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

 افزايش 
 نرخ ارز 

در صرافي ها

 كاالهاي
  غيرقابل واردات 
در ليست اوراسيا

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

 خطر تبديل تكرار 
تجربه توافق ترجيحي با تركيه

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 4  صفحه 6 

   Vol. 6  No . 1596  Wed. Feb 12. 2020  چهارشنبه 23  بهمن 1398  17 جمادي الثاني 1441  سال ششم  شماره 1596 16صفحه  قيمت:4000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
5090000  تومان

شاخص بورس
447151

رييس ق��وه قضاييه گف��ت: م��ردم در تش��ييع جنازه 
س��ليماني اثبات كردند راي ش��ان به مقاومت است نه 
مذاكره. به گزارش ايس��نا، حجت االس��ام سيدابراهيم 
رييس��ي در س��خنراني پاياني راهپيمايي ۲۲ بهمن در 
حرم مطهر رضوي اظهار كرد: اجتماع عظيم امروز تنها 
يادآور سالگرد ۲۲ بهمن ۵۷ نيست بلكه امروز در تاريخ 
انقاب ش��كوهمند ما نقطه عطف و يك انقاب اس��ت 
مبتني بر همان انقاب ۵۷ و با تاكي��د بر همان اصول و 
مباني، اما سخن نو داشته و پيام ها و آثار بسياري به همراه 
دارد. رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه امروز پيامي نو 
در بس��تر گام دوم در اين اجتماع است، ادامه داد: سخن 
اول در بس��تر گام دوم نه فقط بيرون راندن امريكايي ها 
از كشور بلكه اين بار سخن از بيرون راندن آنها از منطقه 
اس��ت، اراده ملت ها و دولت هاي مستقل منطقه بر اين 
تعلق گرفته كه منطقه بايد زندگي خود را بدون حضور 
امريكايي ها و مستكبرين ادامه دهد. رييسي افزود: اغلب 
انقاب ها اگر بتوان نام آن را انقاب گذاشت بعد از گذشت 
مدتي از اه��داف و آرمان هاي خود فاصل��ه مي گيرد اما 
امروز مردم مشهد، استان و ايران اسامي همان چيزي 
را فرياد مي زنند كه در ۲۲ بهمن مي خواستند و شعارها 
و نگاه ها ذره اي تغيير نكرده و خواست مردم همان اصول 
و مباني است كه بر آن اس��اس انقاب شكل گرفت، اين 
اصول همواره پايدار است و مردم بر همين اصول و مباني 
اصرار دارند. رييس دستگاه قضا با بيان اينكه امروز خيلي 
كش��ورها با كش��ورهاي به ظاهر توس��عه يافته دوست 
هستند، ادامه داد: ما پيش��رفت را تنها در حوزه فناوري 
نمي دانيم. كشوري توسعه يافته كه در پرتو همه نيازهاي 
انسان باشد؛ يك نياز انس��ان نيازهاي معنوي است. در 
اين كشورهاي توسعه يافته صنعتي از معنويت و عدالت 
خبري نيست. وي خاطرنشان كرد: توسعه يافتگي بايد بر 
پايه عدالت باشد تا به كام مردم شيرين باشد. به حساب 
تقسيم بندي امروز كشورهاي توس��عه يافته مي دانيم 
واال ما توس��عه يافتگي را در پرتو هر چه نياز انسان است 

مي دانيم. يكي از نيازهاي مهم انس��ان توج��ه به خدا و 
معناست. دليل جدايي بين معنويت و سياست در عالم 
همين وضعيت است كه در عالم مي بينيد. ۷0 سال ظلم 
به مردم فلسطين و لبنان، ساخت كاهك هاي هسته اي، 
قتل و غارت ها محصول جدايي سياست از معنويت است. 
اين نكته اي بود كه امام علم)ع( آن را برافراشت، امام )ره( 
مي خواست بين سياس��ت و معنويت پيوند برقرار كند. 
رييسي اضافه كرد: امروز نيز آنچه از رهبري مي شنويم 
مبتني بر همين اساس اس��ت كه دنيا بداند مي خواهيم 
نظامي مبتني ب��ر دي��ن و آموزه هاي دين��ي و دوري از 
مستكبرين بسازيم كه اس��اس آن تعاليم انسان باشد، 
ارتباط با كشورهاي پيشرفته انسان را پيشرفته نمي كند، 
ما نفي ارتباط با كشورهايي كه با ما دش��مني ندارند را 
نمي كنيم، اين در حركت و برنامه 40 ساله با حفظ عزت 
و مصلحت خواهد بود. پيشرفت توانمند شدن در كاالها، 
توليدات و علم و فناوري اس��ت. در اين جهت مقتدي ما 
فرياد مي زند ك��ه گام ها را در اين جهت اس��توار كنيد و 
كشور را پيشرفته كنيد. رييسي با بيان اينكه آنچه در مورد 
عدالت مي گوييم و اين كشور به دنبال تحقق آن است، 
عدالت در حوزه اقتصادي، اجتماعي، قضايي، فرهنگي و 
همه حوزه هاست، تصريح كرد: هرجا مردم احساس كنند 
دشمن در حال سوءاستفاده اس��ت، خيلي زود صفوف 
خود را جدا مي كنند. نمونه اين موضوع آنچه بود كه چند 
ماه پيش در كشور رخ داد. مردم خواسته هايي داشتند 
ولي وقتي احس��اس كردند دش��من نق��ش آفريني 
مي كند، س��ريع دشمن را تنها گذاش��تند. وي تاكيد 
كرد: سخن ما با انديش��ه و تفكر غيرانقابي است. اين 
تفكر كار را مشكل مي كند و به جاي انديشه به اقتصاد 
مستقل و مقاومتي، به اقتصاد وابسته مي انديشد. نگاه 
اين تفكر به سياس��ت از موضع انقابي نيس��ت بلكه 
پيامي كه مي دهد نه پيام مقاومت كه مذاكره اس��ت. 
مردم در تشييع جنازه سليماني اثبات كردند راي شان 

به مقاومت است نه مذاكره.

رييسي: مردم راي شان به مقاومت است نه مذاكره
حسين حقگو|

تحليلگر اقتصادي|
بيش از چهار دهه پس از انقاب و در ش��رايط فش��ار 
تحريم ها، ض��رورت گ��ذر از اقتصاد نفت��ي و اتكا به 
درآمدهاي غيرنفتي دوچندان ش��ده اس��ت. در اين 
ميان بيش��ترين نگاه ها به مالي��ات و جايگزيني اين 
درآمدها به جاي درآمدهاي نفتي دوخته شده است. 
چنانكه در بودجه س��ال جاري و نيز سال آينده رقم 
درآمدهاي مالياتي رش��د بس��يار كرده است و اخيرا 
نيز از پيش نوي��س اليحه اصاح قان��ون ماليات هاي 

مستقيم رونمايي شد.
در بودجه امسال مقرر شد 1۵9 هزار ميليارد تومان از 
طريق فروش نفت و ۲۳۸ هزار ميليارد تومان از طريق 
ماليات و عوارض تامين درآمد شود و در بودجه سال 
99 1۳ نيز رقم ماليات تقريب��ا چهار برابر درآمدهاي 
نفتي محاسبه شد: 19۵ هزار ميليارد تومان )ماليات و 
عوارض( در مقابل 4۸ هزار ميليارد تومان فروش نفت. 
نسبتي باورنكردني و برآورده ش��دن آرزويي ديرين . 
آرزو از اين بابت كه در ادبيات اقتصاد سياس��ي يكي 
از مهم ترين مولفه هاي دمكراتيزاس��يون آن اس��ت 
كه تامين مالي دول��ت از طريق كس��ب درآمدهاي 
مالياتي صورت پذيرد و اتكاي دولت ب��ه ماليات، راه 
گذار به دموكراسي دانسته مي شود. چرا كه طبق اين 
نگرش، اين جابه جايي منابع درآمدي سبب مي شود 
كه شهروندان از وضعيت انفعال خارج شده و در مقام 
مطالبه گر، خواستار شفافيت نحوه هزينه كرد منابع 
بودجه اي و پاسخگويي دولت ها شوند. گامي مهم كه 
زير بناي تحول در ساخت سياسي و بر سر كار آمدن 
دولت هاي پاس��خگو تر و طبعا كارآمدتر است كه اين 
كارآمدي بي شك در جهان امروز بدون مشاركت خود 

شهروندان امكان پذير نيست. 
در واقع درآمده��اي مالياتي تيغ دو دم اس��ت. بدين 

معنا كه اگ��ر چه ماليات ي��ك ابزار اقتصادي اس��ت 
كه دولت در چارچوب آن و تحت نام سياس��ت هاي 
مالي، سياس��ت هاي اقتص��ادي و توس��عه اي خود را 
پياده مي كند و افزايش اين درآمدها مي تواند س��بب 
خش��نودي دولت ها و به خصوص دولت ه��اي دچار 
كس��ري بودجه و كاه��ش درآمده��اي غير مالياتي 
)نفت، معدن، ترانزيت و...( شود اما در حلقه بعدي به 
واس��طه حضور صاحبان منابع )مردم، بنگاه ها و...( بر 
سر هزينه كرد آنها و پرسش گري و مطالبه گري آنان، 
كام دولت ها را تلخ و آنها را با خواست تحقق عدالت و 

نوزيع برابر منابع و فرصت ها مواجه مي سازد.
اكنون كه دس��تگاه اجرايي كش��ور به كم��ك نهاد 
قانونگذاري به واسطه كاهش درآمدهاي نفتي در حال 
اصاح قوانين مالياتي و گسترش پايه مالياتي و كسب 
درآمدهاي بيشتر است، همگام با آن و چه بسا سريع تر 
از آن مي بايست ساختار هاي سياسي و اجتماعي را نيز 
به سمت باز شدن و افزايش گستره حضور و مشاركت 
جامعه و نهادهاي مدني و تشكل هاي صنفي و صنعتي 
در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي هدايت 
نمايد.  با اتكاي درآمدهاي دولت به ماليات ها و افزايش 
درآمدهاي ماليات��ي از مردم و بنگاه ه��ا و اصناف و... 
دوران آس��ودگي اين نهاد به پايان مي رس��د و زمان 
پاسخگوي آغاز مي شود. آن هم در شرايطي كه اقتصاد 
به شدت تحت فشار اس��ت و دچار ركود و رشد منفي 
اس��ت و هزينه مبادله يا ماليات فش��ار سنگيني را بر 

مردم و بنگاه ها وارد مي كند. 
اتكاي درآمدهاي دولت به ماليات مترادف با ارس��ال 
دعوت نامه براي حضور اجتماعي م��ردم و نهادهاي 
مدني در تعيين سازوكارها و سياست ها و تصميمات 
ناظر بر فعاليت آنهاست. اينكه آيا مسووالن دولتي به 
اين بخش از قضيه هم انديش��يده اند يا فقط افزايش 

درآمدها و حاوت ها و شيريني ها را ديده اند ؟! 

پيامدهاي يك تصميم 
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

پيامدهاي يك تصميم 
بيش از چهار دهه پس از 
انقاب و در شرايط فشار 
تحريم ها، ضرورت گذر 
از اقتصاد نفتي و اتكا به 
درآمده��اي غيرنفت��ي 
دوچندان ش��ده است. 
در اين ميان بيش��ترين 
نگاه ه��ا ب��ه مالي��ات و 
جايگزيني اين درآمده��ا به جاي درآمدهاي نفتي 
دوخته شده است. چنانكه در بودجه سال جاري و 
نيز سال آينده رقم درآمدهاي مالياتي رشد بسيار 
كرده است و اخيرا نيز از پيش نويس اليحه اصاح 
قانون ماليات هاي مستقيم رونمايي شد. در بودجه 
امسال مقرر شد 1۵9 هزار ميليارد تومان از طريق 
فروش نفت و ۲۳۸ هزار ميلي��ارد تومان از طريق 
ماليات و ع��وارض تامين درآمد ش��ود و در بودجه 
س��ال 99 1۳ نيز رق��م ماليات تقريبا چه��ار برابر 
درآمدهاي نفتي محاسبه شد: 19۵ هزار ميليارد 

تومان )ماليات و عوارض( در مقابل...

حسين حقگو
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پرونده

 رشد عمودي تهران
طي 18 سال گذشته

زهره عالمي|
همگام با ارايه اليحه بودجه سال 99 شهرداري 
تهران به شوراي ش��هر، انتقادها از افزايش ۳0 
درصدي عوارض ف��روش تراكم و رش��د ۳۲0 
درصدي درآمدهاي حاصل از كميسيون ماده 
100 يا به قول فعاالن ش��هري، شهرفروش��ي 
شهرداري باالگرفت، فعاالن حوزه شهري، اين 
ارقام را نش��انه حاكميت شهرفروشي بر ديگر 

درآمدهاي شهري طي سال آينده مي دانند...

صنعت،معدن و تجارت

بازي با قيمت خودرو
تعادل |

»هرچه به روزهاي پاياني سال نزديك مي شويم، 
بازار خودرو روزهاي پرنوس��اني را پش��ت س��ر 
مي گذارد.« هرچند قيمت خودرو ظرف چند روز 
اخير تا حدودي روند كاهشي را تجربه مي كند، 
اما همچنان در مقايسه با ماه هاي گذشته، رشد 
قيمتي بااليي را داش��ته اس��ت. اين افزايش در 
حالي بوده كه طي ماه هاي اخير و با اعام رش��د 
توليد خ��ودرو، بارقه هايي از امي��د براي كاهش 
قيمت، ايجاد ش��د. با وج��ود اين هيچ ك��دام از 
انتظارات براي افت قيمت خودرو محقق نشدند. 
اما در تحليل اينكه چرا قيمت خودروهاي داخلي 
در اين روزها به يك باره اوج گرفت، صاحبنظران، 
آن را يك ن��وع ب��ازي قيمتي از س��وي عده اي 
س��ودجو مي دانند كه رانت اطاعات��ي دارند و 
بازار را به راحتي به هم مي زنن��د. برخي ديگر از 
كارشناسان نيز، »قيمت گذاري دالالن در فضاي 
مجازي و نب��ود نهادي براي نظ��ارت بر عملكرد 

14آنها«، »كاهش عرضه«...
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گزارش مركز آمار از تحوالت رشد اقتصادي كشور

جشن پيروزي  مقاومت بر تحريم

اقتصاد 9 ماهه به روايت آمار

برجام

رييس س��ازمان انرژي اتمي در دي��دار با همتاي 
فرانس��وي ضمن گايه از كم توجهي فرانس��ه به 
موضوع گداخت هس��ته اي، به سه كشور اروپايي 
عضو برج��ام توصيه كرد كه از پيچيده تر ش��دن 
اوض��اع جلوگي��ري كنند. ب��ه گ��زارش فارس، 
»علي اكب��ر صالح��ي« مع��اون رييس جمهور و 
رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران در ادامه س��فر 
خود ب��ه اتريش و حضور در س��مينار دوس��االنه 
امنيت هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي با 
»فرانسوا ژاك« رييس سازمان انرژي اتمي فرانسه 
ديدار و پيرامون موضوعات مورد عاقه گفت وگو 
كرد.  صالحي در اي��ن ماقات به انتظ��ار ايران از 
فرانسه بعد از برجام و آغاز همكاري هاي صلح آميز 
هسته اي با اين كشور اش��اره و ضمن آنكه شروع 
روند را موفقيت آميز توصي��ف كرد از كم توجهي 
طرف فرانس��وي به موضوعات مورد همكاري از 
جمله در زمينه گداخت هسته اي ابراز گله مندي 
كرد. رييس س��ازمان انرژي اتمي با تشريح روند 
اقدامات ايران پس از خروج امريكا از برجام اتخاذ 
گام هاي كاهش��ي در تعهدات را ب��ا هدف حفظ 
توافق و ايجاد توازن در آن، توصيف كرد. وي تاكيد 
كرد كه در صورت ت��داوم روند كنوني هيچ يك از 
طرف ها نمي توانند انتظار رضايت از اين توافق را 
داشته باشند. معاون رييس جمهور ضمن اشاره به 
اينكه جمهوري اسامي ايران از اين روند خشنود 
نيست و با در دست داشتن گزارش هاي پياپي از 
آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر تاييد انجام 
تعهدات ايران منطبق بر برجام و عدم دستيابي به 
حداقل انتظارات از دستاوردهاي اين توافق اعام 
كرد: افكار عمومي در كشور به شدت ناراضي است 
و انتظار اقدام متقاب��ل دارد. ژاك در اين ماقات 
ضمن اب��راز حمايت فرانس��ه از برج��ام همچون 
گذشته، خروج امريكا از توافق را مايه تاسف عنوان 
و در عين حال از گام ه��اي كاهش تعهدات ايران 
نيز ابراز نگراني كرد. وي تاكي��د كرد كه مقامات 
كشورش در ماقات با مقامات امريكا ابراز تاسف 
خود را ابراز داش��ته اند.  در ادام��ه صالحي گفت: 
استمرار شرايط موجود به نفع هيچ كس نيست و 
نبايد فراموش شود كه برجام منافع امنيتي براي 
اروپا داش��ته و حفظ آن براس��اس آنچه كه خانم 
موگريني بارها تاكيد مي كرد ب��راي امنيت اروپا 
ضرورت دارد. وي اف��زود از اين  رو توصيه مي كنم 
كشور فرانس��ه جانب احتياط را در پيش گرفته و 
در كنار ديگر كش��ورهاي اروپاي��ي از پيچيده تر 
ش��دن اوضاع جلوگيري كن��د. در پايان طرفين 
تاكيد كردند كه در مناسبت هاي آتي رايزني هاي 

دو جانبه را ادامه دهند.

توصيه صالحي به سه كشور اروپايي:
 از پيچيده تر شدن اوضاع 

جلوگيري كنيد

كالن

وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: براس��اس 
سياست جلوگيري از رشد نقدينگي، در تنظيم 
بودجه كل كش��ور از بانك مركزي استقراض 
نشده اس��ت.  به گزارش وزارت اقتصاد، فرهاد 
دژپس��ند، افزود: در تنظي��م بودج��ه از اوراق 
مشاركت، اوراق قرضه و س��اير ابزارها استفاده 
ش��ده اس��ت. دژپس��ند اضافه كرد: امسال در 
مدت 9 ماه��ه منته��ي ب��ه آذر، پرداخت ۵4 
درصد تسهيات سيستم بانكي براي سرمايه 
در گ��ردش واحدهاي توليدي انجام ش��د. وي 
افزود: اختيارات الزم براي تحقق درآمد حدود 
۵0 هزار ميليارد توماني از محل مولدس��ازي و 
فروش دارايي ها و واگذاري شركت هاي دولتي 
در قانون بودجه سال آينده از كميسيون تلفيق 
مجلس شوراي اس��امي اخذ ش��ده است. به 
گفته وزير اقتصاد، در پروژه »اميدشهر« كه در 
چارچوب برنامه اين وزارتخانه براي مولد سازي 
دارايي ها با مش��اركت بانك هاي سپه و مسكن 
انجام مي شود، با مولد سازي زمين راكد توسط 
بانك س��په و تأمين مالي پروژه و اجرا از سوي 
بانك مسكن، محركي براي صنعت ساختمان 
ايجاد خواهد ش��د. وي اضافه كرد: با اين اقدام 
از يك س��و تقاضا در بخش ه��اي ديگر اقتصاد، 
تحرك ايجاد شده و از سوي ديگر عرضه مسكن 
تقويت مي ش��ود. دژپسند خاطرنش��ان كرد: 
براس��اس برنامه ريزي هاي انجام شده در حال 
حاضر ام��ور مرتبط با پروانه هاي كس��ب و كار 
بوسيله پيش��خوان دولت قابل انجام است. وي 
گفت: يكي از داليل ثبات نرخ ارز در س��ال 9۸، 
هدايت نقدينگي هاي س��رگردان مردم به بازار 
بورس بوده است. دژپسند با بيان اينكه امسال 
بازار سرمايه رشد بيش از 140 درصدي داشته 
است، افزود: بازار سرمايه، يك پناهگاهي براي 
نقدينگي هاي سرگردان، در تأمين مالي بخش 
توليد اقتصاد است. وزير امور اقتصادي و دارايي 
توصيه كرد: مردم ب��راي ورود به ب��ازار بورس 
حتما از مشاوره گروه هاي صاحب تخصص در 

اين زمينه استفاده كنند.

 در تنظيم بودجه از بانك 
مركزي استقراض نكرده ايم

جهان
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وزير ام��ور خارجه در توييتي خط��اب به رييس جمهور 
امريكا نوشت: زمان  آن رسيده كه از توهمات خود دست  
برداريد همه ايرانيان در دفاع از كش��ور و شرف خود يد 
واحده هس��تند. »محمدجواد ظريف« روز سه شنبه در 
حساب كاربري خود در توييتر نوشت: جمعيت عظيمي 
از ايرانيان به خيابان ها آمدند تا چهل و يكمين سالگرد 
پيروزي انقابشان را گرامي دارند و به قهرمانان جان باخته 
خود اداي احترام كنند.  پيامي به ترامپ و اذنابش: زمان 
آن فرا رسيده كه از توهمات خود دست برداريد. علي رغم 
همه چالش ها و اختاف نظرها، همه ۸۲ ميليون ايراني در 
دفاع از كشور و شرف خود يد واحد هستند.« ظريف صبح 
ديروز هم كه در مراسم راهپيمايي ۲۲ بهمن حضور يافته 
بود در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدام تروريستي 

ترامپ در ترور س��ردار س��ليماني اقدامي منفور ارزيابي 
كرد. وزير امور خارجه اظهارداش��ت: م��ردم مهم ترين 
مبناي قدرت جمهوري اسامي ايران هستند و با همين 
مردم است كه هركس به مردم تكيه كند هركس اميد و 
اعتماد بعد از خدا به مردم ايران باشد، مي تواند موفق باشد. 
موفقيت ما در تكيه بر مردم اس��ت. وي يادآورشد: مردم 
در مراس��م بزرگداشت شهيد قهرمان سپهبد سليماني 
نشان دادند كه در واقع با كسي عهد بس��تند و براي آن 
فردي آمدند تو خيابان كه امريكايي آن را دش��من خود 
مي دانست. امريكايي ها بايد از حضور يك درس بگيرند. 
ظريف تصريح كرد: مراسم تشييع پيكر شهيد سليماني 
يك رفراندوم عمومي بود كه به امريكايي ها اعام كنند 

كه كسي كه تروريست است امريكا است.

ظريف خطاب به ترامپ: زمان آن رسيده از توهمات خود دست  برداريد

خبر

دولت سودان و گروه هاي شورشي اين كشور بر سر تحويل 
عمر البش��ير رييس جمهوري س��ابق به دادگاه كيفري 
بين المللي الهه موافقت كردند. به گزارش ايرنا، به نقل از 
رسانه هاي منطقه، محمد حس��ن التعايشي سخنگوي 
هيات دولت در مذاكرات صلح س��ودان بدون اشاره به نام 
البشير به روزنامه عكاظ عربس��تان گفت كه توافق بر سر 
تحويل افرادي كه حكم بازداشت آنها در دادگاه بين المللي 
الهه صادر شده، صورت گرفته است. وي با اشاره به اينكه 
توافقنامه نش��ات گرفته از باور آنها براي اجراي عدالت به 
دست آمده، افزود كه طرفين براي ايجاد يك دادگاه ويژه 
در دارفور نيز به توافق رس��يده اند.  تصميم سوداني ها بر 
خاف اظهارات پيشين ش��وراي نظامي انتقالي سودان 
در آوريل سال گذشته اس��ت كه در آن تاكيد شد سودان 

البشير را به هيچ سازمان خارجي تحويل نمي دهد و وي 
را در خاك خود محاكمه خواهند كرد. دادگاه بين المللي 
الهه پيشتر البشير را به نسل كشي، كشتار سوداني هاي 
غيرعرب در دارفور )واقع در جنوب اين كش��ور( و جنايت 
عليه بشريت متهم و در سال ۲009 حكم بازداشت وي را 
صادر كرد. طبق گزارش سازمان ملل در پرونده نسل كشي 
دارفور، از زمان آغاز جنگ در س��ال ۲00۳ بين نيروهاي 
دولت سودان و نيروهاي ش��به نظامي متحد آنها در يك 
سو و نيروهاي شورشي در سوي ديگر بيش از ۲00 هزار 
نفر كشته و دست كم ۲ ميليون نفر ديگر بي خانمان شدند. 
عواد محمد احمد ابن عوف وزير دفاع سودان ساعاتي پس 
از سقوط رژيم ۲۶ ساله البش��ير به عنوان رييس شوراي 

نظامي انتقالي سودان سوگند ياد كرد.

سودان، عمر البشير را به دادگاه بين المللي تحويل مي دهد

آفريقا
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روي موج خبر

به مناسبت فرارسيدن سالروز پيروزي 
شكوهمند انقالب اسالمي انجام شد 

موافقت رهبر انقالب اسالمي 
با عفو و تخفيف مجازات 

تعدادي از محكومان
به مناس��بت س��الروز پيروزي شكوهمند انقالب 
اسالمي، حضرت آيت اهلل خامنه اي با عفو و تخفيف 
مجازات دو ه��زار و ۳۱۵ نفر از محكوماِن محاكم 
عمومي و انقالب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
و تعزيرات حكومتي موافق��ت كردند. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني دفتر مق��ام معظم رهبري، 
حجت االس��الم والمسلمين رييس��ي رييس قوه 
قضاييه به مناسبت فرارسيدن س��الروز پيروزي 
ش��كوهمند انقالب اس��المي در نامه اي به رهبر 
انقالب اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل 
مجازات دو ه��زار و ۳۱۵ نفر از محكومان را كه در 
اداره عفو و بخشودگي قوه قضاييه واجد شرايط الزم 
تشخيص داده شده اند، ارايه كرد كه اين پيشنهاد 
در اجراي بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسي مورد 

موافقت حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت.

  واكن�ش آش�نا ب�ه ش�ايعه اس�تعفاي 
رييس جمهور؛تعادل|

در واكنش به برخي خبرس��ازي هاي جعلي برخي 
رسانه ها؛ مش��اور رييس جمهور در توييتي نوشت 
كه شايعه سازي سازماندهي شده عليه مقامات عالي 
با هدف بي ثبات سازي كشور، اقدامي ضد انقالبي و 
داراي تبعات ضد امنيتي اس��ت. حسام الدين آشنا 
در پيامي كه در ش��بكه توئيتر منتش��ر كرد آورده 
است. »شايعه سازي سازماندهي شده درباره/ عليه 
مقامات عالي با هدف بي ثبات سازي كشور اقدامي 
ضد انقالبي و داراي تبعات ضد امنيتي است. اگرچه 
زم در حال محاكمه است ولي ظاهرا هنوز شبكه  او يا 
شبكه هاي مشابه ولي پنهان كارتر فعال هستند.« در 
همين خصوص معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر 
رييس جمهور نيز در توييتر نوشت: استعفا شايعه اي 
تكراري و فاقد خالقيت شده است. معظي با اشاره به 
تالش مخالفان دولت براي حاشه سازي براي دولت 
نوشت: استعفا شايعه اي تكراري و فاقد خالقيت شده. 
از شايعه سازاني كه چندين صفحه ديالوگ  تخيلي 
و مهيج مي نوشتند و حتي ميزانسن هم مي چيدند 
واقعا بعيد بود به اين سطح تنزل كنند. براي پوشاندن 
دعواي دوليس��تي ها و مش��اجره بي ليست ها، به 

شايعات خالقانه تري نياز است.

  پيام تسليت معاون اول رييس جمهور به 
حجت االسالم سيد محمود دعايي؛پاد|

معاون اول رييس جمهوري در پيامي به مناسبت 
رحلت عالم پارس��ا و متقي مرحوم حجت االسالم 
حاج  سيد احمد دعايي، تصريح كرد: ضايعه فقدان 
روحاني وارس��ته و مردم��ي را كه عم��ر با بركت 
خود را در راه ترويج آموزه هاي دين مبين اس��الم 
و مذهب تش��يع ص��رف نمود به م��ردم متدين و 
انقالبي يزد، عالقه مندان، فرزندان و خانواده محترم 
ايشان تس��ليت مي گويم. در پيام تسليت اسحاق 
جهانگيري خطاب به سيدمحمود دعايي آمده است: 
»بس��م اهلل الرحمن الرحيم؛ اناهلل و انا اليه راجعون؛ 
حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي سيدمحمود 
دعايي؛ رحلت برادر ارجمندتان، عالم پارسا و متقي 
مرحوم حجت االسالم والمسلمين حاج سيداحمد 
دعايي موجب تأسف و تأثر گرديد. ضايعه فقدان آن 
روحاني وارسته و مردمي كه عمر با بركت خود را با 
حس��ن خلق و مردمداري در راه ترويج آموزه هاي 
دين مبين اسالم، مذهب تشيع و مكتب انسان ساز 
اهل بيت عصمت و طهارت)ع( صرف نمود را به مردم 
متدين و انقالبي يزد، عالقه مندان، فرزندان و خانواده 
محترم ايشان و به ويژه به جنابعالي صميمانه تسليت 
مي گويم و از خداوند متعال براي آن فقيد س��عيد 
رحمت واسعه الهي و علو درجات و براي بازماندگان 

معزا صبر و اجر مسألت دارم.
 اسحاق جهانگيري؛  معاون اول رييس جمهور.«

  برگ�زاري اولي�ن جلس�ه دادگاه علني 
روح اهلل زم با ۱۷ بند اتهام؛ميزان|

اولين جلس��ه دادگاه روح اهلل زم به رياس��ت قاضي 
صلواتي راس ساعت 8صبح روز دوشنبه ۲۱ بهمن 
در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب در حالي برگزار شد كه در 
جريان آن نماينده دادستاني كيفرخواست متهم را 
در ۱۷ بند قرائت كرد و بعد از آن روند تشريح اتهمات 
آغاز شد. افساد في االرض، جاسوسي براي اسراييل و 
همكاري با امريكا از بندهاي كيفرخواست بودندكه 
توسط نماينده دادستان قرائت كرد. وزيري در ادامه 
با اش��اره به اتهامات روح اهلل زم بيان كرد: روح اهلل زم 
متهم است به »افساد في االرض«، در بازه زماني سال 
۹۵ تا زمان دستگيري از طريق ارتكاب جرايم عليه 
امنيت داخلي و خارجي كشور، نشر اكاذيب به طور 
گسترده، معاونت در تخريب، معاونت در ايجاد اخالل 
در نظام اقتصادي كشور، تشكيل و اداره كانال معاند 
آمدني��وز و صداي مردم با ه��دف برهم زدن امنيت 
داخلي و خارجي كشور، جاسوسي به نفع سرويس 
اطالعاتي يكي از كشور هاي منطقه، جاسوسي به نفع 
سرويس اطالعاتي كشور فرانسه در ابتداي سال ۹۷ 
تا زمان دستگيري، همكاري با دولت متخاصم امريكا 
عليه نظام جمهوري اسالمي در نيمه دوم اسفند ماه 
سال ۹۶ تا زمان دستگيري، اجتماع و تباني به قصد 
ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، مشاركت 
در فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي به 
نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام، عضويت و 
همكاري با كانال معاند س��حام با هدف بر هم زدن 
امنيت داخلي و خارجي كش��ور، مشاركت در اغوا و 
تحريك مردم به جنگ و كشتار در دي ماه سال ۹۶، 
مشاركت در جمع آوري اطالعات طبقه بندي شده 
با هدف برهم زدن امنيت كش��ور، مشاركت در نشر 
اكاذيب به طور گسترده، توهين به مقدسات اسالم، 
تحصيل مال از طريق نامش��روع و شكايت اشخاص 

حقيقي و حقوقي از جمله اتهامات متهم است. 

ايران2

رييس جمهوري در چهل و يكمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي اعالم كرد

تشريح مانيفست انقالب 57 
حس��ن روحاني رييس جمه��وري در اجتماع بزرگ و 
پرشور مردم تهران در مراسم راهپيمايي چهل و يكمين 
سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي، گفت: كار 
انقالبي اين است كه اقدامي بكنيم كه از آن اقدام، همه 
احس��اس پيروزي كنند. خوشحال كردن 8۳ ميليون 
ايراني يعني انجام كار انقالبي. به گزارش خبرگزاري ها، 
 رييس جمهور در اين مراس��م گفت: بهمن ۵۷ در 4۱ 
سال پيش به ما نشان داد كه چگونه قدرت خداوند در 
اراده يك ملت بزرگ تجلي مي يابد. به رغم اينكه تبليغ 
مي كردند دوران دين و معنويت س��پري شده است و 
به رغم اينكه جهان آن روز را به دو قطب ش��رق و غرب 
تقسيم كرده بودند، ملت بزرگ ايران با انگيزه ديني و 
مذهبي و بدون اتكاء به هيچ قدرت و ابرقدرتي با دست 
خال��ي و با دلي مطمئن در برابر رژيم تا دندان مس��لح 
و اربابانش ايس��تادند و انقالب ش��كوهمند اسالمي را 
به پيروزي رساندند. روحاني با اش��اره به اين نكته كه 
بي ترديد ما در حادثه تاريخي ۲۲ بهمن ۵۷، دس��ت و 
قدرت خداوند و اراده حق را به خوبي مشاهده كرديم، 
افزود: ب��دون عنايت خداوند چگونه امكان پذير بود كه 
در برابر تم��ام قدرت هاي جهاني و حكومت نظامي در 
كشور، ملت ما بتواند بزرگ ترين پيروزي تاريخي را رقم 
بزند. در اينجا مي خواهم به نكته مهمي اشاره كنم، تمام 
انقالب ما، يك انتخاب بود. مي خواهم به اين سوالي كه 
در ذهن برخي از نسل سوم و چهارم انقالب ممكن است 
به وجود آمده باشد، پاس��خ دهم كه چرا ملت ايران در 
4۱ سال پيش انقالب را انتخاب كرد و چرا رژيم گذشته 

را سرنگون كرد.
وي گفت: در واقع انقالب اسالمي ايران مبتني بر يك 
انتخاب بود، مردم و ملت ما بين يك رژيم فاسد وابسته 
به امريكا و يك نظام مردم ساالر ديني، بين يك فاسدي 
مثل شاه ملعون و انساني با ايمان و با دانش و سياست 
همچون امام )ره(، امام و مردم ساالري را انتخاب كردند. 
بين وابستگي به ابرقدرت ها و استقالل، مردم ما استقالل 

را انتخاب كردند. به اعتقاد من اگر اين انتخابات و اين 
انتخاب امروز هم در پيش روي مردم باشد، پاسخ مردم 
ما امروز هم پاس��خ 4۱ س��ال پيش خواهد بود. بسيار 
مهم است به اين نكته توجه كنيد كه انقالب اسالمي 
مبتني بر انتخاب بود و باالترين ثمره انقالب نيز انتخاب 
است، انقالب از انتخاب است و انتخاب از انقالب است 
يعني مردم ما بين اسالم و كفر، بين حق و باطل و بين 
نظام مردمي و ديكتاتوري، مسير حق و عدل را انتخاب 
كردند. رييس دولت يازدهم به يك نكته مهم ديگري 
اشاره كرد و افزود: اگر رژيم فاسد گذشته به مردم اجازه 
انتخاب مي داد، نيازي به انقالب نبود، اگر رژيم گذشته 
مردم را آزاد مي گذاش��ت تا در نوع حكومت، حكومت 
خود را برگزينند و انتخاب كنند، در نوع قانون اساسي، 
قانون اساس��ي مورد نظر خود را انتخ��اب كنند، بين 
استقالل و وابستگي، مردم استقالل را انتخاب كنند، 
اگر رژيم گذشته تن مي داد به يك انتخابات سالم، آزاد 
و ملي، انقالبي نمي شد. انقالب بر مبناي آن بود كه »در 
انتخابات« بسته بود. انس��داد درب و دروازه انتخابات، 
مردم را هدايت كرد تا از مس��ير يك انقالب بزرگ اين 

زنجير را پاره كنند و راه را براي انتخابات باز كنند.

   مسير ما مسير انتخابات است 
روحاني كه با شعار اميد و تدبير قباي رياست جمهوري 
را بر تن كرد، ادام��ه داد: برخي فكر مي كنند، انقالب 
اس��المي حادثه اي بود كه 4۱ سال پيش تحقق پيدا 
ك��رد و پدران، ب��رادران، خواهران و م��ادران ما در آن 
عصر بودند كه راه انقالب را برگزيدند و از ما مي پرسند 
كه آيا ام��روز هم ناچاريم همان راه 4۱ س��ال پيش را 
دنباله روي و پيروي كنيم و پاسخ اين است كه حضور 
و انتخاب مردم منحصر به 4۱ سال پيش نبود بلكه هر 
روز مردم در انتخاباتي رس��مي يا غيررسمي شركت 
كردند. جامعه اي ك��ه در آن آزادي اس��ت، انتخابات 
مستمر در آن تحقق پيدا مي كند، جامعه اي كه در آن 

جامعه مردم ساالري وجود دارد و اين مردم  هستند كه 
تصميم نهايي را مي گيرند، همواره انتخابات وجود دارد. 
مگر مردم ما فق��ط در ۱۲ بهمن و ۲۲ بهمن ۵۷ راهي 
را برگزيدند؟ در دهم و يازدهم فروردين ۵8 به صورت 
رسمي دوباره نظام جمهوري اسالمي ايران را برگزيدند 
و آن رفراندوم و همه پرسي عمومي پايه و ابتناي نظام 
اسالمي ما است. مردم يك بار ديگر در انتخاب خبرگان 
قانون اساسي به انتخاب دعوت شدند، يك بار ديگر در 

همه پرسي قانون اساسي در سال ۵8 به انتخاب دعوت 
شدند و هر س��ال مردم به انتخابات دعوت مي شوند و 
در هر موضوع مهمي از مردم خواسته مي شود تا رأي 
خود را اعالم كنند. كدام ۲۲ بهمن اس��ت كه مردم در 
انتخابات شركت نكردند.۲۲ بهمن مردم آزاد هستند 
كه به خيابان ها بيايند و انقالب شان را تأييد كنند و بار 
ديگر با امام و رهبري بيعت كنند يا آنكه در خانه بمانند، 
اما مردم هر سال انقالب راهپيمايي، حضور در صحنه را 

انتخاب كردند. مسير ما مسير انتخابات است و انقالب ما 
بر مبناي انتخاب بزرگ يك ملت در 4۱ سال پيش و در 
انتخاب هاي بعدي به وجود آمد و تكامل پيدا كرد. البته 
روشن است كه ما در تمام مقاطع از روز اول با دشمنان 
قسم خورده و سرسختي مواجه بوديم و تاثير انقالب 
اسالمي ايران، تنها بر داخل ايران نبود بلكه بر منطقه، 

جهان، مسلمانان و آزاديخواهان تاثير داشت.
ادامه در صفحه8

ميليون ها ايراني در سالگرد پيروزي انقالب اسالمي به خيابان ها آمدند

همصدايي در چهل و يكمين  بهار آزادي
گروه ايران |

صبح روز گذشته مردم تهران همزمان با مردم سراسر 
كشور با حضور در راهپيمايي سالگرد پيروزي انقالب 
اس��المي يك بار ديگر همبس��تگي و اتحاد خود را به 
نمايش گذاش��تند. جش��ن پيروزي چهل و يكمين 
س��ال انقالب با حضور مردم در تهران و بيش از ۵۲۰۰ 
نقطه در كش��ور در حالي آغاز شد كه يك سال از فشار 
حداكثري امريكا، افزايش تحريم ها عليه ايران و چهل 
روز از ترور سردار شهيد قاسم سليماني مي گذشت و 
مردم كش��ورمان اين روز را گرامي داشتند. از ساعات 
اوليه ۲۲ بهمن هموطنانمان به خيابان ها آمدند تا نشان 
دهند، سياست تهديد و تحريم اثر نداشته و وقتي پاي 
عزت و امنيت كش��ور در ميان باشد ايراني در صحنه 

حاضر مي شود.
چهل و يك سال پيش در يك چنين روزهايي بود كه 
در دل زمستان سال۵۷ و در شرايطي كه ايران يكي از 
سردترين بهمن ماه هاي تاريخش را سپري مي كرد؛ بهار 
به خانه هاي دل مردم اين سرزمين راه يافت و در افكار 
آنها شكوفه هاي آزادي و استقالل جوانه زد؛ مردمي كه 
سال ها زير بار استبداد داخلي و استعمار خارجي اعتماد 
به نفس خود را براي مشاركت در ساخت دنيايي بهتر از 
دست داده بودند؛ در اين روز با چنان اعتماد به نفسي به 
خيابان هاي تهران و ساير شهرها سرازير شدند كه هيچ 
تحليلگر و كارشناس��ي در گوشه گوشه جهان قادر به 
تفسير و تعبير پيشامدهايي كه در حال وقوع بودند؛ نشد. 
در سايه اين پيروزي بود كه ملت ايران طعم »جمهوري 
اسالمي« را چشيد و از يوغ قرن ها حكومت ستمشاهي 
رهايي يافت و هر سال طلوع خورشيد يك چنين روزي 
را جشن گرفت. اينگونه بود كه ۲۲بهمن ماه بر تارك 
اين سرزمين روزي شد كه ملت ايران تولد دوباره اش 
را مي بايست جشن مي گرفت. مسير تازه اي آغاز شده 
بود؛ مردمي كه ت��ا ديروز اعتماد به نف��س الزم براي 
برداشتن كوچك ترين قدمي را نداشتند به درجه اي 
از رشد و شكوفايي دست پيدا كردند كه توانستند در 

مسير تحقق روياهايش��ان گام بردارند . سنگرها يكي 
پس از ديگري فتح شد؛ در صحنه نظامي دشمنان به 
عقب رانده شدند؛ در صحنه علمي و آموزشي ايرانيان 
در ليست ترين ها قرار گرفتند؛ در زمينه هاي فكري و 
ورزشي دس��تاوردهاي تازه اي خلق شد كه تا پيش از 
اين بيشتر به رويا شبيه بودند؛ در حوزه علوم پيشرفته 
و دانش هسته اي پيشروي ها آغاز شد و... در ميان اين 
همه توفيق و رشد، اما اقتصاد و معيشت يگانه حوزه اي 

بود كه هنوز با مطالبات مردم فاصله داشت؛ اين شد كه 
توسعه اقتصادي و رش��د فزاينده معيشتي مهم ترين 
اولويت گام دوم انقالب شد و جهت گيري ها براي بهبود 

شاخص هاي اقتصادي آغاز شد. 
چهل و يك س��ال بع��د از آن روز تاريخي و در حالي 
كه ش��رايط ايران؛ منطقه و جهان ب��از هم در يكي از 
حس��اس ترين مقاطع تاريخي خود است، ميليون ها 
ايراني در جاي جاي اين سرزمين تاريخي به مناسبت 

چهل و يكمين س��ال پيروزي انقالب شان ديروز در 
حالي به خيابان ها آمدند و همصدا با يكديگر »ايراني 
توس��عه يافته، پاينده، مقتدر و متحد« را فرياد زدند 
كه بارش ش��ديد برف در نقاط مختلف كش��ورمان 
هم نتوانست خللي در حضور پرشكوه ايرانيان ايجاد 
كند. در اين ميان تقارن جش��ن پي��روزي انقالب و 
چهلمين روز شهادت سردار سليماني و همرزمانش 
بر زيبايي هاي اين جشن بزرگ افزود و عنوان تازه اي 
را بر تارك اين روز نشاند؛ »فجر سليماني« لفظي بود 
كه مردم حاضر در صحنه انقالب از آن براي تش��ريح 
همزماني چله سردار رشيد اسالم و سالگرد پيروزي 
انقالبش��ان استفاده كردند. جش��ني كه از هر قشر و 
طبقه اي نماينده اي در آن حاضر بود. از پير و جوان و 
زن و مرد تا دانش��جويان، دانش آموزان و كارگران؛ از 
نيروهاي كشوري و لشگري تا اهالي اقتصاد و اساتيد 
دانشگاهي؛ از روش��نفكران كراوات زده تا بسيجيان 
چفيه بس��ته و... ش��كل و شمايلي ش��بيه به همان 
روزهايي ك��ه آتش انقالب مردم اي��ران در هياهوي 
منطقه و جهان زبانه گرفت و مس��ير تاريخ منطقه و 

جهان را دستخوش تغيير و دگرگوني قرار داد. 

    ب�راي مردم ايران هيچ روزي به عظمت و 
بزرگي 22 بهمن نيست

رييس جمهور در مسير راهپيمايي پرشور مردم تهران 
در ۲۲ بهمن به مناس��بت س��الگرد پيروزي انقالب 
اس��المي ايران تصريح كرد: حضور پرش��ور مردم در 
راهپيمايي ۲۲ بهمن بهترين پاسخ قوي در برابر كاخ 
سفيد و ستمگران و نداي آزادي ملت بزرگ ايران است.
روحاني در گفت وگو با خبرن��گاران اظهار كرد: براي 
مردم ايران هيچ روزي به عظمت و بزرگي ۲۲ بهمن 
نيست و اجتماع مردم ايران در سراسر كشور، پرشورتر 
از هر سال ديگر، نشانگر آن است كه مردم براي آزادي 

و استقالل خود اهميت زيادي قايل هستند.
رييس جمهور تصريح ك��رد: امس��ال به خاطر آنكه 

امريكا با اعمال فش��ار اقتصادي، ش��هادت س��ردار 
بزرگ كشورمان و پايمال كردن حقوق فلسطيني ها 
بزرگ ترين جنايت را عليه ملت ايران مرتكب ش��ده 
اس��ت، حضور باشكوه مردم پاس��خ قوي در برابر آن 

محسوب مي شود.

    زمان آن رسيده از توهمات خود دست برداريد
 وزير امور خارجه در توييتي خطاب به رييس جمهور 
امريكا نوش��ت: زمان  آن رس��يده كه از توهمات خود 
دس��ت برداريد همه ايرانيان در دفاع از كشور و شرف 
خود يد واحده هستند. محمد جواد ظريف ديروز ابتدا 
در حس��اب كاربري خود در توييتر نوشت: »جمعيت 
عظيمي از ايرانيان به خيابان ها آمدند تا چهل و يكمين 
سالگرد پيروزي انقالبشان را گرامي دارند و به قهرمانان 
جان باخته خود اداي احترام كنن��د. پيامي به ترامپ 
و اذناب��ش: زمان آن فرا رس��يده ك��ه از توهمات خود 
دست برداريد. به رغم همه چالش ها و اختالف نظرها، 
همه 8۲ ميليون ايراني در دفاع از كش��ور و شرف خود 
يد واحد هس��تند.« و در ادامه در مراس��م راهپيمايي 
۲۲ بهمن در گفت وگو با خبرنگاران با اش��اره به اقدام 
تروريس��تي ترامپ در ترور سردار س��ليماني اقدامي 
منفور ارزيابي كرد. وزير امور خارجه اظهارداشت: مردم 
مهم ترين مبناي قدرت جمهوري اسالمي ايران هستند 
و با همين مردم اس��ت كه هركس به مردم تكيه كند 
هركس اميد و اعتمادش بعد از خدا به مردم ايران باشد، 
مي تواند موفق باشد. موفقيت ما در تكيه بر مردم است.

وي يادآورش��د: مردم در مراس��م بزرگداشت شهيد 
قهرمان س��پهبد سليماني نش��ان دادند كه در واقع با 
كسي عهد بستند و براي آن فردي به خيابان آمدند كه 
امريكايي ها او را دشمن خود مي دانستند. امريكايي ها 
بايد از حضور ي��ك درس بگيرند. ظريف تصريح كرد: 
مراسم تش��ييع پيكر شهيد س��ليماني يك رفراندوم 
عمومي بود كه به امريكايي ها اعالم كنند كس��ي كه 

تروريست است امريكا است.

  Wed. Feb 12. 2020  1596   چهارشنبه  23  بهمن 1398   17 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره 

چهره ها

 انتقام سخت ايران به يقين
 اخراج امريكا از منطقه خاورميانه است

مش��اور فرمانده كل قوا در حوزه صناي��ع دفاعي گفت: هيمنه 
نظامي امريكا در در ذهن جهانيان نفوذناپذير اس��ت اما انتقام 
سخت ما اخراج امريكا از منطقه خاورميانه و تمام مناطق اشغالي 
خواهد بود. به گزارش مهر، سردار حسين دهقان ديروز در جمع 
راهپيمايان ۲۲ بهمن در اصفهان اظهار داشت: انقالب ما شعار 
آزادي و جمهوري را بر سر زبان ها انداخت و اخالق و معنويت را 
به عرصه زيست اجتماعي آورد و ثابت كرد دين مي تواند نظام 
سياسي را ايجاد كند و با مباني احكام و شرع اسالمي نظام سياسي كارآمد و موفقي را در 
دنيا به نمايش گذاشت. وي انقالب را عرصه بروز استعدادها توصيف كرد و ابراز داشت: ما به 
دنيا نشان داديم حفظ استقالل و تماميت ارضي اگر هزينه مي خواهد ملت ما آن را پرداخت 
خواهد كرد؛ امروز در بسياري صحنه ها در حوزه علم و فناوري در ميان كشورهاي پيشرفته 
هستيم؛ ما در عرصه هاي مختلف واحدهاي صنعتي شركت اقدامات زيربنايي زيرساختي 
دستاوردهاي عظيمي به دست آورديم اما با آنچه شايسته ملت است فاصله داريم كه به 
حول و قوه الهي راه موفقيت ما ادامه خواهد داشت. وي با اشاره به حمله موشكي ايران به 
پايگاه عين االسد گفت ما ثابت كرديم به لحاظ فناوري از چنان قدرتي برخوردار هستيم كه 
مي توانيم هيمنه نظامي و فناوري امريكا را در هم بشكنيم، به حمله موشكي ايران به پايگاه 
عين االسد ثابت كرد امريكا روزهاي پاياني خود را در منطقه طي مي كند. هيمنه نظامي 
امريكا در در ذهن همه جهانيان نفوذناپذير است اما انتقام سخت ما خروج امريكا از منطقه 

خواهد بود و بر اين اساس در ادامه مسير بايد در همه ابعاد قوي شويم.

 تشكيل ۱۵ پرونده جرايم انتخاباتي
 در استان تهران

در شرايطي كه هنوز موعد رسمي تبليغات انتخاباتي آغاز نشده 
است؛ اما فعاليت هاي تبليغاتي غيرقانوني برخي افراد و جريانات 
سياسي باعث شده تا رييس كل دادگس��تري استان تهران از 
تشكيل ۱۵ پرونده جرايم انتخاباتي در استان تهران خبر بدهد. 
حشمتي رييس كل دادگستري استان تهران در ستاد پيشگيري 
و رسيدگي به جرايم انتخاباتي دادگستري از تشكيل ۱۵ فقره 
پرونده در خصوص جرايم انتخاباتي در استان تهران خبر داد و 
گفت: اين پرونده ها در شعب ويژه تعيين ش��ده و در مراجع قضايي به صورت فوق العاده 
مورد رسيدگي قرار مي گيرند. وي افزود: انتخابات يوم اهلل باشكوهي است و اهميت انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي با توجه به فرموده حضرت امام خميني )ره( كه مجلس در راس 
امور اس��ت، تجلي پيدا كرده و اهميت آن در زمان كنوني روشن و پر واضح است. رييس 
شوراي قضايي استان تهران در خصوص اشراف بر فضاي مجازي خاطرنشان كرد: اين فضا 
نيازمند كار نرم فرهنگي است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و دستگاه هاي متولي امور 
فرهنگي ديگر بايد حضور جدي و نظارت استصوابي و موثر در اين زمينه داشته باشند. وي 
در اين زمينه تصريح كرد: كارگروه تخصصي مرتبط با رصد فضاي مجازي بايد تقويت شود 
و اجراي كامل مصوبات ستاد استاني پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي از سوي 
كليه اعضاي ستاد مورد انتظار است. حشمتي مهذب افزود: برگزاري انتخابات با شكوه و در 
چارچوب قوانين و مقررات، مطالبه جدي و بحق مردم است كه ضرورت دارد تمام مراحل 

آن از ثبت نام تا راي گيري و اعالم نتايج در چارچوب قوانين و به نحو صحيح اجرا شود.

 براي حل مشكالت كشور
 نيازمند مديريت جهادي هستيم

دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه مسووالن بايد لباس رزم بپوشند، 
گفت: براي حل مش��كالت اقتصادي و فرهنگي كش��ور نيازمند 
مديريت جهادي هستيم. حجت االس��الم جعفر منتظري ديروز 
در س��خنراني راهپيمايي ۲۲ بهمن قم با تأكيد بر اينكه امت هاي 
اسالمي بايد در برابر دشمنان قوي باشند تا مورد ظلم قرار نگيرند، 
گفت: هدف دش��منان از ايجاد نا امني و ظلم در كشورهاي غرب 
آسيا نابودي اسالمي و ايران اسالمي است و امريكا به دنبال ضربه 
به جايگاه واليت فقيه به عنوان ستون خيمه انقالب است. وي همچنين پيشرفت كشور و رفع 
مشكالت اقتصادي و فرهنگي را در گرو توجه به مديريت جهادي دانست و گفت: با مديريت 
جهادي در بخش هاي مختلف دفاعي و نظامي و امنيتي به موفقيت هاي بسياري رسيده ايم 
كه با اين نگاه در بخش هاي ديگر كشور نيز مي توانيم به موفقيت برسيم و مشكالت را برطرف 
كنيم. حجت االسالم منتظري با بيان اينكه مسووالن كشور براي رفع مشكالت اقتصادي بايد 
لباس رزم بپوشند، گفت: با لباس اتوكشيده نمي توان بر مشكالت پيروز شد و نگاه به غرب جز 
ضرر و خس��ران براي مردم نتيجه ديگري ندارد. وي با تأكيد بر اينكه از مذاكره با امريكا هيچ 
سودي نبرده ايم، تصريح كرد: كشورهايي مانند عربستان توسط امريكايي ها گاو شيرده خطاب 
مي شوند و نمي توان كشوري پيدا كرد كه با كمك امريكا به توسعه و پيشرفت رسيده باشد ولي 
ايران اسالمي در مسائل نظامي به جايگاهي رسيده است كه امريكا توانايي مقابله با اين قدرت 
را ندارد. دادستان كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود با ابراز تأسف از اينكه ۶۰ نماينده 
فعلي مجلس تأييد صالحيت نشده اند، گفت: اين موضوع باعث سوءاستفاده دشمنان مي شود.

همزمان با حضور اقش�ار و طيف هاي مختلف 
مردم�ي، نماين�دگان مل�ت در مجل�س دهم 
نيز ب�ا حض�ور در راهپيمايي 22بهم�ن ماه با 
آرمان هاي انقالب يك ب�ار ديگر بيعت كردند. 
چهره هايي چون الياس حضرتي، علي مطهري، 
احس�ان مازني، كواكبيان؛ وكيلي و... از جمله 
نماينده هايي بودند كه در راهپيمايي پيروزي 

انقالب حاضر شدند.  الياس حضرتي، نماينده 
مردم تهران در مجلس و قائم مقام حزب اعتماد 
ملي كه در راهپيمايي 22 بهمن، سالگرد پيروزي 
ش�كوهمند انقالب اس�المي حضور يافته بود 
ضمن گفت وگو با مردم حاضر در راهپيمايي به 
پرسش هايي كه در خصوص موضوعات مختلف 

مطرح مي شد؛ پاسخ دادند.

حضور »الياس حضرتي« نماينده مردم تهران در راهپيمايي 22 بهمن 



3 كالن

گزارش مركز آمار از تحوالت رشد اقتصادي كشور

رشد منفي 7.6 درصد براي  سه فصل
اقتصاد 9 ماهه به روايت آمار 

منفي 7.6 درصد رشد اقتصادي براي 9 ماهه سال جاري )با 
نفت( اعالم شد. جزييات رشد اعالم شده از سوي مركز آمار 
نشان مي دهد كه گروه صنعت و معدن در 9 ماه نخست سال 
رشدي معادل منفي 16.6 درصد تجربه كرده است.در عين 
حال ساير اجزاي رشد حاكي از آن است كه رشد صادرات 
كاالها و خدمات منفي 32.6 درصد بوده است. همچنين 
رش��د واردات كاال و خدمات هم منفي 27.1 درصد اعالم 
شده اس��ت. به اين ترتيب در اين آمارها به خوبي مي توان 
آثار تحريم ها و تبعات ممانعت هاي ايجاد شده براي تجارت 

توسط ايران را مشاهده كرد.
مركز پژوهش هاي مجلس نيز در گزارشي تحليلي درباره 
رشد اقتصادي آورده است: هرچند نرخ رشد سال 1398، 
منفي پيش بيني مي شود، اما وضعيت بخش غيرنفتي اقتصاد 
ايران بهتر از سال گذشته خواهد بود و دليل اصلي نرخ رشد 
منفي در س��ال 1398، رشد منفي قابل توجه بخش نفت 
است.به گزارش »تعادل«، آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي 
س��ال 1398 باالخره بعد از چند ماه امتناع، از سوي مركز 
آمار ايران منتشر شد. آنگونه كه مركز آمار ايران درباره رشد 
اقتصادي اعالم كرده است، جزييات رشد اقتصادي ٩ ماه 
سال ١٣٩٨ و فصل پاييز سال جاري نشان مي دهد ميزان 
محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در 9 
ماهه اول سال ١٣٩٨، به حدود ٥٠٠ هزار ميليارد تومان )با 
نفت( و ٤٣٠ هزار ميليارد تومان )بدون نفت( رسيده است. 
در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 541 
هزار ميليارد تومان و بدون نفت 430 هزار ميليارد تومان بوده 
است. در مجموع رشد اقتصادي 9 ماهه نخست سال جاري 
با نفت منفي 7.6 درصد و رشد اقتصادي بدون نفت صفر 

درصد بوده است. 
رشد اقتصادي در ٩ ماهه سال ١٣٩٨، در گروه كشاورزي، 
مثب��ت ٣.٢ درصد، در گروه صناي��ع و معادن منفي 16.6 
درصد، خدمات منفي ٠.٢ درصد و بخش ساختمان مثبت 
٩.٦ درصد بوده اس��ت.در زمينه جزييات اين رش��د جواد 
حسين زاده رييس مركز آمار ايران، توضيح داده است كه 
در محاسبات رشد اقتصادي با نفت، استخراج نفت خام و 
گاز طبيعي به عنوان يكي از زير بخش هاي اقتصادي منظور 
مي شود و بايد به اين نكته نيز اشاره كنم كه در فصل پاييز 
١٣٩٨، رشد اقتصادي با نفت با بهبود قابل توجهي نسبت به 
فصول قبل از خود، به عدد منفي ١.٧ در صد رسيده است. 
رييس مركز آمار ايران در ادامه، با اشاره به اينكه در زمينه 
نرخ رشد بخش كشاورزي در فصل پاييز، در ٢ فصل بهار و 
تابستان با رشدهاي مثبت نسبتا بااليي مواجه بوده ايم، گفت: 
در فصل پاييز سال جاري به دليل خسارت هاي حاصل از 
سيل و تاثير آن بر بخش كشاورزي، اين بخش با رشد منفي 
مواجه بوده است اما در مجموع در ٩ ماهه سال ١٣٩٨، نرخ 
رشد گروه كشاورزي رشد مثبت ٣.٢ درصدي داشته است. 
وي در تشريح روند رشد بخش صنايع و معادن )بدون نفت( 
افزود: در كليه فصل هاي س��ال ١٣٩٧ و دو فصل اول سال 
١٣٩٨، رشد اين بخش بي س��ابقه بوده و در نهايت، رشد 
اقتصادي بخش صنايع و معادن )بدون نفت( پس از گذشت 
بيش از ٦ فصل، به عدد مثبت ٧.٥ درصد رسيده است كه اين 
رشد عمدتا از زير بخش ساختمان و بخش تامين آب، برق و 
گاز طبيعي حاصل شده است. همچنين رشد اقتصادي گروه 
خدمات با ثبت رشد اقتصادي منفي ٠.١ و منفي ٠.٧ درصد 
در فصل هاي بهار، تابستان وپاييز، در 9 ماهه سال جاري، به 

رشد اقتصادي منفي ٠.٢ رسيده است.
وي همچنين بي��ان كرد كه رش��داقتصادي با نفت براي 
9 ماه نخست س��ال جاري به عدد منفي ١.٧ رسيده است 
كه نسبت به چهار فصل اخير از وضعيت بهتري برخوردار 
بوده اس��ت. وي در پاسخ به اين س��وال كه كدام يك از زير 
بخش هاي اقتصادي سهم بيشتري در رشد اقتصادي كشور 
داشته اند، گفت: گروه صنايع و معادن )بدون نفت(، بخش 
ساختمان، بخش مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار و 
بخش كشاورزي بيشترين سهم را در ايجاد رشد اقتصادي 
كشور داش��ته اند.رييس مركز آمار ايران در ادامه افزود: در 
٩ ماهه سال جاري مهم ترين عامل كاهنده رشد اقتصادي 
كشور نيز بخش نفت بوده است. وي در ادامه اين گفت وگو 
در رابطه با وضعيت س��رمايه گذاري در سال جاري افزود: 
سرمايه گذاري، متشكل از تشكيل سرمايه در ماشين آالت 
و تشكيل سرمايه در ساختمان است و در فصل پاييز سال 
جاري پس از گذش��ت بيش از ٦ فصل به رشد مثبت ٠.٩ 
درصد رسيده است كه عمدتا ناشي از تشكيل سرمايه در 

بخش ساختمان بوده است.
    جزييات رشد اقتصادي

در جداول مركز آمار ايران، برخي جزييات مربوط به رشد 
اقتصادي گنجانده ش��ده اس��ت. آنگونه كه جداول نشان 
مي دهد رش��د »هزينه مصرف نهاي��ي خصوصي«، 9 ماه 
نخست سال منفي 6 درصد بوده است كه اين حاكي ازكاهش 
رغبت بخش خصوصي به مصرف مي شود. همچنين در 9 
ماهه نخست سال گذشته رشد هزينه مصرف نهايي دولت 

هم معادل منفي 2.4 درصد بوده است. اين در حالي است 
كه در سال گذشته دولت تالش كرده بود كه با صرف هزينه 
در اين بخش، از منفي تر شدن رشد اقتصادي كل جلوگيري 
كند، با اين حال جداول نش��ان مي دهد دولت نتوانس��ته 
مصرف خ��ود را افزايش دهد كه اي��ن موضوع مي تواند به 
قرار گرفتن دولت در تنگناي مالي مرتبط باشد. به وجود 
آمدن محدوديت در منابع مالي حاصل از فروش نفت دست 
دولت را براي مديريت هاي اينچنيني بسته است. همچنين 
رشد 9 ماهه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز معادل 2.6 
درصد بوده اس��ت. طبيعي است كه اين وضعيت حاكي از 
كاهش سرمايه گذاري در كش��ور است. تشكيل سرمايه 
درماش��ين آالت هم منفي 14.7 درصد براي 9 ماه رش��د 
كرده اند كه بيانگر اين است كه صنايع كشور با مشكل كمبود 
سرمايه گذاري در حوزه ماشين آالت روبرو خواهند شد. البته 
تشكيل سرمايه گذاري در ساختمان معادل 9.6 درصد رشد 
كرده است كه اين موضوع و ورود سرمايه گذاري به بخش 
ساختمان بيانگر به هم ريختن بازارها و ورود سرمايه براي 

حفط سرمايه خود به بازار مسكن است.

    سايه تحريم ها به اقتصاد ايران
در 9 ماهه نخست سال جاري رشد صادرات كاالها و خدمات 
منفي 32.6 درصد بوده است. همچنين رشد واردات كاال 
و خدمات هم منفي 27.1 درصد اعالم ش��ده است. به اين 
ترتيب سقوط رشد مربوط به واردات و صادرات حاكي از آن 
است كه تحريم ها اثير خود را بر روابط تجاري ايران گذاشته 
و توانسته از اين نظر به رشد اقتصادي كشور آسيب وارد كند. 

    تحليل مركز پژوهش هاي مجلس
بر وضعيت رشد

در همين حال همزمان با انتشار گزارش رشد اقتصادي، مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي وضعيت 

رشد توليد ناخالص داخلي را بررسي كرده است.
در مقدمه اين گزارش آمده اس��ت: اقتصاد ايران در س��ال 
1397 ش��رايط دشواري را سپري كرد. همزماني مسائلي 
چون رش��د اقتصادي منفي، تورم 27.5 درصدي، بحران 
ارزي و كسري بودجه، در كنار مسائل ساختاري بلندمدت 
اقتصاد ملي، نشان از وخامت اوضاع اين سال داشت. انتظار 
مي رود در سال 1398 بخشي از چالش هاي فوق تقليل يافته 
و بخشي تعميق شود. شرايط بازار ارز نشان دهنده بازگشت 
نسبي ثبات به اين بازار است و با وجود آنكه انتظار مي رود 
تورم ميانگين همچنان در سال 1398 باال باشد، تورم در 
مسير كاهش قرار دارد. با اين حال به نظر مي رسد وضعيت 

كسري بودجه به واسطه كاهش بيشتر صادرات نفتي وخامت 
بيشتري يافته است. درادامه اين گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي زير گروه هاي رشد اقتصادي را 

بررسي كرده است و درباره بخش كشاورزي آورده است: 
در اين گزارش آمده است كه در دهه اخير كه اقتصاد ايران 
نوسانات قابل توجهي را تجربه كرده و بسياري از بخش هاي 
اقتص��ادي دوره هاي رك��ودي را تجرب��ه كرده اند، بخش 
كشاورزي ازجمله معدود بخش هايي بوده كه به رشد مثبت 
خود ادامه داده است. حتي در سال هاي 1391 و 1392 كه 
اقتصاد ايران ركود ناشي از تحريم هاي اقتصادي را تجربه 
كرد، رش��د اين بخش قابل توجه بود. دليل اين موضوع به 
آن برمي گردد كه وضعيت بارندگي و شرايط آب و هوايي، 
مهم ترين عامل موثر بر عملكرد بخش كشاورزي است. عالوه 
بر اين، شرايط ركودي سال هاي آغازين دهه 1390 كه با 
جهش هاي ارزي همراه بود، برخي مزيت هاي صادراتي را 

براي بعضي محصوالت كشاورزي ايجاد كرد.
با اين حال، براساس اعالم مركز آمار اين بخش در سال 1397 
ركود را تجربه كرده است. اين مركز رشد بخش كشاورزي 
در سال 1397 را منفي 1.5 درصد برآورد كرده كه مي تواند 
ناشي از وضعيت نامطلوب س��ال آبي گذشته باشد.با اين 
حال در گزارش پيشين مركز پژوهش ها، با در نظر گرفتن 
شواهد موجود از وضعيت نسبتًا مناسب بارندگي در سال 
آبي 1398 - 1397، رشد مثبت حدود 3 درصدي بخش 

كشاورزي در سال 1398 پيش بيني شد.
برآوردهاي وزارت جهاد كش��اورزي نيز رش��د مثبت اين 
بخش در س��ال 1398 را تأييد مي كند. با در نظر گرفتن 
پيش بيني هاي وزارت مذكور ب��راي توليد اقالم مختلف 
محصوالت كش��اورزي، مي توان رشد بخش كشاورزي را 
تاحدود 5.5 درصد تعديل كرد.همچنين بررسي وضعيت 
معدن نشان دهنده روند تغييرات ارزش افزوده بخش معدن 
طي دوره 9ماهه اول س��ال 1397 است. نكته مهم، روند 
سيكلي رشد بخش معدن است كه دوره هاي نسبتاً منظم 

دو الي سه ساله رونق و ركود را نشان مي دهد.
به دليل اختالف ميان توليد و فروش محصوالت معدني و 
اهميت موضوع انبارداري و عدم دسترسي به اطالعات كافي 
در اين زمينه، تطابق آمار حساب هاي ملي با آمارهاي جانبي 
توليد فعاليت هاي عمده معدني نظير آمارهاي توليد سنگ 
آهن و كنستانتره زغال س��نگ وزارت صمت و آمار توليد 
شركت هاي معدني بورس��ي در اين حوزه، محل مناقشه 
است. براي مثال درحالي كه آمار حساب هاي ملي فصلي 
مركز آمار ايران رش��د نزديك صفر درصد بخش معدن در 
سال 1397 را نشان مي دهد، شاخص توليد صنايع معدني 

بورس بيانگر رشد حدود 9 درصدي اين بخش است و آمار 
محصوالت معدني وزارت صنعت هم رشدهاي باالتري را 
نشان مي دهد.با توجه به عملكرد شاخص توليد شركت هاي 
معدني بورسي در 6 ماهه اول سال، مي توان رشد حدود 7 
درصدي بخش معدن را انتظار داشت. البته با در نظر گرفتن 
اختالف موجود ميان نتايج اين شاخص و حساب هاي ملي 
مركز آمار ايران، به نظر مي رسد درنهايت حساب هاي ملي 
مركز آمار ايران رشد ارزش افزوده اين بخش را در پايان سال 
1398 منفي يا نزديك صفر نشان دهد. در هر صورت، با توجه 
به اينكه سهم بخش معدن )بدون نفت( در كل توليد ناخالص 
داخلي حدود يك درصد است، لذا تفاوت مذكور در برآورد 
رشد اين بخش، اثر چنداني در پيش بيني رشد اقتصادي 

سال 1398 نخواهد داشت.

  چالش  توليد محصوالت صنعتي
در سال هاي اخير

توليد محصوالت صنعتي در سال هاي اخير با چالش مواجه 
بوده است. طي سال هاي 1391 و 1392 چالش تحريم هاي 
اقتصادي به خصوص از طريق محدوديت واردات كاالهاي 
واسطه اي و سرمايه اي، توليد محصوالت صنعتي را با مشكل 
مواجه كرد. پس از آن به رغم بهبودهايي در بهره برداري از 
ظرفيت هاي توليد بس��ياري از صنايع به خصوص صنايع 
عمده نظير خودروسازي، پتروش��يمي و... تا سال 1396 
كمبود تقاضاي موثر و ركود زنجيره هاي پيشيني صنعت 
نظير بخش س��اختمان، چالش اصلي بسياري از صنايع 
بود و از س��ال 1397 نيز تحريم هاي جديد، مش��كالتي 
نظير محدوديت هاي تجاري و به خصوص وارداتي و برخي 
اختالالت در نظام قيمت گذاري و تخصيص ارز به صنايع 
وابس��ته به واردات يا صادراتي، به وج��ود آورد.درمجموع 
در س��ال 1397 به جز صنعت منس��وجات، فلزات پايه و 
محصوالت فلزي، ساير صنايع در اكثر ماه هاي سال 1397 
رشد منفي را تجربه كردند، با اين حال عملكرد زيربخش هاي 
صنعت در 6 ماهه اول 1398 بهبودهايي را در وضعيت برخي 
صنايع نشان مي دهد. اين موضوع به خصوص براي صنايعي 
نظير صنايع شيميايي، دارويي، الستيك و پالستيك، كاشي 
و سراميك، سيمان و ماشين آالت و تجهيزات ملموس است.

بررس��ي هاي اوليه، عوامل زير را در بهبود شرايط صنايع 
مذكور در 6 ماهه اول س��ال 1398 موثر نش��ان مي دهد: 
افزايش س��رمايه گذاري در مس��كن و درنتيجه افزايش 
تقاضاي داخلي براي محصوالت صنعتي نظير كاش��ي و 
سراميك، سيمان، ساير كاني هاي غيرفلزي و فلزات پايه؛  
كاهش مداخله يا بهبود سياست هاي مداخل هاي دولت در 

زمينه قيمت گذاري داخلي و تخصيص يا تأمين منابع ارزي 
)در صنايعي نظير داروس��ازي( .بر اساس بررسي ها درباره 
6 ماهه اول سال و برآورد آن در نيمه دوم سال رشد بخش 
صنعت در سال 1398 حدود 1.5 درصد برآورد مي شود. به 
داليلي كه بيان شد، اين برآورد بهبود قابل توجهي نسبت به 
پيش بيني قبلي مركز پژوهش ها از عملكرد بخش صنعت در 
سال 1398 رشد )حدود منفي 5( درصد محسوب مي شود.

    خروج از ركود بخش ساختمان
بنا بر گ��زارش مركز پژوهش هاي مجل��س، ركود بخش 
س��اختمان در عمده فصل هاي پس از سال 1390 كاماًل 
ملموس اس��ت. اين موض��وع درواق��ع روي ديگر كاهش 
سرمايه گذاري شامل سرمايه گذاري عمومي و خصوصي 
در سال هاي اخير است. در سال 1396 شاهد رشد نسبي 
اين بخش به خصوص در ساختمان هاي خصوصي بوديم. 
آمار بانك مركزي رشد 1.2 درصدي و آمار مركز آمار ايران 
رشد 3.2 درصد اين بخش را در سال 1396 نشان مي دهد. 
با اين حال، در سال 1397 رشد اين بخش مجدداً منفي شد 
كه مي توان آن را معلول بي ثباتي شرايط اقتصاد كالن و تأثير 
آن بر سرمايه گذاري بخش غيردولتي در ساختمان هاي 
مسكوني و غيرمس��كوني و كاهش مخارج عمراني دولت 

دانست.
شواهد موجود از پروانه هاي س��اختماني صادره در نيمه 
دوم سال 1397 و برخي ش��اخص هاي مرتبط با توليد و 
فروش نهاده ها و مصالح ساختماني در نيمه اول سال 1398 
نشان دهنده رشد مثبت و نسبتاً قابل توجه سرمايه گذاري 

در بخش ساختمان است.
به نظر مي رس��د بخش اعظم اين رش��د مربوط به بخش 
ساختمان هاي مسكوني باشد. آمار رشد پروانه هاي صادراتي 
اين موضوع را تأييد مي كند. از طرف ديگر عملكرد بودجه 
عمراني در 6 ماهه اول سال نشان مي دهد كه احتماال رشد 
سرمايه گذاري در ساختمان هاي غيرمسكوني دولتي در اين 
دوره منفي بوده است، زيرا مخارج عمراني دولت نسبت به 
سال گذشته به صورت اسمي نزديك 5 درصد كاهش داشته 
است. با در نظر گرفتن تورم، رشد منفي سرمايه گذاري دولت 
بسيار قابل توجه خواهد بود. در رابطه با سرمايه گذاري در 
ساختمان هاي غيرمسكوني غيردولتي آماري در دسترس 
نيست.گفتني است از اواخر سال 1396 رشد نقطه به نقطه 
قيمت مس��كن از تورم نقطه به نقطه پيشي گرفته است 
كه مي تواند به معناي به صرفه تر شدن سرمايه گذاري در 

ساختمان هاي مسكوني تفسير شود.

    رشد بخش خدمات
در اين گزارش آمده است كه رشد اين بخش وابستگي بااليي 
به رشد س��اير بخش هاي اقتصادي دارد. بخش خدمات تا 
سال 1393 نرخ هاي رش��د پاييني را تجربه كرده است و 
در سال 1394 رشد اين بخش منفي بود. با اين حال رشد 
خدمات در سال 1395 با افزايش قابل مالحظه اي به 3.6 
درصد رسيد. اين رشد در سال 1396 نيز ادامه يافت تا اينكه 
در نيمه دوم سال 1397 مجدداً بخش خدمات رشد منفي را 
تجربه كرد. دليل اصلي رشد منفي بخش مذكور در اين سال 
به عملكرد زيربخش هاي خدمات بازرگاني )خرده فروشي و 
عمده فروشي( و واسطه گري هاي مالي باز مي شود كه داراي 
رشد منفي قابل مالحظه اي در نيمه دوم سال 1397 بودند.

در سال 1398 نيز با توجه به عملكرد بخش هاي صنعت، 
كشاورزي و معدن و تأثير آن بر بخش هاي خرده فروشي و 
عمده فروشي و مستغالت، مخارج هزينه اي دولت و تأثير آن 
بر بخش خدمات عمومي، شرايط تورمي و تأثير آن بر ارزش 
افزوده حقيقي خدمات واسطه گري مالي و چشم انداز ساير 
زيربخش هاي خدمات، رشد اين بخش حدود منفي 1.5 
درصد برآورد مي شود. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي در جمع بندي گزارش خود آورده است: شواهد از 
عملكرد اقتصاد در 6 ماه اول س��ال 1398 و روندهاي قابل 
تحليل تا پايان سال، هرچند به دليل نرخ رشد منفي قابل 
توجه بخش نفت، رشد اقتصادي كش��ور در سال 1398 
همچنان منفي پيش بيني مي ش��ود، اما رشد اقتصادي 
بدون نفت در سال 1398 حدود 1.8 درصد برآورد مي شود. 
توضيح آنكه رش��د بخش كش��اورزي 5.5 درصد، رش��د 
بخش صنعت 1.5 درصد، رش��د آب، برق و گاز 10 درصد، 
رشد بخش ساختمان 14.5 درصد و رشد بخش خدمات 
1.5 - درصد برآورد مي شود.رش��د منفي بخش خدمات 
عمدتًا به دليل رش��د منفي بخش امور عمومي درنتيجه 
كاهش حقيقي مخارج جاري دولت و نيز افت ارزش افزوده 
بخش واسطه گري هاي مالي و به خصوص بخش بانكي به 
قيمت هاي ثابت در اين سال است.درمجموع مي توان گفت 
هرچند نرخ رشد سال 1398، منفي پيش بيني مي شود، اما 
وضعيت بخش غيرنفتي اقتصاد ايران بهتر از سال گذشته 
خواهد بود و دليل اصلي نرخ رشد منفي در سال 1398، رشد 

منفي قابل توجه بخش نفت است.

تقويت فرهنگ تعاون و تعاون گرايي بهره وري در اقتصاد است
معاون تعاون وزيركار با اشاره به تعاوني ها و مديريت تحريم 
گفت: تقويت فرهنگ تعاون و تعاون گرايي همراه با قراردادن 
تعاوني ها در مسيررقابتي ش��دن نوعي بهره وري در حوزه 

اقتصاد است.
به گزارش تس��نيم، محمد كبيري، معاون تعاون وزيركار 
درباره تعاوني ها و مديريت تحريم گفت: تقويت فرهنگ 
تعاون و تعاون گرايي همراه با قرار دادن تعاوني ها در مسير 
رقابتي شدن، براي اكثر كش��ورهاي پيشرفته دنيا نوعي 
بهره وري در حوزه اقتصاد به شمار مي آيد؛ به طوري كه به طور 
ميانگين سهم تعاون در اين كشورهاي پيشرفته اروپايي بين 
7 تا 8 درصد است كه بيشتر از كشور ماست.وي گفت: ما 
در حالي كه وارد پنجمين دهه از انقالب اسالمي مي شويم 
نتوانسته ايم نسبت دقيقي در كاركردها و كار ويژه هاي نظام 

سياسي با مبحث تعاون برقرار كنيم، اين در حالي است كه 
موضوع توجه به رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي از 
سوي مقام معظم رهبري بارها مطرح شده است. با تدقيق 
در جايگاه تعاون در كشورهاي توسعه يافته جهان مي توان 
به جرات گفت كه تعاون يكي از معدود مدل هايي است كه 
در شرايط كنوني و سمت و سوي سرمايه در كشور به سوي 
بازارهاي غير مولد نظير مسكن، ارز و طال كشور را به سمت 
تحقق عدالت اجتماعي و توسعه همه جانبه سوق داده و در 

خيزش عظيم اقتصادي قرار مي دهد.
كبيري ادامه داد: از س��ويي ديگر اقتصاد ما در معرض نوع 
بي بديلي از تحريم هاي هوشمند در جهان قرار گرفته و هر 
چه رو به جلو حركت مي كنيم، اين تحريم هاي ظالمانه از 
لحاظ حوزه نفوذ، بازارها و عمق استراتژيك بيشتر تشديد 

مي شوند. در چنين شرايطي ما به نوعي تاب آوري اقتصادي 
و اجتماعي نيازمنديم. تاكنون در كشور ما به بخش تعاون 
به عنوان ظرفيت مغفول مانده اقتصاد داخلي و يك راهكار 
اصلي مبارزه به تحريم پرداخته نشده است.معاون تعاون 
وزير افزود: با شناخت و تدقيق در روند تحريم هاي ظالمانه 
اخير اي��االت متحده مي ت��وان اين گونه نتيجه گرفت كه 
تحريم هاي به صورت ويژه روي نظام حقوقي صنايع بزرگ 
از جمله پتروشيمي و صنايع فوالدي تمركز كرده اند. در اين 
شرايط يكي از راهكارهاي اصلي برون رفت از تحريم، مي تواند 
بهبود فضاي كسب و كار، بهينه سازي و ارتقاي كمي و كيفي 
توليد ملي باشد.وي گفت: در حالي كه تحريم ها سرمايه 
كالن را هدف قرار داده اند، بهره وري در شركت هاي تعاوني 
و تمركز ويژه بر آنها مي توانند تاثير زيادي بر رشد اقتصادي، 

فقرزدايي، اش��تغال مولد، يكپارچگي اجتماعي، تقويت 
كارآفريني و مديريت وتمركز سرمايه هاي كوچك در قالب 
سرمايه اي متوسط داشته باشند. كبيري ادامه داد: از سوي 
ديگر تحريم ها عالوه بر عرصه اقتصاد، عرصه رواني جامعه را 
هم هدف قرار داده اند. بايد در سطح كالن و با درك شرايط 
موجود كشور به اين درك ملي برسيم كه توسعه بخش تعاون 
حتماً مي تواند به افزايش تاب آوري اقتصادي كمك كند؛ اما 

توسعه در بخش تعاون هم ضرورت هايي دارد.
معاون وزيركار اظهار كرد: ما در بخش تعاون در كنار نگاه 
توسعه بخش تعاون رويكرد ديگري را بر مبناي رقابت پذير 
بودن تعاوني ها دنبال مي كنيم تا بتوانيم بار تعاوني ها را از 
روي دس��تگاه بروكراتيك عريض و طويل دولت  برداريم. 
اگر تعاوني ها صرفًا روي كمك هاي دولتي حساب كنند، 

به فراخور بودجه و منابع دولتي فعاليت هاي تعاوني ها فراز 
و فرود پيدا مي كند؛ اما معتقديم با توسعه نوآوري، شفافيت 
و تقوي��ت نهادهاي اقتصادي بخش تع��اون مي توانيم به 
شبكه  سازي و توانمندسازي تعاوني ها كمك كنيم.كبيري 
اظهار كرد: در كنار شبكه سازي و توانمندسازي تعاوني ها بايد 
توسعه بازار تعاوني ها براي تثبيت اشتغال مورد توجه باشد. 
توسعه تعاون به بازار توزيع عادالنه ثروت و رفاه اجتماعي، 
جذب سرمايه هاي ُخرد و ايجاد اشتغال پايدار كمك كند. 
بر اساس اين ما به دنبال تشكيل توسعه زيست بوم نوآوري و 
فناوري در بخش تعاون هستيم كه گام نخست آن تشكيل 
مركز نوآوري و توس��عه تعاون اس��ت؛ البته دستوري هم 
نمي خواهيم كار كنيم؛ بلكه براساس جغرافيا و فضاي كسب 

و كار هر استان از تعاوني هاي نوپا حمايت خواهيم كرد.

  Wed. Feb 12.  چهارشنبه  23  بهمن 1398   17 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1596  2020 

پاورقي اقتصادي

اخبار  كالن

مردم، قدرت و منافع )165( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
    بازپس گيري امريكا

   ارزش هاي ما 
ادامه مطلب شماره قبل|

 اكثرا )جدا از خود رانت جويان( موافق هس��تند 
كه ما بايد اقتصاد را به بهاي رانت جويي به سمت 
تش��ويق براي خلق ثروت، س��وق دهيم . آنچه 
بنيانگذاران ما از نقش دولت مي فهميدند و بنياني 
بود، حد قاعده اكثريت ب��ود. چارچوب گذاران 
قانون اساس��ي فهميده بودند ك��ه دولت را بايد 
طوري بسازند كه آزادي هاي فردينه تنها تضمين 
شود بلكه بايد آنها را در برابر منافع تجميع شده 
هم متوازن كرد. دولت مثال مي توانست اموال يك 
فرد را براي اهداف عمومي بگيرد اما فقط با جبران 

خسارت مكفي.
روي هم رفته، بيش از دو قرن، دولت ما بر مبناي 
اين ارزش هاي مشترك خوب كار كرد. هر چند 
كه سيستم مي تواند هم اكنون در زماني كه يك 
بخش در اجراي نقشي را كه فرض بر اين است كه 
بايد اجرا كند اما قصور مي كند، خوب كار نكند و 
در زماني كه عدم توافق فراگير شود، قفل كند. 
بخش��ي از آن به اين خاطر است كه طي ساليان 
سال يك كشوري كه بر اساس آرمان هاي خيلي 
اصيل زياد بنا نهاده شده بود مدت زمان زيادي 
طول كشيد تا انتخاب هاي به ظاهر اخالقي بنياني 
را بسازد. ما اكنون دوباره در يكي از اين لحظاتي 
هستيم كه سيستم ما به نظر مي آيد مجددا ما را 

شكست دهد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

مدت قرارداد موقت با كارگر 
بر اساس شغل و كار است

نماين��ده كارگران در ش��وراي عالي كار گفت: 
براي تعيين مدت قرارداد موقت مالك ش��غل 
وكار خواهد بود، يعني كارفرما براي يك كار تا 
4سال مي تواند قرارداد موقت با هر تعداد كارگر 
منعقد كند.به گزارش تس��نيم، علي خدايي، 
نماينده كارگران در شوراي عالي كار در واكنش 
به تصويب قراردادهاي موقت كارگران مشاغل 
پروژه اي گفت: اي��ن آيين نامه تعيين حداكثر 
مدت ق��رارداد موق��ت در مش��اغل و كارهاي 
»غير مستمر« اس��ت.حداكثر مدت موقت در 
مشاغل غيرمستمر 3س��ال پيشنهاد شده بود 
كه ظاهراً در هيات دولت به 4سال تغيير يافته 
اس��ت. براي تعيين مدت قرارداد موقت مالك 
شغل وكار خواهد بود، يعني كارفرما براي يك 
كار تا 4سال مي تواند قرارداد موقت با هر تعداد 
كارگر منعقد كند. اما پس از گذش��ت 4س��ال 
ق��رارداد آخرين كارگر ش��اغل در همان كار تا 
پايان موضوع كار دايمي تلقي خواهد شد.اين 
آيين نامه مشمول كارهاي مستمر نيست، ولي 
تاكيدي اس��ت بر صحت ادعاي ما در اش��تباه 
بودن تفسير تبصره 2ماده 7 و تاييدي بر اينكه 
دادنامه 179ديوان عدالت اداري مبني بر مجاز 
بودن عقد ق��رارداد موقت بدون محدوديت در 
كارهاي با جنبه مس��تمر بايد بازنگري و ابطال 
ش��ود. با توجه ب��ه اينكه اي��ن آيين نامه بعد از 
گذشت قريب به 29سال با تالش وافر به تصويب 
رس��يد.اين آيين نامه تنها اولين گام به سمت 
امنيت شغلي است. نه انتهاي راه، چرا كه مشكل 
اساس��ي ما قرارداد موقت در كارهاي مستمر 
است. بنابر اطالع واصله آيين نامه تبصره 1ماده 

7قانون كار به تصويب هيات دولت رسيد.

راهكارهاي سامان دادن
به ركود و رشد اقتصادي

وحيد شقاقي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از 
آنجاكه اقتصاد ايران از سال 1397 به بعد كوچك 
شده، طبيعتا انتظارها در زمينه رشد اقتصادي 
اين بود كه در س��ال 1398، معادل صفر يا يك 
درصد باش��د و اين به منزله بهبود نيست؛ بلكه 
از يك زماني به بع��د با كاهش قابل توجه كيك 
اقتصادي كش��ور، ديگر امكان كاه��ش دوباره 
وجود ندارد و مي توان با يك تغيير مثبت شاهد 
رشد حداقلي باشيم.وي ادامه داد: با وجود كاهش 
صادرات نفت در س��ال جاري نس��بت به سال 
گذشته، از بخش نفت در رشد اقتصادي انتظار 
اين بود كه بيش از منفي چهار درصد باش��د، اما 
ارقام مركز آمار اين موضوع را معادل صفر درصد 
اعالم كرده است. ارقام نشان مي دهد كه مسكن 
و صنايع در ايجاد رش��د اقتصادي سهم زيادي 
داشته اند.شقاقي با بيان اينكه سهم نفت در رشد 
اقتصادي بايد به شدت منفي مي شد، تصريح كرد: 
مس��ووالن مركز آمار بايد گزارش هاي تفصيلي 
خود را در اين زمينه ارايه دهند تا مشخص شود 
اين بهبود چگونه اتفاق افتاده است. در سال آينده 
هم رش��د اقتصادي معادل صف��ر تا يك درصد 
مثبت خواهد بود كه اين نش��ان از بهبود اوضاع 
نيست.به گفته اين كارشناس اقتصادي، با بهبود 
فضاي كس��ب و كار، بيشتر كردن حضور بخش 
خصوص��ي در اقتصاد و جذب س��رمايه گذاري 
خارجي در ظرفيت اقتصادي كشور بايد بتوانيم 
رش��د اقتصادي را بهبود ببخشيم. همچنين با 
جذب س��رمايه گذاري خارجي به عنوان موتور 
محركه اي براي صادرات كاالهايي كه مواد اوليه 
آنها نفت است بايد بتوانيم ركود و رشد اقتصادي 

را تا حدودي سر و سامان بدهيم.

رشد محصول ناخالص داخلي كشور و اجزاي هزينه نهايي به قيمت هاي ثابت )سال پايه: 1390( )درصد(
سال/ 
فصل

هزينه مصرف 
نهايي خصوصي

هزينه مصرف 
نهايي دولت

تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص

تشكيل سرمايه 
در ماشين آالت

تشكيل سرمايه 
در ساختمان

صادرات كاالها 
و خدمات

واردات كاالها 
و خدمات

محصول ناخالص 
داخلي )به قيمت بازار(

9  ماهه 
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1398-3-4.1-2.4-0.9-9.712.6-8.52.3-1.7



اخبار

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

هر گرم طال به باالترين نرخ سال جاري و 520 هزار تومان رسيد

افزايشنرخارزدرصرافيها

بانك هاي مركزي كنترل كل هاي پولي را كنار گذاشتند 

گروه بانك و بيمه|
روز سه شنبه 22 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني اونس 
طال 1569 دالر معامله شد، در بازار آزاد و معامالت نقدي 
نيز قيمت دالر به 13960 تومان افزايش يافت. هر دالر 
در صرافي هاي بانكي روز )دوشنبه( با رشد 100 توماني 
نرخ نسبت به يكش��نبه به قيمت 13 هزار و 600 تومان 
فروخته ش��د بر اين اساس، نرخ خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 13 هزار و 300 تومان و فروش 13 هزار 
و 600 تومان بود، قيمت خريد هر يورو نيز 1۴ هزار و 800 
تومان و نرخ فروش آن 15 هزار و100 تومان شد. برخي 
فعاالن بازار ارز گفته اند كه علت رشد جديد نرخ دالر در 
روزهاي اخير نزديك شدن به نشست FATF و نگراني از 
قرار گرفتن نام ايران درليست سياه اين نهاد مالي است. 
 fatf اما بانك مركزي معتقد است كه نرخ دالر ربطي به
ندارد زيرا نقل و انتقال پول ايران از مسيرهاي ديگر صورت 
مي گيرد و تمهيدات خاصي براي نقل و انتقال ارز ايران 
در دستور كار است و اين تحوالت اثري بر بازار ارز نخواهد 
داشت به گزارش »تعادل«، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين 
معامله شده ارز براي روز يكشنبه 20 بهمن 98 براي دالر 
13 هزار و ۴91 تومان، يورو 1۴ هزار و 931 تومان، پوند 
انگليس 17 هزار و ۴7۴ تومان، درهم امارات 3 هزار و 706 
تومان، لير تركيه 2 هزار و 337 تومان و يوآن چين را يك 

هزار و 950 تومان اعالم كرد.
در بازار طال و س��كه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به 
قيمت 1569 دالر و دالر به ن��رخ 13 هزار و 960 تومان 
در بازار آزاد، نرخ طال و سكه با افزايش قيمت مواجه شد. 
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 252 
هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 519 هزار و 800 تومان، 
سكه طرح جديد 5 ميليون و 90 هزار تومان، طرح قديم 
5 ميليون و 75 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 600 هزار 
تومان، ربع س��كه يك ميليون و 590 هزار تومان و سكه 

گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد.

   شوك طال از صعود دالر
از سوي ديگر، قيمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار 
جهاني تحت تاثير رش��د ارزش دالر و بازارهاي سهام، از 
باالترين قيمت يك هفته اخير عقب نشست و كاهش پيدا 
كرد. به گزارش ايس��نا، هر اونس طال براي تحويل فوري 
در معامالت روز جاري بازار سنگاپور 0.2 درصد كاهش 
يافت و به 1568 دالر و 11 سنت رسيد. در بازار معامالت 
آتي امريكا، هر اونس طال با 0.5 درصد كاهش، در 1571 

دالر و 70 سنت ايستاد.
با اعالم ش��مار جديد قربانيان ويروس كرونا كه مجموع 
تلفات اين اپيدمي را به 1016 نفر افزايش داد و ترديدها 
نسبت به سرعت ازسرگيري فعاليت كارخانه هاي چين، 
سرمايه گذاران متقاضي خريد ارزهاي مطمئني همچون 
دالر امريكا و ين ژاپن شدند. بازارهاي سهام آسيا با دنبال 
كردن صعود كم سابقه وال اس��تريت، سبزپوش شدند. 
انتظار مي رود سياست گذاران چيني تدابير محرك مالي 
بيشتري شامل هزينه مالي و كاهش نرخ هاي بهره را اجرا 
كنند. بر اساس گزارش رويترز، در امريكا دو سياست گذار 
بانك مركزي تاثير ويروس كرونا روي اقتصاد اين كشور 
را كم اهميت شمردند و اكنون توجهات به سخنراني دو 
روزه جروم پ��اول، رييس بانك مركزي امريكا در كنگره 
معطوف شده است. پيش بيني مي شود پاول تكرار كند 
كه اقتصاد امريكا وضعي��ت خوبي دارد اما نرخ هاي بهره 
با توجه به ماليم ماندن ت��ورم، مي توانند پايين بمانند. 
طال به كاهش نرخ هاي بهره به شدت حساس است زيرا 
نرخ هاي بهره پايين تر هزينه نگهداري اين فلز ارزشمند 
كه سوددهي ندارد را كمتر كرده و جذابيت سرمايه گذاري 
در آن را تقويت مي كند. با اين حال برخي از تحليلگران 
اظهار كردند كه ريسك اقتصادي ناشي از ويروس كرونا 
ممكن است باعث تغيير رويكرد بانك مركزي امريكا شود.

در بازار ساير فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالديوم براي 
تحويل فوري با 0.2 درصد افزايش، به 2359 دالر رسيد. 
هر اونس نقره براي تحويل ف��وري 0.1 درصد افت كرد 
و به 17 دالر و 7۴ س��نت رس��يد. هر اونس پالتين براي 
تحويل فوري با 0.3 درصد افزايش، 963 دالر و ۴6 سنت 

معامله شد.

   ادامه پيشتازي دالر در بازار جهاني
روند صعود دالر در برابر ديگر ارزها در بازار جهاني ادامه 
يافت. به گزارش رويت��رز، دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا از اس��تيضاح در مجلس س��نا ب��ه لطف اكثريت 
نمايندگان جمهوري خ��واه در اين مجلس نجات يافت 

و اكنون مي تواند با آس��ودگي خاطر بيشتري به كارزار 
انتخابات رياس��ت جمهوري بپردازد كه قرار است در ماه 

نوامبر برگزار شود.
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 
است اما سازمان بهداشت جهاني با صدور بيانيه اي هشدار 
داد كه خطر شيوع ويروس كرونا در ديگر مناطق جهان 
ممكن است موجب زبانه كشيدن مجدد آتش زير خاكستر 
شود. تاكنون ويروس كرونا جان 1016 نفر را گرفته است.

بانك مركزي چين نيز براي جلوگيري از ريزش بيش��تر 
بازارها به تزريق بيش از 2۴0 ميليارد دالر نقدينگي اقدام 
كرده كه اين اقدام اندكي در تقويت ارزش يوآن موثر بوده 
است. پيش تر شكسته شدن محدوده مقاومتي مهم هفت 
يوآني در برابر هر دالر موجب نگراني از ريزش بازارهاي 

مالي در چين شده بود.
امره اشپايتسر، تحليل گر بازار ارز در موسسه »وست پاك 
فاركس« گفت: عوامل متعددي دست به دست هم داده اند 
تا دالر را در مسير صعودي قرار دهند. شيوع كرونا باعث 
شده تا پول بيشتري روانه معامالت دالري شود و اين كامال 

به ضرر كشورهاي نوظهور تمام شده است.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معام��الت امروز با صعود 
0.29 درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 98.7۴3 
واحد بسته ش��د. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل 
1.0225 دالر اعالم ش��د. از سوي ديگر پس از سه سال 
بحث و جدال، انگليس س��رانجام در آخري��ن روز از ماه 
ژانويه 2020 اتحاديه اروپا را ترك گفت تا بدين ترتيب به 
نخستين كشور در تاريخ اين اتحاديه تبديل شود كه از آن 
خارج مي شود. انتظار مي رود پيامدهاي برگزيت به تدريج 
روي اقتصاد انگليس و كش��ورهاي اروپايي آشكار شود، 
هر چند كه انتظار نمي رود بانك مركزي اروپا دست كم 
در كوتاه مدت تغيير زيادي در سياس��ت هاي پولي خود 
ايجاد كند. هنوز مشخص نيست كه با توجه به روند خروج 
شركت هاي بزرگ بين المللي از انگليس به دنبال برگزيت، 
رشد اقتصادي اين كشور چگونه خواهد بود. پيش تر مدير 
بانك امريكايي »جي پي مورگان« از انتقال مقر اروپايي 
اين بانك از لندن به پاريس خبر داده بود. تاكنون صدها 
شركت، بانك، صندوق سرمايه گذاري و موسسات بيمه اي 
براي ادامه فعاليت خود در انگليس طبق شرايط جديد از 

دولت درخواست مجوز فعاليت كرده اند.
دولت انگليس به رهبري بوريس جانسون اكنون كار بسيار 
سختي براي احياي رشد اقتصادي همچنين رسيدن به 
توافق با اتحاديه اروپا بر سر چگونگي روابط دو طرف در 
آينده خواهد داش��ت. انتظار مي رود كه دس��ت كم يك 
سال دوره گذار در نظر گرفته ش��ود و روابط دو طرف به 
شكل كنوني باقي بماند. بوريس جانسون، نخست وزير 
انگليس خواستار داشتن روابطي مشابه كانادا با اتحاديه 
اروپا شده است. انگليسي ها همچنين با برخي از شركاي 
بزرگ تجاري خود نظير استراليا مذاكراتي را براي پيمان 
تجارت آزاد آغاز كرده اند. در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با صعود 0.19 درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
1.2909 دالر مبادله شد. يورو 0.35 درصد پايين رفت 
تا در كانال 1.09 باقي بماند و هر يورو به 11.0912 دالر 
برسد. همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا معادل 1.3293 
دالر كانادا اعالم شد. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر 

به ازاي 1.388 دالر سنگاپور مبادله شد.
بارت واكاباياش��ي، مدير شعبه توكيو موسسه »استيت 
استريت« گفت: يكي از موضوعات محسوس فعلي حركت 
به سمت دارايي هاي امن است. معامله گران در حال فروش 
بخشي از ارزهاي خريداري شده قبلي هستند و اكنون 

زمان سختي براي ارزهايي نظير يوآن است.
در حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري سرانجام 
دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر س��ر آتش بس 
رسيدند و نخست وزير چين با سفر به واشنگتن به همراه 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا فاز نخس��ت توافق 
را امضا كرد. چين از كاهش تعرف��ه واردات 85 ميليارد 
دالري از محص��والت امريكايي به اين كش��ور به عنوان 
بخشي از تعهدات فاز نخست توافق خبر داده است. انتظار 
مي رود به تدريج روند بازگش��ايي شعبات شركت هاي 
بزرگ خارجي در چين آغاز شود. بسياري از شركت هاي 
بزرگ نظير اپل، مك دونالد، هيونداي، هوندا، زيمنس و 
اش��كودا، فعاليت هاي خود را در تمام يا قسمت هايي از 
چين به منظور مقابله با وي��روس 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 سايه افكنده است. با توجه 
به اينكه اقتصاد چين 17 درصد كل توليد ناخالص داخلي 
جهان را بر عهده دارد ريسك تداوم تعطيلي بخش بزرگي 
از اقتصاد اين كشور كامال معامله گران را نگران كرده است.

در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 
0.25 درصد افزايش به 109.8638 ين رس��يد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.۴903 دالر 
مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.9756 
يوآن چين اعالم ش��د. همچنين دالر نخس��تين روز از 
معامالت هفتگي را نيز افزايشي آغاز كرد. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا از استيضاح در مجلس سنا به لطف 
اكثريت نمايندگان جمهوري خواه در اين مجلس نجات 
يافت و اكنون مي تواند با آسودگي خاطر بيشتري به كارزار 
انتخابات رياس��ت جمهوري بپردازد كه قرار است در ماه 

نوامبر برگزار شود.
همچنين نگراني ها از شيوع بيشتر ويروس كرونا در سطح 
جهان به دنبال انتشار اخباري از ابداع واكسن مقابله با اين 
ويروس در چين، ژاپ��ن و انگليس، تا حد زيادي كاهش 

يافته است.
بانك مركزي چين نيز براي جلوگيري از ريزش بيش��تر 
بازارها ب��ه تزريق بيش از 2۴0 ميلي��ارد دالر نقدينگي 
اق��دام كرده كه اين اقدام اندك��ي در تقويت ارزش يوآن 
موثر بوده است. پيش تر شكسته شدن محدوده مقاومتي 
مهم هفت يوآني در برابر هر دالر موجب نگراني از ريزش 
بازارهاي مالي در چين شده بود.  تحليلگران بانك »جي پي 
مورگان« در گزارش��ي نوشتند: سرمايه گذاران خواهان 
رسيدن به يك ثبات در زمينه توقف شيوع ويروس هستند 
و تا زماني كه تعداد تلفات كم نشود، هراس معامله گران 
ادامه خواهد داشت. ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را ان��دازه مي گيرد، در 
معامالت ديروز با صعود 0.1۴ درصدي نسبت به روز قبل 
و در سطح 98.62۴ واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 
سوييس معادل 1.0226 دالر اعالم شد. در تازه ترين دور 
از معامالت، پوند با ريزش 0.03 درصدي نس��بت به روز 
قبل خود و به ازاي 1.2891 دالر مبادله شد. يورو 0.33 
درصد پايين رفت تا در نهايت كانال 1.10 شكسته شود 
و هر يورو به 1.09۴5 دالر برس��د. همچنين نرخ برابري 
هر دالر امريكا معادل 1.3297 دالر كانادا اعالم ش��د. در 
برابر همتاي س��نگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3896 دالر 

سنگاپور مبادله شد.
بارت واكاباياش��ي، مدير شعبه توكيو موسسه »استيت 
استريت« گفت: يكي از موضوعات محسوس فعلي حركت 
به سمت دارايي هاي امن است. معامله گران در حال فروش 
بخشي از ارزها خريداري شده قبلي هستند و اكنون زمان 

سختي براي ارزهايي نظير يوآن است.
در حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري سرانجام 
دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر س��ر آتش بس 
رسيدند و نخست وزير چين با سفر به واشنگتن به همراه 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا فاز نخست توافق را 

امضا كرد. چين از كاهش تعرفه واردات 85 ميليارد دالري 
از محصوالت امريكايي به اين كشور به عنوان بخشي از 

تعهدات فاز نخست توافق خبر داده است.
انتظار مي رود به تدريج روند بازگشايي شعبات شركت هاي 
بزرگ خارجي در چين آغاز شود. بسياري از شركت هاي 
بزرگ نظير اپل، مك دونالد، هيونداي، هوندا، زيمنس و 
اشكودا، فعاليت هاي خود را در تمام يا قسمت هايي از چين 
به منظور مقابله با وي��روس كرونا به طور موقت به حالت 

تعليق درآورده اند.
كريس لونگ، كارش��ناس بازار در موسسه »دي بي اس 
اكونوميست« گفت: شوك اقتصادي ويروس كرونا روي 
اقتصاد جهاني احتماال دو تا سه برابر بزرگ تر از پيامدهاي 
ويروس سارس در س��ال 2003 خواهد بود و اين مساله 
مي تواند روند رش��د پايدار اقتصاد اين كشور را با اخالل 
مواجه كند. در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين 
هر دالر با 0.0۴ درصد افزايش به 109.7936 ين رسيد. 
در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.۴929 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.982 

يوآن چين اعالم شد

   بيت كوين در سكوي پرتاب
در خبري ديگر، ارزش بيت كوين روند صعودي پيدا كرده 
و به افزايش هاي كوتاه مدت در بازارهاي نزولي و سراشيبي 

فكر نمي كند؛ ايستگاه بعدي 11 هزار دالر.
به گزارش از فوربس، در اين افزايش 2 عامل دخيل است: 
ويروس كرونا. بيت كوين يك سرمايه گذاري امن تلقي 
ش��ده و هراس جهاني از ش��يوع كرونا تقاضا را براي آن 
افزايش داده و هالوينگ. )نصف ش��دن پاداش استخراج 
بيت كوين( اين رقم احتم��اال دوازدهم ماه مه از 12.5 به 
6.25 به ازاي هر بيت كوين كاهش خواهد يافت. آنچه در 
پس اين موضوع نهفته اين است كه ارزش بيت كوين در 
مقايس��ه با زمان حال 2 برابر خواهد شد. البته شايد اين 
اتفاق رخ دهد و شايد هم نه اما حتي اگر 2 برابر هم نشود از 
بهاي كنوني ارزان تر نمي شود و در صورت تداوم افزايش 
تقاضا، به مرور منجر به افزايش ارزش آن خواهد شد. تصور 
عدم وقوع خيز بلند در آينده سخت است اما اين اتفاق لزوما 
هم نبايد رخ دهد. زماني كه كرونا مهار شود مي توان انتظار 
بازگشت و عقب نشيني قيمت بيت كوين را داشت اما آينده 
جهان مملو از چنين اتفاقاتي است. شرايط به نحوي پيش 
مي رود كه بيت كوين براي گذر از 11 هزار دالر نيز هيجان 
دارد. تورم در امريكا، اروپا و بريتانيا تقريبا يكسان است: 
امري��كا 1.9 درصد - اروپا 1.93 درص��د - بريتانيا 1.9۴ 
درصد. اين موضوع به يك باره چيزهايي را براي من روشن 
كرد زيرا تغييرات بيت كوين نشان مي دهد كه نوسانات 
آن به ش��كلي نزديك با سياست پولي ارتباط دارد. البته 
اين بخشي از نتايجي است كه پس از روشدن اين چراغ 
در ذهن من پديدار شد اما نكته جالب در مورد بيت كوين 
اين است كه نرخ تورم بيت كوين پس از هالوينگ ماه مه 
1.83 درصد خواهد بود. اين ايده به خودي خود معنادار 
است يعني ارزش بيت كوين در س��بد ارزي فوق )دالر، 

يورو، پوند( بايد افزايش پيدا كند زيرا نرخ تورم آن پايين تر 
از آنهاست. اگرچه اين اعداد و ارقام اندك و نزديك به هم 
هستند اما براي شروع يك شكاف عميق نيازي نيست كه 

تورم، افزايش چندان زيادي پيدا كند.
محرك هاي زيادي موجب تورم قيمت يك دارايي مي شود 
اما بيشترين س��ود را سرمايه گذاري هايي دارند كه روي 
محصوالت محدود انجام ش��وند. اس��تخراج بيت كوين 
محدود است و ارزش آن )به واسطه تورم كمتر(، بيش از 

پيش مستعد افزايش است.

   تداوم ريزش هاي لير
ارزش لير در معامالت ارزي باز هم كاهش يافت. از سوي 
ديگر، به گزارش رويترز، پس از شكست كانال مقاومتي 
مهم شش لير به ازاي هر دالر در ابتداي معامالت اين هفته، 
دولت تركيه به منظور جلوگيري از ريزش بيشتر ارزش لير 
دست به اعمال برخي از محدوديت ها زده است، اما اين 
محدوديت ها تاكنون نتوانسته اند كمكي به پايين آوردن 

نرخ برابري دالر در مقابل لير كنند.
به گفته معامله گران پس از مدت ها روند عادي بازار ارز، 
بانك مركزي و بانك هاي دولتي از روز گذش��ته اقدام به 
مداخله سنگين در معامالت كرده و سعي دارند تا با تزريق 
ارز، جلوي ريزش بيشتر ارزش لير را بگيرند. در سال قبل 
نيز بانك هاي دولتي تركيه براي آرامش بخشيدن به بازار 
ارز اق��دام به تزريق ده ها ميليارد دالر از ذخاير ارزي خود 
كرده بودند. در معامالت اخير ارزش لير در ش��رايطي به 
كمترين سطح هشت ماه اخير خود رسيده كه ارتش تركيه 
به عمليات خود در سوريه ش��دت بخشيده است. بانك 
مركزي تركيه روز گذشته با صدور بخش نامه اي اعالم كرد 
محدوديت بيشتري بر معامالت ارزي با بنگاه هاي خارجي 
اعمال كرده است. آخرين بار چنين محدوديتي در جريان 
بحران ارزي سال 2018 كه به كاهش 36 درصدي ارزش 

لير در برابر دالر منجر شد، اعمال شده بود.
در معامالت ديروز بازار ارز اس��تانبول، ه��ر دالر به ازاي 
6.0356 لير، هر يورو به ازاي 6.5873 لير و هر پوند به ازاي 
7.8025 لير مبادله شد. پيتر ماتيش، استراتژيست ارزي 
بازارهاي نوظه��ور در »روبو بانك«  گفت: اقدامات اخير 
نش��ان دهنده تالش مقامات تركيه براي باال نگه داشتن 
مصنوعي ارزش لير هستند. در شرايطي كه رشد اقتصادي 
تركيه در مقايسه با ماه هاي ابتدايي سال 2019 به طرز 
محسوس��ي بهبود يافته اما نرخ بيكاري باال و مشكالت 
بخش صنعتي در كنار ريس��ك هاي ناش��ي از ويروس 
كرونا در مراودات تجاري و مالي با چين باعث شده است 
تا نگراني هاي تازه اي از وضعي��ت اقتصاد تركيه در بين 
معامله گران ايجاد شود. جيسون تووي، كارشناس ارشد 
مسائل اقتصادي در موسسه »كپيتال اكونوميكس« گفت: 
اين احتمال وجود كرد كه نرخ برابري هر دالر تا پايان سال 
به 7.5 لير نيز برس��د. ريسك اصلي آن است كه مقامات 
سعي كنند هر طور شده جلوي ريزش لير را بگيرند و اين 
اقدام مي تواند عواقبي دردناك و بلندمدت براي بازار ارز 

تركيه داشته باشد.

يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: بانك هاي مركزي 
كش��ورهاي توس��عه يافته كنترل كل هاي پولي را كنار 
گذاش��ته اند. كامران ندري عضو هيات علمي دانش��گاه 
امام صادق)ع( در نشس��ت پول، عامل رونق توليد يا ايجاد 
تورم، گفت: در بلندمدت رابطه رشد نقدينگي و تورم باال 
اثبات ش��ده اس��ت و عامل اصلي تورم هاي باال در اقتصاد 
كشور ما نيز رش��د فزاينده و افسارگسيخته نقدينگي در 
نظام بانكي بوده است. در عين حال در كوتاه مدت افزايش 
نقدينگي به س��رعت خ��ود را در تورم نش��ان نمي دهد و 
مي تواند جهش هايي دفعي را در افزايش توليد و اشتغال 
ايجاد كند. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در كوتاه مدت 
رابطه رشد نقدينگي و تورم برقرار نيست ولي اين رابطه در 
بلندمدت برقرار است، گفت: در كوتاه مدت اين رابطه به دليل 
چسبندگي قيمت ها و دستمزدها برقرار نيست و اين مساله 
موجب مي شود كه رشد نقدينگي در كوتاه مدت اثر مثبت 
بر توليد داشته باشد. عامل دومي كه تأثير كوتاه مدت رشد 
نقدينگي بر توليد را توضيح مي دهد، چسبندگي انتظارات 

است و در واقع تا زماني كه انتظارات خودشان را با شرايط 
جديد وفق نداده است، رش��د نقدينگي مي تواند بر رشد 
اقتصادي اثرگذار باشد. ندري ادامه داد: در رابطه با اقتصاد 
ايران نيز همين رابطه كه در ديگر كشورها برقرار است، در 
مورد ايران نيز صادق است. در ايران هم رشد نقدينگي نسبتا 
باالست و تورم باال هم قابل مشاهده است. در واقع مي توان 
تورم باال را به رشد نقدينگي باال نس��بت داد. با وجود اين 
به دليل شوك هاي طرف عرضه، ميزان تورم به مراتب بيشتر 
از مقدار افزايش نقدينگي بوده است. شوك هايي همچون 
اصالح قيمت انرژي، هدفمندي يارانه ها، تحريم ها و ديگر 
موارد مشابه از اين دس��ت شوك هاي طرف عرضه است. 
وي افزود: اما اگر رشد نقدينگي باال در اقتصاد ايران نبود، 
شوك هاي طرح عرضه هم مي توانست اثر موقتي داشته 
باشد و تنها براي مدتي اقتصاد را تحت تأثير قرار دهد. اما به 
دليل رشد باالي نقدينگي كه كماكان ادامه دارد، نمي توان 
تصور كرد كه در بلندمدت تورم كنترل شود. وي ادامه داد: 
نكته مهم ديگر اينكه از اوايل دهه 90 ميالدي، هرچه تمركز 

كشورهاي توسعه يافته بر مهار تورم بيشتر شده، كل هاي 
پولي اهميت خود را در سياس��ت گذاري پولي از دس��ت 
داده اند. درحال حاضر بانك هاي مركزي اهميت كمتري 
براي تعيين كل هاي پولي مي دهند و نرخ بهره برايش��ان 
مهم شده است. به همين دليل نقدينگي به صورت درونزا 
در اقتصادها تعيين مي ش��ود. وي افزود: اما در عين حال 
رشد نقدينگي هم در كشورهاي توسعه يافته كه موفق به 
مهار تورم شده اند، پايين است و همچنان افزايش نقدينگي 
تحت كنترل بانك مركزي قرار دارد. ندري ادامه داد: در نظر 
گرفتن تجربه كشورها و مباحث نظري علم اقتصاد نشان 
مي دهد براي افزايش توليد و رش��د اقتصادي نمي ش��ود 
چندان از اهرم هاي پولي استفاده كرد؛ چراكه رشد اقتصادي 
به متغيرهايي وابسته است كه برخالف پول، بر بخش واقعي 
اقتصاد تأثير مي گذارند. وي نهاده��ا و قوانين داخلي را از 
جمله عوامل واقعي اثرگذار بر رشد بلندمدت توليد دانست 
و ادامه داد: رشد باالي نقدينگي در بلندمدت به طور قطع 
به تورم باال منجر مي شود و در كوتاه مدت هم بسته به اينكه 

چسبندگي قيمت ها چقدر باشد، مي تواند بر توليد اثرگذار 
باشد. وي در بيان اهميت نقش آفريني پول و نظام بانكي در 
توسعه كشورها گفت: به نظر من پول نقش تاريخي خود را در 
توسعه كشورها ايفا كرده و اين مساله مشخص است. اقتصاد 
بدون پول اصال قابل تصور نيست و دستيابي به اين درجه از 
توسعه در كشورها، بدون استفاده از پول امكان پذير نبود. 
وي افزود: اما نكته اساسي در اين زمينه اين است كه پول 
چگونه توسط بانك مركزي يا بانك ها خلق شود و چگونه به 
عوامل اقتصادي تخصيص پيدا كند. در اين زمينه نمي توان 
به سادگي گفت شيوه خلق پول بانك ها كارآمدتر از خلق 
پول بانك مركزي است؛ چراكه كشورهاي دنيا درعمل نه 
خلق پول كامل از س��وي بانك مركزي را پذيرفته اند و نه 
خلق پول كامل از سوي بانك ها را در دستوركار قرار داده اند. 
به عقيده من بهتر است به اين سوال پاسخ بدهيم كه پول 
چگونه به سمت بخش توليد هدايت شود. چراكه در غير 
اين صورت مي تواند اثر معكوس بر اقتصاد داشته باشد. ندري 
با تأكيد بر لزوم هدايت اعتبار و نقدينگي نظام بانكي به سمت 

فعاليت هاي توليدي گفت: به عقيده من در شرايط كنوني 
اقتصاد كشور كه تورم و رشد نقدينگي باالست، نمي توان 
از ابزار خلق پول براي ايجاد توسعه استفاده كرد؛ اما مساله 
هدايت اعتبار يكي از مهم ترين نيازهاي اقتصاد كشورماست. 
اگر نقدينگي موجود نظام بانكي به سمت فعاليت هاي مولد 
هدايت شود مي تواند به افزايش رشد اقتصادي منجر شود. 
وي افزود: اين روند اقداماتي است كه در كشورهاي متعددي 
همچون كره جنوبي و ژاپن در بازه هاي زماني قبل از دهه 80 
مورد استفاده قرار گرفته است. عالوه بر اين در سال هاي اخير 
و بعد از بحران مالي سال 2007 نيز به نوعي سياست هاي 
هدايت اعتبار بار ديگر مورد استفاده كشورهايي همچون 
امريكا قرار گرفته است. اين استاد اقتصاد در پايان گفت: 
اما در زمينه هدايت اعتبار و نقدينگي نظام بانكي به سمت 
توليد از طريق نقش آفريني مستقيم دولت يا بانك مركزي، 
چالش ه��اي زيادي وج��ود دارد؛ از جمل��ه اينكه چطور 
فعاليت هاي مولد و سودده را تشخيص دهيم؛ يا اينكه با چه 

روش هايي از انحراف در تخصيص منابع جلوگيري كنيم.
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بانك ها مجاز به تملك 
واحدهاي صنعتي نيستند

معاون اقتصادي وزير كشور گفت: از 163 واحد 
توليدي در تملك بانك ه��ا در البرز بالغ بر 8۴ 
واحد احيا شده است و اكنون از 79 مورد واحد 
صنعتي باق��ي مانده در تملك بانك ها 66 مورد 
در اش��تهارد و 11 مورد در نظرآباد است. وي با 
بيان اينكه شبكه بانكي مجاز به تملك واحدهاي 
صنعتي نيستند و اگر اين كار را انجام مي دهند 
حق تعطيلي واحد صنعتي را ندارند، گفت: 87 
هزار طرح نيمه تمام عمراني در كشور وجود دارد 
كه 81 هزار مورد آن اس��تاني است. همچنين 
دبير س��تاد ملي تس��هيل و رفع موان��ع توليد 
كش��ور گفت: 2هزار و ۴٠٠ واحد اقتصادي در 
ايران توسط بانك ها تملك شده اند كه ضروري 
اس��ت تكليف اين واحدها مشخص شود. ميثم 
زالي، افزود: بانك ها در همه اس��تان هاي كشور 
مكلف ش��ده اند ت��ا واحدهاي اقتص��ادي را كه 
تملك كرده اند، تعيين تكليف كرده و از تملك 
واحدهاي جديد نيز ممانعت به عمل آورند.  دبير 
ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد كشور ادامه 
داد: ش��عبات مركزي بانك ها مكلف شده اند تا 
تفويض اختيارات به واحدهاي استاني صورت 
گيرد و مشكالت آنها در استان ها برطرف شود 
و اگر اين تفويض اختيارات انجام نشود، بانك ها 
بايد نسبت به اجرايي كردن مصوبات كارگروه 

رفع موانع توليد استاني اقدام كنند. 

مسووليت ما هدايت منابع
 به سمت طرح هاي زيربنايي

مديرعامل بانك صادرات اي��ران گفت: حضور 
عظي��م م��ردم در راهپيماي��ي روز 22 بهمن، 
مس��ووليت نظام بانكي را ب��راي ارايه خدمات 
بهتر و گره گش��ايي از كار مردم و اقتصاد كشور 
به ويژه در شرايط سخت تحريم هاي ظالمانه و 
محدوديت هاي بين المللي سخت تر مي كند و 
در اين زمينه بانك صادرات ايران در راس��تاي 
رونق و توس��عه اقتصادي كش��ور تالش دارد تا 
منابع مالي را به س��مت طرح ه��اي زيربنايي و 
تقويت زيرس��اخت ها هدايت كن��د. حجت اله 
صيدي اف��زود: بانك صادرات اي��ران به عنوان 
يك بانك مردم��ي، با تامين مال��ي طرح هاي 
كوچك و بزرگ، عالوه بر تامين مالي در راستاي 
رونق اقتصادي و توسعه كش��ور، تالش دارد تا 
منابع خود را به س��مت طرح ه��اي زير بنايي و 
زيرساخت ها هدايت كند. وي با اشاره به حضور 
گس��ترده مردم در راهپيمايي سالروز پيروزي 
انقالب اس��المي، خاطرنش��ان كرد: خوشحال 
هس��تيم كه در چني��ن روزي حض��ور مردم را 
همچنان قدرتمند در صحنه مشاهده مي كنيم 
و وفاداري آنها به انقالب، نظام و شعار »استقالل، 
آزادي و جمهوري اس��المي« را شاهد هستيم. 
مديرعامل بانك صادرات ايران تاكيد كرد: بانك 
صادرات ايران با اراده قوي براي گره گش��ايي از 
مشكالت اقتصادي كش��ور و مردم كمر همت 

بسته و در كنار مردم و توليد ايستاده است.

عدم تمايل بانك جهاني
به اعطاي وام جديد به چين

رييس بانك جهاني گفت اي��ن بانك برنامه اي 
براي اعط��اي وام به چين به منظ��ور مقابله با 
كرونا ندارد. به گزارش رويترز، در ش��رايطي كه 
ش��مار قربانيان ويروس كرونا از 1000 نفر نيز 
عبور كرده و س��ازمان بهداش��ت جهاني نيز در 
س��طح جهان اعالم وضعيت اضط��راري كرده 
است، رييس بانك جهاني از آمادگي اين بانك 
براي همكاري با چين خبر داد اما افزود كه اين 
بانك تمايلي براي اعط��اي وام و كمك مالي به 
چين ندارد. ديويد مالپاس با بيان اينكه اميدوار 
اس��ت چيني ها به راهي س��ريع براي مقابله با 
ويروس كرونا برس��ند افزود  ك��ه بانك جهاني 
آماده كمك هاي فني بهداشتي به چين است. 
از ۴70 ميلي��ارد دالري كه بانك جهاني اكنون 
به كش��ورهاي مختلف وام داده اس��ت، چين با 
س��هم 1۴.8 ميليارد دالري يكي از بزرگ ترين 
وام گيرندگان از اين بانك محسوب مي شود. اين 
كش��ور همچنين پس از امريكا و ژاپن سومين 
سهامدار بزرگ جهاني محس��وب مي شود. به 
گفته مالپاس، چيني ها داراي ذخاير ارزي بسيار 
بزرگي هستند بنابراين نيازي به دريافت كمك 
از بانك جهاني ندارند. طبق اعالم بانك مركزي 
چين تا پايان ماه ژانويه اين كشور 3.15 تريليون 
دالر ذخاير طال و ارز داش��ته است. طبق اعالم 
منابع آگاه به رويترز، بيش از 300 شركت بزرگ 
در چين از منابع مختلف درخواس��ت وام براي 
مديريت شرايط فعلي كرده اند كه ارزش آنها در 
مجموع به بيش از هشت ميليارد دالر مي رسد. 
بانك مركزي چين در روزهاي گذشته اقدام به 
تزريق نقدينگي سنگيني به بازارها كرده است اما 
انتظار مي رود رشد اقتصادي چين دست كم در 
سه ماهه نخست سال تحت تاثير ويروس كرونا 
به حدود پنج درصد كاه��ش پيدا كند. رييس 
بانك جهاني در بخش ديگري از سخنانش گفت 
كه ش��يوع ويروس جديد قطع��ا باعث كاهش 
محسوس رش��د اقتصادي چين خواهد شد اما 
ميزان اين كاهش كامال بس��تگي ب��ه اقدامات 
بعدي مقامات اين كشور خواهد داشت. از زمان 
روي كار آم��دن مالپاس، بان��ك جهاني موضع 
س��ختگيرانه تري در اعطاي وام به چين اتخاذ 
كرده است. در سال 2020 اين بانك تاكنون تنها 
با اعط��اي 150 ميليون دالر وام جديد به چين 
موافقت كرده كه آن هم قرار است صرف تامين 
مالي ي��ك پروژه محروميت زدايي در حاش��يه 

رودخانه يانگ تسه شود.
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گروه بورس|
بازار سرمايه از ابتداي سال جاري، روند رو به رشدي 
را تجربه كرده است، به طوري كه در مقايسه بازدهي 
مي��ان بازاره��اي موازي ب��ا بورس ته��ران،  متوجه 
مي ش��ويم كه تا 14 بهمن ماه سال جاري، شاخص 
كل ب��ورس 146 درص��د بازدهي داش��ته در حالي 
كه س��رمايه گذاري در بازار سكه طال، تنها 8 درصد 
بازدهي را براي سرمايه گذاران به همراه آورده است. 
در ب��ازار ارز نيز وضعيت از اين بهتر نيس��ت و تنها 6 
درصد بازدهي از ابتداي سال تا 14 بهمن ايجاد شده 
اس��ت. البته بازار مس��كن و همچنين بانك و اوراق 
درآمد ثابت وضعيت بهتري داشتند، به اين ترتيب كه 
هر يك 25 و 18 درصد بازدهي را تا نيمه ماه يازدهم 

امسال ايجاد كردند. 
اما آنچه واضح است و كارشناس��ان نيز به آن اذعان 
مي كنن��د، دليل اصلي رش��د بورس، پ��س از ايجاد 
ش��وك هاي ش��ديد تورمي، ورود نقدينگي از تمام 
بازارها به س��مت بازار س��رمايه اس��ت.  مشاهدات 
ميداني حاكي از ان است كه بسياري از كارگزاري ها 
با صف هاي عظيم داوطلبان براي اخذ كد سهامداري 
مواجه هس��تند كه در برخي از روزها مانند روزهاي 
منتهي به عرضه اوليه يا پذيره نويسي، اين صف ها از 
5 صبح در جلوي كارگزاري ها ايجاد مي شود. حجم 
هيجاني كه اخيرا از سوي آحاد جامعه براي ورود به 
بورس ديده مي شود، ش��ايد در وهله اول خوشايند 
به نظر برسد و با گزاره هايي ش��بيه به نقش آفريني 
سرمايه گذاران خرد در اقتصاد مولد، توصيف شود، 
اما واقعيت آن است كه هم اكنون بسياري از اساتيد 
مالي كش��ور،  به اين جمع بندي رسيده اند كه براي 
پيش بين��ي حركت نقدينگي در بازار و تداوم رش��د 
ش��اخص، تئوري هاي مالي فعلي پاس��خگو نيست 
و اگر حباب ورود به بورس بترك��د، امكان دارد آثار 
و تبع��ات اجتماعي و اقتص��ادي غيرقابل جبراني را 
ايجاد كند. به همين دليل، به كرات توصيه مي شود 

كه ورود به بازار سرمايه، چنانچه با دانش مالي كافي 
همراه نيست،  از طرق س��رمايه گذاري غيرمستقيم 
همچون صندوق هاي س��رمايه گذاري مش��ترك يا 
سبدگرداني ها صورت بگيرد. در غير اين صورت، اتكا 
به موارد تحليلي مهمي همچون مقوله ارزشيابي، بايد 
مورد توجه سرمايه گذاران بورسي قرار بگيرد. زيرا در 
شرايط انفجار هيجان در بازار، بسياري از سهام باالتر 
از ارزش واقعي خود معامله مي ش��وند كه بهتراست 
از آنها حذر ش��ود يا موقعيت خروج از اين س��هم ها، 

مورد توجه باشد.

  چالش قيمت گذاري با روش هاي جديد 
پيش از بروز آنچه اكنون در بازار توسط سرمايه گذاران 
خرد مش��اهده مي ش��ود، فعاالن بازار زمانيكه قصد 
معامل��ه خرد س��هام ش��ركتي را در بازار داش��تند، 
مي گفتند ش��ركت مثاًل 1۰۰ تومان سود مي سازد، 
قيمت )ارزش( س��هام ش��ركت با ضريب قيمتي ۷ 
مرتبه مي ش��ود ۷۰۰ تومان )فارغ از بررسي صحت 

اين رويه در بازار( . 
طي دو س��ال گذشته و پس از تصويب قانون تجديد 
ارزيابي، رويه قيمت گذاري سهام توسط فعاالن بازار 
تحولي اساسي داشت. پيش از اين، گفته مي شد كه 
ارزش جايگزيني يك ش��ركت مثاًل 1۰۰۰ ميليارد 
تومان اس��ت، اين ش��ركت بايد مثاًل 6۰ درصد آن 
معامله ش��ود، پس قيمت )ارزش( آن مي شود 6۰۰ 
ميلي��ارد توم��ان و معامالت در فضايي ب��ا آرامش و 
هيجان منطقي ص��ورت مي گرفت. )البت��ه بايد به 
اي��ن نكته توجه داش��ت كه اتكاي ص��رف به ارزش 
جايگزيني، مباي علمي متقن ندارد(. حال مشاهده 
مي ش��ود كه رويه قيمت گذاري سهام به تازگي وارد 
مرحله جديدي ش��ده و اكنون گفته مي شود ارزش 
بازار سهام شركت الف مثال 5۰۰ ميليارد تومان است، 
 بنابراين ارزش بازار سهام ش��ركت ب نبايد حداقل 
نصف شركت الف باشد. بدون توجه به اينكه آيا اين 

دو شركت اصال همبستگي عملكردي با يكديگر دارند 
يا خير. طبعا اي��ن موضوع با عقل جور درنمي آيد اما 
در بازار،  با ات��كا به همين گزاره هاي غلط، نعامالت و 

افزايش قيمت هاي بسياري صورت مي گيرد. 
البت��ه ارزش گذاري ب��ا رويكرد مبتني بر مقايس��ه 
شركت هاي مشابه، يكي از رويكردهاي علمي در علوم 
مالي به شمار مي رود. اما اين رويكرد ارزش شركت را 
از طريق مقايسه نسبت هاي ارزشي و قيمتي شركت 
با ساير شركت هاي مشابه در صنعت تخمين مي زند. 

روش ارزش گذاري با اين رويكرد به اين شكل است 
كه نسبت هاي ارزشي و قيمتي، نسبت هاي بدهي، 
 نسبت هاي اهرمي، نسبت هاي مالياتي و... را در چند 
دوره متوالي براي ش��ركت هاي مشابه در صنعت به 
دست مي آورد. دليل استفاده از چندين دوره مالي به 
جاي دوره آخر كاهش ميزان تاثيرگذاري نوسانات 
غيرطبيعي متغيرهاي موثر بر ارزش و قيمت سهام 
شركت هاي موجود در صنعت است. پس از محاسبه 
ميانگين هر كدام از نسبت ها و تعميم آن به شركت 

مورد ارزش گذاري، با اس��تفاده از صورت هاي مالي 
ش��ركت، ارزش برآوردي آن به دست مي آيد. نمونه 
بارز آن را بازار را مي توان همبس��تگي قيمت سهام 
خودروسازان دانست كه در زمان هاي خاصي مانند 
اجراي پروژه هاي هم هويت مانند توليد ال 9۰ توسط 

پارس خودرو،  ايران خودرو و سايپا مشاهده كرد. 
در غير اين صورت، رويكرد درس��ت اين است كه با 
استفاده از روش هاي تحليلي، اقدام به خريد و فروش 

سهام يك شركت، شود. 

مديرعامل بورس انرژي ايران گفت: براي اتصال به شبكه 
برق، اوراقي تحت عنوان اوراق »گواهي ظرفيت« با هدف 
تامين مالي ساخت نيروگاه تعريف شده است كه به نظر 
مي رسد معامالت اين اوراق تا پايان بهمن ماه آغاز شود. به 
گزارش ايرنا، سيدعلي حسيني به اقدامات بورس انرژي 
در سال 98 اشاره كرد و اظهار داشت: عرضه فرآورده هاي 
اصلي نفت از جمله اقدامات مهمي بود كه سال گذشته 

وعده آن را داده بوديم و اكنون آن را به انجام رسانديم.
وي ادامه داد: فرآورده هاي نفتي اصلي توليد پااليشگاه ها 
شامل بنزين، گاز مايع، نفت كوره، نفت سفيد و نفت گاز، 

امسال در بورس انرژي مورد معامله قرار گرفتند.
حسيني با بيان اينكه حجم زيادي از فرآورده هاي اصلي 
نفت از قابليت صادرات برخوردارن��د، گفت: با توجه به 

راه اندازي فاز 4 س��تاره خليج فارس در س��ال جاري و 
همچنين سهميه بندي بنزين به مازاد قابل صادرات بنزين 
دست پيدا كرديم كه عرضه آنها از طريق بورس انرژي در 
سطح بين الملل آغاز شد. مديرعامل بورس انرژي با بيان 
اينكه بازار فرآورده هاي اصلي نفتي به عنوان بازار خوب 
و پررونقي در بورس انرژي محس��وب مي شود، گفت: با 
توجه به اقدامات صورت گرفته از سوي بورس انرژي در 
س��ال جاري عالوه بر رفع انتظارات وزارت نفت، زمينه 
استقبال تجار و خريداران بزرگ از ميزان و نحوه عرضه 
در بورس انرژي فراهم شد كه اميدواريم اين سياست به 
صورت مستمر و منظم ادامه يابد. وي افزود: اقدام ديگر 
انجام شده از س��وي بورس انرژي در حوزه انتشار اوراق 
بهادار بود كه به تامين مالي شركت هاي فعال در صنعت 

انرژي مانند نيروگاه ها و شركت هايي كه در توليد نفت و 
فرآورده هاي نفتي فعاليت دارند، كمك مي كند. حسيني 
اظهار داشت: امسال نزديك به هفت هزار ميليارد تومان 
عرضه اوليه اوراق داشتيم كه پيش بيني مي شود با توجه 
به اينكه اين اوراق جاي خ��ود را در بين بازيگران بزرگ 
تامين مالي پيدا كرده اس��ت در سال آينده توسعه پيدا 
كند. مديرعامل بورس انرژي با بيان اينكه بخش ديگر 
اقدام انجام ش��ده در بورس انرژي در خصوص معامالت 
برق و راه اندازي بازارهاي جديد است، افزود: يكي از اين 
بازارها، بازار اوراق ظرفيت برق است، مصرف كننده برق 
بايد در زمان اتصال به شبكه برق و همچنين بعد از اتصال 
به تناسب انرژي الكتريسيته اي كه مصرف مي كند هزينه 
برق يا انرژي را پرداخت كند. وي با تاكيد بر اينكه براي 

اتصال به شبكه برق، اوراقي تحت عنوان اوراق ظرفيت 
تعريف ش��د، گفت: اين اوراق تمام فرآيندهاي مستلزم 
براي اخذ مجوز را طي كرد و مصوبه آن از س��وي كميته 
فقهي سازمان بورس و شوراي عالي بورس كه مقررات 
اجرايي آن در هيات مديره سازمان بورس و وزارت نيرو 
انجام مي شود، اخذ شده است، بنابراين فعاليت اين اوراق 

تا پايان بهمن ماه آغاز خواهد شد.
حسيني خاطرنشان كرد: مصرف كنندگان خصوصي و 
دولتي كه مي خواهند به شبكه برق سراسري بپيوندند 
بايد در ابتدا گواهي ظرفيت را در بورس خريداري و بعد 

فرآيند اتصال را طي كنند.
مديرعامل بورس انرژي برنامه هاي بورس انرژي در سال 
99 را تعميق و توسعه فعاليت هاي موجود در بورس اعالم 

كرد و گفت: براي سال آينده درصدد بازاريابي براي تنوع 
در مقادير فروش، تس��هيل لجستيك و شرايط تحريم 
خواهيم بود كه منجر به تنوع و افزايش خريداران موجود 
در بورس انرژي خواهد ش��د. وي با بيان اينكه در حوزه 
تامين مالي سعي در افزايش سهم تامين مالي در بخش 
انرژي داريم، افزود: هر چند كه امسال به لحاظ تامين مالي 
س��ال خوبي را پشت سر گذاشتيم اما در تالش هستيم 
ميزان موجود براي س��ال آينده افزايش يابد. حسيني 
اظهار داشت: با توجه به اينكه در حوزه برق در سال جاري 
زيرساخت معامالت گواهي ظرفيت آماده شده، اكنون 
در بازار مصرف كنندگان بزرگ سعي در افزايش كدهاي 
معامالتي داريم كه در اين زمينه هماهنگي خوبي با وزارت 

نيرو انجام شده است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: فروش سهام 2۰ هزار ميليارد 
تومان از اموال دولت در قالب صندوق هاي قابل معامله در بورس نوعي 
مردمي سازي اموال دولتي است. به گزارش تسنيم، شاپور محمدي در 
مورد فروش اموال دولتي در قالب صندوق هاي قابل معامله در بورس 
گفت، اين مساله شايد بيشتر مردمي سازي باشد چرا كه اين نوع از سهام 
به بخش يا شخص خاصي فروخته نمي شود وعموم مردم و هركس 

با كد ملي خود مي تواند سهام مشخصي را با تخفيف خريداري كند.
رييس س��ازمان بورس گفت: اين كار دو مزيت دارد، اول همه مردم 
مي توانند در اين روند شركت كنند و در نتيجه يك نوع مردمي سازي 
صورت مي گيرد. دوم فروش سهام با تخفيف است كه باعث مي شود 

اگر بازار دچار نوسان شود مردم ضرر نكنند.
به گفته محمدي، اين دو مساله باعث مي شود فروش سهام اموال دولت 
در قالب صندوق هاي قابل معامله در بورس )ETF( سياست مناسبي 

باش��د. معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد، البته اين بدين معنا نيست كه 
دولت نمي تواند اين اموال را به شيوه قبلي به فروش برساند اما اين يك 
سياست مكملي است در كنار ديگر سياست هاي دولت كه مي تواند 

مورد استفاده قرار بگيرد.
اخيرا وزير اقتصاد در نشست بررس��ي راهكارهاي مولد سازي اموال 
دولتي اعالم كرده بود پيشنهاد مولد سازي 5۰ هزار ميليارد توماني 
ذكر شده در اليحه بودجه سال 1۳99 از طريق بورس اوراق بهادار يا با 
قيمت گذاري كارشناسان رسمي دادگستري و در نهايت افراز امالك 
صورت خواهد گرفت. فروش اموال م��ازاد دولت يكي از اهداف اصل 
44 است كه طي سال هاي اخير با خصوصي سازي هايي كه از طريق 
سازمان خصوصي س��ازي انجام مي شد گاه به نااهل نيز منتقل شده 
است كه ساز و كارهاي بورسي فروش اموال مازاد دولت مي تواند از اين 

آسيب جلوگيري كند.

دبيركل كانون كارگزاران بورس ضمن رد شايعه مخالفت كميته فقهي 
سازمان بورس با قراردادهاي خريد اعتباري گفت: پيش فرض هاي عقد 
شرعي خريد اعتباري عوض خواهد شد. روح اهلل ميرصانعي در گفت وگو 
با ايس��نا در خصوص تغييرات احتمالي معامالت خريد اعتباري در 
كارگزاران گفت: روش و عقد شرعي كه كميته فقهي پيشنهاد كرده 
بود براي اعتبارات مرابحه بود. اما بايد توجه داشت كه عقد مرابحه، دو 
رويداد است. يعني كارگزار ابتدا بايد براي خودش بخرد بعد به مشتري 
بفروشد كه البته اين اتفاق، تبعات مالياتي دارد كه دو ماليات نيم درصد 
را به معامله تحميل مي كند. وي افزود: بنابراين به دليل حل اين مشكل 
و همچنين جاي دادن قرارداد خريد اعتباري مشتريان كارگزاري ها 
در ذيل عقود اسالمي، ظرف چند ماه با كميته فقهي سازمان بورس، 
مذاكرات زيادي داش��تيم كه بتوان عقد شرعي ديگري معرفي كرد 

كه تبعات مالياتي و مقرراتي نداشته باشد و در قالب مشاركت باشد.

ميرصانعي با بيان اينكه جزييات آن بعدا اعالم مي شود، افزود: احتماال 
در قراردادها و دستورالعمل اعتباري اصالحاتي صورت بگيرد كه در 
قالب عقد مش��اركت شود. اين موضوع تغييري در سطح اعتباردهي 
كارگزاري ها ايجاد نمي كند. روش مرس��وم و موجود سر جاي خود 
است فقط پيش فرض هاي عقد شرعي عوض مي شود. بر اساس اين 
گزارش، خريد اعتباري، به نوعي از قراردادهاي خريد س��هام اطالق 
مي ش��ود كه كارگزاري ها با اخذ اعتبار بانكي، مي توانند به مشتريان 
خود، اعتبار خريد س��هام را اعطاء كنند. طبق مقررات وضع شده از 
سوي سازمان بورس، حد اعتباري مجاز مشتريان كارگزاري ها، 5۰ 
درصد از س��رمايه اصلي است كه گاهي اوقات با تغيير شرايط بازار به 
6۰ درصد نيز مي رسد. در ماه هاي اخير، شايعاتي در خصوص احتمال 
مخالفت كميته فقهي سازمان بورس با قراردادهاي خريد اعتباري به 
گوش مي رسيد كه البته اين شايعات دبيركل كانون كارگزاران رد شد.

ش��اخص كل در بازار بورس در روز دوشنبه ۷ هزار و 466 واحد ريزش 
داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم 44۷ هزار و 151 واحد رسيد.

براساس معامالت دوشنبه بيش از 6 ميليارد و 8۳ ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 4۳ هزار و 26۰ ميليارد ريال داد و ستد شد.

همچنين شاخص كل )هم وزن( با دو هزار و 145 واحد كاهش به 145 
هزار و ۳26 واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و 4۳۰ واحد 
افت به 96 هزار و 92۳ واحد رسيدند. شاخص آزاد شناور نيز با هشت 
هزار و 511 واحد كاهش به رقم 541 هزار و 1۳6 واحد رسيد، شاخص 
بازار اول پنج هزار و 4۷2 واحد و شاخص بازار دوم 14 هزار و 98۳ واحد 
كاهش داشتند. عالوه براين در بين تمامي نمادها، نماد فوالد خراسان 
)فخاس( با 25۷ واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( 
با 219 واحد، خدمات انفورماتيك )رانفور( با 1۷9 واحد، بورس اوراق 
بهادار تهران )بورس( با 12۰ واحد، پتروشيمي شازند )شاراك( با 115 
واحد و بورس كاالي ايران )كاال( با 98 واحد بيش��ترين تأثير مثبت را 
بر شاخص كل داش��تند. در مقابل نماد مخابرات ايران )اخابر( با 529 
واحد، پااليش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 4۳8 واحد، پااليش نفت 
اصفهان )شپنا( با 4۰8 واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( 
با ۳9۰ واحد، پااليش نفت تهران )شتران( با ۳5۷ واحد، پااليش نفت 
تهران )شتران( با ۳۷5 واحد، نفت و گاز پتروشيمي تامين )تاپيكو( با 
۳16 واحد و بانك ملت )وبملت( با 28۰ واحد بيشترين تاثير منفي را بر 

معامالت بورس داشتند. برپايه اين گزارش، در بين نمادها، نماد بانك 
ملت، سايپا، بانك صادرات ايران، پااليش نفت اصفهان، ملي مس صنايع 
ايران، فوالد مباركه اصفهان و پاالي��ش نفت تهران در گروه نمادهاي 
پربيننده قرار داشتند. گروه خودرو در معامالت روز دوشنبه صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد و ۳1۷ ميليون 
برگه سهم به ارزش بيش از هفت هزار و 69 ميليارد ريال داد و ستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز بيش از 98 واحد كاهش داشت و بر روي كانال 

پنج هزار 66۰ واحد ثابت ماند.
همچنين در اين بازار س��ه ميليارد و 514 هزار برگه س��هم به ارزش 
بيش از 2۷ هزار و 86 ميليارد ريال داد و ستد شد. روز دوشنبه در بين 
تمامي نمادها، نماد بيمه پاسارگاد )بپاس(، شركت آهن و فوالد ارفع 
)ارفع(، اعتباري ملل )وملل(، كشتيراني درياي خزر )حخزر(، پخش 
البرز )پخ��ش(، ذوب روي اصفهان )فروي( بيش��ترين تأثير مثبت را 
بر ش��اخص اين بازار داشتند. همچنين نماد هلدينگ صنايع معدني 
خاورميانه )ميدكو(، س��هامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشيمي 
مارون )مارون(، توليد نيروي برق دماوند )دماوند(، پتروشيمي زاگرس 
)زاگرس( و توسعه مولد نيروگاهي جهرم )بجهرم( مانع از رشد بيشتر 

اين شاخص شدند.

نگاهيبرآمارمعامالتبورسوفرابورس
حضور فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي دارايي و شاپور محمدي، 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از آخرين دستاوردهاي حوزه 
فناوري اطالعات بازارسرمايه در محل شركت سپرده گذاري مركزي 

)مات( رونمايي شد.
به گزارش سنا، حسين فهيمي، مديرعامل شركت سپرده گذاري 
مركزي و تسويه وجوه )سمات(، ضمن معرفي آخرين دستاوردهاي 
فناورانه بازارسرمايه با محوريت نقشه راه اقتصاد هوشمند گفت: نقشه 
راه در  وزارت اقتصاد طراحي شده و بخشي از آن مربوط به حوزه بازار 
سرمايه است. هويت ديجيتال، سواد ديجيتال و امنيت و دسترسي 
ديجيتال، نكات مهمي هستند كه براي همه ذي نفعان بازارسرمايه 

در نقشه راه اقتصاد هوشمند پيش بيني شده است.
وي در خصوص ضرورت ارتقاي ارتباطات مكانيزه و هوشمندسازي 
ذي نفعان بازارس��رمايه اظهار كرد: در تحقق اين مسير درگاه هاي 
متعدد ارتباط الكترونيكي تعريف ش��ده ك��ه مهم ترين آن درگاه 
»دارا« است. اين درگاه در مدت كوتاهي توانسته نظر تعداد زيادي 
استفاده كنندگان را به خود جلب كند به طوري كه به بزرگ ترين 

درگاه با يوزرهاي فراوان تبديل شده است.
فهيمي اضافه ك��رد: پيش از اين ارايه دو ام��كان »ميز خدمت« و 
»گواهي الكترونيكي« وعده داده شده بود كه امروز امكان دريافت 
گواهي الكترونيكي به سهامداران عملي مي شود به اين معني كه 

پيش از اين هر امكان و مزيتي كه ديگر دارايي هاي فيزيكي داشتند 
را از امروز اوراق بهادار نيز خواهد داشت.

وي اف��زود: در امكان »ميز خدمت« افراد به جاي مراجعه فيزيكي 
به دفاتر مركزي س��مات، دفاتر كارگزاري و پيشخوان دولت براي 
دريافت خدمات مورد نياز مي توانند تنها با يك بار اهراز هويت در 
سامانه سجام و با مراجعه به سامانه »دارا« از امكانات موجود )مانند 

توثيق( استفاده كنند.
مديرعامل ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه، رونمايي از درگاه الكترونيكي ناشران بازارسرمايه را به عنوان 
دومين گروه از ميز خدمت س��رمايه گذاران دانست و افزود: امروز 
سرمايه گذاران با به بهره برداري از اين اپليكيشن و وبسايت مربوط 
مي توانند از خدمات درنظر گرفته شده، استفاده كنند. اين خدمات 
شامل ارايه گزارش روزانه، امكان برگزاري مجمع الكترونيك، درگاه 

توزيع سود، ارايه اطالعيه ها وغيره است.
در ادامه اين مراسم، دستاوردهاي جديد بازارسرمايه توسط وزير 
اقتصاد و رييس سازمان بورس به بهره برداري رسيد. طي اين مراسم 
فهيمي عنوان ك��رد: حدود دوميليون ورقه در س��ال در خصوص 
دارايي هاي افراد صادر مي شود كه اكنون با راه اندازي سامانه هاي 
مذكور ضمن امكان مشاهده مدارك و گواهي هاي الزم مانند گواهي 

اوراق بهادار در حفظ محيط زيست هم تالش مي شود.

آخريندستاوردهايفناورياطالعاتدربازارسرمايه

Wed. Feb12. 2020  چهارشنبه  23  بهمن 1398   17جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1596 

بي اعتنايي بورس هاي امريكا 
و چين به كرونا

با وج��ود افزايش ش��مار قربانيان وي��روس كرونا، 
شاخص ها در وال استريت و بورس هاي چين صعودي 

بودند.
به گزارش بلومبرگ، شمار قربانيان ويروس كرونا از 
هزار نفر و شمار مبتاليان از ۳۰ هزار نفر نيز عبور كرده، 
هر چند ورود جدي بانك مركزي چين به بازارهاي 
مالي اين كشور براي جلوگيري از هرج و مرج بيشتر، 
موجب دلگرمي معامله گران شده است. انتظار مي رود 
كه با توجه به تداوم تعطيلي بخش بزرگي از اقتصاد 
چين و تعليق فعاليت ش��ركت هاي خارجي در اين 
كشور، خسارت هاي اقتصادي ناشي از اين ويروس بر 

اقتصاد جهاني كماكان ادامه داشته باشد.
روز دوشنبه، پس از ثبت موارد جديد ابتال به ويروس 
كرونا در انگليس، وزارت بهداشت اين كشور با صدور 
بيانيه اي اعالم كرد كه ويروس كرونا يك تهديد كامال 
جدي براي سالمت جامعه است. كماكان حدود نيمي 
از اقتصاد چين اين هفته نيز به منظور كاستن از شدت 
شيوع بيماري ويروسي جديد تعطيل خواهند بود. 
تحليل گران گروه مشاورين دي بي اس سنگاپور در 
يادداشتي نوشتند: ايالت هوبي كه يكي از كانون هاي 
درگير با ويروس كرونا اس��ت، يك��ي از اصلي ترين 
قطب هاي تولي��دي چين به ويژه در ح��وزه فوالد، 
اتوموبيل و تجهيزات الكترونيكي محسوب مي شود 
و بس��ياري از اقتصادهاي آسيايي بين يك پنجم تا 
يك سوم كل نيازهاي وارداتي خود را از چين تامين 
مي كنند. با تداوم روند موجود شاهد اخالل جدي در 

زنجيره تامين خواهيم بود.
انتظار مي رود رشد اقتصادي نقاط مختلف به ويژه در 
شرق آسيا تحت تاثير اين ويروس در سه ماهه نخست 
امسال كاهش يابد. هنگ كنگ، چين، تايلند، مالزي 
و كره جنوبي از جمله كشورهايي هستند كه احتماال 

بيشترين آسيب را متحمل خواهند شد.
در حوزه جنگ تجاري نيز به دنبال امضاي فاز نخست 
توافق تجاري پس از 1۷ ماه اختالف گسترده، چين 
اعالم كرده اس��ت تعرفه وارداتي خود از محصوالتي 
به ارزش 85 ميليارد دالر از امريكا را كاهش مي دهد. 
چين همچنين متعهد به افزايش واردات خود از امريكا 
به ميزان 2۰۰ ميليارد دالر از امريكا ظرف سه سال 
شده است. در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها 
عملكرد بدي داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 
225« بورس توكيو ژاپن با ري��زش ۰.6 درصدي تا 
سطح 2۳ هزار و 658.98 واحدي پايين رفت. شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 1.۳8 درصد صعود 

كرد و در سطح 2۷ هزار و 616.۳8 واحد بسته شد.
در چين شاخص »ش��انگ هاي كامپوزيت« صعود 
۰.9۳ درصدي را تجربه كرد و در س��طح ۳952.46 
واحد بسته ش��د. در استراليا ش��اخص »اس اند پي 
اس اند ايكس 2۰۰« بورس س��يدني با ۰.61 درصد 
افزايش و ايستادن در س��طح ۷۰55.۳1 واحدي به 
كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.
نعيم اسالم، تحليلگر بازار در موسسه »آوا تريد« گفت: 
معامله گران در خصوص افزايش شمار قربانيان و زمان 
بازگشت كارگران به كار خود نگران هستند. اكنون 

ويروس كرونا در صدر توجهات قرار دارد.
از سوي ديگر همانطور كه انتظارش مي رفت مجلس 
سنا كه اكثريت آن در اختيار جمهوري خواهان است، 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا را از هر دو اتهام 
مطرح ش��ده از سوي كنگره تبرئه كرد. تنها سناتور 
ميت رامن��ي از حزب جمهوري خواه به اس��تيضاح 
ترامپ راي داد، كه اين مس��اله واكنش پسر دونالد 
ترامپ را برانگيخ��ت و وي خواهان اخ��راج رامني 
از حزب جمهوري خواه ش��د. از س��وي ديگر نانسي 
پلوسي، رييس كنگره امريكا در توييتي نوشت كه 
ترامپ هم چنان تهديدي براي دموكراس��ي امريكا 
به شمار مي رود. همچنين دونالد ترامپ در مجمع 
ايالتي آيوا موفق شد نماينده حزب جمهوري خواه در 
انتخابات رياست جمهوري سال آينده معرفي شود. 
حزب دموكرات برني سندرز و پت بوجيج را نامزدهاي 
برنده در انتخابات اين ايالت معرفي كرده است. ترامپ 
توانست بيش از 9۰ درصد آراي جمهوري خواهان را در 
رقابت با دو نفر ديگر به دست آورد. با اين حال با توجه 
به وزن بسيار باالي آراي ايالتي تگزاس و كاليفرنيا در 
تعيين نامزد نهايي دو حزب، نگاه ها بيشتر معطوف به 
نتايج اين دو ايالت است. ايالت نيوهمپشاير دومين 

مقصد انتخابات مقدماتي درون حزبي خواهد بود.
در وال استريت، همه شاخص ها صعودي بودند تا جايي 
كه هر سه شاخص مهم بورسي در سطح پايين تري از 

روز دوشنبه خود بسته شدند.
شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۰.6 درصد 
افزايش نس��بت به روز دوشنبه و در سطح 29هزار و 
2۷6.۷2 واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي 5۰۰« 
با ۰.۷۳ درصد افزايش تا س��طح ۳۳52.۰9 واحدي 
باال رفت و ديگر ش��اخص مهم بورسي امريكا يعني 
»نزدك كامپوزيت« با جهش 1.1۳ درصدي در سطح 

9628.۳9 واحدي بسته شد.
از طرف ديگر اكنون انگليس به نخس��تين كشوري 
تبديل مي ش��ود كه اتحاديه اروپا را ترك مي كند. با 
وجود گذشت سه س��ال از زمان راي مردم انگليس 
به خ��روج از اين اتحاديه، دو طرف احتماال يك دوره 
گذار يك ساله را در نظر خواهند گرفت. اگر چه انتظار 
نمي رود با توجه به در نظر گرفتن دوره گذار، برگزيت 
تاثير محسوس��ي روي متغيرهاي كالن اقتصادي 
كش��ورهاي اروپايي در كوتاه مدت داش��ته باشد اما 
پيامدهاي اين خروج تاريخي به تدريج در حال آشكار 
شدن است. انگليس اكنون در حال مذاكره با استراليا 
براي امضاي پيمان تجارت آزاد پسا برگزيت است و 
انتظار مي رود مذاكره با امريكا نيز براي امضاي پيماني 

بزرگ به زودي آغاز شود.
بوريس جانسون، نخست وزير انگليس اتحاديه اروپا را 
تهديد كرده است كه اگر به شرايطي مشابه روابط اين 
اتحاديه اروپا با كانادا رضايت ندهد، انگليس به شرايط 
برگزيت سخت باز خواهد گشت و تجارت دو طرف تابع 

قوانين سازمان تجارت جهاني خواهد بود.

رويداد

ديدگاه
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تشكلها6

خطر تبديل تكرار تجربه توافق ترجيحي با تركيه

كاالهاي غيرقابل واردات در ليست اوراسيا
زماني كه خبر پيوس��تن ايران به اتحاديه اوراس��يا 
منتشر شد، برخي گفتند اين منطقه بهشت صادرات 
كاالبه خصوص براي محصوالت كش��اورزي است. 
دول��ت به عنوان يك دس��تاورد مه��م از تفاهم نامه 
پيوس��تن ايران به اتحاديه اوراس��يا نام ب��رد. با اين 
وجود دقت چنداني در خص��وص جزييات صورت 
نگرفت. ليست كاالها آن طور كه بايد مورد بررسي 
قرار نگرفته ب��ود به طوري ك��ه واردات بخش قابل 
توجهي از كاالهاي ذكر شده ممنوع بود. اما در طرف 
مقابل توجه زيادي به مساله صورت گرفت و كامال بر 
اساس ضعف ها و قوت هاي اقتصاد ايران تفاهم نامه 
را كشورهاي اوراسيا تنظيم كردند. نمونه هاي زيادي 
را مي ت��وان يافت كه صادرات كاالي��ي كه در ايران 
داراي مزيت اس��ت با تعرفه هاي درص��دي يا ثابت 
روبرو است و در مقابل واردات بسياري از كاالهايي 
كه كشور تاكنون س��عي در محدوديت واردات آنها 
داشته آزاد ش��ده است. هرچند اين تفاهم نامه هاي 
تجارت ترجيحي به نوعي ايران را به سمت اقتصاد باز 
سوق مي دهد و براي ايران مفيد خواهد بود اما همان 
اش��تباه عدم كارشناسي صحيح كه در تفاهم نامه با 
تركيه ديده مي ش��د امروز بار ديگ��ر در تفاهم نامه 

الحاق به اوراسيا تكرار شده است.

  ۳۰ درص�د از كاالهاي تجاري با اوراس�يا 
جزو اولويت هاي گروه چهار است

محمدرضا فاروقي درباره رش��د تجارت با اوراسيا و 
زيرساخت هاي الزم براي آن اظهار داشت: با وجودي 
كه الحاق ايران به اتحاديه اوراسيا از آبان ماه آغاز شده 
اما همچنان برخي از زيرساخت هاي الزم از جمله در 
زمينه ترانزيت، مسائل بانكي و اسنادي آماده نيست.

وي با بي��ان اينك��ه هيچ ي��ك از اعضاي اوراس��يا 
نمي توانند موانع تعرفه اي خ��ارج از موافقت نامه را 
براي واردات يا ص��ادرات تعيين كنند، افزود: موانع 
غير تعرف��ه اي متوجه اعم��ال ممنوعيت در بحث 
مبادالت تجاري است و موانع تعرفه اي نيز مواردي 
مانند اعمال افزايش سود بازرگاني چه از طرف ايران 
چه از س��وي هريك از ديگر اعض��اي اين اتحاديه را 

در بر مي گيرد.

اين فع��ال اقتصادي تصريح كرد: همچنان ش��اهد 
هستيم كه بين 20 تا 30 درصد از فهرست 380 قلم 
كااليي كه ايران تعرفه آنها را براي كشورهاي اوراسيا 
برداشته، جزو كاالهاي اولويت چهارم هستند و در 
حال رايزني براي خروج آنها از اين فهرست هستيم.

نايب رييس كميسيون تس��هيل تجارت و مديريت 
واردات ات��اق بازرگاني توضي��ح داد: در صورتي كه 
نتوانيم اين موضوع را حل كني��م، با توجه به اينكه 
موضوع پذيرش گواهي مبدا آماده شده، در تجارت 
با اوراسيا ضربه خواهيم خورد و بايد هرچه سريع تر 
كاالهاي موجود در فهرس��ت گ��روه چهارم اصالح 

شوند.

  نياز به استراتژي مناسبي داريم
احمد صادقيان، عضو هي��ات نمايندگان اتاق ايران 
مي گويد: رقابت با رقيب در بازارهاي اوراسيا براي ما 
دشوار است؛ چراكه آنها سال هاست كه توانسته اند 
مشكالت خود را در حوزه بس��ته بندي و برندينگ 
حل كنند. البته ما ه��م در حوزه محصوالت غذايي 
تا ح��دودي وضعيت مناس��بي داري��م ولي بخش 
كش��اورزي ما آمادگي ورود ب��ه بازارهاي جهاني را 
ن��دارد.  صادقيان مي گويد: ما اين فرصت تاريخي را 
يك بار ديگر هم به دست آورده بوديم و خيلي زود هم 
آن را از دست داديم. زماني كه روابط ميان تركيه و 
روسيه به مشكل برخورده بود، برخي فكر مي كردند 
كاالي ايراني مي تواند جاي محصوالت تركيه اي را 
در بازار روس��يه بگيرد، اما درنهايت چنين نشد و ما 

آن فرصت تاريخي را خيلي راحت از دست داديم.
چرا اي��ران نتوانس��ت از آن فرصت بهره مناس��ب 
اقتص��ادي بب��رد؟ صادقيان در پاس��خ به پرس��ش 
مي گويد: كشاورزي ايران عمدتًا معيشتي و سنتي 
اس��ت، هزينه توليد آن باال و صادرات آن مشكالت 
زيادي دارد و بيش��تر محصوالت توليدشده توسط 
كش��اورزان س��نتي ص��ادر مي ش��ود. درحالي كه 
صادركنن��ده بايد بازار مقصد را به خوبي بشناس��د، 
نيازها و عاليق آن را بداند و متناسب با نياز و سليقه 

بازار محصول خود را بسته بندي و ارايه كند.
او تأكي��د مي كند: مهم ترين مش��كل م��ا در حوزه 

صادرات كاالهاي كش��اورزي كيفي��ت كاال و نحوه 
بس��ته بندي اس��ت. كش��اورزي ما خ��رده مالكي، 
معيش��تي و س��نتي اس��ت. اراضي بيش از 2 هزار 
هكت��اري نداري��م و ب��راي مديري��ت اي��ن اراضي 
قطعه قطعه شده بايد ش��ركت هاي بزرگي تشكيل 
شود تا آنها را مديريت كند، مسائل حمل ونقل را حل 
كند و كشاورزان سنتي محصول را مطابق نياز بازار 

توليد، بسته بندي و صادر كنند.
او تصريح مي كند: اما اينكه چقدر در چنين شرايطي 
بتوانيم محصوالت كش��اورزي رقابتي توليد كنيم، 
مساله اي جدي است كه من هم پاسخ مناسبي براي 

آن ندارم و جاي سوال جدي است.
عضو هي��ات نمايندگان اتاق اي��ران ادامه مي دهد: 

اگرچه من به ط��ور دقيق از محتوي��ات تفاهم نامه 
اوراس��يا اطالعي ندارم ولي كليات اي��ن تفاهم در 
بهبود شرايط بازار كشاورزي ايران است؛ به شرطي 
كه ما بتوانيم موانع و مشكالت داخلي اقتصاد ايران 
را برطرف كنيم و مهم تر از همه به مساله استاندارد، 
بس��ته بندي، برندينگ و لجس��تيك جدي تر فكر 
كنيم. به گفته صادقيان رقابت با رقيب در بازارهاي 
اوراسيا براي ما دش��وار است، رقباي ما سال هاست 
كه توانسته اند مشكالت خود را در حوزه بسته بندي 

و برندينگ حل كنند.
البته ما هم در ح��وزه محصوالت غذايي تا حدودي 
وضعيت مناس��بي داريم ولي بخش كش��اورزي ما 
آمادگ��ي ورود به بازاره��اي جهاني را ن��دارد. بايد 

اس��تراتژي مناس��بي براي ورود به اين بازار داشته 
باش��يم. او مي افزايد: م��ن زماني بازدي��دي از بازار 
روس��يه داش��تم، من خ��ودم آنجا ش��اهد بودم كه 
محصوالت كشاورزي ايران با بسته بندي نامناسب، 
با كيفيت متعدد و گاها به صورت فله اي ارسال شده 
بود، درحالي كه بايد با برندسازي محصوالت خود را 
صادر كنيم. اما ازكشاورز سنتي نبايد انتظار داشت 
بازار جهاني را بشناسد. ما نياز به شركت هايي داريم 
ك��ه بتوانند با باال بردن به��ره وري الزم و هزينه كم 
محصوالت را از كش��اورزان خري��داري كنند و آنها 
را با بس��ته بندي مناسب و با برند خاص به بازارهاي 
اوراسيا صادر كنند؛ وگرنه ما بازهم بازار اوراسيا را از 

دست خواهيم داد.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تشريح كرد

مسيرهاي رونق صادرات خدمات فني و مهندسي
محمدرضا انصاري نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
گفت: خدم��ات فني و مهندس��ي از ظرفيت باالي 
صادراتي برخوردار است، اما در سايه تحريم عميق و 
همچنين فقدان پشتيباني هاي الزم در داخل كشور 

از اين صنعت، روزگار خوبي را سپري نمي كند.
به گفته نايب رييس انجمن صادركنندگان خدمات 
فني و مهندسي، در صورت وجود مناسبات سياسي 
خوب با ساير كش��ورها مي توان تا مبلغ 35 ميليارد 
دالر در س��ال، خدمات فني و مهندس��ي را به ساير 
كش��ورها صادر كرد و بستر مناس��بي را نيز به اين 
ترتيب براي ص��ادرات س��اير كاالو خدمات فراهم 
كرد، اما آنچه ما امروز مش��اهده مي كنيم اين است 
كه در شرايط دشوار فعلي تنها امكان صادرات 6 تا 7 
ميليارد دالر وجود دارد و تحقق همين رقم صادرات 
نيز در گرو توجه ويژه دول��ت به رفع تنگناهاي اين 

بخش خواهد بود.
انصاري در ادامه با اش��اره به اينكه آثار منفي تحريم 
به كاهش رقم صادرات محدود نشد، اظهار كرد: به 
گونه اي كه متاثر از تحريم، ضمانتنامه هاي بانك هاي 
ايراني در خارج از كشور فاقد اعتبار الزم هستند، در 
نتيجه مشكالتي را براي اين صنعت ايجاد مي كند.

البته به گفت��ه او، براي رفع چال��ش ضمانتنامه ها، 
راهكارهاي��ي وجود دارد كه در اي��ن رابطه مي توان 
با س��اير كش��ورها از جمله تعدادي از كش��ورهاي 
آس��ياي ميانه، برخي از كشورهاي آفريقايي و چند 
كشور حوزه خليج فارس توافقاتي را انجام داد كه بر 
اساس آن كشورهاي مقصد صادرات خدمات فني و 
مهندسي موافقت كنند تا صندوق ضمانت صادرات 

به جاي بانك ها، ضمانتنامه صادر كند.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: خوشبختانه 

اي��ن اقدام ت��ا حدودي عملي نيز ش��ده اس��ت، اما 
همچنان در راس��تاي رفع چالش هاي اين صنعت، 
همت و همكاري كميسيون مشترك خدمات فني و 
مهندسي، بانك مركزي و وزارت خارجه الزامي است 
و تنها در اين صورت است كه تسهيل روند صادرات 

خدمات فني و مهندسي ميسر خواهد شد.
به گفت��ه انصاري مش��كل ديگري ك��ه گريبانگير 
خدمات فني و مهندسي شده، قطع شدن مشوق هاي 
صادراتي از س��ال 90 تاكنون است. در واقع از سال 
81 مشوق هاي صادراتي به خدمات فني و مهندسي 
تعلق مي گرفت كه نقش بسيار مثبتي در افزايش و 
بهبود روند صادرات خدمات فني و مهندسي داشت، 
ام��ا در اين مي��ان پرداخت مش��وق هاي صادراتي 

از س��ال 90 ملغي شد و زمينه س��از كاهش انگيزه 
صادركنندگان و مشكالتي از اين دست شد.

اي��ن در حالي اس��ت كه ب��ه گفته انص��اري، مبلغ 
مشوق هاي صادراتي اين بخش باال نيست و قابليت 
گنجان��دن در بودجه س��االنه كش��ور را در صورت 
موافقت دولت داشت، اما با نگاهي به بودجه سال 99 
مي توان جاي خالي مشوق هاي صادراتي اين بخش 
را احساس كرد. به طور كلي با توجه به شرايط فعلي 
مي توان با دادن مشوق هاي صادراتي به بخش فني 
و مهندس��ي حتي به صورت ملك و... ضمن كاهش 
مشكالت و ترغيب صادركننده به صادرات، زمينه را 
نيز براي تحقق ميزان صادرات 6 تا 7 ميليارد دالري 

كاال و خدمات اين بخش فراهم كرد.

نايب ريي��س اتاق بازرگاني اي��ران در محور ديگري 
از صحبت ه��اي خ��ود، بروكراس��ي و پيامده��اي 
مشكل س��از آن نيز، را زنجير ديگري دانست كه بر 
دست وپاي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
س��نگيني مي كند؛ در نتيجه ضروري اس��ت كه در 
اين زمينه نيز تسهيالتي صورت گيرد. از طرفي در 
اولويت قرار دادن پرداخت معوقه هاي اين بخش در 
گزارش عملكرد س��ال 98 از سوي دولت به منظور 

حل مشكالت مالي و توسعه صادرات الزامي است.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه با بيان اينكه 
در راه دش��وار كنوني صادرات، س��نگ اندازي هاي 
دولت كم نيس��ت، اظهار كرد: به گونه اي كه شرايط 
ناهموار كنوني و روند نامناسب صادراتي مويد لزوم 
هم��كاري هر چه بيش��تر دولت و بان��ك مركزي با 
صادركنندگان اس��ت، به ويژه كه با توجه به افزايش 
ن��رخ ارز، ص��ادرات ارزش و اهمي��ت مضاعف پيدا 
مي كن��د، اما در اي��ن ميان س��خن از تعيين مهلت 
نهايي براي رفع تعهد ارزي به ميان مي آيد. انصاري 
در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد بس��تري فراهم كرد تا 
صادركنن��ده با فراغ بال بتواند ب��ه صادرات بپردازد 
و انرژي خود را براي مب��ارزه در بازارهاي هدف آن 
س��وي مرزهاي كش��ور ذخيره كند، گفت: اين در 
حالي است كه از داخل مرزهاي كشور با چالش رفع 
تعهد ارزي براي وي دردسرآفريني مي كنيم. رييس 
انجم��ن صادركنندگان خدمات فني و مهندس��ي، 
همچنين اظهار كرد: مي توان اطمينان داش��ت كه 
جز در موارد معدود، صادركنندگان خدمات فني و 
مهندسي، سرمايه هاي خود را در داخل كشور به كار 
مي گيرند، در نتيجه ت��رس از عدم بازگرداني ارز به 
چرخه اقتصادي كشور غيرمعقول به نظر مي رسد. 

از س��ويي در حالي كه با توجه به ظرفيت هاي باالي 
صادراتي در صنايع مختلف و به طور خاص خدمات 
فني و مهندس��ي، مي ت��وان رقم فعلي ص��ادرات را 
تا چن��د برابر افزايش داد، ب��ه افزايش 20 درصدي 

صادرات خشنود و قانع مي شويم.
انصاري در بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان 
ك��رد: صادركنندگان كش��ور با همتايان��ي از ديگر 
كش��ورها رقابت مي كنند كه از حمايت همه جانبه 
دولت خود از جمله معافيت مالياتي برخوردارند، در 
حالي كه در ايران به تازگي معافيت هاي مالياتي به 
محل بحثي مابين دولت، مجلس و بخش خصوصي 

تبديل شده است.
او افزود: در واقع در كشورهاي سراسر دنيا اين مهم 
از سال ها پيش محقق ش��ده بود، اما در ايران هنوز 
ه��م با اجرايي ش��دن تبصره 8 قانون بودجه س��ال 
98 مواجه مي ش��ويم كه ماليات بر ارزش افزوده را 
بر صادركنن��دگان تحميل مي كند. ب��ه عبارتي در 
ش��رايطي كه مي تواني��م با حمايت و پش��تيباني و 
بسترسازي داخلي، صادركننده اي توانا براي حضور 
در بازارهاي بين المللي بسازيم با عدم حمايت و اين 
قبيل س��نگ اندازي ها توان رقابت��ي وي را كاهش 

مي دهيم.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در پايان عنوان كرد: 
با وجود چالش هاي ياد ش��ده هنوز هم مي توان به 
شرط توجه ويژه دولت، شاهد افزايش رقم صادرات 
خدمات فن��ي و مهندس��ي در ايام پاياني س��ال و 
همچنين سال آينده باش��يم. چرا كه خدمات فني 
و مهندسي نسبت به س��اير كاالها و خدمات هزينه 
كمتري دارد و ارزانتر توليد مي ش��ود و از پتانسيل 

توسعه صادرات برخوردار است.
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كاهش روابط تجاري بين المللي 
چه تاثيري بر توليد داخلي دارد

مهرداد عباد|
 نايب ريي�س كميس�يون حماي�ت قضايي

 و مبارزه با فساد اتاق تهران|
طي ساليان اخير روابط بين المللي كشور به سردي 
گراييده كه در چهار دهه اخير كم نظير است. بعد از 
خروج آمريكا از برجام، كشورهاي اروپايي نيز به تبع 
آن روابط تجاري خود با ايران را به كمترين حد خود 
رسانده اند. ساير كشورها نيز بازار آمريكا را به ايران 
ترجيح داده و از روابط تجاري خود با ايران كاسته اند. 
حتي كار تا جايي پيش رفته كه كشورهاي دوست 
و همس��ايه ايران نيز روابط تجاري خود را بس��يار 
محدود كرده و اكثرا از طريق ش��ركت هاي ثالث 
كوچك با ايران كار  مي كنند كه اين امر باعث افزايش 
هزينه مبادله شده است. با توجه به اينكه طي چند 
سال اخير حمايت از توليد داخل، اولويت اقتصادي 
كشور بوده بايد در نظر داشت كه حمايت از توليد 
داخل الزاماتي دارد كه شايد به برخي از آنها كمتر 
توجه شده است. معموال اگر كااليي با كيفيت مشابه 
نمونه خارجي و كميت مكفي در داخل توليد شود، 
ورود كاالهاي مشابه به كشور ممنوع مي شود تا اين 
اقدام به حفظ و افزايش توليد داخل كمك كند. با 
اين حال ترديدي نيست كه اين رويكرد، رقابت را از 
بين  مي برد و در درازمدت كيفيت كاالها با توجه به 
عدم وجود رقيب، به تدريج كاهش  مي يابد. نمونه بارز 
آن توليد صنعت خودرو است. همچنين بايد در نظر 
داشت بخشي از كاالها در حالي وارد كشور  مي شود 
كه امكان توليد آن در داخل وجود دارد اما انگيزه اي 
براي توليد آن نيست؛ در واقع مسووالن بايد به نحوي 
برنامه ريزي كنند كه سرمايه گذار جذب اين حوزه ها 
شود. به بياني ديگر، كاالهايي وارد  مي شود كه شايد 
لزومي براي واردات آن نباشد. از اين دست كاالها 
بسيار است كه تنها باعث خروج ارز از كشور  مي شود.

مس��ووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد با 
مشورت بخش خصوصي و اتاق بازرگاني فهرستي از 
كاالهايي كه ظرفيت توليد آن در داخل وجود دارد، 
تهيه كنند و با توجه به اولويت كشور، با كمك بخش 
خصوصي و ارايه تسهيالت ويژه به آنها بستر الزم را 
جهت توليد آنها ايجاد كند. البته در مورد كااليي كه 
توليد داخل دارد و واردات آنها ممنوع يا محدود شده، 
نيز بايد فهرستي تهيه و مورد بازبيني قرار گيرد، زيرا 
در اين فهرست نام كاالهايي وجود دارد كه امكان 

توليد آن با كيفيت مورد نياز در كشور وجود ندارد.
اما آثار اصلي افت س��طح مناس��بات بين المللي 
ايران در س��ه حوزه واردات مواد اوليه كارخانجات، 
دستگاه هاي توليد و ماشين آالت و فناوري توليد 

ديده  مي شود.
در مواردي كه اي��ران امكان توليد مواد اوليه مورد 
نياز خود را ندارد، كاه��ش مراودات بين المللي به 
توليد آسيب خواهد رساند. در حال حاضر نيز اين 
مساله حادث شده و بسياري از واحدهاي توليدي به 
داليل عدم وجود مواد اوليه يا مواد اوليه بي كيفيت 
يا گران قيمت دچار مش��كل شده اند و اين مشكل 
در نهايت باعث افزايش قيمت تمام شده و كاهش 
توليد  مي شود. بايد در اين خصوص واقع بين بود، 
بسياري از مواد اوليه و تجهيزاتي كه با تكنولوژي 
باال توليد ش��ده اند و م��ورد نياز خط��وط توليد و 
آزمايشگاه هاي آناليز و كنترل كيفي هستند، وارداتي 
بوده و واردات آنها مستلزم برقراري ارتباط موثر با 
كش��ورهاي داراي تكنولوژي باالست. در صورتي 
كه هدف، تقويت توليد و توليد محصوالت جديد 
و راه اندازي واحدهاي توليدي جديد باشد، نيازمند 
ماشين آالت و فناوري نوين هستيم. شايد يكي از 
راهكارهاي تحقق اين هدف، واردات ماشين آالت 
دست دوم باكيفيت باشد. به طور كلي، با توجه به 
شرايط موجود در كوتاه مدت بايد به صورتي عمل 
ش��ود كه همين چند كشوري كه با ايران تجارت 
 مي كنند حفظ شوند و روابط با آنها تقويت شود و 
در بلندمدت نيز روابط با ساير كشورها بهبود پيدا 
كند. در حال حاضر وزارت امور خارجه ماموريتي 
براي خود تعريف كرده تا سفراي اقتصادي به ساير 
كشورها اعزام كند تا بتواند تجارت با اين كشور ها 
را بهبود ببخشد. پيشنهاد  مي شود كه وزارت امور 
خارجه در كنار س��فراي اقتصادي خود از روساي 
اتاق هاي بازرگاني مشترك كمك بگيرد زيرا اين 
افراد اطالعات بهتر و بيش��تري نسبت به اوضاع 

اقتصادي كشور ها دارند.

شوراي عالي صادرات 
به زودي برگزار مي شود

محمود بازاري مديركل دفتر هماهنگي صادرات 
محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي گفت: به 
زودي شوراي عالي صادرات با هدف برنامه هاي 
توس��عه صادراتي آغاز به كار خواهد كرد. بحث 
تعرفه ها جزو سياست هاي كالن اقتصادي است 
كه همه ساله درباره آن تصميم گيري مي شود. 
درباره افزايش يا كاهش ميزان تعرفه ها در سال 
آينده هنوز تصميمي اخذ نشده است.  محمود 
بازاري درباره افزايش يا كاهش ميزان ممنوعيت ها 
و محدوديت ها اظهاركرد: فعال تا پايان سال قرار 
نيست صادرات هيچ يك از محصوالت كشاورزي 
ممنوع يا محدود شود. سياست ها براي حمايت 
از توليد و كنترل بازار بيشتر از طريق نرخ تعرفه ها 
انجام خواهد ش��د. همچنين درباره سال آينده 
نيز هيچ برنامه اي مبني بر افزايش ميزان ميزان 
تعرفه ها نخواهيم داشت.  وي با اشاره به اهميت 
ميزان ص��ادرات تصريح كرد: مقول��ه صادرات 
مهم ترين محور دولت است. در نظر داريم با ارائه 
برخي مشوق ها توليدكنندگان را به افزايش ميزان 
صادرات سوق دهيم. اميدواريم كه هر سال ميزان 

صادرات كاالهاي غيرنفتي افزايش يابد.

رييس اتاق بازرگانی مشترک ايران- ارمنستان تشريح کرد

توسعه روابط با کشورهای حوزه اوراسيا به چه زيرساخت هايی نياز دارد؟
عبدالناصر همتی، رييس کل بانک مرکزی، به تازگی 
در پستی اينستاگرامی از برگزاری جلسه ای با حضور 
رييس اتاق بازرگانی ايران و روسای اتاق های مشترک 
ايران و کش��ورهای اوراس��يا خبر داد و اعالم کرد که 
مقرر ش��ده، بانک مرکزی برخی نيازهای مربوط به 
نقل و انتقال ارز و تسويه حساب بين صادرکنندگان 
و واردکنندگان را تامين و تسهيالت الزم را برای آنها 

فراهم کند.
با اين حال جزييات بيش��تری از اين نشست منتشر 
نشده است و هرويک ياريجانيان، رييس اتاق مشترک 
ايران- ارمنس��تان که در اين نشست حضور داشت، 
در گفت وگو با روابط عمومی اتاق تهران، به بيان اين 
نکته بسنده کرد که بانک مرکزی با دعوت از روسای 
اتاق های مش��ترک حوزه اوراس��يا درص��دد يافتن 
راه حل هايی برای توسعه مراودات مالی با کشورهای 

اين منطقه است.
ياريجاني��ان افزود: برگزاری اين جلس��ه برای ايجاد 
فض��ای همفکری با بخش خصوصی، نش��ان دهنده 

اهميت توسعه روابط تجاری با پنج کشور اوراسيا نزد 
حاکميت، دولت و بانک مرکزی است. بانک مرکزی 
ظاهرا به دنبال آن است تا از طريق مشورت با روسای 
اتاق های مش��ترک، زمينه ای را فراهم کند که ايران 

سهم بيشتری از بازار اين کشورها را تصاحب کند.
اين عضو هيات نمايندگان ات��اق تهران در خصوص 
دس��تاوردهای موافقت نامه تج��ارت ترجيحی بين 
ايران و اتحاديه اوراسيا با عضويت کشور های روسيه، 
قزاقستان، بالروس، ارمنستان و قرقيزستان که از آبان 
سال  جاری وارد مرحله اجرا شده است، گفت: از چهار 
دهه گذشته تاکنون، موافقنامه اوراسيا نخستين پيمان 
منطقه ای محسوب می شود که ايران به طور رسمی به 
آن پيوسته است. در عين حال اين پيمان منطقه ای، 
بسيار جوان است و هنوز زيرساخت و امکانات کشور 
برای بهره برداری حداکث��ری از اين توافقنامه کافی 
نيست. در اين توافقنامه از اتحاديه اوراسيا حدود 500 
قلم کاال و از س��وی ايران ح��دود 300 قلم کاال برای 
برخورداری از تعرفه ترجيحی معرفی ش��ده و به نظر 

می رسد، تاکنون، دستاوردهای تعرفه ترجيحی بيشتر 
به نفع طرف مقابل بوده اس��ت. با اين حال اين انتظار 
وجود دارد که به مرور زمان تجار و صادرکنندگان ما 
بتوانند بيش از گذش��ته از تعرفه های ترجيحی اين 

موافقت نامه بهره مند شوند.
 او يکی از داليل تحقق نيافتن دستاوردهای بيشتر 
را نبود سازوکارهای مالی مناسب دانست و گفت: تا 
زمانی که تجار دو طرف نتوانند به راحتی با بانک های 
طرف مقابل ارتب��اط برقرار کنن��د، ابزارهای اندکی 
برای دسترسی به بازارها در اختيار آنهاست. بنابراين 
راه اندازی يک مکانيزم مالی مش��ترک با کشورهای 
اوراس��يا که پول قابل مبادله در آن غير از يورو و دالر 
باش��د، احتمااًل دس��تاوردهای بهتری را برای کشور 
ما به همراه خواهد داشت؛ چنانچه، پول ملی يکی از 
اين کشورها )روسيه، قزاقستان، بالروس، ارمنستان 
و قرقيزس��تان( مبنای معامله قرار گيرد، صادرات و 
واردات ميان ايران و کشورهای عضو اتحاديه اوراسيا، 

رشد چشمگيری را تجربه خواهد کرد.

رييس اتاق مش��ترک ايران و ارمنس��تان ادامه داد: 
طی اي��ن م��دت، واردات کاالهای اس��تراتژيک از 
کش��ورهای حوزه اوراس��يا چش��مگير بوده اما در 
مقابل، کاالهايی با ارزش افزوده پايين از ايران به اين 
کشور ها صادر شده است. بنابراين به نظر می رسد، 
آن طور که شايسته اس��ت، ما تاکنون از اين پيمان 
به نفع خود اس��تفاده نکرده ايم. هرويک ياريجانيان 
در ادامه با اشاره به ضعف زيرساخت ها برای افزايش 
مب��ادالت تجاری مي��ان ايران و کش��ور های عضو 
اتحاديه اوراس��يا، گفت: از ميان کش��ورهای حوزه 
اوراس��يا، ايران تنها با ارمنس��تان دارای مرز خاکی 
اس��ت و به همين سبب اين کشور به عنوان کريدور 
جن��وب به ش��مال، اي��ران را به کش��ور های حوزه 
اوراس��يا متصل می کند. اما ج��اده ترانزيتی ايران 
 و ارمنس��تان با مش��کالت عديده ای رو به رواست.

 از اين رو الزم اس��ت با س��رمايه گذاری مشترک يا 
جذب س��رمايه گذار، زيرس��اخت های ج��اده ای را 
توسعه ببخش��يم. در واقع، اکنون تنها راه اتصال ما 

به اين کشور ها جاده است و به نظر می رسد توسعه 
زيرساخت های جاده ای، نخستين گام برای افزايش 
داد و ستد ها باشد. او ادامه داد: در عين حال ايران از 
نظر برخورداری از پرواز مستقيم به اين کشور ها نيز 
در مضيقه اس��ت. به طوری که جز پرواز مستقيم به 
روسيه و يک پرواز مستقيم نصفه و نيمه به ارمنستان 
ب��ه هيچ يک از اين کش��ورها از جمله قزاقس��تان و 
بالروس که يک کشور صنعتی است، پرواز مستقيم 
نداريم و چنانچه بازرگانان بخواهند به پايتخت اين 
کشور ها دسترسی داش��ته باشند، با مشکل مواجه 

می شوند که ضرورت دارد اين مساله نيز حل شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران، گام دوم 
تقويت روابط تجاری با اين کشور ها را تسهيل مراودات 
مالی دانست و گفت: در حال حاضر، نقل و انتقاالت به 
صورت چمدانی يا از طريق صرافی ها انجام می گيرد که 
اگر مکانيزم جديدی از سوی بانک مرکزی بازتعريف 
ش��ده و نقل و انتق��ال وجوه روان ش��ود، روی حجم 

صادرات و واردات تاثير بسزايی خواهد داشت.
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مركز پژوهش هاي مجلس ضرورت هاي استخراج مشترك با عراق در ميادين نفتي مشترك را بررسي كرد

منافعاقتصادي،سياسيوامنيتيقراردادهاييكپارچهسازي
گروه انرژي|

ايران ميادين مشترك نفتي و گازي متعددي با كشورهاي 
همس��ايه خود دارد. اما نحوه مواجهه ايران با اين ميادين 
هم��واره محل بحث بوده اس��ت و در حال��ي كه عده اي 
همواره طرفدار همكاري مش��ترك با همس��ايگان براي 
بهره برداري از اين ميادين بوده اند، برخي اين همكاري ها 
را مخالف منافع ملي ايران تلق��ي كرده اند. در اين ميان، 
رابطه ايران با برخي از همس��ايگان اكنون در مرحله اي 
از تنش قرار دارد كه عمال ه��ر نوع همكاري با آنها كمي 
دور از انتظار به نظر مي رس��د. در عين حال، همكاري بر 
س��ر ميادين مشترك نفتي با همس��ايگان ديگري مثل 
عراق در راس��تاي تثبيت روابط دوستانه ضروري به نظر 
مي رسد. مركز پژوهش هاي مجلس اخيرا در گزارشي به 
بررسي قراردادهاي يكپارچه سازي و منافع حاصل از آن 
با محوريت ميادين مشرك نفتي با كشور عراق پرداخته 
و به اين نتيجه رسيده است كه اين نوع قراردادها عالوه بر 
كاهش هزينه هاي استخراج براي دو طرف، عوايدي مثل 
بهبود تصوير سياسي ايران در مجامع بين المللي، احراز از 
افزايش تنش با همس��ايه غربي و رعايت بهتر مالحظات 

زيست محيطي در اين ميادين را به همراه دارد.
به گزارش مركز پژوهش ها، در بحث همكاري در توسعه 
ميادين هيدروكربوري مشترك با كشورهاي همسايه، 
مسائل متعددي مانند ضرورت همكاري، نوع و اندازه 
ميادين منتخ��ب براي همكاري، ش��رايط همكاري، 
چگونگي تقسيم عوايد، حاكميت ميادين مشترك در 
صورت همكاري و غيره وجود دارند. وجود دو ديدگاه 
مختلف در مورد اين مسائل بين مسووالن باعث شده 
كه در مورد همكاري كش��ورها در اين ميادين، توافق 

جامعي صورت نگيرد.
ديدگاه اول بيان مي دارد كه همكاري با كشورهاي همسايه 
در توس��عه ميادين هيدروكربوري مش��ترك در شرايط 
موجود ايران به داليل اقتصادي، سياس��ي و امنيتي يك 
ضرورت محسوب مي ش��ود و در صورت همكاري در اين 
ميادين كشورهاي درگير مي توانند مسائل عمومي و فني 
مربوط به آن را با استفاده از روش هاي بين المللي موجود 
حل و فصل كنند. اما صاحبان ديدگاه دوم بر اين باورند كه 
همكاري در ميادين مشترك با همسايگان، كشور را بيشتر 
وابسته كرده و امنيت ملي و حاكميت ايران نسبت به اين 
ميادين را به مخاطره مي اندازد. همچنين در طوالني مدت 
باعث افزايش تنش بين دو كش��ور شده و كاهش صرفه 

اقتصادي ميادين مشترك را در پي خواهد داشت.
در اين ميان در جامعه جهاني چارچوب هايي براي اين نوع 
همكاري ها وجود دارند كه كشورهاي متعددي مانند نروژ 
و انگليس، نيجريه و گينه استوايي و غيره با استفاده از آنها 
مسائل مربوط به ميادين مشترك خود را حل وفصل كرده 

و نسبت به توسعه مشترك اين ميادين اقدام كرده اند.
در اين گزارش آمده اس��ت كه قراردادي كه براي توسعه 

مش��ترك اين ميادين بين دو كش��ور انعقاد مي شود به 
قرارداد يكپارچه س��ازي معروف اس��ت. به عبارت ديگر 
يكپارچه سازي يك شكل تخصصي از توسعه همكارانه 
اس��ت و قراردادهاي يكپارچه سازي بين مالكاني منعقد 
مي ش��ود كه منابع زيرزميني مشتركي دارند و براساس 
اصول و قواع��دي، بهره برداري بهينه از منابع ياد ش��ده 
توسط ش��ريكان را تس��هيل و اداره مي كند. استفاده از 
قرارداد يكپارچه س��ازي، از سويي موجب رعايت عدالت 
ميان مالكان شده از سوي ديگر، به دليل استفاده بهينه از 

منابع، موجب ارتقاي عمر منبع مي شود.
بر اس��اس اين گزارش، يكپارچه سازي ميادين مشترك 
نفت و گاز با كشورهاي همس��ايه همواره از اهميت هاي 
همه جانبه برخوردار است و ميادين مشترك با عراق نيز از 

اين قاعده مستثنا     نيستند.

كاهشهزينههايبهرهبرداري
گزارش مركز پژوهش ها بيان مي كند كه تجربه هاي 
همكاري كش��ورهاي ش��ريك در ميادين مش��ترك 
نش��ان مي دهد كه بنا به س��طح هم��كاري طرفين و 
اينكه همكاري در چه مرحله اي از توسعه ميدان آغاز 
شود هزينه هاي توسعه و بهره برداري به دليل تجميع 
فعاليت ها و رفع دوباره كاري ها بسيار كاهش مي يابد. 
در حالي كه هزينه هاي توسعه ميادين مشترك ايران 
با عراق ميلياردها دالر برآورد مي شود رقم صرفه جويي 

قابل توجه خواهد بود.
بهينه ش��دن عمليات اجرايي توسعه ميدان از تخريب يا 
تغيير غيرضروري در محيط مورد بهره برداري جلوگيري 
مي كند. اين مهم خصوصًا هنگامي كه محل بهره برداري 
از نظر ارزش زمين يا مسائل زيست محيطي ارزش زيادي 
دارد توجه بيش��تري جلب مي كند. براي مثال مي توان 
به بهره برداري در دريا يا بهره برداري از ميدان مش��ترك 
آزادگان بين ايران و عراق در منطقه هورالعظيم كه عواقب 

زيست محيطي جدي در پي دارد، اشاره كرد.
مهاجرت سيال از مرزهاي كشور يكي از نگراني هاي عمده 
وزارت نفت است. در اين خصوص بايد گفت در مدل هاي 
همكاري يا براي جلوگيري از مهاجرت سيال چاره انديشي 
شده است يا اين نگراني به طور كلي موضوعيت خود را از 
دست مي دهد. توليد صيانتي از مخازن نفتي، بهبود ضريب 
بازيافت و كنترل آسيب ها به مخزن )مورد تأكيد در ابالغيه 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي( نيازمند همكاري شركا 

در زمينه توسعه و مديريت ميادين مشترك است.

بهبودتصويرسياسيكشور
همكاري در ميدان هاي مشترك نمودي از بهبود تصوير 
سياسي كشور در منطقه و جهان است و كشور را به عنوان 
كشوري صلح دوست و ملتي بالغ كه توان حل اختالفات با 
همسايگان از طريق گفت وگو و جلب همكاري دارد معرفي 

مي كند و افزايش اعتبار سياسي كشور زمينه ساز تسريع 
توسعه اقتصادي اس��ت. همكاري در روابط بين كشورها 
معموال زمينه ساز همكاري هاي تازه مي شود. همكاري 
با خود همكاري تازه و گسترش روابط مي آورد. همكاري 
بر سر ميادين مشترك فرصتي براي توسعه همكاري ها 

خصوصا در بخش انرژي بين همسايگان ايجاد مي كند.

واسطهايبرايكاهشتنشها
اختالف ها در مورد ميادين مش��ترك همواره زمينه ساز 
تنش و بعضا درگيري نظامي بين همسايگان بوده است. 
در مورد ميادين مشترك ايران و عراق، در موقعيت فعلي 
و پس از گشايش هاي اقتصادي كه فعاليت هاي عراق در 
مرزها سرعت خواهد گرفت احتمال ايجاد تنش ها بيشتر 
مي شود. همكاري در ميادين مشترك خطر تنش در مرزها 

را از بين مي برد و به صلح جهاني كمك مي كند.
الگوهاي همكاري گسترده بين شركا به بهبود امنيت انرژي 
و كاهش آسيب پذيري ناشي از خطر تحريم هاي بين المللي 
نيز كمك رسان است. مديريت يكپارچه ميادين مشترك 
اگر شامل مديريت بازاريابي واحد نيز شود هم از ورود نفت 
يكسان توسط چند فروش��نده به بازار كه مخل بازاريابي 
اس��ت جلوگيري مي كند و هم اعمال تحريم ها حداقل 

در مورد فروش نفت موضوع همكاري را دشوار مي كند.

حفظحقحاكميتي
درقراردادهاييكپارچهسازي

در بحث ميادين مش��ترك، اگر مبن��ا بر بهبود ضريب 
بازيافت و كاهش هزينه هاي توس��عه ميادين و در كل 
افزايش صرفه اقتصادي ميدان باشد چاره اي جز توسعه 
مشترك ميدان و يكپارچه سازي آن نيست. در حقيقت 
فلسفه توس��عه چنين قراردادهايي نيز بر همين اصل 
استوار است. البته كه قراردادهاي يكپارچه سازي به جز 
منافع اقتصادي، منافع امنيتي و سياسي نيز به همراه 
دارد كه اصلي ترين نفع در اين زمينه ها، كاهش تنش هاي 
موجود و احتمالي آتي است. به طوركلي روند تنش هاي 
بين دو كشور در سايه قراردادهاي يكپارچه سازي نسبت 
به قبل كاهشي است و طرح مساله افزايش تنش بعد از 
انعقاد قرارداد يكپارچه سازي كال منطق اين قراردادها 
را زير سوال مي برد. حال آنكه اين قراردادها مانند ديگر 
قراردادهاي معمول، بخ��ش حل اختالفات دارد كه در 
صورت ايجاد اختالف هايي، سازوكار آن از قبل پيش بيني 
شده است. با وجود رويه هاي قانوني براي همكاري تحت 
قوانين عرفي بين المللي قوانين بين المللي كشورها را در 
صورت عدم تمايل، مجبور به قبول ايده يكپارچه سازي 
نمي كنند. با اينكه در قواني��ن بين المللي الزامي براي 
همكاري در ميادين مشترك براي كشورها وجود ندارد 

ولي به طوركلي، داليل و انگيزه هاي كافي براي همكاري 
در توسعه ميادين مشترك وجود دارد. موارد متعددي 
از اجراي قرارداد يكپارچه سازي بين كشورها در جامعه 
بين المللي وجود دارد كه نشان مي دهد توافق بر همكاري 
در ميادين هيدروكربوري مشترك منحصر به كشورهاي 
با روابط سياس��ت خارجي باال نيس��ت و هر كشوري با 
سطوح مختلف بلوغ سياس��ي قادر به همكاري در اين 
زمينه اس��ت. همچنين، همكاري در ميادين مشترك 
به حجم و اندازه و نوع ميدان بس��تگي ندارد و اگر اراده 
سياسي براي انجام اين نوع همكاري ها وجود داشته باشد 

به آساني قابل اجرا هستند.
قراردادهاي يكپارچه سازي در مدل هاي مختلفي قابل 
اجرا هستند. كشورها بسته به اولويت ها، الزامات، قوانين 
داخلي و محدوديت ها مي توانند بر اساس مدل اجرايي 
مناسب با يكديگر همكاري كنند به صورتي كه حقي 
از هيچ يك از كشورها ضايع نشود و نيازي به فداكاري 
هيچ يك از كشورها نباشد. حال آنكه در همكاري هاي 
بين المللي بين كشورها، »فداكاري كشورها« معني و 
موضوعيت ندارد زيرا كشورها بر اساس منافع ملي خود 
همكاري مي كنند. قابل ذكر است كه در همه نوع اين 
قراردادها حق حاكميتي و قضايي كشورها در منطقه 

يكپارچه سازي شده محفوظ باقي مي ماند.

اوپكبرايكنترلقيمتنفتنيازبهيكتصميمجمعيدارد

زنگنه: توليد محصوالت پتروشيمي به ۲۵ ميليارد دالر خواهد رسيد 

قطع گسترده برق در شمال غرب كشور

تغيي��رات قيم��ت نف��ت در 
بازاره��اي جهاني به واس��طه 
شيوع ويروس كرونا همچنان 
ادام��ه دارد و در اين ش��رايط 
زمزمه هاي��ي از تصميم��ات 
احتمالي اوپ��ك براي كاهش 
توليد و عرضه مطرح شده كه 
البته همچنان به تصميم قطعي 
در اي��ن زمينه منتهي نش��ده 
است.  آنچه كه در حال حاضر 

در بازار جهاني نف��ت با آن روبرو ش��ده ايم، بروز ركود و 
كاهش تقاضا از س��وي برخي مصرف كنندگان از جمله 
چين و برخي كشورهاي آسيايي است. تداوم شرايط فعلي 
مي تواند اين ركود و كاهش تقاضا را تشديد كند. در اين 
ميان آنچه كه مهم است؛ تحقق يك تصميم واحد در ميان 
تمامي اعضاي اوپك و همراهي توليدكنندگاني همچون 
روس��يه با اين تصميم اس��ت. در صورتي كه اوپك براي 
كنترل بازار تصميم به كاهش توليد و عرضه نفت بگيرد، 
هرگونه عدم همراهي يا عدم پايبندي اعضا و شركا به اين 
تصميم، مي تواند تاثير يك اقدام جمعي را تحت الشعاع 

خود قرار دهد.  سازمان اوپك مصوبه اي دارد كه برمبناي 
آن اگر ميزان توليد نفت به كمتر از 28 ميليون بشكه در روز 
كاهش پيدا كند، اين سياست منجر به افزايش قيمت نفت 
در بازارها شده و به تبع آن امكان افزايش توليد وجود دارد. 
از سوي ديگر زمانيكه توليد نفت افزايش يافته و به بيش از 
28 ميليون بشكه در روز برسد، قيمت ها كاهش يافته و در 
آن زمان تمامي اعضا بايد براي مديريت بازار همراهي كرده 
و با اتخاذ تصميمي براي تغيير توليد، به صورت يكسان 
عمل كنند. در واقع قيمت ها در اين زمان، توليد كاهش 
مي يابد تا قيمت در بازار متعادل شده و افزايش پيدا كند. 

اما در ش��رايط فعلي هر نوع تصمي��م اوپك در خصوص 
كاهش عرضه نف��ت به بازار، بايد منوط به همراهي تمام 
اعضا و اوپك پالس از جمله روسيه باشد. در صورتي كه 
روس��يه به اين توافق پايبند نباش��د و بعد از مدتي براي 
بهره برداري از بازار اق��دام به افزايش توليد و عرضه نفت 
كند، قيمت ها در بازار به تعادل نخواهد رسيد. اين موضوع 
صرفا محدود به روسيه نيس��ت و در صورت توافق براي 
كاهش عرضه، اگر هر ي��ك از اعضاي تاثيرگذار خارج از 
توافق اقدام به افزايش عرضه نفت در بازار كند، قيمت ها 

رو به افزايش نمي گذارد.

در حال حاضر عرضه نفت بايد خود را با شرايط ايجاد شده 
تطبيق دهد. آنچه كه مش��خص است، اينكه در صورت 
تداوم و حفظ ميزان عرضه فعلي توليدكنندگان و تداوم 
كاهش تقاضا به واسطه شيوع كرونا، قيمت نفت بيش از 
آنچه تاكنون كاهش داشته، تنزل خواهد يافت. كمااينكه 
در اين صورت بازار دچار يك دور باطل خواهد شد و برخي 
كش��ورها براي اس��تفاده از اين فرصت و جبران كاهش 
قيمت، اقدام به افزايش عرضه نفت در بازار مي كنند كه 
اين موضوع كاهش قيمت نفت در بازار جهاني را تشديد 

خواهد كرد.

وزير نفت با بيان اينكه عالوه بر حوزه كشاورزي در حوزه 
صنعت نفت نيز خريد تضمين��ي محصوالت صورت 
بگيرد افزود: بايد سازگاري طراحي شود كه كاالهايي كه 
توليد مي شود و از لحاظ كيفيت و ميزان درخواست بازار 
به حد و نصابي رسيده است در صورت عدم خريداري 
شدن توس��ط دولت خريد تضميني صورت گيرد. به 
گزارش ايلنا، بيژن زنگنه در مراسم امضاي تفاهم نامه 
توليد كك اسفنجي و سوزني در پااليشگاه بندرعباس 
و امام خميني شازند بين شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران و س��ازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران، اظهار داشت: توليد كك 
اسفنجي و س��وزني با همكاري مس��ووالن در وزارت 
صمت، ايميدرو و شركت پخش و پااليش خوشبختانه 
به سرعت اجرايي شد. معموال در كشور وقتي قرار است 
كار بين چند دستگاه انجام شود به ويژه اگر قرار باشد 
يك سمت پول پرداخت كند به كندي پيش مي رود اما 
اين مهم در كمتر از 2 ماه به طور جدي پيگيري ش��د. 
وي با بيان اينكه از سال 82 بحث كك نفتي مطرح بود 
گفت: يكي از برنامه هاي ما ارتقاي كيفيت محصوالت 

است كه محصوالت سنگين به سمت توليد محصوالت 
س��بك پيش برود از اين رو توليد كك از نفت كوره در 
دس��تور كار قرار گرفت. زنگنه با بي��ان اينكه در حال 
حاضر 5/5 ميليارد دالر از صنايع باالدستي پتروشيمي 
به صنايع پايين دستي تزريق شود گفت: هنوز ظرفيت 
اين بخش بايد افزايش يابد زيرا تا چند سال آينده ميزان 
توليد پتروشيمي از 17 ميليارد دالر به 25 ميليارد دالر 
خواهد رسيد. زنگنه از آغاز فرآيند ارزيابي و صدور مجوز 
براي پتروپااليشگاه ها خبرداد و گفت: تا ارديبهشت ماه 
سال آينده ارزيابي اين مجوزها انجام خواهد شد. وي 
با اشاره به اينكه بايد عالوه بر حوزه كشاورزي در حوزه 
صنعت نفت نيز خريد تضمين��ي محصوالت صورت 
بگيرد افزود: بايد سازگاري طراحي شود كه كاالهايي كه 
توليد مي شود و از لحاظ كيفيت و ميزان درخواست بازار 
به حد و نصابي رسيده است در صورت عدم خريداري 
شدن توسط دولت خريد تضميني صورت گيرد. وي 
با اشاره به تاسيس صندوق پژوهش هاي نوآوري نفت 
گفت: اين صندوق در حمايت از ش��ركت هاي دانش 

بنيان تا 15 روز آينده فعال خواهد شد.

رشد۴۳درصديظرفيتپااليشي
عليرضا صادق آبادي، مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي نيز در اين مراسم با بيان اينكه حدود دو ماه 
پيش تفاهم نامه تامين مالي دو گانه سوز كردن يك ميليون 
و ۴۰۰ هزار خودروي عمومي به امضا رسيد اظهار كرد: قرار 
شده كه در اين دو ماه قرارداد تجاري تبديل و قراردادهاي 
تامين مالي را جاري كنيم. به گزارش ايسنا، وي با تاكيد بر 
اينكه امروز در اصفهان اولين خودروهاي عمومي دوگانه سوز 
شده تحويل صاحبان داده خواهد شد گفت: اميدواريم كه 
تفاهم نامه امروز نيز به قرارداد تجاري تبديل و تامين منابع 
مالي طرح نيز به زودي مشخص شود. به گفته وي از سال 
1۳8۰ طرح هاي مربوط به افزايش ظرفيت و بهينه سازي 
پااليشگاه ها آغاز و تا س��ال 1۳8۴ مراحل طراحي، خريد 
تكنولوژي و اسناد مناقصه اين پروژه ها آماده و پروژه اي اي 
پي سي وارد فاز اجرايي شد. مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفت��ي ايران با تاكيد بر اينكه اجراي 
اين طرح ها باعث شد تا ظرفيت پااليشي ايران افزايش يابد 
تصريح كرد: توليد نفت و گاز از 7۰ ميليون ليتر در سال 8۰ به 
12۰ ميليون ليتر در سال جاري افزايش يافت، عالوه بر اين 

بايد گفت كه ۹1 ميليون ليتر بنزين توليدي كشور استاندارد 
يورو ۴ و يورو 5 را دارد و در جهش اول پااليش بزرگ ترين 
توليد كننده بنزين اوپك شده ايم. او با بيان اينكه منابع مالي 
و تكنولوژي اجراي اين طرح قابل تامين است اظهار كرد: 
بهترين بازگشت سرمايه را در اين طرح مشاهده مي كنيم و 
مجموع توليد كك در اين طرح ۶2۰ هزار تن در سال خواهد 

بود كه درواقع اين عدد دو برابر نياز فعلي صنعت آلومينيوم 
و فوالد است. وي با بيان اينكه تامين مالي ارزي اين طرح از 
محل صادرات فوالد و آلومينيوم خواهد بود گفت: اگر قرار 
بود كك سوزني را در پااليشگاهي غير از اراك توليد كنيم، 
به جاي سرمايه گذاري 15۰ ميليون يورويي با يك ميليارد 

يورو هزينه مي كرديم.

5۴ اكيپ عمليات��ي و اجرايي برق منطق��ه اي گيالن با 
استعداد 1۹5نفر نيروي انساني در تالشند تا هر چه سريع تر 
مش��كالت و چالش ها را حل كنن��د؛ در حالي كه بيش از 
۹۰ هزار خانواده گيالني، در خاموش��ي به سر مي برند. به 
گزارش تسنيم، استان گيالن از روز دوشنبه شاهد بارش 
برف سنگين است، به طوري كه در ساعات پاياني اين روز، 
خبر از قطع برق در 1۹۴ روس��تاي اين استان اعالم شد. 
عمده قطع برق ناشي از صدمه ديدگي تأسيسات و خطوط 
انتقال ب��رق در بخش فوق توزيع بود. همچنين صبح روز 
گذشته، با از مدار خارج شدن برخي از پست هاي برق در 
استان، بر گستره خاموشي ها افزوده شد. ظهر روز گذشته، 

عظيم بلبل آبادي مديرعامل شركت برق منطقه اي گيالن 
گفت: پست هاي برق الهيجان، لنگرود، رودسر، چمخاله، 
املش، رحيم آباد، سياهكل و صومعه س��راي 2 از ساعت 
۶ صبح روز سه ش��نبه به علت بارش سنگين برف از مدار 
خارج شده اند. وي افزود: چهار خط 2۳۰ كيلوولت و يك 
خط ۴۰۰ كيلوولت نيز به علت بارش سنگين برف از مدار 
خارج شده است كه 5۴ اكيپ عملياتي و اجرايي شركت 
برق منطقه اي گيالن با اس��تعداد 1۹5نفر نيروي انساني 
به صورت شبانه روزي از ساعت اوليه بارش برف در تالش 
هستند تا هر چه سريع تر مشكالت و چالش ها را حل كنند. 
بلبل آبادي در خصوص علت قطعي برق بيان داشت: بارش 

ش��ديد برف و ايجاد پديده گالوپينگ، همچنين برخورد 
خطوط فشار ضعيف با خطوط فشار قوي و برخورد درختان 
مجاور دكل هاي برق با س��يم هاي خطوط برق موجب از 
مدار خارج شدن خطوط شده است كه موجب قطع برق 
مشتركان شده اس��ت. بلبل آبادي اضافه كرد: به منظور 
تسريع در خدمات دهي، از استان مازندران نيز درخواست 
كمك شده اس��ت كه با ملحق شدن اكيپ هاي عملياتي 
استان مازندران هر چه سريع تر بر مشكالت و چالش ها غلبه 
كنيم. مديرعامل شركت برق منطقه اي گيالن گفت: در 
حال حاضر از حدود يك ميليون و چهار صد هزار مشترك 

برق، برق حدود ۹۰ هزار مشترك قطع است.
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۳۶هزارخودروتاپايانسال
دوگانهسوزميشوند

ايرنا |قائم مقام مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به اينكه يك 
ميليون و ۴۶۰ هزار خودروي عمومي در 15 ماه آينده 
دوگانه سوز خواهد شد، گفت: تا پايان امسال ۳۶ هزار 
خودروي عمومي با وام بالعوض دوگانه سوز مي شود.

حميد قاسمي ده چشمه با بيان اينكه روز دوشنبه 
اجراي مصوبه شوراي اقتصاد براي دوگانه سوز كردن 
خودروهاي عمومي شامل ون ها،  تاكسي ها و وانت بارها 
عملياتي ش��د،  ادامه داد: در اولين گام ۴1 خودرو به 
مناسبت چهل و يكمين س��الگرد پيروزي انقالب 
اسالمي دوگانه سوز و تحويل صاحبانشان شد. وي 
افزود: يكي از 7 شركتي كه قرارداد بستيم، در يك روز 
اين تعداد خودرو را به گازسوز تبديل كرد. قاسمي با 
اشاره به اينكه ظرفيت تبديل خودروها در سال آينده 
به 8۰ هزار تا 1۰۰ هزار خودرو در ماه مي رسد، تاكيد 
كرد: تا س��ال آينده به تدريج به ظرفيت دوگانه سوز 
كردن خودروها در كش��ور افزوده خواهد شد. وي با 
اشاره به اينكه تاكنون قرارداد ساخت 7۰۰ هزار مخزن 
سي ان جي امضا شده است، گفت: ساخت مابقي نياز 
مخزن نيز بعد از تحويل مخازن سفارش گذاري شده 

از سوي سازندگان، از سر گرفته مي شود.

مصرفگازركوردزد
باشگاه خبرنگاران| مشايخي گفت: كاهش دما و 
برودت هوا منجر شد تا در سراسر كشور ميزان مصرف 
گاز براي چندمين بار ركورد بزند. غالمرضا مشايخي 
مدير هماهنگي امور گاز رساني شركت ملي گاز كشور 
با اش��اره به آخرين وضعيت شبكه گازرساني كشور 
باتوجه به برودت هوا و بارش برف به خصوص در مناطق 
سردسير كشور گفت: با توجه به شرايط فعلي در بخش 
توليد، انتقال و توزيع همچنان همه همكاران منسجم 
پاي كار هس��تند تا بتوانن��د گاز را از مبادي توليد به 
مبادي مصرف برسانند و خوشبختانه با تمهيدات انجام 
شده در توليد و توزيع، قطع گاز در هيج كجاي كشور 
گزارش نشده است. او ادامه داد: باتوجه به برودت هوا 
طبعا مصرف گاز به خصوص در بخش خانگي افزايش 
پيدا مي كند كه توصيه ما به مشتركين اين است كه 
از مص��رف بي رويه به خصوص اينك��ه از گرم كردن 

فضا هايي كه به آن نياز ندارند جدا خودداري كنند.

بازارسياهبنزينعمدتامربوط
بهخودروهايعمومياست

ميزان| عضو اتحاديه جايگاه داران سوخت گفت: 
بازار سياه بنزين عمدتا مربوط به خودرو هايي عمومي 
با سهميه باال است، بعضا در نزديكي جايگاه سوخت 
شاهد حضور مالكان تاكسي هستيم. ناصر رييسي فرد 
اظهار كرد: افزايش قيمت بنزين با ايجاد شوك مقطعي 
باعث كاهش مصرف سوخت در كوتاه مدت مي شود، 
اما بنزين ماهيت مصرفي دارد و مصرف كننده با توجه 
به نياز خود مصرف را تنظيم مي كند. وي افزود: بازار 
سياه سوخت و افزايش زمان سوخت گيري و تعداد آن 
منجر به ايجاد صف هاي طوالني در پمپ بنزين ها شده 
است. رييسي فرد بيان كرد: بازار سياه بنزين عمدتا 
مربوط به خودرو هايي عمومي با سهميه باال است، 
بعضا در نزديكي جايگاه سوخت شاهد حضور مالكان 
تاكسي هستيم كه با فروش سهميه بنزين خود زمينه 
ايجاد بازار سياه بنزين را فراهم مي كنند. وي ادامه داد: 
قيمت بنزين در بازار سياه بين 15۰۰ تا ۳ هزار تومان 
است كه به صورت توافقي ميان خريدار و فروشنده 

تعيين مي شود.

افتشاخصهايقيمتنفت
خاورميانهباكساديبازارآسيا

ايسنا |شاخص هاي قيمت نفت خاورميانه شامل 
دوب��ي و عمان تحت تاثي��ر افت تقاضا در آس��يا به 
دليل شيوع ويروس كرونا روند كاهشي پيدا كردند. 
شاخص هاي قيمت نفت عمان و دوبي پس از اينكه 
روز پنجش��نبه به پايين ترين حد در يك سال اخير 
نزول كردند، روز دوش��نبه براي سومين روز متوالي 
كاهش داش��تند. فعاليت اقتصادي كمتر در چين 
كه بزرگ ترين واردكننده نفت جهان اس��ت، باعث 
شده است تقاضا براي سوخت افت كرده و قيمت ها 

پايين تر رود.

محمدعلي خطيبي
نماينده سابق ايران 

در اوپك
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رييس جمهوري در مراسم چهل و يكمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي اعالم كرد

تشريح  مانيفست  انقالب 57 
ادامه از صفحه2

   ما به عقب بر نمي گرديم 
روحاني در اين مراسم ادامه داد: براي قدرتي چون امريكا 
تحمل انقالب اسالمي و پيروزي يك ملت بزرگ و بيرون 
راندن ابرقدرت امريكا از اين س��رزمين طبيعي است كه 
غيرقابل تحمل باشد و طبيعي است كه از 41 سال پيش هر 
شب خواب بازگشت به اين سرزمين را ببيند. آنها به خوبي 
مي دانند كه ايران چه مق��دار اهميت دارد، آنها به خوبي 
مي دانند نقش ايران در منطقه چيس��ت و آنها مي دانند 
قدرت ايران در منطقه يكي از باالترين قدرت ها يا به يك 
معنا باالترين قدرت منطقه حس��اس خاورميانه است به 
همين دليل از روز اول دشمن سرسخت اين ملت و انقالب 
امريكا و صهيونيسم بود. ايراد امريكا به انتخاب ما است و 
امريكا مي گويد چرا مردم انتخاب كردند. سخن امريكا اين 
است كه مردم حق انتخاب نداشتند و ما نظام شاهنشاهي 
را تأييد كرده بوديم و مي خواستيم بمانند و چرا مردم آمدند 
و راه نويني را براي زندگي خود انتخاب كردند. پس دعواي 

ما با امريكا دعواي انتخاب است.
وي ادامه داد: مي گوييم ملت ايران هميش��ه، همه سال 
و در همه موضوعات و مس��ائل مهم ح��ق انتخاب دارد و 
دشمنان ما مي گويند شما حق انتخاب نداريد؛ امريكا به 
ما مي گويد بايد به گذش��ته و به 41 سال پيش برگرديد 
و س��خن مردم ما اين است كه ما به عقب برنمي گرديم و 
راه و مسير ما براي پيشرفت و تعالي اين كشور است و لذا 
شما مي بينيد اين دشمني و كينه توزي در طول 41 سال 
گذشته به شكل هاي مختلف ظهور و بروز پيدا كرد، اما راه 
انقالب، همان راه روز اول است. خواهش مي كنم از جوانان 
عزيز، دانشگاهيان و محققان يك بار ديگر سخن امام )ره( 
را در روز 12 بهمن 57 در بهش��ت زهرا)س( بخوانيد و به 
آن دق��ت كنيد؛ آنچه ام��ام )ره( روز اول به مردم گفت تا 
روز آخر پاي آن كالم ايس��تاد. امام )ره( با مردم صادقانه 
رفتار كرد؛ امام )ره( به وع��ده اش عمل كرد؛ امام )ره( هر 
چه در روز 12 بهمن در بهش��ت زهرا)س( گفت، تا پايان 
عمر پربركتش به آن عمل كرد؛ امام در بهشت زهرا )س( 
به مردم گفت كه سرنوشت مردم دست خود مردم است 
و مردم بر سرنوشت خودش��ان مسلط هستند؛ امام )ره( 
آن روز به مردم گفت مجلس و دولت بايد قانوني و ابتناي 
نظام بايد بر مبناي قانون باش��د؛ امام )ره( آن روز به مردم 
گفت كه دنبال استقالل فرهنگي و سياسي در اين كشور 
هستيم؛ امام )ره( آن روز به مردم گفت با مظاهر تمدن و 
تجدد مخالف نيستيم؛ با فحشا و فساد مخالفيم. امام آن 
روز گفت من به دليل خواست مردم و اينكه مردم او را قبول 
دارند، دولت تعيين مي كنم. آنچه امام )ره( در 12 بهمن 
گفت، در روز آخ��ر زندگي اش هم همان را گفت؛ راه امام 
)ره( راهي پيوسته و بدون انحراف بود و مردم اين صداقت 

را از كالم و عمل امام )ره( مشاهده كردند.

   هم مقاومت، هم ديپلماسي 
رييس جمهوري با اش��اره به اين مهم كه آنچه انقالب را 
استحكام بخشيده است، حضور مردم و رأي مردم است 
و هر چه مردم از ما مي خواهند بايد به آن عمل كنيم؛ در 
اينجا مي خواهم از نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران، بسيج 
و از همه نيروها تش��كر و سپاسگزاري كنم؛ آن روز كه در 
بدرقه شهيد بزرگوار حاج قاسم سليماني، مردم به خيابان 
آمدند و از نيروهاي مس��لح و از دولت انتقام را خواستند، 
نيروهاي مس��لح به آنچه مردم خواستند، عمل كردند؛ 
اينكه عين االس��د امريكا در عراق موشك باران مي شود، 
يعني اجراي خواس��ت مردم؛ مردم انتقام را خواستند و 
نيروهاي مسلح سخن مردم را به كرسي نشاندند. آن روز 
كه هواپيمايي در كنار فرودگاه ما آس��مان را نيلي كرد و 
قلب ما و رهبري را سوزاند. مردم از مسووالن عذرخواهي 
خواستند و نيروهاي مسلح ما عمل كرده و صريحًا از مردم 
عذرخواهي كردند و به مردم قول دادند و گفتند كه دقت 
خواهند كرد كه چنين اشتباهي هرگز تكرار نشود. نيروي 
مسلحي كه با مردم و در كنار مردم است و به خواست مردم 
عمل مي كند؛ اين هماني است كه راه انقالب اسالمي ما 

تعيين كرده است.
وي در ادامه با تاكيد بر اين موضوع كه جوانان عزيز، مردم 
عزيز ايران، گاهي سخناني در رسانه ها مطرح مي شود كه 
با راه امام و انقالب ما در تضاد اس��ت. يادتان نرود كه امام 
هم��واره تأكيد كرد و گفت »همه با هم« و اين همه با هم 
يك استراتژي مهم انقالب اس��المي بود، افزود: هر وقت 
همه با هم بوديم، 22 بهمن آفريده مي شود. هر وقت همه 
با هم بوديم، امريكا شكست خورده و هر وقت همه با هم 
بوديم شكوفايي در اين كشور اتفاق افتاده است. نگذاريم 
عده اي بگويند اين جناح يا آن جناح، نه، استراتژي ما همه 
با هم است همه در كنار هم بايد از اين كشور دفاع كنيم. 
همه با هم بايد در برابر امريكا بايستيم و همه با هم بايد از 
حقوق ملت ايران دفاع كنيم، اين انقالب براي همه است، 
براي فرد و گروه خاص نيست. در 22 بهمن 57 تمام ملت 
ايران احساس پيروزي كردند. نه اين جناح يا آن جناح. در 
22 بهمن 57 تمام اقوام و مذاهب احساس پيروزي كردند، 
شرق و غرب ايران، شمال و جنوب ايران و همه مردم.36 
ميليون جمعي��ت آن روز ايران، همه احس��اس پيروزي 
كردند. اگر كاري كنيم كه همه ما احساس پيروزي بكنيم، 
آن كار »انقالبي« است. انقالب يعني همين. يعني اقدامي 
كنيم به نفع همه ملت، اگر هر وقت اقدامي كرديم كه 83 
ميليون را خوشحال كرديم، كار ما انقالبي است. هر وقت 
10 ميليون را خوش��حال كرديم، 10 ميليون را ناراحت 
كرديم و بقيه را مردد كردي��م بايد فكر كنيم كجاي كار 
ما ايراد دارد. در بسياري از موارد »اين« يا »آن« نادرست 
اس��ت. مقاومت يا ديپلماسي، اين يا آن غلط است. هر دو 
در كنار هم درس��ت است، هم مقاومت و هم ديپلماسي. 
شهيد سليماني س��ردار ميدان جنگ و ديپلمات ارشد 
در مذاكره بود. شهيد سليماني در مسير رفتن به جلسه 
سخن و گفت وگو با نخست وزير عراق شهيد شد و شهيد 
سليماني به سمت ميدان جنگ نمي رفت بلكه به سمت 
ميدان ديپلماسي مي رفت كه شهيد شد.شهيد سليماني 
كسي بود كه در ميدان جنگ سردار قوي ميدان جنگ بود 

و در ميدان مذاكره، ديپلمات قدرتمند و عزتمند بود و همه 
ابعاد شهيد سليماني را مد نظر قرار دهيم.شهيد سليماني به 
دنبال جنگ در منطقه نبود، امريكايي ها دروغ مي گويند. 
شهيد سليماني دنبال بي ثباتي در منطقه نبود، امريكا و 
اسراييل دروغ مي گويند. شهيد سليماني دنبال ثبات بود.

ش��هيد س��ليماني به كمك مردم و ارتش عراق به عراق، 
سوريه و لبنان ثبات و به منطقه امنيت داد.شهيد سليماني 
مرد جنگ و صلح بود، جنگي كه به صلح منتهي ش��ود و 
صلحي كه آنچنان قوي باش��يم كه جنگي ايجاد نشود. 
قدرت و قوت ما اس��ت ك��ه صلح را حفاظ��ت مي كند و 
نيروي مس��لحي قوي است كه كشور ما را در مسير صلح 

نگه مي دارد.

   اسالميت و جمهوريت در كنار هم هستند 
روحاني تاكيد كرد: سپاسگزار صنعت دفاعي كشور هستم 
كه در اين مدت چند سال قدرت نيروهاي مسلح ما را دو 
چندان كرده است. فرماندهان نظامي در آخرين جلسه 
شوراي عالي امنيت ملي  گفتند كه قدرت نظامي كشور 
امروز از يك س��ال پيش به مراتب باالتر اس��ت و قدرت 

نظامي كش��ور روز به روز برتر است.امروز مي توانيم همه 
نيازمندي هاي خودمان از جمله موشك، هواپيما، ناوچه 
و زيردريايي، موشك ضدزره و موشك پدافند هوايي  را با 
دست دانشمندان خودمان بسازيم و همه جا صنعت ايران 
است و همه جا دست پرتوان مهندسين ايراني است. قبل 
از انقالب، 95 درصد سالح و تجهيزات ما وارد مي شد و 5 
درصد در داخل درست مي شد اما امروز همه نيازهاي ما 
در داخل كشور توليد مي شود و اين به معناي توانمندي 
علمي و قدرت نظامي و دفاعي ملت بزرگ ايران اس��ت. 
ممكن است برخي فكر كنند، يا جمهوري يا اسالمي كه 

اين سخن غلط است.
وي گفت: ممكن است افرادي فكر كنند، ما بايد جمهوري 
را تضعيف كنيم تا اسالميت را تقويت كنيم؛ با كمال ادب و 
احترام به اين دوستان عزيز مي گويم، اشتباه مي فرماييد؛ 
تضعيف جمهوريت، تقويت اسالميت نيست؛ جمهوريت 
و اسالميت در كنار هم هستند. اين يا آن در اينجا درست 
نيس��ت. بعضي  جاها بايد بين اين ي��ا آن، انتخاب كنيم؛ 
درست است؛ اما در بسياري از موارد هم نبايد بين اين يا آن 
انتخاب كنيم؛ يا مقاومت يا ديپلماسي؛ نه هر دو. يا تعامل 
با جهان يا ايستادگي؛ نه هر دو. يا خودكفايي در داخل يا 

تجارت با خارج؛ نه هر دو. 
رييس دولت تدبير و اميد ادامه داد: اينجا، جاهايي است 
كه اين يا آن ناصحيح است و در تاريخ انقالب نيز امام به ما 
آموخت كه اسالميت در كنار جمهوريت است؛ امام )ره( به 
ما آموخت، دينداري در كنار مردم ساالري است؛ امام )ره( 
به ما آموخت پيشرفت در كنار عدالت است. در بسياري از 
موارد ابعاد مختلف انقالب اسالمي را بايد مد نظر قرار دهيم.

در اينجا مي خواهم به يك مساله مهم اشاره كنم؛ امريكا به 

دنبال چيست؟ امريكا در اين 2 سال گذشته كه اين همه 
فشار بر مردم عزيز وارد كرده است، تمام تجارت، صادرات، 
واردات و نيازمندي هاي كش��ور را مورد هدف قرار داده تا 

مردم صبرشان لبريز شود.
روحان��ي در چهل و يكمين س��الگرد انقالب اس��المي 
تاكيد كرد: آنچه اختالف محاس��به اس��ت، اين است كه 
امريكايي ها، جايگاه و عظمت ملت ايران را درك نكردند؛ 
امريكايي ها فكر مي كنند با 41 سال تمدن مواجه هستند، 
نه؛ امريكايي ها با هزاران سال تمدن ايران مواجه هستند؛ 

تمدن ايرانيت و اسالميت در طول قرن ها.
البته انقالب اسالمي هم در طول 41 سال گذشته، اقدامات 
بسيار مهمي را براي تكميل تمدن اسالمي و ايراني انجام 
داده اس��ت؛ امريكا با نظام و دولتمردان مواجه نيس��ت؛ 
خطايش اين اس��ت؛ امريكا با 83 ميليون جمعيت ايران 

مواجه است و مردم ما يكپارچه  و يكصدا هستند.
رييس دول��ت يازدهم گفت: آنجا كه بحث ملت باش��د، 
يكصداس��ت؛ آنجا كه بحث انقالب باشد، يك صداست؛ 
آنجا كه منافع ملي باشد، يك صداست؛ در روزهاي تشييع 
جنازه شهيد بزرگ ما، ش��هيد سليماني ديديد كه همه 
م��ردم يكصدا و يك فرياد بودند؛ چش��م ها همه گريان و 
نگاه ها همه به سمت آسمان بود و همه مردم با مشت گره 
كرده در برابر ابرقدرت ها و امريكا ايس��تادند و نظر خود را 
در آن راهپيمايي هاي بزرگ و تشييع جنازه عظيم اعالم 
كردند. امريكا مي خواهد ملت ايران را از پا دربياورد، امريكا 
چه مي خواهد؟، امريكا ملت تسليم شده، كشور غارت شده 
و دولتي را مي خواهد كه پش��يمان شده و نمي خواهد بار 
مس��ووليت را بر دوش داشته باشد. اشتباه امريكا همين 
اس��ت، نمي داند، در ايران دولت، ملت، نيروهاي مسلح، 
قواي سه گانه، همه و همه زير پرچم جمهوري اسالمي و 

رهبري معظم انقالب، يكپارچه ايستادگي خواهند كرد.

    خودكفايي ره آورد انقالب 
روحان��ي در ادامه گفت: تالش امريكايي ه��ا اين بود كه 
مردم ما براي نيازمندي هاي روزمره خود درمانده شوند. 
از شما مي پرسم، آيا امروز مردم در نيازهاي اساسي شان، 
در برق، آب، نان، مواد غذايي ضروري ش��ان، مدرس��ه و 
بهداشت شان، با يك مشكل عظيم و بزرگي كه امريكايي ها 
تصور مي كردند، مواجه هستند؟امريكايي ها مي گفتند اگر 
م��ا 3 ماه تحريم را ادامه بدهيم، ماده غذايي در ايران پيدا 
نمي ش��ود، آنها مي گفتند ما 3 ماه تحريم را ادامه دهيم، 
در ايران دارويي پيدا نمي ش��ود، م��ردم در آب، برق، گاز 
و زندگي ش��ان دچار مشكل مي شوند. آيا اينچنين شد؟ 
ما در 2 س��ال گذشته كه در شديدترين تحريم ها بوديم، 
البته روزهاي بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم و مردم 
ما روزهاي سختي را گذراندند، اما در طول ماه هاي اخير، 
دولت و ملت روز به روز بر مش��كالت فائق تر مي ش��ود و 
مشكالت را پشت س��ر مي گذارد. از ش��ما مي پرسم، از 
متخصصين بپرسيد از كش��اورزان، صنعتگران بپرسيد. 
امسال در بخش صنعت، ما رش��د صنعت داريم يا نه. در 
بخش كشاورزي رشد و پيشرفت داريم يا نه. 2 سال تحريم 
كامل بوديم. اما امروز، مردم ما مي بينند كه در بسياري از 
مواد غذايي خودكفا هستند و در برخي از مواد غذايي نيز 

در مسير خودكفايي قرار دارند.
رييس جمه��وري گفت: مردم عزيز م��ا بدانند روزي كه 
انقالب پيروز شد، توليد كشاورزي ايران، 26 ميليون تن 
در سال بود، روزي كه دولت يازدهم در سال 92 كار خود 
را آغاز كرد، توليد مواد غذايي ما 97 ميليون تن بود و امروز 
توليد م��واد غذايي ما 126 ميليون تن اس��ت. يعني اين 
دولت، در طول 6 س��ال به اندازه تمام و كل رژيم گذشته، 
ده ها س��ال تالش در ايران كار كرده اس��ت. در آن رژيم 
تازه امريكايي ها در كش��اورزي به اصطالح اينها را كمك 
مي كردند. اس��راييلي ها هم در ايران بودند، امروز ببينيد 
ملت ايران با چه پيش��رفتي مواجه اس��ت. امريكا اشتباه 
كرده، نفهميده كه كش��اورزان و مهندسان ما در سراسر 
كشور با همه توان براي نيازمندي هاي خود ايستاده اند. 
امريكايي ه��ا يك روزي فكر مي كردند ك��ه اگر بنزين را 
تحريم كنند، كش��ور ما بهم مي ريزد و در پمپ بنزين ها 
صف درست مي شود. امروز چطور؟ امروز بنزين را صادر 
مي كنيم. درآغاز اين دولت، آغاز دولت يازدهم توليد بنزين 
52 ميليون ليت��ر در روز بود و امروز 110 ميليون ليتر در 
روز است كه توليد بنزين در اين 6 سال 2 برابر شده است.

آنهايي كه در رسانه ها سوال مي كنند كه اين دولت چه كار 
كرده است، بگويند در كدام زمينه صنعتي و كشاورزي و 
نظامي و ساير امور بود كه مردم عزيز ما نتوانستند مشكالت 

را پشت سر بگذارند. آنهايي كه مي گويند ما در برابر امريكا 
نمي توانيم بايستيم و پيشرفت بكنيم، در خطا و اشتباه 
هستند؛ به دس��ت كش��اورزان، صنعتگران، كارگران و 

مهندسين نفت ما نگاه كنند.

   مقاومت تا پيروزي 
روحاني در اين مراسم به يك خبر مهم اشاره كرد و افزود: 
يك خبر افتخارآميزي كه البته به طور رس��مي در پايان 
امس��ال اعالم مي ش��ود، همين جا به ملت بزرگ ايران، 
اعالم بكنم كه در زم��ان پيروزي انقالب مقدار توليد گاز 
كش��ور 110 ميليون مترمكعب در روز بود و در روزي كه 
دولت يازدهم ش��روع به كار كرد توليد گاز 625 ميليون 
مترمكعب در روز بود. ملت بزرگ ايران، پايان امسال توليد 
گاز كشور به هزار ميليون مترمكعب در روز خواهد رسيد. 
اين بزرگ ترين افتخار براي مهندسين و كارگران نفت و 
گاز كش��ور است. ببينيد كشور در چه رشدي قرار گرفته 
است و ما تنها در كش��ف ميدان نفتي بزرگي كه امسال 
اعالم شد، مهندس��ين ما 53 ميليارد بشكه نفت درجا را 
در ايالم و خوزس��تان كشف كردند. امريكا خطا و اشتباه 

كرده است كه فكر مي كند اگر ما را در تحريم قرار بدهد، 
عقب نشيني مي كنيم. وي گفت: ملت ما بداند، امروز 97 
درصد داروي كش��ور را مردم، كارخانه ها، مهندس��ين و 
پزشك ها، متخصصين دارويي توليد مي كنند و3 درصد 
نياز به خارج داريم و اگر تالش كنيم، در سال هاي آينده 
مي توانيم خودكفاي كامل بش��ويم. امروز ملتي هستيم 
كه در آغاز انقالب، واردكننده نيازهاي بخش س��المت و 
بهداشت بوديم و پزشك، دارو و تجهيزات ما از خارج مي آمد 
اما امروز در همه اين زمينه ها روي پاي خود ايس��تاديم و 
خودكفا ش��ديم. امروز صادركننده هس��تيم و گردشگر 
درماني و سالمت داريم؛ مردمي از كشورهاي همسايه به 
كشور ما براي عمل جراحي مي آيند؛ پس امريكا اشتباه 
كرده و مسير ما مسير درست است. رييس دولت يازدهم 
در ادامه گفت: مردم عزيز ب��ه اين آمار توجه كنيد؛ تمام 
تخت هاي بيمارس��تاني تا ابتداي دول��ت يازدهم حدود 
80 هزار تخت بوده كه در طول اين 6 سال 26 هزار تخت 
جديد به آن اضافه كرديم و 45 هزار تخت را به طور كامل 
بازسازي كرديم؛ يعني به اندازه كل تخت بيمارستاني تاريخ 
كشور ايران، تخت بيمارستاني اضافه يا بازسازي كرديم؛ 
كار عظيمي كه اين ملت بزرگ، پزشكان و مهندسين و 
پرستاران ما انجام مي دهند. به گفته روحاني اگر يك دهم 
اين فش��اري كه در اين 2 سال اخير بر ملت ما وارد شده، 
به يك كشور مشابه ما در اين منطقه وارد مي شد، در برابر 

امريكا تسليم مي شد و خضوع مي كرد.
وي ادامه داد كه بدانيد بسياري از كشورهاي همسايه ما، 
اگر نفت شان يك ماه تحريم شود، حقوق كارمند خودشان 
را نمي توانن��د پرداخت كنند؛ امروز ب��ه حول و قوه الهي 
عليرغم همه فشارهاي امريكا و تهديدها روي پاي خود 

ايستاده ايم. در اين 10 ماه تا امروز 14 ميليارد دالر براي 
كاالي اساسي و 20 ميليارد دالر براي غيركاالهاي اساسي 
بانك مركزي پرداخت كرده است؛ در طول مدت اين 10 
ماه، 72 ميليارد صادرات و واردات داشتيم و حركت تجاري 
ما 72 ميليارد بوده است؛ 36 ميليارد وارد كرديم، 35.5 
ميليارد صادر كرديم؛ تقريبا نزديك هم با كمي كسر در 
تراز؛ بنابراين مردم روي پاي خودشان ايستادند؛ مردم  ما، 
بازوهايشان را قوي تر و افكارشان را مجهز كردند.مردم عزيز 
و بزرگ ايران؛ امروز در كش��ور ما 55 هزار و 700 شركت 
دانش بنيان كار مي كند و 300 هزار نفر در ش��ركت هاي 
دانش بنيان در اين 3، 4 س��ال اخير مش��غول كار شدند. 
روحاني همچنين گفت: امريكا مي خواست اشتغال را در 
كشور ما از بين ببرد؛ در آغاز دولت يازدهم 20 ميليون و 
600 هزار نفر شاغل در كشور داشتيم و امروز 24 ميليون 
و 400 هزار شاغل داريم؛ يعني 3 ميليون و 600 هزار نفر 
بر ش��اغالن خالص ما اضافه شده اس��ت؛ هر سال به طور 
متوسط 500 هزار نفر، مشغول به كار شدند.عليرغم همه 
فشارها و تهديدها، مسير ما مسير درست بوده و ملت ما 
مقاومت و ايستادگي كرده است و در تمام زمينه ها امروز 

موفقيت هاي بزرگ را به دست آورديم.

   دولت و ملت تسليم نمي شوند 
ريي��س دولت يازدهم به آمار ديگري هم اش��اره كرد و از 
راه اندازي بزرگراه تهران – ش��مال خبر داد و گفت:  مردم 
عزيز؛ در ابتداي پيروزي انقالب 4500 كيلومتر،  راه آهن 
در كشور داشتيم؛ فقط در اين دولت، در اين 6 سال، 1200 
كيلومتر راه آهن اضافه شده و حدود 1000 كيلومتر هم تا 
پايان دولت اضافه خواهد شد. همين جا به وزارت راه دستور 
مي دهم كه جاده عظيم تهران – شمال را كه تكميل شده، 
از فردا رفت و آمد آزمايش��ي اش را آغاز كرده و جاده را به 
روي مردم باز كند و ان شاء اهلل اوايل اسفند اين جاده مهم 
كه يكي از افتخارات مهندسي ايران است، افتتاح خواهد 
ش��د و كار عظيم و بزرگي اس��ت ك��ه ارزش آن 10 هزار 

ميليارد تومان است.
امسال در 6 ماه دوم سال 33 هزار ميليارد تومان طرح هاي 
آب و برق تا پايان سال افتتاح كرديم و افتتاح خواهيم كرد. 
دست روي دست نگذاشتيم، دولت ما ورشكسته نيست 
و ملت ما، تسليم شده نيست. امريكا بفهمد، اشتباه و خطا 

كرده و بزرگ ترين خطاها را مرتكب شده است. 
وي گف��ت: امري��كا برخالف هم��ه قواني��ن بين المللي 
بزرگ ترين جنايت را انجام داده و در كش��ور همسايه ما، 
ميهمان عراق و فرمانده ما را ترور كرده است. خاك مردم 
فلسطين و  سوريه را عليرغم همه قطعنامه هاي بين المللي 

به اسراييل هديه كرده است.
مردم روز به روز آگاه تر مي ش��وند. راه امريكا به ضرر ملت 
ايران، ملت منطقه، جهان اسالم و همه جهان است و حتي 
كار كاخ س��فيد به ضرر مردم خود امريكا اس��ت. در اين 

شرايط خداوند به ما چه مي گويد: 
و ما لنآ أال نتوكل على اهلل وقْد هدينا ُسُبلنا و لنْصِبرن على  
مآ ءاذيُتُمونا و عل��ى اهلل فْليتوكِل اْلُمتوكُلون  پيامبران در 
برابر فشار در برابر ستم همه آنهايي كه در برابر حق ايستاده 
بودند، مي گفتند چرا به خداوند توكل نكنيم، آن خدايي 
كه راه نجات را پيش روي ما گذاشته است، مسير هدايت 

را پيش روي ما گذاشته است.
البته در سايه تحريم و فشار مردم ما آزار مي بينند و اذيت 
مي شوند و فشار بر مردم ما وارد مي شود. اما در عين حال 
مردم ما كامال  آگاه هستند كه مي توانيم از اين فشار عبور 
كني��م همين طور كه در ماه هاي اخي��ر ديده اند در تمام 
شاخص هاي اقتصادي، روند ما صحيح و مثبت بوده است 
و اين به آن معناس��ت كه ما قدرت داريم كه در برابر فشار 
امريكا، به پيروزي برسيم و در برابر تمام آزارها و اذيت ها 

مي ايستيم.

    با صندوق راي قهر نمي كنيم 
وي ادامه داد: ملت بزرگ ايران؛ انتخابات دوم اسفند، 
يك انتخابات، در ميان همه انتخابات هاست؛ انقالب ما 
در سايه انتخاب درست ملت به پيروزي رسيد و انقالب 
براي اين بود كه راه انتخاب به روي ما باز باش��د. مردم 
عزيز؛ يكي از باالترين ارزش هاي ملي و ديني ما انتخاب 
و قدرت انتخاب اس��ت؛ بتوانيم بين دو راه، راه بهتر را 
برگزينيم؛ بتوانيم بين چند راه، راهي كه بهتر اس��ت 
برگزينيم؛ انتخاب يكي از دستاوردهاي بزرگ انقالب 
اسالمي است؛ ممكن است در اين انتخابات گله و انتقاد 
داشته باشيم، اشكالي ندارد؛ انتقاد آزاد است، اما مردم 
عزيز ايران؛ انتقاد باش��د و منتقد باشيم، ولي خواهش 
مي كنم انفعال نباش��د و منفعل نشويم. به خاطر اين 
كار يا آن كار، به خاطر اين اقدام يا آن اقدام، با صندوق 
رأي قهر نكنيم. انتخابات و صندوق رأي منجي ماست.

در دهه پنجم انقالب كه يك سالش گذشت و االن وارد 
س��ال دوم مي ش��ويم، خيلي از اصالحات بايد در اين 
كشور انجام بگيرد؛ نظام جمهوري ما بايد در سايه رأي، 
حضور و انتخابات شما نو شود؛ نوسازي شود، سالم تر 

و شكوفا تر شود.
روحاني ادامه داد ك��ه نبايد با صندوق و انتخابات قهر 
كنيم؛ به هر صورت اس��ت بايد پاي صندوق انتخابات 
برويم؛ امام )ره( ما را دعوت كرد به انتخابات كه صندوق 
رأي را رها نكنيم؛ در هر انتخاباتي رهبري معظم انقالب 
تأكيد كرد كه در انتخابات حضور پيدا كنيم. انتخابات 
غير از عظمت ملي، امنيت ملي، ايس��تادگي در برابر 
دش��من، آن هدف مهم و ارزشمند يعني انتخاب كه 
دستاورد انقالب است و نهاد انتخاب و انتخابات را تقويت 
خواهد كرد.يك بار ديگر مثل امروزي كه در سراس��ر 
كشور شما به صحنه آمديد و افتخار آفريديد، دوم اسفند 
پاي صندوق رأي برويم؛ يك بار ديگر افتخار بيافرينيم 
و به همه دشمنان اعالم كنيم راه و مسير مردم آزادي، 
استقالل و جمهوري اسالمي ايران بوده و خواهد بود و 
در برابر شما تسليم نمي شويم و شما را وادار مي كنيم 
كه روزي در برابر ملت ايران تس��ليم بشويد و سر فرود 

بياوريد و بي ترديد پيروزي از آن ماست.

  ملت بزرگ ايران؛ انتخابات دوم اسفند، 
يك انتخابات، در ميان همه انتخابات هاست؛ 
انقالب ما در س�ايه انتخاب درست ملت به 
پيروزي رس�يد و انقالب ب�راي اين بود كه 
راه انتخاب به روي ما باز باشد. مردم عزيز؛ 
يك�ي از باالترين ارزش هاي ملي و ديني ما 
انتخاب و قدرت انتخاب است؛ بتوانيم بين 
دو راه، راه بهتر را برگزينيم؛ بتوانيم بين چند 
راه، راهي كه بهتر است برگزينيم؛ انتخاب 
يكي از دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي 
است؛ ممكن اس�ت در اين انتخابات گله و 
انتقاد داشته باشيم، اشكالي ندارد؛ انتقاد 
آزاد است، اما مردم عزيز ايران؛ انتقاد باشد 
و منتقد باشيم، ولي خواهش مي كنم انفعال 
نباشد و منفعل نشويم. به خاطر اين كار يا 
آن كار، ب�ه خاطر اين اقدام ي�ا آن اقدام، با 
صندوق رأي قهر نكنيم. انتخابات و صندوق 

رأي منجي ماست.
در دهه پنجم انقالب كه يك سالش گذشت 
و االن وارد س�ال دوم مي ش�ويم، خيلي از 
اصالحات بايد در اين كش�ور انجام بگيرد؛ 
نظام جمهوري ما بايد در سايه رأي، حضور و 
انتخابات شما نو شود؛ نوسازي شود، سالم تر 

و شكوفا تر شود

برش
  ممكن اس�ت اف�رادي فكر كنند، م�ا بايد 
جمهوري را تضعيف كنيم تا اسالميت را تقويت 
كنيم؛ با كم�ال ادب و احترام به اين دوس�تان 
عزيز مي گويم، اش�تباه مي فرماييد؛ تضعيف 
جمهوريت، تقويت اسالميت نيست؛ جمهوريت 
و اس�الميت در كنار هم هس�تند. اين يا آن در 
اينجا درست نيست. بعضي  جاها بايد بين اين يا 
آن، انتخاب كنيم؛ درست است؛ اما در بسياري 
از م�وارد هم نبايد بين اين يا آن انتخاب كنيم؛ 
يا مقاومت يا ديپلماس�ي؛ نه هر دو. يا تعامل با 
جهان يا ايس�تادگي؛ نه ه�ر دو. يا خودكفايي 
در داخل ي�ا تجارت با خارج؛ نه ه�ر دو. اينجا، 
جاهايي است كه اين يا آن ناصحيح است و در 
تاريخ انقالب نيز امام به ما آموخت كه اسالميت 
در كنار جمهوريت است؛ امام )ره( به ما آموخت، 
دينداري در كنار مردم ساالري است؛ امام )ره( 
به ما آموخت پيشرفت در كنار عدالت است. در 
بسياري از موارد ابعاد مختلف انقالب اسالمي را 
بايد مد نظر قرار دهيم.در اينجا مي خواهم به يك 
مساله مهم اشاره كنم؛ امريكا به دنبال چيست؟ 
امريكا در اين 2 سال گذشته كه اين همه فشار 
بر مردم عزيز وارد كرده اس�ت، تمام تجارت، 
صادرات، واردات و نيازمندي هاي كشور را مورد 

هدف قرار داده تا مردم صبرشان لبريز شود

برش
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انقالب اسالمي به روايت 
انديشكده هاي عربي

تحليلگران رسانه هاي عرب زبان معتقدند كه پيروزي 
انقالب اسالمي جايگاه منطقه اي و فرامنطقه اي ايران 
را تقويت كرده و انقالب اسالمي ايران با حفظ هويت و 
خط انقالبي خود توانسته است استعمارگران را عقب 
براند و صداقت خود را در دفاع از مساله فلسطين به 
اثبات رساند. به نوشته تارنماي انديشكده سياسي 
و راهبردي »الموس��وعة« الجزائر، انقالب اسالمي 
ايران به جنبش هاي آزاديبخ��ش جهان در مبارزه 
با اس��تكبار جهاني روح تازه اي دميد و ثابت كرد كه 
اس��الم ديني جهاني اس��ت و با همه به طور يكسان 
برخورد مي كند. انقالب اس��المي ايران با مشخص 
كردن دشمن از دوست هويت خود را مشخص كرد 
و رژيم صهيونيستي را به عنوان دشمن نخست خود 
معرفي كرد. از ويژگي هاي بارز اين انقالب آن است كه 
هرچه بر دامنه تحريم ها عليه ايران افزوده مي شود اين 
كشور قدرت بيشتري از خود براي مقابله با دشمنان 
و شكست تحريم ها نش��ان مي دهد. دستاوردهاي 
نظامي و علمي اين كشور در اين زمينه شاهد مهمي 
اس��ت. ايرنا با بيان اين مطلب در گزارش��ي افزود در 
سايه انقالب جمهوري اسالمي ايران به يك قدرت 
منطقه اي تبديل شده اس��ت. همگرايي مردم اين 
كشور، تبعيت مردم از رهبران آن، برنامه ريزي براي 
آينده و اعتماد به توان و امكانات داخلي، بومي سازي 
علم و دانش و در پيش گرفتن سياس��ت اقتصادي 
خردمندانه سبب شده اس��ت كه ايران به يك الگو 
تبديل شود. انقالب ايران شايسته ستايش است. زيرا 
در نتيجه اين انق��الب ايران به قدرت بزرگي تبديل 
شده است و به اهداف انقالبي خود وفادار مانده است و 
بر عناصر قدرت خود افزوده است. اين انقالب مبارك 
چهره ايران و جهان را تغيير داده است و وجود سه عامِل 
رهبري خردمندانه، حضور مردم و دين سبب پيروزي 
انقالب شد. اين كشور به يك قدرت نظامي و اقتصادي 
تاثيرگذار تبديل شده است و در عرصه بين المللي وزنه 
سياسي بزرگ و كارآمدي است. به نوشته خبرگزاري 
رسمي س��وريه »س��انا«، جنگ و توطئه هاي غرب 
عليه ايران از جمله فش��ارهاي اقتصادي و سياسي 
يكي پس از ديگري شكست خود را به اثبات رسانده 
اس��ت. تحريم هايي كه امريكا به بهانه هاي مختلف 
عليه ايران اعمال مي كند نتايجي به دنبال نداشته 
است، بلكه اين موضوع س��بب پايداري مردم ايران 
در رويارويي با توطئه هاي غربي ش��ده است. يكي از 
داليل شكست سياست هاي خصمانه امريكا عليه 
ايران تنوع اقتصاد ايران است. امريكا در ادامه رويكرد 
استعماري خود براي پيش برد اهداف خود پافشاري 
مي كند، اما ش��رط بندي امريكا بر ادامه تحريم ها، 
تهديدها و تنش آفريني هاي  با هدف شكست اراده 
مردم ايران با شكست روبرو شده است و ايران هنوز هم 
در تصميم گيري ها و مواضع سياسي خود با استقالل 
كامل به مسير خود ادامه مي دهد. به نوشته روزنامه 
»البناء«، پس از س��پري شدن 41 س��ال از پيروزي 
انقالب اسالمي، اكنون اين كشور از هر زمان ديگري 
قدرتمندتر است و انقالب اين كشور از حمايت مردمي 
برخوردار است. اين انقالب داراي ديدگاهي راهبردي و 
طرحي براي پيشرفت و توسعه، آينده نگري، شهامت 
و شجاعت براي مقابله با دشمانان انقالب است و براي 
مقابله با طرح هاي دشمنان سهل انگاري نخواهد كرد.

فلسطين طي بيش از 40 سال گذشته همواره يكي 
از اصلي ترين آرمان هاي انقالب اسالمي بوده است. 
در عرصه هاي گوناگون سياسي، ديپلماسي و افكار 
عمومي حمايت از فلسطين توأم با تهاجم و دشمني 
همه جانبه با رژيم صهيونيستي به عنوان راهبردي 
خدشه ناپذير جمهوري اسالمي ايران همواره دنبال 
و پيگيري شده است. به نوشته تارنماي انديشكده 
سياسي و راهبردي الموسوعه الجزائر، انقالب ايران 
به هويت خود وفادار مانده است و از خط انقالبي خود 
منحرف نشده است و هنوز هم ياريگر مساله فلسطين 
است و در اين زمينه كوتاهي نخواهد كرد. اين كشور 
همواره پيشتيبان مسائل كشورهاي عربي و مسلمانان 
بوده است و در اين زمينه هيچ انعطافي از خود نشان 
نداده است. اين كش��ور داراي طرح هاي سازندگي و 
تمدني است و در اصول خود ثابت قدم است و نمي توان 

اين كشور را با تهديد از اصول خود دور كرد.
همچنين به گزارش خبرگزاري رس��مي س��وريه 
»سانا«، دستاوردهاي انقالب طي 41 سال گذشته و 
در راس آن استقالل در تصميم گيري سياسي سبب 
شده است كه ايران به يك قدرت منطقه اي تبديل 
شود. اين موضوع سبب نگراني كشورهاي استعمارگر 
غربي شده است و خواب را از چشم آنها ربوده است. 
ايران در سياست خود برقراري روابط خوب با همه 
كش��ورهاي و حمايت از مس��اله فلسطين را دنبال 
مي كند و اين سياس��ت با طمع ورزي هاي امريكا و 
همپيمانان آن مخالف است و مانع تحقق برنامه هاي 
آنها در منطقه ش��ده اس��ت. از اين رو، اين كشورها 
به شدت در حال دسيسه چيني عليه ايران هستند. 
تارنماي »العهد« لبنان نوشت، »حسين ابوحمدان« 
شهردار شهردار شهر »حرزتا« ي لبنان گفت انقالب 
اسالمي ايران طي چهار دهه گذشته دستاوردهاي 
بسياري را در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، علمي 
و نظامي داش��ته اس��ت. برجس��ته ترين دستاورد 
تاريخي انقالب اس��المي قطع روابط ايران با رژيم 
صهيونيستي و تبديل سفارت اين رژيم به سفارت 
فلسطين بود. ايران طي چهار دهه گذشته همواره از 
گروه هاي مقاومت لبنان و فلسطين پشتيباني كرده 
اس��ت و هنوز هم ايران به رهبري حضرت آيت اهلل 
خامنه اي از مظلومان و مستضعفان در برابر استكبار 
دفاع مي كند. به گزارش تارنماي العهد، »المطران 
درويش« مسوول فرهنگي جنبش امل لبنان گفت، 
انقالب اسالمي بار ديگر به انسان ها انگيزه داد تا به 
درون خود نگاه كنند و توان خود را بشناس��ند. اين 
انقالب در سراس��ر جهان فض��اي فرهنگي، ديني، 
اجتماعي و سياس��ي جديدي را به وجود آورد. اين 
انقالب در برخورد با مسائل انساني حقيقي به ويژه 
مساله فلسطين، صداقت خود را به اثبات رسانده و در 

برابر افراطي گري ها مقابله كرده است. 



گزارش 9 پرونده

»تعادل« وضعيت ساخت و ساز در سال هاي 81 تا 98 را بررسي مي كند 

رشد عمودي تهران طي 18 سال گذشته
گروه راه وشهرسازي|زهره عالمي|

همگام با ارايه اليحه بودجه سال 99 شهرداري 
تهران به ش�وراي ش�هر، انتقاده�ا از افزايش 
30 درصدي عوارض فروش تراكم و رش�د 320 
درصدي درآمدهاي حاصل از كميس�يون ماده 
100 يا ب�ه قول فعاالن ش�هري، شهرفروش�ي 
شهرداري باالگرفت، فعاالن حوزه شهري، اين 
ارقام را نش�انه حاكميت شهرفروشي بر ديگر 
درآمدهاي شهري طي س�ال آينده مي دانند، 
اين درحالي است كه بررسي حجم پروانه هاي 
صادر ش�ده طي 18 س�ال گذش�ته )98-81(؛ 
ك�ه مهم ترين فاكت�ور براي تش�خيص پديده 
شهرفروشي اس�ت، مربوط به س�ال هاي 90 و 
91 است، در س�ال 90، 28هزار و 319 فقره و در 
سال 91، 25هزار و 319 فقره پروانه ساختماني 

صادرشده است.
به عبارت ديگر، بيشترين ميزان ساخت و ساز 
در دوسال ابتدايي دهه 90 بوده و كمترين حجم 
ساخت و ساز به سال 98 اختصاص دارد اگرچه 
ارقام مربوط به س�ال جاري مرب�وط به 9 ماهه 
ابتدايي س�ال بوده است و 3 ماه پاياني سال در 
نظرگرفته نشده است اما با اين وجود رقم مربوط 
به پروانه هاي صادر شده كمترين ميزان را طي 18 

سال گذشته به خود اختصاص داده اند.
ام�ا ج�دا از اينك�ه بيش�ترين مي�زان پروانه 
صادرشده و مساحت زيربناي ساخته شده به دو 
سال نخست دهه 90 برمي گردد و ادعاي برخي 
فعاالن شهري از اليحه بودجه پايتخت مبني بر 
ركورد زدن شهرداري در فروش شهر، نادرست 
است، بررس�ي ها حكايت از آن دارد كه طي 18 
سال گذشته، تعداد طبقات ساخته شده رشد 
داشته اس�ت و در حالي كه در دهه 80 ميانگين 
تعداد طبقات مربوط به هر پروانه ساختماني 5.5 
بوده در ابتداي دهه 90 اين ميانگين به 7.1 طبقه 

و در سال 98، 7 طبقه شده است.
اگر به بررس�ي مساحت ساختمان هاي ساخته 
ش�ده براي هر پروانه صادر ش�ده طي 18 سال 
بپردازيم به اين نتيجه مي رسيم كه مساحت ها 
طي اين 18 س�ال، افزايشي دوبرابري را تجربه 
كرده و از 624 مترمربع در سال 81، به يكهزار و 
258 مترمربع و درسال 98 به1300مترمربع به 
ازاي هر پروانه صادر شده رسيده، درواقع شهر 
دراين مدت، رشد دوبرابري درمقياس عمودي 

داشته است. 
ام�ا بررس�ي حج�م پروانه ه�اي س�اختماني 
صادرشده طي سال هاي گذشته زماني اهميت 
مي يابد كه مش�خص ش�ود رونق ساخت و ساز 
تاثير مستقيمي بر رش�د اقتصادي كشور دارد 
براساس تحقيقي كه چندي پيش از سوي مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي منتشرشد، 
رونق بخش ساختمان، موجب »رشد توليد در 
كل اقتصاد«، »افزايش تقاضاي مصرفي«، »رشد 
اشتغال«، »رش�د عرضه س�اختمان«، »رشد 
فعاليت ه�اي اقتصادي در كل پهنه كش�ور« و 
در نهاي�ت »افزايش فروش بخش ه�ا و صنايع 

دنباله رو« مي شود.
براس�اس اين گزارش، هر يك واح�د افزايش 
سرمايه گذاري در بخش »ساختمان مسكوني« 
و »ساير ساختمان ها« موجب مي شود توليد در 
كل اقتصاد به ترتيب 1.32 و 1.49 واحد افزايش 
پي�دا كند؛ ناگفت�ه نماند كه بخش س�اختمان 
يك بخش فراگير اس�ت و رون�ق اين بخش، به 
كل پهنه جغرافيايي كش�ور منتقل مي شود و 
چون بخش س�اختمان، غيرقابل تجارت است 
)امكان واردات ندارد( در نتيجه افزايش تقاضاي 
مصرفي و سرمايه اي در اين بخش، مستقيم به 
افزايش عرضه منجر شده و به رشد ساير بخش ها 

مي انجامد.

   رشد 70 درصدي پروانه پيش از دوره رونق
تازه ترين آماري كه از س��وي س��امانه شهرس��ازي 
ش��هرداري تهران منتشرشده حاكي از آن است كه 
طي 18 سال گذشته، 268هزار و 409 فقره پروانه 
ساختماني صادر ش��ده و يك ميليون و 869 هزار و 
359 واحد مس��كوني هم در اين مدت ساخته شده 
كه مس��احت زيربناي اين تعداد واحدمس��كوني، 
304ميليون و 392هزار و 597 مترمربع بوده است.

در دهه 80، در س��ال 86 بيش��ترين تع��داد پروانه 
ساختماني يعني 24 هزار و 456 فقره پروانه صادر 
ش��ده و كمترين مي��زان هم مربوط به س��ال 84 با 
10 هزار و 475 فقره پروانه بوده اس��ت، در دهه 90 
بيشترين ميزان پروانه به سال 90 با 28هزار و 319 
و كمترين به س��ال 98 با 6 هزار و 970 فقره پروانه 

اختصاص دارد.
روند پروانه هاي ساختماني صادرشده طي 18 سال 
گذشته نوس��اني بوده و با توجه به دوره هاي رونق و 
ركود مسكن كاهش و افزايش داشته است، تحليل 
تعداد پروانه ها در اين مدت نشان مي دهد كه همواره 
در سال هاي پاياني ركود مسكن شاهد افزايش تعداد 
پروانه ها بوده ايم به عنوان نمونه در سال 86 و پيش 
از افزايش قيمت مسكن در سال 87، حجم ساخت و 
سازها از 14 هزار و 361 پروانه به 24هزار و 456 فقره 

پروانه مي رسد، يعني 70 درصد رشد كرده است.
يا درس��ال 90 و پيش از آغاز جهش قيمت مسكن 
و ش��روع دوره رونق، تعداد پروانه هاي صادر شده از 
17 هزار و 815 به 28 هزار و 319 فقره رسيده است 

كه رشد قابل قبول 58درصد را تجربه كرده است.
همچنين در سال 96 هم از 8 هزار و 567 فقره پروانه 

سال 95 به 10 هزار و 894 فقره رسيده ايم يعني 27 
درصد رشد داشته ايم، بررسي اين ارقام نشان مي دهد 
كه بيشترين ميزان افزايش مربوط به دهه 80 با رشد 
70 درصدي بوده و در دهه 90 بيشترين ميزان رشد 
تعداد پروانه هاي ساختماني صادرشده 27 درصد است.

اگرچه بيشترين ميزان پروانه صادرشده ساختماني 
طي 18 س��ال گذش��ته مربوط به س��ال 90 و 91 
مي شود اما در دهه 80 در هيچ سالي شاهد نبوديم 
كه تعداد پروانه ها به كمتر از 10 هزار فقره برسد اما 
طي دهه 90 )آن هم فقط در 8 سال از اين دهه( 3 بار 
تعداد پروانه ها به كمتر از 10 هزار فقره رسيده است.

تعداد پروانه هاي ساختماني در دهه 80 و 90 نوساني 
بوده اس��ت اما نوساني كه در دهه 90 شاهديم قابل 
توجه بوده است و از 28 هزار و 319 پروانه به 6 هزار 
و 970 رس��يديم اين درحالي است كه دردهه 80، 
بيشترين پروانه 24 هزار و 456 فقره و كمترين 10 

هزار و 292 فقره بوده است.
كارشناس��ان معتقدند كه روند تغييرات پروانه هاي 
س��اختماني نه در تهران بلكه در كل كش��ور نشان 
مي دهد، حجم باالي 200 هزار پروانه در دهه 80 و 
ابتداي دهه 90 به مازاد عرضه مسكن در سال هاي 
بعد منجر ش��د، كاهش آن به زير 150 هزار پروانه 
از س��ال 93 تا 98، موجب كمبود مسكن نوساز در 
سال هاي آينده مي شود و همين موضوع تعادل ميان 
عرضه و تقاضا در س��ال هاي آتي را از بين مي برد و 
باعث نابس��اماني بازار خريد و فروش و رهن و اجاره 

مسكن خواهد شد.
بررسي ارتباط ميان حجم پروانه هاي صادرشده براي 
ساخت و س��از با تعداد واحدهاي مسكوني ساخته 
شده طي 18 سال گذشته، نش��ان مي دهد كه اين 
دو ارتباط مس��تقيمي دارند يعني با افزايش حجم 
پروانه ها، تعداد واحدهاي س��اخته ش��ده هم رشد 
مي كند و با افت پروانه ها، حجم واحدهاي مسكوني 

هم كاهش مي يابد.
به عنوان نمونه بيش��ترين ميزان پروانه صادرشده 
مربوط به س��ال 90 )28هزار و 319 فقره( اس��ت و 
كمترين پروانه هم به سال 98 )6 هزار و 970 فقره( 
اختصاص دارد، ارقام مربوط به واحدهاي مسكوني 
هم حكايت از آن دارد كه بيشترين واحد ساخته شده 
)201هزار و 698 فقره( متعلق به سال 90 و كمترين 
واحد مسكوني ساخته شده هم به سال 98 با 49 هزار 

و 182 واحد اختصاص دارد.
جدا از ارتباطي ك��ه ميان حجم پروانه ها و واحدهاي 
مسكوني ساخته ش��ده وجود دارد، از مقايسه تعداد 

پروانه هاي ساختماني صادرشده با تعداد واحدهاي 
مسكوني ساخته شده به اين نتيجه مي رسيم كه در 
سال هاي ابتدايي دهه 80، مثال در سال 81؛ 19 هزار 
و 290 فقره پروانه صادرش��ده به ساخت 107 هزار و 
347 واحد مسكوني انجاميده است يعني به ازاي هر 
پروانه شاهد ساخت 5.5 طبقه واحد مسكوني بوديم 
اما در انتهاي اين دهه يعني در سال 89 با وجود اينكه 
17 هزار و 815 فقره پروانه ساخت و ساز به سازندگان 
ارايه ش��د اما بيش از سال 80 يعني 134هزار و 957 
واحد مسكوني توليدشده يعني به ازاي هر پروانه، 7.5 

طبقه واحد مسكوني ساخته شده است.
تحليل اين آمارها نشان مي دهد كه در دهه 80  و 90 
شاهد تغييراتي در شيوه ساخت و ساز بوديم و با وجود 
آنكه به  طور كلي تع��داد پروانه ها در دهه 90 كاهش 
يافت اما تعداد واحدهاي ساخته شده افزايش يافت. 
به عبارت ديگر، تعداد طبقات موجود از 5.5 واحد در 
سال 81 به 7 واحد در اواخر دهه 90 افزايش يافت. اين 
موضوع )مقايسه تعداد پروانه ها با واحدهاي مسكوني 
س��اخته ش��ده( را در دهه 90 هم مورد بررسي قرار 
مي دهيم. در ابتداي دهه 90 كه بيشترين حجم پروانه 
ساختماني صادرشده )28هزار و 319فقره(، 201 هزار 
و 698 واحد ساخته ش��ده و در سال 98 كه كمترين 
ميزان صدور پروانه )6هزار و 970( را شاهد بوديم، 49 

هزار و 182 واحد مسكوني توليد شده است.
درس��ال 90 به ازاي هر پروانه، مجوز 7.1 طبقه داده 
شده و در سال 98، هم اين رقم به 7 طبقه رسيده كه 
تغييرمحسوسي نداشته است درواقع حدود يك دهه 
گذشته، تغييري در تعداد طبقات واحدهاي مسكوني 

شاهد نبوديم.

   روند افزايشي مساحت زيربنا
طي 18 سال گذشته

بررسي حجم پروانه هاي صادرشده با مساحت زيربنا، 
حكايت از آن دارد كه با رشد تعداد پروانه ها، مساحت 
زيربنا هم رش��د دارد اما اين رابط��ه لزوما دوطرفه 
نيس��ت يعني گاهي با وجود كاهش پروانه ها شاهد 
رشد مساحت زيربنا بوديم كه اين موضوع مي تواند 
به معناي رشد عمودي ساختمان ها و افزايش تعداد 

طبقات و به تبع آن مساحت زيربنا باشد. 
در ابتداي دهه 80 يعني درسال 81، 19 هزار و 290 
فقره پروانه صادرشده و به ازاي اين ميزان پروانه، 12 
ميلي��ون و 52هزار و 586 مترمربع واحد مس��كوني 
ساخته ش��ده اس��ت، يعني مس��احت مربوط به هر 
پروانه 624 مترمربع بوده اس��ت. در انتهاي دهه 80 

يعني در سال 89 به ازاي 17هزار و 815فقره پروانه، 
22ميليون و 423هزار و 466 مترمربع واحد ساخته 
شده است يعني مساحت هر پروانه ساختماني صادر 
شده به 1هزار و 258 مترمربع رسيده يعني مساحت 
هر پروانه ساختماني صادرشده طي دهه 80، دو برابر 

رشد كرده است.
در ابت��داي ده��ه 90، يعني در س��ال 90، 28 هزارو 
319 فقره پروانه كه برابر ب��ا 31 ميليون و 109 هزار 
و 436 مترمربع بوده يعني ب��ه ازاي هر پروانه يكهزار 
و 98 مترمربع واحد مس��كوني ساخته شده است، در 
انتهاي دهه 90 يعني در سال 98، 6 هزار و 970 فقره 
پروانه صادرشده كه برابر با 9ميليون و 61 هزار و 449 
مترمربع بوده، يعني مساحت هر پروانه ساختماني به 
يكهزار و 300 مترمربع رسيده است، درواقع طي دهه 
90 اگرچه مس��احت مربوط به هر پروانه صادرش��ده 
افزايش داش��ته اما اين افزايش محسوس نبوده است 
اما اگر به بررسي مساحت ساختمان هاي ساخته شده 
براي هر پروانه در ابت��داي دهه 80 با انتهاي دهه 90 
بپردازيم به اين نتيجه مي رس��يم كه مساحت ها طي 
اين 18 سال، افزايشي دوبرابري را تجربه كرده درواقع 
شهر در 18 سال گذشته، رشدي عمودي داشته است. 

   داليل كاهش صدور پروانه 
كارشناس��ان و فعاالن حوزه مس��كن، كاهش پروانه 
ساخت و ساز را ناش��ي از 3 عامل مي دانند، نخستين 
علت افزايش قاب��ل مالحظه هزينه هاي صدور پروانه 
اس��ت، هزينه هاي دريافت پروانه )همچون عوارض 
ساخت، تراكم، نظام مهندس��ي، آتش نشاني و...( در 
بخش مسكوني 50 درصد و در بخش تجاري - اداري 

حداقل 150 درصد افزايش يافته است. 
دومين دليلي كه به افت صدور پروانه هاي ساختماني 
منجرشده است، كاهش قراردادهاي مشاركت در پي 
نوسان قيمت زمين و هزينه ساخت در سال 97 و 98 
است، به علت افزايش نرخ ارز و كاهش زمين هاي قابل 
ساخت در ش��هرها و همچنين قيمت مسكن مالكان 
انتظار افزاي��ش در برآورد ارزش زمي��ن خود دارند و 
همچنين مبالغ پيشنهاديشان افزايش يافته است و 
همين موضوع عقد قراردادهاي مش��اركت و ش��روع 

ساخت را به تاخير انداخته است.
سومين دليل به عدم اطمينان نسبت به آينده اقتصاد 
كشور مربوط مي شود كه منجر به كاهش تمايل به 
انجام سرمايه گذاري هاي بلندمدت از جمله در بخش 
مسكن مي ش��ود. ركود كنوني حاكم بر بازار مسكن 
كه عمدتًا به دليل كاهش شديد قدرت خريد و عدم 

اطمينان نسبت به آينده اين بازار ايجاد شده است، 
موجب كاهش تمايل به سرمايه گذاري در اين بازار 

مي شود.

   برآورد هزينه ساخت مسكن 
هزينه ساخت متناسب با نوع پروژه از لحاظ كاربري، 
تراكم )ارتفاع(، منطقه و مش��خصات فني مقبول آن 
منطقه )برخورداري از تاسيسات سرمايش و گرمايش، 
كابينت و...( و نوع تاسيس��ات )متمركز يا مس��تقل( 
متفاوت اس��ت. در برج و س��اختمان هاي بلندمرتبه 
اين عدد بيش��تر و در س��اخت ويال يا ساختمان هاي 
كوتاه مرتبه عدد همين است. عاملي كه تشديدكننده 
اين افزايش قيمت اس��ت، كاهش ثبت سفارش ها و 
كاالهاي وارداتي و مواد اوليه مصالح به ويژه تاسيسات 

مكانيكي و الكتريكي است.
درحال حاضر هزينه پروانه مسكوني در تهران حدود 
50 درصد و هزينه پروانه هاي اداري و تجاري در اين 
شهر بين 100 تا 150 درصد افزايش يافته است كه اين 
افزايش در تهران از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري 
اعمال شده است؛ بنابراين با توجه به اينكه هزينه پروانه 
حداقل 5 درصد بهاي تمام شده يك ساختمان است، 
اين افزايش، بهاي تمام شده ساختمان را حدود دو تا 

سه درصد افزايش مي دهد.
عالوه بر موارد فوق، هزينه انشعابات هم افزايش قابل 
توجهي داشته است، همچنين هزينه هاي نيرورساني 
)ساخت پس��ت برق و گاز و انتقال نيرو از پست هاي 
ش��هري به محل پروژه( در پروژه هاي بزرگ، رش��د 
چشمگيري داش��ته اس��ت؛ به گونه اي كه در برخي 
پروژه ها، س��ازمان هاي مربوطه وظيف��ه انتقال نيرو 
و زيرس��اخت ها از مناطق خيل��ي دور با فاصله حتي 
چند كيلومتر از مح��ل پروژه را برعهده س��ازندگان 
قرار مي دهند و همين موضوع منجر به افزايش قابل 

توجهي در قيمت تمام شده مسكن شده است.
پارامت��ر مهم ديگري كه بايد م��ورد توجه قرار گيرد، 
بهاي زمين است كه در تهران، سهم حدود 60درصدي 
)در مناطق لوكس، تا 70 درصد و بيش��تر( در قيمت 
تمام شده دارد، ميانگين بهاي زمين كلنگي در تهران 
در بهار 1398 با 175 درصد افزايش نس��بت به بهار 
1397، به حدود 17 ميليون تومان رس��يده است كه 
اين افزايش، بهاي تمام شده مسكن را به شدت تحت 

تاثير قرار داده است. 
دراين ميان به نظر مي رسد در صورت تثبيت يا كاهش 
قيمت مسكن با شرايط كنوني و همچنين با توجه به 
تحميل هزينه هاي ديگ��ري از قبيل بيمه، ماليات بر 
ارزش افزوده و ادامه روند تورم عمومي، ساخت وساز 
توجيه اقتصادي مناس��بي در س��اليان آتي نخواهد 

داشت.

   ضرورت همخواني عرضه با تحريك 
بخش تقاضا

بخش تقاضا به توليد ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 
نياز دارد اما اين عرضه بايد همزمان با تحريك بخش 
تقاضا انجام ش��ود، اما عدم برنامه ريزي مناسب براي 
تحريك متناسب بين بخش عرضه و تقاضاست طي 
سال هاي گذشته موجب ش��ده است كه در سال 96 
ورود سپرده گذاران طرح مسكن يكم، كاهش نرخ سود 
بانكي و افزايش نرخ ارز همزمان شده و همين موضوع 
موجب هجوم همزمان خريداران مصرفي و سرمايه اي 
به بازار مسكن شد، از سوي ديگر، كاهش شديد عرضه 
واحدهاي جديد به ب��ازار، خأليي جدي و قابل توجه 
در اين بازار ايجاد كرده بود كه همزماني اين دو عامل، 

مشكالت جدي را در بازار مسكن به همراه داشت.
درحال حاضر هرچند تقاضا در بازار مس��كن كاهش 
يافته اس��ت، اما اين بدان معني نيس��ت كه تحريك 
سمت عرضه، اشتباه است. مسكن كااليي نيست كه 
در مدت كوتاه بت��وان آن را توليد و به بازار عرضه كرد 
بنابراين نتايج تحريك س��مت عرضه، دو تا سه سال 

آينده آشكار مي شود.

   راهكارهاي پيش رو
با توجه به كاهش پروانه هاي ساختماني طي سال هاي 
اخير كارشناسان بازار مسكن راهكارهايي براي افزايش 

ساخت وساز پيشنهاد كرده اند.
در اي��ن ميان با توجه به اينكه ه��ر محله و منطقه اي 
س��ازندگان و خريداران خاص خود را دارد و عرضه در 
محلي ديگر شايد به حل اين مشكل كمكي نكند، بايد 
دقت داشت كه مس��كن كااليي با قابليت جابه جايي 
نيس��ت كه افزايش كلي توليد بتواند مشكالت تمام 
كش��ور را حل كند بلكه بايد با سياست هاي مناسب، 
مسكن متناس��ب با نياز و تقاضا را در بازار عرضه كرد. 
اقداماتي كه براي ايجاد تناس��ب ميان عرضه و تقاضا 
پيشنهاد مي شود، عبارت اس��ت از توسعه استفاده از 
تكنولوژي هاي س��اخت ارزان، عرض��ه زمين هاي در 
اختيار دولت و نهادهاي مختلف در شهرها به منظور 
توليد و عرضه مس��كن ارزان قيم��ت و كنترل قيمت 
زمين،  افزايش مشوق هاي ساخت وساز در بافت هاي 
فرسوده و ناكارآمد شهري، كنترل تورم عمومي كشور 
و همچنين كاهش نرخ تس��هيالت و س��ود انتظاري 
س��رمايه گذاران، اتخاذ سياس��ت هاي تشويقي براي 
كاهش ميانگين متراژ ساختمان هاي نوساز )از قبيل 
كاهش هزينه پروانه، معافيت هاي مالياتي و...(، توسعه 
استفاده از روش هاي نوين تامين مالي مبتني بر بازار 
سرمايه به منظور تامين مالي پروژه هاي ساختماني، 
توس��عه ابزارهاي جدي��د مبتني بر بازار س��رمايه به 
منظور به گردش انداخت��ن دارايي هاي راكد بانك ها 
و شركت هاي س��اختماني، اصالح قوانين و مقررات 
پيش ف��روش به منظ��ور افزايش ضري��ب اطمينان 

خريداران.
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كاهش ساخت و ساز در پايتخت 
طي سال هاي اخير 

اگرچه براساس طرح جامع مسكن بايد ساالنه 
يك ميليون واحد مس��كوني دركشور احداث 
ش��ود اما بررس��ي آمار پروانه هاي ساختماني 
صادرشده طي س��ال هاي اخير نشان مي دهد 
 كه اين رقم به 300 تا 350 هزار واحد رسيده

است.
كاهش صدور پروانه هاي ساختماني در كشور، 
به خوب��ي درآمار مربوط به وضعيت س��اخت 
و س��از در پايتخ��ت هم مش��اهده مي ش��ود. 
براساس گزارش هاي رسمي شهرداري تهران، 
تعداد پروانه هاي س��اختماني در پايتخت طي 
س��ال هاي اخير به حدود يك س��وم سال هاي 
1391 و 1392 در زم��ان رونق بازار مس��كن 

رسيده است. 
تاثير افت ص��دور پروانه هاي س��اختماني در 
عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا، جهش قيمت 
مس��كن و همچني��ن كاهش حجم اش��تغال 
بهانه اي شد تا روزنامه تعادل به بررسي وضعيت 
پروانه هاي صادر شده طي سال هاي گذشته و 
تبعات آن بپردازد و راهكارهايي براي افزايش 

پروانه ها ارايه دهد. 
اين گزارش حاكي از آن است كه طي سال هاي 
اخير شاهد افت چش��مگير صدور پروانه هاي 
س��اختماني و به تبع آن كاهش ساخت و س��از 

بوديم.

   وضعيت كنوني ساخت و ساز 
  صدور پروانه هاي ساختماني 30 تا 50 درصد 
كاهش يافته ك��ه اصلي ترين دليل آن افزايش 
شديد قيمت تمام شده ساختمان است، درواقع 
سازندگان انگيزه اي ندارند كه با سودهاي اندك 
و حتي در برخي موارد ضرر و زيان، پروژه هاي 

جديد ساختماني را شروع كنند.
  در ح��ال حاض��ر وضعيت ساخت وس��از به 
گونه اي است كه مسكن آماده ارزان تر از ساخت 
يك واحد مسكوني براي سازنده تمام مي شود.

  براساس آمار طي سال هاي 92 تا 96 شاهد 
كمب��ود عرضه و تكميل واحدهاي مس��كوني 

بوديم.
  طب��ق گزارش هاي رس��مي، ص��دور پروانه  
ساختماني در شهر تهران،  كاهشي است، البته 
بيشتر اين كاهش در متراژ پروانه هاي صادره 

بوده تا تعداد پروانه هاي صادره.
  درساخت و سازهاي شهري، سود سازندگان 
از واحدهاي مس��كوني بين 30 تا40درصد در 
مدت زمان دوس��اله اس��ت، در اين ميان سود 
بيش از40 درصد به ندرت اتفاق مي افتد وكمتر 
از40درصد هم رغبت سرمايه گذاري را كاهش 
مي دهد ضمن اينكه معمواًل از زمان ش��روع تا 
پايان پ��روژه به طور دايم تورم به س��ازندگان 

تحميل مي شود.
  ميانگين قيمت تمام شده يك واحد مسكوني 
در ش��هر تهران، 8.5 تا 9 ميليون تومان است 
و با توجه به قيمت متوس��ط شهر تهران يعني 
13.8 ميليون تومان است، سازندگان حدود 4 

ميليون تومان سود مي برند.
  ب��ه دليل افزايش ش��ديد قيم��ت زمين كه 
مهم تري��ن مولف��ه در بخش س��اخت و س��از 
محسوب مي شود سازندگان ديگر نمي توانند 
پ��روژه اي همانن��د آن چ��ه در ح��ال حاضر 
مي فروش��ند را بس��ازند و معم��واًل مجبور به 

تعريف پروژه هاي كوچك تر مي شوند.
  هم اكنون در ته��ران 170 ميليون تومان به 
انبوه سازان حرفه اي و كساني كه فناوري هاي 
نوي��ن را رعايت كنند براي س��اخت هر واحد 
تعلق مي گيرد كه سود بازپرداخت آن هم 18 
درصد است، اين رقم در سال97، 110 ميليون 

تومان بود.

   آثار كاهش حجم پروانه هاي  ساختماني 
  با كاه��ش پروانه هاي س��اختماني صادره، 
در س��ال هاي آينده تامين كنندگان كاالها و 
خدمات س��اختماني با مشكالت جدي مواجه 
مي شوند كه نتيجه آن كاهش رشد اقتصادي 

و اشتغال خواهد بود. 
  اثرديگر ميان مدت و بلندمدت كاهش صدور 
پروانه هاي ساختماني، انباشت تقاضا در بازار 
مس��كن همزمان با كاهش عرضه است كه به 
ايجاد م��وج تورمي بزرگي در بخش مس��كن 

منجر خواهد شد.
  با جهش قيمت مس��كن و به تبع آن كاهش 
پروانه هاي س��اختماني، س��ازندگان بزرگ و 
حرف��ه اي، همواره در بازار باق��ي مي مانند؛ اما 
ممكن است س��طح فعاليتش��ان را نسبت به 
دوره ه��اي رونق كاه��ش دهند، س��ازندگان 
كوچ��ك و غيرحرف��ه اي هم ممكن اس��ت از 
بازار خارج ش��وند زيرا بازاره��اي جايگزيني 
مانند سپرده هاي بانكي، بورس و... مي توانند 
نرخ بازدهي باالتري را به اين س��رمايه گذاران 
ارايه كنند، به عبارت ديگر كاهش پروانه هاي 
ساختماني صادره، نشان دهنده خروج بخشي 
از فعاالن از بازار به صورت موقت يا دايم است 
و اين نش��انه مثبتي براي بخش عرضه در بازار 

مسكن نيست.
  در ابتداي ركود بازار مسكن، صدور پروانه ها 
كاهشي اس��ت چون تصور كس��ب بازدهي از 
سرمايه گذاري در بازارهاي ديگر نزد سازندگان 
وجود دارد، آنها در بازاره��اي موازي فعاليت 
مي كنند و با ش��روع پيش رونق دوباره به بازار 

برمي گردند.
  اگر كاهش تمايل به سرمايه گذاري در حوزه 
مس��كن رخ دهد و انتظارات كاهش��ي قيمت 
مس��كن با افزايش هزينه ساخت همراه شود، 

دچار كمبود عرضه مي شويم. 

  روند پروانه هاي س�اختماني صادرشده 
طي 18 سال گذشته نوساني بوده و با توجه 
به دوره هاي رونق و ركود مس�كن كاهش و 
افزايش داشته است، تحليل تعداد پروانه ها 
در اين مدت نش�ان مي دهد كه همواره در 
سال هاي پاياني ركود مسكن شاهد افزايش 

تعداد پروانه ها بوده ايم

  بررس�ي حجم پروانه هاي صادرشده با 
مس�احت زيربنا، حكاي�ت از آن دارد كه با 
رش�د تعداد پروانه ها، مساحت زيربنا هم 
رشد دارد اما اين رابطه لزوما دوطرفه نيست 
يعني گاهي با وجود كاهش پروانه ها شاهد 
رشد مساحت زيربنا بوده ايم كه اين موضوع 
مي تواند به معناي رشد عمودي ساختمان ها 
و افزايش تعداد طبقات و به تبع آن مساحت 

زيربنا باشد

  تحليل آمارها نشان مي دهد كه در دهه 
80  و 90 شاهد تغييراتي در شيوه ساخت و 
ساز بوديم و با وجود آنكه به  طور كلي تعداد 
پروانه ها در دهه 90 كاهش يافت اما تعداد 
واحدهاي س�اخته ش�ده افزايش يافت به 
عبارت ديگر، تعداد طبقات موجود از 5.5 
واحد در س�ال 81 به 7 واحد در اواخر دهه 

90 افزايش يافت

برش
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تمايل به حضور در محافل ديجيتالي با فضايي صميمي تر و افرادي با عاليق مشترك

عصر شبكه هاي اجتماعي غيراجتماعي
گروه دانش و فن|

شبكه هاي اجتماعي هنوز هم گزارش هايي از رشد 
باالي كاربرانشان را منتشر مي كنند، حتي فيس بوك 
با وجود تمامي مخالفت ها و انتقاداتي كه اين روزها به 
اين شبكه اجتماعي وارد مي شود هم هنوز مخاطبان 
خود را دارد. مكالمات اجتماعي در حال شكل دهي 
همه چيز هستند، از فرهنگ گرفته تا چرخه رسانه 
و حتي صميمي تري��ن روابط فردي. اكنون ما بيش 
از ه��ر زمان ديگري را با اس��تفاده از تلفن هاي خود 
مي گذرانيم و ب��اال و پايين كردن فيد ش��بكه هاي 
اجتماعي هم به عادتمان تبديل ش��ده است. اما اگر 
بخواهيم كمي عميق تر به روند رش��د ش��بكه هاي 
اجتماعي ن��گاه كنيم، تصوي��ري ظريف تر درمورد 
كاربران رسانه هاي اجتماعي امروز پديدار مي شود 
كه براي ش��ركت هايي كه به دنبال جذب مشتري و 
كاربر هس��تند، مي تواند الهام بخش باشد. خصوصا 
اگر به اين موضوع دقت كنيم كه چه كس��اني باعث 
رش��د و محبوبيت پلفترم هاي اجتماعي مي شوند، 
درمي يابيم يك جمعيت كلي��دي تا حدي در حال 
عقب نشيني از ش��بكه هاي اجتماعي هستند و آن 

كسي نيستند جز جمعيت جوان جوامع.
بررس��ي هاي موسس��ه تحقيقاتي اديسون در سال 
۲۰۱۹ كه وب س��ايت اچ بي آر به آن پرداخته، نشان 
مي دهد استفاده از ش��بكه هاي اجتماعي بين افراد 
۱۲ تا ۳۴ امريكاي��ي در پلتفرم هاي مختلف يا ثابت 
بوده يا كاهش يافته اس��ت، شاخص وب جهاني هم 
حاكي از آن است كه استفاده از پلتفرم هاي اجتماعي 
يا ثابت مانده، يا كاهش يافته يا ش��تاب س��ال هاي 
گذشته را نداشته است. براي اينكه بدانيم چه اتفاقي 
در حال رخ دادن اس��ت بايد به سراغ كاربران جوان 
برويم. آنها مي گويند كه پس از سال ها گشت و گذار 
در ش��بكه هاي اجتماعي، ايجاد يك هويت آنالين 
براي خود و يافتن انبوهي از دوس��تان آنالين، حاال 
مي خواهند خودش��ان باش��ند و بر اس��اس عاليق 
مشترك دوس��تان واقعي پيدا كنند. آنها همچنين 
تمايل زيادي به حفظ حري��م خصوصي، امنيتي و 
در امان ماندن از جمعيت انبوه كاربران پلتفرم هاي 
اجتماعي دارند و اين كاربران حتي مي تواند شامل 
والدينش��ان هم باش��د. ب��ه همين دلي��ل مديران 
ش��بكه هاي اجتماعي براي جذب به كاربران مورد 
نظر خود، بايد نس��بت به رويكردهاي كنوني خود 
تجديد نظر كنند. اولين گام اين است كه ويژگي هاي 
بارز اين فضاهاي بس��ته تر و اغلب خصوصي تر را در 
فضاهاي آنالين درك كنند، فضايي كه مي توان از آن 

با عنوان »محفل ديجيتالي« ياد كرد.
اگر رس��انه هاي اجتماعي را به مثاب��ه يك ترمينال 
فرودگاه ش��لوغ در نظر بگيريم كه همه افراد مجاز 
هس��تند ب��ه آن وارد ش��وند اما هيچ ك��س در آنجا 
احساس هيجان نمي كند، محفل ديجيتالي، فضايي 
صميمي تر است كه گروه هاي كوچك تر از افرادي با 
عاليق مش��ترك، از بودن در كنار هم لذت مي برند. 
محفل ديجيتال مي تواند در س��ه دسته پيام رساني 

خصوصي، اجتماع��ات خرد و تجربيات مش��ترك 
جاي گيرد كه هر كدام از اين دسته ها، ويژگي هاي 
خاص خود را دارند و شركت ها هم براي رسيدن به 
مخاطب در چنين فضايي، چالش هاي خاص خود را 

پشت سر مي گذارند.

  محفل پيام رساني خصوصي
در پيام رس��اني خصوصي ي��ا در گروه هاي كوچك 
ك��ه غالبا با افرادي كه در دنياي واقعي هم دوس��ت 
هس��تند ش��كل مي گيرد، هدف اصلي تبادل پيام 
است. در سال ۲۰۱۹ نظرسنجي ZAK )يك آژانس 
خ��الق جوان مح��ور( از ۱۰۰۰ فرد زير ۳۰ س��ال، 
نش��ان داد كه نزديك به دو س��وم آنها گفت وگو در 
گروه ه��اي خصوصي را به فيده��ا و فوروم هاي آزاد 
ترجيح مي دهند. 6۰ درصد از پاس��خ دهندگان به 
اين نظرس��نجي اعالم كردند كه صحبت كردن در 
گروه ه��اي خصوصي بدين معناس��ت كه مي توانند 
آزادانه ت��ر نظ��رات خ��ود را مطرح كنن��د. محافل 
پيام رساني خصوصي حتي در پلتفرم هاي اجتماعي 
س��نتي هم وجود داش��ته اند و فيس بوك مسنجر و 
واتس اپ از شناخته شده ترين نمونه هاي اين محافل 
هستند. براس��اس پژوهش ZAK حدود ۳۸ درصد 
از كاربران ج��وان تنها از مس��نجر فيس بوك براي 
پيام هاي خصوصي استفاده مي كنند. اينستاگرام هم 
كه استفاده از آن اين روزها در بين جوانان امريكايي، 
رو به رشد است، به تازگي يك برنامه جديد و مستقل 
با نام تري��دز )Threads( را راه ان��دازي كرده كه 

صريحا براي پيام رساني س��ريع با دوستان نزديك 
از طريق دوربين و متن طراحي ش��ده است. پلتفرم 
كاميونيت��ي )Community( هم كه س��رويس 
متن محور ديگري است و س��ال گذشته راه اندازي 
شد، به شركت ها، سلبريتي ها و افراد مشهور اجازه 
مي دهد بدون نياز به س��روكله زدن با الگوريتم ها و 
فيدهاي ش��بكه هاي اجتماعي به شكل مستقيم و 
به صورت پيام متني، با طرفدارانشان ارتباط برقرار 
كنند. پيام رس��اني خصوصي، س��خت ترين محفل 
براي نفوذ بازارياب هاس��ت. آنها در اين بخش بايد با 
مخاطبان خود فراتر از جمعيت آماري ساده صميمي 
شوند، بايد عادات آنها را درك كنند و خصوصا اينكه 
بدانند اين كارب��ران چطور محت��وا مصرف كرده و 
در پلتفرم ها ارتباط برق��رار مي كنند و از اين طريق 
براي آگاهي دادن به كانال هايي ك��ه با آنها ارتباط 
برقرار مي كنند، اس��تفاده كنند. آنها بايد بدانند كه 
چطور مي توانند با تقليد از رفتار مش��تريان، آنها را 

جذب كنند.

  محفل اجتماعات خرد
اجتماع��ات خ��رد، فوروم ه��اي خصوص��ي ي��ا 
نيمه خصوصي تعاملي كه افراد در آن پيرامون عاليق، 
عقايد يا احساسات جمع مي شوند را در برمي گيرد. 
مانند محافل پيام رساني خصوصي، اجتماعات خرد 
هم در بط��ن پلتفرم هاي اجتماعي س��نتي حضور 
دارند. گروه هاي فيس بوك شناخته شده ترين نمونه 
اين محافل هس��تند. ويژگي »دوستان نزديك« در 

استوري اينستاگرام نيز به ابزاري تبديل شده است 
كه برخي از اينفلوئنسرها با استفاده از آن مي توانند 
با پرداخت هزينه ، محت��واي منحصر به فردي را با با 
گروه هاي كوچك پيروانش��ان به اشتراك بگذارند. 
پلفترم اس��لك )Slack( كه به عنوان ابزاري براي 
پيام رساني در محل كار شناخته مي شود نيز فضايي 
اس��ت كه اجتماعات خرد و غالبا با عاليق حرفه اي 
مشترك، در آن با هم ارتباط برقرار مي كنند. يوتيوب 
هم مدت هاست است كه به كانوني براي اجتماعات 
خاص و خصوصا در بين نوجوانان تبديل شده است. 
البته قطعا هركسي مي تواند به تماشاي ويديوهاي 
يوتيوب بپ��ردازد و با آنه��ا درگير ش��ود، اما وجود 
كانال ها در اين پلفترم اجتماعي به اين معني است 
كه ب��راي هر عالقه و س��ليقه اي، محتوا وجود دارد. 
انجمن هاي خرد حتي ممكن است در فضاهايي كه 
انتظار نمي رود، ظهور كنند. براي مثال ديس��كورد 
ك��ه پلتفرمي صدا و متن محور براي گيمرهاس��ت، 
فضايي را به گروه هايي كه به فعاليت هاي آرايش��ي 
مي پردازند، اختصاص داده است. برندها براي ورود به 
اجتماعات خرد يا بايد با اينفلوئنسرها شريك شوند، 
يا بايد زمان و منابع خود را طرف ساختن محافل خود 
كنند، كه كار دشواري است اما اگر برندي بتواند به 
موفقيت در اين زمينه دس��ت يابد، ارزشش را دارد. 
اين محافل توسط گوگل فهرست بندي نشده يا روي 
خود پلتفرم ها تبليغي براي آنها نمي شود، بنابراين 
يافتن آنها به روش هاي س��نتي دش��وار است. براي 
س��اختن چنين محافلي الزم است مخاطبان خود 

را بشناس��يد تا س��رنخ هايي پيدا كنيد كه شما را به 
س��مت محافل اجتماعات خرد هدايت كند، آنگاه 
مي توانيد با اين محافل شريك شده يا اجتماع خرد 

خود را بسازيد.

  محفل تجربيات مشترك
محافل تجربيات مش��ترك فوروم ه��اي عمومي يا 
خصوصي هستند كه هدف اصلي  آنها شركت در يك 
تجربه مشترك با يك جامعه متفكر و عموما درباره 
يك عالقه خاص مشترك است. شايد بهترين نمونه 
از اين نوع محفل، فورتنايت باشد؛ يك بازي ويديويي 
گروهي كه بيش از ۲۰۰ ميليون كاربر دارد و در هر 
لحظه حداقل هش��ت ميليون نفر آنالين هس��تند. 
اين بازي به لطف نقش��ي كه در زندگي بازيكنانش 
 دارد، به عنوان يك ش��بكه اجتماعي در نظر گرفته

 شده است.
 درواقع، نيمي از نوجوانان مي گويند با صرف شش 
تا ۱۰ ساعت هفتگي در فورتنايت، براي اينكه كنار 
دوستان خود باشند استفاده مي كنند، دوستاني كه 
برخي از آنها را هرگ��ز به صورت حضوري نديده اند. 
س��ال گذش��ته، يك هنرمند كنس��رتي مجازي را 
در اي��ن ب��ازي برگزار ك��رد ك��ه ۱۰.7 ميليون نفر 
به ص��ورت آنالين در آن ش��ركت كردن��د. بنابراين 
اگرچه فورتنايت نوعي س��رگرمي است، اما بيش از 
آن، ي��ك كاتاليزور براي جمع ك��ردن افراد همفكر 
براي يك تجربه مش��ترك اس��ت. پلتفرم انتشار و 
مش��اهده محتواي توييچ هم كاركرد مشابهي دارد 
و پخش كنن��دگان زنده، عمدت��ا گيمرها، گيم پلي 
مخصوص خود را، معمواًل با تفسير صوتي ، از طريق 
اين پلتف��رم براي طرفداران خ��ود پخش مي كنند 
و مي توانند به تعامل با يكديگ��ر بپردازند.. كاربران 
توييچ سال گذش��ته 5۹۲ ميليارد دقيقه محتواي 
آنالين تماشا كردند و اين پلفترم اخيرا به دسته هاي 
غيربازي مانند موس��يقي و ورزش ه��م روي آورده 
اس��ت. توييچ هم مانن��د فورتنايت بيش��تر جنبه 
سرگرمي دارد، اما آنچه منجر به جذب افراد به اين 
پلتفرم ها مي ش��ود، از اجتماع و احس��اس هيجاني 
نش��ات مي گيرد كه پيرامون ي��ك يك عالقه يا فرد 
مشترك ش��كل گرفته اس��ت. برندها براي حضور 
در چنين محافلي بايد ابتدا اين جوامع و بخش��ي از 
فرهنگ خودشان كه با آنها تطابق دارد را شناسايي 
كرده و سپس تجربيات آناليني را كه اين مخاطبان 
به دنب��ال آن هس��تند، تعيين ك��رده و كاربران را 

جذب كنند.
دسترسي به مخاطباني كه در يك محفل ديجيتالي 
گرد آمده اند، همين حاال هم ساده نيست اما با رشد 
پلتفرم هاي اجتماعي س��نتي و شلوغ تر شدن آنها، 
هدف  گرفتن افراد هم دش��وارتر مي ش��ود. با وجود 
اين، همچنان محافل ديجيتالي كوچك در مقايسه 
با پلتفرم هايي ك��ه وجود دارند، براي جذل كاربران 
جذاب تر هستند و مي توانند جايگزين بهتري از نظر 

وفاداري، ابقا و عالقه طوالني مدت باشند.

ظفر در مدار قرار نگرفت. سرعت اين ماهواره به 7۴۰۰ 
كيلومتر نرس��يد و روي عدد 65۳۳ متوقف شد. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به داليل نرسيدن 
ماهواره »ظفر۱« به مدار از پرتاب ماهواره »ظفر ۲« در 

خردادماه خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، محمدجواد آذري جهرمي پس از 
مراسم پرتاب ماهواره ظفر با اش��اره به جزييات اين 
پرتاب گفت: »ماهواره ظفر به مدار 5۴۰ كيلومتري 
رسيد؛ ولي از آنجايي كه براي قرار گرفتن ماهواره در 
مدار نياز است كه به سرعت 7۴۰۰ كيلومتري برسد، 
ماهواره بر به اين سرعت الزم نرسيد. در پرتاب ماهواره 
»پيام« دليل ناموفق بودن آن مدار الكترونيك بوده 
است؛ ولي در ماهواره ظفر اشكال از موتور ماهواره بر 
بوده اس��ت. اين امر موجب شد كه ماهواره دچار افت 
سرعت ش��ود و در نتيجه در مدار قرار نگيرد و سقوط 
كرد.« وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه اين ماهواره در 
دو نسخه »ظفر ۱« و »ظفر ۲« طراحي و ساخته شده 
است، خاطرنشان كرد: »ماهواره »ظفر ۲« خردادماه 
سال آينده پرتاب خواهد شد.« به گفته وي، در پرتاب 
ماهواره »ظفر ۱« در ثانيه ۴۰۰ ماهواره بر شتاب الزم 
را نداشت و ماهواره با افت شتاب مواجه شد و نتوانست 

به سرعت الزم برسد.
ساخت ماهواره ظفر حدود شش سال قبل در دانشگاه 
عل��م و صنعت آغ��از ش��د. نتيجه تالش چند س��اله 

دانشمندان حوزه فضايي در نهايت به ساخت ماهواره 
ظفر ۱ و ۲ ختم ش��د. از كاربردهايي كه براي ماهواره 
ظفر در نظر گرفته شده مي توان به تهيه نقشه كاربري 
اراضي، تهيه نقشه پايه، تهيه نقشه پايش توسعه شهري، 
تهيه نقشه مرز پهنه هاي كشاورزي، تهيه نقشه پايش 
تغييرات در عرصه هاي طبيعي و جنگلي، تهيه نقشه 
پهنه بن��دي و پايش تغييرات درياچه ه��اي دايمي و 
فصلي، شناس��ايي مناطق تخريب  شده بعد از بحران 
 در نواحي ش��هري، به روز رساني نقشه هاي ساختاري 
)شناسايي گسل ها و چين ها( اش��اره كرد. ماهواره  بر 
س��يمرغ كه ظفر با آن پرتاب ش��د، گام نخست ايران 
براي انتقال ماهواره ها در مدار برگشت ناپذير بيش از 
۱۰۰۰ كيلومتري از س��طح زمين است. سيمرغ قادر 
است ماهواره هايي تا وزن ۲5۰ كيلوگرم را در مدار 5۰۰ 

كيلومتري زمين قرار دهد. 

روايتي از شكست »ظفر«
در روشي جديد از كالهبرداري، با افراد تماس گرفته 
مي ش��ود و با وعده س��يم كارت هايي با شماره رند يا 
هم شماره س��يم كارت هاي اعتباري شان كه قيمتي 
پايين تر از معمول دارند، آنه��ا را فريب مي دهند. به 
گزارش ايسنا، اگر بخواهيم سيم كارت هايي را كه ارايه 
مي شود تفكيك كنيم، شامل سيم كارت هايي هستند 
كه به روز توسط اپراتورها واگذار مي شوند و به تعدادي 
هستند كه متقاضي به راحتي تهيه كند و دليلي ندارد 
در بحث عرضه و تقاضا، دچار افزايش و كاهش قيمت 
شوند و بخش ديگر سيم كارت هاي با كدهاي قديمي تر 
با شماره خاص هستند كه متقاضي و بازار خاص خود 
را دارند و ديگر عرضه نمي شوند. طبق اظهارات فعاالن 
بازار، سيم كارت هاي دايمي قديمي كه تقاضاي زيادي 
برايشان وجود دارد، تعيين كننده قيمت سيم كارت 
هس��تند و با توجه به جايگاهش��ان ن��زد كاربران و 
قدمتي كه دارن��د، به نوعي ايجاد ب��ورس كرده اند و 
قيمت بعضي از اين س��يم كارت ها بعضًا به چند صد 
ميليون تومان هم رسيده است. عالوه بر اين، عوامل 
ديگري مانند عرضه سيم كارت، ميزان عرضه و تقاضا 
و عدم توازن بين عرضه و تقاضا بر قيمت سيم كارت 
خيلي موثر است. اما در مواردي ممكن است از تمايل 
افراد به خريد س��يم كارت هايي كه شماره هايي رند 
دارند يا س��يم كارت هاي دايمي مش��ابه شماره هاي 
اعتباري افراد، سوءاس��تفاده شود؛ بدين صورت كه با 

فرد تماس گرفته و پيشنهاد مي دهند كه با دريافت 
مبلغ پايين ت��ري از حد معم��ول، مي تواند صاحب 
سيم كارتي با شماره مورد نظر شود، در حالي كه اين 
كار كالهبرداري است و با واريز مبلغ مورد نظر، ديگر 
نه خبري از سيم كارت مي شود و نه شخصي كه با شما 

تماس گرفته است.
در اين زمينه، افشار فروتن- رييس انجمن فروشندگان 
تلفن همراه، سيم كارت و لوازم جانبي- در گفت وگو 
با ايس��نا، اظهار كرد: »اپراتورها اطالع رساني خود را 
از طري��ق روابط عمومي و پايگاه هاي اطالع رس��اني 
انجام مي دهند و اينطور نيس��ت كه بخواهند فروش 
سيم كارت را به افراد عادي و شخص و فروشنده هاي 
معمولي واگذار كنند. با توجه به اين ش��رايط، كاربر 
و مصرف كنن��ده بايد توج��ه كنند كه اگ��ر خارج از 
اي��ن چارچوب، ف��ردي با آنها تم��اس گرفت و قصد 

فروش سيم كارت داشت، به اين توجه داشته باشند 
كه ي��ك جاي كار اش��كال دارد.« وي در ادامه اظهار 
كرد: »اين كه تم��اس بگيرند و بگويند س��يم كارت 
داريم، ممكن اس��ت ش��يوه اي براي بازاريابي بعضي 
از مراكز فروش س��يم كارت باش��د كه يك س��ري از 
س��يم كارت ها را پيش ثبت نام مي كنند و اپراتور آن 
شماره را برايشان حفظ مي كند تا از اين طريق بتوانند 
كسب درآمدي داشته باش��ند، بعضي  دفاتر هم يك 
سري شماره مشخص را خريداري مي كنند و توسط 
پرسنلش��ان اقدام به بازاريابي مي كنن��د. اما در اكثر 
موارد تماس هايي كه گرفته مي ش��ود، كالهبرداري 
است و افراد نبايد به اين تماس ها توجه كنند.« فروتن 
با بيان اينكه اپراتورها در حال حاضر شرايط خريد را 
بسيار آس��ان كردند و نيازي به اين ترفندها نيست، 
گفت: »بهتر اس��ت در مواجهه با اي��ن تماس ها، اين 
كار را اص��ال انجام ندهد. حتي براي انتخاب ش��ماره 
منتخب هم اعالم مي كند كه اگر شماره اي را مد نظر 
داريد كه متناسب با شماره ديگرتان باشد، از طريق 
پايگاه اطالع رس��اني اپراتورها براي تهيه سيم كارت 
اقدام كنيد.« رييس انجمن فروشندگان تلفن همراه، 
سيم كارت و لوازم جانبي همچنين خاطرنشان كرد 
كاربران بايد به اطالع رساني روابط عمومي اپراتورها 
توجه كنند و با اطمينان از اپراتورها و نمايندگي هاي 
رسمي و معتبر معرفي شده از طرف آنها خريد كنند.«

سيم كارت هايي كه نبايد بخريد
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 تكذيب اتهام دخالت چين 
در حمله سايبري به اكوئيفاكس

چين اتهامات وارده بر دخالت افس��ران نظامي خود 
در حمله سايبري اكوئيفاكس امريكا در سال ۲۰۱7 
را رد كرد. به گزارش ايسنا، سال ۲۰۱7 ميالدي بود 
كه شركت اكوئيفاكس، به عنوان يكي از سه آژانس 
برتر كه در رابطه با اعتبار مصرف كنندگان در امريكا 
گزارش مي دهد، اع��الم كرد كه هكرها به اطالعات 
مالي و خصوصي ۱۴۳ ميليون از مشتريان امريكايي 
دسترسي پيدا كرده اند. با انتشار اين خبر مشتريان و 
كاربران اين ش��ركت از سوءاستفاده از اطالعات آنها 
اظه��ار نگراني كردند و خواس��تار پيگيري مقامات 
مربوطه و مديران مسوول شدند. حاال با گذشت بيش 
از دو سال، اياالت متحده امريكا چهار نفر از افسران 
نظامي چين را به جرم دخالت و همدستي با هكرهاي 
حمله س��ايبري اكوئيفاكس متهم كرده است. اين 
حمله سايبري در س��ال ۲۰۱7 كه بدون شك يكي 
از بزرگ ترين حمالت س��ايبري در جهان شناخته 
مي شود، منجربه افشاي اطالعات خصوصي، مالي 
و محرمان بالغ بر ۱۴7 ميليون كاربر امريكايي شد و 
سهام اين شركت مالي بزرگ را به شدت تحت تاثير 
قرار داد. عالوه بر شهروندان امريكايي، خيل عظيمي 
از كاربران انگليس��ي و كانادايي نيز در اين ش��ركت 
بزرگ عضويت داش��تند كه تحت تاثير اين افشاي 
 ،BBC اطالعاتي قرار گرفتند. بر اس��اس گ��زارش
چين دست داش��تن اين چهار نفر از افسران نظامي 
در حمله سايبري به شركت اكوئيفاكس امريكا در 
س��ال ۲۰۱7 ميالدي را به كل��ي رد و تكذيب كرده 
است. هنوز اطالعات و جزييات بيشتري از اين چهار 
نفر از افسران نظامي چين منتشر نشده است ولي به 
عقيده بسياري از كارشناسان و تحليلگران، بعيد به نظر 
مي رسد كه اين اتهام بدون اسناد و مدارك دقيق دال 
بر همدستي با مجرمان سايبري حمله به اكوئيفاكس، 
آنها را به دادگاه محاكمه در امريكا بكش��اند. شركت 
اكوئيفاكس كه در ايالت آتالنتا مستقر است، از نظر 
بسياري از كارشناسان و تحليلگران، يك هدف بالقوه 
براي هكرها و مجرمان سايبري به شمار مي  رود چراكه 
اطالعات بسياري از افراد نظير اقساط پرداخت شده، 
اطالعات مربوط به وام ها، كارت هاي اعتباري بانكي، 
قبوض پرداخت شده و به طور كلي تمامي سوابق مالي 
افراد را شامل مي شود. بدين ترتيب هكرها با نفوذ و 
دسترس��ي به اين شركت ها و آژانس ها مي توانند به 
اطالعات ارزشمند بسياري از مردم دست يابند. هكرها 
همچنين به اسامي افراد، آدرس و تاريخ تولد اين افراد 

دسترسي داشتند.

كاهش ۵۰ درصدي فروش 
گوشي در چين به خاطر كرونا

تحقيقات نشان مي دهد تعطيلي فروشگاه ها و تأخير 
در عرض��ه محصوالت در پي ش��يوع ويروس كرونا، 
فروش گوش��ي ها در چين را در سه ماه نخست سال 
جاري ميالدي تا 5۰ درص��د كاهش خواهد داد. به 
گزارش ديجياتو، شركت تحقيقاتي Canalys در 
مصاحبه اي با رويترز گفت كه تعطيلي كارخانه ها و 
خرده فروشي هاي شركت هاي مختلف از جمله اپل، 
فروش تلفن هاي هوش��مند را كاهش داده و عرضه 
محصوالت در سه ماهه نخست سال جاري ميالدي 
را با تأخير مواجه خواهد كرد. در بخشي از اين گزارش 
آماده است: »از آنجا كه برگزاري رويدادهاي عمومي 
بزرگ در چين ممنوع است، عرضه محصوالت لغو 
شده يا با تأخير مواجه خواهد شد. تغيير تاريخ عرضه 
محصوالت در چين توسط فروشندگان زمانبر بوده 
و احتمااًل به كاهش فروش گوش��ي هاي 5G منجر 
مي شود.« اپل آيفون ۱۲ را اواخر سال جاري ميالدي 
رونمايي خواهد كرد ولي شركت هايي مثل هواوي 
اميدوار بودند با تكيه ب��ر راه اندازي اينترنت 5G در 
چين، فروش محصوالت خود را در سه ماهه اول سال 
۲۰۲۰ افزايش دهند. تمام دفاتر و فروشگاه هاي اپل 
در چين از حدوداً يك هفته قبل تاكنون به خاطر شيوع 
ويروس كرونا تعطيل شده اند. شيوع ويروس كرونا 
خطوط توليد كارخانه شهر ژنگژو شركت فاكسكان 
)مهم ترين كارخانه توليد آيفون ۱۱ و آيفون ۹( را نيز 
به تعطيلي كشانده است. قرار بود خطوط توليد اين 
كارخانه يك هفته قبل مجدداً فعاليت خود را آغاز كنند 
ولي بحران كرونا تعطيلي كارخانه را حداقل يك هفته 
ديگر تمديد كرد. گزارشات متعدد حاكي از آن است 
كه تعطيلي ها بر روند توليد محصوالت اپل تأثير منفي 
گذاشته و به كاهش محصوالت و افزايش مدت زمان 
ارسال آنها در آينده نزديك منجر خواهد شد. شيوع 
ويروس كرونا عرضه محصوالتي همچون ايرپاد و ايرپاد 
پرو را با مشكل مواجه كرده و پيش بيني مي شود تاريخ 
عرضه آيفون ۹ را نيز تا ماه آينده ميالدي عقب بيندازد.

افشاي اطالعات 6.۵ ميليون 
صهيونيست در وب

حزب ليكود رژيم صهيونيستي به دليل يك اشتباه 
فني موجب افشاي اطالعات خصوصي تمامي افراد 
ثبت نام كرده براي انتخابات و واجد صالحيت راي 
دادن شده است. به گزارش فارس، حزب ليكود كه 
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي 
عضو آن است، كل اطالعات افراد ثبت نام كرده براي 
راي دادن را به يك اپليكيش��ن مديريت راي دهي 
به نام الكترو ارس��ال كرده است. اما نقص امنيتي 
اين برنامه باعث ش��ده داده هاي يادشده چندين 
روز ب��دون حفاظت خاصي از طري��ق اينترنت در 
دسترس باشند. كاربران تنها با استفاده از مرورگر 
اينترنتي و بدون نياز به هيچ گونه ابزار يا تخصصي 
مي توانستند به اين اطالعات دسترسي پيداكنند. 
مجموعه اطالعات شخصي يادشده مانند اسامي، 
آدرس كاربران و ش��ماره هاي تامين اجتماعي از 
جمله داده هاي افشاشده كاربران است. اين اطالعات 
مرب��وط به 6.5 ميليون اس��راييلي اس��ت و حتي 
شامل اطالعات خصوصي نتانياهو و سياستمداران 

برجسته صهيونيست نيز مي شود.

در نظرسنجي تدوين نقشه راه 5G شركت كنيد
معاون امور راديوئي رگوالتوري از انتش��ار فراخوان 
نظرخواهي تخصصي در مورد تدوين نقشه راه گذر 
كش��ور به نس��ل پنجم فناوري هاي ارتباطات سيار 
5G خب��ر داد. به گزارش س��ازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديويي، نس��ترن محس��ني ب��ا بيان 
اينكه تدوين نقش��ه راه گذر به 5G در رگوالتوري 
آغاز ش��ده اس��ت و با دريافت نظر از بخش و كميته 
راهبري كه ب��ا حضور مديران ارش��د رگوالتوري و 
مدي��ران عامل اپراتورهاي تلفن همراه از تابس��تان 
سال جاري تشكيل مي ش��ود، در حال نهايي شدن 
است، گفت: »تنظيم سياست هاي كالن رگوالتوري 
در گ��ذر به 5G اولي��ن خروجي هاي اي��ن كميته 
بوده كه به عنوان يك س��ند باالدستي براي تدوين 
برنامه اقدام بخش ارتباط��ات و فناوري اطالعات از 

آن استفاده خواهد شد.« وي افزود: »سياست هاي 
كالن تدوين ش��ده در اين حوزه و نسخه اوليه نقشه 
راه كش��ور در گذر ب��ه 5G و زمانبن��دي اقدامات 
رگوالت��وري و اپراتوره��اي ارتباطي تا پنج س��ال 
آينده در س��ميناري با حضور اعضاي كميس��يون 
تنظيم مق��ررات ارتباطات، مديران ارش��د وزارت 
ارتباطات و اپراتورهاي ارتباطي و تعدادي از صاحبان 
 صنايع بهره بردار از خدمات مبتني بر 5G تش��ريح

 شده است.«
 معاون امور راديوئي رگوالتوري با اشاره به دريافت 
نظرات اپراتورهاي تلفن هم��راه و FWA )فناوري 
بي سيم ثابت( گفت: »موضوعات تخصصي مربوط 
به مديريت منابع محدود فركانسي، ارزيابي اپراتورها 
از تقاض��اي قابل انتظار براي خدم��ات 5G در پنج 

س��ال آينده، روش هاي كاهش هزينه اپراتورها در 
راه اندازي اين خدمات و الزامات اپراتورها قبل از گذر 
كامل به 5G مانند تحول ديجيتالي در فرايندهاي 
داخلي و خدمات قابل ارايه به كاربران از موضوعاتي 
بود كه در نظرسنجي از اپراتورهاي ارتباطي مطرح 
شده است.« محس��ني تاكيد كرد: »در مرحله آخر 
تدوين نقشه راه گذر به 5G، نظرخواهي تخصصي 
ديگري بر پورتال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوئي منتش��ر شده اس��ت، از تمامي شركت ها و 
اس��تارتاپ هاي فعال در حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات كه عالقه مند به نقش آفريني در اكوسيستم 
5G هستند، دعوت مي كنيم نظرات خود را در مورد 
موضوعات طرح شده در اين نظرخواهي به سازمان 

تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي اعالم كنند.«  
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»تعادل«سهمايرانازكسبوكارحاللرابررسيميكند

سهم ايران از بازار حالل جهان كمتر از يك درصد است
گروهبنگاهها|

گللردش مالي بللازار محصللوالت حللال در جهان 
چقدر است و سللهم ايران از اين گردش مالي به چه 
اندازه اسللت؟اين پرسشي است كه در زمان بررسي 
محتوايي موضوع برند حللال در اذهان عمومي به 
چشللم مي خورد؛ پرسشللي كه پاسللخگويي به آن 
مي توانللد تصويري از جايگاه ايللران در اين صنعت 
را نيز مشللخص كند. در شللرايطي كه ظرفيت هاي 
اقتصادي كشللورمان براي فعاليللت در حوزه غذاي 
حال باالست؛ اما مديركل دفتر نمايندگي ولي فقيه 
در وزارت جهادكشللاورزي مي گويد: گردش مالي 
غذاي حال در دنيا چهار هزار ميليارد دالر است كه 
سللهم ايران همچنان از اين بازار كمتر از يك درصد 

بوده كه بايد افزايش پيدا كند.
پيمان فلسللفي در آيين رونمايي از سامانه برند حال 
ايران در دهه مبارك فجللر گفت محصوالت توليدي 
ايران نيازمند نشللان حال اسللت، او افللزود: اكنون 
محصوالت توليدي ايران نيازمند نشللان حال است 
زيرا اگر كشورهاي واردكننده بخواهند توليدات حال 
از كشللور ما وارد كند، بايد محصوالت ما به طور عموم 

داراي نشان حال باشد.
وي با بيللان اينكه بيش از يك ميليللارد نفر جمعيت 
مسلمانان جهان است، اظهارداشت: جمعيت ايران ۴ 
تا ۵ درصد جمعيت مسلمانان دنيا را داراست. مديركل 
دفترنمايندگي ولي فقيه در وزارت جهادكشللاورزي 
با اشللاره به اينكه غذاي حال ايران در دنيا از جايگاه 
ويژه اي برخوردار است اگر بتوانيم اين برند را در توليدات 
خود عموميت ببخشلليم، تصريح كرد: ۳۵۰ ميليون 
نفر جمعيت مسلللمان در منطقه ما وجود دارد كه ما 
مي توانيم محصوالت حال مورد نياز آنان را تامين كنيم 

و از اين فرصت بهره مند شويم.
فلسفي با تاكيد براينكه در دنيا ۲۵۰ نشان حال موجود 
است، ادامه داد: كشورهايي مانند مالزي و امارات سهم 
زيللادي در اين بازار دارند اين در حالي اسللت كه همه 
محصوالتي كه در ايران توليد مي شللود، حال است.

وي اظهارداشت: اكنون كشورما داراي ۷۰۰ ناظر شرعي 
در داخل و نزديك ۵۰ ناظر شللرعي در خارج از كشور 
است كه با ايجاد سامانه حال ايران و تشديد نظارت ها 
و نصب برند مي توانيم اعتماد جهاني را نسبت به توليد 

محصوالت جمهوري اسامي افزايش دهيم.

    ارس�ال س�االنه بين ۱۰ تا ۱۲ پرونده تخلف 
واردات گوشت به دادگاه

حجت االسللام »حمللزه كانتللري« مسللوول حوزه 
نمايندگي ولي فقيه در سللازمان دامپزشكي كشور نيز 
در اين مراسللم، گفت: طبق قانون ناظران شللرعي در 
كشتارگاه ها، صيدگاه ها، شناورهاي صيادي، اسكله ها، 
بنادر ماهيگيري، كارگاه ها، كارخانه ها و مراكز توليد عمل 
آوري، فرآوري مواد پروتئيني و مبادي ورودي و خروجي 

كشور بايد حضور داشته باشند.
وي با بيان اينكه ناظران شرعي برحسب وظايف قانوني و 
شرعي بر روند توليد محصوالت پروتئيني در كشورهاي 
مبدا حضور دارند، افزود: احكام شرعي ما تاكيد بر توليد 
و مصرف محصوالت و مواد غذايي حال دارد بنابراين 
ايجاد سللامانه حال مي تواند در تسريع و ذبح شرعي 
نظارت بهتري داشته باشد.به گفته وي، اهتمام ويژه اي 
به عرضه محصوالت حللال داريم به طوري كه مجوز 
صادرات محصوالت و اجزا ماهيان حرام را براي خارج 
از كشور صادر مي كنيم. مسوول حوزه نمايندگي ولي 
فقيه در سازمان دامپزشكي كشور درباره پرونده هاي 
تخلفات گفت: سللاالنه حدود ۱۰ تا ۱۲ پرونده تخلف 
در واردات محصوالت پروتئينللي داريم كه محصول 
مرجوع مي شود. وي تخلف در محموله اخير از كشور 
روماني را عدم تطابق بين وظايف بهداشتي و شرعي از 
لحاظ تاريخ دانست و افزود: اين محموله براي مصرف 
منجمد شد زيرا گوشت تازه بايد ظرف مدت پنج روز 
به بازار عرضه شود در غير اين صورت منجمد مي كنيم. 
وي اضافه كرد: اگر اشتباهي در درج تاريخ باشد يا مجوز 
يك روز ديرتر از محصول به گمرك برسد، ما بايد ضرر 

و زيان را متقبل شويم.

    بازگشت ۲۷۰ تن گوشت به مغولستان
كانتري گفت: چندي پيش يك محموله ۲۷۰ تني 
گوشت قرمز از مغولسللتان به دليل عدم حضور ناظر 
بهداشللتي و شللرعي ايران در كشللور مبدا از لب مرز 
بازگردانده شد و اجازه ورود به كشور را نداديم. وي با بيان 
اينكه طبق پروتكل هاي امضا شده در برخي كشورها 
ناظر بهداشتي اعزام نمي شود، افزود: ناظر شرعي ما از 
ابتداي توليد تا بارگيري هر دو وظيفه را انجام مي دهد. 
وي اضافه كللرد: همچنين به تازگي يك شللركت به 
دليل اشتباهي در مجوز هزينه اي معادل ايجاد سامانه 

حال ايران را بابت دموراژ پرداخت كرد. مسوول حوزه 
نمايندگي ولي فقيه در سللازمان دامپزشللكي كشور 
اظهارداشت: گوشت منجمد وارداتي از هند به ميزان 
كم براي مصارف صنعتي )توليد سوسيس و كالباس( 
به كشور وارد مي شود كه اين گوشت بيشتر بوفالو است.

وي با بيان اينكه گوشت منجمد تا يك سال ماندگاري 
دارد افزود: به هيچ عنوان گوشت منجمد وارداتي از هند 

وارد بازار مصرف خوراكي نمي شود.

    سامانه برند حالل ايران در برزيل راه اندازي 
شد

در هميللن زمينه نماينده ولي فقيلله در وزارت جهاد 
كشللاورزي گفت: ايجاد سللامانه حللال محصوالت 
پروتئيني در برزيل عاوه بر نظارت آناين بر ذبح شرعي، 
موجب كاهش مدت زمان صدور مجوزها به ۲۴ ساعت 

مي شود.حجت االسام »سيدرضا تقوي« در نشست 
خبري آيين رونمايي از سللامانه حللال ايران يكي از 
اركان مديريت در كشور را نظارت دقيق بر فرايند كارها 
برشمرد و افزود: برخي از مديران ما به اجراي فعاليت ها 
و برنامه ها همت مي گمارند اما به طور معمول از نظارت 
غافل هستند.وي تشللديد نظارت ها بر فرايند توليد 
فراورده هاي توليدي و غذاي مردم را با اهميت دانست و 
اظهارداشت: حاكميت اسامي موظف است كه غذاي 
حال در اخيار مردم قرار دهد به نحوي كه با تشللديد 
نظارت ها از ورود هرگونه ماكوالت و مشروبات حرام به 

داخل سفره مردم جلوگيري شود.
وي تصريح كرد: آنچه در بازار اسامي بايد مورد توجه 
باشد، نوع عرضه اقام غذايي است كه بايد متناسب با 

معيارهاي اسامي و فقه اسامي باشد.
نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشللاورزي با بيان 

اينكه ما كشتارگاه هاي برزيل را وادار به نصب دوربين 
براي ايجاد سامانه حال كرديم، گفت: نصب دوربين 
موجب مي شللود كه ما به صللورت آناين بر وضعيت 
ناظران بهداشتي و شرعي و وضعيت كشتارگاه نظارت 
داشته باشيم اما اين مهم به معناي حذف حضور فيزيكي 
ناظران شرعي نيست. وي افزود: نظارت ما بر توليد نبايد 
مانند نظارت عصر مظفر الدين شاه باشد بلكه بايد نظارت 
ما متناسب با زمان حال صورت گيرد بنابراين اكنون 
با ايجاد سللامانه حال ايران و نظارت آناين، ناظرين 
شرعي ما نيز در كشللتارگاه ها حضور فيزيكي دارند تا 

كارها به درستي انجام شود.
تقوي براين باور اسللت كه ايجاد سامانه آناين حال 
ايران در كشللتارگاه هاي برزيل نگراني برخي مردم و 
مراجع قللم را در نحوه عملكرد ذبح شللرعي دام ها در 

كشورهاي خارجي برطرف مي كند

مجريتوسعهارتباطاتروستاييوزارتارتباطات:

قطعي برق ادامه پيدا كند، ارتباط از طريق ماهواره برقرار مي شود
يكي از مشللكاتي كه بعد از بارش هاي شللديد اخير 
در برخي اسللتان ها ايجاد شده، مشكل قطعي برق در 
استان هاي شللمالي كشورمان اسللت؛ استان گيان 
استاني است كه خبر مي رسد از نخستين ساعات روز 
سه شنبه با قطع شدن برق مواجه بوده است؛ با توجه به 
اين واقعيت كه بخش اعظمي از نيازمندي هاي كسب 
و كار مردم در حوزه هايي چون كشللاورزي، مرغداري، 
دامللداري، زنبورداري و.... در روسللتاها بوسلليله برق 
تامين مي شود؛ قطع شدن برق در اين مناطق مي تواند 
آسيب هاي جدي به فرآيند كسب و كار خرد مردم در 

اين مناطق ايجاد كند. 
بعد از واكنش هايي كه مردم سللاكن در روسللتاها در 
خصوص مشكاتي كه قطعي برق براي كسب و كار آنها 
ايجاد مي كند، داشتند مجري توسعه ارتباطات روستايي 
چراغ نخستين اظهارنظرهاي رسانه اي را روشن كرد و 
اعام كرد: در صورتي كه قطعي بللرق در گيان ادامه 
داشته باشد، از طريق ماهواره ارتباط تلفن همراه برقرار 
مي شللود.اظهاراتي كه مي تواند بخش قابل توجهي از 
نگراني هايي كه مردم اين منطقه به دليل نبود برق با آن 

دست به گريبان هستند را پوشش دهد. 

»مهرداد ترابيان« در توييتر خود نوشت: به دنبال برف 
سنگين شب گذشته در استان گيان و قطعي گسترده 
و طوالني شبكه توزيع برق، تعدادي از سايت هاي تلفن 
همراه قطع شده است كه با ارسال ديزل ژنراتور و سايت 
سيار اصاح مي شود. مجري توسعه ارتباطات روستايي 
وزارت ارتباطات دربللاره جزييات قطعي ارتباط تلفن 
همراه به ايرنا گفت: از شللب گذشته در استان گيان 
بيش از هشت ساعت برف باريده كه اين اتفاق منجر به 

قطع برق شده است.
وي افزود: سايت هاي تلفن همراه با باتري كار مي كنند 
و معموال پس از گذشللت سه تا پنج ساعت از قطع برق 
مي توانند به كار خود ادامه بدهنللد. اما از آن جايي كه 
قعطي برق بيش از اين زمان ادامه داشللته، متاسفانه 
تعدادي از سللايت ها خاموش شللده اند. ترابيان افزود: 
البته هاب سايت هاي استان همگي در حال كار كردن 
هستند، اما سايت هاي ديگر از كار افتاده اند. مسووالن 
استان قول داده اند كه تا ساعاتي ديگر برق وصل شود. 
اكنون ۷۵ درصد سايت هاي تلفن همراه روشن هستند 
و ۲۵ دچار قطعي شده اند. او در خصوص ارسال ديزل 
ژنراتور براي روشن شدن سايت ها و اتصال دوباره ارتباط 

تلفن همراه در استان گيان گفت: مشكل اصلي در حال 
حاضر بارش برف و جاده هايي است كه در برخي از آنها 

تردد و حمل و نقل ممكن نيست.
امروز گروهي از سوي اپراتور ايرانسل عازم گيان شده اند 
تا ديزل ژنراتور به سايت موردنظر برسانند اما در جاده 
ماندند و پس از ساعاتي توانستند از برف بيرون بيايند. 
ضمن اينكه اپراتور همراه اول نيز كه در تمام استان ها 
تيم هاي استاني دارد نيز مشللغول همكاري هستند. 
ترابيان در پاسخ به اين سوال كه اگر تا چند ساعت ديگر 
برق وصل نشود، برنامه شان چيسللت، گفت: اگر برق 
وصل نشود و جاده نيز براي ارسال ديزل ژنراتورهايي كه 
داريم آماده نباشد، بايد ارتباط تلفن همراه را از طريق 

ماهواره برقرار كنيم.
در همين خصللوص وزير ارتباطات و فناوري اطاعات 
در توييتر نوشت: سللاعتي قبل، اكيپ هاي امدادي با 
تجهيزات از ۴ استان ديگر به گيان اعزام شدند. اميد 
است تا شب بتوانند بخشي از ارتباطات را بازيابي كنند.

محمد جواد آذري جهرمي در صفحه توييتر خود نوشت: 
ساعتي قبل، اكيپ هاي امدادي با تجهيزات از ۴ استان 
ديگر به گيان اعزام شدند. برف شديد گيان، باعث قطع 

وسيع برق و جاده هاي استان شده كه در نتيجه ارتباطات 
تلفن و اينترنت گيان نيز مختل شده است. اميد است 

بتوانند تا شب بخشي از ارتباطات را بازيابي كنند.

    همه امكانات براي بازگشايي
محور قزوين - رشت به كار گرفته شود

بعد از اظهارنظر سللخنگوي صنعت بللرق در خصوص 
مشكل باز نبودن راه ها براي حل مشكل برق بود كه وزير 
راه و شهرسازي سريعا در اين خصوص اظهارنظر كرد و بر 
ضرورت به كارگيري همه امكانات و ظرفيت هاي مديريتي 
اجرايي و تجهيزات استاني و منطقه اي براي بازگشايي 
محور قزوين- رشللت تاكيد كرد. »محمد اسامي« با 
حضور در قرارگاه مركللزي و در جمع كارگروه مديريت 
بحران پدافند عامل اين سازمان، ضمن قدرداني از زحمات 
راهداران و همكاران پليس راه براي باز نگهداري محورهاي 
مواصاتي طي دو روز گذشته به ويژه شب گذشته و امروز، 
بر ضللرورت به كارگيري همه امكانللات و ظرفيت هاي 
مديريتي اجرايي و تجهيزات استاني و منطقه اي براي 
بازگشايي محور قزوين - رشت تاكيد كرد. وي با صدور 
دستور رسيدگي و امدادرساني به افرادي كه در جاده ها 

به علت نبود تجهيزات زنجير چرخ و ملزومات زمستاني 
گرفتار شللده اند، اظهار داشت: در اين محور تا حدودي، 
دسترسي به امكانات حاشيه اي وجود دارد اما الزم است 
مجموعه راهداري با اولويت دادن به امداد اين هموطنان 
در راهدارخانه ها و سللاير مراكز پيش بيني شده، اقدام 
كند. وزير راه و شهرسازي با توجه به گزارشات دريافتي 
مستقيم از دوربين ها و گزارش قرارگاه از روند عملياتي و 
اجرايي، ابراز اميدواري كرد: ان شاء اهلل امروز در كمترين 
زمان ممكن اين محور به طور كامل بازگشايي شود.وزير راه 
وشهرسازي همچنين با حضور در مركز مديريت راه هاي 
كشللور، ضمن رصد تصويري و آناين همه محورهاي 
مواصاتي از طريق دوربين هاي نظارت تصويري اين مركز، 
در جريان آخرين وضعيت محور آزادراه قزوين - رشت 
كه قسللمتي از آن به علت بارش برف و كوالك سنگين 
مسدود شده  اسللت، قرار گرفت و دستورات جدي براي 
بازگشايي آن صادر كرد.بعد از ورود مقامات بلندپايه كشور 
بايد منتظر روزهاي آينده بود تا سرانجام موضوع قطعي 
برق در برخي استان هاي كشورمان در مسير حل و فصل 
شدن قرار بگيرد تا رد نهايت آسيبي به روند كلي كسب و 

كار مردم در اين مناطق وراد  نشود. 

پخش۶۰۰تننمكبراي
بازنگهداشتنجادهكندوان

رييللس  مازن�دران| 
اداره راهللداري و حمللل 
و نقل جللاده اي چالوس و 
كاردشللت گفت كه براي 
جلوگيري از يخ زدگي و باز 
نگه داشللتن جاده كندوان 
۶۰۰ تن نمك بر سطح اين 
جاده پخش شللده اسللت. مهدي صفايي ديللروز در 
گفت وگو با ايرنا افزود: همچنين از زمان بارش برف در 
منطقه تاكنون به طور مداوم برف روبي در اين جاده انجام 
مي شود تا خللي براي تردد مسافران ايجاد نشود. وي با 
اعام اينكه ارتفاع برف در جاده كندوان از ساعت پاياني 
دوشنبه شب تا ظهر سه شنبه به يك متر رسيد، توضيح 
داد: براي باز نگه داشتن جاده در اين مدت ۱۷ دستگاه 
ماشللين برف روبي و نمك پاشللي راهداري به صورت 
مستمر فعاليت داشته اند. در فاصله كندوان تا شهر مرزن 
آباد به طول ۵۰ كيلومتر به ميزان ۶۰۰ تن نمك پاشي 
انجام شد و در حال حاضر تردد در مسير كندوان رفت و 
برگشت به صورت عادي در حال انجام است . صفايي با 
اشاره باز بودن محور كاردشت به عباس آباد هم گفت: 
براي باز نگه داشتن محور و مرزن آباد به كادرشت هم 
حدود يكصد تن نمك پاشي در كنار برف روبي مستمر 
انجام شده است. اين مسوول گفت: عمليات برف روبي 
و نمك پاشي در مسللير ۲۰ كيلومتري شهر مرزن آباد 
تا كاردشت و همچنين به طول ۱۲ كيلومتر از حوزه 

استحفاظي كاردشت تا عباس آباد صورت گرفت. 

انقالبايرانسوريهراازيك
ويرانيكاملنجاتداد

البرز| يك نويسنده روسي 
با بيللان اينكه امام خميني 
)ره( همه مردم جهان را به 
نبرد نهايي با هژموني غرب، 
سرمايه داري، ليبراليسم و 
سكوالريسم و بازگشت به 
عدالللت و آزادي فراخواند 
گفت: اين مبارزه فقط به جهان اسام محدود نمي شود. 
الكسللاندر دوگين ديروز در مراسم پاياني راهپيمايي 
۲۲ بهمن كرج گفللت: ما بايد در كنللار ايرانيان بيدار، 
شيعيان آگاه، مسلماناني كه برخاسته اند و در كنار هر 
ملت و مذهبي كه اهالي آن بيدار شللده اند بايستيم و با 
هم با تفكر غربي بجنگيم. به گزارش ايسللنا، دوگين با 
بيان اينكه سردمداران امريكا دروغگوياني هستند كه 
ما آنها را ضد مسلليح مي دانيم افزود: آنها هم اكنون به 
وسيله عمال نادان خود و عروسك هاي خيمه شب بازي، 
براي جهاني شدن، رواج هژموني غرب و سرمايه داري 
سياست آدم كشي خود را نشللان مي دهند. دوگين از 
جاي گرفتن قيام امام خميني )ره( در فرهنگ معنوي 
روسيه و تصريح كرد: پيام انقاب اسامي ايران براي ما 
روس ها قابل فهم است، ما در روسيه ليبراليسم را پس 
زده ايم تا به ارزش هاي روسي خود در جامعه، سياست و 
روابط خارجي بازگرديم. اين نويسنده روس به اتحاد ميان 
ايران، لبنان، سوريه، عراق و روسيه اشاره و اعام كرد: ما 
در اين اتحاد و با مشاركت تركيه توانستيم سوريه را از يك 
ويراني كامل كه خواست غرب و دجال بود نجات دهيم. 

اجرايقانوننظارتبرتامين
ماليفعاليتهايانتخاباتي

خراس�انرض�وي| 
سللي،  سيا مديللركل 
انتخابللات و تقسلليمات 
كشللوري اسللتانداري 
خراسللان رضوي گفت: 
قانون شفافيت و نظارت بر 
تامين مالي فعاليت هاي 
انتخاباتللي كانديداها ابللاغ واجرا مي شللود. به 
گزارش روابط عمومي استانداري خراسان رضوي، 
محمدعلي نبي پور در تشللريح مفللادي از قانون 
شللفافيت و نظارت بر تامين مالللي فعاليت هاي 
انتخاباتي كانديداها كلله در دوره يازدهم مجلس 
اجرايي مي شللود، اظهار كرد: براساس اين قانون 
كانديداها بايد حسابي در بانك ها افتتاح كرده و آن 
را به فرمانداري ها معرفي كنند تا تمام هزينه هاي 
تبليغاتي آنان به اين حساب واريز و پرداخت شود. 
وي افزود: در ماده 8 قانون فوق مقرر شللده براي 
انجام امور مالي، كانديللدا بايد يك نماينده مالي 
تعيين كرده و به فرمانداري هللا معرفي كنند. بر 
طبق مفاد قانون مذكور، اشخاص حقوقي به جز 
احللزاب، حق كمك به كانديداهللا را ندارند. بايد 
مشخصات و كد ملي فردي كه به كانديداها كمك 
مالي مي كند، مشللخص و به مراكز مربوطه اعام 
شللود كه در اين صورت دارايي هاي كانديداها و 
كمك هايي كه اشللخاص حقيقي و احزاب به وي 

مي كنند، شفاف خواهد شد. 

ورودتلفنثابتواينترنت
پرسرعتبهروستاهايگلپايگان
اصفهان| رييس مخابرات 
شهرستان گلپايگان گفت: 
روستاي مزرعه داراي 88 
خانوار و ۲۴۱ نفر جمعيت 
است و خط تلفن از طريق 
شبكه بي سيم در آن داير 
بود و اينترنت را ساپورت 
نمي كرد، اما اكنون بستر شبكه FTTC را در روستاي 
مزرعه بهره برداري خواهيم كرد و اين شبكه بستر اوليه 
فيبر نوري را دارد. مهدي يوسفي ديروز در آيين افتتاح 
پروژه هاي دهه فجر شهرستان گلپايگان، اظهار كرد: 
۱۴ پروژه مخابراتي را با اعتباري حدود ۲.۱ ميليارد 
تومان در شهرسللتان گلپايگان افتتاح خواهيم كرد 
كه به صورت نمادين داير شدن تلفن ثابت و اينترنت 
پر سرعت در روستاي مزرعه مورد بهره برداري قرار 
مي گيرد، ساير روستاها از جمله غرقه، رباط محمود، 
كلوچان، نيوان نيز تا يك هفته ديگر مي توانند از اين 
خدمات بهره مند شللوند. كارشناس امور بهزيستي 
گلپايگان نيز در آيين افتتاح مركز مشللاور ژنتيك 
خاطرنشان كرد: اين نخستين مركز مشاوره ژنتيك 
در گلپايگان و غرب استان است. با وجود ۱8۰۰ معلول 
كه در شهرسللتان گلپايگان داريم اميللدوارم با داير 
شدن اين مركز، اين مساله در شهرستان كاهش يابد. 
مرتضي طبرزدي يادآور شد: بيشتر معلوليت هاي اين 
شهرستان ژنتيكي است و در برخي خانواده ها شاهد 

دو، سه يا چهار معلول هستيم. 

مشكليدرپرداختتسهيالت
دانشجويينداريم

سمنان| رييس صندوق 
رفاه دانشللجويان وزارت 
و  تحقيقللات  علللوم، 
فنللاوري در دانشللگاه 
سللمنان گفللت: تكميل 
فرآينللد صنعتي سللازي 
آشپزخانه هاي دانشگاه ها 
در قالب طرح هاي مشللاركتي اولويت سال 99 اين 
صندوق در حوزه تغذيه دانشجويي است. به گزارش 
ايلنا، ناصر مطيعي با اعام اين خبر در حاشيه افتتاح 
خط صنعتي آشللپزخانه دانشگاه سللمنان گفت: 
تغذيه دانشللجويي و ارتقاي كيفيت تغذيه يكي از 
دغدغه هاي وزارت علوم، صندوق رفاه و مسووالن 
دانشگاه هاسللت كه تجهيزات و زير سللاخت هاي 
آشپزخانه ها در اين ميان نقش مهم و اساسي دارند.

رييس صنللدوق رفللاه دانشللجويان وزارت علوم، 
تحقيقات و فنللاوري افزود: در سللال 98 از حدود 
۳۶۵ ميليارد تومان اعتبار پيشللنهاد نوسللازي و 
ارتقللاي آشللپرخانه ها ۵۲ ميليللارد تومان صرف 
ارتقاي آشپزخانه هاي دانشللجويي در كشور شده 
است. رييس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري گفت: در نيم سال نخست سال 
تحصيلي 99-98 بلله تمام متقاضيللان، وام هاي 
دانشللجويي پرداخت شد و در نيم سللال دوم سال 
تحصيلي هللم مشللكلي در پرداخت تسللهيات 

دانشجويي نداريم. 
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بيش از يك ميليون جابه جايي
با متروي تهران در ۲۲ بهمن ۹۸

مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: امروز)ديروز( در چهل 
و يكمين سالگرد شكوهمند پيروزي انقاب اسامي 
ايران در راهپيمايي يوم اهلل ۲۲ بهمن و برگزاري مراسم 
چهلم سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني، يك 
ميليون ۶۳۵ هزار و ۲8۱ نفر با متروي تهران جابه جا 
شللدند.به گزارش »تعادل« از مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شللركت بهره برداري راه آهن شهري 
تهران و حومه، محسن محمديان با اشاره به حضور 
باشكوه مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال گفت: 
متروي تهران از ابتداي صبح امروز با آمادگي كامل 
و با تاش همكارانم در بخش هاي مختلف شللركت 
بهره برداري متروي تهللران و حومه؛ تمام توان خود 
را براي ارايه خدمات مطلوب به شركت كنندگان در 
چهل و يكمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي به كار 
گرفته و بنا بر آمار به دست آمده از ابتداي صبح و آغاز 
خدمات رساني تا پايان مراسم، يك ميليون ۶۳۵هزارو 
۲8۱نفر با متروي تهللران و حومه به صورت رايگان 
جابه جا شدند.وي افزود: به منظور جابه جايي بهتر 
مسافران فاصله حركت قطارهاي مترو به خصوص 
در خط ۴ كه ايسللتگاه هاي آن در مسير راهپيمايي 
قرار داشتند، به ۲ دقيقه كاهش يافت.گفتني است 
تعداد استفاده كنندگان از مترو براي شركت در مراسم 
راهپيمايي ۲۲ بهمن ماه امسال نسبت به سال گذشته 

افزايش چشمگيري داشت.

انتقال ۸۶ مادر باردار گيالني 
به نقاط امن

رش�ت| معاون بهداشتي دانشللگاه علوم پزشكي 
گيان گفت: از ۱۱8 مادر باردار شناسللايي شده در 
مناطق برفي گيان 8۶ مادر به نقاط امن انتقال داده 
شدند. فردين مهرابيان اظهار كرد: با توجه به بارش 
برف در گيان، مجموعا ۱۱8 مادر باردار شناسايي 
و 8۶ نفر آنها معادل ۷۳ درصد موقتا به مناطق امن 
از جمله بيمارستان يا منزل اقوام انتقال يافتند. وي 
تصريح كرد: ساير مادران در مناطقي ساكن هستند 
كه راه هاي مواصاتي باز اسللت. معاون بهداشللتي 
دانشگاه علوم پزشكي گيان ادامه داد: از بين مادران 
منتقل شده شش مادر سللاكن در شهرستان هاي 
تالش، رودبار، سياهكل، لنگرود و رشت در بيمارستان 
زايمان كرده اند كه خوشبختانه هر شش مادر و نوزاد 

در سامت كامل به سر مي  برند.

۲5۲  مسافر در راه مانده 
امدادرساني شدند

اردبيل| مديركل مديريت بحران اسللتان اردبيل 
گفت: طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه به ۲۵۲ نفر 
از مسافران در راه مانده امدادرساني شده است. فرهاد 
عبدالعلي پور اظهار كرد: از دو روز گذشته شاهد بارش 
برف سنگين در اردبيل و شهرستان هاي استان بوديم 
به طوري كه بعد از دو سللال خشكسالي و كم آبي در 
اصاندوز مردم اين بخش با بارش برف سنگين مواجه 
شدند. وي خاطرنشللان كرد: نيروهاي امدادي ما از 
ساعات اوليه بارش برف در حالت آماده باش كامل به 
سر مي برند و تمام اقام امدادي آماده اعزام به مناطق 
مورد نياز است. مديركل مديريت بحران استان اردبيل 
با اشللاره به اينكه در گردنه هاي حيللران و محدوده 
مواصاتي نير و نمين با مشللكل تردد و كاهش ديد 
مواجه بوديم، افزود: ۲۵۲ نفر از مسللافراني كه در راه 

مانده بودند از خدمات امدادرساني بهره مند شدند. 

افتتاح نخستين پروژه ملي 
استفاده صنعتي از فاضالب شهري

خط انتقال ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه پساب شهري 
براي نخستين بار در كشور افتتاح و به صورت رسمي به 
بهره برداري رسيد. ۲۱ بهمن ماه چندين پروژه شركت 
پااليش نفت اصفهان با حضور استاندار بهره برداري 
رسمي شد. نخستين پروژه ملي زيست محيطي تصفيه 
و استفاده صنعتي از فاضاب شهري در شركت پااليش 
نفت اصفهان با رويكرد كاهش مصرف منابع آب شرب 
با ظرفيت ۷۵۰ مترمكعب در ساعت راه اندازي شد.در 
اين پروژه بر اسللاس برنامه ريزي ها انتقال و تصفيه 
پساب شاهين شللهر با همكاري دو شركت داخلي 
در سه مرحله ساخت ايستگاه پمپاژ پساب در محل 
تصفيه خانه، احداث خط انتقال پساب به پااليشگاه و 
ساخت تصفيه خانه در محل اين شركت انجام گرفته 
است. به طوري كه ۷۵۰ مترمكعب پساب شهري در 

ساعت را تصفيه مي كند.

بهره برداري از تقاطع غير 
همسطح سردار شهيد سليماني

بيرجند|همزمان با سالگرد پيروزي انقاب، تقاطع 
غيرهمسطح سردار شهيد سليماني شهر بيرجند و 
محور سللرايان با حضور استاندار خراسان جنوبي به 
بهره برداري رسيد. اين تقاطع به مناسبت چهلمين 
روز شهادت سردار سليماني، تقاطع شهيد سليماني نام 
گرفت. اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان، 
عاوه بر 8۰ هزار متر مكعب خاكريزي به منظور تكميل 
راه هاي دسترسي، براي تكميل اين رمپ و لوپ هاي 
تقاطع، حدود ۵۰۰ متر مكعب عمليات بتن ريزي )ابنيه 
فني، دستك ها، قرنيز پل و پيش دال ها(، ۲.8 كيلومتر 
قير پاشي و آسفالت، نصب تابلو و عايم و همچنين 
۱۶۰۰ متر گاردريل انجام داده است. مجموع اعتبار 
هزينه شده براي ساخت پل، جابه جايي شبكه برق و 
اجراي عمليات خاكي رمپ و لوپ هاي تقاطع بيش از 

۶۰ ميليارد ريال هزينه شده است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12خبر

ايران در رده كشورهاي پرمخاطره دنيا و فاقد صندوق مالي جبران خسارت حوادث طبيعي 

صندوق بيمه حوادث طبيعي، گرفتار بحران
سال هاست در بسياري از كشورهاي حادثه خيز صندوق 
بيمه حوادث طبيعي راه  اندازي شده تا براي جبران خسارت 
ناشي از حوادث، هميشه يك منبع مالي حمايتي وجود 
داشته باشد تا نه تنها دولت ها تحت فشار قرار نگيرند، بلكه 
ساز و كار جبران خسارت هم به دليل مشخص بودن منابع 
مالي با سرعت بيشتري انجام شود اما در ايران سال هاست 
به دليل برخي اختالف نظرها صندوق بيمه حوادث طبيعي 
به سرانجام مشخصي نرسيده و اگرچه از 44 مورد مخاطره 
طبيعي ثبت شده در دنيا،  33 مورد آن در ايران ديده شده 
يا مستعد وقوع اس��ت، هنوز هيچ برنامه مدوني براي اين 
صندوق و منابع مالي جبران خسارت حوادث طبيعي وجود 
ندارد. نتيجه چنين وضعيتي سبب مي شود كه با گذشت دو 
سال از زلزله 7 ريشتري كرمانشاه هنوز واحدهاي مسكوني 
ساخته نشده و مردم در كانكس روزگار بگذرانند و بعد از 
نزديك به يك سال كه از سيل نوروز 98 مي گذرد ، همچنان 
صاحبان منازل مسكوني آسيب ديده، زمين هاي كشاورزي 
آب گرفته و دام هاي تلف ش��ده بدون جبران خسارت به 
حال خود رها شوند. به اين ترتيب زلزله، آتش سوزي هاي 
بزرگ، سيل و رانش زمين همچنان در ايران به عنوان يكي 
از بالخيزترين كشورهاي جهان قرباني مي گيرد و اليحه 
ايجاد صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي بين دولت، 
مجلس و البته ش��وراي نگهبان پاس كاري مي شود و اين 
ميان مردم هس��تند كه هزينه سنگين ناشي از وقوع اين 
بالها را مي پردازند و امكانات و منابع مالي دولت براي جبران 
اين خسارت ها كافي نيست. اين وضعيت در حالي است كه 
بنابر گفته رييس سازمان مديريت بحران كشور، براساس 
آمارهاي موجود، در كشورهاي پيشرفته بيش از ۵۰ درصد 
خسارت ها، در آسيا ۱۵ درصد، اما در ايران بيش از حدود 
پنج درصد خسارت  هاي ناشي از مخاطرات طبيعي از محل 
بيمه ها جبران مي شود. همچنين بررسي نشان مي دهد 
كه ۱۰ درصد از خس��ارت هاي مربوط به سيل اوايل سال 
جاري در تعهد شركت  هاي بيمه قرار داشته و بقيه خسارت 

ديدگان بيمه نشدند.

    جاي خالي بيمه حوادث طبيعي 
در سيل اخير

ايران در رتبه سوم كشورهاي جهان از حيث آسيب پذيري 
در برابر باله��اي طبيعي پس از چين و هند ق��رار دارد؛ 
به گونه اي كه در فاصله سال هاي ۱98۰تا 2۰۱۰ ميالدي 
تنها 74هزار ايراني جان خود را در زلزله از دست داده اند. 
آخرين گ��زارش مركز پژوهش هاي مجلس هم نش��ان 
مي دهد تنها در فاصله سال هاي 86تا 9۱ ميزان خسارت 
ناش��ي از حوادث طبيع��ي در اي��ران بالغ ب��ر 26هزار و 
7۵۰ميليارد تومان بوده اما با وجود حادثه خيز بودن ايران، 
طرح تشكيل »صندوق بيمه حوادث طبيعي« حدود ۱6 
سال به درازا كشيده است با اين حال اسماعيل نجار، رييس 
س��ازمان مديريت بحران كشور با بيان اينكه جاي خالي 
صندوق بيمه حوادث طبيعي در س��يالب  هاي گسترده 

امسال آشكار بود، گفت: اين نوع صندوق ها مدت هاست 
كه در كشورهاي حادثه خيز براي جبران خسارت  ها به كار 
گرفته مي ش��وند اما تاسيس آن در ايران تاكنون به علت 
برخي مخالفت ها و خالءهاي قانوني به تاخير افتاده است.  
نجار بيان كرد: يكي از برنامه هاي اجرايي ضروري پيش 
از وقوع بحران، بيمه مخاطرات طبيعي است كه معموال 
با دو هدف صورت مي پذيرد كه نخست جبران خسارت 
كه هدف مستقيم از بيمه كردن است و پس از وقوع و بروز 
خس��ارت به كار مي آيد و دوم تشويق به ساخت و خريد 
سازه هاي ايمن كه هدف غيرمستقيم از بيمه نمودن ابنيه 
است كه نرخ  هاي حق بيمه رابطه متناسبي با كيفيت سازه 
دارند. مقاوم  س��ازي و پايداري ساختار به منظور كاهش 
مخاطرات، به معناي آن است كه اقدامات انجام گرفته براي 
كاهش آثار سوء مخاطرات بايد در راستاي پايداري باشد تا 
به كاهش هزينه ها منتهي شود و از همين رو ضريب نفوذ 
بيمه از شاخص  هايي است كه توسعه يافتگي صنعت بيمه 

را نسبت به كل اقتصاد نشان مي دهد
او افزود: براساس آمارهاي موجود، در كشورهاي پيشرفته 
بي��ش از ۵۰ درص��د خس��ارت ها، در آس��يا ۱۵ درصد، 
اما در اي��ران بيش از ح��دود پنج درصد خس��ارت  هاي 
ناش��ي از مخاط��رات طبيع��ي از محل بيمه ه��ا جبران 
مي شود. همچنين بررسي نشان مي دهد كه ۱۰ درصد 
از خسارت هاي مربوط به سيل اوايل سال جاري در تعهد 
شركت  هاي بيمه قرار داشته و بقيه خسارت ديدگان بيمه 
نشدند. اين در حالي است كه در قوانين و اسناد باالدستي 
مديريت بحران نس��بت به فراگير ك��ردن بيمه حوادث 
غيرمترقبه جهت مديريت ريسك و كاهش هزينه هاي 

دولت بعد از وقوع مخاطرات طبيعي تاكيد شده است.
وي با بيان اينكه ضريب نفوذ بيمه واحدهاي مس��كوني 
اس��تان هاي سراسر كشور در س��ال ۱397 برابر ۱2,۱6 
درصد بوده كه نس��بت ب��ه برنامه مورد انتظ��ار مقادير 
پايين تري را نش��ان مي دهد، افزود: طب��ق آخرين آمار 
واطالعات موجود بيش��ترين تعداد واحدهاي مسكوني 
ش��هري و روستايي بيمه ش��ده به ترتيب در استان هاي 
گلس��تان، اصفهان، مازندران، آذربايجان غربي، گيالن 
و خراس��ان رض��وي و كمترين تعداد از آن اس��تان هاي 
بوشهر، خراس��ان جنوبي، زنجان، لرس��تان، كردستان، 
فارس، كهگلويه و بويراحمد بوده اس��ت. از س��وي ديگر 
بيمه كشاورزي در كشورهاي مختلف به عنوان سيستمي 
حمايتي عمل مي كند، اما ميزان حمايت، جايگاه و خط 
قرمز آن به نوع نگرش و انتظار دولتمردان و بهره برداران 
از بيمه كشاورزي بس��تگي دارد. ميزان يارانه پرداختي 
دولت ها در برخي ازكشورها، 6۰ درصد و در برخي ديگراين 

يارانه ها به 2۰ درصد هم مي رسد.

    حمايت دولتي؛ آري يا خير؟ 
درحالي كه برخي كارشناس��ان معتقدند بيمه اجباري 
دولتي با س��ازوكار اصل��ي بيمه ها مبني ب��ر درآمدزايي 

سازگاري ندارد اما در مقابل گروه ديگري از كارشناسان 
بيمه در حوزه حوادث طبيعي معتقدند به دليل حادثه خيز 
بودن كشور ما و خطرات جدي كه در بافت هاي فرسوده 
كش��ور وجود دارد دولت بايد بخشي از هزينه هاي بيمه 
حوادث طبيعي براي منازل مس��كوني را متقبل ش��ود. 
عليرضا جعفري، كارشناس بيمه حوادث طبيعي درباره 
اي��ن موضوع بيان ك��رد: از آنجايي كه كش��ور ما يكي از 
كش��ورهاي حادثه خيز جهان محس��وب مي شود و طي 
ساليان متمادي سيل و زلزله موجب خسارات سنگيني 
بر مردم شده است كه جبران آن هزينه هاي قابل توجهي 
بر دوش دولت و مردم قرار مي دهد، بايد هرچه سريع تر، 
با هماهنگي، ايرادات ش��وراي نگهبان به مصوبه مجلس 
مرتفع و نس��بت به اجرايي كردن آن اق��دام الزم صورت 
گيرد. او درباره ايراد بار مالي شوراي نگهبان به طرح تشكيل 
صندوق همگاني بيم��ه حوادث طبيعي نيز گفت: منابع 
صندوق توس��ط مردم و دولت تامين مي شود. حق بيمه 
ماهانه اي براي اين صندوق تعيين شده كه پرداخت آن در 
حد وسع خانوارهاست چرا كه اندك در نظر گرفته شده 
است، به طوري كه خانوارها براي تحت پوشش قرار گرفتن 
بايد ماهانه 4 تا ۵ هزار تومان به عنوان حق بيمه پرداخت 

كنند كه آن هم روي قبوض شهري اعمال مي شود. 
جعفري بيان كرد: با پرداخت همين حق بيمه كم در ماه، 
مبالغ قابل توجهي ماهانه در اختيار صندوق قرار مي گيرد 

تا در زمان وقوع حوادث طبيعي، خسارت هاي ناشي از آن 
جبران ش��ود. همچنين قابل ذكر است كه طرح تشكيل 
صندوق همگاني بيمه حوادث طبيعي به صورت اجباري 
بوده و كليه خانوارها بايد تحت پوشش قرار گيرند چنانچه در 
بسياري از كشورهاي حادثه خيز اين صندوق تاسيس شده 
تا مردم در زمان بروز هرگونه حادثه اي از آن استفاده كنند.

    مسير پرپيچ و خم تاسيس يك صندوق 
در س��ال 82 بيمه مركزي موضوع تشكيل صندوق را به 
صورت اليحه به دولت وقت ارايه كرد و اليحه از آن سال در 
رفت و برگشت بين بيمه، دولت و مجلس بود و در نهايت 
اليحه بيمه همگاني مخاطرات طبيعي، توسط سازمان 
مديريت بحران كشور و بيمه مركزي تهيه و پس از تصويب 
در هيات محترم دولت، طي نامه به مجلس شوراي اسالمي 
ارس��ال شد. اين اليحه با اصالحاتي به تصويب رسيد و در 
تاريخ 24 مهر 9۵ به شوراي نگهبان ارسال كه با ايرادات شورا 
)ناشي از افزايش بار مالي( به مجلس برگردانده شد. با توجه 
به پافشاري نمايندگان مجلس در برابر اصالحات به عمل 
آمده و مخالفت شوراي نگهبان، اين اليحه كماكان بدون 
اقدام مانده اس��ت. اين در حالي است كه در شرايط فعلي، 
ضرورت تعيين تكليف هرچه س��ريع ترآن، بيش از پيش 
احساس مي شود.  يكي از اصالحات وارد شده، اختصاص 
۱2 درصد از اعتبارات بن��د م ماده 28 قانون الحاق )2( به 

بيمه است )حداقل حدود ۱2۰۰ ميليارد تومان در هر سال( 
كه در اليحه دولت اين موضوع پيش بيني نشده بود. ضمن 
اينكه هدف اصلي، جايگزيني بيمه به جاي پرداخت كمك 
بالعوض و نه افزايش هزينه هاي دولت بود و از طرفي مبناي 
استفاده از ظرفيت بيمه، صرفه جويي در هزينه هاي دولت 
و مصرف منابع اعتباري، در امور پيش��گيرانه به خصوص 
مقاوم  س��ازي و ايمن  س��ازي مراكز جمعيتي ب��وده كه با 

اصالحات به عمل آمده، اين مهم هرگز محقق نمي شود. 
براس��اس اليحه بالتكليف مانده قبلي ق��رار بود با هدف 
جبران خسارت هاي وارده به واحد هاي مسكوني ناشي از 
حوادث طبيعي از قبيل زلزله، سيل، توفان، صاعقه، برق، 
رانش زمين، ريزش كوه و حتي وقوع س��ونامي، صندوق 
بيمه همگاني حوادث طبيعي تاسيس و تمامي واحدهاي 
مسكوني در برابر اين حوادث به صورت اجباري بيمه شوند 
و دولت هم اجازه پيدا كند تا نس��بت به بيمه كردن بناها 
و تاسيس��ات عمومي، تجاري و صنعتي ه��م اقدام كند. 
پيشنهاد دولت وقت اين بود كه صندوق يادشده با سرمايه 
اوليه ۵۰ميليارد توماني از مح��ل منابع بودجه عمومي 
دولت تاسيس و به صورت يك موسسه عمومي غيردولتي 
و داراي ش��خصيت حقوقي و استقالل مالي طبق قانون 
مصوب مجلس و همچنين قانون تجارت و قانون تاسيس 
بيمه مركزي اداره شود و مشمول قوانين و مقررات عمومي 

مربوط به دولت نباشد.

بيمه سالمِت چند بيمه اي ها حذف مي شود
مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت گفت: با راه اندازي 
پايگاه اطالعات برخط بيمه ش��دگان كش��ور، ديگر 
ام��كان ندارد با يك كد ملي كس��ي دو دفترچه بيمه 
داشته باش��د و در نتيجه همپوش��اني هاي بيمه اي 

به طور كامل حذف مي شود.
طاه��ر موهبتي در نشس��تي خبري درب��اره پايگاه 
اطالعات برخط بيمه شدگان كشور كه روز دوشنبه با 
حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات آغاز به كار كرد، گفت: 
پايگاه اطالعات برخط بيمه ش��دگان كشور بر اساس 
بند چ ماده 7۰ برنامه شش��م توسعه شكل گرفت. از 
ابتداي سال 98 براي سازمان بيمه سالمت، اعتبار اين 

كار در نظر گرفته شد.
او اف��زود: الزمه اس��تفاده بهت��ر از اين پاي��گاه اين 
اس��ت كه همه بخش ه��اي بيمه اي كش��ور با توجه 
به صراحت قان��ون، اطالعات خ��ود را در اين پايگاه 
وارد كنند. اين پاي��گاه اطالعات، هم منجر به حذف 

همپوش��اني هاي فعل��ي و ه��م جلوگي��ري از ايجاد 
همپوش��اني جديد خواهد شد و از طرفي همه مراكز 

نيز براي استحقاق س��نجي بايد از اين پايگاه برخط 
اس��تعالم كنند. موهبت��ي بيان كرد: كس��ي كه دو 

دفترچه دارد و به ارايه دهنده خدمت مراجعه مي كند، 
اگر دفترچه بيمه تامين اجتماعي داش��ته باش��د، بر 
اس��اس قانون به اين فرد اجازه اس��تفاده از دفترچه 
بيمه سالمت داده نمي شود. مديرعامل سازمان بيمه 
سالمت اظهار كرد: آزمايشگاه و مركز پايش سازمان 
الكترونيك هم امروز افتتاح شد كه به ما كمك مي كند 
كه فرآيندها و تصميم ها را ابتدا آزمايش كنيم. در افق 
۱4۰۰ قرار است اس��تفاده از كاغذ در سازمان بيمه 
سالمت به حداقل برسد. اين آزمايشگاه كه ۱۰ جزء 
دارد شامل داروخانه، آزمايش��گاه، دفتر پيشخوان، 
رسيدگي الكترونيك به اسناد بستري، بيمارستان و 
موارد ديگر است. وي افزود: هر اتفاقي كه قرار باشد در 
فرآيندهاي سازمان بيمه سالمت بيفتد، ابتدا بايد در 
اين آزمايشگاه تست شده و بعد وارد محيط عملياتي 
ش��ود. اين اقدام مي تواند ما را در توس��عه س��ازمان 

الكترونيك مطمئن تر كند.
موهبتي گف��ت: اين اقدام��ات مي تواند ب��راي مردم 

خروجي هاي مناسبي داشته باشد و يكي از مطالبات 
سال 99 مي تواند حذف دفترچه كاغذي بيمه سالمت 
باش��د و در حال حركت به اين س��مت هس��تيم. اگر 
ارايه دهندگان خدمت موظف شوند از پايگاه اطالعات 
برخط بيمه شدگان استعالم كنند، رسيدن به حذف 
دفترچه كاغذي امكان پذير است. مديرعامل سازمان 
بيمه سالمت بيان كرد: تامين اجتماعي نيز اطالعات 
خود را به صورت آفالين در اختيار سازمان بيمه سالمت 
قرار داده و بايد از اين به بعد اطالعات خود را به روز كند. 
با نيروهاي مسلح نيز مكاتبه شده تا اطالعات در اختيار 
ما گذاشته ش��ود، محرمانگي اطالعات در اين پايگاه 

به طور كامل وجود خواهد داشت.
او گفت: ح��دود 4 ميليون و 8۰۰ هزار همپوش��اني 
بيمه اي در كش��ور وجود داش��ت كه اي��ن ميزان به 
2 ميلي��ون كاهش يافته اس��ت. با راه ان��دازي پايگاه 
اطالعات برخط بيمه شدگان كشور، اين همپوشاني ها 

حذف مي شود.
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علومي كه همچنان مردانه اند
سازمان ملل متحد در راستاي جلب توجه جهاني به 
اهميت حضور زنان در عرصه علوم، فناوري، مهندسي 
و رياضيات در سال 2۰۱6 قطعنامه اي را تصويب و از 
آن سال به بعد ۱۱ فوريه را روز جهاني زنان و دختران 
در عل��م نام گذاري كرد، با اين وجود اما بس��ياري از 
پژوهشگران و سياست گذاران بر اين باورند كه هنوز 
اين حوزه ها با درصد پايين مشاركت زنان از چهار دهه 

پيش تاكنون همچنان مردانه باقي مانده اند.
ليال فالحتي مديركل امور بين الملل معاونت امور 
زنان و خانواده رياست جمهوري اظهار كرد: موضوع 
زنان در حوزه علوم، فني و مهندس��ي و رياضيات از 
اواسط س��ال 2۰۰6 مورد توجه عموم قرار گرفت و 
در برخي از اسناد و تحليل  هاي يونسكو به آن اشاره 
شد. اين موضوع تا اواسط دهه اخير به صورت فرعي 
مورد توجه بود تا اينكه در س��ال 2۰۱6، به منظور 
جلب توجه جهاني به اهميت حض��ور زنان در اين 
عرصه، قطعنامه اي در سازمان ملل به تصويب رسيد 
و به اين منظور ۱۱ فوريه به عنوان روز جهاني زنان 
 STEM در علم نام گذاري شد و بر اين اساس حوزه
)علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات( مورد توجه 

جدي قرار گرفت.
 اگرچه اين روز به عنوان روز جهاني زنان و دختران در 
علم نام گذاري شده است اما به گفته فالحتي بسياري 
از پژوهشگران و سياست گذاران بر اين باورند كه در 
جهان حوزه هاي علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات 
با درصد پايين مش��اركت زنان از چه��ار دهه پيش 
تاكنون همچنان مردانه باقي مانده اند. بر اساس گزارش 
يونسكو س��ال 2۰۱۵، زنان ۵3 درصد از دانشجويان 
مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي علوم، 
فناوري و مهندسي و رياضيات را تشكيل مي دهند، 
اين در حالي اس��ت كه به طور كلي ميانگين حضور 
زنان در رشته هاي فني و مهندسي حدود 22 درصد 
است كه اين علت اختالف )۵3 درصد تا 22 درصد( 
به  اين  معني است كه سهم زنان در رشته هاي علوم 
پايه باالس��ت اما در رش��ته هاي فني و مهندسي كه 
ارزش آفريني اقتصادي بيش��تري دارد س��هم زنان 
كمتر است. البته فالحتي معتقد است كه بر اساس 
آخرين گزارش يونسكو )س��ال 2۰۱۵(، سهم زنان 
فارغ التحصيل در كشورهاي آفريقاي سياه، كشورهاي 
عربي و بخش هايي از آسيا در حوزه فني و مهندسي 
افزاي��ش يافته اس��ت. از ميان ۱3 كش��ور آفريقايي 
زنان فارغ التحصيل هفت كش��ور بني��ن، بوروندي، 
اريتره، اتيوپي، ماداگاسكار، موزامبيك و ناميبيا رشد 
چش��مگيري )بيش از پنج درصد( در رش��ته هاي 
مهندسي از سال 2۰۰۰ داشتند، البته هنوز كمتر از 2۰ 
درصد زنان كشورهاي آفريقا در رشته هاي مهندسي 
فارغ التحصيل مي ش��وند. مديركل امور بين الملل 
معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري ادامه 
داد: همچنين از ميان هفت كشور عربي چهار كشور 
شاهد رش��د يك درصدي پايدار بودند كه بيشترين 
رشد متعلق به امارات متحده عربي و فلسطين با 3۱ 
درصد، الجزاير با 3۱ درصد و عمان ۵3 درصد بود البته 
كش��ور عمان در مجموع كشورهايي با باالترين نرخ 
مشاركت زنان در رشته  هاي فني و مهندسي قرار دارد. 
برخي كشورهاي آسيايي همچون ويتنام با 3۱ درصد، 
مالزي با 39 درصد و برونئي دارالسالم با 42 درصد نيز 
نرخ مشاركت باالتر از 3۰ درصد دارند. او به ايسنا گفت: 
بررسي روند حضور زنان در اين رشته  ها نشان مي دهد 
كه از سال 2۰۰۰ به بعد در برخي از كشورهاي جهان 
همچون استراليا، نيوزلند، جمهوري كره و امريكا سهم 
زنان فارغ التحصيل در اين رشته  ها كاهش يافته است. 
در برخي از كشورها همچون منطقه امريكاي التين 
و كاراييب س��هم زنان فارغ التحصيل در رشته علوم 
كامپيوتر بين 2 تا ۱3 درصد كاهش يافته اس��ت. در 
عين حال بسياري از كشورها همچون مالزي و هند با 
استفاده از شيوه هاي ترويجي و اختصاص مشوق هاي 
اقتصادي موفق شده  اند سهم بااليي از زنان را در اين 
رشته  ها وارد كنند. مديركل امور بين الملل معاونت 
امور زنان و خانواده رياست جمهوري با تاكيد بر اينكه 
در كشور ايران در حال حاضر ۵6 درصد كل دانشجويان 
مقطع كارشناسي دانشگاه  هاي دولتي را زنان تشكيل 
مي دهند، گفت: همچنين 69 درصد از دانشجويان 
علوم پايه، 23 درصد از دانشجويان فني و مهندسي، ۵2 
درصد رشته  هاي كشاورزي و ۵3درصد از دانشجويان 
رشته  هاي پزشكي را نيز زنان تشكيل مي دهند. دولت 
تالش فراواني براي حضور زنان در اين عرصه ها از جمله 
در شركت هاي دانش بنيان و همچنين حضور در مراكز 
آموزشي فني و حرفه اي انجام داده است؛ به طوري كه 
طي دهه گذشته تعداد مراكز آموزش فني و حرفه  اي 
در كش��ور چهار برابر ش��ده و زنان در حال حاضر به 
آموزش 784 رشته فني از جمله مكانيك، كامپيوتر، 
الكترونيك و فناوري دسترسي دارند.  فالحتي اظهار 
كرد: همچنين به منظور ارتقاء مهارت  هاي زنان در 
عرصه فناوري اطالع��ات و ارتباطات، برنامه جامعي 
براي توانمندسازي زنان توسط وزارت فناوري اطالعات 
و ارتباطات ايران طراحي شده و در 96 نقطه كشور به 
اجرا درآمده و هزاران زن و دختر روستايي با شركت 
در اين برنامه عالوه بر كس��ب مهارت، با فرصت  هاي 
كسب و كار ديجيتالي آشنا شده  اند. اين اقدامات در 
كنار توسعه مراكز رشد و همچنين حمايت از مراكز 
نوآوري كه توسط زنان ايجاد شده نويد حضور بيشتر 
زنان در اين عرصه را مي ده��د. او افزود: در حالي كه 
جهان در آستانه انقالب چهارم صنعتي قرار گرفته و 
توسعه سريع فناوري  هاي نوين و هوشمند نويدبخش 
آينده  اي متفاوت است، اما زنان همچنان نابرابري  هاي 
مختلفي را تجربه مي كنند. شكاف جنسيتي عميق در 
حوزه اقتصاد، شكاف جنسيتي در عرصه تكنولوژي 
و رس��انه و آسيب  پذيري ش��ديد زنان در اين عرصه 
نگران كننده است. بر اساس گزارش مجمع جهاني 
اقتصاد، با توسعه فناوري  هاي نوين و هوشمند تا سال 
2۰26 نزديك به چهار ميليون شغل از بين خواهند 
رفت كه بيشترين بخش آن شامل مشاغل مربوط به 
زنان است. اين امر هشداري است كه اگر به آن توجه 
نشود باعث بازماندگي مضاعف زنان از روند پرشتاب 

اقتصاد در دهه  هاي آتي خواهد بود.

االكلنگ تراز آب خزر براي تاالب ها و آب هاي عميققرنطينه ۱۴ روزه دانشجويان در حال سپري شدن است
وزير بهداش��ت ب��ا تاكيد بر اينك��ه تاكنون هيچ م��ورد مثبتي از 
كروناويروس در كشور گزارش نشده است، آخرين اقدامات انجام 
ش��ده درباره دانشجويان ايراني بازگشته از ووهان كه در قرنطينه 

هستند را تشريح كرد.
سعيد نمكي در حاشيه مراسم رونمايي از پايگاه برخط بيمه شدگان 
درمان كشور با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ايسنا 
مبني بر اقدامات ص��ورت گرفته براي آزماي��ش كروناويروس از 
دانشجويان بازگشته از ش��هر ووهان چين كه اكنون در قرنطينه 
هس��تند، گفت: تاكنون هيچ مورد مثبتي از ابتال به كروناويروس 
جديد، نداش��ته ايم، اما ب��ا اين حال روند قرنطين��ه ۱4 روزه آنها 
در حال س��پري شدن اس��ت. روزانه آزمايش هاي مكرري از آنها 
گرفته مي ش��ود كه نشان مي دهد هيچ يك مش��كوك به ابتال به 

كروناويروس نيستند. 
در صورتي كه تا دو هفته آينده بتوانيم به همين منوال پيش برويم 
مي توانيم ادعا كنيم فاز اول ابتال به كرونا ويروس جديد را به خوبي 

مديريت كرده ايم.
نمكي ادامه داد: اكنون 36 مبداء ورودي به كشور مجهز به اسكنر 
شدند و ورود و خروج مسافران را كنترل مي كنيم. پروازها از چين 

نيز تا امروز صورت نگرفته است.
وزير بهداشت درباره محل قرنطينه دانشجويان ايراني بازگشته از 
چين و چگونگي ضدعفوني اين محل نيز گفت: تمام زباله هايي كه 
از مركز قرنطينه دانشجويان جمع آوري مي شود به روشي كامال 

علمي معدوم سازي مي شود.
وزير بهداشت همچنين اظهار كرد: ما با همه حضور شركت هاي 
چن��د مليتي قبل از انقالب تنها 2۵ درص��د ازز داروهايمان را در 

داخل كش��ور تهيه مي كرديم، اما امروز فرزندان برومند ش��ما در 
عرصه صنعت دارويي كشور 97 درصد داروهاي مورد نياز جمعيت 
83 ميليوني را تهيه مي كنند و ما در همين ش��رايط تحريم به ۵۰ 

كشور دنيا دارو صادر مي كنيم.
نمكي تاكيد كرد: امريكايي ها مي خواس��تند ما را در عرصه دارو و 
تجهيزات پزشكي زمين گير و مايوس و درمانده  كنند، اما به لطف 
خداوند و با همت سربازان عرصه سالمت و توليد اين كشور، امروز 
كمبودهاي دارويي ما يك سوم روز مشابه در سال قبل است. اين 
روحيه جهادي فرزندان اين سرزمين است كه برگرفته از روحيه 
انقالبي سال هاي بعد از انقالب است كه اين درخشش ها را داريم.

او افزود: در عي��ن حال در عرصه پژوه��ش و فناوري هاي نوين و 
شركت هاي دانش بنيان هم پيشرفت داشته ايم. به طوري كه امروز 
۱2۰۰ شركت دانش بنيان در سراسر كشور به صورت جهادي كار 
مي كنند تا نيازهاي نظام سالمت اعم از دارو و تجهيزات پزشكي 

را فراهم كند. 

ايرنا| بررسي ها نشان مي دهد كه باال بودن تراز آب درياي خزر در بلندمدت 
موجب بهبود شرايط آب هاي عميق و آبزيان مي شود اما در مقابل كوچك 
شدن تاالب ها را به همراه دارد پس شرايط تراز آب خزر براي محيط تاالبي 
و دريايي پارادوكسال است يعني تراز پايين براي دريا خيلي خوب و براي 
تاالب خيلي بد است اما اكنون كه تراز پايين است شاهد بهبود وضعيت آب 
درياها نيستيم كه جاي سوال دارد. حميد عليزاده الهيجاني معاون پژوهش 
و فناوري پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي گفت: اثر تراز آب خزر 
بر چرخه آب از دهه ۱93۰ يعني زمان شوروي سابق انجام شد، از دهه 3۰ 
اين پديده مشخص شد كه وقتي مي گوييم تراز آب پايين است شرايط براي 
تاالب هاي ساحلي بد مي شود يعني تاالب ها محدود، آب آنها كم مي شود و 
عمقشان كاهش مي يابد كه اين شرايط براي پرندگان مهاجر خوب نيست 
اما وقتي تراز پايين است شرايط اكولوژي داخل دريا عالي مي شود يعني 
وضعيت فوق العاده بهتر مي شود چون در اين حالت چرخه آب سريع شده 
اكسيژن محلول، مواد مغذي و PH در آب توزيع مي شود كه در اين شرايط 
توليد آبزيان به خصوص ماهيان خيلي بهتر مي شود البته اين روند بعد از چند 
سال پايداري تراز پايين آبي اتفاق مي افتد. او با تاكيد بر اينكه تمام اينها اثبات 
شده است گفت: بنابراين شرايط تراز آب خزر براي محيط تاالبي و دريايي 
پارادوكسال است يعني تراز پايين براي دريا خيلي خوب اما براي تاالب خيلي 
بد اس��ت. وي اظهار كرد: وقتي كه تراز باال باشد تاالب ها توسعه مي يابند، 
بزرگ مي شوند، عمق مي گيرند و آبزيان و پرندگان مهاجر زياد مي شوند 
اما ش��رايط تراز باال باعث مي شود سرعت چرخه آب كاهش يابد بنابراين 
اكسيژن محلول، مواد مغذي و PH در ستون آب به آرامي توزيع مي شود و 
اليه بندي آب عميق پايدارتر مي شود بنابراين شرايط اكولوژيك داخل دريا 
ضعيف مي شود كه در اين صورت بايد انتظار كاهش توليد ماهيان را داشته 
باشيم البته بايد تراز باال چند سال بماند بعد از آن اين شرايط پيش مي آيد. 

عليزاده الهيجاني به ايرنا گفت: از س��ال 2۰۱۰ ميالدي يعني از ۱۰سال 
پيش تاكنون تراز آب خزر به شدت در حال كاهش است، حدود يك و نيم 
متر كاهش يافته و فعال نيز روند كاهنده است البته پيش بيني بلندمدت 
نمي شود كرد؛ در اين شرايط انتظار داريم كه حالت شرايط آب عميق بهبود 
يابد اما اندازه گيري ها اين را نشان نمي دهد چون در تراز پايين قرار است كه 
شرايط تاالب ها محدود شود اما آب عميق بهتر شود اما اندازه گيري هاي هم 
تيم ايراني و هم روسي اين را نشان نمي دهد، پس چه اتفاقي افتاده است. او 
اظهار كرد: دليل آن گرمايش جهاني است يعني دماي آب سطحي افزايش 
و شرايط يخبندان زمستاني در شمال خزر كاهش داشته است كه باعث 
شده انتقال عمودي كاهش يابد؛ پس نكته بسيار مهم گرمايش است چون 
اختالط عمومي تحت تاثير سرمايش خيلي تسريع مي شود و مي دانيم كه 
زمستان ها بخش عمده خزر شمالي يخ مي زند و گاهي ضخامت يخ به چند 
متر مي رسد اين يخ زدن باعث مي شود كه بخشي از نمك از يخ خارج شود 
و به آب مجاور برسد و آب مجاور هم تقريبا صفر درجه است نمك هم كه 

دريافت كرده و شور تر مي شود.
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چرادوعضوثابتليستفروشهايشهرداري،فروختهنميشوند

هاشمي:سندبرخيازفروشگاههايشهروندبهنامشهردارينيست

چالش هاي واگذاري برخي از دارايي هاي شهرداري 

سمت و سوي بازار مسكن شب عيد؟

 گروه راه و شهرسازي|
بر كسي پوشيده نيست كه شهرداري تهران از كمبود 
منابع مالي رنج مي برد و درصدد اس��ت اين كمبود را از 
طريق راه هاي جديد كه شامل وضع عوارض و نيز فروش 
امالك مي شود، به دس��ت آورد. مجموعه نمايشگاهي 
شهر آفتاب و نيز فروشگاه زنجيره اي شهروند،  در زمره 
مهم ترين دارايي هاي ش��هرداري به شمار مي روند. به 
خصوص مجموعه شهر آفتاب كه هزينه بسيار زيادي 
براي س��اخت آن صرف ش��ده اس��ت. محمد مهدي 
تندگويان، عضو شوراي چهارم با انتقاد از هزينه باالي 
س��اخت اين مجموعه گفته بود: »س��اخت نمايشگاه 
ش��هر آفتاب 1300 ميليارد تومان هزينه دربر داشت؛ 
اين نمايش��گاه 35 هزار متر فضاي سرپوشيده و بيش 
از يك ه��زار متر فضاي باز دارد و هر روزي كه در ش��هر 
آفتاب، نمايشگاهي برگزار نشود، خيانت به مردم است.« 
غالمرضا انصاري، عضو ديگر ش��وراي چه��ارم نيز در 
اعتراض به هزينه ساخت نمايشگاه گفته بود: »ساخت 
همين شهر آفتاب متري 100 ميليون تومان آب خورده 
اس��ت. اگر به جاي اس��تفاده از آهن در آن از طال و نقره 
استفاده مي شد، هزينه اش كمتر از اين مي شد. نهايت 
بايد متري 3 تا 5 ميليون تومان براي ساخت آن هزينه 
مي شد«. علي رغم اين اظهارنظرها همان زمان محمد 
باقر قاليباف شهردار 12 س��اله شهر تهران تصميم به 
فروش اين دو مجموع گرفت. روز چهارم مهر 95 بود كه 
شوراي شهر تهران در يك جلسه غيرعلني تصميمي مهم 
درخصوص واگذاري بخشي از دارايي هاي شهر تهران به 
بخش خصوصي گرفت. در اين مصوبه قرار بر اين شد تا 
بخشي از سهام فروشگاه شهروند و مجتمع نمايشگاهي 
شهر آفتاب در قبال بدهي شهرداري به بانك شهر به اين 
بانك واگذار شود. اين مصوبه شوراي شهر در همان برهه 
جنجال هاي بسياري به پا كرد و واكنش هاي زيادي را از 
سوي موافقان و مخالفان آن برانگيخت، چرا كه اين نوع 
واگ��ذاري امالك به بانك ها مي تواند به راحتي به بحث 
بنگاه داري بانك ها دامن بزن��د. مطابق با تصميم اوليه 
شوراي ش��هر تهران كه به امضاي 17 عضو رسيده بود، 
قرار شد بخشي از سهام فروشگاه هاي شهروند به ميزان 
40 درصد ش��هرداري تهران و 60 درصد بانك ش��هر و 
همچنين مديريت بهره برداري از نمايشگاه شهر آفتاب 
به بانك شهر بابت بدهي هاي شهرداري به اين بانك در 
قالب تهاتر واگذار شود.در ادامه بانك مركزي نيز به اين 

موضوع واكنش نشان داد و با آن مخالفت كرد.
با وجود مخالفت ها اما قاليباف ب��ر تصميم خود اصرار 
داشت و روز دوش��نبه 9 مرداد 1396 در خبري عنوان 
كرد كه بر اس��اس مصوبه ش��وراي اسالمي شهر تهران 
فروشگاه هاي شهروند و شهر آفتاب به بانك شهر واگذار 
خواهد شد اما عمر مديريت 12 ساله قاليباف بر شهرداري 
به پايان رسيد و او نتوانست اين ايده خود را عملي كند و 

درنهايت واگذاري اين دو مجموعه به شوراي پنجم و دوره 
جديد مديريت ش��هري كشانده شد. به داليل مختلف 
از جمله مخالف��ت بانك مرك��زي در نهايت با تصميم 
محمدعلي نجفي، ش��هردار وقت واگذاري شهر آفتاب 
به بانك شهر منتفي شد. اسفندسال گذشته نيز اعضاي 
ش��وراي شهر به شكل رسمي دو مجموعه ياد شده را از 
ليست فروش شهرداري خارج كردند. محمد ساالري، 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
همان موقع در اين باره گف��ت: »به دليل اين همراهي 
نكردن دولت، شهرداري انگيزه خود را در اين خصوص 
از دست داده است، در راستاي مصوبه شوراي چهارم در 
يكي از تبصره هاي بودجه سال 9۸ نمايشگاه شهر آفتاب و 
شركت شهروند براي فروش گذاشته شد كه خوشبختانه 
با پيشنهاد من و همكاري اعضاي كميسيون تلفيق، اين 

تبصره حذف شد.«
اوايل سال جاري نيز آگهي در روزنامه همشهري از قول 
شهردار تهران درج شد مبني بر اينكه پيشنهاد شهردار 
در كميسيون صنايع دولت در خصوص تبديل نمايشگاه 
شهر آفتاب به مركز آزاد تجاري- اقتصادي مورد بررسي 
قرار گرفت . موضوعي كه ساالري به آن واكنش نشان داد 
و گفت: جاي تعجب است كه ما به عنوان اعضاي شوراي 
شهر در جريان چنين تصميمي نيستيم. به نظر مي رسد، 

تعيين تكليف اين دو مجموعه در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
آيا ش��هرداري قصد فروش آن را دارد يا قرار است آن را 
به يك مركز تجاري تبديل كند.چند روز پيش محمد 
س��االري ضمن بازديد از مجموعه ش��هر آفتاب گفت: 
در تكميل اين مجموعه با مش��كل جدي تامين منابع 
اعتباري مواجه هس��تيم و معتقدم مجموعه مديريت 
شهري بايد براي شهر آفتاب در سطح استراتژيك و كالن 
تصميم قطعي بگيرد. مديريت شهري بايد مشخص كند 
كه آيا مي خواهد شهر آفتاب را حفظ كند يا نه. اگر قصد 
حفظ اين مجموعه را دارد اقدامات در اين مجموعه منابع 
قابل توجهي را مي طلبد و قاعدتا بايد مبتني بر مدل هاي 
و س��ازوكارهاي مطلوب بخش خصوصي باشد چرا كه 
شهرداري منابع اعتباري الزم براي هزينه كرد در شهر 
آفتاب را ندارد و در نهايت از محل درآمدهاي حاصل از 
فازهاي بعدي نمايشگاه، سرمايه و سود سرمايه گذار را 
بپردازد. او افزود: اما اگر شهرداري تصميمي براي توسعه 
اين فازها ندارد مي تواند درباره فروش آن فكر كند اگرچه 
كه شخصا با فروش نمايشگاه و اساسا امالك ارزشمند 
شهرداري تهران مخالف هستم.اگر قرار بر حفظ است 
درباره مشاركت سرمايه گذار بخش خصوصي تالش كند 
وگر نه تصميم به فروش بگيرند. فروشگاه هاي شهروند 
يكي ديگر از منابع درآمدي شهرداري تهران محسوب 

مي شود كه در ليست فروش ش��هرداري قرار دارد. اين 
فروشگاه داراي 44 شعبه در شهر تهران، لواسان، پرند و 
مارليك كرج است .  محمد ساالري پيش تر در مصاحبه 
با »تعادل« درباره فروشگاه شهروند گفته بود: »فروشگاه 
شهروند اكنون درآمد حداقلي براي شهر تهران دارد اما 
ظرفيت درآمدزايي فروش��گاه هاي زنجيره اي شهروند 
بس��يار بيش��تر از ميزان فعلي اس��ت.اگر بنا باشد كه 
فروشگاه شهروند حفظ شود و فروش نرود، بايد ساز وكار 
بهره برداري و مديريت آنها مورد تجديد نظر قرارگيرد تا 
بتوانيم شاهد درآمدزايي خوب اين مجموعه باشيم. بايد 
ببينيم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا شهرداري قادر خواهد 
بود اين مجموعه ها را به درآمد پايدار برس��اند يا خير؟ 
رييس كميس��يون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران تاكيد كرد: ما اعتقادي به فروش اين سرمايه هاي 
شهر نداريم و بايد اين پروژه ها براي كسب درآمد پايدار 

در شهرداري حفظ شود.«
علي رغم اينكه س��ال گذشته ش��هرآفتاب و فروشگاه 
شهروند از ليست فروش شهرداري خارج شدند اما روز 
گذشته محسن هاشمي، رييس ش��وراي شهر تهران 
عنوان كرد كه فروشگاه شهروند و شهر آفتاب هميشه 
در ليس��ت فروش ش��هرداري بوده اند و مشكل قيمت 
كارشناسي است كه براي آنها در نظر گرفته مي شود. زيرا 

قيمت تعيين شده قيمت بااليي نيست كه شهرداري را 
تحريك به فروش آنها كند. او افزود: عالوه بر اين، اسناد 
برخي از فروشگاه هاي شهروند و شهرآفتاب كامل نيست، 
به دليل آنكه س��ند برخي از اين فروشگاه ها هنوز به نام 
شهرداري نيست، در قيمت كارشناسي رقم بااليي براي 
آنها مشخص نمي شود و شهرداري نيز با رقم تعيين شده، 
نمي تواند مشكل خاصي را حل كند. بنابراين از فروش 
آنها صرف نظر مي كند. در خصوص شهر آفتاب نيز بايد 
گفت كه به دليل بدهي هايي كه وجود دارد و پروژه هاي 
نيمه كاره، هنوز تمام اسناد به نام شهرداري نشده است. 
بنابراين به نظر مي رسد، شهرداري تصميم خود را درباره 
فروش اين دو مجموعه گرفته است اما سوال اينجا است 
كه چه زمان مجموعه هاي ياد ش��ده دوباره وارد ليست 
فروش شهرداري ش��ده اند و آيا مصوبه شوراي شهر را 
براي ف��روش دارند يا خير.از س��وي ديگر اينكه برخي 
اسناد مربوط به شهر آفتاب به نام شهرداري نشده باشد 
با توجه به نيمه كاره بودن اين پروژه قابل پذيرش است اما 
مسووالن شهري بايد براي عموم روشن كنند چرا اسناد 
مربوط به فروشگاه هاي شهروند هنوز به نام شهرداري 

نشده است.

    عدم بهره برداري از پروژه ها
يكي ديگر از موضوعاتي كه در شهرداري تهران شفاف 
نيست عدم بهره برداري از پروژه هاي تكميل شده است. 
براي مثال مجتمع فرهنگي مذهبي وليعصر، يا ساختمان 
شماره دو شهرداري )ساختمان روزنامه اطالعات قديم( 
مدت ها است در اختيار شهرداري قرار گرفته است، اما 
مورد استفاده قرار نمي گيرد. محسن هاشمي در اين باره 
نيز توضيح داد و گفت: پروژه هايي وجود دارد كه اتمام 
آنها اعالم مي شود، اما به مرحله بهره برداري نمي رسند. 
دليل اين امر اين اس��ت كه اي��ن پروژه ها هنوز به اتمام 
نرسيده و بايد تجهيز شوند تا قابل استفاده باشند. به طور 
مثال مجتمع فرهنگي مذهبي وليعصر، كتابخانه بزرگ و 
مهمي دارد و براي آن گالري هايي پيش بيني شده كه بايد 
تجهيز شوند؛ در حال حاضر در حد برگزاري نماز از آن 
استفاده مي شود اما بايد آغاز فعاليت هاي آن را از معاونت 
فرهنگي اجتماعي يا سازمان فرهنگي هنري پيگيري 
كرد. هاشمي ادامه داد: ساختمان شماره دو شهرداري نيز 
ساختمان بزرگي است كه پيش بيني شده بود تعدادي 
از واحدهاي شهرداري در آن مستقر شوند و ساختمان 
واحدهاي تخليه شده به فروش بروند يا همين ساختمان 
فروخته ش��ود كه در خصوص آن تصميم گيري نشده 
است و اين تصميم را بايد شهردار تهران بگيرد كه قرار 
است از اين ساختمان چه استفاده اي شود. همانطور كه 
در ابتداي گزارش عنوان شد شهرداري اكنون با مشكل 
منابع مالي دست و پنجه نرم مي كند و با وجود تمام شده 
برخي پروژ ها قادر به تجهيز و بهره برداري از آنها نيست.

در ش��رايطي كه آمارهاي رس��مي از افزايش معامالت و 
تغيير قيمت مس��كن حكايت دارد، واسطه هاي ملكي، 
رشد محسوس قيمت در مناطق پرتقاضاي شهر تهران 
را رد مي كنند؛ كارشناسان نيز با رد فرضيه جهش قيمت 
مسكن در س��ال آينده، نهايت افزايش را حدود نرخ تورم 

پيش بيني مي كنند.
سال گذشته عمده حجم نقدينگي به سمت بازارهاي 
ارز و طال س��رازير ش��د. اما در هفته هاي اخير ش��اهد 
گردش نقدينگي به سمت مسكن و بورس بوده ايم كه 
با مقداري افزايش قيمت در اين دو بخش همراه بوده 
است. گفته مي شود نقدينگي ايران در تابستان امسال 
از رقم 2000 هزار ميليارد تومان عبور كرده و رشد آن 
حدود 27 درصد بوده اس��ت. تورم س��االنه نيز در دي 
ماه حدود 3۸ درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه 26 
درصد گزارش شده است. رشد ساالنه مسكن در تهران 
نيز به 40 درصد رس��يده كه اين ارقام نشان مي دهد با 
وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسكن 14 
درصد باالتر از تورم نقطه به نقطه عمومي است. نكته 
قابل توجه ديگر اينكه در ماه گذش��ته نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهاي كشور 1.5 درصد كاهش يافته اما 
ش��اهد دو افزايش ۸.5 و 2.1 درصدي تورم مسكن در 
تهران به ترتيب در ماه ه��اي آذر و دي بوده ايم. به نظر 
مي رسد بازار مسكن كه به طور كلي در سال 139۸ با 
ركود مواجه بوده و معامالت در 10 ماهه نخست حدود 
43 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل كاهش يافته 
است با ركود تورمي دست و پنجه نرم مي كند. هرچند 
در دو م��اه اخير تعداد معامالت بي��ش از 100 درصد 
باال رفته كه عمده كارشناسان معتقدند تنها علت اين 
اتفاق مي تواند تغيير قيمت بنزين، معامالت شب عيد و 
خريدهاي سرمايه گذاري به قصد حفظ ارزش پول باشد. 
مطابق برآوردها حدود 77 درصد معامالت بازار مسكن 

در ايران از نوع سرمايه گذارانه است.

    شرايط دشوار بازار اجاره
به گزارش ايسنا، در چنين شرايطي رشد قيمت مسكن 
نمي تواند دليل منطقي داشته باش��د و با توجه به اينكه 

خريدار واقعي در بازار نيست قيمت ها تنها مي تواند به طور 
اسمي افزايش پيدا كند. طي دو سال گذشته تورم مسكن 
در تهران حدود 200 درصد بوده، در حالي كه تورم عمومي 
طي اين مدت حدود 70 درصد بوده است. بنابراين مسكن 
130 درص��د حباب دارد. اين رون��د به پرتاب متقاضيان 
واقعي از كالن ش��هر تهران منجر مي ش��ود. واسطه هاي 
ملكي مي گويند در حال حاضر بازار مسكن در شهرهاي 
اطراف پايتخت نس��بت به اين كالن شهر از رونق بهتري 
برخوردار است. با افزايش قيمت مسكن در تهران، اجاره بها 
نيز رشد داشته و به طور ميانگين در تهران 29 درصد و در 
مناطق پرتقاضا به 50 تا 70 درصد رشد ساالنه رسيده كه 
از س��بقت 30 درصدي رشد اجاره بها در مناطق پرتقاضا 
نسبت به رشد قيمت مسكن حكايت دارد. خروجي اين 
وضعيت به افزايش تعداد خانه هاي خالي در كالن ش��هر 
تهران منجر مي شود كه طبق آمار سال 1395 با 500 هزار 
خانه خالي مواجه بود. اجراي ماليات بر عايدي سرمايه كه 
بعد از حدود 5 سال از مطرح شدن آن هنوز معطل مانده 
و در انتظار اليحه دولت است، از سوي عمده كارشناسان 
نسخه اي براي تعادل بخشي به قيمت ها در بازار مسكن 
عنوان مي ش��ود اما فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد گفته كه 

بعيد است اين اليحه به امسال برسد.
ب��ا وجود آنكه آمار رس��مي بانك مركزي از رش��د 10.6 
درصدي قيمت مسكن در تهران طي دو ماه اخير حكايت 
دارد، واس��طه هاي ملكي چنين افزايش��ي را احس��اس 
نكرده اند. مطابق آمار بانك مركزي قيمت مسكن در منطقه 
يك در ماه هاي آذر و بهمن بالغ بر 29 درصد افزايش يافته و 
به ميانگين 30 ميليون تومان در هر متر مربع رسيد. فعاالن 
بازار مسكن معتقدند با توجه به اينكه منطقه يك شرايط 
خاص خود را دارد و با توجه به قيمت هاي باال اين منطقه 
جزو مناطق پرتقاضا محسوب نمي شود، رشد قيمت آن 
تاثير آن چناني در ديگر مناطق نخواهد داشت. مناطق 5، 
4 و 2 همواره جزو مناطق پرتقاضا در تهران هستند و آمار 
ماهيانه نشان مي دهد در دو ماه اخير به ترتيب 11، 9 و ۸ 
درصد افزايش قيمت داشته اند كه هيچ تناسبي با رشد 29 
درصدي منطقه يك ندارد. اين اولين بار نيست كه شاهد 
نوسانات شديد در منطقه يك هستيم. تيرماه امسال نيز 

قيمت ها در اين منطقه به مت��ري 30 ميليون تومان 
رسيده بود كه بعد از آن هر ماه كاهش يافت تا اينكه در 

آبان ماه به متري 23 ميليون تومان رسيد.

    انتظارات تورمي فروكش كرده است
بانك مركزي در جمع بندي گزارش تحوالت بازار مسكن 
شهر تهران در دي ماه اعالم كرد در شرايطي كه در آذرماه 
سال جاري متاثر از اصالح قيمت بنزين، تحريك انتظارات 
تورمي و متعاقبا افزايش نرخ ارز ش��اهد رشد ماهانه ۸.5 
درصدي متوسط قيمت مسكن شهر تهران بوديم، تحوالت 
اين بازار در دي ماه مويد آن اس��ت كه به رغم تداوم رشد 
ماهانه حجم معامالت در اين ماه، انتظارات تورمي تا حدود 
زيادي فروكش كرده و رشد ماهانه متوسط قيمت مسكن 

در دي ماه به 2.1 درصد محدود شده است.
اما سوال اغلب افراد اين است كه بازار مسكن در سال آينده 
به چه سمت و س��ويي مي رود؟ سال گذشته پيش بيني 
عمده كارشناسان اين بود كه رشد قيمت مسكن در سال 
139۸ معادل نرخ تورم عمومي خواهد بود كه با مقداري 
اغماض، درس��ت از آب درآمد. امسال نيز با كمي تفاوت 
ديدگاه، غالب كارشناسان در پيش بيني قيمت مسكن در 
سال 1399معتقدند اين بازار ظرفيت جهش قيمت ندارد 

و نهايت رشد آن معادل نرخ تورم خواهد بود.

    مسكن ظرفيت رشد قيمت ندارد
سلمان خادم المله، كارشناس اقتصاد مسكن مي گويد: 
مدت هاست قيمت مسكن از تعادل عرضه و تقاضا خارج 
شده است. بدين معنا كه تقاضاي مصرفي به شدت سركوب 
شده و بسيار كم شده اس��ت. قيمت مسكن در تهران به 
ح��دود 14 ميليون تومان در هر متر مربع رس��يده و اگر 
متوسط درآمد خانوارهاي متوسط را 4 تا 5 ميليون تومان 
در ماه فرض كنيم ده ها سال طول مي كشد تا يك خانواده 
بتواند خانه ميان متراژ در يك جاي متوسط تهران خريدار 
كند. وجوهي كه هم اكنون به بخش مسكن مي آيد ناشي 
از س��رمايه گذاري است. چون با اين وضعيت بدترين كار 
نگه داشتن پول نقد است. ممكن اس��ت بعد از افت بازار 
سرمايه،  بخشي از منابع به بازار مسكن حركت كند ولي 

به معناي تقاضاي مصرفي و رش��د قيم��ت نخواهد بود. 
معتقدم نهايت افزايش قيمت مسكن براي سال 1399 
معادل نرخ تورم عمومي اس��ت. يكي از مشاوران امالك 
فعال در مركز تهران نيز درباره بازار شب عيد با بيان اينكه 
متوجه افزايش محسوس قيمت ها نشده ايم بيان مي كند: 
بيشتر مالك هايي كه خانه هاي خود را براي فروش به ما 
مي سپارند در دو ماه اخير قيمت را تغيير نداده اند. اوايل 
سال اين اتفاق مرتبا مي افتاد. اما در دو ماه اخير به نظرم 
درصد افزايش قيمت به اندازه 10 درصد نبوده است. ما هر 
روز با مالكان تماس مي گيريم و به ندرت پيش مي آيد كه 
مالك قيمت را افزايش دهد. موج افزايش قيمت معموال از 
مناطق 4 و 5 شروع مي شود كه رشد آن چناني را در اين 

دو منطقه شاهد نبوده ايم.
يك مشاور امالك فعال در منطقه غرب تهران نيز مي گويد: 
مس��كن 40 درصد باال رفته اما دس��تمزدها 15 درصد 
افزايش پيدا كرده است. اين يعني متقاضيان واقعي 25 
درصد از قيمت عقب هستند و سال آينده هم اين فاصله 
بيشتر مي ش��ود. لذا مي توان پيش بيني كرد معامالت از 
نوع مصرفي در س��ال 1399 كاهش خواهد يافت و بازار 

هم چنان در اختيار سرمايه گذاران باقي مي ماند.

    عده اي به بازار مسكن جو مي دهند
همچنين افشين پروين پور، كارشناس اقتصاد مسكن در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: به نظرم بازار مسكن وارد رونق 

نشده است. آماري كه از افزايش معامالت در دو ماه اخير 
ارايه مي شود هيجان كاذبي است كه از طرف عده اي به بازار 
مسكن القا مي شود. يك عده به شكل هماهنگ، جوي را 
مطابق توان خود ايجاد مي كنند و حتي خريد و فروش هايي 
بين خودشان انجام مي دهند تا نشان دهند معامالت رونق 
گرفته اس��ت. خريد و فروش ها از نوع سوداگرانه است و 
سال هاي متمادي اين وضعيت وجود داشته و ادامه دارد.

مهدي غالمي، يكي ديگر از كارشناسان اقتصاد مسكن 
نيز گفت: با وجود اينك��ه در دو ماه اخير با افزايش تعداد 
معامالت مسكن مواجه بوديم اما اگر شاخص 10 ماهه را 
برسي كنيم افت چشمگير در تعداد معامالت را مي بينيم. 
اين افزايش معامالت و افزايش قيمت كه در دو ماه گذشته 
اتفاق افتاده ناشي از رشد قيمت در مناطق شمالي تهران 
است ولي من فكر مي كنم اگر اتفاق خاصي در سطح كالن 
اقتصاد نيفتد، افزايش ش��ديد قيمت مسكن در ماه هاي 

آينده بعيد است.
به گزارش ايس��نا، در دي م��اه 139۸ مطابق اعالم بانك 
مركزي، متوسط قيمت مسكن در شهر تهران 13 ميليون 
و ۸10 هزار تومان در هر متر مربع بود كه نسبت به ماه قبل 
2.1 درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 40.9 درصد 
افزايش نشان مي دهد. در اين ماه همچنين تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 10 هزار و 700 واحد 
مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

به ترتيب 12 و 59 درصد افزايش داشت.
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كارنامه غيرقابل قبول
در احياي بافت فرسوده

عضو هيات مدي��ره انجمن انبوه س��ازان تهران با 
اشاره به اينكه 15 سال از مصوبه بازسازي ساالنه 
10 درصد از بافت هاي فرسوده مي گذرد اما هيچ 
پيشرفتي در اجراي اين قانون نداشتيم، گفت: اگر 
موفقيتي حاصل مي شد االن تا اين حد در بازسازي 
بافت فرسوده ناموفق نبوديم. حسن محتشم در 
گفت وگو با فارس، در پاسخ به اينكه آيا احياي بافت 
فرسوده در تهران يا كشور موفقيت آميز بوده است 
يا خير، گفت: در مورد بافت فرسوده نمي توان نمره 
قابل قبولي به دولت يا دولت ها داد؛ چراكه حدود 
15 سال از مصوبه و قانوني شدن ساالنه 10 درصد 
احياي بافت فرسوده مي گذرد، اما مي بينيم كه اين 
اتفاق رخ نداده؛ چراكه اگر در احياي بافت فرسوده 
موفق عمل مي كرديم تا االن اينقدر بافت فرسوده 
در كشور نداشتيم. وي ادامه داد: از زمان تصويب 
و قانوني ش��دن س��االنه 10 درصد احياي بافت 
فرسوده عمال مي بينيم نه تنها به آن اندازه نوسازي 
و بازسازي صورت نگرفته، بلكه به همان اندازه بافت 
فرسوده ايجاد شده است. يعني احياي بافت هاي 
فرسوده دركش��ور در حال درجا زدن است. عضو 
هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به 
عمده مشكالت و عدم پيشرفت نوسازي و بازسازي 
بافت هاي فرسوده گفت: اراده كافي براي تحقق 
بازسازي بافت فرسوده در دولت به وجود نيامده 
است. شايد از لحاظ اجرايي و عملي قدم هاي مثبتي 
برداشته شده باش��د اما سازوكار اجرايي به وجود 
نيامده است كه بتواند يك مجموعه قوي و بازوي 
اجرايي موثر مثل مسكن مهر ايجاد شود و توسط 
انبوه سازان بزرگ استارت بخورد. محتشم با بيان 
اينكه پس نمي توانيم بگوييم عالقه اي براي احياي 
بافت فرسوده وجود ندارد، گفت: عالقه براي احياي 
بافت فرسوده وجود دارد اما تالش كافي براي اين 
منظور صورت نگرفته اس��ت. يكي از داليل عدم 
پيشرفت موضوع تمليك است. موضوع تمليك و 
در اختيار گرفتن زمين براي سازوكار اجرايي است. 
وي تأكيد كرد: مشكل بافت فرسوده اين است كه 
هر مجموعه اجرايي  كه قصد وارد شدن در محله اي 
را                                             دارد، بايد به صورت بلوك تعريف و سپس تخريب 
ش��ود. پس اين نگراني وجود دارد كه انبوه سازان 
چنانچه بخواهند تجميعي صورت دهند، ش��ايد 
در ميان��ه راه نتوانند تجميع را                                             ب��ه صورت كامل 
انجام دهند. عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان 
تهران تصريح كرد: بايد طبق قانون س��اير نهادها 
در پروژه هاي بازسازي بافت فرسوده ورود كنند؛ 
چراكه وزارت راه به تنهايي از پس احيا و بازسازي 
بافت فرسوده برنخواهد آمد. محتشم گفت: صرف 
همكاري نبايد تنها مطرح ش��ود بلكه بايد تمام 
سازمان ها و وزارتخانه ها به نوعي سرمايه هاي خود 
را                                             درگير بافت فرسوده كنند و به نوعي خود نيز در 

اين اقدام ملي ذي نفع شوند.

تعليق پروازهاي بريتيش 
ايرويز به چين تمديد شد

شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز به تازگي اعالم 
كرده كه مدت زمان تعليق پرواز به چين را تا پايان 
ماه مارس س��ال جاري ميالدي افزايش خواهد 
داد. به گزارش ايسنا، همزمان با شيوع گسترده 
ويروس كشنده كرونا در چين و مناطقي از شرق 
آسيا، بس��ياري از ش��ركت هاي مختلف اعم از 
ايرالين هاي فعال در سراسر جهان اعالم كردند 
كه پروازهاي مستقيم خود را تا اطالع ثانوي به اين 
كشور لغو و كنسل خواهند كرد. بر اساس گزارش 
رويترز، بريتيش ايرويز، با انتشار بيانيه اي اعالم 
كرد كه پروازهاي مستقيم به مبدا و مقصد چين 
را حداقل تا پايان ماه مارس سال جاري ميالدي 
در حالت تعليق نگه خواهد داشت. بنابراين طبق 
آخرين اخبار و گزارش هاي منتشر شده در منابع 
خبري، مسافراني كه قصد عزيمت به شهرهاي 
بزرگ چين همچون پكن و شانگهاي را از طريق 
پروازهاي بريتيش ايرويز داشتند، حداقل تا آوريل 
2020 بايد دس��ت نگه دارند. ويروس خطرناك 
كرونا كه ش��يوع گس��ترده آن از اوايل ماه ژانويه 
سال جاري ميالدي رسانه اي شد، تاكنون جان 
بالغ بر يك هزار نفر را در چين گرفته و بيش از 40 
هزار نفر در كشورهاي جهان را مبتال كرده است. 
هنوز منشأ اين ويروس خطرناك شناخته نشده 
ولي تاثيرات و تبعات منفي بسيار گسترده اي بر 
اقتصاد چين و ساير كشورهاي جهان داشته است.

بخشنامه جديد براي رانندگان 
كاميون هاي ترانزيتي

طبق بخشنامه انجمن ش��ركت هاي حمل و نقل 
بين المللي، رانندگان خطوط ترانزيتي كشور، پس 
از ورود به داخل مرزهاي ايران، نبايد وس��يله نقليه 
خود را توسط رانندگان كمكي به مقاصد گمركات 
داخلي اعزام كنند. به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه 
شركت حمل و نقل بين المللي، رانندگان خطوط 
ترانزيتي كشور، پس از ورود به داخل مرزهاي ايران، 
نبايد وسيله نقليه خود را توسط رانندگان كمكي به 
مقاصد گمركات داخلي اعزام كنند. در اين بخشنامه 
آمده اس��ت: با توجه به اينكه در ورود كاميون ها به 
 EPL مرز، مش��خصات س��جلي راننده در سيستم
ثبت مي گردد، به منظور جلگيري از تبعات حقوقي 
مثل )از بين رفتن پلمب گمركي يا مورد دستبرد 
قرارگرفتن محصوالت از محفظه گمركي در فاصله 
مرز ورودي تا گمرك مقصد( كاميون ها مي بايستي 
با راننده اصلي كه در مرز مشخصات آنها در سيستم 
گمركي اظهار گرديده، شخصًا براي تخليه يا ادامه 
مسير در گمركات مقصد حضور داشته باشند. مراتب 
جهت اطالع و اعالم به رانندگان محترم آن شركت 
به منظور جلوگي��ري از توقف كاميون ها در مقصد 

متذكر مي گردد.

نيازبه۷۰۰ميلياردتوماناعتباربرايساختپايانهآزادگان
علي امام مديرعامل ش��ركت مترو از اتمام فاز اول پايانه 
آزادگان تا سال آينده خبر داد و گفت: اين پروژه در مجموع 
به 700 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. به گزارش ايلنا، علي 
امام با اشاره به اهميت راه اندازي پايانه آزادگان در كاهش 

سرفاصله حركت قطارها در بخش جنوبي خط 3 متروي 
تهران عنوان كرد: اين پايانه كه با سرمايه اي معادل 700 
ميليارد تومان و با انتخاب نهايي پيمانكار در دستور كار 
قرار دارد يكي از مهم ترين برنامه هاي شركت مترو براي 

تسهيل كاهش سرفاصله حركت قطارها در اين خط است. 
او با اشاره به اينكه راه اندازي پايانه آزادگان مانور قطارهاي 
موجود براي چينش در خط را تس��هيل كرده و سرعت 
مي بخشد، عنوان كرد: عالوه بر اين، پايانه ها محلي براي 

انجام بازرسي ها و تعميرات احتمالي است لذا مي توان گفت 
راه اندازي آنها امكان نگهداري از قطارها را فراهم كرده و از 
استهالك زودتر از موعد آنها جلوگيري مي كند و همچنين 
شرايط واگن هاي حمل مسافر را بهبود مي بخشد. امام با 
اش��اره به اينكه پايانه آزادگان در زميني به مساحت 50 
هكتار ساخته مي شود گفت: اميدواريم فاز اول اين پروژه 
تا سال آينده به بهره برداري برسد. مديرعامل شركت مترو 

با اش��اره به اينكه بهره برداري كامل از اين پروژه تا 2 سال 
ديگر امكان پذير است، تصريح كرد: فاز اول شامل پاركينگ 
و محل سرويس قطار هاست. لذا در فاز اول امكان تعميرات 
جزئي فراهم و شرايط كاهش سرفاصله قطارها تسهيل 
مي شود. براي فاز دوم تجهيزات تعميرگاهي و نيز تعميرگاه 
تامين مي شود تا در اين صورت امكان تعميرات سنگين و 

بلندمدت نيز فراهم شود.
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»تعادل«ازبازارخودروگزارشميدهد

بازي با قيمت خودرو 
تعادل |

»هرچه به روزهاي پاياني س��ال نزديك مي شويم، بازار 
خودرو روزهاي پرنوساني را پشت سر مي گذارد.« هرچند 
قيمت خودرو ظرف چند روز اخير تا حدودي روند كاهشي 
را تجرب��ه مي كند، ام��ا همچنان در مقايس��ه با ماه هاي 
گذشته، رش��د قيمتي بااليي را داشته است. اين افزايش 
در حالي بوده كه طي ماه هاي اخير و با اعالم رش��د توليد 
خودرو، بارقه هايي از اميد براي كاهش قيمت، ايجاد شد. 
با اين وجود هيچ كدام از انتظارات براي افت قيمت خودرو 
محقق نشدند. اما در تحليل اينكه چرا قيمت خودروهاي 
داخلي در اين روزها به يك باره اوج گرفت، صاحبنظران، 
آن را يك نوع بازي قيمتي از سوي عده اي سودجو مي دانند 
كه رانت اطالعاتي دارند و بازار را به راحتي به هم مي زنند. 
برخي ديگر از كارشناس��ان نيز، »قيمت گذاري دالالن 
در فضاي مجازي و نب��ود نهادي براي نظارت بر عملكرد 
آنها«، »كاهش عرضه«، »نوس��ان قيم��ت ارز«، »فاصله 
قابل توجه ميان قيمت كارخانه و بازار«، »تقاضاي مازاد 
۳۵ درصدي بر عرضه«، »تعهدات معوق خودروسازان از 
سال گذشته«، »تحريم هاي خارجي در سايه تحريم هاي 
س��نگين داخلي«، »افزايش هزينه هاي تامين قطعات و 
دور زدن تحريم هاي خارجي« را از داليل اصلي اين رشد 
قيمتي عنوان مي كنند. در همين حال، خودروسازان نيز 
اتهام »كنترل عرضه و قيمت« را رد مي كنند. البته افزايش 
توليد خودروسازان براس��اس آمار منتشر شده از سوي 
وزارت صمت در ماه هاي اخير گواهي بر ادعاي آنان است. 
البته آنها »فاصله قابل توجه ميان قيمت كارخانه و بازار« 
را علت اصلي رشد قيمت خودرو مي دانند و اعتقاد دارند 
اين روند، دست دالالن و رانت جويان را باز گذاشته است. 

    قيمت خودروها به روايت اعداد
از چندي پيش قيمت خودرو در بازار، روندي صعودي 
به خود گرفت و هر روزه بر قيمت آن افزوده ش��د. بازار 
به اندازه اي آش��فته بود كه حتي شاهد رشد 10 تا 12 
ميليون توماني قيمت خودرو ظ��رف يك روز بوديم. 
البته بازار خودرو روز دوش��نبه )21 بهمن ماه( آرام تر 
از روزهاي پيش��ين آن بود؛ اما همچنان قيمت ها در 
مقايسه با فصل گذشته، رشد بس��يار قابل توجهي را 
نشان مي دهد. به طوري كه »سمند LX« دوشنبه در 
بازار با قيمت 97 ميليون تومان براي فروش گذاشته 
ش��د؛ درحالي كه قيمت كارخانه همي��ن خودرو، 66 
ميليون و 980 هزار تومان اعالم شد. قيمت ياد شده در 
حالي است كه اين خودرو در ابتداي پاييز ۵7 ميليون 
و 800 هزار تومان در بازار عرضه ش��د. در واقع قيمت 
اين محصول ظرف كمتر از ۵ ماه، بيش از ۳0 ميليون 
تومان رشد را پشت سر گذاشته است. »سورن« ديگر 
خودرويي است كه روز دوشنبه با قيمت 126 ميليون 
تومان در ب��ازار آزاد و 82 ميلي��ون و ۵۵8 هزار تومان 
از س��وي كارخانه براي فروش گذاش��ته شد. همين 
محصول در ابت��داي پاييز با قيمت 9۵ ميليون تومان 

در بازار عرضه شد.
»دنا تيپ 1 « هم از سوي كارخانه با قيمت 8۳ ميليون و 
62۳ هزار تومان عرضه شده؛ درحالي كه اين محصول در 
بازار با قيمت 1۳9 ميليون تومان عرضه شد. اين خودرو 
در ابتداي پاييز 104 ميليون تومان، قيمت گذاري ش��د. 
پژو 40۵ نيز با قيمت 92 ميلي��ون و ۵00 هزار تومان در 
بازار عرضه شد. قيمت ياد شده در حالي است كه خودرو 
مورد بحث در ابتداي پاييز، تنها 7۳ ميليون تومان در بازار 
فروخته شد. پژو 207 دنده اي با قيمت 146ميليون تومان 
در بازار قيمت گذاري شد. پژو 206 تيپ۵ نيز، 118 ميليون 
تومان قيمت گذاري ش��د. اين خودرو در ابتداي پاييز با 

قيمت 97 ميليون تومان در بازار، فروخته شد.

 »تيبا 2 « در طيف قيمتي 74 تا 7۵ ميليون تومان در بازار 
عرضه شد؛ اين در شرايطي است كه اين خودرو در ابتداي 
فصل پاييز، ۵۳ ميليون و 700 هزار تومان قيمت گذاري 
شد. »ساينا« نيز در بازار آزاد با قيمت 7۵ ميليون و 700 
هزار تومان، قيمت گذاري شد؛ در همين حال اين محصول 
با قيمت ۵۵ ميليون و 960 هزار تومان از سوي كارخانه 
قيمت گذاري شده است. اما اين خودرو در ابتداي پاييز با 
قيمت ۵4 ميليون و ۵00 هزار تومان عرضه شد. »كوييك« 
دنده اي نيز از سوي بازار با قيمت 8۳ ميليون و از كارخانه 
با قيم��ت 61 ميليون و 220 ه��زار تومان قيمت گذاري 
شده است؛ هرچند قيمت كوييك در ابتداي مهرماه 6۳ 

ميليون بود.
فعاالن و كارشناسان اقتصادي صنعت خودرو، داليل 
متعددي براي رش��د قيمت خودرو عنوان مي كنند. 
بس��ياري اعتقاد دارند اين رشد قيمتي در حالي پديد 
آمده كه مدت هاست بازار خودرو در ركود به سر مي برد 
و خريدار واقع��ي براي اين محصول وج��ود ندارد. در 
چنين شرايطي، دالالن به صورت سليقه اي در فضاي 
مجازي براي خودروها، قيمت تعيين مي كنند. بنابراين 
از سازمان هاي متولي انتظار مي رود، هرچه سريع تر به 
اين موضوع ورود كنند. در همين حال دو نرخي بودن 
خودرو، زمينه را براي سوءاستفاده دالالن و واسطه ها، 
مهيا مي كند؛ بنابراين انتظار مي رود هرچه سريع تر به 
راه حلي براي اين موضوع انديشيده شود. برخي ديگر 
از كارشناسان نيز اعتقاد دارند كاهش عرضه خودرو در 
مقايسه با سال هاي گذشته، روند صعودي قيمت خودرو 
را تشديد كرده  است. در اين ميان برخي معتقد هستند 
توليدكنندگان با كنترل عرضه، قيمت بازار را در اختيار 

مي گيرند و زمينه افزايش قيمت ها را فراهم مي آورند.
س��عيد موتمني، ريي��س اتحاديه نمايش��گاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به اختالف 20 تا 4۵ ميليون توماني قيمت كارخانه و 
بازار در خودروهاي پرتيراژ گف��ت: هر زمان كه به هر 
دليل عرضه به بازار كم ش��د، قيمت ها افزايش يافت. 
سال گذشته در همين ايام تصميم گرفتند كه با فروش 
۵ درصد زير حاشيه بازار، قيمت ها را متعادل كرده و از 
افزايش قيمت جلوگيري كنند اما واقعا با اين ش��يوه، 
قيمت خودرو متعادل و ارزان ش��د؟ آيا فاصله قيمت 

كارخانه و بازار از بين رفت يا بيشتر شد؟
اين كارش��ناس صنعت خودرو با تاكيد بر اينكه عالوه 
بر عرضه كم، نوس��ان قيم��ت ارز ني��ز موجب به هم 
ريختگي بازار شده، اظهار كرد: در حال حاضر خريد و 
فروش در بازار به دليل نوس��ان نرخ ارز بسيار كم شده 
و ديگر نه فروش��ندگان چندان ميل به فروش دارند و 
نه خريدار واقعي ريس��ك خري��د را مي پذيرد. رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران خودروي پايتخت همچنين 
در گفت وگوي ديگر با »ايرنا« تاكيد كرد كه اين روند 
صعودي قيمت يك بازي اس��ت و عده اي سودجو كه 
رانت اطالعاتي دارند، همچني��ن افرادي كه از طريق 
ربات ثبت نام مي كنند خودروهاي موجود را در اختيار 
گرفته و بازار را به راحتي به هم مي زنند. او به اعالم خبر 
افزايش قيمت »تيبا« ب��ه 70 ميليون تومان در هفته 
گذشته اش��اره كرد و گفت: اين قيمت روي كاغذ بود 
اما در اتحاديه و نمايش��گاه ها، خودرويي با اين قيمت 
معامله نشد. همين فضاسازي هاي كاذب در سايت ها و 
كانال ها، تفاوت قيمتي ۵۳ ميليون توماني درب كارخانه 

و بازاري خودرويي مثل »دنا« را رقم زده است.
رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي پايتخت درادامه 
اف��زود: هر خودرو يك ش��ماره شناس��ايي )VIN( دارد 
كه بر اس��اس آن قابل رصد اس��ت، در ماه هاي گذش��ته 
»ايران خودرو و س��ايپا« بيش از 10 هزار دستگاه خودرو 

به مش��تريان تحويل داده اند، اما فقط تعداد محدودي از 
آنها براي س��رويس اوليه مراجع��ه كرده اند؛ اين موضوع 
بدين معني است كه فقط پاركينگ اين خودروها عوض 

شده است.

    عرضه خودرو را كنترل نمي كنيم
البته در همين حال، خودروس��ازان با اشاره به آمارهاي 
تولي��د ماهانه خود، اته��ام كنترل عرض��ه و قيمت را رد 
مي كنند. چندي پيش فرشاد مقيمي، مديرعامل گروه 
صنعت��ي ايران خودرو با رد اتهام كنترل عرضه از س��وي 
خودروس��ازان گفت: براس��اس آمارهاي منتشر شده از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بايد تاكيد كرد كه 
توليد خودروس��ازان در ماه هاي اخير رشد قابل توجهي 
داشته است. ضمن اينكه ما طرح هايي همچون تحويل 
در روزهاي تعطيل را هم براي مشتريان از درب كارخانه 
قرار داده ايم تا هرچه سريعتر خودرو به دست مردم برسد. 
براساس آمار منتشر شده از سوي ايران خودرو، اين شركت 
خودرويي از ابتداي بهمن ماه سال جاري بدون احتساب 
روزهاي تعطيل روزانه بيش از 2600 دستگاه از محصوالت 
ايران خودرو به مشتريان تحويل داده است. بنابراين اين 
سوداگران هس��تند كه بازار خودرو را ملتهب مي كنند و 

زمينه رش��د قيمت آن را فراهم مي كنند. در همين حال 
برخي ديگر از فعاالن صنع��ت خودرو، فاصله قابل توجه 
ميان قيمت كارخانه و بازار را علت اصلي گراني هاي بازار 
خودرو عنوان مي كنند. احمد نعمت بخش، دبير انجمن 
خودروسازان اعتقاد دارد اين ادعا كه خودروساز توليد دارد 
اما آن را به بازار عرضه نمي كند از اساس، كذب است. تنها 
علت اصلي گراني هاي اخير بازار خودرو، فاصله زياد ميان 
قيمت كارخانه و بازار است كه زمينه دالل پروري را فراهم 
كرده و صف و رانت براي خريد خودرو ايجاد مي كند. البته با 
توجه به ماه هاي پاياني سال، همچون روال هرساله، افزايش 
تقاضا در اين ايام، تاحدودي تاثيرگذار بر قيمت ها و سبب 

افزايشي شدن آنها در بازار مي شود.
از سوي ديگر، حسن كريمي سنجري كارشناس صنعت 
خودرو نيز معتقد است كه تقاضاي مازاد ۳۵ درصدي 
بر عرضه، تعهدات معوق خودروسازان از سال گذشته، 
تورم عمومي، نوسان نرخ ارز نيز التهاب اين بازار جذاب را 
بيشتر مي كند. ضمن اينكه تحريم هاي خارجي در سايه 
تحريم هاي سنگين داخلي نيز دست و پاگير اين صنعت 
شده و با افزايش هزينه هاي تامين قطعات و دور زدن 
تحريم هاي خارجي، اجازه بازگشت ثبات را به اين بازار 
نمي دهد.  فربد زاوه ديگر كارشناس صنعت خودرو كشور 

نيز در اظهاراتي بيان مي كند: با وجود ادعاي افزايش توليد، 
حجم كلي عرضه همچنان بسيار پايين است. آمار 9 ماهه 
بورسي از كاهش حجم توليد به صورت كلي خبر مي دهد و 
بنابراين تعديل قيمت در كوتاه مدت را دور از ذهن مي كند. 
از سوي ديگر فاصله قيمت كارخانه و بازار چنان زياد است 
كه جذابيت ثبت نام به قصد سودآوري را زياد مي كند؛ در 

چنين شرايطي تقاضاي كاذب در بازار به وجود مي آيد.

    افزايش قيمت خودرو غيرقابل قبول است
در همين حال، حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم 
رييسي هم به تازگي در جلسه شوراي  عالي قوه قضاييه در 
مورد رشد بي سابقه قيمت خودرو در اظهاراتي بيان كرد: 
مسووالن بايد با انجام وظايف خود و تشديد نظارت، به ويژه 
در ايام پاياني سال مانع افزايش كاذب قيمت كاالها شده و 
اجازه ندهند مردم در اين زمينه نگران شوند. از همين رو، 
رييس دستگاه قضا، خواستار نظارت همه جانبه مسووالن 
وزارت صمت، سازمان تعزيزات و سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنن��دگان در اين زمينه ش��د. در ضلع ديگري، 
سيد ياسر رايگاني سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي 
نيز، با اشاره به افزايش قيمت بي ضابطه 10 ميليون توماني 
به صورت روزانه برخي از انواع خودرو، عنوان كرد: سقف 
قيمتي خودرو بايد از سوي مراجع نظارتي تعيين شود 
تا س��ازمان تعزيرات بتواند به گرانفروشي در اين حوزه 
رس��يدگي كند. او تاكيد كرد: آمادگ��ي آن را داريم كه 
درصورت تعيين ضابطه براي قيمت خودرو و همچنين 
گزارش دستگاه هاي نظارتي همچون اتحاديه ها و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، به تخلفات در اين حوزه در اسرع 
وقت و حتي در روزهاي تعطيل رسيدگي كنيم. رايگاني 
همچنين افزود: از دادستاني تقاضا داريم به نرخ گذاري در 
سايت هاي فروش ورود كنند؛ چرا كه قيمت سازي در اين 
سايت ها يكي از داليل افزايش بي ضابطه قيمت خودرو 
است. با به تصوير كش��يدن بازار نابسامان خودرو آن هم 
در روزهاي پاياني س��ال 98 بايد ديد متوليان خودرويي 
كشور براي سروسامان دادن به نرخ هاي غيرمنطقي برخي 
از خودروهاي داخلي چه برنامه اي را در دستور كار خود 

قرار خواهند داد؟ 

جزييات برنامه هاي عملياتي تنظيم بازار شب عيد
س��خنگوي تنظيم ب��ازار اع��الم كرد: جهت رف��اه حال 
ش��هروندان س��اعت كار مراكز عرضه در ايام پاياني سال 
افزايش خواهد يافت و ميوه تنظيم بازار )سيب و پرتقال( 
ايام پاياني سال تامين وآماده توزيع است. به گزارش شاتا، 
محمدرضا كالمي، مديركل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع 
و تنظي��م بازار در مورد ويژه برنامه هاي ايام پاياني س��ال 
1۳98 از تدوين دستورالعمل نظارتي ايام پايان سال خبر 
داد وگفت: به منظور تنظيم بازار شب عيد، تدوين و ابالغ 
شيوه نامه برگزاري نمايشگاه هاي بهاره، برگزاري حراج و 
فروش فوق العاده و تشديد بازرسي و نظارت ويژه ايام پاياني 
س��ال و عيد نوروز در دستور كار قرار گرفته است؛ اين در 
حالي است كه هماهنگي هاي الزم با واحدهاي توليدي 
صنفي وصنعتي براي حضور حداكثري در نمايش��گاه ها 
صورت گرفته و در كنار آن، براي تامين مايحتاج مردم در 
بخش كاالهاي اساسي، عرضه ذخاير كاالهاي اساسي و 

ضروري نيز در دستور كار قرار گرفته است.
سخنگوي ستاد تنظيم بازار افزود: بر اساس گزارش رييس 

اتاق اصن��اف ايران در كارگروه تنظيم بازار، برنامه فروش 
فوق العاده در اكثر اس��تان ها مصوب شده و مكان و زمان 
اجراي نمايشگاه ها مشخص گرديده است. او تصريح كرد: 
محور اصلي كار بر روي فروش فوق العاده به مفهوم عرضه 
كاال با تخفيف بوده كه در اين راستا، نمايشگاه هاي عرضه 
مستقيم نيز قرار اس��ت در همه استان ها برگزار شود؛ در 
عين حال، برگزاري نمايشگاه ها در هفت نقطه شهر تهران 
اعم از »حكيميه، بوس��تان ارم، بوستان واليت، مصالي 
تهران، فرهنگسراي خاوران و بوستان گفت وگو« طراحي 
و برنامه ريزي ش��ده و به موازات آن، تاكنون برگزاري ۳7 
نمايشگاه در ساير استان هاي كشور مورد توافق قرار گرفته 
و در حال تدارك و اقدامات اجرايي است. كالمي افزود: به 
منظور استمرار آرامش و ثبات نسبي بازار و نيز جلوگيري 
از سوءاستفاده برخي واسطه ها همزمان با افزايش تقاضا 
در ايام پاياني سال، تامين مكفي مايحتاج عمومي كشور 
صورت گرفته؛ ضمن اينكه دستورالعمل تشديد بازرسي 
و نظارت ويژه ايام پاياني سال به تمامي اتاق هاي اصناف 

سراس��ر كش��ور ابالغ گرديده اس��ت تا جلوي هر گونه 
سوءاستفاده گرفته شود. او تصريح كرد: اقالم و مايحتاج 
ضروري مشمول حفظ تعادل وكنترل قيمت ها در بازار ايام 
پاياني سال تعيين شده كه بر اين اساس، اقالم پروتئيني 
اعم از »گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ، اقالم اساسي 
و مواد غذايي اعم از نان، برنج، روغن نباتي، شكر، حبوبات، 
ماكارون��ي و رب گوجه فرنگي، پوش��اك، كيف و كفش، 
لبنيات شامل ش��ير، پنير، كره و ماست، شيريني جات، 
خشكبار و آجيل، ميوه شامل سيب و پرتقال، مواد شوينده 
و بهداشتي، تاير خودرو و روغن موتور و نيز سوخت نظير 
بنزين، گازوئيل و كپسول گاز مايع« تحت نظارت قرار دارد. 
سخنگوي ستاد تنظيم بازار همچنين اعالم كرد: خدمات 
در نظر گرفته شده جهت رفاه حال شهروندان در ايام پاياني 
سال شامل حمل ونقل درون شهري و برون شهري شامل 
بار و مس��افر، هوايي، ريلي و ج��اده اي و دريايي، خدمات 
تعمير خودرو و خدمات پس از فروش، اماكن تفريحي و 
فرهنگي، سياحتي و زيارتي، هتلداري و گردشگري اعم از 

واحدهاي اقامتي، غذاخوري ها، رستوران هاي بين شهري و 
درون شهري(، زير ذره بين بازرسان قرار دارد؛ اين در حالي 
است كه خدمات گردشگري كه در قالب تقسيم وظيفه از 
طريق كارگروه استاني محول مي شود، بايد با هماهنگي 

كارگروه تنظيم بازار ستاد صورت پذيرد.
او افزود: در مورد توزيع ميوه و تره بار در ايام پاياني س��ال 
با هدف ارتقاي سطح سالمت شهروندان از طريق عرضه 
محصوالت تازه، باكيفيت، قيمت مناسب و كنترل هاي 
بهداشتي تمهيداتي صورت گرفته است. سخنگوي ستاد 
تنظيم بازار اعالم كرد: براي رفاه حال شهروندان ساعت 
كار مراكز عرضه در ايام پاياني سال افزايش خواهد يافت و 
ميوه تنظيم بازار )سيب و پرتقال( ايام پاياني سال تامين 
وآماده توزيع اس��ت. كالمي با بيان اينكه خدمات انبارها 
و س��ردخانه ها، ارايه خدمات خبازي ها و خشكشويي و 
قاليش��ويي نيز مورد نظارت قرار مي گيرد، گفت: تاريخ 
برگزاري نمايش��گاه ها بسته به اس��تان از 10 لغايت 2۵ 
اسفند ماه متفاوت خواهد بود و در تهران از نيمه اسفندماه 

آغ��از خواهد ش��د. او همچنين الزامات نمايش��گاه ها را 
تش��ريح كرد وگفت: ع��دم عرضه كااله��اي خارجي در 
نمايش��گاه ها، برخورد قانوني در ص��ورت عرضه كاالي 
خارج��ي و جمع آوري غرفه عرضه كنن��ده با هماهنگي 
سازمان هاي تعزيرات حكومتي و حمايت مصرف كنندگان 
وتوليد كنندگان، الزام سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استان ها به تامين مكفي و حداكثري كاالهاي اساسي در 
نمايشگاه ها، اختصاص غرفه ويژه بازرسي اصناف در تمامي 
نمايش��گاه ها، پلمپ نمونه كاالهاي قيمت گذاري شده 
در نمايش��گاه ها در غرفه بازرسي به عنوان مبناي قيمت 
كاال از الزامات برگزاري نمايشگاه ها است. كالمي گفت: 
هماهنگي هاي الزم با نيروي انتظامي و اورژانس صورت 
گرفته تا هزينه هاي مرتبط با ايمني بهداشت، سالمت و 
حتي رفاهي اعم از پاركينگ، حداقل از سال قبل پايين تر 
باشد، عدم كاهش تعداد غرف در نمايشگاه ها نسبت به سال 
گذشته و بالمانع بودن افزايش تعداد غرفه ها و عدم افزايش 

اجاره غرف درنمايشگاه ها نسبت به سال گذشته است.
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دولت براي صادرات سيمان 
سفيد شرط گذاشت

فارس|صادرات سيمان سفيد از نيمه اسفند ماه فقط 
با ارايه گواهي خريد از رينگ صادراتي بورس كاالي 
ايران امكان پذير خواهد بود. به دنبال تصميم كارگروه 
تنظيم بازار، صادرات سيمان سفيد از 1۵ اسفند ماه 
فقط با ارايه گواهي خري��د از رينگ صادراتي بورس 
كاالي ايران امكان پذير خواهد بود. در نامه نگاري كه از 
سوي سعيد عباسپور مديركل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت با مديركل دفتر صادرات گمرك 
صورت گرفته آمده است: در راستاي اجراي مفاد بند 
4 صورت جلسه ۳0 دي ماه 98 تصميمات هفتاد و 
پنجمين جلسه كارگروه تنظيم بازار ابالغي مورخ 7 
بهمن 98، معاونت بازرگاني داخلي وزارت متبوع در 
خصوص ساماندهي صادرات سيمان سفيد به اطالع 
مي رساند كه صادرات سيمان سفيد از 1۵ اسفند ماه 
صرفًا ب��ا ارايه گواهي خريد از رينگ صادراتي بورس 

كاالي ايران امكان پذير است.

رشد وزني صادرات غيرنفتي 
ايسنا| رييس س��ازمان توسعه تجارت مي گويد 
با وجود تحريم هاي گس��ترده صورت گرفته عليه 
اقتصاد ايران، خوشبختانه صادرات غيرنفتي كشور 
حركت خود را ادامه داده و در 10 ماهه امسال، از نظر 
وزني صادرات غيرنفتي 20 درصد رشد يافته است. 
حميد زادبوم اعالم كرد: در ش��رايطي كه در زمان 
پيروزي انقالب اس��المي ميزان صادرات غيرنفتي 
كش��ور كمتر از يك ميليارد دالر ب��ود، اين عدد در 
سال گذشته و با وجود تحريم هاي يك جانبه امريكا 
از مرز 44 ميليارد دالر گذش��ت و اين نشان دهنده 
قدرت گرفتن اقتصاد ما در سال هاي پس از پيروزي 
انقالب اسالمي اس��ت. به گفته او با وجود تغيير در 
قيمت هاي پايه صادراتي كه منجر به كاهش جزيي 
آمار صادرات ش��ده، صادرات وزني كش��ور رشدي 
قابل توجه پيدا كرده و نشان دهنده حفظ روند سال 
گذش��ته در 10 ماهه ابتدايي امسال است. رييس 
سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در مسير توسعه 
صادرات غير نفتي اجراي بسته حمايت در دستور 
كار سازمان قرار دارد، بيان كرد: ما تمام تالش خود 
را انجام مي دهيم كه اين بسته به شكل كامل اجرايي 
شود، البته اجراي آن بسته به نحوه تصويب بودجه 
و تامين منابع الزم اس��ت. به گفته زادبوم با وجود 
تحريم ها، صادرات واقعي كشور رشد يافته، ميزان 
ذخاير اس��تراتژيك افزايش يافت��ه و ضربه زدن به 
تجارت و محدود كردن درآمدهاي ارزي كه هدف 
اصلي تحريم ها بود محقق نشده است و اميدواريم با 
همين نوع حركت در سال  آينده نيز نيازهاي كشور 

برطرف شده و صادرات رشد كند.

كدام كاالهاي اساسي
در اولويت بازرسي هستند؟

شاتا| معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان درباره اولويت هاي بازرسي از بازار 
كاالهاي اساسي در هفته پيش رو گفت: شكر، دام 
زنده و گوش��ت، جوجه يك روزه، انواع الس��تيك 
ش��امل كاميوني، اتوبوس��ي، پژويي و پرايدي در 
صدر بازرسي بازرسان سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان هاي سراس��ر كش��ور قرار دارد. 
به گ��زاش س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان، سيدجواد احمدي اظهار داشت: بر 
اساس تصميم گيري هاي ستاد كارگروه تنظيم بازار 
اولويت هاي بازرسي براي بازرسان در هفته پيش رو 
تعيين شده كه بر مبناي آن، شكر، دام زنده و گوشت 
با توجه به شرايط بازار و افزايش تقاضا در اولويت قرار 
گرفته اند. او تصريح كرد: حضور بازرسان در بازار طي 
هفته هاي گذشته، آرامشي را در بازار حاكم و روند 
كاالرساني به بازار را نسبت به گذشته تسهيل كرده 
است . اين مقام مس��وول  متذكر شد: سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت استان ها از فروردين ماه تا 
پايان آذرماه سال جاري حدود 1۵ هزار واحد توليدي 
و عرضه كننده روغن موتور و الستيك خودرو را مورد 
بازرسي قرار دادندكه در نتيجه حدود ۳ هزار واحد 
متخلف شناسايي  شدند. اين پرونده هاي تخلف با 
ارزش حدودي ۵4 ميليارد توماني به شعب تعزيرات 
حكومتي در سراسر كشور ارسال شده است. احمدي 
همچنين اضافه ك��رد: در همين مدت حدود 2۳0 
هزار بازرسي از سطح واحدهاي عمده و خرده فروشي 
ميوه وتره بار در سطح كشور  انجام شد كه از مجموع 
پرونده هاي تخلف، بيش از 14 هزار فقره پرونده به 
ارزش بي��ش از 11 ميليارد ريال براي ميوه و تره بار 

تنظيم و براي رسيدگي به تعزيرات ارسال شد.

تقويت استاندارد
 زيربناي توسعه اقتصادي كشور

ايرنا | رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران، 
تقويت اس��تاندارد را زيربناي توسعه اقتصادي 
كش��ور دانس��ت و بر لزوم اختص��اص اعتبارات 
الزم براي تجهيز آزمايش��گاه هاي اين سازمان 
تاكيد كرد. نيره پيروزبخت افزود: براي سنجش 
اس��تاندارد كاالها و محصول ها نيازمند تجهيز 
آزمايشگاه ها هستيم و اين در حالي است كه طي 
چند س��ال اخير اعتبارات اين بخش سير نزولي 
داشته اس��ت. او تصريح كرد: كش��ور ما از تقلب 
در برخي توليدات رنج مي برد به گونه اي كه گاه 
در آغل گوس��فندان، دارو توليد مي كنند. براي 
رس��يدگي به اين وضعيت و نظارت بر توليدات، 
بايد حتما همه محصوالت در آزمايش��گاه هاي 
سازمان اس��تاندارد بررسي شود.رييس سازمان 
ملي اس��تاندارد با بيان اينكه توس��عه اقتصادي 
كشور با زيربناي استاندارد رونق مي گيرد، گفت: با 
استاندارد سازي كاال و محصوالت به دنبال توسعه 
توليدات داخلي هستيم. او افزود: با ارتقاي كيفيت 
توليدات اقتصادي از طريق تقويت اس��تاندارد 

بسياري از مشكالت كشور حل خواهد شد. 

ايرانبزرگترينخريدارچايهندشدصادراتسيگارچراكاهشيافت؟
جديدترين آمار منتشرش��ده از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( حاكي از افزايش توليد و كاهش صادرات سيگار است.به گزارش 
ايسنا، بر اساس اين آمار در 9 ماهه امسال 40 ميليارد و 200 ميليون نخ 
سيگار توليد شده كه نسبت به توليد ۳۳ ميليارد و 600 ميليون نخ سيگار در 
مدت مشابه سال گذشته 19.7 درصد افزايش داشته است.اما اين اطالعات 
نشان مي دهد كه صادرات سيگار در اين مدت 40 درصد كاهش داشته و به 
1۵0 ميليون نخ رسيده است. اين در حالي است كه در 9 ماهه سال گذشته 
90 ميليون نخ سيگار صادر شده بود. در اين رابطه محمدرضا تاجدار، رييس 
انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصوالت دخاني 
در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه صادرات سيگار عدد قابل توجهي نبوده، 
علت كاهش صادرات در اين بخش را مشكالت بانكي و مشكالت مربوط به 
برگشت ارز عنوان كرد.همچنين براساس اين آمار واردات رسمي سيگار 

كه از سال 1۳97 به صفر رسيده بود همچنان متوقف است و برآورد وزارت 
صمت از ميزان قاچاق در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
4۳.۵ درصد كاهش داشته است، به طوري كه تخمين زده شده كه از ابتداي 
سال جاري تا پايان آذر ماه امسال هشت ميليارد و 670 ميليون نخ سيگار 
به كشور قاچاق شده است.آخرين آمار مربوط به صادرات توتون مربوط 
به مردادماه است كه نشان مي دهد صادرات اين محصول در هشت ماهه 
اول امس��ال 28۳.2 درصد رشد داشته، يعني تقريبا سه برابر شده است، 
به طوري كه صادرات توتون در 9 ماهه اول سال 1۳97 و 1۳98 به ترتيب 
۳9۵ و 1۵1۳.7 تن بوده اس��ت. تاجدار در توضيح علت اين افزايش نيز 
اظهار كرد: با توجه به اينكه بخش عمده اي از توتوني كه برداشت مي شود به 
كشورهاي ديگر صادر مي شود، علت اين افزايش صادرات، افزايش كشتي 

است كه در سال جاري صورت گرفته است.

 پس از اينكه تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران واردات اين كشور را 
با محدوديت هايي مواجه كرد، ايران جاي روسيه را به عنوان بزرگ ترين 
خريدار چاي هند در سال گذشته ميالدي گرفت. به گزارش خبرگزاري 
تسنيم به نقل از بلومبرگ، هند و ايران براي دور زدن تحريم هاي امريكا 
از يك حساب بانكي بر پايه روپيه براي تجارت استفاده مي كنند. در 
حالي كه اين تجارت دو جانب��ه واردات چاي هند را با باالتر از قيمت 
معمول تقويت كرده است، دورنماي چاي ارتودوكس نامعلوم است. 
»ازم مونم«، رييس موسسه چاي هند و مدير شركت مك لئود راسل 
كه از بزرگ ترين صادركنندگان چاي هند است، گفت: افزايش صادرات 
چاي به ايران به خاطر سيس��تم تجارت روپيه-ريالي بوده كه با ايران 
داش��ته ايم. ديپلماس��ي هند بايد به ما اجازه دهد شريك ايران باقي 
بمانيم و كمك هاي بشردوستانه، چاي و برنج به اين كشور عرضه كنيم. 

براساس اين گزارش، ايران ۵۳.۵ ميليون كيلوگرم چاي در سال گذشته 
ميالدي از هند وارد كرد كه 74 درصد بيشتر از 2018 بود. قيمت هر 
كيلوگرم چاي براي ايران تا حدود 276 روپيه )4 دالر( افزايش يافته 
اس��ت. قيمت اين چاي براي ايران قبال 2۵۵ روپيه بود. واردات چاي 
هند توسط روس��يه ۳ درصد كاهش يافته و به 46 ميليون كيلوگرم 
رس��يده اس��ت. در كل، صادرات چاي هند در سال گذشته ميالدي 
۳ درصد كاهش يافت و به 248 ميليون كيلوگرم رسيد چون شرايط 
جوي نامناسب به توليد اين كشور در ماه هاي حساس ژوئن و جوالي 
آسيب رساند. قيمت چاي هند 8.۵ درصد افزايش يافت و به 226 روپيه 
در هر كيلوگرم رسيد. صادرات هند به چين، بزرگ ترين توليد كننده 
چاي هم ۳0 درصد افزايش داشت. دليل اين افزايش باال رفتن تقاضا 
براي برندهاي چاي سياه هند در كشوري بود كه چاي سبز مي نوشند.

قيمت )ميليون تومان(  اول پاييزقيمت )ميليون تومان( 21 بهمن ماه نوع خودرو
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پيشروي هاي ارتش سوريه و هشدار آنكارا ادامه دارد

براساس آخرين نظرسنجي ها درباره انتخابات دموكرات ها از ايالت نيوهمپشاير

ادامه تقابل خونبار تركيه و سوريه در ادلب

پيشتازي »سندرز«  سقوط »بايدن«

گروه جهان|
 »عامالن حمله ب��ه نيروهاي تركي��ه در ادلب تاوان 
س��ختي را خواهند پرداخت.« اي��ن واكنش تند روز 
سه شنبه رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، 
به كشته شدن پنج سرباز تركيه اي در حمله نيروهاي 
دولتي سوريه در منطقه ادلب است. درگيري و تنش 
ميان آنكارا و دمش��ق با حمالت خشونت بار دو طرف 
در منطقه ادلب سوريه افزايش يافته است. بنا بر اعالم 
وزارت دفاع تركيه، پنج سرباز اين كشور )دوشنبه( در 
حمله نيروهاي دولتي سوريه به پايگاه تفتناز در ناحيه 
ادلب كشته شدند. تفتناز يكي از پايگاه هايي است كه 
ارتش تركيه اخيرا در شمال ادلب احداث كرده است.

به گزارش آناتولي، در بيانيه وزات دفاع تركيه همچنين 
آمده كه به تالفي اين حمله نيروهاي دولتي سوريه، 
ارتش اين كشور 115 نقطه را در شمال سوريه هدف 
قرار داده  و بيش از 100 نيروي س��وري را كش��ته يا 
زخمي كرده است. رجب طيب اردوغان نيز گفته است: 
»عامالن اين اقدام بسزاي اعمال شان رسيدند، ولي اين 
كافي نيست و تاوان سختي را خواهند پرداخت. فردا 
)چهارش��نبه( پس از نشست هفتگي حزب عدالت و 
توسعه اقداماتي كه در واكنش به حمله در ادلب انجام 

خواهد شد را اعالم خواهيم كرد.«
خبرگزاري تركيه اي آناتولي همچنين از سقوط يك 
فروند بالگرد ارتش س��وريه در روز سه شنبه در غرب 
شهر راهبردي سراقب در حومه ادلب خبر داده است. 
در اين ميان ديمتري پسكوف سخنگوي كاخ كرملين، 
با اش��اره به درگيري نيروهاي دولتي سوريه و تركيه 
اعالم كرده است كه كشورش همچنان نگران وضعيت 
در ادلب است. پسكوف درباره ديدار احتمال ديداري 
رجب طيب اردوغان و والديمير پوتين رييس جمهوري 
روس��يه، نيز گفته كه هنوز برنامه اي براي ديدار آنها 
وجود ن��دارد ولي چنين دي��داري را غيرمحتمل هم 

نمي داند.
س��خنگوي كاخ كرملين در حال��ي از احتمال ديدار 
اردوغان و پوتين گفته كه همزمان با تشديد درگيري و 

تنش در ناحيه ادلب مقامات دو كشور با يكديگر تلفني 
گفت وگو كرده اند. يك منبع ديپلماتيك تركيه گفته 
است كه مقامات دو كشور دوشنبه به مدت دو ساعت 
مذاكره كردند و قرار است سه روز ديگر دوباره مالقات 
كنند. او در مورد نتايج مذاكرات دوشنبه هيچ توضيحي 
نداده اس��ت. دولت هاي روسيه و سوريه مي گويند در 

ناحيه ادلب عليه گروه هاي تروريستي مي جنگند. 
پس از توافق سپتامبر سال گذشته ميان تركيه و مسكو 
كه براي پايان دادن به تنش هاي نظامي در استان ادلب 
و جلوگيري از حمالت نيروهاي دولتي به اين منطقه 

انجام ش��د، نيروهاي ارتش تركيه ماموريت يافتند تا 
در 12 پست ديدباني مختلف در سراسر استان ادلب 
مستقر ش��وند. آنكارا كه از برخي گروه هاي شورشي 
سوري كه با دولت بشار اسد مي جنگند حمايت مي كند 
در هفته هاي اخير نيروها و تجهيرات بيشتري هم به 

منطقه اعزام كرده است. 
ارتش س��وريه نيز در ادام��ه پيش روي هاي روزهاي 
گذش��ته و بازپس گيري بخش هايي از مناطق تحت 
كنترل شورش��يان در اس��تان ادلب هفته گذش��ته 
چند پس��ت ديدباني نظاميان تركيه در اين استان را 

محاصره كرد. رجب طيب اردوغان پيشتر با درخواست 
عقب نشيني نيروهاي سوري از اين منطقه گفته بود كه 
اگر الزم باشد ارتش تركيه براي انجام عمليات هوايي و 
زميني در ادلب اقدام خواهد كرد. او در عين حال بارها 
با درخواست از روسيه براي »درك بهتر حساسيت هاي 
تركيه در سوريه« از مسكو انتقاد كرده كه به دولت بشار 

اسد فشار كافي در اين زمينه وارد نكرده است. 
اردوغان حتي در گفت وگوي تلفني با والديمير پوتين 
همتاي روس خود، هشدار داده بود كه تركيه در صورت 
حمله جديد دولت سوريه عليه نيروهاي اين كشور به 

شديدترين شكل پاسخ خواهد داد. او گفته بود كه آنكارا 
به استفاده از حق خود براي دفاع مشروع به شديدترين 

وجه ادامه خواهد داد.
به رغم هش��دارهاي تركيه، نيروهاي دولتي س��وريه 
پيشروي خود را در ش��مال غربي سوريه ادامه دادند. 
اكنون خبر كشته شدن 5 س��رباز تركيه اي در حالي 
منتشر شده كه هفته گذشته هم هشت نظامي تركيه 
بر اثر توپ باران نيروهاي دولتي سوريه در شمال ادلب 
كشته ش��ده بودند. اين دو حادثه جدي ترين موارد از 
رويارويي نظامي مس��تقيم بي��ن ارتش هاي تركيه و 

سوريه در جنگ داخلي ۹ ساله سوريه است. 
به نظر مي رسد كه شرايط از اين هم بحراني تر خواهد 
شد. احمد رحال ژنرال سابق ارتش سوريه كه به تركيه 
گريخته، با اشاره به تجهيزات نظامي كه تركيه در ادلب 
مستقر كرده، مي گويد: »با توجه به تعداد سربازان و نوع 
تسليحاتي كه ظرف يك هفته اخير اعزام شده اند اين 
حد از تقويت نيروهاي تركيه در ناحيه ادلب بي سابقه 

است.«
اس��تان ادلب 11 درصد از خاك س��وريه را تشكيل 
مي دهد و نيروهاي سوري در ماه هاي اخير بخش هاي 
زيادي از جنوب آن را آزاد كرده اند. تركيه كه ميزبان 
۳.۶ ميليون پناهجوي سوري است مي گويد حمالت 
اخير نيروهاي دولتي سوريه به ناحيه ادلب يك بحران 
انساني ديگر به وجود آورده است. آنكارا مي گويد كه 
نمي تواند پناهجوي بيشتري بپذيرد و به دولت سوريه 
هشدار داده اس��ت كه اگر تا پايان ماه جاري ميالدي 
حمالت در ادلب را متوقف نكند با اقدام نظامي تركيه 

مواجه خواهد شد. 
جنگ داخلي در سوريه از سال 2011 ميالدي تاكنون 
ادامه دارد. پايان س��ال 2017 ميالدي شكست گروه 
تروريس��تي داعش در سوريه و عراق اعالم شد، اما در 
مناطقي از سوريه پاكس��ازي همچنان ادامه دارد. در 
حال حاضر اولويت اصلي، حل و فصل سياسي مسائل 
س��وريه و احياي اين كش��ور و همچنين بازگرداندن 

پناهجويان است.

گروه جهان| آيت وكيليان| 
بع��د از برگزاري انتخاب��ات دموكراتها در آي��ووا كه با 
حاشيه هاي زيادي همراه شد، اين كارزار انتخاباتي آنها 
به ايستگاه »نيوهمپشاير« رسيد؛ برني سندرز سناتور 
ايالت ورمون��ت و جو بايدن مع��اون رييس جمهوري 
پيش��ين امريكا كه طي روزهاي اخير آغازي آشفته و 
دش��وار در انتخابات مقدماتي حزبي در ايالت »آيوا« 
داش��تند، خود را به معرض آزمون ايالت نيوهمپشاير 
قرار دادند و آنگونه كه تحليلگران ارزيابي مي كنند، اين 
كارزار به احتمال زياد مي تواند سرنوشت انتخابات درون 
حزبي دموكرات ه��ا را تعيين كند. از اتفاقات مهم اين 
رويداد انتخاباتي مهم در قعر قرار گرفتن جو بايدن بود. 
نتايج نظرسنجي ها درباره نامزد هاي حزب دموكرات 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا از صدرنش��يني 

نماينده ايالت ورمونت حكايت دارد.
س��ندرز در عرصه رقابت با »جو بايدن« پيشتاز است. 
به گزارش س��ي ان ان از صعود برني س��ندرز به راس 
فهرست نامزد هاي حزب دموكرات و كاهش حمايت 
راي دهندگان از جو بايدن خبر داد. در اين گزارش آمده 
كه: نتايج نظرسنجي درباره نامزد هاي حزب دموكرات 
براي انتخابات رياست جمهوري امريكا از صدرنشيني 
نماينده ايالت ورمونت در سنا با 25 امتياز حكايت دارد. 
دانشگاه كوينيپياك در آستانه انتخابات مقدماتي نيو 
همپش��اير، اين نظرس��نجي را برگزار كرد. نتايج اين 

نظرسنجي همچنين نشان مي دهد كه جايگاه ضعيف 
بايدن، معاون سابق رييس جمهور، در آيوا كه در مكان 
چهارم ايس��تاده بود، باز هم بدتر ش��ده و رتبه وي با ۹ 

امتياز كاهش به 17 رسيده است.
براساس نظرس��نجي دانش��گاه كوينيپياك، مايكل 
بلومبرگ، شهردار سابق نيويورك كه تاكنون ميليون ها 
دالر از پول خود هزينه كرده اس��ت نيز به جايگاه سوم 
و جلوتر از اليزاب��ت وارن و پيت بوتِج��ج صعود كرده 
است. اين درحالي است كه به نظر مي رسد، نتايج يك 
نظرسنجي ديگر هم بر چالش هاي پيش روي بايدن 
تاكيد دارد. نتايج نظرسنجي مشترك رويترز و ايپسوس 
كه روز دوشنبه منتشر شد، نشان مي دهد، 17 درصد از 
راي دهندگان دموكرات و مستقل كه ثبت نام كرده اند، 
راي خود را به بايدن خواهند داد، كه پنج درصد كمتر 
از نتيجه نظرس��نجي مشابهي اس��ت كه هفته پيش 

انجام شده بود.
»ديكسويل ناچ« در ايالت نيوهمپشاير نخستين شهري 
بود كه پنج واجد شرايط با ورود به نيمه شب سه شنبه 
آراي خود را در انتخابات مقدماتي حزب دموكرات براي 
رياست جمهوري 2020 امريكا به صندوق انداختند، 
نتايجي كه از دو شهر كوچك ديگر اين ايالت به دست 
آم��د حكاي��ت از آن دارد كه جو بايدن در نخس��تين 

شمارش آراي ماخوذه در قعر جدول قرار دارد.
شبكه تلويزيوني س��ي ان ان روز سه شنبه گزارش داد: 

بنابر نتايج اوليه از سه شهر ديكس ويل ناچ، »هارتس 
لوكيشن« و »ميس فيلد«، »ايمي كلوبشار« سناتور 
دموكرات از ايالت مينه س��وتا تاكنون با كسب هشت 
راي توانسته است با 2۹.۶ درصد آرا در صدر نامزدهاي 
دموكرات قرار گيرد. بنابر اين اين گزارش؛ برني سندرز 
سناتور ايالت ورمونت نيز با چهار راي ماخوذه و كسب 
1۴.۸ درص��د آراء و اليزابت وارن ني��ز با همين تعداد 
راي در رده دوم قرار دارند. اين درحالي اس��ت كه جو 
بايدن معاون اول پيشين رييس جمهوري امريكا فقط 
با اخذ دو راي و كس��ب 7.۴ درص��د آرا در قعر جدول 
اين راي گيري قرار گرفت. سي ان ان افزود: از پنج راي 
ماخوذه در روس��تاي دكسويل ناچ، دو دموكرات به به 
مايكل بلومبرگ كه نام وي دراين راي گيري لحاظ نشده 
بود، و يك راي ه��م به پيت بوتيجيج و يك راي هم به 
برني سندرز داده شد و تنها راي دهنده جمهوري خواه 
نيز به بلومب��رگ راي داد. راي دهندگان اين بخش از 
امريكا تاكنون توانس��ته اند با آراي خود در سه مورد از 
پنج انتخابات رياست جمهوري امريكا به درستي برنده 

آتي انتخابات رياست جمهوري امريكا را تعيين كنند.

    دموكرات ها نامزد تاثيرگذار 
براي پيروزي در انتخابات ۲۰۲۰ ندارند

تحليلگر شبكه سي ان ان با توجه به فرار دونالد ترامپ 
از مهلكه اس��تيضاح در مجلس سنا، درباره انتخابات 

رياس��ت جمهوري 2020 امريكا گف��ت: نامزدهاي 
ح��زب دموكرات نش��ان داده اند كه از ش��رايط الزم 
براي تاثيرگذاري بر راي دهندگان برخوردار نيستند. 
»فريد زكريا« روز دوش��نبه در تحلي��ل خود گفت: 
آنچه در انتخابات انجمن هاي حزب��ي ايالت آيوا رخ 
داد براي دموكرات ها بسيار نگران كننده است. حضور 
راي دهن��دگان آيوا در انتخابات ميان دوره اي س��وم 
فوريه )دوش��نبه 1۴ بهمن ماه( به مراتب پايين تر از 
حضور آنها در انتخابات 200۸ ميالدي بود كه باراك 
اوباما آنها را تشويق به ش��ركت در اين كار كرده بود. 
زكريا ادام��ه داد: به نظر مي رس��د انتخابات 2020 
همانن��د انتخابات 201۶ خواهد ب��ود. اين تحليلگر 
س��ي ان ان افزود: چنانچه ب��ه انتخاب��ات مقدماتي 

201۶ امري��كا نگاه كنيم، مي بيني��م همه 12 نامزد 
جمهوري خواه بر عليه ترامپ تالش كردند، به طوري 
كه ليندزي گراهام س��ناتور كهنه كار امريكايي، او را 
خطري براي كشور تلقي كرد اما در نهايت زماني كه 
ترامپ به عنوان نامزد برگزيده اين حزب اعالم ش��د، 
همه جمهوري خواهان در پش��ت سر او قرار گرفته و 
امروز شاهد حمايت ۹5 درصدي آنها از ترامپ هستيم. 
زكريا ب��ه برني س��ندرز و پيته بوتيجي��ج، دو نامزد 
دموكرات، يكي 7۹ ساله و ديگري ۳۸ ساله اشاره كرد 
و گفت: هريك مولفه اي دارند كه تكميل كننده اين 
نامزد واقعي نيست؛ دموكرات ها تنها در فكر شكست 
دادن ترامپ و تمركز بر پيروزي در انتخابات هستند 
درحالي كه جمهوري خواهان نهفته در دروغ هستند.

دريچه

كوتاه از منطقه

بركناري مقام هاي ارشد كانون 
شيوع »كرونا« در چين 

گروه جهان| شيوع ويروس كرونا و سهل انگاري 
ش��ماري از مقام هاي ارشد استان »هوبئي« و شهر 
ووهان مركز اين اس��تان در چين سبب شد تا پكن 
شماري از مقام هاي ارشد اين استان را بركنار كند. 
تلويزيون مركزي چين گ��زارش داده، يكي از بلند 
پايه ترين مقام استان جانگ جين دبير حزب حاكم 
كميسيون بهداشت است كه در اين ارتباط بركنار 
شده است. ليو اينگزي رييس كميسيون بهداشت 
اس��تان هم از مقامش بركنار ش��د و فعال عهده دار 
هر دو سمت وانگ خه ش��ونگ معاون كميسيون 
بهداشت ملي چين است كه هفته گذشته به عضويت 
حزب حاكم محلي درآمد. همزمان با اين رويدادها 
كميس��يون نظارت ملي بلندپايه ترين ارگان ضد 
فساد در چين يك تيم بازرسي روانه استان كرده تا 
به پرونده مرگ »لي ون ليانگ« پزشك چيني كه 
گفته مي شود پيش از شيوع كرونا در فضاي مجازي 
از انتشار يك ويروس مرموز ابراز نگراني كرده بود و 
سپس خودش براثر ابتال به آن فوت كرد، رسيدگي 
ش��ود. او پيش از اينكه كرونا به طور گسترده شايع 
ش��ود از يك ويروس ناش��ناخته خبر داد و س��عي 
كرد تا اطالع��ات آن را با ديگ��ران در ميان بگذارد 
اما ماموران پليس او را از اين كار برحذر داش��تند و 
مواخذه كردند كه نبايد باعث هراس عمومي شود. 
اين پزش��ك چيني ۳۴ ساله يك هفته قبل پس از 
مدتي آلودگ��ي به اين ويروس فوت ك��رد و پس از 
مرگش به عنوان قهرمان ملي ش��ناخته شد. »شي 
جين پينگ« رييس جمهوري خلق چين، در بازديد 
از برخي مراكز پزشكي در پكن اذعان كرده كه كرونا 

آسيب پذيري هاي نظام را مشخص كرده است. 

امريكا هكرهاي نظامي چين را 
تحت تعقيب قرار داد

گروه جهان| ويليام بار وزير دادگستري امريكا، اعالم 
كرده چهار افسر چيني به اتهام سرقت داده هاي شركت 
امريكايي »اكوئيفاكس« تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند. 
به گزارش يورونيوز، وزير دادگستري اياالت متحده سرقت 
داده هاي شركت اعتبارسنجي »اكوئيفاكس« را »يكي 
از بزرگ ترين س��رقت داده ها در طول تاريخ« توصيف 
كرده اس��ت. به گفته اين عضو كابينه دونالد ترامپ، در 
جريان نفوذ به داده هاي اين شركت سهامي عام كه در 
ابتداي م��اه س��پتامبر 2017 روي داد اطالعات حدود 
1۴5 ميليون نفر به سرقت رقت. وو ژييونگ، وانگ كيان، 
زو كه و ليو لي نام چهار عضو يكي از واحدهاي تجسسي 
ارتش چين است كه هفته گذشته در شهر آتالنتا تحت 
پيگرد قرار گرفتند. اين چهار شهروند چين متهم هستند 
كه از حفره اي امنيتي در نرم افزار مورد استفاده شركت 
»اكوئيفاكس« بهره جسته اند و به اطالعات شخصي افراد 
دسترسي پيدا كرده اند. بنا به اعالم وزارت دادگستري 
امريكا متهمان به نام، تاريخ تولد و شماره بيمه اجتماعي 
نزديك به نيمي از شهروندان امريكايي دسترسي پيدا 
كرده بودند. آنها همچنين به شماره گواهينامه رانندگي 
دستكم ده ميليون امريكايي نيز دست يافته بودند. شركت 
»اكوئيفاكس« مس��وول جمع آوري داده هاي شخصي 
مشترياني اس��ت كه درخواس��ت دريافت وام كرده اند. 
اين شركت ماه ژوئيه با پرداخت دستكم 575 ميليون 
دالر غرامت بر سر سرقت داده هاي شهروندان امريكايي 
موافقت كرده بود. ريچارد اسميت، مديرعامل شركت نيز 
پيشتر به همين دليل از سمت خود كناره گيري كرده 
بود. سفارت چين در واشنگتن تاكنون به تصميم وزارت 
دادگس��تري امريكا براي تعقيب قضايي اين چهار نفر 

واكنش نشان نداده است.

2200 كشته در 16 سال 
عمليات بازسازي افغانستان 
گروه جهان| بر اس��اس گزارش رسمي منتشر شده 
از س��وي اياالت متحده امريكا تنها در جريان عمليات 
بازس��ازي و ايجاد ثبات در افغانس��تان از سال 2002 
تاكنون بيش از 2200 نفر كش��ته و 2۹00 تن زخمي 
شده اند. جان سوپكو بازرس ويژه امريكا براي بازسازي 
افغانستان، در گزارش سه شنبه خود اعالم كرده كه از 
آوريل سال 2002 كه جورج دبليو بوش رييس جمهوري 
وقت امريكا، آغاز ماموريت بازسازي افغانستان را اعالم 
كرد تا ۳1 دس��امبر 201۸، 2 هزار و 21۴ نفر از جمله 
2۸۴ امريكايي در بيرون از صحنه نبرد كشته شده اند. 
بيشترين تعداد تلفات عمليات بازسازي افغانستان را 
خود افغان ها متحمل شده اند به طوري كه در جريان اين 
عمليات 1۶ساله 1۳1 سرباز و هزار و ۴۴7 غيرنظامي 
جانش��ان را از دست داده اند. اين نخس��تين ارزيابي از 
خس��ارت هاي انس��اني در جريان عمليات بازسازي و 
ايجاد ثبات در افغانستان شامل بازسازي زيرساخت ها، 
بيمارس��تان ها و مدارس، احياي نهادهاي حكومتي و 
آموزش نظامي و غيرنظامي اس��ت و ش��امل عمليات 
نظامي عليه طالبان يا س��اير گروه هاي شبه نظامي در 
افغانستان نمي شود. اين گزارش همچنين خسارت هاي 
انساني شامل حمله به پايگاه هاي امريكا را پوشش نداده 
است. جان سوپكو افزوده، از 2۸۴ امريكايي كشته شده 
در عمليات بازسازي افغانس��تان، 21۶ نفر سرباز و ۶۸ 
نفر غيرنظامي بوده اند و همچنين100 تبعه كشورهاي 
ائتالف براي بازس��ازي افغانس��تان نيز در اين سال ها 
جانشان را از دست داده اند. اين مطالعه نشان مي دهد 
بخ��ش زيادي از تالش ها صرف نظارت بر اس��تفاده از 
بودجه  بازسازي افغانستان ش��ده و هزينه انساني اين 

بازسازي در نظر گرفته نشده است.

اتحاديه اروپا تهديد بسيار 
بدي براي امريكاست

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا در سخنراني 
خود در جمع فرماندهان امريكايي در كاخ سفيد گفته 
كه اتحاديه اروپا تهديدي بسيار بد براي امريكا است. 
به گزارش س��ي بي اس، دونالد ترامپ درباره ناتو هم 
مدعي شده كه پيش از رياست جمهوري او اين اتحاد 
در حال سقوط بود و با روي كار آمدن او و متقاعد كردن 
ديگر كشورهاي عضو براي مشاركت مالي بيشتر، ناتو 
را از آن وضعيت نجات داد. ترامپ همچنين گفته يكي 
از داليل اوليه تشكيل اتحاديه اروپا اين بوده است كه 
كشورهاي عضو آن بتوانند از امريكا انتقاد كنند و به آن 
بتازند. رييس جمهوري امريكا مدعي شده، كشورش 
قدرتمندترين نيروي هسته اي جهان را ايجاد خواهد 
ك��رد. او در اين ب��اره گفته: »اكنون روس��يه و چين 
همزمان با يكديگر خواستار مذاكره با ما براي متوقف 
كردن هزينه ميلياردها دالر براي تسليحات هسته اي 
هستند. تا زماني كه توافقي به دست آيد، تنها كاري 
كه مي تواند انجام دهد اين اس��ت كه قدرتمندترين 
نيروي هسته اي جهان را ايجاد كند.« به گفته ترامپ، 
امريكا تعداد بسيار زيادي موشك فوق سريع دارد و به 
اين دليل كه هم مسكو و هم پكن چنين تسليحاتي 
دارند، واش��نگتن نيازمند اين تسليحات است. او در 
خصوص عملكرد خود در زمينه اقتصادي نيز گفته، 
از زمان پيروزي اش در انتخابات، امريكا هفت ميليون 
فرصت شغلي تازه به دست آورده است و نرخ بيكاري 
به پايين ترين ميزان خود در 50 س��ال اخير رسيده 
اس��ت. رييس جمهوري امريكا گفت��ه: »ما در ميانه 
بازگشت امريكاي بزرگ هستيم و موفق ترين اقتصاد 
و جامع ترين جامعه اي را كه تاكنون وجود داش��ته، 

ايجاد مي كنيم.«

»شين فين« در مسير خلق 
شگفتي در انتخابات ايرلند

گروه جهان| نتايج اوليه شمارش آراي انتخابات 
پارلمان��ي ايرلند از پيش��تازي كم س��ابقه حزب 
»ش��ين فين« به رهب��ري مري ل��و مك دونالد و 
شكست حزب حاكم »فاين گائل« به رهبري »لئو 
وارادكار« حكايت دارد.  به گزارش اس��كاي نيوز، 
پيش بيني ه��ا حاكي از آن اس��ت كه ش��ين فين 
كه س��ابق بر اين به عنوان بازوي سياس��ي حزب 
جمهوري خ��واه ايرلند معروف بود، پس از نزديك 
به يك قرن سكان دولت را به دست خواهد گرفت. 
اين حزب موفق ش��ده در انتخابات پارلماني بيش 
از 2۴درصد آرا را كس��ب كند. اين در حالي است 
كه حزب راس��ت ميانه و اپوزيسيون »فينا فايل« 
موفق به كسب 22درصد از آرا شده و حزب حاكم 
»فاين گائل« با كس��ب تنها 20درص��د آرا در پله 
سوم قرار گرفته است. شين فين مجموعا ۴2 نامزد 
در انتخابات شنبه معرفي كرد كه اگر تمام آنها به 
پارلمان راه يابند، اين حزب براي تش��كيل دولت 
بايد با احزاب ديگر ائتالف كند. مري لو مك دونالد 
رهبر اي��ن حزب، گفته برنامه اي براي ائتالف با دو 
حزب اصلي اين كشور ندارد و قصد دارد تا با احزاب 
كوچك تر ائتالف كند. او مي گويد كه راي دهندگان 
نشان دادند كه مواضع فينا فايل و فاين گائل را رد 
كرده اند. پس از آنكه دولت اقليت فاين گائل چندين 
كرسي خود را در انتخابات ميان دوره اي از دست 
داد، خواس��تار برگزاري انتخابات زودهنگام شد. 
وارادكار كه براي به نتيجه رس��يدن توافق دولت 
بريتانيا با اتحاديه اروپا درباره نحوه اجراي برگزيت، 
مماشات به خرج داد تالش كرد تا با كارت برگزيت، 

راي بيشتري را براي حزبش كسب كند.
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تقويت برنامه هاي اتمي و 
موشكي كره شمالي در ۲۰۱۹ 

گروه جهان| بر اس��اس گزارش محرمانه سازمان 
ملل، كره شمالي به برنامه هاي اتمي و موشكي خود در 
سال گذشته ميالدي كه اقدامي در نقض تحريم هاي 
س��ازمان ملل اس��ت، ادامه داده و آنها را تقويت كرده 
است. به گزارش رويترز، در گزارش محرمانه سازمان 
ملل آمده است: كره شمالي به صورت غيرقانوني مبلغ 
۳70 ميليون دالر زغال س��نگ را با كمك قايق ها و 
كرجي هاي چيني صادر و نفت پااليش ش��ده را وارد 
اين كشور كرده است. اين گزارش ۶7 صفحه اي كه به 
كميته تحريم هاي كره شمالي شوراي امنيت سازمان 
ملل ارايه شده و قرار است ماه آتي ميالدي علني شود 
در حالي تهيه شده كه اياالت متحده به دنبال احياي 
مذاكرات متوقف شده اتمي و كره شمالي است. در اين 
گزارش همچنين تاكيد شده است: در سال 201۹ كره 
شمالي برنامه هاي غيرقانوني اتمي و موشكي خود را 
متوقف نكرده و در اقدامي كه مغاير با تحريم هاي شوراي 
امنيت سازمان ملل است به گسترش آنها ادامه داده 
است و علي رغم توانايي گسترده بومي، از خريدهاي 
غيرقانوني خارجي ب��راي برخي از مولفه ها و فناوري 
استفاده مي كند. ناظران تحريم ها اعالم كرده اند كه 
اين كشور در پي فرار كردن از تحريم ها ميليون ها تن 
كاال را كه از 2017 ممنوع شده، با استفاده از كرجي ها 
و قايق هاي چيني وارد كرده است. در گزارش مذكور 
همچنين عنوان شده است: به گفته يكي از كشورهاي 
عضو، كره شمالي ۳.7 ميليون متريك تن زغال سنگ 
را بين ژانويه و اوت 201۹ و به ارزش ۳70 ميليون دالر 
صادر كرده است. همچنين بسياري از صادرات زغال 
سنگ كره شمالي به ارزش 2.۸ متريك تن از طريق 
كشتي به كش��تي به قايق هاي محلي چيني منتقل 
شده است. ناظران سازمان ملل در ادامه اعالم كردند، 
در گزارش يكي از كشورهاي عضو آمده كه كره شمالي 
دست كم يك ميليون تن شن از اليروبي يك رودخانه 
به ارزش 22 ميليون دالر صادر كرده اس��ت. در حالي 
كه تحريم هاي سازمان ملل به معناي آسيب رساندن 
به غيرنظاميان كره شمالي نيس��ت، در اين گزارش 
سازمان ملل آمده است: مي توان كمي شك داشت كه 
تحريم هاي سازمان ملل تأثيرات ناخواسته اي بر اوضاع 
بشردوستانه و عمليات كمك رس��اني داشته است، 
اگرچه دسترس��ي به داده ها و شواهد محدود است و 

هيچ روش قابل قبولي درباره اين مساله وجود ندارد.

مشاور ترامپ: فعال از عراق 
نمي رويم

مش��اور رييس جمهور امريكا تاكي��د كرده كه 
نيروه��اي اين كش��ور در حال حاض��ر از عراق 
عقب نش��يني نمي كنن��د و واش��نگتن خب��ر 
عقب نش��يني را تاييد نكرده اس��ت. به گزارش 
سومريه نيوز، گابريل سوما گفته تا زماني كه دولت 
امريكا خبر عقب نشيني را تاييد نكرده به معناي 
آن است كه نيروهاي امريكايي هيچ عقب نشيني 
از عراق ندارند. سوما گفته: »نيروهاي امريكايي 
بر اساس توافق با بغداد و براي كمك به عراق در 
نبرد با داعش حضور دارند.« اين در حالي اس��ت 
كه پارلمان عراق با اكثريت آرا خواس��تار خروج 

نيروهاي امريكايي از اين كشور شده است. 

حمله انتحاري در كابل
 6 كشته برجاي گذاشت

در جريان عملي��ات انتح��اري در نزديكي يك 
دانش��گاه نظامي در غرب كابل چندين نفر جان 
خود را از دست دادند. به گفته سخنگوي وزارت 
داخله افغانس��تان ف��رد مهاجم با فع��ال كردن 
چاشني انفجاري، غير از خود ۶ نفر ديگر از جمله 
س��ه نظامي و دو غيرنظامي را كشت. همچنين 
12 نفر ديگر از جمله 5 غيرنظامي در جريان اين 
حمله انتحاري زخمي شده اند. اين در حالي است 
كه كابل از دو ماه پيش تاكنون اوضاع نسبتا آرامي 

را سپري مي كرد. 

بارش كم سابقه برف در بغداد 
و كربال

در پدي��ده اي كم س��ابقه بارش برف سه ش��نبه 
شهرهاي بغداد و كربال را سپيدپوش كرد. بارش 
برف در اين شهرها به دنبال ورود سامانه سرد دو 
روز گذشته به عراق آغاز شد و چهره اي زمستاني 
به بيشتر شهرهاي اين كشور بخشيد. به گزارش 
ايرنا، شهرهاي بغداد و كربال در اقليم گرم و خشك 
قرار دارند كه برف در آنها به ندرت مي بارد. بغداد 
12 س��ال پيش ش��اهد آخرين بارش برف بود و 
بارش برف سه ش��نبه بغداد در ۴0 سال گذشته 

بي سابقه گزارش شده است. 

امارات خدمات پستي با قطر را 
از سرگرفت

امارات خدمات پس��تي با قطر را پس از گذشت 
نزديك به سه سال تعليق در پي تحريم اعمال 
شده عليه دوحه از س��وي چهار كشور عربي از 
س��ر گرفت. به گزارش الجزيره، اتحاديه جهاني 
پس��ت اعالم كرده، اعضاي مركز پست امارات 
هفته گذشته ميزبان نشستي منطقه اي با حضور 
مسووالني از امارات، قطر و ديگر كشورهاي عربي 
بودند. چهار كشور عربستان، امارات، بحرين و 
مص��ر از 2017 پس از آنكه قطر را به حمايت از 
تروريسم متهم كردند، اين كشور را تحت تحريم 
سياسي و تجاري قرار داده و روابط خود با دوحه 

را قطع كردند.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. Feb12. 2020  1596   چهارشنبه  23  بهمن 1398   17جمادي 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:18:01اذانصبحفردا:5:29

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: ايسنا روزپايانیجشنوارهفیلمفجر

عكسروز

چهرهروز

محمدزاده:من پسر تئاترم
نويد محمدزاده كه براي بازي در نمايش »بيگانه در خانه« اولين جايزه تئاتري اش را در سي و هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر دريافت كرد، 
از استادانش همچون محمد يعقوبي، مهتاب نصيرپور، امير قنبري و... ياد كرد و گفت: هر وقت جايزه سينمايي گرفتم، مي گفتم پسر تئاتر ايران 
هستم، ممنون كه تاييد كرديد. او به اشاره به درج نامش در بروشور نمايش»بيگانه در خانه« افزود: جايزه ام را براي »دينو زمام حدده« مي گيرم نه 
نويد محمدزاده، محمد مساوات تو خالق اين نقش بودي و جايزه براي توست. محمدزاده كه در اين نمايش با گريمي خاص و به صورت ناشناس 
روي صحنه حضور داش��ت، ادامه داد: ما سال ها پيش هم با يكديگر كار مي كرديم . 10سال پيش كه هنوز نويد محمدزاده نشده بودم، سالن 
نمايش هايمان مملو از تماشاگر بود، زماني كه شهرت نداشتيم. بسيار خوشحالم براي نمايشي به كارگرداني محمد مساوات اين جايزه را مي گيرم.

بازارهنر

روزهاي پر تب و تاب تئاتر بعد از جشنواره فجر
با پايان گرفتن سي و هشتمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر، سالن هاي نمايشي 
ته��ران كار خ��ود را از س��ر مي گيرند. 
مجموعه تئاتر شهر به عنوان اصلي ترين 
ميزبان جشنواره، روال عادي كار خود 
را از روز چهارش��نبه 23 بهم��ن ماه از 
س��ر مي گيرد. بر اس��اس برنامه اي كه 
از س��وي روابط عمومي اين مجموعه 

اعالم شده است، پيش بيني مي شود تئاتر شهر در 
آخرين ماه هاي امسال دوره پر رونقي را بگذارند. در 
آخرين روزهاي بهمن و اسفند، بازيگراني همچون 
هوتن شكيبا، نويد محمدزاده، فاطمه معتمدآريا در 
نمايش هاي مختلف اين مجموعه تئاتري به صحنه 
مي روند. تاالر اصلي اين مجموعه از روز چهارشنبه 
23 بهمن ميزبان نمايش »قه��وه قجري« خواهد 
بود؛ نمايشي به نويس��ندگي، طراحي و كارگرداني 
آتيال پسياني كه با نگاهي به نمايشنامه »هملت« 
ويليام شكسپير نوشته و اجرا مي شود. پسياني اين 
نمايش را 20 سال پيش در تاالر چهارسو تئاتر شهر 
اجرا كرده بود و حال بعد از اين دوره آن رابا بازيگراني 
جديد روي صحنه مي برد. با چند روز فاصله، نمايش 
»بچه« به نويس��ندگي نغمه ثميني و كارگرداني 
افسانه ماهيان از روز يكشنبه 27 بهمن ماه در تاالر 
چهارسو روي صحنه مي رود. در تاالر »قشقايي« هم 
نمايش جديد ديگري با نام »تنها خرچنگ خانگي 
الي مالفه ها خانه مي كند، اتللو« به نويس��ندگي و 
كارگرداني ابراهيم پش��ت كوهي از روز چهارشنبه 
23 بهمن ماه اجراي خ��ود را آغاز مي كند. در تاالر 
»س��ايه« نيز نمايش »سه ش��نبه هاي لعنتي« به 
نويس��ندگي و كارگرداني محمد مهدي خاتمي از 
روز يكشنبه 27 بهمن ماه بازي محسن افشار، مانلي 
حسين پور، س��روش طاهري، ش��هرام مسعودي، 
اتابك نادري، نسرين نكيسا روي صحنه مي رود. »يه 

گاز كوچولو« ديگر نمايش جديد تاالر 
»س��ايه« به نويسندگي فرزانه سهيلي 
و كارگرداني فقيهه س��لطاني است كه 
از روز دوش��نبه 28 بهمن م��اه اجراي 
خود را آغاز مي كند. كارگاه نمايش نيز 
از يكشنبه 27 بهمن ماه شاهد اجراي 
نمايش »الويرا2020 « نوشته بريژيت 
ژاك به كارگرداني بابك كريمي خواهد 
بود. مركز تئاتر مولوي ديگر ميزبان جشنواره سي و 
هشتم تئاتر فجر، در اخرين روزهاي بهمن ميزبان سه 
نمايش تازه خواهد بود. سه نمايش »ابر شلوار پوش« 
و »و هميشه پاييز« و »پنهان خانه پنج در« پس از 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر در تاالر مولوي به روي 
صحنه مي روند. تماشاخانه »سنگلج« امسال ميزبان 
جشنواره تئاتر فجر نبود و فعاليت روتين خود را از 
هفته گذشته آغاز كرد. اين تماشاخانه قديمي تهران 
اين روزها ميزبان نمايش نمايش »عجيب السلطنه« 
نوشته علي بهروز نسب است كه با كارگرداني بهنود 
محمدي پور و بازي فهيمه معين، مهيار احمدي، علي 
اميرخليلي، پدرام محمدي، ياسمن حسيني، سوزان 
صفانيا، مجيد اقبالي، غزل ميرزايي و امير رييسيان به 
صحنه مي رود. اين اثر نمايشي هر شب راس ساعت 
19 و به مدت 70 دقيقه در تماش��اخانه »سنگلج« 
به نش��اني خيابان بهشت، ضلع جنوبي پارك شهر 
اجرا دارد. تاالر »هنر« نيز امسال همچون»سنگلج« 
جزو ميزبانان جشنواره تئاتر فجر نبود و اين تاالر نيز 
از هفته گذشته روال عادي اجراهاي خود را دنبال 
مي كند و اي��ن روزها ميزب��ان دو نمايش كودك و 
نوجوان است. دو نمايش »دنياي شگفت انگيز اكو 
و تاكو« به نويسندگي شيما شادماني و كارگرداني 
اميد انصاري و »افسانه پري دريايي« به نويسندگي 
و كارگرداني رضا بيات از روز سه شنبه 1۵ بهمن ماه 

اجراي خود را در تاالر هنر آغاز كرده اند.

تاريخنگاري

آغاز جمهوري اسالمي ايران 
بيست و سوم بهمن يك روز پس از پيروزي انقالب، جمهوري اسالمي ايران به طور رسمي 
مستقر شد. در اين روز دولت موقت به صورت رسمي آغاز به كار كرد، دولت موقت كه 
به منظور رسيدگي به اوضاع كشور، به فرمان امام خميني تشكيل شده بود، تا پيش از 
اعالم استعفاي مهدي بازرگان به مدت 9ماه به فعاليت خود ادامه داد.در همين روز امام 
خميني رهبر بزرگ انقالب اسالمي، در نخستين اعالميه خود پس از پيروزي انقالب 
اسالمي، ملت ايران را به رعايت نظم و انضباط انقالبي فراخواند. همچنين به فرمان امام 
خميني كميته انقالب اسالمي با هدف كمك به امنيت عمومي تشكيل شد. همچنين 
در اين روز سازماندهي ارتش و نيروهاي انتظامي  پس از پيروزي انقالب اسالمي آغاز 
شد.  ستاد ارتش به صورت رسمي به دولت مهدي بازرگان تحويل داده شد و دولت موقت 
سرلشكر محمدولي قره  ني را به مقام رييس ستاد ارتش برگزيد. سايروس ونس وزير امور 
خارجه امريكا، دستورهايي را مبني بر تماس با دولت موقت به منظور اعالم تصميم امريكا 
به برقراري روابط با دولت ايران صادر كرد. هدف از اين كار، حفظ دستگاه هاي حساس 
نظامي و اطالعات امريكا در   ايران و تامين امنيت اتباع امريكايي بود. در اين روز حضور و 

جشن مردم در خيابان هاي شهرهاي بزرگ همچنان ادامه داشت.

فيلم و سريال هاي جديد در راه شبكه نمايش خانگي
در چند ماه اخير ساخت يك سريال براي 
نمايش خانگي تاييد شده است قورباغه! 
اثر جديد و مش��ترك هومن س��يدي و 
نويد محم��دزاده كه معم��وال كارهاي 
مش��ترك موفقي را داشته اند، اميدها را 
براي تماشاي يك سريال موفق افزايش 
داده اس��ت. اثر جديد و مشترك هومن 
س��يدي و نويد محم��دزاده كه معموال 

كارهاي مشترك موفقي را داشته اند . با منتشر شدن 
اخبار مربوط به مجموعه و قطعي شدن حضور نام ها 
در آن خيلي ها نيم اميدي به آن پيدا كرده اند و منتظر 
يك ساخته موفق هستند. اين س��ريال قرار است از 
ابتداي سال جديد پخش شود هرچند گمانه زني از آن 
است كه قبل از سال نو به پخش در آيد كه هنوز چيزي 

مشخص نيست . بعد از منتشر شدن پيش 
نمايش اين سريال شديدا انتظارات از آن 
باال رفت و حال خيلي ها منتظر شروع يك 
عنوان با كيفيت هستند. هر چه به پايان 
سريال مانكن نزديك مي شديم خيلي از 
مخاطبين عنوان داشتند كه دانلود سريال 
دل جايگزين مناس��بي براي آن خواهد 
بود.  هفته هاي آخر اكران مطرب را شاهد 
هستيم و اين شاهكار كمدي كماكان با اختالف نسبت 
به رقباي جديد و قديم كماكان به عنوان صدرنشين 
فروش هفتگي سينما ميتازد و ديگر شايد غيرممكن 
است كه ساخته اي به آن برسد و اين عنوان توانسته 
پرفروش ترين ساخته سينما ايران باشد و بسياري از 

مخاطبين را غافلگير كرده است. 

»روزگار عصيان« در كتاب فروشي ها
رمان »روزگار عصيان« نوش��ته ژانت 
والز با ترجم��ه حميدرضا همايوني فر 
منتشر شد. اين كتاب در 2۴0 صفحه و 
با قيمت 3۵هزار تومان توسط نشر خزه 
منتشر شده  است. در معرفي »روزگار 
عصيان« عنوان شده  است: ژانت والز در 
اين كتاب كه عنوان فرعي اش »رماني 
بر اساس زندگي واقعي« است، داستان 

مادربزرگش لي لي كيسي اسميت را تعريف مي كند 
كه گردباد، خشكسالي، س��يل، ركود اقتصادي و 
غمبارترين فاجعه  شخصي را پشت سر مي گذارد، 
اما صبور، سختكوش و مومن به زندگي، از همه  اين 
باليا و دشواري ها سربلند بيرون مي آيد تا داستانش 
براي نس��ل هاي بعد، قصه اي خواندني و پركشش 
باش��د. والز آثار پرفروش متعددي در كارنامه اش 

به ثبت رس��انده كه از ميان آنها »قصر 
شيش��ه اي« و »روزگار عصي��ان« ب��ا 
 Half Broke Horses نام اصل��ي
بيش��ترين اقبال و استقبال را از سوي 
مخاطبان داشته  و به زبان هاي مختلف 
ترجمه شده اند. روزنامه  نيويورك تايمز 
درباره نويسنده رمان »روزگار عصيان« 
نوشته اس��ت: »ژانت والز نسل سوم از 
زنان س��لطه ناپذير است؛ زناني كه راهشان توسط 
او تا ابد در حافظه ها ثبت ش��ده اس��ت تا گذشته 
ما غني ت��ر ش��ود.«  روزنامه  كليولن��د پلين ديلر 
ه��م در مورد او مي نويس��د: »ژانت وال��ز بار ديگر 
اثبات مي كند كه تلفيق مهارت داستان نويس��ي 
با انتخاب قصه هايي عال��ي، نهايتًا به روايتي ناب و 

مسحوركننده مي انجامد.«

میراثنامه

ادامه چالش هاي پرورش ميگو در محدوده ژئوپارك قشم
برخي منابع خبر از خروج ژئوپارك قشم از ثبت يونسكو 
در صورت ايجاد مزارع ميگو در بخش هايي از اين جزيره 
خبر مي دهند اما رييس سازمان امور اراضي اعالم كرد 
كه هياتي متش��كل از چندين نه��اد مربوطه در حال 
تدقيق مزارع ميگو با نقشه مصوب يونسكو هستند كه 
نتيجه آن در روزهاي آينده اعالم مي شود و توافق شده 
كه اگر بخشي از اين زمين ها در محدوده ژئوپارك قشم 
قرار گرفته باشد، جابه جا شوند. عليرضا اورنگي با بيان 
اينكه منطقه قشم به دو بخش با مساحت بالغ بر 300 
كيلومترمربع به عنوان منطقه آزاد قش��م و مساحت 
1200كيلومتر مربع به عنوان منطقه ويژه اقتصادي 
قشم تقسيم شده است، گفت: قانونگذار در قانون برنامه 
ششم توسعه اختيارات دستگاه هاي اجرايي را در اين 
مناطق به س��ازمان هاي مسوول منطقه داده است كه 
اجراي كليه قوانين و مقررات در حوزه وزارت كشاورزي 
توسط سازمان مسوول انجام شود. او ادامه داد: تا قبل 
از قانون برنامه شش��م توسعه، جهاد كشاورزي استان 
هرمزگان واگذاري هايي را در منطقه قشم براي طرح 
توسعه مزارع پرورش ميگو فقط به خود ساكنين محل 
در منطقه قش��م داد و به هيچ يك از سرمايه گذاران يا 
حتي اهالي بندرعباس ني��ز واگذاري صورت نگرفت. 
همچنين به موازات آن، س��ازمان مسوول منطقه آزاد 
قش��م هم برخ��ي از اراضي اين منطق��ه را به تعدادي 
س��رمايه گذار ديگر براي مزارع پ��رورش ميگو واگذار 
كرد. رييس سازمان امور اراضي كشور به ايسنا گفت: 
اخيرا مطرح شده است بخشي از اين اراضي واگذار شده 
توسط جهاد كشاورزي در محدوده ژئوپارك قشم بوده و 
اين منطقه در فهرست ژئوپارك هاي يونسكو قرار گرفته 
و احداث مزارع ميگو باعث تخريب اين بخش ها شده 
است. با طرح اين موضوع چند روز پيش هياتي متشكل 

از چندين نفر از وزارت جهاد كشاورزي، سازمان هاي 
مسوول منطقه و وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري در 
منطقه حاضر شدند و در حال تدقيق واگذاريهاي مزارع 
ميگو با نقشه مصوب يونسكو هستند. همچنين توافق 
شده است كه اگر بخش��ي از اين زمين ها در محدوده 
ژئوپارك قشم قرار گرفته باشد، جابه جا شوند. اورنگي 
با بيان اينكه گفته مي شود واگذاري ها بدون مالحظه 
زيس��ت محيطي و منطقه ژئوپارك انجام شده است، 
اظهار كرد: هر اقدامي كه وزارت جهاد كشاورزي استان 
در اين راستا انجام داده است با استعالم از محيط زيست 
و ميراث فرهنگي استان صورت داده و با اخذ نظر مثبت 
آنها اتفاق افتاده اس��ت. اينكه در حال حاضر سازمان 
محيط زيست مجوزهاي استان را براي مزارع پرورش 
ميگو قبول ندارد به محيط زيس��ت و ميراث فرهنگي 
استان هرمزگان مرتبط است. او در پاسخ به اين سوال 

كه وزارت جهاد كشاورزي از چه سالي آغاز به واگذاري 
زمين هاي منطقه قشم كرده است، گفت: بخشي از اين 
زمين ها در س��ال هاي 139۵، 139۶ و بخش��ي ديگر 
هم در س��ال هاي 1397 و 1398 واگذار شده است. به 
گفته وي در حال حاضر هرگونه عمليات ساخت و ساز 
با وجود مجوز در آن منطقه متوقف شده است تا هيات 
كارشناسي نظرشان را اعالم كنند. اين نظر در چند روز 
آينده مشخص خواهد شد. رييس سازمان امور اراضي 
كشور با بيان اينكه در صورت جابه جايي اين اراضي به 
مناطق ديگر هزينه آن برعهده وزارت جهاد كشاورزي 
نيس��ت، گفت: در قراردادها پيش بيني كرديم كه به 
هردليلي اگر در حين عمليات سابقه اي از ميراث تاريخي 
پيدا ش��د يا طرح عمراني عمومي دولت وجود داشت، 
بدون هيچ اعتراضي بايد عرصه به ميزاني كه واگذار شده 

به دولت بازگردانده شود.

ايستگاه

»انگل« برنده بزرگ اسكار 
۲۰۲۰ شد

كاهش شمار تماشاكنندگان 
اسكار ۲۰۲۰ 

مراسم پاياني نود و دومين 
دوره جواي��ز س��ينمايي 
اس��كار در دالب��ي تئاتر 
هاليوود برگزار شد و فيلم 
»انگل« س��اخته »بونگ 
جون هو« از كره جنوبي 
موف��ق به كس��ب چهار 
جاي��زه از جمله بهترين 

فيلم و كارگرداني ش��د. انگل عالوه بر كسب جايزه 
اس��كار بهترين فيلم و كارگرداني، در ش��اخه هاي 
بهترين فيلم بين المللي و فيلمنامه اصلي نيز موفق 
به كسب جايزه ش��د تا ركوردي تاريخي براي يك 
فيلم آسيايي به ثبت برساند. درام جنگي »1917« 
به كارگرداني »سم مندس« كه بنابر پيش بيني ها 
بيشترين ش��انس كس��ب جوايز را داشت تنها در 
س��ه بخش فني بهترين فيلمبرداري، صدابرداري 
و جلوه هاي ويژه موفق به كس��ب جايزه اسكار شد 
و »روزي روزگاري در هالي��وود« ب��ه كارگردان��ي 
»كوئنتين تارانتين��و« نيز دو جايزه بهترين بازيگر 
نقش مكمل مرد )ب��رد پيت( و طراح��ي توليد را 
ب��ه خانه برد. فيل��م »جوكر« ب��ه كارگرداني »تاد 
فيليپس« كه در 11 شاخه نامزد كسب جايزه بود 
نيز به كس��ب دو جايزه بهترين بازيگر نقش اصلي 
مرد )واكس��ين فينيكس( و موسيقي متن اكتفاد 
كرد. ناكام بزرگ شب اعطاي جوايز اسكار 2020، 
»مارتين اسكورس��يزي« با فيلم »مرد ايرلندي« 
بود كه به هيچ جايزه اي دست نيافت. بر اين اساس 
برنده جايزه بهترين فيلم بلند، انگل، برنده بهترين 
كارگردان��ي بونگ جون هو )ان��گل( برنده بهترين 
بازيگر نقش اول مرد، واكين فينيكس )جوكر( برنده 
بهترين فيلم بين المللي، انگل )كره جنوبي( و برنده 

بهترين فيلمنامه اصلي، انگل بود. 

شمار تماش��اكنندگان 
تلويزيوني مراسم اسكار 
2020 كمتري��ن آم��ار 
مخاطب براي اين مراسم 
در سال هاي اخير را داشته 
و از س��ال پيش هم كمتر 
ش��ده اس��ت. به گزارش 
ورايت��ي، مراس��م اهداي 

جوايز آكادمي اسكار در نود و دومين سال برگزاري اش، 
كمترين بيننده را ثبت كرد. يكشنبه شب در حالي كه 
مراسم اسكار براي دومين سال متوالي بدون مجري 
برگزار شد و انتظار مي رفت آمار كمي از سال پيش 
بيشتر شود، پايين ترين رقم تاريخ ثبت شد. در حالي 
كه آمار بينندگان در س��ال 2018 با 2۶.۵ ميليون 
بيننده در پايين ترين حد خود قرار داش��ت، مراسم 
امسال باز هم كمتر شد و 23.۶ ميليون مخاطب در 
امريكا اين مراسم را تماشا كردند. اين به معني كاهشي 
20 درصدي و كاهش ۶ ميليون نفري تماش��اگران 
مراسم به نسبت س��ال پيش است. برگزاري مراسم 
بدون حضور مجري در سال 2019 موجب افزايش 
بيننده ش��ده بود، اما در سال 2020 اين كار كمكي 
به جذب بينندگان نكرد. س��ال پيش اين رقم 29.۶ 
ميليون تماشاگر بود. در عين حال ميزان ۵.3 در ميان 
مخاطبان 18 تا ۴9 ساله در مقايسه با 7.7 درصد سال 
پيش، به معني پايين ترين ميزان مخاطب در اين رده 
سني و كاهش 31 درصدي است. سال 2018، مراسم 
اهداي جوايز آكادمي بر آمار بينندگان گلدن گلوب و 
گرمي پيشي گرفته بود، اما امسال گرمي ريتينگ 
۵.۴ را در ميان مخاطبان 18 تا ۴9 ساله به جا گذاشت. 
مراسم 201۴ با ۴3 ميليون تماشاگر كه 12.9 درصد 
آنها از طيف بزرگس��االن 18 تا ۴9 س��ال بودند، از 

سال هاي موفق در جذب تماشاگر بود.

اسكوچيچ:  افتخار  مي كنم  سرمربي  تيم ملي ايران  هستم

كمراني: مهاجرت كيميا با اصرار همسرش بود

عل��ي دايي پس انتخاب اس��كوچيچ به 
عنوان سرمربي تيم ملي ايران اين انتخاب 
را توهين ب��ه مربيان ايراني دانس��ت و 
تاكيد ك��رد كه اين انتخاب ها ازس��وي افرادي خارج 
از فدراس��يون فوتبال صورت مي گيرد. يك روز بعد، 
سرمربي تيم ملي فوتبال ايران در پستي در اينستاگرام 
خود از حضور در تيم ملي ايران ابراز افتخار كرد. دراگان 
اسكوچيچ ديروز با حضور در فدراسيون فوتبال و پس 
از ديدار با حيدر بهاروند، سرپرست فدراسيون فوتبال 
قراردادش را با فدراس��يون به صورت رسمي به امضا 
رساند.  اين مربي كروات امروز در پستي در اينستاگرام 
خود نوشت: افتخار مي كنم كه هدايت تيم ملي فوتبال 
ايران را بر عهده دارم.  اسكوچيچ اميدوار است در چهار 
ديدار حساس تيم ملي فوتبال ايران در دور برگشت 
انتخابي جام جهاني قطر به مرحله نهايي انتخابي راه 
يابد. جايي كه 10 تيم برتر آسيا براي كسب ۴.۵ سهميه 

اين قاره براي حضور در جام جهاني رقابت مي كنند.

س��رمربي تيم ملي تكواندو با تاكيد بر اينكه كيميا 
عليزاده از قبل قصدي براي مهاجرت نداشته است، 
گفت: او اگر چنين قصدي داش��ت تا پيش از رفتن 
براي ايران مبارزه نمي كرد تا كارش براي مبارزه در 
كشور ديگر سخت تر شود. مهرو كمراني درباره اعالم 
تركيب تيم ملي تكواندوي بانوان ايران براي حضور 
در رقابت هاي قهرماني آس��يا، اظهار كرد: ما بعد از 
برگزاري چندين مرحله انتخاب��ي اقدام به انتخاب 
نفرات كرديم و ب��راي اين منظور نيز نحوه عملكرد 
بچه ها در تورنمنت تركيه ب��راي ما اهميت زيادي 
داشت. حضور در اين تورنمنت كمك زيادي به كادر 
فني كرد تا اشكاالت و نقاط ضعف مان را بشناسيم و 
به تركيب مدنظرمان برسيم. در نهايت تيمي متشكل 
از نف��رات با تجربه و جوان را انتخ��اب كرديم و فكر 
مي كنم تركيب خوبي براي حضور در اين مسابقات 
داريم. سرمربي تيم ملي تكواندوي بانوان افزود: ما 
در اين رقابت ها در 3 بخش انفرادي، تيمي و ميكس 
ش��ركت مي كنيم و از 10 تكوان��دوكار خود در اين 
3 بخش اس��تفاده خواهيم ك��رد. او در ادامه درباره 
مهاجرت كيميا عليزاده تنها مدال آور بانوي ايران در 
المپيك و اينكه آيا اين موضوع بر تيم ملي تكواندوي 
بانوان اثرگ��ذار بوده يا خير، به ايس��نا گفت: بعد از 
اين همه تاريخ س��ازي كه كه كيميا عليزاده داشته، 

كس��ي نمي تواند بگويد رفتن او بي اثر بوده است. او 
يك اس��طوره براي ورزش بانوان است كه هميشه 
اثرگذار بوده و مردم ايران هم بخوبي مي دانند كه او 
هميشه در هر ميداني با تمام وجود مبارزه كرد تا دل 
آنها را با كسب موفقيت شاد كند. كمراني ادامه داد: 
نمي توانيم بگوييم كيميا عليزاده تاريخ ساز نبوده و با 
اين كار تاريخ را پاك كنيم. من خودم به شخصه در 
جريان هدف او براي مهاجرت نبودم چرا كه او قرار بود 
به همراه همسرش براي يك سفر تفريحي به اسپانيا 
برود. هيچ وقت فكرش را هم نمي كردم كه اين سفر 
تفريحي به رفتن هميشگي كيميا تبديل شود. حتي 
قبل از سفر نيز با او صحبت داشتم و او گفت فقط چند 
روزي به مسافرت خواهد رفت و قرار نيست بماند. او 
اظهار كرد: فكر مي كنم با پخش شدن عكس كيميا 

علي��زاده، اجباري صورت گرفت ت��ا ماندن او تداوم 
داشته باش��د. قطعا كيميا هميش��ه براي ما كيميا 
مي مان��د و موضوع رفتن او نيز تصميمي اس��ت كه 
مربوط به زندگي شخصي اوست اما اي كاش اينطور 
نمي رفت. او جايگاه بااليي در ايران داش��ت و همه 
او را دوست داش��تند. مردم ايران كه شادي خاصي 
در اين چند وقته نداش��تند، برخالف خارجي ها با 
گرفتن مدال خيلي خوشحال مي شوند. مردم ايران 
به خاطر وطن دوستي و احترام به قهرمانان شان قدر 
مدال آوران خود را بيشتر مي دانند و احترام زيادي 
براي آنها قائل هستند. سرمربي تيم ملي تكواندوي 
بانوان در پاس��خ به اين س��وال كه به نظر مي رس��د 
ماجراي مهاجرت كيميا عليزاده بيش��تر توس��ط 
همسر او پيگيري و اجرايي شده است، گفت: بعد از 
اين موضوع چند بار با عليزاده مكالمه داشتم اما وارد 
جزييات نشديم و فقط احوالپرسي كرديم. قطعا اين 
تصميمي بود كه همسرش گرفته بود و زماني كه هر 
فردي مخصوصا با فرهنگ ايران متاهل مي شود ديگر 
نمي تواند به تنهايي تصميم بگيرد. كيميا عليزاده صد 
در صد تحت تاثير و اصرار همسرش بود وگرنه اگر او 
واقعا قصد مهاجرت داشت قبل از رفتنش براي ايران 
بازي نمي كرد تا كار به مراتب راحت تري براي مبارزه 

در كشور ديگري داشته باشد.

ورزشي
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