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گروه اقتصاد كالن|گرچه گروه ويژه اقدام مالي 
روز گذش��ته اعالم كرد كه ايران را به ليست سياه 
بازگردانده است ولي اين اين نهاد اعالم كرده است 
كه كشورها براي انجام اقدامات مقابله اي مختارند 
خود تصميم بگيرند و الزم نيس��ت اقدامات خود را 
به »اف اي تي اف« گزارش دهن��د. به اين ترتيب به 
نظر مي رسد كه »اف اي تي اف« تالش دارد درها را 
به طور كامل به روي ايران نبندد. گ��روه ويژه اقدام 
مالي يا همان اف اي تي اف، روز جمع��ه ايران را در 
ليس��ت س��ياه خود قرار داد. اين گروه مدعي شده 
است كه اين اقدام به اين علت صورت گرفته است 
كه ايران نتوانس��ته خ��ود را با ضواب��ط بين المللي 
مبارزه با تأمين مالي تروريس��م هم��گام كند. در 
تير ماه س��ال 1395 ايران پس از سلسله مذاكراتي 
با گروه ويژه اقدام مالي، از ليس��ت سياه تعليق شد 
و فرص��ت گرفت تا خ��ود را با ضواي��ط بين المللي 
مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي ترورسيم همراه 
كند، ب��ا اين ح��ال در داخ��ل ايران بر س��ر برخي 
هماهنگي ه��ا و تصوي��ب برخي قواني��ن اختالف 
نظرهايي وجود داشت كه به نتيجه نرسيد. در نهايت 
نيز علي رغم تالش تيم مذاكره كننده، روز گذشته 
»اف اي ت��ي اف« اعالم ك��رد كه ايران را به ليس��ت 
سياه بازگردانده است. با اين حال، نكته اينجاست 
كه طبق آنچه »اف اي تي اف« اعالم كرده كشورها 
براي انجام اقدامات مقابله اي با اي��ران مختارند به 
صورت راسا تصميم بگيرند و نيازي به گزارش دهي 
به »اف اي تي اف« در اين زمينه نيست. اين عبارت 
اين معني را مي دهد كه درها براي مدتي كوتاه هم 
فعال به روي ايران باز گذاشته شده است. در همين 
حال بدالناصر همتي، ريي��س كل بانك مركزي در 
واكنش به اين خبر كه ديده بان كارگروه ويژه مالي 
اعالم كرد كه ايران در ليست سياه اين كارگروه قرار 
گرفته است، در صفحه خود در اينستاگرام نوشت: 
بار ديگر، دش��مني امريكا و رژيم اش��غالگر قدس 
با مردم ايران، خ��ودرا در قال��ب مخالفت باتوصيه 
كارشناس��ان مجموع��ه »اف اي ت��ي اف« در مورد 
گام هايي كه اي��ران در زمينه عمل به تعهدات خود 
در مورد مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پولشويي 
انجام داده اس��ت نش��ان داد. وي اف��زود: اين رفتار 
سياسي و غيرفني از تابستان ١٣٩٥ تا امروز ادامه 
داشته است. گاه بصورت بهانه جويي هاي غيرفني 
درجري��ان مجمع »اف اي تي اف« توس��ط نماينده 
امريكا و كشورهاي هم پيمانش و گاه نيز به صورت 
تالش براي اخ��الل در گزارش هاي كارشناس��ي. 
همتي در ادامه گفت: درحالي كه در تمام بيانيه هاي 
مجمع گروه ويژه اقدام مالي، مشخص بود كه كشور 
ما گام هاي بلندي در اين مس��ير برداش��ته است. 
مردم عزيزمان خ��وب مي دانند ك��ه در اين دوران 
سخت تحريم هاي ظالمانه وفشارحداكثري، نظام 
پولي و مالي كش��ورمان توانسته اس��ت ارتباطات 

تحريم ناپذيري با نظام پولي و مال��ي دنيا، خارج از 
چارچوب »اف اي تي اف« برقرار كند كه تا حد زيادي 
تهديدهاي ناشي ازسنگ اندازي و دشمني امريكا را 
مهار كرده است. بانك مركزي نيز، با همراهي ساير 
بخش هاي اقتصادي، مسيرخود را در جهت بر آورده 
ساختن نيازهاي تجاري كش��ور، بدون وقفه انجام 
خواهد داد. وي در پايان تصريح كرد: عملكرد بانك 
مركزي در طول يك س��ال گذش��ته اين اطمينان 
خاطر را نزد مردم عزيز ايجاد كرده است كه چنين 
وقايعي، مشكلي براي تجارت خارجي ايران و ثبات 

نرخ ارز ايجاد نخواهد كرد.

  موسوي: قرار گرفتن ايران 
در فهرست سياه FATF سياسي كاري است

سخنگوي وزارت امور خارجه قرار گرفتن جمهوري 
اسالمي را در ليست س��ياه FATF سياسي كاري 
توصيف كرد و گفت: انگ پولش��ويي و تامين مالي 
تروريس��م وصله نچس��بي به ايران اس��ت. »سيد 
عباس موس��وي« روز جمعه در واكنش به تصميم 
اخير كارگروه ويژه اقدام مالي )FATF( عليه ايران 
اظهار داش��ت: قرار گرفتن ايران در فهرست سياه 
FATF مصداق سياسي كاري است و انگ پولشويي 
و تأمين مالي تروريسم هرگز به جمهوري اسالمي 
ايران نمي چسبد. سخنگوي وزارت خارجه با بيان 
اينكه جمهوري اسالمي ايران بيش از دوسال است 
كه همه قوانين و مقرراتي كه مربوط به پولشويي و 
تأمين مالي تروريس��م، را اجرا كرده است، تصريح 
كرد: س��ازوكارهاي بين المللي مزايا و معايبي دارد 
و بردن اي��ران در فهرس��ت س��ياه FATF با وجود 
همه تالش ها و كوش��ش هايي كه در داخل كشور 
انجام دادي��م و با وجود همه قواني��ن و مقرراتي كه 
س��عي كرديم رعايت كني��م ص��ورت گرفت. وي 
تاكيد كرد: انگ پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم 
وصله نچسبي است كه قطعًا به جمهوري اسالمي 
ايران نمي چس��بد. متأس��فانه اين اتفاق نيز جزو 
سياس��ي كاري هايي اس��ت ك��ه از س��وي امريكا، 
عربستان و رژيم صهيونيس��تي در مكانيسم هاي 
بين المللي وج��ود دارد. آنان با توج��ه به نفوذ خود 
بر اين مكانيسم ها، س��عي در جهت دهي به شكل 
سياس��ي كاري دارند. موسوي خاطرنش��ان كرد: 
عربس��تان به عنوان بانك مركزي تروريسم و رژيم 
صهيونيس��تي به عنوان ي��ك دولت تروريس��ت، 
بيش��ترين حمايت ها را از گروه ها و س��ازمان هاي 
تروريستي سراسر جهان انجام مي دهند، اما ايران 
را كه بيش��ترين همكاري را در اين زمينه ها دارد و 
از شفافيت فوق العاده اي برخوردار است، به فهرست 
سياه مي برند. خبرگزاري رويترز روز جمعه گزارش 
داد، كارگروه اقدام مالي ايران را به دليل آنچه عدم 
انطباق با هنجارهاي بين المللي مقابله با تامين مالي 

تروريسم خواند به فهرست سياه بازگرداند.

در نيمه باز »اف اي تي اف« به روي ايران
منصور  بيطرف|

سردبير|
روز گذشته رس��انه ها اعالم كردند كه ايران بعد از حدود 
سه س��ال قرار گرفتن در ليست خاكستري اف اي تي اف 
به ليست سياه برگشت و در كنار كره شمالي قرار گرفت. 
بدين ترتيب ايران و كره شمالي تنها كشورهايي هستند 
كه اف اي ت��ي اف هرگونه مبادل��ه و تراكن��ش بانكي را 
با آنها ممنوع و قطع كرده اس��ت. هر چند در اين مدت 
دولتمردان كشور سعي كردند كه لوايح و بندهاي مورد 
نظ��ر اف اي ت��ي اف را از تصويب نهادها به ويژه ش��وراي 
نگهبان و مجمع تش��خيص مصلحت نظام بگذرانند اما 
اكثريت اعضا اين دو نهاد نه تنها با دولت همراهي نكردند 
بلكه مانع به وحدت رس��يدن آرا و ديدگاه ها هم شدند. 
اصلي ترين دليل آنها هم تحريم هاي بانكي اياالت متحده 
عليه ايران بود. في الواقع در م��دت تحريم، ايران به رغم 
آنكه در فهرست خاكستري اف اي تي اف قرار داشت فاقد 
هرگونه تراكنش مالي و پولي ب��ا نهادهاي بانكي و پولي 
جهان بود – انگار آنكه ايران در ليست سياه اف اي تي اف 
قرار دارد. اين بهانه اي بود در دست مخالفان پيوستن به 
اف اي تي اف و عمال ابتكار عمل را در دست گرفتند.  اما آيا 
اگر لوايح مورد بحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
به تصويب مي رس��يد و بهانه را از اف اي تي اف مي گرفت 
كه ايران را در فهرست سياه قرار ندهد،  گشايشي در امر 
تحريم رخ مي داد؟ جواب صريح و س��ريع به اين سوال 
خير اس��ت. يعني ايران تا زماني كه تحريم هاي امريكا 
بر س��ر اقتصاد ايران قرار دارد بعيد به نظ��ر مي آمد كه 
گشايشي در امور بانكي آن رخ دهد. ولي اين يك طرف 

سكه است؛ روي ديگر آن جواب ديگري دارد.
بياييم زاويه بحث را كمي بازتر كنيم. حدود 18 س��ال 
پيش س��ه جلد كت��اب از »امانوئل كاس��تلز« در ايران 
به چاپ رس��يد كه عنوان آن عصر اطالعات نام داشت. 
كتابي جام��ع و خواندني. در آن زمان ك��ه اينترنت تازه 
جاي خود را در ش��بكه هاي اطالعاتي كش��ور باز كرده 
بود و هر چند ك��ه فراگير نش��ده ب��ود و در خانوارهاي 
كمي نفوذ داش��ت اما اين كتاب مي توانس��ت دورنماي 
آينده جهاني را به خوبي به تصوير بكش��د. هر كسي كه 

اين كتاب را مي خواند به اين نتيجه مي توانس��ت برسد 
كه جهان دارد مسطح مي شود. اين همان عنوان كتابي 
بود كه چهار سال بعد »توماس فريدمن« كتاب خود را 
بر آن اساس نوشت و برنده كتاب سال فاينانشيال تايمز 
شد.. فرضيات جديد اين اس��ت كه ما در جهاني زندگي 
مي كنيم كه ديگر خودمان به تنهايي نمي توانيم تصميم 
بگيريم، نمي توانيم مانع اثرگذاري سياس��ت هاي ديگر 
كش��ورها بر خودمان شويم - كافي اس��ت در اين زمينه 
نگاهي بيندازي��م به همين ماجراي كرونا كه منش��أ آن 
چين بود و به رغم قرنطينه شدن مركز آن و نيز منع تردد 
چيني ها به ديگر كشورها حدود 31 كشور از جمله ايران 
آلوده شدند و خسارت اقتصادي آن بر اقتصاد جهان بالغ 
بر صدها ميليارد دالر برآورد ش��ده اس��ت – نمي توانيم 
حتي در تنهاي��ي خودمان فكر كني��م. همه چيز درهم 
تنيده شده است، حتي سياست. به همين خاطر است در 
دنياي مدرن   قرار گرفتن در انفعال بدترين تنبيه براي 
يك كشور است. از اين رو سياس��ت مدرن و پراتيك بر 

واقع بيني و سنجيدن شرايط كشور استوار است .
اكنون به كش��ور خودمان نگاهي بيندازيم: تحريم هاي 
يكجانبه امريكا عليه ايران باعث شده بسياري از كشورها 
برخالف ميل خ��ود به قطع مراودات اقتص��ادي با ايران 
بپردازند. آنها به دنبال شرايطي بودند و هستند كه رفتار 
عادي خود را با ايران از سر بگيرند. پيام هايي كه از سران 
ديگر كش��ورها به ايران مي رس��د و نيز پيمان هايي كه 
با اما و اگر با ايران امضا مي كنند نشانه هايي از اين رفتار 
دارد. از اين رو داشتن يك رفتار عادي و منطبق با عرف 
و هنجارهاي جهان��ي، موثرترين كاري اس��ت كه ايران 
مي تواند و مي توانس��ت بكند تا به نوعي دشمن را خلع 
سالح كند.  متاس��فانه بايد بگوييم برخي تندروي هايي 
كه در برخي از عرصه هاي اقتصادي – عرصه اي كه ايران 
مي تواند موثرترين و كاربردي ترين حرف ها را در صحنه 
جهاني بزند- از جمله همين لوايح پالرمو و س��ي اف تي، 
صورت گرفت، برخالف تصور برخي ها خودمان را خلع 
سالح كرديم نه دشمن را. يادمان باشد كه انفعال بدترين 
تنبيهي است كه مي توان اعمال كرد. عقل حكم مي كند 

از اين سياست دوري كنيم. 

در مقابل انفعال 
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

در مقابل انفعال 
روز گذش��ته رس��انه ها 
اعالم كردند ك��ه ايران 
بعد از حدود س��ه سال 
قرار گرفتن در ليس��ت 
خاكستري اف اي تي اف 
به ليست سياه برگشت 
و در كنار كره ش��مالي 
قرار گرفت. بدين ترتيب 
ايران و كره شمالي تنها كش��ورهايي هستند كه 
اف اي تي اف هرگونه مبادل��ه و تراكنش بانكي را 
با آنها ممنوع و قطع كرده اس��ت. هر چند در اين 
مدت دولتمردان كش��ور س��عي كردند كه لوايح 
و بندهاي مورد نظ��ر اف اي ت��ي اف را از تصويب 
نهادها به ويژه شوراي نگهبان و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بگذرانند ام��ا اكثريت اعضا اين دو 
نهاد نه تنها با دولت همراه��ي نكردند بلكه مانع 
به وح��دت رس��يدن آرا و ديدگاه ها هم ش��دند. 
اصلي ترين دليل آنها هم تحريم هاي بانكي اياالت 

متحده عليه ايران بود. 

منصور  بيطرف
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بانك و بيمه

 افزايش كم سابقه 
قيمت جهاني طال

روزهاي پنج ش��نبه و جمعه 2 اس��فند ماه 98 در 
بازارهاي جهاني هر اونس طال با افزايش كم سابقه 
ب��ه ن��رخ 1640 دالر معامله ش��د. در ب��ازار آزاد و 
معامالت نقدي نيز قيمت دالر به 14420 تومان 
افزايش يافت همچنين ه��ر يورو در ب��ازار آزاد به 
15600 تومان رس��يد. به گزارش »تع��ادل«، روز 
جمعه كارگروه ويژه اقدام مالي، ايران را در ليست 
سياه )FATF( قرار داد. اقدامي كه رييس كل بانك 

مركزي ايران معتقد است ...

بازار سرمايه

ترس از شيوع بيشتر ركورد قيمت 
اوراق قرضه 30 ساله را شكست

محمد امين خدابخش|
 بازاره��اي جهاني ب��ه خصوص بازارهاي س��هام 
در هفته هاي گذش��ته نوسان بس��ياري را تجربه 
كرده اند. اين نوس��ان ها در حالي اتفاق افتاده كه 
از روزهاي پاياني س��ال 2019 و تقريبا همزمان 
با ش��روع س��ال جاري ميالدي متغيرهاي موثر 
بر اين بازارها به كلي تغيير كرده اند. در حالي كه 
بيشتر ماه هاي سال گذش��ته ميالدي با هياهوي 
ناشي اخبار مربوط به جنگ تجاري ميان چين و 
امريكا گذشت، س��ال 2020 در حالي به روزهاي 
پاياني ماه فوريه نزديك مي ش��ود كه كل 51 روز 
گذشته را با نگراني هاي ناش��ي از شيوع ويروس 
»كوويد19« ك��ه عموما ب��ا نام كرون��اي جديد 
ش��ناخته مي شود، س��پري كرده اس��ت. همين 
نگراني بود كه در نخس��تين روز كاري در سال نو 
چيني 400 ميليارد از بهاي سهام مورد معامله در 

بورس هاي شانگهاي و شنزن كاست و ...
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 همين صفحه 

رنا
: اي

س
عك

گروه ويژه اقدام مالي با بازگرداندن ايران به ليست سياه، سياست تازه اي اتخاذ كرد

شور انتخابات  در سال سخت اقتصادي

درنيمه باز » اف اي تي اف« به روي ايران

اخبار

اس��تاندار تهران در مورد تخلفات انتخاباتي معتقد 
اس��ت: تخلفاتي عمدتا جزئي و مرب��وط به فضاي 
مجازي گزارش ش��ده اس��ت همچنين تخلفاتي 
قليل در ح��وزه خريد و ف��روش راي به دس��ت ما 
رسيده است. به گزارش ايسنا، انوشيروان محسني 
بندپي در حاش��يه بازديد از يكي از شعب اخذ راي 
اقليت هاي ديني )كليس��اي سركيس مقدس( در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: آن چيزي كه تا به حال 
رصد كرده ايم گوياي حضور مردم پاي صندوق هاي 
راي مثل ادوار قبل بوده است. در تهران مردم عادت 
كرده اند كه معموال بعد از ظهر به پاي صندوق هاي 
راي مي آيند. تمهي��دات الزم را براي تامين امنيت 
و سرعت بخش��يدن به روند راي گيري در شعبات 
مختلف به وسليه ابزار احراز هويت فراهم كرده ايم. 
محس��ني بندپي در پاس��خ به اين پرسش كه چه 
تخلفاتي ت��ا به حال گزارش ش��ده اس��ت؟ گفت: 
تخلفاتي عمدتا جزئي گزارش ش��ده اس��ت كه در 
دست بررسي و ارزيابي است. اين تخلفات به ستاد 
پيشگيري از وقوع جرم و قوه قضاييه ارسال شده و 
پيگيري خواهد ش��د. عمده اين تخلفات در زمينه 
فضاي مجازي است و بخش قليلي از تخلفات مربوط 
به خريد و ف��روش راي بوده اس��ت. مقدار تخلفات 
خريد و فروش به ش��دت كم بوده اس��ت. استاندار 
تهران در مورد عبور و مرور اتوبوس ها از حومه استان 
تهران به شهر تهران گفت: ما به نيروي انتظامي ابالغ 
كرده ايم و اين نيرو عبور و مرور اتوبوس ها را به دقت 
كنترل مي كند. قرار بر اين است كه از هر گونه تردد 

اتوبوسي از حوزه اي به حوزه ديگر جلوگيري شود.

استاندار تهران: تخلفات 
جزئي گزارش شده است

سخنگوي نيروي مسلح يمن اعالم كرد كه شركت 
نفتي آرامكو در ينبع عربستان و مواضع ديگري در 
اين كشور را هدف قرار داده اس��ت. به گزارش ايرنا 
به نقل از شبكه خبري المسيره، در بيانيه نيروهاي 
مسلح يمن به عربستان هشدار داده شده است كه 
در صورت ادامه تجاوز و محاصره يمن، رژيم سعودي 
بايد منتظر حمالت كوبنده و دردناك باشد. در اين 
بيانيه همچنين اعالم شده است كه نيروهاي يمني 
در اين حم��الت از 12 فروند پهپاد ن��وع صماد و دو 
فروند موشك بالدار از نوع قدس و موشك بالستيك 
دوربرد استفاده كرده است. نيروهاي مسلح يمن اين 
عمليات را موفقيت آميز خواند و اعالم كرد كه مواضع 
سعودي به دقت مورد اصابت قرار گرفت. خبرگزاري 
رسمي عربس��تان )واس( پيش��تر گزارش داده بود 
كه ارتش و كميته ه��اي مردمي يمن بامداد جمعه 
بار ديگر مواضع نظامي سعودي در شهرها را هدف 

حمالت موشكي خود قرار داد. 

ارتش يمن به شركت نفتي 
آرامكو حمله كرد

هنر

عضو هيات مديره بيمارس��تان جم ته��ران گفت: 
در حال حاضر استاد ش��جريان بي هوش بوده و به 
دس��تگاه تنفس مصنوعي متصل اس��ت. به هيچ 
عنوان دستگاه هاي تنفس��ي از وي قطع نمي شود 
و شرايط او نسبت به شب گذش��ته پايدارتر است. 
مهرداد بهلولي عصر جمعه در گفت وگو با خبرنگار 
ايرنا درب��اره آخري��ن وضعيت اس��تاد محمدرضا 
شجريان بيان كرد: استاد شجريان روز پنجشنبه با 
ديسترس شديد تنفسي و در حالت بسيار نامناسبي 
به وس��يله آمبوالنس به اورژانس بيمارس��تان جم 
منتقل شد و همان لحظه لوله تنفس��ي براي وي 
گذاشته و به  اي سي يو منتقل شد. فشارها و شرايط 
استاد شجريان بسيار نامناسب بود. پست توييتري 
همايون شجريان نيز به خاطر همين شرايط ديشب 
استاد ش��جريان بود. وي ادامه داد: نيم ساعت قبل 
نزد استاد شجريان بودم. ش��رايط ايشان از ديشب 
بهتر ش��ده، اما هنوز پايدار نيس��ت. داروهايي كه 
به وي داديم را كمتر كرديم و ش��رايط او نسبت به 
ديروز حدود 10 تا 15 درصد بهتر شده، اما شرايط 
عمومي استاد شجريان جالب نيست. بهلولي درباره 
ش��ايعه هاي مطرح ش��ده در مورد قطع دس��تگاه 
تنفسي از استاد شجريان تا فردا اظهار كرد: موضوع 
مطرح شده در زمينه قطع دستگاه هاي تنفسي به 
هيچ عنوان صحت ندارد و كذب اس��ت. ما تا لحظه 
آخر تالش مي كني��م و به هيچ عن��وان حق قطع 
دستگاه تنفس��ي را نداريم. اين شايعه به اين دليل 
ايجاد شد كه يكي از خبرنگاران با يكي از همكاران 
مصاحبه كرد و همكار ما در مقابل سوالي گفت كه 
حاضرم قلب خود را به جاي قلب اس��تاد شجريان 
بگذارم، اما دستگاه قطع نش��ود. اين موضوع به اين 
طريق مطرح و وارد شده است. در حالي كه ما حق 
قانوني و انس��اني اين كار را به هيچ عن��وان نداريم.
عضو هيات مديره بيمارستان جم تهران بيان كرد: 
احتمال ترخيص استاد ش��جريان در روزهاي آتي 

خيلي زياد نيست، اما احتمالش وجود دارد.

استاد شجريان به دستگاه 
تنفسي متصل است

جهان

بروكسل به دنبال پر كردن 
جاي خالي سهم لندن
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يك ديپلمات كره جنوبي كه مس��وول ام��ور خاورميانه 
است در راس��تاي تالش هاي كره جنوبي براي صادرات 
كاالهاي انسان دوستانه به ايران بدون نقض تحريم هاي 
واشنگتن، به امريكا س��فر كرد. به گزارش ايسنا، هونگ 
جين ووك، مديركل امور خاورميان��ه و آفريقاي وزارت 
خارجه كره جنوبي به امريكا س��فر كرده و قرار اس��ت با 
مقامات دفتر كنترل دارايي ه��اي خارجي وزارت خزانه 
داري ديدار كند. طبق گ��زارش خبرگزاري يونهاپ كره 
جنوبي، اين مقام كره اي احتماال صادرات كاالهاي انسان 

دوستان به ايران از طريق مكانيزم مشابه سويس كه يك 
شيوه پرداخت براي تس��هيل فروش غذا و دارو از سوي 
شركت هاي سويسي به ايران است، پيشنهاد خواهد كرد. 
امريكا در آوريل سال 2019 معافيت ها براي واردات نفت 
ايران براي كره جنوبي و ساير كش��ورها را تمديد نكرد. 
از آن زمان ش��ركت هاي كره اي در اس��تفاده از سيستم 
مبادالت دو جانبه كه در آن از وون اس��تفاده مي شود، با 
مشكالتي براي فروش دارو و ساير اقالم انسان دوستانه به 

ايران مواجه شدند.

مذاكرات كره جنوبي با امريكا درباره تجارت ايران

ديپلماسي

مسووالن و شخصيت ها پاي صندوق هاي راي چه گفتند؟

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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روي موج خبر

  حضور مردم در انتخابات خوب  و معنادار 
است؛ پاد|

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه مردم حرف 
خود را پاي صندوق راي مي زنند، گفت: در ساعات 
اوليه انتخابات حضور مردم خوب و معنادار است. 
اس��حاق جهانگيري در ستاد انتخابات كشور در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: خوشبختانه بر اساس 
خبرهايي كه از سراسر كشور داريم حضور مردم 
در انتخابات در س��اعات اوليه راي گيري مشابه 
انتخابات گذشته خوب و معنادار است. وي ادامه 
داد: مجلس يكي از نهادهاي مهم و موثر كش��ور 
اس��ت كه نقش تعيين كننده در حل مشكالت 
م��ردم دارد. دولت و مجلس با همكاري يكديگر 
مي توانند در اين زمينه قدم هاي بزرگ بردارند. 
اميدوارم نماين��دگان با راي قاطع مردم انتخاب 
شوند و مجلس آينده بتواند گره هاي اقتصادي و 
معيشتي، سياست خارجي و مسائل فرهنگي را باز 
كنند. ما در دولت با همكاري مجلس اميدواريم در 

اين زمينه ها به راهكارهاي خوبي برسيم.

  به همكاري نزديك با ايران براي مقابله با 
كرونا ادامه خواهيم داد؛ ايسنا | 

س��خنگوي وزارت خارجه چين اعالم كرد كه اين 
كش��ور به همكاري نزديك خود با ايران در جهت 
مقابله با ويروس كوويد 19 ادامه خواهد داد. گنگ 
ش��وانگ، ديروز در كنفرانسي خبري اعالم كرد: ما 
وضعيت ويروس كوويد 19 در ايران را تحت نظر داريم 
و فوت دو تن بر اثر اين ويروس را تسليت مي گوييم. 
وي در ادام��ه گفت: ايران و چي��ن قاطعانه در كنار 
يكديگر با اين بيماري در نبرد هستند. دولت و مردم 
ايران كمك ها و حمايت هاي باارزشي را نسبت به 
چين ارايه داشتند. محمدجواد ظريف نيز اولين وزير 
امور خارجه اي بود كه به طور عمومي از چين حمايت 
كرد. اين سخنگو افزود: چين به همكاري، هماهنگي 
و ارتباط نزديك خود با ايران ادامه مي دهد تا هر چه 
زودتر با اين ويروس مسري مقابله كنيم و مردم هر 

دو كشور را در سالمت كامل نگه داريم.

  حضور در انتخابات، توطئه هاي دشمنان 
را نقش بر آب مي كند؛ مهر |

عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: حضور در 
انتخاب��ات، توطئه هاي دش��منان را نقش بر آب 
كرده و مي كند. هادي طحان نظيف در حاش��يه 
بازديد از حوزه انتخابيه مسجد نارمك تهران و در 
جمع خبرنگاران گفت: در اين انتخابات نيز همانند 
انتخابات سال هاي گذشته شاهد حضور پرشور 
مردم در آغازين ساعات رأي گيري بوديم. طحان 
نظيف با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري، تاكيد 
كرد: همانطور كه مق��ام معظم رهبري فرمودند 
انتخابات آبروي كشور است و در بعد بين المللي اين 
آبرو، اعتبار و مشروعيت كشور و ملت ايران را به 
رخ جهانيان مي كشاند از سويي ديگر اين حضور، 
توطئه هاي دشمنان را نقش بر آب كرده و مي كند.

   ب�دون ش�ك پي�روز واقع�ي انتخابات 
مردم هستند؛ خبرآنالين |

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: بدون شك 
پي��روز واقعي انتخابات مردم هس��تند. دريابان 
علي شمخاني نماينده مقام معظم رهبري ودبير 
شوراي عالي امنيت ملي پس از انداختن راي خود 
در صندوق اخذ راي مستقر در مسجد ولي عصر 
تهران در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داش��ت: 
خوشبختانه حضور پرشور مردم باز هم دشمن 
را نااميد كرد و اين پاي كار بودن مردم فقط يك 
پيام دارد، اينكه دش��من حتي با جنگ رواني و 
استفاده از رسانه هاي معاند نمي تواند خللي در 
وحدت مردم ايجاد كند. وي با بيان اينكه بدون 
شك پيروز واقعي انتخابات مردم هستند، اظهار 
داشت: مردم قطعا گاليه ها و دغدغه هايي دارند 
و اين وظيفه مسووالن را سنگين تر مي كند كه 
حتما خواسته هاي مردم را گوش داده و اميدواريم 
مجلس بعدي تمام ت��الش خود را براي برطرف 

كردن دغدغه هاي مردم انجام دهد.

  ديدار ملك س�لمان و پمپئو  با محوريت 
ايران؛ ايلنا | 

مايك پمپئو و ملك سلمان با محوريت مقابله با 
ايران با يكديگر ديدار كردند. مورگان اورتاگوس، 
سخنگوي وزارت خارجه امريكا در توييتر خود 
درباره ديدار مايك پمپئو، وزير امور خارجه اين 
كشور با سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان 
نوشت: وزير خارجه مايك پمپئو با پادشاه سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ديدار و گفت وگو كرد. در 
اين ديدار در مورد مس��ائل دوجانبه منطقه اي و 
نگراني ها در مورد مش��كالت كنسولي و حقوق 

بشري صحبت شد.

  ديدار س�فير ايران با س�خنگوي وزارت 
خارجه روسيه؛ باشگاه خبرنگاران |

در ديدار س��خنگوي وزارت خارجه روسيه و سفير 
ايران در مسكو راه هاي گسترش تعامالت رسانه اي 
بين دو كش��ور بررسي ش��د. كاظم جاللي سفير 
ايران در مسكو با »ماريا زاخاروا« سخنگوي وزارت 
خارجه روس��يه ديدار و گفت وگو كرد. سخنگوي 
وزارت خارجه روس��يه در اين دي��دار بر لزوم اتخاذ 
تدابير مشترك براي مقابله با تهديدات رسانه هاي 
مخالف و اخبار جعلي درباره دو كشور ايران و روسيه 
تاكيد كرد. كاظم جاللي س��فير اي��ران نيز در اين 
مالقات ضمن تش��كر از مواضع سخنگوي وزارت 
خارجه روسيه در خصوص مسائل ايران، با اشاره به 
تشكيل كميته همكاري هاي رسانه اي دو كشور، 
تقويت و اهميت اين نهاد در مقابله با اخبار جعلي و 
دسترسي به منابع موثق توسط رسانه هاي دو كشور 
را يكي از راهكار هاي مقابله با اين تبليغات برشمرد. 
همچنين در اين مالقات دو طرف بر تداوم ديدار ها و 
مالقات هاي دوجانبه به ويژه ارتباطات رسانه اي دو 
كشور در بخش هاي دولتي و غيردولتي توافق كردند.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در اولين دقايق آغاز رأي گيري: 

هركسبهمنافعمليعالقهمنداستدرانتخاباتشركتميكند
رهبر معظم انقالب اسالمي ديروز و در اولين دقايق 
آغاز رأي گيري يازدهمي��ن دوره انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي و اولين ميان دوره اي پنجمين دوره 
مجلس خبرگان رهبري با حضور در محل صندوق 
س��يار 11۰ در حسينيه امام خميني )ره(، آراء خود 
را به صندوق انداختند. حض��رت آيت اهلل خامنه اي 
سپس در س��خناني، روز انتخابات را روز جشن ملي 
خواندند و با تبريك اين جش��ن به همه هم ميهنان 
گفتن��د: روز انتخابات روز احق��اق حق مدني ملت 

اس��ت كه مي خواهند با رأي دادن، شركت خود در 
اداره امور كشور را كه حق آنها است به دست آورند، 
ضمن اينكه رأي دادن يك تكليف ش��رعي اس��ت. 
رهبر انقالب اسالمي انتخابات را متضمن منافع ملي 
دانس��تند و افزودند: بنابراين هر كسي كه به منافع 
ملي عالقه مند اس��ت، در انتخابات شركت مي كند. 
ايشان با توصيه عمومي به حركت با همت ملت براي 
رأي دادن گفتند: توصيه هميشگي ما اين است كه 
مردم رأي دادن را هر چه زودت��ر و در نيمه اول روز 

انجام دهند و آن را به س��اعات پاياني ش��ب موكول 
نكنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: مردم در 
هر ش��هر به تعداد نامزدهاي مورد نياز آن شهر رأي 
بدهند، مثاًل در تهران به ۳۰ نفر رأي بدهند چرا كه 
اين كار كمك زيادي به تشكيل مجلس قوي خواهد 
كرد. رهبر انقالب اسالمي همچنين با آرزوي اينكه 
انتخابات مايه بركت الهي براي ملت ايران ش��ود، از 
عناصر رسانه اي فعال در برگزاري با شكوه انتخابات، 

تشكر كردند.

مسووالن و شخصيت ها پاي صندوق هاي راي چه گفتند؟

يكصدا براي پيشرفت ايران 
گروه  ايران|

انتخابات يازدهمين دوره مجلس و نخستين ميان  دوره اي 
پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري همزمان از ساعت 
۸ صبح ديروز در ۲۰۸ حوزه انتخابيه - ۶ هزار و 11۲ شعبه 
شهري، ۵۷۷ ش��عبه روستايي و ۴۶1 ش��عبه سيار اخذ 
راي- براي تعيين ۲9۰ نماينده مجلس و تعيين۷ نماينده 
مجلس خبرگان رهبري در ۵ حوزه انتخابيه تهران، خراسان 
شمالي، خراس��ان رضوي، فارس و قم آغاز شده است. در 
اي��ن دوره از انتخابات ۵۷ ميلي��ون و 91۸ هزار و 1۵9 نفر 
واجد ش��رايط راي دادن و ۲ ميليون و 9۳1 هزار و ۷۶۶ نفر 
راي اولي بودند. بس��ياري از مسووالن لشگري و كشوري، 
روساي قوا و رهبر معظم انقالب در همان ساعات ابتدايي 
پاي صندوق ه��اي راي رفتند. يازدهمين تجربه پارلماني 
ايراني اما ديروز در ش��رايطي در سراسر كشور آغاز شد كه 
با توجه به شرايط حساس منطقه اي و بين المللي و زنجيره 
تحريم هاي اقتصادي و ارتباطي دشمنان عليه كشورمان 
بسياري از تحليلگران انتخابات اس��فندماه 9۸ را يكي از 
حساس ترين آوردگاه هاي سياسي كشور ارزيابي كردند و 
مشاركت گسترده مردم را عاملي در جهت افزايش اعتماد 
به نفس ملي و بهبود شاخص هاي امنيتي و سياسي عنوان 
مي كردند؛ در يك چنين شرايطي مردم هميشه در صحنه 
ايران از اقشار و گروه هاي مختلف با درك صحيح شرايط با 
حضور در انتخابات از يك طرف مسير تقنيني پيش روي 
كشور را طي ۴سال آينده مشخص كردند؛ از طرفي هم با 
حضور خود برنامه هاي دشمنان براي فشار بيشتر را بي اثر 
ساختند و هم به مسووالن كشور اين پيام را ارسال كردند 
كه هرچند مشكالت معيشتي و اقتصادي فراواني در كشور 
وجود دارد و برخي ناماليمات در فرآيند بررسي صالحيت ها 
و...باعث بروز برخي ناراحتي ها شده اما از آنجايي كه حضور 
مردم به تامين منافع ملي كمك مي كند، ايرانيان يك بار 
ديگ��ر با حضور خود اين پيام را به جهان مخابره كردند كه 
براي رشد و اباداني سرزمينش��ان از هيچ تالشي فرو گذار 
نيس��تند. بعد از انتخاب مردم اما نوبت مسووالن است كه 
با بسترسازي مناسب كشور را در مسير توسعه پايدار قرار 
دهند.  همراه با مردم مسووالن لشكري، كشوري، فعاالن 
سياسي و چهره هاي حزبي و سياسي نيز در ساعات ابتدايي 
آغاز يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در 

پاي صندوق هاي راي حاضر شدند.

روسايقوايسهگانهپيشتازحضور
درپايصندوقهايراي

روساي قواي سه گانه هم در دقايق نخست آغاز راي گيري 
را ب��راي حض��ور در پ��اي صندوق ه��اي راي برگزيدند. 
حجت االسالم »حسن روحاني« رييس جمهوري با حضور 
در ستاد انتخابات مستقر در وزارت كش��ور راي خود را به 
صندوق انداخت. رييس جمهوري پس از بازديد از تداركات 
وزارت كشور براي انتخابات گفت: »خوشحاليم يازدهمين 
مجلس با آراي مردم تشكيل مي شود. اميدواريم بهترين ها به 
مجلس يازدهم راه يابند. آنچه خواست مردم است، مجلسي 
فعال تر، پرشورتر و مجلس��ي است كه مردم شاهد باشند 
مشكالت زندگي آنها را حل كرده، قوانين ضروري را تصويب 
كند و نظارت خود را بهتر انجام دهد.« علي الريجاني رييس 

مجلس شوراي اس��المي در اولين دقايق آغاز راي گيري 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي و انتخابات 
ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري پس از انداختن راي 
خود در قم تاكيد كرد: »با حضور مردم در انتخابات، سازمان 
اداره كشور و پشتوانه سياسي و امنيتي آن تقويت مي شود.« 
حجت االسالم »ابراهيم رييسي« پس از انداختن راي خود 
در صندوق راي با اشاره به اينكه انتخابات بهترين پادزهر 
در مقابل توطئه هاس��ت، گفت: انتخابات مهم ترين نماد 
مردم ساالري ديني و جلوه راي و اراده ملت است. انتخابات 
بهترين پادزهر در مقابل توطئه ها و فتنه هاي دشمن است. 
كشور ما مبتني بر اراده مردم است و مردم دين باور و متعهد 

مهم ترين مولفه قدرت هستند.« 

بايدپياممردمرابگيريم
وبهنظرآنهااحترامبگذاريم

اعضاي كابينه، دولت و مشاوران و معاونان رييس جمهوري با 
حضور در پاي صندوق هاي راي در يازدهمين دوره انتخابات 
مجلس شركت كردند. »اسحاق جهانگيري« صبح جمعه 
)دوم اسفندماه( پس از بازديد از ستاد انتخابات وزارت كشور 
و انداختن راي خود به صندوق  در جمع خبرنگاران با اشاره به 
مشاركت باالي مردم در انتخابات اظهارداشت: صندوق راي 
جايي است كه مردم ايران با آن حرف خود را به جهان اعالم 
مي كنند و ما بايد پيام مردم را بگيريم و به نظر آنها احترام 
بگذاريم. »محمدج��واد ظريف« وزيرامورخارجه به همراه 
همسرش در حس��ينيه جماران به پاي صندوق راي رفت. 
ظريف پس از انداختن راي خود به صندوق گفت: »انتخابات 
با همه تفاوت ها و با همه ترجيح هايي كه داشتيم يا نداشتيم، 
هنوز براي اينكه كشور را قوي كنيم، بهترين راه است به كشور 
امكان دهيم كه در سطح بين المللي سربلند و مقاوم بايستد و 

ايران زيباتري براي نسل بعد داشته باشيم. وزير امور خارجه 
كشورمان با بيان اينكه مردم علي رغم گاليه ها، خودشان 
مي خواهند سرنوشت خودشان را تعيين كنند، گفت: مردم 

نمي گذارند يك نفر در واشنگتن براي شان تصميم بگيرد. 
محمدجواد ظريف پس از انداخت��ن راي خود در صندوق 
حسينيه جماران در جمع خبرنگاران گفت: مردم ما پشتوانه 
اصلي انقالب هستند و براي بنده كه مسووليت خدمت در 
حوزه سياس��ت خارجه و ديپلماسي را دارم پشتوانه اصلي 
ديپلماسي ما هستند، حضور مردم با سليقه هاي مختلف 
و با گرايش هاي مختلف عليرغم برخي دلخوري هايي كه 
داريم، عليرغم برخي گفت وگوهاي خانوادگي كه داريم، براي 
جامعه بين المللي نشانه مهمي از اين است كه اين مردم با 
همه تفاوت هايشان مي خواهند خودشان سرنوشت خودشان 
را تعيين كنند. »علي يونسي« دستيار ويژه رييس جمهوري 
در امور اقوام و اقليت هاي ديني و مذهبي با حضور در حسينيه 
جماران راي خود را براي انتخابات مجلس يازدهم و ميان 

دوره اي خبرگان به صندوق انداخت.
»محمدباقر نوبخت« معاون رييس جمهوري با حضور در 
حسينيه جماران و دادن راي اظهار داشت: با توجه موقعيت 
ممتاز مجلس شوراي اسالمي معتقد هستم كه توسعه كشور، 
رفاه مردم و سربلندي نظام جمهوري اسالمي ايران با تقويت 
مجلس ميسر مي شود. محمود واعظي با حضور در حسينيه 
جماران و شركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس گفت: 
اين مجلس با حضور پرشكوه مردم و مشاركت بيشتر باعث 
تشكيل يك مجلس قوي خواهد شد. محسن حاجي ميرزايي 
وزير آموزش و پرورش با حضور در وزارت كشور، »معصومه 
ابتكار« معاون رييس جمهور در امور زن و خانواده در حسينيه 
جماران، »علي اكبر صالحي« معاون رييس جمهوري و رييس 
س��ازمان انرژي اتمي، »محمدجوادآذري جهرمي« وزير 

ارتباطات و فناوري اطالعات به همراه همس��رش در يكي 
از مدارس شهر تهران، »مسعود سلطاني فر« وزير ورزش و 
جوانان به همراه ديگر وزراي دولت در شعب راي حضور پيدا 

كرده و راي خود را به صندوق ريختند.

گاليهداريم؛امارايميدهيم
از ميان شخصيت هاي سياس��ي نيز چهره هاي برجسته 
اصالح طلب و برخي نمايندگان رد صالحيت شده مجلس 
دهم با حضور در پاي صندوق هاي راي نشان دادند كه انتقاد 
و گاليه از برخي عملكردها نمي تواند مانع از مشاركت در 
انتخابات باشد. »س��يدمحمدخاتمي« رييس جمهوري 
اسبق در اولين ساعات راي گيري در حسينيه جماران راي 
خود را به صندوق انداخت و اين خبر مورد توجه بسياري از 
رسانه هاي داخلي و خارجي قرار گرفت. »محمدرضا عارف« 
رييس فراكسيون اميد مجلس به همراه همسرش راي خود را 
در حسينيه جماران به صندوق انداخت. وي ضمن اشاره به 
اينكه ايران مردمي ترين حكومت را دارد، تصريح كرد: اهميت 
و نقش حضور مردم در انتخابات مشخص است و ما در جاي 
جاي مختلف قانون اساسي اين وضعيت را مي بينيم.« علي 
مطهري نماينده كنوني مجلس و از ردصالحيت شدگان 
اين دوره راي خود را در صندوق حس��ينيه ارشاد انداخت. 
»محمود صادقي« نماينده رد صالحيت شده مجلس دهم 
كه انتقادات بسياري هم به عملكرد شوراي نگهبان داشت، 
در توييتر خود از حضور در انتخابات خبر داده و نوشته است: 
»به خاطر پاسخ به اظهارات مداخله جويانه و اقدام احمقانه  
دولت ترامپ در تحريم اعضاي شوراي نگهبان مصمم به 
شركت در انتخابات شدم. امروز ساعت ۴ بعدازظهر در حوزه  
اخذ رأي مسجد اميرآباد رأي خواهم داد.« »بهروز نعمتي« 
عضو هيات رييسه مجلس دهم، زهرا مصطفوي دختر امام 

خميني )ره(، سيد حس��ن و سيد ياسر نوه هاي بنيانگذار 
انقالب اسالمي هم با حضور در حسينيه جماران راي خود را 
به صندوق انداختند. »الياس حضرتي« نماينده رد صالحيت 
شده مردم تهران در حسينيه جماران راي خود را به صندوق 
انداخت و گفت: »روند تاييد صالحيت ها مورد قبول تمام 
جريان هاي سياسي نبود و من نيز از اين رويه گاليه دارم. اما 
اين دليل نمي شود با صندوق راي قهر كنم. آمدم تا مانند 

ديگر اقشار جامعه در سرنوشت كشور سهيم باشم.«
محمدرضا تابش نماينده م��ردم اردكان هم ضمن راي  در 
حسينيه ارش��اد گفت: به رغم همه نامهرباني ها در حذف 
بخش��ي از نيروهاي مدافع حقوق مردم و دلبسته به ايران 
و نظام، براي تحقق ش��عارهاي انقالب از جمله »عدالت«، 
»استقالل«، »آزادي«، »مبارزه با فساد«، »دفاع از حقوق 
مردم«، »پيش��رفت و توسعه كشور« و »ضرورت پيشبرد 
اصالحات« در انتخابات ش��ركت كردم.« »س��يدمحمد 
ابطحي«، »محمد اشرفي اصفهاني«، »قدرتعلي حشمتيان« 
هم از ديگر چهره هايي بودند كه ديروز در پاي صندوق هاي 

راي حاضر شدند.

نااميديدشمنازحضورمردم
درپايصندوقهايراي

مسووالن نهادهاي مختلف در كشور هم ضمن حضور در 
پاي صدوق هاي راي مهم ترين دليل اين حضور را مقابله 
ب��ا زياده خواهي ه��اي خارجي اعالم كردن��د. آيات عظام 
»ناصرمكارم شيرازي«، »حسين نوري همداني« از مراجع 
تقليد قم در اولين ساعت راي گيري در انتخابات مجلس 
شوراي اس��المي و ميان دوراي مجلس خبرگان شركت 
كردند. حجت االس��الم »صادق آملي الريجاني« رييس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در ستاد مركزي نظارت 
بر انتخابات راي خود را به صن��دوق انداخت و تاكيد كرد: 
»انتخابات پرش��ور، دشمن را از ضربه زدن به كشور نااميد 
مي كند.« آيت اهلل »احمد جنتي« رييس شوراي نگهبان 
همزمان با ارايه راي خود در ستاد مركزي نظارت بر انتخابات 
گفت: »هر رايي كه داده مي شود مشت محكمي بر دهان 
ترامپ اس��ت لذا بايد اين را در نظر داشته باشيم.« »علي 
القاصي مهر« دادستان تهران با حضور در حسينيه جماران 
راي خود را به صندوق انداخت و تاكيد كرد: »انتخابات جلوه 
بينش سياسي مردم ايران است.« »عباسعلي كدخدايي« 
قائم مقام دبير شوراي نگهبان هم تاكيد كرد: »مردم خوب ما 
در پاي صندوق هاي رأي پاسخ محكمي به دولت استكباري 
امريكا خواهند داد.« »علي شمخاني« دبير شوراي عالي 
امنيت ملي پس از انداختن راي خود در صندوق اخذ راي 
مستقر در مسجد ولي عصر تهران گفت: خوشبختانه حضور 
پرشور مردم باز هم دشمن را نااميد كرد و اين پاي كار بودن 
مردم فقط يك پيام دارد، اينكه دشمن حتي با جنگ رواني و 
استفاده از رسانه هاي معاند نمي تواند خللي در وحدت مردم 
ايجاد كند.« بسياري از چهره هاي سياسي و مسووالن و وزرا 
ديروز دوم اسفندماه به همراه مردم ايران پاي صندوق هاي 
راي حاضر شدند و ضمن بهره گيري از حق راي خود براي 
مش��اركت در آينده ايران به بيگانگان هم نشان دادند كه 
همپاي مردم در مسير مقابله با توطئه ها و زياده خواهي ها 

آماده هستند.
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 تحريم اخير، چيزي جز شكست سياست فشار حداكثري رژيم امريكا نيست
در ش��رايطي كه امريكا در آستانه انتخابات اعالم كرد كه دور تازه اي از تحريم ها را بر عليه اعضاي شوراي نگهبان به كار 
خواهد گرفت، سخنگوي وزارت خارجه گفت: تحريم اخير وزارت خزانه داري امريكا چيزي جز ناكامي، نااميدي و شكست 
سياست فشار حداكثري رژيم امريكا نيست. به گزارش ايسنا، سيد عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران 
در واكنش به دور جديد تحريم خزانه داري امريكا عليه شخصيت هاي ايراني به ويژه برخي اعضاي شوراي نگهبان قانون 
اساسي اظهار داشت: اين اقدامات چيزي جز ناكامي، نااميدي و شكست سياست فشار حداكثري رژيم امريكا نيست؛ آنان 
كه بيش از ۸۳ ميليون ايراني را تحت تحريم، تروريسم اقتصادي و فشار حداكثري خود قرار داده و نتيجه اي نگرفته اند اكنون 
در كمال نااميدي و استيصال نهاد انتخابات را در ايران هدف قرار داده اند و اين نشان مي دهد تا چه حد از مردم ساالري و 
مشاركت مردمي در ايران هراس دارند. موسوي خطاب به مقامات امريكايي افزود: دولت، ملت و همه اركان جمهوري اسالمي ايران نه براي شما و نه 
تحريم هاي جنون آميز و جبونانه شما كوچك ترين ارزشي قائل نيست و با صالبت به راه و آينده روشن خود ادامه خواهد داد. سخنگوي وزارت امور 
خارجه در پايان افزود: راهبرد ايران در مقابل فشار حداكثري، مقاومت حداكثري است و اين امريكايي ها هستند كه در نهايت در مقابل اراده ملت ايران 
سر تعظيم فرود خواهند آورد و ياد خواهند گرفت كه بايد با اين مردم پر افتخار و مقاوم نه با زبان تحريم كه با زبان تكريم سخن گويند و رفتار كنند.

ميزان مشاركت اعالم خواهد شد
در شرايطي كه بسياري از فعاالن رسانه اي و تحليلگران به دنبال يافتن پاسخي براي ميزان دقيق مشاركت كنندگان در انتخابات 
بودند؛ اما دبير و سخنگوي ستاد انتخابات كشور با بيان اينكه تا ظهر ديروز)ساعت1۴: 1۸( بيش از 9 ميليون نفر در انتخابات 
شركت كرده اند،  گفت: »راي دهندگان در زمان حضور در شعب اخذ راي تحت هيچ شرايطي آثار تبليغاتي نامزدهاي گروه هاي 
سياسي را همراه نداشته باشند.«اظهاراتي كه نشان ميداد براي استخراج مستند اعداد و ارقام انتخاباتي بايد منتظر روزهاي 
آينده و اخبار دقيق تر در اين خصوص باشيم.  سيد اسماعيل موسوي دبير و سخنگوي ستاد انتخابات كشور در گفت وگوي 
زنده با شبكه خبر گفت: دستگاه هاي احراز هويت الكترونيك به منظور احراز هويت و تسهيل در امور است. خوشبختانه در 
تمام شعب اخذ راي كشور اين دستگاه ها وجود دارد و بخش زيادي از كارها به سهولت در حال انجام است و طبق گزارش هايي 
كه از شعب اخذ راي دريافت كرديم, اين دستگاه ها بسيار كارامد بوده است.  وي  افزود: به اين منظور گرفتن اثرانگشت را به عنوان يك امر اختياري در 
اختيار اعضاي شعبه و نمايندگان فرماندار قرار داديم كه افراد در صورت تمايل مي توانند اثرانگشت خود را ثبت كنند. موسوي خاطرنشان كرد: كدملي 
و ثبت كدملي افراد براي احراز هويت افراد در اين مرحله كفايت مي كند. دبير ستاد انتخابات تاكيد كرد: با ثبت كدملي راي دهندگان در سامانه احراز 
هويت، امكان استفاده از شناسنامه افراد ديگر، فوت شدگان يا افرادي كه هنوز به سن قانوني راي دادن نرسيده اند و همچنين دوبار راي دادن وجود ندارد.  

چهره ها

رييس كميسيون اقتصادي مجلس دهم:

اگرچهگلهمندهستيموليدرانتخاباتشركتكرديم
همزمان با برگزاري انتخابات مجلس يازدهم و در شرايطي 
كه فرآيند كلي احراز صالحيت ها باع��ث بروز انتقادات 
فراواني در س��طح كش��ور ش��ده بود؛ رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس با بيان اينكه از روند بررسي صالحيت ها 
گله مند هستيم، گفت: ولي به دليل شرايط ويژه كشور و 
تالش دشمنان كه براي جلوگيري از برگزاري انتخابات 
با شكوه داشته اند، آمده ايم تا در انتخابات شركت كنيم. 
به گزارش ايسنا، الياس حضرتي با حضور در حسينيه ارشاد 
پس از انداختن راي خود به صندوق در جمع خبرنگاران 

درباره ميزان مش��اركت مردم گفت: اكنون ساعات اوليه 
راي گيري است و ساعات بعد شاهد حضور بيشتر مردم 
خواهيم بود چراكه امروز صبح جمعه است و مردم ترجيح 
مي دهند ساعات اوليه صبح جمعه را به استراحت بپردازند، 
هر چه به غروب نزديك تر مي شويم حضور پرشورتر خواهد 
شد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: مردم 
در اين انتخابات هم مانند س��اير انتخاب��ات  حضور پيدا 
مي كنند چرا كه يك عهد و پيماني با حضرت امام دارند و 
انتخابات را يكي از مهم ترين دستاوردهاي انقالب اسالمي 

مي دانند، آن چه كه امتياز انقالب نس��بت به قبل است 
همين حضور مردم پاي صندوق راي و انتخاب مستقيم 
آنهاس��ت. وي در پايان اضافه كرد: علي رغم اينكه من و 
حزب ما )اعتماد ملي( و مجموعه اصالح طلب ها و حتي 
اصولگراها از روند بررس��ي صالحيت ها گله مند و شاكي 
هستيم ولي به دليل شرايط ويژه كشور و تالش دشمنان 
كه براي جلوگيري از برگزاري انتخابات با شكوه داشته اند 
آمده ايم تا در انتخابات ش��ركت كنيم. الياس حضرتي از 

نمايندگان رد صالحيت شده است.



3 كالن

مركز آمار ايران گزارش داد

تداوم روند كاهشي تورم

نحوه ترخيص كاالهاي گروه ۴ داراي ثبت سفارش

گزارش مركز آمار ايران حاكي از  آن اس��ت كه نرخ تورم 
نقطه اي در بهمن ماه همچنان كاهش داشته و به 25 درصد 
رسيده است. همچنين تورم ساالنه نيز در مسير كاهش 
بوده و به 37 درصد رسيده اس��ت. به گزارش »تعادل«، 
گزارش مركز آم��ار حاكي از كاهش ن��رخ تورم نقطه اي 
خانوارهاي كش��ور اس��ت. منظور از نرخ تورم نقطه اي، 
درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل است. نرخ تورم نقطه اي در بهمن ماه ١٣٩٨ به 
عدد ٢٥,٠ درصد رس��يده است؛ يعني خانوارهاي كشور 
به طور ميانگين ٢٥.٠ درصد بيشتر از بهمن ١٣٩٧ براي 
خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكس��ان« هزينه 
كرده اند. به اين ترتيب نرخ تورم نقطه اي بهمن ماه ١٣٩٨ 
در مقايسه با ماه قبل ١,٣ واحد درصد كاهش يافته است. 
نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« با كاهش ٤,٣ واحد درصدي به ١٩.٧ درصد 
رس��يده و تورم گروه »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« 
هم با افزايش ٠.١ واحد درصدي به ٢٧.٥ درصد رس��يده 
است. بررسي وضعيت تورم شهري نيز حاكي از آن است 
كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري ٢٥,١ درصد 
بوده كه نسبت به ماه قبل ١,١ واحد درصد كاهش داشته 
است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٢٤,٤ 
درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٢,٦ واحد درصد كاهش 
داشته است. به اين ترتيب در بهمن ماه تورم شهري از تورم 

روستايي بيشتر بوده است. 

    افزايش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد ش��اخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل است. بررسي ها درباره تورم 
ماهانه نشان مي دهد كه نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٨ 
به ١,١ درصد رسيده كه در مقايسه با ماه قبل، ٠.٣ واحد 
درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه براي گروه هاي 
عم��ده »خوراكي ه��ا، آش��اميدني ها و دخانيات« و 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« به ترتيب ٠.٨ درصد 
و ١.٢ درصد بوده است. در عين حال تورم ماهانه براي 
خانوارهاي شهري ١,٢ درصد بوده است كه نسبت به 
ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين 

اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٠.٧ درصد بوده كه 
نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزايش داشته است.

   كاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم س��االنه، درص��د تغيير ميانگين اعداد 
ش��اخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به دوره مش��ابه قبل از آن است. آنگونه كه گزارش ها نشان 
مي دهد نرخ تورم ساالنه بهمن ماه ١٣٩٨ براي خانوارهاي 
كش��ور به ٣٧,٠ درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع 
در ماه قبل، ١,٦ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. اين در 
حالي است كه نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري ٣٦,٥ 
درصد است كه نسبت به ماه قبل ١,٥ واحد درصد كاهش 
داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 
٤٠,١ درصد بوده كه نس��بت به ماه قبل ٢,١ واحد درصد 

كاهش داشته است.

   تغييرات قيمت  ماهانه
در گروه عم��ده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»سبزيجات « است كه 4 درصد است. پس از آن نيز بيشترين 
تورم ماهانه متعلق به گروه »ماهي ها و صدف داران« بوده 
كه معادل 2 درصد اعالم شده است. كمترين تورم در گروه 
خوراكي ها هم متعلق به »گوشت قرمز و گوشت ماكيان« 
اس��ت. تورم ماهانه اين گروه منفي 1,1 درصد بوده است. 
تورم ماهانه »گوش��ت قرمز و سفيد و فرآورده هاي آن ها« 
هم معادل منفي 7,7 درصد است. همچنين بيشترين تورم 
نقطه اي در گروه خوراكي ها مربوط به »چاي، قهوه، كاكائو، 
نوشابه و آب ميوه« است. اين گروه تورم نقطه اي 46 درصدي 
داشته اند. پس از آن نيز بيشترين تورم نقطه اي مربوط به 
گروه شكر، مربا، عسل، ش��كالت و شيريني )قند، شكر و 
شيريني ها( است. تورم اين گروه معادل 36,8 درصد است. 
همچنين كمترين تورم نقطه اي نيز متعلق به گوشت قرمز 
و گوشت ماكيان بوده است. تورم اين گروه 4,1 درصد بوده 
است. گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هاي آن نيز، در ليست 
كمترين ها قرار دارد. تورم نقطه اي اي��ن گروه 6,4 درصد 
بوده است. در تورم س��االنه نيز بررسي گروه خوراكي ها و 

آشاميدني ها نش��ان مي دهد كه بيشترين تورم متعلق به 
گروه »ماهي ها و صدف داران« است كه تورم اين گروه 64,3 
درصد بوده و همچنين تورم س��بزيجات هم معادل 63,5 
درصد بوده است. اين دو در صدر بيشترين تورم ساالنه قرار 
دارند. همچنين در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها كمترين 
تورم ساالنه مربوط به »روغن ها و چربي ها« است. تورم اين 
گروه 33,2 درصد است. بعد از آن نيز كمترين تورم مربوط به 
نان و غالت است. تورم ساالنه اين گروه معادل 33,5 درصد 
است.  در گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« هم 
گروه »حمل ونقل« )انواع اتومبيل سواري( بيشترين افزايش 
قيمت را نس��بت به ماه قبل داشته اند. تورم حمل و نقل در 

بهمن ماه معادل 4,3 درصد بوده است. بعد از آن نيز »پوشاك 
و كفش« قرار دارد. تورم اين گروه نيز معادل 1,6 درصد است.

كمترين تورم ماهانه نيز مربوط به »آب، برق و سوخت« است. 
تورم ماهانه اين گروه منفي 9,2 درصد است. پس ازآن نيز 
گروه ارتباطات قرار داد كه تورم ماهانه اين گروه 0,3 درصد 
است. در غير خوراكي ها نيز بيشترين تورم نقطه به نقطه 
مربوط به گروه »حمل و نقل«، اس��ت. تورم نقطه اي اين 
گروه در بهمن ماه معادل 54,1 درصد است. تورم نقطه اي 
»پوش��اك و كفش«، ني��ز در جايگاه دوم ق��رار دارد، تورم 
نقطه اي اين گروه 32,1 درصد است. بيشترين تورم ساالنه 
براي گروه غيرخوراكي ها مربوط به »مبلمان و لوازم خانگي 

و نگهداري معمول آنها« است. تورم ساالنه اين گروه 53,7 
درصد است. بعد از آن نيز تورم »تفريح و فرهنگ« قرار دارد. 
تورم اين گروه 49,3 درصد است.  كمترين تورم ساالنه نيز 
مربوط به ارتباطات است. تورم اين گروه 18,2 درصد است 
پس از آن نيز تورم آموزش قرار دارد. كمترين تورم مربوط 

به آموزش است كه 21,9 درصد است. 

    تورم دهك ها
دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در بهمن ماه ١٣٩٨ براي 
دهك هاي مختلف هزينه اي از ٣٦,٣ درصد براي دهك اول 

تا ٣٨.٩ درصد براي دهك دهم است.

گزارش گمرك جمهوري اسالمي درمورد اقالم مشمول 
مصوبه اخير هيات وزيران درباره نحوه ترخيص كاالهاي 

گروه 4 داراي ثبت سفارش منتشر شد.
به گ��زارش »تعادل« مهرداد ارونقي مع��اون فني و امور 
گمركي گمرك ايران با هدف ش��فافيت و دسترسي آزاد 
به اطالعات، گزارش شفافي در مورد اقالم مشمول مصوبه 
اخير هيات وزيران درباره نحوه ترخيص كاالهاي گروه 4 
داراي ثبت سفارش ارايه داد و سهم »پوشاك« و »پيانو« 
تا »ژل هاي تزريقي« و »غ��ذاي حيوانات و پرندگان« را 

تشريح كرد.
معاون ام��ور گمركي گمرك اي��ران درخصوص مصوبه 
صادره از س��وي هيات وزيران درخصوص تعيين تكليف 
كاالهاي گروه 4 داراي ثبت س��فارش اعالم كرد: هيات 
وزيران در جلسه 16 بهمن ماه 1398 به پيشنهاد وزارت 
امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل 138 قانون اساسي 
جمهوري ايران مصوبه مذكور را در مورد تعيين تكليف 

كاالهاي گروه چهار داراي ثبت سفارش رسوب شده در 
بنادر و گمركات تصويب و در تاريخ 29 بهمن ماه 1398، 
نس��بت به ابالغ اين مصوبه اقدام نموده است . ارونقي در 
ادامه با اش��اره به اينكه كليه اين اقالم قبل از ممنوعيت 
وارد بنادر و گمركات شده و به داليل مختلف صاحبان كاال 
نتوانسته اند در مهلت هاي قانوني قبلي نسبت به ترخيص 
اين كاالها اقدام كنند، افزود: پيشنهادات صورت پذيرفته 
در راستاي تعيين تكليف كاالهاي رسوب شده در بنادر و 
گمركات كشور و رعايت حقوق مكتسبه اي بوده كه براي 
صاحبان اين كاالها ايجاد ش��ده است و چنانچه اقالمي 
مشمول شرايط مندرج در مصوبه ابالغي از نظر تاريخ ثبت 
سفارش، تاريخ قبض انبار يا تاريخ بارنامه نشوند، به هيچ 
عنوان قابليت ترخيص نخواهند داشت و بايد با توجه به 
قوانين مربوطه نسبت به اعاده آنها به خارج از كشور اقدام 
ش��ود. معاون امور گمركي گمرك ايران ادامه داد: به نظر 
مي رسد اينكه درباره اقالم مشمول اين مصوبه به صورت 

كلي اظهارنظر شود و نام چند قلم از اين كاالهاي دپوشده 
بزرگنمايي شده و گمرك متهم به ارايه پيشنهاد در راستاي 
ورود كاالهاي ممنوعه ش��ود يا دولت متهم به آزادسازي 
بعضي كاالهاي ممنوعه شود صحيح نباشد؛ چراكه در مورد 
تعيين تكليف اين كاالها پيگيري هاي متعددي از سوي 
مراجع مختلف صورت پذيرفته و جلسات كارشناسي الزم 
با حضور تمامي دستگاه هاي ذيربط و ذيصالح تشكيل و 
نهايتاً تصميم الزم اتخاذ و باستناد اصل 138 قانون اساسي 
جمهوري اس��المي ايران، نحوه اق��دام دراين خصوص 
مصوب و ابالغ شده اس��ت. ارونقي با اشاره به ارزش و نوع 
اين اق��الم اضافه كرد: همان گونه كه قباًل نيز اين موضوع 
شفاف سازي شده است اقالم مشمول اين مصوبه از ارزشي 
معادل 60 تا 70 ميليون يورو برخوردارند كه الزم است به 
ارزش و نوع برخي كاالها در ميان اين اقالم توجه شود. به 
گفته وي مطابق بررسي هاي انجام شده و سوابق موجود، 
حدود 27 هزار يورو از اين كاالها اسباب بازي بوده كه در 

سه ماهه اول سال 1397 و زماني كه ممنوعيتي براي كاال 
اعالم نشده بود وارد و در يكي از گمركات دپو شده است. 
حدود 206 هزار يورو از اين كاالها پيانو و ويالون مي باشد 
كه طي سه فقره ثبت سفارش در سال 1396، به يكي از 
گمركات رس��يده و در يكي از بنادر دپو شده و علي رغم 
تمديد ثبت سفارش در يك مرحله، نماينده صاحب كاال 
موفق به اظهار كاال به گمرك در مهلت يك ماهه اعطايي 

طي مصوبات قبلي جهت ترخيص كاال نشده است.
ارونقي گفت: حدود 11 ميلي��ون و 425 هزار يورو از اين 
كاالها، پوش��اك در انواع مختلف بوده كه عليرغم صدور 
ثبت س��فارش، بدليل عدم تأييد منشأ ارز توسط مرجع 
ذيربط و عدم اظه��ار كاال به گمرك و اخطارهاي صورت 
پذيرفته درخصوص پايان مهلت ماندگاري كاال، صاحب 
كاال نسبت به مرجوع نمودن اين كاالها كه موضوع 11 فقره 
ثبت سفارش را شامل مي شود اقدام نموده و مي توان گفت 
هيچ پوشاكي درحال حاضر در گمركات و بنادر وجود ندارد 

كه مشمول اين مصوبه شود. معاون امور گمركي گمرك 
ايران با اشاره به ميزان ژل هاي تزريقي موجود در گمرك 
گفت: تمامي ژل هاي تزريقي موجود در گمرك فرودگاه 
امام خميني)ره( كه ارزش آنها به 5 ميليون و 800 هزارو 
915 ي��ورو برآورد مي گردد داراي ثبت س��فارش بانكي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ب��وده و حتي داراي كد 

رهگيري بانك نيز مي باشند.
موضوع اين ژل ها بدين صورت است كه اين كاالها در فصل 
30 جدول تعرفه ثبت سفارش شده اند كه در گروه كااليي 
2 قرار دارد و با اين وضعيت، هم ثبت س��فارش آنها مورد 
تأييد قرار گرفته و هم منشأ ارز آنها تأييد شده است، ليكن 
براساس اعالم نظر سازمان جهاني گمرك درخصوص اين 
كاال )ژل هاي تزريقي(، گمرك فصل 33 جدول تعرفه را 
براي طبقه بندي اين كاالها صحيح اعالم نموده كه رديف 
تعرفه استنباطي در گروه 4 كااليي قرار گرفته و بدين لحاظ 

از ترخيص اين كاال جلوگيري به عمل آمده است.

مسكن اولي ها و خانه هاي نوساز معاف از ماليات عايدي بر سرمايه
مع��اون اقتصادی وزير اقتص��اد با ارائه توضيحات��ی در خصوص طرح 
پيشنهادی وزارت اقتصاد برای ماليات بر عايدی مسکن گفت: مسکن 

اولی ها و خانه های نوساز در اين اليحه از ماليات معاف هستند.
محمدعلی دهقان معاون اقتص��ادی وزير اقتصاد و دارايی در گفتگو با 
تسنيم در خصوص اليحه پيشنهادی وزارت اقتصاد برای دريافت ماليات 
بر عآيدی سرمايه مسکن گفت، پيش��نهاد وزارت اقتصاد برای اصالح 
قانون فعلی ماليات بر عايدی سرمايه است. اين پيشنهاد هنوز در ابتدای 
مراحل بررسی قرار دارد و در ادامه اين روند بايد در دولت مورد بررسی 
قرار گيرد و پس از آن در مجلس بررس��ی خواهد شد، در نتيجه برای 
تبديل اين پيشنهاد به قانون و اجرايی شدن آن زمان زيادی باقی مانده 
است. وی گفت، اين قانون برای همه دوره ها نوشته می شود نه برای يک 
دوره خاص که در آن يک جهش بزرگ در قيمت مسکن وجود داشته 
اس��ت، ضمن اينکه در هر صورت بخشی از اين افزايش قيمت مسکن 
متناسب با رشد تورمی بوده که در جامعه اتفاق افتاده است؛ بنابراين ما 
نمی توانيم از تورم ماليات بگيريم. دهقان دهنوی ادامه داد، لذا مبلغی 
که در نظر گرفته شده و قيدهايی که همراه آن وجود دارد، از جمله آنکه 
به منظور حمايت از توليد مسکن، مسکنی که توليد می شود، مشمول 
ماليات نشود. اين بدين معناس��ت خانه های نوساز از پرداخت ماليات 
عايدی بر سرمايه معاف می شوند و اصال شامل اين ماليات نمی شوند 
و عالوه بر توليد مس��کن، مسکن اول افراد نيز شامل ماليات بر عايدی 
نمی ش��ود. او تصريح کرد، ماليات بر عايدی سرمايه در واقع فقط برای 
آن بخش از فعالين اقتصادی است که در اين بازار فعاليت دارند و در اين 
کسب و کار هستند، همچون همه صنوف و توليد کننده های ديگر که 
ماليات می دهند. پيشنهاد ماليات بر عايدی مسکن نيز در واقع ماليات بر 

درآمد اين طبقه از افراد است. معاون اقتصادی وزير اقتصاد گفت: حتی 
به خاطر وجود تورم ما اين ماليات را به صورت پلکانی به س��مت پايين 
پيشنهاد داده ايم، يعنی در اليحه پيشنهادی که تقديم دولت شده است، 
در واقع هر سال 2,5 درصد از اين درصد ماليات اوليه که در نظر گرفته 
شده است کم می ش��ود و به حداقل 15 يا 10 درصد می رسد، چرا که 
بخشی از رشد قيمت مسکن ناشی از تورم است. وی با بيان اينکه، ما از 
توليد کنندگان مسکن و خانه اولی ها ماليات نمی گيريم، تاکيد کرد، بر 
اساس اين پيش نويس قانون تنها از کسانی می گيريم که به عنوان يک 
فعاليت اقتصادی در حال معامله در بازار مسکن هستند و قانون ماليات بر 
عايدی مسکن، برای يکسال نبوده و برای همه ادوار پيشنهاد شده است. 
دهقان در پاسخ به مطلبی در خصوص اعمال  نرخ 35 درصدی ماليات 
برعايدی مسکن در ترکيه گفت، هر کشوری شرايط خاص خودش را 
دارد و به نظر می رسد که مبلغ 25 درصد تا حدودی باال باشد اما در هر 
صورت اين امکان وجود دارد که اين مقدار بيشتر شود و تا 30 درصد هم 
برسد اما به نظر بنده حتی می تواند کمتر نيز باشد. دهقان دهنوی با اشاره 
به اينکه مباحثی مانند ماليات بر مجموع درآمد، ساماندهی ماليات ها 
و ماليات بر عايدی امالک در اين اليحه مطرح ش��ده اس��ت، گفت: در 
بحث ماليات بر مجموع درآمد  کسانی که درآمد بيشتری دارند ماليات 
بيشتری پرداخت می کنند. البته بيش از 130 کشور دنيا اين نوع ماليات 
را دريافت می کنند. وی در آخر افزود: همزمان با اين موضوع بايد سامانه 
مؤديان و پايانه های فروشگاهی شکل بگيرد و سيستم های اطالعاتی به 
يکديگر متصل شوند. از سوی ديگر بايستی اظهارنامه ها مبنای تشخيص 
ماليات باشد و يک نظام تشويقی و تنبيهی برای ارائه اظهارنامه وجود 

داشته باشد. مجموعه اين موارد در طول زمان در حال پيگيری است.

تحريم هاي يكجانبه نابرابري هاي درآمدي را افزايش داده است
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: تحريم های يکجانبه امريکا 
باعث ايجاد چالش جدی برای ايران در جهت دس��تيابی به اهداف رشد 
اقتصادی و همچنين افزايش نابرابری درآمدی ش��ده است. سيد حميد 
پورمحمدی رئيس دوره ای شورای حکام اپديم که روز گذشته رياست آن 
را به پاکستان واگذار کرد، طی سخنانی در چهارمين نشست شورای حکام 
اپديم )اجالس مديريت بحران کش��ورهای آسيايی( گفت: تحريم های 
يکجانبه اياالت متحده امريکا باعث ايجاد چالش جدی برای جمهوری 
اسالمی ايران در جهت دس��تيابی به اهداف رشد اقتصادی و همچنين 
افزايش نابرابری درآمدی شده است. وی افزود: جمهوری اسالمی ايران به 
عنوان عضوی متعهد در سازمان ملل، در حال اجرای برنامه پنج ساله ششم 
توسعه می باشد که بر نقش اقتصاد دانش محور و توسعه فناوری های جديد 
در زمينه های مختلف تاکيد دارد. معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه گفت: در هماهنگی با اهداف توسعه پايدار سازمان ملل، 
برنامه پنج ساله جاری بر اساس مفاهيمی همچون برابری و شموليت بنا 
نهاده شده است. وی اظهار كرد: بر اساس آمار رسمی بانک جهانی و صندوق 
بين المللی پول، اقتصاد جهانی از يک رشد نسبی خوبی در سال 2019 
بهره مند شد و مردم جهان، در سطوح مختلف از مواهب اين رشد بهره مند 
شدند. رئيس هيأت ايران در اجالس مديريت بحران در پاکستان گفت: اما 
جمهوری اسالمی ايران، اخيراً شاهد چالش هايی جدی در نيل به اهداف 
رشد اقتصادی اش بوده و همچنين افزايش نابرابری درآمدی را تجربه کرده 
است که محصول تحريم های اقتصادی يکجانبه دولت اياالت امريکاست. 
وی تاکيد کرد: اين تحريم ها نه تنها در تضاد با اهداف توسعه پايدار سازمان 
ملل است، بلکه به دليل هدف گرفتن موارد غير نظامی و انسان دوستانه مانند 
غذا و دارو و به تبع آن به مخاطره انداختن امنيت مردم، ناقض بندهای متعدد 

منشور سازمان ملل نيز است.رئيس دوره ای سابق مرکز آسيا و اقيانوسيه 
برای توسعه مديريت اطالعات باليا )اپديم( گفت: نشست فعلی شورای 
حکام اپديم يک فرصت ارزشمند برای بررسی دستاوردها و موفقيت هايی 
است که کشورهای عضو در سال گذشته و همچنين طراحی و برنامه ريزی 
در راس��تای تالش جمعی برای آينده است. وی افزود: رويدادهايی از اين 
قبيل فرصتی عالی برای کشورهای عضو هستند تا دانسته ها و تجارب خود 
را با يکديگر به اشتراک بگذارند و به اين ترتيب، بر چالش های مشترکی که 
در جهان پيچيده امروز با آن مواجه هستيم فايق آييم. از طريق اين گونه 
حرکات جمعی می توانيم قدم های مؤثری در راستای نيل به اهداف توسعه 
پايدار برداريم. معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ايران 
اظهار كرد: جمهوری اسالمی ايران به عنوان قدمی بزرگ در راستای يافتن 
پاسخی برای چالش هايی که تاب آوری و ايمنی در برابر سوانح طبيعی را به 
مخاطره می اندازد، با همراهی، همکاری و پشتيبانی کشورهای عضو اپديم 
و کميسيون اقتصادی و اجتماعی آسيا اقيانوسيه سازمان ملل )اسکاپ(، 
پيشنهاد ايجاد اپديم را مطرح و از تأسيس آن پشتيبانی کرد. وی افزود: 
جمهوری اسالمی ايران اين افتخار را دارد که مرکز اپديم را در تهران ميزبانی 
نمايد، همانگونه که در قطعنامه 71/11 اسکاپ در سال 2016 تصويب شد. 
پورمحمدی گفت: از زمان آغاز فعاليت های اپديم، چندين دوره کارگاه، 
دوره آموزشی، بازديد ميدانی، مأموريت مشاورهای، اجرای برنامه سازمان 
ملل، نشست بين المللی، نشست کارشناسی و نشست شورای حکام برگزار 
شده است. وی افزود: خوشبختانه اپديم فعاليت های خود را در زمينه های 
مختلف در کشورهای منطقه توسعه داده و بر اساس اولويت ها و نيازهای 
کشورها عمل می نمايد. امروز، انتظار کشورهای منطقه نشان می دهد که 

مأموريت ها و خدمات اپديم مرتبط و مورد نياز هستند.
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كوچ اجباري كارگران به پايين خط فقر
بازرس مجم��ع عالي نماين��دگان كارگ��ران گفت: در 
چندساله اخير اين فرآيند با چانه زنيهاي بسياري مابين 
دولت و ش��ركاي اجتماعي آن در حول و حوش ماده 41 
قانون كار كه بر نرخ تورم و س��طح معيش��ت تاكيد دارد 
صورت مي پذيرد. اگرچه طي دو سه سال اخير به دليل 
توانمندي نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار مسير 
جلسات به سمت مستند سازي و روشن شدن اذهان ديگر 
طرفين ش��وراي عالي كار سوق داده شد، اما با اين وجود 
جبران عقب ماندگي مزدي كارگ��ران و افزايش قدرت 

خريد آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج اين قشر 
تاكنون ميسر نگرديده است.به همين جهت اين قشر هر 
ساله نه تنها به دهك هاي باال سوق داده نمي شوند بلكه 
به واسطه س��ونامي هاي غير قابل انكار افزايش تورم كه 
هر چند سال گريبانگير جامعه را مي گيرد به پايين تر از 
خط فقر كوچ اجباري نموده اند. حميدرضا امام قلي تبار، 
بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران در گفت وگو با 
تس��نيم، درباره دستمزد كارگران گفت: موضوع تعيين 
حقوق و دستمزد هرساله كارگران در شوراي عالي كار، 

از مباحث داغ و با اهميت ماه هاي پاياني سال است كه از 
سوي ذينفعان آن به طور جدي پيگيري و رصد مي شود. 
در حقيقت ذينفعان اين موضوع كارگران، كارفرمايان و 
خانواده هاي آنان و دولت )بزرگ ترين كارفرما( را شامل 
مي ش��ود. وي ادامه داد: در چندساله اخير اين فرآيند با 
چانه زني هاي بسياري مابين دولت و شركاي اجتماعي 
آن در ح��ول و حوش ماده 41 قانون كار كه بر نرخ تورم و 
سطح معيشت تاكيد دارد صورت ميپذيرد. اگرچه طي دو 
سه سال اخير به دليل توانمندي نمايندگان كارگران در 

شوراي عالي كار مسير جلسات به سمت مستند سازي و 
روشن شدن اذهان ديگر طرفين شوراي عالي كار سوق 
داده ش��د، اما با اين وجود جب��ران عقب ماندگي مزدي 
كارگران و افزايش قدرت خريد آنان جهت سربه سر شدن 
درآمد و مخارج اين قشر تاكنون ميسر نگرديده است.به 
همين جهت اين قشر هر س��اله نه تنها به دهكهاي باال 
سوق داده نمي شوند بلكه به واسطه سونامي هاي غيرقابل 
انكار افزايش تورم كه هر چند س��ال گريبانگير جامعه را 
مي گيرد به پايين تر از خ��ط فقر كوچ اجباري نموده اند. 
بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران بيان كرد: از جمله 
داليلي كه باعث اين عقب ماندگي مزدي در قشر كارگر 
شده است تركيب نا عادالنه شوراي عالي كار مي باشد. از 

جهت تركيب شورا بايد به اين نكته استناد نمود كه دولت 
با يك سوم )3نفر( حق راي ميبايستي به عنوان ميانجي 
در اين جلسات حضور پيدا نمايد اما بدليل كارفرما بودن 
همراه گروه كارفرمايي كه يك سوم )3نفر( ديگر آراء از آن 
آنهاست، اين كارگران هستند كه همواره در پي تعيين 
حقوق و دستمزد حداكثري به ناچار به سمت اجماع رفته و 
تا حدود زيادي فضاي دفاع آزادانه آنها با محدوديت مواجه 
خواهد شد. وي افزود: از داليل ديگر كاهش قدرت خريد 
و افزايش عقب ماندگي حقوق كارگران، اس��تناد به نرخ 
تورم و سطح معيشت تاريخي )گذشته( و تعميم آمارهاي 
اينچنيني براي 12 ماهه سال آينده مي باشد كه به خودي 

خود از عوامل موثر اين چالش تلقي مي شود.

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )170( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
    بازپس گيري امريكا
    عدو شود سبب خير

ترامپ با بحث هاي طوالني افراطي مدت خود بر سر 
نقش دولت در ايجاد يك فهم مجدد از نياز به دولت 
و يك حكمراني خوب همراه با  سيس��تم هاي قوي 

بازبيني و توازن و پاسخگويي، موفق بوده است .
در اروپا برخي از رهبران،  ترامپ را به مثابه عدو شود 
سبب خير توصيف مي كنند: او اروپا را به هم نزديك تر 
كرده اس��ت. آنها حاال واضح تر متوجه ش��ده اند كه 
براي چه چيزي ايس��تاده اند – و در برابر چه چيزي 
مي ايستند و آنها حاال بهتر متوجه تهديدي مي شوند 
كه تعصب راست افراطي آورده است. آنها براي مثال 
به خاطر يك سيستم قاعده مند بين المللي حتي به 
شكل محدود آن ايستاده اند – درست همانطور كه به 
خاطر حاكميت قانون در وطن ايستاده اند – و آن را به 
همان اندازه كه حاكميت قانون براي اقتصاد و سياست 
داخلي مهم است، عملكرد اقتصاد بين الملل و سياست 
را هم مهم مي دانند. ترامپ با رد كردن توافق نامه هايي 
كه توسط پيشينيانش امضا شده است، توافقنامه هاي 
بين المللي و قانون را تضعيف كرده است . پيش تر كه 
جلو برويم اين طور مي شود كه ديگر يك نفر نمي تواند 
به رفتار خوب اعتماد كند و بايد دقت بيشتري بكند كه 
اگر يك امضا كننده صحنه را ترك مي كند، چه اتفاقي 

روي خواهد داد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار  كالن

 تخصيص منابع الزم
 براي مقابله با كرونا

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: به وزير بهداشت 
اعالم كردم از طرف س��ازمان هرچ��ه قدر كه منابع 
الزم باش��د براي مبارزه با كرونا اختصاص خواهيم 
داد. به گزارش ايس��نا، محمدباقر نوبخت بيان كرد: 
خوشبختانه بر اساس آخرين گزارشي كه مركز آمار 
ايران براي پاييز داش��ت رشد مثبتي داشتيم و اين 
گواهي را مراكز بين المللي يعني صندوق بين المللي 
پول و بانك جهاني اعالم كرده اند كه رشد اقتصادي 
ايران در س��ال 2020 مثبت اس��ت. نوبخت گفت: 
همان گونه كه مركز آمار گ��زارش تورم ماه بهمن را 
اعالم كرد خوش��بختانه هم تورم ساالنه و هم تورم 
نقطه به نقطه ما كاهش پيدا كرده است. گرچه هنوز 
شرايط عادي نيست و بايد اين را به ذهن داشته باشيم 
كه بعد از تحريم ها و تشديد آن شوكي به اقتصادمان 
وارد شده است. خوشبختانه مجددا االن همه شاخصها 
به سمت مطلوب در حال تغيير است. اميدواريم كه 
ان شاهلل با مجلس قوي وخوبي كه در سال آينده در 
كنار دولت خواهد بود بتوانيم بيش از پيش شاخص ها 
را اصالح كنيم. آنچه اهميت دارد رضايت مردم و اقتدار 
جمهوري اسالمي در رقابت هاي جهاني است. وي در 
ارتباط با تمهيدات دول��ت درباره كرونا گفت: بعد از 
شيوع اين بيماري در چين و گسترش آن در جهان 
وزارت بهداشت خود را تجهيز كرده و به نوع مناسبي 
تالش كرد تا از ابتدا از وروداين بيماري به داخل كشور 
پيشگيري كند. نوبخت ادامه داد: باالخره با اين جغرافيا 
كه ايران دارد و اين همه تعدد و تنوع مسافراني كه هر 
روز از ايران مي روند و وارد ايران مي شوند ما هم مانند 
ساير كش��ور ها كه نهايت دقت را مي كنند اما باز هم 
عالئمي در آن كشور ها ديده شده متاسفانه موارد اين 
بيماري را در كشور مشاهده كرديم. وي افزود: وزارت 
بهداشت و درمان با همه امكانات و دولت نيز به طور 
ويژه از وزارت بهداشت ودرمان حمايت مي كند. من 
به دكتر نمكي كه خودشان در سازمان برنامه وبودجه 
بخش بهداشت و درمان را برعهده داشتند اعالم كردم 
كه هر مقدار منابعي كه الزم باش��د با توجه به اينكه 
از جان مردم مراقبت مي كنيم، خواس��تند از سوي 
سازمان برنامه منابع را تخصيص مي دهيم. نوبخت 
گفت: ده ماه گذشته بالغ بر 18 هزار ميليارد تومان فقط 
براي جبران خسارت سيل پرداخت كرديم. هرچه قدر 
هم الزم باشد دولت در كنار مردم و براي دفاع و صيانت 

از آنان هزينه مي كند.

رشد اقتصادي با ايجاد
تفكر كارآفريني در زنان

مشاور وزير كار در امور زنان با بيان اينكه درآمد زنان 
ش��اغل باعث افزايش س��طح كيفيت زندگي آنها و 
خانواده مي شود، گفت: ايجاد تفكر كارآفريني در زنان و 
بهره گيري از ظرفيت ها و توانمندي هاي آنها بسترهاي 
رش��د اقتصادي را فراهم مي كند. وحيده نگين در 
گفت وگو با ايسنا، اظهاركرد: حضور بيشتر زنان در 
فعاليت هاي اقتصادي و اجتماع��ي نگاه و ذهنيت 
فرهنگي جامعه نسبت به زنان را تغيير مي دهد. در 
حال حاضر هيچ تضادي بين كار و خانواده وجود ندارد 
و هرقدر كه زنان پرتالش تر باشند بهتر مي توانند به 
افزايش سطح فرهنگ، آموزش و بهداشت خانواده 
كمك كنند. وي با اشاره به پتانسيل هاي باالي زنان 
در عرصه هاي مختلف، گفت: زنان ش��اغل با درآمد 
خود موجب افزايش سطح كيفيت زندگي خانواده 
مي شوند و اش��تغال آنها را محدود نمي كند. مشاور 
وزير كار در امور بانوان بر ضرورت استفاده حداكثري 
از ظرفيت زن��ان در حوزه هاي اقتصادي و مديريتي 
تاكيد كرد و گفت: زنان با تكيه بر توانايي هاي زنانه خود 
بخش هايي از اقتصاد را كه مردان به هر دليل استقبال 
كمي از آنها دارند، فعال نگه مي دارند و از اين طريق به 
رشد اقتصادي كمك مي كنند به نحوي كه اگر صنايع 
دستي يا خياطي مورد توجه مردان نباشد زنان با ورود 
به اين عرصه ها و مشاغل به تكميل چرخه فعاليت هاي 

اقتصادي جامعه كمك مي كنند.



اخبار

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

قيمت طال  به باالترين رقم خود در هفت سال اخير رسيد

افزايش كم سابقه قيمت  جهاني طال
گروه بانك و بيمه|

روزهاي پنجش��نبه و جمعه 2 اس��فند م��اه 98 در 
بازارهاي جهاني هر اونس طال با افزايش كم سابقه به 
نرخ 1640 دالر معامله ش��د. در بازار آزاد و معامالت 
نقدي نيز قيم��ت دالر به 14420 توم��ان افزايش 
ياف��ت همچنين هر ي��ورو در ب��ازار آزاد به 15600 

تومان رسيد.
به گزارش »تع��ادل«، روز جمعه كارگروه ويژه اقدام 
مال��ي، ايران را در ليس��ت س��ياه )FATF( قرار داد. 
اقدامي ك��ه رييس كل بانك مرك��زي ايران معتقد 
است تاثير چنداني بر بازارها نخواهد داشت؛ چنانكه 
عبدالناصر همتي در واكنش به قرار گرفتن ايران در 
ليست سياه FATF گفت: عملكرد بانك مركزي در 
يك سال گذشته اين اطمينان خاطر را نزد مردم ايجاد 
كرده كه چنين وقايعي، مشكلي براي تجارت خارجي 

ايران و ثبات نرخ ارز ايجاد نخواهد كرد.
در سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامله شده ارز براي 
روز چهارشنبه 30 بهمن 98 را براي دالر 14 هزار و 
72 تومان، يورو 15 هزار و 443 تومان، پوند انگليس 
18 هزار و 171 توم��ان، درهم امارات 3 هزار و 862 
تومان، لير تركيه را 2 هزار و 430 تومان و يوآن چين 

2 هزار و 30 تومان اعالم كرد.
در بازار طال و سكه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به 
قيمت 1640 دالر و دالر به نرخ 14 هزار و 420 تومان 
در بازار آزاد، نرخ طال و س��كه به روند افزايش قيمت 
خود ادامه دادند. مظنه يك مثقال طالي آب ش��ده 
17 عيار 2 ميلي��ون و 388 هزار تومان، هر گرم طال 
18 عيار 551 هزار و 200 تومان، س��كه طرح جديد 
5 ميلي��ون و 395 هزار تومان، طرح قديم 5 ميليون 
و 385 هزار تومان، نيم س��كه 2 ميليون و 800 هزار 
تومان، ربع سكه يك ميليون و 700 هزار تومان و سكه 

گرمي نيز 950 هزار تومان معامله شد.

  هفته استثنايي بازار سكه و طال
همچنين به اعتقاد نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران، هفته اخير يك هفته استثنايي  در تاريخ قيمت 
سكه و طال بوده است؛ به طوري  كه قيمت جهاني طال 
به باالترين حد خود در هفت س��ال اخير رسيد. دو 
عامل افزايش بي س��ابقه قيمت طال و افزايش قيمت 
ارز در داخل، س��بب شد كه در هفته اي كه گذشت، 

قيمت سكه به اوج خود برسد.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
هفته اخير استثنايي ترين هفته براي قيمت  سكه و 
طال بوده است. قيمت اونس جهاني به باالترين سطح 
خود در هفت سال اخير رسيده است. قيمت هر اونس 
جهاني ١6١٢ دالر تا ١6١5 دالر رس��يد و عصر روز 
پنجشنبه ١6١٧ دالر را تجربه كرد. از سال ٢٠١٣ به 
بعد چنين رقمي را نداشته ايم. از سوي ديگر در طول 
هفته اي كه گذشت، افزايش قيمت ارز از ١٣ هزار و 
٩5٠ تا ١4 ه��زار و 5٠٠ تومان نيز از عوامل افزايش 

قيمت سكه و طال در بازار داخلي بوده است.
وي افزود: اين دو عامل سبب شد كه قيمت طال و سكه 
به باالترين س��طح خود در چند سال اخير برسد. در 
اوايل مهر ماه سال گذشته كه بحران قيمت ارز و طال 
را داشتيم، باالترين قيمت سكه به پنج ميليون و 4٠٠ 
هزار تومان رسيد اما روز گذشته  اين ركورد شكسته 
شد و س��كه به باالي پنج ميليون و 45٠ هزار تومان 
هم رس��يد. هر گرم طالي ١٨ عيار ني��ز به باالترين 
قيمت خود به طور ميانگين به 54٩ هزار تومان رسيد.
وي با بيان اينكه تقاضا در بازار داخل به شدت كاهش 
يافته است؛ تصريح كرد: بازار به شدت با ركود همراه 
است؛ چراكه عمدتًا قيمت سكه داراي حباب منفي 
اس��ت. اگر تقاضا در بازار وجود داشت همچون سال 
گذشته، طبيعتًا روي قيمت سكه حباب ايجاد شده 
بود. عرضه زياد است اما تقاضايي در بازار وجود ندارد.

  طال گران تر مي شود
از سوي ديگر، قيمت طال در معامالت روز جمعه بازار 
جهاني با تقاض��ا براي خريد اين فلز به عنوان دارايي 
مطمئن، به باالترين ركورد در هفت سال اخير صعود 
كرد و به س��وي بزرگ ترين رش��د هفتگي و ماهانه 

پيش رفت.

به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در 
معامالت ديروز بازار سنگاپور 0.4 درصد افت كرد و 
به 1625 دالر و پنج سنت رسيد. بهاي معامالت اين 
بازار از ابتداي هفته جاري تاكنون 2.5 درصد رش��د 
كرده كه بزرگ ترين رشد هفتگي از سوم ژانويه است.

موجودي ط��الي »اس پي در آر گلدتراس��ت« كه 
بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال 
در جهان است، روز پنجشنبه 0.25 درصد رشد كرد 
و به 933.94 تن رس��يد كه منعكس كننده تقاضاي 
باال براي طال در ميان سرمايه گذاران است. به گفته 
وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس طال ممكن 

است به محدوده 1639 تا 1667 دالر صعود كند.
در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي 
تحويل فوري ثابت بود و در 2689 دالر و شش سنت 
ايستاد. هر اونس نقره براي تحويل فوري با 0.5 درصد 
افزايش، 18 دالر و 44 س��نت معامله شد. هر اونس 
پالتين ب��راي تحويل فوري ب��ا 0.2 درصد افزايش، 

980 دالر بود.
بر اساس گزارش رويترز، همانطور كه بازار پيش بيني 
كرده بود، چين نرخ بهره وام دهي را به منظور حمايت 
از رشد اقتصادي در برابر اثرات منفي شيوع ويروس 
كرونا كاهش داد. جزييات نشست سياست پولي بانك 
مركزي امريكا هم نشان داد سياست گذاران امريكايي 
خوش بيني محتاطان��ه اي درباره ام��كان ثابت نگه 
داشتن نرخ هاي بهره در سال ميالدي جاري دارند. 
با اين حال به ريس��ك هاي جديدي كه بر اثر شيوع 

ويروس كرونا ايجاد شده اند، اشاره كرده اند.
نرخ هاي بهره پايين تر به نفع طال اس��ت زيرا هزينه 
نگهداري اين فلز كه س��وددهي ندارد را كمتر كرده 

و جذابيت سرمايه گذاري در آن را تقويت مي كند.
دالر امريكا كه يك ارز مطمئن در ش��رايط ابهامات 
اقتصادي و سياسي به شمار مي رود، از باالترين ركورد 
سه س��ال اخير كه روز چهارشنبه به آن صعود كرده 

بود، عقب نشيني كرد.

  دالر بر قله سه ساله
در خبري ديگر، ش��اخص دالر در آستانه فتح كانال 
100 واحد قرار گرفت. به گزارش رويترز، در جريان 
معامالت روز پنجش��نبه تقاضا ب��راي خريد دالر به 
طرز كم س��ابقه اي افزايش يافت و اسكناس سبز به 
باالترين سطح خود از اواسط سال 2017 رسيد. روند 
رشد ضعيف اقتصادي كش��ورهاي اروپايي كماكان 
ادامه دارد؛ آلمان به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپايي 
با كاهش ش��ديد رشد مواجه ش��ده و در فرانسه نيز 
اعتراض��ات به اليحه جنجالي اصالح بازنشس��تگي 
ادام��ه دارد. در انگليس نيز پس از كناره گيري چند 
وزير از جمله س��اجد جاويد، وزي��ر دارايي و چهره 

كليدي بودجه اين كش��ور از س��مت خ��ود، اكنون 
 نوبت به استعفاي مش��اور ارشد نخست وزير رسيد. 
همچنين اختالفات داخلي در دولت ائتالفي ايتاليا 
و احتمال برگزاري مجدد انتخابات در اين كشور به 
نگراني ها از تش��ديد بحران بدهي اين كشور دامن 
زده اس��ت. به دنبال خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
در ژانويه امس��ال و نزديك شدن به موعد مذاكرات 
در خص��وص تعيين چگونگي رواب��ط آينده، به نظر 

مي رسد بايد منتظر يك دوره پر تنش باشيم. 
ديويد فورس��ت، مش��اور نخس��ت وزير انگليس در 
امور اروپايي گف��ت: از اينكه روابط تج��اري مان با 
اتحاديه اروپا دچار تنش هايي ش��ود واهمه نداريم. 
ما چيز زيادي از آنها نمي خواهيم فقط مي خواهيم 
تجارت آزادي مشابه بقيه كش��ورها با اتحاديه اروپا 

داشته باشيم.
 دولت انگليس به رهبري بوريس جانسون اكنون كار 
بسيار سختي براي احياي رشد اقتصادي و همچنين 
رسيدن به توافق با اتحاديه اروپا بر سر چگونگي روابط 
دو طرف در آينده خواهد داش��ت. انتظار مي رود كه 
دست كم يك س��ال دوره گذار در نظر گرفته شود و 
روابط دو طرف به شكل كنوني باقي بماند. به گفته 

فورست، انگليس قصد تمديد دوران گذار را ندارد.
بوريس جانس��ون، نخس��ت وزير انگليس خواستار 
داشتن روابطي مشابه كانادا با اتحاديه اروپا شده اما 
يكي از مسووالن ارشد اتحاديه اروپا گفته است اين 
اتحاديه تن به شرايطي مش��ابه روابط با كانادا براي 
انگليس نخواهد داد و اين توافق مد نظر يك روياي 

خيالي است. 
اورسال فون در لين، رييس كميسيون اروپا نيز گفته 
است امضاي هر پيمان تجارت آزاد با انگليس مستلزم 
مطمئن شدن اتحاديه از رعايت قوانين ضد دامپينگ 

توسط انگليس خواهد بود.
 انتظ��ار مي رود پيامدهاي برگزي��ت به تدريج روي 
اقتصاد انگليس و كش��ورهاي اروپايي آشكار شود، 
هر چند كه انتظار نمي رود بانك مركزي اروپا دست 
كم در كوتاه م��دت تغيير زيادي در سياس��ت هاي 
پولي خود ايجاد كن��د. اقتصاد انگليس به تدريج در 
حال وارد شدن به ركود است تا جايي كه مركز آمار 
انگليس رشد اقتصادي اين كشور در ماه دسامبر را 
تنها 0.1درصد اندازه گيري كرده است. از سوي ديگر 
به دنبال افزايش تعرفه روي محصوالت ايرباس از 10 
درصد به 15 درصد و تهديد وزارت خزانه داري اين 
كش��ور به اعمال تعرفه هاي بيشتر روي محصوالت 
اروپايي در صورت نرس��يدن به توافق تجاري، يورو 
بيش از پيش در موقعيتي ضعيف قرار گرفته است. 
همچنين نگراني ها از تاثيرگذاري ويروس كرونا روي 
رش��د اقتصادي منطقه يورو باعث ش��ده است تا ارز 

واحد اروپايي ضربه ديگري دريافت كند.  جونيچي 
ايشي كاوا، استراتژيس��ت ارشد بازار ارز در موسسه 
» اي جي س��كيوريتيز« گفت: يورو اكنون در كانال 
مهمي ق��رار دارد و به نظر نمي رس��د در كوتاه مدت 
شانس��ي براي تقويت محسوس در برابر دالر داشته 
باشد چرا كه از نظر بنيادي شرايط منطقه يورو بد تر 

شده است.
اگرچه براي پنجمين روز متوالي روند شيوع ويروس 
كرونا در چين كاهش��ي بود اما تلفات ناش��ي از اين 
ويروس كماكان ادامه دارد و اكنون ش��مار قربانيان 
به بيش از 2122نفر و شمار مبتاليان از 75 هزار نفر 
عبور كرده است. با مرگ دو مبتال به كرونا در ايران، 
نخستين مرگ ناشي از كرونا در خاورميانه نيز به ثبت 
رسيد. پيش تر ويروس كرونا نخستين قرباني خود را 

در اروپا در فرانسه گرفته بود.
خبرگزاري بلومبرگ از برنامه ريزي مقامات چيني 
براي تزريق نقدينگي بيش��تر ب��ه بازارها در صورت 
لزوم خبر داده اس��ت. بانك مرك��زي چين نيز براي 
جلوگيري از ريزش بيش��تر بازارها به تزريق بيش از 
240 ميليارد دالر نقدينگي اقدام كرده كه اين اقدام 
اندكي در تقويت ارزش يوان موثر بوده است. پيش تر 
شكسته شدن محدوده مقاومتي مهم هفت يواني در 
برابر هر دالر موجب نگراني از ريزش بازارهاي مالي 
در چين شده بود. مو س��يونگ، تحليلگر بازار ارز در 
بانك مركزي سنگاپور گفت: يك نوع جنگ احساسي 
در معامالت به چشم مي خورد كه در آن معامله گران 
نمي توانند نگراني خ��ود را مخفي نگه دارند. خيلي 
مهم اس��ت كه چين براي حمايت از اقتصادش چه 
كاري انجام دهد و حمايت قوي باعث خواهد شد تا 

بازارها مجددا اوج بگيرند.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز 
با صعود 0.44 درصدي نسبت به روز قبل و در سطح 
99.672 واحد بس��ته ش��د. نرخ برابري هر فرانك 

سوييس معادل 1.0163 دالر اعالم شد.
 رقابت ه��اي انتخاباتي درون حزب��ي امريكا اكنون 
به ايس��تگاه دوم رس��يد و با ش��مارش آراي ايالت 
نيوهمپشاير مشخص شد برني سندرز و پت بوتجيج، 
برن��دگان انتخاب��ات داخلي دموكرات ها هس��تند. 
پيش تر در ايالت آيوا و  نيز نتايج مش��ابهي به دست 
آمده بود و اليزابت وارن و جو بايدن، نامزدهاي اصلي 
حزب دموكرات عملكرد نااميدكننده اي داش��تند. 
ايس��تگاه بعدي انتخابات درون حزب��ي ايالت نوادا 
خواهد بود. انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا قرار 

است در ماه نوامبر امسال برگزار شود.
در تازه تري��ن دور از معام��الت، پوند ب��ا افت 0.67 
درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.2904 

دالر مبادله ش��د. يورو 0.04 درصد پايين رفت و با 
باقي ماندن در كانال 1.07 به 1.0791 دالر رس��يد. 
همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا معادل 1.3232 
دالر كانادا اعالم ش��د. در برابر همتاي سنگاپوري، 

هر دالر به ازاي 1.3995 دالر سنگاپور مبادله شد.
تحليل گران بانك »ميتسوبيشي« ژاپن در يادداشتي 
نوش��تند: با توجه به خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
و كاهش رشد اقتصادي كش��ورهاي منطقه يورو از 
جمله آلمان و فرانس��ه، بانك مركزي اروپا احتماال 
ناچار به اتخاذ سياست هاي انبساطي بيشتري خواهد 
بود و اين مس��اله مي تواند يورو را بيش از پيش رو به 

پايين سوق دهد.
در ح��وزه تجاري نيز پس از 17 م��اه جنگ تجاري 
س��رانجام دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر 
س��ر آتش بس رسيدند و نخس��ت وزير چين با سفر 
به واش��نگتن به همراه دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا فاز نخست توافق را امضا كرد. چين از كاهش 
تعرفه واردات 85 ميليارد دالر از محصوالت امريكايي 
به اين كشور به عنوان بخشي از تعهدات فاز نخست 

توافق خبر داده است.
انتظار مي رود به تدريج روند بازگش��ايي ش��عبات 
ش��ركت هاي بزرگ خارج��ي در چين آغاز ش��ود. 
خودروسازي تويوتا اعالم كرده است توليدات خود 
را در چين از هفت��ه ديگر مجددا آغاز خواهد كرد. با 
اين حال هنوز بس��ياري از پروازهاي بين المللي به 

چين متوقف هستند.
در معامالت بازاره��اي ارزي جهاني، همچنين هر 
دالر با 1.29درصد افزايش به 111.4795 ين رسيد. 
در برابر همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.5048 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 

معادل 7.0147 يوان چين اعالم شد.

  تقاضاي كم سابقه براي اوراق قرضه دالري
همچنين وزارت خزانه داري امريكا از رسيدن تقاضاي 
خريد اوراق قرضه دالري به باالترين سطح هفت سال 

اخير خبر داد.
به گزارش رويترز، با اعمال سياست نرخ بهره منفي 
در ژاپ��ن و منطقه ي��ورو، اكنون تقاض��ا براي خريد 
اوراق دالري افزاي��ش پيدا كرده ت��ا جايي كه طبق 
اعالم وزارت خزان��ه داري امريكا، ميزان خريد اوراق 
قرضه دالري به باالترين سطح هفت سال اخير خود 

رسيده است.
در دوازده ماه منتهي به دس��امبر س��رمايه گذاران 
خارج��ي در مجم��وع 6.696 تريلي��ون دالر اوراق 
قرضه وزارت خزانه داري را خري��داري كرده اند كه 
اي��ن رقم در مقايس��ه با مدت مش��ابه منتهي به ماه 
قبل 425 ميليارد دالر افزايش پيدا كرده اس��ت. در 
بين كشورهاي مختلف بيشترين افزايش خريد اين 
اوراق مربوط به ژاپني ها با 115 ميليارد دالر افزايش 
و منطقه يورو با 100 ميليارد دالر افزايش بوده است.

گنادي گلدبرگ، استراتژيست نرخ گذاري در موسسه 
»تي دي س��كيوريتيز« گفت: بحث ميزان بازدهي 
اوراق در اين تغيير محس��وس، كامال مشهود است. 
بيشترين افزايش خريد مربوط به ژاپن و منطقه يورو 
بوده كه در هر دو منطقه نيز سياست نرخ بهره منفي 

اعمال مي شود.
ژاپن اكنون 1.154 تريليون دالر اوراق قرضه وزارت 
خزانه داري امري��كا را در اختيار دارد كه بيش از هر 
كش��ور ديگري در جهان اس��ت. چين با در اختيار 
داش��تن 1.069 تريليون دالر اوراق در رده دوم قرار 
دارد هر چند كه براي شش��مين ماه متوالي مجموع 
اوراق در اختيار اين كشور روندي نزولي را طي كرده 
و نسبت به ماه قبل 54 ميليارد دالر افت كرده است.

بر مبناي ماهانه نيز در ماه دس��امبر سرمايه گذاران 
خارج��ي 41.07 ميلي��ارد دالر اوراق قرضه دالري 
خريداري كرده اند كه از آگوس��ت 2018 بي سابقه 

بوده است. 
همچني��ن در همين م��اه س��رمايه گذاران خارجي 
22.15 ميليارد دالر سهام در بازار امريكا خريده اند كه 
نسبت به ماه قبل بيش از 2.5 برابر شده است. از سوي 
ديگر نيز 18.7 ميليارد دالر سهام توسط اتباع خارجي 

در بازارهاي اين كشور به فروش رسانده شده است.

قائم مقام بيمه مركزي:

كاهش تلفات ۱۷ هزار نفري حوادث رانندگي با راننده محورشدن بيمه
خسارت ساالنه حوادث رانندگي به بيش از 17 هزار 
نفر كشته، 350 هزار مجروح و 15 هزار ميليارد تومان 
رسيده كه هزينه اقتصادي و اجتماعي سنگيني را به 
كش��ور تحميل مي كند؛ اما قرار است با اجراي طرح 
راننده محورشدن بيمه شخص ثالث اين آمار كاهش 

پيدا كند.
به گزارش ايرنا، بر اس��اس برنامه شش��م توس��عه، با 
هدف كاهش خس��ارات جاني و مالي ناشي از حوادث 
رانندگي، بايد بيمه هاي ش��خص ثال��ث راننده محور 
شوند كه البته تاكنون اجرايي نشده است. چندي است 
كه زيرساخت هاي اجراي اين طرح با همكاري دولت 
و نيروي انتظامي در حال آماده سازي است كه انتظار 

مي رود دراواسط سال آتي، عملياتي شود.
بر اساس اين طرح، شركت هاي بيمه موظفند بر اساس 
راننده محور بودن در بيمه شخص ثالث به هر دستگاه 
خودرو خسارت پرداخت كنند كه طبق آن، رانندگان 
پرخطر كه ريس��ك بااليي دارند حق بيمه بيش��تري 
پرداخت كرده و رانن��دگان قانون مدار از تخفيف هاي 

ويژه اي بهره مند خواهند ش��د. »پرويز خسروشاهي« 
قائم مقام بيمه مركزي جمهوري اسالمي در گفت وگو با 
ايرنا در اين باره گفت: در سال 97 حدود 12هزار ميليارد 
تومان خس��ارت در بخش بيمه شخص ثالث پرداخت 
شده است كه امسال برآورد مي شود به 15 هزار ميليارد 

تومان افزايش يابد.
وي اضافه كرد: تجربه جهاني نشان مي دهد كه تفكيك 
بيمه گزاران به كم ريس��ك و پر ريسك، كارايي نظام 
بيمه را باال برده و باعث اصالح رفتار رانندگان و كاهش 

حادثه آفريني آنها مي شود.
قائم مقام بيمه مركزي اشاره به جزييات اجراي طرح 
راننده محورشدن بيمه شخص ثالث در سال 99، افزود: 
اكنون حدود 85 درصد وسايل نقليه موتوري )به جز 
موتورسيكلت( بيمه شخص ثالث را خريداري مي كنند. 
خسروشاهي افزود: اما در بخش موتورسيكلت، پوشش 
آن پايين است به طوري كه از 11 ميليون موتورسيكلت 
فعال در كش��ور حدود 1.5 ميلي��ون داراي بيمه نامه 

شخص ثالث هستند.

وي با اشاره به پيامدهاي عدم پوشش بيمه شخص ثالث، 
اضافه ك��رد: رانندگاني كه داراي بيمه ش��خص ثالث 
نيستند، به جز پرداخت خسارت، بايد دو برابر حق بيمه 

شخص ثالث، جريمه پرداخت كنند.
قائم مقام بيمه مركزي درباره زمان اجراي طرح راننده 
محورشدن بيمه شخص ثالث، اظهار داشت: بعيد است 
كه اين طرح از ابتداي سال 99 اجرايي شود اما تالش 

مي كنيم كه اين طرح در سال 99 عملياتي شود.
وي با اشاره به تفاوت هاي طرح راننده محورشدن بيمه 
شخص ثالث با شيوه كنوني صدور اين نوع بيمه نامه، 
گفت: اكنون براي تعيين حق بيمه تنها بررسي مي شود 
كه آيا راننده، خسارت داشته است يا نه؟ و اينكه مثال 
خودرو چند س��يلندر است. خسروشاهي افزود: اما در 
طرح راننده محور شدن بيمه شخص ثالث، ويژگي هاي 
راننده در مرك��ز توجه قرار مي گيرد كه مهم ترين آنها 

رفتار رانندگي فرد متقاضي است.
وي اضافه كرد: رفتار رانندگي افراد در بانك اطالعاتي 
نيروي انتظامي، ثبت ش��ده است كه بايد آنها را اخذ و 

مدل سازي كرد. قائم مقام بيمه مركزي با بيان اينكه 
براي اخ��ذ اين اطالع��ات از نيروي انتظام��ي نياز به 
هماهنگي بين دستگاهي و هماهنگ كردن سامانه ها 
وجود دارد، ادامه داد: با مدل سازي مي توان نمره ريسك 
را براي رانندگان صادر و بر اس��اس آن اقدام به تعيين 

مبلغ حق بيمه كرد.
وي با بيان اينكه ضريب خس��ارت بيمه شخص ثالث 
اكنون حدود 114 درصد اس��ت، گفت: با اجراي اين 
طرح ضريب خس��ارت اي��ن بخش كاه��ش خواهد 
يافت. خسروشاهي با اش��اره به ضريب خسارت 50 تا 
70درصدي بيمه شخص ثالث در ساير كشور ها، افزود: 
هدف اصلي از راننده محور كردن بيمه ش��خص ثالث، 

كاهش حوادث رانندگي است.
وي اضاف��ه كرد: ح��دود 17 هزار كش��ته و 360 هزار 
مجروح ناشي از حوادث رانندگي درسال 97 بوده است 
كه تالش مي ش��ود از طريق طرح راننده محور كردن 
بيمه شخص ثالث، ميزان آن را كاهش دهيم. قائم مقام 
بيمه مركزي خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح، افراد 

پرريسك به دليل افزايش حق بيمه به سوي اصالح رفتار 
رانندگي خود حركت مي كنند كه كاهش حوادث را به 

دنبال خواهد داشت.
پيش از اين نيز رييس كل بيمه مركزي نيز به ايرنا در 
اين باره گفته بود: عامل ح��دود 75 درصد تصادفات، 
اشتباهات و عملكرد انس��اني است كه با راننده محور 
كردن صدور بيمه نامه، تالش مي شود اين اشتباهات، 

اصالح شود.
وي با بيان اينكه بايد تالش شود كه رانندگان ناچار به 
رعايت بيشتر قوانين ش��ده و در نتيجه آمار تصادفات 
كاهش يابد، افزود: در زمان صدور بيمه هاي جديد به 
عواملي مانند سن راننده، مدت زمان اخذ گواهينامه، 
سابقه تصادفات و ... توجه شده و حق بيمه بر اساس اين 

عوامل تعيين و اخذ خواهد شد.
وي گفت: بر اس��اس اين طرح، حق بيمه راننده هاي 
پرخطر افزايش مي ياب��د، اما در مقاب��ل، راننده هاي 
كم خطر از معافيت ها و تخفيف��ات بيمه اي برخوردار 

خواهند شد.
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بانك ها ۱۰ درصد بيشتر 
وام دادند

مانده تسهيالت اعطايي بانك ها در 9 ماهه نخست 
امس��ال رشد 10 درصدي داشته اس��ت. به گزارش 
ايسنا، بر اساس تازه ترين آمار بانك مركزي از بخش 
پولي و بانكي، حجم مانده تسهيالت بانكي ارايه  شده از 
ابتداي سال جاري تا آذرماه حدود 10 درصد افزايش 
يافته اس��ت. در واقع در 9 ماهه امسال ميزان مانده 
تسهيالت بانكي 10 درصد افزايش پيداكرده است. 
بر پايه اين گزارش، مانده تسهيالت اعطايي بانك ها 
در پايان سال گذشته 1300 هزار ميليارد تومان بوده 
كه در آذرماه سال جاري به1426 هزار ميليارد تومان 
رسيده است كه رشد 9.7 درصدي مانده تسهيالت 
را نش��ان مي دهد. در همين مدت، مانده تسهيالت 
قرض الحس��نه اعطايي از 78 هزار ميليارد تومان به 
104 هزار ميليارد تومان رسيده كه 7.3 درصد از كل 
تسهيالت اعطايي را شامل مي شود. اين در حالي است 
كه مشاركت مدني با 28 درصد و فروش اقساطي با 27 
درصد از كل مانده تسهيالت اعطايي، بيشترين سهم 
از كل مانده تس��هيالت را به خود اختصاص داده اند. 
مانده تسهيالت اعطايي مشاركت مدني در پايان آذر 
ماه سال جاري به 396 هزار ميليارد تومان و تسهيالت 
فروش اقساطي به 389 هزارميليارد تومان رسيده 
است. مانده تسهيالت اعطايي بانك هاي غير دولتي و 
موسسات اعتباري نيز در پايان آذرماه سال جاري به 
882 هزار ميليارد تومان رسيده كه حدود 61 درصد از 
كل مانده تسهيالت را شامل مي شود. همچنين سهم 
بانك هاي تجاري در اين تسهيالت حدود 17 درصد 
اس��ت كه به اين ترتيب مانده تسهيالت اعطايي در 
بانك هاي تجاري در آذرماه به 246 هزار ميليارد تومان 
رسيد. مانده تسهيالت اعطايي بانك هاي تخصصي نيز 
در آذرماه به 298 هزار ميليارد تومان رسيده كه نشان 
از سهم 21 درصدي مانده تسهيالت اعطايي بانك هاي 

تخصصي در اين مدت دارد.
از سوي ديگر، حجم وام ها و اعتبارات دريافتي نظام 
بانكي كشور از خارج و همچنين سپرده هاي ارزي آنها 
روندي افزايشي داشته است؛ به طوري كه اين شاخص 
در آذر 98 نسبت به دو سال قبل حدود 55.2 درصد 
رشد را نشان مي دهد. بررس��ي گزارش هاي آماري 
نشان دهنده روند افزايشي وام ها و اعتبارات دريافتي 
نظام بانكي كشور از خارج و همچنين سپرده هاي ارزي 
است. نكته قابل توجه اينكه اين افزايش در حالي رخ 

داده كه تحريم ها در اين مدت تشديد شده است.
ميزان وام ها و اعتبارات دريافتي نظام بانكي كشور از 
خارج و همچنين سپرده هاي ارزي آنها در آذر 98 به 
630 هزار ميليارد تومان رس��يد كه نسبت به مدت 
مشابه پارسال رش��د 10.9 درصدي و در مقايسه با 
پايان سال 97 افزايش 6.6 درصدي را نشان مي دهد.

حجم وام ها و اعتبارات دريافتي نظام بانكي كشور از 
خارج و همچنين س��پرده هاي ارزي آنها در آذر 97 
حدود 568 هزار ميليارد و در اسفند97 معادل 591 
هزار ميليارد تومان بوده است. شبكه بانكي كشور تا 
آذر 96 حدود 406 هزار ميليارد تومان وام و اعتبارات 
از خارج كش��ور دريافت كرده بود كه در پايان همان 
سال به 446 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. ميزان 
وام ها و اعتبارات دريافتي نظام بانكي كشور از خارج 
و همچنين سپرده هاي ارزي آنها در آذر 97 به 568 
هزار ميليارد تومان و در اسفند 97 به 591 هزار ميليارد 
تومان رسيد. بر اس��اس آخرين آمار بانك مركزي، 
بررسي وضعيت بدهي ارزي اين بانك در دوره مورد 
نظر نيز نشان مي دهد كه بدهي ارزي بانك مركزي 
در آذر 98 معادل 187 ه��زار ميليارد تومان بود كه 
نسبت به مدت مشابه پارسال 16.8 درصد كاهش و 
در مقايسه با پايان سال 97 حدود 16.2 درصد افت 
داشته است. حجم بدهي ارزي بانك مركزي در آذر 97 
حدود 225 هزار ميليارد تومان و در اسفند 97 معادل 

223 هزار ميليارد و 400 ميليون تومان بوده است.
بررسي گزارش هاي آماري بانك مركزي همچنين 
نشان دهنده روند كاهشي بدهي ارزي در يك سال 
گذشته بوده، اين در حالي است كه پيش از آن روندي 
رو به رشد داشته است. بدهي ارزي بانك مركزي در 
آذر 96 حدود 178 هزار ميليارد تومان بوده كه با رشد 
25.9 درصدي تا 225 هزار ميلياردتومان در آذر 97 
باال رفته است. رقم بدهي ارزي اين بانك در پايان سال 
96 نيز 191 هزار ميليارد تومان و در اسفند 97 حدود 

223 هزار ميليارد تومان شده است.

 تضعيف لير در واكنش
به كاهش نرخ بهره

به گ��زارش رويت��رز، بان��ك مركزي تركي��ه براي 
شش��مين بار متوالي نرخ بهره را كاهش داد و با اين 
اقدام خود، باعث كاهش ارزش لير در برابر ارزهاي ديگر 
شد. كميته پولي بانك مركزي تركيه در بيانيه اي اعالم 
كرد كه نرخ بهره در اين كشور با 0.5 درصد كاهش به 
10.75 درصد رسيده است. كميته پولي بانك مركزي 
تركيه در بيانيه اي اعالم كرد: بانك مركزي از طريق 
عمليات بازار باز به مديريت بازار ادامه مي دهد. موضع 
فعلي كميته پولي همراستا با سياست هاي كاهش 
نرخ تورم است و اين كميته به رصد دقيق اطالعات 
بازار و اس��تفاده از ابزارهاي موجود براي حفظ ثبات 
در عرصه كالن پول��ي ادامه مي دهد. پيش تر رجب 
طيب اردوغان كه از مخالفان سرسخت نرخ بهره باال 
محسوب مي شود و بارها و بارها خود را دشمن نرخ بهره 
خوانده است، گفته بود كه هدف تركيه آن است كه نرخ 
بهره را تا پايان امسال حدود 15درصد كاهش دهد و 
سپس به نرخ تك رقمي برساند. رييس جمهور تركيه 
در بخش ديگري از سخنان خود وعده داده است كه 
مردم تركيه ثمره كاهش نرخ بهره را خواهند ديد: وقتي 
كه اين اتفاق افتاد خواهيد ديد كه نرخ تورم نيز به طرز 
محسوسي كمتر خواهد شد. به دنبال بركناري رييس 
قبلي بانك مركزي تركيه و روي كارآمدن تيم جديد، 
چرخه كاهش نرخ بهره در تركيه آغاز ش��ده است تا 
جايي كه بانك مركزي نخستين بار در ماه جوالي نرخ 
بهره را به 19.75 درصد كاهش داد و انتظار مي رود كه 

اين روند كماكان ادامه داشته باشد.



رويداد 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از تاثيرات كرونا بر بازارهاي جهاني

ترس از شيوع بيشتر ركورد قيمت اوراق قرضه 30 ساله را شكست
گروه بورس |محمد امين خدابخش|

 بازارهاي جهاني به خصوص بازارهاي سهام در هفته هاي 
گذشته نوسان بس��ياري را تجربه كرده اند. اين نوسان ها 
در حالي اتفاق افتاده كه از روزهاي پاياني س��ال 2019 و 
تقريبا همزمان با شروع سال جاري ميالدي متغيرهاي 
موثر ب��ر اين بازارها به كلي تغيي��ر كرده اند. در حالي كه 
بيشتر ماه هاي سال گذشته ميالدي با هياهوي ناشي از 
اخبار مربوط به جنگ تجاري ميان چين و امريكا گذشت، 
سال 2020 در حالي به روزهاي پاياني ماه فوريه نزديك 
مي ش��ود كه كل 51 روز گذشته را با نگراني هاي ناشي از 
شيوع ويروس »كوويد19« كه عموما با نام كروناي جديد 
شناخته مي شود، سپري كرده است. همين نگراني بود كه 
در نخستين روز كاري در سال نوي چيني 400 ميليارد از 
بهاي سهام مورد معامله در بورس هاي پانگهاي و شنزن 
كاست و در نهايت به عقب نشيني بهاي بسياري ارزها در 

منطقه شرق آسيا منتهي شد.

    شركت هاي امريكايي قرباني ويروس چيني
داستان از اين قرار بود كه تبعات شيوع ويروس جديد در 
چين تنها به جامعه اين كش��ور محدود نشد و خيلي زود 
مصائب اقتصادي همه گير شدن آن توانست حتي زودتر از 
انتقال ويروس آن به ساير كشورها اقتصاد جهاني را درگير 
خود كند. در حال حاضر بسياري از شركت ها كه هر كدام 
به نوعي در تامين مواد اوليه يا فروش توليدات نهايي خود 
با چين س��ر و كار دارند از بروز مشكالت عديده بر سر راه 
درآمد زايي خود سخن گفته اند. همين چند روز اخير بود 
كه بسياري از رسانه هاي فعال در بازارهاي مالي از جمله 
نيويورك تايمز و ماركت واچ خبر از كاهش شديد فروش 
كمپاني »اپل« در بازارهاي چين و كشورهاي پيراموني 
دادن��د. در گزارش نيويورك تايمز آمده اس��ت كه اپل به 
دليل وابس��تگي در تامين مواد اوليه مورد استفاده براي 
توليد محصوالت خود به چين، به دليل آنكه بس��ياري از 
مناطق صنعتي آن كشور در دو ماه اخير تعطيل بوده اند، با 
مشكل جدي در تامين قطعات مورد نياز براي توليد مواجه 
شده است. اين مساله به عاملي بدل شده كه هم توليد و 

هم فروش اپل را در سراسر دنيا با مشكل مواجه مي كند.
 به جز اپل تعداد زيادي از ش��ركت هاي امريكايي نيز در 
گزارش هاي درآمدي خود اعالم كرده اند كه سود سازي ها 
ب��ه نوعي از ويروس كروناي جديد اثر پذيرفته اس��ت. بر 
مبناي آنچه كه »ماركت واچ« در گزارش روز پنجشنبه 
خود اعالم كرده در نشست شركت هاي دخيل در شاخص 
»اس اند پي 500« 38 درصد از 364 بنگاه ها بررسي شده، 
در گزارش هاي خود به كرونا اشاره كرده اند. در اين ميان 
شركت هاي نظير كوكاكوال، گيلعاد ساينس و ويزا به همراه 

اپل از كاهش درآمد خود خبر داده اند.

    نگاهي به شاخص هاي مطرح امريكا
در روزهاي گذش��ته به دليل آنچه كه پيشتر اشاره شده، 
بسياري از از نماگرهاي سهام در دو سوي اقيانوس آرام با 
افت سطح و ضعف در پيشروي مواجه شدند. در حالي كه 
بسياري از نمادها در بازارهاي امريكايي در روزهاي گذشته 
ش��اهد كاهش قيمت بودند و از طرفي نيز داده هاي ارايه 
شده از طرف دولت چين حاكي از ان است كه اين كشور 
در كنترل بيماري موفق عمل كرده با اين حال گفته هاي 
ديويد آپنهايمر تحليلگر ارش��د بانك س��رمايه گذاري 
»گلدمن س��اكس« حكايت از آن دارد كه ممكن اس��ت 
تاثيرات ثانويه وي��ورس كرونا از آنچه ك��ه هم اكنون در 

قيمت هاي سهام لحاظ شده است بيشتر باشد. در همين 
راس��تا آپن هايمر به »cnbc« گفته است كه به باور اين 
موسسه تاثيرات شيوع كرونا در قيمت هاي فعلي سهام 
در وال اس��تريت دست كم گرفته شده است و بازار سهام 
نيويورك ممكن است در آينده نزديك از اين بابت متحمل 

اصالحي قدرتمند تر از افت فعلي قيمت ها شود. 
واهمه ها از تداوم تاثير كرونا در بازار نيويورك سبب شده 
تا در روزهاي گذشته شاهد نزول كم شيب شاخص هايي 
نظير »داوجونز«، »نزدك« و »اس اند پي 500« باش��يم. 
به نظر مي رسد كه آرايش قيمت ها در اين بازار نشانگر آن 
است كه حداقل در شرايط فعلي سرمايه گذاران امريكايي 

نظري متفاوت از كارشناسان »گلدمن ساكس« دارند. 
بر اين اساس معامالت هفته گذشته در حالي خاتمه يافت 
كه »داوجونز« همچنان در كانال 29 هزار واحدي نوسان 
مي كرد و دو نماگر ديگر در همنوايي با شاخص صنعتي 
داو نوسان چنداني نداشتند. بسياري بر اين باور هستند 
كه دليل چنين افت كم شيبي انتظار فعاالن بازار در جهت 
تعديل سياست فدرال رزرو در خصوص خريد اوراق قرضه 
ماهانه است كه مي تواند به حمايت از بازارها كمك كند. 
در صورتي كه اين خواسته محقق نشود انتظار مي رود كه 
در هفته پيش رو ش��اهد تشديد افت قيمت در بازارهاي 

سهام امريكا باشيم. 

    واگرايي بازارهاي چيني در مقابل بورس هاي 
شرق آسيا 

اما از بازاره��اي اياالت متحده كه بگذريم در آن س��وي 
اقيانوس آرام دو دستگي در اذهان سرمايه گذاران مشهود 
اس��ت. در حالي كه كشورهاي پيراموني جمهوري خلق 
چين همچنان تحت تاثير بازتاب كرونا بر عملكرد شركت ها 
قرار دارند كاهش بهره استقراض از سوي دولت چين سبب 
شده تا بازارهاي شانگهاي و شنزن همچنان به رشد خود 
ادامه دهند. س��رمايه گذاران چيني كه روزهاي ابتدايي 
سال نو را در شوك وارده به صنايع كشور سپري مي كردند 
پس از اعالم حماي��ت دولت چين از تولي��د و به تبع آن 
بازارهاي سهام با رشد مواجه شدند. همين امر سبب شده 
تا پس از س��وم فوريه و ريزش بزرگ قيمت ها در اين روز، 
شاخص هاي شانگهاي و شنزن نه تنها مسيري صعودي را 
پي بگيرند بلكه با شكستن ركورد قبلي در پايان معامالت 

روز جمعه ركوردي جديد را نيز به ثبت برسانند. 
معامالت روز گذش��ته در حالي پايان يافت كه شاخص 
بورس شنزن در سطح 11 هزار و 629 واحد متوقف شد. 
اين در حالي اس��ت كه س��قف قبلي اين شاخص قبل از 
شيوع كرونا 11 هزار و 115 واحد بوده است. در شانگهاي 
نيز وضعيت تا حد بسياري به نماگر شنزن شبيه بود. اين 
ش��اخص اگرچه همچنان با سقف قبلي خود در 3 هزار و 
127 واحد فاصله دارد با اين حال بعيد به نظر نمي رسد كه 
در روزهاي گذشته همان مسيري را طي كند كه همتاي 
شنزني آن رفته اس��ت. گفتني است روز جمعه در حالي 
پايان يافت كه شاخص ياد شده در سطح 3 هزار و 39 واحد 
متوقف شد.  در ساير بازارهاي آسيايي همانطور كه گفته 
شد وضعيت متفاوت بود و تمامي نماگرها شامل »نيكي«، 

»هنگ سنگ« و »كاسپي« با افت مواجه شدند.

    هياهو در بازار فلزات گرانبها
در بازار فلزات گرانبها اما در بر پاشنه قبلي مي چرخد. طال 
كه بي توجه به چند و چون اتفاقات با هر ريس��كي مورد 
استقبال سرمايه گذاران قرار مي گيرد روزهاي گذشته را با 

ركوردشكني هايي جالب توجه به پايان برده است. در روز 
پنجش��نبه بود كه قيمت طال از سطح رواني مهم 1600 
دالر در هر اونس گذشت و در روز جمعه به سطح يك هزار 

و 640 دالر رسيد. 
قيمت نقره نيز اين روزها مس��ير طال را مي رود به طوري 
كه در روز گذشته با رسيدن به سطح 18 دالر و 45 سنت 
توانست خود را بيش از پيش به ركورد سال گذشته خود در 
سطح 19 دالر و 650 سنت نزديك تر كند. همانطور كه در 
گزارش هاي پيشين نيز به آن اشاره شده بود روند صعودي 
در بازار فلزات گرانبها مدت هاست كه آغاز شده پس دوره 
چند ماه از استراحت حاال كرونا به محركي براي رشد بيشتر 
بازار بدل شده است. انتظار مي رود كه در روزهاي آتي در 
صورت عدم تخفيف تبعات كرونا شاهد رشد بيشتر قيمت 
در بازار فلزات گرانبها باشيم. اين احتمال در صورتي كه 
ريسك هاي انتظاري در بازارهاي كااليي و سهام در جهان 
افزايش يابد، بيش از پيش تسريع خواهد شد. گفتني است 
انتظاراتي از اين دست سبب شده تا نرخ آتي فلزات ياد شده 

با اختالفي چند دالر از نرخ هاي نقد پيشي بگيرد. 
 ترس هاي به وجود آمده از بروز بيماري تازه وارد تنها بازار 
فلزات گرانبها را طي روزهاي گذشته سبزپوش نكرده است. 
افزايش ريسك در بازارها طي چند هفته اخير به كاهش 
نرخ استقراض در بسياري از كشورها به خصوص اياالت 
متحده انجاميده است. در ساعات ابتدايي معامالت در روز 
گذشته بود كه شبكه »cnbc« امريكا خبر از افت شديد 
بهره اوراق خزانه 30 س��اله در اياالت متحده داد و اعالم 
كرد كه كاهش بازده اين اوراق به 1.89 درصد سبب شده 
تا نرخ اين اوراق به پايين ترين سطح خود در تاريخ برسد. 
افت بازده بدهي ياد شده به اين معناست كه قيمت آن در 
روز گذشته نسبت به هر تاريخ ديگري تاكنون كمترين 
فاصله را تا قيمت اسمي آن داشته است. چنين رويدادي 
پس از آن رخ داده است كه نگراني از شيوع ويروس كرونا 
در جهان به خصوص بازارهاي امريكا بيش از پيش افزايش 

يافته و بسياري از سرمايه گذاران را بر آن داشته تا براي فرار 
از افت بهاي دارايي به افزايش سهم اوراق قرضه در پرتفوي 
خود مبادرت كنند. گفتني اس��ت، دليل اين امر ريسك 
پايي��ن ابزارهاي بدهي دولتي به خص��وص اوراق وزارت 
خزانه داري است كه توس��ط دولت امريكا ضمانت شده 
است. در بازار ارز نيز چند روزي است كه بهاي دالر در برابر 
شش ارز عمده بين المللي تقويت شده و همين امر شاخص 
دالر را به ركورد سه سال اخير بيش از پيش نزديك كرده 
است. روز گذشته شاخص دالر كه ركورد 103.5 در سال 
2017 به ثبت رسانده بود در محدوده 99.5 قرار گرفت. 
اين رشد نش��ان مي دهد كه از زمان شيوع كرونا ويروس، 
ارزش دالر در مقابل 6 ارز يورو، پوند، بريتانيا، كرون سوئد، 
دالر كانادا، ين ژاپن و فرانك سوييس تقويت شده است. 
اين خبر اگرچه در ابتدا ممكن است خوب به نظر بيايد اما 
بايد به خاطر داش��ت كه تداوم اين روند به منزله افزايش 
ارزش توليدات اياالت متحده در س��طح جهان و كاهش 

مزيت رقابتي توليدكنندگان امريكايي است.
از ديگر اخبار بازار ارز كه به كرونا مربوط مي شود، تقويت 
نسبي ارزش ين در مقابل دالر امريكا آن هم پس از ريزش 
هفته هاي اخير است. در حالي كه تا چندي پيش اين ارز 
قدرتمند به عنوان عاملي براي پوشش ريسك در بازار ارز 
در نظر گرفته مي شد، ش��يوع »كوويد19« موجب افت 
قيمت آن و باختن قافيه به ديگر ارز كم ريسك يعني فرانك 

سوييس شده است. 

    فلزات اساسي و خشنودي از يك تبعيض
در حالي كه بازارهاي كااليي جهان همچنان با آثار سوء 
افت تقاضا در چين دست و پنجه نرم مي كنند، يك عامل 
مهم سبب شده تا توليد كنندگان سنگ آهن در ايران تاثير 
چنداني از اين واقعه نپذيرند و دلخوش به وجود تقاضا در 
داخل همچنان محصوالت خود را بفروشند. داستان از اين 
قرار بود كه در مهر ماه سال جاري وزارت صمت با اعمال 

عوارض 25 درصدي بر صادرات س��نگ آهن در عمل راه 
را براي ارزآوري توليدكنندگان اين كانه معدني بس��ت. 
اين تصميم كه براي جلوگيري از خام فروشي و حمايت 
از توليدكنندگان داخلي فلزات اساسي نظير فوالد گرفته 
ش��ده بود، سبب ش��د تا در عمل توليدكنندگان داخلي 
سنگ آهن از حضور در بازارهاي جهاني محروم شوند و به 
دنبال آن سايه ريسك هاي بين المللي نيز از فعاليت آنها 

رخت بربندد.
به جز ايران اما ساير توليدكنندگان سنگ آهن حال و روز 
چندان خوبي ندارند. از طرفي هم تقاضاي چين محدود 
شده و هم افزايش بيم ها نسبت به رشد اقتصادي جهان 
س��طح توليدات مرتبط با محصوالت ف��والدي را تقليل 
داده است. اين عامل دليلي شده تا حاشيه سود توليد اين 
محصوالت نيز كم ش��ود و احتماال در صورت تداوم وضع 
موجود بر روند س��رمايه گذاري محص��والت فوالدي در 
جهان اثر بگذارد. البته نبايد فراموش كرد كه احتمال فوق 
در روزهاي گذشته و همزمان با انتشار آمار 477 ميليارد 
دالري وام هاي پرداخت ش��ده دريك ماه اخير از س��وي 

بانك هاي چيني، تا حد زيادي كاهش يافته است.
در بازار ساير فلزات قيمت ها همچنان روندي كاهشي را 
طي مي كنند. بر اين اساس مس، روي، سرب و آلومينيوم 
در آخرين روز گذشته نيز با كاهش قيمت مواجه شدند و به 
ترتيب و به ازاي هر متريك به قيمت 5 هزار و 731، 2 هزار 

و 132، هزار و 835 و هزار و 704 دالر رسيدند.

    كوتاه از بازار طالي سياه
قيمت نفت نيز در روزهاي گذشته مسير ساير كاالهاي 
اساس��ي را پيش گرفت و با افت مواجه شد. اين افت تا آن 
حدي ادامه داشت كه قيمت هر بشكه نفت برنت درياي 
شمال و وست تگزاس اينترمدييت به ترتيب بهايي برابر 
با 57 دالر و 3 سنت )1.47 درصد( و 52دالر و 66 سنت 

)1.22 درصد( داشتند. 

چگونه در صنايع مختلف سرمايه گذاري كنيم 
به گفته يك كارشناس بازار سرمايه بازار سرمايه ايران بايد به سمت تامين 
مالي از طريق ابزارهاي نوين مالي برود. سرمايه گذاران بايد بدانند روش هايي 
همچون صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و خصوصي وجود دارد كه 
مي توانند از طريق آنها در صنايع مختلف حتي در صنعت س��ينما و تئاتر 
سرمايه گذاري كنند. به گزارش ايسنا، امين آذريان در مورد روش هاي نوين 
تامين مالي در بازارهاي مالي دنيا و روند ايجاد اين ابزارها در ايران، اظهار كرد: 
در حال حاضر روش هاي تامين مالي در ايران بيش��تر روي اوراق همچون 
صكوك استوار است. در گذشته اوراق مشاركت براي اولين بار در راستاي 
تامين مالي پروژه ها مورد استفاده قرار مي گرفت و كم كم ابزارهايي از جمله 
اوراق مرابحه هم جاي خود را در بازار باز كرد. وي با تاكيد بر اينكه در ايران بايد 
روش هاي جديد تامين مالي بيشتر معرفي شود، گفت: از جمله اين ابزارها 
 ،)venture capital( مي توان به صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه
صندوق هاي س��رمايه گذاري خصوصي )private equity funds( و 
تامين مالي جمعي )crowd funding( اشاره كرد. معموال از اين روش ها 
براي تامين مالي استارتاپ ها استفاده مي ش��ود كه به تازگي در ايران هم 
راه اندازي شده است. در دنيا از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي 
و تامين مالي جمعي روي صنعت هاي مختلف سرمايه گذاري مي كنند و 
باعث رونق صنايع مي شوند. آذريان با تاكيد بر لزوم گسترش ابزارهاي نوين 
مالي در بازار سرمايه ايران، بيان كرد: صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي 
)PE Funds( به عنوان يكي از اين ابزارها مي توانند به س��رمايه گذاري در 
حوزه هاي مختلف هنر از جمله تئاتر و سينما بسيار كمك كنند. در روش 
تامين مالي جمعي عامه مردم در جمع آوري منابع مالي براي ساخت فيلم 

كمك    مي كنند و در سود و زيان آن پروژه سهيم هستند. اين راه هاي جديد 
متاسفانه در ايران آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته اما پتانسيل استفاده 
از اين ابزارها وجود دارد. وي با اشاره به كاركردهاي تامين مالي از بازار سرمايه 
در مقابل بازار پول گفت: بانك ها تسهيالت زيادي به مجموعه هاي مختلف 
مي دهن��د و خيلي از مواقع آنهايي كه تس��هيالت را گرفته اند نمي توانند 
تسهيالت را باز پرداخت كنند و به جاي بازپرداخت آن منابع، دارايي هايي 
همچون زمين و س��اختمان به بانك داده مي شود. در نتيجه بانك ها يك 
دارايي هايي دارد و نتوانس��ته آن دارايي ها را به درس��تي مديريت كند اما 
صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي يك تيم متخصص در يك حوزه خاص 
مي گذارد و آن دارايي ها را تبديل به يك ارزش افزوده مي كند و به نوعي فصل 
جديدي را روي تامين مالي باز مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: در 
ايران از صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه خيلي صحبت مي كنند اما اين 
ابزار هنوز آن طور كه بايد، در بازار جا باز نكرده است. البته در حال حاضر هفت 
صندوق جسورانه در فرابورس داريم در نتيجه در اين حوزه ها كارهايي انجام 
مي شود اما اميدواريم كه استقبال از اين ابزارهاي مالي بيشتر شود. آذريان 
توضيح داد: در صندوق هاي س��رمايه گذاري خصوصي سرمايه گذارهايي 
مي توانند سرمايه گذاري كنند كه قصد دارند حجم زيادي منابع به صندوق 
بياورند. اين سرمايه گذاران بلندمدت تر فكر مي كنند. اما در بحث صندوق هاي 
سرمايه گذاري جمعي به دليل اينكه مقدار سرمايه گذاري كمتر مي تواند باشد 
سرمايه گذاران خرد هم مي توانند سرمايه گذاري كنند. وي يادآور شد: همه 
اينها مستلزم اين است كه به سرمايه گذاران مختلف آگاهي داده شود. مثال 

صندوق هاي سرمايه گذاري در مورد خريد آثار هنري وجود دارد. 

جزييات رونمايي از ابزار فروش تعهدي در بورس
ابزار فروش تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران با حضور رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار و مديرعامل ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران روز 
يكشنبه 4 اس��فندماه رونمايي مي ش��ود. به گزارش آنا، علي صحرايي 
مديرعامل بورس تهران درباره راه اندازي فروش تعهدي اعالم كرده بود: 
اين معامالت محدود و تنها در پنج نماد در بورس تهران شروع مي شود و 
مكانيسم هاي كنترلي پيش بيني شده و بر اين اساس در حد 0.5 درصد 
نسبت به آخرين قيمت، امكان فروش تعهدي وجود دارد. راه اندازي فروش 
تعهدي يا فروش استقراضي يكي از ابزارهايي است كه در حالت متعارف 
به دو منظور مورد استفاده قرار مي گيرد: 1- عايدي گرفتن از بازار منفي؛ 
2- ثابت نگه داشتن قيمت يا قفل كردن روي آن. فردي كه داراي موقعيت 
مالكيت عيني يا Long است، در صورت افزايش قيمت از عايدي برخوردار 
مي شود؛ اما در سوي ديگر، فردي كه سهم در اختيار ندارد و تصور وي بر 
اين اس��ت كه قيمت سهم كاهش خواهد يافت، اقدام به استقراض سهم 
مي كند و با فروش سهم در بازار، پس از پايين آمدن اقدام به خريد سهم و 
باز پس دادن قرض مي كند. در اين حالت قرض گيرنده با فروش سهم به 
قيمت باالتر و خريد سهم به قيمت پايين تر، سود كسب مي كند. در حالت 
ديگر نيز، فردي كه سهمي در اختيار دارد كه قيمت آن را ارزنده مي پندارد 
و تمايل به حفظ همين قيمت فعلي در كنار حفظ مالكيت سهم دارد، تعداد 
مشابه سهمي كه در اختيار دارد را به صورت استقراضي مي فروشد. در اين 
حالت سهامدار خود را در مقابل باال يا پايين آمدن قيمت پوشش داده است.

اين فرآيند معمواًل از طريق كارگزاري ها با انعقاد قراردادي به عنوان قرارداد 
مارجين و افتتاح حس��اب مارجين مديريت مي ش��ود. با افتتاح حساب 

مارجين، كارگزار دو نوع اعتبار در اختيار مشتري قرار مي دهد: اعتبار به 
شكل وام نقدي و اعتبار به شكل سهام؛ كه يكي خريد اعتباري و ديگري 
فروش اس��تقراضي )و همچنين وام به شكل سهمي( هستند. لذا خريد 
اعتباري و فروش استقراضي را مي توان دو روي يك سكه مفروض دانست.

پيش از اين حسن اميري نيز با بيان اينكه فروش تعهدي يكي از ابزارهايي 
است كه در بازارهاي مختلف تحت عنوان short sell مورد استفاده قرار 
مي گيرد، گفته بود: اين ابزاري اس��ت كه تاكنون در بازار سرمايه ايران به 
دليل مالحظات فقهي عملياتي نشده بود. با توجه به مصوبه اي كه كميته 
فقهي داده است سازوكار مربوط به اين موضوع از طريق وكالت فراهم شده 

است و مي توان اين سازوكار را در بازار سرمايه عملياتي كرد.
وي در مورد تأثير فروش تعهدي بر بازار سرمايه توضيح داد: در بازار سرمايه 
پيش بيني هاي مختلفي درمورد افزايش يا كاهش يك سهم خاص وجود 
دارد و اف��راد مختلف با نگاه هاي متفاوت مي توانن��د موقعيت بگيرند. با 
راه اندازي فروش تعهدي يك س��هام دار مي تواند آپشن خريد را انتخاب 

كند، يك سهام دار آپشن فروش و يكي ديگر هم آپشن فروش تعهدي.
نايب رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادام��ه داد: با راه اندازي فروش 
تعهدي كلكسيون ابزارها كامل شد و اينكه يك نفر مي خواهد از اين ابزار 
اس��تفاده كند يا خير به خودش مربوط است. مهم اين است كه سازوكار 
چنين ابزاري فراهم ش��ده اس��ت. اميري درمورد اينكه گفته مي ش��ود 
راه اندازي فروش تعهدي باعث ريزش بازار مي ش��ود نيز توضيح داد: اين 
موضوع به ريزش بازار ربطي ندارد و كسي كه مي گويد باعث ريزش بازار 

مي شود به دليل عدم شناخت اين ابزار است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار آخرين وضعيت مذاكره 
با وزارت اقتصاد براي عرضه اموال مازاد بانك ها در بورس 
را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، شاپور محمدي در مورد 
عرضه اموال مازاد بانك ها در بورس توضيح داد: معاونت 
بانك و بيمه وزارت اقتصاد با سازمان بورس در مورد عرضه 
اموال مازاد بانك ها، زمين و امالك و مستغالت در بورس 
كاال مذاكره كرده اند. وي با اشاره به اينكه در خصوص سهام 
هم مواردي مطرح شده است، ادامه داد: بانك ها مي توانند 
سهام خود را در بورس عرضه كنند و منعي براي آن وجود 
ندارد. ساز و كار آن از قبل وجود داشته و به ساز و كار جديد 

نياز ندارد. محمدي همچنين گفت: موضوع مورد مذاكره 
با معاونت بانك و بيمه عرضه امالك و مستغالت و زمين 
در بورس كاال بود كه در تابلو هم مشخص است. بر اساس 
اين گزارش، واگذاري اموال مازاد بانك ها و خروج بانك هاي 
دولتي از بنگاه داري موضوعي است كه طي سال هاي اخير 
بانك مركزي بر آن تاكي��د كرده، اما در هيچ دوره اي اين 
واگذاري به نقطه موردنظر نرس��يده است. دي ماه سال 
1393 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي همه بانك ها 
و موسسات اعتباري را موظف كرد كه در مدت سه سال، 
اموال منقول و غيرمنقول مازاد و سهام تحت تملك خود 

را در بنگاه هايي كه فعاليت غيربانكي دارند، واگذار كنند. 
بخش��ي از قانون رفع موانع توليد نيز كه در خرداد سال 
بعد از آن به تصويب رسيد، به موضوع فروش اموال مازاد 
بانك ها اختصاص داشت و بسترهاي قانوني اين طرح را 
آماده و ضمانت اجرايي قانوني براي انجام اين مهم را براي 
بانك ها فراهم كرد. بر اساس اين مصوبه، همه بانك ها و 
موسسات اعتباري ملزم شدند ساالنه حداقل 33 درصد 
از اموال خود اعم از منقول، غير منقول و سرقفلي را كه به 
تملك آنها و شركت هاي تابعه آنها درآمده و به تشخيص 
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

مازاد محسوب مي شود، واگذار كنند. فرهاد دژپسند وزير 
امور اقتصادي و دارايي نيز در ابتداي خرداد ماه سال جاري 
طي جلسه اي با مديران عامل بانك هاي دولتي، تاكيد كرد 
كه برنامه واگذاري اموال و دارايي هاي مازاد بانك ها بايد تا 
انتهاي سال جاري به سرانجام برسد. وي از مديران عامل 
بانك هاي دولتي خواست تا برنامه مدون واگذاري ها شامل 
زمان بندي و شيوه هاي واگذاري اموال و دارايي هاي مازاد 
خود را به معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي 

اين وزارت خانه ارايه دهند.
در اين راستا، اواخر آذرماه بود كه مديركل امور بانكي 
و بيمه وزارت اقتصاد از عرضه امالك مازاد بانك ها در 
بورس كاال و طي يك م��اه آينده خبر داده بود. عباس 
مرادپ��ور با بيان اينك��ه حكم واگذاري ام��الك مازاد 

بانك ها، ارديبهشت 94 و در قالب ماده 16 و 17 قانون 
رفع موانع توليد توس��ط مجلس تصويب ش��ده اعالم 
كرده بود در حالي طبق مصوبه ش��وراي پول و اعتبار، 
مازاد اموال تمليكي بانك ها بايد حداكثر طي دو سال 
به فروش برسد كه زمينه عرضه امالك مازاد بانك ها از 
طريق بورس كاال فراهم شده و طي يك ماه آينده عملي 
مي شود. مذاكرات متعددي هم با سازمان بورس انجام 
شده و انتظار مي رود طي يك ماه آينده عملي شود. به 
گفته او، اين اموال شامل سهام شركت ها و امالك مازاد 
بانك ها بوده كه بايد ساالنه 33 درصد به فروش برسند. 
تا قبل از حضور دژپسند، 8000 ميليارد تومان و طي 
يك س��ال اخير 11 هزار ميليارد تومان از اموال هم به 

فروش رسيده است.

آخرين خبرها از عرضه اموال مازاد بانك ها در بورس
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   معافيت مالياتي 3 اوراق جديد در بورس: 
بر اس��اس اعالم س��ازمان امور مالياتي، خريد و 
فروش »اوراق جعاله«، »اوراق وكالت« و »اوراق 
بيمه اتكايي« در بورس از ماليات معاف ش��د. به 
گزارش مهر، در بخشنامه اي كه محمود عليزاده 
معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي 
به ادارات كل امور مالياتي اب��الغ كرده، خريد و 
فروش سه ابزار نوين بازار سرمايه شامل »اوراق 
جعاله«، »اوراق وكالت« و »اوراق بيمه اتكايي« در 
بورس به عنوان اوراق بهادار معاف از ماليات اعالم 
شده است. گفتني اس��ت سازمان بورس و اوراق 
بهادار نيز اين بخش��نامه را تأييد كرده و تعريِف 
اوراق بهاداِر مذكور را به شرح زير اعالم كرده است: 
اوراق جعال�ه: اوراق به��اداِر با نامي اس��ت كه 
نشان دهنده مالكيت مشاِع دارندگان آن در كليه 
حقوق حاصل از قرارداد جعاله براي نهاد واسط و 
به وكالت از صاحبان اوراق است كه امكان خريد و 

فروش در بورس يا خارج از آن را دارند.
اوراق وكال�ت: اوراق بهاداِر با ن��ام و قابل نقل و 
انتقال است كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده 
آن در دارايي ها، كاالها، خدمات، پروژه معين يا 
حقوق و منافع ناشي از انجام فعاليت هاي اقتصادي 
مشخص است و بر مبناي قرارداد وكالت منتشر 
ش��ده و قابل خريد و فروش در بورس يا خارج از 

آن است.
اوراق بيمه اتكايي: اوراق بهادار با نامي اس��ت 
كه نشان دهنده مشاركت دارندگان آن در حقوق 
و تعهدات حاص��ل از قراردادهاي بيمه اتكايي و 
تأمين س��رمايه مورد نياز جهت پذيرش تمام يا 
بخشي از سبد ريسك بيمه اي بوده و امكان خريد 
و فروش در بورس يا بازارهاي خارج از آن را دارد.

   دو زيرمجموع�ه ديگر گلرنگ در بورس 
و فرابورس عرضه اوليه:  مديرعامل واسپاري 
ارزش آفرين گلرنگ از عرضه اوليه دو زيرمجموعه 
گروه صنعت��ي گلرنگ در ب��ورس و فرابورس تا 
پايان س��ال خبر داد. به گ��زارش پايگاه خبري 
بورس پرس، ابراهيم ابراهيمي در خصوص عرضه 
اوليه زيرمجموعه هاي گروه صنعتي گلرنگ پس 
از »اف��ق« و »قرن« به بورس پرس گفت: فرآيند 
پذيرش شركت صنعت غذايي كوروش با سرمايه 
300 ميليارد تومان��ي و فعاليت در زمينه توليد 
روغن هاي خوراكي تحت دو برند اويال و فاميال به 
پايان رسيده كه پيش بيني مي شود پس از درج 
نماد، 10 درصد س��هام آن تا پايان سال جاري يا 
نيمه نخست سال آينده در بورس تهران عرضه 
اوليه ش��ود. وي ادامه داد: شركت پديده شيمي 
جم نيز با س��رمايه 30 ميليارد توماني كه پديده 
ش��يمي قرن مالك 42.7 درصد سهام آن است 
از ديگر شركت هايي است كه با تبديل شدن به 
س��هامي عام و انجام امور پذيرش، واجد شرايط 
عرضه اوليه س��هام در فرابورس شده و درج نماد 
آن در حال انجام است. انتظار مي رود با مديريت 
و برنامه ريزي فرابورس، سهام اين شركت نيز تا 

پايان سال جاري به عموم عرضه شود.

   نگاهي ب�ه روند معامالت بورس در هفته 
پاياني بهمن: ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
ته��ران در پايان معامالت روز چهارش��نبه )30 
بهمن( به عدد 478 هزار و 754 واحد رسيد كه 
در مقايسه با پايان هفته گذشته بيش از دو درصد 
رش��د را تجربه كرد. به گزارش ايرنا، در چهار روز 
معامالت هفته  جاري، شاخص بورس 19 هزار و 
675 واحد افزايش داشت؛ شاخص كل در پايان 
روز چهارش��نبه )23 بهمن( با عدد 459 هزار و 
79 واحد به معامالت پاي��ان داد كه اين رقم در 
روز چهارش��نبه )23 بهمن ماه( ب��ه عدد 478 
هزار و 754 واحد رس��يد. شاخص آزاد شناور در 
آخرين روز معامالت هفته گذش��ته 555 هزار و 
734 واحد بود كه در روز چهارشنبه اين هفته به 
رقم 579 هزار و 674 واحد رس��يد و افزايش 23 
هزار و 940 واحدي را رقم زد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( در پايان هفته گذشته 148 هزار 
و 930 واحد بود ك��ه در هفته جاري اين عدد به 
155 ه��زار و 683 واحد و ش��اخص قيمت )هم 
وزن( از 99 هزار و 326 واحد به عدد 103 هزار و 
757 واحد رسيد. در چهار روز معامالتي اين هفته 
بازار سرمايه نمادهاي بانك ملت، بانك تجارت، 
ايران خودرو، س��ايپا و پااليش نفت اصفهان در 
گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند. در هفته اي 
كه گذشت بانك ها، ش��يميايي، فلزات اساسي، 
خودرويي ها، انبوه س��ازي، مواد دارويي، صنايع 
غذايي به جز قند و شكر، بيمه و بازنشسته، چند 
رشته اي صنعتي، رايانه، كاني هاي فلزي، سيمان، 
كاني هاي غيرفلزي، تامين آب، برق و گاز با رشد 
مثبت بر شاخص كل همراه بودند. هفته  گذشته 
بانك ها و موسس��ات اعتباري، فلزات اساس��ي، 
كاني هاي فلزي، ش��يميايي، انبوه سازي امالك 
و مس��تغالت، خودرو و قطع��ات، فرآورده هاي 
نفتي، م��واد دارويي، س��رمايه گذاري ها، حمل 
و نقل، س��يمان، آهك و گچ، صناي��ع غذايي به 
جز قند و شكر، واس��طه گري هاي مالي و پولي، 
صندوق س��رمايه گذاري قابل معامل��ه، بيمه و 
بازنشستگي، محصوالت فلزي و دارويي نسبت 
ب��ه ديگر صنايع بيش��ترين حج��م معامالت را 
داشتند. همچنين ش��يميايي، فلزات اساسي، 
بانك ها و موسس��ات اعتباري، خودرو و قطعات، 
كانه هاي فلزي، فرآورده هاي نفتي، انبوه سازي 
امالك و مس��تغالت، مواد دارويي، حمل و نقل 
انبارداري و ارتباطات، سرمايه گذاري ها، سيمان، 
آهك و گ��چ، صنايع غذايي به جز قند و ش��كر، 
دارويي، صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله، 
واسطه گري هاي مالي و پولي، بيمه و بازنشستگي، 
عرضه برق، گاز، بخار، بخار و آب گرم، محصوالت 
كاغذي و محصوالت فلزي و فني و مهندس��ي 
بيش��ترين ميزان از ارزش معام��الت را به خود 

اختصاص دادند.



تشكلها6اخبار

قدرت توليد لوازم خانگي ايران چقدر است؟

سنگ محكي به نام تحريم
تحريم كنار تمام ايراداتي كه دارد داراي اين حسن بود 
كه بسياري از شعارها به محك آزمايش گذاشته شد. 
قبل از تحريم بحث هاي زيادي درباره دس��تاوردهاي 
اقتصاد ايران مطرح مي شد. اما زماني كه جهش ارزي 
و س��پس تحريم رخ داد ديديم كه ضريب نفوذ توليد 
داخلي به هيچ وجه به اندازه اي نبود كه گفته مي شد. 
درباره توليد لوازم خانگ��ي هم دولت مدعي بود كه بر 
اساس سياس��ت تركيب واردات و توليد داخل، بخش 
قاب��ل توجهي از توليد لوازم خانگي در داخل اس��ت و 
بر سر پرونده 2 الف ش��ركت هاي توليد لوازم خانگي 
و مس��اله قاچاق بحث هاي زيادي مطرح مي ش��د كه 
از س��وي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل 
پذيرش نبود. حال كه به دلي��ل تحريم امكان واردات 
نيست دولت از توليدكنندگان داخلي خواست با اسم 
جديد به همان كار سابق بپردازند و اين فرصت مناسبي 
است كه مشخص شود واقعا ضريب نفوذ كاالهاي ايراني 

چقدر است؟

  تالطم در بازار لوازم خانگي
بازار لوازم خانگي ايران بع��د از تالطم هاي زيادي كه 
بخشي از آن ناشي از فعاليت دالالن بود تعيين تكليف 
ش��ده اس��ت، چراكه پيش از اين برخي فروشنده ها و 
توليدكننده هاي داخلي از هر فرصتي به اسم تحريم هاي 
جديد عليه سامسونگ و... استفاده مي كردند تا قيمت 
كااله��اي خود را باال ببرن��د، امروز اي��ن برندها نيز با 
محصوالت داخلي جايگزين شده اند كه به اين مسائل 
پايان داده اند، حتي پيش از اين برخي از فضاي تحريم ها 
براي دامن زدن به عرضه قاچاق استفاده مي كردند كه 
براي جلوگيري از آن سه ابزار شناسه كاال، كد رهگيري 

و سامانه گارانتي استفاده مي شود.
در همين رابطه رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با اش��اره به اينكه شركت هاي كره اي برخي از قطعات 
خود را در همان زمان از چين تامين مي كردند، گفت: 
سرمايه گذاران ايراني كه سايت سامسونگ را در ايران 
ايج��اد كرده بودند از آخري��ن فناوري ها و به روز ترين 
تجهيزات استفاده كرده اند، به همين دليل مشكلي در 
توليد وجود ندارد، زيرا قالب هاي لوازم خانگي در اين 
سايت ها هست و مواد اوليه نيز به شكل هاي مختلف 

تامين مي شود.
يداهلل صادقي ب��ا بيان اينكه بخش��ي از قطعات لوازم 
خانگي جايگزين سامس��ونگ در كشور توليد خواهد 
شد و مابقي به صورت سي كي دي وارد مي شود، افزود: 
قطعات جايگزين سامسونگ برندي ايراني با تركيبي از 
قطعات از كشورهاي مختلف خواهد بود، زيرا آي سي 

و ميكروچيپ ها تنها توس��ط كشورهاي خاص توليد 
مي شود. از اين رو مي توان گفت توليدات جايگزين با 
كيفيت هاي سابق خواهد بود و در ادامه كيفيت بهبود 

خواهد يافت.
او با تاكيد بر اينكه هر كااليي ويژگي خاص خود را دارد 
كه نمي توان كاالي قاچاق ديگر را به اسم آن فروخت، 
تصريح كرد: در دو سال گذشته با ايجاد محدوديت در 
واردات لوازم خانگي ميزان قاچاق نيز محدود شده است، 
از طرف ديگر با اجراي طرح شناس��ه دار كردن كاالها 
قاچاق محدود تر مي شود، در اين حالت توليدكننده ها 
با ارايه يك شناسه براي هر كاال وضعيت عرضه مشخص 
مي ش��ود و اگر كااليي حتي توليد داخل اگر شناس��ه 
نداشته باشد در حكم قاچاق خواهد بود و اگر محصولي 
واردات قبل باشد بايد اسناد و مدارك الزم براي اثبات 

واردات قانوني بودن آن ارايه شود.

   خدمات پس از فروش كره اي ها ادامه دارد
رييس انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري 
كشور با اش��اره به اينكه توليدات برندهاي كره اي در 

ايران با سرمايه گذاري ايراني ها انجام شده بود و كمك 
به تامين نياز داخلي بود، گفت: به طور قطع هر اقدامي 
كه در مسير پاسخگويي به تقاضاي داخلي باشد گامي 
در جهت كمك به اقتصاد ملي اس��ت و در حال حاضر 
اين برندها به تعهدات خدمات پس از فروش و گارانتي 
سامس��ونگ پايبند بوده و قطعات مورد نياز را ارسال 

كرده اند.
 موس��وي مجد با بيان اينكه محص��والت جايگزين با 
كره اي ها با همان كيفيت سابق ارايه خواهد شد، افزود: 
سايت سامسونگ در ايران تاكنون توليد قطعات خودرو 
داشته و آنچه كه درباره قاچاق قطعات توسط شركت ها 
مطرح مي شود بيشتر جوسازي است. بنابراين برخي 
توليدكننده ها به جاي اينكه به مقوله كيفيت بپردازند 

به دنبال تخريب رقبا هستند.

   تامين قطعات از توليدكنندگان اصلي
برندهاي كره اي لوازم خانگي كه با س��رمايه ايراني ها 
شكل گرفته بودند چند ماهي هست كه از ايران رفته اند، 
رييس اتحاديه لوازم خانگي معتقد است اين اتفاق به 

نفع توليد ايران خواهد شد، زيرا برندهاي كره اي با برند 
ملي جايگزين شدند. از سوي ديگر بخشي از مواد اوليه 
اين شركت هاي كره اي از طريق چين تامين مي شد، 
بنابراين در شرايط كنوني واسطه گري كره اي ها براي 
تامين قطعات حذف شده اس��ت و همان مواد اوليه از 

طريق شركت هاي ايراني تامين مي شود.
مرتضي ميري با بيان اينكه پيش از اين امكان صادرات 
لوازم خانگي توليدي ايران ب��ا برندهاي كره اي وجود 
نداشت، افزود: در حال حاضر كه توليدات ملي جايگزين 
محصوالت كره اي شده است، امكان صادرات آن در سال 
آينده فراهم خواهد شد. از اين رو پيش بيني مي شود 
با فعاليت شركت هايي مانند س��ام الكتريك نياز بازار 
به طور كامل تامين  شود و حتي تغييري در قيمت ها به 

وجود نخواهد آمد. 
بسياري از كاسبان صنعت لوازم خانگي به دنبال اين 
بودند كه با محدوديت فعاليت برندهاي كره اي بازار ايران 
را به صورت انحصاري در اختيار بگيرند، زيرا در شرايط 
كنوني توليد پاسخگوي نياز داخلي نيست، از اين رو با 
برنامه ريزي براي جايگزيني محصوالت سامسونگ در 

ايران عمال توطئه ها برمال خواهد شد و ميزان عرضه و 
تقاضا براي اين محصوالت متعادل خواهد شد.

    فرصتي طاليي براي برندسازي داخلي
عباس دمرچلي، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران ضمن تأكيد بر اينكه با خروج برندهاي خارجي و 
ممنوعيت واردات، فرصت طاليي براي توليدكنندگان 
صنعت ل��وازم خانگي اي��ران به وجود آم��ده، گفت: 
برندس��ازي ب��راي توليدكنندگان صنعت��ي در گرو 
برنامه ريزي هوش��مند در جهت جلب اعتماد مردم و 
افزايش كيفيت محصوالت و همكاري دس��تگاه هاي 
مربوط از جمله وزارت صمت در راس��تاي رفع موانع 

توليد انبوه است.
دمرچلي با اش��اره به تأثير خروج دو برند سامسونگ و 
ال جي از بازار صنعت لوازم خانگي ايران گفت: ظرفيت 
و توان توليدي طبق پروانه هاي قانوني صادره از وزارت 
صمت پاس��خگوي نياز مصرف كنندگان اس��ت و از 
اي��ن بابت هيچ نگراني وجود ندارد. ب��ا اين حال، براي 
اينكه توليدكنن��دگان با همه ت��وان در عرصه توليد 
حاضر ش��وند، دس��تگاه هاي دولتي از جمل��ه وزارت 
صمت بايد محدوديت هاي ارزي را كاهش و با تدوين 
سازوكار مناس��ب، فرآيند تأمين مواد اوليه مورد نياز 
توليدكنندگان را تسهيل كند و با جديت فرآيند اجرايي 
آن را پيگيري نمايد. در حقيقت اگر در اين برهه حساس 
از صنعت لوازم خانگي حمايت ش��ود، فرصت طاليي 
برندسازي صنعت لوازم خانگي به ثمر خواهد نشست.

   وزارت صمت صداي توليدكنندگان را بشنود
به گفته دبي��ركل انجمن صنايع ل��وازم خانگي ايران 
در ش��رايط خروج برنده��اي كره اي از اي��ران، وزارت 
صمت بايد صداي توليدكنندگان را شنيده و قاطعانه 
خواس��ته هاي آنها را پيگيري كن��د و توليدكنندگان 
نيز بايد با ارتقاي كيفي��ت محصوالت، نظر مردم را به 
خ��ود جلب كنند. وي با تأكيد ب��ر اينكه كمك دولت 
باورمندي به صنعت لوازم خانگ��ي را در اذهان مردم 
نهادينه مي كند، گفت: برندها با جلب اعتماد عمومي، 
فرصت انتخاب مردم را كوتاه مي كنند، زيرا مخاطبان 
محص��ول، رأي خود را به برند صادر كرده اند. يك برند 
هرگز مشتريان خود را از دست نمي دهد، زيرا برندها با 
نشانه گذاري هاي خاص و به مرور زمان مشتري هاي بازار 
را به دست مي آورند. مسووالن تشكلي بسيار مطمئن از 
امكان توليد داخلي صحبت مي كنند اما بايد به انتظار 
نشست و ديد شرايط به خوبي كه آنها توصيف مي كنند 

باقي خواهد ماند يا خير.

پيش فروش خودروسازها با وجود خودرو هاي معوقه!
»نمي توانيم قطعه وارد كنيم« ؛ اي��ن خبري بود كه دبير 
انجمن قطعه سازان داد. براي توليد خودرو قطعه موضوعي 
حياتي است، قطعاتي كه عموما از ساير كشورها به خصوص 

چين وارد و روي خودروها سوار مي شوند.
اما مدتي است كه واردات قطعات خودرو با سدي به نام كرونا 
مواجه ش��ده است. سدي كه نه تنها روي مالقات مردم اثر 
مي گذارد بلكه آسايش آنها را هم مختل كرده است. شيوع 
اين بيماري خطرناك در چين منجر به قطع واردات قطعات 
خودرو ش��ده و همين موضوع نگراني خودروس��ازان را به 

دنبال داشته است.
از سويي مسووالن مربوطه از نبود قطعات خودرو صحبت 
مي كنند و از سويي ديگر همان شركت هاي خودروسازي 
اقدام به پيش فروش خودروه��ا كرده اند. پيش فروش 
خودروهاي شركت ايران خودرو و سايپا مدتي است كه 
شروع ش��ده و ادامه دارد و به طور معمول هر چند وقت 
يك بار اطالعي��ه اي درباره پيش فروش خ��ودرو از اين 
شركت ها به گوش مي رسد. اما سوال اساسي اينجاست 

كه اگر واردات قطعات اوليه با مشكل رو به رو شده و امكان 
واردات آنها فراهم نيس��ت پس اين شركت ها چگونه از 

پيش فروش صحبت مي كند؟

  توقف موقت تجارت با چين
مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه سازان ايران گفت: پس از انتشار 
ويروس كرونا ارتباط برقرار كردن با چين براي خريد و فروش 
كاال به مشكل بر خورد چرا كه تا قبل از اين برخي قطعات را از 
چين وارد مي كرديم و اكنون نمي توانيم مواد را تامين كنيم. 
او بيان كرد: اكنون نه تنها راه هوايي بلكه راه هاي زميني 
براي خريد كاال از چين امكان پذير نيست. اگر اين گونه 
پيش برويم در تامين قطعات خودروها با مشكالت جدي 

برخورد خواهيم كرد.
بيگلو تشريح كرد: پس از تحريم ها ديگر نمي توانستيم از 
كشورهاي ديگر قطعات را تامين كنيم و تنها مي توانستيم 
براي تكميل كردن خودروهاي ناقص به سراغ چين برويم. 
هم اكنون تنها براي تكميل كردن خودروهاي ناقص از 

موجودي انبار ها استفاده مي كنيم و اين موجودي تنها 
 تا عيد جوابگوس��ت و بعد از عيد به طور قطع به مشكل 

بر خواهيم خورد.
دبير انجمن قطعه سازان ايران افزود: مشكلي كه وجود 
دارد هيچ راه��كاري براي تامين قطعات بعد از ش��ب 
عيد نداريم. اكنون هيچ موادي از اين كشور وارد كشور 
نمي ش��ود. او افزود: اين نكته قابل ذكر است كه درست 
است كه تحريم ها باعث شد در بسياري از موارد پيشرفت 
چشمگيري داشته باشيم اما در مواردي مانند باال كه ذكر 

شد باعث مشكالتي هم شده است. 
دبير انجمن قطعه سازان بيان كرد: از خدا مي خواهيم كه 
تحريم ها ادامه داشته باشد، زيرا اين موضوع به تقويت 
توليد داخل كمك كرده اس��ت. برخي ش��ركت هاي 
قطعه ساز با تعديل نيروي كار روبرو بودند كه امروز بخشي 

از آنها به كار برگشته اند و مشغول به كار شده اند.
بيگلو درباره افزايش قيمت خودرو، گفت: جامعه ظرفيت 
افزايش قيمت خودرو در امس��ال را ندارد، قيمت مواد 

اوليه عقالني نيست و بايد با قيمت تمام شده اين مواد 
به ما داده شود تا هزينه هاي توليد منطقي شود. هر زمان 
قيمت خودرو افزايش يافته، نارضايتي مردم از كيفيت 

بيشتر شده است.

  افزايش توان توليدي 
در پي تحويل خودروهاي  معوقه

با اين حال فرش��اد مقيمي مديرعامل ايران خودرو در 
خصوص تحويل خودروهاي معوق با بيان اينكه تعهدات 
جديد خودروسازان مبني بر پيش فروش هاي صورت 
گرفته امس��ال نيز به طور قطع به موقع انجام مي شود، 
گفت: خودروسازان موظف هستند خودروهاي معوق را 
تا پايان سال بسازند و تحويل مشتريان دهند. بر اين اساس 
ايران خودرو تمام فعاليتش را افزايش داده است و حتي در 
روزهاي تعطيل آماده تحويل خودروها به مشتريان است.

به گفته مقيمي، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه 
سختگيرانه اي نيز براي خودروسازان در نظر گرفته كه بر 

مبناي آن يكي از تكاليف تعيين شده براي خودروسازان 
اين اس��ت كه توليد را از سطح يك ميليون و ١٠٠ هزار 
دستگاه فراتر ببرند كه جزييات آن پس از نهايي شدن 
اعالم خواهد شد. او درباره تأمين قطعات الزم براي افزايش 
توليد خودرو، گفت: عمده تمركز خودروسازان در حوزه 
تأمين قطعه، بر قطعات توليد داخلي است و بر اين اساس، 
واردات قطعاتي كه داخلي سازي مي شوند، ممنوع خواهد 
شد از اين رو نگراني از بابت تامين قطعه وجود ندارد و ما 
تمام تمركزمان بر داخلي س��ازي تمام قطعات است تا 

نيازمان به قطعات وارداتي صفر شود.
تمام اين صحبت ها نياز به حمايت دولت و مس��ووالن 
دارد و بايد برنامه سختگيرانه توليد از سوي خودروسازان 
پياده سازي شود. كارشناس��ان صنعت خودرو معتقد 
هستند چنانچه خودروسازان به اين برنامه سختگيرانه 
توليد پايبند نباشند، ديگر نبايد اجازه پيش فروش خودرو 
به آنها داد و به تناسبي كه افزايش توليد داشته باشند، 

مي توانند خودرو در بازار پيش فروش كنند.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كردرييس كنفدراسيون صادرات ايران توضيح داد

ايجاد ثبات نسبي در برخي بازارهاجزييات اختالف رقمي استرداد ماليات برارزش افزوده صادركنندگان
اختالف 50 درصدي بين رقم استرداد ماليات بر ارزش افزوده در سال 
97 بين صادركننده و سازمان امور مالياتي موضوعي است كه محمد 
الهوتي در خصوص آن به خبرنگار اگزيم نيوز توضيح داد. وي گفت: 
موضوع 2500 ميليارد تومان در جلسه شوراي گفت وگو 15 مهر سال 
جاري توسط نماينده سازمان امور مالياتي مطرح شد كه اين حجم از 
ماليات در صندوق جمع شده است ولي چون ساز و كار اجرايي براي 

آن وجود ندارد ما نمي توانيم آن را پرداخت نماييم.
 وي خاطرنش��ان كرد: رقم 1500 ميليارد تومان، مربوط به سال 
1397 اس��ت ولي بحث 2500 ميليارد تومان در نيمه دوم س��ال 
1398 مطرح ش��د. براي س��ال 98 هنوز موضوع ماليات بر ارزش 

افزوده تعيين تكليف نشده است.
الهوتي اظهار داش��ت: دليل اي��ن وضعيت عدم اعالم ش��رايط اخذ 
ماليات بر ارزش افزوده از س��وي بانك مركزي است. به گفته رييس 
كنفدراسيون صادرات ايران جلسات متعددي در همين زمينه برگزار 
شده و پيش بيني مي شود طي چند روز آينده پرداخت ماليات 6 ماهه 

اول سال 98 شروع شود.  وي اذعان داشت: به طور كلي موضوع ماليات 
بر ارزش افزوده و اتصال آن به بحث برگشت ارز حاصل از صادرات، به 
نوعي صادركنندگان را ملزم مي كند كه تا حدود يك سال روي برگشت 
ارزش افزوده محصوالت شان حساب باز كنند و اين به معضلي جدي 

براي توليدكنندگان و صادركنندگان تبديل خواهد شد.
 الهوتي افزود: پيرو تداوم اين وضعيت بخش عمده اي از منابع مالي 
صادركنندگان بلوكه مي شود؛ در صورتي كه خودشان در محل هاي 
ديگري از بانك ها اس��تقراض كرده اند و تس��هيالتي با بهره سنگين 
پرداخت مي كنند و به عقيده ما اين مساله در مغايرت با منافع ملي، 

منافع توليدكننده در سال رونق توليد است.
 عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گفت: نكته قابل تامل در بحث 
ماليات بر ارزش افزوده بر ارز حاصل از صادرات اين اس��ت كه مجلس 
شوراي اس��المي با اينكه از چالش هاي پيش روي توليدكنندگان و 
صادركنندگان در سال 1397 كامال مطلع بود اما مجددا اين طرح را 

در بودجه سال 1398 قرار دادند.

يك عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: با توجه به فشارهايي كه در ماه هاي 
گذشته بر توليدكنندگان وارد ش��ده است، كاهش فشارهاي جديد 

مي تواند عاملي براي حفظ توليد و ثبات قيمت ها باشد. 
س��يدرضي حاج��ي آقامي��ري در گفت وگو با ايس��نا، اظه��ار كرد: 
توليدكنندگان ايراني از ماه هاي ابتدايي س��ال 1397 با مشكالت و 
محدوديت هايي مواجه شدند كه بازگشت تحريم هاي غيرقانوني امريكا 
بر ضد اقتصاد و مردم ايران و برخي تالطم هاي داخلي همچون افزايش 
نرخ تورم بخش��ي از آن بود. به گفته وي، هرچند باال رفتن نرخ تورم، 
به افزايش قيمت كاالها منجر شد و در نهايت به اقشار مختلف مردم 
فشارهاي جديد وارد كرد اما همزمان با گران شدن مواد اوليه، دشوار 
شدن تامين منابع مالي و باالرفتن هزينه خدمات، توليدكنندگان نيز 

با مشكالت و محدوديت هايي مواجه شدند.
وي ب��ا بيان اينك��ه در فض��اي فعلي، عدم ش��فافيت فض��ا را براي 
توليدكنندگان شناسنامه دار دشوار كرد، گفت: با چند نرخي شدن 
ارز، بعضا افرادي و شركت هايي كه از رانت برخوردار بودند توانستند 

امتيازاتي را براي خود به دست آورند و اين موضوع براي توليدكننده 
واقعي فضا را دشوار كرد.

اين عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به سياست هاي مالياتي دولت در 
سال 1399 اظهار كرد: هرچند در زمان محدوديت درآمدهاي نفتي، 
اينكه دول��ت تالش كند از منابعي جديد همچ��ون افزايش ماليات، 
هزينه هاي خود را تامين كند امري غيرعادي نيست؛ اما بايد در نظر 
داشت در شرايط ركود، درآمد توليدكنندگان افزايش نخواهد يافت 
و اين توقع كه مي توان در اين ش��رايط ناگه��ان درصدي قابل توجه 

درآمدهاي مالياتي را افزايش داد، از واقعيت به دور است.
آقاميري خاطرنشان كرد: خوشبختانه تجربه ماه هاي گذشته از آنچه در 
سال گذشته رخ داد، بهتر بوده و ثباتي نسبي در برخي بازارها از جمله 
مايحتاج مردم به وجود آمده است. براي آنكه اين ثبات بر هم نخورد 
و با موج جديدي از افزايش قيمت ها مواجه نشويم، بايد تالش كرد از 
توليدكنندگان حمايت كرد و از وارد كردن فش��ارهاي جديد به آنها 
بپرهيزيم تا ببينيم در بلندمدت چه اتفاقي براي اقتصاد رخ خواهد داد.
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شايعه سم آفالتوكسين، مصرف 
لبنيات را ۲۰ درصد كاهش داد

رضا باكري دبير انجمن صنايع لبني كشور درباره 
تأثير شايعه مصرف بيش از حد آفالتوكسين در 
سرانه مصرف لبنيات اظهار كرد: با وجود شايعاتي 
مبني بر اس��تفاده بيش از حد آفالتوكس��ين در 
محصوالت لبني ش��اهد كاه��ش 20 درصدي 
مصرف لبنيات هستيم كه به همين خاطر پيگير 
اين موضوع از طريق مراجع قانوني هس��تيم چرا 
كه مصرف بيش از حد آفالتوكسين به هيچ عنوان 
واقعيت ندارد.  او افزود: از 6 سال گذشته تاكنون 
دامپزشك مقيم در كارخانه هاي لبني كنترل هاي 
سختگيرانه اي به محض ورود شير خام از دامداري 

به كارخانه هاي لبني و ديگر مراحل توليد دارند.
باكري متوسط سرانه مصرف لبنيات دنيا را 165 
كيلوگرم اعالم كرد و گفت: اين در حالي است كه 
متوسط سرانه مصرف در كشور ما به كمتر از نصف 
اين رقم مي رسد به همين خاطر با فرهنگ سازي 
ملي و عمومي بايد دانش تغذيه اي و سطح آگاهي 
مردم نسبت به مصرف لبنيات را باال برد. اين مقام 
مسوول درباره اينكه كاهش مصرف سرانه لبنيات 
به نوسانات قيمت در طول سال ارتباطي دارد يا 
خير، اظهار كرد: افزايش قيمت محصوالت لبني در 
طول سال مربوط به هزينه هاي تورمي توليد است 
و عوامل مختلفي كه هزينه هاي توليد را تشكيل 
مي دهد بر اين موضوع اثرگذار است كه در نهايت 
كاهش قدرت خريد خانوار منجر به افت س��رانه 
مصرف محصوالت لبني شده است. او ادامه داد: 
سياست گذاران بايد اقداماتي در راستاي افزايش 
قدرت خريد خانوار و سياست هاي پولي و مالي به 
كار گيرند چرا كه اين موضوع توسط كارخانه ها 
قابل حل نيست . اين موضوع كالن اقتصادي تنها 
بايد از سوي سياست گذاران اقتصادي حل و فصل 
شود تا با توسعه اش��تغال و افزايش قدرت خريد 
خانوار بتوان همانند ديگر كشور ها سرانه مصرف 
لبنيات را باال برد. وي متوسط قيمت خريد فعلي 
هر كيلو شير خام از دامدار را 2 هزار و 650 تومان 
اعالم كرد و گفت: بنابر كيفيت قيمت شير خام 
باالتر از اين نرخ خريداري مي ش��ود و شير هاي 
با كيفيت پايين را با ن��رخ 2 هزار و 500 تومان از 
دامداران خريداري مي كنند. باك��ري ادامه داد: 
چند ماهي اس��ت كه دامداران خواستار افزايش 
نرخ ش��ير خام هستند. كارخانه ها نظر خود را در 
اين باره اعالم كردند كه در صورت تغيير قيمت از 
طريق ستاد تنظيم بازار حاضرند مصوبه جديد را 
اجرا كنند. دبير انجمن صنايع لبني كشور درباره 
اينكه آيا برنامه اي براي افزايش قيمت محصوالت 
لبني تا پايان س��ال داريد، گف��ت: بنابر مصوبات 
دولت تا پايان سال هرگونه افزايش قيمت ممنوع 
است و براي سال آينده عوامل مختلفي همچون 
نرخ برابري ارز، تورم و... در اين موضوع تأثيرگذار 
است، اما به طوركلي اگر تورم امسال در سال آينده 
ادامه يابد بديهي اس��ت كه هزينه هاي توليد باال 
مي رود و در اين صورت چاره اي جز افزايش قيمت 
محصوالت لبني نيس��ت. باكري درباره آخرين 
وضعيت ص��ادرات محصوالت لبن��ي بيان كرد: 
اگرچه گمرك آمار و ارقام دقيقي اعالم نمي كند، 
اما پيش بيني ه��ا حاكي از آن اس��ت كه ميزان 
صادرات محصوالت لبني نسبت به مدت مشابه 
سال قبل حداقل ۴0 درصد افت داشته است. اين 
مقام مسوول در بخش پاياني اظهارات خود درباره 
آخرين وضعيت صادرات شير خشك تصريح كرد: 
سياست هاي صادراتي به عوامل مختلفي بستگي 
دارد و تا زماني كه نرخ برابري ارز تك نرخي نيست 
و تعرفه هاي گمركي واردات و صادرات همخواني 
ندارد. صادرات شير خشك مي تواند منجر به برهم 
زدن بازار داخل شود به طوري كه بسياري از افراد 
به سبب س��ود آوري اين محصول به صادرات و 
توليد شير خشك روي مي آورند و نتيجه اين امر 
چيزي جز رس��يدن قيمت هر كيلو شير خام به 
مرز 3 هزار و 500 تومان و بر هم خوردن تنظيم 

بازار داخل نيست.

ركورد صادرات به ارمنستان 
زده شد

هروي��ك ياريجانيان درباره افزاي��ش صادرات به 
ارمنس��تان بعد از الحاق ايران به اتحاديه اوراسيا 
گفت: با وجودي كه ايران تا س��ه سال آينده عضو 
ناظر اتحاديه اوراس��يا خواهد بود، ام��ا از آبان ماه 
كه موضوع برداش��تن تعرفه ها اجرايي شد، براي 
اولين بار صادرات ايران به ارمنس��تان از مرز ۴00 
ميليون دالر عبور كرد و ركورد شكست. وي تصريح 
كرد كه تا قبل از اين همواره ميزان صادرات ايران به 
ارمنستان كمتر از 300 ميليون دالر در سال بود و 
شرايط موجود بسيار متفاوت از گذشته است. عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران در عين حال اظهار 
داشت: براي افزايش واردات از ارمنستان به ويژه 
واردات كاالهاي اس��تراتژيك با مشكالتي روبرو 
هستيم. وزارت صمت در حال حاضر ورود برخي 
اقالم كه پيشتر ما آنها را از ارمنستان وارد مي كرديم 
ممنوع كرده اس��ت و همچنين محدوديت هايي 
براي همكاري هاي بانكي و نقل و انتقال ارز داريم 
كه بر روند واردات ما از اين كش��ور همسايه تاثير 
منفي گذاشته است. رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و ارمنس��تان ادامه داد: به دنبال آن هستيم 
تا هرچه س��ريعتر مكانيزم تهاتر را بي��ن ايران و 
ارمنس��تان برقرار كني��م تا از اي��ن طريق ميزان 
ص��ادرات و واردات كاال بين 2 كش��ور را به نقطه 
تعادلي برسانيم. علت اين موضوع نيز آن است كه 
اگر از مكانيزم تهاتر اس��تفاده كنيم، ديگر درگير 
بانك ها نخواهيم بود و همزمان با افزايش صادرات، 
شاهد افزايش واردات نيز خواهيم بود. وي تاكيد 
كرد كه در تجارت خارجي هر اندازه از دالر فاصله 
گرفته و ارزهاي ديگر را جايگزين كنيم، ش��اهد 

چابكي و چاالكي بيشتري خواهيم بود.

در نشست كميسيون اقتصاد كالن اتاق ايران تاكيد شد

 زمان مناسبي براي تصويب طرح بانكداري اسالمي نيست
تازه ترين نشست كميسيون اقتصاد كالن اتاق ايران با 
محوريت بررسي »طرح بانكداري جمهوري اسالمي 
ايران« برگزار ش��د و اعضاي اين كميسيون بر عدم 
ش��تاب زدگي و به تعويق افتادن تصويب اين اليحه 
در مجل��س تاكيد كردند.  طرح بانكداري اس��المي 
ك��ه كليات آن 26 آذر ماه س��ال ج��اري به تصويب 
نماين��دگان مجلس رس��يد، در تازه ترين نشس��ت 
ماهانه كميس��يون اقتصاد كالن اتاق ايران توس��ط 

اعضاي اين كميسيون بررسي شد. ابتدا، علي شمس 
اردكاني رييس كميسيون اقتصاد كالن اتاق ايران به 
بيان توضيحاتي در خصوص نقش سيستم بانكداري 
در توس��عه صنعتي پرداخت و با اشاره به طرح اخير 
مجلس در رابطه با بانكداري اسالمي، تاكيد كرد: اين 
سوال مطرح مي شود كه تا چه ميزان آسيب شناسي 
قانون فعلي صورت گرفته اس��ت و آيا ش��رايط حال 
حاضر كشور كه شرايطي ش��كننده و بي ثبات است 

زمان مناسبي براي بررسي قانون پولي و بانكي كشور 
است؟ او در همين رابطه خبر داد: به منظور جلوگيري 
از اين ش��تاب زدگي و به تعويق افتادن تصويب اين 
اليحه در مجلس ش��وراي اسالمي نامه اي با امضاي 
رياس��ت اتاق ايران براي رييس مجلس ارسال شده 
تا از تعجيل در اين امر جلوگيري ش��ده و در فضاي 
آرامتري به بررسي اين برنامه پرداخته شود. شمس 
اردكاني تصريح كرد: اين طرح با روند توليد در كشور 

مغايرت دارد و اولويت با اص��الح اليحه نظام بانكي 
اس��ت كه هنوز به تصويب نرسيده است.  پس از آن، 
معايب طرح بانكداري اس��المي در سيس��تم فعلي 
اقتصاد از س��وي مهمانان حاضر در نشست توضيح 
داده شد.  در همين زمينه، اعضاي كميسيون اقتصاد 
كالن ضمن تاكيد مجدد بر بررس��ي دقيق اين طرح 
و دع��وت از صاحب نظران از س��وي مجلس، تاكيد 
داشتند: استفاده از روش هاي نوين بانكي الزامي است 

و بايد مبني بر اصول باشد. همچنين در اين نشست 
بر ضرورت دعوت از جوانان در خصوص ارايه برنامه 
مرتبط با سيستم بانكداري تاكيد و به اين نكته اشاره 
شد كه گردش پولي و گردش نقدينگي بايد به موازات 

يكديگر بررسي شوند.
از طرفي اعضاي كميسيون اقتصاد كالن اتاق ايران 
خواستار شفافيت در محاس��به نرخ گردش پول در 

اقتصاد كالن شدند.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي
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فضاي غبارآلود چشم انداز برقي ايران
گروه انرژي|

قطع برق در تاريخ 27 بهمن امس��ال، اگر چه ريشه اي 
متفاوت با مش��كالت برقي تابستانه داشت، اما بار ديگر 
يادآور مصائب و مش��كالتي ش��د كه بخش برق ايران 
دچارشان است. يكي از اين چالش ها ناتواني وزارت نيرو 
در افزاي��ش ظرفيت توليدي برق كل كش��ور به ميزان 
مورد انتظار 5 هزار مگاوات در سال بر اساس قانون برنامه 
ششم توسعه است. مشكالت توليدكنندگان خصوصي 
برق با تعهدش��ان به بازپرداخت ارزي وام هاي اخذ شده 
از صندوق توسعه ملي به خاطر افزايش 3 برابري ارزش 
دالر در بهار سال 97 از يك سو و مشكالت وزارت نيرو در 
بازپرداخت بدهي هاي خود به بخش خصوصي و ناتواني 
در س��رمايه گذاري كافي در بخش نيروگاهي از س��وي 
ديگر باعث ش��ده طي يكي، دو سال اخير فعاليت هاي 
پرهزينه احداث ني��روگاه كاهش يابد كه با توجه به بازه 
زماني حدود 6 ساله از آغاز احداث تا بهره برداري، تأثير 
كاهش احداث نيروگاه در امسال، 6 سال ديگر با گسترش 
خاموشي ها خود را نشان خواهد داد. اين در حالي است كه 
همين امسال هم ايران با كسري حدود 8 هزار مگاواتي 
برق روبه رو بوده است. يكي از راهكارهاي مقابله با مسائل 
مالي در بخش انرژي كه اكنون در بخش پااليش��گاهي 
و پتروشيميايي در حال پيگيري است، استفاده از بازار 
سرمايه براي تأمين مالي پروژه ها است و به نظر مي رسد 
كه بخ��ش نيروگاهي نيز بايد به س��مت اين نوع جذب 

سرمايه حركت كند. 
طبق قانون برنامه ششم توسعه وزارت نيرو مكلف است 
كه در بازه زماني 5 ساله، توان توليد برق كشور را 25 هزار 
مگاوات افزايش دهد. يعني وزارت نيرو موظف است كه 
ساالنه 5 هزار مگاوات به ظرفيت توليدي برق كشور اضافه 
كند. با اين وجود، در س��ال 96 تنها هزار و 993 مگاوات 
به ظرفيت توليد برق كل كشور افزوده و در سال 97 نيز 
حدود 2 هزار مگاوات از افزايش ظرفيت توليد برق محقق 
شد. البته برنامه اي كه وزارت نيرو براي افزايش ظرفيت 
توليد برق در سال 98 ارايه داده نشان مي دهد كه در اين 
سال 5 هزار و 300 مگاوات به ظرفيت برقي اضافه خواهد 
شد كه در اين صورت 300 مگاوات از تعهد ساالنه بيشتر 
خواهد بود. با اين اوصاف، هنوز آمار قطعي سطح افزايش 
ظرفيت توليد برق در سال 98 منتشر نشده تا بدانيم چه 

ميزان از برنامه اعالمي وزارت نيرو تحقق يافته است.
اما آنچه نگران كننده اس��ت، برنامه مالي ارايه ش��ده در 
اليحه بودجه س��ال 99 براي بخش برق است كه نشان 

مي دهد در سال آينده وضعيت نامطلوب مالي صنعت برق 
ادامه خواهد داشت. تارنماي سنديكاي صنعت برق در 
گزارشي عنوان كرد كه بر اساس اين اليحه، سهم وزارت 
نيرو از مصارف عمومي بودجه سال 99 حدود 12 درصد 
به نسبت سال قبل رشد مي كند، در حالي كه هزينه هاي 
جاري وزارت نيرو 133 درصد افزايش خواهد يافت. اين 
آمار نشان مي دهد كه مش��كالت مالي وزارت نيرو قرار 
نيست در سال آينده تخفيف يابد و فشار بر بخش هايي 

مثل توليدكنندگان ادامه مي يابد. 
از طرف ديگر، بخش خصوص��ي توليدكنندگان برق با 
توجه به افزايش 3 برابري نرخ ارز و رش��د ناچيز قيمت 
تكليفي فروش داخلي برق دچار چالش هاي جدي براي 
بازپرداخت بدهي هاي خود به صندوق توسعه ملي شده 
و نسبت به سرمايه گذاري براي ايجاد پروژه هاي جديد 
بي عالقگي نش��ان مي دهد. اين حقيقت را مي توان در 
كاهش چش��مگير تعريف پروژه هاي جديد نيروگاهي 

طي يك س��ال گذش��ته مش��اهده كرد. يكي از فعاالن 
بخش احداث نيروگاه پيش تر به »تعادل« گفته بود كه 
پيامدهاي آغاز نشدن پروژه هاي جديد احداث نيروگاه 
طي يك سال گذشته، حدود 6 سال ديگر با دست و پنجه 
نرم كردن مردم با خاموش��ي هاي فراگير نمايان خواهد 
ش��د، زيرا فرايند اح��داث نيروگاه در اي��ن حدود زمان 
مي برد و در سال هاي 1404 و 1405 كه پروژه اي براي 
بهره برداري نخواهيم داشت، در حالي كه رشد مصرف 
برق اجتناب ناپذير است، افزايش ظرفيت توليد برق بسيار 
كاهش مي يابد و موجب خاموشي هاي گسترده مي شود. 
در همين راستا، حميدرضا صالحي، رييس كميسيون 
انرژي اتاق بازرگاني به »تعادل« گفت كه وضعيت مالي 
نيروگاه سازي در حدي وخيم است كه نيروگاه سازان به 
دنبال تحويل پروژه هاي نيمه كاره با تمام تعهدات مالي 
به دولت هس��تند، زيرا به آورد اقتص��ادي اين پروژه ها 

اميدي ندارند.

محمد پارسا، عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق در 
گفت وگويي كه پيشتر با »تعادل« داشت، بيان كرد كه 
كه با ادامه شرايط فعلي در سال هاي آينده وضعيت توليد 
و عرضه برق و به تبع آن مساله خاموشي ها به بحراني براي 
كشور تبديل خواهد شد. او معتقد است كه »دو، سه سالي 
است كه وزارت نيرو راجع به كسري برق و خاموشي ها 
دروغ مي گويد. در سال گذشته ما حدود 6 هزار مگاوات 
كسري برق داش��تيم و اين ميزان در سال جاري برابر با 
9 هزار مگاوات بوده است. وزارت برق با سكوت در مورد 
چگونگي پر كردن اين كسري ها، اعالم مي كند كه ما به 
مردم خاموشي نداديم. بله به مردم خاموشي ندادند اما 
اين خاموشي ها را به كارخانجات و بنگاه هاي توليدي و 
صنعتي كشور تحميل كردند و به آنها گفته اند كه در ازاي 
خاموشي ها به آنها پول مي پردازند. فارغ از اينكه وزارت 
نيرو پولي بابت خاموشي هاي تحميل شده به كارخانجات 
نداده و به آنها بدهكار است، به ازاي هر ساعت خاموشي 

بنگاه ها ميلياردها تومان به توليد ناخالص داخلي كشور 
زيان وارد كرده است.«

  بازار سرمايه مي تواند مشكالت مالي صنعت 
برق را تخفيف دهد؟

در حالي كه هم اكنون اتكا به بازار س��رمايه براي تأمين 
مالي پروژه ها كمتر از 10 درصد است، طي سال هاي اخير 
در بخشي از حوزه انرژي، يعني پتروشيمي ها شاهد اتكا به 

اين بازار براي تأمين مالي پروژه ها بوده ايم. 
صالحي در خصوص اينكه چرا بازار سرمايه براي تأمين 
مالي پروژه ه��اي جديد نيروگاهي مورد اس��تفاده قرار 
نمي گيرد؟ به »تعادل« گفت: »بازار سرمايه عالقه مند 
است كه وارد س��رمايه گذاري در حوزه برق شود. اما به 
دليل آنكه هزينه ها و درآمدها در پروژه هاي نيروگاهي 
همخواني ندارند و همچنين بازار ان��رژي ايران ثبات و 
امنيت اقتصادي ندارد، از انگيزه ها براي سرمايه گذاري 

در اين حوزه كاسته شده است.«
ب��ه گفته او زماني ك��ه ثبات و امني��ت اقتصادي وجود 
نداشته باشد، نمي ش��ود مطالعه توجيه اقتصادي روي 

پروژه ها انجام داد.
اين عضو هيات مديره سنديكاي برق بيان كرد كه وزارت 
نيرو بايد به سمت اصالح پارامترهاي سرمايه گذاري در 
پروژه هاي برقي برود و براي سرمايه گذاران ايجاد انگيزه 
كند. از طرف ديگر بايد مالك هاي اقتصادي حوزه انرژي 
در ايران اصالح شود، زيرا اكنون اين مالك ها پيام مثبتي 

به سرمايه گذاران نمي دهند.
به عنوان نمونه مي توان به اجرا نشدن قانون صنعت برق 
كه در س��ال 94 به تصويب مجلس رس��يد، اشاره كرد. 
صالحي در اين باره گفت: »بر اس��اس ماده 6 اين قانون 
قرار بود، دولت از سال 95 ملزم است كه هر ساله ميزان 
مابه التفاوت قيمت برق تمام ش��ده و برق تكليفي را در 
بودجه اعالم كند. اما اين قانون هنوز توسط دولت اجرا 
نشده است. ظاهرا وزارت نيرو مايل به اجراي اين قانون 
هست، اما بخش ديگري از دولت، يعني سازمان برنامه و 
بودجه با آن مخالفت مي كند. اين مابه التفاوت هر ساله 
سنگين تر از قبل شده و س��الي حداقل 5 هزار ميليارد 

تومان به آن افزوده شده است.«
بنابراين بازار سرمايه در صورتي نسبت به ورود به بخش 
احداث نيروگاه مايل مي ش��ود كه مولفه هاي اقتصادي 
توجيه پذير براي بازگشت س��رمايه وجود داشته باشد، 

مولفه هايي كه اكنون وجود ندارند.

برگبرندهجديدنفتيايراندرپارسجنوبي
رييس منطق��ه عملياتي كيش ش��ركت نفت فالت 
قاره ايران گفت: مواد ش��يميايي اس��تفاده شده در 
روند پااليش نفت اليه نفتي پ��ارس جنوبي كاهش 
داش��ت كه به تبع آن هزينه توليد كاهش و كيفيت 
نفت افزايش داشته اس��ت. به گزارش مهر، شمارش 
معكوس بسته شدن پرونده توسعه بخش فراساحل 
پارس جنوبي آغاز شده اس��ت و به زودي با نصب دو 
سكوي باقي مانده فاز 13 اين ميدان مشترك با قطر 
عماًل پروژه توسعه فراساحل پارس جنوبي به ايستگاه 
پاياني مي رس��د. ايران در ش��رايط فعلي از ظرفيت 
توليد روزانه 630 ميلي��ون مترمكعب گاز برخوردار 
بوده كه با بهره برداري س��كوهاي جديد اين ظرفيت 
به 680 ميليون مترمكعب در روز افزايش مي يابد. از 
حدود يكسال گذشته تاكنون با بهره برداري همزمان 
بخشي هايي از پنج فاز 13، 22 تا 24 پارس جنوبي، 
ايران در برداش��ت روزانه گاز طبيع��ي از قطر در اين 
ميدان مش��ترك س��بقت گرفته بود كه پيش بيني 
مي شود با بهره برداري س��كوها و پااليشگاه هاي در 
دست ساخت و راه اندازي آنها، فاصله از شريك شيخ 

نشين در اين ميدان مشترك بيشتر شود.

  تحريم ها تاثيري بر توليد گاز نداشت
بررسي ها نشان مي دهد اعمال تحريم هاي غيرقانوني بر 
وضعيت افزايش توليد گاز ايران در پارس جنوبي نه تنها 
بي تأثير بوده كه حتي زمينه كاهش مصرف سوخت مايع 
در صنايع و نيروگاه ها و به تبع آن صادرات فرآورده هاي 
نفتي را فراهم ك��رده، اما در بخش نفت��ي اين ميدان 

مشترك وضعيت كاماًل متفاوت است.
اعمال تحريم هاي غيرقانوني و به دنبال آن كاهش فروش 
و صادرات نفت خام منجر به اعمال سياست هاي كاهش 
تكليفي توليد در اكثر ميادين نفتي كشور شده و قطعا 
اليه نفتي پارس جنوبي از اين كاهش توليد بي نصيب 
نمانده اما اجراي يك طرح فني و عملياتي اين روزها برگ 
جديدي را براي كشور اين بار در اليه نفتي پارس جنوبي 

به ارمغان آورده است.
بر اين اساس، اعمال يكسري تغييرات فني و عملياتي در 
تأسيسات كشتي پااليشگر مستقر در اليه نفتي پارس 
جنوبي )اف.پي.اس.او( منجر به كاهش هزينه و بهبود 
كيفيت نفت خام توليدي اين ميدان مش��ترك با قطر 
ش��ده كه بايد از آن به عنوان يك برگ برنده در شرايط 

تحريم نام برد.

  افزاي�ش كيفيت نف�ت تولي�دي اليه نفتي 
پارس جنوبي

عليرضا س��لمان زاده، مديرعامل ش��ركت نفت فالت 
قاره ايران هفته گذش��ته در حاشيه بازديد از وضعيت 
بهره برداري كشتي پااليش��گر نفتي كوروش مستقر 
در اليه نفتي پارس جنوبي با اشاره به اعمال اصالحات 
فرآيندي جدي��د گفته بود: اين اقدام��ات، در افزايش 
راندمان و ارتقاي كيفيت نفت خام توليدي و آب تفكيك 

شده اليه نفتي پارس جنوبي موثر بوده است.
در همين ح��ال، شهس��وار ارغش، ريي��س منطقه 
عملياتي كيش در ش��ركت نفت فالت قاره ايران در 
گفت وگو با مهر در تش��ريح بهبود كيفيت و كاهش 
هزينه هاي تولي��د در اليه نفتي پارس جنوبي گفت: 
كشتي پااليشگر كوروش مستقر در اين حوزه به طور 
همزمان عمليات توليد، ف��رآورش، ذخيره و تخليه 
نفت خام را انجام مي دهد كه انجام عمليات فرآورش 
نفت، مس��تلزم مراحل مختلف فرآين��دي از جمله 
تفكي��ك، نمك زدايي و تثبيت و پايدارس��ازي نفت 
تا ذخيره س��ازي نهايي مطابق با كيفيت تأييد شده 

شركت ملي نفت است.

   هزينه  توليد نفت پارس جنوبي كاهش يافت
وي با اعالم اينكه تزريق مواد شيميايي به نفت در حين 
فرآيندهاي عمليات، حجم قابل توجهي از هزينه هاي 
عملياتي توليد را شامل مي شود، تصريح كرد: با انجام 
اصالحات فني و فرآيندي در تأسيسات كشتي پااليشگر 
كوروش هم اكنون ميزان مصرف مواد شيميايي كاهش 
قابل توجهي داش��ته و به تب��ع آن هزينه هاي جاري 
عمليات هم كاهش يافته اس��ت. به گفت��ه اين مقام 
مسوول در كنار صرفه جويي در مصرف مواد شيميايي 

و كاهش هزينه توليد، كيفيت نفت خام توليدي هم از 
نظر مي��زان نمك كاهش يافته و ارزش و كيفيت نفت 
خام توليدي افزايش قابل توجهي داش��ته است. بنابر 
آخرين اعالم رسمي شركت ملي نفت ايران، مجموع 
نفت درجاي مخزن نفتي پارس جنوبي بدون در نظر 
گرفتن روش هاي ازدياد برداش��ت بيش از 6 ميليارد 
بشكه تخمين زده ش��ده كه به اعتقاد كارشناسان به 
كمك روش هاي جديد ازدياد برداشت، تخليه سازند 

داريان بااليي تا 25 درصد محتمل است.
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سفير ايران و دبيركل اوپك 
بازار نفت را بررسي كردند

ايلنا| »كاظم غريب آبادي« س��فير و نماينده 
دايم ايران نزد س��ازمان هاي بين المللي در وين، 
با »محمد باركيندو« دبي��ركل اوپك ديدار و دو 
طرف تحوالت بازار نفت را در پي شيوع ويروس 
كرونا در چين بررسي كردند. طرفين همچنين 
بر نقش مهم اوپك در كمك به حفظ ثبات پايدار 
در بازاره��اي نفت و تامين منافع متقابل توليد و 
مصرف كنندگان، تاكيد كردند. باركيندو در اين 
مالقات بر ضرورت انجام مش��ورت هاي نزديك 
ميان اعضاي اوپك و همچنين كش��ورهاي غير 
عضو اوپك در چارچوب اعالميه همكاري، به ويژه 
در شرايط مبهم فعلي، تاكيد كرد. غريب آبادي 
نيز با رد تحريم هاي غيرقانوني و يكجانبه نفتي 
ايران، بر اعمال حقوق اي��ران در هر زمان و با هر 
شرايطي كه صالح بداند، تصريح كرد. بر اساس 
گزارش اوپك، نشست بعدي وزيران كشورهاي 
 توليد كنن��ده نفت قرار اس��ت دو هفت��ه ديگر 

)15 اسفند( در وين تشكيل شود.

نياز كالنشهرها به يك هزار 
جايگاه جديد سي ان جي

ايرن�ا| ريي��س هيات مديره انجم��ن صنفي 
كارفرمايان س��ي ان جي و صنايع وابسته گفت: 
پنج س��ال آينده تعداد خودروهاي دوگانه سوز 
افزايش پيدا مي كند و الزم است تا يكهزار جايگاه 
سي ان جي جديد در كالنشهرها احداث شود كه 
سهم تهران 120 جايگاه است. اردشير دادرس با 
بيان اينكه انجمن صنفي سي ان جي پيشنهاد و 
بس��ته حمايتي براي افزايش تعداد جايگاه هاي 
س��ي ان جي را به ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي داده، افزود: تالش مي شود تا به 
تناسب افزايش خودروها، جايگاه هاي سي ان جي 
نيز توسعه يابد، تا ش��اهد ايجاد صف هاي چند 
كيلومتري نباشيم. وي افزود: براساس آمايشي 
كه در كالنشهرهاي كش��ور انجام شده، نياز به 
800 ت��ا يك ه��زار جايگاه جديد در پنج س��ال 
آينده وجود دارد ك��ه در برنامه نصب، احداث و 
بهره برداري قرارگيرد. رييس هيات مديره انجمن 
صنفي كارفرمايان س��ي ان ج��ي، نياز تهران به 
جايگاه هاي جديد تا پنج س��ال آينده را 100 تا 
120 جايگاه عنوان كرد و افزود: ميانگين در هر 
منطقه ش��هري، به پنج جايگاه جديد نياز است 
و  با س��اخت و راه اندازي يك هزار جايگاه جديد 
در كالنشهرهاي كش��ور،  ظرفيت جايگاه هاي  
سي  ان جي، 10 ميليون متر مكعب در روز افزايش 
پيدا كرده و از 40 ميليون متر مكعب به 50 ميليون 

متر مكعب مي رسد.

خطر توقف تجارت نفت 
ونزوئال جدي شد

ايس�نا| تحريم هاي امريكا عليه زيرمجموعه 
شركت روس نفت ممكن است توانايي ونزوئال را 
دچار مشكل جدي كرده و منبع اصلي درآمد اين 
كشور را فلج كند. شركت »بازرگاني روس نفت« 
كه صادركننده اصلي نفت ونزوئال است، به دليل 
كمك به دولت ونزوئال ب��راي فروش نفت هدف 
تحريم امريكا قرار گرفت. آمار گردآوري ش��ده 
توسط بلومبرگ نشان مي دهد اين واحد سوييسي 
روس نفت عامل فروش حدودي نيمي از صادرات 
نف��ت ونزوئال به ميزان 874 هزار و 649 بش��كه 
در روز در ژانويه بوده اس��ت. عمده صادرات نفت 
ونزوئال در سال ميالدي گذشته به خريداران در 
هند و چين تحويل داده شد. فرناندو فريرا، مدير 
ريسك ژئوپليتيكي در شركت “راپيدان انرژي “ 
اظهار كرد: با اين تحريم ها پااليشگاه ها رغبت خود 
براي خريد نفت ونزوئال را بيشتر از دست مي دهند 
و كش��تي داران تمايلي براي همكاري با شركت 
»بازرگاني روس نفت« نخواهند داشت. توليد نفت 
ونزوئال ممكن است در مقايسه با 850 هزار بشكه 
در روز در ژانويه به حدود 600 هزار بشكه در روز 

تا پايان امسال سقوط كند.

كاهش سرمايه گذاري در صنعت 
شيل امريكا به دليل نفت ارزان

شانا| پس از كاهش قيمت نفت در هفته هاي اخير، 
شركت هاي حفاري نفت شيل امريكا ممكن است 
ميزان س��رمايه گذاري هاي خود در بخش توليد را 

سريع تر از آنچه قبال انتظار مي رفت كاهش دهند.
 پ��س از كاهش قيم��ت نفت در هفته ه��اي اخير، 
شركت هاي حفاري نفت شيل امريكا ممكن است 
ميزان س��رمايه گذاري هاي خود در بخش توليد را 

سريع تر از آنچه قبال انتظار مي رفت كاهش دهند.
توليد كنندگان نفت در هفته هاي اخير و همزمان با 
گسترش ش��يوع ويروس كرونا در چين كه موجب 
كاهش تقاضا براي نفت ش��ده، افت شديد قيمت ها 
را تجربه كرده اند. قيمت نفت برنت از ابتداي س��ال 
جاري مي��الدي تاكن��ون ح��دود 12 درصد افت 
داشته اس��ت. حتي پيش از شيوع ويروس كرونا، به 
دليل كاهش قيمت نفت در نيمه دوم سال 2019، 
بسياري از توليد كنندگان نفت شيل اعالم كرده اند 
كه س��رمايه گذاري هاي خ��ود را كاهش مي دهند. 
انتظار مي رود كاهش سرمايه گذاري در بخش توليد 
موجب افت نرخ رشد توليد نفت شيل شود، هرچند 
كه همچنان انتظار مي رود ميزان توليد نفت امريكا 
در س��ال 2020 به ركورد جديدي دست پيدا كند. 
اكنون توليد كنندگان نفت شيل با ضربه ديگري به 
درآمدهاي خود مواجه شده اند، زيرا قيمت گازهاي 
مايع طبيعي )ال ان جي( كه ش��امل پروپال و بوتان 
است به ش��دت افت كرده اس��ت. در سال هاي اخير 
فروش گازهاي مايع طبيعي موجب افزايش قابل توجه 

حاشيه سود شركت هاي نفت و گاز شيل شده بود.

اوپك، اميدوار به بازگشت تقاضاي نفت چين بوده است
وضعي��ت قيمت نف��ت در 
بازارهاي جهان��ي، امروز با 
آنچه اوايل ش��يوع ويروس 
كرون��ا در چي��ن آغاز ش��د 
تاح��دودي تغيير ك��رده و 
ش��يب كاهش قيمت نفت 
رون��دي كاهن��ده ب��ه خود 
گرفته اس��ت، حتي در اين 
م��دت بعض��ا در برهه هايي 
ش��اهد افزايش هاي موقتي 
قيمت��ي نيز بوديم. ب��ه طور كلي تص��ور مي كنم با 
پيشرفت ها و اقداماتي كه چين براي مقابله با كرونا 

داش��ته، كاهش قيمت نفت به واسطه كرونا تا زمان 
زيادي ادامه پيدا نكن��د. كمااينكه ترس اوليه   بازار 
نس��بت به اين ويروس هم تاح��دودي كاهش پيدا 

كرده است. 
بر همين اس��اس تصور مي كنم تاثي��ر قيمتي اين 
بيماري بر بازار نفت صورت گرفته و شيب تاثير آن 
كاهش يافته و تاثير اصلي آن طي يك ماه گذشته رخ 
داد. گرچه در صورت تداوم و گسترش بيشتر شيوع 
اين ويروس احتماال شاهد كاهش بيشتر قيمت نفت 

خواهيم بود اما شيب آن كمتر از قبل خواهد بود. 
اما يك مس��اله مهم وج��ود دارد ك��ه حايز اهميت 
است؛ اينكه از زمان ش��يوع كرونا در چين، مصرف 

نفت اين كش��ور حدود 20 درصد كاهش يافته كه 
اين 20 درصد معادل حدود 2.5 تا 3 ميليون بشكه 

در روز است. 
براين اس��اس تقاضاي جهاني نفت حدود 3 ميليون 
بشكه در روز كاهش پيدا كرده كه در صورت تداوم 
حذف اين ميزان تقاضا از بازار و عدم بازگش��ت آن، 
بايد منتظر تصميمات جدي از سوي توليدكنندگان 

نفت از جمله اوپك و شركايش بود. 
در واقع اگر اين تقاضاي حذف شده بهبود نيافته يا 
حتي تشديد شود، عمال اوپك راهي جز تالش براي 
حفظ قيمت ها از طريق كاهش عرضه نفت نخواهد 
داشت. گرچه معتقدم اگر بازار احساس كند اوپك و 

اوپك پالس تصميم به كاهش عرضه دارد، واكنش 
قيمتي نشان داده و ش��ايد حتي نياز به كاهش نيز 

نباشد. 
در نشست اس��فندماه اوپك احتمال آن وجود دارد 
كه تصميم گرفته ش��ود كميته اي ب��ه اين منظور 
تشكيل ش��ده و س��قفي قيمتي تعيين شود كه در 
صورت كاهش قيمت نفت به بيش از سقف تعيين 
ش��ده، توليد و عرضه اوپك كاهش پيدا كند. عدم 
كاهش عرضه نف��ت تا به امروز حاكي از آن اس��ت 
كه اوپك تاكنون اميدوار به بازگشت تقاضاي نفت 
چين بوده اس��ت. آنچه مشخص است اينكه؛ اوپك 
و اوپك پالس به ويژه عربس��تان و روسيه به شدت 

نيازمند حفظ قيمت نفت بوده و جلوگيري از كاهش 
بيشتر قيمت ها برايشان بسيار حايز اهميت است. 
در صورت ادام��ه كاهش قيمت ها، اين دو كش��ور 
بيشترين ضرر را خواهند ديد و به همين دليل نسبت 
به آن واكنش نشان خواهند داد. اوپك انتظار دارد 
كه مصرف نفت چين به وضعيت قبلي خود بازگردد 
و به همين علت اس��ت كه تاكنون اقدامي فوري در 
راستاي كاهش عرضه نفت انجام نداده است. اما در 
صورتي كه به اين نتيجه برسند كه وضعيت به منوال 
فعلي ادامه خواهد داشت، اين دو كشور  )عربستان 
و روس��يه( اولين  گام ها را براي كاهش عرضه نفت 

برخواهند داشت.

مرتضي بهروزي فرد
 كارشناس ارشد 

حوزه انرژي

وانتبارهاچگونهسهميهبنزينبيشتريبگيرند
چنانچه مالكان وانت بار ها بيش از سهميه بنزين تعيين 
شده نياز دارند بايد در سامانه سازمان راهداري و حمل 

و نقل جاده اي ثبت نام كنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وانت بار ها از آن 
دسته وسايل حمل و نقل هستند كه فعاليت آنها در 
چرخه اقتصادي كشور بس��يار مهم است و هر گونه 
اعمال فش��ار بر دارندگان اين وس��ايل نقليه، قيمت 

بسياري از كاال ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
اگر چه اين قش��ر به دليل حمل كاال ها و بار هايي كه 
بايد از مبدا به مقصد برس��د، كمتر مرتكب تخلفات 
رانندگي ش��ده و خالفي خودرو نسبتا پاييني دارند، 
اما سهميه بندي بنزين، مي تواند به شكلي ديگر اين 
بخش از چرخه اقتصادي جامعه را تحت تاثير و فشار 

خود قرار دهد. بر اين اس��اس وانت مزدا بنزين سوز و 
دوگانه سوز، وانت پيكان بنزين سوز، وانت تويوتا بنزين 
سوز و دوگانه س��وز، در كالس وانت هاي كم مصرف 
طبقه بندي شدند. همچنين وانت نيسان بنزين سوز 
و دوگانه سوز و كاميونت بنزين سوز و دوگانه سوز در 

كالس وانت هاي پرمصرف قرار گرفتند.
به اين ترتيب شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
در نظر گرفته است كه وانت هاي كم مصرفي بنزيني 
در هر ماه به اندازه 200 ليتر بنزين سهميه بندي شده 
و با قيمت 1500 توم��ان دريافت كنند. همين طور 
مقدار بنزين س��هميه بندي شده در نظر گرفته شده 
براي وانت بار هاي كم مصرف دوگانه سوز، به ازاي هر 
ماه 60 ليتر خواهد بود. به همين شكل ميزان بنزين 

سهميه بندي شده به ازاي هر ماه براي وانت بار هاي 
پرمصرف بنزين، معادل 300 ليتر خواهد بود. اما وانت 
بار هاي پرمصرف دوگانه س��وز، هر ماه به اندازه 120 
ليتر بنزين سهميه بندي خواهند داشت. بديهي است 
كه ه��ر يك از اين انواع وانت بار ه��ا در صورت نياز به 

بنزين بيشتر در ماه، بايد از محل بنزين آزاد نسبت به 
پر كردن سوخت وسيله نقليه خود اقدام كرده و هزينه 
3 هزار توماني بابت هر ليتر آن را بپردازند. براين اساس 
وزارت كش��ور به عنوان مرجعي براي تصويب نهايي 
ميزان سهميه سوخت خودروها مهم تلقي مي شود و 
شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي كه مجري اجراي 

طرح سهميه و شارژ كارت سوخت خودروها است.
شهرام رضايي مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران در خصوص افزايش سهميه 
بنزين وانت هاي پر مصرف و كم مصرف گفت: سهميه 
بنزين وانت هاي كم مص��رف و پرمصرف هر كدام به 
ترتيب ماهانه 200 و 300 ليتر در نظر گرفته ش��ده 
بود و قرار بود از ابتداي بهمن ماه براساس كاركرد اين 

سهميه افزوده ش��ود. وي افزود: براساس توافق هاي 
انجام شده با وزارت كشور، از ابتداي اسفندماه كاركرد 
وانت هاي كم مصرف و پرمصرف محاس��به مي شود 
و براس��اس پيمايش سهميه اين دس��ته از خودور ها 
تخصيص مي ياب��د. رضايي اف��زود: چنانچه مالكان 
وانت بار ها بيش از س��هميه تعيين ش��ده )200 ليتر 
براي كم مصرف ها و 300 ليتر براي پرمصرف ها( نياز 
به سوخت داشته باشند، بايد در سامانه وزارت كشور 
ثبت نام كنند. مدير برنامه ريزي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران تصريح كرد: پس از ثبت نام، 
پايش كاركرد اين خودرو ها انجام و پس از آن سهميه 
اضافي تعلق گرفته به اين دسته از خودرو ها در كارت 

بانكي اين افراد شارژ مي شود.
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آياتركعادتموجبمرضميشود؟

عادت بد را مي توان ترك كرد، اما اول محيط تان را عوض كنيد

مخاطرات اقتصادي دوبي

مولف: جروم گروپمن| مترجم: علي اميري|
نيويوركر|چندين س��ال پيش يك گوش��ي هوشمند 
خريدم و خيلي زود عاشقش شدم. اينكه مي توانستم ايميل 
بفرستم، روي اينترنت دنبال يك فكت بگردم يا چيزي بخرم 
و مهم نباشد كجا هستم، به معناي دستاورد تصورناپذيري 
در بازدهي بود. هر بار كه ايميلي دريافت مي كردم، گوشي 
دنگ صدا مي داد و من به هر آنچه كه بود مي رس��يدم و به 
خودم از بابت كارايي غره مي شدم. متن ها با نواي كر از راه 
مي رسيدند و به همان ترتيب گسيل مي شدند. خيلي زود، 
هر بار اين وسيله صدا مي كرد دستم را براي برداشتن آن دراز 
مي كردم، درس��ت مثل سگ پاولوف كه با شنيدن صداي 
زنگوله آب دهانش راه مي افت��اد اين امر رفته رفته مزاحم 
كار و گفت وگوهايم شد. اين ماشين در آغاز به خدمتكاري 
معجزه گر مي مانست، اما به تدريج من بودم كه برده اش شدم.

من هميشه به قدرت اراده ام غره بوده ام. مانند اغلب افرادي كه 
آموزش پزشكي را به اتمام رسانده اند - همراه با سحرخيزي ها 
و شيفت هاي طوالني وقتي دوستانتان در حال مهماني دادن 
و خوش گذراني اند-، سابقه اثبات شده اي از به تأخيرانداختن 
رضايت داشتم. مهم نبود. زماني كه سعي كردم گوشي را در 
حالت بي صدا قرار دهم، نتيجه اين شد كه آن را حتي بيشتر 
چك مي كردم، مبادا چيزي براي رسيدگي وجود داشته 
باشد. تنها زماني كه موفق به مقاومت مي شدم طي روزهاي 
تعطيل بود كه در آن هيچ ايميلي نمي خوانم. اما چشم به 
عقربه ها مي دوختم و س��اعت ها را مي شمردم تا لحظه اي 
فرا برس��د كه بتوانم گوشي را روش��ن كنم. براي اولين بار 
مي توانستم تصور كنم سيگاري و نسِخ يك نخ سيگار بودن 
چه حالي دارد. چك كردن گوشي هوشمند تبديل به عادتي 

شده بود كه نمي توانستم ترك كنم.
عادت ها، چه خوب چه بد، مدت هاس��ت كه فيلس��وف ها 
و سياس��ت گذاران را مجذوب خود كرده اند. ارس��طو در 
كتاب اخالق نيكوماخوسي، انديش��ه هاي موجود درباره 
فضيلت را بررس��ي كرد و اين مختصر را ارايه داد: »برخي 
متفكران اعتقاد دارند كه انسان ها به خاطر ذاتشان خوب 
مي شوند، برخي ديگر عادت را موثر مي دانند و ديگراني نيز 
تعليم را«. او نتيجه گرفت كه عادت ها مسوول آن هستند. 
سيِس��رو عادت را »ذات دوم« خوان��د، عبارتي كه ما هنوز 
استفاده مي كنيم. و هنگامي كه الكساندر هميلتون در مقاله 
فدراليست شماره ۲۷، در اين باره مي انديشيد كه چگونه 
شهرونداني بيافريند كه از قوانين فدراِل جمهوري نوپا تبعيت 
مي كنند، ضرب المثل ديگري را به كار گرفت: »انس��ان را 
مي توان به سادگي مخلوق عادت دانست«. اگر قانون فدرال به 
امور مربوط به ايالت رسوخ كند، گويا بخشي از زندگي روزمره 
خواهد شد. او نوشت »اين قوانين، هرچه بيشتر در كانال ها 
و جريان هايي بچرخند كه شور بشري به صورت طبيعي در 
آنها جاري است، كمتر نيازمند كمك تمهيداِت خشونت بار 

و ويرانگر اجبار خواهند بود.«
در زمانه مدرن، عادت ها زمينه مهمي براي كاوش علمي 
شده اند. روان شناس��اْن پيدايش رفتاِر عادتي و تأثير آن بر 
سالمت و شادي را بررس��ي كرده اند. ويليام جيمز سخن 
ارسطو را بازگو كرد و نوشت »تمام زندگي ما، تاآنجاكه شكل 
معيني دارد، چيزي جز توده اي از عادت ها نيست؛ عادت هاي 
عملي، احساس��ي و فكري... كه ما را بي مقاومت به سوي 

سرنوشتمان مي برند.«
تعداد كمي از ما دوست داريم به خودمان با چنين عبارت هاي 
منفعالنه اي بينديشيم. پس قدرت اراده چه؟ بازارياب ها، با 
عبارت هايي مانند »فقط انجامش بده« )نايك( و »مسير 
خود را آشكار كن« )نيو بلنس(، تملِق احساِس عامليِت ما 
را مي گويند. بخش زيادي از روان شناسي عامه نيز باور ما 
به خويشتن داري را تقويت مي كنند. در آزمايش مشهور 
ُپف نبات دانشگاه استنفورد، كودكان به تنهايي دربرابر يك 
پف نبات نشانده شدند و براساس اينكه آيا درمقابل بلعيدن آن 
مقاومت كرده اند يا نه، امتياز گرفتند. تعيين سطح »كاركرد 
اجرايي« منتج از آن با پيش بيني چيزهايي از قبيل عملكرد 
در آزم��ون اس.اي.تي، مدت رابطه ها و موفقيت حرفه اي، 
ظاهراً برندگان و بازندگان زندگي را از هم متمايز مي كرد. اما 
اين چطور ممكن است اگر ما صرفاً مخلوق عادت ها باشيم؟

ِوندي وود، روان شناس اجتماعي، در كتاب عادت هاي 
خ��وب، عادت هاي بد، هم جبرگراي��ي و هم اندرزهاي 
لفاظانه جيم��ز را از منظر كنش��گري رد مي كند و در 
جست وجوي اين برمي آيد كه به خواننده عام ايده هايي 
واقع گرايانه ت��ر براي ت��رك عادت هاي بد بده��د. او، با 
اس��تفاده دانش به دس��ت آمده از كارش در اين حوزه، 
وظيفه پايداركردن رفتار مثبت و سركوب رفتار منفي را 
شامل اثر متقابل تصميم ها و عوامل ناخودآگاه مي بيند. 
وود توضيح مي دهد كه ذهن ما »چندين سازوكار مجزا 
اما به هم پيوسته دارد كه رفتار ما را هدايت مي كنند«. اما 
ما تنها از توانايي تصميم گيري مان خبر داريم -پديده اي 
كه به »توهم درون بيني« مشهور است- و ممكن است 
به همين  علت باشد كه قدرت آن را بيش ازاندازه برآورد 
مي كنيم. به نوش��ته وود، كاركرده��اي اجرايي اي كه 
قدرت اراده را ممكن مي سازند به ما »دركي از عامليتي 
مي دهند كه آن را به منزله »من« مي شناسيم«. اما اين 

براي تالش هاي ما مضر اس��ت. ما ب��راي اينكه زندگي 
كنيم، نياز داريم كه برخ��ي از رفتارها را خودكار كنيم. 
تصويربرداري هاي ام.آر.آي كاركردي به پژوهش��گران 
گوشه اي از شبكه هاي عصبي را نشان داده اند كه  هنگام 
انجام وظايف تكراري و آموختن��ي و آگاهانه فعال اند. 
تصويري مغزي از كسي كه دارد وظيفه اي را ياد مي گيرد، 
فعاليت در قشر پيش پيشاني و بخش اسبك را نشان داده 
است، شبكه هايي كه به تصميم گيري و كنترل اجرايي 
مربوط اند. با تكرار يك وظيفه، فعاليت مغزي به مناطقي 
از پوسته و عقده هاي قاعده اي منتقل و به اعماق آنچه 
به گفته وود »سازواره بدوي ذهن هاي ما«ست، منتقل 

مي شود. آنجا وظيفه به عادت تبديل مي شود.
اين مناطق بدوي تِر مغز انرژي رواني كمتري از ما مي طلبند. 
توالي هاي كامِل افعال آنجا به هم متصل مي شوند و به اين 
فرآيند »دس��ته بندي« مي گويند. زماني كه سوار ماشين 
مي شويم و مي رانيم، الزم نيست به افعال جداگانه بستن 
كمربند ايمني، روش��ن كردن موتور، راه انداختن ماشين، 
نگاه كردن به آينه ها و نقاط كور و فشردن پدال گاز فكر كنيم. 
تمام اين گام ها در واحد منفردي در حافظه دس��ته بندي 
شده اند و با سرنِخ محيطي نشستن درون ماشين برانگيخته 
مي ش��وند. اين ما را آزاد مي گذارد ت��ا بر آنچه بيش ازهمه 
توجه فعال مي طلبد تمركز كنيم. مي توانيم درباره اينكه 
كجا مي رويم يا وظايف روزانه فكر كنيم و حواسمان را براي 

اتفاقات نامعمول جاده جمع كنيم.
تمركِز پژوهِش وود در اصل نه بر عادت ها بلكه بر مداومت بود. 
براي »رفتارهاي گاه به گاهي كه تنها يك بار اتفاق مي افتند«، 
مانند دريافت واكسن آنفلوآنزا، تنها به تصميم هاي آگاهانه 
نياز اس��ت. اما براي رفتارهايي كه شامل تكرار مي شوند، 
عادت ها حياتي اند. ويليام جيمز تخمين زد كه »۰.۹۹، يا 
ش��ايد ۰.۹۹۹ فعاليت هاي ما كاماًل خودكار و عادتي اند«. 
اين يك حدس بود؛ اما وود، مطالعه اي ابداع كرد تا كميت 
اي��ن كه افراد چقدر از روي عادت عم��ل مي كنند را اندازه 
بگيرد. او، با استفاده از فن پژوهشي نمونه برداري از تجربه، 
شركت كننده ها را وا داش��ت تا به مدت دو روز آنچه انجام 
مي دادن��د را در لحظ��ه انجام ثبت كنند. نتاي��ج در ميان 
گروه هاي موردمطالعه متفاوت بود، اما يافته اساسي اين بود 

كه رفتار ما 43 درصد مواقع عادتي است.
اين توضيح مي دهد كه چ��را دانِش آگاهانه به خودي خود 
براي تغيير رفتار كافي نيست و چرا ابتكار عمل هاي سالمت 
همگاني، كه ب��ه مردم درباره انتخاب هاي س��الم آموزش 
مي دهن��د، اغلب شكس��ت مي خورند. در س��ال ۱۹۹۱، 
موسسه ملي سرطان مشخص كرد كه تنها هشت درصد از 
امريكايي ها از توصيه به خوردن روزانه دست كم پنج وعده 
 ميوه و س��بزيجات آگاه بودند. يك كارزار ملي به راه افتاد:

 ۵ بار در روز براي سالمت بيشتر. شش سال بعد، 3۹ درصد 
امريكايي ها درباره پنج وعده در روز مي دانستند، افزايشي 
تقريباً پنج برابري، اما رژيم هاي غذايي واقعي به ندرت تغيير 
كرده بودند. در سال ۲۰۰۷، مسووالن دولتي دوباره تالش 
كردن��د تا برنامه اي راه بيندازند با نام ميوه و س��بزي: مهم 
بيشترخوردِن آنهاست. حتي باوجودآن، تا سال ۲۰۱۸، فقط 
۱۲ درصد امريكايي ها دو وعده ميوه روزانه توصيه شده، و 
تنها ۹ درصد سه وعده س��بزيجات را مي خوردند. صرف 
اطالع دادن به ما درباره آنچه برايمان خوب اس��ت كارايي 
ندارد، زيرا بخ��ش زيادي از آنچ��ه مي خوريم، مي پزيم و 

مي خريم تحت كنترل عادت است.
در آزماي��ش پف نب��ات والتر ميش��ل، تنه��ا يك چهارم 
آزمايش شوندگان توانستند به مدت پانزده دقيقه دربرابر 

خوردن پف نبات مقاومت كنند. داللت آن اين اس��ت كه 
اكثريت بزرگي از ما فاقد خويشتن داري الزم براي موفقيت 
در زندگي هستيم. اما قسمت ديگري از اين آزمايش هست 
ك��ه كمتر درباره آن بحث ش��ده و ما را به س��وي دورزدن 
سستي مان رهنمون مي شوند. پژوهشگران نتايج دو موقعيت 
را با هم مقايسه كردند: در يكي از آنها كودكان مي توانستند 
پف نبات را پيِش روي خود ببينند؛ در ديگري مي دانستند 
كه آنجاست ولي نمي توانستند آن را ببينند. به طور ميانگين، 
كودكان زماني كه درمقابل وسوسه اي مرئي قرار مي گرفتند 
تنها شش دقيقه دوام مي آوردند، حال آنكه وقتي خوراكي 
پنهان بود، موفق مي شدند ۱۰ دقيقه دوام بياورند. به نظر وود، 
اين نتيجه نشان مي دهد كه خويشتن داري »نه يك استعداد 
ذاتي بلكه درعوض بازتابي است از موقعيتي كه در آن قرار 
گرفته ايم«. چند دست كاري معدود در محيطمان ممكن 
است ما را قادر سازد تا بتوانيم با آنهايي كه به نظر منضبط تر 

مي رسند رقابت كنيم.
مطالعه اي درباره خويشتن داري در ميان دانشجويان اين 
فرضيه را تقويت مي كند. به دانشجويان گفته شده بود هر 
بار كه مي گويند »اي واي، نبايد اين كار را بكنم« را گزارش 

دهند؛ مثاًل، وقتي كه تا ديروقت بيدار مي مانند، تا لنگ ظهر 
مي خوابند، پرخوري يا اهم��ال كاري مي كنند. آنها نه آن 
زمان كه تصميم گرفتند تا بهتر باشند يا دل به وسوسه ها 
نسپارند، بلكه زماني در اتخاذ رفتارهاي سودمند موفق تر 
بودند كه محيطشان را عوض كردند. به جاي درس خواندن 
روي كاناپ��ه اي در خواب��گاه در چندقدم��ي تلويزيون به 
كتابخانه رفتند. زماني كه غذاهاي ناسالم را از يخچال هاي 
خوابگاه حذف كردند، بهتر غذا خوردند. وود مي نويس��د 
»خويشتن داري موفقيت آميز ماهيتاً از پوشاندن پف نبات 

نشأت گرفت.«
حتي افرادي كه از پرسش نامه هاي خويشتن داري نمره هاي 
بااليي مي گيرند ممكن است فضيلت آشكارشان را مديون 
عوامل موقعيتي و نه شكيبايي صرف باشند. يافته مطالعه اي 
درباره چني��ن اف��رادي در آلمان اين بود ك��ه آنها به نحو 
چش��مگيري به ندرت مقاومت دربرابر وسوسه را گزارش 
كرده اند. به نوشته وود، »آن ها به طريقي همه زندگي شان را 
مي زيستند كه تقريباً در همه مواقع پف نبات را مي پوشاند«. 
اين مشاهده راه به جان كالم نظريه او در كتابش مي دهد: 
راِه ترك عادت هاي بد نه در عزِم جزم بلكه در ساخت دوباره 
محيطمان به طرقي اس��ت كه رفتارهاي خ��وب را پايدار 
مي كند. وود به كرت لوين، روان شناِس امريكايي آلماني تبار، 
ارجاع مي دهد كه اس��تدالل مي كند رفتار متأثر است از 
»دسته اي از نيروها«، قابل قياس با نيروي گرانش يا ديناميك 
سياالتي كه باعث مي شود يك رودخانه تندتر يا كندتر جاري 
باشد. كاركرد اين نيروها وابسته است به اينكه كجا هستيد، 

چه كسي دوروبر شماس��ت، چه وقت از روز است، و افعال 
اخيرتان چه بوده اس��ت. به نحوي متناقض، ما نه ازخالل 
قدرت اراده، بلكه ازطريق يافتن راه هايي براي بيرون گذاشتن 

اراده از معادله به كنترل موقعيتي دست مي يابيم.
ب��ه اعتقاد وود، ني��روي اصلي براي ح��ذف عادت هاي بد 
»اصطكاك« است: اگر بتوانيم عادت هاي بد را بيش ازپيش 
اسباب زحمت كنيم، آنگاه اينرسي مي تواند ما را به سوي 
فضيلت ببرد بدون اينكه نياز باش��د تا قوي باش��يم. او به 
ش��يوه هايي ارجاع مي دهد كه، با توس��ل به آنها، افزايش 
اصطكاك مس��بب كاهش مصرف س��يگار ش��ده است: 
قانون هايي كه سيگاركش��يدن را در رستوران ها، كافه ها، 
هواپيما و قطار ممنوع مي كند؛ ماليات هايي كه وضع آنها 
در اياالت متحده طي ۲۰ سال گذشته به افزايش سه برابري 
قيمت سيگار كمك كرده است؛ پاك سازي ماشين هاي 
خريد خودكار از سيگار و پاك س��ازي راديو و تلويزيون از 

تبليغات تنباكو.
بااين حال، در همين حين، تجارت هاي پيرامون ما تالش 
مي كنند تا اصطكاك را كاهش دهند. صندوق داري كه در 
مك دونالد سفارش مي گيرد، براساس متني كه در اختيارش 
گذاش��ته اند بايد بپرس��د »آيا همراه با آن س��يب زميني 
سرخ كرده هم ميل داريد؟« همين سوال ساده ما را ترغيب 
مي كند تا چربي و كربوهيدرات هاي بيش��تري بخوريم. 
تماشاي بي وقفه سريال ها روي نت فليكس يا هولو از اين 
طريق تسهيل مي شود كه اپيزود بعدي به صورت خودكار 
هنگامي شروع مي شود كه تيتراژ پاياني اپيزود قبلي هنوز در 
حال پخش است. وود با  ام. كيث ِچن، يكي از روساي سابق 
پژوهش هاي اقتصادي اوبر، به گفت وگو نشسته است و ِچن 
توضيح مي دهد كه اين برنامه طراحي شده تا اصطكاك را به 
حداقل برساند. او مي گويد »جي.پي.اس گوشي تان مي داند 
شما كجا هستيد. حتي الزم نيست به آن فكر كنيد... بدون 

دست زدن به پول نقد از آن خارج مي شويد.«
گرايش شركت ها به عمل كردن به مثابه توانمندسازِ ما به نحو 
گسترده اي در كتاب پرفروش چارلز داهيگ، قدرت عادت 
)سال ۲۰۱۲(، بررسي شده است. داهيگ نيز، كه همچون 
وود هنگام نوشتن كتاب گزارشگر تايمز بود، به شيوه هايي 
اشاره مي كند كه صنعت فست فود محرك هايي را طراحي 
مي كند تا ما را به مصرف بيشتر مجبور كند. مك دونالد براي 
برانگيختن روزمره هاي غذايي عادتي ظاهر رستوران هايش 
را همسان سازي مي كند. غذاهاي بسياري از رستوران هاي 
زنجيره اي به طور خاص مهندسي شده اند تا رگبارهايي از 
نمك و چربي را به ما برسانند كه فوراً مركز پاداش در مغزمان 

را روشن مي كند.
داهيگ، طي بررسي تالش هاي شركتي براي سرمايه سازي 
از خلق عادت، كار يكي از مرشدان تبليغاتي اوايل قرن بيستم 
به نام كالود س��ي. هاپكينز را وصف مي كند كه مي گويند 
كارزارش براي خميردندان ِپپس��وِدنت مس��واك زدن را 
در ميان امريكايي ها بدل به عادت كرده اس��ت. زماني كه 
پپس��ودنت براي اولين بار در س��ال ۱۹۱۵ از راه رس��يد، 
معدود افرادي زحمت مس��واك زدن به خ��ود مي دادند و 
يكي از محققان برجسته دندان پزشكي دوران اعالم كرده 
بود كه همه خميردندان ها بي مصرف اند. هاپكينز تمركز 
پيام بازاريابي اش را معطوف ك��رد به پرده نازك پالك كه 
دندان هاي ما را مي پوش��انند؛ در س��ال ۱۹۱۷، تبليغات 
روزنامه اي او آن را »دليل اصلي تمام دردسرهاي دندان« 
عنوان ك��رد. درواقع، پالك را مي توان موقتًا با خوردن يك 
س��يب زدود و خميردندان هاي آن زمان ذره اي بيشتر از 
مسواك زدِن خالي پالك را نمي زدودند. باوجوداين، هاپكينز 

ش��روع به بزرگ نمايي خطرات پالك كرد به عموم گفت 
كه پپس��ودنت تنها راه خالصي از آن است. تبليغ ديگري 
مي گفت »كافي است زبانتان را روي دندان ها بكشيد. پرده 
نازكي را احساس خواهيد كرد؛ اين همان چيزي است كه 
باعث مي شود دندان هايتان »بدرنگ« به نظر برسد و مقدمه 
پوسيدگي باشد«. طي تنها چند سال، پپسودنت تبديل به 

يكي از شناخته شده ترين محصوالت جهان شد.
داهيگ نيز، همچون وود، روتين هاي عادتي را برانگيخته 
سرنخ ها و پاداش ها مي داند. پپسودنت تنها نشان تجاري 
نبود كه ادع��اي زدودن پرده نازك روي دندان را داش��ت، 
اما اجزايي كه استفاده كرد تا مزه اي تازه را تضمين كند، از 
قبيل اسيدسيتريك و روغن نعنا كه ازقضا مواد التهاب آور 
خفيفي اند كه به شكلي خوشايند دهان را مورمور مي كنند. 
اگر هاپكينز با خبرداركردن مصرف كنندگان از پرده نازك 
روي دندان هايشان سرنخي ساخته بود، خود خميردندان 
پاداشي جسماني براي آن فراهم مي كرد. چنين دوايري 
از سرنخ و پاداش نيرومندند: اگر دندان هايمان را مسواك 
نمي زديم، احساس مي كرديم چيزي سر جايش نيست. دو 
دهه پس ازاينكه هاپكينز كارزارش را به راه انداخت، استفاده 
از خميردندان براي بخش قابل توجهي از جمعيت امريكا 
عادي شد. به قول داهيگ، هاپكينز »اشتياقي آفريده بود.«

آنجا ك��ه وود بر كنت��رل موقعيتي به منزل��ه راهي براي 
آسان كردن عادت هاي خوب تأكيد مي كند، داهيگ درباره 
زني مي نويس��د كه ناخن هايش را مي جود و به او توصيه 
مي ش��ود تا دنبال كارهاي ديگري بگردد كه با دستانش 
انجام دهد؛ كارهايي مثل كوبيدن بند انگشتانش روي ميز 
كه موجب محرك جسماني قابل مقايسه اي با آن باشد. ايده 
آن اين است كه ساختار سرنخ و پاداش را دست نخورده باقي 
بگذارد اما محتواي روتين را تغييري جزئي دهد. هرچند براي 
هر دو نويسنده كليد نه در ترك عادت ازطريق قدرت اراده، 
بلكه در جايگزين كردن يك عادت با عادتي ديگر نهفته است.

هر دو نيز بر نقش تالش آگاهانه نه در مقاومت دربرابر عادت، 
بلكه در تحليل آن براي صورت بندي هرچه بهتر راهبردي 
براي اصالح عادت تأكيد مي كنند. داهيگ شرح مي دهد كه 
چگونه، پس ازآنكه اضافه وزن پيدا كرد، عادت كلوچه خوردن 
در كافه ترياي تايمز را از سر به در كرد. نوشتِن دستوِر كلوچه 
ممنوع روي كاغذ چسبان برنامه اي شكست خورده بود: او 
به آن بي اعتنايي مي كرد، پرسه زنان به كافه تريا مي رفت، با 
همكاران جلوي صندوق گپ مي زد و كلوچه اش را مي خريد 
و مي خورد. بنابراين تصميم گرف��ت محرك اين عادت را 
شناسايي كند و براي اين كار پنج دسته بندي پيشنهادي 
پژوهش گران را اتخ��اذ كرد: زمان، مكان، وضعيت روحي، 
س��اير افراد و فعلي كه بالفاصله پيش از فعل عادتي انجام 
گرفته است. گرسنه بود، يا ملول، نياز به استراحت داشت 
يا باالبردن قند خ��ون؟ او برنامه روزمره خود را عوض كرد؛ 
به جاي سرزدن به كافه تريا، پشت ميزش دونات مي خورد، 
يا براي پياده روي كوتاهي بيرون مي رفت. او در حال آزمودن 
فرضيه ها بود: اگر خوردن دونات پشت ميزش اشتياقش به 
رفتن به كافه تريا را فرونمي نشاند، مي توانست عامل قند 
را حذف كند. ازطريق فرآيند حذف كردن، معلوم كرد كه 
عادتش واقعًا از نياز به تعامل و حواس پرتي نش��أت گرفته 
است. معلوم شد كه بهترين جايگزين براي كلوچه رفتن سر 

ميز يكي از دوستان و گپ زدن با اوست.
وود كتابش را با اندرزي براي آن دسته از ما كه گروگان 
گوشي هاي هوشمندمان شده ايم به پايان مي رساند. او 
راهبردي گام به گام ارايه مي دهد. نخست، وابستگي تان را 
تشخيص بدهيد و تصديق كنيد كه چگونه اين عادْت كار، 
تعامالت اجتماعي و رانندگي ايمن را مختل مي كند. در 
گام بعدي، »سرنخ هاي زمينه اي را كنترل كنيد«، يعني 
محركتان را در گوشي دس��ت گرفتن شناسايي كنيد. 
براي من اين سرنخ ها سمعي )صداي دنگ، صداي هورن 
فرانسوي( و بصري اند )پاپ آپ هاي روي نمايشگر(. من 
از قبل مي دانستم كه قراردادن گوشي در حالت بي صدا 
براي ترك اين عادت كافي نيس��ت، اما درس��ت مثل 
آزمايش پف نبات، آنچه دور از چش��م است مي تواند از 
ذهن نيز بيرون رود. صبح ها به وقت آماده سازي صبحانه، 
متوجه شدم كه جاگذاشتن گوش��ي در اتاقي ديگري 
مي تواند كمك كند. در ماش��ين، آن را توي داش��بورد 
گذاش��تم. زمان ق��دم زدن، آن را در يك جيب زيپ دار 
گذاش��تم. راه هاي ديگري نيز براي توليد اصطكاك و 
سخت تركردن چشم پوشي از اين عادت وجود داشتند. 
خاموش ك��ردن گوش��ي به طور كلي بس��يار موثرتر از 
بي صداكردن آن بود، نه به اين دليل كه كنجكاو نبودم 
بدانم چه كسي ممكن است برايم ايميل فرستاده باشد، 
بلكه به اين دليل كه دوباره روشن كردن آن دردسر بود.

وود ب��ه ما توصيه مي كند پاداش ه��اي جديدي به عنوان 
جايگزيِن امكانات گوشي پيدا كنيم. من ازطريق راديوي 
ماشين به موس��يقي گوش دادم، به جاي اسكرول كردن 
توييت ها و ايميل ها، به دنبال نويسندگاني گشتم كه هرگز 
چيزي از آنها نخوانده بودم. در پايان هر روز، احساس آرامش 

بيشتري داشتم و آزاد بودم.
منبع: ترجمان 

علي حيدري|تحليلگر اقتصادي|
 تفكيك فعاليت ها و چش��م انداز دوبي از امارات عربي 
متحده سخت است اما تالش بر اين است كه تا حد ممكن 
چشم انداز اقتصادي دوبي مالك اين نوشتار قرار گيرد . 
سال ۲۰۲۰ با وجود نمايشگاه اكسپو تغييرات مناسبي 
در حجم تجارت براي دوبي و حتي امارات متحده ايجاد 
مي كند. اين نمايشگاه بين المللي در بخش گردشگري به 
ويژه بر شهر دوبي اثرات چشمگيري دارد . اگر به عملكرد 
اوپك پالس خوش��بينانه نيز بنگريم مي توان تخمين 
داشت كه توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۰ معادل 
۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۱ تقريبا تا ۲.4 درصد افزايش 
يابد . اين ديد خوشبينانه سبب تقويت رشد سرمايه گذار 

خارجي در دوبي خواهد شد .

 اكس�پو 2020 دوبي: اكسپو ۲۰۲۰ دوبي از تاريخ ۲۰ 
اكتبر ۲۰۲۰ )سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱3۹۹ خورشيدي( 
تا ۱۰ آپريل ۲۰۲۱ )شنبه ۲۱ فروردين ۱4۰۰( به مدت 
۱۷3 روز ميزبان جهان خواهد بود. مسووالن و مقامات 
دولتي بيش��تر انرژي و اعتبار خود را ص��رف برگزاري 
سودمند نمايشگاه ۲۰۲۰ دوبي كرده اند و بر اين باورند 
كه اين نمايشگاه مي تواند محرك مالي مناسبي براي رشد 
اقتصادي امارات متحده نيز باش��د.  آنها انتظار دارند كه 
۲۵ ميليون نفر بازديد كننده جذب اين نمايشگاه شوند 
. حتي در اين زمينه نيز با اعالم آمار و ارقام سازمان هاي 
بين المللي ش��اخص مانند صن��دوق بين المللي پول، 
سعي در ارايه پيش بيني چش��مگير اقتصادي در سال 
پيش رو هس��تند. معموال برآوردهاي اقتصادي توسط 

صن��دوق بين المللي پ��ول در هر بازه زمان��ي با اصالح 
نظر همراه اس��ت . اين صندوق اكتبر ۲۰۱۹ پيش بيني 
خود را از رش��د توليد ناخالص داخلي عدد ۲.۵ درصد با 
خوش بيني بااليي اعالم ك��رده بود اما وجود تنش هاي 
منطقه اي و نوس��ان قيمت نفت احتماال اين صندوق را 
به سوي پيش بيني جديد با رشد كمتر از اين عدد )۲.۵ 
درصد( هدايت مي كند، البته شخصا بر اين باورم كه اين 
پيش بيني خوش��بينانه صندوق بين المللي پول تحت 
تاثير نمايشگاه اكسپو ۲۰۲۰ دوبي و چشم انداز مثبت آن 
تخمين زده شده است و اگر اجراي اين نمايشگاه متناسب 
با آنچه مقامات امارات متحده انتظار دارند، با مشكالتي 
 همراه شود رش��د توليد ناخالص داخلي مي تواند تا زير

 ۲ درصد نيز كاهش يابد .

امالك و مس�تغالت دوبي: از اواخر س��ال ۲۰۱4 رونق 
مل��ك در امارات به وي��ژه دوبي كاهش يافته اس��ت كه از 
نظر كارشناسي عمده دليل آن تشديد تنش هاي منطقه 
خليج فارس همزمان با كاهش قيمت نفت است . از اين رو 
مصرف كننده نهايي انگيزه بااليي براي خريد ملك در اين 
شهر مسكوني تجاري ندارد اما به خاطر كاهش ساخت و 
 ساز، قيمت امالك در امارات ساالنه در حال افزايش است .  
چشم انداز دوبي: بانك اچ اس بي سي شعبه امارات معتقد 
است كه برگزاري نمايشگاه اكسپو ۲۰۲۰ دوبي مي تواند 
رشد مناس��ب صادراتي خوبي براي امارات متحده عربي 
ايجاد كند . همچنين تحقيقات منتشر شده توسط بانك 
ملي كويت نيز نشان از اقتصاد پايدار امارات متحده عربي در 

منطقه خليج فارس است .

چالش ها و احتماالت اقتصاد دوبي: از نظر اقتصادي 
پس از برگزاري نمايشگاه دوبي، رش��د پايدار اقتصادي 
نيازمند كاهش تنش در منطقه خليج فارس است . با وجود 
نوسانات قيمت نفت در كوتاه مدت، بحران هاي بين المللي 
همچنين پيشرفت فناوري، مقامات دوبي بايد اطمينان 
كافي به سرمايه گذار بدهند و ايجاد منطقه امن اقتصادي 
نيازمند سرعت بخشيدن به اصالحات فعلي است از اين 
رو چشم انداز بلندمدت اقتصادي از سوي مقامات دوبي 
بيشتر براي سرمايه گذار دلگرم كننده تر است نسبت به 
ديدگاه هاي كوتاه مدت فعلي . وجود نهادهاي خصوصي 
غيردولتي مستقل در بخش اقتصادي و تصميم گيري اثر 

بااليي در جلب سرمايه گذار خواهد داشت .
مركز بين المللي مطالعات صلح

  عادت ها، چه خوب چه بد، مدت هاست 
كه فيلسوف ها و سياست گذاران را مجذوب 
خ�ود كرده ان�د. ارس�طو در كتاب اخالق 
نيكوماخوسي، انديشه هاي موجود درباره 
فضيلت را بررس�ي كرد و اي�ن مختصر را 
ارايه داد: »برخي متفكران اعتقاد دارند كه 
انسان ها به خاطر ذاتشان خوب مي شوند، 
برخ�ي ديگ�ر ع�ادت را موث�ر مي دانند و 
ديگراني نيز تعلي�م را« او نتيجه گرفت كه 

عادت ها مسوول آن هستند

برش
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 امريكا بزرگ ترين خطر 
براي امنيت جهان

عماد آبشناس|
چند روز پيش كنفرانس امنيتي مونيخ برگزار شد، 
كنفرانسي با عنوان »بي غربي«، دليل انتخاب اين 
عنوان هم اين بوده كه كش��ورهاي غربي مدعي 
هس��تند كه ديگر حاضر نيستند كه مسووليت 

تامين امنيت جهان را به عهده بگيرند.
در اين شرايط وزير امور خارجه اياالت متحده 
و وزير دفاع اين كشور در ادعايي عجيب اظهار 
داشتند كه بزرگ ترين خطر براي امنيت جهان 

چين است.
اي��ن در حالي اس��ت كه چي��ن در هيچ جنگ 
يا درگي��ري اي در جهان طرف دعوا نيس��ت و 
بر عكس هيچ جنگ و درگي��ري اي در جهان 
وجود ندارد كه امريكا به نوعي طرف درگيري 

در آن نباشد.
كال مي توان گف��ت طي يك ق��رن اخير هيچ 
جنگ��ي در جه��ان نب��وده كه توس��ط اياالت 
متحده برپا نشده باش��د وبه قول جيمي كارتر 
رييس جمهوري اسبق امريكا از زمان تاسيس 
اياالت متحده تا به ام��روز يعني بيش از 4۰۰ 
سال پيش فقط دو روز را توانسته اند پيدا كنند 
كه امريكايي ها در آن درگير جنگ و كش��ت و 

كشتار نبودند.
امروزه نيز مش��اهده مي كنيم تنها كشوري در 
جهان كه معاهدات و توافقنامه ها و تفاهم نامه ها 
و قوانين بين المللي را زير پا گذاشته و مي گذارد 

اياالت متحده امريكاست.
تنها كش��وري ك��ه از بم��ب هس��ته اي عليه 
انسان هاي بي گناه استفاده كرده اياالت متحده 

امريكاست.
تنها كشوري كه تالش كرده در همه كشورهاي 
جهان توطئه راه بيندازد و انتخابات مردمي را به 

نفع منافع خود به هم بزند امريكاست.
تنها كش��وري كه حتي از هم پيمانان خود هم 

باج گيري مي كند اياالت متحده امريكاست.
تنها كش��وري كه مجام��ع بين المللي را تحت 
فشار قرار مي دهد تا چشم بر فجايع انساني اي 
كه توسط همپيمانانش يا حتي خودش انجام 

مي شود ببندند اياالت متحده امريكاست.
تنها كشوري كه رسما دست به تروريسم دولتي 
مي زند و رييس جمهوري آن با افتخار از انجام 
تروريسم دولتي صحبت مي كند اياالت متحده 

امريكاست.
تنها كش��وري كه همه موازين انساني را زير پا 
مي گذارد و از رسيدن غذا و دارو به مردم ديگر 
كشورها جلوگيري مي كند اياالت متحده است.

تنها كشوري كه با استفاده از سالح تحريم هاي 
ثانويه خود ديگر كش��ورها را وادار مي كند تا بر 
خالف ميل خود و بر خالف قوانين بين المللي 

عمل كنند، اياالت متحده امريكاست.
تنها كشوري كه به رغم تعهدات خود مبني بر 
اينكه دالر به هيچ وجه به عنوان ابزار سياس��ي 
اس��تفاده نش��ود از آن به عنوان ابزار سياسي 

استفاده مي كند، اياالت متحده امريكاست.
تنها كش��وري كه اگ��ر ديگر كش��ورها طبق 
خواسته هاي سياس��ي آن رفتار نكند اقدام به 
تحريم اقتص��ادي آنها مي نمايد اياالت متحده 

امريكاست.
تنها كش��وري كه به انتخابات مردمي در ديگر 
كش��ورها به رغم تاييد همه مجامع بين المللي 

احترام نمي گذارد اياالت متحده امريكاست.
تنها كش��وري كه رييس جمهوري اش رس��ما 
اعالم مي كند براي سرقت منابع خدادادي ديگر 
كش��ورها ارتش اش را در ديگر كشورها مستقر 

كرده، اياالت متحده امريكاست.
تنها كشوري كه ارتش اش تقريبا در همه جاي 
جهان جنگ به پا كرده و ش��هرونداني از همه 
كش��ورهاي جهان را كش��ته، اي��االت متحده 

امريكاست.
تنها كش��وري كه ارتش اش به صورت رسمي 
اقدام به راهزني دريايي مي كند و از متحدين اش 
مي خواهد ك��ه در راهزني دريايي به آن كمك 

كنند، اياالت متحده امريكاست.
تنها كش��وري كه به رغم هم��ه توافقات براي 
نابودي سالح هاي كش��تار جمعي نه فقط آنها 
را ناب��ود نمي كند بلك��ه به توليد بيش��تر آنها 

مي پردازد، اياالت متحده امريكاست.
تنها كش��وري كه پهباد هايش عروسي ها را به 
عزا تبديل مي كنند، اياالت متحده امريكاست.

تنهاكشوري كه بيش��ترين فروش تسليحات 
در جهان را دارد و س��الح هاي آن براي كشتار 
مردم بي گناه استفاده مي شود، اياالت متحده 

امريكاست.
تنها كشوري كه س��الح هاي كشتار جمعي را 
در اختيار همپيمانان خود براي استفاده عليه 
غي��ر نظامي ها ق��رار مي دهد، اي��االت متحده 

امريكاست.
تنها كشوري كه مقامات رسمي ديگر كشورها 
را در كش��ور ثالث رس��ما ترور مي كند اياالت 

متحده امريكاست.
تنها كشوري كه به رغم تعهدات بين المللي خود 
به صورت س��ليقه اي به مقامات ديگر كشورها 
اجازه ورود به سازمان ملل را نمي دهد، اياالت 

متحده امريكاست.
تنها كشوري كه رسما شخصيت هاي رسمي ديگر 
كش��ورها را به دليل اظهارنظر هاي مخالف با آن 
تحت تحريم قرار مي دهد، اياالت متحده امريكا 
است. بعد وزير خارجه و وزير دفاع آن ديگران را به 
تهديد امنيت جهاني متهم مي كنند. نياز نيست 
يك كارشناس امنيتي يا تحليلگر سياسي باشيد 
فقط كافي است چند لحظه بنشينيد و فكر كنيد 
اگر اين كارهاي امريكايي ها نبود جهان امروزه چه 

شرايطي داشت.  
منبع: اسپوتنيك



يادداشت 9 پرونده

تمهيدات شهرداري تهران براي مقابله با ويروس كرونا

رييس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور خبر داد

۴ خط جديد مترو در پايتخت احداث مي شود

حناچي: قطارهاي مترو و اتوبوس ها هر شب ضد عفوني مي شوند

ضد عفوني فضاهاي عمومي پايتخت

طرح جامع ريلي تهران تصويب شد

گروه راه و شهرسازي|
در پي اعالم خبر فوت دو ش��هروند مبتال به ويروس 
كرونا در ش��هر ق��م در ش��امگاه چهارش��نبه، از روز 
 پنجش��نبه ش��هرداري ته��ران اقدامات��ي را ب��راي 
ضدعفوني فضاهاي عمومي شهري آغاز كرد. آن گونه 
كه پيروز حناچي، ش��هردار پايتخت گفته است: در 
مترو، اتوبوس و فضاهاي عمومي تمهيداتي پيش بيني 
شده و درهمين راستا قطارهاي مترو و اتوبوس ها هر 

شب ضد عفوني مي شوند.
به گزارش خبرگزاري مهر، حناچي ديروز در حاشيه 
شركت در انتخابات مجلس درباره تمهيدات مديريت 
شهري براي مقابله با ويروس كرونا گفت: متأسفانه اين 
ويروس وارد كشور شده است و اميدواريم با مجموعه 
اقداماتي كه انجام ش��ده بتوانيم روند گسترش اين 

ويروس را كنترل كرده و جلوي آن را بگيريم.
وي ب��ا بيان اينكه در مديريت ش��هري م��ا در مترو، 
اتوبوس و فضاه��اي عمومي تمهيداتي را پيش بيني 
كرديم، افزود: قطارهاي مترو و اتوبوس ها هر ش��ب 
ضد عفوني مي شوند و عالوه بر آن با همكاري وزارت 
بهداشت اقدام به ارايه پيام هاي آموزشي در سطح شهر 
كرده ايم. البته در اين زمينه ما وظيفه اي نداريم اما به 

عنوان كمك كننده ورود كرده ايم.
حناچي ادامه داد: شركت شهر سالم نيز موظف شده 
كه در زمينه تهيه و در اختيار گذاشتن و توزيع ماسك 

به قيمت نازل اقداماتي را انجام دهد.

   اقدامات مترو و اتوبوسراني 
در همين حال، ش��ركت واحد اتوبوسراني و شركت 
بهره برداري مترو اقدامات خود را براي پيشگيري از 

شيوع ويروس كرونا اعالم كردند.
محمود ترفع مديرعامل ش��ركت واحد در اين رابطه 
اعالم كرد: مواد ضدعفوني كننده براي اين منظور تهيه 
شده و همه سطح داخلي اتوبوس اعم از صندلي، ميله و 
دستگيره ها از امشب و هر شبانه روز يك بار ضدعفوني 
مي شوند.وي با اشاره به فعاليت ۶ هزار اتوبوس بخش 
خصوصي و شركت واحد در پايتخت، گفت: اقدامات 

ضدعفوني كننده صرفا پيشگيرانه است.
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران اظهاركرد: 
فراخوان راننده ه��ا براي ضدعفوني كردن اتوبوس ها 
انجام گرفته و از پنجشنبه شب ضدعفوني اتوبوس ها 

در توقفگاه ها آغاز شده است.
همچني��ن فرن��وش نوبخ��ت، مديرعامل ش��ركت 
بهره ب��رداري مت��رو نيز با اش��اره به اس��تفاده انبوه 
از ايس��تگاه هاي مترو گف��ت: مترو ته��ران فرآيند 
پيشگيري از ش��يوع كرونا را در دستور كار خود قرار 
داده و ض��د عفوني ك��ردن محيط را انج��ام خواهد 
داد.وي با بي��ان اينكه يكي از مصوبات ش��هرداري 
در خصوص پيش��گيري از ش��يوع اين ويروس، ضد 
عفوني كردن مترو و اتوبوس بوده است، گفت: تمام 
تالش خود را براي مقابله با شيوع اين ويروس انجام 

خواهيم داد.
او در خصوص انتشار برخي اخبار مبني بر پاكسازي 
ايس��تگاه مترو ش��وش، گفت: صبح پنجشنبه يك 
مورد مسافر بيمار در اين ايس��تگاه مشاهده شد كه 
بالفاصله با حضور تكنس��ين هاي اورژانس مسافر به 
بيمارستان منتقل ش��د و پس از آن اقدامات الزم در 

راس��تاي پيشگيري در ايس��تگاه انجام شد كه براي 
مدت��ي اين ايس��تگاه از چرخه فعاليت خارج ش��د و 

اكنون فعال است.

   اولويت، آرامش مردم است
در همين حال، حميد چوبينه، مديرعامل شركت شهر 
سالم شهرداري تهران اقدامات شهرداري تهران براي 
پيشگيري از انتشار ويروس كرونا در نقاط پرجمعيت 

از جمله مترو و اتوبوس را تشريح كرد.
چوبين��ه در گفت وگو با مه��ر در رابطه ب��ا اقدامات 
شهرداري تهران براي پيش��گيري از احتمال انتشار 
ويروس كرونا در فضاهاي ش��هري گفت: در رابطه با 
اين بيماري آنچه مهم است، ايجاد آرامش در جامعه 
اس��ت. زيرا اين ويروس در مقابل ساير بيماري هاي 
واگيرداري كه در دنيا در گذش��ته مطرح بوده درصد 
كش��ندگي كمتري دارد و به آن ميزان كه در فضاي 
رس��انه به موضوع كش��ندگي آن پرداخته مي شود، 

نسبت به ساير بيماري هاي واگيردار گذشته نيست.
وي ادامه داد: اما اين موضوع نافي اقدامات پيشگيرانه 
بهداش��تي از س��وي مس��ووالن اصلي مانند وزارت 
بهداش��ت و نهاده��اي حمايت��ي و اف��راد نيس��ت، 
اما اينك��ه اين وي��روس را آنقدر وحش��تناك جلوه 
دهيم كه آرامش ش��هروندان به هم بخورد درس��ت 
نيس��ت و رس��انه ها در اين رابطه مس��ووليت دارند 
كه در كن��ار انتش��ار اقدامات مس��ووالن و پيگيري 
مطالبات مردم اين آرامش را ه��م به جامعه بدهند.

وي با اش��اره به اينكه آمادگي كامل ب��راي اقدامات 
پيش��گيرانه در ميان نهادهاي مس��وول وجود دارد، 
اظهار ك��رد: مديريت تخصصي در اين رابطه برعهده 
وزارت بهداشت اس��ت و نهادهايي مانند شهرداري، 
س��ازمان هاي حمايتي هس��تند كه در كنار وزارت 

 بهداشت دس��تورالعمل ها و وظايفي كه برعهده شان
اس��ت را انج��ام مي دهن��د. در حال حاض��ر وظايف 
شهرداري از سوي وزارت بهداشت ابالغ شده و شهردار 
تهران نيز اين موضوع را مورد توجه و تأكيد قرار داده 
و تكاليفي در خص��وص ضدعفوني كردن واگن هاي 
مترو و اتوبوس ابالغ شده است. استفاده از محلول هاي 
ضدعفوني كننده در مراكزي كه مراجعه بيش��تري 
دارند و ازدحام افراد بيشتر است مورد تأكيد قرار گرفته 
است.چوبينه تصريح كرد: شهردار تهران نيز با معاونين 
و حوزه هاي مربوط به س��المت شهروندان جلسه اي 
برگزار و دس��تورالعمل هايي را براي آمادگي در برابر 
اين ويروس ابالغ كرد.مديرعامل شركت شهر سالم 
ش��هرداري تهران اضافه كرد: حتي وجود يك مورد 
ابتال به ويروس كرونا هم جاي نگراني دارد و موضوع 
س��المت مردم از اولويت هاي مديريت شهري است 
و اميدواريم با اقدامات پيش��گيرانه بتوانيم آسودگي 
خاط��ر آن��ان را فراهم كني��م.وي اف��زود: خانه هاي 
سالمت، آموزش هاي شهروندي الزم را در خصوص 
اين ويروس از مدتي قبل آم��اده كرده، محلول هاي 
ضد عفوني كننده براي مراجعي��ن در نقاط عمومي 
ش��هر وجود دارد و در اين رابطه مش��كلي نداريم. در 
اجراي دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، همراهي 
صد درصدي از س��وي ش��هرداري انجام شده است.

به گزارش مهر، دو عضو كميس��يون سالمت شوراي 
شهر تهران نيز از تدوين دس��تورالعملي توسط اين 
كميسيون و ابالغ آن به ش��هرداري تهران خبر داده 
بودند كه براساس آن شهرداري تهران مكلف است آن 
را در اماكن عمومي از جمله اتوبوس، مترو، پارك ها و 
فضاهايي كه بيشترين تردد در آنها اتفاق مي افتد انجام 
دهد.بر اين اساس، شهرداري تهران مكلف است اين 
دستورالعمل را به تمامي زيرمجموعه هاي خود ابالغ 

كند تا موارد مندرج در آن را كه ش��امل خودداري از 
تماس با افراد مبتال به سرماخوردگي و موارد مشابه، 
ضدعفوني مرتب دست ها و خودداري از دست دادن 
است را رعايت كنند.ش��هرداري تهران موظف است 
در مكان ه��اي عمومي مانند مت��رو و اتوبوس پالك 
ضدعفوني قرار دهد تا افراد دست هاي خود را هنگام 
خروج از وس��ايل نقليه عمومي شس��ت و شو دهند. 
همچنين صندلي ها و فضاي مت��رو و اتوبوس نيز در 
پايان شيفت كاري بايد ضدعفوني شود تا پيشگيري 
انجام و انتقال بيماري صورت نگيرد يا به حداقل برسد.

   ضدعفوني روزانه گرمخانه هاي پايتخت 
مالك حسيني، سرپرست س��ازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران از ضدعفوني 

كردن روزانه تمام گرمخانه هاي پايتخت خبر داد.
سرپرس��ت س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي ش��هرداري تهران با اش��اره به ابالغ جديد 
دس��تورالعمل هاي پيش��گيرانه از انتش��ار ويروس 
كرونا در گرمخانه هاي پايتخت، اظهار كرد: براساس 
اين ابالغي��ه، مراكز ما روزانه ضد عفوني مي ش��ود و 
 همه كاركنان ملزم هس��تند از ماس��ك و دستكش 
استفاده كنند.وي افزود: در صورتي كه مورد مشكوكي 
در گرمخانه ها مش��اهده ش��د، به مراكز بهداش��تي 
منتقل خواهند ش��د.مالك حسيني با اشاره به اينكه 
گرمخانه ها از مناطقي هس��تند كه ريس��ك پذيري 
زيادي در اين خصوص دارند، گفت: با وزارت بهداشت 
در حال رايزني هس��تيم كه اگر دس��تورالعمل هاي 
ويژه اي براي اين مركز تهيه شده، انجام دهيم. زيرا به 
دليل وجود افرادي كه داراي بيماري يا كهولت سن 
هستند يا بيماري هاي زمينه اي دارند، ممكن است 
بيشتر در معرض خطر باشند. بنابراين قصد داريم اگر 

پروتكل هاي ويژه اي را رعايت كنيم آن را در تعامل با 
وزارت بهداشت اجرايي كنيم و در صورت نياز اگر الزم 

باشد تيم هايي در اين مراكز مستقر شوند.

    نصب اطالعيه هاي آموزشي در اماكن ورزشي
س��ازمان ورزش ش��هرداري تهران نيز اعالم كرد كه 
نظارت بر رعايت موازين بهداشتي در مجموعه هاي 

ورزشي شهرداري تهران تشديد مي شود.
به گزارش ايلنا، به جهت افزايش آگاهي شهروندان و 
ورزشكاران در خصوص ويروس كرونا، توزيع و نصب 
پوسترهاي آموزشي پيش��گيري با موضوع ويروس 
 كرون��ا در اماكن زي��ر مجموعه اين س��ازمان انجام 
شده است.بر اساس اين گزارش، با توجه به لزوم رعايت 
جدي بهداشت عمومي و فردي در پيشگيري از ابتالي 
بيماري ها و مباحث مرتبط با ويروس كرونا، به تمامي 
مجموعه هاي ورزشي رعايت دقيق بهداشت عمومي 
 و نظارت بر وج��ود مواردي چون مايع دستش��ويي 
و موادضدعفون��ي در اماكن، نظارت دقيق بر كلرزني 
و ... ابالغ ش��ده است. به گزارش روابط عمومي و امور 
بين الملل سازمان ورزش شهرداري تهران، همچنين 
پوس��ترهاي آموزش��ي آش��نايي با ويروس كرونا و 
روش هاي پيشگيري از آن در بيش از ۲۰۰ مجموعه 
ورزشي تحت پوشش اين سازمان نصب شده است. در 
اين پوسترها شيوه هاي رعايت بهداشت فردي براي 
جلوگيري از ابتال به ويروس كرونا، مصرف مواد غذايي 
براي ارتقاي سيستم ايمني بدن و ... آموزش داده شده 
است.بر اساس اعالم مسووالن وزارت بهداشت مواردي 
از ابتال به ويروس كرونا در كشور ثبت شده و تشديد 
نظارت بر رعايت بهداشت در مجموعه هاي ورزشي با 
هدف افزايش بهداشت و سالمت عمومي در جامعه 

صورت مي گيرد.

    ادعاي قرنطينه ايستگاه شوش صحت ندارد
در تحولي ديگ��ر ، مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
مترو تهران گفت: برخالف ش��ايعات منتشرش��ده، 
ت��ردد قطارها در تمام خطوط مت��روي تهران عادي 
و در جري��ان اس��ت.فرنوش نوبخ��ت در گفت وگو با 
خبرگزاري تسنيم، با اشاره به انتشار شايعاتي مبني 
ب��ر توقف خدمت رس��اني و قرنطينه ايس��تگاه مترو 
شوش به دليل مش��اهده فردي كه احتماال مبتال به 
كرونا بوده است، اظهار كرد: همانطور كه پيش از اين 
عنوان شده بود در ساعت 1۰ صبح پنجشنبه فردي 
كه دچار بيماري بود در اين ايستگاه مشاهده شد كه 
بالفاصله به اطالع اورژانس رس��انده شد و مسافر به 
بيمارستان منتقل شد.وي در پاسخ به اينكه آيا فرد 
اشاره شده مشكوك به ويروس كرونا بوده است يا خير، 
گفت: اين فرد توس��ط عوامل اورژانس به بيمارستان 
منتقل شده اس��ت و اظهارنظر درباره آن برعهده ما 
نيست و مسووالن بهداش��ت بايد درباره اين موضوع 
اظهارنظر كنند.مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران در پاسخ به اينكه آيا هم اكنون خدمت رساني 
در ايستگاه شوش به دليل مساله اشاره شده متوقف 
شده است يا خير، گفت: پس از مشاهده فرد مشكوك 
براي دقايقي توقف در ايستگاه ممنوع شد اما پس از 
آن روند خدمت رساني در ايستگاه مترو شوش ادامه 

دارد و هيچ مشكلي در اين زمينه اعالم نشده است.

گروه راه و شهرسازي|
طرح جامع ريلي شهر تهران در شرايطي تصويب شد 
كه توس��عه متروي تهران نيازمند تزريق بودجه هاي 
كالن است. اين در حالي است كه هم اينك شهرداري 
تهران از سويي به دليل بدهي هاي باقيمانده از دوران 
مديريت قبلي شهر و همچنين افزايش فزاينده آنها به 
دليل پرداخت سود و جريمه ديركرد و از سوي ديگر، 
به دليل پيشي گرفتن تعداد نيروي انساني شاغل در 
شهرداري سه برابر فرصت هاي شغلي موجود در اين 
سازمان، شهرداري را با مش��كالت و تنگناهاي مالي 
فراواني مواجه كرده اس��ت به گونه اي كه درآمدهاي 
اين مجموعه ش��هري غالبا هزينه حقوق و دستمزد 
نيروهاي شهرداري شده و بودجه قابل توجهي براي 
امور عمراني و در راس آنها توسعه حمل و نقل عمومي 

و مترو باقي نمي ماند.
با اين حال، روز پنجشنبه، مهدي جمالي نژاد، رييس 
ش��وراي عالي هماهنگي ترافيك ش��هرهاي كشور 
از تصوي��ب طرح جامع ريلي ش��هر ته��ران با هدف 
خدمت رساني هرچه بيشتر به شهروندان تهراني در 

صد و پنجاهمين جلسه اين شورا خبر داد.
به گ��زارش مهر، جمالي نژاد با بي��ان اينكه مطالعات 
به روزرساني طرح جامع ريلي تهران از سال 1۳۹۵ با 
هدف افزايش سهم حمل و نقل همگاني و يكپارچگي 
و كارايي شبكه اي سيستم ريلي، مديريت تقاضا، تأمين 
دسترسي مناسب ريلي با استفاده از امكانات و ارتقاي 
زيرساخت هاي موجود در دستور كار شهرداري تهران 
قرار گرفت، گفت: در اين رابطه عالوه بر بهينه سازي 
ش��بكه ريلي موجود، خطوط ديگري از جمله ۴ خط 
مترو درون ش��هري )خطوط ۸، ۹، 1۰ و 11( و همراه 
با توس��عه و ارتقاي خطوط حومه اي و ايجاد دو خط 

اكسپرس )A و B( پيشنهاد شد.
معاون عمران و توس��عه امور شهري و روستايي وزير 

كشور با اشاره به بهينه س��ازي ۷ خط موجود متروي 
تهران در اين طرح گفت: مقرر شد شهرداري تهران به 
عنوان اولويت اول و در كوتاه مدت به منظور دستيابي 
به سرفاصله زماني و ظرفيت مقرر در مصوبه خطوط 
مذك��ور، اقداماتي را ب��ه منظور افزاي��ش دو برابري 

جابه جايي مسافر در وضع موجود عملياتي كند.
جمالي نژاد تكميل كليه اجزاي خطوط هفتگانه متروي 
تهران از قبيل ايستگاه ها، پاركينگ، پايانه، پست برق، 
مركز فرمان، تونل هاي ارتباطي، ايستگاه هاي تبادلي 
و سامانه هاي تجهيزاتي براي دستيابي به اهداف طرح 
جامع ريلي تهران و تأمين ناوگان مورد نياز و كارآمد به 
همراه تكميل تسهيالت دسترسي به ايستگاه ها را از 

جمله اين اقدامات برشمرد.
رييس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
با اشاره به برنامه طراحي و احداث خطوط جديد متروي 
درون شهري با توجه به افق زماني سال 1۴۲۰ افزود: 
در مطالعات انجام شده براي شهر تهران ۴ خط متروي 
درون شهري در نظر گرفته شده است كه خط ۸ مترو از 
مسعوديه تا سرسبز به طول تقريبي ۳۷ كيلومتر است.

وي اف��زود: خط ۹ مترو از دولت آباد تا چيتگر به طول 
تقريب��ي ۴۶ كيلومتر و خط 1۰ مت��رو از حكيميه تا 
وردآورد به طول تقريبي ۴1 كيلومتر و خط 11 مترو از 
چيتگر تا سه راه تقي آباد به طول تقريبي ۲۸ كيلومتر 

خواهد بود.
جمالي نژاد ب��ا تاكيد بر لزوم ارتق��ا و احداث خطوط 
حومه اي با توجه به ضرورت يكپارچگي عملكرد شبكه 
ريلي تهران، مراكز و سكونتگاه هاي اطراف آن، افزود: 
تا افق 1۴۲۰، ۴ خط حومه اي توسط راه آهن جمهوري 
اسالمي با هماهنگي شهرداري تهران احداث خواهد 
شد كه مس��ير اول در حريم راه آهن تهران – تبريز از 
ايستگاه مركزي راه آهن تهران تا هشتگرد با انشعاب 

شهر قدس تا مارليك خواهد بود.

وي در ادام��ه از اجراي مس��ير دوم در حريم راه آهن 
تهران – اهواز از ايس��تگاه مرك��زي راه آهن تهران تا 
پرند با انش��عاب رباط كريم تا فرودگاه امام خميني و 
مسير سوم در حريم راه آهن تهران – مشهد از ايستگاه 
مركزي راه آهن تهران تا پيشوا با انشعاب ايستگاه بهرام 
تا پاكدش��ت و مسير چهارم از ترمينال شرق جديد تا 

رودهن خبر داد.
رييس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
همچنين از احداث خطوط اكسپرس از طريق اتصال 
خطوط حومه اي توسط شهرداري تهران بعد از ارتقاي 

آن خطوط خبر داد.
وي در اين زمينه توضيح داد: خط اكس��پرس A حد 
فاصل هش��تگرد تا ورامين با اتصال ايستگاه صادقيه 
به ايستگاه ميدان راه آهن براي ارتباط خط حومه اي 
تهران - كرج به خط حومه اي تهران – پيش��وا و خط 
اكسپرس B حد فاصل پرند تا پرديس با اتصال ايستگاه 
آزادگان به ايستگاه ترمينال شرق جديد براي ارتباط 
خط حومه اي تهران - پرند به خط حومه اي تهران – 
رودهن نيز در اين جلسه به تصويب اعضا شوراي عالي 

هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور رسيد.

   طول خطوط مترو به ۵۰۰ كيلومتر 
خواهد رسيد

در همين حال، علي امام، مديرعامل شركت راه آهن 
ش��هر تهران و حومه )مترو( با اشاره به تصويب طرح 
جامع حمل و نقل ريلي شهر تهران پس از چهار دهه 
گفت: اولين نس��خه طرح جامع ريلي تهران در سال 
1۳۵۳ توس��ط يك مشاور فرانس��وي تدوين شد. در 
اين طرح، ساخت ۷ خط مترو به طول 1۳۹ كيلومتر 
تا افق س��ال 1۳۷۰ پيشنهاد شد. همچنين براساس 
چشم انداز اين طرح مي بايست سهم مترو از سفرهاي 
درون شهري روزانه به ۴۲ درصد برسد. چشم انداز اين 

طرح تحقق نيافت تا س��رانجام در سال 1۳۸۵ با افق 
سال 1۴۰۴ يك طرح ريلي ديگر تدوين شد، در قالب 
اين طرح ۸ خط مترو به طول ۲۵1 كيلومتر و ۴ خط 
اكسپرس به طول 1۷۹ كيلومتر و ۵ خط سبك شهري 
به طول ۶۰ كيلومتر طراحي شد. اما اين طرح هم مورد 

توجه قرار نگرفت و امكان تحقق نيافت.
وي ادامه داد: اتفاقي مهم براي حال و آينده شهر تهران 
رقم خورد و آن تصويب كام��ل »طرح جامع حمل و 
نقل ريلي ش��هر تهران« پس از چهار دهه از تصويب 
نخس��تين طرح جامع مترو تهران، در ش��وراي عالي 
هماهنگي ترافيك ش��هرهاي كش��ور بود. مطالعات 
بازنگري در طرح جامع حمل و نقل ريلي جديد تهران 
از سال 1۳۹۵ تا 1۳۹۷ انجام شد. در اين طرح جديد 
تمامي نارسايي هاي طرح هاي گذشته رفع شده است. 
اين طرح مبتني بر تمام اصول علمي حمل و نقل ريلي 

در دنيا است.
به گفته وي، با تصويب اين طرح، تهران بايد در توسعه 
زيرس��اخت هاي حمل و نقل عمومي خود در بخش 
ريلي عالوه ب��ر ۷ خط متروي در ح��ال بهره برداري 
خود، تا افق طرح، ۶ خط جديد )عادي و اكسپرس( را 
به سرانجام رسانده و طول خطوط ريلي خود را از ۲۳۵ 
كيلومتر فعلي به ۵۰۰ كيلومتر برساند. بر اين اساس، 
با اين توسعه، مردم نقاط مختلف تهران به تدريج و تا 

آن زمان با پيمايش حدود ۸۰۰ متر، به شبكه گسترده 
حمل و نقل عمومي مطمئن، پاك و قابل برنامه ريزي 

دسترسي خواهند داشت.
بر اس��اس اين گزارش، پيروز حناچي، شهردار تهران 
نيز در توييتر خود نوش��ت: ط��رح جامع حمل و نقل 
ريلي تهران پس از چهار دهه در شوراي عال ترافيك 

تصويب شد.
وي در ادامه نوشت: بر اساس اين طرح، با ايجاد ۶ خط 
جديد، طول خط��وط مترو به ۵۰۰ كيلومتر )دو برابر 
طول فعلي( خواهد رس��يد و ش��هروندان با پيمودن 
مسافتي كمتر از هزار متر، به مترو دسترسي خواهند 

داشت.
چندي پيش محسن هاشمي رييس شوراي اسالمي 
ش��هر تهران اولويت ش��ورا براي س��ال آينده توسعه 
حمل ونقل عمومي )TOD( است. او در اين باره گفته 
بود: »مشكل اين اس��ت كه بخش عمده اي از بودجه 
ش��هرداري صرف امور جاري و دس��تمزد مي شود به 
گونه اي ك��ه از 1۸ هزار ميليارد تومان بودجه س��ال 
جاري، حدود 1۰ تا 1۲ هزار ميليارد تومان صرف امور 
جاري و دستمزد مي شود و عماًل بودجه نقدي به حمل 
و نقل نمي رسد و به همين دليل براي توسعه حمل و 
نقل عمومي روي تحقق پذيري بودجه غير نقد تمركز 
كرديم، اما بودجه غير نقد نيز كمتر محقق مي شود.«
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چالش  برون سپاري امور شهري
عباس رياضت|كارشناس شهري|

همانطور كه مي دانيم چند سالي است كه بسياري از 
فعاليت هاي خدماتي شهرداري به بخش خصوصي 
واگذار مي شود. بسياري از فعاليت هاي خدماتي را اگر 
بخش خصوصي انجام دهد، به دليل ماهيت انتفاعي 
اين شركت ها و موسسات و همچنين به دليل نظارت 
دقيق و مستمر بر نحوه فعاليت كاركنان و استفاده از 
روش هاي مختلف براي اداره اقتصادي امور، در مقايسه 
با بخش دولتي و شهرداري ها به مراتب كم هزينه تر و 
مطلوب تر خواهد بود. بنابراين واگذاري برخي از امور 
و فعاليت هاي شهرداري ها به بخش خصوصي منجر 
به كاهش هزينه هاي عمراني و خدماتي مي ش��ود و 

در بسياري از موارد هم كيفيت كار افزايش مي يابد. 
فرآيند خصوصي سازي خدمات شهري در كشور هاي 
در حال توسعه فرآيندي نسبتا جديد است. در برخي 
از كشور ها خدمات شهري كه بتوان گفت، به طور كامل 
خصوصي سازي شده اند وجود ندارد. خدماتي كه بيش 
از ساير خدمات خصوصي سازي شده اند فقط محدود 

به جمع آوري زباله و گاه نيز عرضه آب بوده است.
اگر چه خصوصي سازي، اغلب به عنوان كوچك شدن 
دولت در نظر گرفته مي ش��ود، ولي نباي��د از اهداف 
اصلي آن دور شويم و دولت و شهرداري بايد در فرآيند 
قانون گ��ذاري و نظارت و كنترل در اجراي درس��ت 
قراردادها و حفظ منافع عمراني كوش��ا باشد. بيشتر 
موارد خصوصي سازي به صورت پروژه هاي پيمانكاري 
برون سپاري مي شود و شركت هاي خصوصي نيز براي 
اينكه با كمترين قيمت پيشنهادي، مناقصه را برنده 
شده اند، بايد حداقل دستمزد ها را به نيرو هاي اجرايي 
خود بدهند و يك كارشناس يا نيروي اجرايي خوب 
نيز ممكن است با اين دستمزد كم در شركت ماندگار 
نباشد. بنابراين جاي خود را به نيروهاي كم تجربه تر 
خواهد داد و در نتيجه كار به دست نيروهاي كم تجربه 
و غيرحرفه اي انجام خواهد شد. در خوشبينانه ترين 
حالت اين سناريو ممكن است كار به درستي انجام 
ش��ود ولي هيچگونه خالقيت و پيشرفتي در آن كار 
ديده نشود و كارها به صورت كليشه اي انجام شود. در 
اين حالت است كه مردم نيز جاي خالي نبود خالقيت و 
هنر و پيشرفت را در پروژه ها و خدمات شهري احساس 
مي كنند و كم كم روحيه مطالبه گري و پرسشگري در 
بين مردم كمرنگ تر خواهد شد و در نتيجه فرسودگي 
و كهنگي و نااميدي كالبدي در ش��هر از نوس��ازي و 
خالقيت و اميد پيش��ي مي گيرد و اين دقيقا همان 
چيزي است كه در اكثر شهر هاي ما در حال وقوع است. 
الزم است در فرآيند برون سپاري و خصوصي سازي 
پروژه ها و خدمات يك بازنگري كلي صورت پذيرد. 
همچنين بايد شرط پيشنهاد كمترين قيمت در برنده 
شدن مناقصات برداشته شود يا كمرنگ تر شود و بيشتر 
به تخصص و رزومه شركت ها و كيفيت كار هاي انجام 
شده توسط آنها توجه شود . كارشناسان شهرداري ها 
بايد از آخرين تكنول��وژي روز در پروژه ها و خدمات 
ش��هري مطلع باش��ند و از پيمانكاران در قرارداد ها 
بخواهند طبق اين تكنولوژي ها، پروژه ها را اجرا كنند. 
بدين ترتيب شركت هاي خصوصي براي جذب نيروي 
ماهر آگهي مي دهند و مبل��غ مناقصات نيز با توجه 
به جذب نيرو هاي حرف��ه اي داخلي و حتي خارجي 
پيشنهاد مي شود. بدين ترتيب نتيجه اين فرايند را 

مي توان پس از مدتي در شهر مشاهده كرد.
در بحث واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي مي توان 
از مش��اركت مردم هر محله براي آباداني محله خود 
اس��تفاده كرد. مي توان از حس تعلق به مكان مردم 
محله در اين زمينه كمك گرف��ت بدين ترتيب كه 
شهرداري براي جذب سرمايه بخش خصوصي بايد 
نمايشگاه هايي را در سطح محالت برگزار كند. در اين 
نمايش��گاه بايد پروژه هاي خدماتي و عمراني مطرح 
شوند و ميزان سرمايه مورد نياز و مدت زمان بازگشت 
سرمايه براي هر پروژه مشخص گردد و ضمانت هاي 
كافي توس��ط شهرداري داده ش��ود. مردم هر محله 
مي توانند به ميزان مبلغ پرداختي خود سهام خريد 
كنند و در آن پروژه س��هيم ش��وند. يا پروژه توسط 
ش��ركت هاي پيمانكاري انجام ش��ود . برگزاري اين 
نمايش��گاه ها در محل انجام آن پروژه و اطالع رساني 
وسيع در س��طح محالت مي تواند كمك شاياني به 
ارتقاي كيفي پروژه ها و به حداقل رساندن زمان انجام 
پروژه و خدمات داشته باشد. هم اكنون سامانه هاي 
پيامكي و اطالع رساني به صورت محله اي و حتي بر 
طبق بلوك هاي ش��هري وجود دارد و شهرداري ها 
مي توانند اطالعيه ها را به صورت مستقيم به دست 
اهالي همان كوچه يا پالك يا بلوك و محله ش��هري 
برسانند و بدين ترتيب مش��اركت حداكثري مردم 
محل را داشته باش��ند. براي بهتر اجرايي كردن اين 
هدف بهتر است سامانه اي در بستر وب با تكنولوژي 
وب جي. اي. اس طراحي شود. در اين سامانه پروژ ه ها 
 و خدماتي ك��ه ش��هرداري ها قرار اس��ت در آينده 
برون س��پاري شوند قرارداده مي ش��ود و روي نقشه 
مشخص مي شوند. اين سامانه بايد داراي فيلتر هايي 
باشد كه كاربران و مردم و شركت ها بتوانند پروژه ها 
را ب��ر طبق فيلتر هاي مختلفي از جمله فيلتر ميزان 
سرمايه مورد نياز، زمان بازگشت هزينه، نوع كاربري، 
نوع پروژه ي��ا خدمات، ميزان س��ودآوري ماهيانه يا 
ساالنه، ميزان اس��تقبال و راي مردم براي اجراي آن 
پروژه و... فيلتر كنند و بدين ترتيب مي توانند در پروژه 
مورد نظر سرمايه گذاري كنند.با توجه به موارد ذكر 
ش��ده و تحقيقات انجام شده، مهم ترين مشكالت و 
موانع خصوصي سازي از ديدگاه كارشناسان، توجه به 
منافع اقتصادي بيشتر و نه كيفيت كار از سوي بخش 
خصوصي و عدم رعايت همه جانبه مسائل بهداشتي 
در واگذاري برخي خدمات و عدم تخصص و تس��لط 
پيمانكاران بخش خصوصي به فعاليت هاي خود است. 
همچنين مهم ترين مشكالت و موانع خصوصي سازي 
از ديد پيمانكاران وجود موانع و بوروكراسي در انعقاد 
قرارداده��ا و پرداخت حقوق ها و ع��دم اطمينان در 
سرمايه گذاري و پايين بودن مبلغ قرارداد ها است. با 
توجه به نياز شهرهاي كنوني ما به تغييرات اساسي 
و پروژه هاي خالقانه، اميد است شاهد انقالب و تغيير 
اساسي در فرآيندهاي برون سپاري و خصوصي سازي 

خدمات و پروژه ها در شهرداري ها باشيم.



دانش و فن10اخبار

هوش مصنوعي چطور مي تواند از شروع همه گيري هاي گسترده بعدی جلوگيري كند؟

جنگ با كرونا با هوش مصنوعي و داده هاي علمي
گروه دانش و فن|

یادگیری ماشین، ضمن صرفه جویی میلیون ها دالر در 
بخش تحقیق و توسعه، می تواند زمان توسعه  یک دارو یا 
واکسن را کاهش دهد. سیستم ایمنی سراسر جهان، در 
زمستان امسال بیش از حد مشغول به فعالیت بود، زیرا 
این زمستان، شاهد وقوع یك فصل ویرانگر آنفلوآنزا 
بود. براساس CDC )گزارش مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری(، در ماه های اخیر در اثر ابتال به آنفلوآنزا، بیش 
از 180 هزار امریكایی در بیمارستان بستری شده اند و 
10 هزار نفر دیگر درگذشته اند. این در حالی است که 
کرونا ویروس )که اکنون رسمًا COVID-19 معرفی 
شده است( با سرعت نگران کننده ای در سراسر جهان 
پخش است. ترس از ش��یوع این ویروس روبه رشد در 
سراس��ر جهان حتی باعث شد کنگره  جهانی موبایل 
)MWC 2020( در بارس��لونا تقریبا یک هفته قبل 
از شروع، لغو شود. اما در آینده نزدیک، تولید داروهای 
تقویت شده با هوش مصنوعي می تواند به تولید واکسن 
و درمان منجر ش��ود و انتظار مي رود این اتفاق پیش 
از آنكه بیماري به یك ویروس کشنده همه گیر تبدیل 
ش��ود، رخ دهد. روش های متداول برای تولید دارو و 
واکسن بسیار ناکارآمد هستند. محققان تقریبا در یک 
دهه گذشته با تالش جدی روی آزمایش مولکول ها و 
آزمون و خطای روش های مختلف، مشغول هستند. 
مطابق مطالعه س��ال 2019 توسط مرکز تحقیقات 
تافتز، توس��عه یک داروی واحد به طور متوسط 2.6 
میلیارد دالر هزینه دارد )بیش از دو برابر هزینه اي كه 
در سال 2003 شده اس��ت( و تنها حدود 12 درصد 
از ای��ن داروها كه وارد پیش��رفت بالینی مي ش��وند، 
تاکنون تصویب FDA )سازمان غذا و داروي امریكا( 

را دریافت کرده  اند.
اوا ماریا استراوچ، استادیار علوم دارویی و زیست پزشکی 
دانشگاه جورجیا مي گوید: » تایید سازمان غذا و دارو 
همواره دش��وار بوده و پنج تا 10 سال طول می کشد 
ت��ا FDA دارویی را تصویب کن��د.« اگرچه به کمک 
سیستم های یادگیری ماش��ین، پژوهشگران حوزه 
زیست پزشکی می توانند اساسا مرحله آزمون و خطا را 
خالصه کنند. پژوهشگران به جای اینکه به طور مداوم 
درمان های احتمالی را به صورت دستی امتحان کنند، 
می توانند از سیستم هوش مصنوعی استفاده کنند تا 
مولکول ها و ترکیبات موجود در یک پایگاه بزرگ داده 
را جست  وجو کرده و آنها را براساس احتمال اثربخشی 
مرتب کند. جاشوا اس��وامیداس، متخصص بیولوژی 
محاسباتی در دانشگاه واش��نگتن در سال 2019 در 
مصاحبه با ساینتیست مي گوید: »بسیاری از سواالتی 
که پیش روی تیم های توسعه دارو است، دیگر از آن نوع 
سواالتی نیست که مردم فکر می کنند بتوان ازطریق 
مرت��ب کردن داده ها در ذهن خود، پاس��خ آن را پیدا 
کنند. به منظور جس��ت و جوی داده ها و پاس��خ دادن 
به سواالت و کس��ب بینش در زمینه  چگونگی انجام 

کارها، باید از روش��ی سیس��تماتیک استفاده کرد.« 
داروی تربینافی��ن را درنظر بگیری��د. تربینافین یک 
داروی ضدقارچ خوراکی است که برای درمان برفک 
در س��ال 1996 با نام تجاری المیفیل وارد بازار شد. 
طی مدت سه سال، چندین نفر گزارش کردند که در 
اثر مصرف دارو دچار عوارض جانبی شده اند و تا سال 
2008 سه نفر به خاطر مسمومیت کبدی از دنیا رفته 
و ۷0 نفر نیز بیمار ش��ده بودند. پزشکان دریافتند که 
یکی از واكنش ها تربینافین )TBF-A( علت آسیب 
کبدی بوده است اما در آن زمان متوجه نشدند که این 
واكنش چگونه در بدن تولید می شود. به این ترتیب، 
این مس��یر متابولیکی به مدت یک دهه برای جامعه 
پزشکی همچنان یک معما بود تا اینکه در سال 2018، 
نالی دانگ از دانشگاه واش��نگتن یک سیستم هوش 
مصنوعی را درزمینه مس��یرهای متابولیکی آموزش 
داد تا ماش��ین بتواند مسیرهای احتمالی را که در آن 
کبد می تواند تربینافین را به TBF-A بشکند، پیدا کند. 
ظاهرا ایجاد واكنش سمی یک فرایند دومرحله ای بوده 
که تش��خیص تجربی یکی از مراحل آن بسیار دشوار 
اس��ت اما قابلیت تش��خیص الگوی هوش مصنوعی 
به آس��انی آن را پیدا می کند. طی ۵0 س��ال گذشته، 
بی��ش از ۴۵0 دارو از بازار خارج ش��ده اند که علت آن 
در بیش��تر موارد، مس��مومیت کبدی بوده است. در 
همین راستا س��ازمان غذا و دارو وب سایتی دارد که 
یک پایگاه داده آنالین متش��کل از مولکول ها و سمی 
بودن نسبی آن ها دربرابر پروتئین های مختلف انسانی 
است. پژوهشگران امیدوارند با آموزش یک سیستم 
هوش مصنوعی با اس��تفاده از ای��ن مجموعه داده ها، 
بتوانند س��ریع تر این موضوع را مشخص کنند که آیا 
یک درمان بالقوه می تواند موجب بروز عوارض جانبی 
شود. سام مایکل، مدیر ارشد فناوری اطالعات مرکز 
 Advancing Translational Sciences ملی
که به ایجاد این پایگاه داده کمک کرده است، مي گوید: 
»ما در گذش��ته با یک چالش اساسی رو به رو بوده ایم؛ 
اینك��ه آیا می توان س��می بودن ترکیب��ات را از قبل 
پیش بینی کرد؟ این دقیقا برعکس کاری است که ما 
در غربال گری یک مولکول کوچک برای داروس��ازی 
انجام می دهیم. ما نمی خواهیم یک هدف دارویی پیدا 
کنیم بلکه می خواهیم احتمال سمی بودن ترکیبات 

را مشخص کنیم.«
سیس��تم های هوش مصنوعی می توانند به طراحی 
واکسن بهتری برای بیماری هایی مانند آنفلوآنزا نیز 
کمک کنند. در س��ال 2019، پژوهشگران دانشگاه 
فلین��درز اس��ترالیا از هوش مصنوعی ب��رای تقویت 
یک واکس��ن آنفلوآن��زای معمولی اس��تفاده کردند 
که بدن هن��گام مواجهه با آن غلظت ه��ای باالتری 
از آنتی بادی ه��ا تولید کند. البت��ه ازنظر فنی اینطور 
نیست که بدون دخالت پژوهشگران، هوش مصنوعی 
به خودی خود یک واکس��ن را از اول ت��ا آخر طراحی 

کند. پژوهشگران درگیر این پژوهش، تحت هدایت 
نیکوالی پترووسکی، استاد پزشکی دانشگاه فلیندرز، 
ابت��دا الگوریتمی ب��ه نام AI Sam  )جس��ت وجوي 
الگوریتم براساس مولكول ها( ساختند. این الگوریتم 
س��عي در ایجاد تمایز میان مولکول هایی که دربرابر 
آنفلوآنزا موثر هستند و مولکول هایی که اثری ندارند، 
داش��ت. در ادامه، برنامه  دومی برای ایجاد تریلیون ها 
ترکیب ش��یمیایی آموزش دید و داده های حاصل از 
آن با اس��تفاده از AI Sam مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت. در این مرحله، الگوریتم باید مشخص می کرد 
که آیا ترکیبات پیش��نهادی دربرابر آنفلوآنزا تاثیری 
دارند یا نه. به این ترتیب، ترکیبات برتر انتخاب شدند 
و پژوهشگران آن ها را در آزمایشگاه ساختند. پس از 
آن، آزمایش های حیوانی انجام شد و نتایج نشان داد 
که واکسن تقویت ش��ده نسبت به واکسن پیشین که 
چنین فرایندی را نگذرانده بود، موثرتر اس��ت. با آغاز 
سال جدید میالدی، کارآزمایی های انسانی مقدماتی 
در کشور امریكا شروع شد و انتظار می رود که حداقل 
تا 12 ماه ادامه داش��ته باشد. اگر روند تایید واکسن با 
مشکلی مواجه نشود، واکسن تقویت شده می تواند طی 
دو سه سال در دس��ترس عموم قرار گیرد. این مدت 
زمان برای واکس��نی که توسعه  آن دو سال زمان برده 
است )نسبت به حالت معمول که پنج تا 10 سال طول 

می کشد(، بد نیست.

درحالی که سیستم های یادگیری ماشین می توانند 
مجموع��ه داده ه��ای عظی��م را بس��یار س��ریع تر از 
پژوهش��گران بیولوژی مورد جس��ت و جو قرار داده و 
برآورده��ای دقیق تری فراهم کنن��د و نیز ارتباطات 
ظریف میان اجزا را درنظ��ر بگیرند، در آینده  نزدیک 
نیز انس��ان ها همچنان در حلقه  توس��عه دارو حضور 
خواهند داش��ت. یک دلیل آن اس��ت که چه کس��ی 
می خواهد تمام داده های آموزش��ی م��ورد نیاز برای 
آموزش سیس��تم ه��وش مصنوعی را جم��ع آوری، 
ترکیب، سازماندهی، فهرست بندی و برچسب گذاری 
کند؟ حتی زمانی که سیستم های یادگیری ماشین 
کارآمدتر می ش��وند، اگر از داده ه��ای اریب یا ناقص 
استفاده شود، درست مانند دیگر سیستم های هوش 
مصنوعی، نتایج بهینه ای حاصل نخواهد ش��د. دکتر 
 Unlearn.AI چارلز فیشر، بنیان گذار و مدیرعامل
در ماه نوامبر نوشت: »بسیاری از مجموعه داده هایی 
که در پزش��کی مورد اس��تفاده قرار می گیرد، عمدتا 
مربوط به جوامع سفیدپوست اروپا و امریكای شمالی 
اس��ت. اگر پژوهشگری یادگیری ماش��ین را درمورد 
یکی از این مجموعه داده ها به کار ببرد و یک نشانگر 
زیس��تی را برای پیش بینی پاس��خ به درمان خاصی 
کشف کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که آن نشانگر 
در جمعیت های متفاوت نیز به کار آید.« فیشر توصیه 
می کن��د که برای مقابل��ه با تاثیر اری��ب داده ها روی 

نتایج از مجموع��ه داده های بزرگ ت��ر، نرم افزارهای 
پیشرفته تر و کامپیوترهای قدرتمندتر استفاده شود. 
جیل بکر، مدیرعامل شرکت كبوتیكس نیز در این باره 
چنین توضیح داده است که یکی دیگر از اجزای مهم، 
»داده های پاک« است. این استارت آپ برای طراحی 
و توسعه  مواد کمیاب و شیمیایی، از هوش مصنوعی 

درکنار رباتیک استفاده می کند. 
اس��تفاده از هوش مصنوعی برای کش��ف الگوهای و 
نشانگرهای پنهان از دید ساده و آنالیز آماری معمولی، 
مجموع��ه ای از امکانات جدید را فراهم کرده اس��ت. 
هوش مصنوعی می تواند به همان اندازه کیت تس��ت 
س��ریع، در زمینه تشخیص موثر باشد، در حالي كه به 
جای استفاده از خون، از داده ها برای سنجش احتمال 
استفاده می شود. بر اس��اس گزارش مدیكال اكسپو، 
دکتر هلمی زکریا مي گوید: »اکنون فناوری با سرعت 
نمایی در حال توسعه است. یک دهه پیش، گرفتاري 
به بیماري ایدز، در حكم مرگ بود، اما اكنون احتمال 
اینكه ف��ردي در اثر تصادف رانندگی بمیرد، بیش��تر 
از مرگ بر اثر ایدز اس��ت. اگر م��ا از منابع صحیحي از 
داده ها، چارچوب نظارتی درست و رویکرد صحیح در 
زمینه تبادل داده برخوردار باشیم، مي توان به همان 
روشي كه امروز وقوع سونامی را پیش بینی مي كنیم، 
در پیش بیني و جلوگیري از شیوع بیماري هایي مانند 

وبا هم موثر عمل كنیم.«

آسوشيتدپرس| دولت آلمان الیحه اي را تصویب 
كرده كه به موجب آن پست هاي حاوي نفرت پراكني 
در شبكه هاي اجتماعي باید به پلیس گزارش شود. به 
گزارش مهر، اعضاي كابینه دولت آلمان الیحه اي را 
تصویب كردند كه براساس آن شبكه هاي اجتماعي 
مانند فیس ب��وك و یوتیوب باید پس��ت هاي حاوي 

نفرت پراكني را به پلیس گزارش كنند.
طبق الیحه مذكور، پست هاي تبلیغاتي براي احزاب 
راس��ت گراي رادی��كال، پس��ت هاي نمایش دهنده 
خش��ونت، قتل یا تهدید تجاوز، پست هایي كه نشان 

مي دهن��د فردي در حال آماده ش��دن ب��راي حمله 
تروریستي است و پس��ت هاي حاوي تصاویر مربوط 
به كودك آزاري باید از س��وي شركت هاي اینترنتي 

برچسب گذاري و مشخص شوند.
به این ترتیب در قانون مذكور مصداق مجرمانه سخنان 
نفرت پراكني گسترده تر مي شود و تهدید به تجاوز یا 
تخریب اموال را نیز در برمي گیرد. البته قانون مذكور 
باید توسط پارلمان این كشور نیز تصویب شود. در حال 
حاضر شبكه هاي اجتماعي موظفند چنین پست هایي 

را پاك كنند.

ديلي ميل| كارشناسان امنیت سایبري معتقدند 
قابلیت »اس��پیس زوم« در دوربین هاي گلكس��ي

S20اولترا بسیار قدرتمند است و ممكن است برخي 
افراد با سوءاس��تفاده از آن از داخل خانه و محل كار 
شهروندان جاسوسي كنند. به گزارش مهر، ویژگي 
زوم قدرتمند موبایل جدید سامسونگ كارشناسان 
امنیت سایبري را نگران كرده است. ویژگي »اسپیس 
زوم« در موبایل هاي گلكسي S20 اولترا با دوربین 
108 مگاپیكسلي به كاربران اجازه مي دهد تا 100 بار 
روي منطقه اي زوم كنند و همزمان كیفیت تصویر نیز 
حفظ مي شود. سامسونگ فناوري به كاررفته در این 
ویژگي را فاش نكرده است. اما كارشناسان معتقدند 
این ویژگي تركیب��ي از »زوم اوپتیك هیبریدي« و 
»زوم رزولوشن« باشد. در این میان كارشناسان بیم 
آن دارن��د كه برخي افراد با سوءاس��تفاده از لنزهاي 

قدرتمن��د از داخل خانه ش��هروندان عادي تصاویر 
و ویدئ��و ثبت كنند. یك��ي از كارشناس��ان فناوري 
مي گوید: »قابلیت زوم دوربین در موبایل گلكس��ي

S20 اولترا بسیار باال و البته خطرناك است.« جیك 
مور یكي از كارشناس��ان امنیت سایبري نیز در این 
باره مي گوید: »همیش��ه احتمال دارد كس��ي براي 
مقاصد خرابكارانه مانند جاسوس��ي از خانه یا محل 
كار شهروندان از فاصله دور، از قابلیت هاي این موبایل 
سوءاستفاده كند.« سامسونگ هفته گذشته سري 
 S20 گلكسي ،S20 شامل گلكسي( S20 گلكسي
پالس و گلكس��ي S20 اولترا( را در سانفرانسیسكو 
امری��كا رونمایي كرد. پش��ت گلكس��ي S20 اولترا 
ی��ك دوربی��ن 108 مگاپیكس��لي، لن��ز اولتراواید 
12مگاپیكسلي و لنز تله فوتو۴8 مگاپیكسلي همراه 

یك حسگر عمق وجود دارد.

انگجت| توییتر مشغول آزمایش ویژگي جدیدي است 
كه توییت هاي حاوي اطالعات جعلي سیاستمداران را با 
برچسبي مشخص كند. به گزارشي مهر، توییتر مشغول 
آزمایش ویژگي جدیدي است كه در صورت اجرایي شدن، 
توییت هاي حاوي اطالعات گمراه كننده سیاستمداران و 
شخصیت هاي سیاسي را مشخص مي كند. در این ویژگي، 
پس از آنكه خبرنگاران و كارمندان مشخص كردند توییتي 
گمراه كننده و خطرناك است، برچسب هاي قرمز و نارنجي 
رنگي به توییت افزوده مي ش��ود. توییتر تاكید دارد این 
ویژگي در راستاي سیاست ضد اطالعات جعلي است كه 
این ش��ركت قصد دارد در ۵ مارس اجرا كند. سخنگوي 
این شبكه اجتماعي مي گوید: »ما مشغول بررسي راه هاي 

مختلف ب��راي مقابله با اطالعات جعل��ي و فراهم كردن 
محتوایي بیشتر در این پلتفرم هستیم. اطالعات جعلي 
یك چالش بزرگ اس��ت و ما روش هاي مختلفي را براي 

مقابله با آن آزمایش مي كنیم.«

آسوشيتدپرس| دادستان ایالت نیومكزیكو امریكا به 
دلیل جمع آوري اطالع��ات كودكان بدون اجازه والدین از 
گوگل شكایت كرده است. به گزارش مهر، دادستان ایالت 
نیومكزیكو امریكا از گوگل شكایت كرده است. طبق این 
شكایت گوگل با استفاده از بسته سرویس هاي آموزشي خود 
از كودكان و خانواده هایشان جاسوسي كرده است. این بسته 
سرویس هاي آموزشي در مدارس و میان معلمان و والدین 
براي فروش عرضه شده بوده است. هكتور بالدراس، دادستان 
كل این ایالت اعالم كرد هرچند این سرویس گوگل به عنوان 
یك ابزار ارزشمند براي مدارس فاقد منابع آموزشي معرفي 

مي شود، اما در حقیقت ابزاري براي كنترل كردن كودكان در 
زمان استفاده از مرورگر اینترنتي در كالس درس و خانه است. 

به گفته او اطالعات جمع آوري شده بسیار وسیع و شامل 
موقعیت مكاني فرد تا وب سایت هاي بازدیدشده، ویدیوهاي 
تماشاشده و پسوردها و فهرست شماره تماس هاي فرد است. 
او در ادام��ه افزود: »امنیت دانش آموزان باید اولویت اصلي 
شركت هاي تهیه كننده سرویس براي كودكان در مدارس 
باشد. جمع آوري اطالعات دانش آموزان بدون اجازه والدین 
نه تنها غیرقانوني بلكه خطرناك است.« گوگل این اتهامات 
را رد كرده و اعالم كرده اس��ت: »ما از اطالعات ش��خصي 
كاربران مدارس دبستان و دبیرستان براي تبلیغات هدفمند 

استفاده نمي كنیم.«

سي نت| ش��بكه هاي 5G به تدریج در سراسر دنیا 
و البته ایاالت متحده امریكا راه اندازي مي ش��وند اما 
بیشترین تعداد گوشي هاي 5G در این كشور فروخته 
نمي شوند و در عوض این چین است كه شهروندانش 
بیش��تر از ه��ر نقطه دیگ��ري در این دنی��ا به خرید 
تلفن هاي هوش��مند مبتني بر نسل تازه شبكه هاي 
ارتباطي عالقه دارند. به گزارش دیجیاتو، چین تقریبا 
نیمي از تمامي گوشي هاي هوشمند 5G فروخته شده 
در سراسر دنیا را طي سال گذشته به خود اختصاص 
داده و هواوي )و از جمله برند زیرشاخه آن به نام آنر( 
جایگاه نخس��ت فروش این گوش��ي ها را در چین به 
خود اختصاص داده و سه چهارم تمامي موبایل هاي 
5G كه در دستان ش��هروندان این كشور قرار دارند 
محصول این دو برند هستند. هواوي كه مقر اصلي اش 
هم در شنزن چین قرار دارد بعد از آنكه از ورود به بازار 

امریكا منع شد و با تحریم هاي مختلف ترامپ روبرو 
ش��ده، تصمیم گرفت تمام تمركز خ��ود را روي بازار 
داخلي اش قرار دهد. این تحریم ها براي هواوي بدان 
معناست كه گوشي  هاي تولیدي اش دیگر به اپ هاي 
محبوب گوگل از جمله جیمیل، گوگل مپس و اساسا 
پلي استور دسترسي نخواهند داشت. البته هواوي و 
آنر تنها برندهاي مهمي بودند كه با رشد فروش خود 

در بازار چین طي یك س��ال گذش��ته روبرو شدند و 
آنط��ور كه در این گزارش آمده اپل و ش��یائومي افت 
ش��دید )هر كدام 20 درصد( فروش در سال 2019 
را ش��اهد بودند. هواوي و آنر سال گذشته بیشترین 
مقدار فروش را داشته اند. با این حال وابستگي بیش 
از پیش هواوي به بازار چین باعث شد كه در مقایسه 
با سایر برندهاي تولیدكننده گوشي بیشتر از بقیه در 
برابر شیوع ویروس كرونا كه حاال كووید- 19 خوانده 
مي شود آسیب پذیر شود؛ ویروس مهلكي كه تاكنون 
فعالیت در تمامي شهرهاي چین را متوقف كرده است. 
طبق اعالم Strategy Analytics در سال 2019 
به طور تقریبي 19 میلیون گوشي 5G در سراسر دنیا 
فروخته شده است و انتظار مي رود كه این رقم در سال 
2020 به حدود 199 میلیون دستگاه برسد و افزایشي 

10 برابري را تجربه كند.

س�ي نت| بر اس��اس گزارش ش��ركت تحقیقاتي 
Strategy Analytics، ص��ادرات جهان��ي 
گوش��ي هاي 5G ت��ا پای��ان س��ال 2020 به 199 
میلیون واحد خواهد رس��ید، ولي ش��یوع ویروس 
كرونا روي فروش آنها تأثیر منفي خواهد گذاش��ت. 
به گزارش دیجیاتو، س��ال 2019 تنها 19 میلیون 
 گوش��ي 5G صادر ش��د. حال ش��ركت تحقیقاتي

Strategy Analytics پیش بین��ي ك��رده كه تا 
 5G پایان س��ال جاري میالدي س��هم گوشي هاي
از صادرات جهاني تلفن هاي هوش��مند، 1۵ درصد 
خواهد بود. بزرگ ترین بازارهاي این نوع گوش��ي ها 
ایالت متح��ده امریكا، چین، ك��ره جنوبي، آلمان و 

ژاپن هس��تند. نیل ماس��تون، مدیر اجرایي شركت 
Strategy Analytics مي گوید: »ترس و افول 
اقتصادي ناش��ي از ش��یوع ویروس كرونا بر فروش 
گوش��ي هاي 5G تأثیر منفي خواهد گذاش��ت. در 

حال حاضر ش��یوع ویروس COVID-19 تولید 
تلفن هاي هوش��مند را در آسیا با محدودیت مواجه 
كرده و در زنجیره هاي تأمین اختالل به وجود آورده 
است. در برخي مناطق چین مصرف كنندگان تمایلي 
به رفتن به فروشگاه ها و خرید گوشي 5G ندارند.« 
 Strategy Analytics تحلیلگ��ران ش��ركت
مي گویند در صورتي كه شیوع ویروس كرونا كاهش 
پیدا كن��د، وضعیت بازار در نیمه دوم س��ال جاري 
میالدي ب��ه وضعیت عادي باز خواهد گش��ت. این 
ویروس نخستین بار اواخر دي ماه از شهر ووهان چین 
شیوع پیدا كرد و تاكنون به آسیا، اروپا، ایاالت متحده 

امریكا، انگلستان و خاورمیانه سرایت كرده است.

الزام گزارش پست هاي نفرت پراكني به پليس 

زوم قدرتمند گلكسي S20 اولترا دردسرساز شد

توييتر سياستمداران را رسوا مي كند

گوگل به جمع آوري اطالعات كودكان متهم شد

نصف گوشي هاي 5G دنيا در چين فروخته مي شوند

پيش بيني صادرات ۱۹۹ ميليون گوشي 5G در سال ۲۰۲۰
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ماهواره ناهيد ۲ در 3 ماهه 
دوم سال ۹۹ تكميل مي شود

رییس پژوهش��گاه فضایي ایران در م��ورد آخرین 
وضعیت ماهواره ه��اي مخابراتي ناهید 1 و 2 گفت: 
ماهواره ناهید 2 كه نمون��ه عملیاتي ماهواره ناهید 
یك اس��ت در سه ماهه دوم سال 99 تحویل پرتابگر 
مي شود. حسین صمیمي در گفت وگو با مهر با بیان 
اینكه ماهواره ناهید یك، ماهواره اي تحقیقاتي با طول 
عمر دو ماه است، اظهار كرد: »این ماهواره یك بستر 
آزمایشي محسوب مي شود كه یك سري فناوري هایي 
را در داخ��ل خود توس��عه داده اس��ت. از جمله این 
 ،KU فناوري ها مي توان به ارس��ال و دریافت در باند
پنل خورشیدي بازشونده و كنترل وضعیت سه محوره 
اشاره كرد. این فناوري ها توسط محققان پژوهشگاه 
فضایي توسعه داده شده و روي این ماهواره در محیط 
عملیاتي، تست مي شود. بر این اساس ماهواره ناهید 
یك، ماهواره تحقیقاتي و مخابرات��ي خواهد بود.« 
رییس پژوهش��گاه فضایي ایران ادامه داد: »ماهواره 
ناهید 2 ورژن عملیاتي شده ماهواره ناهید یك است 
كه با طول عمر دو سال و با امكانات به روزشده به فضا 
ارسال خواهد ش��د. براي ماهواره ناهید 2 از سامانه 
بومي بلوك انتقال مداري استفاده خواهیم كرد.« به 
گفته این مقام مسوول، كار نمونه مهندسي ماهواره 
ناهید 2 و نمونه كیفي آن به اتمام رسیده و پیش بیني 
مي كنیم این ماهواره را در س��ه ماهه دوم س��ال 99 
تحویل پرتابگر دهیم. صمیمي افزود: »فلسفه سامانه 
بلوك انتقال مداري این است كه برد مداري ماهواره 
را افزایش مي دهد. به نحوي كه پس از آنكه ماهواره 
بر ماهواره را تا ارتفاع ۴00 كیلومتر هدایت مي كند 
از آنجا به بعد بلوك انتق��ال مداري مي تواند ماهواره 
را تا مدار ۷ هزار كیلومتر از سطح زمین انتقال دهد. 
بر این اساس این سامانه روي ماهواره مخابراتي ناهید 
دو تست مي شود كه در مدارات با ارتفاع باالي زمین 

كاربرد خواهد داشت.«

ضريب نفوذ تلفن همراه
۱۴۲ درصد شد

وضعیت توس��عه تلفن همراه تا پایان سه ماهه سوم 
سال جاري حاكي از آن است كه بیش از 118 میلیون 
خط فعال در كشور وجود دارد و ضریب نفوذ توسعه، 
1۴2.11 درصد است. به گزارش ایسنا، 19 مردادماه 
سال 13۷3 بود كه عرضه سیم كارت تلفن همراه در 
ایران رسمًا آغاز شد و امس��ال، 2۵ سال از واگذاري 
و آغاز به كار اولین س��یم كارت ها مي گذرد. مطابق 
آمار منتشرشده توسط س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویي درباره  وضعیت توسعه تلفن همراه 
در سه ماهه  سوم س��ال 1398، خطوط واگذارشده 
دایمي 2۴ میلی��ون و 223 هزار و ۵۷ عدد و خطوط 
واگذارشده اعتباري 162 میلیون و 198 هزار و 30 
عدد اس��ت كه مجموع خطوط واگذارشده دایمي و 
اعتباري را به 186میلی��ون و ۴21 هزار و 8۷ عدد و 
ضریب نفوذ را به 1۴2.11 درصد مي رساند. از میان 
خطوط واگذارش��ده، 21 میلیون و 601 هزار و 9۴6 
خط دایمي فعال و 96 میلیون و ۴۵9 هزار و ۴۷3 خط 
اعتباري فعال وجود دارد كه مجموع خطوط دایمي و 
اعتباري فعال را به 118 میلیون و 61 هزار و ۴19 عدد 
مي رساند. البته بیشتر بودن ضریب نفوذ سیم كارت 
از 100 درصد، نشان مي دهد كه تعداد سیم كارت هاي 
موجود، از جمعیت ایران بیشتر است كه این موضوع 
اگرچه مي تواند حاكي از چند سیم كارته بودن افراد 
باشد، اما نشان مي دهد به احتمال زیاد كمتر كسي در 
ایران حضور دارد كه حتي یك سیم كارت هم نداشته 
باشد. همچنین پوشش شهرها و روستاها و جاده ها 
بر اساس پایین ترین س��طح تكنولوژي حاكي از آن 
است كه 303۵ ش��هر و بیش از 1۷۴ هزار كیلومتر 

جاده اي تحت پوشش اپراتورها قرار دارند.

انجام بيش از ۱3 ميليون 
مكالمه از طريق رومينگ ملي

اجراي رومینگ ملي یعني درصورت نبود آنتن یك 
اپراتور در منطقه اي، بتوان از آنتن اپراتور دیگر استفاده 
كرد؛ بر همین اساس در سه ماهه  سوم سال جاري 
نزدیك به 1۴ میلیون مكالمه از طریق رومینگ ملي 
صورت گرفته است. اجراي طرح رومینگ ملي با این 
هدف انجام شد كه چنانچه در منطقه اي، سیم كارت 
مشتركان آنتن نداشت، آنها بتوانند از آنتن اپراتورهاي 
دیگر كه در آن منطقه پوشش دارند، استفاده كنند. 
سال گذش��ته بود كه از س��وي محمدجواد آذري 
جهرمي وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم شد 
رومینگ ملي بین اپراتورهاي تلفن همراه اجرایي 
شده است. آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي درباره مكالمات 
از طری��ق رومینگ ملي، حاكي از آن اس��ت كه در 
مجموع 13 میلیون و ۷83 ه��زار مكالمه از طریق 
رومینگ ملي بین اپراتورهاي مختلف تلفن همراه 
صورت گرفته است. آمار منتشرشده درباره  وضعیت 
توسعه تلفن همراه در س��ه ماهه  سوم سال 1398، 
حاكي از واگذاري بیش از 2۴ میلیون خط دایمي و 
بیش از 1۵۷ میلیون خط اعتباري است كه مجموع 
خطوط واگذارش��ده دایمي و اعتب��اري را به 186 
میلیون و ۴21 هزار عدد مي رساند. از طرفي هر یك از 
اپراتورهاي همراه اول، ایرانسل و رایتل، تعداد خطوط 
واگذارشده دایمي و اعتباري متفاوتي دارند و خطوط 
فعال آنها نیز عدد متفاوتي را شامل مي شود. همچنین 
شاخص هاي دیگري از جمله تعداد كشورهاي داراي 
ارتباط رومینگ، میزان پوش��ش ج��اده اي، درصد 
پوشش جمعیتي، شهر و روستاهاي تحت پوشش، 
درصد مكالمات موفق و غیرموف��ق نیز وجود دارد. 
ویژگي های��ي از جمله تعداد خطوط واگذارش��ده، 
ضریب نفوذ، تعداد كشورهاي داراي ارتباط رومینگ، 
میزان پوشش جاده اي، درصد پوشش جمعیتي، شهر 
و روستاهاي تحت پوشش و درصد مكالمات موفق 
در هر یك از اپراتورها متفاوت است كه مي تواند آنها 

را از هم متمایز كند.
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تالش براي توسعه كشاورزي قراردادي

كيفيت را فداي افزايش تيراژ توليد نخواهيم كرد

يكي از موضوعات مهم و اثرگذار در كشاورزي نوين كه از 
ابتداي قرن21 در فضاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته 
و در حال توسعه تكرار شده، كشاورزي قراردادي است. اين 
موضوع كه در نگاه اول به نظر مي رسد تنها قراردادي بين 
دولت و كشاورزان است، مي تواند زنجيره تامين محصوالت 
كشاورزي را در وضعيتي باثبات تر از قبل قرار ده و زمينه 
خودكفايي محصوالت كش��اورزي را فراهم كند. از سال 
2001و ب��راي تامين زنجيره غذايي در جوامع مختلف و 
كاستن از مشكالت پيش روي اين بخش يكي از راه هايي 
كه توسط فائو ارايه شد، »كشاورزي قراردادي« است كه 
متاسفانه پس از گذش��ت قريب به دو دهه از توسعه روز 
افزون اين اصطالح در جهان، با يك جس��ت وجوي ساده 
در فضاي اينترنتي متوجه مي ش��ويم كه نتايج فارس��ي 
قابل مطالعه يك چنين طرح مهمي به سختي به ده عدد 
مي رسد. اما در تعارف اين نوع قرارداد، كشاورزي قراردادي، 
دو نوع »تعهد« را در مقابل هم قرار مي دهد. تعهد كشاورز 
)فروش��نده( به تامين حجم و كيفيات مش��خص شده 
محصول در قرارداد و تعهدات خريدار )پردازنده ها/ تجار( 
به تحويل گرفتن محصوالت و پرداخت ارزش آن بر اساس 
قرارداد. بعالوه اينكه خري��داران معموال خدماتي را هم 
مي بايست در اختيار كشاورز قرار دهند كه در قرارداد به 

آن اشاره شده است.
با وجود ظرفيت هاي بالقوه در بخش كشاورزي، بي توجهي 
به اجراي كش��اورزي ق��راردادي بر تالط��م محصوالت 
كش��اورزي دامن زده است. بس��ياري از مسووالن بر اين 
باورند در ش��رايط فعلي مس��كوت ماندن مصوبه الگوي 
كشت و كشاورزي قراردادي معضالت متعددي در بخش 
كشاورزي اعم از مازاد يا كاهش توليد، هدر رفت محصول 
و كاهش ارزآوري را در برداشته است، در حالي كه با اجراي 
كشاورزي قراردادي به سبب كاهش ريسك پذيري و توليد 
برحسب ثبت س��فارش بازار داخل و خارج معضالت به 
حداقل ممكن مي رسد. اگرچه اجراي كشاورزي قراردادي 
در كاهش هزينه توليد، رونق ص��ادرات و ارتقاي درآمد 
كشاورزان تاثير بسزايي دارد، اما مشاور ارشد نظام صنفي 
كشاورزي معتقد است كه ابزار كامل اين نوع كشاورزي در 
اختيار وزارت جهاد كشاورزي نيست تا بتواند با در اختيار 
گرفتن ابزار كامل از صفر تا صد مديريت كش��اورزي را بر 
عهده گيرد.حال به سراغ مسووالن ذي ربط مي رويم تا از 
داليل اجرا نشدن كشاورزي قراردادي و اثرات مثبت اجراي 

اين نوع كشاورزي با خبر شويم.

   خروج از بن بس�ت فعلي بخش كش�اورزي 
مستلزم بهبود روابط سياسي با ديگر كشورها

محمد ش��فيع ملك زاده رييس نظام صنفي كشاورزي 
و منابع طبيعي كشاورزي قراردادي را راهكار مناسبي 

براي رفع مشكالت بخش كشاورزي دانست و گفت: نبود 
اجراي الگوي كشت متناسب با شرايط اقليمي هر استان 
از جمله مشكالت اساسي بخش كش��اورزي به شمار 
مي رود كه همين امر موجب شده توليد براي كشاورزان 
مقرون به صرفه نباش��د. وي افزود: با وجود عدم اجراي 
الگوي كشت و كشاورزي قراردادي در برخي سال ها به 
قدري توليد يك محصول باالست كه كشاورزان با مازاد 
توليد روبرو هس��تند و در س��ال ديگر به قدري كاهش 
مي يابد كه با رش��د چندبرابري قيم��ت در بازار مواجه 
هس��تيم. به عنوان مثال هم اكنون در برخي مناطق به 
قدري خيار بوته اي و گلخانه  توليد شده كه بخش اعظم 

محصول به سبب نبود مشتري به هدر مي رود.
ملك زاده ادامه داد: با وجود آنكه الگوي كشت مناسبي 
در كشور نداريم، در برخي مواقع به علت كمبود محصول 
مصرف كننده مجبور است ۳ تا ۴ برابر قيمت واقعي كاال را 
بپردازد، در حالي كه اجراي كشاورزي قراردادي راهكار 

مناسبي براي رفع اين بحران به شمار مي رود.
رييس نظام صنفي كشاورزي منابع طبيعي با اشاره به 
اينكه كشاورزي قراردادي راهكار مناسبي براي برقراري 
تنظيم بازار محصوالت كشاورزي به شمار مي رود، بيان 

كرد: براساس كشاورزي قراردادي، كشاورزان موظفند 
مطابق با قراردادهاي از قبل تنظيم شده اقدام به توليد 
كنن��د و در مقابل بخش هاي ديگر مكلفند محصوالت 
توليدي را با قيمت مناسب خريداري كند تا توليدكننده 

و مصرف كننده متحمل زيان نشود.
به گفته وي، با وجود آنكه اجراي كش��اورزي قراردادي 
مشكالت خاص خود را دارد، از اين رو نياز به تشكل هاي 
قوي دارد تا پل ارتباط مي��ان توليد كننده و دولت قرار 
گيرد. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه خريد تضميني 
محصوالت كش��اورزي از اهميت بااليي در كشاورزي 
قراردادي برخوردار است، اظهار كرد: خريد محصوالت 
كش��اورزي با قيمت عادالنه به منظور اطمينان خاطر 
توليدكنندگان بس��يار با اهميت است كه اين امر تنها 
در سايه آمايش سرزمين و اجراي الگوي كشت محقق 
مي شود. ملك زاده ادامه داد: در كش��اورزي قراردادي 
با اس��تفاده از ظرفيت تش��كل ها بايد هولدينگ هايي 
 راه اندازي شود كه از مزرعه تا سفره را بر عهده بگيرد تا 
با وجود اين بتواند مديريت درستي در فرآوري و بازرگاني 
فروش محصوالت در بازارهاي داخلي و صادراتي داشت.

رييس نظام صنفي كشاورزي با تاكيد بر اين مساله كه 

اجراي الگوي كش��ت مس��تلزم همراهي دستگاه هاي 
مسوول است، افزود: اگر امروز تمامي دستگاه ها در كنار 
هم قرار بگيرند تا الگوي كشت به منظور رفع معضالت 
بخش در كشور اجرا شود، از اين رو كشاورزي با خروج از 
بالتكليفي مي تواند ارز آوري خوبي براي ما داشته باشد 
تا تمامي بهره برداران به آينده توليو اميدوار شوند.رييس 
نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي خروج كشاورزي 
از بن بست هاي فعلي و حضور جدي در بازارهاي هدف 
را مستلزم بهبود روابط سياسي با ديگر كشورها دانست 
و گفت: اگر روابط سياسي ما با ديگر كشورها بهبود يابد، 
امكان صادرات محصوالت كشاورزي با ديگر كشورها 
وجود دارد، در غير اين صورت اجراي الگوي كش��ت و 

كشاورزي قراردادي جوابگو نيست.

  اجراي كشاورزي قراردادي امري مهم در 
پايداري توليد محصوالت كشاورزي

علي خان محم��دي مديرعامل مجم��ع ملي نخبگان 
كشاورزي با تاكيد بر اين مس��اله كه اجراي كشاورزي 
قراردادي در پايداري توليد تاثير بسزايي دارد، اظهار كرد: 
اجراي كشاورزي قراردادي مرتبط با قوانين كشاورزي در 

امنيت و پايداري توليد تاثير بسزايي دارد.
وي افزود: هم اكنون زمينه اجراي كشاورزي قراردادي 
و الگوي كشت در كشور مهياس��ت كه بدين ترتيب با 
عملياتي شدن كشاورزي قراردادي، كليه عمليات مربوط 
به كشت و كار و برداشت به صورت سفارشي خواهد بود.

خان محمدي با اش��اره به اينكه با اجراي كش��اورزي 
قراردادي آينده روش��ني پيش روي بخش كشاورزي 
است، بيان كرد: با اجراي كشاورزي قراردادي به سبب 
كش��ت محصول مطابق با ثبت س��فارش ديگر جاي 

هيچ گونه نگراني مبني بر نوسان قيمت در بازار نيست.
مديرعامل مجمع ملي نخبگان كشاورزي درباره تاثير 
كشاورزي قراردادي بر هزينه هاي توليد گفت: با وجود 
هزينه باالي حمل و نقل بايد كاري كرد تا راننده براساس 
ثبت س��فارش اقدام به حمل و نقل كاال كند تا به سبب 
مسير دو س��فره مبلغ جابه جايي كاهش يابد.به گفته 
خان محمدي، اجراي كش��اورزي قراردادي در كاهش 
قيمت نهاده هاي توليد تاثير بسزايي دارد كه اين امر در 
كاهش قيمت محصوالت كشاورزي و كنترل بازار تاثير 

بسزايي دارد.

   ابزار كامل كشاورزي قراردادي در اختيار 
وزارت جهاد كشاورزي نيست

سيدجعفر حسيني مشاور ارشد نظام صنفي كشاورزي 
و مناب��ع طبيع��ي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران، 
با اش��اره به اينكه ابزار كامل كش��اورزي قراردادي در 
اختي��ار وزارت جهاد كش��اورزي نيس��ت، اظهار كرد: 
در حال حاضر تجربه كش��اورزي قراردادي در كش��ت 
چغندر قن��د وجود دارد، اما اج��راي آن  به طور كلي در 
بخش موفق تر از كش��اورزي س��نتي و معمول است.

وي با اش��اره به اينكه ابزار كانل كشاورزي قراردادي در 
اختيار وزارت جهاد كشاورزي نيس��ت، افزود: با وجود 
آنكه ابزار كامل اجراي كش��اورزي قراردادي از صفر تا 
صد همانند كشاورزي فعلي در دسترس نيست، از اين 
رو نمي توان به اجراي آن اميدوار بود. حسيني با اشاره به 
اينكه كشاورزي قراردادي در كاهش هزينه هاي توليد 
تاثي��ري ندارد، بيان كرد: اجراي كش��اورزي قراردادي 
در ايج��اد بازارهاي هدف و توليد متناس��ب با نياز بازار 
بيشترين اثر گذاري را دارد. با اجراي كشاورزي قراردادي، 
كشاورزان برحسب ثبت سفارش اقدام به توليد مي كنند 
 كه اين امر س��ود ماحص��ل محصول را براي كش��اورز 
تضمين مي كند.وي در پايان با بيان اينكه سود ماحصل 
توليد براي كشاورز تضمين شده نيست، تصريح كرد: اكثر 
كشاورزان بر حسب ريسك اقدام به توليد مي كنند، در 
 حالي كه با اجراي كشاورزي قراردادي معضالت فعلي 

مرتفع مي شود.

توليد و عرضه محصوالت جديد ايران خودرو با همكاري 
قطعه س��ازان س��طح يك )Tier1( با باالترين سطح 
كيفي در جهت جلب رضايت مشتريان و كسب سهمي 
مناسب از بازارهاي داخلي و بين المللي صورت خواهد 
گرفت. فرشاد مقيمي مديرعامل ايران خودرو در جلسه 
با مديران و مسووالن كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو 
گفت: اي��ن در حالي اس��ت كه ارتقاي س��طح كيفي 
محصوالت فعلي هم با جديت دنبال مي شود. وي افزود: 
همه مشتريان حق دارند كه محصوالت و كاالهايي كه 
خريداري مي كنند با كيفيت باشد و به همين منظور 
عالوه بر ارتقاء كيفي��ت، نوآوري محصوالت جديد نيز 
در ايران خودرو در دستور كار ما قرار گرفته به طوري كه 
در تالش هستيم خودروهاي جديدي را در سال آينده 
به بازار عرضه كنيم. مقيمي با اشاره به اهميت كيفيت 
در تامين قطعات محصوالت ايران خودرو گفت: هرگز 
در زمينه كوتاه نخواهيم آمد، ب��ا اجراي مكانيزم هاي 
سخت گيرانه اجازه ورود قطعات بي كيفيت را به خطوط 
توليد نخواهيم داد و هيچ وقت كيفيت را فداي افزايش 
تيراژ توليد نخواهي��م كرد. مديرعام��ل ايران خودرو 

تاكيد كرد: ارتقاي كيفي��ت در زنجيره تامين، توليد، 
مهندسي محصول، خدمات پس از فروش و لجستيك 
در اولويت اين خودروساز قرار دارد و فرهنگ كيفيت و 
نظام خود كنترلي بايد در تمام س��طوح نهادينه شود. 
وي تصريح كرد: اس��تراتژي ايران خودرو بر استفاده از 
توان قطعه سازان ايراني در طراحي و توليد و تامين بنا 
شده است و الزامات سخت گيرانه كيفي براي صادرات 
محصول به بازار هاي هدف تدوين و اجرا خواهيم كرد. 
مقيمي بر لزوم تدوين برنامه هاي تحولي در س��اختار 
كيفي از زنجي��ره تامين تا طراح��ي و توليد محصول 
نهايي تاكيد كرد و خاطرنش��ان ساخت: همه مديران 
ايران خودرو بايد در برابر موضوع كيفيت پاسخگو باشند. 
مديرعامل ايران خودرو از بازنگري در نظام كنترل كيفي 
قطعات خبر داد و گفت: بايد دست كم براي تامين هر 
قطعه دو منبع داشته باشيم و تك سورس بودن قطعات 
به هيچ عنوان قابل پذيرش نيس��ت. در ادامه حس��ن 
وفادار نايب رييس هيات مديره و قائم مقام مديرعامل 
گروه صنعتي ايران خودرو در كيفيت خاطرنشان كرد: 
فرآيند توسعه و ارتقاي سطح كيفي فرآيندهاي توليد، 

محصوالت و خدمات با توجه به اهداف تدوين شده در 
برنامه كالن و راهبردي ايران خودرو به  صورت مستمر 
تدوين، اجرا و در حال پايش است. وي افزود: پروژه هاي 
ارتقاي كيفي محصوالت توليدي در سال جاري تدوين 
و بيش از 90 درصد آنها اجرايي شده كه دست يابي به 
سه ستاره در محصول پارس، بيانگر جديت مجموعه 
ايران خودرو در اجراي برنامه هاي بهبود و ارتقاي كيفيت 
محصوالت است. وفادار اعالم كرد: ستاره سوم پارس، 
پنجمين ستاره ارتقاي كيفيت محصوالت ايران خودرو 
در سال جاري بوده و پيش از اين محصوالت دناپالس 
و س��ورن به ترتيب به ۴ و ۳ ستاره كيفي ارتقا يافته اند 
و همچنين محصوالت پ��ژو 207 صندوقدار و پارس 
اتوماتي��ك نيز به ترتيب ۴ و ۳ س��تاره كيفيت را از آن 
خود كرده اند. وفادار ارزيابي رضايت مشتريان از كيفيت 
اوليه محصوالت در بازه زماني س��ه ماهه اول مالكيت 
محصول در شاخص IQS را از جمله شاخص هاي مهم 
در ارزيابي هاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران 
خواند و گفت: تعداد ايرادات اعالم شده در 100 دستگاه 
خودروي تحويل شده به مشتريان ايران خودرو در شش 

ماهه ابتدايي س��ال 98 نسبت به ش��ش ماهه ابتدايي 
سال 97 حدود 7 درصد بهبود )كاهش ايراد( را تجربه 
كرده است. وي افزود: درحال حاضر تمامي محصوالت 

توليدي گروه صنعتي ايران خودرو داراي رضايتي باالتر از 
اهداف اعالم شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 

)متوسط صنعت( هستند.

رايصيادانمازندراني
درتورصندوقهايمجلس

مازندران|صيادان عضو 
شركت هاي پره در مازندران 
روز جمعه دوم اس��فندماه 
سال 98 براي س��اعاتي از 
پره كش��ي و ماهيگي��ري 
دست كش��يدند تا بتوانند 
يك بار ديگر ب��ا حضور در 
پاي صندوق ه��اي راي، نامزد مورد نظرش��ان را براي 
نمايندگي مجلس انتخاب كنند. صي��ادي در درياي 
خزر شغل مستقيم حدود پنج هزار ماهيگير مازندراني 
در قال��ب ۵۴ ش��ركت تعاوني پره اس��ت ك��ه در نوار 
۳۳8 كيلومتري سواحل درياي خزر مستقر هستند. 
ماهيگيران مازندراني بر خالف ديگر كارگران صبح روز 
جمعه نيز تورهاي خود را در سواحل درياي خزر پهن 
كردند و مشغول ماهيگيري شدند چرا كه درآمدشان به 
عنوان ماهيگيري فصلي است و در اين مدت بايد رزق و 
روزي خود را از دريا كسب كنند. ستاد انتخابات استان 
مازندران با هماهنگي واحدهاي سيار، صندوق هاي اخذ 
راي را به سواحل دريا خيز برد تا ماهيگيران نيز بتوانند 
راي دهند. ماهيگيران مازندراني گفتند: تالش مي كنيم 
تا لذيذ ترين پروتئين دريايي را سر سفره هاي مردم عرضه 
كنيم، اما هزينه زندگي با اضافه شدن تعداد خانوار بيشتر 
و كاهش ارزش پول مشكالت را دوچندان كرده است. 

صندوقرايدرانديمشك
سرقتنشدهاست

ر  ندا خوزس�تان|فرما
انديمشك با تكذيب مطالب 
منتش��ر ش��ده در فضاي 
مج��ازي مبني بر س��رقت 
يك صندوق س��يار در اين 
شهرس��تان گفت: موضوع 
س��رقت صندوق راي سيار 
در اين شهرستان صحت ندارد.پيمان جهانگيري ديروز 
در گفت وگو با ايرنا افزود: روند انتخابات در كمال امنيت، 
دقت و آرامش در شهرستان انديمشك در حال برگزاري 
است. وي با تقدير از تالش اعضاي شوراي تامين، هيات 
اجرايي، هيات بازرس��ي، هيات نظارت، عوامل اجرايي 
امنيتي و دس��ت اندركاران انتخابات ب��راي تالش در 
برگزاري روند شايسته انتخابات گفت: مشاركت مردم 
انديمش��ك در اين دوره از انتخابات بسيار خوب بوده و 

رو به افزايش است.
وي از شهروندان خواست اخبار موثق را از طريق كميته 
اطالع رس��اني انتخابات و روابط عموم��ي فرمانداري 
پيگيري نمايند. جهانگيري افزود: 12 نامزد در صحنه 
انتخابات در انديمش��ك رقابت مي كنن��د. وي افزود: 
افزون بر چهار هزار و ۵00 نفر عوامل اجرايي، برگزاري 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در دوم 

اسفند را در شهرستان انديمشك بر عهده دارند. 

عدمنگاهعادالنهدرارايهواخذ
مجوزمشكلبزرگصادرات

هي��ات  فارس|عض��و 
ريي��س  و  نماين��دگان 
كميسيون صادرات، واردات 
و گم��رك ات��اق بازرگاني 
فارس گفت: در حال حاضر 
صادرات دنب��ل كوهي در 
اس��تان فارس با مشكالتي 
روبرو است كه حل مشكالت اين بخش را كارشناسي و از 
طريق شوراي گفت وگوي استان دنبال خواهيم كرد. به 
گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني فارس، خسرو فروغان 
در جلسه كميسيون صادرات، واردات و گمرك اين اتاق 
كه با حضور اعضاي آن برگزار شد، بيان كرد: استان فارس 
ظرفيت خوبي در صادرات دنبل كوهي دارد كه در حال 
حاضر بازار خوبي نيز براي اين محصول اس��تان وجود 
دارد كه مي تواند ارزآوري مناس��بي براي استان داشته 
باش��د. فروغان اظهارداش��ت: يكي از مشكالت عمده 
صادركنندگان دنبل كوهي استان، عدم نگاه عادالنه در 
ارايه مجوز ها و اخذ مجوز توسط افراد غير صادركننده 
است كه موجب شده بازار صادراتي اين محصول استان با 
مشكالتي روبرو شود. وي اضافه كرد: ما در اتاق بازرگاني 
فارس موضوع جلوگي��ري از ارايه مجوز صادرات دنبل 
كوهي به افراد غير صادركننده شناسنامه دار و باسابقه و.. 

را با جديت دنبال مي كنيم.

آمادگيكاملبرايمواجهه
باكروناويروسدرزنجان

زنجان|رييس دانش��گاه 
علوم پزشكي زنجان با اشاره 
به اينكه هيچ ش��خصي در 
زنجان به بيماري كرونا مبتال 
نيست، گفت: علوم پزشكي 
زنجان آمادگي كامل براي 
مواجهه با كرون��ا را دارد. به 
گزارش ايلنا از زنجان، پرويز قزلباش، ديروز، با اش��اره 
به بيماري كرون��ا در ايران اظهار كرد: تاكنون موردي از 
بيماري كرونا در استان ديده نشده است. رييس دانشگاه 
علوم پزش��كي زنجان، با بيان اينكه هيچ جاي نگراني 
در خصوص بيماري كرونا وجود ن��دارد ابراز كرد: تمام 
تمهيدات الزم براي مقابله با ويروس كرونا در نظر گرفته 
شده است. قزلباش، با بيان اينكه مهم ترين راه جلوگيري 
از ابتال به بيماري كرونا رعايت بهداشت است، تصريح كرد: 
شهروندان بايد براي جلوگيري از ابتال به اين بيماري موارد 
بهداشتي فردي و جمعي را رعايت كنند. وي با بيان اينكه 
دانشگاه علوم پزشكي براي مقابله با اين بيماري در همه 
بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني آمادگي كامل 
را دارد عنوان كرد: مردم به شايعات منتشرشده در فضاي 
مجازي توجه نكنند. نحوه مقابله با بيماري كرونا به همه 
مراكز درماني و بهداشتي آموزش داده شده و هيچ نگراني 

در اين زمينه وجود ندارد.

اولويتاخذتصميماتاساسي
برايرونقاشتغالدرمجلس

مركزي|نماينده ولي فقيه 
در اس��تان مرك��زي گفت: 
اعتق��اد دارم ك��ه عملكرد 
موفق مجل��س يازدهم در 
گرو اخذ تصميمات اساسي 
براي اشتغال و توليد كشور 
است و نمايندگان بايد به طور 
جدي اين مهم را دنب��ال كنند.به گزارش مهر، آيت اهلل 
قربانعلي دري نجف آب��ادي در خطبه هاي نماز عبادي 
سياسي روز جمعه اراك اظهار داشت: افرادي كه براي 
نمايندگي مجلس يازدهم انتخاب مي شوند بايد در برابر 
مسووليت خود احساس وظيفه كنند و كساني كه رأي 
نمي آورند مي توانند در آينده در سنگر ديگري به انقالب 
اس��المي خدمت كنند.نماينده ولي فقيه در اس��تان 
مركزي افزود: نمايندگاني كه انتخاب مي ش��وند نبايد 
وعده هاي دروغ و پوشالي به مردم بدهند و امورات خود را 
 با گفته هاي ناصحيح پيش ببرند. در واقع كارهاي ما بايد 
وظيفه مندان��ه و تكلي��ف مدارانه باش��د.آيت اهلل دري 
نجف آبادي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز 
بايد چنين رابطه اي با مردم داشته باشند و اصول الهي 
را همواره سر لوحه امور خود قرار دهند. چنانچه مجلس 
آينده بتواند براي رفع مشكل بيكاري و تأمين اشتغال 
سالم و مولد در كشور اقدامي انجام دهد، موفق خواهد بود.
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نقص فني قطار اهواز -  ماهشهر 
برطرف  شد

اهواز|مديركل راه آهن جنوب با اش��اره به وجود 
نقص فن��ي قط��ار اهواز- ماهش��هر در ايس��تگاه 
ميان دشت در روز جمعه، گفت: اين نقص به دليل 
مش��كل در س��وزنگاه قطار به وجود آمد كه پس از 
تعميرات صورت گرفته قطار به مسير خود ادامه داد. 
عبدالكريم درويش زاده ديروز با بيان اينكه قطار از 
ريل خارج نشده بيان كرد: اين حادثه به مشابه خرابي 
ديگر وسايل حمل و نقل عمومي مثل اتوبوس است 
كه در جاده دچار خرابي مي شوند. وي افزود: مشكل 
به وجود آمده در سوزنگاه جنوبي و هنگام حركت به 
سمت ماهشهر رخ داد كه باعث مسدود شدن مسير 
شد اما پس از برطرف شدن مشكل، مسافران قطار 

به سمت مقصد حركت كردند.
مديركل راه آه��ن جنوب ادامه داد: اي��ن اتفاق در 
س��اعت 10 صبح امروز جمعه به رخ داد كه پس از 

تعميرات صورت گرفته، مسير بازگشايي شد.

۲۰ هزار نيرو تامين كننده 
امنيت انتخابات شرق

زاهدان|فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان 
گفت: 20 هزار نيرو تامين كننده امنيت انتخابات 
در سراسر اين استان پهناور هستند. سردار سرتيپ 
محمد قنبري در حاشيه بازديد از شعب اخذ راي 
زاهدان، افزود: 20 هزار نيروي پليس مسووليت 
تأمين نظم و امنيت انتخابات در اس��تان پهناور 
سيستان و بلوچس��تان را برعهده دارند كه از اين 
تعداد هفت هزار نفر به صورت مس��تقيم امنيت 
صندوق هاي رأي را تامين مي كنند. وي تصريح 
كرد: با تالش همه نيروهاي امنيتي و دستگاه هاي 
مربوطه، خوش��بختانه تاكن��ون هيچگونه مورد 
امنيتي در سطح استان سيس��تان و بلوچستان 
رخ نداده است. اين مقام ارشد انتظامي سيستان 
و بلوچس��تان خاطرنش��ان كرد: راهبرد ناجا در 
انتخابات، »امنيت و مشاركت« است و كاركنان 
انتظامي نيز با تأمين امنيت انتخابات، زمينه حضور 
و مش��اركت حداكثري م��ردم را فراهم كرده اند. 
فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان با 
اشاره به اش��راف كامل اطالعاتي نيروهاي پليس 
در نقاط مختلف استان و استقرار نيروها و امكانات 
الزم، اظهار داشت: با اش��راف اطالعاتي پليس از 
ابتداي فعاليت هاي تبليغاتي تاكنون هيچ مورد 

امنيتي در استان مشاهده نشده است.

معاون سياسي فرماندار جاجرم 
عزل شد

جاجرم|معاون سياس��ي، امنيت��ي و اجتماعي 
استاندار خراسان ش��مالي از عزل معاون سياسي 
فرمان��دار جاجرم خبر داد. ول��ي اهلل حياتي از عزل 
معاون سياسي فرماندار يكي از شهرستان به دليل 
به فعاليت هاي انتخاباتي خب��ر داد. حياتي افزود: 
به دستور استاندار خراس��ان شمالي به دليل ورود 
غيرقانوني معاون سياسي فرماندار جاجرم به عرصه 
انتخابات و فعاليت انتخاباتي به نفع يك كانديدا در 
روز انتخابات حكم عزل او صادر شد. قابل ذكر است 
در چند روز گذشته معاون فرماندار شيروان نيز به 

همين دليل از سمت خود عزل شده بود.

مشاركت ذوب آهن در هشتمين 
نمايشگاه اختصاصي ايران

اصفهان|ذوب آهن اصفهان با هدف گسترش 
بازار و ارايه توانمندي ه��ا در توليد انواع مقاطع 
فوالدي ساختماني و ريل در هشتمين نمايشگاه 
اختصاصي جمهوري اسالمي ايران كه از تاريخ 
29 بهمن تا 2 اس��فند س��ال جاري در كابل - 
افغانس��تان برگزار مي شود مش��اركت خواهد 
كرد. س��فير ايران در افغانس��تان عن��وان كرد: 
توليد و صادرات ذوب آهن با تامين مواد اوليه از 
افغانستان جهش چشمگيري خواهد كرد دكتر 
بهادر امينيان سفير جمهوري اسالمي ايران در 
افغانستان در حاش��يه بازديد از غرفه ذوب آهن 
اصفهان در هش��تمين نمايش��گاه اختصاصي 
جمهوري اس��المي ايران در كابل در مصاحبه 
با خبرنگار ما گفت: افغانستان بازار خوبي براي 
محصوالت ذوب آهن اصفهان اس��ت و مي تواند 
تامين كننده مواد اوليه مورد نياز ذوب آهن باشد.

گزارش ۱۰۰ مورد تخلف 
انتخاباتي در گيالن

رشت|رييس هيات بازرس��ي ستاد انتخابات 
گيالن با اشاره به 100 گزارش تخلف انتخاباتي 
از صبح ديروز، گفت: اين تخلفات جدي نيست و 
پيگيري هاي الزم از سوي بازرسان انجام مي شود. 
علي اوسط اكبري مقدم با بيان اينكه با تشكيل 
اين هيات در استان هيات هاي شهرستان هاي نيز 
شكل گرفت، افزود: با مشخص شدن شعب اخذ 
رأي هزار و 7۴۴ بازرس براي اين شعب انتخاب 
شد. رييس هيات بازرسي ستاد انتخابات استان 
گيالن در ادامه با اشاره به اينكه 27 بازرس ويژه 
و يك بازرس كل نيز تعيين شد، گفت: اين تعداد 
بازرس فرآيند برگزاري انتخاب��ات در گيالن را 
رصد مي كنند. وي با بيان اينكه تا قبل از برگزاري 
انتخابات و در زمان تبليغات 1۵0 گزارش تخلف 
به دست اين هيات رس��يده است، تصريح كرد: 
از صبح امروز نيز 100 گزارش تخلف انتخاباتي 
مردمي به دست هيات بازرسي انتخابات استان 

گيالن رسيده است.
اكبري مقدم با اشاره به اينكه اكثر تخلفات جزئي 
است، بيان كرد: با توجه به وجود ساليق مختلف 
كانديدا مش��كالتي در حوزه هاي مختلف وجود 

خواهد داشت اما جدي نيست.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از وضعيت انتشار كرونا در كشور 

قربانيان كرونا در ايران

ورود كودكان اتباع به مدارس به معني اجازه اقامت والدينشان است؟

كابوس كرونا كه به مرزهاي ايران رسيده بود سرانجام وارد 
كشور شد. بعد از قم حاال اين بيماري به تهران و گيالن هم 
رس��يده است و تاكنون چهار نفر جان خود را به دليل اين 
بيماري از دست داده اند، ۷۳۵ بيمار با عالئم شبه آنفلوآنزا 
در كش��ور بستري شدند كه بر اساس آخرين نتايج اعالم 
شده از س��وي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
آزمايش هاي ابت��الي 1۳ مورد ديگر به كوويد19 )كرونا( 
قطعي به نظر مي رسد و آن طور كه وزير بهداشت مي گويد، 
24 نفر هم مشكوك به بيماري هستند. با اين حال درحالي 
كه مسووالن وزارت بهداشت معتقدند شدت كشندگي 
ويروس كرونا از آنفلوآنزاي H1N1 كه پاييز امسال شيوع 
پيدا كرد، كمتر بوده و اوضاع كرونا در كشور تحت كنترل 
است، اما همچنان شايعاتي در شبكه هاي اجتماعي دست 
به دس��ت مي ش��ود؛ از ارايه اطالعات غلط درباره راه هاي 
پيشگيري از اين بيماري تا انتشار دو نامه جعلي در فضاي 
مجازي درباره شيوع كرونا در كش��ور كه به وزير كشور و 
معاون درمان وزارت بهداشت منتسب شده بود كه وزارت 
بهداش��ت آن را تكذيب و اعالم كرد كه به دنبال پيگيري 
حقوقي ماجراست. با اين حال آنچه مسلم است توجه به 
اين موضوع است كه ايران هم مانند بسياري از كشورها با 
كرونا درگير شده اما جاي ترس وجود نداشته و با رعايت 
موارد بهداشتي كه متخصصان اعالم كرده اند مي توان از اين 

مرحله هم عبور كرد. 

   در جلسه مقابله با كرونا چه گذشت  
بعد از اعالم انتش��ار ويروس كرونا در قم و مرگ دو نفر در 
اين اس��تان، بامداد پنجشنبه نشست ستاد پيشگيري و 
مقابله با ويروس كرونا در وزارت بهداشت با حضور اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهور برگزار شد. در اين 
جلسه سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
درباره آخرين وضعيت انتشار اين ويروس در كشور بيان 
كرد: حدود 24 نفر مشكوك به كرونا در بيمارستان بستري 
هستند، با بررسي بيماران در قم مشخص شده بيشتر آنها 
آنفلوآنزا نوع B دارند. از نظر وزارت بهداشت افراد و بيماران 
تنفسي كه سفر خارجي يا با اتباع خارجي مراوده نداشته اند، 
مشكوك به ابتالء به ويروس كرونا نيستند، اما از آنها آزمايش 
گرفته مي شود. دو نفر، سه روز پيش با عالئم شديد عفونت 
تنفسي در قم به مركز درماني مراجعه كردند كه بالفاصله 
از آنها آزمايش گرفته و مشخص شد كه به ويروس كرونا 
مبتال هستند، اما سرعت پيشرفت بيماري آنقدر سريع بود 

كه جان خود را از دست دادند.
او با بيان اينكه منش��أ بروز ويروس كرونا در قم نامشخص 
اس��ت، اما در حال بررسي آن هس��تيم ادامه داد: پس از 
مشخص شدن وجود ويروس كرونا در قم جمعيت زيادي به 
مراكز درماني مراجعه مي كردند، اما اين روند اكنون كاهش 
چشمگيري دارد و به ندرت انجام مي شود. از كساني كه با 
بيماران فوتي مراوده داشتند نيز دعوت كرديم و از آنها هم 
آزمايش گرفته شده، اما تاكنون موارد قطعي همان پنج 
نفر اس��ت.وضعيت اكنون در قم پايدار است، اما هر فردي 
كه مشكوك به كرونا باشد تحت نظر قرار مي گيرد با اين 
حال مردم بايد توجه كنند كه ش��دت كشندگي ويروس 
كرونا از آنفلوآنزاي H1N1 كه پاييز امس��ال آن را كنترل 

كرديم، كمتر است.
عالوه بر اظهارات نمكي، اس��حاق جهانگيري هم در اين 

جلس��ه اعالم كرد دولت تمام توان خود را براي براي مهار 
ويروس كرونا بسيج كرده و رييس جمهوري دستور تشكيل 
ستاد مقابله با ويروس كرونا و پيشگيري از اين ويروس را 
داده اس��ت. او افزود: كمك ها و نيازهاي وزارت بهداشت 
در زمينه هاي مختلف نيز اعالم ش��د و از امشب)جمعه( 
دبيرخانه اين س��تاد در وزارت بهداش��ت خواهد بود و به 
كمك نيروهاي متخصص وزارت بهداشت، برنامه ريزي 
مي كند. كارخانه هايي كه ماسك طبي توليد مي كنند در 
چنين شرايط خاصي كه پيش آمده بايد طوري كه وزارت 
بهداشت و وزارت صنعت و معدن و تجارت مي خواهد، سه 
شيفت توليد كنند و مردم براي برخي نيازهاي اوليه براي 
مقابله با اين ويروس دچار مشكل نشوند و اگر به چيزي نياز 
دارند، در اختيار آنها قرار بگيرد. در اولين فرصت به اندازه 
مورد نياز، ماسك و موارد ديگر توليد شده و در اختيار مردم 

قرار مي گيرد.

   كرونا در تهران، گيالن و استان مركزي
اظهارات مسووالن در نشست ستاد پيشگيري و مقابله با 
ويروس كرونا درحالي است كه كيانوش جهانپور، سخنگوي 
 وزارت بهداشت، روز گذشته در صفحه توييتر خود نوشت: 
»براساس آخرين گزارش هاي آزمايشگاهي، ابتالي 1۳ نفر 
ديگر از جمله هفت نفر در قم، چهارنفر در تهران و دو نفر 
در گيالن تاييد شده است.« او پيش از اين هم درباره كرونا 
گفته بود: اغلب موارد جديد مبتال به كوويد19 يا ساكن قم 
هستند يا سابقه سفر به قم را دارند و حال عمومي فرد مبتال 
شده به كوويد19 در اراك نسبت به روزهاي گذشته بهتر 
است. ضمن اينكه موارد شديد و منجر به فوت در كوويد19 
نيز بيشتر در گروه هاي مسن يا داراي بيماري هاي زمينه اي 

يا نقص سيستم ايمني بدن مشاهده مي شود.
رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت 
گفت: با توجه به همزماني ش��يوع آنفلوآن��زاي فصلي و 
نگراني هاي ايجاد شده در بين مردم در مورد كرونا ويروس 
ظرف روزهاي گذشته، هزاران نفر به كلينيك ها و مراكز 
بهداشتي و درماني مراجعه كردند كه بيش از ۷۳۵ مورد، با 

عالئم شبه آنفلوآنزا تحت نظر قرار گرفته و بستري شدند.
جهانپور اظهار كرد: با بررسي هاي انجام شده از بين افراد 
مش��كوك، تاكنون ابتالي تعدادي از افراد از نظر ابتال به 
ويروس كوويد19 بر اساس شواهد آزمايشگاهي، قطعي 
گزارش شده و بر اساس آخرين نتايج آزمايش هاي انجام 

شده، ابتالي 1۳ مورد جديد قطعي به نظر مي رسد.
وي افزود: نكته قابل توجه اين است كه از اين 1۳ مورد، اغلب 
موارد يا از ساكنين شهر قم هستند يا در شرح حال، سابقه 
سفر به شهر قم ظرف روزها و هفته هاي اخير داشته اند. از 
ميان 1۳ مورد شناسايي شده جديد از كوويد 19، ۷ مورد 
مربوط به شهر قم، 4 مورد از بيماران بستري در شهر تهران 

و دو مورد نيز در استان گيالن هستند.
رييس كميته اطالع رساني قرارگاه مقابله با كروناويروس 
وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: دو نفر از موارد شناسايي 
ش��ده جديد نيز متاس��فانه جان خود را از دست داده اند. 
همچنين دو مورد مش��كوك ابتال به كوويد 19، در شهر 
بابل تحت مراقبت قرار گرفته كه ظاهرا سابقه مراجعت از 
قم داشته اند اما هنوز نتايج آزمايشات انجام شده از اين افراد 
تا اين لحظه گزارش نشده اس��ت. در شهر اراك آزمايش 
يكي از موارد مشكوك نشان دهنده ابتال به كوويد19 بود 

كه در گزارش روز گذش��ته اعالم ش��د، ۸ مورد مشكوك 
ديگر در اراك بر اساس نتايج نهايي آزمايشگاهي، مبتال به 
كوويد19 نيستند. حال عمومي فرد مبتال به كوويد 19 در 
اراك كه از همكاران پزشك ماست نسبت به روز گذشته 

بهتر گزارش شده است.
او يادآور شد: به نظر مي رسد همانند الگوي مشاهده شده در 
بيماري آنفلوآنزاي H1N1، موارد شديد و منجر به فوت در 
كوويد19، بيشتر در گروه هاي مسن يا داراي بيماري هاي 
زمينه اي يا نقص سيستم ايمني مشاهده مي شود و شدت 
بيماري زايي اين ويروس لزوما از آنفلوآنزاي H1N1 بيشتر 

نخواهد بود.
با اين حال به گفته جهانپور چهارمين محموله  كيت هاي 
تشخيص اختصاصي كوويد- 19 از سوي سازمان جهاني 

بهداشت به ايران ارسال و تحويل انستيتو پاستور شد. 

   ماسك و ژل به ميزان كافي وجود دارد
انتش��ار اخبار مربوط به كرونا س��بب ش��ده تا موجي از 
تقاضاي مردمي براي تهيه ماسك و ژل ضدعفوني كننده 
از سوي مردم ايجاد ش��ود. با اين حال اگرچه شايعاتي در 
ش��بكه هاي اجتماعي مبني بر اتمام موجودي ماس��ك 
و ژل منتش��ر ش��ده اس��ت، مديركل دارو و م��واد تحت 
كنترل س��ازمان غذا و دارو معتقد است اين دو قلم كاالي 
دارويي پرمخاطب به ميزان كافي در كش��ور وجود دارد. 
غالمحس��ين مهرعليان درباره اين موضوع بيان كرد: در 
روزهاي اخير ش��اهد مراجعه پر تعداد م��ردم براي تهيه 
ماسك، ژل ضد عفوني كننده دس��ت و سطوح، الكل، پد 
الكلي و مكمل هاي دارويي به داروخانه ها هستيم كه البته 
 متاسفانه در مواردي شاهد اعتراض به همكاران نيز بوده ايم.

او افزود: در سركشي به تعداد زيادي از داروخانه هاي سطح 

شهر تهران و شهرستان ها خوشبختانه، همكاران ما با رعايت 
اخالق حرف��ه اي اقالم مورد نياز مردم )ماس��ك، ژل ضد 
عفوني كننده دست و ...( را به نرخ متعارف عرضه مي كردند. 
از ابتداي هفته آتي نيز توزيع مناسبي از اقالم مذكور صورت 

خواهد گرفت و نگراني براي تامين وجود ندارد.

     براي مقابله با كرونا چه كارهايي انجام دهيم؟
تاكن��ون اطالعات نادرس��ت و ش��ايعاتي در مورد خطر 
كروناويروس در همه جاي دنيا از جمله ايران پخش شده 
است. ش��ايعاتي مانند اينكه استفاده از ماسك تاثيري در 
كنترل اين ويروس ندارد يا اينكه همه مردم بايد حتما از 
ماسك استفاده كنند و مواردي از اين قبيل اما متخصصان 
معتقدند نبايد از اين ويروس ترسيد و تنها راه چاره رعايت 
نكات بهداش��ت فردي اس��ت. مينو محرز، عضو كميته 
كش��وري بيماري هاي عفوني وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��كي درباره اين موضوع بيان كرد: مهم ترين 
اقدام براي مهار كرونا رعايت اين پنج اصل است، دست دادن 
و روبوسي را كنار بگذاريم، هنگام بيماري در خانه بمانيم، 
اصول بهداشتي عطسه و سرفه را رعايت كنيم، در مترو و 
اتوبوس و مراكز درماني ماسك بزنيم و بيماران مشكوك 

به كرونا را جداسازي كنيم.
او افزود: همه مردم بايد روش درست عطسه و سرفه را ياد 
بگيرند از جمله اينكه هنگام عطسه و سرفه حتما از دستمال 
استفاده كنند و دستمال مصرف ش��ده را در سطل در دار 
بيندازند، اگر دس��تمال ندارند از آرنج استفاده كنند و به 
هيچ وجه عطسه و سرفه را در صورت ديگران انجام ندهند. 
انجام اتيكت س��رفه و عطسه از ماسك زدن بسيار مهم تر 
است. اس��تفاده از ماسك براي همه مردم ضروري نيست 
و فقط افرادي كه از مترو و اتوبوس استفاده مي كنند چون 

فاصله آنها نزديك است بايد ماسك بزنند. ماسك معمولي 
جراحي هم كافي است و نيازي به ماسك هاي تخصصي

N9۵ نيست بنابراين نيازي به استفاده عمومي از ماسك 
وجود ندارد و چندان هم موثر نيست.

محرز بيان كرد: نكته بس��يار مهم ديگر اين است كه افراد 
بيمار هر ن��وع ابتال به بيماري تنفس��ي را جدي بگيرند. 
هنگام بيماري در خانه بمانند و از رفتن به مدرس��ه و سر 

كار خودداري كنند و در خانه نيز از ماسك استفاده كنند.

     دو نامه منتسب به وزارت بهداشت كذب است
با اين حال بازار شايعات همچنان در شبكه هاي اجتماعي 
داغ است از جمله آن انتشار دو نامه جعلي در فضاي مجازي 
درباره ش��يوع كرونا در كش��ور كه به وزير كشور و معاون 
درمان وزارت بهداشت منتسب شده بود كه معاون حقوقي 
و امور مجلس وزارت بهداشت، نسبت به آن واكنش نشان 
داده و گفت: در حال پيگيري حقوقي اين موضوع هستيم 
و همزمان مراجع امنيتي هم براي تعيين منبع اصلي اين 

نامه هاي جعلي كار را پيش مي برند.
كريم همتي بيان كرد: منبعي كه براي اولين بار نسبت به 
پخش اين خبر اقدام كرده است، مشخص است و اقدامات 
حقوقي براي آن انجام ش��ده اس��ت. پليس فت��ا هم بايد 
پيگيري هاي خاص خودشان را انجام دهد تا مشخص شود 
منبع اصلي جعل اين نامه ها از كجا بوده كه ممكن است 
خارج يا داخل كشور بوده باشد. در حال حاضر ما در حال 
پيگيري خبر كذبي كه به معاونت درمان وزارت بهداشت، 
منتسب شده بود، هستيم. اين موضوع پيگيري شده و در 
حال طرح دعوي بوده و منتظر نظر پليس فتا هس��تيم تا 
منبع اصلي خبر را به ما اعالم كنند. در عين حال همزمان 

نهادهاي امنيتي هم كار را پيش مي برند.

قائم مقام وزير آموزش و پرورش در امور بين الملل با بيان 
اينكه در حال حاضر 1۳۷ ه��زار دانش آموز غيرمجاز در 
كشور داريم گفت: مجوزي كه براي تحصيل اين كودكان 
صادر مي شود به معناي اين نيست كه پدر و مادر وي اجازه 
اقامت مجاز در ايران را دارند، بلكه فقط براي اين است كه 

كودك وارد مدرسه شود و از تحصيل باز نماند.
غالمرضا كريمي با بيان اينكه تعدادي از اتباع كشورهاي 
همسايه به خاطر بحران هاي متعدد منطقه اي و جنگ هاي 
داخلي در طول چهار دهه گذشته به ايران آمدند، گفت: 
پس از صدور فرمان مقام معظم رهبري در س��ال 1۳9۳ 
هيچ كودك ايراني و خارجي مس��تقر در اي��ران نبايد از 

تحصيل محروم بماند.
او با بيان اينكه طبق مصوبه هيات دولت و وزارت آموزش 
و پرورش از سال 1۳94 قرار شده است تا هيچ كودكي در 
ايران كه در سن تحصيل قرار دارد از مدرسه محروم نشود، 
افزود: لذا با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، هم اكنون ۵۵۸ 
هزار دانش آموز اتباع خارجي در مدارس سراس��ر كشور 
داريم كه از اين تعداد 4۷4 هزار نفر آنها اتباع افغانستاني اند. 
قائم مقام وزير آموزش و پرورش در امور بين الملل با اشاره 
به اينكه اين موضوع هزينه سنگيني بر كشورمان تحميل 

مي كند گفت: بسياري از كشورهاي دنيا كه مدعي حقوق 
بشرند پناهندگان و آوارگان را درون كمپ ها و اردوگاه هاي 
خاص نگه��داري مي كنند، ام��ا از آنجايي كه جمهوري 
اسالمي ايران اين افراد را برادر ديني خود تلقي مي كند، 

آنها درون شهرها مش��ابه اتباع ايراني زندگي مي كنند و 
فرزندانش��ان هم در نزديك ترين مدرسه محل سكونت 
ثبت نام و تحصيل مي كنند.كريمي با اشاره به اينكه هزينه 
جاري كه هم اكنون آموزش و پرورش براي اين موضوع در 

هر سال تحصيلي پرداخت مي كند هزار و 9۵۰ ميليارد 
تومان اس��ت، اظهار كرد: بيش��ترين دانش آموزان اتباع 
خارجي حدود 12۰ هزار نفر در شهرس��تان هاي تهران 
بعد از آن در خراس��ان رضوي با 1۶۰ هزار نفر هس��تند، 
همچنين در مجم��وع اين دانش آموزان در 22 اس��تان 
كش��ور در حال تحصيل هستند. او با اشاره به نقش فعال 
س��ازمان هاي بين المللي در اين زمين��ه تصريح كرد: در 
بسياري از كشورهاي دنيا كميته هاي عالي پناهندگان 
يا NGO ه��اي بين المللي بيش از ۵۰ درصد هزينه ها را 
تامين مي كنند، اما متاسفانه سازمان هاي بين المللي فقط 
دو درصد اين هزينه ها را براي ما تأمين مي كنند.قائم مقام 
وزير آموزش و پرورش در امور بين الملل با بيان اينكه در 
حال حاضر 1۳۷ هزار دانش آموز غيرمجاز در كشور داريم 
گفت: اين موضوع به اين معناست كه پدر و مادر اين افراد 
مدارك اقامتي معتبر ندارند، اما ما شرايط ثبت نام آنها را در 
مدارس فراهم كرديم و سازمان هاي بين المللي اين اقدام 
ايران را اقدامي بي نظير در دنيا دانسته اند، زيرا هيچ كشوري 
به افراد فاقد مدارك هويتي س��رويس هاي بهداش��تي و 
آموزش��ي ارايه نمي كند. كريمي در ادام��ه توضيح داد: 
معتقديم فرد در سن كودكي قدرت تصميم گيري ندارد 

و اين بزرگ ترها هستند كه براي او تصميم مي گيرند. اگر 
پدر و مادر اين كودك غيرمجاز باشند بايد به مرز فرستاده 
شوند اما مجوزي كه براي تحصيل كودك صادر مي كنيم 
به معناي اين نيس��ت كه پدر و م��ادرش اقامت مجاز در 
ايران دارند، بلكه فقط براي كودك اس��ت تا وارد مدرسه 
شود و از تحصيل باز نماند.او با اعالم ورود حدود ۷۰ هزار 
نفر دانش آموزان اتباع خارجي به ايران در سال جاري نيز 
گفت: البته در تالشيم تا اين اقدام منجر به تشويق اتباع 
خارجي براي ورود به ايران براي تحصيل در مدارس نشود. 
همچنين در حال حاضر مجوز راه اندازي چندين مدرسه 
با نظام آموزشي پاكستان، افغانستان و عراق در قم و تهران 
را داده ايم تا مدارس را با نظام آموزشي خودشان تاسيس 
كنند ام��ا در موارد ديگر آنها را به ص��ورت ادغام در نظام 
آموزشي خودمان پذيرش مي كنيم. كريمي افزود: افرادي 
كه ادعا كردند ش��رايط پس انداز در ايران مناسب نيست 
برگشتي به داخل افغانستان نداش��تند، چراكه شرايط 
داخل افغانستان به لحاظ اقتصادي و رفاهي به مراتب بدتر 
از سال گذشته شده لذا بسياري از اين افراد به كشورهاي 
اروپايي و تركيه مهاجرت كردند و افراد ديگري از افغانستان 

وارد ايران شدند.

  Sat. Feb 22. 2020  1604   شنبه  3  اسفند 1398   27 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره 

 به الشه پرندگان مهاجر 
دست نزنيد 

در پي تلف ش��دن ش��ماري از پرندگان مهاجر در 
س��واحل بندرتركم��ن، اداره كل حفاظت محيط 
زيس��ت گلس��تان در اطالعيه از مردم خواست، در 
صورت مشاهده هرگونه تلفات پرندگان از هرگونه 
تماس و جابه جايي اين الشه ها جداً خودداري كنند 
و مراتب را در س��ريع ترين زمان به ادارات حفاظت 
محيط زيس��ت اطالع دهند. در اين اطالعيه آمده 
است: »با توجه به وقوع تلفات پرندگان مهاجر آبزي 
در پناهگاه حيات وحش ميانكاله رعايت موارد ذيل 
توصيه مي شود: 1- ش��كارچيان استان نسبت به 
رعايت ممنوعيت ش��كار انواع پرندگان در اس��تان 
اقدام كنند، 2- خريد، فروش و عرضه هرگونه الشه 
پرندگان وحشي در استان ممنوع است، ۳- ساكنين 
و گردش��گران از هرگونه تردد غيرضروري تا اطالع 

ثانوي در اين مناطق خودداري كنند. 
اداره كل حفاظت محيط زيس��ت گلستان از عموم 
مردم استان درخواست مي نمايد در صورت مشاهده 
هرگونه تلفات پرندگان و پرندگان بيمار از هرگونه 
تماس و جابه جايي اين الشه ها و پرندگان بيمار جداً 
خودداري نموده و مراتب را در س��ريع ترين زمان به 
ادارات حفاظت محيط زيست در شهرستان ها يا با 
 ش��ماره تلفن 1۵4۰ اعالم نمايند.« از روز دوشنبه 
)2۸ بهم��ن( تعدادي از پرن��دگان مهاجر آبزي كه 
غالبًا از نوع چنگر هستند، در سواحل بندر تركمن 
در شرقي ترين نقطه خليج گرگان در حال تلف شدن 
هستند. بر اساس اعالم محيط زيست گلستان، طي 
اين سه روز الشه حدود 12۰۰ قطعه پرنده مهاجر 

جمع آوري و به صورت بهداشتي دفن شده است.

 پوشش 98 درصدي
آموزش دختران

وزير آم��وزش و پرورش اعالم ك��رد كه هيچ دختر 
الزم التعليمي در كش��ور وجود ندارد كه دسترسي 
به آموزش نداشته باش��د. محسن حاجي ميرزايي 
در مراس��م امضاي تفاهم نامه بين وزارت آموزش و 
پرورش و معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده 
با بيان اينكه نيمي از كارمندان زن دولت در آموزش 
و پرورش مشغول به كار هستند، گفت: بدون شك 
مساله عدالت از ماموريت هاي انبياء و جزو آرمان هاي 
جمهوري اسالمي است. تا پيش از انقالب زنان مورد 
اعتنا نبودند و شاخص دسترسي آنان به آموزش – اگر 
دسترسي به آموزش را يكي از شاخص هاي عدالت 
بداني��م – مهم ترين خدمتي اس��ت كه جمهوري 
اسالمي در اين مدت به زنان انجام داده است. وي با 
بيان اينكه در حال حاضر هيچ دختر الزم التعليمي 
وجود ندارد كه دسترس��ي به آموزش نداشته باشد 
اظهار كرد: در حال حاضر پوشش تحصيلي دختران 
در دبستان 9۸.1۸ درصد است كه ميزان باقيمانده 
نيز به معني عدم دسترس��ي آموزشي نيست. او با 
تاكيد بر اينكه در عين توسعه كمي آموزش ما مسوول 
توسعه كيفي آن نيز هستيم تصريح كرد: بايد شاخص 
كيفيت آموزش را نيز به شكل عادالنه توزيع كنيم. 
همچنين در مورد زنان به دليل برخي از محدوديت ها 
آنان از فقر حركتي رن��ج مي برند كه نيازمند توجه 
ويژه اي در خصوص س��المت دختران و زنان براي 
بهره مندي از تحرك و نشاط كافي هستيم. حاجي 
ميرزايي با اش��اره به اينكه گاهي سرعت تغييرات 
آرايش همه چيز را به هم مي زند، اظهار كرد: يكي از 
اهداف مشترك ما با معاونت امور زنان اين است كه 
زنان بتوانند متناسب با تغييرات خودشان را به روز 

كرده و نقش هاي اجتماعي شان را ايفا كنند.
وزير آموزش و پ��رورش در ادامه مح��ور قرار دادن 
گفت وگوي بين نسلي را انتخاب هوشمندانه اي از 
س��وي معاونت زنان عنوان كرد و گفت: جامعه اي 
كه بتواند ح��رف بزند دعوا نمي كن��د و اعضاي آن 
يكديگر را دوست دارند. يكي از آفت هايي كه جامعه 
را تهديد مي كند كمبود مهارت گفت وگو است كه 
اگر آن را توسعه دهيم زمينه تكاپو و همكاري بيشتر 
مي شود. حاجي ميرزايي ادامه داد: خانواده اي كه در 
آن گفت وگو جريان دارد آسيب نمي بيند و ماموريت 
آموزش و پرورش اين اس��ت كه به افراد ياد دهد در 
جامعه خوب زندگي كنند.او در مورد توسعه حضور 
زنان در عرصه هاي مديريتي وزارت آموزش و پرورش 
نيز اظهار كرد: در حال حاضر شاخص حضور زنان در 
آموزش و پرورش بيش از متوسط شاخص اعالم شده 
از سوي دولت است و در ادامه نيز بايد توسعه حضور 

زنان در عرصه هاي مياني گسترش پيدا كند.

مسوول سولفورزدايي از 
سوخت، وزارت نفت يا نيرو؟

رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم با اشاره به ضرورت 
سولفورزدايي از سوخت گفت: تاكيد بر اين است كه 
وزارت نفت سوخت گاز به نيروگاه ها تزريق كند اما 
در گزارش وزارت نيرو تمامي برنامه ها متوجه وزارت 
نفت شده است و برنامه اي از سوي اين وزارتخانه در 

خصوص سولفورزدايي از سوخت ارايه نشد.
محمد مهدي ميرزايي با اشاره به كنترل آاليندگي 
نيروگاه ها به عنوان نخس��تين دستور جلسه اين 
كارگروه گفت: كنترل آاليندگي نيروگاه ها امروز 
نخستين دستور جلسه است كه در آن ارايه راهكارها 
و تدابير الزم جهت كاهش آاليندگي نيروگاه ها مورد 

بحث و بررسي قرار مي گيرد.
او افزود: رايزني هايي براي اين موضوع از سوي وزارت 
نفت و نيرو انجام شده و مكاتباتي در اين زمينه از 
س��وي اين وزارتخانه با تاكيد بر سولفورزدايي از 
سوخت در مقصد بوده است. از سوي ديگر وزارت 
نيرو نيز اعالم ك��رده كه نصب دس��تگاه ها براي 
سولفورزدايي در نيروگاه ها هزينه زيادي دارد و بهتر 
است در مبدا انجام شود. ميرزايي ادامه داد: مقرر شد 
وزارت نيرو برنامه هاي خود را در اين زمينه اعالم 
كند كه چگونه فرآيند سولفورزدايي از سوخت را 
انجام خواهد داد و در جلسه امروز گزارشي از سوي 

نماينده وزارت نيرو ارايه خواهد شد.

اما و اگرهاي ارايه آموزش هاي زيست محيطي به شهروندان
در پي تصميم برخي دستگاه هاي دولتي براي برگزاري 
تمرين مواجهه با س��يالب در مقطع متوسطه دوم در 
هفته آينده، يك فعال محيط زيست با اشاره به اينكه 
آموزش هاي صحيح درباره مس��ائل زيست محيطي 
مي تواند ب��راي دانش آم��وزان در يك س��طح و براي 
گروه هاي ديگر هدف در س��طح ديگ��ري تاثيرگذار 
باشد، گفت: به عنوان مثال ارايه آموزش هاي صحيح 
درباره س��يل مي تواند توس��عه هدفمندتر روستاها را 

موجب شود.
حسين رفيع با اش��اره به اينكه تجربه نشان مي دهد 
زماني كه كاري صرفا دولتي اس��ت، انج��ام آن گاهي 
به نوعي تبديل به يك نوع رفت��ار و رفع تكليفي براي 
دستگاه ها مي شود، گفت: آموزش هاي محيط زيستي 
در كشور ما معموال س��طحي و مقطعي است و بدون 
يك برنامه مداوم و س��نجش اثرسنجي اجرا مي شود، 
اما س��ازمان هاي مردم نهاد با توجه به دغدغه، عالقه 
و تخصصي ك��ه دارند معم��وال در زمين��ه آموزش و 
افزايش آگاه��ي عمومي بازدهي بهتري داش��ته اند. 

اين فع��ال محيطزيس��ت تاكيد كرد: س��ازمان هاي 
مردم نهاد، دستگاه هاي دولتي، دانشگاه ها و مراكز علمي 
به تنهايي نمي توانند تاثيرات عميقي بر فرهنگ سازي 
زيس��ت محيطي داش��ته باش��ند. وي تاكيدكرد: اگر 
بخش هاي دولتي و غيردولتي و جامعه هدف در قالب 
يك برنامه واحد محيط زيستي از برنامه ريزي تا اجرا 
مشاركت كنند مي توانند به نتايج پايدارتر و موفق تري 
برس��ند.رفيع با اش��اره به ضرورت همفكري دولت با 
بخش هاي ديگر درب��اره انتخاب جامعه هدف، مقطع 
س��ني و تحصيلي آموزش هاي محيط زيستي اظهار 
كرد: هنگامي كه دولت به تنهايي درباره مقطع، زمان 
شروع و چگونگي ارايه آموزش هاي زيست  محيطي در 
مدارس تصميم گيري مي كند، به نتايج الزم نمي رسد. 
او افزود: ب��راي طراحي و اجراي چني��ن برنامه هايي 
الزم است صفر تا صد آن با مشاركت همه ذي نفعان و 
ذي حقان از جمله دستگاه ها و سازمان هاي دولتي در 
كنار سازمان هاي مردم نهاد، دانشگاهيان و بخش هاي 
علمي، بنگاه هاي اقتصادي و جامعه هدف شكل گيرد 

و با توجه به ظرفيت ها و عاليق وظايف تقسيم شود و 
مراحل اجرا و پايش به انجام برسد.

اين فعال محيط زيست در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با اشاره به اينكه هرچه دانايي مردم بيشتر باشد 
بهتر مي توان در مواجهه با اتفاقات طبيعي تصميم گيري 
و رفتار كرد، به ايس��نا گفت: سال هاس��ت در سيستم 
آموزش��ي كش��ور كمتر به موارد كاربردي در زمينه 
محيط زيست توجه مي شود و جاي آن در تحصيالت 
12 ساله دبستان و دبيرستان خالي است بنابراين هرچه 
اين مباحث بيشتر آموزش داده شود مي تواند آگاهي 
عمومي در سطح اجتماعي را باالتر ببرد. رفيع ادامه داد: 
آموزش در زمينه موضوعات محيط زيستي همچنين 
مي تواند از وقوع برخ��ي اتفاقات و حوادثي كه ممكن 
است جبران ناپذير يا جبران آن با هزينه باال امكان پذير 

باشد، جلوگيري كند.
او با اش��اره به اينكه محيط زيست يعني محيطي كه 
زندگي در آن جريان دارد و انس��ان به طور مستقيم يا 
غير مس��تقيم با آن در ارتباط است، گفت: آن بخش 

از محيط زيس��ت كه در ارتباط مستقيم با آن هستيم 
محيط زيس��ت انساني اس��ت و بيش��تر به شهرها و 
محيط هايي كه انسان ساخت است، اطالق مي شود و از 
 جمله چالش هاي آن مي توان به آلودگي هاي صوتي و

 آب وهوا اشاره كرد.
رفيع ادامه داد: بالياي طبيعي ممكن اس��ت خسارت 
متفاوتي به بار آورد. به عنوان مثال در سيل سال جاري 
شاهد وارد شدن خس��ارات جبران ناپذيري به استان 
سيستان و بلوچستان و ساير استان ها بوديم كه برخي 
از آنها مانند تلفات جاني جبران ناپذير بودند بنابراين 
اطالعات و آگاهي كافي درباره سيالب در سطح جوامع 
مي تواند در كاهش خسارات جبران ناپذير موثر باشد. 
اين فعال محيط زيست افزود: البته »بالياي طبيعي« 
نامي اس��ت كه ما بر حوادث طبيعي گذاش��ته ايم اما 
در واق��ع اين حوادث طبيعي به نوبه خود مي توانند به 
طبيعت كمك كنند؛ يعني سيالب به نظر ما بالست 
اما براي بخش��ي از طبيعت يك نياز است. ما در كشور 
دش��ت هايي داريم كه سيالبي هستند و وقتي در اين 

دشت ها سيل جاري مي شود اين دشت ها به مواد مقوي 
و مغذي مورد نيازشان غني مي شوند و بستر مناسب 
را براي پرورش پيدا مي كنند بنابراين آش��نايي با اين 

مباحث مي تواند بسيار مفيد باشد.
رفيع در پايان اظهار كرد: در پي س��يل س��ال گذشته 
بسياري از روس��تاهاي استان لرس��تان تخريب شد 
كه بيش��ترين بخش هاي خس��ارت ديده به مناطق 
تازه ساخت روستاها نسبت به بخش هاي قديمي تر وارد 
شد چرا كه به علت فقدان بارندگي هاي شديد در چند 
سال اخير، بخش هاي تازه ساخت بيشتر به بستر و حريم 
رودخانه ها نزديك شده بودند بنابراين بارندگي شديد 
موجب شد كه تمام سازه ها در مسير سيالب تخريب 
شود در صورتي كه در همان روستاها دانش بومي بر پايه 
تجارب محلي ساخت بناها و استقرار باغات و زمين هاي 
كشاورزي را در محدوده اي توصيه مي كند كه كمترين 
مخاطرات محيط زيستي و طبيعي را به همراه داشته 
باش��د و احترام و توجه به دانش بومي را بيش از پيش 

براي ما نمايان مي كند.
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 پيش بيني قيمت  مسکن 
در سال 99

مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان 
اینکه احتماال رشد قیمت مسکن شهر تهران در 
سال آینده مقداری پایین تر از نرخ تورم خواهد 
بود، گفت: سال آینده شهرهایی که از روند افزایش 
قیمت مسکن تهران جا مانده اند این عقب ماندگی 

را جبران می کنند.
روانش��ادنیا در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر 
دوره  های گذش��ته را مالک قرار می دادیم، باید 
سال ۱۳۹۸ بازار مسکن شهر تهران به یک  ثبات 
قیمتی می رس��ید که البته از تیرم��اه تا آذرماه 
قیمت ها ی��ا پایین می آمد ی��ا افزایش ناچیزی 

داشت.
او افزود: اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر 
داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر 
کرد،  تغییر قیمت بنزین، افزایش نسبی نرخ ارز، 
اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود.

روانش��ادنیا ادامه داد: در داخل بازار مسکن هم، 
دولت سقف تسهیالت را به ۲۴۰ میلیون تومان 
افزایش داد، از طرف دیگر مصالح س��اختمانی از 
جمله آهن آالت و میلگرد رشد داشتند، در نتیجه 
برخالف پیش بینی ه��ا در آذرماه با نقطه عطف 

جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم.
به گفته این استاد دانشگاه، اما عامل کنترل کننده 
که نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ ها 
را کنترل کرد، به طوری که از رشد حدود ۸ درصد 

ماهیانه به ۲ درصد رسید.
او با بیان اینکه قدرت متقاضیان با رش��د قیمت 
در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هنوز منطبق نشده 
است، گفت: ش��واهد گویای آن است که شوک 
متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین 
رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر  این بازار حاکم 
خواهد بود. روانش��ادنیا، رکود معامالت امالک 
تهران در شهریورماه را طی سه دهه  اخیر بی سابقه 
دانست و گفت: با توجه به تقاضای زیر پوست بازار، 
رکود قابل تداوم نبود و دیدیم که در آذرماه تعداد 
معامالت تا بیش از سه برابر نسبت به شهریورماه 
افزایش پیدا کرد. همین روند تا آخر سال هم ادامه 
دارد و به نظرم میانگین ۱۰ هزار معامله در تهران 

تا پایان سال را خواهیم داشت.
او تاکید کرد:  با توجه ب��ه وضع عمومی اقتصاد 
کش��ور، پارامتره��ای  داخ��ل بازار مس��کن در 
سرنوشت قیمت و تعداد معامالت، تعیین کننده 
نیستند و طبیعتا رفتار بازار در سال ۱۳۹۹ تابع 
بازارهای موازی است. نرخ ارز در برآورد مردم از 
ارزش امالک و قیمت فروش واحدها تاثیرگذار 
اس��ت، به عبارت دیگر ارزش ری��ال می تواند در 

تحوالت بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
این کارشناس با اشاره به ماهیت ناهمگن بودن 
مس��کن گفت: ای��ن قابلیت در اخت��الف تورم 
مناطق و  ش��هرهای مختلف تاثیرگذار است. اما 
به طور کلی می توان گفت ظرفیت و توان خرید 
متقاضیان به سقف خود رسیده و پیش بینی من 
این است که تورم مسکن در سال آینده مقداری 
کمتر از تورم عمومی کشور خواهد بود.  روانشادنیا 
تصریح كرد: سال ۱۳۹۸ یک همبستگی سریع 
بین روند قیمت و تعداد معامالت شهرستان ها با 
تهران اتفاق افتاد. این اتفاق در دوره هاي گذشته 
با فاصله زمانی بود،  به عبارتی در تهران از نیمه دوم 
سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۵ سال 
افزایش مداوم قیمت داشتیم. این استاد دانشگاه 
بیان كرد: با وجود افزایش قیمت در شهرستان ها 
طی سال ۱۳۹۸ رش��د قیمت آن جا متناسب با 
تهران نبود و در نتیجه احتماال افزایش قیمت در 
بعضی شهرها و بعضی مناطق تهران که از مناطق 
پیشتاز تورم در تهران جا ماندند، بیش از میانگین 

رشد قیمت مسکن تهران باشد.
در دی م��اه ۱۳۹۸ مطابق اع��الم بانک مرکزی، 
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون 
و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت 
به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه 
همچنین تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
ش��هر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مس��کونی 
رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

به ترتیب ۱۲ و  ۵۹ درصد افزایش داشت.

 ورود سامانه بارشی جدید 
به کشور از دوشنبه

سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید 
طی روز دوشنبه به کشور خبر داد.

به گزارش تسنیم، بر اساس نقشه های همدید و 
آینده نگری سازمان هواشناسی کشور از اواسط 
امروز تا بعدازظهر یکش��نبه با عبور س��امانه به 
نسبت ضعیف و سریع بارشی در مناطقی از شمال 
غرب، غرب و ارتفاعات البرز غربی بارش پراکنده 

برف و باران پیش بینی می شود.
بعدازظهر دوشنبه با ورود یک سامانه بارشی فعال 
به کش��ور در دامنه های زاگرس مرکزی، غرب و 
جنوب غرب بارش برف و ب��اران و در دامنه های 
جنوبی البرز مرکزی و غربی و مرکز کشور باش 
پراکن��ده روی می دهد که در ب��ارش در مناطق 
سردسیر و کوهستانی به شکل برف و در مناطق 

جنوبی با رعدوبرق همراه است.
بر اساس اعالم سازمان هواشناسی سه شنبه این 
سامانه تقویت شده و نیمه غربی کشور،  دامنه های 
جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، مرکز و شمال 
شرق را در بر می گیرد. در این مدت شدت بارش 
در سواحل دریای خزر، دامنه های زاگرس مرکزی 

و شمالی و غرب کشور خواهد بود.
همچنین اواخر سه ش��نبه با توجه به جریانات 
ش��مالی، دمای هوا در نوار شمالی کشور به طور 
محسوسی کاهش یافته و با افزایش سرعت وزش 

باد، دریای خزر نیز مواج خواهد شد.

همزمان با شيوع ويروس كرونا در ايران صورت گرفت

لغو پروازهاي مسافري به 3 كشور همسايه
گروه راه و شهرسازي| 

براس�اس تازه ترين آمارها از وضعيت ش�يوع 
ويروس كرونا دركش�ور، 4 نفر ج�ان خود را از 
دس�ت داده اند و ابتالي قطعي 18 نفر به كرونا 
هم تاييد شده اس�ت، در اين شرايط و با وجود 
مصوبه كميته مقابل�ه با كرونا در يازدهم بهمن 
ماه براي لغو پروازها به چين، همچنان پروازهاي 
ش�ركت هواپيمايي ماهان به اين كشور ادامه 
دارد. در همين حال،  عراق و كويت به طور رسمي 
خواس�تار لغو پروازها از مقصد ايران شده اند. 
افغانس�تان اما به طور ش�فاهي درخواست لغو 

پروازها از مقصد ايران را اعالم كرده است.
طي روزهاي گذشته ليستي از پروزاهاي شركت 
هواپيماي�ي ماهان از ايران ب�ه چين در فضاي 
مجازي منتشرشده است كه حكايت از تداوم 
پروازهاي مس�افري به مقاص�د مختلف چين 
مانند گوانگ�ژو و پك�ن دارد، در حالي كه اين 
شركت و همچنين سازمان هواپيمايي كشوري 

اين موضوع را تكذيب مي كنند.

شركت هواپیمایي ماهان در روزهاي نخست پس از 
دستور اسحاق جهانگیري، معاون اول رییس جمهور 
براي لغو پروازها به مبدا و مقصد چین، دالیلي همچون 
انتقال دانشجویان و مسافران ایراني به كشور را براي 
تداوم پروازها مطرح كرد، ام��ا هم اكنون بهانه هایي 
همچون اقدامات بشردوستانه براي برقراري پروازها 
به چین مطرح مي شود. این شركت روز پنجشنبه )اول 
اسفندماه( در صفحه اینستاگرامش نوشت: پروازهاي 
هواپیمایي ماهان در چند روز اخیر به مقصد چین به 
درخواست دولت جمهوري اسالمي ایران، براي ارسال 
كمك هاي بشر دوستانه، با رعایت تمام نكات ایمني 
بوده، البته پروازهاي مس��افري هواپیمایي ماهان به 
مقصد چین، از چند هفته پیش لغو ش��ده است و تا 

اطالع ثانوي انجام نمي شود.
رضا جعف��رزاده، س��خنگوي س��ازمان هواپیمایي 
كشوري، هم در تایید مطالب منتشرشده در صفحه 
اینس��تاگرامي ماهان گفت: هیچ پرواز مس��افري به 
چین از زمان صدور دس��تور توق��ف پروازها تاكنون، 

انجام نشده است.
جعفرزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار كرد: ادامه داشتن 
پروازهاي ایران به چین و بالعكس به طور كامل تكذیب 
مي شود و همچنان پروازهاي مسافري به مقصد و مبدا 

این كشور ممنوع است.
او افزود: برخ��ي پروازهاي ب��اري آن هم به صورت 
محدود و كنترل شده، تحت نظارت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، صورت مي گیرد كه آن هم 
با رعایت همه اصول و الزامات پزشكي و پیشگیرانه 
است. در چنین شرایطي حتي اگر تكذیبیه شركت 
هواپیمایي ماهان و س��ازمان هواپیمایي كش��وري 
مبني بر تداوم پروازهاي مسافري به چین را بپذیریم، 
این س��وال مطرح مي شود كه آیا اقدامات الزم براي 

ضدعفوني كردن هواپیماهاي باري از سوي ایرالین 
ماهان انجام مي ش��ود؟  پی��ش از این هم خبرهایي 
درباره استفاده همزمان هواپیماهاي شركت ماهان 
در پروازهاي داخلي و شرق آس��یا منتشرشده بود 
كه س��خنگوي س��ازمان هواپیمایي كشوري آن را 

تكذیب كرد.
جعفرزاده درباره پیشگیري هاي سازمان هواپیمایي 
كش��وري در خصوص جلوگیري از وی��روس كرونا با 
پروازهاي ش��رق آس��یا به تهران گفته بود: برخالف 
آنچه گفته مي شود كه هواپیماهایي كه ماهان براي 
پروازهاي چین استفاده مي كند براي پروازهاي داخلي 
نیز مورد اس��تفاده قرار مي گیرد، این اتفاق هرگز رخ 
نداده و این هواپیماها اختصاصا در پروازهاي خارجي 

استفاده مي شود. 
به گفت��ه او، پروازهاي داخلي ماه��ان با ایرباس هاي 
٣١٠، ٣٠۶ و بویین��گ ٧۴٧ انجام مي ش��ود. این در 
حالي اس��ت كه پروازهاي چین هواپیمایي ماهان با 
ایرباس ٣۴٠ انجام مي شود. با این حال، هواپیماهایي 
كه به چین پرواز مي كنند، پرواز استانبول و دوبي و... 
هم انجام مي دهند؛ اگرچه تاكنون خبري از پاكسازي 
هواپیماه��اي بین المللي ایران، بی��ن دو پرواز و ضد 

عفوني كردن آنها اعالم نشده است.

   منع پرواز به 2 كشور عراق و كویت 
درش��رایطي كه تعداد مبتالیان به ویروس كرونا در 
ایران رو به افزایش است و شركت هواپیمایي ماهان 

هم به بهانه كمك هاي بشردوستانه، پروازهاي خود 
را به این كش��ور ادامه مي دهد، كشورهاي همسایه 
پروازهاي ایراني را مح��دود یا متوقف كرده اند. دبیر 
انجمن شركت هاي هواپیمایي با تایید این خبر گفت: 
تنها دو كشور همسایه خواهان توقف یا محدود شدن 
پروازهاي ایران به عراق و كویت شده اند كه اعالمیه 

صادره، محدودیت زماني خواهد داشت.
مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو با مهر، درباره 
توقف برخي پروازها به دو كش��ور همس��ایه غربي و 
جنوب غربي اظهار كرد: تنها عراق و كویت خواهان 

توقف پروازها از ایران به این دو كشور شده اند.
او با تاكید بر اینكه مدت زمان نوتام )NTAM(هاي 
صادره از سوي سازمان هاي هواپیمایي این دو كشور 
مبني بر محدودیت براي ورود هوایي اتباع ایراني به 
این كش��ورها، محدود است، گفت: ما برنامه پروازي 
به این كشورها داشتیم و عالقه مند به توسعه پروازها 

بودیم ولي آنها این نوتام را صادر كرده اند.
دبی��ر انجمن ش��ركت هاي هواپیمایي ب��ا تاكید بر 
اینكه بلیت پرواز به این كش��ورها به فروش رسیده و 
شركت هاي هواپیمایي هم براي برقراري پروازهاي 
خود، برنامه ریزي كرده اند، افزود: سازمان هواپیمایي 
كشوري عراق اعالم كرده امكان پرواز از ایران به این 
كشور وجود دارد ولي نمي تواند اتباع ایران را به عراق 
ببرد و صرفا مي بایست حامل اتباع عراقي یا مقامات 
 سیاس��ي و دیپلمات ها و خانواده هایش��ان باش��د.

او بیان ك��رد: عراقي ها درخواس��ت كتبي خود را به 

سازمان هواپیمایي كش��وري ارسال كرده است. اما 
دیگر كش��ورهاي منطقه چنین درخواس��ت هایي 
نداشته و پروازهاي آذربایجان، تركیه، عمان، امارات، 

پاكستان و قطر به ایران انجام مي شود.
دبیر انجمن ش��ركت هاي هواپیمایي ادامه داد: این 
نوتام از روز دوم اسفند اجرا و پروازها به عراق متوقف 
شده اس��ت؛ چون عراقي ها به مس��افران ایراني ویزا 
نمي دهند؛ صدور وی��زاي فرودگاهي هم در نجف به 

ایراني ها متوقف شده است.
 او با بیان اینكه تعداد پروازهاي ایران و عراق در هفته 
قابل توجه اس��ت، گفت: سه شركت ماهان، ایران ایر 
و آتا در هفته تعدادي پ��رواز بین ایران و عراق انجام 
مي دهند كه لغو این پروازها خسارت قابل توجهي به 

این ایرالین ها وارد خواهد كرد.
دبیر انجمن ش��ركت هاي هوایي ادام��ه داد: تعداد 
پروازها بین ایران و كویت كمتر است اما به هر حال 

تمام بلیت هاي این مقاصد لغو شده است.
اسعدي ساماني یادآور شد: كویت هم اعالم كرده كه 
هیچ پروازي از ایران را در فرودگاه هاي این كش��ور 
نمي پذیرد چه حامل اتباع ایراني باشند، چه كویتي؛ 
كویت هم پروازهاي خود به ایران را قطع كرده است. 
اما امكان پ��رواز به عراق وج��ود دارد اما به ایراني ها 

ویزا نمي دهند.
او تصریح كرد: متاسفانه خسارت ابطال بلیت و پروازها 
متوجه شركت هاي هواپیمایي خواهد بود و بر اساس 
قوانین بین المللي، امكان ش��كایت از س��ازمان هاي 

هواپیمایي این دو كشور براي دریافت خسارات وجود 
ندارد؛ چون هر كشوري مي تواند بنا بر سیاست هاي 

خود، ورود برخي هواپیماها را محدود كند.
به گفته اسعدي ساماني، شركت هواپیمایي العراقیه 
به عنوان ایرالین ملي عراق، پروازهاي خود به ایران 

را متوقف كرده است.
دبیر انجمن شركت هاي اهوایي ادامه داد: همچنین 
كشور افغانستان هم به صورت ش��فاهي درباره لغو 
پروازه��اي ایران و این كش��ور حرف زده اس��ت اما 
هنوز به صورت رس��مي و كتبي چیزي را به ما اعالم 

نكرده اند.
اس��عدي س��اماني تاكید كرد: تا زماني ك��ه وزارت 
بهداشت وضعیت را كنترل و به حالت عادي برگرداند، 
این شرایط پروازي بین ایران و كشورها ادامه خواهد 

داشت.
او افزود: این خسارت كنسلي پروازها از هیچ محلي 
براي ایرالین ها جبران نمي ش��ود و تمام این زیان از 

جیب ایرالین پرداخته خواهد شد.

   زیان 29 ميليارد دالري ایرالین ها 
همگام با افزایش تلفات ناشي از ویروس »كرونا« در 
چین، بس��یاري از كش��ورها از جمله امریكا، روسیه، 
ژاپن، پاكس��تان، ایتالی��ا و... پروازهاي خ��ود به این 
كشور را متوقف كردند، پیش بیني مي شود كه توقف 
و محدودیت اعمال ش��ده در پروازها به مبدا و مقصد 
چین، صنع��ت هوانوردي بین الملل��ي را با یك زیان 
مالي عظیم روبه رو كند و به دلیل شیوع ویروس كرونا 
اولین بار طي بیش از یك دهه گذشته شاهد كاهش 

حمل و نقل هوایي خواهد بود.
ب��ه گزارش تس��نیم به نقل از س��ي ان ان، س��ازمان 
بین المللي حمل و نقل هوایي )یاتا( هشدار داده است، 
تاثیر ش��یوع ویروس كرونا بر تقاضا براي حمل و نقل 
هوایي احتماال بیش از ۲۹ میلیارد دالر به شركت هاي 
هوانوردي زیان وارد مي كند و بیشترین زیان متوجه 

ایرالین هاي آسیایي خواهد بود.
 شیوع كرونا همچنین موجب كاهش ۴.۷ درصدي 
ترافیك جهاني حمل و نقل هوایي مي ش��ود و اولین 
كاهش تقاضا براي حمل و نقل هوایي از زمان بحران 

مالي سال هاي ۲۰۰۹-۲۰۰۸ را رقم مي زند.
در واكن��ش به ش��یوع ای��ن ویروس، ده ها ش��ركت 
هوان��وردي پروازهاي خود به چی��ن را كاهش داده 
یا متوق��ف كرده اند. پكن همچنی��ن در تالش براي 
مهار ویروس محدودیت هایي را بر سفر بیش از ۷۸۰ 
میلیون نفر از ش��هروندان خود در نظر گرفته و تمام 
تورهاي گردش��گري داخلي و بین المللي را به حالت 

تعلیق درآورده است.
پیش بیني یاتا بر این فرض مبتني اس��ت كه شیوع 
ویروس عمدتا در داخل چین باقي بماند، این سازمان 
اعالم كرده است كه  اگر ویروس به شكل گسترده تري 
در بازارهاي آسیا و اقیانوسیه پخش شود، تاثیر آن بر 

ایرالین هاي دیگر مناطق بیشتر مي شود. 

    اولویت اجراي پروژه هاي خرد محله اي 
حامد مظاهریان، معاون برنامه ریزي، توس��عه شهري 
و امور ش��وراي ش��هرداري تهران با همراهي شهردار، 
معاونین و مدیران شهرداري منطقه ١٩ از تعدادي از 

پروژه هاي این منطقه بازدید كردند.
به گزارش مهر، در این بازدید حامد مظاهریان با اشاره به 
اختصاص بودجه قابل توجهي به پروژه هاي خرد مقیاس 
كه بخش عمده اي از آنها ویژه مناطق جنوبي است، بیان 
كرد: هدف از اجراي این پروژه ها، افزایش كیفیت زندگي 
شهروندان و به حركت در آوردن یك چرخه مثبت است.

وي با تاكید بر اجراي پروژه هاي خرد براي س��ال آتي 
گف��ت: در عین حال ك��ه پروژه هاي ب��زرگ نیز باید 
پیگیري ش��وند اما اولویت با پروژه هاي خردي است 
كه قابلیت اجرایي داشته باشند. این مسوول خواستار 
در اولویت قراردادن پروژه ساماندهي خیابان طالقاني 
در قالب اجراي پیاده رو، حل مشكل انهار و زیباسازي 
جداره هاي شهري این معبر شد.  مظاهریان تصریح كرد: 
با اج��راي پروژه هاي موفق و افزایش كیفیت فضاهاي 
عمومي، ضمن جلب رضایت شهروندان، مشكالت نیز 
حل خواهد ش��د. در این بازدید كه از خالزیر جنوبي، 
كوره حاتم، بوستان ش��هداي نعمت آباد و پاتوق رها 
صورت گرفت، علي توكلي شهردار منطقه به تشریح 
جزیی��ات پروژه ها و رون��د اجرایي آنه��ا پرداخت. در 
ادامه نیز نشستي در دفتر توسعه محله اي نعمت آباد 
برگزار و طي آن جزییات مربوط به طرح توسعه محله 
نعمت آباد، پروژه هاي اجرا شده در این محله و پروژه هاي 

پیشنهادي براي آن توسط مسوول دفتر تشریح شد.
ط��رح تعریض خیاب��ان طالقاني، پ��روژه اصلي دفتر 
توسعه اي محله نعمت آباد محسوب مي شود كه باعث 

اتصال طالقاني به خیابان سهیل خواهد شد.

    فرآیند صدور پروانه ساختماني اصالح شد
با توجه به هوشمندس��ازي پروانه ساختماني، معاون 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران، از اصالح فرآیند 
صدور پروانه س��اختماني به منظور سرعت بخشي به 
درخواس��ت متقاضیان خبر داد. به گزارش تسنیم به 
نقل از روابط عمومي معاونت شهرس��ازي و معماري 
ش��هرداري تهران، عبدالرضا گلپایگان��ي در این باره 
گفت: در راس��تاي تس��هیل امور متقاضی��ان صدور 
پروانه س��اختماني و همچنین افزایش میزان رضایت 
شهروندان، فرآیند صدور هوشمند پروانه ساختماني 
توسط اداره كل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه 
این معاونت اصالح ش��د. معاون شهردار تهران با بیان 
اینكه هدف ما كاه��ش زمان صدور پروانه و توس��عه 
خدمات الكترونیك شهرسازي اس��ت، افزود: فرآیند 

اصالح ش��ده صدور پروان��ه از ۲۶ بهمن م��اه ۹۸ در 
سامانه شهرسازي اعمال شده اس��ت.  در این فرآیند 
پروانه شهرسازي در چارچوب ضوابط طرح تفصیلي 
ش��هر تهران و به استناد پاكت حجمي و جدول سطح 
و سطوح ارایه ش��ده توسط مهندس طراح ساختمان 
صادر مي ش��ود. گلپایگاني گفت: همچنی��ن در این 
فرآیند نیاز به بارگذاري نقشه معماري و استعالماتي 
همچون سازمان آتش نشاني و فضاي سبز نیست و پس 
از دریافت عوارض قانوني براي دریافت پروانه ساخت با 
مهلت دوساله، پروانه صادر مي شود. وي افزود: در این 
روند ارایه تمام نقشه هاي ساختماني اعم از معماري، 
سازه، پایدارس��ازي گود، تاسیسات مكانیكي و برقي 
الزامي است و باید همه ضوابط شهرسازي و مقررات ملي 
ساختمان در زمان دریافت پروانه ساخت رعایت شده 
باشد. معاون شهرس��ازي و معماري شهرداري تهران 
تصریح كرد: چنانچه در فرآیند صدور پروانه ساخت، 
نقشه معماري بارگذاري ش��ده در چارچوب ضوابط و 
مقررات طرح تفصیلي با جدول سطح و سطوح پروانه 
شهرسازي اختالف داشته باشد، عوارض نهایي بر اساس 
نقشه تایید شده جدید محاسبه مي شود و مابه التفاوت 
آن به قیمت روز دریافت مي شود. گلپایگاني ادامه داد: 
همچنین امكان ص��دور مجوز تخریب بناي موجود با 
نظر مهندس ذي صالح در س��امانه شهرسازي فراهم 

شده است.
وي با بیان اینكه هدف ما تسهیل فرآیند ساخت و ساز 
متقاضیان است، گفت: امكان صدور پروانه تخریب پس 
از صدور پروانه شهرس��ازي و به موازات فرآیند صدور 

پروانه ساخت ایجاد شده است.

    برنامه شهرداري براي احداث دو گرمخانه 
سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري 
تهران از ساخت دو گرمخانه عمومي ویژه زنان و مردان 
و همچنین راه اندازي واحدهاي سیار خدمات دهي به 
كودكان كار در سال آینده خبر داد. مالك حسیني در 
گفت وگو با ایسنا، در مورد وضعیت بودجه سازمان رفاه 
شهرداري تهران در الیحه بودجه۹۹ شهرداري تهران 
با بیان اینكه خوشبختانه مدیریت شهري نگاه توسعه 
گرا و جامعي به موضوعات آسیب هاي اجتماعي دارد، 
گفت: عقب ماندگي زیاد در حوزه خدمات اجتماعي در 
شهر تهران داریم كه باید این موضوع بهبود یابد و سعي 
داریم در بودجه نگاه متوازني به این پدیده داشته باشیم.

وي با بیان اینكه در بودجه ۹۹ سازمان رفاه و خدمات 
اجتماعي پیشنهاد شده اس��ت كه در سال آینده، دو 
گرمخانه عمومي و فرامنطقه اي در تهران احداث شود، 
گفت: احداث ۵گرمخانه عمومي در برنامه سوم توسعه 

شهر تهران در شوراي شهر به تصویب رسیده كه در نظر 
داریم در گام اول در س��ال آینده، دو گرمخانه عمومي 
در ش��هر، ویژه زنان و مردان ایجاد كنیم. حس��یني با 
تاكید بر اینكه این دو گرمخانه فرامنطقه اي هس��تند 
كه ظرفیت آنها بیش از ۳۵۰ نفر خواهد بود، ادامه داد: 
براي اولین بار در بودجه سال آینده به موضوع كودكان 
كار توجه ویژه شده است، چراكه معتقدیم ما به تنهایي 
نمي توانیم پدیده كار كودك را از بین ببریم اما مي توانیم 
با ارایه خدمات متعدد آسیب هاي این اشتغال زودهنگام 
را كاهش دهیم كه در همین راس��تا در الیحه بودجه 
پیشنهاد دادیم كه سازمان نسبت به ایجاد واحدهاي 
سیار براي خدمت رساني به كودكان كار اقدام كند تا 
در واحدها، خدمات روانشناختي، درماني، مراقبت هاي 
بهداشتي، معاینه هاي عمومي و دوره اي به كودكان كار 
ارایه شود. سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعي 
شهرداري تهران با بیان اینكه در بودجه پیشنهادي این 
سازمان به شوراي ش��هر به موضوع كارآفریني توجه 
ویژه اي ش��ده اس��ت، گفت: براي اولین بار در بودجه، 
راه اندازي دو مركز كارآفریني اجتماعي پیشنهاد شده 
است كه براین اساس یك مركز توسعه كارآفریني شكل 
خواه��د گرفت تا صاحبان مش��اغل و صنایع بزرگ با 
گروه هاي كارگري پیوند خواهند خورد. حسیني تاكید 
كرد: این پیشنهادات در الیحه پیشنهادي این سازمان 
به شوراي شهر ارایه شده است كه در صورت تصویب از 

سال آینده در تهران اجرایي خواهد شد.

    دليل تاخير واریز سهميه سوخت آژانس داران
مدیرعام��ل اتحادیه تاكس��یراني هاي ش��هر تهران 
گفت: مش��كل برخي آژانس دارها كه هنوز س��همیه 
س��وخت خود را نگرفته اند، به زودي برطرف مي شود. 
مرتضي ضامني در گفت وگو با مهر با اش��اره به اینكه 
س��همیه س��وخت بهمن ماه خودروهاي حمل و نقل 
عموم��ي و تاكس��ي هاي اینترنتي تا ۴ اس��فندماه به 
حساب رانندگان واریز مي شود، گفت: برخي از آژانس 
داران به دلی��ل برخي از اس��تعالمات و مغایرت هاي 
اطالعات، مش��كالتي را براي س��همیه سوخت شان 
ایجاد ش��د كه این مش��كالت برطرف و طي چند روز 
آینده س��همیه س��وخت آنان به ص��ورت ریالي واریز 
 مي ش��ود. وي افزود: آژانس ها مدیریت دو گانه دارند. 
برخي از آژانس ها زیرمجموعه ش��هرداري ها هستند 
و برخي زیرمجموعه اصناف. به دنبال س��همیه بندي 
س��وخت، مقرر شد ش��هرداري ها و اصناف، اطالعات 
خودروها و رانندگان تحت پوش��ش خود را ارس��ال و 
در صورت تایید بر اس��اس پیمایش سهمیه سوختي 
برایش��ان در نظر گرفته ش��ود. ضامني تصریح كرد: 

اطالعات ارسال ش��ده نیاز به استعالمات الزم از خود 
شخص و خودرو داشت تا اصالت خودرو مشخص شود 
كه آیا خودرو از لحاظ مالكیت دچار مشكل است یا نه. 
برخي از رانندگان استعالماتشان مشكلي نداشت و طي 
دو ماه گذشته سهمیه سوخت خود را گرفته اند اما برخي 
از اطالعات درس��ت نبود و براي همین این سهمیه با 
تاخیر روبه رو شد. در حال حاضر اطالعاتي كه كافي نبود 
به شهرداري ها و اصناف ارسال شده، رفع عیب شده اند 
و در نیمه اول اسفند سهمیه سوختشان همراه با كلیه 
ناوگاني كه شامل سهمیه مي شوند، با كلیه معوقات به 

صورت ریالي پرداخت مي شود. 
مدیرعامل اتحادیه تاكسیراني هاي شهر تهران گفت: 
قطعا از اس��فندماه سهمیه س��وخت براساس سقف 
پیمایش محاس��به مي ش��ود و بای��د آژانس هایي كه 
زیرمجموعه اصناف و شهرداري هستند، نرم افزارهاي 
الزم براي پیمایش را نصب كنن��د. این نرم افزارها در 
اختیار شهرداري ها و اصناف قرار گرفته است. در حال 
حاضر براي دو ماه گذش��ته سهمیه ۱۴۰ تا ۱۶۰ لیتر 
بود كه براساس پیمایش تا ۳۰۰ لیتر سهمیه اختصاص 

خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، برخي از رانندگان آژانس از عدم 
واریز سهمیه س��وخت خود طي دو ماه گذشته انتقاد 
داش��ته و معتقد بودند در حالي كه تمام تاكسي هاي 
اینترنتي سهمیه خود را دریافت كرده اند، هنوز بخش 
زیادي از آژانس داران موفق نش��دند سهمیه سوخت 
بگیرند. به گفت��ه آنان تمامي اطالع��ات آژانس ها به 
صورت كامپیوتري وجود دارد و در اختیار قراردادن این 

اطالعات و استعالمات الزم به زمان زیادي نیاز ندارد.

    تكذیب فعاليت معدن »سنگ سبز« توچال 
در پي اظهارات رییس كمیته محیط زیس��ت شوراي 
شهر تهران مبني بر فعالیت مجدد معدن »سنگ سبز« 
در ارتفاعات جنوبي منطقه كوهستاني توچال، رییس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران گفت كه 
هیچ گونه فعالیت و آثاري دال بر فعالیت در این معدن 
وجود ندارد. مسعود زندي در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به بازدید روز گذشته )۳۰ بهمن ماه( تیم اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان تهران از معدن »سنگ سبز« 
در منطقه ۲ ش��هر تهران  اف��زود: هیچ گونه فعالیت و 
آثار فعالیتي در این معدن دیده نش��ده  است؛ اما براي 
اطمینان بیش��تر در هفته هاي آتي نی��ز این معدن را 
پایش و بررسي آن  را در برنامه هاي خود قرار مي دهیم.

وي ادامه داد: شاید اخباري درباره فعالیت این معدن به 
رییس كمیته محیط زیست شوراي شهر تهران رسیده 
بوده ؛ اما بر اساس بازدید و بررسي هایي كه همكاران ما 

انجام داده اند این خبر را تایید نمي كنیم. زندي در پایان 
گفت: اگر معدني كه به هر دلیلي جلوي فعالیتش گرفته 
شده ، بخواهد فعالیت خود را مجدد آغاز كند باید نخست 
از س��ازمان حفاظت محیط زیست اس��تعالم بگیرد. 
آرش حس��یني میالني، رییس كمیته محیط زیست 
شوراي شهر تهران روز سه شنبه در یكصدونودونهمین 
جلسه علني شوراي اسالمي ش��هر تهران در تذكري 
به شهرداري منطقه ۲ تهران به فعالیت یك معدن در 
ارتفاعات توچال جنوبي اشاره كرد. درپي این خبر اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان تهران روز چهارشنبه 

گروهي را براي بازدید از این معدن به محل اعزام كرد.

    عوارض آزادراه شمال
 به زیر ۴۰ هزار تومان رسيد

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل کشور اعالم کرد: نرخ عوارضی آزادراه تهران-شمال 
۴۰ هزار تومان بود که وزارت راه و شهرس��ازی در حال 
تعدیل این رقم اس��ت. به گزارش پایگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازی، خیراهلل خادمی با اش��اره به فرآیند 
تعیین نرخ عوارض منطقه یک آزادراه تهران- ش��مال 
هم گفت: بر اس��اس مصوبه و ش��رایط ق��راردادی که 
میان وزارت راه و شهرسازی )شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل( با بنیاد مستضعفان وجود دارد، 
۶۰ درصد مبلغ سرمایه گذاری بابت عوارضی از سوی 
دولت پذیرفته ش��ده است که در غیر این صورت مبلغ 
عوارضی به حدود ۱۰۰ هزار تومان می رسید. او با بیان 
اینکه قرار بود ۴۰ درصد هزینه های آزادراه از محل اخذ 
عوارضی تامین شود، گفت: مبلغ عوارضی برای منطقه 
یک حدود ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، اما وزارت 
راه و شهرسازی در راستای تسهیل شرایط تردد از این 
آزادراه روش های مختلف برای کاهش هزینه عوارضی 
را به کار گرفته است و پس از دستیابی به نتایج مورد نظر 
رقم نهایی از سوی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع 
وزارت راه و شهرسازی اعالم می شود. به گفته خادمي، 
طبق هماهنگی صورت گرفته روز ششم اسفندماه برای 
افتتاح رسمی منطقه یک آزادراه تهران- شمال مشخص 
شده است و در صورت تغییر زمان افتتاح از دفتر رئیس 

جمهوری به وزارت راه و شهرسازی اعالم می شود.
گفتنی اس��ت، این منطقه از آزادراه، از تقاطع بزرگراه 
آزادگان و بزرگراه شهید همت شروع و با عبور از مناطق 
کن، سولقان و امامزاده عقیل و تونل تالون و دره النیز 
به سه راهی شهرستانک می رسد. ساخت منطقه یک 
آزادراه تهران-شمال باعث می شود قسمتی از راه فعلی 
که از طریق کرج می گذرد حذف ش��ده و مسیر فعلی 

حدود ۶۰ کیلومتر کوتاه تر شود.

در شهر



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

جزييات آمارهاي بين المللي از افت شديد تجارت ايران در سال 2019 خبر مي دهد 

كاهش  تجارت ايران  و اتحاديه اروپا
اگرچه جزييات آمارهاي گمرك ايران از فروردين ماه 
سال 1398 منتشر نشده، اما آمارهاي بين المللي از 
افت شديد تجارت كااليي ايران با اروپا حكايت دارند. 
براساس آمارهاي يورواستات، در سال 2019 ارزش 
صادرات ايران به اتحاديه اروپا، كاهش قابل توجه 93 
درصدي را نسبت به سال 2018 تجربه كرده است؛ 
البته بخش قابل توجهي از اين كاهش را بايد به افت 
صادرات فرآورده هاي نفتي ايران نسبت داد. در همين 
ح��ال ارزش واردات ايران از اتحادي��ه اروپا نيز بيش 
از 49 درصد كاهش يافته اس��ت. براساس آمارهاي 
بين المللي از اواسط سال 2018، با تشديد تحريم ها 
صادرات ايران به اين منطقه با كاهش شديدي مواجه 
شد؛ به طوري كه از يك هزار و 218 ميليون يورو در ماه 
ژوئن 2018 به 112 ميليون يورو در دسامبر 2018 
رسيد. با شروع سال 2019، صادرات ايران به اتحاديه 
اروپا از اين رقم نيز كمتر ش��د. تا جايي كه بيشترين 
رقم ثبت ش��ده صادرات ماهانه ايران به اتحاديه اروپا 
در سال 2019 مربوط به ماه ژوئن و معادل 74 ميليون 

يورو گزارش شده است.

    تجارت كااليي ايران با اتحاديه اروپا
براساس آمارهاي يورواستات، ايران و اتحاديه اروپا طي 
سال 2019 حدود 5.2 ميليارد يورو تجارت كااليي 
داشته اند. اين رقم نسبت به سال گذشته با افت قابل 
توجه 89 درصدي مواجه شده است. همچنين طي 
مدت زمان مورد بحث، ارزش واردات كااليي ايران از 
اتحاديه اروپا، افت 49 درصدي و ارزش صادرات ايران 
به اين اتحاديه، كاهش قريب به 93 درصدي را تجربه 
كرده است. براين اساس، تراز تجاري ايران با اتحاديه 
اروپا نيز با كسري بالغ بر 3.8 ميليارد يورويي همراه 
بوده است. اين در حالي است كه در سال 2018 ايران 
در تج��ارت با اتحاديه اروپا، م��ازاد تراز تجاري 0.56 

ميليارد يورويي را تجربه كرده بود.

    صادرات كااليي از ايران
در سال 2019، ايران بيش از 701 ميليون يورو كاال 
به اتحاديه اروپ��ا صادر كرده اس��ت. ارزش صادرات 
اي��ران به اتحادي��ه اروپا در س��ال 2018 حدود 9.5 
ميليارد يورو برآورد ش��ده بود كه در س��ال 2019 و 
در پي تش��ديد تحريم ها با اف��ت 93 درصدي همراه 
شد. مهم ترين گروه كااليي كه بيشترين كاهش 93 
درصدي صادرات ايران به اتحاديه اروپا را از آن خود 
كرد، محصوالت نفتي بودند. صادرات كاالهايي چون 
سوخت هاي معدني، روغن هاي معدني و محصوالت 
حاصل از تقطير آنها؛ م��واد قيري؛ موم هاي معدني، 
به اتحاديه اروپا در س��ال 2018 حدود 8.3 ميليارد 
يورو بوده و در سال 2019 با كاهش قابل توجه 99.8 
درصدي به رقم بس��يار كم 13 ميليون يورو رسيده 
است. افت ش��ديد صادرات محصوالت نفتي ايران به 
اتحاديه اروپا، س��هم بيش از 87 درصدي از افت 93 
درصدي كل صادرات ايران به اروپا را طي سال 2019 

نسبت به سال 2018 تشكيل مي دهد. 
عالوه بر اين، صادرات غيرنفتي ايران به اتحاديه اروپا 

نيز در س��ال 2019 با كاهش 41 درصدي نسبت به 
سال 2018، روبرو شد. در همين حال صادرات ايران 
به اروپا از نظر مقداري نيز كاهش داشته است. مقدار 
صادرات ايران از 21.6 ميليون تن در سال 2018 به 
تنها 661 هزار تن در سال 2019 كاهش يافته است. 
طي اين مدت، متوس��ط قيمت كااله��اي صادراتي 
ايران به اتحاديه اروپا با افزايش همراه بوده اس��ت. در 
حالي كه متوس��ط قيمت صادراتي ايران به اروپا در 
سال 2018، معادل 436 يورو بر هر تن بوده، در سال 

2019 به يك هزار و 27 يورو بر هر تن رسيده است.
از اواسط سال 2018، با تش��ديد تحريم ها و كاهش 
خري��د نفت ايران از س��وي اتحاديه اروپ��ا، صادرات 
ايران به اين منطقه با كاهش ش��ديدي مواجه ش��د؛ 
به طوري كه از يك ه��زار و 218 ميليون يورو در ماه 
ژوئن 2018 به 112 ميليون يورو در دسامبر 2018 
رسيد. با شروع سال 2019، صادرات ايران به اتحاديه 
اروپا از اين رقم نيز كمتر ش��د و ب��ه تنها 59 ميليون 
يورو در ژانويه 2019 رس��يد. طي سال 2019 روند 
ماهانه ص��ادرات ايران به اتحاديه اروپا نوس��ان هاي 
كوچكي را تجربه كرد و تقريبا در همين سطح باقي 
ماند. بيش��ترين رقم ثبت شده صادرات ماهانه ايران 
به اتحاديه اروپا در س��ال 2019 نيز مربوط به ژوئن و 
مع��ادل 74 ميليون يورو بوده اس��ت. همچنين بايد 
اذعان ك��رد روند صادرات ايران ب��ه اتحاديه اروپا در 
س��ال 2019، تفاوت معناداري را تجربه كرده است. 
ميوه هاي خوراكي، مركبات و همانند آنها، بيشترين 
ارزش صادراتي را در س��ال 2019 به خود اختصاص 
دادند. در اين سال، 145 ميليون يورو از گروه كااليي 

ياد شده به اتحاديه اروپا صادر شد؛ درحالي كه اين رقم 
براي سال 2018، حدود 238 ميليارد يورو بود. يعني 
صادرات اين گروه كااليي افت نزديك به 39 درصدي 
داشته است. گروه كااليي چدن، آهن و فوالد در رتبه 
دوم جدول ص��ادرات ايران قرار دارد. ميزان صادرات 
اين گروه در سال گذشته ميالدي برابر 110 ميليون 
يورو اعالم ش��ده اس��ت. ميزان صادرات اين گروه در 
س��ال 2019، در مقايسه با سال 2018، افت بيش از 
57 درصدي داشته است. توجه به اين نكته ضروري 
به نظر مي رس��د كه افت صادرات چدن، آهن و فوالد 
در س��ال 2019، سهم 1.5 واحد درصدي از افت كل 
صادرات ايران به اتحاديه اروپا طي اين سال را به خود 

اختصاص داده است.
در همين حال صادرات مواد پالستيكي و اشيا ساخته 
شده از اين مواد نيز در سال 2019 برابر 109 ميليون 
يورو عنوان شده كه نسبت به صادرات اين محصوالت 
در س��ال 2018، اف��ت نزديك به 40 درص��دي را از 
آن خود كرده اس��ت. قهوه، چاي، مات��ه و ادويه نيز با 
صادرات 40 ميليون يورويي در سالي كه گذشت، در 
رتبه چهارم بزرگ ترين كاالهاي صادر ش��ده به اروپا 
بودند. صادرات اين كاالها در مقايسه با سال 2018، 

تنها افت 5.7 درصدي، داشت. ارزش صادرات فرش 
و ساير كف پوش ها نيز با افت 13.5 درصدي در سال 

2019، حدود 31 ميليون يورو، عنوان شد.
همچنين بايد افزود آلمان بزرگ ترين مقصد صادراتي 
ايران در اتحاديه اروپا و طي سال 2019 بود و حدود 
192 ميليون يورو كاال از ايران خريداري كرد، با اين 
وجود صادرات ايران به اين كش��ور در سال 2019 و 
در مقايسه با سال 2018، بيش از 52 درصد كاهش 
يافت. ايتاليا و اسپانيا نيز با صادرات 152 و 81 ميليون 
يورو، دومين و سومين مقاصد صادراتي ايران بودند. 
در همين حال در س��ال 2019، صادرات ايران به 6 
كشور از 28 كش��ور عضو اتحاديه اروپا، افزايشي بود. 
البته كه رقم صادرات به اين كشورها درمجموع بسيار 
كم است. از جمله اين كشورها مي توان به بلغارستان، 

لتوني و لوكزامبورگ اشاره كرد.

  واردات كااليي به ايران
در س��ال 2019، ارزش واردات ايران از اتحاديه اروپا 
4.5 ميليارد يورو بوده كه نس��بت به س��ال 2018 با 
كاهش 49 درصدي مواجه شده است. به لحاظ وزني 
نيز واردات ايران از اتحاديه اروپا 1.6 ميليون تن بوده 

كه نسبت به سال گذشته حدود 3 درصد رشد داشته 
است. متوسط قيمت كاالهاي وارداتي ايران از اتحاديه 
اروپا در س��ال 2019 حدود 2 هزار و 835 يورو بر هر 
تن بوده كه نسبت به سال 2018 قريب به 50 درصد 
افت داش��ته اس��ت. مهم ترين عامل كاهش واردات 
ايران از اتحاديه اروپا در سال 2019، كاهش واردات 
محصوالتي چون رآكتورهاي هس��ته اي، ديگ هاي 
بخ��ار و آب گرم، ماش��ين آالت و وس��ايل مكانيكي، 
اجزا و قطعات آنها بوده اس��ت.  با اين وجود همچنان 
بيشترين واردات ايران از اتحاديه اروپا در سال 2019 
به رآكتورهاي هس��ته اي، ديگ هاي بخار و آب گرم، 
ماشين آالت و وس��ايل مكانيكي، اجزا و قطعات آنها، 
تعلق گرفت��ه اس��ت. ارزش واردات اين محصوالت 
از اتحاديه اروپ��ا به ايران در س��ال 2019، برابر يك 
هزار و 1455 ميليون يورو برآورد ش��ده كه نسبت به 
س��ال 2018، بيش از 64 درصد كاهش يافته است. 
محصوالت دارويي دومي��ن رده كاالهاي وارداتي به 
ايران بودند. ميزان واردات اين محصوالت در سالي كه 
گذشت در مقايسه با سال 2018، افت 5.3 درصدي 

را تجربه كرد. 
واردات دستگاه هاي اپتيك، عكاسي، سينماتوگرافي، 
سنجش، كنترل، دقت سنجي؛ دستگاه هاي طبي و 
جراحي اجزا و قطعات و متفرعات آنها در سال 2019 
برابر 558 ميليون يورو عنوان ش��ده كه درمقايس��ه 
با س��ال 2018، نزديك به 11 درص��د كاهش يافته 
اس��ت. واردات ماش��ين آالت و دس��تگاه هاي برقي 
و اجزا و قطع��ات آنها، دس��تگاه هاي ضبط و پخش 
صوت و تصوير تلويزيوني، اج��زا و قطعات متفرعات 
اين دستگاه ها در سال 2019 نيز برابر 231 ميليون 
يورو عنوان شده كه نسبت به سال 2018، حدود 71 
درصد كمتر شده است. با اين وجود غالت تنها گروهي 
بوده كه واردات آن بيشتر شده است. واردات غالت از 
اتحاديه اروپا به كشور در سال 2019 نسبت به سال 
2018، افزايش 229 درصدي را تجربه كرده و به 185 

ميليون يورو رسيده است. 
در همين حال بايد افزود بيش��ترين واردات ايران از 
اتحاديه اروپا از كشورهاي آلمان، ايتاليا، هند، فرانسه، 
بلژيك، اسپانيا، دانمارك، اتريش و انگلستان، انجام 
گرفته است. بيش��ترين واردات ايران از اتحاديه اروپا 
مربوط به آلمان ب��ا واردات 1.5 ميلي��ارد يورو بوده 
اس��ت. با اين وجود، واردات ايران از آلمان در س��ال 
2019 نس��بت به 2018 افت حدود 44 درصدي را 
تجربه كرده و با اين كاهش بالغ بر 13 واحد درصد از 
افت 49 درصدي ارزش واردات ايران از اتحاديه اروپا 
به اين كشور اختصاص داش��ته است. ايتاليا دومين 
و هلند س��ومين مبدا وارداتي ايران در اتحاديه اروپا 
بوده اند. ايران در سال 2019 از هر كدام به ترتيب 824 
ميليون يورو و 484 ميليون يورو واردات داشته است. 
همچنين در س��ال 2019 واردات ايران از 91 كشور 
اتحاديه اروپا تنها در 5 كش��ور با رشد مثبت نسبت 
به سال 2018 همراه بود. بيش��ترين رشد واردات از 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال 2019 براي 

بلغارستان و به ميزان تنها 0.3 درصد ثبت شد.

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني عنوان كرد

اجراي سياست تركيبي ممنوعيت واردات در كنار رونق صادرات
قائم مق��ام وزير صمت ب��ا بيان اينكه سياس��ت اين 
وزارتخانه، ممنوعيت واردات در كنار رونق صادرات 
است، گفت: فرماندهي صادرات غيرنفتي در دستان 
س��ازمان توس��عه تجارت قرار دارد. به گزارش شاتا، 
حسين مدرس خياباني در ديدار با مديران و معاونان 
سازمان توسعه تجارت ايران، با اشاره به نقش پررنگ 
اين س��ازمان در فرماندهي صادرات غيرنفتي اظهار 
داشت: در حال حاضر بخش بازرگاني داخلي توانسته 
با تعريفي از نقشه راه خود، نقش آفريني در حوزه بازار 
داخلي داشته باش��د و به  رغم آنكه همچون گذشته 
از ابزاره��اي زيادي در حوزه تنظيم ب��ازار برخوردار 
نيست، اما به خوبي وظايف حاكميتي خود را اجرايي 
مي كند؛ بنابراين بايد به موازات نقش��ي كه در حوزه 
تجارت داخلي ايفا مي ش��ود، سياس��تگذاران حوزه 
تجارت خارجي نيز بايد در اقتصاد كشور ايفاي نقش  

داشته باشد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني 
اف��زود: در تمامي جلس��ات كارگروه تنظي��م بازار، 
دستگاه ها مكلف مي شوند تا نقش خود را به خوبي ايفا 
كنند و به همين دليل سازمان توسعه تجارت ايران نيز 

بايد در سايه راه اندازي كارگروه توسعه صادرات بتواند 
چنين نقشي را به عهده گرفته و تمامي دستگاه هاي 
دخيل در امر صادرات را به منظور تصميم گيري هاي 
به موقع فعال نمايد. اگرچه اين سازمان بايد يكسري 
اختيارات را نيز داشته باشد. او تصريح كرد: مهم ترين 
نقشي كه در ش��رايط كنوني سازمان توسعه تجارت 
ايران مي تواند ايفا كند، آن اس��ت ك��ه بازتعريفي از 
سازمان توس��عه تجارت داشته باش��د. اين در حالي 
است كه طي ماه هاي گذش��ته اين ادبيات مشترك 
ميان مديران اين سازمان و حوزه هاي مختلف تجارت 
خارجي، ايج��اد و يك منفعت عمومي در نظر گرفته 
ش��ده كه آن تقويت صادرات به عنوان تنها راه نجات 

كشور است.
او با اش��اره به برخي تعابيري كه س��ال 99 را س��ال 
س��ختي براي اقتصاد ايران مي دان��د، گفت: به نظر 
مي رسد سال 99، س��ال موفقيت آميزي براي كشور 
خواهد بود همانطور كه برخي س��ال جاري را بدتر از 
سال 97 مي دانستند درحالي  كه هم اكنون كشور در 
آرامش بيشتري به سر برده و تمام ظرفيت هاي خود 
را به كار گرفته است تا بتواند در اين جنگ تمام عيار 

اقتصادي به خوبي عمل نموده و فاتح باش��د. مدرس 
خياباني ادامه داد: همانند زماني كه در ابتداي جنگ، 
فرماندهي ها و سياستگذاري ها اندكي زمانبر و داراي 
خطا است، سال گذشته نيز چنين شرايطي را تجربه 
كرده ايم به اين معنا ك��ه به محض اعالم يك تحريم 
جديد، برخي بازارها واكنش نشان مي دادند اما اكنون 
همه به اين نتيجه رسيده اند كه تحريم بيشتر از آنكه 
اثر فيزيكي بر اقتصاد ايران باقي بگذارد، يك ش��وي 
سياسي اس��ت البته اين مفهوم آن نيست كه اقتصاد 
ايران دچار آسيب نمي شود چرا كه به هر حال تحريم 
روند توسعه را كند كرده و به معيشت مردم فشار آورده 
اس��ت. واقعا اگر فردي تحريم را بي اثر بداند، تحليل 

واقعي ارايه نداده است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني 
بيان كرد: تحريم ما را به آن واداش��ته كه داشته هاي 
خود را بيش از گذش��ته م��ورد توجه ق��رار داده و از 
ظرفيت هاي خالي به منظور توس��عه اقتصادي بهره 
بگيريم همانط��ور كه هم اكنون در ح��وزه صادرات 
غيرنفتي نس��بت به س��ال گذشته رش��د را تجربه 
مي كني��م و در 11 ماهه معادل 39 ميليارد دالر كاال 
و 11 ميليارد دالر خدمات صادر ش��ده است كه اين 
خود نش��ان مي دهد كه تحريم ه��ا در برابر صادرات 
ايران كارس��از نبوده است بنابراين س��ال 99، سال 
موفقيت آميزي براي اقتصاد ايران پيش بيني مي شود 
چرا كه اهرم تحريم ها كم اثرتر ش��ده است. او با بيان 
اينكه فشار تحريم همچنان ادامه داشته و كمتر نشده 
است، خاطرنشان كرد: تاب آوري اقتصاد ايران باالتر 
رفته و ما به مسيرهاي ميانبري دست پيدا كرده ايم كه 
اقتصاد ايران را به سمت آرامش بيشتر هدايت مي كند 
البته بايد توجه داشت كه صادرات يكي از اهرم هاي 
موثر در حوزه اين موفقيت بوده است چرا كه عالوه بر 
تأمين مايحتاج ارزي كشور در حوزه واردات، توانسته 

چرخ توليد را نيز به حركت درآورد.
مدرس خياباني از ارايه پيشنهاد نامگذاري سال آينده 
به عنوان رونق صادرات از سوي معاون اقتصادي وزارت 
امور خارجه گفت: توسعه صادرات عضو جدايي ناپذير 
رونق توليد است به اين مفهوم كه چنانچه صادرات از 
رونق مناسب برخوردار باشد، به طور حتم چرخ توليد 
نيز به حركت درخواهد آمد بنابراين سازمان توسعه 

تجارت اي��ران بايد با جديت به عنوان يك س��ازمان 
حاكميتي، فرماندهي صادرات كشور را به عهده بگيرد 
و از تمامي ابزارها براي تقويت اجراي دستورات خود 

استفاده كند.
قائ��م مقام وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت در امور 
بازرگاني تأكيد كرد: توس��عه ارتباط با تشكل هاي 
مل��ي صادراتي بايد يك��ي از دس��تور كارهاي مهم 
سازمان توس��عه تجارت ايران باشد؛ به اين معنا كه 
فرماندهان و ذي نفعان دس��ت به دس��ت هم داده و 
صادرات كشور را بيش از گذشته تقويم كنند. اين در 
شرايطي است كه اطالع رساني دقيق، شفاف و سريع 
به صادركنندگان در تمامي كشور بايد در دستور كار 
سازمان توسعه تجارت ايران باشد چرا كه هر چقدر 
تصميمات خوب اتخاذ ش��ده اما به گوش ذي نفعان 
نرس��د، ثمره اي در اقتصاد نخواهد داشت بنابراين 
تمامي تصميمات س��ازمان توسعه تجارت عالوه بر 
اينكه بايد برش هاي ملي و اس��تاني داش��ته باشد، 
بايد با ابالغ به 31 اس��تان كش��ور، به اطالع تمامي 

ذي نفعان برسد.
او در بخش ديگري از سخنان خود، وضعيت كنوني و 
توجه تمامي بخش هاي مختلف اقتصادي به موضوع 
صادرات را يك فرصت كم نظير براي سازمان توسعه 
تجارت ايران، ذكر و تصري��ح كرد: محيط پيراموني 
اكنون پذيرفته كه صادرات مهم است بنابراين نقش 
سازمان توسعه تجارت نيز در اين راستا پذيرفته شده 
و بايد تقويت گردد. وحدت فرماندهي در س��ازمان 
توس��عه تجارت ايران به عنوان متولي اصلي تجارت 
خارجي، بايد روزبه روز بيشتر شود. مدرس خياباني 
گفت: به  رغم آنكه بايد تمامي مس��يرهاي بازگشت 
ارز براي صادركنندگان تقويت ش��ود، بايد زمينه اي 
را فراهم كرد كه مطمئن بود ارز صادراتي به كش��ور 
برمي گردد چرا كه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به مفهوم خروج س��رمايه بوده و ثمره اي براي كشور 

ندارد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني 
تأكيد كرد: وضع عوارض صادراتي از س��وي دولت به 
عنوان ي��ك راهبرد ملي اگرچه ممكن اس��ت منافع 
برخي را ب��ه خطر بيندازد، اما بايد توجه داش��ت كه 
دولت به عنوان نگاه حاكميتي همواره در تمامي دنيا 

تالش دارد تا با وضع عوارض بر صادرات كاالها، زمينه 
را براي رونق صادرات كاالهاي با ارزش افزوده باالتر 
فراهم نمايد. اين در ش��رايطي است كه بايد به طرق 
ديگر بتوان از ص��ادرات باارزش افزوده باالتر حمايت 
كرد چرا كه ام��روز صادركنندگان، خط مقدم جبهه 
جنگ اقتصادي هستند و فرماندهان قرارگاه عملياتي 
آنها در سازمان توسعه تجارت تالش مي كند تا مسيرها 

را براي آنها هموار نمايد.
او بيان كرد: اپليكيش��ن راهنماي تجارت بايد بتواند 
نيازه��اي صادركنن��دگان را در بخش هاي مختلف 
اطالعاتي برآورده س��ازد و در عين ح��ال، اطالعات 
را براي آنها به اش��تراك گذارد تا بتوان ش��رايط را به 
گونه اي پيش برد ك��ه صادركنن��دگان از اطالعات 
كافي برخوردار باشند. مدرس خياباني با بيان اينكه 
امروز قدرتي در مقابل ايران ايستاده كه عالوه بر آنكه 
تحريم را بر روي كاالها اعمال مي كند، ش��ركت ها و 
افراد دخيل در حوزه صادرات را هم تحت شديدترين 
تحريم ها قرار مي دهد تا بتواند فشار زيادي به كشور 
وارد نمايد. اين در ش��رايطي است كه در بخش هاي 
مختلفي همچون بازرگاني داخلي و تنظيم بازار، عالوه 
بر آنكه زمينه براي تنش هاي كااليي بعد از رويدادهاي 
مهمي همچون افزايش قيمت بنزي��ن از بين رفته، 
بلكه در همان كاالهايي كه تحريم اعمال شده است، 
توانسته ايم صادرات بسيار مناسبي را رقم بزنيم؛ نمونه 
آن فوالد است كه در 9 ماهه امسال بالغ بر 45 ميليون 

تن صادرات را تجربه كرده است.
او ادام��ه داد: در حال حاض��ر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سياس��ت تركيبي ممنوعيت واردات براي 
حماي��ت از توليد داخلي و رونق ص��ادرات را در نظر 
گرفته كه بر اساس آن، واردات 1600 قلم كاال ممنوع 
ش��ده اما در مقابل بالغ بر 150 ميليون تن كاال صادر 
شده است بنابراين اين سياست تركيبي توانسته به 
خوبي ج��واب داده و عالوه بر رونق توليد، صادرات را 
هم حمايت كند و افزايش دهد. قائم مقام وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت در امور بازرگاني، خواس��تار تداوم 
موثر اجراي سياست هايي همچون ميزهاي كااليي 
و كش��وري براي رونق صادرات شد و گفت: سازمان 
توسعه تجارت بايد با قدرت از تمامي ابزارها براي رشد 

صادرات غيرنفتي بهره برداري كند.
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تنفس 6  ماهه و تقسيط 5 ساله 
بدهي به بانك ها

شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به مصوبه جلسه شوراي پول و اعتبار 
در خصوص تعيي��ن تكليف بدهي بانكي واحدهاي 
توليدي گفت: در سال 99 كليه واحدهاي توليدي 
داراي مجوز از وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزي 
تا پايان شهريورماه سال 99 مي توانند با پرداخت 7.5 
درصد از بدهي خود به سيستم بانكي و با بهره مندي 
از 6 ماه تنفس و در 5 سال تقسيط، نسبت به تعيين 
تكليف بدهي و بهره مندي از خدمات و تس��هيالت 
بانكي بهره مند شوند. او افزود: اين تصميم در راستاي 
مصوبه هش��تاد و پنجمين جلس��ه ستاد تسهيل و 
رفع موانع توليد و با هدف حمايت موثر از واحدهاي 
توليدي و ارتقاي توليد و اشتغال گرفته شده است. 
نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در كميسيون 
شوراي پول و اعتبار افزود: مطابق با آيين نامه فعلي، 
واحدهاي توليدي ملزم به پرداخت 20 درصد از مانده 
بدهي بودند كه با اجراي اين مصوبه مهم، واحدهاي 
توليدي مي توانند با كاهش حدود 60 درصدي نسبت 
به رويه قبلي و صرفا با پرداخت 7.5 درصد از بدهي، 
از خدمات بانكي اس��تفاده كرده تا در س��ال آينده با 
بهره مندي واحدهاي توليدي از خدمات و تسهيالت 
بانكي به عنوان شريانات اقتصادي و حياتي، شاهد 
شكوفايي و رونق روزافزون توليد و اشتغال در كشور 
باشيم. زرندي گفت: مطابق با ماده 61 قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص 
حل و فصل كليه مش��كالت واحدهاي توليدي به 
عهده ستاد و كارگروه هاي استاني آن گذاشته شده 
و مصوبات كارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع 
توليد همانند مصوبات ستاد براي كليه دستگاه هاي 
اجرايي و سيستم بانكي نافذ و اجرايي است. او اضافه 
كرد: با توجه به اختيارات تفويض ش��ده به استان ها 
كليه واحدهاي متقاضي مي توانند براي حل و فصل 
مشكالت خود به كارگروه ها مراجعه كنند تا تسهيل 
فضاي عمومي توليد به وي��ژه در حوزه هاي بانكي، 
مالياتي و تأمين اجتماعي همانند مصوبه تعيين تكليف 
بدهي بانكي، از مصوبات صادره بهره مند شوند. معاون 
طرح و برنامه وزارت صمت تأكيد كرد: با توجه به الزم 
االجرا بودن مصوبات صادره در ستاد و كارگروه هاي 
استاني و با همكاري و تعامل مابين كليه دستگاه ها در 
اجراي مصوبات صادره سال 1399، سال شكوفايي 

توليد و اشتغال كشور خواهد بود.

 بحران در بازار مرغ 
و تخم مرغ كنترل مي شود

رييس انجمن صنفي توزيع كنندگان نهاده هاي دام و 
طيور ايران با ارسال نامه اي به دفتر برنامه ريزي تامين، 
توزي��ع و تنظيم بازار ذخاير راهب��ردي وزارت جهاد 
كشاورزي اجراي طرح بازارگاه براي عرضه نهاده هاي 
دامي را بدون رفع نواقص عامل ايجاد بحران در تامين 
مرغ و تخم مرغ دانست. از اسفند سال گذشته وزارت 
جهاد كشاورزي سامانه بازارگاه را براي عرضه نهاده هاي 
دام و طيور ايجاد كرد تا خريد و فروش اين اقالم فقط 
از طريق همين سامانه ها انجام شود و گام نخست را با 
عرضه كنجاله سويا در بازارگاه برداشت و مقرر شده تا 
پايان امس��ال نيز عرضه جو و ابتداي سال 99 عرضه 
ذرت نيز فقط از طريق اين سامانه انجام شود ولي به 
اعتقاد فعاالن صنايع دام و طيور و آبزي پروري اين امر 
جز برهم زدن نظم بازار و خلل در فرآيند توليد نتيجه اي 
نداشته است. رييس انجمن صنفي توزيع كنندگان 
نهاده ه��اي دام و طيور ايران در نام��ه اي كه به دفتر 
برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار ذخاير راهبردي 
وزارت جهاد كشاورزي نوشته، آورده است: بسياري از 
مصرف كنندگان نهايي در كشور به داليل مختلف اعم 
از عدم آشنايي با رايانه، عدم آموزش، عدم دسترسي 
به اينترنت، عدم ايجاد ارتباط بانكي با سامانه و عمدتا 
داشتن بدهي معوقه و ترس از بلوكه شدن حساب هنوز 
امكان خريد از سامانه را ندارند. محسن حافظ افزود: 
نبود راه حل براي بارهاي معيوب و غير قابل تخليه به 
هر دليلي اعم از ارس��ال بار نامرغوب از طرف بازرگان 
و ش��ركت وارد كننده يا تقلب راننده از ديگر داليلي 
اس��ت كه امكان تامين بار از س��امانه بازارگاه را براي 
توليدكنندگان سخت مي كند. رييس انجمن صنفي 
توزيع كنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران ادامه داد: 
متاسفانه به رغم وعده جنابعالي تاكنون قيمت تاييد 
شده توسط سازمان حمايت جهت فروش اعتباري به 
ما اعالم نشده است. اعالم قيمت منطقي براي فروش 
مدت دار توس��ط توزيع كنندگان مي تواند تا حدود 
زيادي مشكل كمبود نقدينگي توليد كنندگان كشور را 
حل كند. اين فعال اقتصادي اظهاركرد: فروش اعتباري 
نهاده در كش��ور بر اس��اس زمان بارگيري محاسبه 
مي شود در حالي كه سررسيد پرداخت اعتباري در 
سامانه بر اساس زمان سفارش طراحي شده است كه با 
توجه به قطعي نبودن زمان بارگيري نياز است كه اين 

مورد در سامانه اصالح شود. 
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92.6-9.460.7صادرات ايران به اتحاديه اروپا

49.2-8.94.52واردات ايران از اتحاديه اروپا



15 جهان

بودجه مشترك، راهكار اتحاديه اروپا براي حل بحران بودجه است 

آنكارا از امريكا سامانه هاي پاتريوت درخواست كرده است

بروكسل به دنبال پر كردن جاي خالي سهم لندن

تركيه و روسيه در آستانه جنگ در ادلب

گروه جهان|
 رهبران ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا در حالي براي اولين بار 
پس از خروج بريتانيا از اتحاديه در بروكسل تشكيل جلسه 
داده اند كه اختالف نظرها درباره نحوه تامين كسري بودجه 
۷ ساله اين اتحاديه ناشي از برگزيت و برنامه ريزي مالي باال 
گرفته است. برگزيت اتحاديه اروپا را با حدود ۶۰ ميليارد 
يورو كسري بودجه مواجه كرده است. كاهش برنامه هاي 
مالي يا وادار كردن ساير اعضا به پرداخت بيشتر، دو گزينه اي 
است كه براي تامين اين كسري بودجه پيش پاي رهبران 

اروپايي است. 
كميسيون اروپا به عنوان بازوي اجرايي بلوك، به منظور پر 
كردن جاي خالي بريتانيا پيشنهاد حذف تخفيف اعمالي 
براي مشاركت كنندگان را مطرح كرده است. اتحاديه اروپا 
همچنين در جست وجوي منبع درآمدزايي جديد بوده و 
اين در حالي اس��ت كه مقامات هشدار داده اند در صورت 
عدم توافق تا پايان سال جاري، بروكسل مجبور خواهد شد 
تا بيشتر پروژه هاي خود را كه براي سال ۲۰۲۱ ميالدي 

برنامه ريزي شده است، متوقف كند.
به گزارش آناتولي، رهبران اتحاديه اروپا در اجالس س��ه 
روزه خود نظراتش��ان را درباره اندازه و زمينه هاي هزينه 
چارچوب مالي چند ساله )MFF(، كه شامل بودجه دوره 
۲۰۲۷-۲۰۲۱ است، اعالم مي كنند. در اين ميان چارلز 
ميشل رييس شوراي اتحاديه اروپا، در تالش است تا با ارايه 
يك برنامه بودجه مشترك ۲۷ رهبر حاضر در اجالس را 
ترغيب كنند كه به توافق برسند. به اعتقاد ناظران اما، از آنجا 
كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا انتظارات متفاوتي از بودجه 
دارند مذاكرات طوالني و طاقت فرسايي در پيش است. آنگال 
مركل صدراعظم آلمان، در اين باره گفته: »اميدوارم در اين 
زمينه پيشرفت محسوسي كنيم. مسووليت پيچيده اي 
است و بي شك اختالف نظرهاي بزرگ بايد برطرف شود.«

بريتانيا به عنوان دومين قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا پس 
از آلمان، روند خ��روج خود از اين اتحاديه تا ۱۰ ماه آينده 
برنامه ريزي كرده و امس��ال در آستانه تصويب چارچوب 
مالي هفت سال آينده )۲۰۲۷-۲۰۲۱( اتحاديه اروپا جاي 
خالي سهم اين كشور كه ساالنه بالغ بر ۱۲ تا ۱۵ ميليارد 
يورو بود، احساس خواهد شد. همچنين اورزوال فن درالين، 
رييس كميسيون اتحاديه اروپا، گفته در صورتي كه دستكم 
يك چهارم از بودجه آتي اتحاديه اروپا به مقابله با تغييرات 
اقليمي اختصاص نياب��د، آن را براي تصويب نهايي امضا 
نخواهد كرد. كميسيون اتحاديه اروپا با هدف تبديل اروپا 
به »اولين قاره عاري از كربن« تا سال ۲۰۵۰، در دسامبر 

گذشته برنامه سرمايه گذاري هزار ميليارد يورويي اعضاي 
اين اتحاديه براي توسعه اقتصاد پايدار موسوم به »توافق 
س��بز« را ارايه كرده است. بر اين اساس نشست بروكسل 
همزمان با تالقي برگزيت و آرزوهاي محيط زيستي فن 

درالين چندان كم چالش نيست.

    چگونگي تدوين و تصويب بودجه 
بودجه اتحاديه اروپا به طور مشترك توسط كميسيون، 
شورا و پارلمان اروپا تصويب مي شود. كميسيون اروپا ابتدا 
پيش نويس آن را براي بررسي به شورا و پارلمان اروپا ارايه 
مي كند. پس از جمع آوري نظرات موافق و مخالف و اعمال 
اصالحات مورد توافق، بودجه با جلب نظر شورا و پارلمان، 
توسط كميس��يون اتحاديه اروپا نهايي شده و تخصيص 
مي يابد. بودجه س��االنه اتحاديه اروپا در واقع بخش��ي از 
يك برنامه مالي چندساله )MFF( است كه معموال براي 
دوره هاي ۷ س��اله تصويب مي شود. برنامه مالي پيشين 

اتحاديه كه اجراي آن از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است، سال 
۲۰۲۰ به پايان مي رسد.

در حالي كه اكثر اعضاء پارلمان اروپا با اختصاص ۱.۳ درصد 
از توليد ناخالص ملي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به بودجه 
آتي آن موافق هس��تند، پنج كشور ناراضي يعني آلمان، 
اتريش، دانمارك، هلند و سوئد بر اين باورند كه با توجه به 
كوچك شدن اتحاديه اروپا پس از خروج بريتانيا نيازي به 
بودجه بيشتر نيست و با اختصاص همان يك درصد سابق، 
منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه هاي اين اتحاديه 

طي ۷ سال آينده تامين خواهد شد.
در دوره چارچوب مالي چندساله )MFF( پيشين يعني 
در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ اين درصد ۱.۱۱ بوده است. بر 
اين اساس بودجه اتحاديه اروپا براي ۲۰۱۹ معادل ۱۶۵.۸ 
ميليارد يورو تعيين شده كه به دليل رشد اقتصادي اروپا، 
۵.۸ ميليارد يورو باالتر از بودجه ۲۰۱۸ بوده است. به باور 
بسياري از اعضاء پارلمان اروپا بودجه فعلي اتحاديه براي 

يك بلوك اقتصادي داراي نزديك به نيم ميليارد جمعيت 
رقم زيادي نيست.

بنا بر اين گزارش، بودجه س��االنه ح��دود ۱۶۰ ميليارد 
يورويي اتحاديه اروپا از ۳ محل جداگانه تامين مي شود: 
وضع ع��وارض گمركي ب��ر واردات كاال از خارج اتحاديه، 
بخشي از درآمد كشورهاي عضو از محل ماليات بر ارزش 
افزوده و كمك هاي مستقيم كشورها كه بر اساس اندازه 
اقتصاد آنها تعيين شده است. بين ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه 
ساالنه اتحاديه اروپا صرف اجراي سياست  حمايتي اعضا 
از كش��اورزان و سياست منسجم س��ازي اتحاديه اروپا از 
طريق كمك به همسان سازي سطح زندگي در كشورهاي 

ثروتمند و فقير عضو اتحاديه است.
كمك به توسعه بيشتر اقتصاد و دولت ديجيتالي، مقابله 
با بحران روز افزون مهاجرت و مبارزه با تغييرات اقليمي 
اولويت هايي هس��تند كه براي بودجه آتي اتحاديه اروپا 
تعيين شده اند. س��رمايه گذاري در تحقيقات و نوآوري، 

تقويت بازار واحد و رقابت پذيري ش��ركت ها نيز از جمله 
مواردي است كه همواره جزو اهداف بودجه هاي ساالنه 
اتحاديه اروپا بوده اس��ت. س��رفصل هاي امنيت و دفاع، 
سياس��ت خارجي و امور اداري اتحاديه اروپا نيز از ديگر 
هزينه هاي سنتي تعريف شده در بودجه اتحاديه اروپاست.

البته رييس جديد كميسيون اروپا مدعي است كه ساختار 
و نحوه تخصيص بودجه آتي اتحاديه را با انجام اصالحاتي 
مدرن تر از گذش��ته كرده ولي ۱۵ كشور شرقي و جنوب 
ش��رقي اتحاديه اروپا در بيانيه اي مش��ترك برنامه مالي 
جديد اتحاديه را غيرقابل قبول خوانده و خواهان بازگشت 
رديف هاي بودجه به وضعيت فعلي شده اند. خواستي كه 
با ايجاد ش��كافي جديد در ميان اعضاء كه نشست سران 
اتحاديه اروپا در بروكس��ل را با چالش جديدتري مواجه 
كرده اس��ت. امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، 
گفته: »داشتن اتحاديه اي كه از طريق كاهش منابع خود 
مي خواهد جدايي بريتانيايي ها را جبران كند، قابل قبول 
نيست. من تالشم را براي رسيدن به توافقي بلندپروازانه 
انجام مي دهم اما رس��يدن به چنين توافقي به ساعت ها، 

شب ها و روزهاي زيادي زمان نياز دارد.«
مارك روت نخس��ت وزير هلن��د كه كش��ورش يكي از 
مشاركت كنندگان اصلي اتحاديه اروپا بوده و در نظر دارد 
 GNI تا بودجه كلي را محدود كرده و آن را به يك درصد
درآمد ناخالص داخلي اعضا برس��اند، گفته: »يك سوم 
بودجه همچنان براي بخش كشاورزي و انسجام اتحاديه 
است. نمي توانم با چنين پيشنهادي موافقت كنم زيرا به 
زبان ساده طرح خوبي نيست. اما آنهايي كه مي خواهند 
شرايط فعلي در همين سطح حفظ شود به نسبت مساوي 
مصمم هستند.« ماتئوس مواراويكي نخست وزير لهستان، 
هم گفته: »حوزه هاي جديد اختصاص بودجه همچون 
تحقيقات، مهاجرت، صنايع دفاعي و نوآوري حوزه هاي 
سياستي حائز اهميتي محسوب مي شوند اما نه به قيمت 
آسيب ديدن سياست انسجام و كشاورزي اتحاديه اروپا.« 
رويترز نوشته: »نقطه ابتدايي مذاكرات در مورد حجم 
بودجه موردنظر، ۱.۰۷۴ درصد از درآمد ناخالص بلوك 
)GNI( يا به عبارتي ۱.۰۹ تريليون يورو است. در حالي 
كه اين بودجه تنها بخش كوچكي از بودجه كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا است اما باز هم از سوي برخي بسيار 
زياد و از سوي برخي ديگر بسيار كم انگاشته مي شود 
در نتيجه اين احتم��ال وجود دارد كه اين كش��ورها 
در مذاك��رات به جاي يك ق��رارداد جامع تنها به يك 

توافق نامه دست يابند.« 

گروه جهان|
 رجب طيب اردوغان آشكارا اذعان كرده كه تحوالت در 
ادلب سوريه، كشورش را تا آستانه جنگ با روسيه پيش 
برده اس��ت. رييس جمهوري تركيه همچنين جمعه 
در تماس تلفني با امانوئل ماكرون همتاي فرانس��وي 
خود، و آنگال مركل صدراعظم آلمان، از برلين و پاريس 
درخواست كمك كرده تا مانع از ايجاد بحران انساني در 
ادلب سوريه شوند. ديده بان حقوق بشر سوريه وابسته 
به گروه هاي مخالف گزارش داده، نيروهاي تركيه اي و 
شبه نظاميان وابسته به آنها حمله خمپاره اي گسترده اي 
به شهرك النيرب در حومه ادلب انجام دادند. به دنبال 
اي��ن حم��الت، وزارت دفاع روس��يه نيز اع��الم كرد، 
جنگنده هاي سو۲۴ روسيه يك دستگاه تانك، شش 
خودروي زرهي و پنج خودروي شاسي بلند تمام چرخ 

در شمال سوريه را منهدم كردند.
همزم��ان با باال گرفتن تنش هاي روس��يه و تركيه در 
س��وريه، خبرگزاري بلومبرگ گزارش داده كه آنكارا 
با هدف تحت فش��ار قرار دادن مسكو از اياالت متحده 
سامانه هاي دفاع هوايي پاتريوت درخواست كرده است. 
گفته شده، در پي بي توجهي ارتش سوريه كه از حمايت 
تمام قد مسكو برخوردار است به تهديد آنكارا مبني بر 
عقب نشيني به پشت پس��ت هاي ديده باني تركيه در 

ادلب، تركيه به امريكا متوس��ل شده است.  بلومبرگ 
به نقل از يك منبع تركيه اي نوش��ته، تركيه از امريكا 
درخواست دريافت سامانه هاي دفاع هوايي پاتريوت را 
مطرح كرده تا به بازدارندگي روسيه در ادلب بپردازد. 
به گفته اين منبع تركيه، آنكارا همچنان منتظر پاسخ 
واشنگتن درباره اين درخواست است. اين مقام ترك 
گفته امريكا احتماال از جنگنده هاي اف۱۶ براي زدن 
نيروهاي سوري در صورت استقرار پاتريوت ها از سوي 

تركيه استفاده كند.
وزارت دفاع تركيه پنجش��نبه از آغ��از حمالت ارتش 
تركيه و شورشيان مورد حمايتش به نيروهاي دولتي 
سوريه خبر داد. اردوغان يك روز پيشتر اعالم كرده بود 
كه عمليات عليه ارتش س��وريه در هر لحظه مي تواند 
آغاز شود. او نيروهاي اسد را به عقب نشيني از منطقه 
ادلب فراخوانده بود. وزارت دفاع تركيه گفته نيروهايش 
پنجشنبه روستاي نيرب را كه ۱۷ روز پيش به كنترل 
ارتش س��وريه درآمده بود، پس از درگيري سنگين با 
نيروهاي دولتي سوريه مورد حمايت روسيه آزاد كرده 
است. اين روس��تا در ۱۰كيلومتري شهر ادلب و شش 

كيلومتري شهر استراتژيك سراقب قرار دارد.
اوايل ماه جاري نيروهاي بشار اسد در ادامه عمليات هاي 
خود براي پاكس��ازي ادلب از آخرين تروريس��ت ها با 

نيروهاي تركيه اي درگير ش��دند كه به كش��ته شدن 
۱۲ س��رباز ترك انجاميد. وزارت دف��اع تركيه اعالم 
كرد به تالفي اين رخداد حمالت س��نگيني را به ده ها 
موضع نيروهاي اسد انجام داده و ده ها نفر را نيز كشته 
است. همچنين وزارت دفاع تركيه پنج شنبه از كشته 
شدن دو سرباز اين كش��ور و زخمي شدن ۵ نفر ديگر 
در درگيري هاي ادلب خبر داد و اعالم كرد ۵۰ هدف از 
جمله پنج تانك، دو خودرو زرهي و ديگر ادوات نيروهاي 

سوري را به تالفي آن مورد حمله قرار داده است. 
همزمان روس��يه ط��ي بيانيه اي با اش��اره به حمالت 
نظاميان س��وريه اي به تروريس��ت ها در ادلب، گفته 
اين عمليات باعث شده نيروهاي بشار اسد با موفقيت 
حمالت شورش��يان را دفع كنند. وزارت دفاع روسيه 
تركيه را متهم كرده كه شورش��يان را با تس��ليحات 
سنگين مجهز مي كند.  سخنگوي كرملين با اين حال 
گفته روسيه به همراه تركيه، فرانسه و آلمان برگزاري 
يك نشست درباره سوريه را بررسي مي كنند. ديمتري 
پسكوف گفته: »اگر سران چهار كشور مذكور برگزاري 
اين نشست را ضروري بدانند، در اين صورت برگزاري 
آن بعيد نخواهد ب��ود.« اين مقام روس درباره احتمال 
درگي��ري ميان روس��يه و تركيه در ادل��ب نيز گفته: 
»نمي خواهم درباره بدترين سناريوها صحبت كنم.« 

به نظر مي رس��د تركيه نيز اميدوار اس��ت كه بتواند از 
وقوع بدترين سناريوها در ادلب جلوگيري كند. وزير 
دفاع تركيه جمعه گفته كشورش قصد درگير شدن با 
روسيه در استان ادلب سوريه را ندارد، اما پيشنهادات 
مربوط به انتقال مراكز ديده باني آنكارا در اين منطقه را 

نخواهد پذيرفت.
به گزارش روسيااليوم، خلوصي آكار وزير دفاع تركيه، 
گفته: »آنكارا قصد درگير ش��دن با روسيه در منطقه 
ادلب را ن��دارد و هدف از حمالت پنجش��نبه تركيه، 
نيروهاي دولت س��وريه بوده است. گفت وگوي خوبي 
ميان نظامي��ان روس و تركيه در ادلب وجود دارد و دو 
طرف اس��تفاده از حريم هوايي سوريه در اين استان را 

بررسي مي كنند.«  آكار در ادامه ابراز عقيده كرد كه اگر 
روسيه كنار بماند مي توان بر مشكل ادلب غلبه كند. اين 
مقام تركيه اي درباره امكان ازسرگيري گشت زني هاي 
مش��ترك آنكارا و مس��كو در منطقه كاهش تنش در 
ادلب ني��ز گفته: »تمامي اين موارد ممكن اس��ت كه 
اتفاق بيفتند، اما مساله مهم اجراي توافقنامه سوچي 
اس��ت. اين احتمال وجود دارد كه امريكا سامانه هاي 
پدافندي پاتريوت را براي اس��تفاده در ادلب به تركيه 
بفرستد. مذاكرات ميان آنكارا و واشنگتن درباره خريد 
اين سامانه ها همچنان ادامه دارد، اما با وجود اين آنكارا 
بدون ترديد س��امانه هاي اس۴۰۰ را ني��ز راه اندازي 

خواهد كرد.«

دريچه

كوتاه از منطقه

 40 ماه زندان براي 
راجر استون يار قديمي ترامپ 

گروه جهان| راجر استون مشاور و يار قديمي دونالد 
ترامپ به علت كارشكني در تحقيقات كنگره و همچنين 
دروغ گويي به پليس به تحمل ۴۰ماه زندان محكوم شده 
است. او كه يكي از البي گرهاي بسيار قديمي و تا حدود 
زيادي بدنام واشنگتن است در ۷مورد از اتهامات گناهكار 
شناخته شده است از جمله دروغ گفتن به كنگره، تهديد 
و مانع تراشي براي شاهدان. اعالم ميزان محكوميت او در 
دو هفته گذشته جنجال تازه اي در پايتخت امريكا به راه 
انداخته بود. در حالي كه دادستان ها براي او دستكم ۷سال 
زندان درخواس��ت كرده بودند، وزارت دادگستري كه 
زيرنظر ويليام بار، دادستان كل و از حاميان اصلي ترامپ 
اداره مي ش��ود طي يادداشتي ضمن نقض درخواست 
دادستان ها خواستار محكوميت ماليم تري از قاضي شده 
بود. اين درخواست همزمان بود با توييت هاي انتقادي 
ترامپ از شديد بودن محكوميت در نظر گرفته شده براي 
راجر استون و تقدير از مداخله ويليام بار، دادستان كل، 
در درخواست حكم ماليم تر براي مشاور سابق و متحد 
قديمي اش. اين توييت ها با اعتراض شديد ويليام بار روبرو 
شد كه در گفت وگو با شبكه اي بي سي گفت توييت هاي 
ترامپ درباره امور قضايي كار براي او به عنوان دادستان 
كل را غيرممكن كرده اس��ت. در پي اين مداخله، هر ۴ 
دادستان پرونده راجر استون استعفاء كردند و همزمان 
بيش از ۲۰۰۰ دادستان و مقام قضايي سابق از ويليام بار 
خواستند كه استعفاء كند چرا كه به نظر آنها او نتوانسته 

از وزارت دادگستري محافظت كند. 

»كرونا« محور نشست وزراي 
اقتصاد گروه۲0 در عربستان

گروه جهان| س��ران نهادهاي اقتصادي۲۰ اقتصاد 
بزرگ جهان )گروه۲۰( در ديداري كه قرار است روزهاي 
شنبه )امروز( و يكشنبه داشته باشند، بر شيوع ويروس 
كرونا و پيامدهاي آن متمركز خواهند ش��د. به گزارش 
رويترز، رييس بانك مركزي ژاپن گفته است كه نكته 
كليدي نشست پيش رو بيش از هر چيز، به پيامدهاي 
شيوع كرونا ويروس بر رش��د و وضع اقتصادي مربوط 
خواهد ش��د. صندوق بين المللي پ��ول مي گويد هنوز 
زود است تا پيش بيني قابل توجهي از پيامدهاي شيوع 
ويروس بر ش��اخص رشد اقتصادي در جهان ارايه كرد. 
با اين حال بسياري از مقام هاي ارشد اقتصادي در مورد 
روزها و ماه هاي پيش رو هشدار داده اند. در شرق آسيا، به 
جز چين، سه قدرت بزرگ اقتصادي ديگر، يعني ژاپن، 
كره جنوبي و س��نگاپور نيز با موارد فزاينده اي از ابتال و 
مواردي از تلفات انساني روبرو شده اند. منطقه ويژه اداري 
هنگ كنگ، از مهم ترين مراكز مالي و بانكي آسيا نيز تحت 
تاثير شيوع ويروس قرار گرفته است. ويروس كرونا اواخر 
سال ميالدي گذشته در شهر ووهان چين شايع شد و 
اكنون به حدود ۳۰ كشور و منطقه جهان سرايت پيدا 
كرده است. انجمن بين المللي حمل ونقل هوايي اعالم 
كرده بحران شيوع ويروس كرونا تاكنون ۲۷.۸ ميليارد 
دالر به شركت هاي هواپيمايي آسيا اقيانوسيه خسارت 
وارد كرده است. به گزارش فرانس۲۴، اين ميزان خسارت 
اقتصادي براس��اس پيش بيني ها براساس كاهش ۱۳ 

درصدي تقاضاي سفرتعيين شده است. 

ديپلمات تندرو سرپرست اداره 
اطالعات ملي امريكا شد

گروه جهان| ريچارد گرنل ك��ه به اتخاذ مواضع تند 
عليه سياست دولت آلمان مشهور است هماهنگ كننده 
دستگاه هاي اطالعاتي امريكا شد. دونالد ترامپ مي گويد 
گرن��ل در دوره اي كه در برلين بود به طرز فوق العاده اي 
امريكا را نمايندگي كرده اس��ت. با حكم جديد ترامپ 
براي ريچارد گرنل، دوران فعاليت او به عنوان سفير امريكا 
در برلين خاتمه مي يابد و اين ديپلمات مناقشه برانگيز 
كار خود را در كاخ س��فيد ادامه خواه��د داد. به گزارش 
دويچه ول��ه، گرنل از ۲۰۱۸ ميالدي كه س��فير امريكا 
در آلمان ش��د بارها به خاطر انتقادهاي صريح و تند از 
سياست هاي دولت آنگال مركل، از جمله در مورد بودجه 
دفاعي، همكاري با روسيه در پروژه خط لوله انتقال گاز 
جنجال برانگيز بوده است. مديريت اداره اطالعات ملي 
وظيفه هماهنگي ميان دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي 
اياالت متحده را بر عهده دارد و پس��ت بسيار حساسي 
محس��وب مي شود. گرنل قرار اس��ت جانشين جوزف 
مگواير شود كه از تابستان گذشته اين سمت را بر عهده 
دارد و پيش از آن مديريت مركز دفاع ضد تروريسم را بر 
عهده داشت. به نوشته نيويورك تايمز از آنجا كه انتصاب 
مگواير به تاييد سناي امريكا نرسيده به عنوان سرپرست 
اداره اطالعات ملي را مديريت مي كرده و تنها تا ۱۲ ماه 
مارس مي توانسته در اين سمت باشد. برخي دموكرات ها 
معتقدند گرنل براي مديريت اداره اي كه كار هماهنگي 
ميان مهم ترين دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي اياالت 

متحده را بر عهده دارد از تجربه كافي برخوردار نيست.

سفر هيات صندوق بين المللي 
پول به لبنان 

گ�روه جهان| يك هي��ات از كارشناس��ان صندوق 
بين المللي پول در س��فري س��ه روزه به لبنان رفته اند 
تا به اين كش��ور در رابطه با بحران مال��ي و بازپرداخت 
بدهي هايش مش��اوره دهند. به گزارش رويترز، لبنان 
در سال هاي گذشته به خاطر مديريت ضعيف و فساد 
دولتي به ش��دت با بحران اقتصادي مواجه شده و سعد 
حريري نخست  وزير كشور در پي اعتراض هاي مردمي 
استعفا كرد و اكنون حسن دياب جانشين او شده است. 
بدهي هاي دولت لبنان هم اكنون حدود ۸۷ميليارد دالر 
است كه ۵۰ درصد بيشتر از كل توليد ناخالص داخلي 
كشور به ش��مار مي رود. قرار است ماه آينده اين كشور 
بدهي ۱.۲ميلي��ارد دالري خود را تس��ويه كند و براي 
س��ال جاري ميالدي كال بايد ۲.۵ ميليارد دالر بدهي 
خود را بازپرداخت كند، موضوعي كه به چالشي جدي 
براي دولت تبديل شده است. خالف سال هاي پيشين، 
نشانه اي از تمايل كشورهاي خارجي، خصوصا اعراب براي 
كمك جديد مالي به لبنان ديده نمي شود. سعد حريري 
نخست وزير لبنان، اخيرا تأكيد كرده گفت وگو با ۲ جنبش 
شيعي امل و حزب اهلل ادامه خواهد داشت تا مانع فتنه 
مذهبي در كش��ور شوند. او با بيان اينكه لبنان به سوي 
توافق هاي سياسي جديد پيش مي رود، گفته: »رسيدن 
به راه حل هاي نجات دهنده براي لبنان بدون همكاري با 
كشورهاي عرب و جامعه بين الملل غيرممكن است.« 
حريري گفته: »مشكالتي كه لبنان با برخي كشورهاي 

تأثيرگذار دارد يكي از داليل بحران اقتصادي است. « 

اعالم آمادگي كوربين براي 
فعاليت در كابينه درسايه

گروه جه�ان| جرمي كوربين رهب��ر حزب مخالف 
بريتانيا، در اظهارنظري جنجال��ي اعالم آمادگي كرده 
حاضر اس��ت پس از تعيين جانشين خود در انتخابات 
درون حزبي، در كس��وت وزير كابينه در سايه فعاليت 
كند. به گزارش ايرنا، ربكا النگ  بيلي يكي از جانشين هاي 
احتمالي كوربين گفته درصورت پيروزي در انتخابات 
درون حزبي، از رهبر كنوني حزب براي حضور در كابينه 
در سايه استفاده خواهد كرد. همچنين »ريچارد برگن« 
نامزد كرسي معاون رهبر حزب كارگر مي گويد كه سمت 
وزير خارجه كابينه در سايه براي كوربين ايده آل است. 
مبارزات انتخاباتي حزب كارگر پس از شكست سنگين 
اين حزب در انتخابات سراس��ري آغاز ش��ده و اعضاي 
عمومي ازچهار روز ديگر طي فرآيندي كه ۶هفته طول 
مي كشد، نامزد مورد نظر خود را انتخاب مي كنند. كوربين 
تا آن زمان، سكان حزب كارگر را برعهده خواهد داشت. او 
كه از مناطق سيل زده ولز بازديد مي كرد، در پاسخ به اين 
سوال كه آيا به طور قطع آمادگي دارد تا در كابينه در سايه 
مشغول شود، گفته: »آماده ام تا در هر ظرفيتي به حزب 
كارگر كمك كنم. تمام عمرم را صرف كار در پارلمان و 
حساب كشي از دولت كرده ام. در جريان نبودم كه قرار 
است پيشنهادي به من شود. بگذاريد ببينيم چه پيش 
مي آيد.« اين براي اولين بار در نزديك به يك قرن گذشته 
است كه رهبر يك حزب سياسي پس از كناره گيري از 
قدرت، مي خواهد در پله دوم قدرت ايفاي نقش كند. اد 
ميليبند هم مايل است تا در كابينه در سايه حضور يابد. 
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هند پنجمين اقتصاد بزرگ 
جهان شد

گروه جهان| هند توانس��ته با پشت سر گذاشتن 
بريتانيا و فرانسه در سال ۲۰۱۹ به پنجمين اقتصاد 
بزرگ جهان تبديل ش��ده اس��ت. انديشكده ورلد 
پاپيوليش��ن ريويو اعالم كرده، هند با اجراي برخي 
سياست ها در حال تبديل شدن به يك اقتصاد با بازار 
باز است. بنا براين گزارش، اقتصاد هند اكنون پنجمين 
اقتصاد بزرگ جهان اس��ت و با توليد ناخالص ۲.۹۴ 
هزار ميليارد دالري بريتانيا و فرانسه را در سال ۲۰۱۹ 
ميالدي پشت سر گذاشته است. اقتصاد بريتانيا در 
سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۸۳ تريليون دالر بوده و اقتصاد 
فرانسه با ۲.۷۱ تريليون دالر توليد ناخالص داخلي 
داشته است. بر اساس گزارش اين انديشكده امريكايي 
از منظر برابري قدرت خريد، توليد ناخالص داخلي 
هن��د ۱۰.۵۱تريليون دالر بوده ك��ه از ژاپن و آلمان 
بيشتر بوده است. سرانه توليد ناخالص داخلي هند 
هم با توجه به جمعيت باالي اين كشور ۲۱۷۰ دالر 
بوده است. اين در حالي است كه بر اساس ارزيابي ها، 
رش��د توليد ناخالص داخلي هن��د در ۲۰۱۹ براي 
سومين سال متوالي كاهش يافته و از ۷.۵ به ۵درصد 
مي رسد. صندوق بين المللي پول نيز در گزارش ماه 
گذشته اش رشد اقتصادي هند براي ۲۰۲۰-۲۰۱۹ 
از ۶.۱درصد به ۴.۰۸ درصد كاهش داد. دليل كاهش 
رشد اقتصادي هند تقاضاي ضعيف داخلي، بحران 
در بخش مالي غيربانكي، كاهش رش��د اعتباري و 
همچنين ركود رشد اقتصادي در جهان عنوان شد. 
اين س��ازمان تخمين زده، رشد اقتصادي هند براي 
۲۰۲۰ حدود ۵.۸ درصد خواهد بود و در ۲۰۲۱ رشد 
اقتصادي هند به ۶.۲ درصد افزايش خواهد يافت. پيش 
از اين بانك مركزي هند رشد اقتصادي اين كشور براي 
سال مالي آينده را ۵ درصد پيش بيني كرده بود. دولت 
هند كه گرفتار مشكالت اقتصادي بزرگي شده است به 
مردمش وعده داده بود همزمان با سفر دونالد ترامپ 
به اين كشور بسياري از مشكالت اقتصادي به پايان 
خواهد رسيد. رييس جمهوري اياالت متحده گفته 
در سال منتهي به انتخابات قصد ندارد تفاهم نامه هاي 
بزرگ اقتصادي با هند امضا كند. ترامپ گفته: »پيش 
از انتخابات نمي توان هيچ معاهده بزرگ تجاري با هند 
به امضا درآورد و پيش بيني كاملي نيز از نتايج سفر 
نداريم.« قرار اس��ت ترامپ دو روز ديگر به هند سفر 
كند و دولت دهلي نو ديوار كشي مقابل حلبي آبادها را 
در مسير حركت ترامپ آغاز كرده است كه با اعتراض 

شديد مردم مواجه شده است. 

آغاز هفته كاهش خشونت 
در افغانستان

سرانجام پس از هفته ها مذاكره و در چهارچوب 
توافق طالبان، امريكا و نيروهاي امنيتي افغانستان، 
از بامداد شنبه )امروز( يك دوره كاهش خشونت 
آغاز خواهد شد. اين دوره كاهش تنش براي يك 
هفته ادامه خواهد داشت. قرار است در اين مدت 
حمالت طالبان به شهرها، شاهراه هاي ارتباطاتي 
و پايگاه هاي نظامي افغان ها و امريكايي ها متوقف 
ش��ود. در صورت اجراي موفقيت آميز اين طرح، 
امكان امضاي توافق دوجانب��ه طالبان و امريكا 
براي پايان دادن به درگيري هاي افغانستان فراهم 
خواهد شد. وزير خارجه امريكا گفته توافق صلح 

۲۹ فوريه امضا مي شود.

جانشين شهيد المهندس 
تعيين شد

سازمان بس��يج مردمي عراق )الحشد الشعبي( 
»أبوف��دك المحمداوي« را به عنوان جانش��ين 
ش��هيد ابومهدي المهندس معرفي كرده است. 
به گزارش بغداد الي��وم، المحمداوي معاون فالح 
الفياض رييس س��ازمان الحش��د الشعبي شده 
است. پيش از اين هادي العامري رييس سازمان 
بدر، به عنوان جانش��ين المهندس انتخاب و به 
نخست وزير عراق پيشنهاد شده بود. المهندس 
به همراه سردار قاسم سليماني فرمانده پيشين 
سپاه قدس و چند تن از اعضاي الحشد الشعبي 
۱۳دي ماه به دس��تور مستقيم ترامپ در حمله 
موشكي بالگردهاي امريكايي در اطراف فرودگاه 

بغداد به شهادت رسيدند. 

تغيير سرود ملي و پرچم عمان 
سلطان جديد عمان دستوري را مبني بر اعمال 
تغييراتي در كلمه هاي س��رود ملي عمان و نيز 
پرچم اين كشور صادر كرد. به گزارش خبرگزاري 
اونا، هيثم بن طارق، سلطان جديد عمان دستوري 
را مبني بر اصالح پيوست ۳قانون پرچم كشور و 
لوگو و سرود ملي كشور صادر كرد. بر اساس اين 
دستور، كلمه هاي سرود ملي كه به سلطان فقيد 

اين كشور اشاره داشت، تغيير يافته است.

 هجوم ملخ هاي صحرايي 
به عربستان

هجوم بي س��ابقه ملخ به مناطق ش��رقي عربستان 
و پايتخ��ت اين كش��ور، موجي از ت��رس را در ميان 
شهروندان اين كشور درپي داشته است. به گزارش 
خبرگزاري واس، حضور ملخ ها در منطقه ش��رقي 
به مركزيت ش��هر الدمام بيش از ساير مناطق است. 
اين پديده به حدي وخيم است كه در روزهاي اخير 
به بحث داغ ش��هروندان عربس��تاني در شبكه هاي 
اجتماعي تبديل شده است. هجوم ملخ ها به گونه اي 
اس��ت كه وزارت محيط زيس��ت، آب و كشاورزي 
عربستان ۴۳ تيم براي مقابله با هجوم آنها اختصاص 
داده است. براساس گزارش اين وزارت خانه سعودي، 
انتظار مي رود كه حمله ملخ ها كه از روز يكشنبه هفته 
جاري آغاز شده و در چند روز آينده ادامه داشته باشد.
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عكسروز

چهرهروز

استاد نقالي ايران درگذشت
سيدمصطفي سعيدي از استادان و هنرمندان عرصه نقالي، شاهنامه خواني و مناقب خواني كه طي دهه هاي گذشته حضور فعالي در اين 
حوزه ها داشته دارفاني را وداع گفت.  هوشنگ جاويد )پژوهشگر و مولف موسيقي اقوام ايران( اين خبر را تاييد كرد. سيدمصطفي سعيدي، 
پير س��خنوران و نقاالن و مناقب خوانان بود كه از ۹ سالگي نزد سيدمهدي صفري پور، در همدان مداحي و ذاكري را فراگرفت. در دوازده 
سالگي با مرشد كرم اصفهاني آشنا شد و نقل و سخنوري را از او آموخت. از هفده سالگي به طور جدي در قهوه خانه حاج عباس شاخه نبات، 
در بروجرد به نقل پرداخت، سپس به مالير رفت و در قهوه خانه مشهدي ولي زرگران كارش را ادامه داد. سال ها در قهوه خانه هاي مختلف 

فعال بود و در سال ۱۳۸۰ به عنوان استاد برتر داستان گزاري ايران در جشنواره موسيقي آييني مورد تجليل ملي قرار گرفت.

بازارهنر

به »ناصر محمدخاني« آدرس غلط مي دهند 
علي عطشاني با ابراز اميدواري از اينكه 
شرايط اكران، پس از تدوين آيين نامه 
جديد متناسب با توليد در سينما شود، 
تاكيد كرد، در »ي��ادم تو را فراموش« 
هيچ گاه قصد نداشته از ابتدا سراغ يك 
سوژه مشهور برود و فقط يك داستان 
عاشقانه تراژيك برايش جذابيت داشته 
اس��ت. فيلم »يادم تو را فراموش« به 

كارگرداني علي عطشاني حدود چهار سال پيش 
ساخته ش��د و از همان زمان خبرهايي از شباهت 
قصه فيلم با ماجراي يكي از فوتباليست هاي سابق 
پرسپوليس مطرح شد چرا كه داستان حادثه تلخ 
مربوط به همسر اين بازيكن مدتي طوالني يكي از 
داغ ترين خبرهاي بخش حوادث رس��انه ها در آن 
سال ها بود. اين ش��باهت حاشيه هايي را هم براي 
فيلم ايجاد كرد و االن هم باالخره روي پرده رفته، 
همچنان ادامه دارد چون عطشاني از شكايت ناصر 
محمدخاني از خود خب��ر مي دهد. او درباره اينكه 
چرا فيلمش را در اين مقطع زماني كه معموال پس 
از جشنواره فجر، زمان ُمرده اكران ناميده مي شود 
روي پرده برده و آيا از آن راضي است؟ در پاسخ به 
ايسنا بيان كرد: طبيعتًا از اين شرايط اكران راضي 
نيستم، آن هم نه فقط براي »يادم تو را فراموش« 
بلكه براي هر فيلمي كه در اين موقع اكران ش��ود 
چون به نظرم اگر هر فيلمي در زمان مناسب پس 
از توليد خود نمايش داده نشود بيات مي شود. اين 

اتفاق ب��راي »پاراداي��س« هم رخ داد 
و فيلم��ي كه پتانس��يل فروش خيلي 
بيشتري داش��ت، چون پنج سال بعد 
از توليد اكران شد به صورت يك فيلم 
بيات شده روي پرده آمد. اين كارگردان 
با اشاره به علني شدن اتفاق هاي مربوط 
به اين فوتباليس��ت، انتشار خبرها در 
رس��انه ها و احضاريه اي كه به دستش 
رس��يده، گفت: من در اين فيلم ۱۰ روز از زندگي 
يك مربي سابق فوتبالي را روايت مي كنم كه اصاًل 
در زندگي آقاي محمدخاني وجود نداش��ته و اين 
براساس داستان ما پيش مي رود. اصاًل از ابتدا سوژه 
اصلي فيلم ما ايش��ان نب��وده و فيلمنامه هم ثبت 
شده موجود است. به نظرم هر قاضي هم وقتي اين 
موضوع را بررسي كند متوجه مي شود كه حرف ما 
چيست. جدا از تمام اين مسائل من خودم به شدت 
پرسپوليسي هستم و همه آنها را دوست دارم. خود 
آقاي محمدخاني را هم به عنوان يك پرسپوليسي 
دوس��ت دارم اما فكر مي كنم مشاوراني كه اطراف 
ايشان هستند، راه را اشتباه نشان مي دهند چون 
ماجرا اصاًل اينگونه نيس��ت. با اين حال با توجه به 
شكايتي كه ايشان از من انجام داده، من هم متقابال 
شكايت كرده ام چون در گفت وگوهايي اعالم كردند 
كه فيلم را اصال نديده اند.  »يادم تو را فراموش« اين 
روزها با بازي حسين ياري، ميترا حجار، ماه چهره 
خليلي و مازيار فالحي در سينماها اكران مي شود.

تاريخنگاري

كودتاي رضاخان 
سوم اسفند ۱2۹۹، كودتاي نظامي به وسيله رضاخان ميرپنج و همدستي سيدضياءالدين 
طباطبايي و با برنامه ريزي »ادموند آيرونسايد« افسر انگليسي عليه دولت سپهدار رشتي 
نخست وزير احمدشاه قاجار اجرا شد. اين كودتا به عنوان زمينه اي براي سقوط سلسله 
قاجار و تاس��يس حكومت پهلوي به شمار مي رود. نخستين اعالميه رضاخان با عنوان 
»حكم مي كنم« نيز در اين روز در ۹ ماده صادر شد. در اولين ساعات سپيده دم ۳ اسفند 
۱2۹۹ رضاخان همراه با نظاميان قزاق تحت فرمانش از قزوين وارد تهران ش��دند. آنان 
بالفاصله كالنتري ها، وزارتخانه ها، پست خانه ها و ادارات دولتي و مراكز حساس تهران را 
به تصرف درآوردند. در منابع تاريخي آمده اين عمليات كودتايي بود كه سفارت انگلستان 
هدايت آن را برعهده داشت، رضاخان عامل نظامي كودتا و سيدضياءالدين طباطبايي مدير 
روزنامه رعد عامل سياسي آن بود. ورود نيروهاي تحت امر رضاخان به تهران، در حقيقت 
نقطه شروع رويدادهايي بود كه به فروپاشي سلسله ۱2۵ ساله قاجار منتهي شد. قزاق ها با 
ورود خود به تهران دروازه هاي شهر را بستند و سفارتخانه ها را به محاصره خود درآوردند 
تا كسي به اين مكان ها پناهنده نشود. سپس تمامي تلفن ها و خطوط ارتباطي داخل و 
خارج كشور را قطع كردند. در اين روز زد و خوردهاي پراكنده اي در جريان تصرف شهر به 
وقوع پيوست و تعدادي نيز كشته و زخمي شدند، ولي با توجه به اينكه فرمانده نيروهاي 
ژاندارم و ديگر محافظان شهر قبال توسط انگليسي ها مطلع و تطميع شده بودند، رضاخان 
و نيرو هايش مشكل جدي در تصرف تهران نداشتند. رضاخان به محض تصرف تهران، 
در اولين انتصاب، كلنل كاظم خان را به فرمانداري نظامي تهران منصوب كرد. در اين روز 
نيروهاي قزاق تمامي زندانيان را آزاد كردند ولي در عوض موج تازه اي از بازداشت ناراضيان 
و شخصيت هاي سياسي اعم از حكومتي، نمايندگان مجلس و غيره آغاز شد. تمام وزراي 
كابينه سپهدار به غير از خود او بازداشت شدند. همزمان احمدشاه و محمدحسن ميرزا 
)وليعهد( به كاخ فرح آباد گريختند و سپهدار رشتي )نخست وزير( به سفارت انگلستان در 
تهران پناهنده شد. بقيه بازداشت شدگان كه تعداد آنها بين ۴۰۰ الي ۵۰۰ نفر تخمين 
زده  مي شد، شاهزادگان، رجال، روزنامه نگاران، نمايندگان مجلس، نخست وزيران سابق 
و وزيران اسبق بودند. در مراحل بعد جمعي از بازداشت شدگان محكوم به زندان، جمعي 
از آنان تبعيد و بقيه آزاد شدند. از طرف رضاخان اعالميه اي در ۹ ماده تحت عنوان »حكم 
مي كنم« منتشر شد و به در و ديوار و معابر شهر نصب گرديد. بر اساس اين اعالميه تمامي 
ادارات دولتي و روزنامه ها تعطيل شدند و به جز دواير تامين ارزاق به هيچ اداره يا مغازه اي 
اجازه كسب داده نشد. مفاد اين اعالميه چنين بود:  »حكم مي كنم مواد مطروحه ذيل 

را مردم تهران نصب العين قرار داده و فرداً فرد تشريك مساعي نمايند و در صورت تخلف 
شديداً عقوبت خواهند شد. ۱- تمامي اهالي شهر تهران بايد ساكت و مطيع امر نظامي 
باشند. 2- حكومت نظامي در شهر برقرار و از ساعت هشت بعدازظهر غير از افراد نظامي و 
ماموران انتظامي شهر كسي نبايد در معابر عبور نمايد. ۳- كساني كه از طرف قواي نظامي 
و پليس مظنون به مخل آسايش و انتظامات واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند 
شد. ۴- تمامي روزنامه جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دولت به كلي موقوف و بر 
حسب حكم و اجازه اي كه بعداً داده خواهد شد، بايد منتشر شوند. ۵- اجتماعات در منازل 
و نقاط مختلفه به كلي موقوف، در معابر هم اگر بيش از سه نفر گرد هم باشند با قوه قهريه 
متفرق و جلب خواهند شد. ۶- تا دستور ثانوي تمام مغازه هاي مشروب فروشي و تئاتر ها 
و قمارخانه ها و كلوپ ها تعطيل است و هر كس مست ديده شود به محكمه نظامي جلب 
خواهد شد. -۷ تا زماني كه دولت تشكيل نشده است، ادارات و دواير دولتي به استثناي 
اداره ارزاق، تعطيل خواهند بود، پستخانه و تلگراف خانه و تلفون خانه هم مطيع اين حكم 
خواهند بود. ۸- كساني كه در اطاعت از موارد فوق سرپيچي نمايند، به محكمه نظامي 
جلب و به سخت ترين مجازات خواهند رسيد. ۹- »كاظم خان« به سمت كمانداني شهر 

انتخاب و معين مي شود و مامور اجراي مواد فوق است.

»كريم لوژي«؛ شايد وقتي ديگر
نمايش »كريم ل��وژي« كه قرار بود بعد 
از جش��نواره تئاتر »هام��ون«، از اوايل 
اسفند ماه در اين تئاتر به صحنه برود، 
فعال اجرايي نخواهد داش��ت. نمايش 
»كريم لوژي« به كارگرداني رضا بهرامي 
پيش از جشنواره تئاتر فجر براي دومين 
بار در تئاتر »هامون« روي صحنه رفت 
و قرار ب��ود بعد از برگزاري نخس��تين 

جش��نواره تئاتر »هامون« بار ديگر اجراي خود را از 
اوايل اسفند ماه در اين تئاتر ادامه بدهد اما در حال 
حاضر به دليل برخي از مسائل، اين اجرا منتفي شده 
است. رضا بهرامي كارگردان اين نمايش فعال ترجيح 
داد در اين زمينه صحبتي نكند و اعالم كرد داليل 
اين تصميم گيري را بعدا و در شرايطي بهتر توضيح 
خواهد داد. نمايش »كريم لوژي« نوشته مهران رنجبر 
اس��ت كه با بازي مجيد رحمتي به صحنه مي رود. 
اين نمايش اولين بار تابس��تان امسال در جشنواره 

نمايش هاي آييني سنتي اجرا شد و بعد 
از آن هم در تاالر چهارسو مجموعه تئاتر 
ش��هر اجراي عمومي خود را انجام داد. 
»كريم لوژي« در ادامه با تهيه كنندگي 
نويد محم��د زاده براي دومي��ن بار در 
تئاتر »هامون« به صحنه رفت كه اين 
اجرا تا آس��تانه برگزاري جشنواره سي 
و هشتم تئاتر فجر ادامه داشت و بعد از 
آن اين نمايش چهار اجرا در جش��نواره فجر داشت 
و مجيد رحمتي ب��راي بازي در اين اثر نمايش��ي، 
در اين جش��نواره، لوح تقدير دريافت كرد. نمايش 
»كريم لوژي« با بهره گيري از ش��يوه هاي مختلف 
نمايش ايراني نوعي اداي دين به اين شيوه هاس��ت 
و داستان آن درباره كريم  شيره اي تلخك محبوب 
ناصرالدين ش��اه اس��ت كه در زمان حي��ات خود 
»بقال باز« ماهري بود و بسياري از نقدهاي اجتماعي 

آن دوره را در قالب تئاتر بيان مي كرد.

رتبه مشترك »انگل« و »جدايي« در اسكار خارجي
پاي��گاه اينترنت��ي »رات��ن توميتوز« 
اقدام معرفي به ۱۰ فيلم برنده تاريخ 
اس��كار خارجي با باالترين نمرات از 
س��وي منتقدان س��ينمايي كرد. در 
اين فهرس��ت فيلم »انگل« س��اخته 
»بونگ جو« كه امس��ال برنده اسكار 
بهترين فيل��م خارج��ي و همچنين 
س��ه جايزه بهترين فيلم، كارگرداني 

و فيلمنامه اصلي ش��د در كنار فيلم »جدايي« به 
كارگرداني اصغر فرهادي برنده اس��كار خارجي 
2۰۱2، ه��ر دو ب��ا نمره ۹۹% از س��وي منتقدان 
در رتبه س��وم برندگان اسكار خارجي با باالترين 
نمرات در س��ايت راتن توميتوز ق��رار گرفته اند. 
»فاني و الكس��اندر« ب��ه كارگردان��ي »اينگمار 
برگمن« كارگردان بزرگ سوئدي با نمره %۱۰۰ 
در اين فهرست در رتبه نخست قرار گرفته است. 
اين فيلم كه ب��ا ۳۰۷ دقيقه يكي از طوالني ترين 
فيلم هاي تاريخ سينما محسوب مي شوند، سومين 
اسكار خارجي را در پنجاه و ششمين دوره جوايز 

اس��كار ب��راي »برگمن« پ��س از دو 
جايزه متوالي در س��ال هاي ۱۹۶۰ و 
۱۹۶۱ ب��ه ارمغان آورد. »روز به جاي 
شب « از »فرانسوا تروفو« نيز با نمره 
كام��ل ۱۰۰ درصد در كنار س��اخته 
»برگمن« باالترين نمرات را در ميان 
برندگان اس��كار خارجي ت��ا به امروز 
كس��ب كرده اس��ت. اثر »تروفو« در 
سال ۱۹۴۷ برنده اس��كار خارجي شد. پس از دو 
فيلم آس��يايي »انگل«بونگ جون هو و »جدايي 
نادر ازس��يمين« اصغر فرهادي كه هر كدام نمره 
۹۹ درصد را از سوي سايت راتن توميتوز به خود 
اختص��اص داده اند، فيلم اس��پانيايي »همه چيز 
درباره مادرم« ب��ه كارگرداني »پدرو آلمادوار« و 
»جذابيت پنهان بورژوازي« از »لوئيس بونوئل« 
ديگر س��ينماگر مط��رح اس��پانيايي و همچنين 
»هشت و نيم« ساخته »فدريكو فليني« كارگردان 
پرآوازه ايتاليايي توانسته اند نمره ۹۸% را از سوي 
منتقدان اين سايت معتبر سينمايي كسب كنند. 

میراثنامه

روايتي از نخستين انسان هاي »پارينه سنگي« در زاگرس
يك باستان ش��ناس و متخصص دوره پارينه سنگي از 
انتشار نخستين كتاب درباره ساكنان اوليه »زاگرس در 
دوره پارينه س��نگي جديد« توسط بنياد ايران شناسي 
خبر داد. سونيا شيدرنگ توضيح داد: رشته كوه زاگرس 
نقش مهم��ي در جذب و انطباق جوام��ع اوليه مهاجر 
انسان مدرن )اجداد احتمالي انس��ان هاي امروزي( در 
دوره پارينه سنگي جديد بين حدود 2۰ تا ۴۰ هزار سال 
پيش داشته است. همزمان با انقراض انسان نئاندرتال 
و ورود نخس��تين انس��ان هاي مدرن به منطقه تغيير 
جمعيتي گسترده اي روي داد كه شواهد آن در كاوش ها 
و بررسي هاي باستان شناسي در نقاط مختلف زاگرس 
به خصوص در اس��تان هاي كرمانشاه، لرستان و فارس 
كشف شده اس��ت. او با اشاره به اينكه بقاياي جسماني 
اين انسان ها به طور پراكنده و محدود در زاگرس يافت 
شده، گفت: اطالعات ما درباره آنها بيشتر حاصل بررسي 
دست ساخته ها و بقاياي خوراك و استقرار آنان در غارها 
و محيط هاي باز زاگرس اس��ت. او با بيان اينكه فرهنگ 
جديدي كه احتماال از طريق اين انسان ها وارد زاگرس 
شد، داراي كهن ترين شواهد استفاده از اشياي تزييني 

كمياب در ايران مانند آويزهاي س��اخته شده از صدف 
دريايي و دندان حيوانات بود، ادامه داد: در فصل هاي اوليه 
به طور كلي به دوره پارينه سنگي جديد و ويژگي هاي آن 
در اروپا و جنوب غرب آسيا پرداختم و پس از آن مروري بر 
تاريخچه پژوهش هاي باستان شناسي در مكان هاي اين 
دوره در زاگرس داشتم. وي كه دكتراي تخصصي خود را 
از دانشگاه بوردو فرانسه در زمينه شواهد باستان شناختي 
نخس��تين پراكنش فرهنگ انس��ان مدرن در زاگرس 
گرفته و دوره پس��ادكتراي خود را در اتريش با پژوهش 
روي مجموعه ابزارهاي س��نگي مكان��ي از دوره پارينه 
سنگي جديد در نزديكي وين انجام داده است، با اشاره 

به اينكه در هفت فصل اصلي كتاب به مناطق فرهنگي و 
مكان هاي كاوش شده مهم زاگرس كه آثار اين دوره در 
آنها يافت شده مانند پناهگاه ورواسي و غارخر در كرمانشاه، 
غار يافته در لرستان، اشكفت گاوي و غار بوف در فارس 
پرداخته است، افزود: در ادامه مروري بر آثار مهم اين دوره 
در خارج از زاگرس مثل گرم رود در مازندران و مكان هاي 
نزديك كاشان داش��تم. به گفته اين باستان شناس در 
فصل ه��اي پاياني كتاب نيز مروري كوت��اه به برخي از 
مكان هاي نويافته دوره پارينه سنگي جديد زاگرس انجام 
شده است كه در دهه هاي اخير شناسايي و كاوش شده اند. 
همچنين فصل پاياني كتاب نيز جمع بندي فصل هاي 
قبلي و ارايه چشم انداز كلي از دوره پارينه سنگي جديد در 
زاگرس است. شيدرنگ تاكنون نزديك به بيست كاوش 
باستان شناسي در فرانسه، ايتاليا و ايران مشاركت داشته 
و خود سرپرستي كاوش در پنج غار و پناهگاه پارينه سنگي 
را در استان هاي كرمانشاه، كردستان و لرستان به عهده 
داشته است. پژوهش هاي اخير وي بيشتر روي چگونگي 
تغييرات فرهنگي از دوره پارينه سنگي مياني به پارينه 
سنگي جديد در غرب و جنوب زاگرس متمركز بوده است.

ايستگاه

انتقاد ترامپ از اعطاي جايزه 
اسكار به كره جنوبي 

 ماهرشاال علي »آواز قو«
 سر مي دهد

دونالد ترام��پ از آكادمي 
علوم و هنرهاي سينمايي 
اسكار به س��بب اعطاي 
جايزه بهتري��ن فيلم اين 
رويداد سينمايي به فيلم 
ك��ره اي »ان��گل« انتقاد 
كرد. به گزارش گاردين، 
رييس جمهور امريكا در 

يك س��خنراني در ايال��ت كلرادو نس��بت به جوايز 
س��ينمايي اس��كار 2۰2۰ انتقادهايي مطرح كرد و 
گفت: »جوايز اسكار چقدر بد بود؟ و برنده فيلمي از 
كره جنوبي بود، ما به اندازه كافي مش��كالتي با كره 
جنوبي به ويژه در تجارت داريم و آنها )آكادمي( جايزه 
بهترين فيلم را به آنها مي دهد. آي��ا اين خوب بود؟ 
نمي دانم. آيا مي توانيم فيلم هايي چون »بر باد رفته« 
را دوباره داشته باشيم؟« فيلم »انگل« به كارگرداني 
»بونگ جون هو« امسال و در نود و دومين دوره جوايز 
سينمايي اسكار تاريخ ساز شد و توانست به عنوان اولين 
فيلم غيرانگليسي جايزه اسكار بهترين فيلم را كسب 
كند. اين فيلم جوايز بهترين فيلم خارجي، بهترين 
كارگرداني و فيلمنامه اصلي را نيز براي س��ينماي 
كره جنوبي به ارمغان آورد. فيل��م »بر باد رفته« كه 
روايتگر داس��تان دختري پس از جنگ هاي داخلي 
امريكاست همواره به سبب ارايه تصويري نامناسب از 
رابطه ميان برده هاي سياه پوست و اربابان سفيد مورد 
انتقاد بوده است. رماني كه اين فيلم با اقتباس از آن 
ساخته شده وجود گروه نژادپرست و ضدسياه پوست 
»كوكلوس كالن« را مطلقا ضروري مي داند و از چنان 
زبان تحقيرآميزي در قبال سياه پوس��تان استفاده 
كرده بود كه انجمن ملي پيش��رفت رنگين پوستان 
)NAACP( كه يك سازمان حقوق مدني و سياسي 
سياه پوستان در امريكاست به پروژه ساخت اين فيلم 
اعتراض كرد. تهيه كنندگان در نهايت تصميم گرفتند 
اشعار نژادپرس��تي را در فيلم حذف كنند و »هاتي 
مك دنيل« براي ب��ازي در اين فيلم به عنوان اولين 

بازيگر مرد سياه پوست برنده اسكار شد.

بازيگر برنده اس��كار در 
درامي با عنوان »آواز قو« 
براي اپل تي وي پالس 
بازي مي كند. به گزارش 
ورايتي، ماهرشاال علي 
برن��ده 2 جايزه اس��كار 
ب��ه عن��وان بازيگ��ر و 
تهيه كننده درامي بلند 

با عنوان »آواز قو« براي اپل تي وي پالس انتخاب 
شد. توليد اين فيلم از بهار شروع مي شود. اين فيلم 
را بنجامين كليري برنده اسكار كارگرداني مي كند 
و خود نيز فيلمنامه اين فيلم را نوشته است. وي 
جايزه اسكار را در بخش فيلم كوتاه زنده در سال 
2۰۱۶ براي »الك��ن« دريافت كرد.  »آواز قو« در 
آينده اي نزديك مي گذرد و نش��ان مي دهد كه 
يك نفر مي تواند تا كجا پيش برود و مي تواند چقدر 
فداكاري كند تا زندگي را براي مردمي كه دوست 
دارد، شادتر كند. آدام شولمن و جيكوب پرلين 
كه ديگر تهيه كنندگان فيلم هستند از بنجامين 
كليري به عنوان اس��تعداد نادري ياد كردند كه 
ماهرانه احساس��ات انس��اني را به روشي خاص 
وارد دنياي س��ينما مي كند و يادآور فيلم هايي 
چون »درخشش ابدي يك ذهن پاك« و »جان 
مالكوويچ بودن« اس��ت. ماهرش��اال علي جايزه 
اسكار را براي بازيگر مرد نقش مكمل در 2 فيلم 
»مهتاب« و »كتاب س��بز« برده است. اپل گفته 
اس��ت »آواز قو« هم در سينماها اكران مي شود 

و هم در تي وي پالس اپل به نمايش درمي آيد.

عصبانيت گل محمدي از غيبت »غيرموجه« استوكس 

فريبا: استقالل نتايج قابل قبولي گرفته است

مهاجم ايرلندي پرسپوليس علي رغم 
وعده قبلي دي��روز در تمرين اين تيم 
حاضر نش��د ك��ه اين موض��وع باعث 
عصبانيت س��رمربي تيم ش��د. مهاج��م ايرلندي 
پرسپوليس با وجود داشتن بليت برگشت به ايران 
كه تاريخ آن صبح دي��روز )جمعه( بود، در تمرين 
تيم حاضر نشد و اين مساله با عصبانيت سرمربي 
تيم همراه بود. استوكس پيش از بازي با الشارجه 
از س��رمربي تيم خواس��ت كه براي ديدن پسرش 
يك روز بيشتر در دوبي بماند و سپس به تمرينات 
پرس��پوليس ملحق ش��ود و گل محم��دي هم به 
خاطر دو بار درخواست استوكس، موافقت كرد كه 
استوكس يك روز ديرتر به تمرينات ملحق شود. 
با اين حال و در ش��رايطي كه قرار بود اين مهاجم 
با پرواز صبح امروز به ايران بيايد، در تمرين امروز 
غيبت ك��رده و اين باعث ناراحتي ش��ديد يحيي 
گل محمدي شده است. گل محمدي به اطرافيانش 

گفت كه اس��توكس براي دي��دن فرزندش از من 
خواست يك روز ديرتر به ايران برگردد اما غيبت او 

در تمرين امروز به هيچ وجه توجيهي ندارد و بايد 
پاسخگو باشد.

پيشكس��وت باش��گاه اس��تقالل تهران گفت: با تمام 
مش��كالت و مصدوميت هاي به وجود آم��ده، به نظرم 
فاصله بازيكنان تيم از نظر فني زياد نيست و استقاللي ها 
با همين وضعيت هم نتايج قابل قبولي گرفته اند. بهتاش 
فريبا در مورد عملكرد استقالل در ليگ قهرمانان آسيا 
اظهار كرد: بعد از دو برد مقتدرانه در پلي آف، انتظارات از 
تيم استقالل باال رفت اما تيمي كه مهره هايش را از دست 
مي دهد نبايد انتظار زيادي از آن تيم داشت. استقالل در 
بازي آخر، شش بازيكن خود را از دست داد. بازيكناني 
مثل علي كريمي، ميليچ، قائدي و دياباته را نداشتيم و 
كار براي ما خيلي سخت شده بود اما با اين حال بازيكنان 
تيم خيلي خوب بازي كردند. او ادامه داد: اگر آن پنالتي 
تبديل به گل مي شد، ش��رايط روحي بازيكنان خيلي 
خوب مي شد و مي توانستند بعد از آن هم چند گل ديگر 
به ثمر برسانند. ما يك گل سالم وارد دروازه تيم عربستاني 
كرديم اما اين گل را مردود اعالم كردند. تيم ما در بازي 
آخر سرعت خوبي داشت و از نظر فيزيكي هم خوب بازي 
كردند. ما سالم بازي كرديم اما داوري اجازه نداد نتيجه 
بگيريم. پيشكسوت باشگاه استقالل با بيان اينكه فاصله 

بازي ها آنقدر كم بود كه باعث شد بازيكنانمان مصدوم 
شوند، بيان كرد: ما مشكالت زيادي داريم و با اين شرايط 
نتايج خوب هم سخت مي شود اما بايد يك همدلي در 
اين تيم ايجاد كنيم. من وضعيت امروز استقالل را مثبت 
ارزيابي مي كنم. شنيده ام فرش��يد اسماعيلي دارد به 
شرايط بازي مي رس��د، مهدي قائدي تمرينات خود را 
آغاز كرده است و شيخ دياباته هم كه در فرانسه به معالجه 
مي پرداخت به ايران آمده اس��ت و فكر مي كنم تيم به 
وضعيت خوب خود برمي گردد. وي اضافه كرد: از نظر 
فني فاصله بازيكنان تيم ما كم است و اين باعث مي شود 

لغزش زيادي نداشته باشيم. بايد در ليگ داخلي و ليگ 
قهرمانان آسيا تقسيم وظايف كنيم. مصدوميت اتفاقي 
نيست كه پيش بيني ش��ود و هميشه در ورزش وجود 
دارد. هيچ كس نمي تواند پيش بيني كند كه شش بازيكن 
مصدوم شوند. با اين حال به نظرم فاصله بازيكنان تيم از 
نظر فني هم زياد نيست و استقاللي ها با همين وضعيت 
هم نتايج قابل قبولي گرفته ان��د. فريبا در ادامه يكي از 
داليل اين عملكرد اس��تقالل را ساعت و تعداد پروازها 
عنوان كرد و به ايسنا گفت: تعداد زياد و ساعت پروازها 
انرژي  را از بازيكنان مي گيرد. مثال در بازي اول در ساعت 
نامناسب رفتند و ساعت سه بامداد هم برگشتند و اين 
از نظر بدني باعث تحليل رفتن آنها شد. ما در ريكاوري و 
بدنسازي مشكل داريم و اين اتفاقات واقعيت هاي ورزش 
هستند. او اظهار كرد: اينها توجيه نيست اما بايد بگويم با 
همه  اين شرايط نتايج آنقدرها هم بد نبود. اين تيم را بايد 
با گوشت و استخوانمان حفظ كنيم. با اين نتايج كارمان 
در گروه كمي سخت شد اما اگر استقاللي ها به شرايط 
مناسب خود در گذشته برگردند شانس اين را دارند از 

گروه صعود كنند.

ورزشي
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