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به دنبال انتش��ار خبر راه اندازي كانال مالي ايران و سويس 
كه براي عبور از تحريم امريكا جه��ت واردات دارو و مبادله 
كاالهاي انسان دوس��تانه تاس��يس ش��ده و از دفتر كنترل 
دارايي  هاي خارجي خزان��ه داري امريكا )اوفك( براي انجام 
اين مبادالت مج��وز گرفته اس��ت، واكنش هاي مختلفي 
نس��بت به اين خبر مطرح شده اس��ت.برخي كارشناسان 
با اس��تقبال از اين كان��ال، معتقدند كه اي��ن موضوع مانند 
اينستكس نيس��ت كه با بدقولي اروپايي ها ملغي شود؛ چرا 
كه از زمان رييس جمهوري س��ابق امريكا وجود داش��ته و 
ساختار آن فراهم اس��ت. اما تعدادي از مس��ووالن كشور با 
توجه به كارايي پايين اين كانال مالي و حجم اندك مبادله 
آن معتقدند كه چنين كانال هايي راهگشا نيست و نياز ايران 
به واردات دارو و كاالهاي انسان دوستانه بيش از اينهاست.  از 
جمله همتي رييس كل بانك مركزي در واكنش به نمايش 
داروي وارداتي بوسيله شركت هاي سويسي توسط سفارت 
اين كش��ورتأكيد كرد: ايران براي اين بخش از امور ضروري 
كشور وابسته به تصميم ها و اقدام هاي ديگران نيست. ميزان 
دارو و ملزومات پزشكي كه توس��ط بانك مركزي تأمين ارز 
و در ۱۰ماه امس��ال وارد كشور ش��ده؛ بيش از چهارميليارد 
دالر است كه دو هزار برابر حجم واردات انجام شده از كانال 
مالي سويس بود. يك سال و نيم گذشته نيز امريكا حداكثر 
تالش خود براي جلوگيري و اختالل در رون��د واردات دارو 
براي بيماران كشورمان انجام داد.موضوع اعالم صدور مجوز 
توس��ط امريكا براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي نشان 
مي دهد كه باوجود ادعاي امريكا مبني بر تحريم نبودن دارو 
و اقالم بشردوس��تانه، اين اقالم عمال توسط امريكا تحريم 
ش��ده؛ زيرا در غير اين صورت ديگر نيازي به مجوز نداشت. 
براثر تالش هاي انجام ش��ده توس��ط بانك مركزي و ساير 
دستگاه ها، با اين تحريم ها مقابله شده و داروهاي مورد نياز 
مردم تاكنون تامي��ن و اين روند در آينده ني��ز ادامه خواهد 
يافت. محمد جواد ظري��ف وزيرخارجه نيز اع��الم كرد كه 
اين كانال مالي به هيچ وجه نشانه حسن نيت امريكا نيست 
حتي نشانه آن نيست كه اياالت متحده كوچك ترين اقدام 
را در راستاي اجراي تعهدش بر مبناي دستور موقتي ديوان 
دادگس��تري بين المللي انجام داده باشد چه رسد به اجراي 
تعهداتش طبق برجام.اين كانال كمتر از اجراي دستور ديوان 
بين المللي دادگس��تري است كه به امريكا دس��تور داد كه 

حق ندارد از ورود غذا و دارو به ايران ممانعت كنند. سياست 
امريكا كماكان سياست فشار به مردم ايران است. سياست 
محروم كردن مردم از منابع مالي براي پرداخت هزينه هاي 
غذا و دارو و محدود كردن روش هاي اس��تفاده از منابع مالي 
است. )در اين خصوص صفحه 8 را هم بخوانيد(. با توجه به 
اين اظهارات و واكنش ها بايد به اين نكته توجه داش��ت كه 
وقتي راهكار اينس��تكس و كانال مالي ايران واروپا به نتيجه 
نرس��يده و با محدوديت هاي مبادل��ه دالري امريكا مواجه 
شده و همچنان كشور را مشكالت تحريم در ماه هاي آينده 
مواجه است، يا مسووالن بايد راهكار و راه حل مناسبي را به 
طرف اروپايي ارايه دهند و امكان واردات بهتر دارو به كشور 
را كه همواره مقامات سياسي ايران به منع ورود آن از سوي 
امريكا اشاره مي كنند، با اطمينان بيشتري همراه سازند، يا 
حداقل از كانال هاي مالي مانند كانال مالي ايران و س��ويس 
براي واردات دارو حتي با حجم اندك اس��تقبال نمايند و با 
برخورد سياسي مانع از ايجاد و تقويت آنها نشوند. زيرا ايجاد 
كانال مالي و مبادله بر هر مبنايي و ب��ا هر حجم و رقمي، به 
تدريج شرايط را براي گسترش رابطه تجاري و افزايش حجم 
مبادله فراهم خواهد كرد. در حال حاضر بسياري از بازرگانان 
اروپايي، منتظر روزنه هاي قانوني و مجوزهايي هس��تند كه 
به تدريج بتوانند رابطه تجاري خ��ود با ايران را تقويت كنند 
و خود اين روابط و رفت و آمدها، ب��ه تدريج نگراني آنها را در 
تجارت با ايران كاهش خواه��د داد و راهكارهاي ديگري را 
در مسير تجارت ايران با كشورهاي جهان ارايه خواهد كرد. 
براين اساس، مسووالن سياسي و اقتصادي كشور بايد اجازه 
دهند كه كانال هاي مالي با هر توان و ظرفيت و رقمي ايجاد 
ش��ود تا به تدريج زمينه را براي افزايش رقم مبادله، ارتباط 
بهتر بازرگانان اروپاي��ي با ايران، ش��فافيت رابطه تجاري با 
محوريت دارو و كاالهاي انسان دوستانه آماده سازد و در آينده 
موجبات افزايش مبادله و كانال هاي مالي جديد براس��اس 
ميثاق ها ودادگاه هاي بين المللي را فراهم كند. در شرايطي 
كه تحريم هاي امريكا و محدوديت هاي مختلف وجود دارد و 
امكان كانال هاي اينستكس و ... و رشد مبادالت وجود ندارد، 
نبايد تنها براس��اس واكنش هاي سياس��ي هر گونه روزنه و 
كانال مالي را به حاش��يه برد بلكه بايد اجازه داد كه براساس 
روابط بين المللي و س��ازو كارهاي موجود، به تدريج زمينه 
ايجاد و تقويت كانال هاي مالي و افزايش رقم مبادالت تجاري 
فراهم ش��ود و اين كانال هاي مالي براي شرايط سخت تر در 

دسترس مردم ايران و بيماران قرار گيرد. 

راهكار مسووالن براي كانال مالي چيست؟
سرمقاله

جوزف بورل دي��روز وارد ايران ش��د. او كه جايگزين 
موگريني در سياست خارجه اتحاديه اروپا شده است 
به دنبال نجات برجام اس��ت. در همين راستا بورل با 
رييس جمهوري و وزير امور خارجه ايران ديدار كرد . 
راه حل او براي اين مهم چيست؟بايد منتظر ماند. در 
همين حال بنا به گزارش خبرگزاري ها رييس جمهور 
با اش��اره به پايبندي كامل ايران به تعهدات خود در 
برجام و انتقاد از عدم اجراي كامل تعهدات از س��وي 
ديگر طرف هاي اي��ن توافق، تاكيد ك��رد: جمهوري 
اس��المي ايران همچنان آماده تعام��ل و همكاري با 
اتحاديه اروپا براي حل و فصل مسائل بوده و هر زمان 
طرف مقابل به طور كامل به تعهداتش عمل كند، ايران 
نيز به تعهدات خود بازخواهد گش��ت. حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني عصر دوش��نبه در ديدار 
»ج��وزف ب��ورل« هماهنگ كننده عالي سياس��ت 
خارجي اتحادي��ه اروپا با بيان اينكه توس��عه روابط و 
همكاري ها با كش��ورهاي اروپايي به عنوان شركاي 
قديمي، همواره براي ايران حائز اهميت است، اظهار 
اميدواري كرد تا با تالش هاي مسوول جديد سياست 
خارجي اتحاديه اروپا ش��اهد گس��ترش مناس��بات 
في مابين باش��يم. رييس جمهور با اش��اره ب��ه روند 
تالش ها و اقداماتي كه طي ۱2 سال در نهايت منجر 
به توافق برجام شد، اظهار داش��ت: متأسفانه خروج 
يكجانبه امريكا از اين توافق موانع و مشكالت فراواني 
را براي ديگر طرف ها در مسير اجراي كامل آن ايجاد 
كرد. دكتر روحاني با بيان اينكه اقدام ايران در كاهش 
تعهدات برجامي، در چارچوب اين توافق و براي حفظ 
آن بوده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: جمهوري اسالمي 
ايران همچنان آم��اده تعامل و هم��كاري با اتحاديه 
اروپا براي حل و فصل مس��ائل بوده و هر زمان طرف 
مقابل به طور كامل به تعهداتش عمل كند، ايران نيز 
به تعهدات خ��ود بازخواهد گش��ت. رييس جمهور با 
محكوم كردن سياس��ت امريكا در قبال كش��ورهاي 
منطقه، اظهار داشت: آنها تاكنون اشتباهات راهبردي 
زيادي نس��بت به كش��ورهاي منطقه از جمله ايران، 
عراق، لبنان، يمن، س��وريه و افغانس��تان داشته اند و 
اقدام اخير آنها ك��ه با همكاري رژيم صهيونيس��تي 
تحت عنوان معامله قرن انجام گرفته نيز در راستاي 
همين اش��تباهات بوده و محكوم به شكس��ت است. 
دكتر روحاني با بيان اينكه امروز منطقه در ش��رايط 
خوبي قرار نداشته و تروريس��م هنوز به طور كامل از 
كشورهاي منطقه ريشه كن نشده است، افزود: امريكا 
سردار س��ليماني به عنوان رهبر مبارزه با تروريسم را 
در منطقه ترور كرد و اي��ن كمك بزرگي براي تقويت 
تروريس��ت ها در منطقه بود. رييس جمهور تالش ها 
و همكاري هاي مش��ترك اي��ران و اتحادي��ه اروپا را 

براي حل و فصل بس��ياري از مس��ائل و مش��كالت 
منطقه اي و بين المللي را راهش��گا دانس��ت و اظهار 
داشت: جمهوري اس��المي ايران همچنان نسبت به 
نظارت ه��اي آژانس بين المللي ان��رژي اتمي، پايبند 
بوده و روند نظارت ها آنچنان كه تا امروز انجام ش��ده، 
ادامه خواهد داش��ت، مگر اينكه با ش��رايط جديدي 
مواجه ش��ويم. »جوزف بورل« هماهنگ كننده عالي 
سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در اين ديدار با اشاره 
به نقش تأثيرگذار ايران در مسائل منطقه اي و توسعه 
صلح، ثبات و امنيت در منطقه، اظهار داشت: توسعه 
همكاري ها با ايران در اين راستا همواره براي اتحاديه 

اروپا حائز اهميت بوده است.
هماهنگ كننده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا با 
بيان اينكه بايد تالش كنيم مشكالت در مسير اجراي 
برجام رفع بش��ود، گفت: از اينكه طرف هاي اروپايي 
نتوانس��تند به تعهدات خود در برج��ام عمل كنند، 
متأسف هس��تم.  بورل با اش��اره به اينكه كشورهاي 
اروپايي امروز ب��ه دنبال حفظ برج��ام و حل و فصل 
مسائل براي پا برجا نگه داشتن برجام، هستند، افزود: 
به عن��وان هماهنگ كننده عالي سياس��ت خارجي 
اتحاديه اروپ��ا، همه توان خود را ب��راي ايجاد تعاملي 

قدرتمند در راستاي حفظ برجام به كار خواهم بست.

   ظريف و بورل درخصوص برجام
 با يكديگر گفت وگو كردند

همچنين وزير امور خارج��ه و هماهنگ كننده عالي 
سياست خارجي اتحاديه اروپا درخصوص موضوعات 
مختلف دوجانبه، برج��ام و ني��ز مهم ترين تحوالت 

منطقه اي و بين المللي گفت وگو كردند.
به گزارش اداره كل اطالع رس��اني و امور سخنگويي 
وزارت امور خارجه، »جوزف بورل« هماهنگ كننده 
عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا، بعد از ظهر ديروز 
با »محمدجواد ظريف« وزي��ر امور خارجه جمهوري 
اس��المي ايران ديدار و گفت وگو كرد. طرفين در اين 
دي��دار درخصوص موضوع��ات مختل��ف دوجانبه با 
اتحاديه اروپا، برجام و نيز مهم ترين تحوالت منطقه اي 
و بين المللي تبادل نظر كردند.شرايط در منطقه خليج 
فارس و لزوم كاهش تنش هاي منطق��ه اي، طرح به 
اصطالح معامله قرن و پيامدهاي خطرناك آن براي 
منطقه و جهان، اينستكس، برجام، تحوالت در عراق، 
سوريه و يمن از مهم ترين محورهاي دو دور گفت وگو 
ميان ظريف و جوزف بورل بود.  هماهنگ كننده عالي 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا براي نخستين بار در 
سمت جديد در صدر هياتي به ايران سفر كرده است 
و عالوه بر اين، ديدار با حسن روحاني و علي الريجاني 

نيز از برنامه هاي وي اعالم شده است. 

روحاني در ديدار هماهنگ كننده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا:
 اقدام ايران در كاهش  تعهدات برجامي، در چارچوب اين توافق است

راه حل بورل؟

گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

راهكار مسووالن براي 
كانال مالي چيست؟

به دنب��ال انتش��ار خبر 
راه ان��دازي كان��ال مالي 
اي��ران و س��ويس ك��ه 
ب��راي عب��ور از تحري��م 
امري��كا جه��ت واردات 
دارو و مبادل��ه كااله��اي 
انسان دوس��تانه تاسيس 
ش��ده و از دفت��ر كنترل 
دارايي  هاي خارجي خزانه داري امريكا )اوفك( براي 
انجام اين مبادالت مجوز گرفته اس��ت، واكنش هاي 
مختلفي نسبت به اين خبر مطرح شده است.برخي 
كارشناس��ان با اس��تقبال از اين كانال، معتقدند كه 
اين موضوع مانند اينستكس نيس��ت كه با بدقولي 
اروپايي ها ملغي شود؛ چرا كه از زمان رييس جمهوري 
سابق امريكا وجود داشته و ساختار آن فراهم است. اما 
تعدادي از مسووالن كشور با توجه به كارايي پايين اين 

كانال مالي و حجم اندك مبادله آن معتقدند كه...

محسن شمشيري

 صفحه 4  

بانك و بيمه

 رونق طالي اجاره اي
 در شيراز

بازار افزايش قيمت طال در س��ال و ماه های اخير و 
بدتر ش��دن وضعيت اقتصادی مردم در اين روزها 
سبب شده تا بسياری از خانواد ه ها برای شرکت در 
مراسم عروسی بستگان و نزديکانشان يا زوج های 
جوان به جای خريد طال برای مراسم عروسی شان 
به اجاره کردن آن از طالفروشی ها روی بياورند. در 
خبري ديگر، به گزارش ايلنا، طی دو هفته گذشته، 
اونس جهانی ط��ال  متأثر از  اتفاقات سياس��ی به 

باالترين قيمت خود در هفت سال اخير رسيد و ...

پرونده

 2 ماه متفاوت 
در انتظار بازار مسكن

شهال روشني|
بانك مركزي گ��زارش تحوالت بازار مس��كن 
پايتخت در نخس��تين ماه از فصل زمستان را 
منتش��ر كرد. مطابق آمار رس��مي ارايه شده از 
س��وي اين مرجع، تورم ماهانه قيمت مسكن 
در شهر تهران به 2 درصد رسيده است. به اين 
ترتيب ميانگين قيمت ه��ر مترمربع آپارتمان 
مس��كوني معامله ش��ده از طري��ق بنگاه هاي 
معامالت ملكي معادل ۱۳ ميليون و 8۱۰ هزار 
تومان بوده اس��ت. متوسط قيمت هر مترمربع 
آپارتمان مسكوني در آذرماه امسال معادل ۱۳ 
ميليون 2۵۷ هزار تومان ثبت شده بود. اين در 
حالي است كه گزارش ارايه شده از سوي دفتر 
اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي، تورم 
ماهانه قيمت مس��كن را معادل ۳ درصد اعالم 
كرده است. مطابق گزارش بانك مركزي، تورم 

نقطه به نقطه بازار مسكن...
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روحاني در ديدار هماهنگ كننده عالي 
سياست خارجي اتحاديه اروپا:
 اقدام ايران در كاهش  تعهدات 
برجامي، در چارچوب اين توافق است

بررسي »تعادل« از سقوط آزاد شاخص هاي سهام در پكن و شانگهاي

راه حل بورل؟

ضرر420ميليارد   دالري »كرونا«  به چين

دولت

وزير اطالعات با بيان اين مطلب كه توليدكنندگان 
رزمن��دگان م��ا در جن��گ اقتصادي هس��تند، 
عنوان كرد: س��ردارهاي ما در جن��گ اقتصادي، 
توليدكنندگان هستند. وقتي مقام معظم رهبري 
آنها را رزمنده دانس��تند لذا من به عنوان دستگاه 
امنيتي نبايد به دنب��ال مچ گيري از آنها باش��م و 
وظيفه ما ايجاد امنيت و صيانت از فعاالن اقتصادي 
است. حجت االسالم »سيدمحمود علوي« ديروز 
در آيين كلنگ زني و آغاز احداث مجتمع فرآوري 
سنگ روي و توليد شمش روي دارزين شهرستان 
بم گفت: اميدوارم كه فجر امس��ال، آغازي پر خير 
و بركت براي آزادگان جهان اس��الم باشد. او ايران 
را يك كشور ثروتمند دانست و بيان كرد: آسمان 
كشور ما از مركزي ترين آسمان هاست به طوري كه 
هواپيماها ناگزيرند از آسمان كشور ما عبور كنند 
بنابراين براي استفاده از اين ثروت ها بايد كار جدي 
انجام دهيم. اين مقام اطالعاتي و امنيتي، با تاكيد 
بر اينكه اي��ران داراي امنيت و ثبات الزم اس��ت، 
عنوان كرد: ايران جزو معدود كشورهايس��ت كه 
در نقطه به نقطه آن معدن وج��ود دارد و در ايران، 
اس��تان كرمان از لحاظ وضعيت معادن، نقطه اي 
ممتاز و استراتژيك اس��ت. علوي همت و تعريف 
پروژه براي اس��تخراج معادن را يك��ي از الزامات 
فعال كردن معدن ها برش��مرد و بي��ان كرد: براي 
استخراج معدن ثروت نياز اس��ت، داشتن ثروت 
نبايد مورد نفرت باش��د و ثروت از راه مشروع كار 
پس��نديده اي اس��ت همچنين براي فعال كردن 
معادن اس��تقامت نياز اس��ت. وي همت، كسب 
ثروت از راه حالل و استقامت را از عوامل موفقيت 
هر جامعه اي دانست و اظهار كرد: وظايف حكومت 
نيز در برابر سرمايه گذار بايد ايجاد امنيت، حمايت 
و صيانت است. وزير اطالعات با بيان اين مطلب كه 
توليدكنندگان رزمن��دگان ما در جنگ اقتصادي 
هس��تند، عنوان كرد: س��ردارهاي م��ا در جنگ 
اقتص��ادي، توليدكنندگان هس��تند. وقتي مقام 
معظم رهبري آنها را رزمنده دانس��تند لذا من به 
عنوان دس��تگاه امنيتي نبايد به دنبال مچ گيري 
از آنها باش��م و وظيفه ما ايجاد امنيت و صيانت از 

فعاالن اقتصادي است. 
علوي با تاكيد برآنكه اگر مش��كلي در كار فعاالن 
اقتصادي وج��ود دارد، فورا نبايد آن را به دس��تگاه 
قضايي ارجاع دهيم عنوان كرد: ما به عنوان دستگاه 
امنيتي، از فعال اقتصادي صيانت خواهيم كرد. اگر 
مشكلي ايجاد شود به سرمايه گذار هشدار خواهيم 
داد و همكاران ما با اين نقش خود تاكنون توانسته اند 
بسياري از س��رمايه گذاران و فعاالن اقتصادي را از 
زمين بلند كرده و حتي بسياري از سرمايه گذاران 
كه در مرحله انحراف بودن نيز با راهنمايي همكاران 

امنيتي ما از انحراف آنها جلوگيري شد.

وزير اطالعات: به دنبال صيانت از 
سرمايه گذار هستيم نه مچ گيري

منطقه

نشست فوق العاده وزيران خارجه سازمان همكاري 
اس��المي ديروز )دوش��نبه( در جده عربس��تان با 
محوريت بررس��ي معامله ق��رن برگزار ش��د. اين 
س��ازمان در بيانيه خود با طرح صلح دونالد ترامپ 
مخالفت كرد. به گزارش ايسنا، اين نشست در سطح 
وزيران خارجه براي بررس��ي موضعي منسجم در 
قبال طرح معامله قرن كه سه شنبه گذشته دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امري��كا در كنار بنيامين 
نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي از آن 
پرده برداري كرد، برگزار ش��د. س��ازمان همكاري 
اس��المي در بيانيه اي بعد از نشس��ت مذكور خود 
مخالفت خ��ود را با طرح معامله ق��رن اعالم كرد و 
گفت، از تمام كش��ورها مي خواهد ب��ا طرح امريكا 
تعامل نكنند و به هيچ وجه با دولت امريكا در اجراي 
آن همكاري نداش��ته باش��ند. رياض مالكي، وزير 
خارجه فلسطين در سخنراني خود در افتتاحيه اين 
نشست اظهار كرد، طرح امريكا تدابير الحاق اراضي 
فلسطيني به اسراييل و لغو قدس به عنوان پايتخت 
فلسطين را مشروعيت مي بخشد و مانع از تماميت 
ارضي فلسطين به بهانه امنيت مي شود. مالكي اضافه 
كرد: اين طرح به اش��غالگري اصال اشاره نمي كند 
بلك��ه آن را به نوع��ي ترويج مي كن��د، اين معامله 
قدس را پايتخت يكپارچه اس��راييل قرار مي دهد 
و مسجد االقصي را به لحاظ ديني و مكاني تقسيم 
مي كند. رياض مالكي تاكيد كرد: ما از هر كسي كه 
از تالش ها در برابر تحميل راه حل هاي غيرعادالنه 
بر فلسطيني ها حمايت مي كند، تقدير مي كنيم. 
مالكي افزود، تالش هاي بي سابقه اي در انكار حقوق 
ملت فلسطين صورت گرفته است. وي با تاكيد بر 
اينكه اجماعي عربي در رد معامله قرن وجود دارد، از 
كشورهاي اسالمي خواست طرح امريكا را رد كرده و 
با آن به هيچ نحو تعامل نكنند. پيش از نشست وزير 
خارجه تركيه و رياض مالكي ، همتاي فلس��طيني 
او در ش��هر جده با هم مالق��ات كردند. همچنين 
فيصل بن فرح��ان، وزير خارجه عربس��تان در اين 
نشست كشورهاي اسالمي را به همبستگي با ملت 
فلسطين و مساله عادالنه آنها فراخواند. بن فرحان 
در سخراني خود در اين نشست ادعا كرد: ما خواهان 
همبستگي با ملت فلسطين هس��تيم و عربستان 
از زمان دوره بنيانگذار آل س��عود در كن��ار برادران 
فلسطيني خود ايستاده است. وزير خارجه عربستان 
خاطرنشان كرد، رياض از راه حل عادالنه به طوريكه 
تضمين كننده حقوق ملت فلسطين و تشكيل كشور 
مستقل فلسطين به پايتختي قدس شرقي باشد، 
حمايت مي كند. دبيركل سازمان همكاري اسالمي 
نيز بر حمايت از هر تالش بين المللي تا تحقق صلح 
فراگير، تشكيل كشور فلسطين در مرزهاي ۶۷ به 
پايتختي قدس شرقي و پايبندي به قطعنامه هاي 

بين المللي و طرح صلح عربي تاكيد كرد.

مخالفت سازمان همكاري 
اسالمي با طرح »معامله قرن«

جهان

چين امريكا را  به اشاعه 
»كرونا هراسي« متهم كرد
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دانمارك ب��ه اتهام جاسوس��ي براي عربس��تان ۳ عضو 
گروهك تروريس��تي »االحوازي��ه« را بازداش��ت كرد. 
به گزارش رويت��رز، س��ازمان اطالعاتي دانم��ارك روز 
دوشنبه اعالم كرد كه ۳ عضو ارشد گروهك تروريستي 
»االحوازيه« را بازداشت كرده است. بر اساس اعالم اين 
خبرگزاري، ۳ فرد بازداشت ش��ده مذكور به جاسوسي 

براي دس��تگاه هاي اطالعاتي عربستان سعودي و نقش 
آفريني متهم هستند. اين افراد درصدد بودند تا در يك 
حمله تروريستي مشاركت كنند. گفتني است، گروهك 
تروريستي االحوازيه در ۳۱ ش��هريور ۱۳۹۷ در اقدامي 
تروريستي در مراسم رژه نيروهاي مسلح در اهواز تعداد 

زيادي را شهيد و زخمي كرد.

دانمارك ۳ عضو گروهك تروريستي »االحوازيه« را بازداشت كرد

خبر



روي موج خبر

دادگاهروحاهللزمهفتهآيندهبرگزارميشود
دادستان تهران از صدوركيفرخواست پرونده روح اهلل 
زم و برگزاري دادگاه او در هفته آينده خبر داد. علي 
القاصي در حاشيه جلسه شوراي عالي قوه قضاييه، در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره وضعيت 
پرونده روح اهلل زم، گفت: كيفرخواست پرونده صادر 

شده و دادگاه هفته آينده تشكيل مي شود.

انتخاب�اتمظه�ر»جمهوري�ت«و
»اسالميت«نظاماست؛تعادل|

نماين��ده مقام معظ��م رهبري و دبير ش��وراي 
عال��ي امنيت ملي تاكيد ك��رد: انتخابات مظهر 
»جمهوريت« و »اس��اميت« نظام است. علي 
شمخاني در توييتر خود نوشت: انتخابات مظهر 
»جمهوريت« و »اس��اميت« نظام است. رهبر 
معظم انقاب نيز بارها فرموده ان��د كه هر دو بر 
»مردم« و »راي مردم« تاكيد دارند. از مظاهر بسط 
و تعالي امنيت ملي، انتخابات است. پاسداشت و 

صيانت از انتخابات وظيفه ملي است.

جعف�رزادهايمنآب�اديب�هاظه�ارات
حاجيباباييپاسخداد؛تعادل|

رييس فراكسيون مستقلين واليي در واكنش به 
اظهارات حميدرضا حاجي بابايي گفت: ايش��ان 
بدانند كار آساني نيس��ت تا فراكسيون هزاران 
هزار نق��ش را كم نقش كردن، خوب بود به جاي 
نقد ديگران س��ر خ��ود دوا ك��ردي! »غامعلي 
جعفر زاده ايمن آبادي«، در توييتي نوشت: آقاي 
حاجي بابايي، رييس فراكسيون نمايندگان واليي 
مصاحب��ه كردند و فرمودند: نقش فراكس��يون 
مستقلين، بي نقش كردن فراكسيون هاي ديگر 
مجلس بود. اما ايشان بدانند كار آساني نيست تا 
فراكسيون هزاران هزار نقش!! را كم نقش كردن!! 
خوب بود به جاي نقد ديگران سر خود دوا كردي! 
حميدرضا حاجي بابايي درباره عملكرد فراكسيون 
مس��تقلين گفته اس��ت: الريجاني در اين دوره 
فراكس��يون مس��تقلين را راه انداخت كه نقش 
اين فراكسيون، بي نقش كردن فراكسيون هاي 
ديگر مجلس بود. براي مثال اگر بحث FATF در 
مجلس مطرح بود، اعضاي فراكسيون مستقلين 
به فراكس��يون اميد ملحق مي ش��دند و عمًا ما 
واليي ها به راحتي نمي توانستيم تصميم بگيريم يا 
آنكه زماني كه بحث انتخاب رييس مجلس مطرح 
بود، اعضاي فراكسيون مستقلين به فراكسيون ما 

ملحق مي شدند.

گرايشهايگروهيدرتاييدصالحيتها
مالكنبودهاست؛فارس|

عضو فقهاي شوراي نگهبان گفت: گرايش هاي 
گروهي و امث��ال ذلك در تاييد و رد صاحيت ها 
ماك شوراي نگهبان نبوده است. آيت اهلل مهدي 
شب زنده دار ديروز در درس خارج فقه خود اظهار 
داشت: مساله انتخابات مشكات فراواني دارد، 
يكي از مش��كات مهمش اين اس��ت كه قانون 
انتخابات يك قانون پرمشكلي است و ان شاءاهلل 
مجلس آت��ي بتواند با قوانين بهت��ري كه وضع 
مي كند اين مشكات را كمتر كند. وي ادامه داد: 
خيلي از اين عدم احرازها كه احراز نمي شود، بر 
اثر اين است كه احتياج به يك اطاعات و منابعي 
دارد كه در اين فرصت اندك ]به دست نمي آيد[ 
ولو اينكه خيلي هم زحمت كش��يده است، ولي 

احتياج به فرصت بيشتري دارد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي 
صبح ديروز )دوشنبه( در ديدار اعضاي شوراي عالي 
حوزه هاي علميه بر برنامه ريزي براي شناس��ايي و 
به كارگيري استعدادهاي برتر فكري از ميان طاب 
جوان تأكيد كردند. به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر 
مقام معظم رهبري، رهبر انقاب اسامي در اين ديدار، 
نقش شوراي عالي حوزه هاي علميه در سياست گذاري 
براي تربيت معلمان و مربيان ديني در جامعه را بسيار 
مهم و حياتي دانستند و با قدرداني از زحمات اعضاي 
اين شورا و مديريت حوزه، افزودند: حد و مرز وظايف 
ش��وراي عالي و مديريت حوزه يعن��ي تفاوت بين 
سياست گذاري و اجرا بايد هر چه مشخص تر باشد 
تا بازده كار چند برابر شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
هدف از انقاب اسامي و جان فشاني و فداكاري هاي 
امام بزرگوار در به ثمر رس��اندن اين نهضت را تحقق 
حاكميت و شريعت اسامي خواندند و گفتند: دشمن 
براي شناسايي نقاط موثر انقاب و ضربه زدن به مباني 
اساسي آن برنامه دارد و از جمله مقاصد آنها حوزه هاي 
علميه است. صيانت از شور انقابي و طاب جوان با 
توجه به آنچه امام راحل در اواخر حيات مباركشان 

بيان فرمودند )منشور روحانيت( يك ضرورت است.
ايشان با تأكيد بر شناسايي استعدادها و ظرفيت هاي 
پنهان فكري در طاب جوان، افزودند: در بخش هاي 
گوناگون كش��ور، بعضًا كارهاي ب��زرگ و ابتكارات 
شگفت انگيزي به دست جوانان انجام مي شود و در 
بخش حوزه و طلبگي نيز يقيناً چنين استعدادهايي 
وجود دارند كه بايد شناسايي و در حلقه هاي فكري 

به كار گرفته شوند و از آنها مسووليت خواسته شود.
رهبر انقاب اسامي همچنين با برشمردن نمونه هايي 
از حضور علماي بزرگ و تراز اول سابق در شهرهاي 
مختلف كشور، افزودند: مقوله هجرت طاب به شهرها 
براي رونق دادن به امور ديني و تربيتي آن مناطق كار 
بسيار خوب و الزمي است و بايد به گونه اي برنامه ريزي 
ش��ود كه ش��هرهاي مختلف از حضور عالمان دين 
خالي نشود. در اين ديدار، حجت االسام والمسلمين 
حسيني بوشهري دبير شوراي عالي حوزه هاي علميه 
و حجت االسام والمسلمين اعرافي مدير حوزه هاي 
علميه نيز گزارشي از فعاليت هاي چهارساله شوراي 

عالي و مديريت حوزه هاي علميه بيان كردند.

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار 
اعضاي شوراي عالي حوزه هاي علميه: 
صيانت از شور انقالبي و طالب 

جوان يك ضرورت است

ايران2

سخنگوي دولت در نشست رسانه اي با خبرنگاران تشريح كرد

يك پرواز اختصاصي براي ايرانيان مقيم چين 
گروهايران|

بعد از يك هفته غيبت و در شرايطي كه فضاي عمومي 
كشورمان طي روزهاي اخير با دامنه وسيعي از ماجراهاي 
تازه و موضوعات خبري روبه رو شده؛ سخنگوي دولت 
به ميان خبرنگاران آمد تا به پرسش هاي مطرح شده در 
خصوص مهم ترين موضوعات كشور پاسخ دهد؛ با توجه 
به تبعات ردصاحيت هاي گسترده نيروهاي ميانه رو 
و اصاح طلب از يك طرف و خطر شيوع بيماري كرونا 
از سوي ديگر طبيعي بود كه جهت گيري پرسش هاي 
مطرح ش��ده بر اس��اس اين موضوعات شكل بگيرد. 
نشست ديروز اما يك ميهمان ويژه هم داشت، محمد 
مهدي گوي��ا رييس مركز بيماري ه��اي واگير وزارت 
بهداشت، دوشادوش ربيعي راهي ساختمان كوثرنهاد 
رياس��ت جمهوري ش��ده بود تا اطاعات مستندي را 
در خصوص بيماري كرون��ا در اختيار خبرنگاران قرار 
دهد. گويا در پاسخ به پرسش هايي كه با موضوع شيوع 
ويروس كرونا مطرح مي شد، اعام كرد كه هرچند موارد 
مشكوكي از ابتا به اين ويروس در استان هاي مختلف 
ديده ش��ده اما تا به امروز حتي يك مورد ابتا به كرونا 
را نداشته ايم.  به گزارش خبرنگار تعادل، ربيعي درباره 
طرح اخبار مربوط به ويروس كرونا و نظام اطاع رساني 
در كشور گفت: اشكال در نظام اطاع رساني كشور يك 
نقص جدي اس��ت و متاس��فانه از اين موضوع آسيب 
خورديم، بايد تاش زيادي بكني��م تا اعتماد داخلي 
را افزايش دهيم؛ ما همه بايد به يكديگر اعتماد كنيم 
كه اين هم در س��ايه اين است كه در تجارب خود همه 
م��وارد را صادقانه با مردم بيان كني��م كه دولت تعهد 
اخاقي، ديني و ملي خود مي داند. سخنگوي دولت اما 
در پاسخ به ابهاماتي كه در خصوص ردصاحيت هاي 
گسترده مطرح مي شدند، گفت: »واقعيت آن است كه 
هر اندازه صداي مردم در داخل كش��ور بيشتر شنيده 
شود، صداي بيگانه و رسانه هاي وابسته به آنها كمتر يا 
اساسا شنيده نخواهد شد.« ربيعي در نشست خبري 
ديروز خاطرنشان كرد: يادمان باشد انقاب ما هم يك 
انتخاب بود و هم يك انق��اب انتخاباتي. انتخابات به 
عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اس��امي بستري 
براي تصميم گيري مردم در اداره كشور است. انتخابات 
در تمام دوره هاي خ��ود از اهميت ويژه برخوردار بوده 
اس��ت. اما ترديد نكنيم كه ش��رايط امروز بيش از هر 
زمان ديگري در تاريخ ايران حساسيت و ضرورت هاي 
خاص دارد. سخنگوي دولت گفت: دولت چه شخص 
رييس جمهوري و چه س��اير اعضا و من هم به عنوان 
سخنگو، مطالبي را كه در اين روزها مطرح كرديم، همه 
در همين جهت بوده است. ما بهترين مسير براي شنيده 
شدن صداي مردم را صندوق انتخابات مي دانيم. دولت 
معتقد به حضور گس��ترده مردم در پاي صندوق هاي 

راي اس��ت. از همگان دعوت مي كنيم حتي آنان كه از 
وضعيتي نارضايتي دارند با اعتقاد به تاش براي منافع 
ملي و اعتاي كش��ور به مشاركت و حضور معنادار در 

اين برهه درانتخابات بپردازند.

  پ�س از انتق�ال ايراني�ان س�اكن در چي�ن 
هيچ گونه پروازي نخواهيم داشت

وي درباره بازگش��ت ايرانياني كه هم اكنون در چين 
هستند نيز توضيح داد: همچنين در جلسه جمعه شب 
مجوز يك پرواز اختصاصي براي انتقال ايرانيان اتخاذ 
ش��د. البته با مشكاتي كه در اس��تان ذي ربط چيني 
وجود داش��ت، اين پرواز به تاخير افتاد و پس از انجام 
هماهنگي هاي الزم با دولت چين بنا است تا در پايان 
روز س��ه شنبه اين پرواز انجام ش��ده و ايرانياني كه در 
چين هستند، اعم از دانشجويان و سايرين از ووهان به 
تهران انتقال پيدا كنند. اين پرواز همراه با تيم پزشكي 
اعزام شده به چين انجام مي شود و مسافران آن بعد از 
بازگشت به كشور به صورت ايزوله در محل پيش بيني 
شده اي قرنطينه خواهند شد. ربيعي همچنين درباره 
تصاوير منتشر شده اي كه از پروازهاي ساير كشورها از 
طريق فرودگاه هاي ايران بود، توضيح داد: اين پرواز ها 

در حقيقت مربوط به پروازهاي ايران نبودند، اما آنها هم 
متوقف مي شوند. آنها پروازهاي ترانزيتي بودند كه ربطي 
به پروازهاي كشور نداشتند و از قبل برنامه ريزي شده 
بودند. اما ما پس از انجام پرواز ووهان به تهران و انتقال 
ايرانيان س��اكن در چين، ديگر هيچ گونه پروازي را تا 
تعيين شرايط جديد نخواهيم داشت. وي در ادامه تاكيد 
كرد: همان گونه كه عرض كردم از همگان خواستارم كه 
با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه با جديت 
در اين امر ورود كرده همكاري داشته باشند. اين وزارت 
سخنگويي را براي اين موضوع تعيين و همچنين سايت 
و شماره تلفني را هم براي اطاع رساني به هموطنان 
مشخص كرده اس��ت، بنابراين از مردم تقاضا داريم تا 
مراجعات و پاسخ سواالت خود را از طريق اين مجاري 

دريافت كنند.

  همه موارد را صادقانه با مردم بيان كنيم
ربيعي درباره شايعات و اخبار مربوط به ويروس كرونا 
و نظام اطاع رساني در كشور گفت: پس از حادثه تلخ 
هواپيماي اوكرايني نخواستم به اين موضوع برگردم و با 
توجه به اينكه شوراي عالي امنيت ملي مسووليت مجوز 
پرواز در آسمان ايران است، من پس از آن توضيح ندادم 

زيرا يك بار هم دوستان سپاه نيز صادقانه اين موضوع 
را توضيح دادند. و پس از آن هيچ مس��ووليتي متوجه 
ش��وراي عالي امنيت ملي نيس��ت، اين شورا مسوول 
هماهنگي سياس��ت هاي كلي اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي با سياس��ت هاي امنيتي كشور است و مجوز 
پرواز در آس��مان ايران از وظايف پدافند بوده اس��ت. 
سخنگوي دولت اش��كال در نظام اطاع رساني كشور 
را يك نقص جدي دانس��ت و گفت: متاس��فانه از اين 
موضوع آس��يب خورديم، بايد تاش زيادي بكنيم تا 
اعتماد داخلي را افزايش دهيم؛ ما همه بايد به يكديگر 
اعتماد كنيم كه اين هم در سايه اين است كه تجارب 
خ��ود همه م��وارد را صادقانه با مردم بي��ان كنيم كه 
دولت تعهد اخاقي، ديني و ملي خود مي داند. ربيعي 
به س��وء تفاهم هاي پيرامون هواپيم��اي اوكرايني و 
تصميم گيري ها از همان شب نخست اشاره كرد و گفت: 
به پروازهايي كه در آسمان است نمي توانستيم يك باره 
بگوييم كه هيچ پروازي به آسمان ايران نيايد؛ در هيچ 
جاي جهان تا تصميم گيري نهايي، يك زمان محدود )از 
يك تاريخ تا تاريخي ديگر( تعيين مي كنند؛ شايد اشتباه 
اين بوده كه در همان زمان بايد به وضوح گفته مي شد 

كه ما فكر كرديم در همان موقع در متن قرار دارد.

  در مورد ويروس كرونا و جان مردم كوتاهي 
نمي كنيم 

س��خنگوي دولت درباره ويروس كرون��ا گفت: دكتر 
نمكي وزير بهداش��ت س��خنگويي را براي اين مساله 
تعيين كردند تا همه موارد را به صورت شفاف به مردم 
بگويند. مساله ويروس كرونا به جان مردم مرتبط است 
و در اين مورد كوتاهي نخواهيم كرد. ربيعي با تاكيد بر 
اينكه »اعتماد مردم، سرمايه اجتماعي ما است« گفت: 
اعتمادهاي آسيب خورده در جامعه را بايد احيا كنيم، 
همه تاش ما هم همين است زيرا بدون اتكا و اعتماد به 
يكديگر نمي توانيم دوران سخت را با سختي و مشكات 
بيشتري سپري كنيم. دس��تيار ارتباطات اجتماعي 
رييس جمهور درخصوص س��فر جوزپ بورل مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران هم گفت: اين 
اولين سفر رسمي بورل به ايران تحت عنوان مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا است. اميدواريم اين سفر 
در بررسي مسائل ايران و اتحاديه اروپا و كاهش اختاف 
نظرها - كه در ماه هاي گذشته به دنبال پايبندي الزم 
كش��ورهاي اروپايي به برجام ص��ورت گرفته - بتواند 

مفيد واقع شود. 
 ربيعي با تاكيد بر اينك��ه از نظر ايران گفت وگو درباره 
پايبندي اروپايي ها به برجام و مقاوم��ت آنها در برابر 
زورگويي ه��اي امريكا اولويت دارد، اظهار داش��ت: ما 
نمي خواهي��م اروپايي ها را به س��مت اياالت متحده 
هل دهيم و از تاش هاي��ي كه در اين زمينه در برخي 
از كش��ورهاي اروپايي انجام مي ش��ود كه تبعيتي از 
سياست هاي امريكا نداشته باشند، حمايت مي كنيم. 

وي با اشاره به ديگر موضوعات مورد رايزني تصريح كرد: 
مسائل ديگري از جمله وضعيت منطقه، ناامني هايي 
كه امريكايي ها در دامن زدن به آنها كوتاهي نمي كند، 
حتما در اين گفت وگوها مورد توجه جدي قرار خواهند 
گرفت.  سخنگوي دولت ادامه داد: ما اطمينان داريم در 
صورتي كه طرف اروپايي، حسن نيت و جديت كافي را 
در حل اختافات نشان دهد، هيچ مانعي براي گسترش 
مناسبات ميان جمهوري اسامي ايران و اتحاديه اروپا 
وجود نخواهد داش��ت. نتايج اين س��فر را در جلسات 
آينده و مباحث وزارت خارجه مي توان مورد بحث قرار 
داد.  موضوعات حاشيه اي اخير بين دولت و صداوسيما 
ديگر پرسش��ي بود كه از سوي خبرنگاران مطرح شد 
و ربيعي در پاس��خ به سوال خبرنگاري مبني بر برخي 
ادعاها مبني بر قطع برنامه هاي انتقادي صداوس��يما 
خاطرنشان كرد: من نشنيدم از دولت كسي از در اين 
زمينه نامه اي زده باشد يا فش��اري آورده باشد. قطعا 
ما در اين زمينه دخالتي نداش��تيم. ما براي كاركنان 
صداوسيما احترام قائل هستيم كه اطاع رساني را در 

دستور كار خود قرار داده اند. 

وزير امور خارجه ايران:

كساني كه مذاكرات را مي كوبند، مردم را مي كوبند
»كساني كه مذاكرات را مي كوبند، مردم را مي كوبند.«اين 
عباراتي است كه وزير امور خارجه كشورمان با استفاده از آنها 
تاش مي كند تا اهميت گفت وگو و مذاكره براي استيفاي 
منافع ملي ترسيم كند. راهبردي كه دولت تدبير و اميد از 
ابتداي تش��كيل تاش كرد تا از طريق گسترش گفتمان 
تنش زدايي ابع��اد و زواياي گوناگون آن را تش��ريح كند. 
رييس دستگاه ديپلماسي در ادامه خاطرنشان مي كند: »ما 
از طرف مردم و به نمايندگي و پشتوانه آنها رفتيم مذاكره 
كرديم. اين مردم هس��تند كه مي توانند ثابت كنند فشار 
حداكثري اذيت مي كند ما را ام��ا آنچه بايد بپذيريم اين 
است كه فشارها مردم را به زانو درنمي آورد و اين عامل مهم 
است براي من كه مي خواهم بروم مذاكره كنم اما وظيفه 
من اين است كه اين قدرت را در ميدان جهاني به يك چيز 
ماندگار تبديل كنم كه مي تواند يك توافق يا امتياز باشد.« 
وزير امور خارجه در تشريح اين راهبرد است كه مي گويد: 
استفاده توامان از قدرت نظامي و ديپلماسي فرمولي بود كه 
من و شهيد سليماني به كار مي برديم محمد جواد ظريف 
طي سخناني در دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش )دافوس( 
گفت: تنها مولفه قدرت روزگاري توپ و تانك و ابزار نظامي 
بود اما امروز عاوه بر اينها اقتصاد، نوآوري به عوامل واقعي 
قدرت تبديل شده اند. مزيت نسبي كشورهايي مثل ايران 
در ساير عوامل قدرت يعني عوامل معنايي قدرت است كه بر 
اساس انگاره ها و باورها نهادينه شده است. قدرتي كه شهيد 

سليماني را از سپهبد سليماني قدرتمندتر كرد.

  مردم ولي نعمت ما هستند
وزير امور خارجه كشورمان گفت: مردم ولي نعمت 
م��ا هس��تند اما چ��را؟! چون ش��ما و م��ا از همين 
مردم هس��تيم. ارتش امريكا، روسيه و چين ارتش 
امريكايي و چيني و روس��ي نيستند؛ هر چند چين 
و روسيه دوستان ما هس��تند اما بدانيد شما ارتش 
جمهوري اس��امي ايران هس��تيد و از مردم ايران 
نش��ات گرفته ايد.  اينكه ما ابزار نظامي را خودمان 
مي سازيم را در اين مس��اله مي بينيم كه پدافندي 
كه پهپ��اد امريكايي را هدف گرفت توس��ط همين 
مردم ساخته شده است. كش��وري كه 67 ميليارد 
دالر در يك س��ال هزينه نظامي ك��رده بايد تحمل 
كند كه فرد بي سر و پايي مثل ترامپ به او بگويد كه 
اگر من از شما دفاع نكنم شما ظرف دو هفته فارسي 
صحبت مي كنيد اما كسي مي تواند اين حرف را به ما 
بزند؟ ظريف اظهار كرد: اگر قدرت معنايي به لحاظ 
تئوريك ش��ناخته شده نبود كه ش��ده است، ما به 
عنوان دارندگان اين قدرت بايد آن را نظريه پردازي 
مي كرديم. حاال كه ديگران اذع��ان به اين واقعيت 
دارند ما بايد اين داشته خود را بپذيريم اين داشته 
در كنار توانمندي نظامي است. ديپلماسي هر زمان 
بايد از اين توان بهره بگيرد و هر زمان الزم بود بايد 
به آن خدمت كند. اين فرمولي بود كه من و سپهبد 

سليماني توامان مورد استفاده قرار مي داديم.

  در اي�ام انتخاب�ات بپذيري�م ك�ه هم�ه م�ا 
مسووليت داريم

وي خاطرنشان كرد: در ايام انتخابات بپذيريم كه همه ما 
مسووليت داريم چون انقاب هست و هدفمان بايد تقويت 
انقاب باشد و خدمت به مردم باشد نه ايجاد دو قطبي كه ابزار 
قدرت مان را در برابر هم قرار دهيم و دشمن از آن بيشترين 
استفاده را كند. بدانيم هيچ انتخاباتي و هيچ مقامي ارزش 
آن را ندارد كه ابزار قدرتمان را به خاطر آن از دست بدهيم. 
وي درباره ابتكار صلح هرمز گفت: ايران از سال 64 كه اوج 
جنگ نفتكش ها بود اولين نامه را به دبيركل سازمان ملل 
نوشت كه بايد يك نظام امنيت منطقه اي داشته باشيم و 
پيش نويس آن نامه را بنده نوش��تم و بارها پيشنهادهايي 
از اين دست مطرح كرديم كه آخرين آن ابتكار صلح هرمز 
را رييس جمهور مطرح كردند كه جامع ترين طرحي بوده 
كه براي امنيت منطقه ارايه كرديم. سه كشور منطقه از آن 
استقبال كردند و دوستان ديگري هم حمايت ضمني كردند. 
امير كويت نامه اي دادند اما سه كشور هستند كه به نظر من 
دنبال آرامش نيستند و فكر مي كنند اگر نشان دهند منطقه 
در حال ناامني است امريكا را در منطقه نگه مي دارند. يك 
تصوري در منطقه ماست كه فكر مي كند امنيت را مي شود 
خريد و مانع اصلي طرح هرمز همين تصور است.  وي گفت: 
رهبري در صحبت هايشان گفتند ما با منطقه مشكل نداريم 
از اين رو اين آغوش گشوده نظام جمهوري اسامي را منطقه 

بايد بپذيرد و اين به نفع خودشان و منطقه است.

  مذاكره به معناي تسليم و پذيرش خواسته 
طرف مقابل نيست

ظري��ف تصريح كرد: مذاكره به معناي تس��ليم و پذيرش 
خواسته طرف مقابل نيست. امريكا كشور بدعهدي بود اگر 
بدعهد نبود كه در دو صفحه يا حتي دو خط توافق مي كرديم؛ 
ما هسته اي انجام نمي دهيم تو هم تحريم ها را بردار. اينكه 
150 صفحه با هم توافق كرديم به خاطر آن بود كه به هم 
اعتماد نداش��تيم. اصا روابط بين الملل بر اساس اعتماد 
نيست هر كس روابط بين الملل را بر اساس اعتماد بنا كند با 
هر كشوري سرش كاه مي رود. وي ادامه داد: امريكا معتقد 
است دنيا بر اساس قلدري و زور بنا نهاده شده است. آمدن 
ترامپ و زير پا گذاشتن تمام مقرارت بين المللي از قدرت 
نيست از ضعف اس��ت. يك قلدري آمده و زور مي گويد اما 

وقتي قلدر نتوانست از هيكلش استفاده كند و شروع كرد به 
مشت زدن به اين و آن، يعني از قلدري اش دارد كم مي كند. 
االن امريكا دالرش را در معرض تهديد بين المللي قرار داده 
است. چند كشور هستند كه االن اعتماد دارند براي آينده 
درازمدت مي توانند از دالر استفاده كنند؟ متحدان امريكا هم 
ديگر اين فكر را نمي كنند چون امريكا دالر را به ساح تبديل 
كرده است. دالر عاملي بود كه با آن مي توانست تورم خود را 
به دنيا منتقل كند، اينكه دالر را از طا جدا كردند براي اين 
بود كه دنيا هزينه تورم امريكا را بپردازد اين يك دستاورد 
راهبردي بر اي امريكا بود اما مردم ديگر به دالر اعتماد ندارند. 
االن تجارت روسيه و چين با دالر نيست يا روسيه و تركيه. 
حتي امارات و هند تصميم گرفتند با ارز ملي تجارت كنند. 

اماراتي كه ارزش وابسته به دالر است.

  Tue. Feb 4.   سه شنبه  15  بهمن 1398   9 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1590  2020 

چهره ها

تعداد بسيار كمي از اغتشاشگران در  بازداشت  هستند
رييس س��ازمان زندان ها در پاس��خ به س��والي در مورد »آمار 
بازداشتي هاي اغتشاشات اخير« گفت: به سرعت به پرونده آنها 
رسيدگي شده است. اكنون تعداد بسيار كمي از اين اغتشاشگران 
در بازداشت هستند و آمار تعداد آنها هماني است كه آخرين بار از 
سوي سخنگوي قوه قضاييه اعام شده و آمار جديدي اكنون در 
دست نيست. اصغر جهانگير در حاشيه جلسه شوراي عالي قوه 
قضاييه در جمع خبرنگاران در مورد بررسي وضعيت پرونده تمام 
زندانيان و تسريع در امور آنها گفت: اين طرح در حال اجرا است، به طوري كه از اوايل هفته 
در استان خراسان رضوي آغاز شده و تمام زندانيان چهره به چهره وضعيت شان بررسي 
خواهد شد. زندانياني كه شرايط تخفيف را داشته باشند، به آنها اباغ خواهد شد و مي توانند 
در قالب اين طرح از زندان آزاد شوند. جهانگير گفت: تا اين لحظه 4 هزار نفر توانستند از اين 
طرح استفاده كرده و آزاد شوند. جهانگير در پاسخ به سوال ايسنا در مورد انتقال زندانيان 
از ندامتگاه اوين به تهران بزرگ و گايه بسياري از آنها گفت: انتقال زندانيان براي متهمان 
در نظر گرفته شده است تا امكان تردد به شعب برايشان راحت تر شود و در بحث ارتباط 
خانواده هاي آنها و وكايشان اين طرح مطرح شده تا سريع تر و راحت تر خدمات بگيرند؛ 
لذا اين طرح در سطح استان تهران به دليل پراكندگي در اين استان در نظر گرفته شده تا 
متهمان در ندامتگاه اوين حضور يابند و محكومان به ندامتگاه تهران بزرگ منتقل شوند. 

 پوشش هوايي ۷۸ درصدي خاك ايران براي اورانيوم
معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي مي گويد: سازمان 
انرژي اتمي، 7۸ درصد از سرزمين ايران را پوشش هوايي داده است 
تا همزمان با اكتشاف اورانيوم، معادن ديگر مانند آهن، مس و عناصر 
نادر خاكي را نيز كشف كند. به گزارش ايسنا، علي اكبر صالحي، با بيان 
اينكه دانش و تجهيزات ايران در زمينه هسته اي در سال هاي نخست 
انقاب بسيار اندك بود، عنوان كرد: ما شيوه غني سازي اورانيوم را 
نمي دانستيم و اطاعات و دانشي در خصوص آب سنگين نداشتيم. 
وي در يك برنامه راديويي توسعه و موفقيت در حوزه دانش هسته اي را مديون مقام معظم رهبري 
دانست و اظهار كرد: ايشان امكانات خاصي را براي سازمان انرژي اتمي فراهم كردند يعني اجازه 
دادند سازمان بتواند با دريافت تسهيات كار خود را پيش ببرد . در صورت نبود امكانات؛ پيشبرد 
اهداف با سرعت فعلي ممكن نبود. رييس س��ازمان انرژي اتمي تاكيد كرد: در زمينه فناوري 
هسته اي بسيار جلو هستيم و به مرحله اكتشاف هوايي رسيده ايم. همچنين مرحله استخراج نيز 
توسط نيروهاي داخلي انجام مي شود و تمام بخش هاي كار، بومي شده است. صالحي با يادآوري 
اين موضوع كه در اكتشاف و استخراج هيچ گونه كمبودي در داخل وجود ندارد، بيان كرد: به 
استثناي هلي كوپتري كه براي اكتشاف بايد از خارج كشور وارد شود تمام امكانات، خلبان ها 
و تفسيركننده نقشه هاي برداشت ش��ده، ايراني هستند. وي در خصوص اكتشافات از طريق 
هلي كوپتر گفت: سازمان انرژي اتمي، 7۸ درصد از سرزمين ايران را پوشش هوايي داده است . 

مجرمان اقتصادي براي محاكمه آماده شوند
رييس قوه قضاييه مي گويد: كانديداها و طرفداران آنها از زدن اتهام 
به افراد پرهيز كنند؛ حجت االسام رييسي همچنين اعام كرد كه 
مجرمان اقتصادي آماده باشند تا روند محاكمات قانوني آنها آغاز 
شود.  به گزارش قوه قضاييه، رييسي ديروز در جلسه شوراي عالي 
قوه قضاييه با اشاره به انتخابات پيش رو گفت: شرايط انتخابات 
خاص است و كانديداها و طرفداران آنها از زدن اتهام به افراد ديگر 
پرهيز كنند. اگر موضوعي باشد مرجع رسيدگي به آن قوه قضاييه 
است و دستگاه قضايي، حزب و جناح و ارتباطات سياسي نمي شناسد. رييس قوه قضاييه 
ادامه داد: اگر افراد گزارشاتي در رابطه با فساد دارند بايد به مسووالن بدهند، فضاي اتهام افكني 
نادرست است. روابط ناسالم اقتصادي ناپسند است و اگر منتهي به جرم شد بايد رسيدگي 
شود. مجرمان اقتصادي خود را براي محاكمه آماده كنند. در اين رابطه حركت ما مستمر 
است و مقطعي نيست و تشكيل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي در همين راستا است. 
رييسي با اشاره به آغاز به كار مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين سال ها مبارزه 
با مفاسد در دادگستري تهران بوده و االن هم جريان دارد. اما در اين كار بايد چند نكته را در 
نظر گرفت،  اول اينكه تمركز در بخش ها و فرايند دادرسي در دادسرا و دادگاه هاي تجديدنظر 
و دادگاه هاي خاص كه با اذن خاص رسيدگي مي كنند، اين مجتمع باعث مي شود فرايندها 

تسهيل يابد و ضرورت داشت كه ضمن دادرسي و كيفري، كار تخصصي نيز انجام شود . 



پاورقي اقتصادي 3 كالن

يك كارشناس اقتصادي ادغام يارانه معيشتي و نقدي را گامي در جهت ساماندهي نظام يارانه ها مي داند 

به جاي ادغام يارانه معيشتي در نقدي، يارانه نقدي در معيشتي ادغام شود
يك كارشناس اقتصادي مي گويد گرچه مصوبه 
ادغام يارانه نقدي و كمك معيش�تي از س�وي 
كميس�يون تلفيق بودجه ذاتا با تبص�ره 14 در 
تعارض اس�ت اما اين اقدام با سياس�ت گذاري 
رفاهي بدي كه در كش�ور وجود دارد و با سركار 
آمدن هر دولت يك يارانه جديد ايجاد مي شود، 
مي تواند به ساماندهي نظام يارانه در كشور كمك 
كند. وي مبل�غ 72 هزار توماني را كه دولت قرار 
است به عنوان يارانه نقدي و معيشتي به مردم 
پرداخت كند، راه نجاتي براي خروج افراد از خط 
فقر نمي داند و به گفته اين كارشناس اقتصادي هر 
فرد حداقل به طور متوسط براي تامين نيازهاي 
غذايي خود به ماهيانه 400 هزار تومان نيازمند 
است بنابراين مبلغ مصوب شده در كميسيون 
تلفيق قابل توجه نيس�ت. به گزارش »تعادل« 
اخيرا كميس�يون تلفيق بودج�ه 99 در جريان 
بررسي تبصره 14 بودجه كه مرتبط با هدفمندي 
يارانه ها است تصميم به ادغام يارانه نقدي و يارانه 
معيشتي گرفت و مصوب كرد كه هر ماه به ازاي 
هر فرد مبلغ 72 هزار تومان واريز شود. برخي از 
كارشناسان اقتصادي و مسووالن نسبت به اين 
مصوبه معترض هس�تند و مي گويند اين اقدام 
عالوه براينكه خالف قانون هدفمندي يارانه ها 
اس�ت، به زيان خانوارهاي نيازمند خواهد بود. 
محمدرض�ا عبداللهي كارش�ناس اقتصادي به 
اين موضوع پرداخته اس�ت كه آيا ادغام اين دو 
يارانه اقدام درستي است و تا چه ميزان با هدف 
فقر زدايي همسو اس�ت؟ كه در ادامه به صورت 

مشروح مي خوانيد: 

  اخيرا كميسيون تلفيق بودجه 99 مصوب كرد 
كه يارانه نقدي و معيشتي را ادغام كند و هر ماه 
72 هزار تومان به حس�اب خانوارها واريز كند. 

نظر شما چيست؟
عده اي نسبت به اينكه سبد معيشتي دريافت نكردند 
معترض هستند و اين شبهه براي نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي ايجاد شد كه دولت مدعي است به هفت 
دهك درآمدي سبد معيشتي پرداخت كرده، در صورتي 
كه به تعداد كمتري يارانه معيشتي پرداخت شده. به 
اين خاطر اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 99 مصوب 
كردند به كس��اني كه يارانه نقدي پرداخت مي ش��ود 
س��بد معيش��تي هم تعلق بگيرد. از نظر من دغدغه 
كميسيون تلفيق دغدغه درستي است اما در رابطه با 
آن مالحظاتي وجود دارد اول اينكه دولت در تبصره 14 

موظف شده كه 3 دهك درآمدي باال را از پرداخت يارانه 
حذف كند، بنابراين مصوبه كميسيون تلفيق عمال در 
تعارض با بندي است كه در تبصره 14 بودجه قيد شده 
است، سخنگوي كميسيون تلفيق گفته به جاي 45 
هزار تومان يارانه نق��دي و حدود 50 هزارتومان يارانه 
معيش��تي كه جمعا 95 هزار تومان مي شود، 72 هزار 
تومان پرداخت شود، به اين معنا كه قرار است به تعداد 
افراد بيشتري سبد معيشتي پرداخت شود و 60 ميليون 
نفري كه دولت مدعي اس��ت يارانه معيشتي دريافت 
مي كنند به حدود 80 ميليون نفر افزايش پيدا خواهد 
كرد. بنابراين دغدغه كميسيون تلفيق اشتباه نيست اما 

اين مصوبه ذاتا با خود در تعارض است.
  تصميم درست چيست؟

به نظر من دولت بايد تنها به كساني كه سبد معيشتي 
دريافت مي كنند، يارانه نق��دي پرداخت كند و براي 
افرادي كه نه سبد معيشتي دريافت مي كنند و نه يارانه 
نقدي به آنها پرداخت مي شود اين قابليت وجود داشته 
باشد كه بتوانند اعتراض كنند و اين اعتراض به صورت 
شفاف مورد بررسي قرار بگيرد و يارانه به افراد مستحق 

تعلق بگيرد البته با اين قيد كه اگر 7 دهك به 8 دهك 
رسيد نسبت به آن حساسيتي وجود نداشته باشد. با 
اين روش هم تجمي��ع يارانه هايي كه دولت به صورت 
نق��دي پرداخت مي كند اتفاق مي افتد و هم ديگر اين 
بدعت كه هر دولتي بيايد و بخواهد يك نوع يارانه نقدي 
جديد پرداخت كند ش��كل نمي گيرد. از سويي هدف 
عدم پرداخت يارانه به ثروتمندان و دريافت از س��وي 
مستضعفان حفظ خواهد شد كمااينكه ما هر سال اين 
را در قانون بودجه مي بينيم كه دولت 3 دهك را حذف 
مي كند و هيچ اتفاقي هم نمي افتد، در نهايت تجميع 
يارانه ها مي تواند گام خوبي در راس��تاي س��اماندهي 
نظام يارانه ها باش��د. مگر اينكه دولت و مجلس به اين 
جمع بندي برس��ند كه بند حذف 3 دهك تبصره 14 
موضوعيت ندارد و كش��ور مي خواهد به همه افراد به 
صورت مساوي يارانه پرداخت كند. اما راه درست تر اين 
است كه دولت به صورت كامال هوشمندانه و نظام مند با 
همكاري دستگاه هاي متولي الگوي حمايتي درستي 
را در جامع��ه تعري��ف كند و در چارچ��وب اين الگو از 
افراد حمايت كند. اما متاس��فانه اين اصل در ساختار 

سياس��ت هاي حمايتي مغفول مانده است. با توجه به 
اينكه برنامه ششم توس��عه وزارت رفاه را مكلف كرده 
كه سند كاهش فقر را تهيه كند اين سند مي تواند قدم 
خوبي در راستاي تعيين تكليف رويكردهاي حمايتي 
كشور باشد. يعني اين سند مشخص مي كند كه از چه 
كسي بايد نقدي حمايت كرد يا چه كسي بايد به صورت 
كااليي حمايت ش��ود. مطمئنا نحوه حمايت يكسان 
آن هم به صورت 72 هزار توم��ان نمي تواند با اهداف 

فقرزدايي كه كشور دنبال مي كند همسو شود.
  ادغ�ام يارانه ها با اين ش�رايط اقتصادي تا چه 

ميزان معيشت اقشار ضعيف را متاثر مي كند؟
اگر منظور از پرداخت 72 هزار تومان در ماه اين است 
ك��ه افراد از زير خط فقر بي��رون بيايند يا حداقل هاي 
معيشتي را بتوانند براي خود تامين كنند مطمئنا تصور 
اشتباهي است، طبق برآوردهاي صورت گرفته هر فرد 
حداقل به طور متوسط براي تامين نيازهاي غذايي خود 
به ماهيانه 400 هزار تومان نيازمند اس��ت به اين معنا 
كه يك خانوار 4 نفره بايد 1 ميليون و 600 هزار تومان 
پول داشته باشد تا بتواند حداقل هاي معيشتي خود را 

تامين كند، اين مبلغ به غير از هزينه هاي مسكن و غيره 
است. در حقيقت 200 هزار تومان براي يك خانوار 4 
نفره عدد قابل توجهي نيست كه بتواند نيازهاي يك 

خانواده را پوشش دهد. 
  عده اي مي گويند وزارت رفاه در هيچ شرايطي 
نمي پذيرد كه ش�اخص هاي نادرس�تي را براي 
شناسايي افراد به كار مي برد و كميسيون تلفيق 
عمدا تصمي�م گرفت تا به ني�از معترضان عدم 
دريافت يارانه معيشتي پاس�خ دهد، نظر شما 

چيست؟
من دغدغه مجلس شوراي اسالمي را اشتباه نمي دانم 
و وزارت رفاه بايد گزارش��ي شفاف هم به مجلس و هم 
به مردم ارايه كند و مش��خص شود كه يارانه معيشتي 
در حقيقت به چند درصد از جامعه پرداخت مي شود 
البته گزارش هايي ارايه شده اما اگر دقيق باشد حجم 
اعتراضات تا اين اندازه گسترده نيست. از طرفي هم نحوه 
پرداخت يارانه معيشتي در استان هاي مختلف كشور به 
صورت متفاوت صورت مي گيرد براي مثال در تهران 
50 درصد از افراد يارانه معيشتي دريافت مي كنند در 
صورتي كه در استان سيستان و بلوچستان باالي 80 
درصد مش��مول دريافت كمك معيش��تي مي شوند، 
به هر ح��ال مي دانيم كه صداي آن بخش از جامعه اي 
كه يارانه معيشتي دريافت نمي كنند علي رغم تعداد 
كمتر آنها بلندتر است. بنابراين دور از ذهن نيست كه 3 
دهكي كه يارانه دريافت نمي كنند اعتراضات بيشتري 
داشته باشند و صداي آنها به گوش مسووالن نرسد. من 
معتقدم ابهامات در صورتي رفع مي شود كه گزارشات 

براي نمايندگان مجلس و اصحاب رسانه شفاف باشد.
  در نهاي�ت ب�ه عن�وان يك كارش�ناس مركز 
پژوهش�ي با ادغ�ام ياران�ه معيش�تي و نقدي 

موافقيد؟
با ادغ��ام اين دو ياران��ه موافقم اما پيش��نهاد من اين 
اس��ت به جاي اينكه بگوييم س��بد معيشتي به كليه 
دريافت كنندگان يارانه نقدي پرداخت بشود، بگوييم 
يارانه نقدي به كساني تعلق بگيرد كه سبد معيشتي 
دريافت مي كنند و دولت هم يارانه كساني را كه سبد 
معيشتي نمي گيرند حذف كند. اما در اين بين دولت 
بايد يك مكانيزم شفاف و پويا براي حذف و اضافه شدن 
افراد در اختيار عموم قرار دهد. اما به صورت كلي با ادغام 
يارانه ها موافقم براي اينكه سياست گذاري رفاهي در 
كشور ما رويه بدي را در پيش گرفته و هر دولتي كه سر 
كار مي آيد قصد دارد طبق سليقه خود يارانه جديد ايجاد 
كند. به پيشنهاد من اين يارانه ها بايد تجميع شود اما به 
صورت هدفمند و گزينشي در اختيار مردم قرار بگيرد.

در نشست اخير شوراي عالي كار

تعيين دستمزد منطقه اي منتفي شد
شوراي عالي كار در نشست اخير خود با تعيين دستمزد 
به صورت منطقه اي مخالفت كرد؛ همچنين فعاليت 
تش��كل هاي كارگري در مناطق آزاد را به رس��ميت 

شناخت.
علي خدايي عضو كارگري شوراي عالي كار در گفت وگو 
با مهر، با اشاره به نشست اخير شوراي عالي كار اظهار 
كرد: نشست اخير شورا با سه دستور كار اصالح آيين نامه 
انجمن هاي صنفي، گزارش كميته دستمزد سال آينده 
و همچنين بررسي وضعيت اشتغال كارگران در مناطق 

آزاد تجاري و ويژه اقتصادي تشكيل شد.
وي افزود: يكي از موضوعات مهم مطرح شده در شوراي 
عالي كار ارايه گزارش كميته دستمزد بود و با تصويب 
و نظر مشترك نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت 
عضو شورا موضوع تعيين دستمزد منطقه اي منتفي 

شد. اين نماينده كارگري در شوراي عالي كار همچنين 
با اشاره به دستور كار ديگر اين شورا مبني بر رسيدگي 
به وضعيت كارگران شاغل در مناطق آزاد تجاري و ويژه 
اقتصادي گفت: كارگران شاغل در اين مناطق به دليل 
تبعيت از مقررات خاص اشتغال حاكم بر اين مناطق، با 
مشكالت زيادي مواجه هستند. بنابراين طبق مصوبه 
شوراي عالي كار به اس��تناد رأي 366 هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري مقرر ش��د در مواردي كه مقررات 
خاص اش��تغال در اين مناطق با ضعف مواجه است و 
مس��كوت مانده، از قانون باالدس��تي يعني قانون كار 

تبعيت شود.
خدايي با تاكيد بر اينكه با تصميم اعضاي شوراي عالي 
كار ورود اين ش��ورا به مس��ائل مربوط به روابط كار و 
اشتغال كارگران مناطق آزاد به رسميت شناخته شد، 

افزود: در همين راستا، در گام اول كميته سه جانبه اي 
براي بررس��ي وضعيت فعلي كارگران ش��اغل در اين 
مناطق تشكيل شد تا مشكالت كارگران اين مناطق 

احصاء شود.
اين عضو كارگري ش��وراي عالي كار با تاكيد بر اينكه 
يكي از مهم ترين درخواس��ت هاي گروه هاي كارگري 
كه مدت ه��ا پيگير بوديم ورود ش��ورا به مش��كالت 
كارگران شاغل در مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي 
بود، افزود: متأسفانه در بسياري از موارد حتي مقررات 
خاص اش��تغالي كه براي اين مناطق نگاش��ته شده، 

رعايت نمي شود.
خدايي تاكيد كرد: در ح��ال حاضر اتفاقي كه رخ داده 
اين است كه شوراي عالي كار به مشكالت كارگران اين 
مناطق ورود كرده اس��ت. حتي به رغم تاكيد مقررات 

خاص اش��تغال مناطق آزاد به اجراي مقاوله نامه هاي 
بين المللي سازمان جهاني كار اما بسياري از اين موارد از 
جمله تساوي مزدي، تشكيل تشكل هاي رسمي، ايمني 

و بهداشت و بازرسي كار اجرا نمي شود.
وي با اشاره به اينكه در تمام موارد مذكور در مناطق آزاد 
در حق كارگران اجحاف مي شود، گفت: بعد از سال ها 
از تصويب قانون كار تقريبًا مي توان گفت نمايندگان 
كارگ��ري، كارفرماي��ي و دولتي راجع به مش��كالت 
مناطق آزاد رفتار منفعالنه داش��ته اند كه اميدواريم با 
پيگيري هاي انجام شده در نشست روز گذشته شوراي 
عالي كار بتوانيم مشكالت كارگران در اين مناطق را به 

صورت خاص پيگيري كنيم.
اين فعال كارگري درباره وضعيت دس��تمزد كارگران 
مناطق آزاد گفت: در اين زمينه بر اس��اس توافق بين 

كارگر و كارفرما تصميم گيري مي ش��ود اما مشروط 
بر اينكه از حداقل دس��تمزد مصوب شوراي عالي كار 

كمتر نباشد.
خدايي با اش��اره به س��رپيچي كارگاه هاي مستقر در 
مناطق آزاد و ويژه از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل 
گفت: مهم ترين موضوعي كه در اين مناطق نمايندگان 
كارگري را رنج مي دهد، نداشتن تشكل در اين مناطق 
اس��ت و به نوعي آزادي تش��كل ها در اي��ن مناطق به 

رسميت شناخته نشده بود.
عضو كارگري ش��وراي عالي كار تاكيد كرد: با توجه به 
اينكه در اين مناطق در ح��وزه تصميمات كارگري و 
كارفرمايي انسجام وجود ندارد، نظارت ها ضعيف است 
و دوگانگي مديريت��ي در حوزه روابط كار نيز كارگران 

شاغل در اين مناطق را سردرگم كرده است.

درآمدهاي حداقلي از دريافت يارانه معيشتي محروم هستند
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس مي گويد 
برخي افراد عليرغم درآمدها و ثروت كالن يارانه نقدي 
دريافت مي كنند، اما اف��رادي با درآمدهاي حداقلي از 
دريافت يارانه معيش��تي محروم هستند. سيدحسن 
حسيني شاهرودي س��خنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با خانه ملت، 
درباره اعتراضات مردم به س��ازوكار دولت در پرداخت 

كمك معيشتي، گفت: اگر نظام شفاف سازي اقتصاد بر 
كشور حاكم شده و سامانه هاي ثبت اطالعات فعال و به 
يكديگرمتصل شود مي توان ارزيابي درستي از درآمد 
خانواده ها داشت و براساس اين داده ها، خانواده هايي كه 
مشمول دريافت كمك هاي معيشتي هستند، مشخص 
كرد. نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه درآمدهاي مندرج در سامانه ثبت اعتراضات 

مربوط به كمك هاي معيشتي واقعي نيست، افزود: نظام 
پرداخت يارانه، عملكرد درست و مناسبي ندارد زيرا در 
حال حاضر برخي افراد عليرغم درآمدها و ثروت كالن 
يارانه نقدي دريافت مي كنند، اما افرادي با درآمدهاي 
حداقلي از دريافت يارانه معيشتي محروم هستند، اين 
امر بيانگر اين است كه پرداخت يارانه معيشتي و نقدي 
انسجام درس��تي نداشته و براساس س��از و كار علمي 

نيست. وي اظهار كرد: از آنجايي كه شبكه هاي پولي و 
بانكي، مالياتي، گمركي و ... به يكديگر متصل نيستند، 
سازمان هدفمندي يارانه ها نمي تواند اطالعات دقيقي 
از وضعيت مالي مردم به دست آورد و براساس آن كمك 
معيشتي پرداخت كند. اين نماينده مردم در مجلس 
ده��م با بيان اينكه در برخي م��وارد ناآگاهي مردم نيز 
منجر به عدم موفقيت آنها در دريافت يارانه مي ش��ود، 

اضافه كرد: به طور مثال در ماه هاي گذشته حساب هاي 
بانكي افراد در اختيار نزديكان و دوستان آنها قرار گرفته 
اس��ت در نتيجه گردش مالي آنها باال رفته و شخص از 
دريافت كمك هاي معيشتي بازمانده است. سخنگوي 
كميس��يون اقتصادي ادامه داد: دولت بايد از شش ماه 
پيش اطالع رساني درستي انجام مي داد تا افراد بدانند كه 
گردش مالي آنها نيز در پرداخت يارانه بنزين موثر است.
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 طرح جامع مالياتي 
مانع فرار از ماليات است

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: طرح جامع مالياتي و دسترس��ي محرمانه به 
حساب  افرادي كه درآمد خود را كتمان مي كنند، مانع 
فرار مالياتي است. محمد حسيني در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به دو راهكار ارايه شده براي جلوگيري 
از فرار مالياتي در سال آينده گفت: اطالعات مربوط به 
موديان با توجه به اجراي طرح جامع مالياتي افزايش 
يافته است و بنابراين مي توان مطابق با آمار دقيق تر، 
ماليات به حقه بيشتري را وصول كرد. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح كرد: اجازه 
رسيدگي و دسترسي به حس��اب هاي جاري افراد 
ذي نفع در ش��ركت ها يا اشخاص حقيقي و حقوقي 
از طريق كتاب سنوات گذشته طبق قانون داده شده 
است و براس��اس اين حكم وصول ماليات نسبت به 
گذشته بيشتر خواهد شد. نماينده تفرش، آشتيان 
و فراهان در مجلس شوراي اسالمي افزود: اين حكم 
بدان معناس��ت كه اگر مميز مالياتي احساس كند 
صاحب يك ش��ركتي رقمي از درآمد خود را كتمان 
مي كند، اجازه دارد به حساب هاي جاري افراد وابسته 
ب��ه اين ش��ركت از طريق بانك مرك��زي به صورت 
محرمانه سركش��ي كند و در نهايت براساس ميزان 
گردش مالي شركت، نسبت به تشخيص درآمد واقعي 

اقدام و ماليات دقيق را تعيين كند.
وي همچنين ضمن انتقاد از عدم اجراي قانون نصب 
كارتخوان در مطب پزش��كان اظهار داش��ت: براي 
جلوگيري از فرارهاي مالياتي بايد بتوان قانون نصب 
صندوق هاي مكانيزه و پوز را به درستي اجرا كرد و در 
اين صورت مميزين مالياتي طبق شفافيت بيشتر 
در ميزان خريد و فروش فروش��گاه ها و مراكز ديگر 

مي توانند ماليات ها را بررسي و اعالم مي كنند.

 كشف 524 تن مواد مخدر 
از سوي گمرك

به گزارش ايسنا س��خنگوي گمرك ايران در رابطه 
با كش��ف 524 تن مواد مخدر توضيح داد: از آنجا كه 
ايران در كنار افغانستان واقع شده و سوداگران مرگ 
بخش زيادي از مواد مخ��در را ناگزيرند از منطقه ما 
ترانزيت كنند مقصد اغلب قاچاق مواد مخدر خروجي 
از كشور، كشورهاي اروپايي، امريكا، كانادا و استراليا 
است. وي افزود: در خصوص نحوه جاسازي و كشور 
مقصد مواد مخدر مي توان به جاسازي مواد مخدر در 
جوف كاالهاي صادراتي به كشورهاي مقصد قاچاق 
مواد مخدر اشاره كرد. كشف اخير در يكي از گمركات 
اس��تان تهران به اين گونه بود ك��ه يك محموله بار 
دستگاه دوغ ساز و به مقصد كشور آلمان متوقف شد 
و با بررسي به عمل آمده و با استفاده از سگ هاي مواد 
ياب گمرك، ميزان 41 كيلو و 650 گرم ترياك در اين 
محموله صادراتي كشف شد و براي انجام تشريفات 
قضايي در اختيار مقامات مذكور قرار گرفت. سخنگوي 
گمرك ايران يادآوري كرد كه كشفيات مواد مخدر از 
سوي گمرك در حالي انجام شده كه براساس ارزيابي 
س��ازمان جهاني گمرك، گمرك ايران در سال هاي 
اخير يكي از گمركات برتر جهان در كشف و مبارزه با 

قاچاق كاال و مواد مخدر شناخته شده است.

مردم، قدرت و منافع )161( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
   بازپس گيري امريكا

هر چند كه افسانه، پوشش خبري را شكل مي دهد: 
زماني كه رسانه هاي ما متوجه مي شوند كه شخصي 
كه از پايين به باال آمده اس��ت و روياي خود را محقق 
كرده، رسانه ها داس��تان او را مي نويسند و اين به نوبه 
خود فهم ما از خودمان را تقويت مي كند. روانشناسان 
آن را تعصب تاييدي مي نامند: ما به ش��واهدي كه با 
اعتقادات پيشيني ما همخوان است – يعني افسانه هاي 
پايدارمان - وزن مي دهيم و به شواهدي كه عكس آن 
باشند وقعي نمي نهيم – شواهد عيني آن اليت هاي خود 
جاودانه در راس و فقر و تله هاي نابرابري كه مشخصه قعر 
هستند.  يا افسانه »تك  روي« را در نظر بگيريد. بازرگانان 
مي دانند كه تك روي به ندرت كار مي كند: يك بنگاه 
فقط از طري��ق كار تيمي، از طريق تعاون و همكاري، 
موفق مي شود. بنگاه ها غالبا تيم هاي دروني خودشان 
را مي سازند، همبس��تگي، پيوند و تعاون و همكاري 
را تقويت مي كنند. آنها گاهي اوقات س��عي مي كنند 
تا از روح رقابتي كاركنان، با تش��ويق مسابقات سالم 

در ميان تيم ها در درون 
بنگاه، بهره ببرند. گاهي 
اوق��ات براي تش��ويق 
رقابت، بخشي از غرامت 
برمبناي عملكرد تيم 
خواهد بود، استراتژي 
كه ب��ا تئوري س��نتي 
اقتص��ادي ناس��ازگار 
اس��ت. آن تئوري به ما 

مي گويد كه كار تيمي موفق نمي شود چون اعضاي 
تيم سعي مي كنند تا از اعضاي تيم خود سواري مجاني 
بگيرند. اكثر ما مي دانيم كه واقعيت بر خالف آن است 
و چيز ديگ��ري مي گويد. ما همگي تاييد رفقايمان را 
مي خواهيم و اگر به عنوان سواركار مجاني ديده شويم 
اي��ن تاييديه را نخواهيم گرفت. اين درس��ت يكي از 
راه هاي زيادي اس��ت كه در آن علم استاندارد اقتصاد 
به طور اشتباه رفتار و طبيعت انساني را مدل ريزي كرده 
بود اما براي انجام اين كار، آن منجر به اقتصادي شد كه 
في الواقع امريكايي ها و رفتارشان را به سمتي شكل داد 

كه غالبا با ارزش هاي برتر ناسازگار و ناهمخوان است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن

تورم سير نزولي به خود گرفته است4‚3 ميليون نفر به فهرست مشموالن يارانه معيشتي اضافه شد
سخنگوي طرح كمك معيشت حمايتي گفت: در حال حاضر 11.9 
ميلي��ون خانوار اصال خودروي��ي ندارند، گفت: اين اف��راد در واقع به 
هيچ وجه از بنزين يارانه اي 1500 توماني استفاده نمي كنند و بهره اي 
از آن ندارد و در واقع اين افراد مستحق دريافت بسته كمك معيشت 
خانوار هستند. حس��ين ميرزايي در گفت وگو با فارس گفت: از آغاز 
اجراي طرح حمايت معيشتي، پس از طي شدن فرايند اعتراض و ايجاد 
سامانه ثبت درخواست غيرحضوري رسيدگي، 3.4 ميليون نفر جديد 
به مشموالن دريافت كمك معيشتي اضافه شدند و در واقع كساني كه 
بايد طبق معيارهاي پايگاه رفاه ايرانيان اين بسته هاي كمك معيشتي 

را دريافت كنند، هر 3 مرحله اين بسته را دريافت نموده اند.
س��خنگوي طرح كمك معيش��ت حمايتي افزود: در حال حاضر 60 
ميليون ايراني هر 3 مرحله كمك حمايت معيشتي را دريافت كرده اند.
ميرزايي گفت: متاسفانه يكي از نمايندگان مجلس گفته است وزارت 
رفاه افراد را به بهانه هاي مختلف حذف كرده است؛ اينگونه نيست؛ بلكه 
بر اساس شاخص هاي مختلف كه بارها اعالم كرده ايم وضعيت مالي 
افراد را در سامانه رفاه ايرانيان بررسي مي كنيم و بر اساس اين شاخص ها 
و طبق اطالعات درآمدي و اموال افراد كساني را حذف كرده ايم و علت 
حذف را هم به خود افراد اعالم كرده ايم. وي اين را هم گفت: بارها تاكيد 
كرده ام حس��اب فردي براي كار شخصي و حساب شركتي براي كار 

تجاري است و اينكه گفته شود افرادي در شركت ها كار مي كنند كه پول 
شركت به حساب آنها مي آيد و ادعا مي كنند اين گردش مالي مربوط به 
من نيست اين پذيرفته نيست و تخلف محسوب مي شود و مشكل اين 
است كه آن فرد بايد رفتار اقتصادي خود را اصالح كند. اينكه همين 
فرد به نماينده مجلس حوزه انتخابيه خود مراجعه و بگويد وزارت رفاه 
بي دليل مرا حذف كرده است، اصال اين طور نيست و تمامي گردش هاي 
مالي كه با حس��اب فرد صورت گرفته متعلق به او محسوب مي شود. 
سخنگوي طرح كمك معيش��ت حمايتي گفت: بارها از نمايندگان 
مجلس دعوت كرده ايم كه براي بازديد از سامانه رفاه ايرانيان تشريف 
بياورند و آنها نيامدند و حتي از آنها درخواست كرديم فرصتي فراهم 
كنند كه به مجلس برويم و گزارش كنيم، اما اين فرصت هم فراهم نشده 
است. ميرزايي اضافه كرد:  حتي نامه نگاري به ديوان محاسبات كشور و 
سازمان بازرسي انجام داديم كه نيروي مستقر در وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعي قرار دهند و بر فرايند كارهاي ما نظارت كنند، زيرا وزارت رفاه 
به صورت شفاف عمل مي كند و ابايي از شفافيت ندارد. به شرط اينكه 
وقتي نمايندگان ناظر مي آيند گزارشي از يافته هاي خود را به مردم و 

رسانه ها ارايه كنند تا براي مردم نيز مساله روشن شود.
وي در پاي��ان گفت: از نمايندگان مجلس دع��وت مي كنيم كه براي 

بازديد از سامانه رفاه ايرانيان تشريف بياورند و به مردم گزارش دهند.

رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور با اش��اره به اينكه نزولي 
ش��دن تورم كشور گفت: دش��منان حتي براي غذا و دارو هم ما را 
تحريم كرده اند. محمد باقر نوبخت با اش��اره به اينكه دومين سال 
يك تحريم س��خت و بي سابقه را پشت س��ر مي گذاريم، افزود: در 
تحريم هاي گذش��ته آخري��ن تحريم ها نفت در برابر غ��ذا بود اما 
دشمنان از انسانيت بويي نبرده اند و طي دوسال اخير نه تنها براي 
غذا بلكه ب��راي دارو هم اجازه نمي دهند كه كش��ور ما نفت صادر 
كنيم به طوري كه در تامي��ن دارو به خصوص براي بيماران خاص 

نيز تحريم كرده اند.
وي اظهاركرد: دشمنان تصور كرده اند كه ما را با تحريم و فشار فلج 
خواهند كرد اما همه آنچه مي گذرد، برخالف اراده آنها بوده و فكر 
مي كردند از لحاظ اقتصادي ما را فل��ج مي كنند، در حوزه نظامي 
دكترين بازدارندگي را اعمال مي كنيم و با اقتداري كه داريم اجازه 

نمي دهيم هيچ كشوري به فكر آزمون نظامي ما باشد.
معاون رييس جمهور اضافه كرد: با محدود كردن منابع نفتي كشور 
ما بخش��ي از درآمدهاي مربوط به نفت در بودجه كاهش پيدا كرد 
اما ظرف 10 ماه اول س��ال بر اساس گزارش خزانه، منابع ما 117 
درصد س��ال گذش��ته بوده و تمامي پرداخت هاي پرسنلي ما 34 

درصد بيشتر از سال قبل است.

نوبخت تصريح كرد: به صندوق هاي بازنشستگي 132 درصد سال 
قبل پرداخت كرده ايم و براي بودجه ريزي مناس��ب در ساير موارد 
سعي در صرفه جويي شد اين در حالي است كه دشمن فكر مي كرد 
كه اگر ش��ريان هاي اقتصادي بر محور نفت را ببندد، قادر به اداره 
كشور نخواهيم بود. وي ادامه داد: طي سال جاري تاكنون 44 هزار 
و 200 ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني تخصصيص دادهايم 
كه از اين ميزان بيش از 40 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است.

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور از خسارت 21 هزار ميلياردي 
سيل در سال جاري خبر داد و عنوان كرد: 18 هزار ميليارد تومان 
پرداخت در اين بخش اجرايي ش��ده كه از اين ميزان هفت هشت 
هزار ميليارد تومان از سيس��تم بانكي تسهيالت ارزان قيمت داده 
ش��د. نوبخت از تس��ويه كامل بهاي گندم خريداري شده مازاد بر 
نياز كشاورزان در شهريور خبر داد و اظهار كرد: در همين شرايط 
تحريم پرداخت كامل انجام شد. باوجود اينكه وضعيت تورم چند 
ماهي از دست ما در رفت اما چند ماه متوالي است كه روند تورم ما 
نزولي شده و رشد 3.2 درصدي ماه آذر در دي ماه به 8 دهم تقليل 
پيدا كرد. وي از ايجاد 843 هزار ش��غل در كشور طي پاييز امسال 
به نس��بت مدت مشابه سال قبل خبر داد و تصريح كرد: اين تعداد 

اشتغالزايي نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت.



اخبار

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

قیمت هر گرم طال ۱۵ هزار تومان ارزان شد 

رونق طالي  اجاره اي در شيراز 

رفع موانع ارزهاي ديجيتال براي كمك به توليد در ايران 

گروه بانك و بيمه|
روز دوش��نبه 14 بهمن ماه 98 در بازارهای جهانی اونس 
طال با 10 دالر كاهش نس��بت به روز يكش��نبه با قيمت 
1579 دالر معامله شد  و در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز 
قيمت دالر به 13580 تومان رسيد و در نتيجه قيمت طال 
و سكه اندكي افزايش داشت. همچنين روز دوشنبه بهای 
خريد هر دالر در تابلوی صرافی های بانکی 13 هزار و 200 
تومان و فروش 13 هزار و 380 تومان درج شد. نرخ خريد 
هر يورو نيز 14 هزار و 700 تومان و نرخ فروش آن 14 هزار 

و 880 تومان  بود.
به گزارش تعادل، در سامانه سنا  نيز نرخ لحظه اي قيمت 
خري��د دالر  13 ه��زار و 200 تومان و قيم��ت فروش آن 
13 هزار و 380 تومان اعالم شد. همچنين نرخ لحظه اي 
خريد هر يورو 14 هزار و 700 تومان و فروش آن 14 هزار 
و 880 تومان معامله شد. از سوي ديگر، سامانه سنا نيز نرخ 
ميانگين معامله شده ارز براي روز يكشنبه 13 بهمن 98  
را براي دالر 13 هزار و 282 توم��ان، يورو 14 هزار و 880 
تومان، پوند انگليس 17 هزار و 546 تومان، درهم امارات 
3 هزار و 641 تومان، لير تركيه 2 هزار و 335 تومان و يوان 

چين را يك هزار و 950 تومان اعالم  كرد.
در بازار طال و سكه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به قيمت 
1579 دالر و دالر به نرخ 13 هزار و 580 تومان در بازار آزاد، 
نرخ طال و س��كه با افزايش قيمت مواجه شد.  مظنه يك 
مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 212 هزار تومان، 
هر گرم طالي  18 عيار 510 هزار و 600 تومان، سكه طرح 
جديد 5 ميليون و 5 ه��زار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 
960 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 540 هزار تومان، 
ربع سكه يك ميليون و 540 هزار تومان و سكه گرمي نيز 

930 هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رسمي نيز بانک مرکزی نرخ 47 ارز را اعالم کرد 
که بر اساس آن نرخ 23 ارز مانند يورو و پوند کاهش و قيمت 
13 واحد پولی ديگر افزايش يافت؛ نرخ دالر و 10 ارز ديگر 
نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانک مرکزی هر دالر امريكا 
برای روز »دوش��نبه چهاردهم بهمن ماه 98« معادل 42 
ه��زار ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس  55 هزار و 295 

ريال و هر يورو نيز 46 هزار و 550 ريال ارزش گذاری شد.

   قيمت طال ۱۵ هزار تومان ارزان شد 
همچنين رييس اتحاديه طالی تهران می گويد: با توجه به 
اينکه در روز های پايانی سال قرار داريم، مسووالن درنظر 
دارند که قيمت دالر و سکه را کنترل کنند تا به اين شکل 
مردم بتوانند نياز های م��ورد نظر خود را خريداری کنند. 
آنچه مسلم است قيمت طال و انواع سکه در هفته دوم بهمن 
ماه ثابت باقی می ماند. طی دو روز گذشته قيمت ارز روند 
نزولی را می پيمايد همين موضوع باعث شده قيمت طال 
و سکه در روز يکش��نبه روند نزولی داشته باشد. از اين رو 
قيمت هر گرم طال حدود 15 هزار تومان ارزان ش��د. اول 
هفته هر گرم طالی 18 عيار به 513 هزار تومان  رسيد که 
با افت 15 هزار تومانی قيمت آن به 503 هزار تومان رسيده 
اس��ت. ابراهيم محمدولی افزود: امروز تمام نگاه متوليان 
بانک مرکزی مديريت بازار ارز است. افراد در نظر دارند در 
مسيری حرکت کنند که قيمت ارز و طال را کنترل کنند تا با 
ثبات قيمت ها مردم بتوانند نياز خودشان را خريداری کنند. 
محمدولی با اشاره به قيمت انواع سکه اظهارکرد: فعال سکه 
حبابی ندارد. رييس اتحاديه طالی تهران گفت: با توجه به 
اينکه در روز های پايانی سال قرار داريم، مسووالن درنظر 
دارند که قيمت دالر و سکه را کنترل کنند تا به اين شکل 
مردم بتوانند نياز های م��ورد نظر خود را خريداری کنند. 
آنچه مسلم است قيمت طال و انواع سکه در هفته دوم بهمن 

ماه ثابت باقی می ماند.

   طال در شيراز اجاره ای شد
بازار افزايش قيمت طال در سال و ماه های اخير و بدتر شدن 
وضعيت اقتصادی مردم در اين روزها سبب شده تا بسياری 
از خانواد ه ها برای ش��رکت در مراسم عروسی بستگان و 
نزديکانش��ان و يا زوج های جوان به جای خريد طال برای 
مراسم عروسی ش��ان به اجاره کردن آن از طالفروشی ها 

روی بياورند.
به گزارش ايلنا، طی دو هفته گذش��ته، اونس جهانی طال  
متأثر از  اتفاقات سياسی به باالترين قيمت خود در هفت 
سال اخير رسيد و همچنين نرخ ارز صعودی شد؛ به همين 
خاطر ش��اهد افزايش قيمت طال و س��که در بازار داخلی 

بوديم؛ اما در حال حاضر اين ش��وک از بازار تخليه ش��ده 
و اونس جهانی نيز روند نزولی در پيش گرفته اس��ت. در 
روزهای اخير قيمت سکه تمام بهار آزادی طرح جديد در 
بازار به چهار ميليون و 980 هزار تومان رس��يده و هر گرم 

طالی 18 عيار نيز 505 هزار و561 تومان قيمت دارد.
رييس اتحاديه فروش��ندگان طال و جواهر شيراز  درباره 
کس��ادی خريد و فروش طال در ماه ه��ای اخير مي گويد: 
شايد باورتان نش��ود ولی اين روزها اغلب مشتريان ما به 
بهانه  خريد طال به مغ��ازه می آيند اما پس از  چند دقيقه 
دليل اصلی آمدن به مغازه را اجاره طال به مدت يک  روز  تا 
يک هفته عنوان می کنند، طوری که خجالت می کشيم  به 
آنها به خصوص جوانان جواب منفی بدهيم. دسته ديگری از 
مشتريان هم بنا به هر دليلی نياز به وجه نقد دارند اما از آنجا 
که تمايلی به فروش طالی خود  ندارند، اقدام به اجاره دادن 
طالهای شخصی خود به افراد مختلف کرده و پول دريافت 
می کنند. سيد محمد حسين مستغنی مي افزايد: متاسفانه 
رکودهای اقتصادی سبب شده مردم برای مراسمات طال 
اجاره کنند. وی با بيان اينکه تنش های ميان ايران و امريكا 
سبب شد که بازارهای بورس جهان دستخوش تغييراتی 
شود، می گويد: اين در حالی است که قيمت هر اونس طال 
در اين مقطع زمانی با رشد 60 الی 70 درصدی مواجه شد، 
به  طوری که اين اتفاق در 25 الی 26 سال گذشته بی سابقه 
بود. مستغنی در ادامه با بيان اينکه اقتصاد دانان به هيچ وجه 
در وضع سياس��ی کش��ور نقش ندارند، مي گويد: اقتصاد 
نموداری دارد که فقط فعاالن اين عرصه مي توانند وضع آن 
را به خوبی درک کنند، اما سياست امری غير قابل پيش بينی 
است. رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر شيراز در 
ادامه با اشاره به اينکه بسياری از تحليلگران جهانی وضع 
طال را در حال حاضر رو به رشد مي بينند، ادامه مي دهد: با 
توجه به اينکه قيمت ها متاثر از بورس جهانی است بنابراين 
در ش��رايط فعلی تمام تحليلگران بر اين باورند که قيمت 

طال افزايشی است.
مستغنی با بيان اينکه افزايش و کاهش قيمت طال بی شک 
بر بازار های داخلی کش��ور تاثير مي گذارد، مي افزايد: در 
س��ال های گذش��ته مردم در هيجانات نرخ طال اقدام به 
خريدوفروش طال مي کردند، اما اين اتفاق در سال جاری 

رخ نداد و مردم نسبت به وضع بازار طال هوشيار شده اند. 
رييس اتحاديه فروش��ندگان طال و جواهر ش��يراز بيان 
مي کند: در حال حاضر مردم ترجيح مي دهند که نوسانات 

بازار فروکش کند و بعد اقدام به خريد و فروش طال کنند.
مستغنی با بيان اينکه در شرايط فعلی مردم تحليل مناسبی 
از بازار طال دارن��د، ادامه می دهد: مدتی اس��ت که مردم 
به صورت هيجانی اقدام به خريد و فروش طال نمي کنند. 
وی با اش��اره به اينکه بس��ياری از مردم ب��ر اين باورند که 
افزايش قيمت در سال های اخير سبب شده که واحدهای 
طال فروش��ی نفع زيادی مي برند، ادامه می دهد: نوسانات 
قيمت طال باعث شده که دو الی سه واحد طال فروشی در 

شيراز ورشکست شوند که اين مهم بيانگر اين موضوع است 
که نوسان قيمت به هيچ وجه به نفع هيچ شخص و صنفی 
نيست.  وی در ادامه مي افزايد: گذشته از اتفاقات اخير در 
قيمت طال، در حال حاضر شاهد اجاره طال در شهر شيراز 
هستيم به طوری که برخی از شهروندان که بنابه هر دليلی 
نياز به وجه نقد دارند اما تمايلی به فروش سرمايه های خود 
از جمله طال ندارند، اقدام به اجاره دادن طالهای شخصی 
خود به افراد مختلف کرده و پول دريافت می کنند. از سوی 
ديگر بعضی از افراد هم به دليل نداشتن تمکن مالی مناسب 
برای رفتن به جشن هايی  مانند عروسی و ... اقدام به اجاره 

طال در شيراز مي کنند.
رييس اتحاديه فروش��ندگان ط��ال و جواهر ش��يراز در 
ادامه با بيان اينک��ه طال به عنوان يک کاالی ارزش��مند 
هميشه توانسته در تمامي لحظات و مناسبات و خيلی از 
بحران های اقتصادی، کمک خانواده ها باش��د، مي افزايد: 
بيشتر زنان همواره در  عروس��ی و مهمانی های بزرگ از 
طال استفاده مي کنند، بنابراين زمانی که وضع نامناسب 
اقتصادی اجازه خريد طال به آنه��ا را ندهد اقدام به اجاره 
طال از مغازه ها مي کنند. مستغنی با بيان اينکه اجاره طال 
بيشتر در شهرهای بزرگ مرسوم است، مي گويد: بعضی از 
مغازه های طالفروشی، طال را به صورت اجاره ای در اختيار 

مردم قرار مي دهند.

   اجاره توافقی طال در شيراز
عليرضا يکی از مغازه داران طال فروشی در شيراز هم با بيان 
اينکه اجاره طال بين مغازه دار و مشتری به صورت توافقی 
انجام مي شود، مي گويد: افراد به جای اينکه طالهايشان را 
در بانک ها بگذارند و سود دريافت کنند آن را به مغازه داران 
طال فروش��ی مي دهند و ماهيانه مبلغی را به عنوان سود 
دريافت مي کنند. وی مي افزايد: مردم تنها به اين دليل که 
ارزش پول شان حفظ شود آن را در اختيار افراد و مغازه ها 
مي گذارند.اين مغازه دار در ادامه با اشاره به اينکه اجاره طال 
دست دوم و بدون اجرت در شيراز انجام می شود، به وضع 
بازار طال اش��اره می کند و مي افزايد: در حال حاضر شاهد 

ثبات در بازار طال هستيم.

   طال ريزشی شد
از س��وي ديگر، قيمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار 
جهانی ب��ا اقدام بانک مرکزی چي��ن در تزريق نقدينگی 
به بازار و حمايت از اقتصاد اين کش��ور در برابر پيامدهای 
شيوع ويروس کرونا، از باالترين رکورد خود در حدود چهار 
هفته گذش��ته نزول کرد. به گزارش ايسنا، هر اونس طال 
برای تحويل فوری در معامالت روز جاری بازار س��نگاپور 
0.6 درصد کاهش پيدا کرد و به 1580 دالر و 48 س��نت 
رس��يد. در بازار معامالت آتی امريكا، هر اونس طال با 0.2 
درصد کاهش، به 1584 دالر و 70 س��نت رسيد. مقامات 
چينی وعده دادند از ابزارهای سياست پولی مختلفی برای 

تضمين وجود نقدينگی در سطح قابل قبول و حمايت از 
شرکت هايی که از ش��يوع ويروس کرونا در ووهان آسيب 
ديده اند، استفاده کنند. اين ويروس تاکنون جان 361 نفر 
را گرفته است. به گفته استفن اينس، استراتژيست ارشد 
بازار در ش��رکت »اکس��ی کورپ«، اين حقيقت که بانک 
مرکزی چين در برابر تاثير ويروس کرونا قدم جلو گذاشته 
است، قيمت طال را پايين برده اس��ت. ترس در بازار آسيا 
فروريخت��ه و از اين رو ديگر طال خريداری نمی کنند اما با 
توجه به اينکه نيمي از چين در هفته جاری تعطيل شده 
و توليد و مصرف در اين کش��ور کاهش پيدا کرده اس��ت، 
مطمئنا در بلندمدت شيوع اين بيماری مرگبار بی تاثير 
نخواهد بود. زمانی که تاثيرهای کوتاه مدت اين بيماری 
سپری شود، حقيقت آشفتگی اقتصادی در چين نمايان 
خواهد شد و اين وضعيت اقتصاد جهانی را تحت تاثير قرار 
داده و باعث مي ش��ود بانک های مرکزی زيادی نرخ های 

بهره را کاهش دهند.
براس��اس گزارش رويت��رز، ارزش دالر در برابر س��بدی 
از ارزه��ای بزرگ ق��وی ماند و ط��ال را ب��رای خريداران 
غيرامريكايی گران تر کرد. بازارهای س��هام آسيا متزلزل 
ماندن و قيمت کاالها در بازارهای بورس چين در نخستين 
روز گشايش معامالت پس از تعطيالت سال نوی اين کشور 
سقوط کردند. موجودی طالی »اس پی دی آر گلد تراست« 
که بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاری قابل معامله بورس 
تحت پشتوانه طال در جهان است، روز جمعه با 0.03 درصد 
کاهش، به 903.21 تن رسيد. در بازار ساير فلزات ارزشمند، 
هر اونس پاالديم برای تحويل فوری با 0.1 درصد کاهش، به 
2276 دالر و 81 سنت رسيد. هر اونس نقره برای تحويل 
فوری با 1.2 درصد کاهش، 17 دالر و 82 سنت معامله شد. 
هر اونس پالتين برای تحويل ف��وری 0.1 درصد افزايش 

يافت و به 956 دالر و شش سنت رسيد.

   دالر جهانی اندکی جان گرفت
همچنين، ارزش دالر در برابر همتايانش کمي تقويت شد. 
به گزارش رويترز، پس از آنکه روند انتشار بيماری ويروسی 
مسری جديد به سه قاره جهان کشيده شده و گزارش هايی 
از ابتال به ويروس کرونا در آس��يا، اروپا و امريكای شمالی 
مخابره شده، سازمان بهداش��ت جهانی در سطح جهان 
وضعيت اضطراری اعالم کرده است. تاکنون ويروس کرونا 
جان بيش از 360 نفر را گرفته است. بيش از 12 هزار مورد 
ابتال به کرونا گزارش شده است. عالوه بر تعليق بسياری از 
پروازهای بين المللی به چين، کش��ورهايی نظير امريكا، 
سنگاپور و استراليا اعالم کرده اند که مسافران برگشته از 

اين کشور بايد دست کم 14 روز در قرنطينه باقی بمانند.
ماساهی هاشيموتو، کارشناس تحليلگر ارشد ارزی در بانک 
»ميتسوبيشی« گفت:  شمار بيماران مبتال به اين بيماری 
به س��رعت رو به افزايش اس��ت و اين باعث خواهد شد تا 
محدوديت ها بر جابه جايی مسافران و کاالها در سطح جهان 

بيش از پيش محدود شود. اين مساله قطعا  آب سردی بر 
اميدها به اوج گيری مجدد اقتصاد چين است که به دنبال 

عملکرد بهتر ماه دسامبر ايجاد شده بود.
ش��اخص دالر که ن��رخ براب��ری آن در مقابل س��بدی از 
ارزهای جهان��ی را اندازه می گي��رد، در معامالت امروز با 
صعود 0.1درصدی نسبت به روز قبل و در سطح 97.315  
واحد بس��ته ش��د. نرخ برابری هر فرانک سوييس معادل 
1.0378دالر اعالم ش��د. از س��وی ديگر پس از  سه سال 
بح��ث و جدال، انگليس س��رانجام در آخري��ن روز از ماه 
ژانويه 2020اتحاديه اروپا را ترک گفت تا بدين س��ان به 
نخستين کش��ور در تاريخ اين اتحاديه تبديل شود که از 
آن خارج می ش��ود. انتظار مي رود پيامدهای برگزيت به 
تدريج روی اقتصاد انگليس و کش��ورهای اروپايی آشکار 
شود هرچند که انتظار نمی رود بانک مرکزی اروپا دست 
کم در کوتاه مدت تغيير زيادی در سياست های پولی خود 
ايجاد کند. هنوز مشخص نيست که با توجه به روند خروج 
شرکت های بزرگ بين المللی از انگليس به دنبال برگزيت، 
رشد اقتصادی اين کشور چگونه خواهد بود. پيش تر مدير 
بانک  امريكايی »جی پی مورگان« از انتقال مقر اروپايی اين 
بانک از لندن به پاريس خبر داده بود. تاکنون صدها شرکت، 
بانک، صندوق سرمايه گذاری و موسسات بيمه ای برای 
ادامه فعاليت خود در انگليس طبق شرايط جديد از دولت 

درخواست مجوز فعاليت کرده اند.
دولت انگليس به رهبری بوريس جانسون اکنون کار بسيار 
سختی برای احيای رشد اقتصادی و همچنين رسيدن به 
توافق با اتحاديه اروپا بر س��ر چگونگی روابط دو طرف در 
آينده خواهد داشت. انتظار می رود که دست کم يک سال 
دوره گذار در نظر گرفته ش��ود و روابط دو طرف به شکل 
کنونی باقی بماند. انگليس تاکيد کرده که قوانين کشوری 

به تدريج جايگزين قوانين اتحاديه اروپا خواهد شد.
در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ريزش 0.34 درصدی 
نسبت به روز قبل خود و به ازای 1.3158 دالر مبادله شد. 
يورو 0.1 درصد پايين رفت اما در محدوده کانال 1.10 باقی 
ماند و به 1.1083 دالر رسيد. همچنين نرخ برابری هر دالر 
امريكا معادل 1.3242دالر کانادا اعالم شد. در برابر همتای 
سنگاپوری، هر دالر به ازای 1.3681 دالر سنگاپور مبادله 
شد. بارت واکاباياشی، مدير شعبه توکيو موسسه " استيت 
استريت" گفت: يکی از موضوعات محسوس فعلی حرکت 
به سمت دارايی های امن است. معامله گران در حال فروش 
بخشی از ارزها خريداری شده قبلی هستند و اکنون زمان 

سختی برای ارزهايی نظير يوان است.
اگر چه در حوزه تج��اری نيز پس از 17 ماه جنگ تجاری 
س��رانجام دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقی 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 کرد اما ممکن است رشد اقتصادی چين در 
صورت تشديد وضعيت فعلی مجددا کاهش پيدا کند. با 
وجود وعده امريكايی ها برای از سرگيری مذاکرات، به نظر 
نمي رسد طرف چينی دست کم تا زمان مهار شيوع ويروس 

کرونا برنامه ای برای بازگشت به ميز مذاکره داشته باشد.
روابط امريكا با اروپا نيز سر مسائل تجاری کماکان متشنج 
است و پس از آنکه امريكا با تحريم پروژه انتقال گاز روسيه به 
آلمان باعث تنش زايی جديدی با متحدان اروپايی خود شد، 
اکنون برخی از منابع خبری از تهديد شدن اروپا به وضع 
تعرفه وارداتی روی خودروهای ساخت اين منطقه توسط 
امريكا خبر داده اند. امريكا با فرانسه بر سر اليحه جنجالی 
ماليات ديجيتالی که به عقيده امريكايی ها ش��رکت های 
بزرگ اين کشور را بيش از ديگران قربانی مي کند اختالف 
نظر جدی دارند. طبق گفته يک منبع ديپلماتيک، ترامپ 
در گفت وگو ب��ا امانوئل مکرون، رييس جمهور فرانس��ه 
موافقت کرده است تا دو طرف فعال تهديدات متقابل تعرفه 
ای خود را عملی نکنند. اس��تفان اينس، استراتژيس��ت 
بازارهای آس��يايی در موسسه »اکسی تريدر« گفت: نرخ 
برابری ارزهای اروپايی در برابر دالر به رشد اقتصادی جهان 
حساس��يت دارد و خوش بينی به حل و فصل اختالفات 
تجاری باع��ث تقويت موض��ع ارزهای اروپاي��ی در برابر 

اسکناس سبز خواهد شد.
در معامالت بازاره��ای ارزی جهانی، همچنين هر دالر با 
00.16 درصد افزايش به 108.5228 ين رس��يد. در برابر 
همتای استراليايی، هر دالر امريكا به ازای 1.4917 دالر 
مبادله ش��د. همچنين نرخ برابری دالر معادل 7.0127 

يوان چين اعالم شد.

ريي��س انجمن بالكچين گف��ت: يك��ي از موانع موجود 
تمايل نداشتن بانك مركزي و دولت ايران به تبديل ارزهاي 
ديجيتال به بستر ديگري براي سرمايه گذاري و نگراني از 
ظهور مجدد شركت هاي به  اصطالح هرمي مجازي است.

به گزارش ايِبنا، كريپتوكارنسي يا همان ارزهاي ديجيتال، 
همان طور كه از نامشان مشخص است، با ارزهاي رايجي كه 
پيش از اين مي شناختيم متفاوت اند و به صورت ديتاهاي 
ديجيتال مبادله مي شوند. ارزهاي ديجيتال يا رمزارزها در 
چند سال اخير فراز و نشيب هاي فراواني به  همراه داشتند 
و اين موضوع باعث شده  افراد بيشتري به سرمايه گذاري در 

اين حوزه روي بياورند.
البته، روش استفاده از آنها كمي متفاوت است و رويه هاي 
مختص به خود را دارند. تمام تراكنش هايي كه با بيشتر ارز 
ديجيتال انجام مي شود روي يك پايگاه داده غيرمتمركز 
به نام بالكچين ذخيره مي شود. ارزهاي ديجيتال امكان 
پرداخت امن و ذخيره پول را بدون واس��طه براي كاربران 
فراهم مي كنند؛ يعني براي استفاده از اين نوع ارزها نيازي 
به بانك، دولت، يا شخص خاصي نيست و بيشتر واحدهاي 
اصلي ارز ديجيتال از طريق فرايندي به نام استخراج يا ماين 

توليد مي شوند.

بحث استخراج بيت كوين اين روزها در ايران خيلي داغ شده 
است، اما با موانع متعددي روبه روست. يكي از موانع موجود 
تمايل نداشتن بانك مركزي و دولت ايران به تبديل ارزهاي 
ديجيتال به بستر ديگري براي سرمايه گذاري و نگراني از 
ظهور مجدد شركت هاي به اصطالح هرمي استفاده كننده 

از ارزهاي مجازي است. 
در همين راستا، سپهر محمدي؛ رييس انجمن بالكچين 
درب��اره رمزارزها و تولي��د آن مي گويد: از س��ال 2009 و 
همزمان با تولد بيت كوين، شفاف نامه اي ارايه شد كه در آن 
بر بستر فناوري بالكچين، امكان نقل وانتقال يك ارزش كه 
برخي آن را پول و برخي آن را س��هام مي نامند، مستقل از 
شبكه بانكي فراهم شد. اين فقط مختص بيت كوين نبود 
و رمزارزهاي ديگري هم بر اساس اين فناوري و بالكچين 
فعاليت خود را شروع كردند. اهميت اين رمزارزها اين بوده 
اس��ت كه براي انتقال به شبكه بانكي وابسته نيستند و از 
شبكه بالكچين براي نقل وانتقال خود استفاده مي كنند و 
از اين جهت كه غيرمتمركزند، هيچ نهاد واسطي نمي تواند 
جلوي نقل وانتقال آن را بگيرد. فناوري بالكچين محدود 
به رمزارزها نيست و فناوري هاي گسترده اي بر اين بستر 

ايجاد شده است.

س��پهر محمدي افزود: ش��بكه بانكي براي ارايه خدمات 
خود نياز به زيرساختي فني و فناورانه و همچنين احتياج 
به شبكه بانكي متشكل از هزاران سرور و شبكه ارتباطي 
دارد كه در واقع ش��با، پايا، ساتنا، و ... بر بستر اين شبكه ها 
هستند و با استفاده از تمام اين بسترها از امنيت شبكه بانكي 
ايجاد مي شود. اما در الگوي رمزارزها، برخي كامپيوترها و 
دستگاه هاي خاصي براي اطمينان از برقراري امنيت در 
شبكه اس��تفاده مي شود و براي تش��كر از كساني كه اين 
س��رورها و اينترنت و ... را در اختيار شبكه قرار مي دهند، 
مق��داري از رمزارز به عنوان جايزه تعلق مي گيرد و به اين 

شيوه استخراج معنا مي گيرد.
وي ادامه داد: از اين بابت كه استخراج به عنوان يك صنعت 
در كشور ش��ناخته ش��د، گامي مفيد و درست در جهت 
صحيحي بوده است؛ اما از اين جهت كه محدوديت هاي 
بسياري براي ماينرها و استخراج، اخذ مجوز، استاندارد و 
هزينه اي كه براي برق بايد پرداخت شود اعمال شده است، 
باعث شد سرمايه گذار بخش خصوصي از اين بخش فراري 
شود و سرمايه گذاران اين حوزه هم از كشور فراري شده اند. 
در اصِل موضوع اقدامات خوبي صورت گرفته، اما در جزييات 
در زمينه هاي اداري، تعرفه اي و... مشكالتي ايجاد شده كه 

به نظر من باعث دورشدن سرمايه گذار بخش خصوصي از 
اين حوزه شده است.

متاسفانه شاهد خروج و مهاجرت ماينرها از ايران هستيم 
و مهاجرت آنها از چندين ماه پيش كه برخوردهاي قضايي 
با ماينرها شروع شده، آغاز شده است و همچنان نيز ادامه 
دارد. اميدوارم مسووالن ذي ربط در اين زمينه تجديدنظر 
جدي داشته باشند، زيرا هنگامي كه سرمايه گذار خارجي 
ش��اهد ش��رايط بهتر با هزينه كمتر و درآمد بيشتري در 
ساير كشورهاست، به هيچ عنوان انگيزه اي براي نگهداري 

سرمايه گذار در داخل كشور نخواهد داشت.
س��پهر محمدي افزود: گرجستان، ارمنس��تان، روسيه، 
قزاقستان و ... همه ش��رايط خوبي دارند و مقصد ماينرها 
هس��تند. البته، بايد به اين نكته توجه داش��ت كه در اين 
كشورها هيچ زيرس��اخت خاصي در اختيار ماينرها قرار 
نمي دهند و فقط ديگر محدوديت هايي كه در كشور دارند، 
در كشورهاي ذكرش��ده وجود ندارد. كنتور برق با تعرفه 
مشخصي در اختيار آنها گذاشته مي شود. يكي از بزرگ ترين 
فرصت هاي اقتصادي كه ماينينگ مي تواند براي كشور 
ايجاد كند تسهيل فروش برق و انرژي است؛ به طور مثال، 
در امر صادرات برق به كشوري مثل عراق پس از گذشت 

چندين سال تاكنون عوايد حاصل از آن به ايران پرداخت 
نشده است و اگر هم قصد پرداخت داشته باشند، به داليل 
مختلفي ازجمله تحريم، پيشنهادشان به صورت تهاتر و 
امثال آن خواهد بود. درصورتي كه از طريق فروش برق به 
واحدهاي ماينينگ، مبلغ ناشي از فروش انرژي را نقدي و 

بدون ريسك دريافت مي كنيم.
وي گفت: ما برق را به راحتي صادر مي كنيم و ماينر برق را 
به كاالي قابلِ عرضه تبديل مي كند و به فروش مي رساند 
و به ما ريال تحويل مي دهد كه در مقايسه با صادرات برق 
به كش��ورهاي ديگر كه هنوز پس از چند س��ال پول برق 

صادرشده دريافت نشده است، به مراتب راحت تر است.
يعني ما بايد بازاريابي هاي دشوار و هزينه هاي كالن براي 
انتقال برق به كشورهاي همسايه براي شبكه انتقال انجام 
دهيم و در نهايت پس از چند سال پول برق را دريافت كنيم، 
درحالي كه ماينر بدون شبكه زيرساخت و بدون بازاريابي 
بين المللي اين كار را با تعرفه موردنظر ما انجام مي دهد كه 
فرصت اقتصادي بس��يار خوبي است و به نظر من درحال 
حاضر هديه الهي است كه متاسفانه در شرايط اقتصادي 
فعلي، محدوديت ها باعث شده است سرمايه گذاران بخش 

خصوصي از كشور فراري باشند.
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 هدايت نظام بانكي
 به سمت بانكداري اسالمي

سخنگوي كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با اشاره به لزوم هدايت نظام بانكي به سمت 
بانكداري اسالمي بيان داشت: شاخص هاي كفايت 
س��رمايه، نقدينگي و تفكيك منابع نقد و غيرنقد از 

ملزومات ساماندهي بانك ها است.
محمدمهدي مفتح در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه 
بانك ها بايد به سمت بانكداري اسالمي هدايت شوند، 
گفت: بانك ها براي اينكه بتوانند درست كار كنند بايد 
يك سري اصول بر آنها حاكم باشد كه الزمه رعايت 
اين اصول قانون مداري است. نماينده مردم تويسركان 
در مجلس، با بيان اينكه شاخص هايي همچون ضريب 
كفايت سرمايه، ميزان نقدينگي و تفكيك منابع نقد 
و غير نقد بانك ها از ملزومات ساماندهي شبكه بانكي 
است، تصريح كرد: اين شاخص ها در نظام بانكداري 
دنيا ديده شده و الزم اس��ت در كشور ما نيز مدنظر 
قرار بگيرد. مفتح با تاكيد بر اينكه ما بايد سعي كنيم 
بانك هاي خود را به اين سمت و در نتيجه به سمت 
نقاط بهينه بانكداري اسالمي سوق دهيم، افزود: در 
برخي از شاخص ها مانند كفايت سرمايه فاصله قابل 
توجهي وجود دارد كه بايد در اين زمينه بيشتر كار 
كنيم. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه 
براي اينكه بانك رسالت خود را درست انجام دهد بايد 
پايه هايش درست باشد، تصريح كرد: ميزان سرمايه 
مبني بر علم بانكداري بايد در نظر گرفته ش��ود، در 
غير اين صورت تبعات آن بيشتر دامنگير شبكه مالي 
كشور خواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه ميزان سرمايه 
منجمد بانك ها بايد در مسير كاهش هدايت شود، 
افزود: داشتن امالك بسيار منافات با اصل بانكداري 
دارد، از اين رو الزم است در اين مسير نيز بانك مركزي 

تدبيري داشته باشد.

ائتالف بانك هاي مركزي 
جهان براي رمزارز انحصاري

گروه��ي از پرنفوذترين بانك هاي مركزي جهان به 
منظور همفكري در خصوص راه اندازي ارز مجازي 
انحصاري كشورهاي خود اقدام به همفكري و اشتراك 
تخصص ها و تجربيات ائتالف كردند. به گزارش پايگاه 
اجالس جهاني حكمراني، بانك هاي مركزي كانادا، 
انگليس، ژاپن، سوئد  و سوييس به همراه بانك مركزي 
اروپا )ECB( و همچنين بانك تسويه حس��اب هاي 
بين المللي )BIS( قصد دارند تا ب��ه منظور ارزيابي 
احتمال اس��تفاده از رم��زارز ملي ي��ا بانك مركزي 
)CBDC( در كشورهاي متبوع شان، تجريبات خود را 
به اشتراك گذاشته و همفكري كنند. اين گروه جديد 
موضوعاتي همچون موارد استفاده از رمزارز شامل 
حوزه هاي اقتصادي، كاربردي و گزينه هاي طراحي 
فني همچون تعامل پذيري فرامرزي و همچنين به 
اشتراك گذاري دانش مرتبط با فناوري هاي نوظهور 
را مورد بررسي قرار خواهند داد. رياست اين گروه را 
»جاناتان كانليف« قائم مقام بانك مركزي انگليس 
و »بن��وآ كوره« يكي از اعضاي اجرايي اس��بق بانك 
مركزي اروپا و رييس تازه منصوب شده بنياد نوآوري 
BIS برعهده دارند. بنياد نوآوري BIS در سال 2019 
و به منظور تشويق بانك هاي مركزي جهت همكاري 
در زمينه فناوري هاي نوين مالي تاس��يس شد و در 
سه منطقه سوييس، هنگ كنگ و سنگاپور فعاليت 
مي كند. كوره كه رياست 5 ساله خود را در اين بنياد 
از 15 ژانويه آغاز كرد، به طور همزمان رياست كارگروه 
هف��ت را كه در زمينه رمزارزهاي مانع نوس��ان بازار 

فعاليت مي كند، بر عهده دارد.

سقف كارت هديه
 ۵۰۰ هزار تومان

بانك ها براساس مقررات مبارزه با پولشويي موظفند 
هنگام صدور كارت هديه مشتري را احراز هويت كنند 
و همچنين صدور كارت هديه براي دارندگان سابقه 
چك برگشتي ممنوع است. صدور كارت هديه در 
قبال برداشت از حساب مشتري يا دريافت وجه نقد 
معادل آن مجاز است. حداكثر مبلغ هر كارت هديه، 
پنج ميليون ريال است، كارت هديه فاقد قابليت شارژ 
مجدد بوده و پس از اتمام موجودي بايد ابطال شود.

به گزارش ايِبنا، كارت هديه حداكثر به مدت يك سال 
داراي اعتبار است پس از انقضاي مدت مذبور، مانده 
مصرف نشده كارت هاي هديه در تمام شعب موسسه 
اعتباري صادر كننده قابل دريافت مي باشد. درج تاريخ 

انقضاي كارت هديه روي جسم كارت الزامي است.
كميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري، در 
اجراي بند )ب( ماده )11( قانون پولي و بانكي كشور 
و در راس��تاي ساماندهي فرآيند صدور و استفاده از 
كارت هديه و بن كارت ريالي دس��تورالعمل شيوه 
صدور كارت هديه را به ش��رح زي��ر تصويب كرده 
اس��ت:  موسس��ه اعتباري بايد هنگام صدور كارت 
هديه - ضمن شناسايي اوليه مشتري، برابر ضوابط و 
مقررات مبارزه با پولشويي- اطالعات هويتي وي را به 
همراه مشخصات يكايك كارت هاي هديه صادر شده 
براي وي، در سامانه هاي خود وارد نمايد به گونه اي 
كه رديابي تمامي تراكنش هاي هر كارت صادره به 
آساني ميسر گردد. موسسه اعتباري بايد هنگام صدور 
كارت هديه براي مشتري، تعهدات الزم در خصوص 
اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از وي اخذ 
نمايد. در صورت خودداري مشتري از ارايه اين تعهد يا 
خودداري از عمل به تعهدات، موسسه اعتباري بايد از 
ارايه خدمات به ايشان خودداري نمايد. الزم به ذكر 
است مسووليت هرگونه سوءاستفاده از كارت هديه 
يا  بن كارت صادره بر عهده مشتري است. در صورتي 
كه موسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همكاري 
مش��تري نتواند اطالعات الزم را براي شناس��ايي 
وي به دست آورد يا مشتري اقدام به ارايه اطالعات 
غيرواقعي نمايد، موسس��ه اعتباري پس از توضيح 
موظف است مشخصات مشترياني را كه مبادرت به 
اعالم اطالعات غير واقعي نموده اند به واحد اطالعات 

مالي و بانك مركزي گزارش كند.



تحليلها

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از سقوط آزاد شاخص هاي سهام در پكن و شانگهاي

ضرر420 ميليارد   دالري »كرونا«  به چين
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

بازارهاي س��هام چه شرقي باش��ند، چه غربي، چه 
بزرگ باشند و چه كوچك همواره با نوسان ها و فراز 
و فرودهاي غير منتظره خود شناخته مي شوند. اين 
بازارها كه به دليل تنوع بس��يار باال دارايي هاي مورد 
معامله همواره تفاوت فاحش��ي با ساير بازارها دارند 
به مراتب آسيب پذيري بيشتري نسبت به تغييرات 
گوناگون فضاي سياس��ي و اقتص��ادي مي پذيرند. 
دليل اين امر نيز ريس��ك هاي سيس��تماتيك و غير 
سيستماتيك پر تعدادي است كه به هر يك از سهام 

مورد معامله در اين بازار ها اثر مي گذارد. 
بر اين اساس هر ريسكي به فراخور زمان بروز و ساير 
عوامل محيطي تاثير خود را ب��ر روند معامالت بازار 
سهام مي گذارد. هر قدر كه اين ريسك ناشناخته تر 
باش��د و تاثيرات ثانويه آن نيز براي فع��االن بازارها 
مبهم تر باشد، ممكن است كه نوسانات شكل گرفته 

پس از بروز مخاطرات ياد شده بيشتر باشد. 
در همين چند هفته اخير نيز بروز ريس��ك هاي غير 
منتظره، بازارهاي مطرح س��هام در سراسر دنيا را با 
خطر مواجه كرده و موجب ش��ده تا ب��ار ديگر پس 
از فروخفت��ن آت��ش جنگ تجاري مي��ان دو قدرت 
اقتص��ادي عمده جهان يعني چين و امريكا ش��اهد 
بروز تغييرات هيجاني در بازارهاي سهام باشيم. چند 
وقتي است كه ويروس تازه وارد چيني به جان بازارها 
افتاده و پيامدها ناشناخته آن به همراه سرعت باالي 
شيوع به عاملي منفي براي سرمايه گذاران بدل شده 
است. در اين ميان اگرچه نوسانات روزهاي ابتدايي 
بازارها به خصوص در بورس هاي ش��رق آس��يا رنگ 
و بويي اضطراب گونه داش��ته، با اين حال مشخص 
شدن ابعاد آسيب وارده به اقتصاد جهان موجب شده 
تا در روزهاي گذش��ته اين تحوالت س��مت و سوي 

منطقي تري به خود بگيرد. 

ازهيجانتاكاستندرآمدشركتها
بنا بر آنچه در روزهاي گذشته در اين زمينه نقل شده 
است، آس��يبي كه ويروس كروناي جديد به اقتصاد 
جهاني وارد مي كند تاكن��ون در حدود 1.5 تريليون 
دالر ارزيابي ش��ده اس��ت. همين امر موجب شده تا 
بسياري از ش��ركت ها نه تنها در چين بلكه در بيشتر 
كشورها با افت بهاي سهام مواجه شوند. چنين امري 
سبب شده تا به راحتي نتوان خسارت وارده به دارايي 
س��هامداران در كش��ورهاي مختلف را ارزيابي كرد. 
عوامل اينچنين��ي در كنار مبهم بودن آينده ويروس 
و همه گيري آن به ترس سرمايه گذاران نيز افزوده و 
نتوانسته از شدت هيجانات در بازارهاي جهاني بكاهد. 
در اين مي��ان منابع خبري نيز تنها ب��ه گزارش افت 

ش��اخص ها در بازارهاي مطرح��ي همچون بورس 
نيويورك يا لندن اكتفا كرده اند. براي مثال شاخص 
داوجونز كه روز جمعه را با افت 600 واحدي به اتمام 
رسانده بود در حالي معامالت روز دوشنبه را آغاز كرد 
كه در همان س��اعات اوليه 150 واحد ديگر از ارتفاع 

خود را از دست داد. 

پايانناخوشايندتعطيالت
روز گذش��ته بازارهاي س��هام در شرق آس��يا با افت 
قابل توجهي رو به رو ش��دند. در اين روز بازگش��ايي 
بورس هاي چين پس از تعطيالت طوالني سال نو در 
اين كش��ور موجب شد تا در واكنش به كاهش تقاضا 
و افت چش��م انداز اقتصادي اين كش��ور، نماگرهاي 
»كامپوزيت شانگهاي« و »كامپوزيت شنزن« سقوط 
دور از انتظ��اري را تجربه كردن��د و به ترتيب 7.72 و 

8.45 درصد از ارتفاع خود را از دست دادند. 
اين ريزش در حالي رخ مي دهد كه دولت جمهوري 
خلق چين تعطيالت سال نو در اين كشور را به منظور 
مهار بهتر بيماري و جلوگيري از شيوع آن براي چند 
روز تمدي��د كرده بود و طي اين مدت نيز از به كنترل 
درآمدن بيماري ياد ش��ده خبر داده بود. اخباري از 
اين دست اگرچه در ابتدا دلگرم كننده به نظر مي آمد 
اما ش��روع معامالت در بازارهاي چيني نشان داد كه 
گوش سرمايه گذاران به اين حرف ها بدهكار نيست و 
آنها هيچ قصدي براي صبر پيشه كردن در اين بازار پر 
اس��ترس ندارند. بر اساس آمار هاي ثبت شده در اين 
روز تمامي شاخص هاي سهام در چين طي روز گذشته 
س��قوط تقريبا 9 درصدي را شاهد بودند و همين امر 
سبب شد تا ترس از شيوع كرونا 420 ميليارد دالر را  از 
ارزش دارايي سرمايه گذاران چيني در اين روز بكاهد.

مسكنيكهاثرنداشت
تمامي اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه روز گذشته 
بانك مركزي جمهوري خل��ق چين )PBOC( اعالم 
كرده بود هزار و 200 ميلي��ارد يوان را براي حمايت از 
بازارها اختصاص خواهد داد. مبلغ ياد ش��ده ارزش��ي 
برابر با 173 ميليارد دالر دارد. آنطور كه از عكس العمل 
سرمايه گذاران چيني پيداس��ت حتي اين كمك نيز 
نتوانس��ته آنها را براي ماندگاري در ب��ازار راضي كند. 
تمامي اين عوامل س��بب ش��ده تا بازار سهام در چين 
سنگين ترين ريزش خود از سال 2015 را شاهد باشد.

به نظر مي رس��د كه در حال حاضر ميزان هيجانات 
شكل گرفته پيرامون ويروس كرونا و ترس از ممنوع 
شدن صادرات شركت ها به حدي باال است كه حتي 
كاهش برابري يوان در مقابل دالر امريكا را نيز به عنوان 
يك عامل مه��م در جهت افزايش مزيت صادراتي در 

نظ��ر نمي گيرند. در واقع اين روزها س��رمايه گذاران 
چيني تنها به يك عدد توجه مي كنند و آن هم چيزي 
نيس��ت جز تعداد تلفات ويروس كرون��ا كه به نقل از 
بلومبرگ تاكنون به 362 نفر رس��يده است. اين در 
حالي است كه ميزان مبتاليان نيز با شيبي فزاينده در 
حال افزايش است و چيزي نمانده كه تعداد مبتاليان 

تاييد شده به 20 هزار نفر برسد.

3هزارشركتدركفمجازقيمتي
از اعداد ارقام كلي به ثبت رس��يده در چين طي روز 
گذشته كه بگذريم، بررسي بيش��تر جزييات خالي 
از لطف نيس��ت. در خالل معامالت روز گذش��ته در 
بازارهاي س��هام چين، قيمت س��هام 3 هزار شركت 
تا حدي كاهش يافت ك��ه به كف قيمت مجاز روزانه 
رس��يد. چنين ام��ري حكاي��ت از آن دارد كه رفتار 
هيجاني سرمايه گذاران چيني در صورت نبود دامنه 
نوسان براي شركت هاي اين بازار مي توانست خسارتي 

سنگين تر را موجب شود. 
طي روز گذشته سيتي بانك امريكا اعالم كرد كه انتظار 
مي رود كرونا رشد سه ماهه نخست سال جاري را در 
اقتصاد چين از 6 درصد تخميني به 4.8 درصد كاهش 

دهد. چنين تخميني حكايت از آن دارد كه به احتمال 
بس��يار زياد تقاضا براي كاالهاي اساس��ي در نواحي 
صنعتي چين كاهش چش��مگيري را تجربه خواهد 
كرد. همين امر سبب شده تا به رغم تمديد تعطيلي 
كارخانجات مهم توليد كننده ف��والد و مس چين تا 
10 فوريه كاهش چشمگير قيمت محصوالت فلزي 
همچنان ادامه يابد. دليل اين امر قرارگيري واحدهاي 
توليدي ياد شده در استان هاي »هوبي« و »شنگدون« 
است كه بيشترين تعداد مبتاليان به ويروس جديد 
را در خود جاي داده اند. گفتني است، اين نواحي 60 
درصد توليد فوالد چي��ن، 90 درصد توليد مس، 65 
درصد ظرفيت پااليشگاهي و 40 درصد توليد زغال 

سنگ اين كشور را در خود جاي داده اند. 
چنين تعطيلي بزرگ��ي مي تواند در صورت فروكش 
نكردن شيب شيوع كرونا تاثيري جدي بر آمار فروش 
ش��ركت هاي فلزي و معدني در سراسر جهان داشته 
باشد. دليل اين امر كاهش تقاضاي موثر در چين است 
كه ضمن كاه��ش توليد تاثيري جدي بر افت قيمت 
كاالهاي اساسي در بازارهاي جهاني داشته است. فقط 
در روز يكشنبه قيمت سنگ آهن در بورس داليان به 
ميزان 8 درصد كاهش يافته اس��ت. همچنين بهاي 

ميلگرد، مس و آلومينيوم به ترتيب 8، 7، 3.5 درصد 
افت كرد. قيمت روي و س��رب نيز به ميزان 5 درصد 

نزول را تجربه كرد. 

شنايهنگكنگبرخالفجهت
همان طور ك��ه پيش تر نيز اش��اره ش��د، افت بهاي 
سهام و عقبگرد قيمت ها در شرق آسيا تنها به چين 
محدود نبوده اس��ت. طي روز گذشته تقريبا تمامي 
شاخص هاي آسيايي بيش از يك درصد از ارزش خود 
را از دس��ت دادند. با اين حال يك شاخص توانست با 
دلگرمي از تقويت تمهيدات داخلي در مبارزه با كرونا، 
هرچند ضعيف اما مسيري صعودي در پيش بگيرد. 
در اين روز نماگر »هنگ سنگ« كه تغييرات قيمت 
در بورس هنگ كنگ را نشان مي دهد به دليل اعمال 
محدوديت در رفت و آمد اتباع سرزمين اصلي چين، 
با رشد مواجه شد. پيش��روي »هنگ سنگ« در اين 
روز اگرچه از 0.35 درصد فراتر نرفت اما موجب شد تا 
تاثير تدابير حفاظتي از شهروندان به خوبي در رفتار 
سرمايه گذاران نمايان شود و با برگرداندن آرامش به 
فضاي معامالت، ارزش سرمايه فعاالن بازار به خوبي 

حفظ شود. 

از سوي معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اعالم شد

جزيياتجديدازطرح»فروشتعهدي«سهام
يكي از مهم ترين رخدادها در بازارس��رمايه كه بنابر 
اظهار رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به زودي از 
آن رونمايي خواهد ش��د، موضوع فروش استقراضي 
سهام اس��ت كه به عنوان »فروش تعهدي« در ايران 

معرفي و شناخته مي شود.
به گزارش س��نا، »فروش تعهدي« يكي از ابزارهاي 
جديد بازار سرمايه كه منجر خواهد شد تا هم روزهاي 
منفي و ه��م روزهاي مثبت بازار براي س��هامداران 
جذاب باشد و سرمايه گذاران صرفا به دنبال روزهاي 
مثبت بازار نباش��ند و چش��م انداز آتي شركت ها در 
تصميم سهامداران و اتخاذ استراتژي سرمايه گذاران 
اثر گذار باشد. در واقع، استفاده از اين روش، اقدامي 
اس��ت كه منجر به حرفه اي تر ش��دن بازار س��رمايه 

خواهد شد.
حس��ن اميري، عضو هيات مديره و معاون نظارت بر 
بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره 
اين ابزار جديد توضيح داد: فروش تعهدي در بازارهاي 
مالي دنيا تحت عنوان short sell شناخته مي شود. 
راه ان��دازي اين ابزار براي بازار س��رمايه الزم بود و به 

تعويق افتادن راه اندازي اين ابزار مالحظات فقهي بود 
كه اين نوع معامله بر اساس عقد وكالت طراحي شد.

امي��ري گف��ت: اي��ن اب��زار منج��ر خواهد ش��د تا 
س��رمايه گذاران در هر دو ش��رايط مثب��ت و منفي 
بتوانند در بازار س��رمايه فعال باشند و كسب درآمد 
كنند. براين اس��اس، با به كارگيري اين ابزار در بازار 
س��رمايه، س��رمايه گذاري كه تصور مي كند قيمت 
سهام يك شركت بيش از اندازه رشد كرده يا در آينده 
احتمال كاهش قيمت آن سهم به داليل بنيادين يا 
تحليل شخصي او وجود دارد مي تواند يك استراتژي 
معامالتي انتخاب كند. به طوريكه مي تواند سهام را 
به وكالت از ش��خص ديگر )مالك س��هام( بفروشد و 
هر زمان كه خود يا مالك سهام اراده كرد مثل اوراق 
فروش رفته را براي مالك خريداري كند، البته شرايط 
و ضوابط وكالت بايد بين طرفين مشخص و تعهدات 
هر طرف در قرارداد فروش تعهدي تعيين شده باشد.

وي اف��زود: در نتيجه با افت قيمت س��هم كه بر اثر 
بررسي شرايط و تحليل ارزش سهام با عملكرد يك 
ش��ركت صورت گرفته كسب منفعت مي كنند. اين 

ابزار مالي جزو ابزارهاي استانداردي است كه در ساير 
بازارهاي مالي دنيا نيز عملياتي شده و در ايران هم به 

زودي راه اندازي خواهد شد.
اي��ن مقام مس��وول در س��ازمان بورس گف��ت: زير 
س��اخت هاي الزم براي ب��ه كارگيري اي��ن ابزار در 
بورس ها مهيا اس��ت و ش��ركت هاي OMS هم در 
حال نهايي كردن شرايط الزم براي سفارش گذاري 
و فراه��م كردن ش��رايط الزم ب��راي معامالت تعهد 

فروش هستند.
او افزود: ساختار الزم براي به كارگيري اين ابزار جديد 
مالي دو ماهي است كه مراحل تست را سپري مي كند 
و در آينده اي نزديك امكان معامله تعهد فروش روي 
چند سهم بازار فراهم خواهد شد تا پس از آشنا شدن 
بازار با اين ابزار نوين به مرور ساير نمادهاي بازار نيز با 

اين نحوه جديد معامالتي تجهيز شوند.

معاملهتعهديسهامچيست؟
در بازار سرمايه گاهي ش��اهد صف فروش براي يك 
سهم هستيم، در اين شرايط سرمايه گذاران تمايل به 

خروج از سرمايه گذاري خود دارند تا جايي كه قيمت 
سهم با متغيرهاي عملياتي س��هم تطابق پيدا كند 
روند قيمتي س��هم نزولي خواهد بود، در اين شرايط 
كه بسياري از س��رمايه گذاران قيمت ها را باال تصور 
مي كنند، ابزار تعهد فروش وارد كار مي شود، به اين 
شكل كه سرمايه گذار به جاي اخذ موقعيت خريد در 
بازار، از طريق سامانه معامالتي اقدام به اخذ موقعيت 
فروش مي كند در اين شرايط س��رمايه گذاراني كه 
تمايل به واگذار كردن س��هام خود دارند مي توانند 
س��هام خود را به س��رمايه گذاراني واگذار كنند كه 
خواهان اخذ موقعيت تعهدي فروش هستند و با اخذ 

موقعيت فروش آنها كسب منفعت مي كنند.
سهامداري كه سهم را با موقعيت خريد انتخاب كرده 
و از قيمت 200 تومان وارد سهم شده، با رشد قيمت 
س��هم تا مح��دوده 700 تومان كس��ب منفعتي در 
محدوده 500 تومان داشته، حال با توجه به شرايط 
بازار قيمت تعادلي سهم خريداري شده را 350 تومان 
تص��ور مي كند و تمايل به خروج از س��رمايه گذاري 
دارد، در نتيجه س��رمايه گذاراني كه اين ش��رايط را 

تحليل كردند وارد مي شوند و اقدام به اخذ موقعيت 
تعهد فروش مي كنند و از كاهش قيمت سهم كسب 
منفعت مي كنند، چرا كه در قيمت هاي 700 تومان 
موقعي��ت فروش را خريداري كردن��د و در موقعيت 
ف��روش كاهش قيمت منجر به كس��ب س��ود براي 
سرمايه گذار مي شود، حال مجدد با رسيدن قيمت ها 
به محدوده تعادلي و جذاب براي اخذ موقعيت خريد 
سرمايه گذاران ديگري اقدام به اخذ موقعيت خريد 
مي كنند و سرمايه گذاراني كه موقعيت فروش را اخذ 
كرده بودند، سهام خود را به متقاضيان اخذ موقعيت 
خريد واگذار مي كنند و اين روند دست به دست شدن 
سهام ادامه دار خواهد بود، پياده سازي اين ابزار منجر 
به گردش نقدينگي در سهام و ايجاد بازدهي مناسب 

براي سرمايه گذاران خواهد بود.
در نتيج��ه س��رمايه گذاراني كه خريدارن��د با روند 
صعودي س��ود مي برن��د و س��رمايه گذاراني كه در 
موقعيت فروش هستند با روندهاي بازار سود مي برند، 
ابزاري كه منجر مي شود هم منفي بازار و هم مثبت 

بازار خريدار داشته باشد.
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شاخصحبابسازنيست
بايد رون��د طوالني تري را براي ارزيابي ش��اخص 
بررس��ي كرد اما؛ به نظر نمي آيد ب��ازار دچار خأل 
باشد. به گزارش بورس نيوز، علي يوسفيان تحليلگر 
بازار سرمايه در خصوص طي كردن روند صعودي 
شاخص به بورس نيوز اظهار كرد: به نظر مي رسد 
بايد روند رش��د طوالني تري را بررسي كرد و تنها 
نمي توان به ارزيابي هفته اي بسنده كرد.وي ادامه 
داد: در يك سال اخير سهم ها رشد بااليي داشته و 
آنهايي كه رشدشان متوقف شده بعد مدتي دوباره 
رش��د كرده اند و به نظر نمي آيد ب��ازار دچار خأل و 
حباب باشد.اين فعال بازارس��رمايه تاكيد كرد: با 
توجه به افزايش عرضه ام��روز در بازار اين نگراني 
ايجاد مي شود كه اين رشد حباب هست يا نه؟! در 
گذر زمان مي توان به اين نتيجه رسيد اما؛ تا به حال 

رشد شاخص حباب نبوده است.

   درج نماد يك شركت جديد در بورس تهران: 
به گزارش ايِبنا، بر اساس اطالعيه بورس تهران، شركت 
»پديده ش��يمي قرن« با نماد »اكتيو« در فهرست 
نرخ هاي تابلوي بازار دوم ب��ورس اوراق بهادار تهران 
درج شد. در ادامه اين اطالعيه آمده است كه با توجه 
به مصوبه 30 ش��هريور ماه 98 هيات پذيرش بورس 
اوراق بهادار تهران، ش��ركت پديده ش��يمي قرن در 
بازار بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است.همچنين 
باتوجه به نتيجه اقدامات صورت گرفته و ارايه تعهدات 
الزم در خصوص موارد ذكر شده در مصوبه مذكور، نام 
شركت از تاريخ سيزدهم بهمن ماه سال 98 به عنوان 
پانصد و سي و چهارمين ش��ركت پذيرفته شده در 
بورس در بخش »ساخت مواد شيميايي و محصوالت 
شيميايي«، گروه »ساخت ساير محصوالت شيميايي« 
و طبقه »ساخت صابون و پاك كننده ها، فرآورده هاي 
تميز كننده و پرداخت كننده، انواع عطر و فرآورده هاي 
 »ACTIVE -بهداشتي« با كد »2424« و نماد »اكتيو
در فهرست نرخ هاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران 
درج شده  است. از روز دوشنبه 14 بهمن ماه، شركت 
اعتباري ملل به جمع شركت هاي داراي بازارگردان در 

فرابورس ايران اضافه  شد. 
   »وملل« س�ومين نم�اد فرابورس�ي داراي 
بازارگ�ردان: به گزارش س��نا، به نق��ل از مديريت 
ارتباطات فرابورس ايران، شركت اعتباري ملل كه با 
نماد »وملل« معامله مي شود، در بازار دوم فرابورس 
پذيرش  شده و در گروه بانك ها و موسسات مالي قرار 
دارد. به اين ترتيب از امروز صندوق س��رمايه گذاري 
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس به عنوان 
بازارگردان اين سهم عمل  خواهد كرد و اين عمليات 
را به روش مبتني بر حراج انجام خواهد داد.   بر اساس 
اطالعيه منتشر شده، دوره زماني بازارگرداني در نماد 
وملل يك ساله بوده و دامنه مظنه 3 درصد خواهد بود؛ 
همچنين  حداقل معامالت روزانه 2 ميليون سهم ذكر 
شده است كه حداقل سفارش انباشته آن 100 هزار 
سهم خواهد بود.  از ابتداي بهمن ماه 98 تاكنون، پس از 
دو شركت »توسعه مولد نيروگاهي جهرم« و »صندوق 
س��رمايه گذاري با  درآمد ثابت معيار«، نماد شركت 
اعتباري ملل س��ومين نمادي اس��ت كه با عمليات 

بازارگرداني مديريت خواهد شد. 
   ۶۸۸ ريال؛ سود هرسهم »رنيك« در ۹ ماه:  
ش��ركت جنرال مكانيك در گ��زارش 9 ماهه خود 
اعالم كرد به ازاي هرس��هم 688 ريال سود پوشش 
داده اس��ت. به گزارش سنا، شركت شركت جنرال 
مكانيك در صورت هاي مالي 9 ماهه منتهي به 30 
آذر 1398 اعالم كرد كه سود هرسهم اين شركت با 
رشد 52 درصدي نسبت به مدت مشابه سال مالي 
گذشته به رقم 688 ريال رسيده است.»رنيك« كه 
در س��ال جاري وارد فرابورس ايران شده است سود 
خالص خود را 687 ميليارد ريال، س��ود عملياتي را 
618 ميليارد ريال و سود انباشته را 690 ميليارد ريال 
منتشر كرد.شركت جنرال مكانيك پيش از اين در 
گزارش 6 ماهه اعالم كرده بود به ازاي هرسهم 467 
ريال سود پوشش داده اس��ت و سود انباشته پايان 
دوره آن به 469 ميليارد ريال رس��يده اس��ت. اين 
شركت سود عملياتي 6 ماهه را 400 ميليارد ريال 
و سود خالص دوره را 466 ميليارد ريال اعالم كرد. 
در برآوردي كه اين شركت از برنامه هاي تامين مالي 
و تغييرات هزينه هاي مالي خود براي دوره 6 ماهه 
منتهي به 29 اس��فند 1398 داشته كه استفاده از 
ابزارهاي نوين مالي درراستاي تامين مالي پروژه ها را 
در برنامه خود دارد. همچنين متنوع سازي پرتفوي 
پروژه ها با تاكيد بر رژيم قراردادي س��رمايه گذاري 
و تامي��ن مالي از س��اير برنامه هاي ب��ا اهميت اين 

شركت است.

ابرتورمدرسهمهايبورسي
با توجه به افزايش سود شركت ها شاهد افزايش قيمت 
سهام شركت ها هستيم چراكه اثرات تورمي بازار در 
حال پوشش داده شدن است.سيد جالل طباطبايي در 
رابطه با روند رو به رشد شاخص و ارزيابي از اين وضعيت 
به بورس نيوز اظهار كرد: بازار با تورم دس��ت وپنجه 
نرم مي كند و اين موضوع از افزايش نرخ هاي س��هم 
ش��ركت ها مش��خص بوده چراكه وضعيت اعالمي 
ش��ركت هاي بورس��ي در كدال در واقع حاكي عدم 
تغييرات گسترده اي هست كه برخي نرخ ها اين گونه 
روند افزايشي گرفته اند.وي ادامه داد: با توجه به افزايش 
سود شركت ها شاهد افزايش قيمت سهام شركت ها 
هستيم چراكه بايد اثرات تورمي پوشش داده شود.

اين كارشناس بازارسرمايه افزود: نوسانات نرخ دالر 
در سامانه هاي مختلف ارزي و همين طور افزايش نرخ 
اغلب محصوالتي كه شركت هاي مادر آن در بورس 
حضور دارند، موجب موج تورم در بخش هاي مختلف 
بازار كاال ش��ده و اين انتظار وجود دارد كه سودآوري 
شركت ها نيز به خاطر اين مساله افزايش پيدا كند و در 
گزارش هاي آتي وضعيت سودآوري رشد كرده باشد 

و در يك جمع بندي كلي شاخص افزايش پيدا كند.

مروري بر معامالت بورس و فرابورس

شاخص كل بورس تهران 2,5 درصد رشد كرد
گروه بورس| در پايان معامالت روز دوش��نبه در 
بورس تهران ش��اخص كل اين بازار با رشد 10 هزار 
و 664 واحدي رو به رو ش��د. در اين روز رشد 2.49 
درصدي ش��اخص كل بورس تهران، نماگر ياد شده 
را به سطح 438 هزار و 881 واحد رساند. به موجب 
صع��ود قيمت ها در اي��ن روز ارزش بورس تهران به 

هزار و 598 هزار و 865 واحد رسيد. 
بر اس��اس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در روز 
گذش��ته اكثر ش��اخص هاي بورس با رش��د مواجه 
شدند به طوري كه شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« 
با 2846 واحد افزايش معادل 2.49 درصد به 117 
هزار و 119 واحد، شاخص كل »هم وزن« با 3680 
واحد رشد معادل 2.59 درصد به 145 هزار و 542 
واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« ب��ا 2846 واحد 
افزايش، مع��ادل 2.18 درصد به 95 ه��زار و 678 
واحد، شاخص آزاد ش��ناور با 4723 واحد كاهش، 
معادل 0.92 درصد به 517 هزار و 27 واحد، شاخص 
بازار اول با 8331 واحد افزايش معادل 2.71 درصد 
به 316 هزار 13 واحد و شاخص بازار دوم با 19094 
واحد رش��د معادل 2.15 درصد، به 96 هزار و 888 
واحد رسيد.از سوي ديگر در اين روز 6 نماد » فوالد 

مباركه اصفهان با 781 واحد، ملي صنايع مس ايران 
با 551 واحد، مخابرات با 525 واحد، مپنا 451 واحد، 
ارتباط س��يار با 403 واحد، چادرملو با 372 واحد و 
سرمايه گذاري اميد با 239 واحد «رشد، بيشترين 
تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.

اين گزارش مي افزايد: ديروز ش��اخص هاي صنايع 
تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند به طوري كه 
ش��اخص صنايع »حمل و نقل با 958 واحد صعود 
معادل 7.68 درصد به 13 هزار و 436 واحد، خودرو 
با 3280 واحد افزايش مع��ادل 4.59 درصد به 74 
هزار  و 716 واحد، قند و ش��كر 3519 واحد رش��د 
معادل 4.45 درصد به 82 هزا رو 580 واحد، وسايل 
ارتباطي 658 واحد افزايش معادل 3.89 درصد به 
17 هزار و 569 واحد، اداره بازارهاي مالي با 14 واحد 
رش��د، معادل 3.26 درصد به 451 واحد، انتش��ار و 
چاپ با 41436 واحد افزايش معادل 2.72 درصد به 
يك هزار و 562 واحد، منسوجات با )170( واحد افت 
معادل )2.87( درصد به 5 هزار و 780 واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي ب��ه آمارهاي معامالتي به ثبت 
رس��يده طي روز دوش��نبه در بازار سهام مشخص 
مي كند كه قيمت سهام نمادهاي »سيالم، پكرمان، 

خپارس، ثمسكن، وآذر، خكمك و فوالد« بيشترين 
افزايش قيمت و نمادهاي »سخزر، كساپا، شدوص، 
كماسه، دجابر، چافست و شلعاب« بيشترين كاهش 
قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس 

به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز قبل بورس 
تهران، در 780 هزار نوب��ت معامالتي، 7 ميليارد و 
307 ميلي��ون برگه اوراق بهادار به ارزش 42 هزار و 

600 ميليارد تومان در بورس معامله شد.
در فرابورس نيز روند كلي معامالت س��مت و سويي 
مشابه بورس تهران داشت. در اين روز شاخص كل 
بازار ياد شده به ميزان 121 واحد رشد كرد و به رقم 
5 هزار و 537 واحد رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم 
فرابورس ايران نيز از 319 تريليون تومان فراتر رفت. 
در اين روز معامله گران فرابورس بيش از 2 ميليارد 
س��هام حق تقدم و اوراق مالي در قال��ب 350 هزار 
معامله و به ارزش 1871 ميليارد تومان داد و س��تد 
كردند.نمادهاي ميدك��و، ذوب آهن، ماديران، مس 
سرچشمه، مولد نيروگاه جهرم، پتروشيمي زاگرس 
و مديريت انرژي اميدتابان هور، در تقويت شاخص 

فرابورس اثرگذار بوده اند.

دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري مطرح كرد

ضرورت قوانين جديد براي سرمايه گذاران تازه وارد
دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري گفت: ضروري 
است تا قوانين و مقررات جديد به سرمايه گذاران تازه وارد 
ابالغ شود، زيرا بسياري از كشورها محدوديت هايي براي 
اين سهامداران ايجاد و از ورود نقدينگي به بازار جلوگيري 
مي كنند.به گزارش ايرنا، س��عيد اس��المي در ارتباط با 
رش��د روزهاي اخير بازار سرمايه افزود: سرعت رشد بازار 
سرمايه تا روز گذشته مقداري كاهش يافت، اما همچنان 
نقدينگي در حل ورود به بازار است و اين امر زمينه رشد 
پرشتاب ش��اخص بورس در بازار امروز را فراهم كرد.وي 
خاطرنش��ان كرد: برخي تصور مي كنند كه رش��د بازار 
ادامه دار است و اكنون بورس به عنوان بهترين بازار براي 
سرمايه گذاري محسوب مي شود به همين دليل اقدام به 

ورود نقدينگي هاي جديد به بازار مي كنند.
 اسالمي ضمن تاكيد بر اينكه روزانه نزديك به يك هزار و 
500 ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد بورس مي شود، 
افزود: اكنون بايد بازار را از نظر ارزش معامالت مورد بررسي 
جدي قرار داد اما تا زماني كه بازارهاي جايگزين در ركود 
به س��ر مي برند و فقط يك بازار در مس��ير افزايش ارزش 
قرار مي گيرند مي تواند باعث ايجاد يك حباب جدي در 
بازار شود.اين كارش��ناس بازار سرمايه گفت: ورود حجم 
گس��ترده اي از نقدينگي به بازار س��رمايه ضمن افزايش 

ارزش پاي��ه، زمينه ورود چند ش��ركت جديد به بورس، 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها را فراهم 
مي كند، بنابراين با اين ش��رايط اس��ت كه ارزش بازار به 
صورت نگران كننده افزايش نمي يابد.وي گفت: براساس 
شرايط اقتصاد كنوني در كشور، هر گونه پيش بيني براي 
ادامه روند بازار با چالش روبرو مي ش��ود و ممكن است با 
هر تغيير نرخي، مسير كل بازار تغيير كند.اسالمي افزود: 
چنانچه هيچ ي��ك از بازارهاي ديگر ب��ا تغيير معامالتي 
روبرو نش��وند و دولت هم عمليات بازار باز را اجرايي كند، 
روند صعودي بازار ادامه دار و شاخص بورس رشد خواهد 
كرد.اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه نقدينگي كه 
اكنون وارد بورس مي شود در هر بازار ديگري سرازير شود 
رشد سرسام آوري را به دنبال خواهد داشت، گفت: زماني 
كه هر يك از بازارهاي جايگزين ش��روع به رشد و حركت 
كند، ممكن است زمينه ريزش بازار سرمايه فراهم شود.
وي گفت: وضعيت كنوني بازار امكان پيش بيني روند آن 
را غيرممكن ساخته و نمي توان مسير دقيق بازار سرمايه را 
مشخص كرد كه اين امر باعث نگراني سهامداران آن شده 
است. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، امروز بسياري 
از سهام موجود در بازار، بيشتر از ارزش ذاتي خود در حال 

معامله هستند.
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ارزش پرونده هاي تخلف قيمتي تا پايان آذرماه 98 برابر با پنج هزار و سيصد ميليارد تومان عنوان شد

كنترل دستوري بازارها
تعادل |

ريي�س س�ازمان حمايت مصرف كنن�دگان و 
توليدكنن�دگان در نشس�تي ك�ه در روزهاي 
پاياني س�ال ج�اري برگزار ش�د از برنامه اين 
س�ازمان براي كنترل بازار شب عيد خبر داد. 
ط�رح ويژه »نظارت بر بازار ايام پاياني س�ال« 
از ابتداي اسفندماه با حضور بازرسان سازمان 
حماي�ت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
بس�يج اصن�اف و اتحاديه هاي صنف�ي، آغاز 
مي ش�ود و تا پايان س�ال ادام�ه مي يابد. اين 
س�ازمان در عين حال به دنبال آن اس�ت تا با 
اجراي طرح »پويش ب�دون قيمت نخريم«، از 
نظارت اقشار مردم براي كنترل بازار در ماه هاي 
پاياني س�ال، اس�تفاده كن�د. درهمين حال، 
س�اماندهي س�ايت هاي فروش اينترنتي كاال 
در قالب دريافت نم�اد »اعتماد الكترونيكي« 
از ديگر طرح هايي اس�ت كه با هم�كاري اين 
سازمان و مركز توس�عه تجارت الكترونيكي، 
اجرايي مي ش�ود. تاب�ش در ادامه با اش�اره به 
س�امانه »نظارت و رصد قيمت ۱۰۰ قلم كاالي 
اساس�ي« گفت: از طريق اپليكيشن ياد شده، 
امكان بررس�ي گپ قيمتي در سراس�ر كشور 
فراهم آمده اس�ت. وي در پايان نيز تاكيد كرد 
كه اجازه هيچ فس�ادي را در رفت و برگش�ت 
پرونده هاي تخلفاتي به تعزيرات نمي دهيم. به 
هر حال به نظر مي رسد، متولي سازمان حمايت 
همچنان به دنبال كنترل دستوري بازارها باشد. 
همچنين براساس آمار اعالمي رييس سازمان 
حمايت، تعداد پرونده هاي تشكيل شده در ۹ 
ماهه ۹۷، برابر با ۱۹۰ هزار و ۵۸6 فقره بوده كه 
در ۹ ماهه ۹۸ به ۲۸۰ هزار و ۸۵۵ فقره رسيده 
و رش�د ۴۷.۳6 درص�دي را نش�ان مي دهد. 
ارزش ريالي پرونده هاي متشكله در ۹ ماهه ۹۷ 
معادل ۳۵ ميليون و ۱۵۵ هزار و ۷۴۹ ميليون 
ريال بوده كه تا پايان آذرماه ۹۸ به ۵۳ ميليون 
و ۵6۲ هزار و ۴۹۹ ميليون ريال رسيده است.

    ساماندهي سايت هاي فروش اينترنتي
عباس تابش، رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان روز گذشته در جمع خبرنگاران از 
طرح ويژه اين سازمان براي نظارت بر بازار شب عيد 
خبر داد وگفت: از اول اس��فندماه طرح ويژه نظارت 
بر بازار ايام پاياني س��ال با حضور بازرس��ان سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان وتوليدكنندگان، بسيج 
اصناف و اتحاديه هاي صنفي به اجرا درخواهد آمد و 
تا آخر زمستان ادامه خواهد يافت. در همين راستا، 
هماهنگي بس��يار مناس��بي با تمامي دستگاه هاي 
مرتبط با تنظيم بازار به عمل آمده تا عالوه بر تأمين 
و توزي��ع كاالها، نظارت ب��ر بازار را هم ب��ه بهترين 
ش��كل انجام دهند. اين در ش��رايطي اس��ت كه در 
ششم اسفند ماه نيز جلسه بزرگي با حضور مديران 
كل س��ازمان تعزيرات اس��تان ها، معاونان بازرسي 
سازمان هاي صمت سراسر كشور و انجمن حمايت 
از حقوق مصرف كننده برگزار مي شود تا بتوان بازار 
را به بهترين ش��كل كنترل كرد. اين در حالي است 
كه مجموعه دادس��تاني كل كشور نيز حضور جدي 

در بازار دارد.
معاون وزير صمت اف��زود: در عين حال به دنبال آن 

هس��تيم تا بتوانيم از ظرفيت گسترده تمامي اقشار 
مردمي در نظارت بر بازار استفاده كنيم و بر اين اساس 
اجراي طرح پويش بدون قيمت نخريم را آغاز كرده و 
از تمامي مردم مي خواهيم تا در ايام پاياني سال تنها 
از فروشگاه هايي خريد كنند كه كاالهاي آنها برچسب 
قيمت دارد. تابش با بيان اينكه هر مغازه اي كه كاالي 
بدون قيمت عرضه مي كند، حتمًا قصد گران فروشي و 
اجحاف به مصرف كنندگان را دارد، گفت: مردم بايد از 
حقوق خود مطلع بوده و از فروشگاه هايي خريد كنند 
كه كاالي آنها برچس��ب قيمت است؛ چرا كه در غير 
اين صورت يا گران فروشي رخ مي دهد يا كاالي تقلبي 

به بازار عرضه مي شود.
او از اجراي طرح ويژه اي با همكاري سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان وتوليدكنندگان ومركز توس��عه 
تجارت الكترونيكي براي س��اماندهي س��ايت هاي 
ف��روش اينترنتي كاال خب��ر داد وگفت: براس��اس 
س��امانه اي كه در اين راس��تا تدارك ديده شده و به 
زودي رونمايي مي شود، واحدهايي كه عرضه مجازي 
كاال را دارن��د، حتمًا بايد نماد »اعتماد الكترونيكي« 
دريافت كرده و اطالعات دقيق و شبكه هاي توزيع آنها 

در سامانه مربوطه به ثبت برسد.
براس��اس توضيحات اين مقام مسوول، پس از آنكه 
كار ساماندهي سايت هاي فروش اينترنتي در سامانه 
به سرانجام رسيد، رتبه بندي سايت ها را انجام داده 
كه بتوانيم اطالعات دقيقي از فروشگاه هاي اينترنتي 
به مردم بدهيم؛ ب��ه نحوي كه اطالع��ات مرتبط با 
فروشنده كاال، ميزان شكايات ثبت شده از آن و درصد 
رضايت مش��تريان از خريدهاي قبل��ي را به نمايش 
عمومي خواهيم گذاشت تا مردم با آگاهي نسبت به 

خريد از اين سايت ها تصميم بگيرند.

    آمار تخلفات قبل و بعد از افزايش نرخ بنزين
تابش در بخ��ش ديگري از س��خنان خ��ود به آمار 

بازرسي ها و شكايات ثبت شده در حوزه كاالها طي 
بازه زماني ۷۶ روز قبل و بعد از افزايش قيمت بنزين 

اشاره كرد.
براساس آمار اعالمي، تعداد بازرسي ها در ۷۶ روز قبل 
از اص��الح نرخ بنزين ۶۹۲ هزار و ۸۳۲ مورد بوده كه 
بعد از اصالح نرخ اين حامل انرژي به ۹۳۹ هزار و ۷۹۹ 
مورد رسيده، كه اين رقم به غير از بازرسي هاي اصناف 
است كه نشان مي دهد، پس از اصالح قيمت بنزين، 
بازرسي ها ۳۶ درصد رشد داش��ته است. وي افزود: 
تعداد پرونده هاي متشكله در ۷۶ روز قبل از اصالح 
قيمت بنزين ۴۶ هزار و ۳۹۹ مورد بوده كه پس از آن 
به ۷۳ هزار و ۱۵۹ مورد رس��يده كه ۵۸ درصد رشد 
داشته اس��ت البته بايد به اين نكته توجه داشت كه 
يكي از داليل افزايش تعداد پرونده هاي متش��كله، 
افزايش تعداد بازرسي ها است. به گفته تابش، ارزش 
پرونده هاي تشكيل ش��ده قبل از اجراي نرخ بنزين 
۲ ميلي��ون و ۹۰۱ هزار و ۵۸۴ ميليون ريال بوده كه 
پس از آن به ۶ ميلي��ون و ۵۱۶ هزار و ۹۹۴ ميليون 

ريال رسيده است.
از س��وي ديگر، اطالعات ارايه ش��ده از سوي تابش 
نشانگر اين است كه بازرسان اصناف نيز با ۴۳ هزار و 
۶۷۰ مورد شكايت برخورد كرده و ارزش پرونده هاي 
متشكله ۴۷۸ هزار و و ۱۸۳ ميليون ريال بوده است. 
تابش گفت: طي ۹ ماهه ابتداي سال جاري ۳۴۶ هزار 
و ۶۲۵ مورد بازرسي كشف قاچاق انجام شده، ضمن 
اينكه در اين مدت جمع كل بازرسي ها اعم از قاچاق 
و غير قاچاق ۲ ميليون و ۵۹۳ هزار و ۵۷۳ مورد در ۹ 
ماهه ۹۷ بوده كه در ۹ ماهه ۹۸ اين رقم به ۳ ميليون 
و ۵۹ هزار و ۳۴۸ مورد رس��يده است. از سوي ديگر، 
تعداد پرونده هاي تشكيل شده در ۹ ماهه ۹۷، ۱۹۰ 
هزار و ۵۸۶ فقره بوده كه در ۹ ماهه ۹۸ به ۲۸۰ هزار 
و ۸۵۵ فقره رسيده و رشد ۴۷.۳۶ درصدي را نشان 

مي دهد.

همچني��ن ب��ه گفت��ه او، ارزش ريال��ي پرونده هاي 
متشكله در ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۵ ميليون و ۱۵۵ هزار 
و ۷۴۹ ميليون ريال بوده كه در ۹ ماهه امسال به ۵۳ 
ميليون و ۵۶۲ هزار و ۴۹۹ ميليون ريال رسيده است.

بر پايه آمار ارايه شده از سوي رييس سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مي توان اذعان كرد 
كه پس از افزايش نرخ بنزين، ميزان تخلفات قيمتي 
رشد قابل توجهي داشته است. عباس تابش، يكي از 
داليل اين رشد را افزايش تعداد بازرسي ها مي داند؛ 
اما بايد اذعان كرد كه در همين حال، بازرس��ي هاي 
ياد ش��ده، زمينه جلوگيري از رشد قيمت و تخلفات 
قيمتي را نيز فراه��م كرده اند. بنابراين اين س��وال 
مطرح مي شود كه آيا پس از پايان اين روند گسترده 
بازرس��ي، ش��اهد افزايش قيمت ها خواهيم بود؟ در 
چنين شرايطي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، چه برنامه اي براي جلوگيري از اين 

افزايش دارد؟ 

   ۱۰ قلم كاالي اولويت دار 
رصد هفتگي  مي شود

معاون وزير صمت با بيان اينكه بازرس��ي هاي انجام 
شده آي تي بيس بوده اس��ت، گفت: از ساختارهاي 
الكترونيكي مثل سامانه جامع تجارت استفاده كرده 
و ۵ قلم كاال را رصد و بازرسي هاي مرتبط با انبارها را 

نيز در قالب سامانه ها انجام مي دهيم.
اين در شرايطي است كه عالوه بر ۵ قلم كااليي كه در 
اولويت بازرسي به صورت هفتگي قرار مي گيرند، در 
مقاطع ويژه اي همچون ماه مبارك رمضان، كااليي 
مث��ل خرما و زولبيا و باميه در اولويت بازرس��ي قرار 
گرفته و به تناسب در مقاطع مختلف سال، كاالهاي 
ويژه اي به اقالم مذكور اضافه مي شود. تابش همچنين 
در مورد سامانه نظارت و رصد قيمت ۱۰۰ قلم كاالي 
اساسي نيز اظهار كرد: امروز از طريق اين اپليكيشن، 

گپ قيمتي را در سراسر كش��ور تشخيص داده و به 
ص��ورت آنالين، نرخ ۱۰۰ قلم كاالي اساس��ي را در 
سراسر كشور رصد مي كنيم ضمن اينكه ۸ ميليون 
و ۳۰۲ ه��زار نفر نيز اين اپليكيش��ن را نصب كرده و 
قيمت ه��ا را در آن رصد مي كنن��د. وي افزود: از اين 
طريق، ۹۵۰۴ مورد شكايت به ثبت رسيده كه ۹۲۰۶ 
مورد آن بررسي ش��ده است ضمن اينكه ۲۹۸ مورد 
نيز در دست بررسي اس��ت. رييس سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان ادامه داد: بر اساس 
رصدهاي صورت گرفته در قالب اين سامانه، از ميان 
۱۰۰ قلم كاال ظرف هفته هاي گذشته ۴۲ قلم كاال 
با كاهش قيمت مواجه بوده و ۱۹ قلم كاال نرخ ثابت 
داشته اند. اين در شرايطي اس��ت كه ۱۹ كاال نيز با 
افزايش يك تا چهار درصدي و ۱۵ كاال نيز با افزايش 
باالي ۵ درصد مواجه بوده ان��د كه عمدتًا كاالهايي 
همچون حبوبات، پياز، س��يب زميني، موز، جوجه 
يك روزه، تيرآهن و كاغذ A۴ با افزايش نرخ باالي ۵ 

درصدي مواجه بوده است.
تابش با بيان اينكه بابت تم��ام قصوراتي كه در بازار 
ص��ورت گرفته، از م��ردم عذرخواهي ك��رده و قول 
مي دهي��م كه ب��ه لحاظ تأمي��ن به موق��ع كاالها از 
هيچ تالش��ي فروگذار نكنيم، گفت: ذخاير كاالهاي 
اساس��ي در كش��ور هم اكنون در س��طح بي نظيري 
ق��رار دارد و هيچ گون��ه نگراني از باب��ت كمبود كاال 
وجود ندارد اما بايد توجه داش��ت كه اقتصاد، تابعي 
از متغيرهاي متعدد پنهان و آش��كار است و تا جايي 
كه امكان داشته باشد، سعي داريم اثرگذاري آنها بر 
سبد مصرفي خانوار را با روش هاي تنظيم بازاري به 

حداقل برسانيم.
وي افزود: حتم��ًا به مردم ق��ول مي دهيم در بحث 
تأمين و وفور كاال و نيز چابك س��ازي نظام توزيع در 
كنار نظارت بر شبكه هاي عرضه كاال، از هيچ تالشي 
فروگ��ذار نخواهيم كرد همانطور ك��ه طي ماه هاي 
گذش��ته هماهنگي و همكاري تمام دس��تگاه هاي 
اجراي��ي در كن��ار سياس��ت گذاري و ريل گ��ذاري 
هوشمندانه وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته 

فضاي آرامي را در بازار رقم بزند.

    اجازه هيچ فسادي را به تعزيرات نمي دهيم
وي از تش��كيل كارگ��روه وي��ژه اي متش��كل از ۱۲ 
مدير و معاون اين س��ازمان به منظور تعيين تكليف 
پرونده ه��اي تخلفاتي و ارس��ال و برگش��ت آنها به 
تعزي��رات خب��ر داد و گفت: بر اين اس��اس، ش��يوه 
قيمت گذاري و نيز مباحث مرتبط با تصميم گيري در 
مورد تخلفات در اين كارگروه ويژه انجام شده و تالش 
مي شود تا هيچ گونه فسادي در اين رابطه رخ ندهد.

وي افزود: بر اين اس��اس قيمت گذاري كاالها از اين 
پس الزاما از مسير دفاتر تخصصي در سازمان حمايت 
رخ مي دهد و اگر بنگاهي در مظان اتهام شكايت است، 
حتما بايد به دفتر نظارتي مراجعه كرده و مستندات 
خود را ارايه دهد تا پرونده آن در كارگروه مورد بررسي 
قرار گيرد. ب��ه گفته تابش، امروز براي قيمت گذاري 
و تصميم گي��ري در مورد قيم��ت كاال، ۱۲ معاون و 
مديركل در س��ازمان حمايت دخيل مي شوند و در 
عين ح��ال، هر پرونده اي كه قرار باش��د به تعزيرات 
رفته يا از تعزيرات پس گرفته شده تا اصالحات الزم 
روي آن انجام شود، بايد از مس��ير اين كارگروه ۱۲ 

نفره عبور كند.

قاچاق لوازم خانگي و بانه اي به حداقل مي رسد
با اجراي طرح شناسه كاال ديگر كاالي قاچاق و اصطالحا كاالهاي 
بانه اي در بازار طرفدار نخواهد داشت ودر نهايت به نفع توليدكننده 
و مصرف كننده است. هادي سياح منش در گفت وگو با »ايلنا«، در 
مورد طرح شناسه كاال و اثرگذاري آن در بازار لوازم خانگي گفت: 
بر مبناي اين طرح، هر كس��ي كه كارت بازرگان��ي دارد مي تواند 
شناسه كاال دريافت كند و فقط بايد مشخصات فني و شركتي كه 
بتواند خدمات پس از فروش داشته و توسط سازمان حمايت تاييد 

شده باشد را ارايه كند.
وي ادامه داد: شناس��ه كاال در طرح جامع س��اماندهي بازار لوازم 
خانگ��ي تنها قس��متي از اين پروژه اس��ت. اين ط��رح به صورت 
كارشناسي و با مطالعه دقيق تدوين شده است و توانايي جلوگيري 
از قاچاق كاال را دارد. هر شركت توليدي و بازرگاني معتبر كه بتواند 
توانايي خود را در دادن خدمات پس از فروش به سازمان حمايت 
اثبات كند مي تواند در بازار ايران فعاليت كند و با دريافت شناسه 
كاال محصول خود را به فروش برساند، بر خالف برخي ادعاها اين 

طرح هيچ گونه انحصاري ايجاد نمي كند.

اين فعال اقتص��ادي در مورد تاثيرگذاري اي��ن طرح روي قيمت 
كاالها نيز گفت: اجراي اين طرح هيچ هزينه اي براي توليدكننده 
و مصرف كننده ندارد. حتي پيش بيني ش��ده اگ��ر روزي واردات 
لوازم خانگي آزاد ش��ود واردكننده قانون��ي نيز بدون هزينه از اين 
طرح استفاده كند. با اجرايي شدن اين طرح ديگر كاالي قاچاق و 
اصطالحا كاالهاي بانه اي در بازار طرفدار نخواهد داشت و در نهايت 
به نفع توليدكننده و مصرف كننده اس��ت. وي در خصوص آخرين 
وضعيت بازار لوازم خانگي گفت: بازار به يك ثبات نس��بي رسيده 
است و واحدهاي توليدي تا حدودي توانس��ته اند نيازهاي بازار را 
تامين كنند هرچند هنوز با روزه��اي قبل از تحريم فاصله زيادي 
داريم اما از تنش هاي ماه هاي قبل فاصله گرفتيم. سياح منش در 
خصوص افزاي��ش نرخ ارز تعرفه گمرك��ي از ۴۲۰۰ تومان به نرخ 
نيمايي گفت: اين تصميم روي كاالهايي كه مواد اوليه آن وارداتي 
است، بيش از همه تاثير مي گذارد و نمي توان گفت كه بازار تحت 
تاثير اين تصميم قرار نخواهد گرفت اما اينكه تا چه مقدار افزايش 

قيمت در حوزه لوازم خانگي داشته باشيم هنوز مشخص نيست.

ادعاي قاچاق از شلمچه منتفي است
يك مقام مسوول اعالم كرد كه با بهره برداري از مجهزترين ايكس ري 
كاميوني كش��ور در منطقه آزاد اروند، ادعاي قاچاق از مرز شلمچه 
منتفي خواهد بود.به گزارش ايس��نا، طي مراس��مي در منطقه آزاد 
اروند از سامانه ايكس ري كاميوني رونمايي شد كه مسووالن مناطق 
آزاد آن را اتفاق مهمي در جريان كنترل مرز شلمچه و پيشگيري از 
قاچاق مي دانند. اين دستگاه ايكس ري اين امكان را فراهم مي كند 
كه در يك س��اعت حداقل ۱۲۰ كاميون و روزانه ۱۵۰۰ كاميون را 
اس��كن و اطالعات آنها را به اپراتورها منعكس كند كه در اين حالت 
ترافيك به طور قابل توجهي كاهش پيدا مي كند. به گفته مش��اور 
رييس جمهور، اين دستگاه از محل اعتبارات داخلي سازمان منطقه 
آزاد اروند به ارزش ۲۰ ميليارد تومان خريداري شد كه توليد داخلي 
است و توسط وزارت دفاع ساخته شده است. اين ايكس ري پرسرعت، 
پالك خواني و كانتينرخواني را توس��ط دوربين انجام مي دهد كه با 
نصب اين تجهيزات، گمرك مرز تجاري شلمچه، مجهز به ايكس ري 
كاميوني پيشرفته شد و مشكالت موجود در حوزه قاچاق كاال و مواد 
مخدر و عبور كاال از مبادي رسمي برطرف خواهد شد. اين در حالي 

است كه بندر خشك شلمچه بزرگ ترين بندر خشك تجاري كشور 
است كه س��االنه بيش از يك ميليارد دالر كاال و خدمات از اين مرز 
به بزرگ ترين شريك تجاري كشورمان يعني عراق صادر مي شود. 
اين در حالي است كه مصوبه هيات دولت در سال ۱۳۹۴ اين الزام را 
ايجاد كرد كه در مبادي ورودي مناطق آزاد نيز گمرك مستقر شود، 
در حالي كه تا پيش از اين مصوبه، گمرك فقط در پايانه هاي خروجي 
مناطق آزاد مستقر بود، چراكه طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، 
مبادالت بازرگاني مناطق با خارج از كش��ور پس از ثبت گمركي از 
شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور 
و ورود كاال و تش��ريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب 
هيات وزيران مي رسد. چندي پيش ميراشرفي، رييس كل گمرك 
ايران درباره وضعيت اس��تقرار گمرك در مناطق آزاد، اين مهم را به 
دليل گس��تردگي مناطق آزاد در ايران و وجود موانع طبيعي بسيار 
س��خت عنوان كرده و گفته بود كه با اي��ن حال طبق تكليفي كه به 
عهده گمرك گذاشته شده تا جايي كه توانسته اند در اجرايي شدن 
آن حركت كرده اند، ولي فعال وضعيت چندان راضي كننده نيست. 

طي نامه اي از سوي رييس اتاق ايران

نظرات كارگروه شوراي گفت وگو به سازمان ثبت اعالم شد
دبير ش��وراي گفت وگ��و و ريي��س اتاق اي��ران طي 
نامه اي خطاب به رييس سازمان ثبت اسناد و امالك 
كش��ور نظرات نشس��ت تخصصي دبيرخانه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي را براي لحاظ در 
سياست گذاري هاي اين سازمان، اعالم كرد. در راستاي 
پيگيري ه��اي دبيرخانه ش��وراي گفت وگو براي رفع 
ابهامات نحوه اجراي بند )پ( ماده ۱۱۷ قانون برنامه 
ششم توسعه، كارگروه ش��وراي گفت وگو نشستي با 
حضور معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه 
قضاييه، نماين��دگان معاونت حقوقي رييس جمهور، 
شوراي گفت وگوي خراس��ان رضوي و سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور برگزار كرد و در نهايت مقرر شد 
طي نامه اي پيش��نهادهاي تهيه ش��ده براي سازمان 
ثبت اس��ناد و امالك كش��ور ارسال ش��ود تا در مقام 

سياست گذاري سازمان لحاظ شود. اين نامه ۸ بهمن 
از سوي غالمحسين شافعي، دبير شوراي گفت وگو و 
رييس اتاق ايران خطاب به ذبيح اهلل خداييان، رييس 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ارسال و درخواست 
ش��د نتيجه اقدامات به دبيرخانه ش��وراي گفت وگو 
منعكس شود. پيش از اينكه موضوع نحوه اجراي بند 
)پ( ماده ۱۱۷ قانون برنامه شش��م توسعه در نشست 
مذكور بررس��ي ش��ود، ديدگاه هاي معاونت حقوقي 
رياست جمهوري در مورد اين بند قانوني نيز دريافت 
شده بود. در اين نشست سه ابهام اصلي كه مورد توجه 
بخش خصوصي بود در قالب سوال مطرح و مورد بررسي 
قرار گرفت؛ مساله نخست اين بود كه آيا اين بند قانوني 
عالوه بر اسناد ذمه اي، اسناد رهني را هم دربرمي گيرد؟ 
كه پس از بحث و بررس��ي و بر اساس آرا، موافقت شد 

كه اين بند عالوه بر اس��ناد ذمه اي، اسناد رهني را نيز 
دربرمي گيرد. موضوع دوم مبني بر اينكه آيا اگر دوائر 
اجراي ثبت، مالي را شناس��ايي و توقيف كنند، اما اين 
مال به مزايده گذاش��ته نشود و صورت مجلس مزايده 
تنظيم نشود به آن حق االجرا اعم از نيم عشر و ربع عشر 
تعلق مي گيرد؟ نيز بررسي و مصوب شد كه بند پ ماده 
۱۱۷ قانون برنامه شش��م توسعه شامل اسناد رهني و 
ذمه اي بوده و در پايان عمليات اجرايي بايد نيم عش��ر 
دريافت شود؛ به معناي ديگر اگر دوائر اجراي ثبت، مالي 
را شناسايي و توقيف كنند، چنانچه اين مال به مزايده 
گذاشته شود و صورت جلسه مزايده تنظيم شود، اين 
وضعيت در حكم اجراي اسناد الزم االجرا بوده و مفاد 
بند پ قابل اجرا اس��ت؛ بنابراين در طول مدت برنامه 
ششم، اجراي ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره ۲ ماده ۱۵۸ 

آيين نامه اجرايي آن، متوقف شود و ربع عشر نيز دريافت 
نشود. مساله نهايي با اين محتوا كه اگر مالي توسط دوائر 
اجرايي ثبت، شناسايي نشود، بلكه فرد، ممنوع الخروج 

شود، حق االجرا تعلق مي گيرد؟ بررسي و مصوب شد 
كه ممنوع الخروجي، خارج از موضوع است و جزو فرايند 

اجرا محسوب نمي شود كه هزينه اي دريافت شود.
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فروش فرش دستباف را
باال خواهيم برد

شاتا|رييس مركز ملي فرش در ديدار با اعضاي 
اتحاديه صنف فروش��ندگان فرش دس��تباف 
تهران ايجاد تقاضا، خلق ارزش و هويت بخشي 
فرش دستباف را از برنامه هاي مهم مركز ملي 
فرش ايران برش��مرد. فرح ناز راف��ع در ديدار 
با اعض��اي اتحاديه صنف فروش��ندگان فرش 
دستباف تهران، انجمن خيريه صنف، انجمن 
اسالمي صنف و جمعي از پيشكسوتان فرش، 
با بيان اينكه تحريم در كاهش فرش دستباف 
نقش داش��ته ولي تنها دليل آن نبوده اس��ت، 
تصريح كرد: فرش دس��تباف در اين چند ساله 
مورد بي مهري قرار گرفته و تكيه اقتصاد كشور 
بر نفت، مان��ع فراهم آوردن بس��تر الزم براي 
توس��عه فرصت هاي ش��غلي و صادرات ش��ده 
اس��ت. وي افزود: در حوزه ترويج هنر- صنعت 
فرش دس��تباف كه تعداد زيادي ش��غل به آن 
وابسته اس��ت كار درس��تي انجام نشده است. 
فرح ناز راف��ع گفت: يكي از مش��كالت اصلي 
فرش دس��تباف ايران در بخ��ش داخل، عدم 
زيرساخت مناس��ب براي ترغيب و ترويج بازار 
فروش و در بخش خارجي نداشتن ماركتينگ 
و بازاريابي ديجيتالي و عدم نظارت درس��ت بر 
زنجيره تامين فرش اس��ت. رييس مركز ملي 
فرش ايران ادامه داد: ميزان مطالبه گري بخش 
خصوصي و مش��وق ها بس��يار كم بوده است. 
وي تس��هيالت خوب ب��راي توليدكنندگان، 
اس��تفاده از تسهيالت بانكي براي خريد فرش، 
اس��تفاده از ظرفيت هاي نخبگان، ايجادتقاضا 
و خلق ارزش براي فرش دس��تباف و مديريت 
دانش فني با هدف تدوي��ن تجربيات نخبگان 
ف��رش ب��راي آين��دگان را از برنامه هاي مركز 
برش��مرد. رافع گفت: تقوي��ت برندينگ فرش 
دستباف ايران از اهميت زيادي برخوردار است 
و اين امر با شناس��نامه دار كردن فرش، هويت 
بخشي، مشتري مداري و گارانتي فروش محقق 
مي شود. از مهم ترين مطالبات اعضاي اتحاديه 
صنف فروش��ندگان ف��رش دس��تباف تهران 
مي توان به تخصيص بيمه تامين اجتماعي به 
بافندگاه واقعي، توجه خاص به تبليغات، توليد 
فرش هاي با كيفيت، برطرف ساختن مشكالت 
بانكي، حضور در نمايشگاه ها به صورت گروهي، 
استفاده از نظرات پيشكسوتان فرش، جلوگيري 
از تعدد نمايش��گاه هاي داخلي با كيفيت نازل، 
بررسي س��ليقه مش��تري در نمايشگاه فرش 
دس��تباف تهران، اش��اره كرد. فروش��ندگان 
همچنين تاكيد كردند، توليدكننده بايد فرش 
را براي فروش در اختيار تاجر قرار دهد و مركز 
ملي فرش ايران طرح هاي اس��تراتژيك خود را 
اعالم كنند و از تجربيات پيشكسوتان و نخبگان 
اين حوزه استفاده كند. اولويت بندي مشكالت 
فرش و تمركز بر رفع مشكالت اساسي اين حوزه 
از ديگر درخواست هاي بخش خصوصي بود. از 
ديگر نكات مطرح شده توس��ط اعضاء اين بود 
كه توليدكنندگان و صادركنندگان از پرداخت 
ماليات معاف هستند در حالي كه فروشندگان 
معاف نيس��تند. ريي��س مركز مل��ي فرش در 
پايان جلس��ه گقت: در كنار هم تالش خواهيم 
كرد تا ميزان فروش باال ب��رود و براي ادامه راه 
بخش خصوصي و به ويژه اتحاديه ها و تشكل ها 

همراه باشند.

مرزنشينان كارت هاي 
كولبري خود را به روز كنند

شاتا|رييس سازمان صمت استان كردستان 
از مرزنش��ينان خواس��ت براي به روز رس��اني 
كارت ه��اي كولب��ري خ��ود اقدام كنن��د تا از 
مزاي��اي راه اندازي بازارچه ه��اي موقت مرزي 
بهره مند ش��وند. محمد دره وزم��ي در دومين 
جلس��ه ش��وراي س��اماندهي مبادالت مرزي 
استان كردس��تان با بيان اينكه هم اكنون ثبت 
سفارش به ثبت آماري تبديل شده است، گفت: 
مرزنشينان در شهرس��تان هاي بانه، مريوان و 
سروآباد به دفاتر پيشخوان مراجعه و اطالعات 
كارت كولبري خ��ود را به روز كنند. وي افزود: 
در صورت عدم تمدي��د كارت و درج اطالعات 
صحيح و به روز آنان نمي توانند از اين خدمات 
بهره مند شوند. دره وزمي با بيان اينكه در آينده 
نزديك بازارچه هاي موقت غيررس��مي فعال 
خواهند شد، ادامه داد: رفع مشكالت راه اندازي 
بازارچه هاي موقت غير رسمي سيرانبند بانه، 
خانم ش��يخان مريوان و مله خورد سروآباد از 
اهميت زيادي برخوردار است. رييس سازمان 
صمت استان كردستان با اشاره به اينكه بيش 
از دو س��ال پيش دولت ب��راي موضع كولبري 
مصوبه اي ابالغ كرد كه مرز نش��ينان بتوانند از 
ظرفيت مرز استفاده بكنند و از تخفيفات سود 
بازرگاني استفاده كنند، اظهار كرد: درآخرين 
اصالحيه آن قرار ش��د هر خانوار حداكثر چهار 
نفر و به ازاي هر نف��ر ۷۰۰ هزار تومان تخفيف 
س��ود بازرگاني براي مرزنش��ينان ش��عاع ۲۰ 
كيلومتر ك��ه داراي كارت كولبري يا پيله وري 
بودند در نظر گرفته ش��ود و خدمات پيله وري 
نيز در كارت شان اضافه شده اما تا حاال به داليل 

مختلف راه اندازي نشده است.

خداحافظي »حسيني« از 
دبيركلي اتاق ايران و عراق

مهر|سيد حميد حس��يني، از دبيركلي اتاق 
بازرگاني مش��ترك ايران و ع��راق خداحافظي 
كرد. وي از اسفند ماه سال ۹۵ به عنوان دبيركل 
اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و عراق منصوب 

شده بود.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

گزارش »تعادل« از برگزاري نخستين نمايشگاه مستقل پايين دستان حوزه نفت ايران

سايه كرونا بر نمايشگاه صنايع پايين دستي نفت

پساب شيميايي در ماهشهر در پي قطع برق تيغ دولبه سدسازي براي محيط زيست

گروه انرژي|
امس��ال براي نخس��تين بار فعاليت هاي نمايشگاهي 
شركت هاي پايين دستي نفت از باالدستي ها جدا و به 
بهمن ماه منتقل شد. نتيجه اما ظاهرا رضايت بخش نبود. 
پايين دستي ها فقط دو سالن 6 و 7 نمايشگاه بين المللي 
تهران را در اختيار قرار گرفت��ه بودند و تقريبا اثري از 
حضور پتروشيمي ها در نمايشگاه ديده نمي شد. سالن ها 
هم كمابيش خلوت بودند و غرفه ها و بازديدكنندگان 
خارجي به چش��م نمي خوردند. به گزارش »تعادل«، 
ش��ركت كنندگان مي گفتن��د كه با توج��ه به تجربه 
نخست برگزاري نمايشگاه مستقل پايين دستي هاي 
نفت، حضور كمرنگ شركت ها و بازديدكنندگان قابل 
پيش بيني بود، اما مس��ائلي مانند تبليغات نامناسب، 
ش��يوع وي��روس كرونا در چي��ن، تحريم ه��ا و حتي 

نامگذاري نمايشگاه به خلوتي آن دامن زده است.
از آنجا كه نمايش��گاه ها محيط هاي با جمعيت بااليي 
هستند و معموال از نقاط مختلف دنيا براي شركت يا 
بازديد در آن حضور مي يابن��د، از ترس ويروس كرونا 
مجهز به ماس��ك و مواد ضدعفوني كننده دس��ت به 
نمايشگاه صنايع پايين دستي نفت كه از 13 بهمن ماه 
در محل نمايشگاه بين المللي تهران آغاز شده و تا 16 
بهمن ادامه دارد رفتم. طي س��ال هاي اخير مشاهده 
چيني ها در نمايشگاه هاي نفتي ايران تبديل به امري 
عادي شده است. آنها كه در صنعت نفت ايران حضور 
پررنگي دارند، هر ساله هم شركت هايشان عالقه مند 
به در اختيار گرفتن غرفه هايي در نمايشگاه هاي نفتي 
ايران بوده اند و هم براي بازديد حضور پررنگي داشته اند. 
اما نمايشگاه پايين دستي هاي امسال خالي از حضور آنها 
بود. به نظر مي رسيد كه انتشار ويروس كرونا در چين كه 
اين روزها هم بازار نفت جهاني را تحت تاثير قرار داده 
و هم تردد مردم اين كشور به نقاط ديگر دنيا را بسيار 
محدود كرده اس��ت، در نمايشگاه پايين دستي ها هم 

خودنمايي مي كند.
به گزارش ايرنا، ويروس كرونا براي نخستين بار، اواخر 
دسامبر گذش��ته )آذر/دي( ميالدي در بازار غذاهاي 
دريايي شهر ووهان واقع در استان هوبي چين مشاهده 
شد. اين ويروس اكنون عالوه بر 3۰ استان و منطقه در 
چين به 1۲ كشور ديگر از جمله امريكا، استراليا، تايلند، 
كره جنوبي، ژاپن، كانادا و فرانس��ه هم س��رايت كرده 
اس��ت. ويروس كرونا تاكنون در چين 17 هزار و 336 
تن را مبتال كرده و 361 تن را هم به كام مرگ فرستاده 

است. آمارها حاكي است كه تاكنون ۵16 نفر نيز بعد از 
درمان ترخيص ش��ده اند، در حالي كه ۲1 هزار و ۵۵۸ 
نفر ديگر هم به ابتالي به اين ويروس مشكوك هستند.

در همين راستا، يكي از مس��ووالن يكي از غرفه هاي 
حاضر در نمايشگاه به »تعادل« گفت كه »ديروز دو نفر 
ژاپني از غرفه ما بازديد كردند و در پايان كه قصد ترك 
غرفه را داشتند، دست راستشان را جلو آوردند تا براي 
خداحافظي دست بدهند. اما من گفتم كه نه، به خاطر 
اينكه نمي خواهم به كرونا مبتال ش��وم، از دست دادن 
معذورم. به نظر رسيد كه آنها ناراحت شدند، اما باالخره 

ما هم نمي توانيم بي مالحظگي كنيم.«
فقط دو س��الن 6 و 7 نمايش��گاه بين المللي تهران به 
پايين دس��تي هاي نفت اختصاص يافته بود و در اين 
فضا هم بازديدكنندگان كمي كه همگي ايراني بودند، 
حضور داشتند. تمام غرفه ها نيز متعلق به شركت هاي 
ايراني بود. به گفته غرفه داران، كرونا ويروس چيني ها 

را از نمايشگاه پايين دستي هاي نفت ايران محروم كرده 
بود و تحريم هاي امريكا نيز در عدم حضور شركت هاي 

خارجي ديگر كشورها بي تاثير نبود.

حضوركمرنگخارجيهادرپاييندست
مديرعامل يكي از ش��ركت هاي حاضر در نمايش��گاه 
ب��ه »تعادل« گفت كه از يك س��ال پيش فش��ارها بر 
ش��ركت هاي پايين دس��تي نفت بيشتر ش��ده و اين 
ش��ركت ها در خريد م��واد اولي��ه واردات��ي و فروش 
محصوالت خ��ود ب��ه خارجي ها با مش��كالتي واجه 
هس��تند. محدوديت هاي خريد كاتاليزور هايي كه در 
ايران توليد نمي شوند، براي اين شركت ها مشكل ساز 
است. به گفته او، هم فروشندگان مواد اوليه و كاتاليزور 
خارجي و هم مشتريان خارجي شركت متبوعش تمايل 
زيادي براي تداوم معامله دارند؛ زيرا آنها سياست مدار 
نبوده و برايش��ان مهم نيس��ت كه شركت هاي طرف 

حسابشان در كدام نقطه از دنيا قرار گفته است. آنها فقط 
به دنبال انجام فعاليت هاي اقتصادي خود هستند. اما از 
طرف ديگر، نگراني آنها از دردسرهاي ناشي از تخطي 
از مق��ررات يك طرفه امريكا علي��ه صنعت نفت ايران 
باعث مي شود كه در معامالتشان با شركت هاي ايراني 
با احتي��اط زيادي رفتار كنند. او بيان كرد كه طي يك 
سال گذشته حجم مبادالت شركتش با شركت هاي 

خارجي كمتر شده است. 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا در ارديبهشت ماه 
سال 97 از توافق هسته اي ۵ به عالوه يك با ايران خارج 
شد و تحريم هاي نفتي اين كشور عليه ايران را دوباره 
اعمال كرد. از چهارم نوامبر س��ال 97 خورشيدي اين 
تحريم ها وارد مرحله اجرايي شدند و تاكنون مرحله به 

مرحله بر شدت آنها افزوده شده است.
مديرعامل اين ش��ركت پايين دس��تي حوزه نفت در 
خصوص داليل اس��تقبال ضعيف از نمايشگاه حاضر 

چند دليل را مهم دانست. به گفته او عالوه بر سنگيني 
س��ايه ش��يوع ويروس كرونا در چين كه عدم حضور 
آنها در اين نمايشگاه را باعث شده و همچنين مساله 
تحريم هاي امريكا عليه ح��وزه نفت ايران، نام گذاري 
نمايشگاه به »نمايش��گاه صنايع پايين دستي نفت« 
احتماال باعث ش��ده كه ش��ركت هاي پتروش��يمي 
ايران كه پتانس��يل افزايش قابل توجه اس��تقبال از 
نمايشگاه را دارند، از حضور در آن اجتناب كنند. يعني 
پتروشيمي ها اينطور قلمداد كرده اند كه از آنجا كه خود 
را پايين دستي نمي دانند نبايد در اين نمايشگاه حضور 
پيدا كنند. مس��وول فروش يكي ديگر از شركت هاي 
حاضر در نمايشگاه صنايع پايين دستي نفت نيز بيان 
كرد كه اكنون زمان مناسبي براي برگزاري نمايشگاه 
نيس��ت و تاريخ اين رويداد ني��ز باعث كاهش حضور 
بازديدكنندگان شده اس��ت. او همچنين تبليغات و 
اطالع رس��اني ضعيف براي اين نمايشگاه را هم عامل 

موثري در خلوت بودن آن دانست.
البته همه شركت كنندگان در اين نمايشگاه از وضعيت 
فعلي حاكم بر بازار پايين دس��تي نف��ت ايران ناراضي 
نبودن��د و حتي برخ��ي از آنها خب��ر از افزايش درآمد 
شركتشان طي يك سال اخير دادند. مسوول صادرات 
يكي از شركت هاي توليدكننده گاليكول، مونواتيلن و... 
به »تعادل« گفت كه آنها توانسته اند در يك سال اخير با 
تمركز بر امر بازاريابي، صادرات خود به كشورهاي عراق 
و افغانستان را باال ببرند و سود خوبي هم كسب كنند. 
به گفته او، نبايد از بازار افغانستان غافل شد و سودآوري 
اين كشور براي پايين دس��تي هاي حوزه نفت بسيار 

مطلوب است.
شركت كنندگان همچنين برگزاري مستقل نمايشگاه 
صنايع پايين دس��ت نفت ايران براي نخستين بار را از 
داليل اس��تقبال كم از آن برش��مردند و معتقد بودند 
كه در س��ال هاي آتي اين نمايشگاه مي تواند موقعيت 
خود را تثبيت كند و در نتيجه، حضور بازديدكنندگان 

پررنگ تر خواهد شد.
به گزارش »تع��ادل«، از نظر حاضران در نخس��تين 
نمايشگاه پايين دستي هاي نفت ايران، حضور نيافتن 
ش��ركت ها و بازديدكنندگان چيني، مسائل پيرامون 
تحريم هاي امريكا عليه صنعت نفت ايران، تبليغات و 
اطالع رساني نامناسب و همچنين حضور پيدا نكردن 
شركت هاي پتروشيمي ايراني در اين نمايشگاه از جمله 

مهم ترين داليل عدم استقبال از آن بودند.

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بندر ماهشهر 
گفت: خروج نيروگاه »فجر يك« از مدار توليد، آلودگي هوا 
و پساب در تعدادي از واحدهاي پتروشيمي مرتبط با اين 
نيروگاه را به دنبال داشته است. ايرج سليماني در گفت وگو 
با ايرنا اظهار داشت: برق نيروگاه »فجر يك«، از مدار توليد 
خارج شده و پتروشيمي هايي كه از اين نيروگاه، برق دريافت 
مي كردند نيز برقشان قطع شده است كه به تبع آن فلرينگ 
)بدسوزي گاز مشعل( و آلودگي پساب در اين پتروشيمي ها 
ايجاد شده است. وي با اشاره به آلودگي هاي ناشي از قطع 
برق در اين پتروشيمي ها افزود: ميزان و شدت آلودگي ناشي 
از اين حادثه در حال بررس��ي است. سليماني اضافه كرد: 
پساب آالينده اين پتروش��يمي ها وارد خوريات مي شود، 

كه نمونه برداري از آلودگي پساب انجام شده است. به گفته 
وي مشكل فلرينگ )بدسوزي مش��عل( در اين واحدها از 
ديشب تقريبا كنترل شده و كاهش يافته اما آلودگي پساب 

هنوز ادامه دارد.

كاهشبدسوزيمشعلهايپتروشيمي
رييس محيط زيست منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر نيز 
اظهار داشت: پتروشيمي ها حداكثر تا فردا به حالت عادي 
بازمي گردند و آلودگي ناش��ي از دود مشعل ها و پساب نيز 

كنترل مي شود.
محمدرضا قانع افزود: با قطع برق نيروگاه »فجر يك«، هفت 

تا هشت واحد پتروشيمي نيز از مدار خارج شدند.

زنگنه:كروناتعادلبازارنفترابهمزد
وزير نفت با بيان اينكه بازار نفت به دليل شيوع ويروس 
كرونا تحت فشار قرار گرفته و به همين دليل قيمت نفت 
به زير 6۰ دالر براي هر بشكه رسيده است، گفت: بايد 

تالش شود بازار نفت به تعادل برسد.
بيژن زنگنه درباره برگزاري نشست فوق العاده وزارتي 
اوپك به دليل ش��يوع ويروس كرونا اظهار كرد: در پي 
ش��يوع اين ويروس در چين و در پي آن توقف فعاليت 
بعضي از كارخانه ها، صنعت حمل ونقل و...، مقدار مصرف 
نفت در اين كشور تحت تاثير قرار گرفته و سبب كاهش 

تقاضا براي نفت خام شده است.
وي با اشاره به اينكه با كاهش تقاضا و ثبات عرضه، قيمت 
نفت با افت همراه شده است، تصريح كرد: در صحبتي 
كه با رييس دوره اي اوپك داشتم عنوان كردم اگر قرار 
باشد پيش از نشست از پيش تعيين شده در ماه مارس 
نشستي برگزار شود، بايد درباره كاهش توليد توسط همه 
اعضا آمادگي و اطمينان وجود داشته باشد، اما اگر قرار 
باشد در نشستي فوق العاده مذاكره كنيم و بعد تصميم 
بگيريم، ضرورتي براي برگزاري نشست پيش از موعد 
مقرر وجود ندارد و نشست 17۸ در همان تاريخ چهارم 

و پنجم مارس ۲۰۲۰ )1۵ و 16 اسفندماه( برگزار شود.
وزير نفت در ادامه به مساله صنايع پايين دستي نفت و 
صادرات فرآورده هاي نفتي اشاره كرد و گفت: با توجه 
به اينكه حجم عظيم يارانه به فرآورده هاي نفتي داخلي 
پرداخت مي شود، اين خطر وجود دارد كه آنچه در برخي 
از اين واحدها صادر ش��ده يا به عنوان خوراك مصرف 
مي شود از فرآورده هاي يارانه اي باشد و به جاي كار واقعي 

توليد،  كار رانتي صورت گيرد.
زنگنه با تاكيد بر اينكه اصل بر اين است كه كار سالم انجام 
مي شود، اما اين نگراني وجود دارد و خود دوستان نيز به 
اين موضوع آگاه هستند، درباره تصميم هاي اتخاذشده 
در اين نشس��ت تصريح ك��رد: اكنون 3 ه��زار عنوان 
كدرهگيري از طريق كميته اي زيرنظر ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در حال صادرات فرآورده نفتي است كه 

تصميم گرفته شد تعداد اين كدها كم شود.
وي به منشاهاي مجاز براي صادرات تمام فرآورده هاي 
نفتي، انواع مشتقات نفتي و محصوالت نهايي كه اخيرا 
از سوي وزارت نفت ابالغ شد به عنوان يكي از دغدغه ها 
اشاره كرد و گفت: دوستان انتظار و اعتقاد داشتند براي 

ايجاد ش��فافيت خ��وراك ورودي و محصول خروجي 
پااليشگاه ها و پتروشيمي ها نيز در سامانه ثامن )ثبت 
الكترونيكي معامالت نفتي( ثبت ش��ود ك��ه ما آن را 

پذيرفيتم.
وزير نفت همچنين با اش��اره به عرضه محصوالت در 
بورس به عنوان يكي از مش��كالت مطرح شده در اين 
نشست اظهار كرد: اين مش��كل بايد از طريق شوراي 
رقابت دنب��ال ش��ود و در اين زمين��ه وزارت نفت نيز 

همكاري خواهد كرد.
وي با بيان اينكه مقرر شد قيمت نفت خام فروخته شده به 
پااليشگاه ها و قيمت فرآورده هاي خريداري شده از آنها 
به صورت ماهانه در سايت وزارت نفت درج شود، يادآور 
شد: هم اكنون ساالنه بيش از ۵ ميليارد دالر خوراك به 
صنايع پايين دستي و پتروشيمي از طريق بورس عرضه 

مي شود. اميدواريم اين صنايع تقويت شوند.
زنگنه با تاكي��د بر اينكه م��ا در وزارت نفت هم مدافع 
تقويت صنايع پايين دستي و هم تجارت فرآورده هاي 
نفتي هستيم تا شركت هاي ايراني قوي شوند، گفت: ما 
از تحريم به عنوان فرصت براي تقويت صادركنندگان 

ايراني چ��ه در بخش نفت خام و چه فرآورده هاي نفتي 
استفاده مي كنيم. بورس امكان مهمي است كه حتما از 

آن استفاده خواهيم كرد.
وي ضمن موافقت با كاهش تعدد فرموالس��يون هاي 
ثبت شده در خصوص محصوالت پايين دستي، يكي از 
مهم ترين راه كارهاي اجرا شدن اصولي خصوصي سازي 
را تاسيس نهاد رگوالتوري عنوان كرد. زنگنه در خصوص 

تعلل در بنيانگذاري نهاد رگوالتوري گفت: رگوالتوري 
كه مد نظر ش��وراي رقابت است، مورد قبول ما نيست 
چراكه ش��وراي رقابت مي خواهد اختيارات با آنها بوده 
اما مسووليت با وزارت نفت باشد كه اين درست نيست. 
اما در مجموع وجود رگوالتوري در صنعت نفت ضروري 
اس��ت چراكه در برخي قسمت ها شاهد انحصارطلبي 

هستيم كه باعث اختالل در بازار مي شود. 
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عبورازفصلسرماباصرفهجويي
10درصديدربرقوگاز

ايلنا | س��خنگوي صنعت برق كشور در گفت وگو 
با ش��بكه 3 س��يما از مردم خواس��ت با 1۰ درصد 
صرفه جويي در مصرف برق و گاز، از افت احتمالي فشار 
گاز به ويژه در مناطق سردسير كشور جلوگيري كنند.

مصطفي رجبي مشهدي با اشاره به افزايش بي سابقه 
مصرف گاز بخش خانگي به 6۰۰ ميليون مترمكعب در 
روز، اين افزايش را با ايجاد محدوديت در تامين سوخت 
گاز نيروگاه ها و جبران كمبود با استفاده از سوخت 
مايع همراه دانست كه آاليندگي محيط زيست را به 
همراه دارد. وي به هموطنان توصيه كرد با كاهش 1۰ 
درصدي مصرف برق و گاز، به تامين مطمئن گاز به 
ويژه در مناطق سرد خيز كشور كمك كنند و امكان 
بهره مندي پايدار هموطن��ان از نعمت برق و گاز در 
روزهاي پاياني فصل سرما را فراهم سازند. سخنگوي 
صنعت برق كشور با اشاره به اينكه رشد مصرف برق 
هم اكنون در شرايط متعارف قرار دارد، هدف از اين 
صرفه جويي را جلوگيري از افت فشار گاز در مناطق 
سردسير عنوان و تاكيد كرد: همكاري خوب هموطنان 
در گذر از پيك برق تابستان امسال، اين نويد را مي دهد 
كه در زمستان نيز شاهد همكاري خوب مردم عزيز 

كشور  باشيم. 

توليد1۵۹ميليونمترمكعب
گازدر10ماهنخستامسال

مهر | مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: 
ميزان توليد مجتمع گاز پارس جنوبي، در 1۰ماهه 
اول سال جاري، 1۵9.۵ ميليارد متر مكعب بوده است.
هادي هاش��م زاده فرهنگ، مديرعامل مجتمع گاز 
پارس جنوبي با اشاره به عملكرد 1۰ ماهه اول سال 
9۸ گفت: مجتمع گاز پارس جنوبي در 1۰ ماهه اول 
س��ال 9۸، به سهم 7۵ درصدي فرآورش گاز در بين 
شركت هاي پااليشي گاز كش��ور دست يافت. وي، 
ميزان توليد گاز در 1۰ ماهه ابتدايي سال 9۸ را 1۵9.۵ 
ميليارد متر مكعب عنوان ك��رد و ادامه داد: اين عدد 
سال گذشته در بازه زماني فوق، 1۴6.1 ميليارد متر 
مكعب بوده است. اين ميزان سهم توليد درحالي است 
كه به گفته حسن منتظر تربتي، مديرعامل شركت 
ملي گاز ايران هم اكنون، ظرفيت پااليش و نم زدايي 
روزانه حدود هزار ميليون مترمكعب گاز طبيعي را 
داريم كه اين ميزان توليد ما را در جايگاه س��ومين 

توليدكننده گاز طبيعي در جهان قرار داده است.

بازارنفتبهاينزوديهااز
ويروسكروناخالصنميشود

ايلنا|يك بانك امريكايي پيش بيني كرد نفت تا پيش 
از سه ماه پاياني س��ال ۲۰۲۰ ميالدي از پيامدهاي 
منفي ش��يوع ويروس كرونا رهايي نمي يابد. بانك 
امريكايي س��يتي گروپ پيش بيني خود از قيمت 
نفت را كاهش داد و اعالم ك��رد پيامدهاي ويروس 
كرونا بدت��ر از چيزي خواهد بود ك��ه در آغاز انتظار 
مي رفت. تحليلگران سيتي گروپ، از جمله اد مورس، 
در گزارشي برآورد قيمت نفت در 9 ماه نخست سال 
۲۰۲۰ ميالدي را كاهش دادند. در گزارش يادشده 
آمده اس��ت كه تدابير دولت چين، معادل تعطيلي 
گسترده اقتصاد اين كشور است و حتي با وجود تشديد 
كاهش توليد سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
)اوپك( و متحدانش، سبب تضعيف توازن بازار نفت 
خواهد شد. سيتي گروپ برآورد خود از قيمت شاخص 
نفت خام برنت در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ ميالدي 
را از 69 دالر به ۵۴ دالر كاهش داد. اين بانك همچنين 
هشدار داد ممكن است قيمت اين شاخص به حدود 

۴7 دالر نيز سقوط كند.

توليدنفتروسيهبه
28‚11ميليونبشكهدرروزرسيد

تسنيم| توليد نفت و ميعانات گازي روسيه در ژانويه 
به 11.۲۸ ميليون بش��كه در روز رسيد كه نسبت به 
11.۲6 ميليون بش��كه در روز ماه دس��امبر افزايش 
داشت.  اطالعات وزارت انرژي روسيه نشان مي دهد 
توليد نفت و ميعانات گازي اين كش��ور در ژانويه به 
11.۲۸ ميليون بشكه در روز رسيد كه نسبت به 11.۲6 
ميليون بشكه در روز ماه دسامبر افزايش داشت. توليد 
نفت روس��يه از نظر وزني ت��ا ۴7.7۲ ميليون تن در 
مقابل ۴7.63 ميليون تن ماه دسامبر افزايش يافته 
اس��ت.  ميعانات گازي كه يك نوع نفت سبك است، 
طبق يك قرارداد جهاني با هدف محدود كردن توليد 
نفت و تعادل بازارهاي انرژي، از سهميه توليد روسيه 
حذف شده است.  قرارداد نفتي بين سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت و ساير توليدكنندگان بزرگ پس از 
ماه مارس منقضي مي شود. الكساندر نواك، وزير انرژي 
روسيه در روز جمعه گفت آماده است نشست اوپك و 
متحدانش را كه قرار بود در ماه مارس برگزار شود، زودتر 

و در فوريه برگزار كنند.

با ش��تاب گرفتن روند سد سازي در كشور تجربه هاي 
مثبت و منفي از ساخت اين سازه بزرگ بر منابع طبيعي 

تحميل شده است.
سدسازي در كشور با فراز و نشيب هاي متعددي همراه 
است به طوري كه در دولت ششم شاهد ساخت تعداد 
زيادي سد براي مهار آب در كشور بوديم؛ تجربه استفاده 
از ظرفيت س��دها در مناطق جنوبي كشور به منظور 
كاهش تلفات سيالب تجربه موفقي بود البته در برخي 
نقاط نياز به احداث سد به منظور ذخيره سازي آب هاي 

سطحي احساس مي شود.
به گزارش ميزان، در اين ميان ساخت سدهاي سيوند و 
گتوند با انتقادات فراواني مواجه شده است و بسياري از 
كارشناسان پيش از ساخت اين سدها نسبت به تاثيرات 
منفي آن هشدار دادند اما اين هشدارهاي كارشناسي 

در ميان عطش سدسازي مغفول ماند. 
ساخت سد با پيروزي انقالب اسالمي شتاب بيشتري 
گرفته اس��ت به گونه اي كه بنابر آمار هاي موجود در 
ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 19 سد ملي با حجم 13 
ميليارد و ۴۰۴ ميليون مترمكعب در دست بهره برداري 
بود كه اين ميزان با رش��د 9.۵ برابري تاكنون به 1۸1 
سد ملي با حجم ۵۲ ميليارد و 376 ميليون مترمكعب 

رسيده است.
س��اخت س��د ها در كش��ور با هدف مهار س��يالب و 
ذخيره سازي آب هاي سطحي به منظور تامين نياز هاي 
بخش كش��اورزي و صنعت ايجاد شده است به طوري 
كه ظرفيت آب تنظيمي س��د هاي بهره برداري شده 
در كش��ور در ابتداي انقالب اسالمي 1۴ ميليارد و 6۲ 
ميليون مترمكع��ب بود كه اين رقم ت��ا ابتداي دولت 
يازدهم به 33 ميليارد و ۲37 ميليون مترمكعب و در 
ابتداي فعاليت دول��ت دوازدهم به 36 ميليارد و ۲6۸ 

ميليون متر مكعب رسيد.

هم اينك ظرفيت آب تنظيمي سد هاي بهره برداري 
ش��ده 37 ميليارد و ۵79 ميليون مترمكعب اس��ت، 
درحالي كه اين رقم در يك سال گذشته 36 ميليارد و 

6۰۰ ميليون متر مكعب بوده است.
مجموع ش��بكه هاي اصلي آبياري و زهكشي احداث 
شده در كش��ور تا پيش از انقالب اسالمي ۵9۲ هزار و 
۵۰۰ هكتار بود كه اين رق��م در ابتداي دولت يازدهم 
ب��ه دو ميليون و 1۵۵ هزار و 3۰۰ هكت��ار و در ابتداي 
دولت دوازدهم به دو ميليون و ۲۵۵ هزار و ۲۰۰ هكتار 

افزايش يافت.
بنابر اين گزارش، مجموع ش��بكه هاي اصلي آبياري و 
زهكشي احداث شده در كشور از ۲ ميليون و 3۵6 هزار 
هكتار در دي ماه س��ال 97 به دو ميليون و 37۸ هزار و 
9۰۰ هكتار در پايان دي ماه امسال افزايش يافته است.

كاركرداصليسد،مهارسيالب
وذخيرهسازيآباست

س��يف اهلل آقابيگي مدي��ركل دفتر بح��ران و پدافند 
غيرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در گفت وگو 
با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان، با اشاره به 
نقش س��د ها در مهار سيالب اظهار كرد: با پيش بيني 
و برنامه ريزي هاي اخي��ر وزارت نيرو و با بهره گيري از 

مخازن سد ها بنا باتوجه به ظرفيت آنها بين ۲7 تا 1۰۰ 
درصد از سيالب را مهار و ذخيره سازي كنيم.

مديركل دفتر بحران و پدافند غيرعامل شركت مديريت 
منابع آب ايران تصريح كرد: بارش هاي اخير در مناطق 
جنوبي كشور بي سابقه بود و در مناطقي كه سد و مخزني 

وجود نداشت سيالب در معابر عمومي جاري شد.
وي افزود: يكي از كاركرد هاي اصلي س��د ها در هنگام 
س��يل اثرگذاري در جلوگيري از خسارت و تلفات آن 
است و كاركرد آنها در اين ايام و شرايط سخت سيالبي و 
بهره گيري از نزوالت جوي و بسته به نوع طبيعت محل 

اثرگذار است.
آقابيگي با اشاره به دخالت هاي نابجا در طبيعت و اثرات 
منفي آن بيان كرد: حادثه سيالب در دروازه قرآن شيراز 
به دليل نبود س��د در نزديكي محل حادثه و اقدامات 
غير اصولي مبني بر دستكاري در مسيل ها و آبراه هاي 
و با ش��دت بارش، شاهد تشديد خس��ارت در استان 
بوديم، باي��د اين موضوع را در نظر بگيريم كه طبيعت 
نظامي دقيق است و نبايد با دستكاري غيركارشناسي 

بحران آفريني در طبيعت را به وجود آوريم.
مديركل دفتر بحران و پدافند غيرعامل شركت مديريت 
منابع آب ايران بيان ك��رد: با توجه به كمبود بارش در 
كشور طي سال هاي گذشته، عبور از خشكسالي با توجه 

به ميزان بارش هاي اخير معنا ندارد.
به گفته وي؛ يك سوم متوسط بارندگي در دنيا بارش 
داريم چه بسا متوس��ط بارندگي در كشور چندان باال 
نيست و بايد در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و خانگي 

مديريت مصرف اعمال شود.
وي عنوان كرد: ميانگين بارش در شرايط فعلي نسبت به 
آمار متوسط بلندمدت معادل 1۵ تا ۲۰ درصد افزايش 
داش��ته و نسبت به سال گذش��ته كه بارندگي خوبي 

داشته ايم ۵ درصد افزايش داشته است.
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پاسخ مقامات امور خارجي ايران به راه اندازي كانال مالي سوييس 

استقبال  سرد 
تعادل|

 در حالي كه روز يكش��نبه سفير سوييس در ايران از 
راه اندازي كانال مالي ميان س��وييس و ايران خبر داد 
و آن را مقدمه اي براي اجرايي شدن اينستكس و نيز 
شايد واس��طه گري ميان ايران و امريكا قلمداد كرد، 
استقبال مقامات امور خارجي ايران از اين كانال بسيار 

سرد بوده است .
روز يكشنبه، ماركوس اليتنرسفير سوييس در تهران 
هدف اين تمهيد تجاري انسان دوس��تانه سوييس را 
اين دانست كه صادركنندگان و شركت هاي مستقر 
در سوييس كه يا دفاتر مركزي يا شعب آنها در سوييس 
اس��ت در حوزه دارويي، پزشكي و بخش هاي غذايي 
بتوانند يك كانال مالي ايمن��ي را با كمك يك بانك 
سوييسي داشته باشند و به صادراتشان به ايران ادامه 
دهند. وي گفت: با ايجاد اين كانال س��وييس س��هم 
خيلي مهمي خواهد داشت كه جمعيت ايران به لحاظ 
دارويي و غذايي تامين شود كه كامال در راستاي سنت 

انسان دوستانه سوييس است. 
س��فير س��وييس عنوان كرد: اي��ن كانال تنه��ا ابزار 
انسان دوستانه نيست، مي توان به عنوان نشانه سياسي 

نيز از آن ياد كرد. 
در همين ارتباط محمد جواد ظريف،  وزير امور خارجه 
ايران اظهار داشت كه اين كانال در واقع كمتر از اجراي 

دستور ديوان دادگستري بين المللي است.
همچنين س��يد عباس موسوي، س��خنگوي وزارت 
خارجه كش��ورمان در مورد كانال مالي سوييس كه 
روز گذش��ته با حضور سفير اين كش��ور اروپايي در 
تهران راه اندازي شد، گفت: ما چيزي به عنوان كانال 
بشردوستانه يا مشابه آن را به رسميت نمي شناسيم. 
فارغ از اينكه همه تحريم ه��ا را غيرقانوني مي دانيم، 
تحريم هاي دارويي و غذايي در هيچ ش��رايطي مورد 
پذيرش نيس��ت و نبايد م��ورد تحريم ق��رار گيرد و 
اينكه اينه��ا براي راه اندازي كانالي ك��ه در اين موارد 
تسهيل كننده اين مسائل است، بخواهند تبليغ و سر 
وصدا كنند و به شدت در فضاي مجازي به آن پرداخته 

شده به نظر ما خيلي ارزش پرداختن هم ندارد. 
 اين ديپلمات كشورمان تاكيد كرد: همان طور كه اشاره 
كردم ما از همه روزنه هايي كه باعث كاهش فش��ار بر 
ملت ايران بشود استفاده كرده و آن را مفيد مي دانيم. 
البته هم امريكايي ها مي دانند تعهداتي دارند، هم راي 
ديوان بين المللي دادگس��تري را داريم كه دارو و غذا 
جزو اقالم تحريمي نيست و آنها موظفند تسهيالت 

الزم را براي اين نوع كاالها فراهم كنند.
 وي تاكيد كرد: اعطاي مجوزهاي قطره چكاني مشروط 
و مقيد ك��ردن آنها به برخي چيزها، نمي تواند امريكا 
را از تعهداتي كه نس��بت به ملت ايران دارد و جنايات 
جنگي كه با تحريم دارو عليه ملت ايران مرتكب شده، 

مبرا كند.
وي گفت: اين داروها با پول اين ملت وارد شده و چيز 
جديدي نيست و يك س��ال و نيم پيش بايد اين كار 
صورت مي گرفت و با توجه به كارشكني امريكايي ها، 
االن انجام شده و شركت سوييسي كه اين كار را انجام 
داده، مزدش را مي گيرد و با پول ملت ايران اين كار را 

انجام مي دهد .
موسوي ادامه داد: توقعات ما از طرف هاي مقابل بيش 
از اينهاست، تعهدات آنها ده ها و صدها برابر اين كانال 
است و هيچگونه منتي بر س��ر دولت و ملت ايران در 

اين زمينه وجود ندارد. 
 در همين حال به گزارش ايسنا، سيد عباس موسوي 
صبح ديروز در نشس��ت خبري خود ب��ا خبرنگاران 
داخلي و خارجي در مورد تالش برخي از كشورها براي 
ميانجيگري ميان ايران و امريكا از جمله تالش هاي 
هند در اين زمينه گفت: وضعيت اي��ران و امريكا در 
وضعيتي ميانجيگري قرار ندارد. امريكا داراي رويكرد 
خصمانه نسبت به ايران است و ابايي از آن ندارد آنها 
با موجوديت ايران و ملت ايران مشكل دارند و به نظر 
نمي رسد كه اين مشكل و موضوع با اينگونه سخنان و 

ميانجيگري حل شود.
موس��وي ادامه داد: البته ما به تالش كشورها در اين 
زمينه احترام مي گذاريم حسن نيت آنها را مي ستاييم 
ول��ي آنها را ارج��اع مي دهيم به مقام��ات امريكايي. 
ارجاع مي دهيم بررسي كنند كه ريشه اين مشكالت 
و تنش ها چيس��ت و اگر صحبتي دارن��د با مقامات 
امريكايي مطرح كنند. ما مواضع خود را در مورد امريكا 
به صورت صريح اعالم كرده ايم و تاكيد بر آن داريم كه 

آنها بايد دست از خصومت خود با ايران بردارند.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان همچنين در پاسخ 
به اين سوال كه آيا ايران از ان پي تي خارج خواهد شد 
در برابر اين موضوع كه اروپايي ها پرونده ايران در مورد 
برجام را به ش��وراي امنيت ارسال كنند؟ اظهار كرد: 
اين تصميمي اس��ت كه نظام بايد بگيرد و اگر به اين 

جمع بندي برسد آن را اعالم مي كند.
موس��وي با بيان اينكه ما اعالم كرديم ك��ه اگر اروپا 
بخواهد به ناحق و غيرقانوني پرونده ايران در برجام را 
در شوراي امنيت مطرح كند ما اقداماتي كه موثر باشد 
را در برابر اين موضوع در دستور كار قرار مي دهيم و از 
اين جمله اقدامات مي تواند خروج ايران از ان پي تي 
باشد ولي هنوز در نظام به اين جمع بندي نرسيده ايم 

ولي به عنوان يك گزينه مطرح است.
وي همچنين در مورد اظهارات نخست وزير پيشين 
عراق مبني بر اينكه سردار قاسم سليماني در جريان 
س��فر به اين كشور حامل پيامي از س��وي ايران بوده 
اس��ت و آيا ايران چنين موضوع��ي را تاييد مي كند، 
گفت: سردار قاس��م سليماني داراي شخصيتي چند 
وجهي بودند. ايشان يك فرمانده مقتدر نظامي بودند 
به مسائل منطقه نيز آگاه بودند. در مورد مسائل منطقه 
و بازيگران آن و تاثيرگذاري هر يك از آنها صاحبنظر 
بودند و آقاي ظريف و آقاي سليماني به صورت مرتب 

با يكديگر مشورت مي كردند.

س��خنگوي وزارت خارجه كش��ورمان ادام��ه داد: از 
محتواي پيام خب��ري ندارم ولي تايي��د مي كنم كه 
حامل پيامي بوده اند. ايشان يك ماموريت ديپلماتيك 

داشتند.
موسوي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا آقاي 
ظري��ف و وزارت امور خارج��ه در جري��ان اين پيام 
بوده اند، اظهار كرد: هماهنگي در سطوح مختلف نظام 
وجود دارد. يك ماموري��ت ديپلماتيك با هماهنگي 
ديپلماتيك و همكاري بخش هاي نظامي و سياسي 
انجام مي شود و هر پيامي كه ايشان حاملش بودند از 

سوي نظام جمهوري اسالمي بوده است.
موسوي در مورد اظهارات برخي از مقامات امريكايي 
مبني بر اينك��ه ايران به دنبال ضربه زدن به نيروهاي 
امريكايي در افغانستان اس��ت و آيا اقدامات ايران در 
راستاي گرفتن انتقام خون س��ردار قاسم سليماني 
همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: اقدامي كه ايران 
در حمله به پايگاه امريكايي عين االسد در عراق انجام 
داد با اطالع دولت عراق بوده است. جمهوري اسالمي 
ايران اگر بخواهد اقدامي را انج��ام دهد با صراحت و 

شجاعت آن را اعالم مي كند.

س��خنگوي وزارت خارجه كش��ورمان ادامه داد: آنها 
)امريكايي ( حق دارند كه نگران امنيت خودشان باشند 
چرا كه مي دانند چه اشتباه بزرگ و خطاي نابخشودني 
را مرتكب شدند ولي همان طور كه گفتم اگر قرار باشد 
ما اقدامي را انجام دهيم اقدام ما رسمي و علني خواهد 

بود و به صراحت مسووليت آن را مي پذيريم.
وي تصريح كرد: برخي از گمانه زني ها در مورد برخي 
اتفاقات كه به ايران نس��بت داده مي ش��ود را قويا رد 
مي كنيم و همانطور كه گفتم اگر قرار شد اقدامي انجام 

دهيم آن اقدام رسمي و علني خواهد بود.
س��خنگوي وزارت خارجه كش��ورمان همچنين در 
مورد پيگيري هاي ايران در ارتباط با ترور سردار قاسم 
سليماني از سوي امريكا، گفت: همانطور كه پيش از 
اين اش��اره كردم اقداماتي براي پيگيري اين ترور در 
سطح س��ازمان ملل و ش��وراي امنيت انجام شده ما 
سندهايي را در اين زمينه ثبت كرديم و اين پيگيري ها 

ادامه خواهد داشت.
اين ديپلمات كش��ورمان ادامه داد: ب��ا همكاري قوه 
قضاييه در داخل كشور نيز پيگير ابعاد ديگري از اين 
موضوع هستيم و قطعا عامالن ترور ايشان بايد بدانند 

كه خون سردار قاسم سليماني آنها را رها نمي كند.
موسوي در پاسخ به اين سوال كه جمهوري اسالمي 
ايران پس از اعالم طرح معامله قرن از سوي امريكايي ها 
از كشورهاي اس��المي خواست كه اختالفات خود را 
كنار بگذارند و با يكديگر براي دفاع از موضوع فلسطين 
اقدام كنند ولي به رغم اين موضوع سعودي ها از دادن 
رواديد به هيات ايراني براي ش��ركت در اجالس جده 
امتناع كردند، شما در مجموع چشم انداز روابط ايران 
و عربستان سعودي را چگونه مي بينيد، اظهار كرد: ما 
خارج از كم خردي و نفهمي برخي از مقامات كه شما 
اسم آنها را برديد بر مواضع خود پافشاري مي كنيم. ما 

راه حل خروج منطقه از بحران را همكاري كشورهاي 
منطقه مي دانيم و كم��اكان بر اين همكاري ها اصرار 
داريم. ما معتقديم كه مساله  قدس و فلسطين مساله  
اول جهان اسالم است و به خاطر اهميت اين موضوع 
ضروري است اگر كشورهاي اسالمي با هم اختالفاتي 
دارند اين اختالفات را در هر س��طحي كه هس��ت به 
صورت موقت يا دايم كنار بگذارند و بر مساله اول دنيا 

كه مساله فلسطين است متمركز شوند.
س��خنگوي وزارت خارجه كش��ورمان ادام��ه داد: ما 
اميدواريم اين اقدامات وحدت شكن كه شما نيز به آن 
اشاره كرديد يعني عدم صدور ويزا براي هيات ايراني 
براي شركت در اجالس جده ادامه پيدا نكند، چرا كه 
معتقديم دنياي اس��الم و جهان عرب دوستي بهتر از 
ايران نخواهد داشت. ما اميدواريم معدود كشورهايي 
كه دراين منطقه در مورد اين موضوع جور ديگري فكر 
مي كنند در اين زمينه تجديدنظر و براساس واقعيات 

عمل كنند.
موسوي در پاسخ به اين سوال كه شما چند وقت پيش 
گفتيد كه ايران از دل برجام ابتكاراتي را به اروپايي ها 
پيش��نهاد كرده اس��ت و آيا نامه 14 صفحه اي آقاي 
ظريف به مسوول سياس��ت خارجه اتحاديه اروپا نيز 
در اين چارچوب بوده و در جريان س��فر امروز ايشان 
به تهران در اين زمينه رايزني و گفت وگو خواهد شد، 
تصريح كرد: ما ابتكارات خود را به آنها ارايه كرده ايم 
و صحبت هايي در اين زمينه شده است. اقاي ظريف 
گفت وگوي صريح��ي در اين چارچوب با مس��وول 
سياست خارجه اتحاديه اروپا دو هفته پيش در هند 

داشتند.
وي با اشاره به س��فر ديروز مسوول سياست خارجه 
اتحاديه اروپا ب��ه ايران، اظهار ك��رد: كليات موضوع 
براي ايشان روش��ن اس��ت و احتماال امروز در مورد 
يكس��ري جزييات در م��ورد تعه��دات اروپايي ها در 
برابر برجام با ايش��ان گفت وگو شود، چرا كه اتحاديه 
اروپا عالوه بر نق��ش هماهنگ كننده خود يك طرف 
برجام اس��ت. اميدواريم كه در جري��ان رايزني هاي 
امروز كه پيش بيني مي كنيم صري��ح خواهد بود به 

جمع بندي هاي خوبي برسيم.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در ارتباط با آخرين 
اقدامات وزارت خارجه براي بازگشت شهروندان ايراني 
از چين به ايران به خصوص دانشجويان و شهروندان 
ايراني كه در ش��هر ووهان چين زندگ��ي مي كنند، 
گفت: در اينجا، جا دارد كه از عملكرد مسووالنه دولت 
چين در برابر اين بيماري خطرناك )كروناي جديد( 
را تحس��ين و مجددا اعالم كنيم دولت و ملت چين با 
پش��تكار و مديريت قوي كه در آنها وجود دارد از اين 

بحران عبور خواهند كرد.
اين ديپلمات كشورمان ادامه داد: جا دارد كه برخورد 
غيراخالقي مقام��ات امريكايي با اين بحران را تقبيح 
كنيم آنها به دنبال فرصت طلبي سخيف و زشتي از اين 

موضوع بودند كه اين امر جاي تقبيح دارد.
موس��وي ادامه داد: از حدود 20 روز پيش سفارت ما 
در پكن و سركنسولگري هاي ايران در نقاط مختلف 
چين از جمله در گوآنگجو، هنگ كنگ و ش��انگهاي 
به حالت آماده باش درآمدند و ارتباط اوليه با ايرانيان 
مقيم ووهان برقرار شد. سعي شد كه اقالم مورد نياز 
آنها براي اين افراد فرستاده شود. همانطور كه مي دانيم 
ووهان تحت شديدترين قرنطينه بهداشتي قرار دارد 
و همه اقدامات بايد در اين زمينه با اطالع دولت چين 
باش��د. در اين ش��رايط محدوديت آنها )چيني ها( را 
درك مي كنيم نگراني هاي افكار عمومي خود را درك 
مي كنيم خوش��بختانه وضعيت سالمتي شهروندان 
ايراني در اين منطقه خوب است و تا حاال به اين بيماري 

مبتال نشده اند.
س��خنگوي وزارت خارجه كش��ورمان تصريح كرد: 
كميته  ويژه اي در ارتباط با اين بيماري تش��كل شده 
اس��ت. وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي از اعضاي آن هستند. وزارت راه و 
شهرسازي قبول كرده كه با همكاري وزارت بهداشت 
تمهيدات الزم را براي اعزام هواپيما به ش��هر ووهان 
انجام دهد و چون ش��هر آلوده اس��ت باي��د براي اين 
موضوع مكانيسم ها و استانداردهاي بهداشتي دقيقي 

انجام شود.
اين ديپلمات ارشد كشورمان همچنين در پاسخ به اين 
سوال كه با توجه به تصميم اروپايي ها براي استفاده از 

مكانيسم حل اختالف خبري منتشر شد كه قرار است 
جلسه مش��تركي بين ايران و ديگر طرف هاي عضو 
برجام برگزار ش��ود، گفت: چندي پيش كارشناسان 
دو طرف با يكديگر صحبت كردند  همچنين يكي از 
محورهاي گفت وگوي امروز مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا با مقامات ايران موضوع برجام، آينده آن و 

ادعايي است كه اروپايي ها در اين زمينه دارند.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان ادامه داد: توافق 
شده كه در آينده نزديك كميسيون مشترك برجام 
برگزار ش��ود ولي تاريخ و مكان آن هنوز قطعي نشده 
است. سخنگوي وزارت خارجه كشورمان تاكيد كرد: 
ما اگر بخواهيم كاري را انجام بدهيم اين شجاعت را 
داريم كه اعالم كنيم كه اين كار را انجام داده ايم و به 

صراحت آن را مي گوييم.
موسوي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد سياست 
منطقه اي ايران، گفت: سياس��ت جمهوري اسالمي 
ايران در منطقه سياست ثبات ساز و سازنده اي است 
و هرجا كه احساس مي كنيم حرف ما شنونده و نفوذ 
دارد س��عي مي كنيم از اين نفوذ براي ايجاد ثبات در 

منطقه استفاده كنيم.

وي در پاس��خ به اين س��وال در حالي كه س��ه كشور 
اروپايي آلمان، انگليس و فرانس��ه درصدد هستند از 
مكانيس��م حل و فصل اختالفات در برجام استفاده 
كنند در حالي كه به تعهدات خود در مورد ايران عمل 
نكرده اند مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا امروز 
به تهران سفر كرده و با توجه به شرايط ذكر شده اين 
سفر چه توجيهي دارد، گفت: اتحاديه اروپا و اروپايي ها 

هنوز مكانيزم ماشه را فعال نكرده اند.
وي با بيان اينكه ما دلخوري هاي شديدي از اروپايي ها 
داريم، گفت: بعد از خروج امريكا از برجام، اروپايي ها 
به رغم وعده هايي ك��ه داده بودند به تعهدات خود در 
مورد اين توافق بين المللي عمل نكردند و با بي عملي 
خود نشان دادند كه كاري از پيش نمي برند يا اراده يا 

توان الزم براي اين موضوع را ندارند.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان همچنين در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينكه آيا وزير امور خارجه در اجالس 
امنيتي مونيخ شركت خواهد كرد،گفت: آقاي دكتر 
ظريف در اين كنفرانس شركت مي كنند البته اگر مثل 
اجالس داووس در سوييس در اين زمينه كارشكني 

صورت نگيرد.
اين ديپلمات كش��ورمان همچنين در پاس��خ به اين 
سوال كه بعد از مصاحبه اخير وزير امور خارجه با رسانه 
آلماني اشپيگل شاهد هجمه ها و اعتراضات به سخنان 
وي در مورد احتمال مذاكره ايران و امريكا بعد از ترور 
سردار قاسم سليماني بوديم و آيا اختالفي بين وزارت 
امور خارجه و نظام و ارتباط با اين موضوع وجود دارد 
چرا كه اي��ن اظهارنظرها و هجمه ها چنين موضوعي 
را القا مي كند، گفت: ما خود نگران اين بوديم كه اين 
اتفاقات و هجمه هاي عجيب و غريب كه بخشي از آن 
از سوي كم اطالعي است اين احساس را دامن مي زند 
كه يك دوگان��ه اي وجود دارد در حال��ي كه اينگونه 

نيست. جمهوري اس��المي ايران يك كل واحد است 
در آن ديدگاه هاي متنوعي وجود دارد كه اين موضوع 

مي تواند شامل سياست خارجي كشور نيز باشد.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان ادامه داد: وزارت 
امور خارجه به عنوان دستگاه مجري در عرصه سياست 
خارجي، تصميماتي كه در سلسله مراتب نظام در اين 
عرصه گرفته مي شود را اجرا مي كند و وزير امور خارجه 
به عنوان نماد سياست خارجي كشور حرفي را مي زند 

كه حرف نظام و جمهوري اسالمي ايران است.
موس��وي با تاكيد بر اينكه اي��ن دوگانگي كه برخي 
درصدد القاي آن هس��تند وجود ندارد، ادامه داد: ما 
اين دوگانگي را مضر سياست خارجي كشور مي دانيم.

وي با تاكيد بر اينكه كارنامه و عملكرد آقاي ظريف در 
طول اين 40 سال براي همه روشن است، گفت: ايشان 
هر نظري كه داشته باشند مجري نظرات مقامات عالي 
كشور هستند و حرف نظام و جمهوري اسالمي ايران 

را در عرصه بين المللي مطرح مي كنند.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان ادامه داد: حرف 
ما اين اس��ت كه جمهوري اس��المي ايران هيچ گونه 
مذاكره دوجانبه اي با امريكا نخواهد داشت و آنچه كه 
نظام بر آن تاكيد دارد و وزير امور خارجه اعالم كرده 
اين اس��ت كه امريكا بايد به برجام و به شرايط قبل از 
س��ال 2017 بازگردد و تحريم هاي يك جانبه اي كه 
عليه ايران اعمال ك��رده را لغو كند در آن صورت اگر 
خسارت هاي وارد شده را جبران كند مي تواند در قالب 
مذاكرات ايران با طرف هاي برجام در گوشه اي بنشيند 
و وارد مذاكرات در قالب 1+5 شود. آنچه كه مطرح شد 
حرف تازه اي نيست و بارها از زبان مقامات جمهوري 

اسالمي ايران بيان شده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به 
اين س��وال كه برخي معتقدند نوع موضع گيري هاي 
منفعالنه برخي از كشورهاي عربي و اسالمي در ارتباط 
با طرح معامله قرن به خاطر ايران اس��ت، گفت: من 
نمي دانم چرا برخي كشورهاي عربي و اسالمي در برابر 
اين طرح سكوت كردند يا برخي از آنها با آن مخالفت 
جدي نكردند. ما در موضع گيري هاي خود نيز اعالم 
كرديم كه اين طرح يك توطئه بزرگ عليه فلسطين و 
جهان اسالم است و اگر چنين طرحي اجرايي شود كه 
به نظر ما اجرايي نمي شود، حيثيت اعراب و مسلمانان 

برباد مي رود.
وي ادامه داد: در س��ال هاي اخير شاهد اين بوده ايم 
كه براساس يك پروژه صهيونيستي دشمنان جهان 
اس��الم تالش زيادي كرده اند كه دوس��ت را به جاي 
دشمن و دش��من را به جاي دوست نشان دهند. آنها 
مي خواهند اين گونه نش��ان دهند كه اعراب به جاي 
رژيم صهيونيستي با ايران مشكل دارند و ايران را جاي 

رژيم صهيونيستي بنشانند.
موسوي اضافه كرد: متاسفانه برخي كشورهاي منطقه 
نيز با كوته بيني اين موضوع را مطرح مي كنند در حالي 
كه آنها بايد آگاه باشند كه ايران خيرخواه كشورهاي 
منطقه است و براساس اصول و اهدافي كه دارد همواره 
خواستار اتحاد جهان اسالم بوده و رژيم صهيونيستي 

سدي بر اين موضوع است.
س��خنگوي وزارت خارج��ه كش��ورمان ادام��ه داد: 
اميدواري��م كش��ورهاي منطقه ب��ه دام اي��ن پروژه 
صهيونيستي نيفتند البته ملت ها و دولت هاي منطقه 
بيدار هستند و معدود كشورهايي هستند كه هنوز به 

اين بيداري نرسيدند.
وي تصريح كرد: برخي كشورها نگراني هايي دارند كه 
در قالب روند آستانه مطرح مي كنند و اين نگراني ها 
حتما مدنظر همگان اس��ت ولي بايد اجازه داد دولت 
و ملت سوريه درباره سرنوشت كشورشان خودشان 

تصميم بگيرند.
 موس��وي درباره آخرين تحوالت مربوط به سازو كار 
اينستكس نيز اظهار كرد: ما به عنوان وزارت خارجه 
و دول��ت از هر روزنه اي كه به ملت و دولت كمك كند 
كه فش��ارها را كم كند، حمايت مي كنيم، ولي نكاتي 

مدنظر ماست.
وي در اي��ن ارتباط خاطرنش��ان كرد: اينس��تكس 
مقدمه اي بود بر تعهدات 11 گانه اروپا كه گفتند اگر 
قرار است اين تعهدات را انجام دهيم مقدمه اي باشد 
كه تبادالت مالي را به راحتي انجام دهيم. مدت ها طول 
كشيد اين كار را انجام دادند و متاسفانه عدم استقاللي 
كه در اتحاديه اروپاس��ت و حرف شنوي آنها از امريكا 
و فش��ارپذيري از قلدر تا حاال مانع انجام بس��ياري از 
تعهدات اروپا بوده است. اين مكانيسم را راه انداختند 
و ما هم نهاد متناظر را راه انداختيم و دو نهاد با هم در 
ارتباطند و رييس اينستكس اخيرا ايران بوده است ولي 
آنكه بايد اقدام عملي انجام دهد، اروپايي ها هستند كه 
باز به نظر مي رسد، دنبال س��ازوكار و راه حل و چراغ 

سبزهاي امريكا هستند. 
وي بيان كرد: اين به خودشان مربوط است، طرف ايران 
آمادگي دارد اين كانال راه بيفتد و نقل و انتقاالت مالي 

صورت بگيرد. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي در 
مورد اظهارات رجب طي��ب اردوغان رييس جمهور 
تركيه مبني بر اينكه ديگر چيزي به نام روند آستانه 
وجود ندارد، نيز گفت: از ديدگاه ايران تنها روندي كه 
مي تواند در دستيابي به راه حل سياسي كمك كند، 
همين روند آستانه است كه سه كشور ايران، روسيه 
و تركيه براي آن زحمات زياد كش��يدند. در تماس ها 
بين مقامات سه كشور و به ويژه مقامات ايران و تركيه 
هنوز تأكيد بر اين روند به عنوان تنها روند موجود كه 
مي تواند در دس��تيابي به راه حل سياسي پايدار براي 

بحران سوريه كمك كند، وجود دارد.
وي در همي��ن راس��تا تاكيد كرد: ما روند آس��تانه را 
دستاوردي براي سه كشور و به نفع مردم و كشورهاي 
منطقه  به ويژه ملت سوريه كه سال ها درگير بحراني 

كه بيگانگان بر آنها تحميل كرده اند، مي دانيم.

   در حالي كه روز يكشنبه سفير سوييس 
در اي�ران از راه ان�دازي كان�ال مالي ميان 
س�وييس و ايران خبر داد و آن را مقدمه اي 
براي اجرايي ش�دن اينستكس و نيز شايد 
واسطه گري ميان ايران و امريكا قلمداد كرد، 
استقبال مقامات امور خارجي ايران از اين 
كانال بسيار سرد بوده است . روز يكشنبه، 
ماركوس اليتنرسفير س�وييس در تهران 
هدف اي�ن تمهيد تجاري انسان دوس�تانه 
سوييس را اين دانست كه صادركنندگان و 
شركت هاي مستقر در سوييس كه يا دفاتر 
مركزي يا ش�عب آنها در سوييس است در 
حوزه دارويي، پزشكي و بخش هاي غذايي 
بتوانند ي�ك كانال مالي ايمن�ي را با كمك 
يك بانك سوييس�ي داش�ته باش�ند و به 
صادراتشان به ايران ادامه دهند. وي گفت: 
با ايجاد اين كانال سوييس سهم خيلي مهمي 
خواهد داش�ت كه جمعيت اي�ران به لحاظ 
داروي�ي و غذايي تامين ش�ود كه كامال در 
راستاي سنت انسان دوستانه سوييس است. 

برش
   س�خنگوي وزارت امورخارج�ه: م�ا 
چيزي به عن�وان كانال بشردوس�تانه يا 
مش�ابه آن را به رس�ميت نمي شناسيم. 
فارغ از اينكه همه تحريم ها را غيرقانوني 
مي دانيم، تحريم ه�اي دارويي و غذايي 
در هيچ ش�رايطي مورد پذيرش نيس�ت 
و نبايد م�ورد تحريم قرار گي�رد و اينكه 
اينها ب�راي راه اندازي كانال�ي كه در اين 
موارد تس�هيل كننده اين مس�ائل است، 
بخواهند تبليغ و سر وصدا كنند و به شدت 
در فضاي مجازي به آن پرداخته ش�ده به 
نظر ما خيلي ارزش پرداختن هم ندارد.ما 
از همه روزنه هايي كه باعث كاهش فشار 
بر ملت ايران بشود اس�تفاده كرده و آن 
را مفيد مي دانيم. البت�ه هم امريكايي ها 
مي دانند تعهدات�ي دارند، هم راي ديوان 
بين المللي دادگس�تري را داريم كه دارو 
و غذا ج�زو اقالم تحريمي نيس�ت و آنها 
موظفند تس�هيالت الزم را براي اين نوع 

كاالها فراهم كنند.

برش
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جنگ بيولوژيك امريكا 
عليه چين

عماد آبشناس| اسپوتنيك| 
 آيا قبول داريد هر از گاهي مشاهده مي كنيم 
در جهان ويروس هاي عجيب غريبي ظهور 
مي كنند كه به هيچ وجه از قبل شناخته شده 
نبوده اند و هزاران نفر قرباني اين ويروس ها 

مي شوند؟
قبال ه��م در جه��ان مريضي هايي منتش��ر 
مي شد اما اين مريضي ها به نوعي طبيعي بود. 
ماجراي جنگ هاي شيميايي و بيولوژيك هم 
ماجراي بس��يار ديرينه اي است كه هميشه 
در جنگ ها از آن به صورت جس��ته گريخته 
عليه س��ربازان دشمن اس��تفاده مي شد، از 
مسموم كردن آب دشمن گرفته تا استفاده 
از تس��ليحات غير متعارف مانند اس��يد و يا 
مس��موم كردن غذا ه��ا و يا اس��تفاده از قير 

مذاب و ...
در زمان جنگ جهاني دوم آلمان نازي روي 
بسياري از تسليحات غير متعارف كار كرد و 
بسياري از اين تسليحات را روي اسرا تجربه 
كردن��د از س��الح هاي ش��يميايي  گرفته تا 
سالح هاي بيولوژيك، اين را در فيلم ها زياد 
ديديم اما آنچه واقعيت دارد كشورهاي ديگر 
هم همزمان دس��ت به توليد اين تسليحات 

زدند.
در جنگ عراق و ايران هم اروپايي ها بسياري 
از اين تسليحات شيميايي و بيولوژيك را در 
اختيار عراق قرار دادند ت��ا با آن به ايراني ها 
حمله كنند و طبيعتا داروهاي اين سالح ها 
در اختيار اروپايي ها بود و آنها ميلياردها دالر 
از طري��ق فروش اين تس��ليحات و يا درمان 

آسيب ديدگان سود كردند.
بس��ياري هم باور دارند ويروس هايي مانند 
ايدز و يا اب��وال در آزمايش��گاه هاي اروپا و يا 
امريكا تهيه ش��ده بوده و براي آزمايش روي 
ميمون ها  سپس مردم آفريقا استفاده شد تا 
تس��ليحات مورد نياز توسط اين دو ويروس 
تهيه ش��ود و طبيعتا كمپاني هاي اروپايي و 
امريكايي با فروش داروهاي مرتبط بتوانند 

ثروت هاي كالني به دست بياورند.
ام��ا اين ب��ار ح��دود ده،يازده س��ال پيش 
امريكايي ها فيلمي را در هاليوود س��اختند 
كه بر اساس آن ويروس كرونا در چين منتشر 
مي شود و ميليون ها چيني كشته مي شوند.

 سوالي كه اينجا مطرح مي شود، اين است كه 
آيا اين فيلم فقط بر اساس تخيالت ساخته 
ش��ده يا اينكه امريكايي ه��ا در آن زمان به 
فكر سالحي بودند كه توس��ط آن بتوانند با 
چين ي��ك ميليارد و پانص��د ميليون نفري 

مبارزه كنند. 
بس��ياري باور دارند كه چني��ن ذهنيتي در 
امريكا وجود داشته و به همين دليل اين فيلم 
ساخته شده و طبيعتا همان ذهنيت است كه 
منجر شده امريكايي ها اين ويروس را ايجاد 
كنند، امروزه هم رييس جمهوري  در اياالت 
متحده س��ر كار آمده كه از هيچ كار خالفي 

واهمه ندارد و با شيطان قرارداد بسته.
هيچ بعيد نيست رييس جمهوري امريكا در 
شرايطي كه دشمني شديدي نسبت به چين 
دارد و امريكا در رقاب��ت اقتصادي در مقابل 
چيني ها ك��م آورده تصمي��م گرفته چنين 
ويروسي را در چين پخش كند تا هم از نظر 
انس��اني و هم از نظر اقتصادي ضربه مهلكي 

به چين بزند.
همچني��ن »ويلبور راس«، وزي��ر بازرگاني 
امري��كا در گفت وگ��و با ش��بكه تلويزيوني 
فاكس نيوز به نقش اياالت متحده در شيوع 
اي��ن بيم��اري در چين اذعان ك��رد و گفت 
كه ش��يوع كرونا در چين مي تواند بازگشت 
مش��اغل به اياالت متحده را تس��هيل كند. 
امروزه چين ك��ه بزرگ ترين توليد كننده و 
مصرف كننده كاال در جهان اس��ت، با نوعي 
تحريم بين المللي مواجه ش��ده و بس��ياري 
از كشورهاي جهان اين كش��ور را قرنطينه 
كرده ان��د از قط��ع پرواز هايش��ان به چين 
گرفته تا متوقف كردن رفت و آمد ها و حتي 
جلوگيري از س��فر توريست هاي چيني و يا 
حتي متوقف كردن تردد كش��تي هاي باري 
به چين. بسياري از شركت هاي بين المللي 
هم تعامالت و يا حتي توليد خود در چين را 

متوقف كرده اند.
قطعا اگر امريكايي ها مي خواستند به همان 
نحوي كه با برخي كشورهاي ديگر برخورد 
كردند با چين برخورد كنند ماجرا برايشان 
بسيار س��خت مي ش��د، حال اگر نخواهيم 

بگوييم غير ممكن. 
ظاهرا ه��م امريكايي ه��ا دي��واري از ديوار 
خفاش ها كوتاه تر پي��دا نكرده اند تا ماجرا را 
گردن سوپ خفاش چيني بيندازند، به رغم 
اينكه ممكن است اين نوع غذا براي بسياري 
غذاي غير متعارفي باشد اما بايد توجه داشت 
كه چيني ها چند هزار سال است كه همين 
غذا را مي��ل مي كنند و اگر بنا ب��ود اين غذا 
چنين ويروسي را ايجاد كند قطعا جمعيت 
چين تا به حال به بيش از يك ميليارد و پانصد 
ميليون نفر نرسيده بود و قطعا قبال نيز بايد 

شيوع پيدا مي كرد.
پس اگر از زاويه ديگري به ماجرا نگاه كنيم 
امروزه امريكا بيشترين سود را از اين ماجرا 
به دس��ت م��ي آورد و امريكايي ها به راحتي 
توانس��ته اند غول اقتصادي اي كه رقيبشان 
بود را در شرايط تحريمي قرار دهند، وبه اين 
دلي��ل نمي توان ماجراي حمل��ه بيولوژيك 

امريكا به چين را ناديده گرفت.
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»تعادل« گمانه زني هاي كارشناسي درباره وضعيت بازار ملك در بهمن و اسفند را بررسي مي كند 

2 ماه متفاوت در انتظار بازار مسكن

افزايش آگهي هاي عرضه مسكن، دليل رونق بازار

گروه راه و شهرسازي|شهال روشني|
بانك مركزي گزارش تحوالت بازار مسكن پايتخت در 
نخستين ماه از فصل زمستان را منتشر كرد. مطابق 
آمار رسمي ارايه شده از سوي اين مرجع، تورم ماهانه 
قيمت مسكن در شهر تهران به ۲ درصد رسيده است. 
به اين ترتيب ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان 
مسكوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي مع��ادل ۱۳ ميليون و ۸۱۰ ه��زار تومان بوده 
است. متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان مسكوني 
در آذرماه امسال معادل ۱۳ ميليون ۲۵۷ هزار تومان 
ثبت شده بود. اين در حالي است كه گزارش ارايه شده 
از سوي دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، 
تورم ماهانه قيمت مس��كن را معادل ۳ درصد اعالم 
كرده است. مطابق گزارش بانك مركزي، تورم نقطه 
به نقطه بازار مس��كن )دي ماه امس��ال نسبت به دي 
ماه سال گذش��ته( نيز نش��ان دهنده افزايش 4۰.9 
درصد است. براس��اس اين گزارش، در ميان مناطق 
۲۲ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت 
هرمترمربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل ۳۰ 
ميلي��ون و ۱۶۰ هزار تومان مرب��وط به منطقه يك و 
كمترين آن با ۶ ميليون و ۵۳۰ هزار تومان به منطقه 
۱۸ تعلق داشته است. در عين حال، آن طور كه گزارش 
بانك مركزي نشان مي دهد، در دي ماه امسال تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مس��كوني شهر تهران به ۱۰ 
هزار و ۷۰۰ واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال گذشته به ترتيب معادل ۱۲.۱ درصد 

و ۵9 درصد افزايش داشته است.

    افزايش حجم معامالت دور از انتظار نبود
در همين رابط��ه، جالل صباغ، كارش��ناس اقتصاد 
مسكن با بيان اينكه همواره ماه هاي آخر سال معامالت 
مسكن افزايش پيدا مي كند، گفت: متاسفانه در چند 
س��ال اخير به خصوص از ابتداي سال جاري به علت 
افزايش نرخ مس��كن تعداد معامالت از لحاظ حجم 
خريد و فروش و رهن و اجاره به چالش كشيده شده 
اس��ت، اما اينكه تعداد معامالت مسكن طي دي ماه 
۱۲.۱ درصد افزايش داشته است، چيز عجيب و غريبي 
نيست و ربطي به كاهش ۲ يا ۳ درصدي قيمت ندارد.

 وي افزود: بدون ترديد كاهش ۲ درصدي قيمت دليلي 
بر افزايش تعداد معامالت مسكن نيست.

 صباغ با بيان اينكه حال زمان مناسبي است تا دولت 
بپذيرد و باور داش��ته باش��د در تامين مس��كن براي 
قشرهاي مختلف ناموفق بوده است، گفت: اين پذيرش 
مي تواند گام اول در راس��تاي بهبود اوضاع س��اخت 
وس��از و خانه دار كردن اقش��ار مختلف جامعه باشد، 
بعد از آن بايد با استفاده از اتاق هاي فكر با متصديان 
ساخت و ساز فكر اساسي براي تامين مسكن مناسب 

داشته باشد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: در سال هاي پس 
از انقالب، دولت ها طرح هاي مختلفي براي تسهيل و 
تسريع در روند خانه دار كردن افراد به خصوص قشر 
متوس��ط و ضعيف جامعه را طرح و اجرا كرده اند. به 
دليل وس��عت زياد و پراكندگي جمعيت در كشور ما 
يكي از راحت ترين و اولين طرح هايي كه براي خانه دار 
كردن مردم به اج��را درآمد، واگذاري زمين از طريق 
نهادها و س��ازمان هاي متولي در امر مسكن بود. اين 
طرح كه سال ها مورد استفاده دولت هاي مختلف قرار 
گرفت توانست بخشي از نياز قشر متوسط جامعه كه 
عمدتًا متشكل از كارمندان بخش هاي مختلف دولتي 
و خصوصي بودند را در قالب تعاوني هاي كارمندي و 
كارگري مسكن برطرف نمايد؛ اما بخش اصلي افراد 
نيازمند جامعه كه تحت پوشش اين تعاوني ها نبودند 

نتوانستند از اين تسهيالت استفاده كنند.
 وي ب��ا بيان اينكه پش��ت طرح هاي ذكر ش��ده فكر 
عميقي بود، گفت: چرا كه اين قشرها به دليل ناتواني 
در تهيه هزينه س��اخت بنا عماًل امكان بهره مندي از 
تسهيالت را نداشتند.حال بسيار مضحك و نابخردانه 
است كه دولت مي خواهد تمام كاستي هاي فعاليت 
خود را ب��ا اجراي طرح اقدام ملي مس��كن رفع كند، 

در حالي كه فقط اقساط ماهانه آن باالي ۲ميليون و 
۵۰۰ تومان است.

 صباغ افزود: اين موارد در حالي بيان مي شود كه ميزان 
تسهيالت مسكن نيز به ميزان قابل توجهي بي اثر شده 
اس��ت. طي يك س��ال و نيم اخير كه نوسانات شديد 
اقتصادي موجب تورم باالي 4۰ درصد و رش��د بيش 
از ۳۰ تا ۷۰ درصدي قيمت ها در بازار مس��كن شده 
است، كارايي اين تسهيالت با مبالغ كنوني نمي تواند 
پاسخگوي نياز متقاضيان و سازندگان باشد. گواه اين 
ادعا به حداقل رسيدن قيمت اوراق حق تقدم استفاده 
از تس��هيالت مس��كن بانك در بازار فرابورس و عدم 

استقبال خريداران از اين تسهيالت است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه با وضعيت 
كنوني قيمت ها شاهد افزايش معامالت باالي ۱۲ تا 
۱۵ درصدي نسبت به ماه هاي گذشته نخواهيم بود، 
گفت: در بهترين شرايط افزايش معامالت مسكن طي 
بهمن و اسفند ماه در حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد نسبت به 
ماه هاي گذشته افزايش خواهد داشت و نبايد فراموش 
شود بخشي از حجم معامالت مربوط به فروش امالك 

بانك ها است.

    كاهش نرخ مسكن با روند نزولي تورم 
در همين رابطه، عليرضا بهبهاني، كارشناس اقتصاد 
مسكن در پاسخ به اينكه چرا قيمت مسكن روز به روز 
در حال تغيير است و وضعيت مسكن در ماه هاي آتي 
چه مي ش��ود؟ گفت: همه مي دانيم كه قيمت مسكن 
مبحث فرا بخشي بوده و رابطه مستقيمي با بازارهاي 
موازي، جواقتصادي و سياسي و حتي اجتماعي دارد، 
گواه اين مطلب را مي ت��وان در چرايي افزايش قيمت 
مس��كن در زمان هاي ثبات ارز و طال جست وجو كرد. 
يكي از عمده ترين داليل افزايش قيمت مسكن، افزايش 
قيمت مصالح است. زماني كه قيمت مصالح ساختماني 
همگام با تورم رش��د مي كند قيمت مسكن نيز شاهد 
سيگنال هاي تنش��ي ريز مي شود، بنابراين اگر شاهد 
كاهش ۲ تا ۳ درصد قيمت مسكن در دي ماه هستيم 

مي تواند ناشي از قيمت هاي مصالح ساختماني باشد.
وي گفت: براساس آمارهاي مركز آمار ايران نرخ تورم 
نقطه اي دي ماه ١٣٩٨ در مقايس��ه ب��ا ماه قبل ١.٥ 
واحد درصد كاهش يافته اس��ت، اين در حالي است 
كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوار هاي ش��هري ٢٦.٢ 
درصد است كه نسبت به قبل ١.٤ واحد درصد كاهش 
داشته است. بنابراين با كاهش نرخ تورم قيمت مصالح 
ساختماني نيز كاهش يافته و در قيمت نهايي امالك 
نوس��ازي كه در مرحله پاياني ارايه ب��ه بازار مصرف 
هس��تند، كاهش يافته اس��ت. اگرچه اين موضوع را 
نمي توان دليل كاهش ۲ تا ۳ درصدي قيمت مسكن 
دانست اما همواره با كاهش نرخ تورم تمامي بازارها با 

كاهش روبرو مي شوند.
بهبهاني افزود: در سال 9۸ و بعضا در سال 9۷، بسياري 
از خانه هايي كه ساخته شده اند به عنوان »سرمايه« 
حفظ و نگهداري شده اند. در واقع شرايط به اين شكل 
است كه ديگر نمي توان مانند سابق صاحبخانه پيدا 
كرد، بلكه اغلب مالكان خانه را به عنوان يك كاال نگه 
مي دارند تا زماني كه قيمت آن افزايش پيدا كرد، آن 
را به فروش برسانند و به همين دليل هم معموال ديده 
مي ش��ود كه عده بس��ياري در جست وجوي مسكن 
هس��تند، در حالي كه تعداد خانه هاي خالي بس��يار 
زياد است. اما به علت نوسانات قيمتي مسكن در سال 
جاري در حال حاضر تقاضاي خريد نسبت به عرضه 
كاهش فاحشي پيدا كرده و اين مورد باعث شده برخي 

از مالكان در قيمت خود تخفيف هايي عرضه كنند.

    رابطه تورم و نرخ مسكن
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه دو ماه آينده 
دو ماه متفاوت براي بخش مس��كن خواهد بود، گفت: 
بررسي ها نش��ان مي دهد اگر اتفاق غيرمنتظره اي در 
فضاي اقتصاد كالن رخ ندهد، نرخ تورم نقطه به نقطه 
تا پايان سال جاري كاهش قابل توجهي را ثبت خواهد 
كرد.دليل اين موضوع را مي توان در روند كاهشي نرخ 

تورم در ماه هاي آتي جست وجو كرد چنانچه به آمارهاي 
مركز آمار ايران مراجعه كنيد شاهد روند نزولي تورم از 
شهريور امسال خواهيد بود. به هر حال، اگر نرخ تورم 
عمومي در دوماه��ه آتي با توجه به روند كاهش��ي از 
ش��هريور ماه تا پايان دي ماه كمتر از ۲۰ باشد، قيمت 

مسكن نيز شاهد افت قيمتي خواهد بود.
 وي با بيان اينكه كاهش نرخ مسكن در ماه هاي آتي 
حتمي اس��ت، تاكيد كرد: اما اي��ن كاهش به نحوي 
نيست كه رضايت همگان به خصوص قشرهاي كارمند 

را به دنبال داشته باشد.

    بي ميلي دولت به تزريق سرمايه 
در ادامه همين مبحث، منصور غيبي، كارشناس اقتصاد 
مسكن نيز گفت: در حال حاضر بررسي هاي ميداني و 
پيگيري بعضي از فايل هاي فروش كه از طريق مشاورين 
ملك��ي و حتي خود مالكان آگهي ش��ده اند نش��ان از 
عقب نشيني فروشندگان از قيمت اعالمي اوليه حكايت 
دارد چرا كه بخش��ي از اين مالكان به وضوح دريافتند 
سال آينده س��ال سخت اقتصادي خواهد بود، چرا كه 
تجربه نشان داده در ش��رايط سخت اقتصادي ميزان 
تقاضا در كاالهايي كه قيمت آن بسيار كالن است بسيار 
كاهش مي يابد. بنابراين بخش��ي از مالكان پول الزم، 

شروع به ارايه تخفيف هاي متعددي كردند.
 وي گفت: در حال حاضر برخي از تخفيف ها در چند 
دوره متوالي از سوي مالكان صورت مي گيرد تا بتوانند 

در اسرع وقت ملك خود را به بازار عرضه كنند.
غيبي افزود: كاهش متوالي قيمت ها باعث ايجاد دو 
اتفاق مهم در بازار مس��كن شده است در گام نخست 
اين فرايند نشان از ورود فروشندگان قطعي و واقعي 
به بازار دارد كه در فاز اول تعداد اين فروشندگان كم 
بوده ولي نقش مهم آنان تثبيت قيمت هاي فروش در 
منطقه معامله شده است كه موجب ورود فروشندگان 

فاز دوم به بازار مي شوند.

به گفته اين كارش��ناس اقتصاد مسكن نكته مثبت 
افزايش قيمت مس��كن طي روزها و سال هاي اخير 
خروج س��وداگران و برهم زنندگان بازار مسكن بوده 
است. چرا كه اين عده به وضوح متوجه شدند اميدي 
به ف��روش ملك هاي خريداري ش��ده خود به قيمت 
دلخواه ش��ان ندارند چرا كه توانايي ب��ازار مصرفي و 
حتي سرمايه اي به دليل كاهش ارزش پول ملي كشور 

به شدت پايين است.
غيبي همچنين افزود: انتظار داشتيم كه دولت از خأل 
نبود متقاضيان سرمايه اي در بازار مسكن در راستاي 
حمايت از متقاضيان مصرفي بهره ببرد كه متاسفانه 
اينچنين نشد. اين كارشناس افزود: آنچه تحوالت بازار 
مسكن را از تحوالت ساير بخش هاي اقتصادي متفاوت 
مي كند و موجب ش�كل گرفتن الگوي متفاوت تغيير 
قيمت مي شود، تقاضاي سرمايه اي مسكن است كه 
نياز است سياست گذاران بخش مسكن ضمن توجه به 
سرمايه گذاري در بخش مسكن، مانع روند سوداگري 
در اين بخش ش��وند. هم اكنون دولت خواه يا ناخواه 
اشتياقي به تزريق س��رمايه به بخش مسكن را ندارد 
و با نگرش��ي مبتني بر جلوگيري از تورم، اين بخش 
اقتصادي را به حالت سكون تعريف كرده است و تنها 
با اميد به تحرك بازار مس��كن با بسته هاي حمايتي 
در قالب تسهيالت بانكي چشم انتظار تحرك بازار و 
خروج غير تورمي از ركود است كه در عمل و به تنهايي 
نمي تواند تحرك مد نظر را در اين حوزه را تامين كند.

غيبي با بيان اينكه متاسفانه تسهيالت ارايه شده كنوني 
به دليل ميزان باز پرداخت، اقس��اط و پوشش دهي از 
لحاظ كمي و كيفي مناس��ب نيست، تاكيد كرد: بايد 
نگرش ها به تسهيالت تغيير پيدا كند اگر قرار است اين 
تسهيالت پاسخگوي نياز مصرف كنندگان باشد بايد 

رويه آن تغيير كند.
 وي گفت: در حال حاضر بانك ها و دولت بايد به فكر 
اس��تفاده از راهكارهاي عملي و واقعي و فراگير براي 

كمك به شرايط پيچيده بازار مسكن باشند. با توجه 
به واقعيات اقتص��ادي جامعه نمي توان لزوم افزايش 
حمايت هاي دولتي از قش��رهاي متوس��ط و ضعيف 
جامع��ه در بازار مس��كن را ناديده گرفت. اس��تفاده 
از امكان��ات و منابع در اختيار دول��ت از قبيل زمين 
و مجوزه��اي قانوني، بدون ايجاد ب��ار مالي مضاعف 
مي تواند موجب تسهيل افراد جامعه براي دسترسي 

به بناي ارزان قيمت باشد.
 اين كارش��ناس اقتصاد مسكن گفت: اما به طور كلي 
بايد پذيرفت رونق نسبي و به تبع آن افزايش قيمتي 
كه در بازار مسكن مشاهده مي شود، حباب نيست و 
يك واقعيتي است كه حتي مي تواند منجر به تثبيت 
قيمت معامالت انجام گرفته در بازار مسكن نيز شود. 
اينكه تصور ش��ود در س��ال آتي با كاهش معناداري 
در قيمت مس��كن مواجه شويم نيز تحليل نادرستي 
اس��ت چراكه عواملي چون كاهش سود سپرده هاي 
بانكي و هر نوع تزلزل در بازار بورس و ارز و طال باعث 
سرريز شدن س��رمايه هاي مديريت نش��ده به بازار 
مسكن مي شود كه در مقطع كنوني شاهد آن هستيم 
و بدتري��ن نتيجه آن يعني رونق بازار س��وداگري در 
اقتصاد مسكن را ش��اهد خواهيم بود كه چه بسا اين 
غول دو سر در حال بيدار شدن است و مي تواند خواب 

مصرف كننده هاي واقعي را آشفته نمايد.
 وي در نهاي��ت گفت: مهم ترين توصيه آن اس��ت كه 
دولت و مجلس قوانيني را وضع كنند كه از سوداگري 
در حوزه مس��كن جلوگيري شود از جمله محدوديت 
در خريد فروش مس��كن از س��وي افراد از نظر تعداد و 
امكان معامله ملك در يك سال تا خواهان واقعي عقب 
نمانده و بتواند در آرامش به خريد و سرمايه گذاري در 
بانك هاي عامل براي اخذ تسهيالت اقدام كند نه اينكه 
تا دوره اعطاي تسهيالت بانكي برسد مسكن مطلوبش با 
نظام سوداگري افزايش جهشي داشته باشد و رفته رفته 
دست بسياري از متقاضيان از خريد ملك كوتاه تر شود.

گروه راه و شهرسازي|بهار طاهري|  
بر اس��اس جديدترين آم��ار وزارت راه و شهرس��ازي 
در دي ماه امسال متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد 
مس��كوني در تهران به ۱۳ ميليون و ۸۸۲ هزار تومان 
افزايش يافته است. در آذرماه متوسط قيمت مسكن ۱۳ 
ميليون و 4۷۷ هزار تومان بود كه در اولين ماه زمستان 

۳ درصد رشد داشته است.
در دي ماه 9 هزار و ۶۶4 فقره معامله در سامانه امالك و 
مستغالت ثبت شد كه در مقايسه با آذرماه ۱۳.۲ درصد 

افزايش را نشان مي دهد.
بيشترين متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
مربوط به منطقه يك بوده است. در اين منطقه متوسط 
قيمت از ۳۰ ميليون و ۸۵ هزار تومان در آذرماه با رشد 
منفي ۲درصدي به ۳۰ ميليون و ۲۱ هزار تومان كاهش 

يافته است.
كمترين متوسط قيمت نيز مربوط به منطقه ۱۸ با ۶ 
ميليون و 4۸9 هزار تومان بوده كه نسبت به متوسط 
قيمت آذرماه )۶ ميليون و ۲۳9 هزار تومان( حدود 4 

درصد افزايش داشته است.
در حال حاضر، ب��ورس در چند وقت اخير دچار ركود 
شده و ارز هم با همه اتفاقاتي كه در حوزه هاي سياسي 
افتاده افزايش قابل توجهي نداش��ته است، اما در بازار 
مس��كن ش��هر تهران طي دو ماه اخير افزايش قيمت 
داشتيم. به نظر مي رسد بخشي از جامعه كه نقدينگي 
بيشتري داش��تند، به هر علتي مانند بي اعتمادي به 

حوزه ه��اي اقتصادي و بانك ها، س��رمايه خ��ود را به 
خريد آپارتمان در مناطق ش��مالي تهران اختصاص 
داده ان��د. با توجه به بررس��ي ها در دي ماه در دو س��ه 
منطقه شاخص مثل ۱، ۳ و ۵ افزايش قيمت داشتيم. 
اين افزايش قيمت ه��ا بعيد اس��ت در ماه هاي آينده 
كاه��ش پيدا كند اما س��رعت رش��د آن مي تواند كم 
ش��ود. رشد قيمت ها در اين مناطق به يك نقطه ثابت 
 كه مي رس��د، س��اير مناطق تهران را دچ��ار مي كند!

قطعا افزايش قيمت بنزين در رش��د قيمت مس��كن 

تاثيرگذار بود اما سياست اقتصادي باعث شد در حوزه 
بورس و كاالهاي اس��تراتژيك با جهش قيمت مواجه 
شويم كه رشد قيمت مسكن هم بخشي از نتايج همان 
تصميمات است.  در دو ماه آخر سال به علت اتفاقاتي كه 
در اقتصاد منطقه و جهان مي افتد، خاص تر و ويژه تر از 
قبل خواهد بود و ركود سخت تر و تورم كمتر را در بخش 

مسكن شاهد خواهيم بود.
افزاي��ش خريد و ف��روش ملك به دلي��ل جابه جايي 
نقدينگي به اين بخش، ناش��ي از آس��يب پذير بودن 

بخش ه��اي مولد اقتصادي اس��ت. نمي توانيم درباره 
اقتصاد مسكن در خأل صحبت كنيم. حتما بازارهاي 
سرمايه اي در بازار مس��كن تاثيرگذار است. تمام اين 
مسائل نيز به خاطر سياست هاي اشتباه اقتصادي است 
كه در حوزه هاي س��رمايه گذاري، بورس، طال و ارز رخ 
مي دهد. در حالت عادي ماهيانه حدود ۱۰ هزار معامله 
در شهر تهران بايد داشته باشيم كه اين اتفاق در آذرماه 
افتاد. در سه ماه آخر س��ال هم احتماال اين روند ادامه 
مي يابد اما آن طور كه قيمت ها ۸.۵ درصد باال رفت شاهد 
چنين رشد قيمتي نخواهيم بود. به هر ترتيب ارزش پول 
ملي در قيمت مسكن تاثيرگذار است كه بعد از تغيير 
قيمت بنزين شاهد افزايش نرخ دالر بوديم. در بازارهاي 
رقيب مسكن همانند بازار ارز متغيرها به يك باره تاثير 
مي گذارند اما در مسكن به اين سرعت اتفاق نمي افتد و 

مي تواند زمان بر باشد. 
در كل به جهت كاهش قدرت خريد عمومي، كشش 
افزايش قيمت به نس��بتي كه در بازارهاي ديگر ديده 
مي شود در بازار مسكن وجود ندارد. انتظار و پيش بيني 
اين است كه در دو ماهه آخر سال، ميانگين رشد قيمت 
كمتر از ميزاني باشد كه در آذرماه اتفاق افتاد. در ايران 
گزينه هاي محدودي در اختيار سرمايه گذاران قرار دارد. 
با كاهش نرخ بهره بانك ها اولين گزينه  قشر زيادي از 
مردم براي حفظ ارزش دارايي ها بازار مس��كن است و 
طبيعي است كه اين موضوع بر تعداد معامالت و قيمت 
تاثير مي گذارد. رشد قيمت مسكن طي دو سال اخير در 

حالي اتفاق افتاده كه درآمد خانوارها افزايش محسوسي 
نداشته است. در نتيجه قشر مصرف كننده نمي تواند 

خيلي در بازار مسكن اثرگذار باشد.
 در بين چهار بازار مسكن، بورس، ارز و طال، امن ترين 
گزينه بازار مسكن اس��ت. همچنين موضوع تقاضاي 
فصلي را هم بايد در نظر بگيريم. زمس��تان به صورت 
سنتي، فصل خريد ملك محسوب مي شود. به همين 
علت دو ماهه آخر س��ال رونق غيرتورم��ي را در بازار 
مسكن خواهيم داشت و از طرفي هم افزايش وام مسكن 
مي تواند يكي از عوامل اصلي افزايش معامالت مسكن 

در ماه هاي پاياني سال و حتي ابتداي سال بعد شود.
با توجه به افزايش تع��داد آگهي ها هم مي توان گفت، 
تعداد معامالت مسكن در قالب خريد و فروش و اجاره 

در زمستان امسال نسبت به پاييز افزايش دارد.
به طور كلي در صورت ايجاد ش��رايط ثبات سياس��ي، 
 اقتصادي و اجتماعي در كش��ور كفه تقاضاي مسكن 
دوباره س��نگين مي ش��ود و معامالت رونق بيشتري 
مي گيرد، اما نمي توان به اين بازار چندان خوشبين بود 
چرا كه در صورت تغيير نكردن پارامترهاي تاثيرگذار 
اقتصادي مانند نرخ دالر نقدينگي ممكن اس��ت بازار 
مس��كن دوباره وارد ركود ش��ود كه اين موضوع دور از 

انتظار نيست.
افزايش شديد قيمت در مسكن به ويژه در تهران كه در 
بهار و تابستان امسال رخ داد، منجر به كاهش توان خريد 

و روي آوردن به اجاره مسكن شد.
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كاهش حضور سوداگران
در بازار دي 

مسكن به دليل اهميت 
و جايگاهي كه در تامين 
ساير نيازهاي افراد جامعه 
دارد، همواره مورد توجه 
افراد و دولت ها بوده است. 
پيش بيني افت و خيزها 
و آين��ده بازار مس��كن 
نيازمن��د درنظر گرفتن 
شاخص ها و عوامل قابل 
توجهي است كه از يك س��و در برگيرنده شرايط 
كلي اقتصادي، سياس��ي، فرهنگ��ي و اجتماعي 
دولت اس��ت و از طرف ديگر با اشراف بر وضعيت 
و شرايط افراد جامعه تصوير كامل و جامعي را در 
اختيار كارشناس��ان و متخصصان قرار مي دهد. 
وضعيت اقتصادي كش��ور طي شش ماه گذشته 
روند نس��بتا آرام و با ثباتي را تجربه كرده است و با 
توجه به نزديك شدن به ايام انتخابات مجلس نيز 
اميد مي رود در روزهاي باقيمانده از س��ال جاري 
وضعيت اقتصادي اين رويه ب��دون تنش را ادامه 
ده��د. وضعيت اي��ن روزهاي ب��ازار ارز كه   به رغم 
همه تالش ها براي رسيدن به قيمت سال گذشته 
نتوانسته همراهي س��رمايه گذاران را جلب كند، 
مهر تاييدي بر آرامش در بازار اقتصادي است. در 
سايه كاهش تنش و نوسان در بازارهاي زود بازده 
مانند ارز و طال ش��اهد ورود نقدينگي به بازارهاي 
ميان مدت مانند بازار خودرو و بورس اوراق بهادار 
و همچنين بازارهاي بلندمدت مانند بازار مسكن 
هس��تيم. وضعيت اين روزهاي بازار بورس كه در 
تالش براي رسيدن به سقف 4۵۰ هزار واحدي به 
سختي در تالش است و همچنين افزايش روزانه 
قيمت خودرو نشان دهنده فعاليت شديد نقدينگي 
در اين بازارها اس��ت. همان گونه كه در اخبار اين 
روزها نيز بدان اشاره شده، ميزان معامالت مسكن 
در روزه��اي اخي��ر دو رقمي ش��ده و اين موضوع 
نشان دهنده افزايش فعاليت نقدينگي در اين بازار 
بلندمدت است. براي بررسي بيشتر علت افزايش 
حجم معامالت در بازار مسكن عليرغم رشد قابل 
توجه قيمت ها در اين ب��ازار، بايد به اولويت بندي 
و همچنين ش��رايط و انتظارات خريداران توجه 
كرد. طي يك سال گذش��ته، بعد از ايجاد آرامش 
نسبي در بازار ارز ش��اهد توقف رشد قيمت ها در 
س��اير بازارها از جمله بازار مسكن بوديم. در طي 
اين مدت حجم معامالت انجام ش��ده در اين بازار 
با كاهش قاب��ل توجهي مواجه ش��د. اين كاهش 
معامالت كه همزمان با تغييرات شديد قيمتي در 
كليه گروه هاي كااليي از جمله مصالح ساختماني 
بود موجب افزايش شديد قيمت هاي ساخت و ساز 
در بازار مسكن شد كه اين موضوع موجب كاهش 
حجم عرضه و ساخت و س��از در اين بازار گرديد. 
تحركات سودجويان در بازار كه همزمان با تالش 
خريداران براي تهيه مسكن مناسبي كه با توجه به 
كاهش ارزش سرمايه خود داشتند موجب افزايش 
غيرعادي و غيرمنطقي قيمت ها در برخي مناطق 
از جمله مناطق حاشيه اي اطراف كالن شهرها شد 
به نحوي كه در برخ��ي افزايش قيمت ها تا حدود 
4۰۰ درصد گزارش ش��د. اين تحركات در س��ايه 
عدم نظ��ارت نهادهاي متول��ي و همچنين عدم 
همراهي بانك ها باعث خروج بخش قابل توجهي از 
مصرف كنندگان واقعي مسكن از بازار شد. از طرف 
ديگر، به دلي��ل نياز غيرقابل اغماض افراد به تهيه 
مسكن شاهد رشد قابل توجه تقاضاي بازار رهن و 
اجاره امالك بوديم كه موجب افزايش قيمت ها در 
اين بازار شد. عدم اطمينان و اعتماد ايجاد شده بازار 
مسكن براي خريداران و سازندگان موجب خروج 
قابل توجه سرمايه از اين بازار و ورود نقدينگي كاذب 
سودجويان و سرمايه گذاران غيرمولد گرديد. ورود 
ديرهنگام نهادهاي متولي در امر مس��كن در اين 
بازار و همچنين عدم نظارت و حمايت كافي بخش 
دولتي از س��ازندگان موجب ايج��اد فرصت براي 
سود جويان براي فعاليت مجدد در اين بازار در جهت 
افزايش بيش از پيش قيمت ها شد. در چند ماه اخير 
كه دولت به طور جدي تري در بازار مسكن وارد شده 
است، با اجراي طرح هايي مانند آغاز براي ثبت نام 
براي ساخت مسكن در قالب طرح ملي مسكن و 
همچنين افزايش مبلغ وام خريد و ساخت مسكن 
و همچنين اين اعالم اج��راي طرح اخذ ماليات از 
واحدهاي مسكوني با قيمت باالي ۵ و ۱۰ ميليارد 
تومان شاهد ايجاد تحرك در بازار مسكن هستيم. 
اين تحركات همزمان با اطمينان خريداران از عدم 
كاهش قيمت ها با توجه به شرايط فعلي وضعيت 
اقتصادي براي استفاده از فرصت باقي مانده تا شروع 
سال جديد اتفاق افتاده است. با توجه به اينكه در 
ماه هاي انتهايي سال هستيم اين افزايش تحركات 
با تورم سنتي كه در انتهاي سال و ابتداي سال جديد 
اتفاق مي افتد همراه شده و موجب افزايش نسبي 
قيمت ها در بازار مسكن شده است. از طرف ديگر به 
دليل نزديك شدن به سال هاي انتهايي عمر دولت 
فعلي و با توجه به اينكه اي��ن دولت در دوره چهار 
ساله دوم خود به سر مي برد، بعيد به نظر مي رسد 
اراده جدي براي به س��رانجام رساندن طرح هاي 
مسكن اعالم شده داشته باشد. به همين منظور به 
نظر مي رسد بخشي از متقاضيان واقعي مسكن در 
سايه اين شرايط اقدام به تهيه ملك مناسب و مورد 
نياز خود نموده اند. از طرف ديگر با توجه به تحركات 
ش��ديد بازار كه به نوع��ي نمايانگر وضعيت فعلي 
اقتصاد كشور است مي توان به ايجاد تحرك نسبي 
در وضعيت توليد در كش��ور اشاره كرد كه به طور 
غيرمستقيم موجب افزايش تحرك در بازار مسكن 
نيز خواهد شد. با توجه به داليل ذكر شده به نظر 
مي رسد بتوان به ادامه روند كنوني در بازار مسكن 
اميدوار بود. البته بايد اين نكته را نيز مد نظر قرار داد 
كه اين شرايط در صورتي قابليت تداوم را دارد كه 
عامل اصلي آن يعني زبان عمومي اقتصاد جامعه 
توانايي ايجاد و پاسخ دهي به عرضه را داشته باشد.

ايمان رفيعي
كارشناس ساخت وساز

     عليرضا بهبهاني،كارشناس اقتصاد مسكن: بررسي ها نشان مي دهد، اگر اتفاق غيرمنتظره اي در فضاي اقتصاد كالن رخ ندهد، نرخ تورم نقطه به 
نقطه تا پايان سال جاري كاهش قابل توجهي را ثبت خواهد كرد. دليل اين موضوع را مي توان در روند كاهشي نرخ تورم در ماه هاي آتي جست وجو كرد. 
چنانچه به آمارهاي مركز آمار ايران مراجعه كنيد شاهد روند نزولي تورم از شهريور امسال خواهيد بود. به هر حال، اگر نرخ تورم عمومي در دوماهه 

آتي با توجه به روند كاهشي از شهريور ماه تا پايان دي ماه كمتر از 20 باشد، قيمت مسكن نيز شاهد افت قيمتي خواهد بود

     منصور غيبي، كارشناس بازار مسكن: اينكه تصور شود در سال آتي با كاهش معناداري در قيمت مسكن مواجه شويم نيز تحليل نادرستي است 
چراكه عواملي چون كاهش س�ود سپرده هاي بانكي و هر نوع تزلزل در بازار بورس و ارز و طال باعث سرريز شدن سرمايه هاي مديريت نشده به بازار 
مسكن مي شود كه در مقطع كنوني شاهد آن هستيم و بدترين نتيجه آن يعني رونق بازار سوداگري در اقتصاد مسكن را شاهد خواهيم بود كه چه بسا 

اين غول دو سر در حال بيدار شدن است و مي تواند خواب مصرف كننده هاي واقعي را آشفته كند

برش



دانش و فن10دنياي فناوري

سرعت اينترنت ثابت قزاقستان از استراليا بيشتر است

جايگاه  سرعت اينترنت خانگي ايران در جهان
گروه دانش و فن   

سرعت اينترنت از مواردي است كه همواره براي كاربران 
دغدغه بوده و يكي از فاكتورهاي كيفي خدمات اينترنتي 
محس��وب مي شود. متوسط س��رعت اينترنت پهن باند 
اس��تراليا در رتبه 68ام در جهان، قرار دارد و قزاقس��تان 
در رتبه 65 جاي گرفته اس��ت. اياالت متحده نيز در اين 
فهرست، شماره يازدهم است. در ايران نيز در حالي كه تا 
چند سال پيش برخي از مسووالن معتقد بودند فناوري 
اطالعات و اينترنت، جزو كاالهاي لوكس است و اينترنت 
۱۲8 كيلوبيتي براي دسترسي مردم كافي است، اكنون 
ديگر كمتر كسي از اهميت استفاده از اينترنت غافل است 
و فناوري اطالعات به پديده اي ضروري در زندگي افراد 
تبديل شده است. طي سال هاي گذشته، روند استفاده از 
اينترنت از سرعت هاي كيلوبيتي در اينترنت دايال آپ، 
رفته رفته جاي خود را به فناوري ADSL داد كه سرعتي 
به مراتب بيشتر داشته و سرعت هايي تا 5۲۱ كيلوبيت بر 
ثانيه و حتي ۱6 مگابيت را هم پوش��ش مي داد و اكنون 
نوبت به فيبر نوري اس��ت كه جايگزين ADSL ش��ود و 
س��رعت هايي به مراتب باالتر را براي كاربران به ارمغان 
بي��اورد. در اين ميان اينترنت موبايل هم در چند س��ال 
گذشته از روند روبه رشدي برخوردار بوده و بخش اعظمي 
از استفاده كاربران اينترنتي در اين بخش جاي مي گيرد. 
البته به نظر مي رسد اينترنت پهن باند ثابت و موبايل، در 
ايران هنوز هم جاي كار بس��ياري دارد. اينترنت موبايل 
ايران با 6 پله سقوط در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته 
و متوسط سرعت دانلود ۲6.74 مگابيت برثانيه در رتبه 70 
قرار گرفته و از كشورهايي از جمله ايرلند و تايلند سرعت 
پايين تري دارد. در بخش اينترنت پهن باند ثابت نيز شرايط 
ايران بهتر از اين نيست و متوسط سرعت دانلود ۱5.09 
مگابيت برثانيه، جايگاه ۱34 جهاني را به ايران اختصاص 
داده است، جايگاهي كه از كشورهايي از جمله اوگاندا و 
مالديو پايين تر اس��ت و تنها يك پله تا تانزانيا با متوسط 

سرعت دانلود ۱4.33 مگابيت برثانيه فاصله دارد.
به گزارش »تعادل« از وب س��ايت سي نت، استراليا يك 
كشور ثروتمند و پيشرفته است ، اما آمار سرعت اينترنت 
باند پهن در آن بسيار جالب است. براساس شاخص هاي 
جديد جهاني اينترنت توسط وب سايت Speedtest كه 
اينترنت كش��ورها را در آخرين ماه سال ۲0۱9 ميالدي 
بررسي كرده است، استراليا در رتبه 68ام در جهان قرار 
دارد. استراليا نسبت به كشورهاي قزاقستان كه در رتبه 
65 قرار گرفته، كوزوو كه رتب��ه 6۱ را از آن خود كرده و 

مونته نگرو كه در رتبه 60 ق��رار دارد، اينترنت كندتري 
دارد. اين درحالي اس��ت كه طبق آم��ار، توليد ناخالص 
داخلي كشور اس��تراليا تقريبا ۱0 برابر بيشتر از اين سه 
كشور است. از طرفي امريكا از ۱0 كشور اول عبور و رتبه 
۱۱ را كسب كرده است. در حال حاضر سوئد با متوسط 
سرعت دانلود ۱3۱.۱3 مگابيت بر ثانيه، رتبه ۱0ام را در 
اختيار دارد و اين در حالي است كه متوسط سرعت دانلود 
در امري��كا ۱30.79 مگابيت برثانيه اس��ت. در اين آمار 
انگليس در رتبه 45 جاي گرفته و متوسط سرعت آن تنها 
سه مگابيت برثانيه بيشتر از روسيه است. اما سريع ترين 
سرعت اينترنت بي سيم ثابت جهان را سنگاپور دارد كه 
متوسط سرعت دانلود آن، بيش از ۲00 مگابيت برثانيه 

است و در جايگاه نخست قرار گرفته.
اينترنت اس��تراليا مانن��د موارد ديگر، به دليل مس��ائل 
سياسي كند شده است. در سال ۲007 ميالدي، دولت 
استراليا پروژه شبكه ملي باند پهن )NBN( را آغاز كرد، 
يك پروژه زيرساختي كه مقرر شده بود در آن كابل هاي 
فيبرنوري با سرعت دانلود بيش از ۱00 مگابيت در ثانيه 
مستقيما به خانه هاي مردم منتقل  ش��وند. اما در حال 
حاضر كه ۱3 س��ال از آن زمان مي گذرد، با هزينه بيش 
از 50 ميليارد دالر اس��تراليا )34 ميلي��ارد دالر امريكا( 
كه صرف توسعه زيرس��اخت هاي فيبر نوري شده است 
و چندين دولت كه در اين كش��ور تغيير كرده اند، طبق 
گزارش اسپيدتست، ميانگين سرعت دانلود در استراليا 
تنها 4۱.78 مگابيت برثانيه است. البته اينترنت موبايل 
اس��تراليايي ها بازي متفاوتي را اجرا مي كند و آنها از اين 
جه��ت در وضعيت بهتري قرار دارن��د، بدين ترتيب كه 
اينترنت موبايل در اس��تراليا با برخورداري از س��رعت 
متوس��ط دانلود 67.66 مگابيت برثانيه، در رتبه ششم 
جهان قرار دارد، سرعتي كه بسيار باالتر از اياالت متحده 
با 4۱ مگابيت برثانيه در رتبه 36، انگليس با سرعت 35.57 
مگابيت برثانيه در رتبه 48 همچنين قزاقستان با سرعت 
۱9.59 مگابيت برثانيه در رتبه ۱0۱ ق��رار دارد. در اين 
آمار، س��رعت اينترنت موبايل در كره جنوبي با متوسط  

سرعت دانلود بيش از ۱03 مگابيت برثانيه، مانند هميشه 
در صدر قرار دارد.

   اينترنت ايران چه سرعتي دارد
در آمار منتشرش��ده در اسپيدتست، اينترنت موبايل 
ايران با متوسط سرعت دانلود ۲6.74 مگابيت برثانيه، 
در رتبه 70 قرار گرفته، اين درحالي است كه ايران در 

مقايسه با زمان مشابه سال گذشته، شش پله سقوط 
داشته. باالتر از ايران، ايرلند با ۲6.74 مگابيت برثانيه 
و ي��ك پله صعود و پايين تر از اي��ران، تايلند با ۲5.98 

مگابيت برثانيه قرار گرفته است.  
همچنين اينترنت پهن باند كشور با متوسط سرعت 
دانلود ۱5.09 در جايگاه ۱34 قرار دارد كه در مقايسه 
با زمان مش��ابه سال گذش��ته تغييري نداشته است. 
باالتر از اي��ران اوگان��دا ب��ا ۱5.۲۲ مگابيت برثانيه و 
مالدي��و ب��ا ۱5.3۲ مگابيت برثانيه ق��رار دارد. در اين 
رتبه بندي همچنين تانزانيا با متوسط دانلود ۱4.33 
مگابيت برثانيه در اينترنت پهن باند ثابت، در رتبه اي 
پايين تر از ايران قرار گرفته اس��ت. متوس��ط جهاني 
س��رعت دانلود اينترنت موبايل در تمامي كش��ورها، 
3۲.0۱ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود، 
۱۲.0۲ مگابيت برثانيه است. رتبه يك تا ۱0 اينترنت 
موباي��ل در اين رتبه بندي، به ترتي��ب به كره جنوبي 

)۱03.۱8 مگابيت برثاني��ه(، ام��ارات متح��ده عربي 
)86.77 مگابيت برثانيه(، قطر )79.۲۱ مگابيت برثانيه(، 
كان��ادا )70.74 مگابيت برثاني��ه(، چي��ن )67.7۱ 
مگابيت برثانيه(، اس��تراليا )67.66 مگابيت برثانيه(، 
هلن��د )67.08 مگابيت برثاني��ه(، ن��روژ )66.9۱ 
مگابيت برثانيه(، بلغارستان )63.98 مگابيت برثانيه( و 
كرواسي )6۱.54 مگابيت برثانيه( تعلق دارد و سنگاپور 
كه در اينترنت پهن باند ثابت در رتبه يك قرار گرفته، 
در فهرست اينترنت موبايل با سرعت متوسط 57.۱6 
مگابيت برثانيه، جاي��گاه ۱۲ را به خود اختصاص داده 
اس��ت. پايين ترين كشورها از نظر س��رعت اينترنت 
موبايل، به ترتيب فلس��طين )6.۱7 مگابيت برثانيه(، 
افغانس��تان )6.8۲ مگابيت برثاني��ه(، الجزيره )7.88 
مگابيت برثاني��ه(، ونزوئ��ال )8.35 مگابيت برثاني��ه( 
 و س��ودان )8.60 مگابيت برثاني��ه( هس��تند.

متوسط جهاني سرعت دانلود اينترنت پهن باند ثابت در 

تمامي كشورها، 73.58 مگابيت برثانيه و متوسط جهاني 
سرعت آپلود، 40.39 مگابيت برثانيه است. رتبه يك تا 
۱0 اينترنت پهن باند ثابت در اين رتبه بندي، به ترتيب به 
سنگاپور )۲00.۱۲ مگابيت برثانيه(، هنگ كنگ )۱64.88 
مگابيت برثانيه(، موناكو )۱48.9۱ مگابيت برثانيه(، روماني 
)۱44.9۲ مگابيت برثاني��ه(، ك��ره جنوب��ي )۱44.4۱ 
مگابيت برثانيه(، س��وييس )۱44.3۱ مگابيت برثانيه(، 
ليختن اش��تاين )۱39.0۱ مگابيت برثاني��ه(، تاي��وان 
)۱37.90 مگابيت برثاني��ه(، فرانس��ه )۱3۱.۲5 
مگابيت برثانيه( و سوئد )۱3۱.۱3 مگابيت برثانيه( تعلق 
دارد و امري��كا نيز ب��ا ۱30.79 مگابيت برثانيه، در رتبه 
۱۱ جهاني قرار گرفته است. پايين ترين كشورها از نظر 
سرعت اينترنت موبايل، به ترتيب تركمنستان )۱.7۱ 
مگابيت برثانيه(، وانواتو )3.۲5 مگابيت برثانيه(، ونزوئال 
)3.4۲ مگابيت برثانيه(، الجزيره )3.9۲مگابيت برثانيه( 

و يمن )4.39 مگابيت برثانيه( هستند.
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معلولين امريكايي
با موبايل رأي مي دهند

انگجت| فرماندار ايالت ويرجينياي غربي قصد 
دارد اليحه اي امضا كند ك��ه به موجب آن افراد 
معلول مي توانند به طور آنالين و با استفاده از يك 
اپليكيشن در انتخابات رياست جمهوري ۲0۲0 
امريكا شركت كنند و راي دهند. به گزارش مهر، 
مقامات ايالتي در امريكا گزينه راي دهي با موبايل 
را براي راي دهندگان فراهم مي كنند. ويرجينياي 
غربي نخستين ايالتي است كه اين گزينه را فراهم 
مي كند. هرچند جزييات اليحه هنوز مشخص 
نيست اما مك وارنر يكي از وزراي اين ايالت اعالم 
كرده احتماال اپليكيشن موبايل Voatz قابليت 
راي دهي آنالي��ن را براي اف��راد فراهم مي كند. 
قبال سربازان نيروي دريايي امريكا با كمك اين 
اپليكيش��ن در سراس��ر جهان امكان راي دادن 
يافتند. با اين وج��ود نگراني هاي امنيتي درباره 
استفاده از اپليكيشن مذكور وجود دارد. هرچند 
به گفته وارن��ر Voatz در انتخاب��ات ميان دوره 
۲0۱8 ميالدي عملكرد خوبي داشت اما محققان 
امنيتي درباره اس��تفاده از آن يا اپليكيشن هاي 
راي دهي ديگر هشدار داده اند. برخي كارشناسان 
معتقدند وب سرور و بالك چين اين اپليكيشن 
كامال ايمن نبوده اند. همچنين تالشي براي هك 
سيستم راي دهي موبايل در سال ۲0۱8 ثبت شده 
كه البته مشخص نيست موفقيت آميز بوده يا خير. 
وارنر توضيح داده در اين تصميم عامل ريسك نيز 

محاسبه شده است.

فريب گوگل مپ
 با ترافيك ساختگي

ناين توفايوگ�وگل| فردي به نام س��ايمون 
وكرت تصميم گرفته تا سربه سر گوگل بگذارد و 
با 99 گوشي هوشمند توانسته وضعيت ترافيك 
خياباني را از حال��ت معمولي به راه بندان تغيير 
دهد. به گ��زارش ديجيات��و، گوگل مپس يكي 
از اولي��ن برنامه هايي اس��ت كه كارب��ران براي 
ناوبري به آن مراجعه مي كنند. يكي از مهم ترين 
ويژگي هاي اين سرويس، نمايش ترافيك بوده 
كه بس��ياري براي رفت و آمد خود به آن وابسته 
هستند. اخيرا گوگل مپس براي تخمين ترافيك 
در يك منطق��ه از كاربران كمك مي گيرد و اگر 
در زمان مشخصي در يك مكان مشخص، تعداد 
كاربران زياد باش��د، گوگل ف��رض مي كند كه 
ترافيك در آن منطقه زياد است و رنگ خيابان را 
از سبز به نارنجي يا قرمز تغيير مي دهد. با توجه 
به الگوريتم فوق، سايمون وكرت تصميم گرفت 
تا گوگل را هك كند. او 99 گوشي دست دوم را در 
يك چرخ دستي قرار داد و در تمام آنها وارد برنامه 
گوگل مپس شد. او با حركت كردن به همراه چرخ 
دستي در خيابان و با اس��تناد به الگوريتم هاي 
گوگل، توانس��ت وضعيت ترافيك خيابان را به 
حالت سنگين تبديل كند، در حالي كه درعمل 
به جز چرخ دس��تي او و يكي، دو ماشين ديگر، 
هيچ كس در خيابان نبود. نكته جالب اينجاست 
گوگل تالش مي كرد كاربراني كه مي خواهند از 
آن خيابان عبور كنند را از مسير ديگري هدايت 
كند تا در ترافي��ك گير نيفتند. وكرت به همراه 
چرخ دس��تي خود به خيابان هاي اطراف دفتر 
گوگل در برلين رفته بود و با ايجاد ترافيك فرضي 
در آن منطقه، حسابي سر به سر گوگل گذاشت. 
به هر طريق احتماال گوگل از اين داستان درس 
خواهد گرفت و فكري به حال الگوريتم تشخيص 
ترافيك خود مي كند، زيرا در حالي كه وكرت تنها 
قصد شوخي داشت، شخصي با دانش و ابزار كافي 
مي تواند سيستم هاي حمل و نقل شهري وابسته با 

ناوبري گوگل را به سادگي مختل كند.

سيگنال واي فاي
۱۰ بار قوي تر مي شود

انگج�ت| محقق��ان يك س��طح هوش��مند 
ساخته اند كه شامل 3000 آنتن كوچك است و 
مي تواند سيگنال واي فاي را با ۱0 بار قدرتمندتر 
مي كند. به گ��زارش مهر، در  حال حاضر نصب 
سيستم هاي ارتباطات بي سيم در دستگاه هاي 
كوچك چالش برانگيز اس��ت. زيرا هنگامي كه 
فضاي كم��ي براي آنتن بي س��يم وجود دارد، 
حفظ سيگنال خوب كار مشكلي است. درهمين 
راستا محققان دانشگاه MIT CSAIL راه حلي 
يافته ان��د. آنه��ا يك س��طح هوش��مند به نام 
RFocus ساخته اند كه مي توان از آن به عنوان 
آينه يا لنز استفاده كرد تا سيگنال هاي راديويي 
را در دستگاه مورد نظر متمركز كرد. اين روند 
قدرت س��يگنال را ۱0 بار بيش��تر مي كند. در 
نمونه اوليه فناوري RFocus به جاي استفاده 
از چند آنتن مونوليتيك، 3000 آنتن كوچك 
همراه يك نرم افزار به كار گرفته شده تا قابليت 
دريافت سيگنال افزايش يابد. اين آنتن ها بسيار 
ارزان هستند و قيمت هركدام فقط چند سنت 
است. همچنين در مقايسه با سيستم هاي فعلي 
انرژي كمتري مصرف مي كنن��د. جالب آنكه 
سيس��تم RFocus از هيچ گونه فناوري براي 
قدرتمندتر كردن سيگنال استفاده نمي كند. 
هنوز مشخص نيست اين فناوري چه زمان براي 
استفاده آماده خواهد شد. محققان بايد عالوه بر 
ارتقاي طراحي سيستم، روشي براي توليد انبوه 
آن بيابند. شكل ايده آل اين سيستم هيچ گونه 
سيم كش��ي ندارد و ضخامت آن به اندازه يك 
كاغذ اس��ت. مصارف اين فناوري نيز مشخص 
اس��ت. با كمك سيس��تم RFocus برقراري 
ارتب��اط قدرتمندتر واي ف��اي و حتي اينترنت 
5G در مس��افت هاي طوالني ممكن مي شود. 
اما در كل اين فناوري در دستگاه هاي اينترنت 

اشيا بيشترين كاربرد را دارد.

پيشرفت الك پشتي دولت الكترونيك

خدمات پايه شبكه ملي اطالعات چيست

رييس س��ازمان فناوري ايران به ضعف مشاركت بخش 
خصوصي و دولتي اش��اره كرد و گفت: »براثر تحريم ها 
بخش دولتي مجبور به مشاركت با بخش خصوصي است. 
ما فرصت قهر كردن با زيرس��اخت هاي مدرن و صحبت 
درباره اينكه دولت الكترونيك بد است يا خوب را نداريم؛ 
توس��عه دولت الكترونيك راه ناگزير ماست.« به گزارش 
ايرنا، امير ناظمي روز دوشنبه در رويداد ملي زمينه سازي 
مشاركت غيردولتي در پروژه هاي دولت الكترونيكي با 
بيان اينكه رتبه دولت الكترونيك در بين كشورهاي دنيا 
چهار س��ال قبل باالي ۱00 و با ۲0 ارتقا در سال ۲0۱6 
به رتبه 86 رسيد، گفت: »سوال مهمي كه پيش مي آيد 
اين است كه آيا اين رتبه براي پيشرفت ما كافي  است؟ اگر 
با ساير ش��اخص هاي اقتصادي كشورمان حساب كنيم 
جايگاه بدي نداريم اما فكر نمي كنم براي كشوري مانند 
ايران رتبه 86 رتبه قابل تقدير باش��د.« به گفته ناظمي، 
اگر ش��اخص هاي آي تي يو را معيار ق��رار دهيم، يكي از 
شاخص هاي اصلي كه براي توسعه يافتگي در نظر مي گيرد 
مشاركت بخش دولتي )عمومي( با بخش خصوصي است. 
دانش فناوري اكنون بين بنگاه هاي خصوصي و بازيگران 
مختلف توزيع يافته است و اگر به مشاركت آنها نياز داريم 
بايد همكاري مان را آغاز كنيم. رييس س��ازمان فناوري 
افزود: »آيا در اين بخش الزامات قانوني داريم؟ بايد بگويم 
بله، قوانين متعدد داريم اما آيا نهاد قانون ما براي اين كار 
آماده است؟ خير. تجربه شخصي من نشان مي دهد براي 
اس��تفاده از تك تك الزامات قانوني بايد با آنها جنگيد و 
ريسك هاي آن را رييس دس��تگاه قبول كند. زماني كه 
پروژه اي در حال انجام شدن است تعدد باالي نهادهايي 
كه هر كدام مي توانند از وجه خودشان طلب پاسخگويي 
كنند، كار را سخت مي كند. براي انجام يك پروژه خاص 
بايد از هزاران دستگاه مصوبه بگيريد، شورا برويد و پاسخ 
بدهيد. اين روند در هيج كجاي قانون ذكر نشده است.« 
ناظمي اظهار كرد: »ما در روزگاري زندگي مي كنيم كه 
روزنامه ها پر از  حروف الفبايي است كه مي گويد يك مدير 

دولتي يك مدير اختالسگر است. در چنين فضايي امكان 
مش��اركت خصوصي-دولتي وجود ندارد چون حتما به 
مدير بخش دولتي ان��گ زد وبند با بخش خصوصي وارد 
مي شود. پروژه هاي پرريسكي كه خطر آبرو، مالي و جاني 
دارد. تنها راهي كه باقي مي ماند همين دولت الكترونيك 
و شفافيت است. شفافيت زماني شكل مي گيرد نهادها 
بپذيرند زماني كه براي يك پروژه مناقصه و مزايده برگزار 
مي شود يك نفر برنده و هزار نفر بعدي شروع به مخالفت 
مي كنند. در چنين فض��اي عدم اعتمادي كه در جامعه 
وجود دارد آيا س��رمايه اجتماعي مي تواند موفق باشد؟ 

جواب قطعي وجود ندارد اما اينها موانع جدي است.«
همچنين رضا باقري اصل، دبير شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات كشور با بيان اينكه حوزه آي تي در ايران از ابتدا 
يك پديده دولتي نبود و با مش��اركت بخش خصوصي و 
تاسيس شوراي انفورماتيك ش��كل گرفت، گفت: »اما 
پس از مدتي بخش دولتي همه چيز را بلعيد شايد بدين 
دليل كه مشاركت اين دو بخش با يكديگر كمي سخت 

شده است.« وي با طرح اين سوال كه آيا دولت مي خواهد 
در حوزه فناوري با بخش خصوصي مش��اركت كند؟ آيا 
لزوما دوس��ت دارد اين كار را انجام بدهد؟ گفت: »شايد 
نتوان با قطعيت به اين سوال پاسخ داد اما مي توان با كنار 
هم گذاشتن مس��ائلي كه در ادامه مي گويم به نتايجي 
در اين خصوص رسيد. يك س��ال زحمت كشيديم كه 
دستورالعمل مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي 
در پروژه ه��اي دولت الكترونيك را تصويب كنيم. وقتي 
كه زمان توجيه دستگاه هاي دولتي مي رسد كار با تمام 
سختي همراه مي ش��ود.« باقري اصل خاطرنشان كرد: 
»تكنيكي كه براي اين دستورالعمل در نظر گرفتيم احداث 
يك كميسيون بود تا در ذيل آن صرفا چند نفر براي يك 
مساله تصميم بگيرند و تعرفه گذاري را به سازمان تنظيم 

محول كرديم.«
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات افزود: »ما نيازمند 
مشاركت بخش خصوصي  -دولتي هستيم. زماني كه از 
اين مبحث صحبت مي كنيم همه در لفظ مي گويند كار 

س��اده و قابل انجامي است اما در عمل نشان داده شده 
كه اين كار با سختي همراه اس��ت.« وي با بيان اينكه 
دولت الكترونيك كار خود را در ايران در س��ال 93 و با 
۱0سال تاخير شروع كرد، ادامه داد: »همكاري بخش 
خصوصي و دولتي را بهتر است به چشم يك پروژه نگاه 
كنيم. پروژه اي كه حدود، خروجي و زمان مش��خص 
دارد، ميزان س��ود و ضرر و مديريت ريسك آن معلوم 
است و نكته مهم تر اينكه اتفاقات ريسكي و در مقابل، 
منافعي كه از اين كار به دست مي آيد بين دولت و بخش 
خصوصي قابل تقسيم است. شايد تنها در اين صورت 

باشد كه بتوان در اين بخش شاهد مشاركت بود.«

   شفافيت گره محكمي با حوزه آي تي دارد
پروانه مافي نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي نيز 
در اين مراسم از پيشرفت الك پشتي دولت الكترونيكي 
گاليه كرد و گفت: »بايد دست از اقتصاد نفتي برداشت 
و ث��روت را از دنياي فناوري بيرون كش��يد.« وي قول 
همراهي مجلس براي رف��ع خالهاي قانوني در حوزه 
دول��ت الكترونيك و كس��ب و كارهاي اينترنتي را داد 
و گفت: »بحث راه اندازي دولت الكترونيك ۲0 س��ال 
قبل مطرح شد اما در اين مدت طوالني شاهد حركت 
الك پش��تي بوديم. زمان ورود به مجلس با گروهي از 
جوانان آشنا شديم كه كس��ب و كار استارتاپي خود را 
راه ان��دازي كرده بودند اما مش��كالت زيادي در حوزه 
قانون گذاري داش��تند. همان زم��ان تصميم گرفتيم 
به آنها كمك كني��م. تا اندازه اي ه��م پيش رفتيم اما 
مانند پيش��رفت دولت الكترونيك ما نيز الك پشتي 
حركت كرديم.« مافي با بيان اينكه تمام دنيا در حال 
رفتن به اين سمت هس��تند گفت: »اينكه پيشرفت 
دولت الكترونيك ۲0 س��ال طول كشيده و اين مسير 
لنگ لنگان طي مي ش��ود بايد سراغ موانعي برويم كه 
در مس��ير اين پيش��رفت قرار دارند.« نماينده مردم 
تهران افزود: »اوايل اين دوره از مجلس زماني كه سراغ 

مش��كالت جوانان مي رفتيم عمده مشكالت شان در 
حوزه تعدد مجوزها براي راه اندازي كسب وكارها بود. 
وزارت ارشاد بيش��ترين مجوزها را در اين حوزه صادر 
مي كند. به خاطر دارم سال 95 زمان بررسي مجوزهايي 
كه از سوي وزارتخانه ها و مجموعه هاي مختلف صادر 
مي شد متوجه شدم ۱48 مجوز از سوي وزارت ارشاد 
صادر شده است. هش��ت ماه پس از بررسي هاي اوليه 
تعداد ۱48 مجوز به عدد 43 رس��يد و اين قول را به ما 
داده اند كه با گذشت زمان اندك تعداد مجوزها بيش 
از 4-5 عدد نباشد.« مافي براي نشان دادن اين مساله 
كه پيشرفت اقتصادي در گروي حوزه فناوري و آي تي 
است، به بندهاي مختلف اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و 
گفت: »در بند اول سياست هاي حوزه اقتصاد مقاومتي 
بر تامين ش��رايط مناس��ب كس��ب و كار، فعال شدن 
كليه امكانات و منابع س��رمايه انساني و علمي كشور 
به منظور كارآفريني و به حداكثر رس��اندن مشاركت 
براي فعاليت بخش خصوصي تاكيد شده است. كدام 
نهاد و مركز مي تواند اين شرايط را فراهم كند؟ از نظر 
من قطعا حوزه كس��ب و كارهاي اينترنتي مي تواند به 
بند اول سياس��ت هاي حوزه اقتص��اد مقاومتي جامه 
عمل بپوش��اند.« وي اش��اره كرد: به حداكثر رساندن 
مشاركت آحاد جامعه در حوزه آي تي است كه محقق 
مي شود. در بند سوم همين قانون، رشد و بهره وري در 
اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروهاي 
كار رقابت پذيري اقتصاد و ايجاد رقابت بين مناطق و 
استان ها تاكيد شده كه به توسعه متوازن منجر مي شود. 
توسعه اي كه اكثر دنيا روي آن تمركز كرده اند و اگر ما 
نيز بخواهيم به رشد حقيقي در كشور دست پيدا كنيم 
بايد توجه به توسعه متوازن را مدنظر قرار بدهيم. گذشته 
از اين شفاف سازي تنها آيتمي است كه مي تواند كشور 
را از بحث پيچيده اختالس ها و ش��رايط ناامني كه به 
وجود آمده حفظ كند. ش��فافيت هم گره محكمي با 

حوزه آي تي دارد.«

در حالي  كه با گذش��ت بيش از ۱0 س��ال از زماني  كه 
مفهوم شبكه ملي اطالعات براي اولين بار مطرح شد، 
مهم ترين خدمات از پيام رسان تا موتور جست وجو هنوز 
تامين نشده، مقرر ش��ده است خدمات پايه كاربردي 
شبكه ملي اطالعات تا دو سال ديگر به طور كامل تأمين 
شود. به گزارش ايس��نا، طرح شبكه ملي اطالعات در 
كشور از اواخر س��ال ۱384 مطرح و مهم ترين دليل 
پياده سازي اين ش��بكه در آن سال  كاهش وابستگي 
به ش��بكه جهاني اينترنت اعالم شد، اما اساس شبكه 
ملي از س��ال ۱39۲ در ش��وراي عالي فضاي مجازي 
بازتعريف شد. در سند »ضرورت تبيين الزامات شبكه 
ملي اطالعات« تصويب شده در سال ۱395 نيز آمده 
كه شبكه ملي اطالعات به عنوان زيرساخت ارتباطي 
كل فضاي مجازي، شبكه همه شبكه هاي كشور است. 
همان زمان ش��وراي عالي فضاي مجازي در تش��ريح 
خدم��ات پايه كاربردي ش��بكه ملي اطالع��ات، اين 
خدمات را بخش غير قابل اجتناب از اين شبكه دانست 

ك��ه داراي جنبه راهبردي با مخاط��ب داخلي بااليي 
هستند. مركز داده )ميزباني و ذخيره سازي(، خدمات 
نام و نشان گذاري، جويشگر، رايانامه، پيام رسان هاي 
ارتباطي، هاب پيام و مراكز تبادل اطالعات و نيز اكثر 
خدمات رايانش ابري، از مهم ترين خدمات با كيفيت 

شبكه ملي اطالعات اعالم شدند.

   انتقادها از روند توسعه شبكه ملي اطالعات
 پس از گذشت مدت ها، وقتي كه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات به ارايه گزارش هاي خود از پيشرفت شبكه ملي 
اطالعات مي پرداخت و ادع��اي تحقق 80 درصدي اليه 
زيرساخت شبكه را داشت، انتقادها از روند توسعه شبكه 
ملي اطالعات، توسط ابوالحسن فيروزآبادي -رييس مركز 
ملي فضاي مجازي- در تير ماه س��ال جاري آغاز شد كه 
اظهار كرد ما مصوبه داريم ولي انسجام اجرايي يا زنجيره 
اجرايي ما كامل نيس��ت. ما روي كاغذ ناظر ش��بكه ملي 
اطالعات هستيم و وزارت ارتباطات مجري است. همان 

زمان بود كه از طرف شوراي عالي فضاي مجازي اعالم شد 
شبكه ملي اطالعات طرح و معماري نهايي ندارد و وزارت 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات در حال تهيه اين معماري 
است تا مشخص ش��ود چند درصد شبكه ملي اجرا شده 
است. مركز ملي فضاي مجازي كه ناظر بر اجراي شبكه 
ملي اطالعات است، تهيه معماري نهايي اين شبكه را بر 
عهده وزارت ارتباطات قرار داد تا ميزان پيشرفت شبكه را 
بر مبناي اين معماري تعيين كند. هرچند در واكنش به اين 
اظهارات بارها از سوي مسووالن ارتباطي كشور مطرح شده 
كه شبكه ملي اطالعات در سه اليه زيرساخت، خدمات و 
محتوا تعريف شده، تكليف وزارت ارتباطات در تكميل اليه 
زيرساخت انجام و بخش  خدمات و محتواست كه نيازمند 
تكميل است و طبق مصوبات نهادهاي سياست گذار عالي 
كشور، تهيه زيرس��اخت برعهده وزارت ارتباطات بود و 
خدمات و محتوا نبود. البته در مقابل، شوراي عالي فضاي 
مجازي هم اعالم كرد گزارشي كه از وزارت ارتباطات براي 
رييس جمهوري و ساير مقامات عالي كشور ارسال شده و 

در آن اظهار كرده بودند كه در تحقق شبكه ملي اطالعات 
80 درصد پيشرفت داشته اند، كامال مورد تاييد قرار نگرفته 
است. يكي از مهم ترين انتقادات هم وجود نقص در خدمات 
پايه كاربردي بود كه ش��وراي عالي فض��اي مجازي اين 
خدمات را زيرمجموعه زيرساخت اطالعاتي شبكه مي داند 
كه تحقق آن برعهده وزارت ارتباطات بوده است. از طرفي 
اگرچه مس��ووالن ارتباطي يكي از مهم ترين حلقه هاي 
مفقوده شبكه ملي اطالعات را محتوايي مي دانند كه بايد 
بر بستر ش��بكه ملي قرار بگيرد، اما شوراي عالي فضاي 
مجازي يكي از مهم ترين داليل عدم تحقق ش��بكه ملي 
اطالعات را استفاده حداكثري جامعه از خدمات كاربردي 
از جمله پيام رسان خارجي مي داند. درباره زيرساخت ها 
و خدمات شبكه ملي اطالعات نيز در سال ۱396 عنوان 
شد زيرساخت ارتباطي كشور صرفا كابل و فيبر نيست و 
ش��بكه ملي اطالعات بايد به عنوان زيرساخت ارتباطي 
كش��ور خدمات پايه كاربردي همچون جويشگر، ايميل 
و پيام رسان ملي و بومي را براي كاربران ارايه كند و صرفا 

بحث برقراري ارتباط در اين ش��بكه مطرح نيست. حتي 
با گذشت دو س��ال، چندي پيش هم اعالم شد خدماتي 
همچون خدمات ارتباطي )ثابت و سيار، خدمات خاص 
براي تجارت( خدمات پايه كارب��ردي و پركاربرد )موتور 
جست وجو، پيام رسان ها، مراكز نگهداري داده، سيستم 
عامل، ويروس ياب( روي اين شبكه پيش بيني شده است، 
اما هنوز سرويسي كه بتواند نيازهاي مردم را به خوبي و با 
كيفيت مناسب تامين كند در كشور وجود ندارد. پس از 
اينكه وزارت ارتباطات، معماري شبكه ملي را به شوراي 
عالي فضاي مجازي ارايه كرد و اعالم ش��د اين ش��ورا با 
برگزاري كارگروه هايي در حال بررسي اين معماري است، 
در آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي، اعالم شد 
كه اهداف شبكه ملي اطالعات تا سال ۱404 به تصويب 
رسيده است و مقرر ش��ده خدمات پايه كاربردي داخلي 
تا س��ال ۱400 به طور كامل تأمين ش��ود، اتفاقي كه با 
گذشت ۱0 سال از مطرح شدن مفهوم شبكه ملي هنوز 

رخ نداده است.
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معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام:

رييس سازمان شيالت: 

تعداد مراكز فرهنگي و مذهبي »بنياد بركت« به 1712 رسيد

شركت هاي خارجي مجوزي براي صيد »فانوس ماهيان« ندارند

گروهبنگاهها|
تعداد مراكز فرهنگي و مذهبي ساخته و تكميل شده 
توسط بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام به 1712 
پروژه در كشور رسيد. به گفته معاون عمراني و طرح هاي 
زيربنايي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، اين بنياد 
تا به امروز 1712 مركز فرهنگي و مذهبي شامل مسجد، 
حسينيه، مصلي، حوزه علميه، خانه عالم و دارالقرآن را 
در 32 استان كشور به بهره برداري رسانده يا در دست 

احداث و تكميل دارد.
محمد مهجوري اف��زود: از 1712 پ��روژه فرهنگي و 
مذهبي مذكور، 1215 پروژه به بهره برداري رسيده و 

مابقي در دست احداث است.
او ب��ا تاكيد بر اينكه اين مراك��ز فرهنگي و مذهبي در 
تمامي اس��تان هاي كشور ساخته ش��ده است، اظهار 
داشت: استان هاي خوزستان، سيستان و بلوچستان، 
كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و مازندران به ترتيب داراي 
بيشترين سهم از پروژه هاي فرهنگي و مذهبي بنياد 

بركت ستاد اجرايي فرمان امام هستند.
به گفته معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت، 
ميزان اعتبار تخصيص داده شده براي ساخت، تكميل و 
تجهيز اين تعداد مركز فرهنگي و مذهبي 1522 ميليارد 
ريال است. مهجوري 1712 پروژه فرهنگي و مذهبي 
بنياد بركت در مناطق محروم و كم تر توسعه يافته كشور 
را شامل 1241 مسجد، 56 حسينيه، 16 مصلي، 28 
حوزه علميه، 333 خان��ه عالم، 8 دارالقرآن و تجهيز و 

بازسازي 29 مركز فرهنگي برشمرد. معاون عمراني و 
طرح هاي زيربنايي بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
امام تصريح كرد: توجه و رس��يدگي به امور فرهنگي 
از دغدغه هاي هميش��گي مقام معظم رهبري و جزو 
اولويت هاي مهم نظام و همچنين ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( بوده اس��ت  و بدون  ش��ك انجام اين 
ماموريت بدون ساخت اماكن و ايجاد زيرساخت هاي 

فرهنگي و مذهبي ميسر نخواهد بود.
وي عنوان كرد: طي س��ال هاي گذشته، بنياد بركت 
در اين زمينه فعاليت هاي گس��ترده اي داشته است و 
تاكنون قرارداد س��اخت 1712 مركز فرهنگي شامل 
مسجد، حس��ينيه، خانه  عاِلم، دارالقرآن، مصلي را در 
مناطق كمتر توسعه يافته كشور منعقد كرده كه از اين 

تعداد، 1215 مركز به بهره برداري رسيده  است.
گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
ام��ام عالوه ب��ر ايجاد نهض��ت اش��تغال زايي با هدف 
محروميت زدايي، توسعه و توانمندسازي اقتصادي و 
اجتماعي در مناطق محروم و كمتر برخوردار كشور، 
فعاليت هاي گس��ترده اي ني��ز در حوزه هاي عمراني 
و زيربناي��ي در اين مناطق دارد. س��اخت مدرس��ه، 
بيمارستان، كتابخانه، دارالقرآن، آزمايشگاه، مسجد، 
پايگاه اورژانس، مصلي، خانه بهداشت، حوزه علميه، 
خانه عالم، مركز تجهيزات پزشكي، پايگاه سالمت، مركز 
بهداشت، مركز جامع سالمت، احداث پل، راهسازي و 

آب رساني از جمله اين اقدامات است.

گروهبنگاهها|
موضوع صيادي ش��ركت هاي چيني در آب هاي جنوب 
ايران ماجرايي اس��ت كه از س��ال 97 در فضاي عمومي 
كشورمان مطرح شد؛ ماه هاي ابتدايي سال 97 بود كه به 
سرعت تصاوير و كليپ هاي كوتاهي از صيد ماهي توسط 
كشتي هاي غول پيكر در درياي جنوب در فضاي مجازي 
و رسانه اي منتشر ش��د. تصاويري كه به سرعت برق و باد 
ش��بكه هاي اجتماعي را در هم نورديدند و به موضوع داغ 
رسانه اي كشور بدل شدند. تصاويري كه نشان مي داد دليل 
اصلي اينكه صيادان داخلي كشورمان هر روز با سبد خالي 
از دريا برمي گردند حضور كشتي هاي غول پيكر چيني است 
كه براي روبيدن دري��ا از هر نوع ماهي و جانداري فعاليت 
مي كردند. مطابق معمول يك چنين وقايعي در اولين گام 
مردم شاهد تكذيب كليت ماجرا از سوي مسووالن بودند؛ اما 
سرانجام بعد از تاييد اين ماجرا، موضوع حضور كشتي هاي 
صيادي خارج��ي در درياي جنوب وارد ف��از جديدي از 
پيگيري ها و مطالبات شد.ديروز رييس سازمان شيالت 
ايران ابعاد تازه اي از ماجرا را براي رس��انه ها روشن كرد و 
گفت: مجوز فعاليت صيد فانوس ماهيان در آب هاي ايران 
مختص شركت هاي ايراني است و هيچ شركت خارجي از 
سازمان شيالت ايران مجوز صيد فانوس ماهيان را دريافت 
نكرده است. نبي اهلل خون ميرزايي ديروز در نشست خبري 
دهه فجر انقالب اسالمي افزود: سازمان شيالت حتي مجوز 
صيد گونه هاي ديگر را نيز به ش��ركت هاي خارجي نداده 
اس��ت.وي با بيان اينكه اين كشتي ها ساخت كشورهاي 
مختلف هستند، افزود: شركت هاي داخلي كه مجوز صيد 
فانوس ماهيان را دارند، به دليل نداشتن كشتي و تكنولوژي، 
از تجهيزات و كشتي هاي خارجي به شكل اجاره، اجاره به 
شرط تمليك استفاده مي كنند. معاون وزير جهادكشاورزي 
با بيان اينكه اين كش��تي ها متعلق به كشورهاي آسياي 
جنوب شرقي همچون چين هستند، اظهار داشت: استفاده 
از كشتي هاي خارجي باعث شد درصدي از نيروي انساني 
شاغل در اين كشتي ها از كشورهاي صاحب كشتي تامين 
شود.خون ميرزايي با تاكيد بر اينكه حق امتياز بهره برداري 
در دست ش��ركت هاي ايراني است، گفت: اين شركت ها 
بايد خارج از محدوده 12 ميايلي س��رزميني يعني خارج 

از صيدگاه هاي ساحلي است صيد كنند كه در اين زمينه 
شاهد تخلفاتي بوديم.

   محدوده صيادان مجوز دار ايراني
رييس س��ازمان ش��يالت با بيان اينكه صيادان مجوزدار 
بايد در محدوده صيدگاهي خود فعاليت كنند، گفت: در 
غير اين صورت تخلف به شمار مي آيد و مطابق با ضوابط 
سازمان ش��يالت با آنها برخورد مي شود. به گفته وي، در 
اين زمينه اقدامات نظارتي مختلف از جمله سيستم هاي 
آنالين كنترل تردد انجام مي شود و در صورت بروز تخلف، 
با خاطيان برخورد خواهد شد؛ عالوه بر اين، برخوردهاي 
بازدارنده را نيز در اين زمينه تشديد مي كنيم. معاون وزير 
جهاد كشاورزي با بيان اينكه بين 7۰ تا 94 كشتي در صيد 
فانوس ماهيان فعال هستند، افزود: تخلف صيادان باعث 
شد امسال مجوز 16 فروند كشتي لغو شود. به گفته وي، 
سال گذشته 22 هزار تن فانوس ماهيان برداشت شد كه 
كمتر از 1۰ درصد ظرفيت قابل برداشت بود زيرا تحقيقات 
نشان مي دهد ساالنه امكان برداش��ت بين 3۰۰ تا 4۰۰ 
هزار تن فانوس ماهي��ان را داريم. خون ميرزايي ادامه داد: 
منطقه صيدگاهي بين ايران و عمان مشترك است اگر ما 

در آب هاي فراسرزميني برداشت نكنيم، كشورهاي ديگر 
از اين منابع برداشت مي كنند. معاون وزير جهادكشاورزي 
با اشاره به اينكه سازمان شيالت ايران داراي يگان حفاظت 
منابع دريايي اس��ت، گفت: از دستگاه هاي نظامي انتظار 
داريم كه براي پاس��داري از ذخاير دريايي كشور، از يگان 
حفاظت سازمان شيالت پشتيباني كنند. رييس سازمان 
شيالت درباره برخي اظهارنظرها مبني بر اينكه ايران به 
چيني ها اجازه برداشت آبزيان در آبهاي خود را داده  است، 
گفت: مرجع اظهارنظر در چنين مواردي سازمان شيالت 
ايران است و هر كسي اين مطلب را اظهار كرده، اطالعات 

ناقصي داشته است.

   منعي براي واردات تخم چشم زده قزل آال 
وجود ندارد

رييس سازمان ش��يالت ايران از حذف ارز ٤٢٠٠ توماني 
تخم چشم زده قزل آال خبر داد و گفت: طبق آمار 1۰ ماه 
امسال 2۰۰ هزار تن تخم چشم زده وارد كشور شده و منعي 
براي واردات اي��ن كاال نداريم. با توجه به محدوديت  ارزي 
وزارت جهاد كشاورزي در تامين كاالهاي اساسي همچون 
نهاده هاي دامي )كنجاله س��ويا، جو و ذرت(، بذر و روغن 

با آن روبرو بود، تخم چش��م زده ماهي قزل آال از مشمول 
كاالهاي دريافت كننده ارز رس��مي 42۰۰ توماني خارج 
شد. وي اظهار داشت: با حذف ارز رسمي اين كاال، اكنون 
تخم چشم زده ماهي قزل آال با ارز نيمايي تامين و بر همين 
اساس قيمت گذاري مي شود، اما محموله هايي كه پيش از 
اين ثبت سفارش شده بودند با همان مبناي قيمتي و تحت 
نظارت به بازار عرضه مي شوند.رييس سازمان شيالت ايران 
تصريح كرد: واردات تخم چشم زده قزل آال با فاصله قيمتي 
بين ارز رسمي و نيمايي تاثير چشمگيري در قيمت تمام 
ش��ده محصول نهايي نخواهد داشت اما حذف ارز رسمي 
مي تواند فرصتي براي اييجاد رقابت بين توليدكنندگان 
داخلي و واردات باشد.وي نياز كش��ور به تخم چشم زده 
قزل آال را ساالنه بين 4۰۰ تا ٥٠٠ ميليون قطعه دانست و 
گفت: تكثيركنندگان براين باورند كه 5۰ درصد نياز كشور 
از محل توليد داخل را توليد كنند اما آمارها نشان مي دهد 
كه اين مراكز مي توانند 34 درصد نياز اين بخش را تامين 
كنند و مابقي بايد از محل واردات تامين شود. خون ميرزايي 
افزود: سال گذش��ته ضريب خودكفايي تخم چشم زده 
قزل آال حدود ٢٥ درصد بود كه به نظر مي رس��د اين رقم 
امسال به دليل استقبال تكثيركنندگان داخلي به حدود 

٣٤ درصد برسد.

   توليد ميگو به بيش از ۴۶ هزار تن
معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: در سال 98 بيش 
از 46 هزار تن ميگوي پرورشي در كشور توليد شد كه از اين 
ميزان طبق آمار 1۰ ماهه 2۰ ه��زار تن ميگو به ارزش 84 
ميليون دالر به كشورهاي آسياي شرقي صادر شده است. به 
گفته وي، در حالي كه تكليف برنامه امسال تولدي 42 هزار 
تن ميگو بوده است.خون ميرزايي درباره بازارهاي صادراتي 
گفت: توافقاتي بين كش��ورهاي جنوب شرقي آسيا، كره و 
چين و همچنين كشورهاي حوزه اوراسيا موجب تنوع در بازار 
صادراتي محصوالت شيالتي ايران شده است. وي يادآورشد: 
سال گذشته توليد ميگوي كشور 47 هزار تن بود كه به دليل 
تلفات ناشي از بروز بيماري لكه سفيد در چند استان كشور 
توليد امسال نسبت به سال گذشته كاهش يافت درحال يكه 

بايد توليد به 55 هزار تن مي رسيد.

   دو ميليون دالر ارزش صادراتي خاويار
در سال گذشته

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: سال گذشته دو هزار 
و 8۰۰ تن گوش��ت ماهيان خاوياري و 6 تن خاويار در 
كشور توليد شد كه از اين ميزان دو هزار و 8۰۰ كيلوگرم 
خاويار به ارزش دو ميليون دالر به كش��ورهاي هدف 
صادر شده است. وي با اشاره به اينكه چين نخستين 
توليد كننده آبزيان از جمله گوشت ماهيان خاوياري، 
خاويار، تيالپيا و ميگو در جهان است اظهار داشت: اگر 
زماني ايران صادركنن��ده اول يا دوم خاويار جهان بود 
زيرا با روش صيد از درياي خ��زر بهره برداري مي كرد 
اما كنون به دليل ممنوعيت صيد، بايد از محل پرورش 
ماهيان خاوياري توليد داشته باش��د. خون ميرزايي 
اضافه كرد: اكنون نيز ايران پس از چين و ارمنس��تان 
رتبه س��وم توليد خاويار و گوشت ماهيان خاوياري را 
دارد. رييس سازمان شيالت ايران، رويكرد جمهوري 
اس��المي را در بازس��ازي و پرورش ماهيان خاوياري 
حمايتي و پشتيباني دانست و گفت: درحال حاضر ايران 
با وجود بيش از 13۰ مزرعه پرورش ماهيان خاوياري 
در 22 استان كشور در توليد اين بخش پيشتاز است.

به گفته وي، خطر انقراض ماهيان خاوياري را در سايت 
س��ايتس قرار داد و كشورهاي حاش��يه خزر را از سال 
2۰1۰ مكلف به ممنوعيت صيد تجاري و بازس��ازي 
و احياي آن كرد.معاون وزير جهاد كش��اورزي، بخش 
شيالت را از مزيت هاي نسبي و آشكار در جذب سرمايه، 
افزايش توليد و اشتغالزايي بخش كشاورزي عنوان كرد 
و گف��ت: روند توليدات ش��يالتي در چهار دهه پس از 
انقالب اسالمي روند رو به رشدي داشته به طوري كه با 
هدف گذاري درست، استفاده از دانش علمي و متناسب 
با آمايش سرزمين موجب ارتقاي بخش كشاورزي شده 
است.سال گذشته )1397( يك ميليون و 264 هزار تن 
انواع آبزيان در كش��ور توليد شد كه از اين ميزان بيش 
از 143 هزار تن به ارزش 528 ميليون دالر صادر شده 
است. پيش بيني ها نشان مي دهد كه در سال 99 حدود 
15۰ هزار تن انواع محصوالت شيالتي به ارزش 6۰۰ 

ميليون دالر صادرات انجام شود.

نرخ مشاركت اقتصادي
در البرز افزايش يافت

الب�رز| مدي��ركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان 
البرز اع��الم كرد ك��ه نرخ 
مشاركت اقتصادي در اين 
استان با سه درصد افزايش 
نسبت به پارس��ال به 45.6 
درصد رسيده است. حسين 
فالح نژاد ديروز در مراسم گراميداشت دهه مبارك فجر 
ويژه جامعه كارو تالش استان البرز افزود: طبق بررسي ها 
ميزان مشاركت اقتصادي در پاييز سال گذشته البرز 42.6 
درصد بود كه در پاييز امسال سه درصد افزايش يافت. وي 
ادامه داد: همگام با ساير اقشار كشور در راستاي تحقق 
منويات مقام معظم رهبري و سياست هاي دولت تدبير 
و اميد تالش مي كنيم، امروز وضعيت اقتصادي البرز رو 
به رشد اس��ت و مولفه هاي اقتصادي در سال 98 نشان 
مي دهد تالش ها به ثمر نشسته است . مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي البرز گفت: در سال جاري براي اولين بار 
در استان البرز تعداد بيمه شدگان اجباري بر اساس آنچه 
سازمان تامين اجتماعي اعالم كرده از مرز 3۰۰ هزار نفر 
گذشته و نرخ بيكاري 16درصد پاييز پارسال به 13 درصد 
كاهش يافته است. وي بيان داشت: كارگران در روزهاي 
سخت پيروزي انقالب نقش ممتاز و حائز اهميت داشتند 
و در زمان جنگ و سازندگي نقش آنها بي بديل بود، امروز 

در زمان تحريم اين نقش پررنگ و حائز اهميت است.

۹۱ درصد پرونده هاي قابل 
مصالحه منجر به سازش شد

كرم�ان| ريي��س كل 
دادگستري استان كرمان 
با بي��ان اينك��ه 91 درصد 
پرونده هاي قاب��ل صلح و 
سازش شوراي حل اختالف 
شهرس��تان ريگان در 1۰ 
ماهه گذشته سال جاري به صلح و سازش منجر شده 
است گفت: اين آمار در كل شوراهاي حل اختالف شرق 
اين اس��تان 68 درصد اس��ت. به گزارش ايرنا، »يداهلل 
موحد« ديروز در بازديد از شعب دادگستري شهرستان 
ريگان افزود: تعداد پرونده هاي مختومه حوزه قضايي 
اين شهرس��تان در 1۰ ماهه سال 98 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بيش از 17 درصد افزايش يافته است. 
وي اظهار داشت: از ابتداي امسال تاكنون شعب حل 
اختالف شرق استان كرمان موفق شده اند بالغ بر هفت 
هزار و 888 فقره پرونده را از طريق صلح و س��ازش به 
پايان برسانند. رييس شوراي قضايي استان كرمان با 
اشاره به اينكه در 1۰ ماهه سال جاري پنج هزار و 587 
پرونده در حوزه قضايي ريگان رسيدگي و مختومه شده 
در حالي كه اين ميزان در 1۰ ماهه سال قبل چهار هزار 
و 76۰ پرونده بوده است تصريح كرد: بازديد از حوزه هاي 
قضايي از رويكردهاي مهم نظارتي دستگاه قضايي و 

در راستاي حفظ حقوق شهروندي صورت مي گيرد. 

پرداخت ۱۵۰۰ ميليارد تومان 
تسهيالت رونق توليد

مع��اون  مازن�دران| 
هماهنگي امور اقتصادي 
اس��تاندار مازن��دران از 
پرداخت تس��هيالت هزار 
و5۰۰ ميلي��ارد توماني با 
هدف رونق توليد و ايجاد 
اش��تغال ب��ه واحده��اي 
توليدي و صنعتي اس��تان در يك سال گذشته خبر 
داد. حسن خيريانپور در حاشيه افتتاح 4 طرح توليدي 
وصنعتي در شهرستان آمل در گفت وگو با مهر با اشاره 
به پرداخت هزارو 5۰۰ ميليارد تومان تسهيالت رونق 
توليد در استان، اظهار داشت: اين ميزان تسهيالت 
ع��الوه بر س��رمايه هاي بخش خصوص��ي، ازمنابع 
مختلف قانون بودجه كشور و تسهيالت روستايي و 
اشتغال فراگير به واحدهاي توليدي و صنعتي استان 
پرداخت ش��د. وي ادامه داد، عالوه براين همزمان با 
گراميداش��ت دهه فجر امس��ال 72 طرح توليدي و 
اقتصادي با اشتغالزايي 8۰۰ نفر در سطح استان افتتاح 
خواهد شد. معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
مازندران در بخش ديگري به تشكيل كارگروه رفع 
موانع توليد و اشتغال دراستان اشاره كرد وادامه داد، 
با تشكيل و پيگيري اعضاي اين كارگروه تعداد 1۰۰ 
واحد توليدي و صنعتي كه تعطيل شده بودند دوباره 

احيا و به چرخه توليد برگشتند. 

3 هزار نفر ساعت دوره آموزشي 
در شركت خطوط لوله ومخابرات
مرك�زي|در راس��تاي 
ش��اخص هاي  بهب��ود 
و عموم��ي  تخصص��ي 
كاركنان و در مسير رشد 
بخش هاي مختلف بيش 
از س��ه هزار نفر س��اعت 
دوره آموزش��ي عمومي و 
تخصصي در س��ه ماهه پاييز س��ال 98 در منطقه 
مركزي برگزار ش��د. به گ��زارش »تعادل« مجتبي 
عبدي كارش��ناس آموزش اين منطقه با اعالم اين 
خبر گفت: طي سه ماه پاييز امسال، 11 دوره آموزشي 
عمومي و تخصصي با مجموع بيش از س��ه هزار نفر 
س��اعت و با حضور 186 فراگير برگزار ش��د. وي از 
دوره هاي برگزار شده تحت عنوان: مقررات و اصول 
HSE ، مباني محيط زيست، شيرهاي صنعتي )اصول 
و مباني(، پمپ ها )اصول بهره برداري و كاربرد آنها(، 
قانون برگزاري مناقصات، مديريت منابع انس��اني، 
ابعاد حقوقي و پيمان، مقررات ايمني باالبرها، مباني 
حفاظت الكترونيك، سيس��تم فرماندهي حوادث 
 )INCIDENT COMMAND SYSTEM(
تجهيزات كار با فيبر نوري )OTDR( نام برد و افزود: 
هدف از تشكيل اين دوره ها افزايش بهره وري نيروي 
انس��اني به عنوان سرمايه اصلي س��ازمان از طريق 

آموزش مستمر و اثربخش بوده است.

2۰ هزار نفر در استان يزد
فاقد هرگونه بيمه اي هستند

ي�زد| مدير صندوق بيمه 
اجتماع��ي كش��اورزان، 
روستاييان و عشاير استان 
يزد ضمن اعالم شناسايي 
2۰ هزار ي��زدي فاقد بيمه 
واجد ش��رايط عضويت در 
اين صن��دوق، از پرداخت 
تسهيالت به مستمري بگيران اين صندوق به مناسبت 
دهه فجر خبر داد. »حس��ن ابراهيمي« ديروز در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، 
روستاييان و عشاير براسا مصوبه مجلس و دولت تاسيس 
و موظف به برقراري بيمه اجتماعي براي كش��اورزان، 
روستاييان و عشاير ش��ده است.وي افزود: خدمات اين 
صندوق شامل تمام افراد فاقد بيمه در محدوده سني 18 
تا 5۰ سال ساكن در روستاها يا شهرهاي با جمعيت كمتر 
از 2۰ هزار نفر مي شود و روستاييان، عشاير، شاغالن در 
بخش هاي كشاورزي و مرتبط با اين بخش، قاليبافان، 
زنبورداران و مش��اغل حوزه صنايع دس��تي به شرط 
سكونت در مناطق روستايي يا شهرهاي زير 2۰ هزار نفر 
مي توانند به عضويت اين صندوق در بيايند. وي با بيان 
اينكه حق بيمه اين صندوق 15 درصد است كه تنها 5 
درصد از آن توسط بيمه شده و مابقي يعني 1۰ درصد 
ديگر از سوي دولت پرداخت مي شود، گفت: البته حق 

بيمه براساس ميزان حقوق بيمه شده تعيين مي شود.
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تنديس »تقديس« تناولی
پيدا شد

اصفهان| اثر به سرقت رفته از تنديس» تقديس« 
پرويز تناولی )مجسمه س��از ( در اصفه��ان کمتر از 
5 س��اعت پيدا ش��د. مدير روابط عمومی شهرداری 
اصفهان ضمن تاييد اين خبر گفت: دوش��نبه صبح 
ساعت 7 و سی دقيقه متوجه شديم که قسمت ميانی 
تنديس »تقديس« پرويز تناولی به سرقت رفته، به 
همين منظور اقدامات اوليه در سطح شهرداری برای 
کسب اطالعات بيش��تر از جزييات ماجرا انجام شد. 
ايمان حجتی ادامه داد: در بررسی اوليه مشخص شد 
سرقت ساعت4 صبح انجام شده که با همکاری مرکز 
کنترل ترافيک و معاونت سياسی و امنيتی استانداری 
اصفهان توانستيم تنديس را در کمتر از 5 ساعت پيدا 
کنيم. مسئول موزه هنرهای معاصر اصفهان نيز با ابراز 
خرسندی از کشف قسمت سرقت شده گفت: از سال 
پيش در خواست انتقال تنديس »تقديس« به موزه 
هنرهای معاصر را داده بودم که عملياتی نشد و اميدوارم 
بعد از اين اتفاق برای اين درخواس��ت اقدامات الزم 
صورت بگيرد. مهدی تميزی با اشاره به قيمتی بودن 
اثر استاد تناولی اظهار داشت: اثر »تقديس« بين 7 تا 
8 ميليارد تومان قيمت دارد که الزم است در فضايی 
مانند موزه نگهداری شود و نه در سطح کوچه و خيابان .

افزايش 7۶ درصدی صادرات 
کاال از بازارچه های مرزی

زاه�دان| مدير بازارچه های مرزی سيس��تان و 
بلوچستان گفت: ميزان صادرات کاال از بازارچه های 
مرزی اس��تان با رشد قابل توجهی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 76 درصد افزايش داشته است.

مبين علی مير اظهار کرد: با پيگيری های استاندار 
و اقدامات انجام ش��ده در 1۰ ماه گذشته، صادرات 
از بازارچه های مرزی اس��تان به رقم 54۰ ميليون 
دالر رسيده است. وی با بيان اينکه در همين مدت 
31۰ ميلي��ون دالر کاالی ترانزي��ت داخلی که در 
ساير گمرکات اظهار و از طريق بازارچه های مرزی 
صادرات شده اس��ت، افزود: در مجموع صادرات و 
ترانزيت به رقم 85۰ ميليون دالر رسيده است. مدير 
بازارچه های مرزی سيستان وبلوچستان ادامه داد: 
پيش بينی می شود با حمايت از تجارت قانونمند 
مرزی، تا پايان سال صادرات از بازارچه های مرزی 
به رقم بی سابقه ١ ميليارد دالر برسد. مير افزود: هم 
اکنون در بازارچه های مرزی استان تعداد 144 غرفه 
فعال است و س��عی بر اين داريم که بتوانيم تمامی 
کارگرانی که در بازارچه ها مشغول فعاليت هستند را 

تحت پوشش بيمه قرار دهيم.

دستگيري هفت شکارچی 
غيرمجاز در مازندران

س�اري|ماموران محيط زيس��ت مازندران، هفت 
شکارچی غيرمجاز را دستگير کردند. ماموران يگان 
حفاظت محيط زيست ساری هفت شکارچی غيرمجاز 
دستگير کردند که به همراه آنان سالح و الشه حيوانات 
شکارشده نيز کش��ف و ضبط ش��د. ماموران يگان 
حفاظت محيط زيست ساری)محيط بانی هوالر( حين 
گشت و کنترل درحوزه استحفاظی پنج شکارچی 
غيرمجاز دستگير کردند که به همراه آنها پنج قبضه 
سالح شکاری، تعدادی فشنگ والشه يک قطعه کبک 
نيز ضبط شد. درماموريت ديگر و درعمليات مشترک 
ماموران يگان حفاظت محيط زيست ساری )محيط 
بانی هوالر( و ماموران انتظامی هوالر 2 ش��کارچی 
متخلف دستگير شدند و به همراه آنها 2 قبضه سالح 
شکاری، تعدادی فشنگ والشه يک طاقه قرقاول نر 
کشف و ضبط شد. اين شکارچيان متخلف با تشکيل 

پرونده به مراجع قضايی معرفی شدند.

۱۴ روستای ماکو  از نعمت
 گاز طبيعی برخوردار شد

اروميه| 14روستای شهرستان ماکو همزمان با 
س��ومين روز دهه فجر با 13۰ ميليارد ريال هزينه 
از نعم��ت گاز طبيعی برخوردار ش��د. مدير اجرای 
طرح های ش��رکت گاز آذربايج��ان غربی در آيين 
بهره برداری از اين طرح ها گف��ت: برای اجرای اين 
طرح ها بيش از 1۰ کيلومت��ر لوله گذاری صورت 
گرفته است. منوچهر قاسمی افزود: امروز عالوه بر 
افتتاح اين طرح ها، عمليات گازرسانی به پنج روستای 
ماکو نيز آغاز ش��د. وی ادامه داد: ب��رای اجرای اين 
طرح ها که با 35 کيلومتر لوله گذاری اجرا می شود، 
61 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.وی 
بيان کرد: با اتمام اين  طرح ها 66۰ خانوار روستايی 

شهرستان ماکو از نعمت گاز بهره مند می شوند. 

جايگاه های سوخت اردستان 
کم فروشی نمی کنند

اصفهان| رئي��س ناحيه پخ��ش فرآورده های 
نفتی اردس��تان گفت: در بازديدهاي��ی که امروز 
از جايگاه ه��ای س��وخت انجام ش��د هي��چ گونه 
تخلف کم فروش��ی مشاهده نشد و حتی برخی از 
جايگاه ها اضافه فروش هم داشتند. علی جعفری 
منش در حاش��يه بازديد از جاي��گاه عرضه بنزين 
و گازوئيل شهرس��تان اردس��تان اظه��ار کرد: به 
درخواس��ت و براس��اس گزارش های مردمی در 
خصوص کم فروشی در برخی از جايگاه های بنزين 
شهرستان، امروز از اين جايگاه ها بازديد شد. وی با 
بيان اينکه بازديدها به صورت منظم در هر ماه 5 تا 
1۰ بار انجام می شود، گفت: در بازديدهايی که امروز 
انجام شد هيچ گونه تخلف کم فروشی مشاهده نشد 
و حتی برخی از جايگاه ها اضافه فروش هم داشتند. 
رئيس ناحيه پخش فرآورده های نفتی اردس��تان 
گفت: اين ميزان به نسبت کشور خوب است. رشد 
مصرفی که در سال های اخير در شهرستان مواجه 

هستيم به دليل فعاليت های معادن جديد است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از  وضعيت قرمز جهاني براي يك ويروس

تمهيدات ايران براي مقابله با ورود كرونا
با انتشار خبر ابتالي يك نفر به ويروس كرونا در امارات 
متحده عربي، كرونا به مرزهاي ايران نزديك مي شود. 
اگرچه مسووالن وزارت بهداشت معتقدند اين ويروس 
هنوز به ايران وارد نشده، موردي از ابتال در كشور ديده 
نمي شود و تاكنون فقط يك مورد مشكوك قرنطينه 
ش��ده كه بايد تا اعالم نتايج نهايي آزمايش صبر كرد 
اما بازار شايعات همچنان داغ است و اخبار غيررسمي 
مبني بر ابتالي چند نفر در اصفهان، اهواز و تهران در 
شبكه هاي اجتماعي دست به دس��ت مي شود با اين 
حال درگيري جهاني با يك ويروس تازه نفس حتي اگر 
هنوز به مرزهاي كشور نرسيده باشد، تاييد مي كند كه 
ايران هم از قاعده مستثني نيست و بايد پيش از ورود 
كرونا چاره انديش��يد از همين رو به دنبال زنگ خطر 
سازمان بهداشت جهاني، جلسه هيات دولت با موضوع 
كرونا تشكيل شد با اين حال تمهيدات وزارت بهداشت 
تاكنون به اقدامات پيشگيرانه در فرودگاه هاي كشور، 
ارسال پيامك سراسري، تعيين چند بيمارستان معين و 
انتشار تكذيبيه براي خبرهاي غيررسمي فضاي مجازي 
خالصه شده است، خبري از آموزش راه هاي مقابله با 
كرونا در مدارس نيست و در مكان هاي عمومي هم اقدام 
خاصي براي مقابله با كرونا ديده نمي شود. اين وضعيت 
درحالي است كه تاكنون 362 نفربر اثر شيوع ويروس 
كرونا در چين جان خود را از دس��ت داده و 17 هزار و 
205 نفر هم به آن مبتال شده اند كه اين آمار روزانه در 
حال تغيير است و مسووالن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي معتقدند پيش بيني جهاني حكايت از 

آن دارد كه كرونا تا فصل بهار ماندگار است. 

  از نصب دوربين حرارتي در مرزها
 تا دستورالعمل كنترل

با ش��دت گرفتن ش��يوع كرونا ويروس در حداقل 1۸ 
كشور جهان و ابراز نگراني مسووالن از ورود اين ويروس 
به كشور همچنان اين سوال از سوي كاربران شبكه هاي 
اجتماعي مطرح مي ش��ود كه ايران چگونه شيوع اين 
بيماري را كنترل كرده و امكانات كش��ور چقدر براي 
مقابله با كرونا پاسخگو است؟ عليرضا رييسي، معاون 
بهداشت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
درباره اقدامات اين وزارتخانه براي مقابله با كرونا بيان 
كرد: ابزاري كه كارشناسان بهداشت استفاده مي كنند 
تب سنج هاي ليزري است كه در تمام دنيا هم استفاده 
مي شود. ما معتقديم چون همكاران ما چهره به چهره 
افراد را چك مي كنند، با تب سنج ليزري دقت كار بسيار 
باال مي رود. دليل اصلي اين است كه اگر فردي داروي 
تب ُبر خورده باشد و تب نداشته باشد ولي ساير عالئم 
بيماري را داشته باش��د كارشناسان قادر خواهند بود 

ارزيابي الزم را انجام دهند.
او افزود: اين تب سنج ها اكنون در تمام مرزهاي ورودي 
كش��ور وجود دارد. اما با اين وجود از چن��د روز قبل با 
هم��كاري اي كه ش��وراي عالي امنيت ملي، س��ازمان 
بازرس��ي كل كش��ور، پدافند غيرعامل و فرودگاه امام 
داش��تند، خوش��بختانه عالوه بر كنترل كارشناسان 
بهداشت، دوربين هاي حرارتي هم نصب شده كه براي 
اطمينان بخشي بيشتر بسيار موثر خواهند بود. برنامه 
بعدي ما اين اس��ت كه با همكاري س��اير س��ازمان ها، 
دوربين هاي بيشتري در اختيار ما قرار گيرد تا بتوانيم 

با نصب آنها در مرزها و فرودگاه هاي بين المللي مشهد، 
اصفهان، تبريز و شيراز كنترل هاي بهداشتي را تشديد 
كنيم. به گفته رييسي اكنون ش��رايطي كه در كنترل 
مرزها داريم، مناسب است و با نصب اين دوربين ها دقت 
كار باالتر رفته و مي توان حجم وسيع تري از مسافران همه 
كشورها كه وارد مي شوند را در مرزهاي هوايي، زميني و 
دريايي، براي كمك به اطمينان بيشتر كنترل بهداشتي 
كرد. اظهارات رييسي در حالي است كه محمدمهدي 
گويا، رييس مركز مديري��ت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت معتقد اس��ت در صورتي مي توانيم از انتقال 
عفونت تنفسي بين انسان به انسان جلوگيري كنيم كه 
واكسن يا داروي مناسبي براي آن عفونت وجود داشته 
باش��د، در صورتي كه براي اين ويروس كروناي جديد 

واكسن و داروي جديدي پيدا نشده است.
او روز گذشته درباره اين موضوع بيان كرد: برخي از افراد 
از جمله سالمندان، بيماران قلبي و تنفسي و افرادي كه به 
هر دليل سيستم دفاعي بدنشان ضعيف است؛ در معرض 
ابتالي شديد به اين بيماري هستند، اگر اين افراد مبتال 
شوند، ممكن است به انواع شديد بيماري مبتال شده و 
در بيمارستان بستري شوند. لذا توصيه مي كنم بيشتر 

مراقب سالمتي خود باشند.
او با اش��اره به اينكه اف��راد مبتال به بيم��اري كرونا، در 
صورت نياز به درمان بيمارستاني، در بخش ويژه بستري 
مي شوند، بيان كرد: براي جلوگيري از اين امر، الزم است 
در صورت مش��اهده عالئم بيم��اري در اولين فرصت و 
سريعًا به پزشك مراجعه كرده و به توصيه پزشك عمل 
كنند. بايد تالش شود، با مراقبت بيمارستاني مطلوب و 
به موقع، در صورت ابت��الي افراد به اين بيماري، كمتر 
كسي جان خود را از دست دهد. رييس مركز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت از جمله اقدامات 

انجام شده در كشور توسط وزارت بهداشت در خصوص 
پيشگيري از ويروس كرونا به ارايه نظام مراقبت بهداشتي 
فعال در مرزها اشاره كرد و افزود: در فرودگاه ها و اماكني 
كه مس��افران از كشورهاي ديگر به خصوص چين وارد 
كشور مي شوند، كنترل ويژه داريم و افراد از نظر عالئم 
بيماري كنترل مي ش��وند و در صورت عالئم مشكوك 
افراد تحت كنترل كامل قرار گرفته و در صورت نياز در 
بيمارس��تان هايي كه به اين منظور در نظر گرفته شده 

است، بستري خواهند شد.
وي از ديگ��ر اقدام��ات وزارت بهداش��ت در خصوص 
پيشگيري از ويروس كرونا را تهيه و ارسال دستورالعمل 
كنترل اين بيماري دانس��ت و گفت: اين دستورالعمل 
براي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، بيمارستان هاي 
دولتي و خصوصي و كليه سازمان هايي كه در امر سالمت 
دخيل هستند، ارسال شده و بر اساس يك دستورالعمل 

واحد كار مي كنند.
رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت 
در پايان در خص��وص وضعيت بيماري كرونا، گفت: بر 
اساس مطالعات مدل سازي، پيش بيني شده است كه تا 
ماه آوريل اين وضعيت )بيماري ويروس كرونا( در دنيا 
وجود داشته باش��د و بايد آمادگي هاي الزم را كماكان 

داشته باشيم.
از سوي ديگر عالوه بر اقداماتي كه پيش از اين مطرح شد، 
رييس اداره بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان 
وزارت بهداشت هم از اختصاص 6 بيمارستان در استان 
تهران و 1 بيمارستان در ساير استان ها براي مبتاليان 
احتمال��ي كرونا خب��ر داد. آنطور كه حس��ين عرفاني 
مي گويد، هر دانش��گاه علوم پزش��كي يك بيمارستان 
دولتي از بيمارستان هاي خود و يك بيمارستان خصوصي 
زير مجموعه خود را بايد براي استقرار اطفال و بزرگساالن 

مشكوك به كرونا تخصيص دهند. بنابراين هم بخش 
دولتي و هم بخش خصوصي فضاي خاص بيمارستاني 
را براي افراد مش��كوك به بيماري آماده مي كنند.اين 
بيمارستان ها در غرب، مركز، شرق، شمال و جنوب تهران 
آماده سازي شده و در ساير استان ها نيز يك بيمارستان 

از سوي هر دانشگاه علوم پزشكي آماده سازي مي شود.

  كرونا هنوز به ايران نرسيده است
اگر در ش��بكه هاي اجتماعي اخباري مبني بر ابتالي 
چند نفر به ويروس كرونا دس��ت به دست مي شود اما 
مسووالن آن را تكذيب كرده و معتقدند هيچ فردي در 
كشور تاكنون كرونا نگرفته است. رييس مركز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت درباره اين موضوع 
گفت: تاكنون هيچ موردي از ابتالء به ويروس كرونا در 
كشور مشاهده نشده است و تنها ۸ مورد مشكوك به اين 
بيماري داشتيم كه خوشبختانه همگي منفي بوده است 
اما اين موضوع به آن معنا نيست كه در آينده موردي 
نخواهيم داشت و البته به محض مشاهده موردي از اين 
بيماري، حتمًا به مردم اطالع رساني خواهد شد، چراكه 
مردم بايد بدانند كه احتمال ابتالي به اين بيماري وجود 

دارد و حتما بايد نكات بهداشتي را رعايت كنند.
از طرف ديگر كيانوش جهانپ��ور، رييس مركز روابط 
عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت هم ضمن 
تاييد قرنطينه فرد مش��كوك به ابتال به ويروس كرونا 
در اصفهان از عدم ابتال و ترخيص اين فرد پس از اخذ 
آزمايشات كلي خبر داد. او قرنطينه يك بيمار مشكوك 
به كرونا را در بيمارستان فارابي اصفهان تاييد و بيان كرد: 
پس از اخذ آزمايشات از فرد مشكوك مشخص شد وي 
به بيماري كرونا مبتال نبوده است. حال عمومي اين فرد 

خوب توصيف شده و از بيمارستان هم ترخيص شد.

  حكايت چند پرواز ويژه ميان ايران و چين
در چند روز اخير به دنبال وضعيت اضطراري در دنيا براي 
مقابله با ويروس كرونا، انتقادهايي از برقرار بودن پروازهاي 
چين به ايران مطرح ش��د كه وزير بهداش��ت درباره آن 
توضيحاتي را ارايه كرد. سعيد نمكي، درباره توقف پروازها 
از چين به ايران و بالعكس، گفت: اين تقاضاي من مورد 
حمايت معاون اول رييس جمهور و وزير راه قرار گرفت 
و قرار بر اين شد تا امكان بازگشت براي اتباع چيني كه 
اكنون در ايران هستند و ايرانيان ساكن در چين نيز فراهم 
باشد؛ چراكه ما نمي توانيم امكان بازگشت را از آنها بگيريم. 
تاكنون اگر همچنان پروازي در حال انجام است تنها براي 
جابه جايي شهروندان ايراني و چيني بوده است. نمكي 
ضمن تاكيد بر اينكه هنوز هيچ موردي از كروناويروس در 
ايران مشاهده نشده است درباره برنامه ها براي بازگشت 
70 دانشجوي ايراني ساكن در شهر ووهان چين گفت: 
پروازي مخصوص در اولين س��اعات بامداد امروز به اين 
شهر اعزام شد كه متشكل از پنج نفر متخصص عفوني 
و متخصص اورژانس است. همچنين براي كليه خدمه 
پروازي اين هواپيما نيز تمهيدات الزم از نظر حفاظت از 
ويروس فراهم شده است. اين 70 دانشجو پس از بازگشت 
دو هفته در قرنطينه خواهند بود و س��پس مي توانند به 
آغوش خانواده هايشان بازگردند. با اين حال حيدرعلي 
عابدي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي معتقد اس��ت ضرورتي براي حذف اضطراري 
پروازهاي چين به ايران وجود ندارد. او بيان كرد: الزم است 
مسافراني كه از كشور چين به كشور ما مراجعه مي كنند 
از يك سالن مجهز به سيستم هاي كنترلي عبور كنند تا 
در صورت ابتال به اين بيماري شناسايي شوند همچنين 
از آنجايي كه دوره كمون اين بيماري 5 الي 1۴ روز است 
تأكيد داريم كه مسافراني كه از كشور چين با عاليم كرونا 

به كشور مراجعه مي كنند 1۴ روز در قرنطينه باشند.

  كرونا را بشناسيم
بر اس��اس آمارهاي سازمان بهداش��ت جهاني، ميزان 
سرايت پذيري ويروس كرونا بسيار كمتر از هم نوعان خود 
بوده است. كرونا با روند باالي شيوع در سطح جهان به ويژه 
در كشور چين، تاكنون افراد زيادي را گرفتار كرده است اما 
طبق برآوردهاي انجام شده، كرونا ميزان سرايت پذيري 
كمتري نسبت س��اير ويروس ها از جمله سرخك، آبله، 
فلج اطفال، اوريون، اچ اي وي، ويروس سارس و آنفلوآنزا 
دارد. هر فرد مبتال ب��ه نوع جديد كرونا به طور ميانگين 
تنه��ا 1.۴ تا 2.5 نفر را به اين وي��روس مبتال مي كند. با 
اين حال احساس خستگي، تنفس دشوار، دماي باالي 
بدن، سرفه و گلو درد جزو عالئم كرونا ويروس است. اين 
عالئم مشابه ساير بيماري هاي تنفسي از جمله آنفلوآنزا 
و سرماخوردگي است اما اگر عالئمي داريد حتما موارد 
زير را در نظر بگيريد: آيا در دو هفته گذش��ته به مناطق 
پرخطر سفر كرده ايد و دوم اينكه آيا با كسي كه مبتال به 
ويروس كرونا بوده تماس داشته ايد يا خير؟ گفته مي شود 
اين عالئم بين دوتا 10 روز پس از ابتال به ويروس ظاهر 
مي شود. همچنين شواهدي وجود دارد كه هنوز تاييد 
نشده است اما به نظر مي رس��د كه ويروس توسط افراد 
بدون عالمت نيز مي تواند گسترش يابد يعني افرادي كه 
حامل ويروس اند اما هنوز بيمار نيستند. اگر اين فرضيه 

صحيح باشد كنترل ويروس دشوار تر خواهد شد.

كتب درسي »تاريخ« دستكاري نمي شود 
چند ماهي اس��ت كه ش��ايعاتي مبني بر دستكاري 
بيشتر در كتب تاريخ مدارس در فضاي مجازي منتشر 
مي شود؛ شايعاتي كه حكايت از تغيير يا حذف برخي 
اتفاقات تاريخي به وي��ژه تاريخ معاصر دارد، اما رييس 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تاكيد مي كند 
كه قرار نيس��ت كتب تاريخي را دس��تكاري كنيم.  او 
درباره حذفيات كتب فارس��ي نيز اظهار كرد: عبارت 
حذفيات درست نيست، بايد گفت تغييرات و اصالحات 
در جريان تدوين كتب درس��ي در دوره هاي گذشته 

اتفاق افتاده است.
علي ذوعلم در نشست خبري خود درباره مكلف كردن 
وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم براي گنجاندن 
توطئه هاي امريكا در كتاب هاي درس��ي اظهار كرد: 

امريكا جناياتي در طول تاريخ مرتكب شده است. 
او اف��زود: توطئه تفرقه بين مس��لمانان كه همچنان 
استمرار دارد؛ تفرقه بين شيعه و سني، حوزه و دانشگاه، 
دولت و ملت، دوره هش��ت س��اله دفاع مقدس كه اگر 
حمايت امريكا نبود قطعا اين جنايت رخ نمي داد، توطئه 
حمايت از رژيم جعلي و كودك كش صهيونيس��تي از 
جمله توطئه هاي امريكاست. ذوعلم ادامه داد: جنايت 
امريكا در توطئه تجزيه كشور ما در اوايل انقالب، توطئه 

فرهنگي عميق براي جذب مغزهاي ما و هويت زدايي 
انقالب اسالمي و اسالم س��تيزي با تشكيل داعش و 
اقدام تروريستي براي شهادت سردار سليماني از ديگر 
توطئه هاست. كش��ور ما در حال رشد و تعالي است و 
آنها شاهد ايستادگي كشور ما براي خنثي سازي اين 

توطئه ها هستند.
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در پاسخ 
به پرسش��ي درباره تغيير در كتب درسي بدون اطالع 
مولف گفت: سازمان پژوهش براي اعمال تغييرات در 
كتب درس��ي، مولف را در جريان گذاشته و به اطالع 
وي مي رساند اما در مجموع مولف، تنها مسوول كتاب 
درسي نيست و به ما در تدوين كتب هم كمك مي كند.

ذوعلم با اش��اره به تغييرات س��اختاري در س��ازمان 
پژوهش افزود: معاونت طراحي و توليد موظف ش��ده 
است سه كار اساسي بازطراحي كالن دوره اول ابتدايي 
و دوره دوم متوسطه نظري و دوره دوم فني و حرفه اي 
با لحاظ نيازهاي جديد بازاركار را برعهده گيرد. رييس 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه 
شاخص هاي پيشرفت دانش آموزان در ابعاد مختلف 
در اس��ناد تحولي آمده است گفت: نوجوانان ما در حد 
خوبي به اين شاخصها نزديك شده اند و دانش آموزان 

امروز ما اهل پرسشگري، پژوهش، روحيه انقالبي گري 
و ... هستند. تصور بنده اين است كه نوجوانان ما آنچنان 
كه بايد در بستر مدرسه اي به حد مطلوب اين ويژگي ها 
و ش��اخص ها دست نمي يابند. اين نقدها به جا است و 

بايد اقداماتي براي بهبود آن انجام شود.
وي ادام��ه داد: اميدواري��م ت��ا مهر ۹۹ چن��د مورد از 
طرح واره هاي بسته هاي يادگيري را كه توسط ديگران 
و متناسب با برنامه درسي توليد شده  به نمايش بگذاريم.

ذوعلم با بيان اينكه س��ازمان دايما تاكيد مي كند كه 
دانش آموزان با مطالعه كتب غيردرسي مانوس باشند 
گفت: در تالش��يم بخشي از انتقال مفاهيم و محتواي 
آموزش��ي را از طريق مطالعه كتب غيردرس��ي دنبال 
كنيم كه در دروسي چون مطالعات اجتماعي و فارسي 

امكان پذير است. 
وي درباره حذفيات كتب درسي به ويژه در فارسي اظهار 
كرد: عبارت حذفيات درست نيست، بايد گفت تغييرات 
و اصالح��ات كه در جري��ان تدوين كتب درس��ي در 
دوره هاي گذشته اتفاق افتاده است و در دوره مديريت 
بنده نبوده است. هرچند كارشناسان اقدام به اين كار 
كرده اند و ما اگر به اين نتيجه برسيم نگاه غيرمنصفانه در 
جريان اين اقدامات رخ داده آن را اصالح خواهيم كرد.

او در پاسخ به پرسش��ي درباره تطهير روسيه در كتب 
درس��ي گفت: نگاه مبنايي ما نسبت به آنچه در تاريخ 
اتفاق افتاده اين اس��ت كه جنايات روسيه تزاري قابل 
حذف نيس��ت يا در دوره شوروي س��ابق، نوع تعامل 
سلطه گرانه بلوك شرق را انكار نمي كنيم و هرگز حذف 

نخواهيم كرد. اگر اكنون دولت روسيه با ما همكاري و 
تعامل دارد به معني صرف نظر كردن مردم از بخشي از 
تاريخ نيست و موضع اصولي ما اين است. دستكاري در 

تاريخ را قبول نداريم و چنين بنايي هم نداريم. 
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اختالف 15 ميليارد توماني 
وزارت بهداشت و بهزيستي

پس از انتقاد س��ازمان بهزيستي به وزارت بهداشت 
مبني بر عدم همكاري در پذيرش معتادان متجاهر 
داراي زخم باز، مس��ووالن وزارت بهداشت به بدهي 
150 ميليارد ريالي بهزيستي به اين بيمارستان ها 
در اين خصوص اش��اره كردند كه معاون س��ازمان 
بهزيستي نيز در واكنش به اين اظهارات گفت كه نه 
تنها ما بدهي نداريم بلكه وزارت بهداشت نبايد براي 
انجام تعهدات خود از سازمان هاي ديگر درخواست 
پول كند. اگرچه رسيدگي به فرايند درمان معتادان 
متجاهر و حل مش��كالت مربوط به آنها موضوعي 
بين دستگاهي است و نهادهاي مختلف از سازمان 
بهزيستي كش��ور تا پليس و وزارت بهداشت در اين 
خصوص مسووليت هايي را به عهده گرفته اند، اما گاهي 
روند رسيدگي به اين افراد آسيب ديده با موانعي رو به 
رو مي شود. هفته گذشته معاون سازمان بهزيستي 
كشور از محدوديت پذيرش معتادان داراي زخم باز 
توسط بهزيستي براساس پروتكل ها خبر داد و در عين 
حال گفت كه اين افراد بايد در اختيار وزارت بهداشت 
قرار بگيرند و وزارت بهداش��ت براساس پروتكل ها و 
تعهدي كه در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر داده 
است، بايد براي آنها مركز يا مراكزي را تعيين كند و 
بعد از مدتي كه زخم آنها درمان شد، اين افراد را تحويل 
سازمان بهزيستي دهد تا اعتيادشان درمان شود. اين 
درحالي است كه براساس ادعاي نيروي انتظامي كه 
اين معتادان را به مراكز 6 گانه وزارت بهداشت مي برد، 
اين مراكز ه��م معتادان را نمي پذيرند يا ضمانتنامه 
مي خواهند؛ ب��ه اين ترتيب به نظر مي رس��د حلقه 
مربوط به وزارت بهداشت در اين فرايند گم مي شود. 
اين اظهارات واكنش وزارت بهداشت را نيز به همراه 
داش��ت. به طوري كه مهدي شادنوش، رييس مركز 
مديريت پيوند و بيماري هاي وزارت بهداشت در اين 
باره به ايسنا گفت: اعتبارات درماني اين بيماران نزد 
سازمان بهزيستي است و علي رغم اينكه در جلسات 
متعدد و به شكل مكرر سازمان بهزيستي تعهد كرده 
كه توافقنامه اي با بيمارستان هاي ارايه دهنده خدمت 
به اين افراد امضا كن��د كه هزينه هاي درماني آنها را 
پرداخت كند، اما هنوز اين توافقنامه امضا نشده است. 
شادنوش اين را هم گفت كه امضاي اين توافق نامه در 
شرايطي به تعويق مي افتد كه تنها در شهر تهران بالغ 
بر 150ميليارد ريال اسناد مطالبات بيمارستان ها به 
علت نبود تفاهم نامه  در اين خصوص هنوز پرداخت 
نشده اس��ت. به دنبال مطرح ش��دن ادعاي بدهي 
15 ميليارد تومان بهزيس��تي به وزارت بهداش��ت 
براي درمان بيماري ه��اي معتادان متجاهر، مجيد 
رضازاده معاون توسعه درمان و پيشگيري سازمان 
بهزيستي كشور با تاكيد بر اينكه سازمان بهزيستي 
هيچ بده��ي در اين خصوص ندارد به ايس��نا گفت: 
وزارت بهداشت هم در قوانين باالدستي خودش، هم 
در اهداف و ماموريت هايش و هم در بودجه اي كه از 
مجلس مي گيرد متولي رسيدگي به سالمت جامعه 
معرفي شده است و اگر كسي به خدمات سالمت 
نيازمند باشد، چه كسي از معتادان متجاهري كه 
با بيماري هاي ديگري دست و پنجه نرم مي كنند، 
اولويت بيشتري دارد؟ او با بيان اينكه وظيفه وزارت 
بهداشت است كه درمان اين افراد را به عهده بگيرد، 
افزود: البته ستاد مبارزه با مواد مخدر كه مسوول 
سياس��ت گذاري و راهبري برنامه هاي اعتياد را 
دارد، بودجه اي را ني��ز در اين خصوص در اختيار 

دستگاه ها مي گذارد. 

بالتكليفي راه اندازي 
پااليشگاه خون پس از 5 سال 

راي دي��وان عدال��ت اداري ب��راي برداش��تن 
محدوديت هاي تاس��يس داروخان��ه، بالتكليفي 
راه اندازي پااليش��گاه خون با گذش��ت پنج س��ال، 
تاثير كانال ارزي سوييس در تامين دارو و... از جمله 
مباحثي بود كه در نشست خبري معاون حقوقي و 
امور مجلس وزارت بهداشت مطرح شد. كريم همتي 
در پاس��خ به س��والي درباره وضعيت كانال دارويي 
كه بين س��وييس و ايران وجود داش��ت، گفت: اوال 
بايد توجه كرد كه امريكا مدعي اس��ت كه تحويل 
داروها و تامين اقالم ضروري شامل تحريم نيست، 
اما ما به چش��م مي بينيم كه دارو هم تحريم است. 
دولت جمهوري اس��المي ايران از تمام كانال هاي 
ممكن ب��راي تامين اق��الم ض��روري از جمله دارو 
استفاده مي كند، از برقراري كانال دارويي بين ايران 
و س��وييس هم استقبال مي كنيم و هر مقداري كه 
بتوانيم خدمات دارويي و اقالم ضروري به ويژه براي 
بيماران سرطاني، صعب العالج و... تامين مي كنيم. او 
افزود: به هر حال كارشكني امريكايي ها وجود دارد. 
البته اين كانال دارويي با سوييس خيلي مورد استفاده 
قرار نمي گرفت، اما مشكل ارزي را حل نمي كند. در 
حال حاضر ما مشكل ارز داريم. بايد توجه كرد كه ما 
از برخي كش��ورها طلب هايي داريم و اگر در ارزمان 
محدوديت ايجاد نكنند، مانند همه كشورها مراودات 
را انجام مي دهيم. تحريم ها بيشتر دسترسي ما به 
ارز خودم��ان را محدود مي كند. از طريق كانالي كه 
برقرار شد، بخشي از طلب هايمان در قالب تحويل 
داروها مرتفع ش��د. وي ادامه داد: در حال حاضر در 
حوزه داروهاي خاص، صعب العالج و سرطاني داروها 
تامين مي ش��ود و محدوديت خاصي نداريم. حتي 
اكنون نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر دپوي 
داروها و مواد اولي��ه دارويي وضعيت بهتري داريم. 
مدتي در حوزه پانسمان هاي بيماران اي بي به دليل 
كارشكني شركت سوئدي مشكالتي داشتيم كه از 
كانال هاي ديگري آن را تامين كرديم. همتي در پاسخ 
به سوال ايسنا، درباره شكايت از عامل سوزاندن كتاب 
هاريسون، گفت: قبل از اينكه كار آقاي تبريزيان كه 
معمم است، مورد اعتراض وزارت بهداشت و مردم قرار 
گيرد، بايد مورد اعتراض حوزه هاي علميه قرار گيرد 
كه گرفت. به هر حال روحانيت و حوزه هاي علميه 
جايگاه بااليي داش��ته و از گروه هاي مرجع جامعه 

محسوب مي شوند.

سفيدشدگي ۹۰ درصد مرجان هاي خليج فارسبيمارستاني كه پس از ۷ سال هنوز نيمه تمام است
سال ۹1 كلنگ ساخت بيمارس��تان 1000 تختخوابي 
مهدي كلينيك در مجتمع بيمارستاني امام خميني)ره( 
به زمين زده شد و اكنون با گذشت حدود هفت سال و بنا 
به داليلي هنوز اين پروژه به سرانجام نرسيده است. وزير 
بهداشت ديروز در بازديد از مراحل ساخت اين بيمارستان، 
بر لزوم كمك گرفتن از بانك ها و سازمان  برنامه و بودجه 
جهت تكميل پروژه هاي نيمه تمام تاكيد كرد. سعيد نمكي 
در بازديد از پروژه در حال ساخت 1000 تختخوابي مهدي 
كلينيك واقع در مجتمع بيمارستاني امام خميني)ره(، 
گفت: اين پروژه كه مزين به نام حضرت مهدي )عج( است از 
مدت ها قبل آغاز به كار كرده بود كه به داليلي دچار مشكل 
بود، برخي از اين مشكالت متوجه ساختار مديريتي و مالي 

و بخش ديگر مشكل تزريق منابع به اين بيمارستان بود.
وزير بهداشت گفت: در راستاي رفع هر چه زودتر مشكالت 
اين بيمارستان جلس��ات كارشناسي متعددي با حضور 

متخصصين و همكاران حوزه وزارتي داشته ايم. وي در ادامه 
افزود: شهر تهران و حاشيه آن علي رغم خدمات ارزشمندي 
كه به مردم ارايه مي دهند، متاسفانه يكي از محروم ترين 
نقاط كشور از نظر تعداد تخت بيمارستاني و برخي ديگر 
از امكانات مورد نياز اس��ت. همواره زماني كه از كنار اين 
بيمارستان و بيمارس��تان امام خميني)ره( رد مي شوم، 
خانواده هاي بيماراني را مي بينم كه از شهرستان ها براي 
دريافت خدمات به تهران آمده اند و مجبور شده اند در چادر 
يا در ماشين چند روزي را سپري كنند؛ آن لحظه حتي به 
اين فكر مي افتم كه آنها را با خود به خانه ام ببرم. اين دست 

مشكالت بايد سريعا برطرف شود.
 او با تاكيد بر اين موضوع كه اين گونه مشكالت بايد رفع شود 
خاطرنشان كرد: در اين زمينه دو اقدام در دست داريم اول 
آنكه استان ها بايد به گونه اي فعال شوند كه سرريز بيمار 
كمتري به بيمارستان هاي شهرهاي بزرگ را شاهد باشيم 

و اقدام دوم اين است كه مراحل ساخت پروژه هاي نيمه تمام 
را س��ريع تر پيش ببريم تا بتوانم از خدمات آنها استفاده 
كنيم كه در اين راستا نياز به كمك بانك ها و سازمان برنامه 
و بودجه داريم. وزير بهداش��ت در مورد زمان افتتاح اين 
پروژه افزود: اميدوارم به حق اين ايام عزيز، در سه ماه سوم 
سال آينده پروژه به سرانجام خوبي برسد تا بتوانيم در دهه 
فجر سال آينده شاهد بستري بيماران در اين بيمارستان 
باشيم. ساخت فيزيكي بيمارستان احتماال تا شهريور ماه 
سال آينده به اتمام برس��د و سپس كار تجهيز آن را آغاز 
كنيم. نمكي، بيمارستان مهدي كلينيك را يك بيمارستان 
جنرال خواند و گفت: اين بيمارستان با 3۸ اتاق عمل و ساير 
امكانات ديگر مكمل بسيار خوبي در كنار بيمارستان امام 
خميني خواهد بود. اكنون به اين فكر هستيم كه چگونه 
به بهترين طريق از تخت هاي بيمارستاني در استان تهران 

استفاده كنيم. 

رييس گروه اكولوژي درياي سازمان حفاظت محيط زيست 
از سفيدش��دگي ۹0 درص��دي مرجان هاي خليج فارس 
خبر داد و گفت: اين ميزان به دليل افزايش نيافتن دماي 
خليج چابهار براي مرجان هاي اين منطقه 10 درصد است. 
مهدي بلوكي در حاشيه نشست دستاوردهاي پژوهشي 
در حوزه درياي خزر، خليج ف��ارس و درياي عمان كه در 
پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي برگزار شد، 
در جمع خبرنگاران افزود: مرجان هاي خليج فارس به دليل 
افزايش دما دچار سفيدشدگي شده اند و اين پديده در خليج 
چابهار كمتر مشاهده شده است. او ادامه داد: مرجان هاي 
خليج فارس بر خالف س��اير مرجان ه��اي نقاط ديگر كه 
مي توانند تا دماي 32 درجه سانتيگراد را تحمل كنند، با 
دماي آب 3۴ و 35 درجه سانتيگراد سازگار هستند و از اين 
لحاظ مرجان هاي خليج فارس با شرايط استرس زا مواجه 
هستند. بلوكي همچنين اظهار كرد: در خليج چابهار تنها 

گونه هاي مرجان هاي توده اي دچار سفيدشدگي مرجان ها 
شده اند ولي در خليج فارس اكثر گونه هاي مرجاني به ويژه 
مرجان هاي شاخ گوزني سفيد شده اند. در برخي از مناطق 
خليج فارس شاهد بوديم كه مرجان هاي شاخ گوزني سالم 
ماندند ولي به طور كلي اين گونه در خليج فارس بيش��تر 
تحت تاثير گرمايش قرار گرفته اند. رييس گروه اكولوژي 
درياي س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به داليل 
سالم ماندن مرجان هاي خليج چابهار گفت: احتماال دليل 
سالم ماندن مرجان هاي منطقه آن بوده است كه اين منطقه 
كمتر تحت تاثير گرما قرار داش��ته ولي به طور كلي دليل 
سفيدش��دگي مرجان هاي اين منطقه عالوه بر گرمايش 
رسوب گذاري هايي انجام ش��ده است. به گفته او، افزايش 
كدورت در خليج چابهار زياد است كه دليل آن فعاليت هاي 
ساخت و ساز روي اسكله شهيد بهشتي بوده و اين موجب 
شده است كه ميزان كدورت كل خليج چابهار افزايش يابد. 
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مديركل دفتر بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد

تخلف سازمان هواپيمايي اوكراين در انتشار اسناد سقوط
گروه راه و شهرسازي|

حدود يك ماه از حادثه هواپيماي اوكرايني به ش��ماره 
پرواز 752 در نزديكي تهران مي گ��ذرد و هر روز ابعاد 
تازه اي از اين س��انحه روشن مي ش��ود، به تازگي هم 
فايلي صوتي از سوي شبكه خبري »يونيان« اوكراين 
منتشرشده كه مكالمه  بين خلبان يك پرواز ايراني و برج 
مراقبت يا اپروچ مهرآباد است، اين مكالمات حين وقوع 
حادثه براي هواپيماي اوكرايني انجام شده است. آن گونه 
كه خبرگزاري فارس به نقل از رسانه اوكرايني گزارش 
كرده اس��ت، در اين مكالمه،  خلب��ان مي گويد كه نور 
موشك و   سپس انفجار بزرگي را مي بيند، خلبان هواپيما 
كه ظاهرا پرواز تهران- ش��يراز آس��مان است، به برج 
مراقبت اعالم مي كند كه نوري بزرگ ديده و به چيزي 
نزديك فرودگاه پيام كرج برخورد كرده اس��ت، سپس 
متصدي اپروچ چندين بار پرواز اوكرايني را صدا مي كند 
و جوابي نمي شنود  . انتشار اين فايل صوتي از سوي يك 
رسانه اوكرايني درحالي انجام مي شود كه يكي، دو روز 
پيش، رييس جمهور اوكراين از غرامت پيش��نهادي از 
سوي ايران براي قربانيان سانحه هواپيماي اوكرايني 
انتقاد كرد وگفت: ايران براي ه��ر خانواده اوكرايني از 
قربانيان س��قوط هواپيما، مبلغ ۸۰ هزار دالر غرامت 
پيشنهاد كرده اس��ت اما كي يف مبلغ بيشتري طلب 
مي كند. »ولوديمير زلنسكي« اعالم كرده بود: كي يف 
كه از مبلغ غرامت پيش��نهادي اي��ران به خانواده هاي 
ش��هروندان اوكرايني كشته ش��ده در حادثه سقوط 
هواپيما راضي نيست، چون اين غرامت خيلي كم است. 
به نظر مي رسد، نارضايتي اوكرايني ها از ايران بابت مبلغ 
پيشنهادي براي غرامت و تحت فشار قرار دادن مسووالن 
ايراني براي همكاري بيشتر در زمينه بازخواني جعبه 
سياه، در انتشار فايل صوتي مكالمه خلبان تهران- شيراز 
با برج مراقبت درباره هواپيماي اوكرايني س��اقط شده 
بي تاثير نبوده است. ناگفته نماند كه روز چهارشنبه 1۸ 
دي ماه يك فروند هواپيماي بويينگ ۸۰۰-7۳7 متعلق 
به شركت هواپيمايي اوكراين اينترنشنال با شماره پرواز 
752 در س��اعت 6:12  از فرودگاه امام خميني)ره( به 
مقصد كي يف پرواز كرده بود كه پس از قطع ارتباطات با 
بخش كنترل ترافيك در ساعت 1۸: 6 در حوالي شاهد 
شهر از توابع استان تهران دچار حادثه شد و سقوط كرد؛ 
هواپيما داراي 167 مسافر و 9 نفر خدمه پروازي بود  كه 
همه سرنش��ينان آن جان باختند؛ اغلب مسافران اين 

پرواز يعني حدود 14۰ نفر ايراني بودند. 

   ديگر سندي به اوكراين ارايه نمي دهيم 
اما انتشار فايل صوتي مكالمه خلبان پرواز شيراز-تهران 
از سوي شبكه خبري يونيان، بي پاسخ نماند و با واكنش 
تند سازمان هواپيمايي كشوري و تهديد به عدم همكاري 
با اوكراين به دليل انتش��ار فاي��ل صوتي محرمانه مواجه 
شد.  مديركل دفتر بررسي س��وانح  سازمان هواپيمايي 
كش��وري در اين باره ب��ه فارس گفت:  از انتش��ار چنين 
فايل��ي مطلع و متعجب ش��ديم،  اين فاي��ل از مجموعه 
اس��نادي بوده كه در تيم مشترك بررسي سانحه هوايي 
در اختيار گروه كارشناس��ان اوكرايني قرار گرفته است. 
حس��ن رضايي فر ادامه داد:  اين اقدام اوكرايني ها سبب 
شد ديگر هيچ سندي به آنها ارايه ندهيم؛ در حال حاضر 
تيم اوكرايني كش��ور را ت��رك كرده و فع��اًل هيچ گروه 
كارشناسي از كشورهاي ذي نفع در اين پرونده كه بر اساس 
انكس1۳ ايكائو )س��ازمان جهاني هوانوردي( مي توانند 
همزمان حين بررسي هاي كارشناسي كشور محل وقوع 

 س��انحه حضور داشته باش��ند، در ايران حاضر نيستند.
انتشار اين فايل صوتي در حالي از سوي رسانه اوكرايني 
انجام شده كه طبق مقررات  بين المللي، مكالمات خلبانان 
با برج مراقبت جزو اسناد محرمانه هر كشور است و هيچ فرد 
يا كشور ديگري نمي تواند اين مكالمات را بدون هماهنگي 
با كشور مالك اين خدمات، منتشر كند، اما از اين نكته هم 
نبايد غافل ماند كه رسانه اي شدن اين فايل به خوبي نشان 
مي دهد كه برج مراقبت و س��ازمان هواپيمايي كشوري 
از وقوع س��انحه شليك موش��ك به هواپيماي اوكرايني 
خبر داش��تند اما تا س��ه روز پس از س��انحه )21 دي ماه 
سال جاري( كه فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي از مس��ووليت پدافند هوايي در وقوع اين 
سانحه و شليك اشتباه دو موشك به اين هواپيما خبر داد، 
مسووالن سازمان هواپيمايي كشوري اصرار بر اين داشتند 
 كه دليل س��قوط بويينگ 7۳7، نقص فني بوده اس��ت.

اگرچه رسانه اي شدن فايل صوتي مكالمه خلبان با برج 

مراقبت از سوي يك رسانه اوكرايني، نشان از عدم پايبندي 
متوليان سازمان هواپيمايي كشوري اوكراين به قوانين 
بين المللي در انتشار اسنادي است كه براي تسهيل بررسي 
سانحه بويينگ 7۳7 شركت هواپيمايي اوكراين به آنها 
ارايه شده است، اما نمي توان از اقدام سازمان هواپيمايي 
كشوري در پافشاري بر نقص فني گذشت، ضمن اينكه اين 
سازمان حتي در صورت فشار از سوي سازمان هاي امنيتي 
و براي حفظ منافع ملي هم مي توانست درباره علت سانحه 

اظهارنظر نكند و بر دليل نقص فني اصرار نداشته باشد.

   اولويت با بازخواني جعبه سياه در كشور است 
از همان س��اعات اوليه وقوع س��انحه ب��راي هواپيماي 
اوكرايني، كشمكش براي بازخواني جعبه سياه بين ايران 
با كانادا و اوكراين باال گرفت، ايران طي اين مدت همواره 
خواهان بازخواني جعبه سياه در كشور است و مسووالن 
س��ازمان هواپيمايي اس��تدالل مي كنند كه مسووليت 

بررسي سانحه بر عهده ايران است و تصميم گيري درباره 
اين موضوع كه جعبه س��ياه در ايران، اوكراين يا فرانسه 
بازخواني ش��ود باز هم بر دوش ايران اس��ت و ايران هم 
برنامه اي براي فرستادن جعبه سياه به اوكراين يا فرانسه 
ندارد، اين درحالي است كه پيش از اين اعالم شده بود كه 
درصورت عدم تأمين تجهيزات الزم براي بازخواني جعبه 
سياه از سوي كشورهاي غربي، احتمال ارسال جعبه سياه 
به اوكراين يا فرانسه وجود دارد و حتي گفت وگوهايي هم 
بين رييس جمهور ايران و اوكراين در اين باره انجام شد. 
در اين شرايط، يك مقام مسوول در سازمان هواپيمايي از 
جواب رد برخي كشورهاي غربي با درخواست ايران براي 
خريد تجهيزات بازخواني جعبه سياه هواپيماي اوكرايني 
خبر داد و گفت: هيچ تيم كارش��ناس خارجي در ايران 
نيست. به گزارش تسنيم، حسن رضايي فر درباره آخرين 
وضعيت بازخواني جعبه سياه هواپيماي اوكرايني اظهار 
كرد: بر اساس استانداردهاي بين المللي ضميمه شماره 
1۳ پيمان شيكاگو، همه كشورها مي توانند براي بررسي 
سانحه - سقوط هواپيماي اوكرايني - به ايران بيايند. او 
ادامه داد: اين حضور در دو سطح مي تواند باشد؛ يكي به 
عنوان ش��اهد و ديگري مي توانند در بررسي مشاركت 
كنند. رضايي فر بيان كرد: تيم كارشناسي برخي كشورها 
مانند اوكراين براي مش��اركت به اي��ران آمدند. اين تيم 
قوي هم بود. كش��وري هم مانند كانادا به عنوان ش��اهد 
آنها را دعوت كرده بوديم ب��ه ايران آمدند و رضايت خود 
 را نس��بت به رويه هاي اس��تاندارد ايران اع��الم كردند.

مديركل دفتر بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشوري 
گفت: تيم فرانس��وي هم در اوكراين به ما ملحق ش��د. 
جلسات خوبي در اين رابطه برگزار شد فقط به ما فرصت 
بدهي��د تا نتايج را اعالم كني��م. در حال حاضر هيچ تيم 

خارجي در ايران نيست.
 رضايي فر در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه تجهيزات 
مورد نياز براي بررسي و بازخواني جعبه سياه را از چه كشور 
تأمين خواهيد كرد، اف��زود: براي خريد تجهيزات اقدام 
كرده ايم، اولويت وزير راه و شهرسازي اين است كه بررسي 
و بازخواني جعبه سياه در كشور انجام شود. در اين رابطه 
دو بار درخواست داده ايم و منتظر پاسخ كشورها هستيم. 
او اظهار كرد: از كشور كانادا، فرانسه و امريكا درخواست 
خريد تجهيزات را داشته ايم. برخي از اين كشورها اعالم 
كرده اند كه در حال بررس��ي اين درخواس��ت هستيم و 
برخي هم اعالم كرده اند كه امكان انتقال اين تجهيزات 

به ايران وجود ندارد.

شهردار تهران:  افزايش عوارض شهري در حد معقول است
پيروز حناچي شهردار تهران در حاشيه مراسم افتتاح 
پروژه استاد معين در جمع خبرنگاران گفت: پروژه استاد 
معين در سال 92 كليد خورد. متاسفانه مشكالتي به 
وجود آمد و در هر صورت اتفاقي كه افتاده باعث ش��د 
تا پروژه طوالني ش��ود و تا س��ال 9۸ حدود 2۰ درصد 
پيشرفت داشت اما باقي اين پيشرفت امروز محقق شده 
اس��ت.امروز به هر تقدير اين افتتاح انجام شد اما فعال 
شمال به جنوب آن افتتاح شده است البته تمهيداتي 

براي افتتاح مسير دوم هم در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، حناچي درباره چرايي عدم بهره برداري 
از هر دو مس��ير گفت: در ش��مال اس��تاد معين هنوز 
تمهيدات الزم انديشيده نشده است و اگر امروز دو طرفه 
اين مسير را باز كنيم مشكالتي در باال دست آن ايجاد 
خواهد ش��د. به لحاظ فني امروز هيچ مشكلي براي دو 
طرفه كردن نداريم اما بايد برخي تمهيدات براي انجام 
آن انديشيده شود تا بار ترافيكي بيشتري به اين منطقه 
تحميل نشود. او با اشاره به يكي از دستاوردهاي اجراي 
اين پروژه گفت: مردم  حين تردد شاهد اجراي اين پروژه 
بودند و با يك كار پيچيده فني اين پروژه اجرا شد در حالي 
كه يك روز هم مسير آزادي بسته نشد. او در پاسخ به اين 
سوال كه شما امروز از دو طبقه كردن صدر گاليه كرديد و 
آن را غير ضرور خوانيد چرا گفت: اگر روي تعريف پروژه ها 
بررسي دقيق صورت گيرد مطمئن باشيد شايد برخي از 

پروژه ها را انجام نمي داديم يا پروژه هاي كم هزينه تري 
به شهر تحميل مي ش��د. او درباره دوطرفه شدن استاد 
معين گفت: اين پروژه يك بار ديگر بررسي خواهد شد 
همكارانم در حال بررس��ي هستند تا اگر امكانش باشد 
پروژه دو طرفه اجرا شود. امروز شهيد اكبري در شمال 
پروژه يك دسترس��ي محلي است كه حتما تحمل بار 
ترافيكي جنوب به شمال استاد معين را نخواهد داشت. 
او در پاسخ به سوالي درباره افزايش 25 درصدي بودجه 
سال آينده گفت: بودجه ريزي يعني فكر كردن و براي آن 
حتما فكر شده است در اين دوره از بودجه به منابع پايدار 
توجه ويژه اي شده است و اتفاقا اصال سراغ شهر فروشي 
نرفته ايم. ش��هردار در پاسخ به اينكه برخي  شهروندان 
از افزايش نجومي عوارض نگران هس��تند، گفت: حتما 
عوارض به اندازه معقولي افزايش مي يابد چون خدمات 
ارايه شده به مردم هم تفاوت پيدا كرده است. البته اين 
افزايش به اندازه اي است كه شوراي شهر تعيين مي كند 
و تالش مي شود افزايش به اندازه منطقي باشد اما چيز 
وحشتناكي حتما نخواهيم داشت و يك افزايش معمول 
خواهد بود. شهردار تهران درباره پروژه هاي محله محور 
هم گف��ت: پروژه هاي محلي با مگاپروژه ه��ا در اندازه و 
هزينه بر بودنشان متفاوت هستند. در اين پروژه ها تالش 
مي ش��ود كمكي به مردم يك محله و ارتقاي كي يفيت 

زندگي آنها شود.

   ۶۵.۲ ميليارد تومان هزينه براي زيرگذر
صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران گف��ت: پروژه اس��تاد معين با پيش��رفت 16 
درصدي از مرداد 97 آغاز شد و 65.2 ميليارد تومان 
براي شهرداري تهران هزينه داشت.پروژه استاد معين 
در سال 1۳9۳ آغاز ش��د و اركان پروژه عبارت بودند 
از: گروه شهيد رجايي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا و 
معاونت هاي مختلف شهرداري تهران.اين زيرگذر از 
آن جهت ساخته شد كه در گذشته با يك چراغ قرمز 
مردم از ش��مال به جنوب مي رفتند اما بعد از ساخت 
بي آر تي اين حركت گم شد و مردم بايد ۳.2 كيلومتر 
بيشتر مسيرشان دور مي ش��د. وي گفت: همين امر 
باعث ش��د به فكر ايجاد زيرگذر باش��يم و 6۸1 متر 
طول پروژه است و در سال 95 پروژه متوقف شد زيرا 
امكان تغيير مس��ير ترافيكي وجود نداشت. خيابان 
آزادي وقتي خط مترو از زيرش رد مي شود و ترافيك 
سنگين دارد امكان ساخت زيرگذر به روش معمول 
وجود ندارد.در سال 96 دستور تغيير طراحي پروژه 
داده مي ش��ود و در مرداد ماه مقرر شد پروژه با شكل 
جديدي ساخته شود و براي مثال قوس داخل پروژه 
تغييراتي كرد.در مرداد ماه وقتي پروژه را شروع كرديم 
كف پروژه با س��قف كاور تنها نيم متر فاصله داشت و 

باالي سرمان هم خيابان آزادي را داشتيم.

   اجراي ۱۰۹ پروژه محله محور تا پايان سال
حامد مظاهريان معاون توس��عه، برنامه ريزي و امور 
شوراهاي ش��هرداري تهران نيز از ورود هرچه بيشتر 
مديريت شهري به محالت تهران و اجراي 1۰9 پروژه 

محله محور تا پايان سال جاري خبر داد.
مظاهريان گفت: برگشت مديريت شهري به محالت از 
آن جهت اهميت دارد كه خانواده كوچك ترين سلول 
اجتماع و محله بنيادي ترين س��لول شهر محسوب 
مي ش��ود.هدف ما اين اس��ت كه صداي مردم و نياز 
آنها شنيده شده و با اجراي پروژه هاي محله محور در 
ساخت بهتر محالت اقدام كنيم تا اين سلول بنيادين 

قوي تر شود. 
او اضافه كرد: در اين مس��ير حتما عارضه هايي ايجاد 
مي ش��ود حتما نيازمند گفت و ش��نودهاي مهمي 
هس��تيم و حتما بايد ش��وراياران به كمك مديريت 
شهري بيايند.هدف غايي و نهايي اجراي اين پروژه ها 
همين است كه وقتي مديريت شهري وارد محله اي 
ش��د مردم محله از اقدامات انجام گرفته و كي يفيت 
زندگي در آن محله راضي باش��ند. محسن هاشمي 
رييس شوراي شهر تهران نيز در اين مراسم گفت: در 
گام دوم انقالب هستيم و بخشي از مردم هم اعتراض 
دارند و اعتراض شان هم ايرادي ندارد، اما شايد بشود 
مس��المت آميزتر هم اينگونه اعتراضات را بيان كرد. 

من از ورودم به ش��وراي شهر تهران، ساخت و اجراي 
اين پروژه را دنبال كردم و همان زمان هم مي گفتند 
اين پروژه ايجاد ش��ده تا برخي اهداف تجاري در اين 
منطقه ش��كل بگيرد.من دو س��ال قبل به اين پروژه 
آمدم هيچ كدام از اين عزيزان گاليه اي نداشتند حتي 
چند نفر از ش��وراياران هم آمدند دفتر ما اما آن زمان 

هم گاليه اي نكردند.
وي ادام��ه داد: هيچ وقت در اين دو س��ال نامه اي يا 
درخواس��تي به ما نرسيد و كسي هم تا به حال از من 
درخواست حضور در شوراي ش��هر را نداشته است.

هاش��مي خطاب به يكي از ش��وراياران كه اعتراض 
مي كرد و به هاشمي گاليه داشت گفت: بعيد مي دانم 
شما تا به حال به شوراي شهر آمده باشيد اگر آمده اي 

نامه اي به ما داده ايد. آيا مكتوبي نوشته ايد؟
رييس ش��وراي اسالمي ش��هر تهران گفت: اگر نامه 
نوش��ته باش��يد حتما در دبيرخانه ش��ورا هس��ت و 
مي شود با شماره نامه سراغ آن رفت. حتي االن آقاي 
حبيب زاده عضو كميسيون عمران و حمل و نقل هم 
حاضرند كه ايشان هم گفتند چيزي از جانب شما يا 
سيار شوراياران نيامده است.البته خيلي جالب است 
كه تونل براي دو الين رفت و برگش��ت ساخته شده 
است و شهرداري هم نگفته نمي گذارم دو طرفه شود 

اما شما االن گاليه هاي تان را مطرح كرديد.

جزييات جديدي از رژيم ترافيكي پايتخت در سال آينده اعالم شد

مهم ترين تغييرات طرح ترافيك ۹۹
گروه راه و شهرسازي|

يوسف حجت، سرپرس��ت معاونت حمل ونقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران جزيياتي جديد از ش��يوه اجراي طرح 
ترافيك در سال 99 را اعالم كرد. بعد از حرف و حديث هاي 
بسياري كه درباره افزايش بيش از 6۰ درصدي نرخ عوارض 
ترافيك سال 99 مطرح شد و مخالفت برخي اعضاي شوراي 
شهر با اين موضوع يوسف حجت عنوان كرد كه نرخ عوارض 
در محدوده طرح ترافي��ك 21 درصد و در محدوده طرح 
كاهش آلودگي هوا يا همان زوج و فرد س��ابق 66 درصد 
افزايش خواهد يافت. به گفت��ه او، مهم ترين تغيير طرح 

ترافيك سال آينده رزروي شدن آن است.
حجت جزييات ديگري از تغييرات طرح ترافيك سال 99 
را نيز عنوان كرد و از رف��ع برخي ايرادات پليس به اجراي 
طرح هاي ترافيكي پايتخت خبر داد. او با بيان اينكه يكي از 
ايرادات پليس عدم تعيين سقف ورود به محدوده هاي طرح 
ترافيك بود، گفت: پليس معتقد است كه عدم تعيين سقف 
ورود به محدوده طرح هاي ترافيكي در سال 9۸ موجب شده 
است كه تعداد خودروهاي ورودي به محدوده بيشتر شود.

حجت با بيان اينكه براساس مصوبات باالدست سقف 1۰۳ 
هزار خودرو ب��راي ورود به محدوده طرح ترافيك تعيين 
شده است كه براي سال آينده افراد بايد حتما روز ورود خود 
را از قبل رزرو كنند، گفت: يكي از ايرادات پليس اين است 
كه در حلقه دوم طرح، عدم تعيين سقف سبب شده است 
كه شاهد افزايش ترافيك در حلقه دوم اجراي طرح باشيم. 

بررس��ي هاي معاونت حمل و نقل نيز نشان داده است كه 
به طور متوسط حدود 4 درصد افزايش ترافيكي در حلقه دوم 
اجراي طرح داشته ايم كه بر همين اساس پليس درخواست 
داشت براي حلقه دوم نيز فارغ از 2۰روز تردد رايگان در هر 
فصل، سقف ورود در نظر بگيريم كه در حال حاضر در حال 
بحث هستيم چرا كه بايد اين موضوعات در شوراي ترافيك 
به تصويب برسد. سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران گفت: در مورد ساعت طرح ترافيك نيز 
طبق درخواستي كه پليس داشته در ساعت طرح ترافيك 
در نيمه اول سال تا ساعت 19 و در نيمه دوم سال تا ساعت 
1۸ خواهد بود چرا كه در 6 ماه اول س��ال روزها بلند است 
و مردم تا ساعت بيش��تري در سطح شهر تردد مي كنند. 
پليس نظر ديگري هم در اين زمينه داشته و اينكه ساكنان 
محدوده طرح ترافيك هر ساعتي كه خواستند بتوانند از 
محدوده خارج شوند و ما اعالم كرديم اين مساله قابل اجرا 
نيست چرا كه امكان كنترل آن وجود ندارد و مادامي كه 
نتوانيم مسير تك تك خودروها را كنترل كنيم اين موضوع 

نيز محقق نخواهد شد.

   افزايش ۲۱ درصدي نرخ طرح ترافيك 
وي در م��ورد اينكه ن��رخ عوارض طرح ترافيك در س��ال 
99 چق��در خواهد ب��ود، گفت: به احتمال زي��اد اين نرخ 
21درصد افزايش مي يابد و از 2۳ هزار تومان پايه به 2۸هزار 
تومان خواهد رس��يد و همه با اين مساله موافق هستند و 

كميسيون هاي شوراي شهر نيز نظرشان را مطرح كردند و 
رأي شان مثبت است.

سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
تصريح كرد: در س��ال جاري ت��ردد خودروها در محدوده 
كاهش طرح ترافيك بيشتر شد، به دليل اينكه نرخ عوارض 
آن 5۰ درصد كمتر از نرخ عوارض طرح حلقه اول بود. البته 
زماني كه طرح زوج و فرد اجرا مي شد مردم بايد صد درصد 
هزينه طرح ترافيك را پرداخت مي كردند.اين موضوع سبب 
شده بود كه افزايش تردد در محدوده كاهش آلودگي هوا 
بيشتر باشد و براي همين امسال عوارض آن را بيشتر در نظر 

گرفتيم و آن را به 66 درصد رسانده ايم.
حج��ت در م��ورد درخواس��ت پليس مبن��ي بر عدم 
اجراي طرح هاي ترافيكي در روز پنجشنبه گفت: اين 
درخواس��ت رد ش��د چراكه اگر طرح هاي ترافيكي به 
خصوص در رينگ دوم )زوج و فرد سابق( اجرايي نشود 
قطعا شاهد ترافيك بيشتر در روزهاي پنجشنبه خواهيم 
بود و در سال آينده مانند گذشته طرح هاي ترافيكي در 

روز پنجشنبه اجرايي مي شود.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با 
بيان اينكه با اجراي طرح ترافيكي جديد توانستيم ترافيك را 
از ساعات پيك به غير پيك سوق دهيم گفت: طرح ترافيك 
فعلي يكي از پيش��رفته ترين طرح هايي است كه در دنيا 
اجرايي شده است و به همين دليل نياز به تغيير اساسي ندارد 
بلكه تنها با انجام اصالحات كوچكي مي توانيم اين طرح را در 

شهر تهران اثرگذارتر كنيم. حجت در تشريح دستاوردهاي 
اجراي اين طرح با بيان اينكه اجراي طرح ترافيك موجب 
شده اس��ت كه ۳1 درصد از خودروهاي پايتخت در سال 
جاري براي استفاده از تخفيف معاينه فني برتر اخذ كنند، 
گفت: اين دستاورد بزرگي است كه توانستيم با اجراي طرح 
كاهش آلودگي هوا و طرح جديد ترافيكي به دست بياوريم 
چرا كه پيش از اين شهروندان ميل و رغبتي براي دريافت 
معاينه فني معمولي نداشتند اما حاال آنها را مجاب كرديم 

كه معاينه فني برتر اخذ كنند.
حجت در پاسخ به اين سوال كه سرانجام اختالف شهرداري 
تهران و پليس در مورد عدم ارايه كد تخلف به دوربين هاي 
ش��هرداري و پليس به كجا رس��يد، گفت: علي االصول 
اين مش��كل بايد حل ش��ود چرا كه اي��ن دوربين ها ابزار 
پليس هستند و پليس مي تواند با استفاده از ظرفيت اين 

 دوربين ها مديريت بهتري بر ترافيك و شهر داشته باشد. 
الزم به ذكر اس��ت روز يكش��نبه نيز اعضاي شوراي شهر 
تهران در جلسه علني ش��ورا جزييات اليحه نرخ عوارض 
محدوده ه��اي طرح ترافي��ك را تصويب كردن��د. بر اين 
اساس از سال آينده اگر شهروندي روزهاي ورود به طرح 
ترافيك را رزرو كند اما وارد نشود 2۰ درصد از اين مبلغ در 
حساب كاربري وي منظور مي شود. همچنين موسسات 
اتومبيلراني و آژانس ها اگر سه سند سفر در روز ثبت كنند 
نرخ آنها با ضريب سه دهم محاسبه مي شود.  همچنين از 
آن جا كه شهرداري بسته هاي اعتباري طرح ترافيك شش 
ماه را با ضريب ۸ دهم پيشنهاد داده بود و كميسيون حمل و 
نقل شورا نيز بسته يك ساله با ضريب 7 دهم پيشنهاد   كرده 
بود كه در نهايت هم بسته شش ماهه و هم بسته يك ساله 

اعتباري طرح ترافيك به تصويب رسيد.
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اعزام هواپيما به چين براي 
بازگرداندن دانشجويان ايراني

معاون حمل و نقل وزير راه  و  شهرس��ازي با اشاره به 
اينكه بر اساس مصوبه دولت، پروازهاي برنامه اي به 
چين تا رفع خطر و شرايط اضطرار تعليق شده است، 
گفت: ي��ك فروند هواپيماي ايراني، روز سه ش��نبه 
عازم »ووهان« مي ش��ود تا دانش��جويان ايراني را از 
اين كشور بازگرداند. به گزارش ايلنا، شهرام آدم نژاد 
با تاكيد بر تالش براي حفظ سالمت مردم به عنوان 
مهم ترين اولويت، گفت: با توجه  به اعالميه سازمان 
جهاني بهداشت و اعالم ش��رايط اضطراري و نيز با 
هماهنگي وزارتخانه هاي امور خارجه و بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي، به منظور اجرايي سازي 
مصوبه دول��ت، پروازهاي برنام��ه اي به چين تا رفع 
خطر و شرايط اضطرار، تعليق شده است. او با اشاره به 
كاهش تقاضاي گردشگران و تجار براي سفر به چين 
از زمان شيوع بيماري اعالم كرد: در روزهاي گذشته به 
شركت هواپيمايي ماهان اجازه داده شد در چند پرواز 
محدود و كنترل شده، نسبت به بازگرداندن شهروندان 
ايراني از كشور چين اقدام كند و با توجه به اينكه برخي 
اتباع چيني نيز قصد بازگشت به اين كشور را داشتند، 
در اين پروازها مسافران چيني را نيز به چين منتقل 
نمايند. آدم نژاد افزود: با توجه به اينكه تعدادي از اتباع 
و به خصوص دانشجويان ايراني در شهر قرنطينه شده 
»ووهان«، مركز شيوع اين بيماري، حضور دارند، با 
هماهنگي وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي و همراهي تيمي كامل از پزشكان، 
يك فروند هواپيماي ش��ركت ماهان روز سه شنبه 
عازم چين مي شود تا دانشجويان ايراني را به كشور 
بازگرداند. او تاكيد كرد: تمام ظرفيت هاي موجود در 
پايانه هاي هوايي، دريايي، ريلي و جاده اي را از ابتداي 
اعالم خطر ش��يوع اين بيماري در اختيار همكاران 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده ايم 
و همكاري مي كنيم تا براي تامين سالمت هم وطنان 

نهايت استفاده از اين ظرفيت ها به كار گرفته شود.

تبديل سوله هاي مديريت 
بحران به اورژانس كرونا

رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران از آمادگي 
ش��هرداري تهران براي مقابله با كروناويروس خبر 
داد و گفت: اگر وزارت بهداشت نياز داشته باشد كه 
سوله هاي مديريت بحران را براي ايجاد بيمارستان 
اورژانسي بيماران كرونا يا محل قرنطينه، در اختيار 
آنها قرار دهيم حتما اين كار انجام مي ش��ود. ناهيد 
خداكرمي در گفت وگو با ايس��نا، با اعالم آمادگي 
ش��هرداري تهران براي اطالع رس��اني از وضعيت 
كروناويروس در ش��هر تهران گفت: بروشورهايي 
توسط شهرداري تهران در مورد راه هاي پيشگيري 
از ابتال به ويروس كرونا تهيه شده است كه در سطح 
گسترده اين بروش��ورها ميان مردم توزيع خواهد 
ش��د. او با بيان اينكه محتواي علمي اين بروشورها 
توسط وزارت بهداشت تاييد شده، گفت: براساس 
قانون، مبارزه، پيشگيري و كنترل بيماري ها برعهده 
وزارت بهداشت اس��ت اما مديريت شهري با توجه 
به مس��ووليت اجتماعي و همچنين لزوم توجه به 
سالمت عمومي شهروندان، بروشورهايي در سطح 
وسيع بين مردم توزيع خواهد كرد. هرچند وزارت 
بهداشت اطالع رساني خوبي در اين زمينه داشته، 
اما از آنجايي كه ممكن اس��ت اين ويروس به ايران 
نيز وارد شود، بايد آماده باش عمومي داشته باشيم. 
رييس كميته سالمت ش��وراي شهر با بيان اينكه 
اگر وزارت بهداشت نياز داشته باشد كه سوله هاي 
مديريت بحران را براي ايجاد بيمارستان اورژانسي 
بيماران كرونا يا محل قرنطينه، در اختيار آنها قرار 
دهيم حتما اين كار انجام مي شود، افزود: البته تاكنون 
چنين درخواستي مطرح نشده، اما هر كمكي كه از 
مديريت شهري بخواهند ما آماده هستيم كه بهترين 
امكانات را در اسرع وقت در اختيار آنها قرار دهيم تا 

بدون نگراني از اين شرايط عبور كنيم.

4۰ سال است كه كسي به وقفي 
بودن كاخ مرمر نپرداخته است

عبدالرضا گلپايگاني معاون معماري و شهرس��ازي 
ش��هرداري تهران گف��ت:  اي كاش ب��ه جاي ملك 
اقدس��يه روي كاخ مرمر كه توليت آن با شهرداري 
تهران اس��ت، تمركز مي كردند. 4۰ س��ال است كه 
كسي به موضوع وقفي اين ملك نپرداخته است. به 
گزارش ايلن��ا، عبدالرضا گلپايگاني معاون معماري 
و شهرسازي ش��هرداري تهران در خصوص فروش 
»عمارت اقدسيه« اظهار كرد: اگر يك بنايي ارزش 
ميراثي و تاريخي داشته باشد، دليلي بر ممنوعيت 
خريد و فروش آن نيست. معاون شهردار در تشريح 
چرايي فروش ملك اقدسيه توسط شهرداري تهران 
گفت: اگر اين ملك كه در ش��مال ش��هر قرار دارد، 
فروخته شود و بتوانيم از منابع حاصل از آن ملكي را در 
پهنه تاريخي مركز تهران تملك كنيم يا در پروژه هايي 
كه باعث رونق بخشي به عرصه هاي تاريخي مي شود، 
سرمايه گذاري كنيم، بهتر نيست؟ معاون معماري و 
شهرسازي شهرداري تهران درباره اين تصميم شهردار 
اظهار داشت: مشكل ش��هردار اين است كه در يك 
خانه هزار متري زندگي نكرده و آپارتمان خودش را 
ترجيح داده است، آيا حتما شهردار تهران بايد در يك 
خانه هزارمتري زندگي مي كرد؟ گلپايگاني درباره 
حضور ش��هرداران مختلف در اين ملك گفت: آقاي 
احمدي نژاد و قاليباف در آن سكونت نداشتند و فقط 
آقاي الويري مدتي در آنجا حضور داشت و اينها ارزش 
تاريخي نيست. ميراث فرهنگي كميته اي دارد و اگر 
آنها بگويند، باارزش است، حرف آنها سنديت دارد.او 
درباره چرايي بسته شدن دسترسي اعضاي شوراي 
شهر به سامانه طرح تفصيلي، گفت: اين مساله را بايد 
از سازمان فاواي شهرداري پيگيري كنيد. او با انتقاد 
از جو سياسي ايجاد شده درباره ملك اقدسيه گفت: 
 اي كاش به جاي ملك اقدسيه روي كاخ مرمر هم كه 
توليت آن با شهرداري تهران است، تمركز مي كردند.
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سناريوهاي قيمتي براي بازار خودرو 
تعادل | ارغوان قاسمي مهر|

كمتر از دو ماه به پايان س�ال باقي مانده اس�ت، 
ايامي كه با توجه به نزديك ش�دن به تعطيالت 
سال نو و مطابق روال سال هاي گذشته با افزايش 
تقاضا براي خودرو هم�راه خواهد بود. بر همين 
اس�اس تغييرات بازار خودرو با ذره بين ناظران 
رصد مي شود. از يكسو، خريداران برسر دوراهي 
خريد يا انتظار ب�راي كاهش قيمت مانده اند و از 
سوي ديگر، خودروسازان مدعي دو برابر شدن 
توليد خودرو هستند، اما تغيير چندان مثبتي در 
روند عرضه خودرو به بازار مشاهده نمي شود تا 
شاهد قيمت شكني در بازار خودرو باشيم. البته 
يكي از داليلي كه براي روانه شدن كند خودروها 
به بازارها مطرح مي شود، بدهي خودروسازان به 
قطعه سازان است. اين درحالي است كه شوراي 
پول و اعتبار به تازگي تن به خواسته خودروسازان 
داد و از ابتداي ديماه سال جاري ۵ هزار ميليارد 
تومان اعتبار به دو خودروس�از اصلي هريك با 
س�هم ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تخصيص داد 
كه اين خط مالي تا پاي�ان بهمن اجرايي خواهد 
شد تا خودروس�ازان بتوانند بخش�ي از بدهي 
خود به قطعه س�ازان را تس�ويه كنند. با ترسيم 
چنين وضعيتي از بازار خودرو، پرسش�ي كه در 
اين ميان قابل طرح اس�ت اينكه سرنوشت بازار 
خودرو در ايام پاياني س�ال چگونه رقم خواهد 
خورد و كارشناسان چه پيش بيني از روند قيمتي 
خودرو در دو ماه پاياني سال دارند؟ در پاسخ به 
اين پرسش سه س�ناريوي قيمتي شامل »ادامه 
روند فعلي يعني قيمت گذاري دستوري و بدون 
تغيير قيمت، تداوم قيمت گذاري دستوري با طعم 
افزايش قيمت يا سناريوي اجراي جامع و كامل 
قيمت گذاري در حاشيه بازار « قابل تصور است. 
حال اينكه كداميك از اين سه سناريو محقق شود 
بسته به ميزان »توليد و تكميل خودروهاي مانده 
دركف كارخانه ها، روند عرضه، نحوه قيمت گذاري 

و همچنين رفع بدهي به قطعه سازان« دارد. 

آمارووعدهها
بررسي آمارهاي منتشره سامانه كدال، از توليد ۱۰۳ 
هزار و ۶۷۷ دس��تگاه خودرو از س��وي سه خودروساز 
مطرح و بزرگ كش��ور يعن��ي ايران خودرو، س��ايپا و 
پارس خ��ودرو در دي ماه امس��ال حكاي��ت مي كند. 
به طوري ك��ه دي ماه امس��ال ايران خ��ودرو ۵۱ هزار 
و ۹۲۳ دس��تگاه، س��ايپا ۳۹ هزار و ۸۶۳ دس��تگاه و 
پارس خودرو ۱۱ هزار و ۸۹۱ دس��تگاه خودرو توليد 
كردند .برپايه آمارهاي ياد شده، سه خودروساز بزرگ 
كشور از ابتداي امسال تا پايان ديماه ۷۰۶ هزار و ۸۲۳ 
دستگاه خودرو توليد كردند كه سهم ايران خودرو ۳۱۲ 
هزار و ۴۵۷ دس��تگاه، سايپا ۳۰۹ هزار و ۷۳۵ دستگاه 
وپارس خودرو ۸۴ هزار و ۶۳۱ دس��تگاه بود. در نتيجه 
آمارها مويد افزايش توليد خودرو نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته است؛ به طوري كه به گزارش وزارت صمت، 
گروه صنعتي ايران خودرو در دي ماه پارس��ال بيش از 
۲۲ هزار و ۹۱۳ دستگاه خودرو توليد كرده بود. يعني 
مي توان چنين برداشت كرد كه در مدت مشابه امسال 
توليد اين ش��ركت خودروس��ازي دوبرابر شده است. 
برهمين اساس مي توان انتظار داشت كه شاهد افزايش 
عرضه وكاهش قيمت خودرو در بازار باشيم، اما در اين 
ميان كاهش قيمت در حد يك وعده مانده است. پس 

مشكل كار از كجاست؟
 چندي پيش، رض��ا رحماني وزير صمت ضمن اينكه 
افزايش قيمت خودرو را ناشي از نوسانات بازار اعالم كرد، 
كاهش قيمت خ��ودرو را نويد داد وگفت براي افزايش 
تقاضاي خودرو در پايان سال نيز برنامه ريزي هاي الزم 
صورت گرفته است. در همين حال صنعت خودرو ضمن 
افزايش توليد، با مشكالت و تنگناهاي زيادي دست به 
گريبان اس��ت. از اين ميان مي توان به موضوع بدهي 
۲۰ هزار ميليارد توماني خودروسازان به قطعه سازان 
اش��اره كرد. با توجه به اين مش��كل و به منظور سرپا 
ماندن صنع��ت خودرو، ضرورت تزري��ق ۵ تا ۱۵هزار 

ميليارد تومان به بازار خودرو از س��وي خودروسازان و 
صاحبنظران ضروري عنوان شد. در همين حال، نهايتا 
اواخر ديماه ۹۸، شوراي پول و اعتبار با پرداخت ۵ هزار 
ميليارد تومان اعتبار به دو خودرو ساز اصلي يعني ايران 
خودرو و سايپا هريك با س��هم ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد 

تومان موافقت كرد. 
در اين ميان اما پرداخت اين اعتبار به خودروس��ازان 
با اس��تقبال و همچنين مخالفت هايي روبه رو شد. از 
يكسو، وزير صمت براين باور است كه با توجه به بدهي 
خودروسازان اصلي به قطعه سازان، تخصيص اين اعتبار 
مي تواند بدهي  هاي آنها را تا حدودي تسويه كرده و به 
افزايش توليد و عرضه خودرو به بازار كمك كند تا اين 
روند نهايتا به كاهش قيمت خودرو تا پايان سال منجر 
شود. از س��وي ديگر، تعدادي از كارشناسان معتقدند 
كمك هاي اينچنيني مسبوق به سابقه است و تجربه 
ثابت كرده كه هرگز كارايي الزم را نداشته است. در اين 
آشفته بازار غيرقابل پيش بيني، اما آيا مي توان با در نظر 
گرفتن وعده هاي كاهش قيمت و ثبات ارز وهمچنين 
تزريق اعتبار ۵ هزار ميليارد توماني ب��ه بازار خودرو، 
اميدوار بود كه تب بازار خودرو پايين بيايد؟ آيا تزريق اين 
اعتبار مي تواند تكميل خودروهاي ناقص كف كارخانه و 

كاهش قيمت را رقم بزند؟ 
با ترس��يم اين وضعيت، به طور كلي سه سناريو براي 
قيمت گذاري خودرو تا پايان س��ال قابل طرح است؛ 
براساس س��ناريوي نخس��ت؛ ادامه روند فعلي يعني 
قيمت گذاري دستوري و بدون تغيير قيمت را به دنبال 
خواهد داشت. در صورت تحقق سناريوي دوم، شاهد 
تداوم قيمت گذاري دس��توري با طعم افزايش قيمت 
خواهيم بود و همچنين سناريوي سوم، اجراي جامع و 
كامل قيمت گذاري در حاشيه بازار رقم خواهد خورد. 
در اين رابطه براي يافتن جواب س��واالت مطرح شده 
و امكان سنجي تحقق س��ناريوي موعود وزير صمت 
يعني » كاهش قيمت« به س��راغ كارشناسان صنعت 

خودرو رفتيم.

كارشناسانبرچهباورند؟
تخصيص ۵ هزار ميليارد تومان اعتبار به صنعت خودرو 

در حالي از اوايل ديماه در دستور كار شوراي پول و اعتبار 
قرار گرفت كه بدهي خودروسازان به قطعه سازان رقمي 
نزديك به ۲۰ هزار ميليارد تومان را نش��ان مي دهد. با 
وجود اينكه مبلغ تخصيص داده شده نسبت به بدهي 
خودروسازان ناچيز است، اما در همين حال تخصيص 
اعتبار ياد شده از سوي تعدادي از كارشناسان به عنوان 
مسكن خوانده شد كه به درمان قطعي كمكي نمي كند. 
امير حسن كاكايي يكي از اين كارشناسان است كه در 
همين رابطه به »تع��ادل« مي گويد: تزريق اين اعتبار 
به صنعت خودرو تنها در حد يك »مس��كن« كارايي 
دارد، چرا كه وضعيت نابس��امان بازار خودرو محصول 
قيمت گذاري غلط در ۱۰ س��ال اخير است. در نتيجه 
تزريق اين مبلغ به ب��ازار خودرو نيز نمي تواند چندان 
راه گشا باشد، بنابه اظهارات او، همچنين مقرر شده تا 
اين مبلغ، بابت بدهي خودرو سازان به جيب قطعه سازان 
سرازير شود و از سوي ديگر تاكيد كرد كه اين مبلغ يك 
اعتباراس��ت كه در آينده بايد توسط خودروسازان به 
همراه بهره به دولت بازپرداخت ش��ود. پس از آنجايي 
كه مطابق اذعان وزير صم��ت، افزايش قيمت خودرو 
متاثراز نوسانات بازار اس��ت، مي توان چنين برداشت 
كرد كه تخصيص اين اعتبار حتي در صورتيكه بتواند 
به افزايش توليد و عرضه كمك كند، اما برروي قيمت 
خودرو در بازار تاثير چندان مثبتي نخواهد داشت. چرا 
كه قيمت خودور در بازار افزايش مي يابد و آنجاست كه 
از قيمت كارخانه سبقت مي گيرد. او بر اين باور است كه 
قيمت خودرو متاثر از معيارهاي كالن اقتصادي نظير 
نرخ دالر اس��ت، در نتيجه با افزايش نرخ دالر، ش��اهد 
افزايش قيمت خودروها نيزخواهيم بود. كاكايي يك 
نقد هم به اعتبار تخصيص يافته وارد دانست و در اين 
رابطه عنوان كرد: با توجه به اختصاص اين اعتبار به دو 
خودروساز اصلي يعني »ايران خودرو« و »سايپا«، ساير 
شركت هاي خودروسازي كه در حالت نيمه تعطيل و 
در آستانه تعطيلي كامل هستند، مغفول مانده اند. او با 
توجه به وضعيت فعلي صنعت خودرو، ابراز نگراني كرد 
كه اگر روند زيان دهي بازار خودرو بر همين منوال ادامه 
يابد تا پايان سال ۹۸، بدهي خودروسازان به بيش از ۳۰ 

هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. 

از س��وي ديگر، حس��ن كريمي س��نجري نيز در نقد 
تخصيص اعتب��ار ۵ هزار ميليارد توماني ياد ش��ده به 
»تعادل« در اظهارات��ي عنوان كرد كه صنعت خودرو 
پيش از اين هم با پرداخت ه��اي دولت مورد حمايت 
واقع شده است؛ اين در حالي است كه مساعدت هاي 
اينچنيني، تنها در كوتاه مدت كارايي دارد واگرچه اين 
مبلغ به تكميل خودروهاي ناقص كف كارخانه كمك 
مي كند؛ به طوري كه در حال حاضرخودروسازان بزرگ 
حداكثر ۲۰ هزار خودرو كف كارخانه دارند، اما راه كار 
براي بهبود وضعيت فعلي بازار خودرو بايد به گونه اي 
باشد كه شركت هاي خودروساز را در تامين نقدينگي 

به استقالل برساند.
 سنجري نقش دولت در شركت هاي خودروساز را يك 
نقش دخالتي غيرموثر دانست و تاكيد كرد كه اين قبيل 
مساعدت ها متوقف شود و در عوض اصالحات ساختاري 
به ويژه در زمينه تامين مالي ش��ركت هاي خودروساز 
صورت گيرد. چرا كه اگرچه مي توان با فرض اثرگذاري 
تخصيص اين اعتبار بر روند افزايشي عرضه، شاهد سير 
نزولي قيمت خودرو بود، اما مشاهدات بازار خودرو مويد 
آن اس��ت كه درواقعيت همچنان عرضه به پاي تقاضا 
نمي رس��د. طبق گفته هاي سنجري، درحالي كه نياز 
ساالنه كشور به خودرو بين ۱ميليون و ۶۰۰ تا ۱ ميليون 
و ۷۰۰ هزار دس��تگاه اس��ت، اما با توجه به ممنوعيت 
واردات و عرضه پايين خودروسازان داخلي، بازار خودرو 
پاسخگوي نياز خريداران نيست و تنها ظرفيت پوشش 
۵۰تا ۶۰ درصد نياز داخلي را دارد كه اين خود يكي از 

مهم ترين داليل افزايش قيمت خودرو است. 
از سوي ديگر، امراهلل اميني از ديگر كارشناسان صنعت 
خودرو، در همين رابطه معتقد است كه اعتبار ۵ هزار 
ميليارد توماني تخصيص داده شده، اگرچه مي تواند به 
صورت مقطعي بهبود بخش حال صنعت بيمار خودرو 
باشد، اما در اين ميان بايد به جست وجوي راهكار اساسي 
براي پايان دادن به مشكالت صنعت خودرو پرداخت. او 
نگاه دولت به مشكالت صنعت خودرو و در ادامه راهكار 
رفع اين تنگناها را سطحي و مقطعي مي داند و مي گويد: 
در ساير كشورها، كمك به صنايعي نظير صنعت خودرو 
به نحوي است كه در راستاي خودسازي و استقالل آن 

صنعت صورت مي گيرد. يعني مي گويند: » اين كمك 
را بگير و مستقل ش��و.« در حالي كه در ايران وضعيت 

متفاوتي حاكم است. 

چراقيمتخودروكاهشنمييابد؟
حال با توجه به رصدنظرات كارشناسان خودرويي اين 
سوال مطرح مي شود كه ترمز افزايش قيمت خودرو كجا 
كشيده مي ش��ود؟ صاحبنظران بازار خودرويي بر اين 
باورند در صورتي مي توان شاهد كاهش قيمت خودرو 
بود كه مشكالت اين صنعت مرتفع شود. در همين  حال 
حسن كريمي سنجري معتقد است كه صنعت خودرو 
از يك س��و با تحريم ها و چالش هاي ناشي از آن يعني 
تنگناي نقل و انتقاالت پولي دست و پنجه نرم مي كند و 
از سوي ديگر محدوديت هاي قانوني، مالي و... راه توليد 
را س��د مي كند، همچنين مديري��ت ضعيف هزينه ها 
در اين ميان بر مش��كالت افزوده ش��ده است. از سويي 
شركت هاي خودروسازي با توجه به مشكالت نقدينگي 
وبه منظور تامين بخشي از هزينه هاي جاري خود، اقدام 
به پيش فروش محصوالتشان مي كنند و بدين ترتيب 
براي خود تعهد ايجاد مي كنند، اين در حالي اس��ت كه 
تعهدات جديد به تعهدات رفع نشده قديمي اضافه شده 
و خود بار سنگيني بر دوش خودروس��ازان مي گذارد. 
همچنين به گفته او، از طرفي در حالي كه شرايط فعلي 
با ش��رايط دوره برجام كه باعث بهبود توليد و فروش و 
درآمد شده بود، كامال متفاوت است در نتيجه مديريت 
متفاوتي را نيز مي طلبد، اما درعمل مديريت اين صنعت 
همچنان مطابق با دوره برجام است. اين قبيل مسائل 
باعث مي شود كه راه كارهايي نظير تزريق اعتبار آن هم 
به ميزان ناكافي، فاقد توانايي الزم جهت سروس��امان 
بخشيدن به بازار آشفته و سردرگم خودرو باشند و كاهش 

قيمت خودرو در گرو رفع اين چالش ها باقي بماند.
از سوي ديگر، اميرحسن كاكايي هم در زمينه چگونگي 
كاهش قيمت خودرو مي گويد: به جاي تمركز بر بازار 
و قيمت گذاري غلط، بايد بر رفع موانع توليد متمركز 
شد؛ چراكه قيمت گذاري مواد اوليه در ايران تناسبي با 
قيمت گذاري دستوري خودرو ندارد، در واقع با تغيير 
نرخ ارز قيمت مواد اوليه هم دچار نوسان مي شود و اين 
در حالي است كه به دليل بدهي هاي قبلي قطعه سازان، 
هيچ بانكي حاضر به پرداخت تسهيالت به آنان نيست 
در نتيجه ادامه توليد و عرضه را با چالش مواجه مي كند. 
او ادامه مي دهد، در همين حال مشكالت گمركي نيز 
تا حدودي كم و بيش در بازار خودرو مش��كل آفريني 
مي كند، البت��ه اميني، در ماجراي عدم كاهش قيمت 
خودرو، دست دالالن و واسطه ها را نيز دخيل مي داند و 
بر اين اساس باور دارد كه كاهش قيمت خودرو با قطع 

كردن دست دالالن ميسر خواهد شد.

چهبايدكرد؟
حال كه بازار خودرو از مسائلي چون »بدهي، مشكالت 
گمرك��ي، قيمت گذاري غل��ط، حضور واس��طه ها، 
تحريم و..« ملتهب شده؛ چاره كار چيست؟ و چگونه 
وع��ده وزير صم��ت مبني بر كاه��ش قيمت خودرو 
محقق خواهد ش��د؟ در اين باره كاكايي، آزادسازي 
قيمت ها را پيش��نهاد مي كند و مي گويد: اگرچه اين 
امر به طور موق��ت افزايش قيمت ه��ا را به بارخواهد 
آورد، ام��ا دردراز مدت به تقوي��ت بخش خصوصي و 
تعادل قيمت ها منجر خواهد شد. او براين باور است 
كه به جاي درنظر گرفتن مسائل سياسي در مواجهه 
با صنعت خ��ودرو، به مباني اقتص��اد وعلم مديريت 
رجوع كرد تا با رفع موانع توليد، زمينه را براي افزايش 
توليد فراهم كرد و ب��ا افزايش توليد و عرضه خودرو، 
سناريوي كاهش قيمت را به اجرا درآورد. در همين 
حال، س��نجري نيز اصالح قيمت گذاري و رفع موانع 
توليد را ب��راي بهبود حال و روز ب��ازار خودرو الزامي 
مي داند. حال كه همگان بر اين باور هستند با اصالح 
نحوه قيمت گ��ذاري خودرو وهمچني��ن رفع موانع 
توليد به جاي تزريق اعتبار، مي توان به كاهش قيمت 
خودرو اميدوار بود، بايد ديد كه آيا مي توان در پايان 
زمستان، شاهد بهارموعود وزير صمت در بازار خودرو 

بود يا خير. 

آغازطرحسراسريمقابلهباقاچاقپوشاك

تعيينسهسبدكاالييبرايتخصيصارزدولتي

مديركل هماهنگي امور مقابله و رصد جريان مالي س��تاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز از آغاز دومين مرحله از اجراي طرح 
جامع مقابله با قاچاق پوشاك همراه با توسعه به كيف و كفش 
در سراسر كشور خبر داد. به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، ياسر سوادكوهي از آغاز دومين مرحله از اجراي طرح 
جامع مقابله با قاچاق پوشاك همراه با توسعه به كيف وكفش 
در سراس��ر كش��ور خبر داد و گفت: بر اساس ابالغيه ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، با توجه به اتمام مهلت عرضه 
كيف، كفش و ديگر محصوالت گروه كااليي پوشاك خارجي 
فاقد شناس��ه كاال، دومين مرحله از اجراي طرح برخورد با 
قاچاق پوشاك بدون شناسه براي گروه كااليي پوشاك، كيف، 
كفش و ساير اجزاي پوشاك در قرارگاه مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز در سراسر كشور شروع مي شود. وي همچنين افزود: در 

پي اجراي مرحله اول از اجراي اين طرح با عنوان »طرح مقابله 
با برندهاي محرز پوشاك قاچاق« در استان هاي تهران، البرز، 
خراسان رضوي، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، فارس، 
اصفهان، گيالن و مازندران از سال ۱۳۹۶ تاكنون بيش از ۷۰ 
درصد از فروشگاه هاي عرضه كننده پوشاك قاچاق تغيير 
رفتار داده اند و با افزايش خطرپذيري قاچاق پوش��اك، اين 
گروه كااليي به لحاظ حجم قاچاق از رتبه اول در سال ۱۳۹۶ 
به رتبه هاي پايين تري در سال ۱۳۹۷ تنزل يافته است. در 
متن ابالغيه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز آمده است: 
»با عنايت به توفيقات طرح جامع مقابله با قاچاق پوشاك در 
استان تهران و هشت استان هدف از سال گذشته تاكنون، و 
با توجه به تكاليف قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مبني بر الزام 
اخذ و نصب شناسه كاال مطابق ماده ۳ دستورالعمل اجرايي 

ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه كاال براي گروه كااليي 
منسوجات و پوشاك تاريخ چهارم خرداد ماه ۱۳۹۶ مصوب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واردكنندگان و مستند 
به ماده ۲ دستورالعمل ماده ۷ ايين نامه اجرايي ماده ۱۳ قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز براي كاالهاي مشمول گروه كااليي 
پوشاك تاريخ دوم تير ماه سال ۹۶، مصوب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از تاريخ هاي س��ي ويك مرداد ماه ۱۳۹۷ و 
س��ي آبان ماه ۱۳۹۷ به ترتيب مهلت عرضه كفش و اجزا 
پوشاك خارجي فاقد شناسه به اتمام رسيده و از تاريخ هاي 
اخير، هرگونه عرضه كفش و اجزا پوشاك )از جمله كيف، 
كمربند و…( فاقد شناس��ه در سطح عرضه بر اساس بند 
ذ م��اده ۲ و ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، قاچاق 

محسوب مي شود.«

مديركل دفتر خدمات بازرگان��ي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه ميزان ذخاير استراتژيك شكر، در سقف 
مصوبات دولت تكميل شده است، گفت: كارگروه تخصيص 
ارز، اولويت هاي تخصيص ارز را در سه گروه يا سبد به بانك 
مركزي اعالم كرده است. به گزارش خبرگزاري مهر، محمد 
قبله گفت: تا پايان س��ال شكر مورد نياز كشور با ارز ۴۲۰۰ 
توماني تأمين ش��ده و تغيير اولويت تخصيص ارز دولتي از 
گروه يك به دو به دلي��ل وفور و تأمين نياز بازار با ارز ۴۲۰۰ 

توماني اس��ت. وي افزود: گروه بندي اشاره شده مربوط به 
مديريت تخصيص بهينه ارز براي ايجاد توازن در تأمين به 
موقع كاالهاي اساسي بوده است؛ چراكه ذخاير شكر به اندازه 
مطلوبي وجود دارد. وي تصريح كرد: كارگروه تخصيص ارز 
به همين منظور اولويت هاي تخصيص ارز را در سه گروه يا 
سبد به بانك مركزي اعالم كرده است كه در سبد اعالمي اول، 
شكر جزو كاالهاي اولويت دار براي دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني 
بوده است؛ اما بررسي ها نشان داد كه به دليل وفور واردات و 

تكميل ذخاير استراتژيك و تأمين مكفي نياز بازار، تخصيص 
ارز ساير كاالهاي اساسي در اولويت بوده، بنابراين طي آن نامه 
ساير كاالهاي اساسي به عنوان اولويت تخصيص ارز به بانك 
مركزي اعالم شد. قبله خاطرنشان كرد: بر اين اساس، در نامه 
ارسالي از س��وي وزارت صمت به بانك مركزي تاكيد شده 
كه با توجه به تأمين نياز و حجم ذخاير استراتژيك اولويت، 
تخصيص ارز به ساير كاالها منتقل شود. به گفته وي، ميزان 
ذخيره استراتژيك شكر در سقف مصوبات تكميل شده است. 
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مشكلبزرگتوسعهروابط
تجاريباسوئدچيست؟

ايلنا|به گفته رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و س��وئد شركت هاي س��وئدي عالقه بسيار زيادي 
به هم��كاري با ايران دارند و به نوعي ب��ازار ما را باور 
دارند، اما مش��كالتي كه در حوزه نقل و انتقال پولي 
وجود دارد مانع اين كار شده است. عبدالرضا رضايي 
هنجني گف��ت: پي��ش از آغ��از دور دوم تحريم ها 
بانك هاي بزرگ سوئدي مانند SE banken يكي 
از بزرگ تري��ن بانك هاي اين كش��ور، بانك نورديا 
)Nordia( كه بانك مشترك دانماركي - سوئدي 
است و Swedbank با ايران همكاري داشتند اما با 
آغاز تحريم ها ديگر فعاليت خود را متوقف كرده اند و 
هيچ تراكنش و نقل وانتقال پولي صورت نمي گيرد. 
بنابراين تجار مجبور هستند از مبادالت غيرمستقيم 

از طريق صرافي يا مبادله تهاتري استفاده كنند.
رضايي هنجني در مورد روابط تجاري ايران و سوئد 
اظهار كرد: در س��ال ۲۰۱۷ مجموع تجارت ايران و 
س��وئد ۳۰۷ ميليون دالر بود كه ۱۵۴ ميليارد دالر 
آن واردات و ۱۵۳ ميلي��ارد دالر آن ص��ادرات ما به 
اين كشور بود. بيش��تر كاالهاي صادراتي ما شامل 
خرما، انجير، فرش، ادويه جات، پوش��اك و... است 
در حالي كه بيش��تر واردات ما شامل ماشين آالت و 
دانش تكنولوژي در حوزه هايي مانند »ماشين آالت، 
خودروهاي سنگين، صنعت بسته بندي، مخابرات 
و ب��رق« اس��ت. او ادامه داد: در س��ال ۲۰۱۸ حجم 
تجارت م��ا به جاي كاهش، با افزاي��ش رو به رو بود 
و ب��ه ۳۳۶ ميليون دالر رس��يد؛ البته يكي از داليل 
آن پرداخت هاي قبل از بحث تحريم اس��ت. اما در 
سال ۲۰۱۹ حجم تجارت ما به دليل تاثير تحريم ها 
با افت چش��مگيري روبرو ش��ده است چون بيشتر 
شركت هايي كه با ايران كار مي كنند مبادالت خود با 
ايران را به جهت توقف همكاري هاي بين بانكي، اگر 
نگوييم صفر به حداقل ممكن كاهش داده اند. رييس 
اتاق مشترك ايران وسوئد تصريح كرد: پيش از آغاز 
دور دوم تحريم ها بانك هاي بزرگ س��وئدي مانند 
SE banken يك��ي از بزرگ ترين بانك هاي اين 
كشور، بانك نورديا )Nordia( كه بانك مشترك 
دانماركي – سوئدي است و Swedbank با ايران 
همكاري داشتند. اما با آغاز تحريم ها ديگر فعاليت 
خود را متوقف كرده اند و هيچ تراكنش و نقل و انتقال 
پولي صورت نمي گيرد. بنابراين تجار مجبور هستند 
از مبادالت غيرمس��تقيم از طريق صرافي يا مبادله 
تهاتري اس��تفاده كنند. اين فعال اقتصادي با بيان 
اينكه مشكالت ايران با سوئد در حوزه تجارت به جهت 
تحريم هاي شديد امريكا است و طرفين مشكل دو 
جانبه اقتصادي يا سياسي ندارند، گفت: شركت هاي 
سوئدي عالقه بسيار زيادي به همكاري با ايران دارند 
و به نوعي بازار ما را باور دارند اما مشكالتي كه در حوزه 
نقل و انتقال پولي وجود دارد مانع اين كار شده است. 
از سويي حجم تجارت ايران و سوئد در مقابل حجم 

تجارت اين كشور با امريكا بسيار ناچيز است.
وي ادامه داد: با اين وجود اين كشور سختگيري هاي 
زيادي ب��راي ما اعمال نكرده و در س��وئد مش��كل 
دارايي هاي بلوكه  شده نداريم. همچنين در اين كشور 
حساب بانكي كساني كه مقيم اين كشور هستند يا 
ايرانياني كه قبال حس��اب باز كرده بودند بدون هيچ 
مشكلي فعال است، اما حساب جديدي براي ايرانيان 
باز نمي شود و اين براي دانشجويان مشكل آفرين شده 
است. هنجني در مورد پيوستن سوئد به اينستكس 
گفت: سوئد يكي از شش كشوري است كه اخيرا به اين 
ساز و كار مالي پيوسته است البته نبايد فراموش كرد 
كه اين مكانيزم بيشتر جنبه نمايشي دارد تا اجرايي؛ 
چون از همان ابتدا نيز تعريف واضحي نداشت و حاال 
كه نفت ما از مبادالت طرفين حذف شده، صادرات ما 
به اتحاديه اروپا نمي تواند واردات ما را پوشش بدهد. 
رييس اتاق مشترك ايران و سوئد همچنين با بيان 
اينكه بيش��تر كاالهاي وارداتي از سوئد جنبه مولد 
دارند، گفت: يكي از ويژگي هاي تجارت ما با سوئد اين 
است كه بيشتر كاالهاي سرمايه اي و تكنولوژي وارد 
مي كنيم و بخش اعظم آنها مولد و در خدمت بازار كار 
هستند. براي نمونه كاميون هاي ولوو كه از اين كشور 
وارد مي كرديم براي س��ال ها بدون هيچ مش��كلي 
فعاليت مي كردند كه البته در حال حاضر واردات آن 
متوقف شده است. همچنين با وجود آنكه قطعات اين 
خودروي سنگين شامل تحريم نيست، بازهم به دليل 

مشكالت حمل و نقل پول دچار چالش شده است. 

 ش�ركت مديري�ت توليد ب�رق ن�كا در نظر دارد نس�بت ب�ه تصفيه ش�يميايی روغن 
ترانسفورماتورهای اصلی واحدهای بخار نيروگاه شهيد سليمی نکا طبق شرايط ذيل و 
همچنين شرايط خصوصی و عمومی کار پيوست اسناد مناقصه اقدام نمايد. عالقمندان 
جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ 3۰۰/۰۰۰ ريال 
به حساب سيبا شماره ۰1۰۵69۲716۰۰8 بنام شركت مديريت توليد برق نكا نزد بانک ملی 

ايران شعبه نيروگاه به اداره تدارکات اين شرکت مراجعه نمايند.
1- مدت زمان انجام کار: برای هر يک از ترانسفورماتورها بمدت 6۰ روز )مطابق ماده 3 قرارداد(

۲- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری.
3- پيشنهاددهندگان بايستی پيشنهاد خود را بر اساس شرايط مناقصه تنظيم و حداکثر 
تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 98/1۲/6  به اداره تدارکات شركت مديريت توليد برق نكا 
واقع در نکا- کيلومتر ۲۵ جاده زاغمرز- نيروگاه شهيد سليمی نکا تسليم و رسيد دريافت 
دارند. پيشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 98/1۲/7 با توجه 
به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در 

جلسه گشايش پيشنهادهای مالی کميسيون مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 47۰/36۰/۰۰۰ ريال 
است که بايستی به يکی از صورت های مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف 

به دستگاه مناقصه گذار تسليم گردد:
1-4- رسيد بانکی وجه مزبور به حساب سيبا ۰1۰۵69۲716۰۰8 اين شرکت نزد بانک ملی 

ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمی نکا
۲-4- چک تضمين شده بانکی به نفع کارفرما

3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پيوست که می بايست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
۵- به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- توانايی ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به ميزان 1۰% مبلغ قرارداد پس 

از عقد قرارداد. 
7- ساير اطالعات و جزييات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

، www.tender.tpph.ir جهت مش�اهده آگه�ی و خالصه اس�ناد ب�ه س�ايت ه�ای 
 www.npgm.ir  و پايگاه ملی مناقصات کش�ور مراجعه و براي کسب موارد بازرگاني با 
شماره تلفن 346۲۲46۵-۰11 خانم حيدری و کسب اطالعات فنی بيشتر با شماره تلفن 

۰9113۵۲۰466 آقای مهندس نظام زاده تماس حاصل فرماييد .

نوبت دوم

اداره روابط عمومی

شركت مديريت توليد برق نكا 
)نيروگاه شهيد سليمي(

آگهيمناقصهعمومي
شماره98/24

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند
 نظرها، انتقادات و 

پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات
به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320  در دسترس شماست 

    به جاي تمركز بر بازار و قيمت گذاري غلط، بايد بر رفع موانع توليد متمركز ش�د؛ چراكه قيمت گذاري مواد اوليه در ايران تناسبي با قيمت گذاري 
دستوري خودرو ندارد، در واقع با تغيير نرخ ارز قيمت مواد اوليه هم دچار نوسان مي شود و اين در حالي است كه به دليل بدهي هاي قبلي قطعه سازان، 
هيچ بانكي حاضر به پرداخت تسهيالت به آنان نيست در نتيجه ادامه توليد و عرضه را با چالش مواجه مي كند. او ادامه مي دهد، در همين حال مشكالت 
گمركي نيز تا حدودي كم و بيش در بازار خودرو مشكل آفريني مي كند، البته اميني، در ماجراي عدم كاهش قيمت خودرو، دست دالالن و واسطه ها 

را نيز دخيل مي داند و بر اين اساس باور دارد كه كاهش قيمت خودرو با قطع كردن دست دالالن ميسر خواهد شد.

برش
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هزينه 393 ميليارد دالري ويروس مرگبار براي چين 

آغاز رقابت دموكرات ها براي تعيين گزينه نهايي

چين امريكا را  به اشاعه »كرونا  هراسي« متهم كرد

چه كسي رقيب ترامپ خواهد شد

گروه جهان|
 در حال��ي كه تنها دو هفته از امضاي رس��مي مرحله 
نخس��ت توافقنامه اقتصادي-تج��اري چين و اياالت 
متحده امريكا براي حل و فصل اختالفات خود مي گذرد، 
شيوع ويروس كشنده كرونا در سطح جهان بار ديگر بر 

روابط دو كشور سايه انداخته است. 
به گزارش يورونيوز، پكن دوش��نبه واشنگتن را متهم 
كرده كه به جاي كمكي چشمگير براي مقابله با شيوع 
ويروس كرونا، با ايجاد جوي از ترس و وحش��ت درباره 
اين ويروس همچنين وضع محدوديت هاي مسافرتي 
و تخليه اجباري اتباع اين كش��ور، باعث سقوط سهام 

چيني در بازارهاي مالي بين المللي شده است. 
اين اتهام پس از آن مطرح شد كه در پي نگراني شديد 
سرمايه گذاران از وضعيت گس��ترش كرونا، بازارهاي 
سهام چين در روز دوشنبه يعني در اولين روز معامالت 
پس از تعطيالت سال جديد چيني، با افت ۸درصدي 

ارزش سهام روبرو شد )صفحه 5 را بخوانيد( .
به گفته برخي تحليلگران، گسترش اين ويروس خطر 
انزواي بين المللي چين را افزايش داده است. گزارش ها 
حاكي از آن اس��ت كه شيوع اين ويروس تاكنون براي 
دولت چين ۳۹۳ ميليارد دالر هزينه در بر داشته است. 
گفته شده، شمار افراد مبتال به بيماري كرونا به بيش 
از ۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر رس��يده اس��ت. تاكنون تنها در 
چين ۳۶۱ نفر در اثر ابتال به بيماري تنفسي كرونا جان 
خود را از دست داده اند. در حالي كه برخي كارشناسان 
ويروس كرونا را با ويروس س��ارس مقايسه مي كنند، 
ويروس سارس ظرف ش��ش ماه باعث مرگ ۳۴۹نفر 
شده بود. اين در حالي است كه بنا بر نظر كارشناسان، 
ابتال به بيماري كرونا ظرف ۱۰ تا ۱۴ روز آينده به اوج 

خود خواهد رسيد. 
نگراني ها از تبعات اقتصادي كرونا در شرايطي تشديد 
ش��ده كه برخي از اقتصاددان هاي چيني پيش بيني 
كرده اند رشد اقتصادي اين كش��ور دو تا پنج درصد 
در پايان سه ماهه اول ۲۰۲۰ ميالدي كاهش خواهد 
يافت. سي ان ان نوش��ته: »چين ممكن است مجبور 
شود كه ماليات ها را كاهش دهد. هزينه ها را باال ببرد 

و نرخ بهره را كاهش دهد؛ تا از ويرانگري ويروس كرونا 
در يك اقتصاد شكننده جلوگيري كند.« 

هنوز ب��رآورد دقي��ق آث��ار اقتصادي اي��ن ويروس 
غيرممكن اس��ت اما يك رس��انه دولتي در چين به 
نق��ل از اقتصاددانان اعالم كرده، اين ويروس رش��د 
اقتصادي سه ماهه چين را دو درصد كاهش مي دهد. 
سي ان ان نوشته: »چين از اين ضربه رنج خواهد برد 
آهم در شرايطي كه رشد اقتصادي اين كشور در سال 
۲۰۱۹ به پايين ترين سطح سه دهه اخير رسيده بود 
كه علت آن نيز جنگ تجاري ب��ا امريكا و مخالفت با 

افزايش بدهي بود.«

  تدابير دولت چين 
بنا بر آمارهاي اعالم شده، ويروس كرونا تاكنون بيش 
از ۳5۰ نفر را كش��ته و به كسب وكارهاي چين آسيب 
جدي زده است. اما سياست گذاران چيني برنامه هايي 
را براي حمايت از كس��ب وكارهايي كه بيشتر از همه 
تحت تاثير كرونا هستند، برداشته است. دولت چين 
ب��راي جلوگي��ري از تبعات اقتصادي وي��روس كرونا 
۱5۶ ميليارد يورو به بازار تزريق كرده است. همچنين 
دولت هاي مركزي و محلي تاكنون حدود ۱۲.۶ ميليارد 
دالر براي درمان و تجهيزات پزشكي هزينه كرده اند. 
بانك هاي ب��زرگ، نرخ بهره را براي كس��ب وكارهاي 

كوچك و افرادي كه در بدترين مناطق شيوع ويروس 
كرونا هس��تند، كاهش داده اند. بانك چين نيز اعالم 
كرده كه به مردم ووهان و منطقه هوبئي اين امكان را 
مي دهد كه در صورت از دست دادن منابع درآمدشان، 
بازپرداخت وام هايشان را چند ماه عقب اندازند.  بانك 
مركزي چين اعالم كرده كه دوشنبه آينده بعد از تعطيالت 
۱۰روزه سال نو چيني، مطمئن خواهد شد كه نقدينگي 
كافي در بازارهاي مالي وجود دارد. اما اين هفته زماني كه 
بازار هنگ كنگ شروع به كار كرد، شاخص هنگ سنگ تنها 
در چند روز ۶ درصد سقوط كرد. »ژانگ مينگ« اقتصاددان 
چيني، گفته است: »به احتمال زياد دولت چين در ماه هاي 

آينده براي جلوگيري از ركود جدي، تهاجمي تر عمل كند. 
اگر شيوع اين ويروس تا پايان ماه مارس ادامه داشته باشد، 
رشد اقتصادي در سه ماهه اول س��ال ۲۰۲۰، پنج درصد 
كاهش مي ياب��د. البته اين خوش بينانه ترين س��ناريوي 
ممكن است.« خبرگزاري يونهاپ نيز به نقل از وزير دارايي 
كره جنوبي گفته شيوع ويروس كرونا به احتمال زياد باعث 
كند شدن روند رشد اقتصاد چين و در نهايت، اقتصاد جهان 
مي شود. »هونگ نام كي« دوش��نبه در نشستي با وزراي 
مرتبط با اقتصاد كره جنوبي گفته: »چين با اقتصاد ما و اقتصاد 
جهان ارتباط تنگاتنگي دارد. شيوع ويروس كرونا به احتمال 
زياد روند رشد اقتصاد چين را كند مي كند و تاثيراتي منفي 

بر اقتصاد جهان مي گذارد.« 

  بودجه ۱۰ميليون يورويي اروپا براي مهار كرونا 
در اين ميان كميسيون اروپا اعالم كرده كه ۱۰ميليون يورو 
از برنامه ن��وآوري و تحقيقات خود را براي انجام تحقيقات 
درباره بيماري ناش��ي از وي��روس كرونا اختصاص خواهد 
داد. اين بودجه از برنامه تحقيقاتي اتحاديه اروپا موس��وم 
به »افق ۲۰۲۰« تامين ش��ده است. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، كميسيون اروپا هدف از اين اقدام را انجام پروژه هاي 
تحقيقاتي براي كمك به افزايش آگاهي ها درباره شيوع اين 
بيماري واگيري، كمك به كنترل موثر آن، بهبود آمادگي 

عمومي و واكنش در مقابل آن عنوان كرده است.
ماريا گابريل كميسر امور جوانان، نوآوري، تحقيقات، فرهنگ 
و آموزش اتحاديه اروپا گفته: »تالش مي كنيم پيامدهاي 
ناشي از گسترش بيشتر احتمالي ش��يوع اين ويروس در 
اتحاديه اروپا را كاهش دهيم.«  اين ويروس كه شيوع آن 
از اواخر دسامبر سال گذشته ميالدي در چين شروع 
شد، عالوه بر ۳۰ استان و منطقه چين، به شماري ديگر 
از كش��ورها از جمله امريكا، اس��تراليا، تايلند، مالزي، 
كره جنوبي، ژاپن، كانادا، سوئد، اسپانيا، فرانسه و امارات 
متحده عربي نيز سرايت كرده است. دوره نهفتگي نسبتا 
طوالني اين بيماري تنفس��ي مرگبار از چند روز تا دو 
هفته متغير است و همين امر موجب مي شود مبتاليان 
تا پيش از بروز عاليمي چون تب و تنگي نفس به مراكز 

درماني مراجعه نكنند.

گروه جهان|
 ب��ا ش��روع رقابت ه��اي درون حزب��ي، انتخاب��ات 
رياست جمهوري امريكا به طور رسمي كليد خورد. در 
اين رقابت ه��ا نامزد هاي نهايي دو حزب اصلي امريكا، 
يعني جمهوري خواهان و دموكرات ها، مشخص خواهند 
شد. نامزد حزب جمهوري خواه، از هم اكنون مشخص 
است. جمهوري خواهان حول محور دونالد ترامپ متحد 
شده و از او حمايت مي كنند. اما دموكرات ها رقابت هاي 
سختي پيش رو دارند. حدود ۱۱كانديدا براي به دست 
آوردن نامزدي ح��زب دموكرات رقاب��ت مي كنند و 
رقابت هاي درون حزبي مش��خص خواهد كرد كه چه 
كسي در نهايت به عنوان رقيب ترامپ، نامزدي حزب 

دموكرات را به دست خواهد آورد.
به اعتقاد ناظران، اين نخس��تين آزم��ون جدي براي 
داوطلبان دموكرات اس��ت كه مي خواهند به مصاف 
ترامپ بروند آن  در شرايطي كه با وجود تمام انتقادها، 
پس از چهار سال رياست جمهوري ترامپ نرخ بيكاري 

در امريكا پايين و اقتصاد اين كشور قوي است.
اولين رقابت هاي درون حزبي دوشنبه شب از ايالت آيوا 
شروع مي شود و تا اوايل ماه ژوئن ادامه خواهد داشت. 
نامزدهاي دموكرات در تالش هستند با ارايه برنامه هاي 
خود در حوزه هايي مانند تجارت آزاد، شهريه رايگان 
براي تحصيل در كالج، افزايش اش��تغال، و پوش��ش 
همگاني بيمه درماني، بيش��ترين رأي را در آيووا از آن 

خود كنن��د. آخرين رقابت درون حزب��ي نيز در پورتو 
ريكو در ماه ژوئن برگزار خواهد ش��د. سه شنبه هفته 
آينده دومين رقابت درون حزبي در ايالت نيوهومپشاير 

برگزار خواهد شد. 
 اگر چه پيروزي نامزد هاي دمك��رات در ايالت آيوا، به 
معني تاييد نهايي آنها نيست، اما انجمن هاي انتخاباتي 
اين ايالت از اهميت نماديني برخوردار است. مردم آيوا، 
معموال در انتخاب نامزد نهايي حزب دموكرات سابقه 
قابل توجهي دارند. در بسياري از موارد، مانند انتخاب 
جيمي كارتر در س��ال ۱۹۷۶، نام��زدي كه مردم آيوا 
انتخاب مي كنند، به عنوان نامزد نهايي حزب دموكرات 
معرفي مي ش��ود. البته، اين مساله، قطعي نيست. اما 
پيروزي كارتر در انتخابات آيوا و سپس در انتخابات ملي، 
موجب شد كه انجمن هاي انتخاباتي آيوا اهميت خاصي 
پيدا كنند. نظرسنجي هاي جديد امريكايي حاكي از اين 
است كه فعال رقابت اصلي در آيوا ميان برني سندرز و 

جو بايدن است. 
در سيس��تم انتخابات��ي ايال��ت آيوا ك��ه »رايزنش« 
)Caucus( نام دارد، مردم در جلساتي حاضر مي شوند 
و پس از رايزن��ي به كانديداي م��ورد عالقه خود راي 
مي دهند. راي دادن نيز، به ش��كل انداختن برگه راي 
در صندوق نيست. بلكه مي تواند به شكل بلند كردن 
دست باشد. هر كدام از كانديداها، كه كمتر از ۱5 درصد 
آراي جلسات رايزنش به دست آورد، از رقابت ها حذف 

مي شود. اين نوع سيستم، مناسب نامزد هايي است كه 
مي توانند از طريق سخنراني هاي مهيج، شهروندان را 
به ش��ركت در انجمن هاي رايزنش ترغيب كنند؛ لذا 
نامزد هايي مانند س��ندرز كه در تهييج شهروندان از 
طريق طرح ايده هاي جنجالي مهارت دارند، از شانس 
بيش��تري براي پي��روزي در آيوا برخوردار هس��تند. 
تقريبا از س��ال ۱۹۷۶ همه نامزد ه��اي نهايي حزب 
دموكرات - به جز بيل كلينتون - معموال در انتخابات 
آيوا يا نيوهمپشاير پيروز شده اند.  نظرسنجي هاي اخير 
نشان مي دهد برني سندرز ۷۸ ساله، و جو بايدن از ساير 
نامزد ها جلو هستند و رقابت تنگاتنگي با يكديگر دارند. 
نظرس��نجي جديدي كه تركيبي از شش نظرسنجي 
اخير فراحزبي در امريكاست و در اواخر ژانويه منتشر 
ش��د، نش��ان مي دهد كه ۲۷درص��د رأي دهندگان 
دموكرات يا متماي��ل به حزب دموك��رات از بايدن و 
۲۴درصد از س��ندرز حمايت مي كنند. اليزابت وارن 
ب��ا ۱۴درصد حمايت، در رتبه س��وم قرار دارد. س��اير 
نامزد ه��اي دموكرات ني��ز درصد هايي كمت��ر از ۱۰ 

داشتند.  
برخي نظرس��نجي ها ام��ا از برتري س��ندرز بر بايدن 
حكايت دارند. مثال نظرس��نجي مشترك ان بي سي و 
وال استريت ژورنال نشان مي دهد كه محبوبيت سندرز 
ميان رأي دهن��دگان ۲۷ درصد و باي��دن ۲۶ درصد 
اس��ت. از همين رو، برخي محافل رسانه اي از احتمال 

پيروزي س��ندرز در انتخابات آيوا س��خن مي گويند. 
سي ان ان نوشته: »همه نش��انه ها از پيروزي دوشنبه 
شب سندرز حكايت دارند. اگر س��ندرز در آيوا پيروز 
شود، سخت بتوان پيش بيني كرد كه او هشت روز بعد 
در انتخابات ايالت نيوهمپشاير شكست خواهد خورد 
به ويژه كه نظرسنجي ها از پيشتازي او در نيوهمپشاير 
خبر مي دهند.« در نظرس��نجي ها همچنين اش��اره 
ش��ده كه ترامپ پايين ترين ميزان متوسط مقبوليت 
ش��غلي به عنوان رييس جمهوري را نسبت به هر يك 
از روساي جمهوري امريكا در ۷5 سال گذشته داشته 
است. اين نظرسنجي با اين حال نشان داد كه با وجود 
محاكمه استيضاح ترامپ و ادامه فقدان محبوبيت او 
نزد راي دهندگان، اطمينان به اقتصاد امريكا فرصت 
دوباره اي را براي احتمال انتخاب شدن رييس جمهوري 

امريكا فراهم كرده است. رقابت نزديك جو بايدن و برني 
سندرز در شرايطي اس��ت كه جان كري وزير خارجه 
پيشين امريكا، ضمن رد شايعه حضورش در رقابت هاي 
انتخابات��ي اعالم كرده كه از باي��دن حمايت مي كند. 
در پيام توييتري كري آمده اس��ت: »قطعا وارد رقابت 
انتخابات رياست جمهوري نخواهم شد و هر گزارشي 
در غير اين صورت كاماًل نادرست است. افتخار مي كنم 
كه با دوس��ت خوبم جو بايدن كه قصد دارد با پيروزي 
در انتخابات ترامپ را شكست دهد، همكاري كنم. من 
معتقدم بايدن رييس جمهوري اس��ت كه كشور ما در 
حال حاضر به شدت به آن احتياج دارد، زيرا من وي را 

بسيار خوب مي شناسم. “ 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا سه شنبه ۳ نوامبر 

برگزار خواهد شد.

دريچه

كوتاه از منطقه

جنگ تجاري تشكيالت 
خودگردان و اسراييل 

گروه جهان| با انتشار جزييات طرح صلح پيشنهادي 
دونالد ترامپ مشهور به معامله قرن، آتش جنگ تجاري 
ميان تشكيالت خودگردان و رژيم صهيونيستي روشن 
شده است. به گزارش ايسنا، مس��ووالن رژيم اشغالگر 
اسراييل در راستاي اجراي دستور نفتالي بنت وزير جنگ 
اين رژيم، مانع از ورود توليدات كش��اورزان فلسطيني 
به اراضي اش��غالي ش��ده اند. در پي اجراي ممنوعيت 
ورود توليدات كشاورزان فلسطيني به اراضي اشغالي، 
فلسطيني ها در حال بررسي گزينه هايي براي پاسخ به 
اين تصميم هستند كه همزمان با اجراي محدوديت هاي 
ديگري براي ورود كاالها از جمله س��يمان به غزه و نيز 
لغو مجوزهاي فعاليت هاي تجاري5۰۰ فلسطيني تا 
اطالع ثانوي در پاسخ به شليك موشك هايي به اهدافي 
در نزديكي مرزهاي اسراييل با نوار غزه در پيش گرفته 
شده اند. در همين راستا تشكيالت خودگردان فلسطين 
به هماهنگ كننده امور دولت تل آوي��و اعالم كرده، در 
پاسخ به دس��تور بنت كه از يكش��نبه وارد فاز اجرايي 
شد، تشكيالت نيز واردات تمامي كاالهاي اسراييلي به 
كرانه باختري را متوقف مي كند. طبق آمار تشكيالت 
خودگردان ساالنه كاالهايي به ارزش ده ها ميليارد ِشكل 
را از اراضي اشغالي وارد مي كرد و رژيم صهيونيستي نيز 
اساسا محصوالت كشاورزي مورد نياز خود از جمله ميوه 
و سبزيجات را از كشاورزان فلسطيني خريداري مي كرد 
كه ارزش آنها در سال به ۷۰۰ ميليون شكل )معادل ۲۰۰ 
ميليون دالر( مي رسيد. صادرات سرزمين هاي اشغالي به 
تشكيالت خودگردان ۲۰۱۹ به چهار ميليارد دالر رسيد 
و در همان س��ال حجم صادرات تشكيالت خودگردان  

نزديك به ۹۰۰ ميليون دالر بوده است. 

 داعش مسووليت حمله 
جنوب لندن را برعهده گرفت

گروه جهان| گروه تروريستي داعش مسووليت 
حمله تروريستي در جنوب لندن را برعهده گرفت. 
اين حمله سه مجروح برجا گذاشته است. به گزارش 
ايرنا، بر اس��اس اع��الم پليس لندن، ف��ردي به نام 
»سودش امان« در حالي كه جليقه انتحاري تقلبي 
بر تن داش��ته در منطقه استرتهام در جنوب لندن 
ب��ا چاقو به عابران حمله كرده و س��ه نفر را مجروح 
مي كن��د. پليس ضد تروريس��م با ش��ليك گلوله 
»امان« را از پاي در مي آورد. بر اس��اس گزارش ها، 
مهاجم در حالي مرتكب اين حمله ش��ده كه تحت 
مراقب��ت پليس بوده اس��ت. طبق اس��نادي كه از 
پرونده اتهامات مهاجم در سال ۲۰۱۸ به رسانه ها 
درز پي��دا كرده، او دس��امبر۲۰۱۸ به جرم ترويج و 
طرفداري از انديشه هاي داعش به سه سال و چهار 
ماه حبس محكوم شد اما با گذراندن نيمي از دوران 
حبس، ژانويه س��ال جاري ميالدي آزاد مي ش��ود. 
او در ژانويه ۲۰۱۸ كه نزديك به ۱۸س��ال داشته با 
انتشار يادداش��تي در فضاي مجازي اعالم مي كند 
كه از انفجار خود در راه داعش هراسي ندارد و مايل 
است روش س��اخت بمب را ياد بگيرد. اين دومين 
حمله تروريستي پس از زماني است كه دولت بريتانيا 
سطح هش��دار امنيتي را از مرحله شديد به سطح 
»قابل توجه« كاهش داد. اين سطح به اين معناست 
كه به حمله تروريستي به احتمال قوي ممكن است. 
يكشنبه عالوه بر لندن، در شهر خنت بلژيك هم زني 
با چاقو به دو نفر حمله كرده اس��ت. مجروحان اين 
حادثه به بيمارستان منتقل شده اند. پليس درباره 
تروريستي بودن اين حمله اظهارنظري نكرده است. 

رويارويي مرگبار نيروهاي 
تركيه و سوريه در »ادلب«

گروه جهان| در جريان پيش��روي نيروهاي ارتش 
س��وريه در منطقه ادلب چهار سرباز تركيه كشته و 
نه نفر ديگر مجروح ش��ده اند. تركي��ه نيز در واكنش 
به اين حمله اقدام به بمب��اران هوايي مواضع ارتش 
س��وريه كرده و از كشته شدن ۳5 سرباز سوري خبر 
داده اس��ت. به گزارش خبرگزاري آلم��ان، تنش در 
شهر ادلب و مناطق پيراموني آن رو به افزايش است. 
ارتش سوريه در همراهي با روسيه در ادلب پيشروي 
كرده اس��ت. هدف از اين عمليات نظامي، سركوب 
آخرين گروه هاي وابسته به شورشيان سوري است.  
خبرگزاري آناتولي دوشنبه به نقل از وزارت دفاع تركيه 
اعالم كرده در جريان حمالت هوايي و پرتاب خمپاره 
توسط سربازان ارتش سوريه، چهار سرباز تركيه كشته 
شده اند. افزون بر آن، گفته مي شود كه ۹ سرباز ديگر 
اين كش��ور در جريان اين حمالت مجروح شده اند. 
وضعيت جس��ماني يك از مجروحان وخيم گزارش 
ش��ده اس��ت. رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه، در واكنش به حمالت ارتش سوريه به ادلب از 
حمله هوايي به شماري از مواضع ارتش سوريه در اين 
منطقه خبر داده و آن را پاسخ محكم ارتش تركيه به 
اين حمالت اعالم كرده است. ابراهيم كالين سخنگوي 
دولت تركيه، هم حمالت هوايي ارتش اين كشور به 
مواضع ارتش سوريه را واكنشي به كشته شدن چهار 
سرباز تركيه در اثر حمالت ارتش سوريه اعالم كرده 
است. وزارت دفاع تركيه نيز اعالم كرده بود كه حضور 
و استقرار نيروهاي نظامي اين كشور در ادلب با هدف 
كاهش تن��ش و براي جلوگي��ري از درگيري در اين 

منطقه صورت گرفته است. 

فروش سالح؛ هدف سفر 
نخست وزير يونان به عربستان
گروه جهان| كرياگوس متس��وتاكيس نخست وزير 
يونان، به عربستان سعودي رفته اس��ت. ناظرين امور 
منطقه هدف عمده اين سفر را تالش براي فروش سالح 
به رياض عنوان مي كنند. به گزارش منابع خبري سعودي، 
متس��وتاكيس دوش��نبه در راس هياتي وارد فرودگاه 
بين المللي ملك خالد رياض شده و مورد استقبال امير 
اين منطقه قرار گرفته است. گرچه رسانه هاي عربستاني 
اهداف و جزييات سفر نخست وزير يونان به عربستان را 
منتشر نكرده اند اما گفته مي شود، خريد اسلحه و استقرار 
موشك هاي پاتريوت در عربستان سعودي مهم ترين 
محور مذاكرات متس��وتاكيس با مقامات عربس��تان 
سعودي خواهد بود. پيشتر روزنامه كاتيمرني يونان از 
توافق رياض و آتن براي استقرار موشك هاي امريكايي 
پاتريوت متعلق به نيروي هوايي يونان در خاك عربستان 
خبر داده و به اين نكته اش��اره كرده بود كه مذاكرات در 
خصوص جزييات فني چگونگي انتقال اين موشك ها، 
نصب و مسووليت هاي استفاده از آنها بين دو طرف ادامه 
دارد. به گفته برخي منابع، اين توافق پس از آن حاصل شد 
كه شركت نفتي آرامكو عربستان در اواخر سال گذشته 
ميالدي از سوي نيروهاي يمني مورد هدف قرار گرفت و 
اين كشور درصدد افزايش قدرت ضد هوايي خود برآمد. 
در همين حال برخي كارشناسان مي گويند كه اين توافق 
نتيجه فشار واش��نگتن بر آتن جهت حضور نظامي در 
خليج فارس است، در عين حال تاكنون يونان دو بار به در 
خواست هاي امريكا براي ارسال نيروي دريايي به منطقه 
زيرنظر فرماندهي امريكا اعالم آمادگي كرده است. پيشتر 
مساله فروش اسلحه به عربستان توسط يونان در پارلمان 

اين كشور به جدل كشيده شده بود. 

نگراني دانشمندان از روند 
شتابان تغييرات آب وهوايي

گ�روه جهان| يك گ��روه ۲۰۰ نفره از دانش��مندان 
استراليايي دوشنبه با ارسال نامه اي سرگشاده به پارلمان 
اين كش��ور از دولت اسكات موريس��ون نخست وزير، 
خواستند تا فورا تدابير الزم در بخش هاي مختلف از جمله 
صنايع براي كاهش توليد گازهاي گلخانه اي به منظور 
كاهش روند پرسرعت تغييرات آب و هوايي در اين كشور 
را به موقع اجرا گذارد. گاردين نوشته: اين دانشمندان با 
توجه به آتش سوزي هاي گسترده در ماه هاي اخير كه 
تاكنون شعله هاي آن خاموش نشده از دولت استراليا 
خواس��تند تا همچنين با فعاليت هاي مستمر داخلي 
و ديپلماتيك س��طح گازهاي گلخان��ه اي را مطابق با 
اس��تانداردهاي مورد نياز اقليم جهاني كاهش دهند تا 
اين كشور شاهد فجايع طبيعي مانند آتش سوزي هاي 
گسترده جنگلي و مرتعي نباشد.  در اين نامه كه همزمان 
با از سرگيري فعاليت پارلمان براي نمايندگان ارسال 
شده، آمده: »شواهد علمي به طور واضح به تغييرات آب 
و هوايي ناشي از مداخله گسترده انسان با افزايش خطر 
آتش سوزي هاي مكرر و ش��ديد در استراليا پيوند زده 
است.« نويس��ندگان اين نامه سرگشاده تاكيد كردند: 
»دان��ش به ما مي گويد اين رويدادها و حوادث ش��ديد 
طبيعي در آينده بدون اق��دام واقعي و هماهنگ براي 
كاهش انتشار جهاني گازهاي گلخانه اي بدتر مي شوند و 
مطالعات علمي و دانش برنياز به اقدام فوري براي كاهش 
انتشار كل گازهاي گلخانه اي و به صفر رساندن ميزان 
اين انتشار تا ۲۰5۰كامال تاكيد دارد.« با توجه به فاجعه 
آتش سوزي هاي گسترده از سپتامبر گذشته تاكنون، 
شماري از نمايندگان خواس��تار آن شدند كه دولت در 
مورد تغييرات آب و هوا اقدامات جدي تري انجام دهد. 
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شروط سختگيرانه جانسون 
براي مذاكره با بروكسل

گروه جهان| بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا، 
شروط خود را براي مذاكره با اتحاديه اروپا اعالم و تاكيد 
كرده كه حتي اگر نتواند به توافق تجاري دلخواهش 
دس��ت يابد، بريتانيا باز هم پيش��رفت خواهد كرد. 
به گزارش رويترز، بريتانيا و اتحاديه اروپا تا پايان سال 
جاري ميالدي، زماني ك��ه دوره گذار پايان مي يابد، 
فرصت دارند تا ب��ه توافقي درباره تج��ارت و روابط 
آينده شان دست يابند؛ موضوعي كه لندن و بروكسل 
هر دو تاكيد دارند كه مي خواهند آن را انجام دهند اما 
با شرايط كامال متفاوت. مذاكرات تجاري ماه مارس 
آغاز خواهد شد. جانسون كه منتقد رويكرد ترزا مي 
 نخست وزير سابق بريتانيا، در مذاكرات با اتحاديه اروپا 
پيرامون توافقي براي جدايي بريتانيا از اين بلوك است، 
در حال حاضر لحن بسيار جدي تري به كار گرفته و 
تاكيد دارد كه بريتانيا از قواني��ن و مقررات اتحاديه 
اروپا پيروي نخواهد كرد. جانسون گفته اگر اتحاديه 
اروپا نتواند توافق تجاري كه تجارت كاال بدون تعرفه 
و سهميه مشابه شروطي كه اين بلوك براي كانادا در 
نظر گرفته را تضمين كند، بريتانيا قواعد آزادانه تري 
همانند قواعدي كه استراليا دارد را دنبال خواهد كرد. 
نخست وزير بريتانيا دوشنبه گفت: »هيچ نيازي به يك 
توافق تجاري آزاد كه شامل پذيرش قوانين اتحاديه 
اروپا در زمينه هاي سياست، يارانه، حفاظت اجتماعي، 
محيط زيست و امثال آنها باشد، نيست. تنها كافي است 
كه اتحاديه اروپا قوانين بريتانيا را بپذيرد.« جانسون 
ضمن متعهد شدن به حفظ باالترين استانداردها، به 
اتحاديه اروپا توصيه كرده كه يك توافق تجاري آزاد 
مشابه توافقي كه با كانادا دارد و طبق آن اين كشور از 
قوانين اتحاديه اروپا پيروي نمي كند، پيشنهاد دهد. او 
به تجار، انديشكده ها و سفرا گفت: »ما انتخاب خود را 
كرده ايم؛ ما يك توافق تجاري آزاد مشابه توافق تجاري 
كانادا مي خواهيم. اما اگرنتوانيم به اين خواسته خود 
دست يابيم، آن وقت تجارت ما بايد بر مبناي توافق 
خروج كنوني مان با اتحاديه اروپا باشد. انتخاب آنها 
اين است كه يا با اين خواسته ما موافقت مي كنند يا نه. 
مساله اينجاست كه آيا ما با يك روابط تجاري با اتحاديه 
اروپا همانند كانادا توافق مي كنيم يا همانند روابطي 
كه استراليا با اين بلوك دارد.« در حال حاضر بخش 
اعظم توافق تجاري اتحاديه اروپا با استراليا بر مبناي 
قوانين سازمان تجارت جهاني قرار دارد اگرچه اوافقات 
ويژه اي براي يك سري كاالهاي خاص وجود دارد. با 
اين حال استراليا در روند مذاكره با اتحاديه اروپا درباره 

يك توافق تجاري قرار دارد.

گفت وگوي مركل و وليعهد 
امارات درباره ليبي

صدر اعظم آلمان با وليعهد ابوظبي درباره تحوالت 
ليبي تلفن��ي گفت وگو ك��رده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاري امارات وام، آنگال مركل با محمد بن زايد 
تلفني درباره تقويت روابط دوجانبه و راه هاي توسعه 
آن به نحوي كه در خدمت منافع مشترك دو كشور 
باشد، گفت وگو كرده است. برلين ۲۹ دي ماه ميزبان 
كنفرانسي درباره بحران ليبي بود، اين كنفرانس با 
حضور رهبران و وزراي خارجه ۱۲ كشور و روساء و 
نمايندگان پنج سازمان برگزار شد و شركت كنندگان 
در آن بر تعهد خود به عدم دخالت در درگيري هاي 

مسلحانه در ليبي تاكيد كردند.

دستور توقف اصالحات 
در وزارت خارجه افغانستان

عبداهلل عبداهلل رييس اجرايي افغانس��تان، با صدور 
فرماني توقف اجراي شتاب زده اصالحات در وزارت 
خارجه اين كش��ور را خواستار شده است. به گزارش 
بي بي سي، در فرمان عبداهلل آمده كه با توجه به مواد 
توافقنامه حكومت وحدت ملي و براي حفظ منافع 
ملي و بين المللي در اين مقطع حس��اس زماني و در 
آس��تانه اعالم نتايج انتخابات وزارت خارجه بايد از 
اين اقدامات در مركز و نمايندگي هاي سياسي اين 
وزارت جدا اجتناب كند. وزارت خارجه افغانستان ماه 
گذشته اعالم كرد بسته اصالحات در وزارت خارجه را 
با مشورت اشرف غني نهايي كرده است. بر اساس اين 
بسته، قرار است ۱۷۸ سمت در اين وزارت لغو شود. 

566 كشته طي چهار ماه 
تظاهرات عراق

كميسارياي حقوق بشر عراق اعالم كرده از ابتداي ماه 
اكتبر گذشته تعداد كشته شدگان در تظاهرات هاي 
عراق به 55۶ تن رس��يده است. به گزارش سومريه 
نيوز، كميسارياي حقوق بشر عراق اعالم كرده شمار 
كس��اني كه از ۲5 اكتبر ۲۰۱۹ در تظاهرات كشته 
شده اند، به ۳۹۹ تن مي رس��د. عراق از اوايل اكتبر 
۲۰۱۹ صحنه تظاهرات مردمي اس��ت. معترضان 
خواستار بركناري همه نخبه هاي سياسي متهم به 

فساد و هدر رفت اموال هستند.

توافق ازبكستان و امريكا
براي افزايش كمك به افغانستان

وزراي خارجه ازبكستان و امريكا دوشنبه در تاشكند 
درباره تش��ديد اقدامات مش��ترك دو كشور براي 
كمك به افغانس��تان توافق كردند. به گزارش ايرنا، 
 وزير خارجه ازبكستان پس از ديدار با مايك پمپئو 
همتاي امريكايي، گفته درباره موضوعاتي از جمله 
جلوگيري از تهديد مدرن و چالش هاي پيشبرد صلح 
در افغانستان گفت وگو كردند. اين مقام ازبك گفته: 
»ما رويكرد مشابهي در قبال امنيت منطقه اي داريم 
و تالش هاي مشترك ما شامل سازوكار ديپلماتيك 
نشست هاي گروه C5+۱ )نشست وزيران خارجه 

پنج كشور آسياي ميانه با امريكا( مي شود.« 
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عكسروز

چهرهروز

شاعر »عصر يكشنبه هاي باراني« درگذشت
تقي محمدي فكورزاده شاعر و منتقد در س��ن ۷۶ سالگي بر اثر بيماري ريوي، در بيمارستان عرفان نيايش درگذشت. از اين شاعر با بيش از 
۳دهه سابقه، ضمن نقش آفريني در محافل و انجمن هاي فرهنگي و ادبي كشور، آثار متعددي از جمله مجموعه اشعار »نكند عشق بميرد«، »عصر 
يكشنبه هاي باراني«، »عصر يكشنبه هاي بي باران« و »هم آواي من باش« به چاپ رسيده است. همچنين در زمينه هنرهاي تجسمي، هنري 
ابداعي به نام طرفه نگاري كه تلفيقي از هنرهاي تذهيب، مينياتور و خط شكسته نستعليق است، هم از فكورزاده به جا مانده است. فكورزاده طي 
چند دهه در مراكز فرهنگي و ادبي متعددي از جمله فرهنگسراي معرفت در استعداديابي و پرورش جوانان و نوجوانان در عرصه شعر و نويسندگي 
فعاليت داشت. مراسم تشييع و خاكسپاري پيكر زنده ياد تقي محمدي فكورزاده روز سه شنبه ۱۵ بهمن  از مقابل تاالر وحدت تهران برگزار مي شود.

بازارهنر

ماجراي »پسركشي« چيست؟
اولين فيلم رزروي جشنواره فجر با طوالني شدن مراحل 
فني فيلم مجيد مجيدي به جدول نمايش سينماهاي 
 جشنواره اضافه ش��د. »پسركشي« ششمين ساخته 
محمد هادي كريمي اس��ت كه در ش��هرهاي تهران، 
كاش��ان و قزوين فيلمبرداري ش��ده اس��ت. كريمي 
ساخت فيلم هايي همچون »غيرمنتظره«، »برف روي 
شيرواني«، »امشب شب مهتابه« و »كمدي انساني« 
را در كارنامه خود دارد و داس��تان »پسر كشي« هم در 
دو دهه ۴۰ و ۷۰ مي گذرد. اين فيلم داستاني  معمايي از 
پيچيدگي هاي روابط خانواده اي است كه به خاطر يك 
باور غلط، دهه ها دچار بحران هستند. در اين فيلم ژاله 
صامتي، آرمان درويش، بهاره كيان افشار، نسيم ادبي، 
فرخ نعمتي، گلوريا هاردي، صحرا اس��داللهي، زينب 

قادري و ليالاوتادي، با حضور ليال زارع با معرفي شهناز 
نصرتي و س��هيل قاصدي به ايفاي نقش پرداخته اند. 
»پسركش��ي« اولين فيلم از پنج فيلم معرفي شده در 
بخش رزرو سوداي سيمرغ جشنواره فجر امسال است كه 
با نرسيدن فيلم »خورشيد« جايگزين اثر مجيدي شد.

تاريخنگاري

بازرگان نخست وزير دولت موقت شد
پانزدهم بهمن ۱۳۵۷، ماموريت امام خميني ب��ه مهندس مهدي بازرگان براي 
تشكيل دولت موقت انقالبي به عنوان نخس��ت وزير، مهم ترين خبر روز بود. امام 
خميني، مهندس مهدي بازرگان را به عنوان نخس��ت وزير مامور تشكيل دولت 
موقت انقالب كردند. خبري كه با استقبال گسترده مردم مواجه شد و عماًل دولت 
بختيار را از مشروعيت ساقط كرد. در كنفرانس مطبوعاتي ساعت ۱۷:۱۷ اين روز 
در سالن مدرسه علوي تهران با حضور بيش از ۴۰۰ خبرنگار رسانه هاي داخلي و 
خارجي، رئوس وظايف دولت موقت اعالم شد. پايان دادن به آشفتگي هاي فعلي، 
برگزاري انتخابات مجلس موسسان براي به رفراندوم گذاشتن جمهوري اسالمي 
و برگ��زاري انتخابات مجلس كه خود دولت قانوني را انتخاب خواهد كرد از طرف 
امام خميني به عنوان برنامه هاي دولت موقت اعالم ش��د. حكم نخس��ت وزيري 
بازرگان كه با دست خط امام خميني بود از سوي حجت االسالم والمسلمين اكبر 
هاشمي رفسنجاني قرائت شد و پس از آن هاشمي يك جلد قرآن به نشانه تهنيت به 
بازرگان هديه داد كه وي بوسيد و بر ديده نهاد. متن كامل حكم نخست وزيري مهدي 
بازرگان بدين شرح است: »بسم اهلل الرحمن الرحيم. جناب آقاي مهندس مهدي 
بازرگان بنا به پيشنهاد شوراي انقالب، بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از 
آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات 
وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است و به موجب 
اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعي كه از سوابقتان در 
مبارزات اسالمي و ملي دارم، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط و حزبي بستگي 
به گروهي خاص، مامور تشكيل دولت موقت مي نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت 
و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي 
كشور به جمهوري اسالمي و تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت 
تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون 
اساسي جديد را بدهيد. مقتضي است كه اعضاي دولت موقت را هر چه زودتر با توجه 
به شرايطي كه مشخص نموده ام تعيين و معرفي نماييد. كارمندان دولت و ارتش و 

افراد ملت با دولت موقت شما همكاري كامل نموده و رعايت انضباط را براي وصول 
به اهداف مقدس انقالب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و 
دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخي از خداوند متعال مسألت مي نمايم. 
روح اهلل الموسوي الخميني.«  رهبر انقالب اسالمي در ادامه عنوان كردند: دولت 
موقت را تعيين كرديم و چون جناب آقاي مهندس بازرگان را سال هاي طوالني 
است از نزديك مي شناسم و مرديست فاضل، متدين از لحاظ ديانت و امين به ملت 
و ملي و بدون گرايش به چيزي كه خالف مقررات شرعي است من ايشان را معرفي 
مي كنم كه ايشان رييس دولت باشد و ايشان وزراي خود را تعيين مي كنند و به ما 
معرفي مي كنند. تا شوراي انقالب ما كه پيشنهادش و نظرش اين بوده كه ايشان 
رييس دولت باشند وزرايشان را بررسي مي كنند و ان شاءاهلل مسائل به طور سهل و 

به نحو خوبي انجام بگيرد.

صداي جيغ از بين جمعيت شنيده شد... 
»صداي جيغ از بين جمعيت ش��نيده ش��د، كالس 
درس به هم ريخت، در توالت مدرسه جنين پيدا شده 
ب��ود...« آخرين اجراي نمايش »متساوي الس��اقين« 
شب گذشته )يكش��نبه ١٣ بهمن ماه( به روي صحنه 
رف��ت، با آنكه نمايش با ١۵ دقيقه تاخير آغاز ش��د اما 
طنازي هاي بازيگران جوان، باورپذيري شخصيت ها، 
گره ها و معماهاي داستان، استفاده مناسب از موسيقي، 
تماشاگران را تا آخرين لحظه روي صندلي حفظ كرد 
و در پايان ه��م مورد توجه مخاطبان��ش قرار گرفت. 
»متساوي الس��اقين«، با دس��تمايه قرار دادن روايتي 
واقعي كه دهه ٨٠ در ش��هر گرگان رخ داده، معضالت 
اجتماعي را در كالس س��اده درس به نمايش كشيد. 
 راوي اين داس��تان ني��ز دختران محصل��ي بودند كه
 هر يك در قالب يك قشر و تفكر اجتماعي حاضر شدند. 
قصه در يك دبيرستان دخترانه اتفاق مي افتد. ماجرا از 
يك صحنه دزدي از دانش آموزان شروع مي شود و به 
پيدا كردن جنين در توالت مدرسه مي كشد، در ادامه 
تنش بين دانش آموزان و مديِر در آستانه بازنشستگي 
مدرسه، بر س��ر حل معماي اين دبيرستان با جابه جا 
شدن مرزهاي اخالقي، باال مي گيرد. عمادالدين رجبلو، 
نويسنده و كارگردان اين نمايش كه قبال تئاتر اجتماعي 
ديگري را در فضاي مدرس��ه به روي صحنه برده بود، 
در گفت وگو با ايس��نا از مصائ��ب اجراي نمايش هايي 

با موضوع معضالت اجتماعي، س��خن گفت و افزود: 
پرداخت��ن به موضوع��ات اجتماعي در تئات��ر هر روز 
س��خت تر و محدوديت ها هر بار بيشتر مي شود. او كه 
نسبت به تغيير قصه اش با توجه به مميزي هاي وارد شده 
گله مند بود، گفت: به نمايش متساوي الساقين كه قصه 
واقعي از جامعه را روايت مي كند، ۴٣ مورد مميزي وارد 
كردند تا اجازه اجرا در شهرستان را بگيرد. كارگردان 
»متساوي الساقين« قبال گفته بود كه اين مميزي ها 
نه تنها متن، بلكه پايان بندي و نام داستان را نيز تغيير 
داده و نمايش را كوتاه كرده اس��ت. متساوي الساقين 
كه كاري از گروهي دانشجويي است، پيش تر در شهر 
گرگان و تهران اجرا داشته و در بخش مسابقه جشنواره 
تئاتر فجر زير ذره بين داوران رفته است. اين نمايش در 
سي وسومين جشنواره تئاتر فجر چهار اجرا داشت كه 

شب گذشته آخرين آن روي صحنه رفت.

سفري از حقيقت موسيقي به حقيقت مرگ
در مراسم تشييع پيكر علي اصغر بياني از شخصيت 
او و دانش و عالقه اش به موسيقي و هنر سنتي سخن 
گفتند؛ اينكه او شاگردان زيادي تربيت كرده كه به 
روشش پايبندند و از تالش هايش براي حفظ و اشاعه 
رديف موسيقي ايراني ياد شد. مراسم تشييع پيكر 
علي اصغر بياني � نوازنده و معاون فرهنگستان هنر 
� صبح دوش��نبه )۱۴ بهمن ماه( با حضور جمعي از 
هنرمندان، ش��اگردان، خانواده و دوستدارانش در 
فرهنگستان هنر برگزار شد. در اين مراسم علي اكبر 
شكارچي، حس��ام الدين س��راج، داريوش طاليي، 
محمدعلي رجبي، حسن بلخاري، عليرضا اسماعيلي 
و ... حضور داش��تند. بياني پنجشنبه هفته گذشته 
در سن ۶۸ سالگي در س��فري كه به كوير داشت به 
دليل مسموميت درگذشت. در مراسم صبح امروز 
حسام الدين سراج، خواننده و از دوستان مرحوم بياني 
در سخناني گفت: »رفتي و رفتن تو آتش نهاد بر دل، 
از كاروان چه ماند جز آتش��ي بر منزل. با او خاطرات 
۳۰ ساله دارم. هميشه رو به حقيقت و باطن داشت. 
از خودنمايي پرهيز مي كرد، در عين اينكه بسيار در 
كارش استاد بود؛ به همين دليل به سمت حقيقت 
موسيقي روي داشت. هنرجويانش به دليل سواد و 
سلوك عرفاني او پس از مدتي به شيوه فكري او تعلق 
خاطر پيدا مي كردند.« س��راج  در ادام��ه ابياتي را از 
حافظ خواند. داريوش طاليي، موسيقيدان، نوازنده تار 
و سه تار هم با خواندن ابياتي، در ادامه گفت: كساني كه 
حتي اندكي او را مي شناختند مي دانستند كه عارف 
بود و به همه ابعاد زندگي به ديد عارفانه نگاه مي كرد. 

عالقه خاصش به هنرهاي سنتي بود؛ به همين دليل 
هميشه سعي مي كرد ابعاد مختلف هنرهاي سنتي 
را به جوانان بياموزد. عالقه اصلي او به نوازندگي بود. 
سال ها در محضر او درباره موسيقي بهره مند شديم. 
او رديف موسيقي ايراني را در دانشگاه آموزش مي داد. 
خودش را شاگرد مكتب موالنا مي دانست و مفسر آن 
بود. در جلسات فرهنگستان در محضر او يك صفا و 
صميميت به وجود مي آمد ولي جايش خالي است. او 
به معشوق پيوست ولي ما را تنها گذاشت. به خانواده 
گرامي او تسليت مي گويم. محمدعلي رجبي، رييس 
گروه  هنرهاي سنتي و عضو پيوسته فرهنگستان هنر 
اظهار كرد: چه مي ش��ود گفت در غم ياري كه بيش 
از ۵۰ س��ال با او دوست همكالس و در همه محافل 
سختي و خوشي با او همراه بوديم. در هنرستان با او 
هم كالس بودم، نقاش زبردستي بود ولي طريقت را در 
موسيقي ديد و آن را دنبال كرد. او گوشش را به نواي 
حق سپرده و از نواي انكراالصوات غربي پاك كرده بود. 
او از شهر فرار مي كرد و به دهات  مي رفت تا از اين نوع 
و روش غربي دور بماند. او در نهايت به دوست رسيد.

میراثنامه

درخواست غرامت براي مزرعه پرورش ميگو در قشم
مزرعه ميگو در ژئوپارك قشم ممكن است اين منطقه را از ثبت يونسكو خارج كند. اما 
پيگيري ها فعال باعث توقف در اجراي اين طرح شده است و  معاون فرهنگي، اجتماعي 
و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم از مراجع قانوني، خواستار صدور توقف فوري 
پروژه ساخت مزرعه پرورش ميگو در ژئوسايت نمكدان قشم و پرداخت غرامت شد. 
مرتضي شيخ زاده ضمن اعالم اعتراض معاونت گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم 
نسبت به واگذاري غيرقانوني و غيراصولي زمين هاي واقع شده در حريم ژئوسايت 
جهاني نمكدان، گفت: درخواست ما از مراجع قانوني توقف فعاليت اين پروژه در كنار 
اصالح تمام تخريب ها و پرداخت غرامت است. شيخ زاده با اشاره به موفقيت ژئوپارك 
جهاني قشم در دريافت كارت سبز از سوي سازمان جهاني يونسكو افزود: با تالش هاي 
فراوان كارشناسان ژئوپارك قشم، حدود ۴ سال است كه قشم توانسته وارد زنجيره 
ژئوپارك هاي جهاني شود. شيخ زاده حفظ و پاسداشت اين موهبت هاي الهي و انتقال 
آن به آيندگان را وظيفه همه مردم و مسووالن دانست و افزود: درست است كه در 
دهانه غار نمكدان فعاًل تخريبي صورت نگرفته اما از نظر كارشناسان زمين شناسي، 
حريم ژئوسايت گنبد نمكي، تا ش��عاع ۱۰ كيلومتري اين دهانه ادامه دارد و براي 
جلوگيري از آسيب به اين ساختار و حفظ كارت سبز ژئوپارك جهاني قشم، نبايد 
هيچ تخريبي در اين حريم اتفاق بيفتد. معاون فرهنگي، اجتماعي و گردش��گري 
س��ازمان منطقه آزاد قش��م واگذاري هاي صورت گرفته در محدوده غار نمكي را 
خالف مقررات س��ازمان جهاني يونسكو دانست و گفت: با توجه به بازبيني مجدد 
وضعيت ژئوپارك جهاني قشم براي تمديد كارت سبز در سال ۹۹ از سوي يونسكو، 
تخريب هاي صورت گرفته در برترين ژئوس��ايت منطقه اين موضوع را با مش��كل 
مواجه خواهد كرد. او تاكيد كرد: ژئوپارك جهاني قشم، تنها ژئوپارك خاورميانه و 
جنوب غربي آسياست كه از سوي سازمان جهاني يونسكو به عنوان مميزي براي 
ژئوپارك هاي آينده اين محدوده معرفي شده تا به توسعه آينده اين منطقه از دنيا 
كمك كند بنابراين نگهداري كارت سبز براي جمهوري اسالمي ايران و ادامه حضور 

در سازمان جهاني يونسكو و حفظ حق رأي ايران در جهان بسيار مهم است. معاون 
فرهنگي، اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم ضمن قدرداني از مردم و 
مسووالني كه در پيگيري حل اين مشكل تالش مي كنند، گفت: قبل از اتالف وقت 
و به منظور جلوگيري از تخريب بيشتر، الزم است دستور توقف پروژه از سوي مقام 
قضايي صادر شده و سپس نظر كارشناسي ارايه شود. شيخ زاده توقف اين پروژه را 
مسووليتي اجتماعي در قبال آيندگان دانست و افزود: بعد از توقف پروژه بايد آنچه 
از عوارض طبيعي از بين برده ش��ده و آنچه كه خاك برداري شده برگردانده شود و 
خسارت وارده محاسبه شود. او با تاكيد بر لزوم پرداخت غرامت بابت خسارات وارد 
شده گفت: خواسته ما به عنوان ژئوپارك جهاني قشم بررسي اين ميزان خسارت و 
بازگشت آن به ژئوپارك جهاني در هر قالب مسووليت اجتماعي و كمك به توسعه 
ژئوسايت هاست تا ما بتوانيم شاهد توسعه بيش از پيش اين ژئوپارك جهاني باشيم.

ايستگاه

»۱۹۱۷« برنده بزرگ
 شب بفتاي ۲۰۲۰ 

 »سكوت« لهستاني ها
در سرماي تهران

ش��ب پيش در مراس��م 
اه��داي جواي��ز بفت��ا، 
»۱۹۱۷« س��اخته س��م 
مندس با كسب ۷ جايزه، 
برنده بزرگ ش��ب شد. به 
گ��زارش ورايتي، هفتاد و 
سومين دوره جوايز ساالنه 
آكادمي هنرهاي سينمايي 

و تلويزيوني بريتانيا )بفتا( ديش��ب برندگان خود را 
شناخت. در اين مراسم »۱۹۱۷« ساخته سم مندس 
كه ۹ نامزدي به دست آورده بود، ۷ جايزه را با خود به 
خانه برد. جوايز بهترين فيلم، بهترين كارگرداني و 
بهترين فيلم بريتانيايي از مهم ترين جوايزي بود كه اين 
فيلم از آن خود كرد. از سوي ديگر »ايرلندي« مارتين 
اسكورس��يزي كه با ۱۰ نامزدي پس از »جوكر« در 
مكان دوم اميدداران جاي داشت، دست خالي مراسم 
را ترك كرد. فيلم »جوكر« ساخته تاد فيليپس كه در 
۱۱ بخش نامزد كسب جايزه شده بود در نهايت در 
سه بخش شامل بهترين بازيگر مرد براي خواكين 
فينيكس، بهترين موسيقي و بهترين انتخاب بازيگر 
جايزه ب��رد. »روزي روزگاري در هاليوود« س��اخته 
كوئنتين تارانتينو نيز كه در ۱۰ بخش نامزد دريافت 
جايزه شده بود تنها جايزه بهترين بازيگر مرد نقش 
مكمل را براي بازي برد پيت كسب كرد. مريم مهاجر 
فيلمس��از ايراني-بريتانيايي براي انيميشن كوتاه 
»بابابزرگ عاشق پيش��ه« جايزه بهترين انيميشن 
كوتاه بريتانيايي را دريافت كرد. امسال نخستين سالي 
بود كه در بخش بازيگري و كارگرداني بازيگري نامزد 
معرفي شد. سال پيش »ُرما« ساخته آلفونسو كوارون 
در ۷ رشته نامزد ش��ده بود و درنهايت در ۴ بخش از 

جمله بهترين فيلم و بهترين كارگرداني برنده شد.

نماي��ش »س��كوت« كار 
 كش��ور لهس��تان كه در 
سي و هشتمين جشنواره 
بين الملل��ي تئات��ر فجر 
حض��ور دارد، ۱۳ بهمن 
ماه اولين اج��راي خود را 
درهواي سرد تهران پشت 
سرگذاش��ت. اين نمايش 

شب گذش��ته اولين اجراي خود را در پاركينگ تاالر 
وحدت انجام داد. اين اجرا البته با حدود س��ي دقيقه 
تاخير آغاز ش��د و نادر برهاني مرند، دبير جشنواره و 
ش��هرام كرمي مدير اداره كل هنرهاي نمايشي نيز 
دقايقي از اجراي اين اثر را ديدند. تماش��اگراني كه از 
سال ها پيش پيگير آثار جشنواره تئاتر فجر بوده اند، 
گ��روه اجرايي اي��ن نمايش را كه پيش ت��ر با اجراي 
»مكبث« در همين پاركينگ تاالر وحدت در جشنواره 
حضور داشتند، به ياد مي آورند. البته اجراي نمايش 
تازه اين گ��روه به كارگرداني »پ��اول ژو كوتاك« به 
درخشش نمايش »مكبث« نبود. با اين حال و با وجود 
سرماي شديد هواي تهران، تماشاگران تا پايان اجراي 
اين نمايش كه مدت زمان آن نزديك به يك ساعت بود، 
در كنار گروه بازيگران ماندند. نمايش »سكوت« اثري 
ضد جنگ است و روايت گر مردماني است كه جنگ، 
زندگي آنان را فنا كرده و حال ناچار هستند براي ادامه 
حيات خود، كشورشان را ترك گويند و راهي سرزميني 
ديگر شوند اما از بخت بد در ميانه راه، قايق هاي آنان 
غرق مي ش��ود و گويي مرگ، تنها تقدير محتوم اين 
مردمان است. بازيگران اين نمايش همچون آثار قبلي 
اين گروه در بخش هايي از اثرشان با چوب هاي بلندي 
راه مي روند و اين كار جزو ويژگي هاي كاري اين گروه 
هنري است. در اين نمايش وضعيت كودكاني كه در 
شرايط جنگ قرار دارند و قرباني آتش افروزي بزرگترها 

مي شوند نيز بسيار مورد توجه است.

عذرخواهي وزارت ورزش از علي دايي و پورمحمدي

شوك انصراف روسيه و چين از حضور در ايران 

پ��س از اعالم حكم وزير ب��راي حضور 
علي دايي و علي اصغر پورمحمدي در 
هيات رييسه فدراسيون هاكي، دايي و 
پورمحمدي با ابراز بي اطالعي از اين موضوع، نسبت 
به اين كار واكنش تندي نشان دادند و علي دايي در 
اينستاگرامش نوشت: »من عادت كردم به بازي هاي 
زشت پشت پرده براي خراب كردنم پيش شما. يك 
سال قبل صحبت هايي با من شد كه من هرگز موافقت 
نكردم، چون هميشه در جايي وارد مي شوم كه مفيد 
باش��م، نه ورزشي مثل هاكي كه هيچ سررشته اي از 
آن ندارم. حاال دقيقا ام��روز با اهدافي خاص خبري 
بدون هماهنگي با من، بعد از يك سال منتشر و سريع 
همه جا رسانه اي مي شود. آن هم دقيقا در روزهايي 
كه همه مردم فوتبالدوست ما مي دانند چرا و به چه 
دليل و از چه سمتي اين خبر منتشر شده است.«  به 
دنبال اين اعتراضات و تذكر وزير ورزش به فدراسيون 
هاكي، مديركل دفتر امور مش��ترك فدراسيونها با 

اشاره به حاشيه هاي اعالم حكم وزير براي علي دايي 
و پورمحمدي گفت: به عنوان مديركل وزارت ورزش 

و جوانان بابت اش��تباهات فدراس��يون هاكي از اين 
بزرگواران عذر خواهي مي كنم. 

س��رمربي تيم ملي فوتس��ال بانوان ايران درباره دليل 
انصراف دو تيم چين و روسيه براي حضور در ايران اظهار 
بي اطالعي كرد. در حالي كه قرار بود تيم ملي فوتسال 
بانوان ايران اسفند و فروردين ماه دو ديدار دوستانه مقابل 
تيم هاي روسيه و چين برگزار كند اما اين دو تيم با ارسال 
نامه اي انصراف خود را از برگزاري مسابقه در ايران اعالم 
كردند. شهناز ياري درباره دليل انصراف تيم هاي روسيه 
و چين از برگزاري ديدار دوستانه با ملي پوشان فوتسال 
بانوان ايران گفت: در جريان دليل اين كار نيستم، بايد 
از فدراسيون پيگيري كرد. ما نيز شوكه شده ايم و واقعا 
نمي دانيم چه اتفاقي افتاده اس��ت. با توجه به ش��رايط 
فوتسال ما كلي زمان از دس��ت داده بوديم و با توجه به 
زمان باقي مانده براي تيم ملي برنامه ريزي كرده بوديم. 
سرمربي تيم ملي فوتس��ال بانوان ادامه داد: با توجه به 
زمان محدود بهترين برنامه ريزي را انجام داده بوديم اگر 
قرار باشد اين ديدارهاي دوستانه لغو شود كار سختي در 
پيش خواهيم داشت. بايد تيم هايي را جايگزين اين دو 
تيم كنيم و برنامه ريزي جديدي انجام دهيم. او در ادامه 

تاكيد كرد: در حال حاضر برنامه س��فر ايران به روسيه 
براي برگزاري ديدارهاي دوستانه همچنان پابرجاست 
اما نمي دانم چرا آنها از آمدن به ايران سر باز زدند. ياري 
در پاسخ به اين سوال كه آيا تيم خاصي براي جايگزين 
كردن مدنظر شماست يا خير، به مهر گفت: صددرصد 
همين طور است، چند كش��ور را مدنظر دارم كه بايد با 
فدراسيون صحبت كنم تا رايزني هاي الزم صورت گيرد 
قطعا با توجه به زمان محدود برگزاري اين ديدار تداركاتي 
قبل از س��ال جديد سخت است، ما براي بازي دوستانه 

روسيه و چين از ۵ ماه گذشته برنامه ها را مشخص كرده 
بوديم. سرمربي تيم فوتسال ملي بانوان افزود: البته اين 
را نيز بايد در نظر بگيريم كه كشورها برنامه يكساله خود 
را مي بندند و اينكه با تقاضاي م��ا براي برگزاري ديدار 
دوستانه موافقت شود يا خير خيلي سخت است و اين 
يك معضل است كه ما به دنبال راهكاري براي حل آن 
هستيم. ياري در پاسخ به اين سوال كه انتظارات از تيم 
ملي فوتسال بانوان كسب سومين قهرماني در آسياست، 
با توجه به شرايط موجود چقدر اين امر محقق خواهد 
شد، گفت: تمام تالش و هم و غم تيم ملي قهرماني در 
آسياس��ت اما زمان زيادي از دس��ت داده ايم و اگر قرار 
باشد ديدارهاي دوستانه نيز لغو شود كار ما را به مراتب 
سخت تر خواهد كرد. تيم ملي به بازي تداركاتي نياز دارد 
تا ما به نقاط قوت و ضعف ملي پوشان پي ببريم. اگر اين 
بازي هاي دوستانه نيز لغو شود ملي پوشان انگيزه شان را 
از دست مي دهند.  ياري در پايان در پاسخ به اين سوال 
كه بحث پاداش ملي پوشان چه شد، گفت: هنوز پاداشي 

دريافت نكرده اند اما من پيگير پاداش هايشان هستم.

ورزشي
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