كارشناس��ان معتقدند از جمله داليل اساسي اين 
كاهش محبوبيت، ديكتاتوري و قدرت طلبي هاي 
اردوغان و آس��يب هاي او به نهادهاي دموكراتيك 
اس��ت. اين نظرسنجي نش��ان داده اوج محبوبيت 
اردوغان با ۴۷درصد مربوط به اكتبر است زماني كه 
او دستور حمله به مناطق شمال شرق سوريه را داد.

كاهش اعتراض ها 
و بازگشايي خيابان هاي بغداد

دامنه اعتراضات در ش��هرهاي مرك��زي و جنوبي 
كانون هاي اعتراضي از جمله بغداد پايتخت عراق به 
طرز بسيار چشمگيري در هفته جاري كاهش يافته 
به طوري كه مقام هاي امنيتي عراقي را به بازگشايي 
بسياري از خيابان ها و پل هاي مهم اين شهرها واداشته 
است. در اس��تان هاي معترض جنوب و مركز عراق 
فراخوان هاي اعتصاب اجباري متوقف شده و تمامي 
مدارس و ادارات به طور طبيعي فعاليت خود را در طول 
چند روز گذشته از سرگرفته اند. اغلب شهرهاي عراق 
در ماه هاي گذش��ته دستخوش ناآرامي بوده است و 
معترضان نسبت به ناكارآمدي دولت و فساد گسترده 

سياستمداران اعتراض داشتند.

 FATF سناي پاكستان لوايح
را تصويب كرد

سناي پاكستان در آس��تانه اجالس آتي گروه ويژه 
اقدام مال��ي )FATF( اليحه مبارزه با پولش��ويي و 
مقررات ارز خارجي با هدف تحقق الزامات گروه ويژه 
اقدام مالي را تصويب كرد. پيش��رفت تازه در بخش 
مشاركت دولت اسالم آباد براي اجراي دستورالعمل 
گروه ويژه اقدام مالي در حال صورت گرفته كه جلسه 
آتي مس��ووالن »اف اي تي اف« قرار است ۱۶ فوريه 
برگزار شود و اين نشست براي پاكستاني ها جهت 
موافقت با خروج اين كشور از فهرست خاكستري 

FATF سرنوشت ساز خواهد بود.

داووداوغلو كانديداي 
انتخابات رياست جمهوري تركيه 
حزب »آينده« تركيه كانديداي پيش��نهادي خود 
براي انتخابات رياست جمهوري آتي جهت رقابت با 
رجب طيب اردوغان، رييس جمهور فعلي اين كشور 
را معرفي كرد. به گزارش سايت خبري »تركيا اآلن«، 
مصطفي نديم يمالي معاون رييس حزب آينده تركيه، 
گفته احمد داووداوغلو رييس اين حزب، كانديداي 
آن در انتخابات رياس��ت جمهوري پيش رو خواهد 
بود. داووداوغلو در نشست پشت درهاي بسته شوراي 
موسسان حزب آينده در آنكارا با كسب آراء تمامي ۱3۲ 

عضو حزب، به عنوان رييس آن انتخاب شد. 



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Thu. Feb13. 2020  1597   پنجشنبه  24  بهمن 1398   18جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره 

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

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

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

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

اذانظهر:12:18اذانمغرب:18:02اذانصبحفردا:5:28

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: ايسنا صیدماهیدرشبهجزيره»میانکاله«

عكسروز

چهرهروز

حسين كياني سراغ نمايشنامه خارجي رفت!
حسين كياني كه از 20 فروردين ماه در مجموعه تئاتر شهر نوبت اجرا دارد، نمايشنامه تازه اي از خودش را ارايه كرد اما اين متن مجوز اجرا نگرفت و 
حاال نمايشنامه اي خارجي را جايگزين كرده است. اين هنرمند تئاتر به ايسنا گفت: براي 20 فروردين ماه نوبت اجرايي در تاالر چهارسو تئاتر شهر 
دارم و چون همزمان با ماه رمضان و شب هاي قدر بود، نمايشنامه »امير غريب« را براي اجرا در اين مقطع در نظر گرفته بودم ولي اين نمايشنامه 
تاييد نشد و حاال نمايشنامه اي از دورنمات را ارايه كرده ام و منتظر پاسخ شوراي نظارت هستم. او درباره نمايشنامه »امير غريب« توضيح داد: اين 
متن را سال ها پيش نوشته  و به تازگي آن را ويرايش كرده ام. اين نمايشنامه بر اساس يكي از نسخ تعزيه شهادت حضرت علي است؛ نسخه اي كمتر 

شناخته شده و من در نمايشنامه ام ساعات پاياني زندگي حضرت علي را در روز بيست و يكم ماه رمضان روايت كرده ام.

بازارهنر

اصغرفرهاديدوبارهدرايرانفيلمميسازد
نشريه سينمايي ددالين از آغاز ساخت 
پروژه جديد و فارسي زبان اصغر فرهادي 
از تابستان سال آينده در ايران خبر داد. 
اين فيلم جديد با عنوان »يك قهرمان« 
طي دو ماه آينده وارد مرحله پيش توليد 
مي شود و قرار اس��ت در تابستان سال 
جاري ميالدي در ش��هر شيراز مقابل 
دوربين برود. كمپاني فرانسوي ممنتو 

پخش بين المللي س��اخته جديد فرهادي را نيز بر 
عهده خواهد داشت و اين پروژه سينمايي جديد را 
در بازار فيلم اروپا كه از هفته آينده در جشنواره برلين 
برگزار مي شود رونمايي مي كند. هنوز جزيياتي از 
داس��تان پروژه جديد فرهادي فاش نشده است كه 
جديدترين اثر او پس از فيلم اسپانيايي زبان »همه 
مي دانند« با بازي »خاوير باردم« و »پنه لوپه كروز« 
خواه��د بود. بر اس��اس اعالم ددالي��ن فيلم »يك 
قهرمان« ب��از هم در فضاي تعليق��ي آثار فرهادي 
ساخته مي شود و بازيگران سرشناس ايراني كه پيش 
از اين با فرهادي همكاري نداش��ته اند در اين فيلم 
نقش آفريني خواهند كرد. »الكساندر مالگي« كه با 
كمپاني ممنتو تهيه كننده سه فيلم اخير فرهادي را بر 
عهده داشته نيز در اين فيلم جديد به همراه فرهادي 
تهيه كننده خواهد بود. قرار اس��ت نسخه انگليسي 
فيلمنامه »يك قهرمان« اين هفته و پيش از رونمايي 

در بازار فيلم اروپا )EFM( در جشنواره 
برلين در اختيار خريداران بين المللي 
قرار بگيرد. گفته مي ش��ود فرهادي كه 
براي فيلم »جدايي نادر از س��يمين« 
نامزد اسكار بهترين فيلمنامه شده در 
فيل��م جديدش ني��ز از فيلمنامه اي به 
همان اندازه تاثيرگذار و فوق العاده بهره 
خواهد برد وبا توجه به موفقيت تاريخي 
فيلم كره اي »انگل« در جوايز اس��كار، تقاضا براي 
ساخته هايي اينچنين در بازار جشنواره برلين بيشتر 
خواهد بود.  »الكساندر مورو« نايب رييس فروش و 
بازاريابي كمپاني ممنتو كه تاكنون پخش بين المللي 
پنج فيلم فرهادي را بر عهده داش��ته نيز درباره اين 
پروژه جديد سينمايي گفت: مفتخريم كه يك پروژه 
جديد س��ينمايي از س��ينماگر مولف بزرگ اصغر 
فرهادي ارايه دهيم. او كارگرداني ثابت قدم و استاد 
تعليق اس��ت كه مخاطبان را به سينما مي كشاند. 
فيلمنامه »يك قهرمان« مشخصا فوق العاده است 
و به بسياري از مس��ائل روز و معاصر جوامع مدرن 
مي پردازد. اصغر فرهادي يكي از تنها 6 كارگرداني 
است كه دوبار موفق به كسب اسكار شاخه بهترين 
فيلم خارجي شده و همچنين تنها كارگرداني است 
كه از اوايل ده��ه ۱۹۸0 ميالدي اين جايزه را دو بار 

دريافت كرده است. 

تاريخنگاري

كودتاي نافرجام عليه كودتاگر 
بيست و چهارم بهمن ۱306، سرهنگ محمودخان پوالدين فرمانده نيروي پياده پهلوي، 
به اتهام سوءقصد به جان رضاخان و به دست گرفتن قدرت، در باغشاه اعدام شد. چند ماه 
پس از تاجگذاري و آغاز سلطنت »رضاشاه پهلوي« در چهارم ارديبهشت ۱30۵ در شهريور 
همان سال، حكومت توانست تعدادي از افسران بلندپايه ارتش و گروهي غيرنظامي را به جرم 
تالش براي سرنگوني حكومت نوپاي پهلوي و قتل شخص اول مملكت دستگير و كودتايي 
را كشف و خنثي كند. رياست اين گروه برعهده »سرهنگ محمودخان پوالدين« بود. با 
كودتاي سوم اسفند سال ۱2۹۹ و پس از سقوط كابينه سيدضياءالدين طباطبايي در خرداد 
۱300 عمليات سركوب شورشيان در سراسر كشور شدت گرفت. پوالدين در اين ايام به 
فرماندهي فوج ژاندارمري شرفخانه، سپس با درجه سرهنگ دومي فرمانده فوج ژاندارمري 
آذربايجان برگزيده شد. با تغيير در تشكيالت نظامي در اواخر سال ۱300 و ادغام قزاقخانه 
و ژاندارمري، پوالدين به قشون انتقال و رياست ستاد لشكر غرب و حاكم نظامي بروجرد و 
خرم آباد به او واگذار شد. مدت كوتاهي پس از تاجگذاري رضاشاه و بنابر داليل و اهدافي كه 
هنوز بر پژوهشگران آشكار نشده است، سرهنگ محمودخان پوالدين با همدستي تعدادي 
از درجه داران و برخي افراد غيرنظامي، دست به كودتايي نافرجام عليه رضاشاه مي زند. يكي 
از اين افراد غيرنظامي كه در طراحي كودتا با پوالدين همكاري داشت، »ساموئل هايم يا 
حييم« نماينده يهوديان ايران در مجلس پنجم بوده است.  سه روز قبل از اجراي كودتا، 
يكي از اعضاي گروه به نام »آقامير قفقازي« طرح ترور را نزد شخص رضاشاه افشا مي كند. 
بالفاصله با دستور شاه، س��رهنگ پوالدين و ديگر همدستان وي در ۱۵ شهريور ۱306 
دستگير مي شوند. به غير از هايم كه غيرنظامي بود، بقيه افسران در دادگاه نظامي وزارت 
جنگ محاكمه و در تاريخ 23 بهمن ماه سال ۱306 حكم آنها بدين شرح صادر مي شود: 

سرهنگ محمودخان پوالدين به جرم خيانت به وطن و سوءقصد به شخص اول مملكت به 
اعدام محكوم گرديد. ياور احمدخان همايون به ۱۵ سال حبس، نايب سرهنگ نصراهلل خان 
كلهر به ۷ سال حبس و ياور روح اهلل خان مشكين قلم نيز به ۵ سال حبس محكوم مي شوند. 
 يك روز بعد از صدور و ابالغ حكم دادگاه نظامي، س��رهنگ محمودخان پوالدين ش��ب
 2۴ بهمن ۱306 در محل پادگان باغشاه به جوخه اعدام سپرده شد. هايم نيز ابتدا به ۵ سال 

حبس محكوم شد اما به داليل ناشناخته در 23 آذر سال ۱3۱0 اعدام شد.

اولويتبراكران»شنايپروانه«و»خروج«
عل��ي س��رتيپي ب��راي س��ال آينده 
اكراني خ��وب را با توج��ه به فيلم هاي 
خوش ساخت جشنواره فجر پيش بيني 
كرد و درب��اره اكران دو فيلم »ش��ناي 
پروانه« و »خروج« تاكيد كرد كه براي 
ما اين دو فيل��م در اولويت اكران نوروز 
هستند اما تعيين اين اكران بيشتر در 
اختيار خود سازمان سينمايي است. اين 

تهيه كننده و پخش كننده سينما در گفت وگويي 
با ايس��نا، درباره پيش بيني اش از اكران سال آينده 
سينما با وجود فيلم هاي تلخ جشنواره امسال بيان 
كرد: واقعيت اين است كه فيلم هاي جشنواره امسال 
حتي آنهايي كه تلخ بودند، به لحاظ ساختار خيلي 
خوش ساخت هس��تند و ارتباط خوبي با مخاطب 
مي توانند برقرار كنند، مثل »شناي پروانه«، »روز 
صفر«، »درخت گردو«، »كش��تارگاه« يا »خروج« 
كه همه ويژگي هاي خوبي دارن��د. او افزود: در اين 
بين فيلم »خوب، بد، جلف« هم يك كمدي است 
كه استقبال خوبي از آن مي ش��ود و فيلم هايي كه 

در جش��نواره فجر نبودند ه��م به اين 
تعداد اضاف��ه خواهند ش��د به همين 
دليل با وج��ود تلخي بعض��ي فيلم ها 
خيلي آين��ده تاريكي به نظرم در پيش 
نيست و ان ش��اءاهلل س��ال آينده براي 
سينما خوب است، چون فيلم ها خوب 
هستند و س��ينما آنقدر ارزان است كه 
در اي��ن بحران هاي اقتص��ادي تفريح 
ارزاني محسوب مي ش��ود. سرتيپي تاكيد كرد: اگر 
برنامه ريزي خوبي انجام شود سينما در اكران سال 
خوبي خواهد داشت  اگرچه جامعه هم درگير فضايي 
تلخ و عصبي است ولي معتقدم در اين فضا چيزي 
كه مردم را براي تفريح و لذت با هزينه كمتر كنار هم 
جمع كند سينماست. او كه پخش فيلم هاي »شناي 
پروانه« )بهترين فيلم از نگاه تماشاگران سينما( و 
»خروج« را برعهده دارد، درب��اره آيين نامه جديد 
اكران س��ينما گفت: اين آيين نامه تا سه چهار روز 
آينده قطعي مي شود و امسال صنوف در تدوين آن 

خيلي دخيل بودند.

مروريبرفيلمهايجديديكهرويپردهميروند
با به پايان رس��يدن س��ي و هشتمين 
جشنواره فيلم فجر با همه حاشيه ها و 
حرف و نقل هايش، چه��ار فيلم تازه از  
چهارشنبه بيست و سوم بهمن اكران 
شدند. فيلم هاي س��ينمايي »نرگس 
مس��ت« در گروه فرهنگ، »بي وزني« 
در گ��روه ايران، »يادم ت��ورا فراموش« 
در گ��روه »زندگي« و »پالتو ش��تري« 

در گروه باغ كتاب، چهار فيلمي هستند كه از ديروز 
روي پرده  رفتند. »نرگس مس��ت« به نويسندگي 
و كارگردان��ي جالل الدي��ن دري و تهيه كنندگي 
عبداهلل اسفندياري، داستاني از زندگي چهار شاعر 
و تصنيف ساز معاصر را همراه با تاريخچه موسيقي 
ايراني در قالبي عاشقانه و شاعرانه به تصوير مي كشد. 
بازيگ��ران اصلي اي��ن فيلم س��عيد پورصميمي، 
مهدي پاكدل، ميترا حج��ار، هومن برق نورد، نگار 
عابدي، سيامك صفري، رضا فياضي، اميرحسين 
 مدرس، متين ستوده، بهنام قرباني، هستي فرحي 
 و مهدي فرج وند هستند. »بي وزني« به نويسندگي
 و كارگرداني مهدي فرد قادري، ديگر فيلمي است كه 

از امروز به نمايش در مي آيد. تهيه كننده 
اين فيلم مرتضي شايس��ته است و در 
خالصه داس��تان آن آمده: »بي وزني« 
فيلمي اجتماعي است با قصه اي زنانه كه 
تمام ماجراهاي آن در يك شب عروسي 
اتفاق مي افت��د.   اميرعلي دانايي، بهاره 
كيان افشار، نسيم ادبي، ياسر جعفري، 
جالل فاطمي، س��پيده مرادپور و تينا 
پاكروان بازيگران اين فيلم هستند. فيلم سينمايي 
»يادم تو رو فراموش« به تهيه كنندگي و كارگرداني 
علي عطشاني، هم از امروز مهمان سينماها مي شود. 
نويسنده فيلمنامه اين فيلم پيمان عباسي است و در 
خالصه داستان آن آمده: »دامون مربي بركنار شده 
يكي از باشگاه هاي پرطرفدار با دختري كه سال ها 
پيش با او ارتباط داش��ته است، روبه رو مي شود.« و 
اما »پالتو شتري« به كارگرداني و نويسندگي مهدي 
علي ميرزايي و تهيه كنندگي مجيد شيخ انصاري، 
درباره يك دانش��جوي فلسفه است كه يك پالتو از 
پدرش به ارث برده كه با پوشيدنش افكار وسوسه آميز 

و موذيانه به سراغش مي آيد.

میراثنامه

دوازدهمين قنات ايراني را دور زدند
هيچ كدام از درخواست ها و هش��دارها جواب نداد، نه تالش جوانان همداني و نه نامه 
هنرمنداِن اين شهر به يكي از نمايندگان شان در مجلس شوراي اسالمي و نه هشدارهاي 
فعاالن ميراث فرهنگي كه درخواست مي كردند تا با حذف طرح الحاِق روستاي قاسم آباد 
به شهر همدان كه مهم ترين نتيجه منفي اش، لغو ثبت قنات »قاسم آباد« اين استان 
در فهرس��ت ميراث جهاني بود، بگذارند قاسم آباد و سه روستاي نزديك آن،  همچنان 
روستا بمانند. حاال حدود يك ماه است كه نخستين اقدامات اجرايي براي شهري شدن 
روس��تاي قاسم آباد اجرايي مي شود، اما در همين مدت زمان كم، نخستين نشانه ها از 
سوءاستفاده هاي آينده خود را نشان داده اند. در شرايطي كه در حدود يك سال گذشته 
آن هم بعد از اجرايي شدِن ايده جواناِن قاس��م آبادي در همدان و راهي كه براي نجات 
كشاورزي در اين روستا باز كرده بودند و سرانجام اش به كشِف ابعاد جهاني قناِت قاسم آباد 
منجر شد، قناتي كه به واسطه ارزش هاي تاريخي اش اين پتانسيل را دارد تا نخستين 
قنات- موزه كشور و شايد دنيا لقب بگيرد، اما آغاز ساخت وساز در روستا، همه احتمال ها 
و انگيزه هاي جوانان اين منطقه از همدان را مي گيرد. حسين زندي، فعال ميراث فرهنگي 
همدان، مي گويد: فعاالن مدني، مردم روستاي قاسم آباد و سه روستاي ديگر در اين منطقه 
و بخشي از مردم شهر مخالف الحاق روستاهاي نزديك به شهر همدان به اين شهر بودند، 
چون معتقدند با افزايش ناگهاني 20 هزار نفر به جمعيت شهر، مديريت در شهر دچار 
چالش مي شود، اما متاسفانه با فشار يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي الحاق تا 
حدودي انجام شده و شهري شدن اين چهار روستاي به تصويب رسيده است و حتي به 
شهرداري ها نيز اعالم كرده اند. او با تاكيد بر ايجاد شدن چالش هايي در منطقه در همين 
راس��تا، ادامه مي دهد: در حال حاضر دهياري از منطقه حذف شده و ساختمان آن در 
اختيار شهرداري منطقه 3 همدان قرار گرفته است، در اين مدت نيز كار خاصي براي 
نشان دادن بهتر وضعيت اين مناطق بعد از الحاق شان به شهر به چشم نديده ايم، اما در 
اين ميان يكسري افراد زمين خوار و سودجو از اين فرصت استفاده كرده و دست به انجام 
ساخت وسازهايي در منطقه زده اند. وي با تاكيد بر ادامه دار بودن سودجويي ها در اين فاصله 
و شكاف ايجاد شده تا زماني كه مديريتي قوي در كار نباشد، به ايسنا مي گويد: ساخت وساز 
در يكي از زمين هاي خالي در عرصه قنات قاسم آباد در چند روز گذشته توسط مالك آن 
آغاز شده است، كه در تماس با يگان حفاظت ميراث فرهنگي، در حال حاضر كار متوقف 
شده است، اما با توجه به ثبت ملي قنات قاسم آباد و در دست تهيه بودن پرونده ثبت جهاني 

اين محوطه تاريخي و ارزشمند توسط دكتر سمسار، احتمال به وجود آمدن مشكالتي 
براي جلوگيري از ثبت جهاني اين قنات وجود دارد. او با اشاره به اينكه براي ثبت جهاني هر 
اثر تاريخي، به انجام استعالم هايي نياز است، اضافه مي كند: از مدتي قبل استعالم توسط 
آقاي سمسار به ميراث فرهنگي فرستاده شده، اما با وجود اطمينان از رسيدن نامه به 
ميراث فرهنگي، هنوز جوابي به آن داده نشده است، ادامه مي دهد: احتمال دارد كه فشار 
نماينده باعث اين اتفاق باشد. اين فعال ميراث فرهنگي همدان، با تاكيد بر لزوم همكاري 
نهادهاي شهري همدان مانند شهرداري، استانداري، منابع طبيعي و ميراث فرهنگي 
براي حفاظت از قنات قاسم آباد و جلوگيري از هر نوع تعرض به آن، ادامه مي دهد: عالوه بر 
نبودن همكاري از سوي اين نهادها، به نظر مي رسد، ظاهرا نظارتي نيز روي قنات نيست، 
به همين دليل است كه امروز شاهديم در عرصه  اين اثر تاريخي ساخت و ساز غيرمجاز 
انجام مي شود و شهرداري نيز با و جود اينكه اختيار آن را دارد، اما سكوت كرده است، هر 
چند از گذشته نيز به ياد نداريم شهرداري توجه چنداني به ميراث فرهنگي داشته باشد. 
زندي با تاكيد بر اينكه مردم روستا پيگيِر لغو مصوبه  الحاق روستا به شهر هستند، اظهار 
مي كند: نخستين دستاورد از الحاق روستا به شهر، اين اتفاق بود، در حالي كه در طول 
دو سال گذشته، همه مديران و نمايندگان از ثبت جهاني حرف مي زنند اما در عمل مانع 

ثبت جهاني آثار تاريخي در همدان هستند.

ايستگاه

استقبال از »چاقوها بيرون« 
ادامه دارد

 مارك رافلو
 بازيگر  سريال »انگل« مي شود

فيلم مس��تقل »چاقوها 
بي��رون« فروش��ش در 
سراس��ر جهان را به 300 
ميليون دالر رس��اند. به 
گ��زارش ورايتي، معماي 
قتل ساخته رايان جانسون 
موفق شد تا آمار فروشش 
را در نهايت تعجب به مرز 

300 ميليون دالر برساند. اين فيلم كه از نوامبر راهي 
سينماها شده و نامزدي اس��كار را هم كسب كرده، 
۱۵۹ ميلي��ون دالر در امريكا و ۱۴0.۹ ميليون دالر 
در بازار جهاني فروخته اس��ت تا فروشش به 2۹۹.۹ 
ميليون دالر برسد. انتظار مي رود اين فيلم تا آخرين 
ساعت سه شنبه  22 بهمن از 300 ميليون دالر عبور 
كرده باش��د. اين در حالي است كه اين فيلم، فيلمي 
مستقل است كه بدون حمايت استوديوهاي بزرگ 
ساخته شده و موفقيت آن موجب شده تا يك فيلم 
ادامه بر آن نيز در دست ساخت قرار بگيرد. اين فيلم 
دومين فيلم پرفروش اوريجينال غيرادامه اي در سال 
20۱۹ بود و پس از فيلم »روزي روزگاري در هاليوود« 
كوئنتين تارانتينو قرار گرفت كه فروشي 3۷۴ ميليون 
دالري را ثبت كرد. جالب اينكه »چاقوها بيرون« با 
نقدهاي مثبت منتقدان هم روبه رو شد و در روزهاي 
تعطيالت س��ال نو و پس از آن نيز در ميان ۱0 فيلم 
پرفروش امريكا باقي ماند و ۱0 هفته است اين جايگاه 
را حفظ كرده است. بيرون از امريكا، اين فيلم بيشترين 
موفقيت را در چين كسب كرد كه 2۸.۴ ميليون دالر 
فروخت. بريتانيا با فروش ۱6.۸ ميليون دالر، آلمان با 
فروش ۹.۷ ميليون دالر، استراليا با فروش ۹.3 ميليون 
دالر و فرانسه با فروش ۸.2 ميليون دالر ديگر نقاطي 

بودند كه بيشترين اقبال را از فيلم به عمل آوردند.

بازيگر سرش��ناس در 
ميني س��ريالي كه قرار 
اس��ت با اله��ام از فيلم 
تاريخ س��از »ان��گل« 
ك��ه برن��ده ۴ جاي��زه 
اس��كار ش��د، در نقش 
اصلي ظاهر مي ش��ود. 
به گ��زارش اين دپت، 

بازيگر هاليوودي ب��راي ايفاي نقش اصلي در 
س��ريالي كه با الهام از فيلم »انگل« س��اخته 
مي ش��ود، انتخاب شده اس��ت. فيلم »انگل« 
كه در مراس��م اسكار 2020 نخس��تين فيلم 
غيرانگليس��ي زباني ش��د كه جاي��زه بهترين 
فيلم اس��كار را نيز از آن خود كرده، اكنون در 
نسخه تلويزيوني اش از حضور مارك رافلو بهره 
مي گيرد. پيش تر گفته شد كه بونگ جون هو 
كارگردان »انگل« براي توليد اين س��ريال با 
آدام مك كي برنده اس��كار همكاري مي كند تا 
يك مجموعه تلويزيوني در ۵ يا 6 اپيزود ساخته 
شود. اكنون خبرها حاكي از اين است كه رافلو 
در نقش اصلي ظاهر خواهد شد ولي جزيياتي از 
شخصيتي كه وي ايفا مي كند، ارايه نشده است. 
بونگ جون هو كه اسكار بهترين كارگرداني را 
هم دريافت كرد به تازگي از برخي از ايده هايي 
كه ممكن اس��ت در اقتباس تلويزيوني از اين 
فيلم ب��ه كار بگيرد، صحبت كرده اس��ت. وي 
گفت: وقتي نوش��تن فيلمنامه را شروع كردم 
ايده هايي در ذهن داشتم كه نمي شد همه شان 
را در يك فيلم 2 س��اعته جا داد. بنابراين همه 
آنها را در آي پد ذخيره كردم و هدفم اين است 
كه اين ميني سريال به نوعي يك فيلم 6 ساعته 
شود.  انتظار مي رود فيلمبرداري اين سريال در 

سال 202۱ شروع شود. 

روزنامه قطري: الدحيل خيلي به پرسپوليس احترام گذاشت!

محمدبنا:فضايبازواروپايي»آكادميالمپيك«مناسبنيست

روزنام��ه الوطن به انتق��اد از عملكرد 
الدحي��ل در نيم��ه دوم دي��دار برابر 
پرس��پوليس پرداخت و نوش��ت كه 
پرس��پوليس در اين بازي يك تيم معمولي نشان 
داد. الدحيل در آغاز فص��ل جديد ليگ قهرمانان 
آس��يا در ورزش��گاه خانگي خود از پرس��پوليس 
پذيرايي كرد و توانست با دو گل به پيروزي برسد. 
روزنامه الوطن قطر در تحليل اين ديدار نوش��ت: 
»سرمربي الدحيل در دقايق پاياني براي كنترل و 
اداره ب��ازي دو تعويض انجام داد. الدحيل به جاي 
اينكه به ضد حم��الت روي آورد و دفاع باز ش��ده 
پرس��پوليس را تهديد كند تنها ب��ه دنبال حفظ 
نتيجه بود. پرس��پوليس بازي عادي را به نمايش 
گذاشت. الدحيل مي توانست در نيمه دوم با توجه 
به فضاهاي زيادي كه داشت باز هم به گل برسد و 
با اختالف زيادي پيروز شود. الدحيل بيش از حد به 
پرسپوليس احترام گذاشت و نماينده ايران با وجود 

آنكه توپ را در اختيار داشت اما يك بازي معمولي 
را به نمايش گذاشت. با وجود آنكه الدحيل در نيمه 

دوم خوب ب��ازي نكرد اما منطقي بود چرا كه مهم 
كسب سه امتياز بود كه به آن دست پيدا كرد«.

سرمربي تيم ملي كش��تي فرنگي با بيان اينكه فضاي 
آكادمي ملي المپيك باز و اروپايي است، گفت: اين فضا 
مناسب كشتي گيران نيس��ت و به همين دليل موافق 
برگزاري اردوهاي تيم ملي در باش��گاه انقالب نيستم. 
محمد بنا درباره انتخ��اب فرنگي كاران اعزامي ايران به 
رقابت هاي قهرماني آسيا، اظهار كرد: برخي ها تفكرشان 
اين بود هر كشتي گيري كه در جام تختي قهرمان شود 
حتما بايد به رقابت هاي قهرماني آس��يا اعزام شود، در 
حالي كه ما اصال چنين حرفي نزده بوديم اما با اين حال 
۹0 درصد تيم را از نفرات نخس��ت جام تختي انتخاب 
كرديم و تنها در سنگين وزن بنا بر داليلي ترجيح داديم 
ميرزازاده را به مس��ابقات آسيايي اعزام كنيم. سرمربي 
تيم ملي كشتي فرنگي افزود: يوسفي واقعا كشتي گير 
بسيار خوب و آينده داري است اما براي رسيدن به رده 
بزرگساالن نياز به كار بيشتري دارد كه كمي زمان مي برد. 
او در حالت س��رپا خيلي خوب كار مي كند اما در حالت 
خاك ضعف دارد. در صحبتي هم كه با رس��ول جزيني 
داشتم در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه يوسفي بايد 
حداقل 3 تا ۴ ماه كار كند و تحت نظر باشد تا ايراداتش 

برطرف شود. با آناليزي كه داشتيم به اين نتيجه رسيديم 
كه در رقابت هاي قهرماني آسيا كشتي گيران ازبك، قرقيز 
و قزاق در حالت خاك خيلي خوب كار مي كنند و همين 
موضوع مي تواند موقعيت يوسفي را هنگام مبارزه به خطر 
بيندازد. ما در اين وزن دنبال دو جوان بوديم كه به آسيايي 
اعزام كنيم، يكي يوسفي و ديگري ميرزازاده، كه در نهايت 
از آنجا كه مي��رزازاده هم در حالت خاك و هم در حالت 
س��رپا خوب كار مي كرد، او را انتخاب كرديم. بنا درباره 
چرايي برگزار نشدن اردوهاي تيم ملي كشتي فرنگي در 
آكادمي ملي المپيك بر خالف تيم ملي كشتي آزاد، به 

ايسنا گفت: يكي ،دو مرتبه تجربه حضور در آكادمي ملي 
المپيك را داشتم و به اين نتيجه رسيدم كه اين مكان 
براي برگزاري اردوهاي كشتي مناسب نيست. فضاي 
آكادمي المپيك فضايي باز و به ق��ول معروف اروپايي 
است و مناس��ب فضاي تمريني كشتي گيران نيست. 
من اعتقادي به حضور كشتي گيران در چنين فضاهايي 
ندارم. كشتي گير اگر موفقيت مي خواهد بايد چند ماه 
سختي بكشد تا موفق شود. خانه كشتي بهترين مكان 
براي آماده سازي تيم ملي است و نيازي به برگزاري اردو 
در آكادمي نمي بينم. او درباره فضاي تكراري برگزاري 
اردوها در خانه كشتي و اينكه برخي معتقدند اين موضوع 
ممكن اس��ت باعث لطمه به روحيه ورزشكاران شود، 
خاطرنشان كرد: خانه كشتي س��ال ها محل برگزاري 
تمرينات تيم ملي بوده و بهترين نتايج هم از آن بيرون 
آمده است. با چنين نظري موافق نيستم و كشتي گيري 
كه مي خواهد پشت بزرگان دنيا را به تشك بچسباند بايد 
سختي بكشد و فقط به فكر تمرين باشد. در ضمن من 
36 كشتي گير را به اردو دعوت كرده ام و وجود 2 تشك 

در آكادمي براي تمرينات كافي نيست.

ورزشي
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