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در ش��رايطي كه برخي س��ايت ها از حمايت رييس 
دس��تگاه قضا از برخي نامزدهاي انتخاباتي خبر داده 
بودند؛ سخنگوي دستگاه قضا با رد اين شايعات اعالم 
كرد كه ساختار قضايي كش��ور از هيچ فرد يا گروهي 
در انتخابات حمايت نمي كند.  از سوي ديگر تشريح 
آخرين اقدامات قضايي در خص��وص پرونده طبري، 
سرنوش��ت حقوقي 2تبعه فرانس��وي، اعالم احكام 
فعاالن محيط زيستي و... بخش ديگري از مهم ترين 
موضوعاتي بودند كه در جريان نشس��ت سخنگوي 
دستگاه قضا به آنها اشاره شد؛ غالمحسين اسماعيلي 
در نشست خبري ديروز خود با اهالي رسانه در پاسخ 
به سوالي درباره اظهارات مقامات فرانسوي كه آزادي 
دو شهروند فرانسوي در ايران را خواستار شدند گفت: 
يكي از اين دو نفر شهروند فرانس��وي است و ديگري 
شهروند ما و ايراني اس��ت. در مورد اينكه دو تابعيتي 
اس��ت بايد بگويم قانون ما تابعيت دوم را به رسميت 
نمي شناسد بلكه ما او را تبعه كشور جمهوري اسالمي 
مي دانيم. آنه��ا اتهاماتي رابطه با اق��دام عليه امنيت 
كشور داش��تند. ما به هيچ عنوان مداخله هيچ كشور 
بيگانه اي به ويژه كشورهايي كه عليه نظام جمهوري 
اسالمي اقدامات خصمانه اي مي كنند را در امور داخلي 
و قضايي كشور نمي پذيريم. همين كشور فرانسه بود 
كه از يكي از متهمان ب��زرگ امنيتي ما يعني روح اهلل 
زم كه آسيب فراواني به كشور زد، در حد شخص دوم 
مملكت فرانسه حمايت كرده و براي او گارد حفاظتي 
مي گذارند. اي��ن ادعاها و عملكردها مغاير اس��ت. ما 
خواهانيم كه همه دولت ها براساس مقرراتشان عمل 
كنند و اج��ازه مداخله به آنها نمي دهي��م. وي افزود: 
كيفرخواست پرونده صادر ش��ده و متهمان در زندان 
هستند و ۱۳ اسفند ماه جلسه دادگاه برگزار مي شود. 
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده طبري گفت: 
تحقيقات پرونده تمام است و آنچه از دادسرا گزارش 
شده اين اس��ت كه حتما قبل از پايان س��ال، دادسرا 
تصميم نهايي را مي گي��رد و قرار جلب به دادرس��ي 
صادر و كيفرخواست به دادگاه ارس��ال مي شود و در 
صورتي كه در روزهاي اس��فند م��اه منتهي به صدور 
كيفرخواست شود، قبل از پايان سال جلسات محاكمه 
آغاز مي شود. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال 
خبرنگاري در ارتب��اط با احكام مرب��وط به متهمان 
پرونده محيط زيست و اينكه شنيده شده است احكام 
آنها در دادگاه تجديدنظر تاييد ش��ده اس��ت، گفت: 
پرونده متهمان موسوم به پرونده محيط زيست اما از 
نظر ما پرونده اقدام عليه امنيت رسيدگي شد و راي آن 
هم صادر و قطعي شده است. در اين پرونده آقاي مراد 
طاهباز فرزند قاسم به جرم همكاري با امريكا به عنوان 
دولت متخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دريافتي 
از دولت امريكا، خانم نيلوفر بياني فرزند يوسف به جرم 
همكاري با دولت متخاصم امريكا به ۱۰ سال حبس و 

رد وجوه ماخوذه، آقاي هومن جوكار فرزند هوشنگ 
به جرم همكاري با دولت متخاصم امريكا به ۸ س��ال 
حبس، آق��اي طاهر قديريان فرزن��د محمود به جرم 
همكاري با دولت متخاصم امريكا به ۸ س��ال حبس، 
آقاي سام رجبي تبريز فرزند پرويز به جرم همكاري با 
دولت متخاصم امريكا به ۶ سال حبس، خانم حميده 
)سپيده( كاش��اني فرزند علي اكبر به جرم همكاري 
با دول��ت متخاصم امريكا به ۶ س��ال حب��س، آقاي 
اميرحسين خالقي حميدي فرزند ميرتوحيد به جرم 
جاسوسي به ۶ سال حبس و آقاي عبدالرضا كوهپايه 
فرزند محمود به جرم اجتم��اع و تباني به قصد اقدام 
عليه امنيت كش��ور به تحمل ۴ سال حبس محكوم 
شدند و محكوميت آنها در دادگاه تجديد نظر قطعي 
شد. غالمحسين اس��ماعيلي در ارتباط با برخورد با 
ليدرهاي حوادث آبان ماه گفت: با كس��اني كه اعمال 
سبكي مرتكب شدند با رافت برخورد شد اما جمعي 
از عناصر اصلي اغتشاشات يعني كساني كه تخريب 
كردند و ام��وال دولتي را به آتش كش��يدند و امنيت 
مردم را به خطر انداختند شناس��ايي شده است و به 
پرونده هايشان رسيدگي مي شود و متناسب با اعمال 
مجرمانه اي كه انجام دادند مجازات قانوني براي آنها 
در نظر گرفته مي شود. اسماعيلي در ارتباط با يكي از 
احكام صادر شده در خصوص يكي از متهمان حوادث 
آبان ماه گفت: يكي از پرونده هاي رس��يدگي شده در 
تهران كه به پرونده امير آلماني مشهور بوده است اين 
است كه در اين پرونده افرادي درگير بودند كه سابقه 
اعمال مجرمانه داش��تند و از اراذل و اوباش بودند اين 
افراد در اغتشاشات حضور داش��تند و از اقداماتشان 
فيلمب��رداري مي كردند و براي ش��بكه هاي خارجي 
مي فرستادند. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه امير 
آلماني از تركيه به كشور بازگردانده شد گفت: اين فرد 
سابقه خروج غيرقانوني از كش��ور را داشته و با عناصر 
نفاق همكاري و مالقات داشته است و در حوادث آبان 
ماه ميدان داري كرده و جنايات بس��ياري را رقم زده 
است. وي افزود: در ارتباط با متهمان حوادث آبان ماه 
راي صادر شده است اما چون اين آرا قطعي نشده است 
از بيان جزييات معذورم. اين اغتشاشگران حتما بايد 
پاي ميز محاكمه جوابگو باشند. اسماعيلي در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه رس��يدگي به پرونده كساني كه 
متهم به همكاري با روح اهلل زم هس��تند از جمله آقاي 
داوري، به كجا رسيده اس��ت؟ گفت: تحقيقات ساير 
بخش هاي پرونده ادامه دارد و كيفرخواستشان صادر 
نشده است و به لحاظ اينكه برخي از متهمان بازداشتند 
و برخ��ي آزادند، تاكيد ش��ده وضعيت بازداش��تي ها 
تعيين تكليف شود و به زودي در مورد افراد بازداشتي 
كيفرخواست دوم صادر مي شود كه درادامه پرونده زم 

رسيدگي مي شود. پرونده ادامه دار است.
ادامه در صفحه 2
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احكام محيط زيستي ها صادر شد حسين حقگو|
تحليلگر اقتصادي|

قوه مقننه بي ش��ك نقش به س��زايي در شكل دهي به 
نظام تدبير كش��ورهاي متكي به آرا مردم دارد؛ از وضع 
قوانين و مقررات تا نظارت بر اجراي آنها و راي اعتماد به 
دولت ها و...  در كشور ما نيز بسته به دوره هاي مختلف 
اين تاثيرگذاري متفاوت بوده است . اكنون كه در آستانه 
تشكيل مجلس��ي ديگر قرار داريم اش��اره به بخشي از 
خواس��ت ها و مطالب��ات اقتصادي و صنعت��ي فعاالن 
بخش خصوصي كش��ورمي تواند مفيد باش��د.   مركز 
پژوهش هاي مجلس در يكي از گزارش هاي خود درباره 
نحوه مواجهه نمايندگان مجلس در دوره هاي مختلف 
با مسائل و مش��كالت اقتصادي در قالب آماري دقيق 

چنين عنوان مي نمايد: 
»از مجموع ۸72 ماده قانوني برنامه هاي اول تا شش��م 
توس��عه، ۱۶۰ ماده )حدود يك پنج��م، ۱۸ درصد( به 
حمايت از توليد اختصاص داشته است. همچنين »۳5۸ 
حكم مربوط به حمايت از توليد در ۶ قانون برنامه توسعه 
وجود دارد . در گزارش مركز پژوهش ها انواع حمايت ها 
از توليد در 2۰ گونه دسته بندي شده اند كه عبارتند از: 
»ارزي، بيم��ه اي، تامين مالي، ترجيحي، تش��كيالتي، 
تضمين خري��د محص��والت، تعرفه اي، دسترس��ي به 
بازار، ديپلماتيك، رسانه اي-تبليغاتي، رقابت و تسهيل 
ورود، زيرس��اختي، فن��ي و آموزش��ي، قضاي��ي، كلي، 
مالكيت معنوي، مالياتي، مقررات��ي، منطقه اي و يارانه 
نهاده ها س��ت كه بيش��ترين نوع حماي��ت، حمايت از 
طريق تامين مالي )در مجموع 79 حك��م؛ 22 درصد( 
و كمترين نوع حمايت، حمايت دسترس��ي به بازار )در 
مجموع 2 حكم؛ ۱ درصد( بوده اس��ت.«  به عبارتي به 
لحاظ كمي يك پنجم احكام ۶ برنامه توسعه در جهت 
حمايت از توليد به تامين مالي به ويژه از طريق اعطاي 
تس��هيالت بانكي به توليد اختصاص داش��ته است. اما 
نتيجه اين حمايت ها چنانكه در گزارش بازوي پژوهشي 
مجلس آمده اس��ت: »تجربه هاي فراواني از كشورهاي 
صادركننده نفت و كشور ما وجود دارد كه نشان مي دهد 
سياس��ت هاي حمايتي مس��تقيم از توليد به گسترش 
بخش دولتي، رانت جويي، فس��اد مال��ي و ناكارآيي در 
جغرافيايي اقتصادي و توس��عه نامتوازن و اتالف منابع 
مالي دولتي و بانكي منجر شده است.« )الگوي راهبردي 
حمايت از توليد )۱ تا ۶( بهمن 9۴ ت��ا آذرماه 9۶. مركز 
پژوهش هاي -مجلس – دفتر مطالعات اقتصادي(  علت 
عدم موفقيت اين نحوه سياست گذاري و حمايت هاي 
وس��يع را بايد در بي توجهي به علم اقتص��اد و تجارب 
جهاني و نگاه موردي، بخشي و جزيره اي به امر توسعه 
اقتصادي و صنعتي در نگاه مجلسيان دانست. لذا الزم 
اس��ت در چارچوب يك س��ري اهداف كالن، راهبردها 
و ضرورت هاي��ي را در حوزه هاي اقتص��ادي و صنعتي 
تعريف و نظام قانوني كشور را به آن سمت و سو هدايت 
نمود. از جمله مهم ترين راهبرده��ا و ضرورت هايي كه 
كارشناسان، فعاالن و تشكل هاي اقتصادي و صنعتي در 

گفتار و نوش��تار و بيانيه هاي خود بر آنها تاكيد نهاده اند 
عبارتند از: 

الف- پيش��رفت و توس��عه ه��ر كش��وري در اصول و 
مبن��ا متاث��ر از مولفه هايي همچ��ون: تضمين حقوق 
مالكيت، استحكام قراردادها، پيش بيني پذيري رفتار 
دولت هاست. در ادامه اين اصول بايد به الزامات نهادي 
همچون نظ��ام حكمراني معتب��ر و توانمن��د، بخش 
خصوصي توانمند و پويا محيط ب��ا ثبات اقتصاد كالن، 
تعامل پايدار و متوازن با جهان، تامين مالي كارآ، تجهيز 
و تخصيص مطلوب سرماي�ه انساني و به كارگيري دانش 
در اقتص��اد، نظام موث�ر مقابله با فق�ر، محيط زيس��ت 
متوازن و بهره برداري بهينه از ذخاير معدني كشور اشاره 
كرد كه در مجموع چارچوب هاي تحقق توسعه پايدار را 

مشخص مي كنند.
ب- اقدامات الزم در چارچوب مولفه هاي فوق: 

ثبات و ارتقاء بخش��ي به اقتص��اد و كاهش نااطميناني 
)نرخ ارز، ماليات، تعرف��ه و ...(، آزادس��ازي اقتصادي و 
ايجاد فضاي رقابت��ي و كاهش تصدي ه��اي دولتي و 

خصوصي سازي.
تعامل مناس��ب با جهان جهت جذب هر چه بيش��تر 
سرمايه، دانش فني و مديريتي و نيز فراهم شدن امكان 

صدور كاالها و خدمات بنگاه هاي ايراني.
بازبين��ي حج��م و ان��دازه و س��اختار دول��ت و حذف 
دس��تگاه هاي موازي غير ض��رور و هزينه ه��اي زائد و 
قاعده مند نمودن حضور نهادهاي حكومتي غيردولتي 

در عرصه هاي اقتصادي.
اجراي قانون بهبود محيط كس��ب و كار و به خصوص 
مواد 2 و ۳ اين قانون درخصوص كسب نظر تشكل ها و 
انجمن ها در تصويب و اجراي مقررات و دستورالعمل ها. 
تدوين اس��تراتژي توس��عه صنعتي كش��ور به عنوان 
خواست اصيل صنعتگراني كه حدود دو دهه بر ضرورت 
تدوين آن تاكيد نموده اند و در دو قانون برنامه )چهارم 
و پنجم م��واد 2۱ و ۱5۰( بر اين خواس��ت صحه نهاده 

شده است.
اصالح نظام قيمت گ��ذاري )پرهي��ز از قيمت گذاري 
دس��توري، رفع محدوديت هاي مبادالت و آزادسازي 

بازارها، ايجاد نظام حمايتي براي اقشار ضعيف (.
توس��عه بازارهاي مالي ب��راي تامين مال��ي بنگاه هاي 
اقتصادي )ايجاد نهاد ضمانت( و افزايش سرمايه بانك ها 
و صندوق هاي توسعه اي و نيز اصالح ساختار بانك ها . 
پرداخت بدهي هاي دول��ت و ش��ركت هاي دولتي به 
پيمانكاران به طور مستقيم يا تهاتر با مطالبات دولت و 
نيز پرداخت بدهي هاي دولت به نظام تامين اجتماعي 

در حد مقدورات .
-مبارزه با فس��اد و قاچ��اق از طرقي همچ��ون: اصالح 
قوانين و مقررات، تقويت نظارت بر عملكرد دستگاه هاي 

ذيربط، شايسته ساالري در نظام مديريتي كشور و....
 تحقق خواس��ته هاي فوق اكنون نه يك انتخاب بلكه 
ضرورت هايي اساس��ي براي تداوم حيات ملي و دوام و 

بقاي اقتصادي است.

اقتصاد و صنعت و مجلس آينده
گزارشسخن نخست

 همينصفحه

سخن نخست

 اقتصاد و صنعت 
و مجلس آينده

ق��وه مقننه بي ش��ك 
در  به س��زايي  نق��ش 
ش��كل دهي ب��ه نظام 
تدبير كشورهاي متكي 
ب��ه آرا م��ردم دارد؛ از 
وضع قوانين و مقررات 
تا نظارت بر اجراي آنها 
و راي اعتماد به دولت ها 
و...  در كشور ما نيز بسته به دوره هاي مختلف اين 
تاثيرگذاري متفاوت بوده اس��ت . اكنون كه در 
آستانه تشكيل مجلس��ي ديگر قرار داريم اشاره 
به بخشي از خواس��ت ها و مطالبات اقتصادي و 
صنعتي فعاالن بخش خصوصي كشورمي تواند 
مفيد باشد.   مركز پژوهش هاي مجلس در يكي از 
گزارش هاي خود درباره نحوه مواجهه نمايندگان 
مجلس در دوره هاي مختلف با مسائل و مشكالت 

اقتصادي در قالب آماري...

حسين  حقگو
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انرژي

استراتژي ساخت داخلي 
تجهيزات استراتژيك نفتي

تحريم هاي امريكا عليه صنعت نفت ايران باعث شده 
است كه واردات بسياري تجهيزات نفتي دشوارتر 
شود و در نتيجه وزارت نفت براي رفع اين كاستي ها 
دست به كار شده و تالش دارد با استفاده از ظرفيت 
توليدي داخل كشور، اين تجهيزات را فراهم كند. 
نمونه اي از اين موارد، مته هاي حفاري هستند كه 
ابزاري مصرفي بوده و كاربرد زيادي در صنعت نفت 
دارند. اين مته ها را غالبأ شركت بيكرهيوز به عنوان 

بزرگ ترين سازنده مته در جهان...

صنعت،معدن و تجارت

 سياهه موانع گمركي 
كسب وكارها

 فرشته فريادرس |
اعضاي اتاق ته��ران روز گذش��ته ميزبان رييس 
كل گمرك كش��ور بودند تا موانع و چالش هاي 
گمرك��ي كس��ب وكار خ��ود را ب��ا او در مي��ان 
بگذارند. بيش از اين »تعادل« در گزارشي با نظر 
 س��نجي از برخي فعاالن اقتصادي ب��ه احصاي 
»۳۰ چالش در مواجهه با گمرك« پرداخته بود 
كه روز گذشته اين موضوع در دستور كار پارلمان 
اقتصادي پايتخت نيز قرار گرفت. حال مس��اله 
اينجاس��ت كه چ��را كاالها در گمركات كش��ور 
رسوب مي كنند؟ مقصر اصلي ايستايي يا حبس 
كاالها از نگاه فعاالن اقتصادي چه كس��ي است؟ 
چالش ها يا موانع گمركي كه مانع از ترخيص به 
موقع كاالها مي شود، كدامند؟ اعضاي اتاق تهران 
در نشست بهمن ماه خود، چالش اصلي را مداخله 
ديرهنگام دولت در روند تصميم گيري ها و مساله 

رسوب كاالها عنوان كرده و ...
14

 صفحه 3  

رهبر معظم انقالب در سالروز قيام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبريز  
حضور در انتخابات مجلس را وظيفه مردم برشمردند

گزارش »تعادل« از واكنش مقامات به احتمال قرار گرفتن ايران در ليست سياه» اف اي تي اف«:

مجلس قوي  براي ايران قوي

ايراندرانتظارنتايجرايزنيها

آي تي

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: شبكه 
ملي اطالع��ات مكمل اينترنت اس��ت كه براي 
حمايت از اقتصاد داخلي و همين طور داده هاي 
داخلي م��ورد توجه قرار گرفت��ه و اجراي كامل 
شبكه ملي اطالعات منجر به قطع يا محدوديت 
اينترنت بين المللي نخواهد ش��د. ب��ه گزارش 
ايرن��ا، محمدج��واد آذري جهرم��ي در ديدار با 
س��فير ايتاليا ضمن تأكيد ب��ر اينكه جمهوري 
اس��المي ايران هم��واره روابط خوبي ب��ا ايتاليا 
داش��ته، گفت: ايتاليا تاكنون در مقايسه با ساير 
كشورهاي اروپايي در مقابل فشارهاي غيرقانوني 
امريكا مواضع بهتر و مستقل تري را در ارتباط با 
جمهوري اسالمي ايران اتخاذ كرده است. وزير 
ارتباطات ضمن تأكيد بر اينكه از موضوع هايي 
كه مي تواند به نزديكي بيش��تر م��ردم و فعاالن 
اقتص��ادي دو كش��ور منجر ش��ود، ارتباطات و 
فناوري اطالعات اس��ت و گفت: جهان در حال 
تغيير اس��ت و اقتصاد جهان به س��مت اقتصاد 
ديجيتال حركت مي كند و آينده جهان در اين 
حوزه رقم مي خورد؛ بنابراي��ن ضرورت دارد كه 
براي آينده خود گفت وگوهايي را به منظور ايجاد 
همكاري هاي مشترك درزمينه اقتصاد ديجيتال 
آغاز كنيم. وي افزود: ضروري اس��ت تمهيداتي 
انديشيده ش��ود تا عالوه بر برگزاري رويدادهاي 
علمي مش��ترك در حوزه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، امكان برقراري ارتباط بين دانشمندان 
ايراني و ايتاليايي در اين حوزه و به طور مشخص 
هوش مصنوعي فراه��م ش��ود. آذري جهرمي 
اضافه ك��رد: ه��وش مصنوعي موضوع بس��يار 
مهمي اس��ت كه مي تواند آينده جهان را دچار 
تحوالت ش��گرفي كن��د و بر مباح��ث مختلف 
ازجمله پزشكي، آموزش، بانكداري، تجارت و... 
تأثيرگذار باشد. بر اين اس��اس براي آنكه در اين 
عرصه عقب ماندگي نداش��ته باش��يم، ضرورت 
دارد امكان ارتباط بيشتر و همكاري دانشمندان 
ايراني و ايتاليايي باهدف توس��عه دانش هوش 
مصنوعي در دو كش��ور را فراهم  س��ازيم. آذري 
جهرمي با تأكي��د بر اينكه معناي ش��بكه ملي 
اطالعات، ملي كردن اينترنت نيس��ت گفت: ما 
مفهومي داريم تحت عنوان ژئوپليتيك سايبري 
كه بر اساس آن، فناوري در حال ايجاد تغييرات 
بزرگ در جهان است. وزير ارتباطات گفت: امروز 
در زمان و قرن هوش مصنوعي، كشوري كه اين 
علم را داشته باشد غني تر و كشوري كه اين علم 
را نداشته باشد روز به روز فقيرتر مي شود. بنابراين 
چنانچه اين روند ادامه پيدا كند، كشورهايي كه 
براي توس��عه دانش هوش مصنوعي بيشترين 
هزينه را انجام دهند، مي توانند تبديل به قدرت 

بالمنازع اقتصاد آينده جهان شوند.

شبكه ملي اطالعات به قطع يا  
محدوديت اينترنت  منجر نمي شود

اخبار

دبير ش��وراي نگهبان در پيامي به ناظران شوراي 
نگهبان در سراسر كشور گفت: كليه  ناظران به دور 
از نگاه هاي سياسي و جناحي، بايد ُمرِّ قانون را اعمال 
كرده و از برداشت هاي سليقه اي اجتناب كنند.  به 
گزارش پايگاه اطالع رساني شوراي نگهبان، آيت اهلل 
احمد جنتي ديروز در آس��تانه برگزاري انتخابات 
خطاب ب��ه ناظ��ران انتخاباتي خاطرنش��ان كرد: 
ش��وراي نگهبان به عنوان داور ملي و بي طرف در 
انتخابات، از پيروزي و شكست هيچ جناحي منتفع 
يا متضرر نمي ش��ود و به تعبير امام راحل »ميزان 
رأي ملت اس��ت«. يكايك آرايي ك��ه در صندوق 
ريخته مي شود محترم و حق الناس است و تضييع 
آنها از سوي هركس، مس��توجب عقوبت اخروي 
و الهي خواهد بود. كليه  ناظ��ران به دور از نگاه هاي 
سياسي و جناحي، بايد ُمرِّ قانون را اعمال كرده و از 
برداشت هاي سليقه اي اجتناب كنند. ادارات كل 
حقوقي و انتخاباِت ش��وراي نگهبان مكلفند كليه  
سئواالت و ش��بهاِت نظارتي ناظران و هيات هاي 
نظارت در سراسر كشور را از دريچه  قانون بررسي 
كنند و پاسخ مستدل ارايه كنند. جنتي اضافه كرد: 
همانطور كه در سياس��ت هاي كلي انتخابات ابالغ 
ش��ده اس��ت، بر عدم ورود نيروهاي مسلح، قواي 
س��ه گانه اعم از وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي تابعه 
آنها، دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي، سازمان ها، 
نهادها و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در 
دسته بندي هاي سياس��ي و جناحي انتخاباتي و 
جانبداري از داوطلبان، نظارت و دقتي ويژه صورت 
گيرد و تمامي م��وارد خالف، به ص��ورت فوري به 

شوراي نگهبان گزارش و منعكس شود. 

ناظران به دور از نگاه هاي 
سياسي به ُمرِّ قانون عمل كنند

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي از عفو و 
تخفيف مجازات 5۳۱ نفر از محكومان تعزيرات 
حكومتي خب��ر داد. سيدياس��ر رايگاني اظهار 
كرد: به مناسبت فرا رسيدن س��الروز پيروزي 
شكوهمند انقالب اسالمي ايران، تعداد 2 هزار و 
۳۱5 نفر از محكومين محاكم عمومي و انقالب، 
س��ازمان قضايي نيروهاي مس��لح و س��ازمان 
تعزي��رات حكومتي از سراس��ر كش��ور مورد 
عنايت مقام معظم رهبري )مدظله العالي( قرار 
گرفتند. وي افزود: در عفو رهبري به مناسبت 
چهل و يكمين س��الروز پيروزي ش��كوهمند 
انقالب اسالمي، 5۳۱ نفر از محكومين سازمان 
تعزيرات حكومتي مش��مول عف��و يا تخفيف 
مجازات شده اند كه با دس��تور رييس سازمان، 
اين موارد ب��راي اعمال ب��ه ادارات كل اجرايي 

سراسر كشور ابالغ شد.

عفو و تخفيف ۵۳۱  محكوم 
تعزيرات حكومتي

جهان

 قمار بزرگ »غني« 
با برگ انتخابات

15 2LE
AD

ER
.IR

س: 
عك



روي موج خبر

   دول�ت ب�ا اعط�اي تس�هيالت تكميل�ي 
به طرح هاي روستايي موافقت كرد؛پاد|

 جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي ديروز به 
رياس��ت روحاني رييس جمهوري و با حضور اعضا 
برگزار شد، در جلسه هيات امناي صندوق توسعه 
ملي با اعطاي تس��هيالت تكميلي ب��ه طرح هاي 
روس��تايي از محل منابع صندوق با هدف حمايت 
از اش��تغال روستايي موافقت ش��د. در اين جلسه 
گزارش نظارتي هيات نظارت صندوق توسعه ملي 
منتهي ب��ه ۱۳۹۷.۱۲.۲۹ مورد تاييد قرار گرفت و 
نرخ سود تسهيالت پرداختي صندوق توسعه ملي 
در قالب تبصره ۴ قانون بودجه سال هاي ۹۷ الي ۹۹ 
كشور براساس اذن مقام معظم رهبري، تعيين شد. 
دراين جلسه همچنين با اعطاي تسهيالت تكميلي 
به طرح هاي روستايي دريافت كننده تسهيالت از 
محل منابع صندوق توسعه ملي وفق قانون حمايت 
از اشتغال روستايي و عشايري كه تسهيالت قبلي 
خود را تا پايان سال ۱۳۹۷ دريافت كرده اند، موافقت 
شد. در جلسه ديروز هيات امناي صندوق توسعه ملي 
مقرر شد تمام تراكنش هاي صندوق توسعه ملي براي 
تبديل به ريال براساس نرخ سامانه نيما عمل شود. در 
ادامه اين جلسه با افزايش دوره تامين مالي تسهيالت 
ارزي صندوق توس��عه ملي به شركت كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران به مدت ۴ سال موافقت شد.

   تكذي�ب اخب�ار تاييد صالحيت تع�دادي از 
نمايندگان رد صالحيت شده؛ شوراي نگهبان|

در ش��رايطي كه خب��ر تاييد صالحي��ت برخي 
چهره ه��اي برجس��ته اصالح طل��ب دي��روز در 
ش��بكه هاي اجتماعي و برخي سايت ها دست به 
دست مي شد؛ ش��وراي نگهبان اعالم كرد: اخبار 
مربوط به تاييد صالحيت تعدادي از نمايندگان رد 
صالحيت شده مجلس كذب محض است. متعاقب 
تكذيب شوراي نگهبان، رييس ستاد انتخابات نيز 
گفت: ليست جديدي از افراد تاييد صالحيت شده 
به وزارت كشور نرسيده است. جمال عرف رييس 
ستاد انتخابات كشور درباره تاييد صالحيت هاي 
جديد گفت: تاكنون هيچ گونه ليستي كه مبني بر 
تاييد صالحيت افراد جديد باشد به دست وزارت 

كشور نرسيده است.

   گزينه ما براي رياس�ت مجلس آتي مجيد 
انصاري است؛مهر|

س��خنگوي حزب كارگزاران با بيان اينكه فرصت 
انتخابات فرصت بسيار خوبي براي بازسازي روحيه 
ملي است، گفت: گزينه ما براي رياست مجلس آتي 

مجيد انصاري است. 
حسين مرعشي در نشست خبري اظهار داشت: از 
نظر ما فرصت انتخابات مجلس يازدهم با توجه به 
شرايط عمومي كشور ويژه اس��ت چرا كه مردم به 
دليل شرايط اقتصادي مش��كالتي دارند. عالوه بر 
اينكه كشور دچار ش��رايط اقتصادي بدي است، ما 
با بي سليقگي هاي مديريتي و سياسي هم مواجه 
شديم كه مردم را رنجاند و عصباني كرد كه بخشي از 
آن را پس از گراني بنزين و در آبان ماه شاهد بوديم. 
مرعشي تاكيد كرد: در شرايط فعلي و در فرصت باقي 
مانده اميدواريم بتوانيم منتقدان را قانع كنيم كه با 
صندوق راي قهر نكنند و بايد بدانيم ما بدون زمين 
خوردن و بلند شدن و پيروزي و شكست هاي مستمر 
به جايي نمي رسيم و حوادث امروز ايران بخشي از 
روند تكامل كشور است و ان شاءاهلل از اين مرحله هم 

عبور خواهيم كرد.

   مايه شرمساري است؛ وحدت اصولگرايان 
شكست خورد! ؛تعادل|

نامزد اصولگراي انتخابات مجلس از شكست پروسه 
وحدت اصولگرايان كه از عصر ديروز آغاز شده بود 
خبر داد. يامين پور با انتشار دو فايل صوتي در كانال 
خود مدعي شد كه اعضاي شوراي ائتالف اصولگرايان 
پس از چند ساعت جلسه نتوانستند به وحدت برسند 
و به ستادهاي خود بازگشتند. وي با ابراز تاسف از اين 
ماجرا تاكيد كرد: واقعا مايه شرمساري جبهه انقالب 
است، اينكه كدام يك از جريان ها اعم از جبهه پايداري 
يا شوراي ائتالف مقصر هس��تند را نمي دانيم ولي 
وجدان عمومي جريان انقالب اين ماجرا را به گردن 

همه ريش سفيدان جريان انقالب خواهد انداخت.
يامين پور در فايل صوتي دومي كه منتشر كرد مدعي 
ش��د كه ديروز اعالم كرده ب��ود در صورت وحدت 
انصراف مي دهد ولي حاال كه وحدت شكل نگرفته 
او هم انصراف نخواهد داد و س��تادهايش همچنان 

فعال هستند.

   بعد از ترور س�ردار سليماني جهان  آرامش 
كمتري خواهد داشت؛وزارت خارجه|

سخنگوي وزارت امور خارجه معتقد است: پس از 
ترور سردار سليماني توسط امريكا، جهان آرامش 
كمتري خواهد داشت زيرا حضور او محدوديتي براي 
فعاليت گروه هاي تروريستي بود كه اين براي امنيت 
بين المللي نيز مهم بود. سيدعباس موسوي ديروز 
در گفت وگويي با روزنامه »وچرني ليست« كرواسي 
در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه امسال به دليل 
تحريم هاي امريكا سخت ترين سال براي ايران است، 
افزود: امريكايي ها و برخي غربي ها ۴۱ سال است كه 
بر اساس تحليل اشتباه عمل مي كنند. فشارهاي آنها 
در ۴۰ سال گذشته هميشه بوده و چيز جديدي 
براي دولت و ملت ما نيست. سخنگوي وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سوالي ديگر درباره تاثير مديريت 
دولت بر زندگي م��ردم و موضوعاتي مثل اصالح 
قيمت س��وخت گفت: الزم بود كه براي مديريت 
اقتصاد، ساختار يارانه ها و از جمله قيمت سوخت 
را تنظيم كنيم. اكنون هم مي بينيد، مردم زندگي 
خود را با اين تغيير هماهنگ كرده اند و برنامه هاي 
حمايتي خاصي براي كمك به آنها در حال اجراست. 
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در پاسخ به 
سوالي درباره انتخابات پيش روي مجلس گفت: در 
۴۰ سال گذشته، تقريبا ما هر سال يك انتخابات يا 

همه پرسي داشتيم. اين يك ركورد است. 
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رهبر معظم انقالب در سالروز قيام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبريز  حضور در انتخابات مجلس را وظيفه مردم برشمردند

مجلس قوي  براي ايران قوي
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح ديروز )سه ش��نبه( در ديدار هزاران نفر از مردم 
آذربايجان شرقي، حضور در انتخابات مجلس را وظيفه 
شرعي، ملي، انقالبي و حق مدني آحاد مردم برشمردند 
و با اشاره به دو ركن مهم »حضور پر شور« و »انتخاب 
خوب« گفتند: انتخابات يك جهاد عمومي و نعمت و 
امتحان الهي اس��ت كه اگر با حضور حداكثري مردم 
همراه شود، مايه آبروي نظام اسالمي و تقويت كشور 
و مصونيت بخش در برابر توطئه ها و زمينه ساز ايران 
قوي خواهد بود. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر 
مقام معظم رهبري، رهبر انقالب اس��المي همچنين 
با اشاره به مش��كالت عميق و گس��ترده اجتماعي و 
اقتصادي جامعه امريكا برخالف ظاهر بزك كرده آن، 
افزودند: امريكا در حال حركت به س��مت فروپاشي از 
درون است و ش��كوه و جالل ظاهري آن مانع از غرق 
ش��دنش نخواهد ش��د. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
اين ديدار كه به مناس��بت چهل و دومين سالروز قيام 
تاريخي مردم تبريز در ۲۹ بهمن س��ال ۱۳۵۶ برگزار 
ش��د، مهم ترين ويژگي مردم آذربايجان را تبلور عزت 
ملي، ديني و انقالبي و حضور در صحنه به وقت نياز و 
دفاع از كشور و انقالب و هويت ديني برشمردند و گفتند: 
حضور بهنگام مردم تبريز در چهلم قيام ۱۹ دي مردم 
قم مايه بركت خداوند متعال شد و اين حركت به صورت 
سلسله وار تا آغاز حركت عمومي ملت و سقوط رژيم 
طاغوت و استقرار حكومت اسالمي ادامه يافت. ايشان 
انتخابات بسيار مهم روز جمعه دوم اسفند را از مصاديق 
ميدان هاي نياز به حضور بهنگام دانس��تند و افزودند: 
انتخابات جهاد عمومي، مايه تقويت كشور و آبروي نظام 
اسالمي است و حضور گسترده و پر شور مردم در پاي 
صندوق هاي راي، به توفيق الهي مايه بركت و تأثيرات 
تحول آفرين در كشور خواهد شد. رهبر انقالب اسالمي 
با اشاره به تبليغات و تالش هاي گسترده امريكايي ها 
براي تأثيرگذاري بر اف��كار عمومي ايران و جدا كردن 
مردم و جوانان از نظام اس��المي خاطرنشان كردند: با 
وجود همه اين تالش ها، آنها به نتيجه نرسيده اند كه 
نمونه بارز آن، تشييع ش��هيد سليماني و راهپيمايي 
۲۲ بهمن بود و انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز 
بار ديگر نشان خواهد داد مردم در كنار نظام اسالمي 
و پشتيبان آن هس��تند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
تأكيد بر اينكه چشم دوستان و دشمنان به انتخابات 
روز جمعه است، افزودند: دشمنان مي خواهند ببينند 
نتيجه فشار حداكثري امريكا و بدعهدي هاي اروپايي ها 
و مشكالت اقتصادي كه در كشور وجود دارد، چه بوده 
است و دوستان هم با نگراني منتظر نحوه حضور مردم 

در انتخابات هستند.
ايشان گفتند: البته من همواره به دوستان نظام اسالمي 
گفته ام، از ملت ايران نگران نباشيد زيرا اين ملت كاربلد 
اس��ت و مي داند كه چه بكند. رهبر انقالب اس��المي، 
انتخابات را خنثي كننده بس��ياري از نيت هاي ش��وم 
امريكايي ها و صهيونيست ها و بدِل فِن مكر و كيد آنها 
دانستند و خاطرنش��ان كردند: تنها راه مأيوس شدن 
دشمنان، قوي شدن ايران است و يكي از مصاديق ايراِن 
قوي، مجلِس قوي است، مجلسي كه بتواند با تصويب 
قوانين الزم و با هدايت دولت ها به مسير مطلوب، كشور 
را مصونيت ببخشد. حضرت آيت اهلل خامنه اي يك ركن 
قوي بودن مجلس را حضور هرچه بيشتر مردم در پاي 
صندوق هاي راي برشمردند و افزودند: تأثيرات مجلس 
فقط محدود به چهار سال نيست بلكه مجلس قوي يا 
مجلس ضعيف و خود باخته با تصميمات خود مي توانند 

تأثيرات بلندمدتي بر كش��ور بگذارند. ايشان افزودند: 
انتخابات و راي دادن، وظيفه ش��رعي، ملي و انقالبي، 
جش��ن ملي و احقاق حق آحاد مردم براي دخالت در 
سرنوشت كشورشان است. رهبر انقالب اسالمي، ركِن 
دوم يك مجلس قوي را كيفيت انتخاب دانستند و در 
تبيين ويژگي هاي نمايندگان شايسته ملت بزرگ ايران 
تأكيد كردند: بايد براي مجلس شوراي اسالمي، افراد 
»با ايمان«، »ش��جاع«، »كارآمد«، »وظيفه شناس«، 
»پرانگيزه«، »وفادار به اسالم، مردم، انقالب و كشور«، 
»سرسخت در مقابل دشمنان« و »دل نبسته به دنيا و 
مطامع مالي« برگزيده شوند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
خاطرنش��ان كردند: مردم بايد در انتخاب نمايندگان 
بس��يار مراقبت كنند زيرا ما در همي��ن دوره انقالب، 
نمايندگاني در مجلس داشتيم كه اكنون نوكر و كلفت 
امريكا و دشمنان ايران هستند. ايشان همچنين درباره 
حضور جوانان و افراد با تجربه در مجلس گفتند: مجلس 
بايد يك تركيب متناسبي از جوانان و افراد مجرب، دانا 
و راه بلد باش��د. جوان گرايي يك ضرورت قطعي براي 
كش��ور است و كنشگر اصلي و پيش��ران حركت رو به 
جلو جوانان هستند اما تكيه بر جوانان به معناي چشم 
پوش��ي از افراد با تجربه نيست. رهبر انقالب اسالمي، 
سابقه دلبستگي به دش��منان و انفعال در برابر آنها را 
يك نكته منفي برشمردند و تأكيد كردند: ملت ايران 
داراي روحيه اعتماد به نفس ملي اس��ت و بسياري از 
انديشمندان و سياسيون جهان نيز ملت ايران را رشيد 
و بزرگ و نيرومند و نترس توصيف مي كنند، بنابراين 
كس��ي كه قدرت ايستادگي و اعتماد به نفس، در برابر 
دشمنان را ندارد، براي نمايندگي ملت ايران مناسب 
نيس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين اهميت 
باالي انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان را يادآور 
ش��دند و افزودند: وظيفه مجلس خبرگان بسيار مهم 
است و نبايد انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان 
در برخي شهرها به حاشيه برود. ايشان تأكيد كردند: 
همه كساني كه دوستدار اسالم، انقالب، نظام اسالمي 

و ايران هستند بايد در انتخابات شركت كنند و انتخاب 
خوب و درس��ت انجام دهند. رهبر انقالب اسالمي با 
اشاره به گزارشي مبني بر پرداخت مبالغ زيادي دالر 
نفتي از جانب يكي از كشورهاي عنود منطقه به يكي از 
رسانه هاي انگليسي فارسي زبان براي منصرف كردن 
مردم اي��ران از گرايش به افراد انقالب��ي در انتخابات، 
افزودند: اين گزارش نشان مي دهد كيفيت و چگونگي 

انتخاب تا چه حد مهم است.
ايشان انتخابات را ميدان امتحان الهي دانستند و ابراز 
اميدواري كردند ملت ايران در اين امتحان، سربلند 
بيرون بياي��د. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در بخش 
ديگري از سخنانش��ان درب��اره ياوه گويي هاي اخير 
مقام هاي امريكاي��ي درباره ايران و انتخابات، گفتند: 
بخش��ي از اظهارات اين احمق ه��اي درجه يك براي 
تأثيرگ��ذاري در انتخابات و با ه��دف مأيوس كردن 
مردم از صندوق راي اس��ت اما بخ��ش ديگري از آن، 
ناش��ي از انفعال اس��ت. رهبر انقالب اسالمي انفعال 
امريكايي ه��ا را نتيج��ه اثرات معكوس ترور س��ردار 
س��ليماني دانس��تند و خاطرنش��ان كردند: در اين 
قضيه رييس جمهور امري��كا و اطرافيان او منفعل و 
متوجه شدند كارشان حساب نشده بود چرا كه هم در 
داخل امريكا و هم در دنيا به شدت به آنها حمله شد. 
ايشان افزودند: امريكا مي خواست با ترور سردار عزيز 
ما كه تأثيرات عميقي در منطقه داش��ت، بر منطقه 
مس��لط ش��ود اما ماجرا بر عكس ش��د و راهپيمايي 
بزرگ ضدامريكايي در بغداد، مسائل سوريه و حلب 
و قضاياي ديگر منطقه، درست نقطه مقابل خواست 
آنها را رقم زد، بنابراين يك هدف از ياوه گويي ها اخير 
آنها، جبران اين انفعال است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
شهادت سردار سليماني را يك فقدان تلخ خواندند و 
گفتند: شهيد س��ليماني حقيقتًا بسيار خوب، مفيد 
و تحس��ين برانگيز بود اما در اين حادثه غلبه با لطف 
الهي بود زيرا آن بزرگوار به هر دو ُحس��ن »پيروزي« 
و »شهادت« دس��ت يافت، چرا كه در اين سال ها در 

منطقه، پيروِز ميدان سليماني بود و مغلوب ميدان، 
امري��كا و عوامل آن، و در نهايت به فوز ش��هادت هم 
رسيد. رهبر انقالب اسالمي، اجتماعات بي نظير و ده ها 
ميليوني مردم در تشييع شهيد سليماني را از بركات 
الهي و نشان دهنده عظمت، اتحاد، حضور، قدرشناسي 
و بصيرت ملت ايران دانس��تند و با اشاره به همدردي 
بسياري از ملت ها با مردم ايران در اين قضيه افزودند: 
در يكي از كشورها هزار مجلس به ياد شهيد سليماني 
برگزار شد كه اين واقعيت هاي شوق انگيز نشانه عمق 
راهبردي نظام اسالمي است، بنابراين باطن اين قضيه 
برخالف ظاهر بسيار تلخ آن، براي جبهه حق سراسر 
پيروزي است. ايشان با يادآوري تعبير امام بزرگوار از 
درگذشت فرزند فاضل و برجسته خود مرحوم حاج آقا 
مصطفي به »الطاف خفيه الهي« خاطرنشان كردند: 
آن زمان كسي متوجه مفهوم تعبير امام نشد اما پس 
از حركت مردم اي��ران و عكس العمل دربار و حوادث 
قم و تبريز و آغاز حركت عمومي ملت كه به س��قوط 
حكومت طاغوت منجر شد، مفهوم آن مشخص شد، 
همچنانكه در حادثه تلخ شهادت سردار سليماني نيز 
دشمن تصور كرد ضربه اي زده است اما باطن قضيه، 
پيروزي و شكس��ت دش��من خبيث است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه دشمن نه فقط در 
اين ماجرا بلكه در يك نبرد ۴۰ ساله دايمًا از ملت ايران 
ضربه و شكست خورده است، افزودند: امريكايي ها در 
اين ۴۰ سال همه سالح هاي سياسي، نظامي، امنيتي، 
اقتصادي، فرهنگي، رسانه اي و هر اقدام ممكن را براي 
س��اقط كردن نظام اس��المي به كار گرفتند اما نظام 
اسالمي نه تنها ساقط نشد بلكه هزار برابر قوي تر و در 

مقابل، امريكا ضعيف تر از قبل شده است.
رهبر انقالب اسالمي در تبيين ضعف روزافزون امريكا، 
ظاهر فعل��ي آن را بزك كرده خواندند و افزودند: امروز 
امريكا با ۲۲ هزار ميلي��ارد دالر بدهي، مقروض ترين 
دولت هاي دنيا است و اختالف طبقاتي در اين كشور، 
وحشتناك و از هميشه بيشتر است. ايشان با اشاره به 

نمونه هايي از مش��كالت عميق امريكا از زبان يكي از 
سناتورهاي برجسته اين كشور گفتند: اين سياستمدار 
امريكايي مي گويد در دولت ترامپ به ثروت پنج تن از 
ثروتمندترين هاي امريكا بيش از صد ميليارد دالر اضافه 
شده و ثروت س��ه نفر از آنها به اندازه نيمي از جمعيت 
امريكا اس��ت. ۸۰درصد كارگران فقيرند و حقوقشان 
كفاف زندگي آنها را نمي دهد. از هر پنج امريكايي تنها 
يك نفر توان خريد دارو هاي تجويز ش��ده اش را دارد و 
فاصله ثروت سفيدپوس��تان و سياه پوستان امريكايي 
در ۵۰ س��ال گذشته سه برابر شده است. رهبر انقالب 
اسالمي در ادامه نقل قول از اين مقام امريكايي افزودند: 
رييس جمهور امريكا مي گويد اوضاع در دوران وي بهتر 
شده، بله، اما نه براي مردم بلكه براي ميلياردرها و به قول 
يكي از روساي جمهور سابق امريكا، »امريكا حكومت 
يك طبقه خاص بدون خالت مردم و با رش��وه خواري 
سياسي نامحدود« است. حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
اشاره به آمارها و واقعيت هاي تكان دهنده از تبعيض، 
فاصله طبقاتي فقر و جنايت در امريكا كه مانند خوره 
به جان اين كشور افتاده است، تأكيد كردند: همچنانكه 
شكوه و جالل كش��تي معروف تايتانيك مانع از غرق 
شدن آن نشد، تالش براي آرايش ظاهر امريكا و شكوه 
و جالل آن نيز مانع از غرق ش��دنش نيس��ت و امريكا 
غرق خواهد شد. رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه 
جمهوري اسالمي با هيچ ملت و نژادي مخالف نيست 
بلكه با استكبار، ظلم و طغيان عليه ارزش هاي انساني 
مخالف اس��ت، گفتند: امروز قله طغيان و اس��تكبار، 
امريكايي است كه در دست ثروتمندان و كمپاني دارهاي 
صهيونيست مي چرخد و در دنيا نيز منفور است. ايشان 
افزودند: امريكا در كش��ورهاي اط��راف ما ده ها پايگاه 
نظام��ي دارد اما اگر روزي مس��اله اي پيش بيايد، اين 
پايگاه ها نه به درد امريكا خواهد خورد و نه به درد آنها 
كه پولشان را به امريكا مي دهند و چشم اميد به آن دارند، 
چرا كه اس��تكبار امريكايي در حال فرو ريختن است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر لزوم حفظ حركت 
پر ش��تاب نظام اسالمي به س��مت اهداف واال، وجود 
جوانان را ب��راي ادامه اين حركت اميدبخش خواندند 
و خطاب به آنان گفتن��د: جوانان عزيز خود را از لحاظ 
علمي، عملي، تجربي و ايماني آماده كنيد چراكه فرداي 
اين كشور در دستان شماست و بايد بتوانيد اين مملكت 
را به اوج برسانيد كه ان شاءاهلل اين كار را خواهيد كرد. 
رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنانشان 
با اش��اره به نقش تأثيرگذار م��ردم آذربايجان و تبريز 
در حوادث تاريخي و بعد از پيروزي انقالب اس��المي، 
گفتند: مردم آذربايجان هم��واره در مقاطع و حوادث 
مختلف جلودار بوده اند ك��ه نمونه هاي آن را مي توان 
حركت ۲۹ بهمن سال ۵۶، دوران دفاع مقدس، فتنه 
سال ۸۸، اجتماع عظيم در تجليل از سردار سليماني 
و در راهپيمايي امسال ۲۲ بهمن ديد كه با وجود بارش 

شديد برف، مردم حضور پرشوري داشتند.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، حجت االسالم 
والمس��لمين آل هاش��م نماينده ولي فقيه در استان 
آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز، لحظه شناسي و 
اقدام بهنگام در ميادين دفاع از انقالب را از خصوصيات 
برجسته مردم تبريز خواند و با بيان گزارشي از اقدامات 
انجام شده در زمينه استفاده از ظرفيت هاي جوانان در 
گام دوم انقالب گفت: در مقابل جنگ شناختي دشمن 
كه اميد و باورهاي جوانان را هدف گرفته است، معتقديم 
مساجد به عنوان خاستگاه اصلي نيروهاي انقالب بايد 

مركز طراحي، انديشه ورزي و فعاليت باشند.

احكام محيط زيستي ها صادر شد
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا قوه قضاييه محل 
هزينه كرد تبليغات نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
را بررسي مي كند يا خير؟ گفت: ما پول كثيف و پولشويي 
را برابر ضوابط قانوني جرم مي دانيم و فارغ از اينكه پول 
كثيف در چه مسيري هزينه مي شود به آن رسيدگي 
مي كنيم و ممكن است يكي از راه هاي هزينه كرد آن 
تبلغيات انتخابات باشد؛ البته مجلس اخيرا در ارتباط 
با تبليغات نامزدهاي انتخابات، مصوبه اي داش��ت كه 
نمي دانم به تأييد شوراي نگهبان رسيد يا خير اما اين 
مصوبه حتما در فرايند رسيدگي به تخلفات انتخاباتي 

مورد توجه همكاران ما قرار خواهد گرفت.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا قوه قضاييه بر 
نحوه برگزاري انتخابات ني��ز نظارت مي كند يا خير؟ 
گفت: در ارتباط با انتخابات دو اقدام داريم. نخست اينكه 
ستادهايي را با رويكرد پيشگيرانه در همه حوزه هاي 
انتخابيه فعال كرديم و اقدام بعدي اين اس��ت كه اگر 
گزارش��ي از ناحيه مجريان يا ناظران يا اين ستاد يا از 
ناحيه مردم در ارتباط با انتخابات كه وصف مجرمانه دارد 
واصل شود، حتما رسيدگي مي كنيم اما دستگاه قضايي 

سر صندوق هاي اخذ رأي نماينده اي ندارد و مسووليتي 
جز پيشگيري و رسيدگي به جرايم نخواهد داشت.

اسماعيلي در پاسخ به س��والي درباره پرونده صاحب 
كارخانه مولفيكس و خروج ۵۰ ميليون دالر ارز توسط 
اين فرد از كشور گفت: ظاهرا هنوز پرونده در دادسراست 
و به دادگاه ارسال نشده اس��ت و از آنجا كه تحقيقات 
تكميل نشده نمي توان دقيقا گفت كه آيا اتهامات محرز 
است يا خير. سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينكه روي 
ديگر برخورد قوه قضاييه، برخورد با مفسدان و متجاوزان 
به حقوق مردم است، گفت: در حدفاصل نشست قبلي 
تا امروز بيش از ۵۰ نفر از مفسدان اقتصادي محكوميت 
قطعي حاصل كردند كه اگر بخواهم ليس��ت ۵۰ نفره 
اتهامات و محكوميت آنها را قرائت كنم وقت بسياري 
مي برد اما اين فهرست ۵۰ نفره توسط مركز رسانه  قوه 

قضاييه در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: در آرايي كه صادر شده آقاي حميد رضا 
مرادي به جرم اخالل در نظام ارزي به صورت عمده و 
كالن به تحمل ۲۰ سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شالق 
و رد يك ميليارد و ۸۹ ه��زار يورو در حق بانك ملت و 

۷۹۲ هزار يورو در حق بانك سپه و جزاي نقدي به مبلغ 
۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان محكوم شده است.

اس��ماعيلي ادامه داد: محمد نايين��ي تهراني به جرم 
مش��اركت در اخالل در نظام ارزي به تحمل ۱۵ سال 
حبس، ۷۴ ضربه شالق و رد يك ميليارد و ۸۹ هزار يورو 
در حق بانك رفاه و ۷۹۲ هزار يورو در حق بانك سپه و 
جزاي نقدي به مبلغ ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان 

محكوم شده است.
اسماعيلي افزود: متهمان ديگر آقايان اميرخسرو عاليي 
به جرم اخالل در نظام ارزي به تحمل ۱۰ سال حبس 
و ش��الق، سعيد عليزاده به جرم مش��اركت در اخالل 
در نظام اقتصادي به تحمل ۱۰ س��ال حبس و شالق 
و رد مال، مرتضي فالح اش��تري به جرم مشاركت در 
اخالل در نظام ارزي به صورت عمده و جابه جايي وجه 
شركت ميعاد سازان به تحمل دو فقره ۲۰ سال حبس، 
شالق، رد مال و جزاي نقدي، مهرداد داوودي به جرم 
مش��اركت در اخالل در نظام ارزي به تحمل ۱۰ سال 
حبس، رحيم تبريزي مياندواب به جرم مشاركت در 
اخالل در نظام ارزي به تحمل ۱۲ سال حبس، ضبط 

۱۰۰ ميليارد ريال جزاي نقدي و محكوميت از مشاغل 
مختلف، مجيد ارسي/ به جرم مشاركت در اخالل در 
نظام ارزي به تحمل ۱۰ سال حبس، مهرداد صفري به 
جرم اخالل در نظام ارزي به تحمل ۱۲ س��ال حبس و 
ضبط ۱۲۸۰ ميليارد ريال جزاي نقدي و آقاي حميد 
عبادي به جرم معاونت در اخالل در نظام ارزي به تحمل 
۸ سال حبس و ضبط ۲۰ ميليون لير تركيه و ممنوعيت 

از برخي مشاغل محكوم شدند.
سخنگوي دس��تگاه قضا در پاسخ به سوالي در ارتباط 
با بازداش��ت چند تن از فعاالن سياسي از جمله بهاره 
هدايت و اينكه آيا اين بازداش��ت ها با انتخابات مربوط 
اس��ت يا نه،گفت: هيچ ارتباطي بين اي��ن اقدامات با 
انتخابات وجود ن��دارد در ارتباط با خانم بهاره هدايت 
بازداش��ت در حراست دانشگاه انجام نشده و بازداشت 
خارج از دانشگاه بوده است و اگر ادعايي در مورد ضرب 
و شتم اين خانم هنگام انتقال به زندان اوين وجود دارد 

ما طبق قانون به اين موضوع رسيدگي مي كنيم.
وي اف��زود: ايش��ان اقدامات غير مرتبط ب��ا انتخابات 
داشته اند و اگر تا االن آزاد نشده اند، پيش بيني مي شود 

تا غروب امروز )سه شنبه(با تامين وثيقه اي كه توسط 
قاضي تعيين شده است و خانواده ايشان هم به دادسرا 
مراجعه كرده اند آزاد شوند. وي در پاسخ به سوال ديگر 
ايسنا مبني براينكه آيا راي پرونده محمدعلي نجفي در 
بررسي مجدد از س��وي ديوان عالي صادر شده است؟ 
گفت: خير هنوز صادر نشده است.  اسماعيلي در پاسخ به 
سوالي در ارتباط با تعداد كشته شده هاي حوادث آبان و 
اينكه آيا قوه قضاييه برنامه اي براي ارايه آمار دارد يا خير؟ 
گفت: سعي ما اين است كه در چارچوب قانون اظهارنظر 
كنيم. طبق مستندات موجود نزد ما اين موضوع تعيين 
تكليف شده و در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و 
متعاقب آن طي دو مرحله در شوراي امنيت كشور به اين 
موضوع رسيدگي شده است. يك مرحله در مصوبات 
۹۸/۱۰/۱۰ و ۹۸/۱۰/۲۲ شوراي امنيت كشور، متولي 
اين موضوع خود شوراي امنيت كشور مشخص شده 
و آمار نياز به جدا سازي و تعيين تكليف دارد؛ مثاًل چند 
نفر از كشته شدگان از نيروهاي مسلح بودند و به شهادت 
رسيدند چند نفر توس��ط اشرار و اغتشاشگران كشته 

شدند و چند نفر جزو خود اغتشاشگران بودند.
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معامله قرن فهرستي از آرزوهاي زورگويانه رژيم صهيونيستي است
مجيد تخت روانچي، سفير و نماينده  ايران در سازمان ملل به بررسي ابعاد طرح معامله  قرن و راهكار جمهوري اسالمي 
براي حل مس��اله فلسطين پرداخت. در يادداش��ت روانچي با عنوان »»معامله قرن« فهرس��تي از آرزوهاي زورگويانه 
رژيم صهيونيستي است« كه در پايگاه اطالع رساني KHAMENEI.IR منتشر شده، آمده است: طرح »معامله قرن« 
نه تنها گرهي از كار رژيم صهيونيستي و امريكا نخواهد گشود، بلكه مقاومت مردم فلسطين و مسلمانان عليه اشغالگري 
را تقويت خواهد كرد و بهانه ها را از دست جناح سازشكار خواهد گرفت. درواقع »معامله قرن« نقطه  پاياني بر دورويي و 
نفاق طوالني مدت امريكا در هفتاد سال گذشته است. او در ادامه مي افزايد: »معامله  قرن« يك معامله نيست، بلكه يك 
اعالميه و فهرستي از آرزوهاي زورگويانه و ديرپاي رژيم صهيونيستي است كه بر دو پيش فرض بنا شده است: اول اينكه 
آرمان فلسطين را مي شود با پول خريد و دوم اينكه مردم فلسطين و مسلمانان زير بار حرف زور مي روند. نادرستي اين هر دو پيش فرض طي هفتاد 
سال گذشته بارها ثابت شده است و به همين دليل است كه سران قبلي امريكا ترجيح مي دادند از روش تزوير و فريب در حمايت از رژيم صهيونيستي 
استفاده كنند. ترامپ اما براي انتخاب مجدد خود و نيازي كه به البي صهيونيستي داشت، اين طرح شكست خورده را مطرح كرد. تخت روانچي تاكيد 

مي كند: تنها راهكار جهان اسالم براي مقابله  با اين طرح، تكيه بر وحدت در حمايت از آرمان فلسطين است. 

امريكايي ها دچار سرگيجه سياسي شده اند
رييس مجلس دهم با بيان اينكه امريكايي ها دچار سرگيجه سياسي شده اند، گفت: ترور سردار سليماني نشان داد كه امريكا 
به آخر خط رسيده است. به گزارش مهر، علي الريجاني در پايان سفر دو روزه خود به سوريه و لبنان، در كنفرانسي خبري در 
جمع خبرنگاران لبناني در پاسخ به سوالي درباره جزييات كمك ايران به دولت لبنان اظهار داشت كه ايران حمايت خود از 
دولت اين كشور را مخفي نكرده و مذاكرات جامع صورت گرفته، انواع كمك ها در زمينه هاي اقتصادي، صنعتي و تجاري 
را دربر مي گيرد. وي درباره سياست هاي تروريستي دولت امريكا در منطقه نيز افزود: در مساله ترور ترديدي نيست كه 
اكثر كشورها اين سياست ناشيانه را محكوم كردند. شهيد حاج قاسم سليماني شخصيت بزرگي بود و ترور ايشان اقدامي 
عادي نبود. ترور در اين سطح نشان دادكه امريكا از موضع ضعف دست به اين اقدام زده است؛ چراكه ترور، اقدام نازلي است 
و وقتي كشوري به آن دست مي زند كه خود را ناتوان از هر اقدام ديگري مي بيند. رييس مجلس افزود: به نظر من امريكايي ها دچار سرگيجه سياسي 
شده اند. من دليل ناراحتي امريكايي ها را درك مي كنم، چرا كه پارلمان عراق اخراج امريكايي ها را تصويب كرده است. ما حق را به مردم عراق مي دهيم 
و دليلي ندارد كه كشوري بيايد در عراق پايگاه بزند و بدون نظر عراق، مهمان اين كشور را ترور كند؛ معلوم است كه اين اقدامات عكس العمل در پي 

دارد. هر كشور و هر ملتي كه غيرت ملي داشته باشد، نسبت به اين رفتارهاي ستمگرانه واكنش نشان مي دهد.

چهره ها

ادامه از صفحه اول



3 كالن

گزارش»تعادل«ازواكنشمقاماتبهاحتمالقرارگرفتنايراندرليستسياه»افايتياف«:

ايرانمنتظررايزنيهادر»افايتياف«
گروه اقتصاد كالن|

2 روز تا پاي�ان نشس�ت 6 روزه »اف اي تي اف« در 
پاريس باقي مانده و قرار بر اين است كه امروز موضوع 
ايران در دس�تور كار اين جلسه قرار بگيرد اين در 
حالي است كه هنوز تكليف ايران براي پيوستن به 
»اف اي تي اف« از سوي نهادهاي حكومتي مشخص 
نش�ده اس�ت پيش از اين اف اي تي اف در سه سال 
گذشته چندين بار به ايران براي اعمال قوانين مبارزه 
با پولشويي مهلت داده بود و ايران را از ليست سياه 
وارد ليست خاكس�تري كرده بود اما آنچه اهميت 
دارد اين است كه اگر نام ايران در ليست دولت هاي 
غير همكار اين نه�اد قرار بگيرد،  خ�روج از آن به 
سختي صورت خواهد گرفت . همين احتمال سبب 
ش�ده كه بازار ارز به آن واكنش نشان دهد هر چند 
كه مقامات اقتصادي و سياست گذار كشور معتقدند 
كه تحوالت بازار ارز ارتباطي با »اف اي تي اف« ندارد 
و احتمال آن هم وجود دارد كه ايران در فهرس�ت 

خاكستري باقي بماند. 

به گزارش »تعادل« در همين زمينه برخي از كارشناسان و از 
مقامات مسوول اقتصاد ايران مي گويند در صورت نپذيرفتن 
لوايح پالرمو و س��ي اف تي،  اي��ران احتماال با چالش هايي 
مواجه خواهد شد و در مقابل نظام مالي و پولي بين المللي 
قرار خواهد گرفت. مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام يكي از اين افراد است . او اخيرا در گفت وگويي 
با اشاره به بررسي ايران در نشست 6 روزه »اف اي تي اف« 
گفت: اگر تغييري در رويكرد »اف اي تي اف« با ايران به خاطر 
اقداماتي كه انجام شده ايجاد شود، ممكن است در داخل، 

راجع به اين موضوعات تجديدنظر شود.
انصاري در رابطه با احتمال پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام 
مالي وجود دارد گفت: با توجه به اينكه در مجمع نظر ندادند 
و طبق آيين نامه داخلي، نظر شوراي نگهبان حاكم است. اما 
به دليل اينكه در مجمع تشخيص در مورد »اف اي تي اف« 
رأي گيري نشده، به دولت توصيه شده كه اين موضوع را 
پيگيري كند و اقداماتي كه ايران تا به حال انجام داده است، 

را گوشزد و مهلتي، بگيرد. 
وي افزود: نكته قابل تأمل اين اس��ت كه گروه ويژه اقدام 
مالي چشم پوشي   ساير كش��ورها را پذيرفتند و راجع به 
خويشتن داري جمهوري اسالمي ايران ايراد گرفتند. اگر 
اين برخوردهاي دوگانه را كنار بگذارند و برخي از ابهامات 
برطرف شود و تغييري در رويكرد »اف اي تي اف« با ايران 
به خاطر اقداماتي كه انجام شده، ايجاد شود، ممكن است 
در داخل، راجع به اين موضوعات تجديدنظر شود. انصاري 
با تاكيد بر تغيير رويكرد گروه ويژه اقدام مالي در برخورد با 
جمهوري اسالمي تصريح كرد: اگر اين وضع پيش بيايد در 

آيين  نامه مشكل خاصي وجود ندارد و ممكن است راجع به 
اين مساله اجازه ويژه اي گرفته شود چون مجمع رأي نگرفته 
كه رد كرده باش��د. بنابراين هنوز راهكاري براي تصويب 
»اف اي ت��ي اف« وجود دارد. اين عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت در پاسخ به اينكه ممكن است جمهوري اسالمي 
در ليست سياه قرار بگيرد، اظهار كرد: اينكه ايران در فهرست 
كشورهاي غيرهمكار و به اصطالح ليست سياه قرار بگيرد، 

بسيار براي كشور مضر است.
اخيرا با آغاز نشست 6 روزه »اف اي تي اف« در پاريس نرخ ارز 
در ايران از كانال 14 هزار تومان عبور كرد و عدهاي گمانه زني 
كردند كه نوسانات نرخ ارز در ايران به بررسي موضوع ايران 
در نشست پاريس مرتبط است.  فرهاد دژپسند وزير امور 
اقتصادي و دارايي نيز در حاشيه   نودو سومين نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در اين باره گفته است 
كه تحوالت نرخ ارز در روز هاي اخير ارتباطي با طرح موضوع 
ايران در جلسه اخير » اف اي تي اف« ندارد. وي در اين جلسه 
افزود: اج��الس »اف اي تي اف« در حال برگزاري اس��ت و 
موضوع ايران احتماال به زودي به عنوان دستور اين اجالس 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي در ادامه با بيان اينكه 
تهاتر به كريدور مهم دور زدن تحريم هاي اقتصادي تبديل 

شده است در مورد ماليات ها گفت: رويكرد دولت اين نيست 
كه كاهش درآمدهاي نفتي از طريق فشار بر بخش خصوصي 
خوش حساب، منضبط، و شناسنامه دار جبران شود. همتي، 
 رييس كل بانك مركزي هم در خص��وص اثرگذاري قرار 
گرفتن ايران در فهرست س��ياه »اف اي تي اف« بر بازار ارز 
گفت: نوسانات قيمت ارز ادامه دار نخواهد بود و البته برخي 
به خاطر اجالس آتي گ��روه اقدام مالي تالش مي كنند تا 
در بازار التهاب ايجاد نمايند، در حالي كه تصميم اجالس 
»اف اي تي اف« تأثير معناداري بر بازار ارز نخواهد داشت. 
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: سد مقاومت دالر 
14 هزار توماني شكسته شده و ظرف يك سال قبل سه بار 
اين سد مقاومتي فرو ريخته است اما با مديريت بانك مركزي 
تعادل همچنان در بازار برقرار خواهد شد. وي ادامه داد: بانك 
مركزي به مردم توصيه مي كند تا به بازار ارز ورود نكنند يا 
اينكه ريس��ك دارايي خود را در نظر بگيرند. همتي گفت: 
اينكه چه اتفاقي در حوزه ارتباط ايران با كشورهاي همسايه 
در سايه تصميم اجالس »اف اي تي اف« رخ خواهد داد، هنوز 
معلوم نيست و احتمال دارد ايران در ليست سياه وارد شود 
اما احتمال قوي تر آن است كه نام ايران در اين فهرست قرار 
نگيرد. رييس كل بانك مركزي گفت: به خاطر تحريم هاي 

امريكا و فشاري كه اين كشور به همسايگان و دوستان ما 
وارد مي كند، خيلي از بانك هاي آنها با ايران همكاري ندارند، 
ولي چطور از ابتداي سال ۳۵.۵ ميليارد دالر ارز براي واردات 

تأمين شده است، پس همكاري ها ادامه دارد.

   گزارش 11 ماهه تجارت
البته وزير اقتصاد به موضوعات ديگري در خصوص اقتصاد 
كشور هم اش��اره كرد و گفت: در يازده ماهه ابتدايي سال 
۳9 ميلي��ارد دالر واردات داش��ته ايم كه نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل رشد داشته است. وي گفت: از آنجا كه 8۵ 
درصد واردات مربوط به كاالي سرمايه اي است الزم است 

تا صادركنندگان ارز خود را به سامانه نيما تحويل دهند.
وي گفت: در رابطه با درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در 
اليحه بودجه سال 1۳99، تأكيد مي كنم رويكرد دولت و به 
ويژه وزارت اقتصاد اين نيست كه كاهش درآمدهاي نفتي 
و تأمين مالي خزانه از طريق فشار بر بخش خصوصي خوش 

حساب، منضبط، و شناسنامه دار جبران شود.
دژپسند ادامه داد، افزايش درآمدهاي مالياتي را از طريق 
تعريف پايه هاي جديد مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و 
ساماندهي معافيت هاي مالياتي در حال پيگيري هستيم.

وزير اقتصاد گفت: مشكالت ارزي صادركنندگان در يك 
وجه مربوط به سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي و در وجه 
ديگر مربوط به صندوق توسعه ملي است. وي افزود، براي 
حل و فصل مشكالت وزارتخانه اي دستور الزم را به معاون 
اقتص��ادي وزارت اقتصاد ميدهم اما در حوزه مش��كالت 
مربوط به صندوق توس��عه ملي ابتدا بايد بررسي شود كه 
تعهد صادركننده ريالي بوده است يا ارزي. دژپسند تاكيد 
كرد: هم اكنون يكي از كريدورهاي مهم دور زدن تحريم ها 
اس��تفاده از تهاتر است. بر اين اس��اس ما هم از اين روش 
حمايت مي كنيم. وزير اقتصاد با بيان اينكه، طي يك سال 
اخير تالش كرديم از ماليات به عنوان ابزار سياست گذاري 
اقتصادي نيز استفاده نماييم، گفت: بايد از كوچ نقدينگي 
به فعاليت هاي اختالل زا و نوسان غيرمنطقي و غير اصولي 
در بازاره��اي ارز، طال و كاالها جلوگيري كنيم. وي افزود، 
در اين رابطه از ماليات به عنوان ابزار اقتصادي براي مقابله 
با فعاليت هاي اختالل زا در اقتصاد كشور كه براي بخش 
خصوصي سم است به خوبي اس��تفاده شد. وزير اقتصاد 
درب��اره افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير و همزمان با برهه 
پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان گفت: در افزايش نرخ 
ارز دخيل نبوده و منفعتي نمي بريم. فرهاد دژپسند درباره 
افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير و همزمان با برهه پرداخت 
حقوق و مزاياي كارمندان گفت: در افزايش نرخ ارز دخيل 

نبوده و منفعتي نمي بريم.
وزير اقتصاد با بيان اينكه، اگر ارز دولتي نيز در اختيار داشته 
باشيم بايد آن را در سامانه نيما عرضه كنيم، گفت: دخالتي 
در افزايش نرخ ارز در بازار آزاد نداريم. وي در واكنش به اين 
مطلب كه در روزهاي اخير نرخ ارز در سامانه نيما نيز رشد 
كرده اس��ت، گفت: بر اساس آخرين آمار رييس كل بانك 
مركزي كه ديروز اعالم شد نرخ ارز در سامانه نيما نيز كاهش 
داشته است. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تحوالت 
اخير از نقل و انتقال كالن ارز چگونه ماليات اخذ مي شود، 
گفت: به طور قطع و يقين در قانون ماليات هاي مستقيم 
اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد. دژپسند ادامه داد، در 
ابتداي سال فرآيند ماليات ستاني از سكه هاي پيش فروش 
بانك مركزي در دستور كار قرار گرفت و اين موضوع مويد 
عملكرد و برنامه وزارت اقتصاد است. وزير اقتصاد در تشريح 
جزييات اين نوع ماليات ستاني از ارز گفت: هم اكنون نيز 
در قانون ماليات هاي مستقيم بحث ماليات بر مجموع در 
آمد براي كنترل سودهاي كالن ارزي در دستور كار لحاظ 
شده اس��ت. وزير اقتصاد گفت: شرايطي كه دشمن تمام 
نيروهايش را براي بسته شدن ورود منابع به كشور صرف 
كرده است، طي يازده ماه  سال جاري حدود ۳9.7 ميليارد 
دالر واردات كاال به كشور داشته ايم كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل با رشد همراه بوده اس��ت و در مدت مذكور نيز 

حدود ۳8.8 ميليارد دالر صادرات داشته ايم.

رصد فرارهاي مالياتي با استفاده از اطالعات بانكي افراد
مديركل دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور 
مالياتي كشور گفت: براي دريافت اطالعات حساب هاي 
بانكي محدوديت نداريم و مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي 

با اطالعات حساب هاي بانكي رصد مي شود.
امراله عابدي در گفت وگ��و با فارس، در مورد اهداف تهيه 
دستورالعمل بررسي تراكنش هاي بانكي براي رسيدگي 
به ماليات و فرار مالياتي اظهاركرد: در راستاي رسيدگي و 
تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان مالياتي، قانون گذار 
طي تصويب قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 
1۳66 و اصالحيه هاي بعدي مقرر كرده است. مديركل دفتر 
مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي كشور 
گفت: بانك ها و موسسات اعتباري موظفند، در صورتي كه 
اسناد و مدارك مربوط به درآمد اشخاص نزد آنها وجود دارد، 
به درخواست وزير امور اقتصادي و دارايي )وفق تبصره ماده 
2۳1 قانون ماليات هاي مستقيم( يا به درخواست رييس 

سازمان امور مالياتي كشور )وفق ماده ۳0 قانون ماليات بر 
ارزش افزوده( اسناد و مدارك مذكور را در اختيار سازمان 
امور مالياتي ق��رار دهند. وي تاكيد كرد: اگرچه اين حكم 
قانوني از ساليان قبل وجود داشته، ليكن از آنجا كه موديان 
مالياتي وفق مقررات مواد 9۵، 96، 97، 100، 110 و 229 
قانون ماليات هاي مستقيم و مواد 21 و 26 قانون ماليات بر 
ارزش افزوده مكلف به تسليم اظهارنامه و دفاتر و اسناد و 
مدارك مربوط به درآمد خود هستند، سازمان امور مالياتي 
بنابه احترام متقابل و اعتماد به موديان ابتدا درآمد مشمول 
ماليات موديان را براساس اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود 
و زيان و اسناد و مدارك آنها و مطابقت با اطالعات مربوط به 
فعاليت هاي اقتصادي به دست آمده از سامانه هاي اطالعاتي 
سازمان از جمله سامانه معامالت فصلي مورد رسيدگي قرار 
مي دهد. به گفته عابدي، در صورتي كه بررسي اوليه حاكي 
از عدم مطابقت حجم فعاليت مودي با آنچه در صورت هاي 

مالي تسليمي ابراز شده باشد، سازمان با استفاده از اختيارات 
فوق الذكر و در جهت شناس��ايي ميزان فعاليت و درآمد 

اشخاص اقدامات الزم را اعمال مي كند.
وي با اشاره به اجراي طرح جامع مالياتي در سال هاي اخير 
و اطالع رساني و فرهنگ سازي مالياتي بيان كرد: تاكيد بر 
اجراي مقررات ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 
اصالح��ي بهمن م��اه 1۳80 و 169 قان��ون ماليات هاي 
مستقيم اصالحي تيرماه 1۳94 و بهبود نسبي فرآيندهاي 
اخذ معامالت اش��خاص از طريق س��امانه الكترونيكي و 
همچنين همكاري دستگاه هاي اجرايي و نظارتي در مورد 
شناس��ايي فراريان مالياتي و تصويب ماده 169 مكرر به 
عنوان تنها پايگاه مديريت اطالعات مالياتي، سازمان امور 
مالياتي در جهت بررسي پرونده فراريان مالياتي اقدام به اخذ 
گردش حساب هاي بانكي موديان مشكوك به فرار مالياتي 
با اس��تفاده از اختيارات قانون��ي از جمله تبصره يك ماده 

2۳1 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده ۳0 قانون ماليات بر 
ارزش افزوده كرده است. اين مقام مسوول مالياتي تصريح 
كرد: از آنجا كه رس��يدگي به گردش حساب هاي مذكور 
به عنوان اطالعات پولي اشخاص نيازمند تبحر و آگاهي 
كافي در امور حسابرس��ي مالي و مالياتي و وجود وحدت 
رويه در حسابرسي اس��ت سازمان امور مالياتي در اجراي 
ماده ۵4 آيين نامه اجرايي م��اده 219 قانون ماليات هاي 
مستقيم اقدام به تهيه و ابالغ دستورالعمل نحوه رسيدگي 
به تراكنش هاي بانكي مش��كوك كرد. بنابه مراتب فوق 
دستورالعمل در راستاي مقابله با فرار مالياتي تهيه شده و 
طبيعتا شامل موديان خوش حساب كه به تمامي تكاليف 
قانوني خود وفق مقررات عمل مي كنند، نخواهد بود. عابدي 
در مورد اينكه چرا تراكنش هاي باالي ۵ ميليارد تومان در 
دستور كار بررسي قرار دارد؟ آيا تراكنش هاي كمتر از اين 
ميزان بررسي نخواهد شد؟، خاطرنشان كرد: سازمان امور 

مالياتي حسب اقتضاء و با توجه به گزارش هاي اوليه مربوط 
به فرار مالياتي هيچ گونه محدوديت��ي در اخذ اطالعات 
مربوط به تراكنش هاي بانكي و رسيدگي به آنها نداشته، 
و با توجه به اينكه حسابرسي مالياتي همانند حسابرسي 
مالي از الگوي نمونه گيري و حسابرس��ي ريسك تبعيت 
مي كند، در نظر گرفتن سقف براي اخذ و ارسال اطالعات 
تراكنش هاي بانكي با توجه به دامنه رسيدگي و اهميت 
اطالعات واصله جزو وظايف ذاتي س��ازمان امور مالياتي 
است. وي در مورد اينكه فرايند بررسي تراكنش هاي بانكي 
به صورت سيس��تمي انجام مي ش��ود يا نيروي انساني؟، 
بيان كرد: با اجراي طرح جامع مالياتي تمامي فرايندهاي 
حسابرسي مالياتي را بر اساس سامانه هاي الكترونيكي انجام 
مي شود. حسابرسي تراكنش هاي بانكي مقوله اي جداي از 
حسابرسي مالياتي پرونده هاي عادي نبوده و در تكميل 

همديگر صورت مي گيرد.

جهانگيري:توسعهتعاونيهاراهگشاياهدافكشوراست
معاون اول رييس جمهور گفت: توسعه بخش تعاون به 
عنوان يكي از مهم ترين بخش هايي اس��ت كه مي تواند 
راهگشا باشد و در خيلي از مسائلي كه مي توان در اهداف 
و آرمان هاي انقالب و جمهوري اسالمي و حتي فراتر به 
عنوان آرمان هاي اسالم مطرح كرد و بايد به دنبال تحقق 
آنها باشيم، بخش تعاون مي تواند چنين نقشي داشته باشد 
و چنين موقعيتي پيدا كند. ب��ه گزارش »تعادل« ۳22 
پروژه در بخش تعاون با حضور معاون اول رييس جمهور 
و وزير كار تعاون و رفاه اجتماعي در ٣١ اس��تان كش��ور 
به ارزش بيش از ١۵٠٧ ميليارد تومان و ايجاد اش��تغال 
براي ١٢ هزار و ٧٠٠ نفر افتتاح و به بهره برداري رس��يد.

از مجموع ٣٢٢ طرحي كه در اين مراس��م افتتاح شد، 
١٨٣ طرح در حوزه توليد ۵٣ طرح در بخش خدمات و 
٨6 طرح در حوزه مسكن است و از مبلغ ١۵٠٧ ميليارد 

تومان سرمايه گذاري در اين طرح ها، بيش از ٢٩٩ ميليارد 
تومان در طرح هاي تعاوني توليدي، ۵٨ ميليارد تومان در 
بخش خدماتي و ١۵٠ ميليارد تومان در طرح هاي مسكن 

سرمايه گذاري شده است.
  اس��حاق جهانگيري بيان كرد: توسعه بخش تعاون به 
عنوان يكي از مهم ترين بخش هايي اس��ت كه مي تواند 
راهگشا باشد و در خيلي از مسائلي كه مي توان در اهداف 
و آرمان هاي انقالب و جمهوري اسالمي و حتي فراتر به 
عنوان آرمان هاي اسالم مطرح كرد و بايد به دنبال تحقق 
آنها باشيم، بخش تعاون مي تواند چنين نقشي داشته باشد 
و چنين موقعيتي پيدا كند. وي با بيان اينكه امروز يك 
ميليون و 700 هزار ش��غل در بخش تعاوني وجود دارد، 
 گفت: اين بخش نبايد كوچك گرفته شود زيرا زماني كه 
۵00 نفر در منطقه اي بيكار مي شوند، گفت: مجموعه 

سيستم را مختل مي كنند و اينجا است كه بزرگي 1.7 
ميليون شغل خودش را نش��ان مي دهد. بنابراين اتاق 
تعاون، معاون تعاون وزارت تعاون،  شخص وزير و دولت 
بايد بايستيم تا مش��كالت اين بخش حل شود.   معاون 
اول رييس جمهور بر لزوم حمايت از تعاوني ها تاكيد كرد 
و گفت: البته اين حمايت ها بايد به گونه اي باشد كه در 
شرايط فعلي بار مالي به دولت تحميل نكند، زيرا بودجه 
دولت با فشار رو به رو است و يكي از منابع درآمدي بودجه 
كه نفت بوده تحت فشار شديد تحريم ها يا امريكا قرار دارد 
و به همين دليل در مقابل كارمندان دولت و افرادي كه 
از دولت انتظار تامين منابع دارند نمي خواهيم و نبايد با 
شرمندگي رو به رو شويم. جهانگيري پيش از سخنراني 
با ارتباط زنده ويدئويي با استان هاي يزد، ايالم، خراسان 
شمالي، هرمزگان و مركزي و آغاز بهره برداري طرح هاي 

تعاوني اين استان ها، فرمان افتتاح همزمان ۳22 طرح 
تعاوني در سطح كشور را نيز صادر كرد. وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي نيز در ادامه بيان كرد: در سه سال گذشته 
يك هزار طرح تعاوني در كشور افتتاح شد كه بيش از 4 
هزار ميليارد تومان ارزش سرمايه گذاري در اين بخش 
بوده و بيشتر اين طرح ها در بخش هاي خرد و متوسط بوده 
است. وي افزود: در سال هاي اخير تالش كرديم تعاوني  را 
به جايگاه خود بازگردانيم و نقطه عطف آن نيز در ديدار با 
رهبر معظم انقالب بود. در اين جلسه ايشان فرمودند كه 
يكي از مهم ترين  بخش هاي اقتصاد كشور بخش تعاون 
است و به دليل توزيع عادالنه ثروت و مردمي بودن تعاون 
بايد به اين سمت حركت كنيم و پس از آن بود كه بخش 
تعاون جان تازه اي گرفت و سند توسعه بخش تعاون در 
دستور كار قرار گرفت و جلس��ات متعدد براي رسيدن 

بخش تعاون به جايگاه واقع��ي ادامه دارد. وزير كار بيان 
كرد: هدف ما اين بود كه به كمك نوآوري، نگاه سنتي به 
تعاون به نگاه مدرن اتفاق بيافتد. همانطور كه در اقتصاد 
روز جهان، نمونه هاي برتر تعاوني ها با نگاه جديد و نوآوري 
به اين هدف رس��يده اند. وي تاكيد كرد: پوست اندازي 
در بخ��ش تعاون با مديريت دانا، جوان، خالق و مقتدر و 
استفاده از ابزارهاي جديد در توسعه بخش تعاون همچون 
تامين مالي و ضمانت ميسر مي شود. وي تاكيد كرد: بايد 
تعاوني ها را با امر مهارت ممزوج كنيم و وجود سازمان فني 
و حرفه اي يكي از دستاوردهاي ارزشمند در حوزه آموزش 
مهارت هاي فني مي تواند در اين زمينه كمك كند. وي 
افزود: چنانچه تمام طرح هاي افتتاح شده از محل منابع 
ارزان قيمت اشتغال روستايي را به مهارت متصل كنيم 

اشتغال پايدار خواهد بود.
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نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
    بازپس گيري امريكا

    حمله به سيستم حكمراني ما  و نهادهاي 
دانشي مان

م��ن در اين كتاب بح��ث كردم كه ب��راي باال بردن 
اس��تاندارد زندگي مان در 2۵0 سال پيش دو قطب 
بزرگ وجود داش��ت: فه��م بهت��ر از اينكه چگونه 
جامعه مان را س��ازماندهي كنيم )بازبيني و توازن، 
حاكميت قانون(؛ و درك بهتر از طبيعت – پيشرفت 
در علم و فناوري. ما ديده ايم كه چگونه ترامپ و تيمش 
سعي كرده بودند كه هر دو قطب را به تحليل ببرند – 
حداقل در برخي موارد هجمه آرام جمهوري خواهان 
به افراطي هاي تازه . سياست ما به آن حد تنزل كرده 
كه آنچه بديهي بوده - مثال حاكميت قانون و سيستم 
بازبيني و توازن بازي- اكنون روزانه به چالش كشيده 
مي ش��ود. براي مثال ما حمله به سيستم قضايي و 
رسانه اي را شرح داده ايم. در حالي كه سيستم هاي 
بازبيني و توازن ما به طور ك��م و بيش كار كرده اند، 
برخي از مق��ررات كليدي تغيير يافته اند. اما ترامپ 
و خانواده اش حاال مي بينند كه سيس��تم بازبيني و 
توازن ما مانع برنامه آنها در بازسازي اقتصاد و جامعه 
ما در جهت خدمت بيشتر به كادر رانت جويان آنها 
مي ش��ود. و به همين خاطر آنها حمله شان را به اين 
نهادها برجس��ته تر كرده اند. واضح اس��ت كه اگر ما 
مي خواهيم كه نهادهاي دمكراتيك مان را نگه داريم، 
بايد به طور دايم هوشيار باشيم.  در اينجا تالشي براي 
غارت حقيقت و علم از سوي رهبران سياسي كه هيچ 
حد و مرزي را براي خود تحمل نمي كنند و نسبت 
به آنچه براي تقويت قدرتشان با دستكاري بدترين 
غريزه راي دهندگان انجام مي دهند احساس ندامت 
نمي كنند، وجود دارد. همانطور كه تاكيد شد، شايد 
خطرناك تري��ن جنبه دولت ترام��پ در دراز مدت 
حمله به معرفت شناسي است – اعتقادات ما به آنچه 
حقيقت دارد و اينكه چگونه به حقيقت دست يابيم. 
سخت ترين وظيفه ترميم شكاف عميقي است كه در 
بدنه سياسي ما رخ داده. تقسيم هاي رشد اقتصادي 
در حال تشديد شدن در ديگر بخش هاي كشور است. 
مهم ترين نكته اين است كه اگر تمامي بخش هاي 
كشور ما مي خواهند همراه با هم خوب عمل كنند 
نيازمند محدود كردن نابرابري ثروت و درآمد است، 
يعني آنكه غايت نابراب��ري، از آن نوعي كه ما امروزه 
داريم منج��ر به نابرابري در ق��درت از جمله قدرت 
سياسي مي شود كه در اين زمينه توضيح داديم كه 
چگونه انواع بازبيني و توازن اجتماعي مورد نياز است. 
در حالي كه ق��درت بازار در هر عص��ري به ويژه در 
رسانه ها موجب نگراني است. ما تقريبا شواهدي داريم 
از اينكه چگونه قدرت بازار در آن بخش )رس��انه ها( 
مي تواند پيامدهاي سياس��ي را دستكاري كنند يا 
شكل دهند. كوتاه سخن آنكه، تخريبي كه دارد بر 
نهادهاي اقتصادي و سياسي ما وارد مي شود كامال 
قابل لمس اس��ت. آن را نمي شود يك شبه به حالت 
گذش��ته برگرداند: اين ميراثي خواهد بود كه بعد از 

آنكه ترامپ رفت مدت ها براي حل آن زمان مي برد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر  كالن

 رشد 72 درصدي
تجارت خارجي 

س��خنگوي گمرك ايران گفت: با توجه به اجرايي 
ش��دن موافقت نامه تجارت ترجيحي ب��ا اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا از پنجم آبان ماه و اعمال تخفيفات 
ترجيح��ي درخصوص 862 قل��م كاالي وارداتي و 
صادراتي با كشورهاي عضو اين اتحاديه اقتصادي، 
س��رجمع صادرات به اوراسيا طي ده ماهه گذشته، 
ب��ه وزن 2ميلي��ون و68۳هزار تن ب��ه ارزش 861 
ميليون 19 هزار و 60۳ دالر رسيد كه اين ميزان به 
نسبت مدت زمان مشابه در سال 97 ازحيث وزني 
114 درصد و از لحاظ ارزش 72 درصد رشد داشته 
است. سيد روح اهلل لطيفي با اشاره به ميزان واردات 
از كشورهاي اتحاديه اوراس��يا گفت: حجم واردات 
ايران از كش��ورهاي اوراس��يا در مجموع 2 ميليون 
و۵6۳ ه��زارو801 تن وب��ه ارزش 1ميلياردو10۵ 
ميليون و946 هزارو12۵ دالراس��ت كه اين ميزان 
نيز به نسبت مدت زمان مش��ابه در سال گذشته از 
حيث وزني 41 درصد رش��د داشته است وليكن از 
لحاظ ارزش ۵ درصد كاهش را نشان مي دهد. بنابر 
اين بررسي ميزان تجارت خارجي كشور با مجموع 
كشورهاي اوراس��يا در مجموع به حدود 2 ميليارد 
دالر رسيده است. دبير شوراي اطالع رساني گمرك 
افزود: موضوع تعرفه و ارزش گذاري كاال در گمرك 
اهميت ويژه دارد؛ در اين زمينه تطبيق تعرفه هاي 
اوراسيا انجام ش��ده و ابالغ شده است و درخصوص 
ارزش گذاري قرار است اقداماتي انجام شود تا صادرات 
كاال براي صادركنندگان مقرون به صرفه باشد. وي 
با اشاره به موافقتنامه اوراسيا بيان كرد: اين توافقنامه 
اجازه مي دهد گمرك ايران به صورت مستقيم ارزش، 
تعرفه و اظهارنامه را استعالم كند. همچنين درباره 
تسهيالت گمركي، گمرك به لحاظ اهميتي كه براي 
اوراسيا قائل است سعي كرده بيشترين تسهيالت را 
براي صادركنندگان اوراس��يا قائل شود؛ اختصاص 
مسير سبز، موافقت با حمل يك سره كاال، پذيرش 
حداقل اس��ناد و موافقت با ترخيص نسيه از جمله 
اين تسهيالت بوده است. لطيفي اضافه كرد: شركاي 
تجارت خارجي ايران در اتحاديه اوراس��يا ش��امل 
۵ كشور فدراسيون روس��يه، ارمنستان، بالروس، 
قرقيزستان و قزاقستان هستند كه بررسي چگونگي 
و ميزان تجارت كشور با اين اتحاديه نشان مي دهد، 
طي ده ماهه سال 98 بيشترين حجم واردات كشور 
از روسيه و به وزن 2ميليون و۳22هزارو909 تن وبه 
ارزش 96۳ميليون و67۳ هزارو۵۵4 دالر بوده است.

رييس كميته دس��تمزد كانون عالي شوراها با انتقاد از 
اظهارات دولتي ها گفت: صحب��ت از اخراج و تعديل در 
آستانه تعيين دستمزد، ترفندي است كه مي خواهند با 

آن از قدرت چانه زني كارگران بكاهند.
به گزارش ايلنا فرامرز توفيقي رييس كميته دستمزد 
كانون عالي ش��وراها در رابطه با اوضاع اين روزها گفت: 
كسب و كار ميليون ها ايراني اين روزها به زلف پريشان و 
شكننده نرخ تبديل دالر به پول ايران گره خورده است و 
هيچ فردي در ايران نمي داند اين زلف پريشان به كدام سو 
گرايش دارد؟ آيا بادي خواهد وزيد كه سر اين زلف را به 
سوي پايين حركت دهد يا اتفاقاتى رخ داده و زلف آشفته 
دالر را به باال مي برند و از دسترس خارج مي كنند؟ وي 

افزود: فضاي سياسي »غبارآلود« است و شايد به درستى 
بتوان گفت مشابه همين رفت و آمدهاى عالم سياست 
در دنياي اقتصاد نيز هست و بيشتر بازرگانان، صنعتگران، 
معدن كاران و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي قدم به اين 
غبار غليط گذاشته اند و به مدد دولتي كارفرمايي در حال 
رصد باد هستند تا خود را با آن وفق دهند. توفيقي ادامه 
داد: اكثريت شهروندان ايراني اين روزها از سر نااميدي و 
از سر بيچارگي تنها به اين مي انديشند كه آيا مرزي براي 
ايس��تادن نرخ دالر در برابر ريال هست تا در آن نقطه، 
ارزيابي تازه اي از روزگار خويش داشته باشند؟ توفيقي 
اضافه كرد: در اين وانفساي از ريخت افتادن كسب و كار 
ايرانيان و به نفس افتادن معيش��ت شمار قابل اعتنايي 

از مردم، برخ��ي رفتارها و برخي حرف هاى دولتمردان 
و تصميم گيران نيز نمك پاش��يدن بر زخم هاست. اين 
روزهاي��ي كه بر ايرانيان به ويژه گروه هاى كم درآمد كه 
تنها دارايي كه براي كسب درآمد دارند نيروي كار آنها 
و دستمزد دريافتى است كه هر روز از ارزش آن كاسته 
مي شود، برخي حرف ها، نگراني ها و آزردگي ها را بيشتر 
مي كند! رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراها گفت: 
ازجمله اين رفتارهاي ناصحيح، عدم واقع بيني و اعتنا به 
آمارهايي است كه در خصوص بيكاري اختياري يا ترك 
كار اختياري )در باطن اما در ظاهر با توافقي ناجوانمردانه 
بين كارگر و كارفرما غيرارادي( منتشر مي شود و خوِد 

متوليان امر، اقدام به استحصال اين آمار نموده اند.

وي بيان كرد: حال به جاي چاره انديشي، براي برون رفت 
از اين معضل و كاهش بيمه گيران بيكاري كاذب بدليل 
تصميم گيري ه��اي غلط در اين س��ال ها و س��ركوب 
دستمزدي، صحبت از نگاهداري كارگران با حداقل ها 
مي كنند! بدون بررسي اخراج، تعديل يا بيكاري ناشي 
از تعطيلي بنگاه، صحب��ت از اخراج در بحبوحه تعيين 
دستمزد براي سال 1۳99 خطايي تاكتيكي است كه نه 
تنها اثر مثبتي در چانه زني نخواهد داشت بلكه گمانه زني 
در ارتباط با مواضع كارفرمايي دولتمردان را در شوراي 
سه جانبه كارگري اظهر من الشمس مي نمايد؛ آفتاب 
آمد دليل آفتاب! توفيقي خطاب به دولتي ها گفت: آيا 
هرگز آمده ايد ببينيد دليل اين ترك كار چيست؟ ارادي 

و غيرارادي بودنش را در محاق امتحان قرار داده ايد؟ آيا 
فرارهاي بيمه اي را محاسبه نموده ايد؟ شما كه براحتي 
اعالم مي كنيد دسترسي به اطالعاتي داريد كه با كمك 
آن يارانه را قطع مي كنيد يا مستحقين سبد معيشت را 
شناسايي مي كنيد. آيا هرگز به فكر ارتباط دستمزدي در 
بنگاه هاي اقتصادي، دستمزد واقعي پرداختي و دستمزد 
اعالمي به سازمان تامين اجتماعي به عنوان ماخذ حق 

بيمه افتاده ايد؟
آيا آماري از فرار بيم��ه اي داريد؟ آيا آماري از بيكاري به 
دليل تعطيلي بنگاه يا اخراج و تعديل به شرط بقاي بنگاه 
داريد؟ اگر داريد، به عن��وان معالجه اين بيمار، اين چه 

نسخه اي است كه پيچيده ايد؟!

كاهشقدرتچانهزنيباترفنداخراجوتعديل



اخبار

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

ثبت رقم 60 هزار ميليارد تومان بدهي بانك هاي غيردولتي در آذرماه 98 نشان مي دهد

گرم طال 541  هزار تومان

افزايشنرخارزدرصرافيها

كاهش 31 درصدي بدهي بانك هاي غيردولتي در 9 ماه نخست 

گروه بانك و بيمه|
روز سه شنبه 29 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ 
اونس طال با 8 دالر افزايش نسبت به روز دوشنبه 1589 
دالر معامله شد. در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز قيمت 
دالر همچنان روند صع��ودي خود را طي مي كند و به 

14450 تومان افزايش يافته است. 
به گزارش »تعادل«، هر يورو نيز در بازار آزاد به 15550 
تومان رسيد، بهاي خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي 
بانكي با ورود به كانال 14 هزار توماني 14 هزار و 100 
تومان و ف��روش دالر در صرافي ها نيز 14 هزار و 200 
تومان درج شد و نرخ خريد هر يورو نيز 15 هزار و 300 
تومان و نرخ فروش آن 15 هزار و 400 تومان معامله شد، 
قيمت ارز مسافرتي در شعب بانك هاي عامل با احتساب 
كارمزد بانك مركزي و بانك عامل نيز به حدود 15 هزار 

و ۶50 تومان اعالم شده است.
روند افزايش قيمت ها ك��ه از ابتداي هفته جاري آغاز 
شده متاثر از تحوالت مرتبط با پايان يافتن مهلت ايران 
براي تصويب لوايح چهارگانه و بررسي وضعيت ايران 
در گروه ويژه اقدام مالي )FATF( اس��ت، اين در حالي 
اس��ت كه همتي رييس كل بانك مركزي بيان اينكه 
ايران به احتمال قوي به ليست سياه FATF نمي رود، 
گفت: تصميم اين اجالس تاثي��ري در بازار ارز ندارد و 
برخي از اين فضاس��ازي ها، سوءاستفاده مي كنند در 
حالي كه ن��رخ دالر به زير 14 هزار تومان برمي گردد و 
افرادي كه قصد ورود به بازار ارز را دارند توصيه كرد كه 
ريس��ك دارايي هاي خود را در نظر بگيرند. وي تاكيد 
كرد كه نوس��انات بازار ارز ادامه دار نخواهد بود. برخي 
به دليل اجالس FATF تالش مي كنند التهابي در بازار 
ارز ايجاد كنند، ولي تصميم اين اجالس تاثير معناداري 
در بازار ارز نخواهد داش��ت. كما اينكه اخيرا هم برخي 
تالش كردند و اظهارنظرهاي داللي داشتند مبني بر 
اينكه سد مقاومت دالر 14 هزار توماني شكسته شد اما 
با مديريت بانك مركزي تعادل به بازار ارز برگشت و باز 

هم اين اتفاق مي افتد.
 از سوي ديگر گروه ويژه اقدام مالي )FATF( وضعيت 
پاكستان را بررسي كرد و اين كشور با ١٤ امتياز از ٢٧ 
امتياز اكشن پلن نشان از پيش��رفت داشته كه يا وارد 
ليست سفيد مي ش��ود يا در ليست خاكستري سه تا 
٦ ماه مي ماند، و موضوع ايران به زودي در دس��تور كار 
اين كارگروه قرار خواهد گرفت، الزم به ذكر اس��ت كه 
اجالس FATF تا روز جمعه 2 اس��فندماه 98 در شهر 
پاريس ادامه خواهد داش��ت.در س��امانه سنا نيز نرخ 
لحظه اي قيمت خريد دالر 14 ه��زار و 100 تومان و 
قيمت ف��روش آن 14 هزار و 200 تومان اعالم ش��د. 
همچنين نرخ لحظه اي خريد هر يورو 15 هزار و 300 
تومان و فروش آن 15 هزار و 400 تومان معامله شد. از 
سوي ديگر، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامله شده ارز 
براي روز دوشنبه 28 بهمن 98 را براي دالر 13 هزار و 
731 تومان، يورو 15 هزار و 173 تومان، پوند انگليس 
18 هزار تومان، درهم امارات 3 هزار و 797 تومان، لير 
تركيه 2 هزار و 393 تومان و يوآن چين را 2 هزار و 90 
تومان اعالم كرد.در بازار طال و سكه نيز، با اعالم اونس 
طالي جهاني به قيم��ت 1589 دالر و دالر به نرخ 14 
هزار و 450 تومان در بازار آزاد، نرخ طال و سكه به روند 
افزايش قيمت خود ادامه دادند. مظنه يك مثقال طالي 
آب شده 17 عيار 2 ميليون و 347 هزار تومان، هر گرم 
طال 18 عيار 541 هزار و 800 تومان، سكه طرح جديد 
5 ميلي��ون و 2۶5 هزار تومان، طرح قديم 5 ميليون و 
240 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون 700 هزار تومان، 
ربع سكه يك ميليون و ۶30 هزار تومان و سكه گرمي 

نيز 940 هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ 2۶ ارز مانند يورو و پوند كاهش 

و قيمت 9 واحد پولي ديگ��ر افزايش يافت؛ نرخ دالر و 
11 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امريكا براي روز »سه شنبه بيست و نهم بهمن 
ماه 98« 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس به قيمت 54 هزار و ۶00 ريال و هر يورو نيز به 

نرخ 45 هزار و 492 ريال ارزش گذاري شد.

    طال هم با دالر همراه شد
از س��وي ديگر، قيمت طال در معامالت روز سه شنبه 
بازار جهاني تحت تاثير تقاضا براي خريد دارايي امن در 
مواجهه با هزينه هاي اقتصادي اپيدمي ويروس كرونا در 
چين، به باالترين حد خود در دو هفته گذش��ته صعود 
كرد.به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري 
در معامالت روز جاري بازار س��نگاپور 0.3 درصد رشد 
كرد و به 158۶ دالر و 15 سنت رسيد. در بازار معامالت 
آتي امريكا، هر اونس طال با 0.2 درصد افزايش، در 1589 

دالر و 20 سنت قرار گرفت.
مارگارت يانگ يان، تحليلگر بازار ش��ركت »س��ي ام 
سي ماركتس« در اين باره اظهار كرد: بازارهاي آسيا-

اقيانوسيه با كاهش گشوده شدند و سرمايه گذاران در 
حال حاضر به شدت نگران پيامد اقتصادي ويروس كرونا 
و اعتماد تجار و مصرف كنندگان هستند. اپل هشدار داد 
كه درآمدش در سه ماه  اول امسال به دليل مختل شدن 
توليد در چين به دليل ش��يوع اپيدمي ويروس كرونا و 
تقاضاي پايين تر بازار چين، كمتر خواهد بود. بنابراين 
بازار با ريسك گريزي سرمايه گذاران روبرو شده است. 
اپل يكي از بزرگ ترين ش��ركت هاي غربي است كه از 
اين اپيدمي آسيب ديده است.گفته مي شود تاسيسات 
توليد در چين كه آيفون و محصوالت الكترونيكي ديگر را 
توليد مي كنند در حال بازگشايي هستند اما روند افزايش 
توليد آنها آهسته تر از حد انتظار بوده است. اين امر سبب 
افت شاخص هاي سهام امريكا به همراه آسيايي ها شد.

بر اساس گزارش رويترز، شمار قربانيان ويروس كرونا 
در س��رزمين اصلي چين 98 نف��ر افزايش يافت با اين 
حال روند شيوع اين ويروس آهسته شد و تا روز دوشنبه 
موارد جديد ابتال به پايين دو هزار نفر رسيد. با اين همه 
كارشناسان جهاني هش��دار دادند كه هنوز زود است 

بگوييم اين اپيدمي مهار شده است.
در اين بين چين به تالش هايش براي تعديل آس��يب 
اقتص��ادي اين اپيدمي ادامه مي ده��د و بانك مركزي 

چين نرخ بهره وام دهي ميان مدت خود را كاهش داد.
دالر امريكا كه در شرايط ابهامات سياسي و اقتصادي 
به ارز مطمئن تبديل مي شود هم در برابر رقيبان بزرگ 
خود به باالترين حد در بيش از چهار ماه گذشته صعود 
 ،OANDA كرد.به گفته جفري هالي، تحليلگر شركت
از نظر فني طال 10 دالر با شكستن مقاومت در محدوده 
1595 تا 1۶00 دالر فاصل��ه دارد و اگر طال باالي اين 
محدود بسته شود، به معناي افزايش بيشتر قيمت در 
روزهاي آتي خواهد بود.در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر 
اونس پاالديم براي تحويل فوري با 0.3 درصد افزايش، 
2530 دالر و 41 سنت معامله شد. هر اونس نقره براي 
تحوي��ل فوري با 0.۶ درصد افزايش، ب��ه 17 دالر و 87 
سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 0.3 

درصد افزايش، در 971 دالر و 50 سنت ايستاد.

    ادامه پيشروي دالر
همچنين روند صعودي دالر براي چهارمين روز ادامه 
يافت. به گزارش رويترز، روند رش��د ضعيف اقتصادي 
كشورهاي اروپايي كماكان ادامه دارد؛ آلمان به عنوان 
بزرگ ترين اقتصاد اروپايي با كاهش شديد رشد مواجه 
شده و در فرانسه نيز اعتراضات به اليحه جنجالي اصالح 
بازنشستگي ادامه دارد.در انگليس نيز پس از كناره گيري 
چند وزير از جمله س��اجد جاويد، وزير دارايي و چهره 

كليدي بودجه اين كش��ور از سمت خود، اكنون نوبت 
به استعفاي مشاور ارشد نخست وزير رسيد. همچنين 
اختالف��ات داخلي در دولت ائتالف��ي ايتاليا و احتمال 
برگزاري مجدد انتخابات در اين كش��ور به نگراني ها از 

تشديد بحران بدهي اين كشور دامن زده است.
به دنبال خروج انگليس از اتحاديه اروپا در ژانويه امسال 
و نزديك ش��دن به موعد مذاكرات در خصوص تعيين 
چگونگي روابط آينده، به نظر مي رسد بايد منتظر يك 
دوره پر تنش باشيم. ديويد فورست، مشاور نخست وزير 
انگليس در امور اروپايي گفت: از اينكه روابط تجاري مان 
با اتحاديه اروپا دچار تنش هايي شود واهمه نداريم. ما 
چيز زيادي از آنها نمي خواهيم فقط مي خواهيم تجارت 
آزادي مشابه بقيه كشورها 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 داشت. انتظار مي رود كه دست كم 
يك سال دوره گذار در نظر گرفته شود و روابط دو طرف 
به شكل كنوني باقي بماند. به گفته فورست، انگليس 
قصد تمدي��د دوران گذار را ندارد.بوريس جانس��ون، 
نخس��ت وزير انگليس خواستار داشتن روابطي مشابه 
كانادا با اتحاديه اروپا ش��ده اما يكي از مسووالن ارشد 
اتحاديه اروپا گفته اس��ت اين اتحاديه تن به شرايطي 
مش��ابه روابط با كانادا براي انگليس نخواهد داد و اين 
توافق مد نظر يك روياي خيالي اس��ت. اورسال فون در 
لين، رييس كميسيون اروپا نيز گفته است امضاي هر 
پيمان تجارت آزاد با انگليس مس��تلزم مطمئن شدن 
اتحاديه از رعايت قوانين ضد دامپينگ توسط انگليس 
خواهد بود. انتظار مي رود پيامدهاي برگزيت به تدريج 
بر روي اقتصاد انگليس و كشورهاي اروپايي آشكار شود، 
هر چند كه انتظار نمي رود بانك مركزي اروپا دست كم 
در كوتاه مدت تغيير زيادي در سياست هاي پولي خود 
ايجاد كند. اقتصاد انگليس به تدريج در حال وارد شدن به 
ركود است تا جايي كه مركز آمار انگليس رشد اقتصادي 
اين كشور در ماه دسامبر را تنها 0.1 درصد اندازه گيري 
كرده اس��ت.از سوي ديگر به دنبال افزايش تعرفه روي 
محصوالت ايرباس از 10 درصد به 15 درصد و تهديد 
وزارت خزانه داري اين كشور به اعمال تعرفه هاي بيشتر 

روي محصوالت اروپايي درصورت نرس��يدن به توافق 
تجاري، يورو بيش از پي��ش در موقعيتي ضعيف قرار 
گرفته است. همچنين نگراني ها از تاثيرگذاري ويروس 
كرونا روي رشد اقتصادي منطقه يورو باعث شده است تا 

ارز واحد اروپايي ضربه ديگري دريافت كند. 
جونيچي ايش��ي كاوا، استراتژيست ارش��د بازار ارز در 
موسسه » اي جي س��كيوريتيز« گفت: يورو اكنون در 
كانال مهمي قرار دارد و به نظر نمي رسد در كوتاه مدت 
شانسي براي تقويت محسوس در برابر دالر داشته باشد 
چرا كه از نظر بنيادي ش��رايط منطقه يورو بد تر شده 
است.اگرچه براي سومين روز متوالي روند شيوع ويروس 
كرونا در چين كاهشي بود اما تلفات ناشي از اين ويروس 
كماكان ادامه دارد و اكنون ش��مار قربانيان به بيش از 
18۶8 نفر و ش��مار مبتاليان از ۶8هزار نفر عبور كرده 
است. با مرگ يك گردشگر چيني 80 ساله در فرانسه، 
نخستين مرگ ناشي از كرونا در اروپا نيز به ثبت رسيد.

بانك مركزي چين نيز براي جلوگيري از ريزش بيشتر 
بازارها به تزريق بيش از 270 ميليارد دالر نقدينگي اقدام 
كرده كه اين اقدام اندكي در تقويت ارزش يوان موثر بوده 
است. پيشتر شكسته شدن محدوده مقاومتي مهم هفت 
يواني در برابر هر دالر موجب نگراني از ريزش بازارهاي 
مالي در چين شده بود.امره اشپايتسر، تحليل گر بازار ارز 
در موسسه »وست پاك فاركس« گفت: عوامل متعددي 
دست به دست هم داده اند تا دالر را در مسير صعودي 
قرار دهند. شيوع كرونا باعث شده است تا پول بيشتري 
روانه معامالت دالري شود و اين كامال به ضرر كشورهاي 
نوظهور تمام شده است.شاخص دالر كه نرخ برابري آن 
در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت امروز با صعود 0.05 درصدي نس��بت به روز 
قبل و در سطح 99.058 واحد بسته شد. نرخ برابري هر 

فرانك سوييس معادل 1.0198 دالر اعالم شد.
 رقابت ه��اي انتخاباتي درون حزب��ي امريكا اكنون به 
ايستگاه دوم رسيد و با شمارش آراي ايالت نيوهمپشاير 
مشخص ش��د برني س��ندرز و پت بوتيجج، برندگان 
انتخابات داخلي دموكرات ها هستند. پيش تر در ايالت 
آيوا نيز نتايج مشابهي به دست آمده بود و اليزابت وارن 
و جو بايدن، نامزدهاي اصلي حزب دموكرات عملكرد 
نااميدكننده اي داشتند. ايستگاه بعدي انتخابات درون 

حزبي ايالت نوادا خواهد بود. انتخابات رياست جمهوري 
امريكا قرار است در ماه نوامبر امسال برگزار شود.

در تازه ترين دور از معامالت، پوند با افت 0.3 درصدي 
نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 1.2995 دالر مبادله 
شد. يورو 0.04 درصد پايين رفت اما در كانال 1.08 باقي 
ماند و هر يورو به 1.0831 دالر رس��يد. همچنين نرخ 
برابري هر دالر امريكا معادل 1.324۶ دالر كانادا اعالم 
شد. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3907 

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

مي تواند يورو را بيش از پيش رو به پايين سوق دهد.
در حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري سرانجام 
دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر سر آتش بس 
رسيدند و نخست وزير چين با سفر به واشنگتن به همراه 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا فاز نخست توافق را 
امضا كرد. چين از كاهش تعرفه واردات 85 ميليارد دالر 
از محصوالت امريكايي به اين كشور به عنوان بخشي از 
تعهدات فاز نخست توافق خبر داده است.انتظار مي رود 
به تدريج روند بازگشايي ش��عبات شركت هاي بزرگ 
خارجي در چين آغاز ش��ود. خودروسازي تويوتا اعالم 
كرده است توليدات خود را در چين از هفته ديگر مجددا 
آغاز خواهد كرد. با اين حال هنوز بسياري از پروازهاي 
بين المللي به چين متوقف هس��تند.ريچارد گريس، 
كارش��ناس بازار در بانك “كامن ولث “ گفت: ريسك 
كاهش بيشتر رشد اقتصادي چين روي همه چيز سايه 
افكنده است. با توجه به اينكه اقتصاد چين 17 درصد 
كل توليد ناخالص داخلي جهان را بر عهده دارد، ريسك 
تداوم تعطيلي بخش بزرگي از اقتصاد اين كشور كامال 

معامله گران را نگران كرده است.
در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر 
با 0.07 درصد كاهش به 109.747 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.498 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.99۶1 

يوان چين اعالم شد.

گروه بانك و بيمه |
بدهي بانك ها به بانك مركزي در حالي طي 9 ماه ابتداي 
امس��ال 19.4 درصد كاهش يافته اس��ت كه بانك هاي 
غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي در صدر كاهش 
بدهي ها بوده اند.به گزارش »تعادل«، آمارها نشان مي دهد 
كه حجم بدهي بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري 
غيربانكي در آذر ماه س��ال 98 ب��ه ۶0 هزار و 10 ميليارد 
تومان رسيد كه كاهش 31.3 درصدي در مقايسه با پايان 
سال گذشته داشته اس��ت. اين در حالي است كه بدهي 
اين دسته از بانك ها به بانك مركزي در سال هاي گذشته 
همواره رو به افزايش بوده است. الزم به ذكر است كه اين 
ميزان بدهي در مقايسه با آذر ماه سال گذشته نيز از رشد 

منفي 38.2 درصدي برخوردار بوده است.
كارشناس��ان دليل اين كاهش بده��ي بانك ها به بانك 
مركزي يا اضافه برداشت ها را تهاتر بدهي دولت به بانك ها 
در مقابل بدهي بانك ها به بانك مركزي ارزيابي كرده اند 
ك��ه در مقابل باعث افزايش بدهي دولت به بانك مركزي 
شده است و بدهي دولت به بانك مركزي به رقم 80 هزار 
ميليارد تومان با رشد 101 درصدي رسيده است. در عين 
حال بدهي بانك ها به بانك مركزي از رقم 138 هزارميليارد 
تومان دراسفند 97 و 134 هزار ميليارد تومان در خرداد 98 
به رقم 111 هزار ميليارد تومان در آذر 98 رسيده است. به 
عبارت ديگر در طول 9 ماه منتهي به آذر معادل 19 درصد 
كاهش يافته و در يكسال منتهي به آذر 98 نيز 25 درصد 
كاهش داشته است. در عين حال در يك سال اخير بدهي 
دولت به بانك ها 19 درصد و در 9 ماه نخست سال 98 نيز 

بدهي دولت به بانك ها 1۶ درصد افزايش داشته است. اين 
نكته نشان مي دهد به دليل افزايش مستمر بدهي دولت به 
بانك ها، حتي اگر تهاتري هم بين بدهي دولت به بانك ها با 
بدهي بانك ها به بانك مركزي صورت گرفته باشد، خود را 
در كاهش ارقام نشان نمي دهد بلكه همچنان شاهد رشد 
بدهي دولت به بانك ها هستيم. بر اين اساس بدهي بانك ها 
و موسسات اعتباري غير بانكي به بانك مركزي در پايان آذر 
ماه سال جاري به 111 هزار و 390 ميليارد تومان رسيده 
است. اين ميزان بدهي در پايان سال 97 معادل 138 هزار 
و 170 ميليارد تومان بوده كه بيانگر كاهش 19.4 درصدي 
در 9 ماه ابتداي سال جاري است. اين آمار همچنين نسبت 
به آذر ماه سال گذشته كاهش 25.۶ درصدي داشته است.

بنا بر آمار، 4 هزار و 340 ميليارد تومان از حجم كل بدهي  
بانك ها و موسس��ات اعتباري مربوط به بدهي بانك هاي 
تجاري اس��ت كه نسبت به پايان س��ال 97 بالغ بر 48.۶ 
درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين اين ميزان بدهي 

در مقايسه با آذر ماه سال گذشته 22.3 درصد رشد داشته 
است.بدهي بانك هاي تخصصي دولتي به بانك مركزي نيز 
در آذر ماه سال 98 بالغ بر 4۶ هزار و 950 ميليارد تومان 
بوده كه اين ميزان بدهي 1.7 درصد نسبت به پايان سال 
97 كاهش يافته است. اين در حالي است كه ميزان بدهي 
اين دس��ته از بانك ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4 

درصد افت داشته است.
كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي در حالي طي 9 ماهه 
ابتداي سال جاري صورت گرفته كه كه همواره مورد تاكيد 
رييس كل بانك مركزي بوده است و اقدامات نظارتي اين 
بانك طي يك سال گذشته براي مقابله با اضافه برداشت 
بانك ها تشديد شده است. همچنين بانك مركزي قصد 
دارد با اجراي عمليات بازار باز كنترل بيش��تري بر اضافه 

برداشت بانك ها داشته باشد.
بر اين اساس طبق بند م تبصره 5 اليحه بودجه سال 99، 
به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود 

)در راستاي كنترل بلندمدت نقدينگي( و كنترل تورم و 
در راستاي اجراي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال 
وثيقه، به بانك مركزي اجازه داده ش��ده به تدريج بدهي 
بانك ها و موسسات اعتباري )شامل خط اعتباري و اضافه 
برداش��ت( را وثيقه دار نمايد به گونه اي كه در پايان اين 
سال حداقل پنجاه 50 درصد بدهي بانك ها و موسسات 
اعتباري به بانك مركزي توثيق به اوراق بدهي منتش��ره 

به خزانه باشد.
براساس گزارش مربوط به بدهي بانك ها به بانك مركزي 
در پاي��ان آبان ماه ك��ه 25 دي م��اه 98 خبرگزاري ايبنا 
منتش��ر كرده بود، بدهي بانك ها به بانك مركزي شامل 
اضافه برداش��ت و خط اعتباري ب��وده و بدهي بانك ها به 
بانك مركزي ش��امل اصل و سود خطوط اعتباري، اصل 
و وجه التزام اضافه برداشت ها، اصل و كارمزد سپرده هاي 
بانك مركزي نزد بانك هاس��ت كه اين بده��ي در پايان 
آبان ماه س��ال جاري به 208 هزار و 500 ميليارد تومان 

رسيده است.
از اين ميزان بدهي 3 هزار و 900 ميليارد تومان متعلق به 
بانك هاي دولتي تجاري، ۶3 هزار و ۶00 ميليارد تومان 
مرب��وط به بانك هاي دولتي تخصص��ي، 19 هزار و 900 
ميليارد تومان براي بانك هاي خصوصي شده و 121 هزار 
و 100 ميليارد تومان بابت بدهي بانك هاي خصوصي و 
موسسات اعتباري اس��ت.حدود 97 هزار ميليارد تومان 
تبديل به خط اعتباري شده و اصل و سود خط اعتباري را 
تشكيل مي دهد. همچنين حدود 101 هزار ميليارد تومان 
اصل و وجه التزام اضافه برداشت هاست كه ظاهرا تبديل 

به خط اعتباري ارزان قيمت نش��ده است. بر اين اساس 
بانك هاي دولتي تخصصي، بابت خط اعتباري دريافتي و 
بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري غير بانكي بابت 
اضافه برداشت، بيشترين بدهي را به بانك مركزي دارند. 
البته 522 هزار ميليارد ري��ال از ۶23 هزار ميليارد ريال 
خطوط اعتباري بانك هاي دولتي تخصصي صرفًا مربوط 
به خط اعتباري مسكن مهر و متعلق به بانك مسكن است.

بخش قابل توجه��ي از اضافه برداش��ت هاي بانك هاي 
خصوص��ي نيز مربوط به چند بانك و موسس��ه اعتباري 
غيربانكي خصوصي است؛ به عنوان مثال صورت هاي مالي 
بانك سرمايه نشان مي دهد كه مانده اضافه برداشت اين 
بانك در پايان شهريورماه 98 به ميزان 191 هزار ميليارد 
ريال )حدود 2٠ درصد كل اضافه برداشت ها( بوده است.

رشد باالي اضافه برداشت و بدهي بانك ها به بانك مركزي 
در آبان 98، در حالي اس��ت كه بده��ي بانك ها به بانك 
مركزي در خرداد 98 مع��ادل 134 هزار و 550 ميليارد 
تومان گزارش شده بود كه برخي دليل كاهش آن نسبت 
به رقم 150 هزار ميليارد توماني سال قبل را تهاتر بخشي 
از بدهي بانك ها با مطالبات معوق بانكي و طلب بانك ها از 
پيمانكاران طلب كار از دولت در سال 97 ارزيابي كرده اند. 
از اين رقم بدهي 134 هزار و 550 ميليارد توماني بدهي 
بانك ها به بانك مركزي، مع��ادل 5450 ميليارد تومان 
بدهي بانك هاي دولت��ي، 4۶720 ميليارد تومان بدهي 
بانك ه��اي تخصص��ي، 82380 ميلي��ارد تومان بدهي 
بانك هاي خصوصي و موسس��ات اعتب��اري و بانك هاي 

خصوصي شده بوده است.
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حمايت بيمه مركزي
از استارت آپ هاي بيمه اي

رييس كل بيمه مركزي با مديران استارت آپ هاي 
فعال در صنعت بيمه ديدار كرد. غالمرضا سليماني 
در اين نشست بر اهميت و نقش استارت آپ ها تاكيد 
كرد و گفت: بيمه مرك��زي از نوآوري و فناوري هاي 
نوي��ن در زمينه ف��روش بيمه اس��تقبال مي كند.

وي اف��زود: بهره گيري از ظرفيت اس��تارت آپ ها و 
فناوري هاي نوين، روش ميانبري براي توسعه صنعت 
بيمه محسوب مي ش��ود. لذا بيمه مركزي علي رغم 
مخالفت هايي براي فعاليت استارت اپ ها حمايت 
100 درصدي خود از اين ش��ركت ها را اعالم كرده و 
زيرساخت هاي حضور آنان در صنعت بيمه را فراهم 
آورده اس��ت.وي تصريح كرد: در راستاي رفع موانع 
قانوني فعاليت استارت آپ ها مقرر شد اين شركت ها 
در قالب كارگزاري آنالين فعاليت كنند.رييس كل 
بيمه مركزي در ادامه اين نشست از مديران استارت 
آپ ها خواست تا پايان سال جاري نسبت به اخذ مجوز 
فعاليت از بيمه مركزي اقدام نمايند چرا كه از س��ال 
99 استارت آپ ها بدون مجوز از بيمه مركزي، امكان 
فعاليت در صنعت بيمه را نخواهند داشت.سليماني در 
بخش ديگري از سخنان خود بر نقش استارت آپ ها 
در توسعه فرهنگ بيمه و افزايش ضريب نفوذ تاكيد 
كرد و گفت: استارت آپ ها با بهره گيري از فناوري هاي 
نوين بايد ميل خريد بيمه را در ميان مردم به خصوص 
جوان��ان افزايش دهند و با همگراي��ي، هم افزايي و 
نيازسنجي به توسعه صنعت بيمه كمك كنند.وي 
افزود: شبكه فروش صنعت بيمه نيز بايد با بهره گيري 
از بازارياب��ي حرفه اي و مهارت ه��اي نوين فروش از 
روش هاي سنتي فاصله بگيرد و به سمت فروش آنالين 
برود. در پايان شركت هاي حاضر در جلسه خواسته ها و 
مشكالت خود را با مديران بيمه مركزي مطرح كردند.

سامانه نظرسنجي
مبتني برQR code  بانك رفاه

ام��روزه نوآوري يك الزام اس��ت و بانك ها در آينده 
ناگزير با فناوري عجين خواهند شد و اين موضوع 
با توسعه پژوهش هاي امروزي ريل گذاري مي شود، 
بر همين مبن��ا بانك رفاه نيز گام ه��اي موثري در 
بخش نوآوري برداشته كه مي تواند مبناي بانكداري 
الكترونيكي شود.به گزارش پايگاه خبري عصر ايران، 
با آغاز تحريم ها اتكا به توان داخلي به ويژه در عرصه 
نوآوري اهميت ويژه اي پيدا كرده اس��ت، در واقع 
امروز بدون نوآوري هر كسب  وكاري در بلندمدت از 
صحنه رقابت خارج خواهد شد، مگر اينكه فناوري ها 
در ارايه خدمات و محصوالت در حوزه بانكداري و ... 
به كار گرفته تا به روز رساني شود و اين اتفاق محقق 
نمي شود، مگر اينكه تيم تحقيقاتي قوي در بنگاه ها 
مستقر شوند.در حال حاضر بانك ها و شركت هاي 
فعال در بخش پرداخت، تقريباً رقابت يكساني دارند، 
از اين رو آنهايي كه نسبت به بانكداري الكترونيك 
و فناوري هاي موجود در اين بخش گام هاي موثري 
برداشته باشند مي توانند پيشگام تر از رقبا براي تحول 

در صنعت بانكداري باشند.
بنابراين به طور كلي مي توان گفت كه امروز نوآوري، 
يك انتخاب نيست يك الزام است. بانك ها در آينده 
ناگزير با فناوري عجين خواهند شد و اين موضوع با 
توسعه پژوهش هاي امروزي ريل گذاري مي شود، بر 
همين مبنا بانك رفاه نيز گام هاي موثري در اين بخش 
برداشته است به طوري كه در »جشنواره ملي نوآوري 
محصول برتر ايراني« كه 17 بهمن ماه سال جاري 
برگزار شد، محصول » سامانه نظرسنجي مبتني بر 
QR code« اين بانك به عنوان محصول برتر نوآور 
معرفي و لوح زرين و تقدير نامه به بانك رفاه اهدا شد.

اين سامانه در شعب بانك نصب و مشتريان مي توانند 
با استفاده از اپليكيشن اسكنر درگوشي تلفن همراه 
خود، پس از اسكن QR Code و تكميل چهار صفحه 
پرسش��نامه اختصاصي، هركدام حاوي پنج سوال 
با عناوين كاركنان شعبه، خدمات صندوق )ريالي/
ارزي(، خدمات اعتب��اري )ريالي/ارزي( و مديريت 
شعبه در نظرسنجي ش��ركت كنند.جشنواره ملي 
نوآوري محصول برتر ايراني به همت پژوهش��كده 
سياست گذاري دانشگاه صنعتي شريف و با حمايت 
ستاد توس��عه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش 
بنيان معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري 
و با هدف جريان س��ازي در راستاي نهادينه كردن 
فرهنگ نوآوري، شناسايي، ارزيابي و تعيين برترين 
نوآوري هاي شركت هاي ايراني و كمك به شركت ها 
در زمينه شناخت نقاط بهبود فرآيند توسعه محصول 
جديد از س��ال 95 فعاليت خود را آغاز كرده است و 
امسال نيز بانك رفاه كارگران براي چهارمين سال 
پياپي در اين جشنواره موفق شد لوح زرين و تقدير 
نامه محصول برتر را دريافت كن��د.در آينده، ديگر 
خبري از مراجعات حضوري، قطعي هاي سيس��تم 
و… نيس��ت و مي توان تمامي خدم��ات مورد نياز 
بانكي را فقط با گوشي تلفن همراه خود انجام داد.به 
عبارت ديگر تلفن همراه ديگر فقط يك گوشي براي 
مكالمه نيست و در آينده مي تواند در خدمت صنعت 
بانكداري باش��د، بنابراين نوآوري در آينده بانك ها 
نيز بسيار موثر است و مي تواند در رقابت بين بانكي، 
جايگاه بانك موف��ق را تعيين كند.خدمات نوآورانه 
مي تواند در محصوالت ويژه مانند بيمه و اعتبارات به 
كار گرفته شود و حتي در زمينه برنامه ريزي بانك ها 
نيز موثر خواهد بود، زيرا در آينده تقريباً دستگاه هايي 
با تكنولوژي ه��اي نوين به  عنوان واس��طه اي بين 
اطالعات و تجزيه  و تحليل محصوالت، مشتريان و 
بازارها قرار خواهند گرفت و در يك اكوسيستم باز، 
مشتريان مي توانند تمامي نيازها، خدمات فعلي و 
آينده اي خود را مديريت كنند، به طوري كه مي توانند 
حساب خود را از بانكي به ساير بانك ها حركت بدهند 
كه نش��ان دهنده هويت و كارت شناسايي مشتري 
باش��د، از اين رو مي توان ادعا كرد كه نوآوري به طور 
وسيع در توزيع، بررسي و ثبت طيف گسترده اي از 
خدمات مالي و س��اخت دستگاه هاي غيرمتمركز 

استفاده خواهد شد.

مانده بدهي بانك ها به بانك مركزي در پايان آبان 1398 )هزار ميليارد ريال(

دولتي عنوان
تجاري

دولتي 
تخصصي

خصوصي 
شده

خصوصي و 
شبكه بانكيموسسات اعتباري

1762383243968اصل و سود خطوط اعتباري
2213679041008اصل و وجه التزام اضافه برداشت ها
004963113مانده سپرده گذاري بانك مركزي

3963619912112085جمع مانده بدهي



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

در نخستين همايش مالي ايران بررسي شد

رشد كمي بازار بدهي و سايه فشار به بخش خصوصي
گروه بورس|

رشد و توسعه زيرساخت ها و تقويت بخش خصوصي 
يكي از مهم ترين موارد پيش روي اقتصاد هر كش��ور 
اس��ت. در جهان امروز كه مقوله رشد به عنوان يكي از 
مهم ترين مسائل اقتصادي است، اهميت بازارهاي مالي 
و تامين مالي شفاف و ارزان قيمت بيش از پيش افزايش 
يافته است. همين امر شرايطي را به وجود آورده كه در 
چارچوب آن ارتقاع و به روزآوري كاركرد اين بازارها از 

اهميت بسزايي برخوردار است.
در ايران نيز طي سال هاي اخير توجه به توسعه بازارها 
به خصوص بازار بدهي و بازار سهام از اهميت ويژه اي 
برخوردار بوده اس��ت. اين مس��اله به ويژه در دو سال 
اخير كه كشور تحت فشار ش��ديدترين تحريم ها از 
سوي اياالت متحده امريكا قرار گرفته در كانون توجه 
بس��ياري از تحليلگران و صاحب نظ��ران اقتصادي 
قرار گرفته است. ريشه اين توجه در ظرفيت شگرف 
بازارهاي ياد شده در كاهش قيمت تمام شده تامين 
مالي و تخفيف فشار ناشي از تحريم هاي بين المللي 
اس��ت كه مي تواند ضم��ن هدايت مناب��ع عمومي 
خرد ب��ه طرح هاي اقتص��ادي، دولت را ني��ز در بعد 
خصوصي سازي شفاف و كارآمد همراهي كند و بخش 
خصوصي را نيز از مواهب افزايش نفوذ بازار سرمايه در 

بين اقشار مختلف مردم بهره مند كند. 
به همين منظور روز گذش��ته در نخس��تين همايش 
مالي ايران با محوريت تامين مالي مس��ائل ياد شده و 
دست آوردهاي به دس��ت آمده در سال گذشته مورد 
بررسي صاحب نظران حوزه مالي و اقتصاد قرار گرفت.

به همين منظور رييس سازمان بورس ضمن اشاره به 
اقدامات انجام ش��ده در بازار س��رمايه كشور گفت كه 
حجم اوراق منتشر شده در بازارسرمايه طي سال هاي 
اخير رشد ۱۰ برابري داشته است كه اين اتفاق بدون 
تغيير متغيرهاي كالن اقتصادي رقم خورده اس��ت. 
براي افزايش حجم تامين مالي در بازار س��رمايه بايد 
بازده بازارهاي مخل اقتصاد كشور با ماليات مهار شوند 

تا پول به بخش توليد ورود كند.
به گزارش سنا، روز گذشته نخستين همايش مالي ايران 
با محوريت تامين مالي در دانشگاه الزهرا برگزار شد. در 
اين نشست شاپور محمدي در خصوص اهميت تامين 
مالي در اقتصاد كشور گفت: رشد اقتصادي كشورها به 
رش��د تكنولوژي، بهره وري و نوآوري مرتبط است. در 
اين ميان اگر تامين مالي وجود نداشته باشد، نوآوري 
به تنهايي كارايي ن��دارد؛ بنابراين، اگر تامين مالي در 
بازارهاي مالي )بازار پول و سرمايه( به خوبي انجام شود، 

رشد اقتصادي در بخش واقعي تقويت خواهد شد. 

     نقش پررنگ بازار سرمايه در تامين مالي
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار اضافه كرد: 
بازارهاي مالي براي شفافيت، كارايي، منصفانه بودن 
معامالت و تامين مالي به عنوان يكي از كاركردهاي 
اصلي بازارهاي مالي ايجاد شده اند. در كشور ما نظام 
بانكي از ديرباز مس��وول تامين مال��ي بخش واقعي 

اقتصاد بوده، اما بازارسرمايه در سال هاي اخير نقش 
خود را در تامين مالي پررنگ كرده اس��ت. وي تاكيد 
كرد: در س��ال ۱۳۹۴، ۱۴ هزار ميليارد تومان اوراق 
در بازار س��رمايه ايران منتشر ش��د، در حالي كه اين 
رقم امروز ۱۰ برابر شده و به ۱۴۰ هزار ميليارد تومان 
رسيده است. اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه هيچ 
متغير كالن اقتصادي مانند نرخ ارز و تورم افزايش ۱۰ 
برابري نداشته  است. اين موضوع نشان دهنده عزم و 
اراده قوي براي توس��عه ابزارهاي مالي و تنوع بخشي 

به ابزارهاي مالي است.

    تنوع ابزارهاي مالي
گامي در جهت تقويت اقتصاد حقيقي

سخنگوي س��ازمان بورس بيان كرد: البته در مقايسه 
با ميزان تس��هيالت بانك��ي هنوز به ش��رايط ايده آل 
نرس��يده ايم، اما نس��بت به چند س��ال اخير با رشد 
چش��مگيري در اين زمينه رو به رو هستيم، بنابراين 
بازار سرمايه در بخش تامين مالي خود را به انواع ابزارها 
مجهز كرده است تا به اين ترتيب بتواند به بخش واقعي 

اقتصاد ياري رساند.
وي در ادامه به توضيح انواع روش ها و ابزارهاي تامين 
مالي از طريق بازارسرمايه پرداخت و گفت: اسناد خزانه 
اسالمي يكي از ابزارهايي است كه در تامين مالي در بازار 
بدهي و حتي در بودجه اس��تفاده شده است. اين ابزار 
در س��ال جاري تاكنون حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان 
منتشر شده كه براي اقتصاد ما رقم قابل توجهي است. 
شاپور محمدي تصريح كرد: با اعالم اينكه سال ٩٢ اوراق 
صكوك اجاره با شركت هواپيمايي ماهان شروع و درحال 
حاضر به سهام شركت ها هم توس��عه يافته، ديگر اوراق 
موجود را ش��امل اوراق منفعت، مرابحه، جعاله و س��لف 
موازي معرفي كرد و گفت: عرضه اوليه و افزايش سرمايه 
هم از ديگر انواع تامين مالي و پوش��ش ريس��ك در بازار 

سرمايه به شمار مي روند.

    ورود ابزار جديد، هفته آينده
محمدي با اعالم اينكه فروش تعهدي از يكشنبه آينده 
با سهام ۵ ش��ركت در بورس تهران شروع مي شود ادامه 
داد: دو سوم ارزش بورس هاي دنيا مربوط به اوراق بدهي 
و يك س��وم هم سهام است اما در بورس ايران حجم بازار 
بدهي همچنان ناچيز است. در اين ميان سازمان بورس 
آماده انتشار اوراق بدون نياز به ضمانت بانكي و مبتني بر 

سهام است .
وي افزود: بازارسرمايه ما بيشترين تعداد ابزارهاي مالي 
اسالمي را نسبت به ديگر كشورها دارد، همچنين از نظر 

طراحي ابزار و بازار رشد قابل توجهي داشته است.
محمدي تاكيد كرد: بايد بازده بازارهاي مخل اقتصاد كشور 
با ماليات مهار شوند تا پول به بخش توليد ورود كند كه در 
اين مسير، بازارسرمايه بخش عمده رسالت خود را انجام 
داده است. سازمان بورس آمادگي دارد اوراقي را منتشر 
كند كه ضمانت بانك نداشته باشد، بلكه فقط مبتني بر 

تضامين دارايي محور از جمله سهام بورسي باشد.

     برنامه سال آينده سازمان
تقويت نقش بازارسرمايه در اقتصاد است

سخنگوي سازمان بورس در خصوص رشدهاي بازار 
سرمايه توضيح داد: بازار سرمايه در سال هاي اخير 
از نظر حجم معامالت رش��د مناس��بي داشته است 
به طوري كه از ابتداي سال تا روز گذشته ۸۴۹ هزار 
ميليارد تومان حجم معامالت چهار بورس كش��ور 
بوده اس��ت. از نظر تعداد ش��ركت ها نيز هم اكنون 
بيش از ۶۲۲ ش��ركت در ب��ورس و فرابورس حاضر 
هس��تند. همچنين در سال ۱۳۹۴، ۴۸۰ نهاد مالي 
در بازار وجود داشته كه اكنون به ۶۶۰ نهاد رسيده 
است. محمدي تاكيد كرد: بايد بازده بازارهاي مخل 
اقتصاد كش��ور با ماليات مهار شوند تا پول به بخش 
توليد ورود كند كه در اين مسير، بازارسرمايه بخش 
عمده رسالت خود را انجام داده است. سازمان بورس 
آمادگي دارد اوراقي را منتشر كند كه ضمانت بانك 
نداشته باش��د، بلكه فقط مبتني بر تضامين دارايي 

محور از جمله سهام بورسي باشد.

     تجاري سازي اختراع ها از طريق بازار سرمايه
رييس سازمان بورس در ادامه به امكانات ايجاد شده در 
بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: مخترعين مي توانند از 
طريق بازار سرمايه تامين مالي كنند تا از طريق تامين 
مالي جمعي مبلغ مورد نياز را براي تجاري سازي اختراع 
خود فراهم آورند. به گفته وي، ايران از نظر طراحي ابزار و 

بازار نسبت به ديگر كشورها موفق بوده است.

محمدي گفت: صندوق هاي بازارگرداني معاف از ماليات 
هستند، هر چند كه بازار سرمايه ايران تاكنون دو هزار و 

٥٠٠ ميليارد تومان ماليات پرداخت كرده است.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه حجم 
معامالت چهار بورس تا روز گذشته حدود ٨٤٩ هزار 
ميليارد تومان بوده،  ادامه داد: تاكنون ٦٢٣ شركت در 
بورس و فرابورس حضور دارند. رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار گفت: اگر بازار دني��ا را در نظر بگيريم 
دوسوم از آن اوراق بدهي و يك سوم بازار سهام است، 
 اين در حالي اس��ت كه بازار بدهي در ايران همچنان 
كوچك است. محمدي گفت: از برنامه هاي سازمان 
بورس براي س��ال آينده افزايش سهم اين بازار براي 
تامين مالي است و درصدد هس��تيم تا بورس نقش 
پررنگ تري در انتشار اوراق داشته باشد. در حالي كه 
آمار ارقام ارايه ش��ده در كليت خود حكايت از بهبود 
وضعيت بازار بدهي كش��ور دارند با اين حال اندكي 
بررسي بيشتر حكايت از آن دارد كه در طي يك سال 
اخير سهم بخش خصوص از تامين مالي كاهش يافته 
است. در همين باره اما حسين عبده تبريزي به بروز 
پديده تنگناي اعتباري براي بخش خصوصي اشاره 
كرد و گف��ت: يكي از داليلي  ك��ه بخش خصوصي با 
تنگناي اعتباري مواجه ش��ده اين است كه در سال 
۱۳۹۷ معادل ۱۵ هزار ميليارد تومان اوراق فروخته، 
در حالي كه اين ميزان در سال جاري به ۵۰۰۰ ميليارد 
تومان كاهش يافته است؛ يعني يك سوم سال گذشته. 
عضو س��ابق ش��وراي عالي بورس ادامه داد: از سوي 

ديگر زماني كه دولت منابع نظام بانكي را مي گيرد در 
دسترس بودن اعتبارات براي بخش خصوصي مشكل 
مي شود. اين مش��كل قبال در بانك بود اما امسال در 
بورس هم رخ داد. به ط��ور كلي باالرفتن نرخ ها براي 
بخش خصوصي قابل تحمل است اما اينكه نمي توانند 

منابع را بگيرند براي آنها غيرقابل تحمل است.

    تبعات عدم ورود نقدينگي
به حوزه توليد و صادرات

وي در مورد تبعات عدم ورود نقدينگي به حوزه توليد و 
صادرات، توضيح داد: زماني كه نقدينگي نتواند به اين 
حوزه ها وارد شود به دارايي هاي موجود وارد مي شود به 
همين دليل قيمت امالك و مستغالت افزايش يافته در 

حالي كه مصرف در اين حوزه وجود ندارد.
عبده تبريزي ادامه داد: اين اتفاق در حوزه خودرو هم 
رخ داده است و پولي كه براي خودرو پرداخت مي شود 
مصرفي نيس��ت بلكه خودرو را مي خرند تا قيمت آن 
افزايش پيدا كند تا بفروش��ند با خودروي ۶۵ ميليون 
توماني كه نمي ش��ود در اس��نپ كار كرد. عضو سابق 
شوراي عالي بورس با تاكيد بر اينكه بايد اعتبارات را به 
سمتي كه اشتغال ايجاد مي كند هدايت كنيم به طرح 
گام اشاره كرد و گفت: در اين طرح پيش بيني مي شود 
۳۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان به سمت بخش هايي كه 
فروش دارند هدايت شود. وي ادامه داد: اين طرح كمك 
مي كند به بخش اوراقي كه در بورس فروخته مي شود 

تعادل ايجاد شود.

فروش تعهدي، ابزاري براي روزهاي سخت بازار راهبردهايي براي هدايت غير حرفه  اي هاي بورسي
 Short( فروش تعه��دي كه داراي ماهيتي مش��ابه فروش اس��تقراضي
Selling( است و در آن از عقد وكالت جهت رفع مشكالت شرعي استفاده 
شده، مي تواند به تنوع بازار سرمايه كمك شاياني كند؛ اين ابزار به گونه  اي 
طراحي شده كه مي تواند به سرمايه گذاران در شرايط نزولي بازار سهام كمك 

كند تا از اين وضعيت نيز منتفع شده و كسب سود كنند.
به گزارش سنا، حبيب رضا حدادي در خصوص فروش تعهدي بيان داشت: 
با توجه به اراده موجود و به ويژه تالش سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب 
دستورالعمل فروش تعهدي اوراق بهادار در شركت بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ايران، در صورت فراهم شدن تمامي زيرساخت  هاي الزم به ويژه 
زيرساخت  هاي فني، مي توان شاهد استفاده گس��ترده از اين ابزار توسط 
فعاالن بازار بود. وي ادامه داد: البته با توجه به اهرمي عمل كردن اين ابزار و 
وجود ريسك در كنار ساير تبعات آن، نمي توان از ابتدا و در وهله اول استفاده 
از آن را براي تمامي سهم هاي موجود و در هر حجمي تجويز كرد؛ بلكه بايد 
ابتدا اين ابزار در حجم محدود و براي آن دسته از سهامي عملياتي شود كه 
نوسان شديدي در فواصل زماني كوتاه مدت گريبانگير آن سهم نبوده و به 
اصطالح سهم از ثبات بيشتري برخوردار باشد و پس از بررسي نتايج حاصله 
و دريافت بازخوردها و رفع نواقص و مش��كالت احتمالي، نسبت به تعميم 
اين ابزار به ساير سهم  ها با حجم  هاي بيشتر اقدام كرد. حدادي در ادامه در 
خصوص اهميت هوش مصنوعي در بازار سرمايه خاطرنشان كرد: اهميت 
هوش مصنوعي بر كسي پوشيده نيس��ت. فعاالن بازارهاي مالي و به ويژه 
بازارهاي سرمايه در كشورهاي مختلف نيز سال  هاي اخير و همگام با ساير 
بازارها سعي كرده  اند تا از اين تكنولوژي جهت بهبود دقت و سرعت در انجام 
فرآيندها و وظايف محوله خود استفاده كنند. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه 
داد: هوش مصنوعي به ويژه در بازارهاي سرمايه پيشرفته دنيا نقش مهمي را 

بر عهده گرفته كه از آن جمله مي توان به نقش آن در تصميم  سازي  ها و حتي 
تصميم  گيري  هاي مرتبط با مديريت صندوق هاي سرمايه  گذاري، قيمت 
 گذاري اوراق بهادار جديد، تجزيه و تحليل سهام و پيش  بيني روند قيمت 
سهام، كشف و افشاي تخلفات بازار هاي سرمايه، مديريت پرتفوي، معامالت 
الگوريتمي و بازارگرداني اوراق بهادار اشاره كرد. اين مقام مسوول در ادامه در 
خصوص تأثير بودجه بر بازار سرمايه خاطرنشان ساخت: با گذشت چند هفته 
از ارايه اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ از سوي دولت و بررسي آن در مجلس شوراي 
اسالمي، بررسي  هاي مختلفي از سوي نهاد ها و افراد مختلف صورت گرفت 
و آثار مثبت و منفي آن بر بازار سرمايه تحليل شد. حدادي ادامه داد: بخش 
مهمي از اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ به فروش اموال منقول و غيرمنقول دولتي 
از مجراي بازار سرمايه اختصاص دارد. فروش اموال دربرگيرنده فروش سهام 
است كه اين موضوع نياز به زيرساخت مناسب بازار سرمايه دارد. لذا مي توان 
اميدوار بود كه بازار س��رمايه در سال پيش رو از اين حيث، از رشد مناسبي 
برخوردار شود. اين كارشناس بازار با اشاره به روند بازار سرمايه در روزهاي 
گذشته بيان داشت: بازار سرمايه در هفته  هاي اخير توانسته رشد قابل توجهي 
را تجربه كند و افزايش شاخص و گذشتن از رقم ۴۷۲ هزار واحد و ادامه روند 
آن در روزهاي جاري، مويدي بر اين موضوع است. به يقين، بخش اعظمي از 
اين رشد بازار مرهون بهبود فعاليت شركت  هاي حاضر در اين بازار و افزايش 
درآمد و سودآوري اين شركت  ها است. وي گفت: البته در اين بين افزايش 
ارزش صادرات غير نفتي و افزايش ارزش دارايي بسياري از شركت  ها، كه متأثر 
از رشد نرخ ارز  است، بر اين موضوع تأثيرگذار بود. حدادي در پايان خاطرنشان 
ساخت: افراد تازه وارد مي توانند با مراجعه به نهادهاي مالي تخصصي در بازار 
سرمايه از جمله شركت  هاي تأمين سرمايه ضمن بهره  مندي از رشد بازار 

سرمايه، ريسك سرمايه گذاري در اين بازار را به حداقل رسانند.

يك تحليلگر بازار سرمايه ضمن مثبت ارزيابي كردن ورود پول هاي جديد 
به بازار سرمايه، گفت: بهتر است در اين شرايط افراد غيرحرفه اي به سمت 
صندوق هاي سرمايه گذاري سوق داده شوند. حتي من با اين موضوع موافق 
هس��تم كه براي ورود آنها محدوديت قائل ش��وند و اين افراد را به سمت 

صندوق ها هدايت كنند تا بازار با چالش مواجه نشود.
به گزارش ايسنا، با تاكيد بر اينكه بزرگ شدن بازار سهام و ورود پول هاي 
جديد به بازار اتفاقي مثبت اس��ت، اظهار كرد: اس��تقبال از بازار سرمايه 
انگيزه ها و داليل اقتصادي خود را داش��ته است كه از جمله آن مي توان 
به بحث رش��د نقدينگي، ركود بازارهاي رقيب و...اش��اره كرد. اما اينكه 
س��رمايه گذاران فردي و اش��خاص به صورت س��هام دار مس��تقيم وارد 
بازار مي ش��وند فرآيند خوبي نيس��ت. وي ادامه داد: زماني كه بازار براي 
سرمايه گذاران جذاب مي شود بهترين حالت اين است كه سرمايه گذاران 
غيرحرفه اي به سمت صندوق هاي سرمايه گذاري سوق داده شوند. زيرا 
وقتي سرمايه گذاران غيرحرفه اي مستقيم وارد بازار مي شوند، با شناخت 
كم و با ديدن چند صف خريد اقدام به خريد سهم مي كنند كه مي تواند در 
روزهاي بعد خطرناك هم باشد زيرا فرد سهم را تحليل نكرده و بر اساس 
حرف و حديث و توصيه سهم خريده است. در اين شرايط با اولين نشانه هاي 

اصالح، منفي شدن يا توقف سهام شروع به فروختن مي كنند.
اين تحليل گر بازار س��رمايه اف��زود: اما اگر اف��راد وارد صندوق هاي 
سرمايه گذاري شوند و پول را دست افراد حرفه اي بسپارند مدير صندوق 
تحت تاثير هيجانات زودگذر بازار قرار نمي گيرد و باعث مي شود بازار 
دچار تنش نشود زيرا عمق بازار را بهتر مي شناسند و روي اخبار منفي 
تحليل و نظر دارند و در كل بازار امن تر است. در اين راستا بايد نهادها 
و مراجعي كه بازار را تحت كنترل دارند س��از و كاري را طراحي كنند 

كه افراد به سمت صندوق ها سوق داده شوند و حتي من با اين موضوع 
موافق هستم كه براي ورود آنها محدوديت قائل شوند و اين افراد را به 
سمت صندوق ها هدايت كنند. شهرآبادي در ادامه درمورد وضعيت 
عرضه در بازار سرمايه ايران عنوان كرد: زماني كه در بازار صف خريد 
مي شود بهترين وقت تامين مالي مخصوصا از طريق افزايش سرمايه ها 
يا همان ارز اوليه س��هام جديد است اما اين اتفاق در بازار ما نمي افتد 
زيرا فرآيند افزايش سرمايه در ايران طوالني است. درحالي كه در نقاط 
ديگر دنيا به اين شكل نيست. معموال شركت ها در نقاط ديگر دنيا دو 
سهام دارند. به يك شركت اجازه داده مي شود دو ميليون سهم عرضه 
كند اما اين شركت ممكن است ۷۰۰ هزار سهم عرضه كند و ۱۳۰۰ 
سهم ديگر را زماني كه بازار خوب شد بدون طي تشريفات عرضه كند.

وي ادامه داد: در ايران به اين ش��كل نيس��ت صف خريد است اما عرضه 
نيست. درحال حاضر بهترين زمان است كه هم دولت سهام شركت هاي 
خود را عرضه كند و هم ديگر شركت ها از اين محل افزايش سرمايه كنند. 
اما چون فرآيند آن در ايران طوالني است اين اتفاق رخ نمي دهد. بر اساس 
اين گزارش، آمار صدور كدها در س��ال ۱۳۹۸ به اين ترتيب است كه در 
فروردين ۵۵ هزار كد، در ارديبهشت ۳۹ هزار كد، در خرداد ۲۳ هزار كد، در 
تير ۳۴ هزار كد، در مرداد ۴۸ هزار كد و در شهريور ۶۱ هزار كد صادر شده 
است. ميزان صدور كدها در مهرماه رشد چشمگيري داشته و در اين ماه 
۹۱ هزار كد صادر شد. همچنين در آبان، آذر و دي به ترتيب شاهد صدور 
۲۵ هزار، ۵۲ هزار و ۶۸ هزار كد هستيم؛ بنابراين كل كدهاي صادر شده از 
ابتداي امسال تا پايان دي ماه ۴۹۶ هزار كد و تعداد كل كدها ۱۱ ميليون 
و ۳۳۸ هزار كد )اين كدها به غير از دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفري است كه 

يونيت هاي صندوق هاي سرمايه گذاري دارند( است.

درخواست سهامداران فوالدي از دو وزير: دست دالالن را از بازار فوالد كوتاه كنيد 
شماري از سهامداران شركت هاي فوالدي بورس در نامه 
سرگش��اده خطاب به دو وزير صمت و اقتصاد نسبت به 
تداوم تحركات س��فته بازان در استفاده بيشتر از كاالي 
ارزان قيم��ت با نرخ س��تاد تنظيم بازار در ب��ورس كاال و 
تبعات آن بر اقتصاد كش��ور و بازار سرمايه هشدار دادند.  
به گزارش خبرگزاري تس��نيم، در اين نامه كه در اختيار 
خبرگزاري  ها قرار گرفته آمده اس��ت: اقتصاد ايران است 
و دوران گ��ذار از التهاب و تحقق اقتصاد مقاومتي. حدود 
دو سال است كه كشور عزيزمان ايران در پي عهد شكني 
امريكا با فراز و نشيب هاي اقتصادي مواجه شده و در حال 
حاضر به رغم اين فشارها توانسته، يك ثبات نسبي را در 
ماه هاي گذشته تجربه كند. بازار سرمايه كشور به عنوان 
پيشران اقتصادي ايران توانسته در ماه هاي گذشته با جذب 
نقدينگي پرحجم هم به مهار تورم كمك كند، هم نقشي 
اساسي در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي داشته باشد و 

هم در تنظيم تع��ادل در بازارهاي مختلف كااليي ايفاي 
نقش كند. در بازار رسمي كاال در حالي كه انتظار مي رفت 
التهاب شكننده ناشي از نوسان شديد قيمت ها بتواند از 
كارايي اين بازار بكاهد اما در پيش گرفتن سياست هاي 
درست و عالمانه سبب شد كه به رغم تفاوت قيمت قابل 
توجه نرخ هاي بازار آزاد ناشي از انتظارات تورمي، كمبود 
عرضه اي اتفاق نيفتاده و نرخ كاال ها هم بدون تورم اتفاق 
افت��اده در اختي��ار مصرف كننده نهايي يا ش��ركت هاي 
پايين دس��تي براي توليد كاالي نهايي قرار گيرد. در اين 
نامه به نقش سوداگران در استفاده از شرايط كنوني براي 
احتكار كاال و دريافت كاالي ارزان اشاره شده و آمده است: 
اقتصاد ايران است و معضل حل نشده دالالن و سوداگران 
كه از هر فرصتي براي كسب منفعت بيشتر و به هر قيمتي 
استفاده مي كنند. حضور واضح دالالن در بازار فوالد يكي از 
اين چالش هاي هميشگي است، مي دانيم و آگاه هستيم كه 

به گفته رييس وقت كميسيون اقتصادي مجلس در سال 
۹۷ و همزمان با اختص��اص دالر ۴۲۰۰ توماني به برخي 
صنايع بيش از ۸۰ هزار ميليارد تومان رانت به دالالن رسيد 
كه سهم دالالن بازار فوالد بيش از ۵۰۰۰ ميليارد تومان 
بود! اما به رغم رانت فراواني كه در يك س��ال و نيم اخير از 
طريق عرضه ورق هاي فوالدي ارزان تر از قيمت جهاني به 
برخي به ظاهر توليد كننده اعطا شده، اين افراد همچنان 
با ارس��ال نامه هاي متعدد پيگير دريافت هر چه بيشتر 
ورق هاي فوالدي با قيمت هاي دستوري هستند، حال آنكه 
اين امر به تضييع حقوق سهامداران حقيقي بازار سرمايه 
منجر شده است. در اين نامه تصريح شده: تنظيم بازار براي 
حفظ اقتصاد كشور خوب است ولي مشكل زياده خواهي 
دالالن و سوءاستفاده از ديدگاه غيرانتفاعي توليد كننده 
ب��راي كمك به ش��رايط ملتهب اقتصاد كش��ور اس��ت. 
وقتي توليد كننده اي مثل فوالد مباركه كه با احتس��اب 

بازنشستگان صنعت فوالد، دارندگان سهام عدالت و مردم 
عادي....ذينفع دارد؛ چرا بايد از جيب آنها آفرها و امتيازات 
متعددي را در اختيار دالالن ق��رار دهد، همچنان ارزان 
فروشي كند و همچنان با انتظار افزايش عرضه ها مواجه 
باشد؟ يك بررسي ميداني نشان مي دهد، قيمت ورق هاي 
فوالدي كه توسط اين گروه مدعي در حدود ۵ هزار تومان 
دريافت ش��ده اكنون در بازار با قيمت هاي باالي ۸ هزار 
تومان معامله مي شود و پروفيل كه بايستي با حدود ۱۰ تا 
۱۵ درصد باالتر از قيمت ورق به بازار عرضه شود به باالي 
۹ هزار تومان رسيده است!به نظر مي رسد تشكل هايي كه 
وظيفه حمايت از توليد و توليد كنندگان را بر عهده دارند 
اكنون به محملي براي دريافت رانت هاي كالن و اخالل در 
نظام اقتصادي كشور تبديل شده اند.  گزارش هاي متعدد 
حاكي اس��ت اين عده پس از دريافت ورق به قيمت هاي 
دولتي و دس��توري آن را در بازار آزاد به قيمت هاي بسيار 

باالتر به فروش مي رسانند و توليد كنندگان واقعي مجبور 
به خريد ورق فوالد با قيمت هاي بس��يار باالتر از بازار آزاد 
مي شوند.  در شرايطي كه بازار سرمايه با جذب نقدينگي 
از س��طح جامعه اميدهاي زيادي را براي بهبود اقتصاد و 
صنايع كش��ور زنده كرده اقدامات اينگونه موجب ايجاد 
نااميدي و لطمه به سهامداران بازار سرمايه خواهد بود كه 
عواقب جبران ناپذيري مانند فرار سرمايه ها را از بازار سهام 

را در پي خواهد داشت.
ما سهامداران شركت هاي فوالدي خواستار پايان دادن 
به دخالت در فرآين��د قيمت گذاري دس��توري در بازار 
س��رمايه در جه��ت تقويت ران��ت خواران هس��تيم و از 
همه مدي��ران و تصميم گيران خواس��تار تجديد نظر در 
سياست هاي سركوب قيمتي كه هيچ كمكي به تنظيم 
بازار مصرف كنندگان نك��رده و تنها موجب بهره برداري 

برخي رانت خواران شده، هستيم.
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   پيش�نهاد افزايش س�رمايه 794 درصدي 
»سبزوا«:  هيات مديره شركت سيمان الر سبزوار 
پيشنهاد افزايش س��رمايه ۴ هزار و ۷۵۷ ميليارد و 
۳۸۴ ميليون ريالي، معادل ۷۹۴ درصد سرمايه اين 
ش��ركت را به مجمع عمومي فوق العاده اين شركت 
پيشنهاد داد. به گزارش سنا، شركت سيمان الر سبزوار 
عنوان كرده است برنامه افزايش سرمايه از مبلغ ۵۹۹ 
ميليارد و ۴۲۵ ميليون ريال به ۵ هزار و ۳۵۶ ميليارد 
و ۸۰۹ ميليون ري��ال دارد. بر اس��اس اين گزارش، 
افزايش سرمايه »سبزوا« از محل مازاد تجديد ارزيابي 
دارايي ها به منظور اصالح ساختار مالي كه در تاريخ 
۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ به تصويب هيات مديره رسيده و 
جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال 
شده، خواهد بود. بديهي است انجام افزايش سرمايه 
ياد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و تصويب مجمع عمومي فوق العاده اس��ت و در اين 

خصوص اطالع رساني خواهد شد.

   س�ود هر سهم »ساينا« 208 درصد افزايش 
يافت:  شركت صنايع بهداشتي ساينا در دوره ۹ ماهه 
منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازاي هر سهم خود ۲ 
هزار ۶۱۵ ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته كه سود هر س��هم ۸۵۰ ريال اعالم 
ش��ده بود، از افزايش ۲۰۸ درصدي برخوردار است. 
شركت صنايع بهداشتي ساينا با سرمايه ۱۰۰ ميليارد 
ريال، صورت هاي مالي ۱۲ ماهه دوره مالي منتهي به 
۳۰ آذر ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي نشده منتشر 
كرد. شركت صنايع بهداشتي ساينا در دوره ياد شده، 
مبلغ ۲۶۱ ميليارد و ۵۲۹ ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۲ هزار و ۶۱۵ ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته از افزايش ۲۰۸ درصدي 
برخوردار است. شركت صنايع بهداشتي ساينا افزايش 
۷۵ درصدي در فروش را از جمله داليل افزايش سود 
هر سهم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته اعالم 
كرده است. اين شركت فرابورسي، سود انباشته پايان 
سال را با افزايش ۲۴۸ درصدي نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته، مبلغ ۳۲۲ ميليارد و ۲۶۶ ميليون 
ريال اعالم كرده است. »ساينا« در دوره ۱۲ ماهه سال 
مالي منتهي به آذر ۹۷، به صورت حسابرسي شده، 
مبلغ ۸۴ ميليارد و ۹۷۹ ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۸۵۰ ريال سود به ازاي 

هر سهم خود اختصاص داده بود.

   سود ۱۱48ريالي »خديزل« در 9ماه:  شركت 
بهمن ديزل در صورت هاي مالي ۹ماهه از پوشش سود 
يك هزار و ۱۴۸ريالي براي هرسهم خبر داد. شركت 
بهمن ديزل با رشد ۴۰۸درصدي توانست در ۹ماهه 
سال مالي جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
سود هرسهم را به يك هزار و ۱۴۸ريال برساند و سود 
انباشته شركت نيز به ۲هزار و۵۹۷ميليارد ريال بالغ 
شد. اين شركت سود عملياتي دوره ۹ماهه منتهي 
به ۳۰آذر۱۳۹۸ را يك ه��زار و ۵۷۰ميليارد ريال و 
س��ود خالص را يك هزار و ۱۴۷ميليارد ريال اعالم 
كرد. »خديزل« در فعاليت ۹ماهه خود ۷۲۱دستگاه 
كاميون و ميني بوس را به ارزش ۳هزار و ۲۷۱ميليارد 
ريال فروخته اس��ت و از اين محل سود ناخالص يك 
هزار و۸۴۲ميليارد ريال شناس��ايي كرده است. اين 
شركت براي ۳ماهه چهارم سال مالي خود پيش بيني 
فروش ۶۱۵دستگاه را به ارزش ۵هزار و ۸۰۹ميليارد 
ريال دارد و براي ۳ماهه اول س��ال مالي آينده پيش 
بيني كرده اس��ت كه ۳۳۴دستگاه كاميون و ميني 
بوس را ب��ه ارزش يك هزار و ۲۵۵ميلي��ارد ريال به 
فروش مي رساند. »خديزل« در تشريح اهداف خود 
در خصوص توليد و ف��روش محصوالت اعالم كرده 
است كه قصد دارد توليد محصوالت و كاربري هاي 
جديد را در برنامه هاي اصلي ش��ركت ق��رار دهد و 
همچنين افزايش س��هم بازار كاميون و كاميونت با 
فروش محصوالت با قيمت هاي رقابتي شركت هاي 
مشابه را در دس��تور كار خود قرار دهد. اين شركت 
اعالم كرده اس��ت كه با توجه به حذف ارز با نرخ آزاد 
جهت خريد مواد خارجي خودرو و همچنين امكان 
تحريم هاي جديد سياسي و اقتصادي در سال ۱۳۹۸، 

باعث افزايش قيمت تمام شده محصول شده است.

   »س�تران« ۱۳۳ريال سود تلفيقي ساخت: 
شركت سيمان تهران در اطالعات و صورت هاي مالي 
۶ماهه تلفيقي خود اعالم كرد براي هرسهم ۱۳۳ريال 
سود ساخته است. شركت سيمان تهران در گزارش 
تلفيقي ۶ماهه منتهي به ۳۱شهريور۱۳۹۸ اعالم كرد 
كه سود عملياتي به ۷۵۰ميليارد ريال و سود خالص 
نيز به ۲۶۰ميليارد ريال رسيده است. همچنين سود 
انباشته شركت بالغ بر ۱۵۹ميليارد ريال است كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از زيان ۵۷ميليارد 
ريالي خارج شده است. »ستران« در گزارش منتشر 
شده خود سود هرسهم شركت اصلي را ۴۹ريال اعالم 
كرد و سود تلفيقي را ۱۳۳ريال اعالم كرده است. اين 
شركت در تش��ريح اهداف خود در خصوص توليد و 
فروش محصوالت اعالم كرد ك��ه راهبردهاي آتي 
مديريت در خصوص توليد و فروش شامل افزايش 
ميزان توليد با اس��تفاده حداكثري ظرفيت ماشين 
آالت اس��ت. همچنين حفظ و گسترش سهم خود 
از بازار فروش و افزايش كيفيت محصوالت توليدي 
را در دس��تور كار خود دارد و به دنبال تنظيم بازار و 
كنترل نرخ فروش و افزايش رضايتمندي مشتريان 
است »ستران« در برآوردي كه از تغييرات نرخ فروش 
محصوالت و نرخ خريد مواد اوليه دارد اعالم كرد كه 
نرخ فروش محصوالت بر مبناي متوسط نرخ فروش 
سيمان ارسالي انجمن كارفرمايان سيمان پيش بيني 
شده اس��ت. عالوه بر اين نرخ مواد اوليه مورد نظر با 
۱۸درصد افزايش نسبت به دوره گذشته در نظر گرفته 
شده است. اين ش��ركت در دوره مورد گزارش تعداد 
يك ميليون و ۴۳۷هزار و ۵۷۵ سهم از سهام شركت 
س��يمان هگمتان را خريداري و تعداد ۱۰ميليون و 
۵۸۳هزار و ۴۵۱ س��هم از سهام سيمان هگمتان و 
همچنين تعداد يك ميليون و ۴۲۶هزار و ۴۲۰ سهم 

از سهام شركت سيمان ايالم را واگذار كرده است.



تشكلها6اخبار

زنجيره هاي اشتباه در اقتصاد

قاچاق پوشاك مانع توسعه كشت پنبه
دورهاي باطل در اقتصاد به واسطه دخالت در يك بخش 
باعث مشكل در تمامي چرخه مي شود. زماني كه تعرفه 
پوشاك باالس��ت، قاچاق پوش��اك رخ مي دهد و زماني 
كه قاچاق شدت مي گيرد كارخانه هاي نخ دچار مشكل 
مي شوند و در نهايت كشت پنبه آسيب مي بيند. در نتيجه 
اين موضوع دولت اقدام به جلوگيري از واردات نخ مي كند 
تا از كشت پنبه حمايت كند اما همين كار هزينه تمام شده 
پوشاك را افزايش مي دهد و دوباره قاچاق به صرفه مي شود 
و اين روند ادامه دارد. نتيجه اين موضوع آسيب جدي به 

بخش كشاورزي پنبه در ايران شده است.

  آسيب هاي جدي به كشاورزي پنبه
با وجود اهميت طالي سفيد در توسعه صنعت نساجي، 
توليد و كش��ت اين محصول از فعاليت هاي بس��يار مهم 
در جهان به ش��مار مي رود كه طي سال هاي اخير عوامل 

متعددي سد راه توسعه پنبه بوده است.
به رغم اهميت توليد پنبه به عنوان يكي از سياست هاي 
اقتص��اد مقاومتي در ح��وزه محصوالت كش��اورزي، اما 
طي سال هاي اخير موضوعات مختلفي همچون قاچاق 
پوش��اك، واردات بي رويه نخ، سنتي بودن كشت، پايين 
بودن قيمت خريد تضميني و بسياري ديگر از عوامل مانع 
ناكامي طرح خوداتكايي توليد اين محصول استراتژيك 
شد. بسياري از مس��ووالن بر اين باورند كه در ساليان نه 
چندان دور ايران نه تنها قادر به تامين  پنبه مورد نياز صنعت 
نس��اجي داخلي بود، بلكه مازاد توليد خود را به بازارهاي 
هدف صادر مي كرد كه متاسفانه واردات بي رويه پنبه در 
دهه ۸۰ دس��تاورد خودكفايي پنبه را بر باد داد و كار را به 
جايي رساند كه س��االنه ۶۰ تا ۷۰ هزارتن پنبه مورد نياز 

صنعت نساجي از طريق واردات تامين مي شود.

  نياز ساالنه ۱۴۰ هزارتني پنبه 
در صنعت نساجي

محمد حسين كاوياني مديرعامل صندوق پنبه با اشاره 
به اينكه س��االنه ۱۴۰ هزار تن پنب��ه مورد نياز صنايع 
نساجي است، اظهار كرد: امسال پيش بيني مي شود كه 
۶۰ تا ۶۵ هزار تن پنبه مورد نياز صنايع نساجي در داخل 

توليد و مابقي از طريق واردات تامين شود.
وي افزود: بنابر آمار ۱۰ ماهه گمرك حدود ۷۰ هزار تن 
پنبه وارد كشور شده است كه با احتساب ۲۰ هزار تن 
پنبه در كارخانه هاي پنبه پاك كني، صنعت نساجي 
كمبودي نخواهد داش��ت. كاوياني ادام��ه داد: با توجه 
به بذور مناسب وارداتي، اگر كش��اورزان در هر هكتار 

بتوانند حداقل ۴ تن محصول برداشت كنند، زراعت پنبه 
مقرون به صرفه و رقابت پذير با ساير زراعت هاست. اين 
مقام مسوول ادامه داد: سال آينده پيش بيني مي شود 
كه س��طح زير كشت پنبه نسبت به امسال حداقل ۱۰ 

درصد رشد يابد.
وي با اشاره به اينكه خوداتكايي توليد پنبه دست يافتني 
است، بيان كرد: با وجود سابقه توليد ۳۵۰ هزار تن پنبه 
تصفيه شده و واردات بذور جديد اين امكان وجود دارد 
كه در ص��ورت توليد ۳ تا ۴ تن در هكتار به خودكفايي 

مجدد در توليد طالي سفيد دست يافت.
مديرعامل صندوق پنبه دستيابي به خودكفايي مجدد 
در توليد طالي سفيد را تنها در گرو حمايت همه جانبه 
مسووالن دولت دانس��ت و گفت: با وجود ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
هزار هكتار سطح زير كشت و توليد ۴ تن در هكتار رقمي 
حدود ۴۰۰ تن پنبه از مزارع برداشت مي شود كه از اين 
ميزان ۱۵۰ هزار تن پنبه تصفيه شده توليد مي شود كه 

اين  ميزان جوابگوي نياز داخل است.

به گفته وي، اگر دولت همانند س��اير دانه هاي روغني 
اقدام به خريد تضميني تخم پنبه از كش��اورزان كند، 
اين حماي��ت در ارتق��اي درآمد كش��اورزان، افزايش 
عملكرد در واحد س��طح و كاهش قيمت پنبه تصفيه 
شده تاثير بسزايي دارد. اين  مقام  مسوول درباره تاثير 
قاچاق پوش��اك و واردات بي رويه پنبه بر از بين رفتن 
خوداتكايي توليد طالي سفيد اظهار كرد: در جلسه اي 
كه با مديركل صنايع نساجي داشتيم، نگراني هاي خود 
پيرامون واردات بي رويه نخ را مطرح كرديم كه ايشان 
مدعي بودند مجوز واردات بي حد و حصر را ندادند كه با 
اين وجود جاي اين سوال مطرح است آيا امكان واردات 

۲۰۰ كانتينر نخ از طريق قاچاق وجود دارد؟
مديرعامل صن��دوق پنبه افزود: با وج��ود بهره باالي 
تس��هيالت بانكي، قاچ��اق و واردات بي رويه نخ و پنبه 
قيمت تمام شده توليد داخل باال مي رود كه با اين وجود 
امكان دس��تيابي مجدد به خودكفايي در داخل وجود 
ندارد، از اين رو مسووالن امر همانند ساير كشورها بايد 

امتيازات حمايتي براي توليدكنندگان در نظر بگيرند تا 
با وجود حجم باالي قاچاق  پوشاك و نخ، آسيبي به توليد 

داخل وارد نشود.

  اع�ام قيم�ت تضمين�ي مناس�ب راه حل�ي 
براي دستيابي به خودكفايي پنبه

محمد ش��فيع ملك زاده رييس نظام صنفي كشاورزي و 
منابع طبيعي با اشاره به عوامل موثر در نابودي خودكفايي 
توليد پنبه در داخل اظهار كرد: سياست نادرست دولت 
در تعيين قيمت تضميني پنبه، قاچاق پوشاك و واردات 
بي رويه منجر به نابودي توليد طالي س��فيد شد، اين در 
حالي است كه تا چند سال گذشته به ۱۰۰ كشور دنيا پنبه 

صادر مي كرديم.
وي افزود: در حال حاضر بيش از ۶۰ درصد پنبه مورد نياز 
از طريق واردات تامين مي شود كه بدين ترتيب اكثر صنايع 

نساجي در تعطيلي و نيمه تعطيلي به سر مي برند.
ملك زاده با بيان اينكه در گذش��ته مق��دار زيادي  پنبه 

در استان هاي مازندران، تهران و فارس كشت مي شد، 
گفت: اين در حالي اس��ت كه هم اكنون كشت پنبه به 
شهرستان داراب استان فارس محدود شده كه اين امر 
بيانگر كاهش س��طح زير كشت و توليد پنبه نسبت به 

سال هاي گذشته است.

  اج�راي الگ�وي كش�ت راه حل�ي مناس�ب
 براي دستيابي به خودكفايي مجدد پنبه

در همين حال علي خان محمدي مديرعامل مجمع 
ملي نخبگان كشاورزي با اشاره به علل ناكامي در توليد 
طالي س��فيد اظهار كرد: تا زماني كه در يك كش��ور 
الگوي كشت و كشت قراردادي اجرا نشود، مشكالت 
متع��دد همچون قاچاق را خواهيم داش��ت چرا كه به 
سبب ريسك سرمايه گذاري، فعاالن اقتصادي حاضر 

به سرمايه گذاري در بخش توليد نيستند
وي افزود: بي توجهي مسووالن به اجراي الگوي كشت و 
عدم صرفه اقتصادي توليد موجب شده تا كشاورزان به 

سمت و سوي كشت ديگر محصوالت روند.
خان محمدي نهادينه شدن الگوي كشت را عامل مهمي 
براي دس��تيابي مجدد به خودكفايي پنبه برشمرد و 
گفت: با اجراي الگوي كش��ت و توليد مناسب پنبه در 
داخل ديگر مصرف كنندگان و توليدكنندگان دغدغه 
خاطري ندارند، اما تا زماني كه اين امنيت خاطر ايجاد 

نشود، قاچاق ادامه خواهد يافت.
مديرعامل مجمع ملي نخبگان كشاورزي درباره تاثير 
قاچاق پوش��اك در كاهش توليد پنبه بيان كرد: نرخ 
پايين خريد تضميني زمينه را براي قاچاق پوش��اك 
ايجاد مي كند كه درصورت عدم رقابت پذيري و به صرفه 
نبودن كشت شاهد قاچاق پوشاك و تامين نياز كشور 
از طرق ديگر هستيم. خان محمدي در پايان تصريح 
كرد: در حال حاضر برخي كارخانه هاي نساجي به دليل 
عدم رقابت پذيري ناشي از نبود زنجيره توليد پايدار در 

تعطيلي و نيمه تعطيلي به سر مي برند.
الزم به ذكر است كه سال هاي گذشته ايران صادركننده 
پنبه ب��ود و حال با برگش��تن روي حماي��ت دولتي، 
وارد كنن��ده اين كاالي ارزش��مند كه طالي س��فيد 
نام گرفته، ش��ده اس��ت، اين ضعف عميق تنها ريشه 
كش��اورزي را زخمي نكرده بلكه به صنايع نساجي و 
افزايش نرخ پوش��اك و توليد نهايي نيز آسيب جدي 
وارد كرده است. چه بسا انتظار مي رود دولت دوازدهم 
در سال پاياني خدمت، فكري به حال سطح زير كشت 

و ميزان توليد اين محصول با ارزش كند.

نايب رييس اتاق ايران اعالم كرد

تأييد اصالحات آيين نامه اجرايي ساماندهي تشكل هاي ملي اقتصادي
حس��ين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران با اشاره 
به برگزاري نود و سومين نشست شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي گفت: در اين نشست باهمكاري 
وزارت اقتصاد، اصالحات موردنظر سه اتاق بازرگاني، 
اصناف و تعاون در آيين نامه اجرايي ساماندهي، ايجاد، 
ثبت و اعالم فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي كشور به 
تأييد اعضا رسيد و اين اصالحات به زودي براي تصويب 

در اختيار هيات وزيران قرار مي گيرد.
بر اساس اظهارات حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق 
ايران، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
به استناد تبصره )۲( ماده )۴( قانون حداكثر استفاده از 
توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني 

آيين نامه اجرايي ساماندهي، ايجاد، ثبت و اعالم فهرست 
ملي تش��كل هاي اقتصادي كشور را تصويب كرد. اين 
آيين نامه اصالحاتي را به دنبال داشت كه توسط سه اتاق 
بازرگاني، اصن��اف و تعاون و با همكاري وزارت اقتصاد 

جمع بندي شده بود.
او تصريح كرد: در اين نشس��ت ش��ورا كليه اصالحات 
موردنظر س��ه اتاق و وزارت اقتص��اد را به صورت بند 
به بند مطرح و بررس��ي كرديم و در نهايت اصالحات 
الزم به تصويب اعضاي ش��ورا رس��يد و ظرف دو الي 
س��ه روز آينده براي تصويب در هيات وزيران از سوي 
وزارت اقتصاد ارسال مي شود. سالح ورزي در ادامه به 
موضوع پيشنهادهاي صندوق توسعه ملي به منظور 
حل مشكالت تسهيالت گيرندگان ارزي از صندوق و 

پيگيري از ستاد تسهيل و رفع موانع توليد براي در نظر 
گرفتن مهلت و تنفس براي آنها اشاره كرد كه به عنوان 

پيش از دستور در اين جلسه مطرح و بررسي شد.
نايب رييس اتاق ايران با بيان اين نكته كه در نودمين 
جلسه شوراي گفت وگو مقرر شد صندوق توسعه ملي 
ظرف يك ماه با همكاري نمايندگان اتاق ايران و اتاق 
تعاون، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و 
بودجه، پيشنهادي را به منظور حل مشكالت تسهيالت 
گيرندگان صندوق توسعه ملي تدوين و در جلسه آتي 
شوراي گفت وگو ارايه كند، تشريح كرد: در نود و دومين 
نشست مقرر ش��د تا زمان ارايه پيشنهاد حل مشكل 
از سوي صندوق توس��عه ملي، وزير صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان رييس س��تاد تس��هيل و رفع موانع 

توليد با مديرعامل صندوق توس��عه ملي به منظور در 
نظر گرفتن مهلت و تنفسي براي تسهيالت گيرندگان 
ارزي از صندوق مذاكره كرده و نتيجه آن را به دبيرخانه 

شوراي گفت وگو منعكس كنند.
سالح ورزي ادامه داد: در اين جلسه طبق گزارش هاي 
صندوق توسعه ملي و ستاد تسهيل و از آنجا كه همچنان 
راهكار مناس��بي در نظر گرفته نش��ده است، اعضاي 
شوراي گفت وگو تصميم گرفتند كه مجدد كارگروهي 
از سوي وزارت اقتصاد و با حضور نمايندگان سه اتاق، 
صندوق توس��عه ملي و بانك مركزي تشكيل شود و با 
كمك مجلس راه حلي منظور شود و در قانون بودجه 
س��ال 99 نيز لحاظ شود تا اجراي آن جنبه قانوني نيز 
داشته باشد. بر اساس گفته هاي نايب رييس اتاق ايران 

كه مسووليت قائم مقامي دبير شوراي گفت وگو را نيز 
به عهده دارد، موضوع تشكيل صندوق ملي حمايت از 
صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان كه از سال 9۳ مدام در 
جلسات شوراي گفت وگو مورد توجه قرار گرفته، در اين 
نشست نيز مطرح شد. وي تصريح كرد: در نشست هاي 
قبلي در مورد تشكيل اين صندوق نظرات مثبت اعضا 

عنوان شده اما تا به امروز عملياتي نشده است.
سالح ورزي دليل اصلي اجرايي نشدن اين مصوبه شورا 
را مربوط به مشكالت تأمين اعتبار صندوق دانست و 
ادام��ه داد: با توجه به نظر مثبت اعضا در مورد اهميت 
تشكيل صندوق، مقرر شد پيش��نهاد مذكور توسط 
مجلس در قانون بودجه س��ال 99 داده شده تا مشكل 

تأمين منابع آن نيز برطرف شود.

در همايش »بررسي راه هاي توسعه روابط تجاري-اقتصادي با كشور هند« در اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

ايران و هند بايد براي توسعه روابط تجاري تاش كنند
همايش »بررسي راه هاي توسعه روابط تجاري-اقتصادي 
با كش��ور هند« در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد. در اين 
همايش كه با حضور دبيركل و تع��دادي از اعضاي هيات 
نمايندگان اتاق تهران، سفير هند در ايران، نماينده يوكوبانك 
هند  همچنين مقاماتي از وزارت امور خارجه، نظام بانكي 
كشور و مشاركت چشمگير فعاالن اقتصادي برپا شده بود، 
به مشكالت و موانع افزايش همكاري هاي تجاري ميان دو 

كشور پرداخته شد.
اين همايش با خير مقدم دبيركل و معاون بين الملل اتاق 
تهران به مهمانان و سخنرانان آغاز ش��د و پس از آن گّدام 
دارمندرا، سفير هند در ايران، سخناني در باب اهميت تجارت 
در دنياي جهاني شده امروز ايراد و عنوان كرد تجارت يكي 
از عواملي است كه كشورها را به يكديگر متصل  مي كند. او با 
بيان اينكه ايران و هند، دو همسايه با روابط ديرينه هستند، 
ادامه داد: بايد با تكيه بر روابط قديمي خود، مراودات در قرن 
۲۱ را به پيش برانيم. امكانات بالقوه بسياري نيز براي ارتقاي 
سطح مناسبات وجود دارد. توسعه مراودات دو كشور البته 
در مالقات هاي نخست وزير هند و رييس جمهوري ايران نيز 
مورد تاكيد قرار گرفته است. آنها در پنج سال گذشته، پنج 

بار با يكديگر مالقات كرده اند.
دارمن��درا با بيان اينكه ارزش مبادالت تجاري ايران و هند 
در سطح قابل قبولي قرار ندارد، افزود: در تالش هستيم تا 
با ايجاد ترتيباتي، مشكالت و موانع بانكي را براي فعاالن دو 

طرف برطرف كنيم.
او به فعاالن ايراني حاضر در اين نشست توصيه كرد كه بازار 
هند را مورد بررسي قرار دهند و كاالهاي قابل تامين براي 
ايران را احصا كنند. س��فير هند در ايران همچنين كسب 
و كارهاي ايراني را تشويق كرد كه به هند صادرات داشته 
باشند. دارمندرا در ادامه پيش��نهاد تهاتر كاالهاي ايران و 
هندي را مطرح كرد و گفت كه فعاالن اقتصادي امكانات مورد 
نياز خود از جمله در حوزه ترجيحات تعرفه اي و گمركي و نيز 
مشكالتشان در زمينه تجارت با هند را با سفارت هند در ميان 

بگذارند. در ادامه اين جلسه گزارشي از وضعيت اقتصاد هند 
و ظرفيت هاي تجاري اين كشور ارايه شد؛ به گفته مقامات 
سفارت هند در ايران توليد ناخاصل داخلي اين كشور حدود 
 ۳ تريليون دالر برآورد  مي ش��ود كه نس��بت به ارتقا آن به

 ۵ تريليون دالر تا س��ال ۲۰۲۵ هدفگذاري صورت گرفته 
است. همچنين حوزه هاي داروس��ازي، سالمت، آي تي، 
كشاورزي، تجارت الكترونيك، منسوجات و لوازم يدكي 
خودرو ب��ه عنوان حوزه هاي داراي مزي��ت براي تجارت با 

ايران معرفي شد.
در همين حال، س��فير هند در ايران در ادامه سخنان خود 
از نهايي شدن مذاكرات براي برقراري ترجيحات تعرفه اي 
در مورد برخي كاالها خبر داد و گفت كه اقالمي براي قرار 
گرفتن در فهرست ترجيحات تعرفه اي تعيين شده است. 
او همچنين از ضرورت اجرايي شدن موافقت نامه اجتناب 
از اخذ ماليات مضاعف ميان دو كشور سخن گفت. دارمندرا 
در عين حال به ايجاد ترتيبات ريالي و روپيه اي براي تسهيل 
تجارت دوجانبه اش��اره كرد. سفير هند در ايران سپس با 
اش��اره به موقعيت جغرافيايي ايران تاكي��د كرد كه ايران 
 مي تواند دسترسي هند به بازار اوراسيا و آسياي مركزي را 
فراهم كند. او در ادامه به تخفيف ۴۰ درصدي هند و سازمان 
بنادر و كشتيراني ايران به كشتي هاي ورودي به بندر چابهار 

نيز اشاره كرد.

   پيشنهاد تشكيل كارگروه  سه جانبه
 در ادامه اين همايش، محمدحسين بني اسدي، رييس 
اداره امور هند وزارت امور خارجه، با اش��اره به اقدامات 
صورت گرفته در زمينه گسترش روابط تجاري دو كشور 
طي سال هاي گذشته و تاثيرات و نتايج خوب آن گفت: 
تعامل و رفت و آمد ميان دو كش��ور در سطوح مختلف 
برقرار است و اين تعامل نقش مهمي در شناخت، ترفيع 
و در نهايت گسترش روابط دارد. ايران و هند در تمامي 
عرصه ها پيوندهاي مشترك زيادي دارند و در تمامي اين 

عرصه ها روابط در سطح مناس��ب و بسيار خوبي است. 
بني اسدي در ادامه دو پيش��نهاد را مطرح و اظهار داشت: 
تاس��يس كارگروهي ميان اتاق تهران و اداره امور هند در 
وزارت امور خارجه  همچنين س��فارت هند كه در صورت 
بروز مشكل پاسخگو باشد، راهگشاس��ت و اين واحد راه را 

براي همكاري بيشتر هموار خواهد كرد. 
او اف��زود: از ط��رف ديگر بخ��ش خصوص��ي  مي تواند با 
رهنمودهاي خود مانع از روند نزولي تجارت شده و چنانچه 
همكاري بيشتري با بخش خصوصي انجام گيرد،  مي توان 
مكانيسمي براي حل مشكل و راهگشايي در زمان ايجاد 

چالش ها ابداع كرد.
 

  پتروش�يمي، فن�اوري اطاع�ات و مع�دن 
حوزه هاي مهم در همكاري ايران و هند

در ادامه، ابراهيم جميلي، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و هند، با تاكيد بر اين نكته كه تكميل زودهنگام ظرفيت اين 
همايش، حاكي از وجود تمايل و عالقه فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي براي همكاري با هند است، گفت: روابط 
تاريخي ايران و هند بر كسي پوشيده نيست و اين دو كشور 

در حوزه هاي ديگر نيز روابط حسنه اي دارند.
او در ادامه زمينه هاي مهم همكاري تجاري ميان دو كشور 
را برش��مرد و افزود: مواد پتروش��يمي نيز  مي تواند حوزه 
خوبي براي تجارت باشد؛ چرا كه هند در حال حاضر، مواد 
پتروش��يمي را گران خريداري  مي كند. عالوه بر اين، در 
حوزه فناوري اطالعات   همچنين معدن و صنايع معدني 
توانمندي بااليي براي همكاري مش��ترك در زمينه هاي 
فني تخصصي، اكتشاف، بهره برداري و فرآوري وجود دارد.

ريي��س اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و هن��د بيان كرد: 
تحريم ها بيشتر از آنكه براي ايران سختي به بار آورده باشد، 
فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري را از كشور هند ربوده 
اس��ت. با اين حال اتاق تهران و اتاق مشترك ايران و هند 
آمادگي ارايه مشاوره به فعاالن اقتصادي را دارند و مشوق 

راه هاي توسعه روابط مانند تاسيس شركت مشترك هستد.
جميلي در پايان با تاكيد بر اين نكته كه نبايد تمامي امور را به 
تحريم ربط داد تصريح كرد: به رغم وجود تحريم ها  مي توان با 
برنامه ريزي دقيق و مشخص مشكالت را از سر راه برداشت 
و فعاالن اقتصادي الزم است در تمامي فعاليت هاي خود به 
صحبت هاي شفاهي بسنده نكرده و تمامي موارد را مكتوب 
و مبتني بر قرارداد تنظيم كنند. نكته مهم ديگر اين است 
كه در تمامي قرارداد ها قيد »مراجعه به مركز داوري اتاق 
بازرگاني تهران در صورت بروز اختالف« يكي از بندهاي 

قرارداد باشد.
در ادامه اين مراسم سيد افخم رضا، رييس اتاق هند- 
ايران با اشاره به اينكه اين اتاق در جنوب هند مستقر 
است، افزود: هندي ها به همكاري تجاري و اقتصادي با 
ايراني ها عالقه مند هستند. آنها حتي عالقه مند هستند 
كه در ايران كارخانه توليدي تاسيس كنند. از نظر ما نيز 
براي رفع موانع مراودات تجاري ميان دو طرف، پيشنهاد 
مي كنيم شركت هاي واسطي تاسيس شود كه ارتباط 

ميان شركت هاي هندي و ايراني را برقرار كند.
محمدرضا بختياري، مشاور امور بين الملل اتاق تهران 
نيز در ادامه  اين جلسه، با اشاره به تحريم هاي گذشته 
در سال هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ گفت: در آن دوره به رغم 

وجود تحريم ها، اتاق بازرگاني براي توسعه روابط تجاري 
 با  كش��ور هند پيش��قدم ش��د و حجم روابط تا حدود

 ۱۵ ميليارد دالر افزايش يافت و  با توجه به سفارشاتي 
كه مسووالن عاليرتبه دو كش��ور انجام داده اند، هدف  
رسيدن به حجم ۲۰ ميليارد دالر بود كه متاسفانه امروزه 
اين هدف نه تنها تحقق نيافته بلكه به نصف ميزان قبلي 

نيز رسيده است.
بختياري سپس عنوان كرد كه هند به عنوان كشور دوست 
و شريك تجاري ايران، چه چاره اي براي مقابله با تحريم 
به منظور جلوگيري از كاهش بيشتر حجم روابط تجاري 
انديش��يده اس��ت؟ او گفت: در خصوص بانك پاسارگاد 
نيز به رغم هماهنگي هاي صورت گرفته توس��ط طرف 
ايراني، همچنان موانعي از سمت كشور هند وجود دارد 
كه از عملياتي ش��دن آن جلوگيري  مي كند. آيا ترس از 
تحريم از عملياتي شدن بانك جلوگيري  مي كند؟ عالوه 
بر اين با توجه به بحث انجام ش��ده در خصوص تهاتر كه 
يكي از راه هاي مناس��ب براي دور زدن تحريم هاست و 
پلتفرم هايي كه در حال حاضر در درست طراحي هستند 
تا اين عمليات خارج از چارچوب بانكي صورت گيرد، آيا 
از طرف كش��ور هند اقداماتي براي ايجاد اين پلتفرم ها 

صورت گرفته است؟
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رمز پويا باعث كاهش ۳۰ درصدي 
برخي كسب وكارها  شد

عضو هيات رييس��ه اتحاديه كس��ب و كارهاي 
اينترنتي با اشاره به انتشار برخي آمارها مبني بر 
كاهش خريد اينترنتي گفت: انتظار داشتيم كه با 
اجباري شدن رمز پويا اين اتفاق رخ دهد و حتي 
برخي كسب و كارها آمار ۳۰ درصد را اعالم كردند 
اما ما منتظر هس��تيم تا گزارشات تكميل شود 
سپس عدد دقيق را اعالم كنيم. رضا الفت نسب 
در گفت وگ��و با ايلنا در خص��وص تاثير رمز پويا 
بر كس��ب و كارهاي اينترنتي گفت: گزارش��ات 
متعددي مبني بر كم شدن معامالت در اين حوزه 
به ما رسيده و بر همين اساس ما فراخوان داديم تا 
فعالين اين حوزه مشكالت خود را گزارش كنند. 
وي ادامه داد: ارسال رمز دوم از طريق اپليكيشن 
و پيامك و مدت زمان يك دقيقه اي آن باعث بروز 
مشكالتي شده به خصوص براي افرادي كه سن 
بااليي دارند. اين درحالي است كه ارسال پيامك 
و رمز از طريق اپليكيشن هنوز مشكالتي دارد و 
براي شخص من بارها اين مشكل پيش آمده كه 

رمز ارسال نشده است.
الفت نسب با اشاره به انتشار برخي آمارها مبني 
بر كاهش خريد اينترنتي گفت: انتظار داشتيم 
كه با اجباري شدن رمز پويا اين اتفاق رخ دهد و 
حتي برخي كسب و كارها آمار ۳۰ درصد را اعالم 
كردند اما ما منتظر هستيم تا گزارشات تكميل 
شود سپس عدد دقيق را اعالم كنيم. ما اعتراض 
خود را نسبت به اين سيستم بارها اعالم كرديم 
اما در نهايت فكر نكنم تاثيري در تصميم گيري ها 
داش��ته باش��د. وي ادامه داد: ما نافي برخورد با 
فيشينگ نيستيم، اتفاقا اين طرح موارد مثبتي 
داشته اس��ت به طوري كه در جلسه روز گذشته 
يكي از معروف ترين فروش��گاه هاي اينترنتي از 
اين طرح ابراز رضايت مي كرد زيرا روزانه چند ده 
ميليون از اين سايت با كارت هاي دزدي خريداري 
مي شد و در نهايت اين شركت درگير دادگاه و پس 
دادن پول ها بود. اما اكنون اين دردسرها به طور 
قابل مالحظه اي كاهش داشته است، موضوع اين 
است كه نبايد اجباري در اين كار قرار داد و انتخاب 

اين خدمات را بايد به رضايت مشتري گذاشت.
وي ادامه داد: در بيشتر شركت ها كارت بانكي به 
نام مديرعامل است اما كارت در دست مامور خريد 
و به صورت تنخواه هزينه مي شود اينكه هر دقيقه 
به دنبال مديرعامل باشند تا رمز دوم را بگيرند كار 

را سخت مي كند.
وي در خصوص اينكه س��اير كشورها چگونه با 
اين پديده برخ��ورد كرده اند، گفت: اين موضوع 
متاس��فانه فق��ط در اي��ران اتف��اق مي افتد در 
كش��ورهاي ديگر بحث كرديت كارت از امنيت 
بااليي برخوردار است و به اين راحتي نمي توان از 
آن سوءاستفاده كرد براي همين نمي توان گفت 
كش��ورهاي ديگر چه راهكاري در اين خصوص 
دارند. الفت نس��ب در پايان گفت: براي حل يك 
مش��كل، ايجاد يك مشكل ديگر راهكار نيست. 
ضمن آنكه در بحث فيشينگ بايد به طور جدي با 
آن برخورد شود اما طرح فعلي نشان داد كه كارآمد 
نيست و مشكالت زيادي را به وجود آورده است.

سهميه ساالنه هر خودرو ۲ حلقه 
الستيك  دولتي

طبق اعالم س��خنگوي انجمن توليدكنندگان 
تاير، مردم مي توانند به دو روش خريد مستقيم 
از نمايندگي ها يا به صورت آنالين از شركت هاي 
تايرساز، تاير مورد نياز خود را به نرخ دولتي تهيه 
كنند. در صورت مش��اهده تخلف گران فروشي 
نس��بت به نرخ دولتي رسمي نمايندگان فروش 
مورد تايي��د انجمن، س��هميه آن نماينده قطع 
خواهد شد.  مصطفي تنها در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: هر نماينده  مس��تقيم ش��ركت هاي 
تايرساز موظف هستند به قيمت رسمي )قيمت 
مصوب س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان( بفروش��ند. چنانچه گزارش��ي 
از تخلف اين ش��ركت ها با ارايه مستندات ارايه 
ش��ود كه نماينده اي تاي��ر را گران ت��ر از قيمت 
رس��مي عرضه كند، برخورد خواهد شد؛ بدين 
صورت كه سهميه آن شركت قطع خواهد شد. 
سهميه ها بدين صورت اس��ت كه به هر خودرو 
در نمايندگي هاي مستقيم شركت هاي تايرساز 
با ارايه كارت ماش��ين به نام ف��رد متقاضي، در 
س��ال دو حلقه تاير و براي سيستم هاي آنالين 
نيز ارايه چهار حلقه امكان پذير است. سخنگوي 
انجمن توليد كنندگان تاير ادامه داد: دو شركت 
تايرسازي داراي امكان فروش آنالين هستند و 
مصرف كنندگان مي توانند به سايت اين شركت ها 
مراجعه  كرده و با بارگذاري مدارك مورد نياز، تاير 
مورد نياز خود را خريداري كنند كه حتي امكان 
ارسال به در منزل مشتري نيز وجود دارد. در اين 
روش مردم مي توانند از دو شركت تايرسازي بارز و 
كوير تاير خريد اينترنتي كنند؛ به طوري كه هر روز 
بعد از اذان ظهر فروش اينترنتي تاير روي سايت 
اين دو شركت باز مي ش��ود و مراجعه كنندگان 
مي توانند با ارايه م��دارك الزم به صورت آنالين 
خريد كنند. وي با اشاره به اينكه روزانه ۱۰ تا ۱۵ 
درصد توليد شركت ها به فروش آنالين اختصاص 
مي يابد، گفت: اگر ف��ردي موفق به خريد در روز 
اول نش��ود، مي تواند در روزهاي بعدي به سايت 
مراجع��ه كرده و تاير مورد نياز خ��ود را با قيمت 
دولتي خريداري كند. به گفته سخنگوي انجمن 
توليد كنندگان تاير، قيمت دولتي تايرها بر اساس 
نوع و سايز متفاوت است و هر فرد مي تواند در طول 
سال يك جفت تاير خريداري كند. به طور مثال 
اگر در يك روز ۳۰ هزار حلقه الستيك توليد شود، 
دو تا ۳۰۰۰ حلقه آن به صورت آنالين به فروش 
مي رسد و س��ايت بسته ش��ده و مجدد روز بعد 

فروش آغاز خواهد شد.
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ضرورت هاي بومي سازي توليد برخي قطعات صنعت نفت چيست

استراتژي ساخت داخلي تجهيزات استراتژيك نفتي
گروه انرژي|

تحريم هاي امريكا عليه صنعت نفت ايران باعث شده 
است كه واردات بسياري تجهيزات نفتي دشوارتر شود 
و در نتيجه وزارت نفت براي رفع اين كاستي ها دست 
به كار شده و تالش دارد با استفاده از ظرفيت توليدي 
داخل كش��ور، اين تجهيزات را فراهم كند. نمونه اي 
از اي��ن م��وارد، مته هاي حفاري هس��تند كه ابزاري 
مصرفي بوده و كاربرد زيادي در صنعت نفت دارند. اين 
مته ها را غالبا شركت بيكرهيوز به عنوان بزرگ ترين 
سازنده مته در جهان كه با سرمايه گذاري در تحقيق 
و توسعه توانسته بازار فروش مته هاي درجه يك دنيا 
را تصاحب كند، مي سازد. با توجه به شرايط تحريمي 
ايران و سختي هاي دسترسي دست اندركاران صنعت 
نفت به مته هاي س��اخته شده توس��ط اين شركت 
كه به گفته بيژن زنگنه، وزير نفت حتي در ش��رايط 
غيرتحريمي نيز تهيه آنها كار دش��واري است، چند 
سالي اس��ت كه جهاد دانشگاهي دست به كار تأمين 
دانش فني ساخت اين قطعات شده است. ديروز هم 
كه شركت جهاد دانشگاهي خوزستان و شركت متن 
با حضور وزير نف��ت قراردادي را ب��راي همكاري در 
واحد فراورش پيش ساخته در ميدان نفتي مشترك 
آزادگان جنوبي امضا كردند، زنگنه به ساخت مته هاي 
حفاري توسط جهاد دانش��گاهي به عنوان نمادي از 
رابطه خوب صنعت نفت با دانش��گاه اش��اره كرد. اما 
سوال اينجاست كه شرايط تحريمي و به تبع، اتكا به 
توليد داخلي تجهيزات تا چه حد باعث به حاشيه رانده 
شدن مولفه هايي مثل صرفه اقتصادي داشتن ساخت 
تجهيزات و اس��تفاده از تجهيزات روز دنيا در صنعت 
نفت مي شود؟ رضا پديدار، رييس كميسيون انرژي 
اتاق تهران در پاسخ به اين پرسش »تعادل« بيان كرد 
كه برخي تجهيزات نفتي استراتژيك هستند و از اين 
منظر كسب دانش فني و توليد داخلي آنها در دستور 
كار قرار گرفته است. با اين وجود، اين تجهيزات تماما 
همتراز با تكنولوژي روز دنيا ساخته مي شوند و مالك 
صرفه اقتصادي داشتن نيز براي ساخت اين قطعات 

مد نظر قرار مي گيرد.
س��اخت بس��ياري از تجهيزات صنعت نفت بر عهده 
شركت هاي بزرگ خدمات نفتي است. شركت هايي 
از قبيل »بيكر هيوز« با سرمايه گذاري هاي كالن در 
بخش تحقيقات توانسته اند بازار ساخت قطعات مورد 
استفاده در حفاري و استخراج نفت را قبضه كنند، به 
گونه اي كه توجيه پذيري اقتصادي توليد برخي از اين 
قطعات در ساير نقاط جهان از بين برود. اين شركت 

امريكايي است و با توجه به تحريم هاي اين كشور عليه 
صنعت نفت ايران، تهيه قطعاتي مثل مته هاي حفاري 
براي ايراني ها دشوار شد و در چنين شرايطي وزارت 
نفت راهبرد اتكا به توان توليد داخلي را پيش��ه كرده 
است. به عنوان نمونه، بيژن زنگنه، وزير نفت ديروز در 
مراسم قرارداد B.O.O واحد فراورش پيش ساخته در 
ميدان نفتي مشترك آزادگان جنوبي كه ميان جهاد 
دانشگاهي و ش��ركت متن در اهواز به امضا رسيد، از 
توليد مته هاي حفاري توسط جهاد دانشگاهي تقدير 
كرد و گفت كه تالش ها براي ساخت اين قطعات در 

شرف نتيجه دادن است.
زنگنه با بيان اينكه كار ساخت مته از اقدامات بسيار 
خوبي اس��ت كه با تالش جهاد دانش��گاهي در حال 
نتيجه دادن است، بيان كرد كه مته حفاري يك كاالي 
مصرفي است و صنعت نفت ايران به تعداد زيادي مته 
در سال نياز دارد. به گفته وزير نفت؛ »شرايط تحريمي 
يك ش��رايط غيرعادي اس��ت و ما در برابر تحريم ها 
مقاومت خواهيم  كرد.« اما »حتي اگر تحريم نباشيم 
نيز بايد اقداماتي انجام شود تا مته هاي مورد نياز را از 
داخل كشور تامين كنيم«. زيرا »ما موظف هستيم  تا 
براي مردم سرزمين مان كار ايجاد كنيم. در اين زمينه 
بايد براي نيروي رو به رش��د تحصيلكرده كشور كار 

درست كنيم تا شاهد توسعه ايران باشيم.«
همه موارد گفته ش��ده توس��ط زنگنه درست به نظر 
مي رس��د، اما مالحظات ديگري هم وجود دارند كه 
در س��اخت داخلي تجهيزات بايد مد نظر قرار گيرند 
و گاهي توليد ملي يك قطعه ممكن است در راستاي 
منافع ملي نبوده و حتي هزينه بر باشد. در مقام قياس، 
توليد سوزن چرخ خياطي با وجود تكنولوژي ساده اي 
كه نياز دارد در انحصار يك يا دو شركت در جهان است. 
زيرا با توجه به وضعيت بازار جهاني براي ايجاد ارزش 
افزوده در توليد اين كاال بايد در تعداد ميليوني آن را 
توليد كرد. تجهي��زات نفت نيز از معادالت اقتصادي 

مستثنا نيستند.
در همين راستا، »تعادل« با طرح اين پرسش ها كه آيا 
ساخت قطعاتي مثل مته هاي حفاري از نظر اقتصادي 
براي ايران به صرفه اس��ت؟ و آيا تكنولوژي س��اخت 
اي��ن قطعات با تكنولوژي روز دنيا همتراز اس��ت؟ به 
سراغ رضا پديدار، كارش��ناس حوزه انرژي و رييس 
كميس��يون انرژي اتاق ايران رفتيم. پديدار توضيح 
داد كه »در صنعت نفت نزديك به يك ميليون و 200 
هزار قطعه مورد استفاده قرار مي گيرد كه برخي از آنها 
بنا بر مالحظاتي مثل ميزان حياتي بودن، انحصاري 

بودن و... در دس��ته كاالهاي استراتژيك طبقه بندي 
مي شوند. دانش فني اين كاالهاي استراتژيك كه به 
10 خانواده كااليي تقسيم مي شوند، عمدتا در خارج 
از كشور قرار دارد و ايران دانش فني آنها را ندارد. البته 
دانش فني بخشي از اين كاالها منتقل شده و بخشي 

هم بومي سازي شده است.«
به گفته او برخي از اين تجهيزات استراتژيك عبارت اند 
از موتورهاي دوار، تجهيزات اتوماس��يون، تجهيزات 
برق��ي، تجهي��زات ثابت، ان��واع مته ه��ا، پمپ هاي 
درون چاه��ي، تجهي��زات س��رچاهي، پيگمن��ت و 

سيستم هاي كنترلي لوله ها.
اين كارشناس حوزه انرژي افزود كه: »جهاد دانشگاهي 
يكي از كانون هايي است كه بر بومي سازي كار كرده 
اس��ت. يعني دانش فني برخي از كااله��ا را به ايران 
منتقل كرده و بر روي بخشي از كاالها هم مهندسي 
معكوس انجام داده و قطعات را ساخته است. به عنوان 
نمونه، همكاري با جهاد دانش��گاهي براي س��اخت 
قطعات اس��تراتژيك صنعت نفت حدود 12 س��ال 

سابقه دارد و دانش فني س��اخت مته هاي حفاري با 
اس��تفاده از مهندس��ي معكوس انجام شد. كليد كار 
جهاد دانشگاهي بر روي كاالهاي استراتژي صنعت 
نفت در كارگاه هاي دانش��گاه علم و صنعت زده شد و 
آنها با مهندس��ي معكوس در چند مورد به موفقيت 
رس��يدند و به وزارت نفت اع��الم كردند. وزارت نفت 
هم قطعات توليدي را تس��ت كرد و اكنون با توجه به 
جريان تحريم و اينكه باالخره ما بايد به سمت استفاده 
از ظرفيت ه��اي داخلي بروي��م، وزارت نفت به جهاد 
دانشگاهي اعالم كرد كه مته هاي با ابعاد خاصي را با 
دانش علمي خودش��ان و سرمايه گذاري وزارت نفت 

به صورت مرحله به مرحله توليد كنند.«
پدي��دار در پاس��خ به اين پرس��ش »تع��ادل« كه با 
توجه به اينكه در وضعيت تحريمي به س��ر مي بريم، 
آي��ا به صرفه بودن س��اخت اين قطعات در ش��رايط 
غيرتحريمي نيز مورد توجه قرار مي گيرد يا صرفا به 
دليل نياز صنعت نف��ت و ناتواني در خريداري كردن 
اين تجهيزات از خارج اس��ت كه توليد قطعاتي مثل 

مته هاي حفاري توجيه پيدا مي كند؟ اظهار كرد: »به 
صرفه بودن توليد قطعات مورد توجه قرار مي گيرد و 
آن قطعاتي كه توليدشان به صرفه نيست را از خارج از 
كشور تهيه مي كنيم و آن قطعاتي كه توليدشان صرفه 
اقتصادي دارد را در داخل توليد مي كنيم. ما از پيش 
از توليد قيمت تمام شده توليد را محاسبه مي كنيم 
و اگر ديديم س��اخت آن گران تمام مي شود، قطعه را 

نمي سازيم.«
او همچنين به اين پرس��ش كه آيا تكنولوژي ساخت 
اي��ن تجهيزات همتراز تكنولوژي روز دنيا هس��ت يا 
خير؟ پاس��خ داد: »دانش فني ساخت تمام كاالهاي 
اس��تراتژيكي كه تاكنون توانسته ايم به مرحله توليد 

برسانيم كامال همتراز با تكنولوژي روز دنيا است.«
ب��ا همه اينها روز گذش��ته ق��رارداد واح��د فراورش 
پيش ساخته در ميدان نفتي مشترك آزادگان جنوبي 
در اهواز بسته شد و محلي شد براي تاكيد مسووالن 
نفتي از جمله وزير نفت، بر بهره گيري از توانمندي و 
صنايع داخلي براي ساخت تجهيزات نفتي تاكيد كند.

سرمايهگذاريبرايگازرسانيبايدصرفتوسعهنيروگاههايبرقميشد
در حال حاضر به طور متوسط 
بازده��ي نيروگاه ه��اي برق 
كشور حدود 39 درصد است 
كه اي��ن مي��زان در قياس با 
متوسط بازدهي نيروگاه هاي 
دنيا، فاصله زيادي ندارد. در 
حال حاضر متوسط بازدهي 
نيروگاه هاي برق دنيا حدود 
42 درصد اس��ت. اس��تفاده 
از تكنولوژي ه��اي جدي��د، 
دس��تاوردهاي مثبتي به همراه خواهد داشت كه از 
جمله آن؛ افزايش بازدهي و بهره وري بيشتر نيروگاه ها 
است. عالوه بر اين به كاهش آلودگي زيست محيطي 
و همچنين عوايد اقتصادي كالن براي كش��ور منجر 

خواهد ش��د. در همين راس��تا در عمده برنامه هاي 
توس��عه اقتصادي كش��ور از جمله در برنامه شش��م 
توسعه، موضوع افزايش راندمان نيروگاه ها مطرح شد 
اما متاس��فانه اين موضوع آنطور كه در برنامه ها ديده 
شده بود، اتفاق نيفتاد. مهم ترين دليل عدم پيش برد 
اين اهداف در قال��ب برنامه هاي توس��عه اقتصادي 
ب��راي افزايش راندمان نيروگاه ها، مس��اله س��رمايه 
است. افزايش راندمان نيروگاه ها چه در قالب تبديل 
نيروگاه هاي حرارتي به س��يكل تركيبي و چه ساير 
اقدامات، نياز به س��رمايه گذاري قابل مالحظه است 
در حالي كه امروز در اقتصاد كشور با كمبود ملموس 

منابع مواجه هستيم. 
براس��اس تكاليف ديده شده در برنامه هاي توسعه اي، 
وزارت ني��رو بايد س��االنه 5 هزار م��گاوات به ظرفيت 

نيروگاه هاي كش��ور اضافه كند اين در حالي است كه 
طي سال هاي اخير به طور متوسط ساالنه تنها حدود 
2 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاه ها اضافه شده است. 
تحقق اهداف در اين حوزه نياز به سرمايه گذاري كالن 
دارد كه در حال حاضر چنين سرمايه اي وجود ندارد. 
براس��اس برآوردهاي صورت گرفته، ما براي افزايش 
ظرفيت  نيروگاه ها طبق اهداف ديده ش��ده در برنامه ، 
ساالنه به حدود 5 ميليارد دالر سرمايه نياز داريم كه اين 
اعداد باتوجه به وضعيت بودجه كشور و تاثير تحريم ها 
بر درآمدزايي كشور، در حال حاضر قابل تحقق نيست. 
در همين خص��وص طي روزهاي اخير هش��دارهاي 
مختلف��ي در مورد خاموش��ي ها به واس��طه افزايش 
مصرف گاز داده شد كه با رشد مصرف گاز، نهايتا شاهد 
خاموشي ها در حوزه برق هم بوديم. اين خاموشي اخير 

ناش��ي از عدم تامين گاز مورد نياز نيروگاه ها بود كه به 
تبع آن نيروگاه ها مجبور به استفاده از سوخت جايگزين 
شدند. اين سوخت جايگزين هم منجر به ايجاد آلودگي 
هوا ش��ده و هم در فعاليت نيروگاه ها محدوديت هايي 
ايجاد مي كند. اينكه گفته شده بخشي از خاموشي ها 
ناشي از پايين بودن راندمان نيروگاه هاي برق است يك 
ُبعد ماجرا اس��ت و ُبعد ديگر آن است كه همچنان در 
كشور اصرار دارند تامين سيستم گرمايشي كشور در 
فصول سرد سال از طريق گاز و گازرساني انجام شود. 

امروز زيرساخت هاي تامين برق كشور به دورترين نقاط 
شهري و روستايي هم رسيده و مي توان به جاي گاز، در 
دوره پيك سرما از برق براي تامين گرما استفاده كرد. 
متاسفانه با عدم استفاده از اين سياست شاهد هستيم 
كه وقتي مصرف گاز افزايش مي يابد، اولين بخشي كه 

در تامين گاز مورد نيازش محدود مي شود نيروگاه ها 
و صنايع هس��تند در حالي كه اصل و ريشه اين ماجرا 
به عدم توج��ه و برنامه ريزي صحي��ح در حوزه انرژي 
بازمي گردد. هزينه اي كه طي سال ها براي گازرساني 
به نقاط مختلف كش��ور صورت گرفته مي توانس��ت 
صرف سرمايه گذاري در حوزه برق شود و براي احداث 
نيروگاه هاي جديد هزينه شود. قطعا تامين گرمايش 
از طريق ب��رق هم آلودگي و تبعات زيس��ت محيطي 
ندارد، هم ايمن تر از گاز است و هم به لحاظ اقتصادي 
براي كشور به صرفه اس��ت. اما آنچه كه امروز به دليل 
برنامه ريزي صحيح در حوزه انرژي شاهد آن هستيم اين 
است كه هم گاز مصرف مي كنيم و هم برق اما باز هم در 
زمان پيك مصرف با كمبود تامين انرژي مواجه هستيم. 
اين روند صرفا به هدررفت منابع كشور منجر شده است.
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قيمتگازواقعينيست
ميزان|مديرعامل شركت ملي گاز ايران گفت: قيمت 
پايين گاز در كشور، رغبتي براي صرفه جويي در ميان 
مشتركان ايجاد نمي كند و عمدتا مديريت مصرف از 
سوي بخش خانگي براي جلوگيري از هدر رفت انرژي 
صورت نمي گيرد. حسن تربتي با اشاره به مصرف گاز 
در كشور اظهار كرد: ميزان مصرف گاز در بخش خانگي 
به عدد بي سابقه ۶25 ميليون متر مكعب رسيد و نياز 
به مديريت مصرف گاز در كش��ور احساس مي شود. 
مديرعامل شركت ملي گاز تصريح كرد: قوانين موجود 
با رعايت شرايطي اجازه سرمايه گذاري براي مديريت 
مصرف را مي ده��د و در اين خصوص راه هاي زيادي 
وجود دارد، اما مشكل در محوه پياده سازي و قيمت 
گاز است. وي افزود: قيمت پايين گاز در كشور، رغبتي 
براي صرفه جويي در ميان مشتركان ايجاد نمي كند 
و عمدتا مديريت مصرف از سوي بخش خانگي براي 
جلوگيري از هدر رفت انرژي صورت نمي گيرد. تربتي 
اظهار كرد: نيروگاه هاي برق كشور به دليل فرسودگي 
بازدهي كمي دارند و ۶5 درصد گاز تحويلي مي سوزانند 
و باعث آلودگي محيط زيست مي شوند. مديرعامل 
شركت ملي گاز عنوان كرد: افزايش توليد به تنهايي 
براي پاسخگويي مصرف كافي نيست و بايد مديريت 

مصرف در بخش خانگي و تجاري داشته باشيم.

تفاهمنامهبرقيايرانوعراق
فعالمتوقفاست

مهر | رييس كميته صادرات سنديكاي برق ايران 
گفت: يك بخش از تفاهمنامه برقي ايران و عراق انجام 
و باقي بخش ها به دليل تغييرات سياسي- اقتصادي 
عراق فعال متوقف شده است. پيام باقري، رييس كميته 
صادرات سنديكاي برق ايران درباره آخرين وضعيت 
تفاهمنامه برقي بين ايران و عراق گفت: به دليل شرايط 
سياسي و تحوالت عراق، اجراي اين تفاهمنامه فعاًل 
متوقف شده است. چرا كه تغييرات در كابينه اين دولت 
مي تواند بر اين تفاهمنامه تأثيرگذار باشد و ما منتظر 
اقدامات الزم از س��وي عراقي ها هستيم. وي افزود: 
منتظريم تا شرايط سياسي عراق به ثبات برسد و ما 
مواضع خود را پيگيري كنيم. اما از اين تفاهمنامه تنها 
يك بخش كه سنكرون كردن شبكه برقي دو كشور 
تا پايان 2019 ميالدي بود انجام ش��د. باقري اظهار 
داشت: ايران در حال پيگيري امضاي تفاهمنامه اي 
با سوريه، مشابه تفاهمنامه با عراق است كه در همين 
ارتباط چندي پيش يك هيات كارشناسي با همراهي 
وزارت نيرو براي بررس��ي بيشتر اوضاع صنعت برق 
سوريه به اين كشور اعزام شده اند. وي گفت: زماني 
كه اين هيات بازگردن��د، مقامات بلند پايه دولتي و 
خصوصي ايران به سوريه مي روند تا يك پروتكل مشابه 

آنچه با عراق داريم، امضا كنيم.

عقبنشينيدوبارهقيمتنفت
ايرنا | قيمت نفت تحت تاثير پيامدهاي گسترش 
ويروس كرون��ا، پيش بيني كاهش توليد ناچيز نفت 
اوپك، بازهم ارزان ش��د و 1.5 درصد از ارزش خود را 
از دس��ت داد. قيمت نفت كه حاال به نظر مي رسد تا 
مشخص شدن تكليف ويروس كرونا در ميانه كانال 
50 دالري ج��ا خوش كرده، روز گذش��ته هم پايين 
آمد و حدود يك دالر ارزان ش��د و برنت به 5۶ دالر و 
73 سنت در هر بشكه  رسيد. بيشتر كارشناسان بازار 
نفت معتقدند: كرونا تاثير خود را بر بازار نفت گذاشته 
و قيمت ها بي��ش از اين كاهش نخواهد داش��ت اما 
ادامه تعطيلي و قرنطينه در بخش هاي مختلف چين 
همچنان مي تواند باعث كاه��ش تقاضا و در نتيجه 
س��قوط قيمت ها ش��ود. اوپك نيز كه در ابتداي امر 
حتي پيشنهاد برگزاري نشست فوق العاده و كاهش 
۶00 هزار بشكه اي توليد را مطرح كرده بود، حاال به 
نظر مي رسد با تثبيت نسبي قيمت ها، از مواضع قبلي 
عقب نشيني كرده و در خوشبينانه ترين حالت مقدار 

ناچيزي از توليد را از چرخه بازار خارج مي كند.

پيام باقري
نايب رييس هيات مديره 

سنديكاي برق ايران
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دموكرات ها مي خواهند از شر ترامپ رهايي يابند

ترامپ رّد دموكراسي باقي مانده در امريكا را نابود كرد

Serge HALIMI| دبير هيات تحريريه لوموند ديپلوما تيك|
مترجم:  مرمر كبير|

از ماه ژانويه گذشته جلسات مجلس سناي اياالت متحده 
امريكا براي بركناري آقاي دونالد ترامپ برگزار شد. در 
حالي كه از ٣ فوريه راي گيري اوليه در حزب دموكرات 
براي تعيين حريف وي در انتخابات رياست جمهوري 
در ماه نوامبر نيز آغاز گش��ته اس��ت.در اين رويدادها، 
اعمال، نظرات و شخصيت ترامپ البته همواره حضور 
پر رنگ دارد. هرچند برخي از دموكرات ها تنها براندازي 
وي را هدف خود ق��رار داده اند، برخي ديگر برنامه هاي 

درازمدت تري دارند.
از زمان ورود دونالد ترامپ به كاخ سفيد، تصميم گيري 
در مورد سياس��ت امريكا به صورت فردي، به اوج خود 
رسيده است. اطالعيه هاي رسمي، توئيت ها، اكاذيب 
وخودمحوري ها كش��ور را عاصي و فرس��وده ساخته 
اس��ت. اما رس��انه ها از وجود چنين پديده نمايش��ي 
بي همتاي��ي به وج��د آمده اند و چنين اس��ت كه وي 
شمع مجلس رس��انه اي گش��ته وهمه فقط درباره او 
صحبت مي كنند. جمهوري خواهان نيز از وجود چنين 
قهرماني با اقتدار غيرقابل انكار در اردوگاه شان به خود 
مي بالند. دموكرات ها در حال بحث و جدل براي يافتن 
مفري مي باشند تا بتوانند هر چه سريع تر از شرچنين 
رييس جمهور تهديدآميزي رهايي يابند. اما از آنجا كه 
عزل وي بسيار بعيد به نظر مي رسد، آنها اميدوارند كه 
در انتخابات مقدماتي رقيبي در خور مقابله با وي بيابند 

كه درماه نوامبر آينده بتواند ترامپ را به زمين بزند.
نويسنده چپ، نوئمي كالين مي گويد: »اما اگر ما فقط 
به اين اكتفا كنيم كه از شر او خالص شويم تازه به همان 
وضعيت قبلي باز خواهيم گشت، يعني شرايطي آنقدر بد 
كه باعث شد وي به پيروزي برسد.« به نظر وي بايد علت 
را درمان كنيم نه اينكه به مبارزه با عالئم بيماري اكتفا 
نماييم. اندرو يانگ، يكي از دوازده كانديداي دموكرات 
در انتخابات مقدماتي نيز معتقد اس��ت: »رسانه ها با 
س��كوت در مورد داليل واقعي انتخاب ش��دن ترامپ 
به عنوان رييس جمهور امريكا به ما كمك نمي كنند. 
هرك��دام از كانال هاي خبري را ك��ه نگاه كنيد، تصور 
مي كنيد كه دليل انتخاب وي ملغمه اي است از توطئه 
روسيه، نژادپرس��تي، فيس بوك، هيالري كلينتون و 
ايميل هاي خود وي. اما امريكايي ها مي دانند كه اين 
درست نيست. ما چهار ميليون شغل صنعتي، عمدتا 
در اياالت اوهايو، ميشيگان، پنسيلوانيا، ويسكانسين 
و ميسوري از دست داده ايم ]باكمال تعجب بايد اذعان 
داشت كه اينها اياالتي مي باش��ند كه در آنها در سال 
٢٠١٦ رييس جمهور فعلي با اختالف اندك پيروز شد[. 
هرچه بيشتر اصرار كنيم كه گويي آقاي ترامپ علت 
همه مشكالت ما است، امريكايي ها بيشتر به توانايي ما 
در درك و حل مشكالت روزمره خود شك مي كنند. «

از نظر جن��اح ميانه روي حزب دموك��رات، كه عمدتًا 
توس��ط جوزف بايدن نمايندگي مي ش��ود، جانشين 
ك��ردن رييس جمه��ور فعلي بدون تحلي��ل در مورد 
ش��رايطي كه وي را به پيروزي رس��اند دست كم يك 
حسن دارد: افرادي را كه هنگام دردست داشتن زمام 
امور براي مقابله اساس��ي با وي كاري نكردند از مظان 
اتهام مي رهاند يعني هيالري كلينتون، باراك اوباما و... 

و خود بايدن، معاون سابق اوباما به مدت هشت سال.
اما اين برخ��ورد مي تواند خطر تولي��د ترامپي جديد 
را ب��ه همراه آورد، كه به طور بالق��وه از خود ترامپ هم 
خطرناك تر خواهد بود ش��ايد كمي زيرك تر و كمتر 
خودشيفته باشد و از روابط بين المللي هم چيزي سرش 
شود و به تبع قادر به يافتن متحديني در داخل و خارج 
گشته و با سياستي تقريبا يكسان بتواند به رفتارهاي 

مخرب ساختاري ادامه دهد.
به خاطر آوري��م كه درم��اه نوامب��ر ٢٠٠٨، اكثريت 
امريكايي ها شاد و سربلند بودند. آنها تازه سناتور جوان 
آفريقايي-امريكايي اي را به كاخ س��فيد آورده بودند 
كه نوي��د »اميد« و وعده »تغيير« م��ي داد. انتخاب او 
ضربه محكمي به حزب جمهوري خواه كه بس��ياري 
نماد ارتجاع، در خدم��ت ثروتمندان و نظامي گرا يان 
مي دانستند وارد كرد و درياي محبت فقيرترين اقشار 
جامعه وي را بر سر كار آورد. متاسفانه اميد ها سرخورد؛ 
اصالحات ناچيز بود و مي دانيم كه عاقبت چه كس��ي 

جانشين اوباما گشت.
ترامپ كه مي خواست خود را از رييس جمهور پيشين 
كه ازاو متنفر اس��ت متمايز س��ازد هرچه دل تنگش 
مي خواست انجام داد كه نيازي به ارايه سند و جزييات 
در مورد اعمالش نيست: ابتذال، بي حرمتي، اظهارات 

نژادپرس��تانه و جنس��ي، تجليل از خش��ونت و دروغ 
گويي در بس��ياري از موارد. همزمان البته، رفتارهاي 
نگران كننده در اردوگاه دموكرات ها نيز گسترش يافته 
است كه قصه آن سر دراز دارد: زير سوال بردن آرا مردم 
هنگامي كه نتيجه مطلوب حاصل نمي شود، نگاه مثبت 
و بدون كوچك ترين انتقاد به تاريخ اياالت متحده تا آن 
روز لعنتي ك��ه انتخاب آقاي ترامپ همه چيز را خراب 
كرد، تجلي��ل از اتحادهاي نظامي غ��رب كه ناگهان 
»مترقي« ش��دند تنها به دلي��ل اينكه رييس جمهور 
فعلي مي گويد »اول امري��كا« )America first(؛ 
قهرمان س��ازي از س��ازمان هاي اطالعاتي امريكا كه 
اطالع��ات )و مكالم��ات تلفني( را ب��ه مطبوعات درز 
مي دهند و باعث نا خش��نودي كاخ سفيد مي گردند. 
سرانجام، تجليل از هيوالهاي مقتدر رسانه اي خصوصي 
تنها به اين دليل كه آقاي ترامپ ادعا مي كند كه فعاليت 

آنها به توليد اخبار جعلي خالصه مي شود.

  »قاتل زياد است«
در نوامبر سال ٢٠١٦، 22 درصد از افراد سفيد پوست 
بدون ديپلم كه در انتخابات رياست جمهوري ٢٠٠٨ 
و ٢٠١٢ ب��ه آقاي اوبام��ا راي داده بودن��د، در اردوگاه 
جمهوري خواهان قرار گرفتند. از آنج��ا كه هواداران 
خانم كلينتون به سختي مي توانستند اين راي دهندگان 
را به نژادپرستي متهم كنند چرا كه آنان دو بار به يك 
كانديداي آفريقايي-امريكايي راي داده بودند، آنها را 
به زن س��تيزي متهم كردند و به اين نتيجه رسيدند 
 كه پايين بودن س��طح س��واد آنها باعث شد راحت تر 
در معرض اخبار دروغين كه منشا روس دارد قرار گيرند. 
اما اين نظركه سياست هاي مخرب مبتني بر تجارت آزاد 
خود آقايان دموكرات و محبوس شدن شان درحباب 
محافل شهرنشين هاي فارغ التحصيل كه بقيه را تحقير 
مي كنند، مي تواند حداقل به همان اندازه نقش مهمي 
در اين واژگوني داشته باشد، لحظه اي هم از مغزشان 

خطور نكرد.
اين كوته بيني اجتماعي تنها در زمينه انتخابات مشهود 
نيست. نخستين قسمت هاي سريال Roseanne كه 
ش��خصيت هاي اصلي آن كارگران، كارمندان و اهالي 
روس��تا بودند ونه طراحان گرافيك، روزنامه نگاران يا 
اس��تادان قلم و برگزاركنندگان رخدادهاي هنري، با 
موفقيت چشمگير مواجه شد، مدير كانال تلويزيوني 
امريكايي )ABC( اعتراف كرد: »ما تا به حال بيش��تر 
نگران رعاي��ت تنوع از نظر رنگ، مذهب و جنس��يت 
بوده ايم. اما به اندازه كافي ب��ه تنوع از لحاظ موقعيت 
اقتص��ادي فكر نكرده بوديم. موفقيت اين س��ريال به 
ما يادآوري مي كند كه بس��ياري از اقش��ار اجتماعي 
هرگز افراد امث��ال خودرا در تلويزي��ون نمي بينند.« 
توليدكنندگان و نويسندگان سريال هاي تلويزيوني 
تنها منتظربودند كه آقاي ترامپ سوار بر موج نارضايتي 
مردمي در برابر »نخبگان« روشنفكر پيروز شود تا قدري 
خالقيت خود را به كار گيرن��د . اما اين نوع به اصطالح 
روش��ن بيني ها نيز تاريخ انقضا دارد. طبقه متوس��ط 

تحصيل كرده و شهرنش��ين كه به وي��ژه در نيويورك 
و كاليفرني��ا به دموكرات ه��ا راي مي دهند، با تكيه بر 
حمايت فزاينده سفيدپوستان فقير وفاقد تحصيالت 
عال��ي از ترامپ، تصميم خود مبن��ي براينكه كامال از 
آنها چشم پوش��ي كنند را به راحتي توجيه مي كنند. 
 البته فردي هم كه قرار بود حامي گروه هاي اجتماعي 
فرو دس��ت باش��د به آنها چندان اهميت نداد. دست 
ك��م در اين م��ورد، ترامپ از رفتار س��لف خود تقليد 
مي كند: آقاي اوباما كه خود را با پرولتارياي آفريقايي-

امريكايي همبسته اعالم كرده بود تنها نمادها و قول و 
قرار هاي نااستوار برايشان به ارمغان آورد و هرگز با نظم 

اقتصادي اي كه آنها را خرد مي كند درگير نشد.
ميليون ها امريكايي براي راحت شدن از »شر ترامپ« 
حاضر به پذيرفتن هركسي - و با هر چيزي - هستند. 
به محض آنكه آقاي ترامپ از كس��ي دفاع كند، آنها او 
را به عنوان مجرم محكوم مي كنن��د و هر آنكه او نفي 
كند، طرفدارش هستند. اتفاقي كه روز٥ فوريه ٢٠١٧، 
فقط دو هفته پس از ورود وي به كاخ سفيد در استوديو 
فاكس نيوز رخ داد شاهد اين مدعاست، رييس جمهور 
جديد توسط مجري فوق محافظه كار بيل اوريلي، كه او 
را متهم به عدم محكوم كردن والديمير پوتين »قاتل« 
مي كرد، مورد انتقاد جدي قرار گرفت. آقاي ترامپ هم 
از رو نرفت و پاسخ داد: »قاتل زياد است. ما خودمان اينجا 
هم فراوان داريم. نظر شما چيست؟ اينكه كشور ما مملو 

از بي گناه است؟«
بالفاصله، س��ناتور دموكرات، امي كلوبوچ��ار، نامزد 
فعلي انتخاب��ات مقدماتي حزب خ��ود، ابراز ناراحتي 
كرد كه رييس جمهور اياالت متحده جرات كرده است 
روسيه شيطاني را با كشور نماد فضيلت خود مقايسه 
كند. نيويورك تايمز نيز كه به همراه ش��بكه CNN و 
MSNBC، ب��ه عنوان بلند گويان رس��مي و متعهد 
فراكسيون ميانه روي حزب دموكرات عمل مي كنند، در 
سرمقاله اي ميهن پرستي سينه چاك خود را چنين بيان 
كرد: »تاكيد بر برتري اخالقي و سياسي اياالت متحده 
نسبت به روسيه تاكنون براي روساي جمهوري امريكا 
امر دشواري نبوده است. اما به نظر مي رسيد آقاي ترامپ 
به جاي اينكه موقعيت استثنايي امريكا را خاطرنشان 
سازد، از وحش��يگري آقاي پوتين قدرداني مي كند و 
پيشنهاد دارد كه امريكا به همان شيوه رفتار نمايد.«اين 
قياس جسورانه ترامپ چنان خانم نانسي پلوسي، رييس 
فعلي دموكرات مجلس نمايندگان را ش��وكه كرد كه 
بالفاصله از دفتر تحقيقات فدرال )اف بي آي( خواست تا 
امور مالي رييس جمهور جديد را بررسي كند و اطمينان 
حاصل نمايد كه دولت روس��يه او را تحت قشار مالي 
 نگذاشته است. اين زن با اينكه بسيار باهوش است دايما 
طوطي وارتكرار مي كند: »ب��ا ترامپ، همه جاده ها به 

سمت پوتين منتهي مي شود.«
حتي اگر بهار سال گذش��ته پس از گزارش دادستان 
رابرت مولر، ازماجراي »روسيگيت« ديگر چيزي باقي 
نمانده باشد � منظور شكار )ناموفق( عامل دشمن كه 
گويا در دفتر بيضي شكل رياست جمهوري رخنه كرده 

بود - اين داس��تان در دو س��ال اول رياست جمهوري 
ترامپ، دموكرات ها - و رس��انه ها – را به خود مشغول 
كرد و توانست چنان جو سوء ظن و پارانوييدي به وجود 
آورد كه باالرفت��ن بودجه ارتش امريكا )٧٣٨ ميليارد 
دالر( به لطف حمايت اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان 
پارلمان از هر دو حزب )به غير از سناتور برني سندرز( را 
تحت الشعاع قرار داد. نظريه »دموكراسي امريكايي كه 
توسط والديمير پوتين مورد حمله قرار گرفته است« 
- امري كه اغلب با حمله به پرل هاربر توسط امپراتوري 
ژاپن در س��ال ١٩٤١ مقايس��ه مي ش��ود - براي اكثر 
مخالفان ترامپ به گفتمان رسمي تبديل شده است. اما 
رسوايي دموكراسي امريكا از توطئه چند حساب جعلي 
فيس بوك با تاثير ناچيز گذشته است: رييس جمهور 
فعلي در سال ٢٠١٦ با سه ميليون راي كمتر از رقيب 
خود پيروز ش��د و يكي از او رقباي رسمي كنوني وي 
ميلياردر ديگري اس��ت در نيويورك كه ثروتش از وي 

نيز بيشتر است: آقاي مايكل بلومبرگ.
جناح معتدل ح��زب دموكرات و رله هاي رس��انه اي 
آن، در جنگ صليبي ضد روس��ي خ��ود نظامي ترين 
و امنيتي ترين عناصر جامعه امري��كا را با خود همراه 
كرده اند. گلن گرين والد روزنامه نگار-  به همراه ادوارد 
اسنودن، چلسي مانينگ و جوليان آسانژ - به طور منظم 
در گزارش هاي شان درك بهتري از وسعت جاسوسي 
 CNN يا MSNBC امريكا ارايه مي دهند »تماشاي
بدون اينكه توسط ژنرال ها يا ماموران سيا يا اف بي اي كه 
اكنون به عنوان مفسرو يا حتي خبرنگار در اين رسانه ها 
كار مي كنند تقريبًا غيرممكن اس��ت.. دموكرات هاي 
معتدل ديگر هي��چ ابايي از تمجيد از س��رويس هاي 
اطالعاتي كه مسووليت شان در ترور مخالفان سياسي 
و سازماندهي كودتا در خارج از كشور بر كسي پوشيده 
نيس��ت، ندارند. آنها اين دستگاه هاي امنيتي را جزاير 
»مقاومت« در براب��ر رييس جمهور خودكامه معرفي 
مي كنند. آيا يكي از تحليلگران سيا نبود كه درماه اوت 
گذشته، مكالمه تلفني ترامپ با رييس دولتي خارجي، 
يعني اوكراي��ن را به بي��رون درز داد ؟ آقاي ترامپ به 
همين دلي��ل تالش براي بي ثباتي سياس��ي خويش 
توسط كارگزاراني از »اعماق نظام « را مطرح مي كند. 
حال آيا ما بايد خوشحال شويم زيرا كه اين بار او قرباني 
اين تمهيدات است، يا نگران از اينكه هر رييس جمهور 

ديگري مي تواند دچار همين وضع گردد ؟ 
البته رهبران حزب دموكرات نيز كه چندان از تشويق 
هواداران خويش به عش��ق به سرويس هاي اطالعاتي 
مفتخر نيس��تند به دامن زدن به تقابل بين روس��اي 
جمهور سابق جمهوري خواه و جانشين نا متعارف شان 
مي پردازند. آقاي بايدن براي تجليل از تعهد نس��بت 
به جانب��ازان امريكايي، حداقل كس��اني ك��ه به نظر 
مي رس��د از جنگ هاي عراق و افغانس��تان جان بدر 
برده اند، مدال هايي به زوج بوش اهدا كرد. ميشل اوباما 
اعالم كرده اس��ت كه جورج دبليو بوش را به عنوان » 
 ،NBC ،»مردي فوق العاده« دوس��ت دارد )»ام��روز
١١ اكتبر ٢٠١٨(. اصطالح »تطهير از طريق ترامپ« 

»Trumpwashing« نيز از همين مواضع نشأت 
گرفته كه به تحسين از نفرت انگيز ترين عناصر راست 
امريكايي توسط نيرو هاي چپ اطالق مي شود؛ افرادي 
كه تنها يك بار از آقاي ترامپ انتقاد كرده اند يا اينكه آقاي 
ترامپ در توييتي به آنها طعنه زده. حتي خاطره رونالد 
ريگان از اين تمهيدات دموكراتيك براي زيباس��ازي 
گذشته سود برده. هر چند سياست خارجي امريكا در 
سه سال گذشته نسبت به دهه هاي قبل به واقع كمتر 

كشنده بوده است.

  دو گزينه مخالف
هرچند اتخاذ ي��ك اس��تراتژي بين الملل��ي مبتني بر 
تش��نج زدايي قاعدتا بايد در كشوري كه، از ١١ سپتامبر 
س��ال ٢٠٠١، در راه »مبارزه براي دموكراسي« مداخله 
نظامي ٢٤٠ هزار س��رباز در ١٧٢ كش��ور و سرزمين را با 
بودجه نظامي س��االنه بالغ بر بيش از ٧٠٠ ميليارد دالر 
توجيه كرده است، مورد پشتيباني قرار گيرد. اين واقعيت 
كه ترور ژنرال ايراني قاسم سليماني، آن هم نه حين نبرد، 
در افكار عمومي امريكا به نفع رييس جمهور ترامپ تمام 
نشد، تاييد كننده عدم تمايل مردم امريكا به »جنگ هاي 
بي پايان« است. اكثر اوقات، نامزدهاي دموكرات خود را 
به عنوان ناجي يك نظم جهاني، تجاري و اس��تراتژيك 
معرفي مي كنند، كه مدت س��ه سال است بر هم ريخته. 
آقاي بايدن، به ويژه، با سياست هاي حمايت گرايانه مبارزه 
مي كند، خواستار حضور نيروهاي امريكايي در عراق است 
وناتو را مي ستايد. وي در مقاله اي دلهره انگيز، از نوعي كه 
در اوج جنگ س��رد مي خوانديم خواستار سياست تقابل 
رودررو با روسيه ش��د تا »از دموكراسي در برابر دشمنان 

خود دفاع كند.«
چرا بيش��تر پيش نرويم؟ يك��ي از روزنامه ن��گاران قهار 
نيويورك تايمز، نزديك به جناح راست اسراييل و حامي 
مش��تاق همه مداخالت نظامي اياالت متحده - از جمله 
حمالتي كه در نهايت از آنها صرف نظر كردند - پيشنهاد 
داد كه دموكرات ها شكست هاي كاخ سفيد و كاستي هاي 
آن را جبران كنن��د و در عمل به حزب امپراتوري تبديل 
گردند. او با دامن زدن به تضادها اعالم مي كند كه سياست 
»عقب نشيني« و»ساده لوحانه« آقاي ترامپ، به ويژه در 
خاور دور، اين امكان را براي مخالفان سياسي وي فراهم 
س��اخته كه تحت ل��واي »Pax americana« عليه 

سوريه، روسيه و كره شمالي يكه تازي كنند. 
اما فراكسيون مترقي حزب دموكرات قصد ندارد اين 
نقش را ايف��ا كند. اليزابت وارن، مانند آقاي س��ندرز، 
پيش��نهاد مي كنند كه تم��ام نيروه��اي امريكايي از 
خاورميانه و افغانستان خارج شوند. سناتور سندرز به 
مخالفت منظم با آقاي ترامپ نمي پردازد و سال گذشته 
از مالقات وي با كيم جون��گ اون رييس جمهور كره 
شمالي استقبال كرد: »اگر ترامپ بتواند اين كشور را با 
موفقيت از شر سالح هاي هسته اي خود خالص سازد 
كار مثبتي كرده و من براي او آرزوي موفقيت مي كنم. 
« )سي ان ان، ٢٥ فوريه ٢٠١٩(. چند ماه بعد، سندرز، با 
آگاهي از اين امر كه مخالفت سيستماتيك دموكرات ها 
با رييس جمهور به دوستان آقاي بايدن اجازه مي دهد تا 
از تحوالت ساختاري كه جامعه امريكايي خواستار آن 
اس��ت طفره روند، افزود: »اگر تمام وقت خود را صرف 
حمله به ترامپ كنيم. دموكرات ها حتما خواهند باخت. 
« در واقع س��والي كه امروز ب��راي دموكرات ها مطرح 
اس��ت اين اس��ت كه چه مي خواهند به دست آورند؟ 
كانديداهاي ميانه گرا تعديل پيشنهادات خود را با عدم 
تمايل به ترساندن راي دهندگاني توجيه مي كنند كه 
مايل به كنار گذاشتن رفتار خودكامه ترامپند، اما موافق 
تغيير بنيادين نيستند: به نظر آنها نبايد اوضاع را كامال 
به هم ريخت نتايج اقتصادي و اوضاع بورس قابل قبولند. 
در حالي كه برعكس سندرز و به ميزان كمتري، وارن 
معتقدند كه نف��رت موجود عليه رييس جمهور فعلي 
تنها بايد در راستاي اين مورد استفاده قرار گيرد كه در 
صورت پيروزي در انتخابات مقدماتي دموكرات ها به آنها 
اجازه دهد پيشنهادهاي راديكالي را به اقشار اجتماعي 
ارايه دهند كه در شرايط عادي آمادگي پذيرفتن آنها را 
ندارند. آنها همچنين اميدوارند با تكيه به اين حربه براي 
افرادي كه مدت هاس��ت پاي صندوق هاي راي گيري 
نمي روند و ديگر به سياست اعتقادي ندارند چشم انداز 
تغيير واقعي )پزشكي اجتماعي، دو برابر شدن حداقل 
دستمزد، انقالب زيست محيطي( ارايه شود و نه تنها 
بازگشت به امريكاي سه سال پيش. انتخاب بين اين 
دو گزينه در ميان دموكرات ه��ا حداقل به اندازه خود 

انتخابات سه نوامبر مهم است.

پل پيالر| دولتداري مسووالنه|
 تالش ها براي س��اكت كردن انتقادهاي مشروع و 
انديشمندانه از سياست خارجي به سطح جديدي 
رس��يده كه در آن وفاداري افرادي ك��ه در زمينه 
سياست گذاري با مسووالن اختالف نظر دارند، زير 

سوال مي رود. 
اين مس��اله نه تنها به اعتبار ف��ردي، كه به آزادي 
بيان و خردي كه بايد در تدوين سياست تاثيرگذار 
باشد نيز آسيب خواهد رس��اند. دولت ترامپ اين 
روند را هنگام اطالع رساني به اعضاي كنگره درباره 
ترور سردار قاسم سليماني، ژنرال ايراني، در پيش 
گرفت. بس��ياري از قانونگذاران امريكايي با جلسه 
توجيهي مبهم و غيرقابل اطمينان با امضاي دولت 
مشكل داش��تند، اما آنچه به طور خاص مايك لي، 
سناتور جمهوري خواه، را خشمگين كرد اين بود كه 
نمايندگان دولت در جلسات توجيهي به آنها گفتند 
كه حق بحث كردن درباره موضوعات اينچنيني را 
ندارند. به گزارش ديپلماسي ايراني، اتفاق ديگري 
كه پس از ترور سردار سليماني رخ داد اين بود كه 

فيس بوك شروع كرد به حذف پست هايي در شبكه 
اينستاگرام كه اين عمليات را زير سوال برده بودند و 
در عين حال، انتشار تبليغات در حمايت از ترامپ و 
اين ترور را افزايش داد. فيس بوك اقدامات خود را 
با يك تفسير نادرست از قانون سال 1996 مربوط 
به مجازات حمايت مادي از گروه هاي تروريستي، 
توجيه كرد و هر پس��تي كه ترور سردار سليماني 
را غيرعاقالنه توصي��ف مي كرد، به عنوان حمايت 
مادي از س��پاه پاسداران انقالب اسالمي كه دولت 
ترامپ در ماه مه يك س��ازمان تروريستي خواند، 
در نظ��ر گرفت كه آن هم خود يك سوءاس��تفاده 
ناخوش��ايند از قانوني بود كه نبايد در رابطه با يك 
نهاد دولتي اجرا مي ش��د. اينطور ب��ود كه صداي 
همه اف��رادي كه حتي خواب حماي��ت از ايران را 

مي ديدند، خاموش شد.
اقدام فيس ب��وك را مي توان تالش��ي براي حفظ 
روابط حسنه با دولت ترامپ در شرايطي دانست كه 
شركت به دليل نبود اعتماد، مشكل حريم شخصي 
و ديگر مسائل مورد انتقاد گسترده قرار دارد. رييس 

اين ش��ركت دقيقا همان فردي است كه به كنگره 
گفت دروغ هاي سياسي آشكار را از خدمات آنالين 
خود حذف نمي كند چون مردم در يك دموكراسي 

بايد خودشان درباره مسائل قضاوت كنند.
نماين��دگان دول��ت به كنگ��ره رفتن��د و اگرچه 
قانونگ��ذاران را ب��ه هي��چ چيزي مته��م نكردند، 
به آنه��ا گفتن��د كه الزم اس��ت س��كوت كنند و 
ه��دف گرفتن ي��ك مق��ام خارجي ارش��د را زير 
س��وال نبرن��د چ��ون اين مس��اله ممكن اس��ت 
 باعث آس��ايش خاط��ر دش��منان امريكا ش��ود.

 فيس بوك در اين نردبام سانس��ور يك قدم باالتر 
برداش��ت و اعالم كرد هر گونه زير سوال بردن اين 
تصميم دولت ترام��پ مي تواند به مثابه حمايت از 
سازماني باشد كه تروريس��تي خوانده شده است. 
پله بع��دي در اين نردبام سانس��ور آن را به فاجعه 
تبديل مي كند چ��را كه با متهم كردن مخالفان به 
نمايندگي دش��منان همراه خواهد بود. تالش ها 
براي س��اكت ك��ردن صداهاي مخال��ف به جاي 
پذيرش ديدگاه هاي مختلف در زمينه سياس��ت 

خارجي اتفاق جديدي نيس��ت. يكي از آشناترين 
مثال ها، تالش هاي مكرر براي ساكت كردن صداي 
منتقد در رابطه با سياس��ت هاي اسراييل در بازي 
كردن كارت مذهبي است.  مك كارتيسم يا همان 
مكتب جديد مك كارت��ي، در تناقض با اصالحيه 
اول قانون اساس��ي اياالت متحده و همچنين يك 

نسخه براي سياست هاي بدي است كه هرگز پيش 
از اتخاذ، به اندازه كافي مورد بررسي قرار نگرفتند. 
يك درس مهم در اين رابطه، جنگ عراق است كه 
بدون هيچ روند سياس��ي در قوه مجريه و فقط بر 
مبناي بررسي هاي محرمانه بدون برگزاري جلسه 

استماع در كنگره آغاز شد.
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افزايش خودكشي در امريكا 
در دولت ترامپ

برخي رس��انه هاي امريكايي با انتش��ار آمار و ارقام 
حاكي از افزايش روزافزون خودكشي در اين كشور، 
بي تفاوتي دولت را يكي از عوامل اصلي تشديد اين 

معضل اجتماعي دانستند.
به گزارش ايرنا »واشنگتن فري بيكن« در مطلبي 
با اش��اره به آمار روز افزون خودكش��ي در امريكا و 
ناتواني كارشناس��ان در پيدا كردن چرايي اين امر 
نوشت: در حالي كه هنوز دليل منطقي براي رشد 
آمار خودكشي پيدا نشده، دولت فدرال و كنگره با 
بي تفاوتي و اختصاص بودجه ناچيز، در تشديد اين 

معضل اجتماعي مقصر هستند. 
بر اساس اين گزارش، از ابتداي هزاره سوم تاكنون هر 
ساله بر تعداد امريكايي هايي كه بر اثر خودكشي جان 
خود را از دست مي دهند افزوده مي شود. به گونه اي 
كه تنها در سال 2۰1۸، ۵۰ هزار نفر بر اثر خودكشي 
جان خود را از دست دادند. در بخشي از اين گزارش 
آمده اس��ت: اين روند افزايشي مداوم پس از تقريبا 
يك دهه و نيم كاهش آغاز ش��ده و ح��اال با چنان 
س��رعتي پيش مي رود كه نرخ خودكشي در سال 
2۰1۸ در امريكا به باالترين ميزان خودكشي از آغاز 
جنگ جهاني دوم رسيده است. خودكشي اكنون 
در بين 1۰ علت اصلي مرگ و مير در اياالت متحده 
قرار دارد، دومين علت ش��ايع مرگ امريكايي هاي 
بين 1۰ تا 2۴ سال و سومين دليل مرگ افراد ميان 
2۵ تا ۴۴ سال اس��ت. اين آمار و ارقام در عين حال 
كه يك فاجعه است، اما رازآلود هم هستند، چراكه 
كارشناسان نتوانس��ته اند منطقي براي اين آمار و 
ارقام بيابند. دكتر جاناتان س��ينگر رييس انجمن 
خودكشي شناس��ي امريكا در اين خصوص گفت: 
ما پاسخ خوبي نداريم و اين دقيق ترين پاسخ است. 
از س��وي ديگر در حالي كه دولت فدرال ميليون ها 
دالر براي س��وء مصرف الكل و ميليارد ها دالر براي 
مبارزه با مواد مخدر اختص��اص مي دهد، مبارزه با 
خودكشي جاي چنداني در بودجه اياالت متحده 
ندارد و لذا نبود تحقيق��ات الزم و همچنين منابع 
محدود، وضعيت را س��ال به س��ال كش��نده تر از 
 پيش مي كند. ميزان خودكش��ي در س��ال 2۰1۸ 
به ازاي هر 1۰۰ هزار نفر برابر با 1۴.۸ نفر بوده است 
كه باالترين آمار از سال 19۳۸ )آمار خودكشي در 
اين سال 1۵.۳ به ازاي هر 1۰۰ هزار نفر بوده است( 
مي باشد. سينگر در بخش ديگري از سخنان خود 
توضيح مي دهد كه آمار باالي خودكش��ي جوانان 
امريكاي��ي مي تواند با مس��ائل پرخطري همچون 
مصرف نوشيدني هاي الكلي، روابط جنسي، مصرف 

مواد مخدر و غيره ارتباط داشته باشد.
دكتر بارت اندروز عضو انجمن خودكشي شناسي 
امريكا اظهار داش��ت در دسترس بودن سالح گرم 
شايد از ديگر داليلي باشد كه مي توان آن را در روند 
رو به رشد مرگ و مير ناش��ي از خودكشي دخيل 
دانس��ت. در خانه هاي امريكايي ه��ا ۴۰۰ ميليون 
قبضه سالح گرم وجود دارد. در ماه اكتبر سال جاري 
هم »كارلين مالن��ي« نماينده دموكرات نيويورك 
دسترسي به س��الح گرم را دليل اصلي همه گيري 
خودكشي دانست. اما مرگ و مير ناشي از سالح گرم 
بخش اصلي آمار فزاينده خودكشي ها از سال 1999 
را به خود اختصاص نمي دهد. داده ها نشان مي دهد 
ك��ه حدود ۳۵ درصد از افزايش آمار خودكش��ي از 
سال 1999 مربوط به سالح گرم است، در حالي كه 
۵۳ درصد خودكشي ها ناشي از خفگي و 12 درصد 

باقيمانده موارد ديگر بوده است.
مقصر محب��وب ديگ��ر در اين ميان رس��انه هاي 
اجتماع��ي و تلفن ه��اي هوش��مند اس��ت. همه 
روانشناسان و جامعه شناسان به صورت متفق القول 
بر پيوند ميان اس��تفاده از صفحه نمايش گسترده 
با افزايش خطر خودكش��ي تاكي��د دارند. هرچند 
تحقيقات انجام ش��ده در اين زمينه وجود هرگونه 

ارتباط ميان اين دو را رد كرد.
برخي كارشناس��ان در مواجهه با اين ارقام رازآلود 
خودكش��ي را محصول ضع��ف عمومي اجتماعي 
دانسته و اغلب از آن به عنوان مرگ ناشي از نااميدي 
ياد مي كنند. اما باز هم استدالل آنها درست از كار 
در نيامده است، چراكه امريكايي ها كمتر از هميشه 
نااميد هس��تند و به تازگي موسس��ه گالوپ سطح 
رضايت آنها را ۴۰ س��ال بيشتر ارزيابي كرده است. 
در اين ميان صحبت هاي زيادي در مورد »بيماري 
همه گي��ر تنهايي« وج��ود دارد كه ب��ه دليل نبود 
اطالعات كافي در مورد تنهايي امريكايي ها نمي توان 
به دقت در مورد آن اظهارنظر كرد. سينگر هشدار 
مي دهد كه در شرايطي كه هيچ كدام از عوامل باال 
تاثير چنداني در رش��د آمار خودكشي ندارد، پس 
چرا ما نمي دانيم چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟

 بگذاري��د نگاه��ي به اختص��اص بودج��ه كنگره 
در خصوص ش��يوع برخ��ي بيماري هاي همه گير 
بپردازيم؛ كنگره امريكا در ميان رعب و وحشت در 
سراسر كشور نسبت به گسترش ابوال در سال 2۰1۴، 
۵.۴ ميليارد دالر براي مبارزه با اين بيماري كشنده 
آفريقايي اختص��اص داد. اين در حالي اس��ت كه 
درمجموع در آن سال، 11 امريكايي به اين بيماري 
آلوده بودند و تنها 2 نفر بر اثر ابوال جان سپردند. اما 
در همان سال، ۴2 هزار و ۸26 نفر بر اثر خودكشي 
درگذشتند. حال آنكه در سال مالي 2۰1۵، موسسه 
ملي بهداشت حدود ۷۰ ميليون دالر به تحقيقات 
»خودكشي«  و »پيشگيري از خودكشي« اختصاص 
داد. ام��روز، اين بودجه ح��دود 1۵۰ ميليون دالر 
است. دكتر جيل هاركيوي فريدمن، معاون انجمن 
خودكشي شناس��ي امريكا ضمن تاكي��د بر لزوم 
افزايش بودجه براي انجام تحقيقات در مورد چرايي 
خودكشي گفت: تا زماني كه تالش هاي مداخله اي 
را در س��طح جامعه، ايالت و كشور افزايش ندهيم، 
همچنان ش��اهد افزايش آمار خودكشي در اياالت 
متحده خواهيم بود. ما به عنوان يك كشور و به منظور 
گسترش تالش هاي موثر در پيشگيري از خودكشي، 
بايد سرمايه گذاري خود را در علم، آموزش و حمايت 

افزايش دهيم.
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پشت پرده بارش هاي شديد باران و برف
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

 افزايش ناهنجاري هاي ج�وي نظير بارش هاي 
ناگهاني، وزش باد هاي ش�ديد، خشكس�الي و 
افزايش دما چند سالي است كه در شهرهاي ايران 
به چش�م مي خورد، هفته گذشته شاهد بارش 
ش�ديد برف در برخي ش�هرهاي استان گيالن 
 بوديم و ش�دت اين بارش ها در شهر خلخال به

 2 تا 3 متر رسيد.
البته اي�ن بي نظمي ها به بارش برف ش�ديد در 
اس�تان گيالن و بس�ته ش�دن جاده اي اصلي و 
فرعي ش�هرهاي آن خالصه نمي ش�ود، س�ال 
جاري بارش هاي سيل آسا در استان مازندران، 
گلس�تان و لرستان آغاز ش�د و در اين بارش ها 
جدا از اينكه بسياري از هموطنانمان جان خود 
را از دس�ت دادند، به زيرساخت هاي عمراني و 
واحدهاي مس�كوني بسياري هم خسارت هاي 
جبران ناپذيري وارد ش�د، اگرچه سريال وقوع 
سيالب در ايران به فصل بهار ختم نشد و در دي 
ماه هم ش�اهد بارش شديد باران در سيستان و 
بلوچستان و وقوع سيل و تبعات منفي آن بوديم.
كارشناس�ان ح�وزه اقليم شناس�ي معتقدند 
كه بارش ش�ديد ب�رف و باران يا ب�ارش برف در 
ش�هرهاي جنوبي و مركزي كش�ور پ�س از 50 
سال، س�رماي ش�ديد و بارش تگرگ در فصل 
ش�كوفه دهي درختان، تجربه دم�اي منفي40 
درجه و بيش�تر در ش�هرهاي كوهس�تاني و ... 
برخي نشانه هاي بي نظمي در شرايط آب و هوايي 
كشور اس�ت كه براي ايران غيرعادي محسوب 

مي شوند.
به گفته آنها وقوع اي�ن بي نظمي ها نتيجه گرم 
شدن زمين يا همان تغييرات آب و هوايي است 
كه نتيجه افزاي�ش فعاليت هاي صنعتي در دنيا 
است. در اين ميان، برخي اين بي نظمي را تغيير 
اقليم معنا مي كنند اما عده اي ديگر معتقدند كه 
اقليم تغيير نكرده بلكه آب و هوا دچار بي نظمي 

و نوسان شده است. 

پرويز كردواني يكي از پژوهشگران حوزه اقليم شناسي 
و چهره ماندگار حوزه جغرافيا كه سال هاي سال است 
در اين زمينه پژوهش مي كند، معتقد اس��ت كه اين 
تغييرات آب و هوايي در اي��ران به معناي تغيير اقليم 
دركشور نيست. برهمين اساس بارش شديد باران در 
برخي شهرهاي مركزي مانند اصفهان نشانه ورود به 
دوره ترسالي نيس��ت، بلكه گرم شدن زمين، موجب 
نوسانات آب و هوايي شده است و در كل ايران به سمت 
خشك شدن پيش مي رود چون گرمايش زمين، مناطق 
پربارش را پربارش تر و مناطق كم بارش مانند ايران را با 

افت حجم باران مواجه مي كند.
كردواني درباره علت بارش هاي شديد باران طي سال 
ج��اري و وقوع س��يالب در ايران طي س��ال جاري به 
»تعادل« مي گويد: بارش باران هاي شديد در ابتداي 
سال ووقوع سيالب و همچنين بارش برف 2 تا 3 متري 
در هفته جاري در گيالن به معناي تغيير اقليم نيست، 

بلكه زمين گرم شده است.
اين پژوهش��گر مي افزايد: همگام با صنعتي شدن در 
دهه 1850، كره زمين شروع به گرم شدن كرد، دو ماده 
درگرم كردن زمين موثر بوده و هستند كه عبارتند از 

گاز دي اكسيد كربن و گاز متان.
او ادامه مي دهد: گاز دي اكس��يد كربن، حجم بس��يار 
زيادي از هوا را تش��كيل مي دهد اما تاثير گذاري گاز 
متان بر گرم كردن زمين با وجود اندازه كمتر، 30 برابر 

بيشتر از دي اكسيدكربن است.
به گفته اين استاد دانشگاه، اس��تفاده از زغال سنگ، 
مواد نفتي و... موجب توليد دي اكس��يد كربن در هوا 
مي ش��ود، اما اس��تفاده از گاز متان در سال هاي اخير 
به شدت افزايش يافته است، گاز متان كه به گاز شهري 
معروف است،  نوعي سوخت فسيلي مربوط به ميليون ها 

سال قبل است.
كردواني اظهار مي كند: عالوه بر سوخت هاي فسيلي، 
ش��اليزارها هم هوا را آلوده مي كنند و گاز متان توليد 
مي كنند، حيوانات نشخواركننده مانند گاو، گوسفند 
و شتر گاز متان مي س��ازند، البته بعضي از كشورها و 
مناطق مانند ماداگاسكار به دليل زياد بودن گاو در آنها و 
باالبودن حجم توليد گاز متان، دولت از دامداران ماليات 

دريافت مي كند.
او با اش��اره به از بين رفتن جنگل ها و تاثير آن بر گرم 
ش��دن زمين اضافه مي كند: مناطق اس��توايي مثل 
آمازون، ريه كره زمين محسوب مي شوند كه در حال 
نابودي اس��ت، درواقع اين جنگل ها را مي س��وزانند 
تا به م��زارع و زمين زراعي تبديل كنن��د و از اين راه 

درآمدزايي كنند.
اي��ن پژوهش��گر مي افزاي��د: درخت هاي��ي ك��ه 
دي اكسيدكربن را دريافت و اكسيژن را رها مي كردند 
و كربن را براي افزايش قطرهايشان استفاده مي كردند 
طي سال هاي گذشته به شدت كاهش يافتند، درواقع 
در سال هاي اخير درخت هاي بسياري قطع شدند و 

تعداد زيادي از درختان هم درآتش سوختند.
كردواني تصريح مي كند: به عنوان نمونه بخش بزرگي 
از م��زارع س��ويا و ذرت در برزيل از قطع و س��وختن 
درختان جنگل ها ايجاد ش��ده است، قطع و سوختن 
درختان جدا از اينكه موجب كاهش توليد اكس��يژن 
مي ش��ود، كنده هاي بس��ياري ه��م در جنگل باقي 
مي مانند كه موجب افزايش موريانه مي ش��وند، اين 
موريانه ها توليد متان مي كنند كه اين عنصر منجر به 

آلودگي هوا مي شود.

   گرم شدن زمين در 3 قطب 
او با اش��اره به اينكه گرم ش��دن زمي��ن بيش از همه 
در قطب ها قابل لمس اس��ت، اظهار مي كند: اگرچه 

تصور مي ش��ود كه در كره زمين دو قطب وجود دارد 
اما در واقع سه قطب داريم، دو قطب شمال و جنوب 
و س��ومين قطب هندوكش )هيماليا و تبت( اس��ت، 
اين مناطق به اين دليل قطب ناميده مي ش��وند كه 
در آنها باران نمي بارد و هميش��ه شاهد بارش برف و 
وجود برف هستيم. كردواني بيان مي كند: منابع آبي 
در قطب هاي زمين، برف است و باران نيست؛ قطب 
جنوب سردترين نقطه كره زمين است و دماي آن بايد 
زير صفر باشد اما دماي قطب جنوب در هفته گذشته 
به باالي 10 درجه رسيده است، همين موضوع موجب 

شده كه برف ها و يخ ها آب شود.
او ادامه مي دهد: در طول 50 س��ال گذش��ته، دماي 
هوا در قطب جنوب 3 درجه افزايش يافته اس��ت كه 
اين موضوع موجب آب ش��دن يخ هاي قطب جنوب 
مي شود، انتظار مي رود كه با آب شدن يخ هاي قطب 
جنوب شاهد افزايش 3 متري آب اقيانوس ها و درياها 

در كره زمين خواهيم بود.
اين چه��ره ماندگار حوزه جغرافيا با اش��اره به وجود 
تفاوت هايي ميان قطب شمال و جنوب مي گويد: در 
قطب ش��مال دو نوع يخ وجود دارد، كوه هاي يخي و 
يخ هاي قطبي كه به دليل گرم شدن كره زمين شاهد 
آب ش��دن قطعه هاي ب��زرگ يخ به ان��دازه چندين 

كيلومتر هستيم. 
كردواني بيان مي كند: توده هاي عظيم يخ جدا شده 
از يخ هاي قطبي در س��طح اقيانوس به سمت استوا 
در ح��ال حركتند، آب ش��دن اين يخ ه��ا موجب از 
ميان رفتن گوزن ها و گونه هاي جانوري شده است 
كه دليل آن اين اس��ت كه گوزن ها به دليل يخ زدن 
گل سنگ )غذاي مخصوص شان( به سختي تغذيه 

مي كنند.

    آب گرفتگي نخلستان هاي خرمشهر و آبادان
او اضافه مي كند: بيش��تر آب درياچه ها و درياها كه 
در جنوب قطب شمال هستند از آب شدن برف هاي 
كوه ها ايجاد ش��ده است، به عنوان نمونه آب درياي 
خزر از اين طريق تأمين مي شود اما آب درياي خليج 
فارس از آب شدن يخ هاي اقيانوسي فراهم مي شود.

به گفته اين اس��تاد دانش��گاه، يخ هاي اقيانوسي در 
قطب ش��مال آب مي ش��وند و نتيج��ه آن باالرفتن 
سطح درياهايي است كه آب آنها از اين طريق تأمين 
مي شود، ضمن اينكه پايتخت بس��ياري از كشورها 
هم به علت آب شدن يخ هاي قطبي در معرض خطر 

هستند.
كردواني با اش��اره به اينكه هرس��ال سطح خشكي 
زمين كاهش مي يابد، مي گويد: مس��اله آب ش��دن 
يخ هاي قطبي و افزاي��ش آب درياها و اقيانوس هايي 
كه به اين منبع تأمين آب متصل هستند در ايران هم 
قابل مشاهده اس��ت. در حال حاضر آب خليج فارس 
در خرمش��هر و آبادان و نخلس��تان هاي اين شهرها، 

مشكالتي ايجاد كرده است.
او اظهار مي كند: براساس مستندات تاريخي، خليج 
فارس تاكنون سه بار خشك ش��ده است و دليل آن 
هم اين است كه به دليل برودت هوا در قطب شمال، 
يخ هاي قطبي آب نشدند و منابع آبي خيلج فارس هم 
تأمين نش��دند برهمين اساس، خليج فارس خشك 
شده بود، البته ديگر امكان خشك شدن خليج فارس 
وجود ندارد چون هوا در حال گرم شدن است و ديگر 
ش��اهد س��ردي هوا همچون س��ال هاي گذشته در 

قطب ها نخواهيم بود.

   امكان كم آب شدن خزر وجود دارد
اين پژوهشگر حوزه جغرافيا با اشاره به امكان خشك 
شدن يا كم آب شدن درياي خزر مي افزايد: منبع تأمين 
حيات خزر از برف هاي كوهستاني است و چون هوا در 
حال گرم شدن اس��ت و ميزان بارش برف هم كاهش 
پيدا كرده و آب درياي خزر هم كم ش��ده است، البته 

در سال 1976 هم شاهد افت آب درياي خزر بوديم.
كردوان��ي اظهار مي كن��د: آب درياي خزر بس��تگي 
مستقيمي به آب رودهايي دارد كه به آن مي ريزند به 
ويژه ولگا-دن؛ دن يكي از رودهايي اس��ت كه به ولگا 
مي ريزد و از درياي سياه نشأت مي گيرد، درواقع تمام 
آب درياي خزر از ولگا تأمين نمي شود بلكه تركيبي از 
آب رودهاي ولگا و دن اس��ت، يكي ديگر از منابع آب 
درياي خزر، رود آرال اس��ت كه آب تمامي اين رودها 

كم شده است.
او با اشاره به آتش سوزي هاي گسترده در جنگل هاي 
روس��يه در سال جاري، اضافه مي كند: به دليل گرم 
شدن زمين طي 3 تا 4 ساعت، چندين برابر مساحت 
ايران جنگل هاي روس��يه در آتش سوختند، البته 
اين آتش س��وزي ها سطح زيركش��ت كشاورزي را 

افزايش مي دهد.

   بارش هاي شمال كشور
وابسته به سرماي قطبي 

اين پژوهشگر و اقليم شناس مي گويد: در مازندران و 
گيالن ساالنه حدود 2 هزار ميليمتر باران مي بارد كه 
اين حجم از بارش مديون سرماي قطب شمال است، 
توده پرفشار كه از قطب به سطح درياي خزر مي رسد و 
زماني كه قصد عبور از كوه هاي تالش را دارد نمي تواند 

و شاهد بارش باران هستيم.
كردوان��ي ادام��ه مي ده��د: افزايش دم��اي زمين و 
همچنين قطب ها موجب شده كه توده هاي پرفشار 
قطبي كمتر ش��وند و برهمين اس��اس بارش منظم 

ساالنه باران كاهش يافته است.
او اظهار مي كند: اغلب باران هاي كشور در حال حاضر، 
نتيجه جريان هاي مهاجر غربي است كه از غرب كشور 
و سمت آذربايجان غربي مي آيند كه از درياي سياه، 

اژه، مرمره و مديترانه است.
به گفته اين پژوهش��گر، منشأ بارندگي ها برف است 
كه در دماي پايين همان برف باقي مي ماند اما وقتي 

به نقاط گرم مي رسد باران مي ش��ود درواقع در كوه 
دماوند ب��رف داريم اما اين ب��رف در تهران تبديل به 
باران مي شود چون هواي تهران گرم تر از قله و دامنه 

كوه دماوند است.
كردواني مي گويد: برهمين اس��اس در كوير به دليل 
گرمي هوا ش��اهد بارش كم باران هستيم، درواقع در 
كوير رطوب��ت موجود در هوا به دليل گرما خش��ك 

مي شود.

   گرم شدن زمين و بي نظمي آب و هوا 
او به اثرات گرم شدن زمين اشاره مي كند و مي گويد: 
اين گرم شدن موجب ش��ده هم آب وهواي مناطق 
بي نظم ش��ود و هم اينكه مناطقي كه بارندگي زياد 
داشتند حجم بارش هايشان افزايش يابد و مناطقي 
كه بارندگي كمي داش��تند ميزان بارش هايش��ان 
بيش از پيش كاهش ياب��د، درواقع چون رطوبت از 
كره زمين خارج نمي ش��ود و در س��طح زمين باقي 
مي ماند ش��اهد اين موضوع هستيم كه با گرم شدن 
زمين، حج��م رطوبت و ب��ارش در مناطق مختلف 

تغيير مي كند.
اين استاد دانشگاه اظهار مي كند: در ايران كه در زمره 
مناطقي خشك است و برهمين اساس ميزان بارندگي 
در آن كم است، عالوه بر اينكه حجم كلي بارش ها طي 
سال هاي گذشته كاهش يافته و از سوي ديگر دچار 
بي نظمي هم شده است به عنوان نمونه در اصفهان كه 
15 سال خشكسالي بوده، چند روز باران مي بارد، در 
اين ميان برخي كارشناسان اعالم مي كنند با توجه به 
بارش خوب باران در اصفهان پس وارد ترسالي شديم 
درحالي كه اين گونه نيس��ت بلكه به دليل گرم شدن 

زمين، شرايط آب و هوايي بي نظم شده است.
كردوان��ي تصريح مي كند: بي نظمي در ش��رايط آب 
و هوايي ب��ه چه دلي��ل رخ مي دهد يعن��ي چرا يزد 
كه همواره كم بارش بوده اس��ت در تابس��تان باراني 
چند روزه در آن اتفاق مي افت��د؟ به دليل گرم بودن 
زمين، رطوبت موجود در س��طح زمين بخار ش��ده و 
به ارتفاعات م��ي رود و در آنجا رودهايي هوايي ايجاد 
مي شود و ممكن است اين رودهاي هوايي در تابستان 
و با كوچك ترين تغييرات آب و هوايي، به شكل باران 
ببارند و مثال در شهر يزد كه كل بارش ساالنه آن 60 
ميليمتر اس��ت در تابس��تان و طي دو، سه روز 200 

ميليمتر باران ببارد.

   حجم باالي بارش در رشت نسبت به قطب 
به گفته اين چه��ره ماندگار جغرافيا هرقدر در عرض 
جغرافيايي نيمه شمالي زمين باال برويم، ميزان بارش 
كاهش مي يابد و برهمين اساس ميزان بارش در گيالن 
بيش از شمال كانادا يا شمال روسيه است، به عنوان 
نمونه ميزان بارش در جنگل هاي تايگا 200 ميليمتر 

است اما بارش در رشت باالي 2 هزار ميليمتر است.
كردوان��ي ادامه مي دهد: اگر از تاي��گا باالتر برويم به 
توندرا مي رس��يم كه در اين مناط��ق ميزان بارش به 
حدود 100 ميليمتر مي رس��د، در مناطق قطبي هم 

ميزان بارش به كمتر از 100 ميليمتر مي رسد.
او اظهار مي كند: درواقع در عرض هاي باالي نيم كره 
شمالي زمين و در نزديكي قطب شمال شاهد كمترين 

ميزان بارش ها هستيم. 

   اليروبي رودهاي گلستان، اشتباه است 
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه دليل وقوع سيل 

در شهرهاي مختلف ايران از جمله لرستان، گلستان 
و ... متفاوت اس��ت، مي گويد: در ش��هرهاي اس��تان 
گلستان س��طح رودها، نزديك به سطح دشت است 
و در صورتي كه حجم كم��ي آب در اين رودها جمع 
ش��ود لبريز مي شوند كه اليروبي رودهاي اين استان 

كار اشتباهي است.
كردواني اضافه مي كند: اليروبي اين رودها تاثيري در 
جلوگيري از وقوع سيل و همچنين سرريز شدن آب 
رودخانه ها ندارد چون با بارش كم باران، دوباره شاهد 
اين هستيم كه از باالي رود دوباره گل و الي به داخل 

رود منتقل مي شود.
او بي��ان مي كند: بهترين كار اين اس��ت كه سراس��ر 
رودخانه هاي گلس��تان با بلوك هاي سيماني پيش 
ساخته مثال دو در سه متر از سطح دشت جدا كنند و 
درصورت وقوع باران شديد و سيالب هم اين بلوك ها 
مانع از سرريز ش��دن آب رودخانه ها به داخل دشت 
مي شوند و در محل هايي كه قرار است براي كشاورزي 
يا مصرف عمومي، آب استفاده شود، خروجي در نظر 

گرفته شود.
اين پژوهش��گر حوزه جغرافيا تصري��ح مي كند: بايد 
حدود 70 سانتي متر از بلوك هاي سيماني در خاك 
بماند و مابق��ي آن از ورود آب به دش��ت جلوگيري 
مي كن��د با اين روش حتي در ص��ورت افزايش گل و 
الي هم، آب به داخل دشت ها نفوذ نمي كند و سيالب 

رخ نمي دهد.
كردواني با انتقاد از اليروبي باالدست سدها مي گويد: 
اين اقدام موجب مي ش��ود كه گل و الي باالي سد به 
داخل سد رفته و باعث پرشدن سد مي شود برهمين 

اساس بايد پايين دست سدها اليروبي شود.

   فرونشست و كاهش جذب باران 
او با اش��اره به اينكه تغييراقليم��ي در ايران رخ نداده 
است و افزايش باران در برخي مناطق كشور به معناي 
آغاز ترسالي نيس��ت، مي گويد: اين بارش ها به دليل 
بي نظمي هاي رخ داده بر اثر گرم شدن زمين است و 

اقليم ايران همچنان گرم و خشك است.
كردواني مي افزايد: افزايش بارش ها در برخي مناطق 
اي��ران موج��ب افزايش مناب��ع آب��ي در آن مناطق 
نمي شود چون در بسياري از شهرهاي كشور، زمين 
فرونشست كرده است و اين موضوع موجب مي شود 

كه اين بارش ها هدر بروند.
اين چهره ماندگار حوزه جغرافي��ا اظهار مي كند: به 
عنوان نمونه در شهريار پيش از اين با حفر 15 متر از 
زمين به آب مي رسيديم اما هم اكنون بايد 150 متر 
از زمين را حفر كنيم تا به آب برسيم يا در جهرم، اگر 
زمين را 40 تا 50 متر مي كنديم به آب مي رس��يديم 
اما در حال حاضر زمين بايد 550 متر حفر شود تا به 
آب زيرزميني برسيم، در رفسنجان اين ميزان به 400 

متر رسيده است.
او بي��ان مي كند: درواقع افزاي��ش بارش ها در برخي 
مناطق كش��ور به رش��د منابع آبي كم��ك چنداني 
نمي كند، چون دش��ت هايي كه براي رسيدن به آب 
حفرشده اند به دليل مصرف باالي آب هاي زيرزميني 

نشست كرده اند و ديگر قابليت جذب آب ندارند.
كردواني مي افزايد: ب��راي فهم بهتر اين موضوع ذكر 
يك مثال كمك مي كند، اگر روي يك ميز مقداري آب 
ريخته باشد يك اسفنج سالم اين آب را به خوبي جذب 
مي كند چون 50 درصد اين ابر هواست، اما اگر همين 
اس��فنج چند ساعت تحت فش��ار قراربگيرد و سفت 
شود قابليت جذب آب را از دست مي دهد، دشت هاي 
ايران هم به اين مشكل دچار شده اند فرونشست زمين 
موجب شده كه اين دشت ها نتوانند همچون گذشته 

آب باران را در خود نگه دارند.
اين پژوهش��گر حوزه جغرافيا اظه��ار مي كند: اغلب 
دشت هاي بزرگ كشور دچار نشست شده اند كه اين 
موضوع عالوه برايجاد چاله و شكاف در سطح دشت ها 
كه خطرناك است، پتانسيل دشت ها براي جذب آب 

باران را هم گرفته است.

   ضرورت حفظ منابع آبي در سيالب و زلزله
او با اشاره به ضرورت آمادگي مسووالن براي مقابله با 
سيالب و بارش شديد برف مي گويد: با توجه به گرم 
شدن زمين و ايجاد بي نظمي در شرايط آب و هوايي، 
امكان بارش شديد باران و برف وجود دارد كه در اين 
وضعيت، پيش بيني هاي سازمان هواشناسي براي 

روزهاي آينده مي تواند راهگشا باشد.
كردواني مي افزايد: مسووالن دستگاه هاي ذي ربط 
هم بايد به هش��دارهاي س��ازمان هواشناسي دقت 
ويژه اي داشته باشند و آمادگي الزم را براي مقابله با 

شرايط بحراني پيش از وقوع آن ايجاد كنند.
اين چهره ماندگار حوزه جغرافيا بيان مي كند: عالوه 
بر آمادگي براي مقابله با بارش شديد باران و برف، بايد 
از منابع آبي هم به درستي حفاظت شود و اين وظيفه 
ارگان هاي ذي ربط است درحالي كه تنها اقدامي كه 
در زمان وقوع س��يالب در ايران انجام مي ش��ود اين 
اس��ت كه راه ها و جاده ها باز ش��ود يا به سيل زده ها 

كمك شود.
او با اش��اره به اينكه س��يل و زلزله آف��ت منابع آبي 
محسوب مي ش��وند، مي گويد: در زمان وقوع سيل و 
زلزله اولين اقدامي كه بايد انجام ش��ود، حفظ قنات 
است كه منابع تأمين آب هس��تند، زيرا بر اثر سيل 
و زلزل��ه قنات ه��ا در معرض نابودي و نشس��ت قرار 
مي گيرند و اگر زود اقدام ش��ود، قنات ها نجات پيدا 

مي كنند.
كردواني تصريح مي كند: متاس��فانه طي سال هاي 
گذشته با وقوع س��يالب يا زلزله اقدامي براي حفظ 
قنات ها و چاه ها نش��ده است همين موضوع موجب 
مي شود كه روستاييان كار خود را از دست داده و به 

شهرها مهاجرت كنند.
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وضعيت ايران
در تغييرات آب و هوايی 

تغيير اقليم يا تغيي��رات آب و هوايي، به هر تغيير 
مش��خص در الگوهاي مورد انتظار براي وضعيت 
ميانگي��ن آب و هوا گفته مي ش��ود كه در طوالني 
مدت براي منطقه اي خاص يا تمامي كره زمين رخ 
دهد. در حال حاضر و به دليل تغييرات آب و هوايي 
در دنيا و همچنين ايران شاهد بارش باران ناگهاني 
و سيل آسا، بارش سنگين برف، هواي بسيار سرد، 
بارش برف در نقاط گرم و خشك، كاهش باران در 
نقاط مرطوب و كوهستاني، افزايش متوسط دماي 

برخي شهرها در سال هاي اخير هستيم.
در اين ميان ناهنجاري هاي اقليمي مانند توفان ها، 
خشكسالي هاي بلندمدت و روند دار بودن تغييرات 
دما و بارش در كشور نشان دهنده عمق اثرات اين 
تغييرات آب و هوايي اس��ت كه تاثيرات مخربي بر 
زندگي مردم داشته، برهمين اساس روزنامه تعادل 
در گزارش��ي به داليل اين پديده و بررسي ابعاد آن 

پرداخته است.
اين گزارش نشان مي دهد كه تغييرات آب و هوايي 
در كشور، موجب بارش هاي نامنظم، خشكسالي و 
... شده است، البته با توجه به اينكه گرم شدن زمين 
و تغيير آب و هوايي پديده اي است جهاني نمي توان 
مقابله چنداني با آن كرد اما استفاده درست از منابع 
آبي و برنامه ريزي در اين زمينه مي تواند تاحدودي از 

اثرات مربوط به تغييرات آب و هوايي بكاهد. 

   داليل تغييرات آب و هوايي 
   از جمله نمادهايي كه نشان دهنده دخالت انسان 
در تغييرات اقليمي است را مي توان به مواردي چون 
»اس��تفاده نامتعادل از منابع آب«، »آمايش غلط 
سرزمين ايران در سال هاي بعد از جنگ تحميلي« 
و »مساله خشكس��الي« كه تمركز نامتناسب در 
مراكز استان ها و در كالن ش��هرها را موجب شده 

است، اشاره كرد
   به گفته كارشناسان يكي از داليل تغييرات آب و 
هوايي در ايران، معلول افراط گرايي در توسعه طلبي 
است كه از سال 1340 خورشيدي و حفر چاه هاي 
عميق و نيمه عميق آغاز شده است، افراطي كه در 
عرض 15 سال، موجب حفر 50 هزار حلقه چاه شد 
و از سال 55 تا 60، تعداد حلقه چاه هاي حفر شده، 

دو برابر شد.
   افراط در استفاده از آب و نگاه تك بعدي به توسعه 
در بخش هاي كش��اورزي و صنعت سبب شده تا 
وضعيت آبي اي��ران در مخاطره جدي قرار گيرد و 
اين در حالي اس��ت كه دارايي هاي ايران در بخش 
منابع آبي محدود و اين كش��ور در كمربند خشك 

قرار گرفته است.
   حفر چاه هاي مجاز )به تعدادي كه بر هم زننده 
تعادل اكولوژيك مناطق مختلف كشور بوده است( و 
حفر چاه هاي عميق غيرمجاز كه معمواًل تعدادشان 
فراتر از )گاه چند برابر( تعداد چاه هاي مجاز است، 
الگوي نامتناسب كشت در بسياري از نواحي كه با 
كمبود آب مواجه هستند، انتقال  آب از حوزه هايي 
كه منابع آب در آنها موجود بوده به كالن ش��هرها 
)در تعريفي كه در ايران به كار مي رود: ش��هرهاي 
با جمعيت بيش از يك ميليون نفر( نمونه هايي از 
اين توسعه ناپايدار و در جهت تغييرات اقليمي در 

ايران هستند.

   وضعيت كلي محيط زيست و منابع آبي
   براس��اس آماره��اي جهاني از مي��ان 41 بالي 
طبيع��ي، 31 ن��وع آن در اي��ران رخ مي دهد كه 
خشكسالي يكي از آنهاست، بر اثر كاهش بارندگي ها 
و حفر چاه هاي غيرمجاز تعداد دشت هاي ممنوعه 
كشور از 15 مورد در سال 1347 به 319 دشت در 

سال 1393 رسيده است.
   ارزياب��ي ميانگي��ن متوس��ط دم��اي روزانه در 
س��ال هاي بين 1330 تا 1390نشان مي دهد كه 
حدود 2.5تا 3 درجه افزايش دما در اين مدت براي 
بيشتر ايس��تگاه هاي هواشناس��ي ايران مشاهده 

مي شود.
   در حال حاضر س��فره هاي زيرزميني »دش��ت 
تهران« حدود 30 ميليون مترمكعب، سفره هاي 
زيرزميني »شهريار« حدود 85 ميليون مترمكعب 
و سفره هاي زيرزميني »ورامين« حدود 35 ميليون 

مترمكعب هستند. 
   س��ه هزار و 200 حلقه چاه در دشت »ورامين« 
وجود دارد، از اين تعداد، 1760 حلقه مجاز و مابقي 
غيرمجاز هستند كه ساالنه 30 ميليون مترمكعب 
آب از همين چاه ها برداشت مي شود. ساالنه با يك 
متر و 30 سانتي متر افت سطح آب زيرزميني و 16 
سانتي متر فرونشست زمين در سطح دشت هاي 
»ورامين« مواجه هس��تيم و در برخي مناطق اين 
دشت، فرونشست ها ناهمگون است، در اين ميان 
گس��ل »پيش��وا«، »قرچك« و »كهري��زك« در 
بخش هايي از اين ناحيه فرونشس��ت واقع اس��ت. 
اين الزامًا به معني رخداد بالفاصله زلزله نيس��ت، 
ولي نش��ان مي دهد كه زمينه رخ��داد زمين لرزه 
در گس��ل هاي فعالي كه بدون رخداد فرونشست 
زمين هم توانايي رخداد زمين لرزه را دارند، ايجاد 

شده است.
   آمارها نش��ان مي دهد متوسط بارندگي در دنيا 
850 ميليمتر است اما اين ميزان در ايران در حدود 
235 ميليمتر اس��ت، اين وضعيت خشكس��الي 
تنها متوجه ايران نيست، بلكه كل جهان به دليل 
تغييرات اقليمي با آن مواجه هستند، به گونه اي كه 
سازمان ملل متحد هشدار داده است كه اگر جهان به 
ميزان فعلي به مصرف آب ادامه دهد، تا سال 2025 
بيش از 2 ميليارد و 700 ميليون نفر با كمبود آب 

مواجه خواهند شد. 
   گزارش ه��ا حاكي از آن اس��ت كه در آينده اي 
نزديك 31 كش��ور جهان با كمب��ود آب مواجه 
خواهند ش��د و از اي��ران هم به عن��وان يكي از 
بحراني ترين كش��ورهاي درگير كمبود آب در 

آينده ياد شده است.

  گرمايش زمين )Global Warming( چالش�ي جهاني و تهديدي جدي براي كره زمين محسوب مي شود كه عمده ترين دليل آن شدت يافتن 
فعاليت هاي صنعتي است.  به گفته كارشناسان زمين شناسي پديده هاي طبيعي و آب و هوا در شرايط عادي قدرت خودپااليي دارند و مي توانند در 
صورت به خطر افتادن حياتشان يا خارج شدن از سير طبيعي، خود را بازيابي كنند و به حالت طبيعي بازگردند، اما سرعت فعاليت هاي صنعتي انسان ها، 

اين فرصت را از پديده هاي طبيعي گرفته است
  رشد روز افزون بيابان ها، تغيير الگوي بارش، باال آمدن سطح آب هاي آزاد و بي نظمي در پديده هاي آب و هوايي، از بين رفتن يا كاسته شدن قابل 
مالحظه ذخاير برفي مناطق كوهستاني و يخچالي، روند كاهشي مقدار بارش باران و برف را مي توان فاكتورهاي روشن و معناداري دانست كه ناشي از 

گرمايش زمين هستند
  در اين ميان به دليل اينكه سخن از تغييرات در زماني طوالني به ميان مي آيد، برخي دانشمندان حوزه اقليم شناسي اطالق عبارت »تغيير اقليم« را 
براي ناهنجاري هاي جوي مناسب نمي دانند و معتقدند امري به نام »نوسانات آب و هوايي« در حال وقوع است اما در عين حال بسياري از آنها به گرم 

شدن كره زمين هم معتقدند

اثرات گرمايش زمين

ذره بين

   پرويز كردواني، چه�ره ماندگار حوزه 
جغرافيا:  امكان خش�ك ش�دن يا كم آب 
شدن درياي خزر وجوددارد.منبع تأمين 
حيات خزر از برف هاي كوهستاني است و 
چون هوا در حال گرم شدن است و ميزان 
ب�ارش برف هم كاه�ش پيدا ك�رده و آب 
درياي خزر هم كم ش�ده اس�ت، البته در 
سال 1976 هم شاهد افت آب درياي خزر 
بوديم. آب درياي خزر بستگي مستقيمي 
به آب رودهايي دارد كه به آن مي ريزند به 
ويژه ولگا-دن؛ دن يكي از رودهايي است 
كه به ولگا مي ريزد و از درياي سياه نشأت 
مي گيرد، درواقع تم�ام آب درياي خزر از 
ولگا تأمين نمي ش�ود بلكه تركيبي از آب 
رودهاي ولگا و دن اس�ت، يك�ي ديگر از 
منابع آب درياي خزر، رود آرال اس�ت كه 

آب تمامي اين رودها كم شده است.

برش
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در رويداد سوار ابرهاي سال 98 مطرح شد

ابر آروان ؛حامي كسب و كار ها درشرايط  بحراني
در رويداد س��وار ابرهاي  س��ال 98، ش��ركت اب��رآروان، از 
فراهم سازي بستر اكوسيستم ابري كشور و برگزاري مسابقه 
فناورانه ابربازي با حضور 999 توسعه دهنده براي توسعه 99 
محصول ابري مورد نياز اين زيست بوم خبر داد و از محصوالت 
جديدي ش��امل پلتفرم ابري يا PaaS به عنوان بس��تري 
براي حذف مراحل پيكربندي و آماده س��ازي زيرساخت 
توسعه محصول و فضاي ابري يا Object Storage براي 
ذخيره سازي فايل ها در يك فضاي نامحدود، رونمايي كرد. 
امكانات جديدي كه به محصوالت ابرآروان اضافه ش��دند 
ش��امل Smart Routing در محص��ول CDN ب��راي 
 CDN ،مسيريابي هوشمند در ارتباطات داخلي و بين المللي
 CDN  براي ذخيره  س��ازي محتواها، بازارچه Storage
براي توسعه  و به  اش��تراك گذاري محصوالت نرم افزاري، 
 WAF، Rateنسل جديد محصوالت امنيت ابري شامل
limit، DDoS protection و Firewall ك��ه راهكار 
 AoD يكپارچه  امنيت ابري را شكل مي دهند و اضافه شدن
براي اس��تريمينگ صدا به خانواده  پلتف��رم ويديو، پخش 
زنده و تبليغات ويديو اس��ت. ابرآروان به افزايش Scale و 
Stability سرويس هاي رايانش ابري يا IaaS اشاره كرده 
و از گسترش پاپ سايت هايش در كشورهاي مختلف جهان 
خبر داد و اينكه اكنون بزرگ ترين ديتاسنتر تمام ابري كشور 
با سرمايه گذاري ۲۵۰ميليارد توماني راه اندازي شده تا بتواند 
نيازهاي زيرساختي ابرآروان را در مسير توسعه سريعي كه 
دارد، پاسخ گو باشد. در اين رويداد ناخداي اجرايي ابرآروان 
ضمن تاكيد بر لزوم جهاني شدن براي ادامه  بقاي كسب وكار 
 CDN اين شركت، اعالم كرد كه در مقايسه جهاني، محصول
ابرآروان در ميان CDN ۱۰ پراستفاده  جهان براساس آمار 
w3tech قرار دارد، يكي از شش CDN پر امكان جهان 
است و يكي از سه CDN اقتصادي جهان به شمار مي آيد. 

   جهاني شدن، الزام بقاي ابرآروان
پويا پيرحسينلو، ناخداي ابرآروان در ابتداي سخنراني خود با 
بيان اينكه اين رويداد با حمايت بانك پاسارگاد و فناپ برگزار 
شده است، گفت: بسياري از توليدكنندگان موفق ايراني 
محكوم مي شوند به اينكه از فضاي محدود كشور سوءاستفاده 
مي كنند، اگر فيلترينگ نب��ود و محدوديت هاي فعلي در 
كشور اعمال نمي شد، بعضي از اين توليدكنندگان اصال به 
وجود نمي آمدند تا بخواهند رشد كنند و قدرت بگيرند. يا اگر 
تحريم ها نبود و شركت هاي خارجي عرضه كننده خدمات 
ابري حاضر بودند به ايراني ها سرويس بدهند، محصوالت 
بي كيفيت جايي در كشور نداشتند. اما ما توليدكنندگان 
ايراني تالش مي كنيم به همه و به خودمان ثابت كنيم كه 
باالخره موفق مي شويم. ابرآروان ا به عنوان يك عرضه كننده 
خدمت هاي ت��ك ايراني تالش مي كن��د در ابعاد جهاني 
بدرخشد، در غير اين صورت نابود مي شود.رشد اقتصادي 
منفي، توس��عه ناپايدار و خروج سريع و ناگهاني نيروهاي 
خبره و متخصص از كش��ور، ما را  الزام مي كند كه جهاني 
ش��ويم. از اين پس اب��رآروان به پنج زب��ان مختلف عربي، 
فارسي، انگليسي، آلماني و هلندي در دسترس است و اين 
يعني پوشش بيش از 8۰ درصدي كشورهاي خاورميانه، 
آسياي ميانه و آسياي جنوب. ما امروز از ۳8 كشور جهان 
مشتري فعال داريم و پاپ سايت هاي ما در آسيا و خاورميانه 
به سرعت در حال گسترش اس��ت. طبق برنامه ريزي ها، 
تعداد مش��تري هاي بين المللي ابرآروان در سال آينده از 
تعداد مشتري هاي ايراني اش بيشتر خواهد شد. اميدواريم 
س��ال آينده س��وار ابرها حداقل ۱۰ هزار مش��تري فعال 
بين المللي داشته باشد. امروز بيش از ۱۰ محصول هاي تك 
ابرآروان زيرساخت يكپارچه ايجاد كرده كه بيش از ۱۰ هزار 
كسب وكار ايراني به آن اعتماد دارند و از آن استفاده مي كنند. 
بزرگ ترين رس��اننده خدمات ابري دني��ا از گوگل كالود، 
آژور، علي بابا كالود هس��تند. اينكه با وجود فاصله زيادي 
كه با اين ش��ركت ها داريم و آن را پذيرفتيم، چرا به مبارزه 
ادامه مي دهيم به اين دليل است كه مي خواهيم  با سقف 

آرزوهايمان مبارزه  كنيم.

    ابرآروان در كنار كسب وكارهاي آنالين
هس��تي ش��هريزفر قصه گوي ابرآروان با مروري بر قصه  
محمدعلي كلي، بوكس��ور جهاني كه كنار مردم ايستاد و 
به خاطر صلح حاضر نش��د  در جنگ ويتنام شركت كند، 
گفت: محمدعلي در طول عمرش فراتر از ورزش و عنوان هاي 
جهاني، زندگي كرد. ابرآروان هم بايد فراتر از كس��ب وكار 
و دنياي ديجيتالي زندگي كند. س��الي كه گذش��ت پر از 
اتفاقات عجيب بود كه بس��ياري از ما را مقابل هم قرار داد 
و باعث ش��د »ماي« جمعي را ناديده بگيريم. اما ابرآروان 
تالش كرد در همه حال كنار كسب وكارهاي آنالين باشد. 
وقتي ديجيتال اوشن سرويس��ش را روي كسب وكارهاي 
ايراني بست، ابرآروان به مدت دو هفته به اين كسب وكارها 
به رايگان سرويس داد تا يك سرويس دهنده مناسب پيدا 
 CDN كنند، در همكاري با بنياد ملي بازي هاي رايانه اي
رايگان در اختيار بازي سازها گذاشت و زماني كه اينترنت 
كشور ناباورانه قطع شد و خيلي از كسب وكارهاي كوچك 
دچار مشكل ش��دند، آروان وظيفه خود مي دانست كه به 
هم��ه آنها كمك كند. اين م��وارد در يك جغرافياي ديگر 
اتفاقات روتين يك كسب وكار نيست اما ما انتخاب كرديم 
در اين جغرافيا بمانيم و فراتر از كسب وكارمان رفتار كنيم و 
البته در معرض كلي نگاه و قضاوت قرار مي گيريم. انتخاب 
ابرآروان براي آينده هم اين است كه تالشش را چند۱۰ برابر 
كند. البته اين باعث نمي شود ما يك بنگاه اقتصادي صرف 
شويم، چون آروان ش��هر ما فقط فناوري نيست، ابرآروان 
هم چنان كنار مردم است و تالش مي كند سهمش را فراتر 

از كسب وكارش به جا بياورد.

    مفهوم ابر در صنعت ايران جديد است
محمدعرفان شمسي، ابربان آروان هم به مشكالت مشتريان 
ابرآروان اشاره كرد كه بخش فني سعي در پاسخگويي به 
آنها دارد. او به حمالت سايبري به زيرساخت ها اشاره كرد 
كه ابرآروان را هم تحت تاثير قرار داده بود و گفت: مشكالت 
را مي توان در سه بخش دسته بندي كرد. اول مشكالت فني 
كه كم هم نيس��تند. همان اندازه كه احتمال پايين آمدن 

سرويس آمازون و خوابيدن سرويس DNS آنها وجود دارد، 
براي ابرآروان كه به سرعت رشد كرده هم احتمال مشكالت 
زيرساختي وجود دارد به همين دليل تصميم گرفتيم يك بار 
ديگر فرآيندهايمان را به طور جدي بازنگري كنيم. ما هر روز 
در ابرآروان درباره مشكالت پيش آمده، راه حل و روش هاي 
جلوگيري از آنها فكر مي كنيم و وظيفه خود مي دانيم كه در 
خصوص آنها اطالع رساني كرده و مطابق با SLA خسارت 
پرداخت و صادقانه عذرخواهي كنيم. دسته دوم مشكالت 
ناش��ي از عوامل بيروني و خارج از كنترل ابرآروان است. ما 
تالش مي كنيم با توجه به زيرساخت هاي پيچيده ارتباطي 
ايران، سرويس باكيفيت به مشتريانمان بدهيم اما در اين 
بخش متغيرهايي وجود داد كه از كنترل ابرآروان خارج است، 
مسائلي مانند دوگانه فيلترينگ و تحريم، مشكالت  ارتباط 
زيرساختي اينترنت و حتي حمالت و اختالالت اينترنتي 
مثل روزهاي اخي��ر. ما در ابرآروان تصمي��م ويژه اي براي 
كاهش اثر اين اختالالت و همچنين اطالع رساني و شفافيت 
درباره آنها گرفتيم. اكنون مي توانيد به صفحه رادار ابرآروان 
كالود مراجعه ك��رده و در لحظه از وضعيت اينترنت همه 
پاپ سايت هاي ابرآروان مطلع شويد. دسته سوم مشكالت 
برمي گردد به اينكه بسياري از مشكالتي كه مشتريان ما با 
آنها روبرو هستند، به دليل »نو بودن مفهوم ابر در صنعت 
ايران« است. به نظر مي رسد در چشم بعضي از مشتريان، 
مهاجرت به ابر، آنها را رويين تن مي كند. اما واقعيت اين است 
كه مهاجرت به ابر، در شرايطي شما را رويين تن مي كند كه 

چشم ها را موقع مهاجرت به ابر باز نگه داريد.

    ابر شما را رويين تن نمي كند مگر چابك باشيد
ايليا وكيلي، مرشد ابرآروان ابر را يك مفهوم انتزاعي دانست 
و گفت: دنياي مدرن برپايه س��رعت بنا ش��ده، هر لحظه 
كه گوش��ي ما در جيبمان ق��رار دارد، آپديت هاي جديد، 
اپليكيشن هاي جديد و رقباي جديد ظهور مي كنند و صبر 
يك كسب وكار معنايي جز برگشت ندارد. وقتي ما كارمان 
را از يك استارت آپ كوچك شروع كرديم طبيعي بود كه 
از يك معماري ساده اس��تفاده كنيم و تمركز خود را روي 
پيشبرد كسب وكار بگذاريم، اما همانطور كه رشد كرديم، 
پيچيدگي هاهم رشد كرد. مشكل يك معماري مونوليتيك 
)يكپارچه( اين اس��ت كه اجزاي منطقي اش را نمي توان 
به تنهايي تغيير داد  و البته خرابي يك قس��مت مساوي 
خرابي كل سيستم است. اينجاست كه يك معماري چابك 
مايكروس��رويس به كمك ما مي آيد. در اين نوع معماري 
هر بخش مي تواند تيم مخصوص خود را توسعه دهد و هر 
كدام با زبان و ديتابيس خود نوشته مي شود. حاال به كمك 
زيرساخت چابكي به اسم زيرساخت ابري، مي توانيم با صدا 
كردن يك API كاري كنيم كه پيش از اين نياز به مكاتبه 
با ديتاس��نتر و خريد سرور  داشت. درنهايت اينكه روي ابر 
آوردن يك سيستم مونوليتيك غيرابرزي باعث نمي شود 
 CDN از تمام مزاياي ابر استفاده كنيم، قرار گرفتن پشت
آروان عملكرد ش��ما را بهتر مي كند اما بهترين نمي كند. 
استفاده از ابرآروان شما را رويين تن مي كند اما رستم اتفاقات 
غيرقابل پيش بيني جايي منتظر چشم اسفنديار چابك 
نبودن شماست. چابكي به معناي فرار از شكست نيست، 
به معناي در آغوش گرفتن و پاس��خ مناس��ب به شكست 
دادن است. به اين فكر كنيد شركتي به عظمت نتفليكس 
كه از زيرساختي به عظمت AWS استفاده مي كند چرا 
طرفدار چنين طرز فكري است؟ چون حتي تيمي به خوبي 
نتفليكس هم بدون اشتباه نيست و زيرساخت عظيمي مانند 

AWS و گوگل كالود هم دچار شكست مي شوند.

    شاخص امنيت يعني سپري براي سرويس ها
تغيير معماري دشوار اس��ت و براي انتخابشان بايد دقت 
بااليي داش��ت و آنها را بر اساس داليل واقعي انتخاب كرد. 
اينها حرف هاي مسعود نيكو منش، معمار راهكار ابرآروان 
است كه گفت AWS در تعريف يك معماري خوب پنج 

 Operational شاخص مهم را تعريف مي كند كه شامل
Excellence، Security، Reliability، Perfor�

 Cost Optimization و mance Efficiency
مي شود. او درباره Operational Excellence توضيح 
داد: سيس��تم بايد خوب كار كند و اين خوب كار كردن به 
صورت مستمر بهبود يابد، براي اين كار بايد آناليز خوبي از 
اين تغييرات داشت. ابرآروان در تمام بخش ها با ارايه API به 
مشتريان كمك مي كند تنظيمات و زيرساخت را به شكل 
خودكار تغيير دهند. با چند خط اس��كريپت س��رورهاي 
جديد بسازند و كدهايش��ان را deploy كنند.  شاخص 
Security يا امنيت مي گويد كه در تمامي س��رويس ها 
بايد يك س��پر محافظ داش��ت تا به كمك آنه��ا بتوان از 
حمالت مرس��وم وب و DDoS جلوگيري كرد.  شاخص 
Performance Efficiency ه��م يعن��ي حداكثر 
اس��تفاده را از منابع رايانشي داشته باشيم و اين استفاده را 
بر اساس پيشرفت تكنولوژي و تغييرات خود سيستم طي 
زمان تنظيم كنيم. با برداشتن بار فني از دوش مشتريان و 
گذاش��تن آن بر دوش ابرآروان، مشتريان مي توانند بدون 
نگران��ي از زيرس��اخت س��خت افزاري و پيچيدگي هاي 
تكنولوژيك، بر توسعه Core Business خود به بهترين 
شكل متمركز شوند. انعطاف پذيري سرويس رايانش ابري 
و پلتفرم ابري آروان اين امكان را در اختيارتان قرار مي دهد 
تا به راحتي و در هر لحظه معماري متناسب با نياز فعلي تان 
 Reliable را طراحي و پياده سازي كنيد. اما چه سيستمي
)قابل اعتماد( است؟ سيستمي كه بتواند منابع خودش را 
متناسب با  نياز توس��عه دهد. ابرآروان اين امكان را به شما 
مي دهد كه براي scale out در عرض چند ثانيه از طريق 
پنل و API در قسمت هاي رايانش ابري و پلتفرم ابري، ابرك 
و پاد هاي جديد بس��ازيد.   ابرآروان سال گذشته ساختار 
pay as you go خود را رونمايي كرده و امسال به ساختار 
بالغ تري رسيده است. بدين ترتيب بدون اينكه هيچ سرمايه 
اوليه اي داشته باشيد مي توانيد كسب وكار خود را النچ كنيد، 
آن را در مقياس هاي مختلف قرار داده و سناريوهاي مختلفي 
براي آن تست كنيد. به راحتي و در عرض چند ثانيه ده ها 
سرور و كانتينر ابري بسازيد و هر زمان كه خواستيد آنها را 

حذف كنيد و فقط هزينه زمان استفاده شده را بپردازيد.

    بازنگري فرآيند توسعه و استقرار نرم افزار
فره��اد فاطمي، ناخداي ابرآروان با طرح س��واالتي درباره 
مشكالت در حوزه خدمات ابري، گفت: اگر در يك محيط 
پروداكشن، ديتابيس از دسترس خارج شود، يا اختالالت 
 CDN ايجاد شود، يا روي IaaS گسترده روي س��رويس
پاپ سايت هاي مختلف ارتباط قطع شود يا سرويس هاي 
پروداكش��ن از كار بيفتد چه راهكارهاي��ي داريم؟ در هر 
محصول اين سواالت به صورت disaster )فاجعه( طراحي 
مي شود و براي پاسخ به آنها راه حل هايي ارايه مي شود.در 
دنيا چند روش مرس��وم وجود دارد. يكي از اين راهكارها 
Game Day اس��ت ك��ه در آن ي��ك روز را مش��خص 
مي كنيم و يك disaster را به صورت عمدي در سيستم 
ايجاد مي كنيم و تيم فرصت دارد كه مقابله با اين مشكل 
پيش بيني هاي الزم را انجام دهد. يكي از روش هاي ديگر 
chaos en�،هه در دنيا به بلوغ براي پياده سازي نياز دارد 

gineering است. اين روش را نتفليكس در سال ۲۰۱۱ 
وقتي در حال انتقال سرويس هايش به AWS بود ابداع كرد 
Simian Army و در آن ارتشي از ابزارهاي مختلف به نام
تشكيل داد كه وظيفه شان ايجاد اختالل در سيستم بود.

يكي از مهم ترين اين ابزارها Chaos Monkey است كه 
مدام در سيستم پروداكشن اختالل ايجاد مي كند و سيستم 
بايد در برابر اين اختالالت به صورت مقاوم پياد ه سازي شده 
باشد. يكي از برنامه هاي  ما براي سال 99 اين است كه اين 
روش را پياده  كنيم. در انتها اگر با تمام تمهيدات، اتفاقي در 
محيط پروداكشن بيفتد، جلسه اي برگزار مي كنيم تا داليل 

را بررسي كرده و از تكرارش جلوگيري كنيم. 

    بازارچه اي براي به اشتراك گذاري محصوالت
صابر مس��گري كدس��االر اب��رآروان از توس��عه  محصول 
smart routing در CDN آروان گف��ت و توضي��ح 
داد: در تاري��خ ۲۵ آبان با قطعي اينترنت بين الملل ارتباط 
ديتاسنترهاي ما در حال از دس��ت رفتن بودند و فقط دو 
ديتاس��نتربه صورت محدود هنوز به اينترنت دسترسي 
داشتند. كاربراني كه براي وب سايت ها و اپليكيشن هايشان 
از خدم��ات ابرآروان اس��تفاده مي كردند مي خواس��تند 
سرويس هايش��ان آنالين ش��ود تا به كاربرانشان خدمات 
دهند و ياسرورهايش��ان را به داخل اي��ران انتقال دهند. 
ماتصميم گرفتيم حتي با وجود احتمال قطعي اينترنت 
،تالش��مان را بكنيم. مدت ها قبل ما توس��عه محصولي 
را ش��روع كرده بوديم كه با  اس��تفاده از اين اب��زار در زمان 
قطعي اينترنت توانستيم ترافيك بين پاپ هاي داخلي و 
خارجي را از محدود نقاطي كه هنوز به اينترنت دسترسي 
داش��تند عبور دهيم و در نتيجه ارتباط كارب��ران را با اين 
وب سايت هايي كه پشت CDN ابرآروان بودند برقرار كنيم.
بعد از وصل شدن اينترنت توانستيم فاز دوم اين محصول را 
هم شروع كنيم، يعني طراحي يك الگوريتم كه با استفاده 
از آن مي توانيم به صورت هوش��مند ترافيك را مسيريابي 
و latency بين هر پاپ س��ايت را در مسيرهاي مختلف 
اندازه گيري و بهترين مسير را انتخاب كنيم. گسترده بودن 
پاپ سايت هاي آروان اين امكان را به ما مي دهد كه به صورت 
لحظه اي واقعيت شبكه را مانيتور كنيم. اين مانيتورينگ به 
نش��اني radar.arvancloud.com از يك ماه پيش 
دردسترس عموم قرار گرفته است.  مسگري از محصوالت 
جديدي كه در محصول CDN ابرآروان اضافه شده اند هم 
خبر داد و گفت: قابلي��ت CDN Storage كه به زودي 
به پنل CDN اضافه مي شود به مشتريان امكان مي دهد 
محتوا را مس��تقيم در يك فضاي ذخيره سازي متعلق به 
ابرآروان آپلود كنند و از لينك آن در CDN و وب سايت شان 
استفاده كنند و به اين ترتيب دغدغه هاي مربوط به فضاي 
ذخيره سازي، Load باال، مشكالت سرور اصلي در موقعيت 
پ��اك كردن ك��ش CDN ابرآروان برطرف مي ش��ود. ما 
همچنين سراغ راهكاري رفتيم كه بتوانيم به كمك آن از توان 
توسعه دهندگان مستقل يا شركت هاي نرم افزاري استفاده 
كنيم. اين قابليت بازارچه CDN نام دارد كه بستري براي 
به اشتراك گذاري محصوالت نرم افزاري است و مشتريان 
مي توانند به صورت يك جا به بيش از ۱۷هزار مشتري فعال 

و همچنين بازار بين المللي دسترسي داشته باشند.

WAF زومبه؛ محصول جديد امنيتي     
حسين قاسمي، معمار امنيت ابرآروان از مهاجرت ابرآروان 
به نسل جديد محصوالت امنيت ابري  خبر داد كه شامل 
Fire� و DDoS Protection، WAF، Rate Limit
wall اس��ت راهكار يكپارچه امنيت اب��ري را در اختيار 
كسب وكارها و وب سايت ها قرار مي دهد تا تجربه بهتري از 
امنيت ابري داشته باشند. او از مسير طوالني كه براي توليد 
WAF جدي��د ابرآروان به نام »زومبه« طي ش��ده گفت، 
كه Latency كمتر از ۷۰۰ ميكروثاني��ه دارد از ۴۰هزار 
Request )درخواس��ت( در ثانيه پش��تيباني مي كند و 
اف��زود: اما هيچ وقت امنيت ۱۰۰درصدي نيس��ت، حتي 
براي سرويس دهنده اي هم چون ابرآروان، به همين دليل 
ما براي تس��ت امنيت خودمان برنامه Bug Bounty را 
طراحي كرديم و از تمام متخصصان و فعاالن حوزه و هكران 
كاله سفيد دعوت كرديم كه در آن شركت كردند. تاكنون 
۱۶ باگ به درستي به ما گزارش شده كه چهار مورد باالتر 
از سطح low شناخته شده و البته به تمام آنها جايزه تعلق 

گرفته است.

    رونمايي از بزرگ ترين ديتاسنتر تمام ابري
در س��الي كه گذشت، به ويژه در آبان، هجوم درخواست ها 
به سرويس IaaS ابرآروان اتفاق افتاد. سينا مقدس، ابربان 

آروان به بهبود محصول رايان��ش ابري با افزايش Scale و 
Stability سرويس ها اشاره كرد. او درباره راه اندازي يك 
ديتاسنتر بزرگ و اختصاصي براي گسترش سرويس هاي 
IaaS، PaaS و فضاي ذخيره س��ازي آروان توضيح داد و 
گفت: اين ديتاسنتر به شكل ماژوالر و در ۱۲۰ رك طراحي 
شده كه از تابستان 99، ماژول اول آن آماده سرويس دهي 
مي شودتا بزرگ ترين ديتاس��نتر تمام ابري كشور بتواند 

سرويسي از هميشه پايدارتر به كاربران ابرآروان ارايه كند.

  پلتفرمي با كمترين فاصله از ايده تا محصول
در ادامه وحيد اش��رفيان و مرتضا خزامي پور، استوارداران 
ابرآروان نش��ان دادند كه مي توان در كمتر از ۱۰ دقيقه با 
پلتفرم ابرآروان يا PaaS به راحتي يك فروشگاه آنالين را النچ 
كرد. به گفته خزامي پور، اين محصول در پاسخ به دغدغه هاي 
گوناگون زيرساختي توسعه دهندگان است كه از خريد تا 
كانفيگ كردن محيط مورد نياز و توسعه كد راي اين بستر 
مي تواند انجام شود و به گفته  اشرفيان، با استفاده از پلتفرم 
ابري آروان تنها با اجراي چند دستور آماده، محصول تان را به 
بازار عرضه مي كنيد و از دغدغه هاي آماده سازي زيرساخت، 
ني��روي فني متخصص و صرف زمان براي تامين س��رور، 
آماده سازي و پيكربندي سرور و نصب اپليكيشن هاي پايه 

بي نياز مي شويد.

Object Storage فضاي نامحدود ابري با  
احمدرضا مالپور، ش��واليه فناوري ابرآروان درباره عرضه 
محصول جديد ابرآروان در رايانش ابري، به نام فضاي ابري 
گفت: در دنياي Cloud معنا ندارد كه كسي فايلش را ذخيره 
كند، مثل عكس ها، ويديوها، وب سايت ها، بك آپ از اطالعات 
سرورهاو اينهابه جاي نگهداري به روش سنتي، در يك فضاي 
ذخيره سازي ابري نگهداري مي شوند. مزيت اين فضاي ابري 
 CDN آروان نسبت به ساير رقبا يكپارچگي آن با محصول
ابرآروان اس��ت كه به واس��طه آن، هر فايلي كه در اين فضا 
ذخيره شود، بدون هيچ تنظيمات اضافه اي، از نزديك ترين 
نقطه جغرافيايي به كاربران مي رسد و ديگر هيچ دغدغه اي 

براي مديريت ترافيك و درخواست باال نخواهد بود. 

  خلق يك هم افزايي بزرگ
كيوان جامه بزرگ، رييس هيات مديره  ابرآروان با اشاره به 
تعريف مستقل اجزاي يك اكوسيستم كه در كنار هم يك 
كل بزرگ تر را خلق مي كنند، درباره  اكوسيستم ديجيتال 
گفت: اكوسيستم هاي ديجيتال مجموعه اي از بازيگران 
موثر در يك مجموعه كسب وكار ديجيتال هستند كه در 
كنار ارزشي كه به تنهايي خلق مي كنند به كمك تعامالت 
متعدد و به هم مرتبط ش��ان، ارزش هاي مشترك جديد 
و بزرگ تري ايجاد مي كنند. اين اكوسيس��تم ها س��اخته 
نمي شوند بلكه با تمهيد يك سري سازوكار و توافق، بهينه 
مي ش��وند و هم افزايي خلق مي كنند.شركت هاي بزرگي 
مانند آمازون، مايكروسافت و گوگل اين روزها به پروژه ها و 
محصوالت ابري شان شناخته مي شوند وابرآروان هم براي 
توسعه اكوسيس��تم ابري كشور تالش مي كند و به كمك 

شركت ها، تيم ها و توسعه دهنده هاي بسياري نياز دارد. 
ك��وروش تفرش��ي، شبكه پيش��ه اب��رآروان ني��ز درباره  
زيرمجموعه ه��اي ش��بكه  ش��ركاي اب��رآروان ي��ا 
 ACPN )ArvanCloud Partner Network(
توضيح داد و گفت: در كوچ اب��ري پارتنرهايي كه در كنار 
ابرآروان قرار مي گيرند، مس��ووليت مهاجرت مش��تريان 
از زيرساخت هاي سنتي به زيرس��اخت يكپارچه  ابري را 
 Adoption، Design به عهده دارند. اين كوچ در سه فاز
و Consulting طراحي و آماده عرضه شده است تا يك 
تغيير بدون دردسر را براي شركت ها فراهم كند. در بخش 
تاجران ابري نمايندگان رسمي فروش ابرآروان مي توانند 
امكانات گس��ترده تري از خدمات اب��رآروان را يكپارچه با 
خدمات خودشان به ديگر مشتريان عرضه كنند و وابسته به 
نوع محصول و حجم فروش از سه تا ۲۰ درصد نفع اقتصادي 
Tech part�ااشته باشند. شركاي فناوري هم در جايگاه 

ner وارد شبكه ش��ركاي ابرآروان مي شوند و به ساخت و 
توسعه  نرم افزار روي زيرساخت يكپارچه  ابري آروان خواهند 
پرداخت. براي نمون��ه روي Object Storage ابرآروان، 
محصولي مشابه OneDrive يا Dropbox توسعه دهند 
و در Marketplace ابرآروان عرضه كنند. البته دستيابي 
به يك اكوسيستم ابري نيازمند توسعه محصوالت بسياري 
اس��ت و كيوان جامه بزرگ با خبر از برگزاري مس��ابقه اي 
به نام »ابربازي« در س��ال آينده، آن را پيش درآمدي براي 
ش��كل گيري تيم هاي استارت آپي در بس��تر استارت آپ 

استوديو و توسعه  99 محصول پركاربرد ابري عنوان كرد.
صمصام بابادي، ش��واليه بك اند ابرآروان نيز درباره  رويداد 
ابربازي گفت: »قرار است 999 دولوپر و متخصص زير يك 
سقف جمع شوند و محصول ابري خود را توسعه دهند. اين 
محصوالت بيش تر به شكل SaaS و BPaaS خواهند بود 
كه از طريق چهار Delivery Method اصلي ش��امل 
 CDN Apps، Container Images، OS images
و Managed Services اراي��ه خواهند ش��د.در پايان 
مسابقه، به سه محصول برتر، در مجموع ۵۰۰ميليون تومان 

جايزه نقدي پرداخت مي شود.

     تاثير فرهنگ در ساختار سازماني
در بخش پاياني رويداد س��وار ابره��ا، ثمين زاهداني، 
معمار فرهنگ ابرآروان با اش��اره به ساختار سازماني 
ابرآروان كه برگرفته از ساختار هولوكراتيك است، به 
توزيع ق��درت و تصميم گيري در تيم هاي خودمختار 
 ابرآروان اش��اره كرد كه همگي با اهداف مش��خص و 
در راس��تاي برنامه ريزي هاي ش��ش  ماهه و يك ساله 
ش��ركت فعاليت مي كنند. او از تالش ه��اي ابرآروان 
براي رسيدن به س��اختاري عادالنه تر و توزيع شده تر 
سخن گفت و ادامه داد: يكي از مشكالت اساسي ما در 
پياده سازي اين ساختار، فاصله زياد فرهنگ عمومي 
كشور با فرهنگي است كه ما در داخل ابرآروان ساختيم. 
در فرهنگ ابرآروان ما موفق شدن گروهي را هدف قرار 

داديم تا از اين طريق به موفقيت فردي هم برسيم.
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حمله به سايت ها و پلتفرم ها 
قابل پيگيري است

به گفته مدي��ركل دفتر حقوقي س��ازمان فناوري 
اطالعات، اين سازمان ابالغيه اي دارد كه اگر هنگام 
حمله به وب س��ايت يا پلتفرمي، داده اي منتش��ر و 
خس��ارتي به كاربران وارد شده باش��د، بايد جبران 
خسارت شود. به گزارش ايسنا، مسووالن معتقدند، 
اعتماد مهم ترين حلقه زنجيره خدمات در هر سرويس 
است، سرويس هاي مجازي هر روز در حال رشدند، 
بنابراين كس��اني ك��ه اطالعات ش��هروندان را نگه 
مي دارند، بايد از قبل فرآيند شفاف س��ازي را انجام 
دهند تا دسترسي به اطالعات مردم كار مشكلي باشد. 
به همين دليل الزم اس��ت ضريب حريم خصوصي 
را به نحو قابل بهبودي افزاي��ش داد. از طرفي اخيرا 
زيرساخت هاي كش��ور تحت حمالت سايبري قرار 
مي گيرد و به دنبال آن برخي از كسب وكارها نيز تحت 
تاثير اين حمالت هستند كه در برخي موارد منجر به 
هك شدن سرورها و نفوذ به برخي از اطالعات كاربران 
نيز شده است، اين در حالي است كه اليحه صيانت 
از داده هاي شخصي س��ال گذشته توسط سازمان 
فناوري اطالعات كشور رونمايي شده و قرار بود براي 
تصويب به هيات دولت و سپس براي تبديل شدن به 
قانون به مجلس برود. هدف اصلي اين اليحه، صيانت 
از حيثيت و كرامت اشخاص موضوع داده ها عنوان 
ش��ده بود. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در آن 
زمان با اش��اره به اين اليحه و با تاكيد بر لزوم صيانت 
از داده هاي مردم در سرويس هاي موجود در فضاي 
مجازي بيان كرد: پيش از اين در فضاي مجازي و براي 
سرويس هايي كه هر روز با سرعت بيشتري در حال 
رشد هستند، اليحه اي نداشتيم. همچنين اطالعاتي 
از شهروندان ايراني در سرويس هاي بين المللي ضبط 
و ثبت مي شد كه قابليت پيگيري نداشت. به همين 
دليل براي رعايت صيانت از داده هاي مردم در حوزه 
س��رويس هاي بين المللي هم در تالشيم. براي اين 
قانون نياز به تعامالت بين المللي داريم. در اين راستا 
محمدجعفر نعناكار درباره علت تاخير يك ساله در 
تصويب اليحه صيانت از داده هاي شخصي بيان كرد: 
»تصويب يك اليحه گام هاي مختلف��ي دارد؛ بايد 
اليحه كارشناسي را به جمع خبره ها فرستاد و سپس 
اين اليحه بايد به مركز پژوهش ها و سپس مجلس 
برود و در كميسيون هاي مختلف فرهنگي، امنيت 
و قضايي بررسي شود؛ البته با توجه به شرايط كشور 
معموال تصويب يك قانون طول مي كش��د و ممكن 
است اين اليحه جزو اولويت ها از نظر سياست مردان 
نباشد، هرچند جامعه فناوري ايران به اين اليحه نياز 
دارد.« مديركل دفتر حقوقي سازمان فناوري اطالعات 
همچنين خاطرنشان كرد: اليحه صيانت از داده ها 
»هم در مجلس و هم در قوه قضاييه بررسي مي شود و 
چند نسخه از آن درحال اجراست و روند تصويبش را 
مي گذراند، اما جدا از اينكه اليحه صيانت از داده هاي 
شخصي تصويب بش��ود يا خير، س��ازمان فناوري 
اطالعات ايران دو ابالغيه در اين زمينه داده است. يك 
ابالغيه صيانت از پايگاه داده ها است و ديگري صيانت 
از پلتفرم ها كه بر اس��اس قانون مسووليت مدني در 
قانون تجارت الكترونيك تدوين شدند، بنابراين اگر 
هنگام حمله به وب سايت يا پلتفرمي، داده اي منتشر 
شده و خسارتي وارد شده باشد، مطابق اين دو ابالغيه 
كه پشتوانه اش قانون مصوب داخلي و قابل پيگيري 
است، بايد جبران خسارت شود.« نعناكار با بيان اينكه 
اين ابالغيه ها براي تمامي پلتفرم ها و سايت ها صدق 
مي كند، افزود: »براي جبران خسارت، مدعي العموم 
از دادس��تاني بايد وارد شود و بررسي كند كه سبب 
موثر نحوه انتشار داده ها اهمال بوده يا حمله شده و 
اينكه چه باگي علت اين موضوع بوده و براساس آن به 
عنوان نماينده مردم وارد عمل مي شود و براي جبران 
خسارت و غرامت اقدام  كند.« وي با اشاره به تفاوت 
تصويب اليحه با ابالغيه  س��ازمان فناوري اطالعات 
گفت: »اليحه كه تصويب شود، چارچوب قانون است. 
ابالغيه پشتوانه قانوني دارد اما اليحه خودش قانون 
است و اگر تصويب شود تمام پلتفرم ها و پايگاه هاي 
داده بايد مطابق قواعد آن قانون اقدام كنند و تجارتشان 
را توسعه دهند، اكنون آن قاعده وجود ندارد اما قواعد 
ديگ��ري وجود دارد كه براي جبران خس��ارت از آن  

استفاده مي كنند.«

عيب يابي شبكه هاي مخابراتي 
سيار با سامانه هاي پايش بومي

تاكنون پايش و تحليل ش��بكه مخابرات سيار با 
استفاده از سامانه هاي خارجي صورت مي گرفت، 
ولي گروه��ي از محققان يكي از ش��ركت هاي 
فناور طي طرحي با بومي س��ازي سخت افزارها 
و نرم افزارها، س��امانه اي براي پايش شبكه هاي 
مخابرات��ي ارايه كردند و در حال حاضر ش��بكه 
ارتباطي كل كشور از طريق اين سامانه عيب يابي 
مي شود. علي سليماني از محققان اين طرح در 
گفت وگو با ايسنا، از پياده سازي سامانه اي براي 
پايش نظ��ارت و تحليل ش��بكه هاي مخابراتي 
خبر داد و گفت: »اين سامانه به منظور استخراج 
سيگنالينگ از ش��بكه مخابرات سيار به منظور 
تحليل، عيب يابي و كيفيت بخشي شبكه مورد 
بهره برداري قرار مي گيرد و قادر به پايش كيفيت 
شبكه هاي نسل هاي دوم، سوم و چهارم تلفن هاي 
همراه است. با استفاده از تجهيزات نرم افزاري و 
سخت افزاري اين سامانه مي توان اشكاالتي كه 
در لينك هاي ارتباطي شبكه هاي تلفن همراه در 
زمينه مكالمه، SMS و اينترنت ايجاد  شده است 
را تشخيص داد.« سليماني با بيان اينكه اين سامانه 
قادر به تشخيص علت و محل ايجاد اشكال است، 
يادآور شد: »با اس��تفاده از اين سامانه مي توانيم 
تشخيص دهيم كه در كدام نقطه از شبكه اشكالي 
رخ داده است.« به گفته وي به عنوان مثال اگر در 
يك نقطه از شهري تماس از دست رفته افزايش 
يافته باشد يا پيامك دريافت و ارسال نمي شود، 
اين اشكاالت تشخيص و گزارش آن به واحد فني 
اپراتورها ارجاع داده مي شود تا اين واحدها نسبت 

به رفع مشكل اقدام كنند.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت خبر داد

دليل اصلي سيالب سيستان و بلوچستان از منظر كارشناسي

»بركت« در سيستان و بلوچستان با ايجاد 19 هزار شغل

مشكلاجرانشدنطرحهايآبخيزداريدرباالدسترودخانهها

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( بيش 
از 19 هزار شغل را در مناطق محروم استان سيستان 

و بلوچستان ايجاد كرده يا در دست راه اندازي دارد.
معاون توس��عه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت 
با اع��ام اين خبر درباره اقدامات اين بنياد در اس��تان 
سيستان و بلوچس��تان توضيح داد: بنياد بركت تا به 
ام��روز و در قالب م��دل اقتصادي »س��حاب« )طرح 
سرمايه گذاري حمايتي اشتغال بركت( 5920 طرح 
اش��تغال زايي را در 14 شهرس��تان اس��تان با حجم 
سرمايه گذاري 5 هزار و 327 ميليارد ريال اجرايي كرده 
يا در دست اقدام دارد كه ايجاد اشتغال براي 17 هزار و 

757 متقاضي را به دنبال داشته است.
وي خاطرنش��ان كرد: همچنين در م��دل اقتصادي 
»آفتاب« )آيين نامه  فقرزداي��ي و توان افزايي بركت( 
احداث يك واحد توليد، فرآوري و بسته بندي خرما در 
شهرستان سراوان در دست اقدام است. براي راه اندازي 
اين طرح، 84 ميليارد ريال سرمايه گذاري پيش بيني 

شده و منجر به ايجاد 260 فرصت شغلي خواهد شد.
راضي زاده با اشاره به مشاركت اقتصادي بنياد بركت با 4 
بنگاه و واحد توليدي در شهرهاي زاهدان و زابل عنوان 
كرد: مشاركت با اين بنگاه هاي اقتصادي در قالب طرح 
اشتغال زايي بنگاه محور و با حجم سرمايه گذاري 170 
ميليارد ريالي انجام گرفته كه 980 اش��تغال را در پي 

داشته است. 
معاون توس��عه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت 
درباره طرح هاي تس��هيات محور اين بنياد در استان 
سيس��تان و بلوچس��تان نيز گفت: در قالب راه اندازي 
طرح ه��اي اقتصادي خرد با اعطاي تس��هيات ارزان 

قيمت، 6 طرح نهايي ش��ده كه منجر ب��ه ايجاد 167 
فرصت شغلي شده است. براي اجراي اين تعداد طرح، 

95 ميليارد ريال سرمايه  اختصاص يافته است.
وي در خصوص اقدامات بني��اد بركت در حوزه ايجاد 
فرصت هاي كس��ب و كار در شهرستان زابل نيز اظهار 
داشت: تعداد طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور در 
مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته زابل تا دهه فجر 
امس��ال به 900 طرح رسيده كه ايجاد 2700 فرصت 

شغلي را به دنبال داشته است.
راضي زاده اضافه كرد: اين 900 طرح طي س��ال هاي 
97 و 98 ايجاد ش��ده و 266 طرح ديگر هم در ش��رف 

راه اندازي است.
به گفته معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد 
بركت، 61 روس��تاي شهرس��تان زابل تحت پوشش 

فعاليت هاي اشتغال زايي اين بنياد قرار دارند. 
راضي زاده ادام��ه داد: 900 طرح اش��تغال زايي بنياد 
بركت در مناطق محروم شهرس��تان زاب��ل در قالب 
مدل هاي اقتصادي اجتماع محور »سحاب« و »آسمان« 
)آيين نامه س��رمايه گذاري مردمي و اش��تغال نيروي 
انس��اني( ايجاد و براي راه اندازي آنها 72 ميليارد ريال 

اعتبار هزينه شده است.
وي با اشاره به حضور و فعاليت 7 تسهيل گر بنياد بركت 
در زابل و روستاهاي تابعه اين شهرستان گفت: از 900 
طرح اش��تغال زايي بنياد بركت در زاب��ل، 108 طرح 
مربوط به س��ال گذش��ته و 792 طرح نيز در سال 98 
اجرا شده است.راضي زاده خاطرنشان كرد: 2700 شغل 
ايجاد شده توس��ط بنياد بركت در روستاهاي محروم 
شهرستان زابل عمدتا در رس��ته هاي شغلي پرورش 

دام سبك و سنگين، مشاغل فني و خدماتي، پرورش 
مرغ، صنايع دستي، فرش دستباف، توليدي پوشاك، 
پرورش بلدرچين و زنبورداري است.گفتني است، بنياد 

بركت ستاد اجرايي فرمان امام تا به امروز در مجموع 7 
هزار و 287 طرح شامل توانمندسازي اقتصادي، امور 
زيربنايي، فرهنگي، سامت و ساير خدمات را با حجم 

سرمايه گذاري 7 هزار و 700 ميليارد ريال در مناطق 
محروم و روس��تايي استان سيس��تان و بلوچستان به 

بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

گروهبنگاهها|
درش�رايطيكهبارندگيهايسيلآسا۲۰تا
۲۲ديماهدرجنوبسيس�تانوبلوچستان
خس�اراتزي�اديبهوي�ژهدربخشهايزير
س�اختي،راه،آب،برق،فضاهايآموزش�ي،
بهداشتي،مسكونيواراضيكشاورزيوارد
كرد؛هنوزريش�هاصليوق�وعاينحادثهكه
خس�اراتزياديرادربخشهايكشاورزي،
صنعتي،توليدي،گردشگريو...واردساخت،
مشخصنشدهاست.دليلاصليطغيانهاي
رودخانههاياس�تانسيس�تانوبلوچستان
پرسش�ياس�تك�هبع�دازوقوعس�يلدر
اس�تانهايجنوبيوش�رقيكش�ورماندر
فضايرس�انهايوعموميكش�ورمانمطرح
شد؛اماپاس�خيمتناس�ببهآندادهنشد،
ديروزرييسدانش�كدهكش�اورزيدانشگاه
صنعتياصفهاندرتشريحچراييوقوعاين
نوعحوادثن�كاتتازهايرامط�رحكردكه
ميتوانددرزمينهكاه�شچنينحوادثيدر
آيندهموثرباش�د.عابديميگويد:»بررسي
صورتگرفتهازمناطقس�يلزدهسيس�تان
وبلوچس�تان،نش�انميدهدكهاجرانشدن
طرحهايآبخيزداريدرباالدس�ترودخانه
كاجو،دليلاصليسيالباخيردراينخطهو

واردشدنخسارتهايفراوانبود.«
مشكليكهردپايآندربسياريازمشكالت
وآس�يبهايبرآمدهازح�وادثغيرمترقبه
پيداس�ت؛همين۲روزقبلبودكهمسووالن
ارشداستانگيالناعالمكردنددرصورتيكه
سرمايهگذاريمناسبيدربخشهايزيربنايي
استانصورتميگرفت،بارشهاياخيراين

دامنهوسيعازخساراتراايجادنميكرد؛اين
وضعيتدرخصوصسيلدراستانخوزستان
نيزبهش�كلديگريمحققش�دهاس�ت؛بر
اس�اساعالممس�ووالناس�تانخوزستان
سرمايهگذاري1۰ميليارديرويشبكهآبو
فاضالباستانميتوانستازصدهاميليارد

تومانخسارتبعديجلوگريكند.

وقتيكاجووحشيميشود
اما رودخانه »كاجو« در حدفاصل شهرس��تان هاي 
نيكش��هر و قصرقن��د و نزديكي چابهار در اس��تان 
سيستان و بلوچستان به سبب آب زياد به ويژه هنگام 
بارندگي هاي موسمي »وحش��ي« خوانده مي شود 
و در نهاي��ت به س��د »زي��ردان«در نزديكي درياي 
عمان مي ريزد. اين رودخانه از جمله زيستگاه هاي 

 طبيعي تمس��اح پوزه كوتاه تاالبي )گاندو( اس��ت.
رييس دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان 
ديروز در جم��ع خبرنگاران اظهار داش��ت: هياتي 
از اين دانش��گاه هفته گذش��ته با سفر به سيستان و 
بلوچستان، مسائل فني و علمي و خسارت هاي سيل 
اخير در اين خطه را بررس��ي و ارزيابي و راهكارهاي 

تخصصي براي پيشگيري از آن ارايه كرد.
جهانگي��ر عاب��دي كوپايي ب��ا بيان اينك��ه در اين 
بازديد، وضعيت بستر و س��واحل رودخانه كاجو از 
نظر هيدروليك )دانش��ي كه در م��ورد مايعات در 
حال حرك��ت بحث مي كند(، مهندس��ي رودخانه، 
ژئوتكنيك )مكانيك خاك و پي( و اراضي كشاورزي 
ارزيابي شد، افزود: اين بررسي ها نشان داد كه اجرا 
نش��دن طرح هاي آبخيزداري در باالدست رودخانه 
مذك��ور در مناطق عورك��ي و زرآباد باع��ث ايجاد 

رسوبات بس��يار بر اثر سياب و وارد ش��دن آنها به 
مزارع و باغ ها و ايجاد خسارت هاي فراوان به ويژه به 

باغ هاي موز شد.
اين استاد دانشگاه گفت: بي توجهي به حريم بستر 
رودخان��ه كاجو، گس��ترش اراضي كش��اورزي در 
محدوده رودخانه، خشكسالي هاي متوالي و غفلت از 
ظرفيت اين رودخانه، منجر شد تا سياب چهار هزار 
متر مكعبي بر ثانيه در باالدست سد زيردان پس از 
سرريز شدن از سد، دبي 2 هزار و 200 متر مكعب بر 

ثانيه در رودخانه كاجو ايجاد كند.
وي شرايط اقليمي و نوع خاك منطقه كه »مارن« و 
فرسايش پذير است را نيز در سياب و خسارت هاي 
وارد شده اخير در سيستان و بلوچستان موثر خواند 
و خاطرنشان كرد: الزم است از پوشش هاي گياهي 
ويژه براي جلوگيري از فرسايش و شسته شدن خاك 

منطقه استفاده شود.

خساراتبهزيرساختها
عاب��دي كوپايي ب��ه خس��ارت هاي وارد ش��ده به 
زيرس��اخت هاي آب و برق سيستان و بلوچستان بر 
اثر سيل اخير نيز اشاره و اضافه كرد: تاسيسات انتقال 
برق و آب اين استان بايد به صورت اصولي ايجاد شود 
به عن��وان مثال، برق از طريق دكل منتقل ش��ده و 
لوله هاي عبور آب از زير جاده ها وجود داشته باشد.

به گفته رييس دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي 
اصفهان، با توج��ه به تغيير اقليم هاي صورت گرفته 
بايد منتظر سيل هايي با دورهاي برگشت زياد باشيم 
و بروز سياب در اسفند و فروردين امسال در كشور 
نيز دور از انتظار نيس��ت. روابط عمومي دانش��گاه 
صنعتي اصفهان نيز در اين زمينه اعام كرد: 6 عضو 
هيات علمي دانش��كده هاي مهندس��ي كشاورزي، 

مهندسي عمران و مهندس��ي حمل و نقل دانشگاه 
صنعت��ي اصفهان با حض��ور در مناطق س��يل زده 
سيستان و بلوچستان به ارايه ديدگاه ها و راهكارهاي 

پيشگيري از اين بحران پرداختند. 
اين اقدام در راس��تاي ايفاي مس��ووليت اجتماعي 
دانشگاهيان در مس��ائل و بحران  هاي ملي، بررسي 
چالش  هاي فني خسارت  هاي سيل و ارايه راهكارهاي 
تخصصي برون  رفت يا پيشگيري از بحران  هاي مشابه 
به پيش��نهاد اين دانش��گاه و با حض��ور و همكاري 
هشت عضو هيات علمي از دانشگاه  هاي سيستان و 

بلوچستان و علوم دريايي چابهار انجام شد.
انج��ام طرح ه��اي س��ازه  اي و غيرس��ازه اي در 
سرش��اخه هاي باالدس��ت رودخانه ه��اي مناطق 
در معرض س��يل ش��امل احداث بنده��اي مخزني 
و تاخي��ري، گابيون بن��دي، حفاظ��ت س��واحل، 
ش��يب كاهي بس��تر سرش��اخه ها و كنترل رسوب، 
بندهاي رسوب گير و عمليات آبخيزداري، اليروبي و 
پاكسازي بستر همه رودخانه  هاي درگير در سيل و 
عمليات بهسازي و پايدارسازي سواحل رودخانه ها، 
تهيه آيين نامه تعيين حريم بستر و آزادسازي حريم 
رودخانه  ها و جلوگيري از تصرفات در بستر و حريم 
رودخانه  ها، بازنگري و باز طراحي سد كارياني با در 
نظر گرفتن سياب اخير و انجام اصاحات در طرح 
سد و تأسيسات هيدروليكي مربوطه، انجام مطالعات 
خاك منطقه، بررسي امكان كشت گياهان مثمر با 
هدف تثبي��ت خاك و كمك به اقتصاد كش��اورزي 
منطقه و مطالعه جامع و تفصيلي بحران س��يل در 
منطقه از منظر چهار مرحله پيشگيري، آماده  سازي، 
مقابله و بازس��ازي در بحران از جمله پيشنهادهاي 
اين هي��ات براي مقابله و پيش��گيري از خس��ارت 

سيل هاي مشابه بود.

آمادگي ارايه 50 خدمت شركت 
توزيع نيروي برق در ميز خدمت
مازندران|در راس��تاي 
بهبود شاخص هاي خدماتي 
به مش��تركين و در مسير 
پاس��خگويي به مطالبات 
مردم مديرعامل ش��ركت 
توزيع نيروي برق مازندران 
از آمادگي اين شركت براي 
ارايه 50 خدمت به مشتركين و متقاضيان برق از طريق 
ميز خدمت خبر مي دهد. به گ��زارش »تعادل« رضا 
غفاري در تش��ريح فراواني اين خدم��ات گفت: از 50 
خدمتي كه از طريق ميز خدمت به مردم ارايه مي شود 
26 خدم��ت حض��وري و 24 خدم��ت غيرحضوري 
مي باشد و از 24 خدمت غيرحضوري، 8 خدمت آماده 
بهره برداري و 16 خدمت تا پايان سال جاري آماده ارايه 
مي باشد و از 26 خدمت حضوري همه خدمات قابل ارايه 
است. وي تضييع حقوق شهروندان، تكريم ارباب رجوع، 
جلوگيري از سرگرداني مردم در دستگاه هاي اجرايي، 
پيشگيري از امكان برقراري ارتباط غير اصولي و مفسده 
آميز كاركنان، ايجاد س��امت اداري و پاسخگو بودن 
كاركنان را از جمله اهداف استقرار ميز خدمت برشمرد.

مديرعام��ل ش��ركت توزيع ني��روي ب��رق مازندران 
خاطرنشان كرد: در اين راستا با تشكيل كارگروه و طي 
جلسات مس��تمر، 50 خدمت احصاء و مقدمات الزم 
براي ارايه اين خدمات به صورت حضوري و غيرحضوري 
فراهم شد. غفاري تصريح كرد: با برنامه ريزي هايي كه 
صورت گرفته تا پايان س��ال 99 تعداد خدمات از 50 

خدمت به 82 خدمت افزايش مي يابد. 

كار تزريق هاي زيبايي به 
آرايشگاه ها كشيده شده است
مركزي|ريييس دانشگاه 
علوم پزش��كي اراك گفت: 
طب��ق دس��تور دي��وان 
محاس��بات كش��ور انجام 
خدم��ات زيبايي توس��ط 
پزشكان عمومي مانع ندارد، 
تنها موضوع ليزر بود كه اول 
مانع شدند و سپس ابطال شد، تزريق زيبايي نيز منعي 
ندارد مگر اينكه شكايتي از سمت مراجعه كننده صورت 
گيرد، اما مشكل اينجاست كه كار به آرايشگاه ها كشيده 
شده است و اين امر ناشي از ضعف فرهنگي جامعه است. 
س��يد محمد جماليان ديروز در نشست مطبوعاتي با 
اشاره به شيوع آنفلوآنزا در كشور گفت: پس از وقوع سيل 
در كشور آنفلوآنزا شايع شد كه استان مركزي به بهترين 
شكل ممكن اين بيماري را تحت كنترل درآورد و كمترين 
ميزان فوت و عوارض )عوارض مغزي و عصبي( را داشت 
و حتي يك روز مشكل دارويي در خصوص اين بيماري 
وجود نداشت و نسخه نويسي علمي به انجام رسيد، اما 
بافاصله پس از آن با شيوع ويروس كرونا روبرو شديم كه 
خوشبختانه تاكنون مورد مثبت از اين ويروس در كشور 
گزارش نشده است و اگر موردي مشاهده شود بافاصله به 
مردم اطاع رساني مي شود. رييس دانشگاه علوم پزشكي 
اراك بيان كرد: متاسفانه در حاشيه اين بيماري شاهد 
شايعاتي هستيم كه به هيچ عنوان مستند و قابل قبول 
نيست و حتي اخيرا در يك اقدام مغرضانه يك نامه جعلي 
با امضاي معاون وزير منتشر شد به همين دليل الزم است 

مردم از منابع رسمي اخبار را دنبال كنند.

هاب شتر؛ پتانسيلي در مسير 
بهبود شاخص هاي اشتغال زايي
جنوب�ي| خراس�ان

فرماندار نهبندان مي گويد: 
اجراي طرح هاب شتر سهم 
مهمي در توليد اش��تغال 
خواه��د داش��ت و ب��راي 
تبديل شدن اين منطقه به 
هاب و قطب پرورش شتر، 
زيرس��اخت هايي الزم است كه بخش��ي از آن انجام و 
بخشي در حال اجراست. مجيد بيكي در گفت وگو با 
ايسنا با اشاره به زيرساخت هاي مورد نياز براي تبديل 
شدن اين شهرستان به هاب منطقه اي شتر، اظهار كرد: 
انتقال آب شرب به مناطق مستعد شترداري به طول 
100 كيلومتر، احداث ايستگاه مطالعه و تحقيقات شتر 
و پرداخت تسهيات كم بهره به ش��ترداران از جمله 
زيرساخت هاي مورد نياز است.وي افزود: در اين راستا 
مجتمع پرواربندي شتر به ظرفيت 5000 نفر و مساحت 
30 هكتار احداث و تعاوني شترداران داشتي نهبندان 
و تعاوني شترداران جنگ )پرواري( شهرستان تشكيل 
شده است.فرماندار نهبندان از اعطاي تسهيات به بيش 
از 30 طرح پرورش ش��تر داشتي و پرواري و سه طرح 
پرورش شتر شيري با ظرفيت هاي مختلف به مبلغ بيش 
از سه ميليارد و هفتصد ميليون تومان خبر داد و گفت: 
راه اندازي طرح پرورش ش��تر 300 نفري چاهداشي 
با مش��اركت دفتر مناطق محروم رياست جمهوري و 
صدور موافقت اصولي طرح پرورش ش��تر 300 نفري 
براي شركت توسعه گري پرديس وابسته به بنياد بركت 

از ديگر فعاليت هاي انجام شده است. 

 مرگ و مير پرندگان مهاجر 
به سواحل گلستان هم رسيد

گلستان|پس از گذشت 
يكي دو هفته از مرگ و مير 
پرندگان مهاجر در منطقه 
حفاظت ش��ده ميانكاله، 
تلفات اي��ن پرن��دگان به 
سواحل استان گلستان هم 
رس��يد و محيط زيست از 
مردم خواسته از نزديك ش��دن و دست زدن به الشه 
پرن��دگان خ��ودداري كنند. محمدرض��ا كنعاني در 
گفت وگو با تسنيم اظهارداشت: از روز دوشنبه شاهد 
تلفات پرندگان مهاجر بوديم كه محيط بانان با هماهنگي 
اداره كل دامپزشكي اقدام به جمع آوري الشه پرندگان 
كردند. روز سه ش��نبه هم گزارش هايي در خصوص 
وقوع تلفات در ساحل بندرتركمن داشتيم كه نيروها 
در حال جمع آوري هستند. پرندگان تلف شده اغلب از 
گونه هاي چنگر، باكان و كشيم بوده اند و دامپزشكي 
در حال بررسي علت اين تلفات است. با اينحال محمود 
شكيبا، رييس اداره حيات وحش و آبزيان محيط زيست 
گلستان هم در اين باره به خبرنگار تسنيم گفته است: 
بعد از اتفاقي كه در استان مازندران رخ داد ما پايش هاي 
روزانه اي را در مناطق ساحلي استان داشتيم تا اينكه روز 
گذشته حدود 300 الشه پرندگان مهاجر را در ساحل 
بندرتركمن مشاهده و جمع آوري كرديم. وي گفت: 
دامپزشكي نيز از پرندگان تلف شده نمونه برداري انجام 
داده و دفن بهداشتي نيز انجام شده است. امروز هم شاهد 
تلفات بوديم و تا زماني كه جمع آوري الشه ها به پايان 

نرسد نمي توانيم آماري اعام كنيم. 

 استان هاي ساحلي كشور 
به رادار موج مجهز مي شوند
سيستانوبلوچستان|
مدي��ركل مرك��ز عل��وم 
جوي و اقيانوس��ي سازمان 
هواشناسي كش��ور گفت: 
با توجه به تولي��د رادار موج 
توسط متخصصان داخلي 
و نياز سواحل كشور به آن، 
مقرر شد تا استان هاي ساحلي به اين سخت افزار مجهز 
شوند. بهزاد اليقي ديروز در نشست مديران هواشناسي 
استان هاي س��احلي كش��ور در چابهار اظهار داشت: 
بويه هاي هواشناسي اطاعات پارامترهاي دريايي را به 
صورت نقطه اي اندازه گيري مي كنند اما رادار موج اين 
اطاعات را با برد قابل توجهي در عمق دريا اندازه گيري 
و ثبت مي كند. وي ادامه داد: قيم��ت رادار موج از رادار 
هواشناسي كمتر است و يك شركت داخلي اين سامانه 

را توليد كرده كه براي تهيه آن با مشكل موجه نيستيم.
مديركل مركز علوم جوي و اقيانوسي سازمان هواشناسي 
كش��ور افزود: س��ازمان هواشناس��ي چند وقت پيش 
تفاهم نامه اي براي توليد رادار هواشناسي ايراني با معاونت 
علمي و فناوري رياس��ت جمهوري مبادله كرده كه با 
توليد اين رادارها مي توان شبكه راداري سواحل كشور را 
گسترش داد. وي به افزايش وقوع پديده هاي حدي در 
استان هاي كشور اشاره كرد و گفت: بارش هاي رگباري 
اخير نمونه اي از اين پديده هاي حدي هستند كه ابتداي 
سال استان گلستان با آن مواجه بود و چند وقت پيش 
سيستان و بلوچستان با آن درگير شد و احتماال در آينده 

نزديك ممكن است در ساير نقاط كشور نيز تكرار شود.
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شكستنركوردفعالسازي
آوايانتظاردرشبكههمراهاول

همراه اول از فعال ش��دن حدود دو ميليون آواي 
انتظار با محتواي سخنان شهيد سليماني خبر داد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران، از ١٩ دي ماه تا ٢٨ بهمن ماه سال جاري 
حدود دو ميليون بار آواهاي انتظار مربوط به سخنان 
شهيد سردار قاسم سليماني توسط مشتركان همراه 
اول فعال شده است كه ركورد جديدي محسوب 
مي شود. ١٩ دي ماه سال جاري همراه اول از ارايه 
آواهاي انتظار جديد خود با موضوع سخنراني هاي 

شهيد سليماني خبر داده بود. 

درگيريبامتجاوزانمرزي
درمنطقهممنوعهمرزيپاوه

كرمانشاه|فرمانده مرزباني استان كرمانشاه گفت: 
تع��دادي متجاوز مرزي كه قصد شكس��تن حريم 
ممنوعه منطقه مرزي در پاوه را داشتند در رسيدن به 
اهداف خود ناكام ماندند. سرهنگ يحيي الهي اظهار 
كرد: مرزبانان هنگ مرزي پاوه شب گذشته )دوشنبه 
شب( حين حراست و پاس��داري از مرزهاي غرب 
كشور، با تعدادي متجاوز كه قصد شكستن حريم 
امنيتي مرزهاي كشور را داشتند، برخورد كردند. 
الهي افزود: مرزبانان با فرمان ايست و اخطار نسبت 
به متواري كردن متجاوزان مرزي اقدام كردند كه 
متجاوزان با بي توجهي به فرمان ماموران به راه خود 
ادامه دادند.فرمانده مرزباني استان كرمانشاه ادامه 
داد: مرزبانان كه از شكستن حريم امنيتي مرزهاي 
كشورمان توسط متجاوزان اطمينان حاصل كرده 
بودند، با رعايت قانون به كارگيري ساح به سمت 
متجاوزان تيراندازي كردند كه در پي اين تيراندازي 

چهار متجاوز مجروح و يك نفر نيز كشته شد.

كمبودمنابعچالشپيشروي
صندوقهايخردزنانعشايري

بجنورد| مديركل امور عشايري خراسان شمالي 
معتقد است: كمبود منابع يكي از مهم ترين مشكاتي 
است كه صندوق هاي خرد زنان عشايري اين استان 
با آن مواجه است. محمدرضا قلي پور با اشاره به اينكه 
17 صندوق خرد زنان عشايري در اين استان تاكنون 
تشكيل ش��ده اس��ت، اظهاركرد: اين صندوق ها در 
زمينه توليد پرورش مرغ بومي، صنعت چرم، بافت 
سياه چادر و صنايع دستي در حال فعاليت هستند. 
وي با بيان اينكه سرمايه 17 صندوق مذكور به 100 
ميليون تومان رسيده است، افزود: ماهيانه بيش از 300 
ميليون تومان تسهيات چهار درصد به افراد متقاضي 
عضو صندوق ها ارايه مي شود. قلي پور ادامه داد: برخي 
از اين صندوق ها همچون صندوق خرد صنايع دستي 
توانسته براي 80 نفر از بانوان عشايري شغل ايجاد كند. 

ماهيقرمزشبعيد»كرونا«
ندارد

بيرجند|در واكنش به ش��ايعاتي كه در خصوص 
واردات ماهي قرمز از چين مطرح مي شود، مديركل 
دامپزشكي خراس��ان جنوبي مي گويد: ماهي هاي 
قرمز عيد از كشور چين به هيچ عنوان وارد نمي شوند 
و اين خبر كذب است. محمد اصغر زاده در گفت وگو 
با خبرنگار ايسنا، با اشاره به اهميت تهيه ماهي سالم 
در ايام نوروز، اظهار كرد: ماهي نقش مهمي با سامت 
فردي و عمومي جامعه دارد. وي افزود: مردم از خريد 
ماهي هايي كه روي بدن آنها رشته هاي پنبه مانند 
وجود دارد، پرهيز كنند. اصغر زاده با بيان اينكه كودكان 
بايد از دست زدن به ماهي خودداري كنند، تصريح 
كرد: اگر فلس هاي موجود در بدن ماهي كنده شده 
باشد، يا روي شكم آن لكه هاي تيره رنگ وجود داشته 
باشد يا شناي نامتعادل داشته باشد بايد از خريد آن 
اجتناب كرد. وي بيان كرد: عده اي بدون اطاع از روش 
نگهداري و بهداشت ماهي قرمز، در پياده روها اقدام به 
فروش ماهي مي كنند كه مورد تأييد دامپزشكي نبوده 

و شهرداري بايد با آنان برخورد كند.

پذيرشمسافرازايستگاه
مترويكيانشهرآغازشد

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
مت��روي تهران و حوم��ه از آغاز پذيرش مس��افر در 
ايستگاه كيان شهر واقع در خط 6 متروي تهران خبر 
داد. به گ��زارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه، از روز 
دوش��نبه 28 بهمن ماه98 مراسم بهره برداري غير 
رسمي از ايستگاه كيان شهر واقع در خط 6 متروي 
تهران انجام و مسافرگيري از اين ايستگاه آغاز شد. با 
بهره برداري از ايستگاه كيان شهر مجموع ايستگاه هاي 
بهره برداري ش��ده متروي تهران به 126 ايس��تگاه 
رسيد و س��رويس دهي در آن ايستگاه همانند ديگر 
ايستگاه هاي خط شش، دولت آباد، بعثت، ميدان شهدا 
و امام حسين)ع( انجام مي شود و زمان فعاليت همانند 
س��اير خطوط متروي تهران از ساعت 5:30 صبح تا 
22:30 دقيقه با سرفاصله هر 15 دقيقه خواهد بود. 
گفتني است خط 6 متروي تهران به طول 32 كيلومتر 
و 27 ايس��تگاه از منطقه دولت آباد در جنوب شرقي 
تهران آغاز و پس از عبور از مناطق پرجمعيتي مانند 
كيان شهر، بعثت، 17 شهريور، ميدان خراسان، شهيد 
محاتي، ميدان شهدا، ميدان امام حسين)ع(، ميدان 
سپاه، ميدان هفت تير، ميدان حضرت وليعصر)عج(، 
بلوار كشاورز، جال آل احمد، نصر )گيشا(، شهرك 
آزمايش، مرزداران، اشرفي اصفهاني، پيامبر، شهيد 
ستاري، آيت اهلل كاشاني عبور كرده و به منطقه كن 
و سولقان واقع در ش��مال غربي تهران مي رسد و در 
ايستگاه امام حس��ين)ع( با خط 2 و ايستگاه ميدان 

شهدا با خط 4 تقاطع دارد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

بر اساس آمار پزشكي قانوني كشور، در سال 98 قصور پزشكي 11 درصد افزايش يافته است

خطاهايي به قيمت جان 

برخي خودروسازان در آستانه دور زدن مجدد قانون هواي پاك؟وجود ۵‚۵ ميليون خانوار تك نفره در ايران

قصور پزشكي، موضوعي است كه تا چند سال پيش براي 
مردم شناخته شده نبود، در باور عمومي اينكه پزشك و كادر 
درمان اشتباه كنند آن هم اشتباهي كه به قيمت از دست 
رفتن جان بيمار تمام شود، وجود نداشت اما چند سالي است 
كه اين واژه ميان م��ردم مي چرخد و هرازچندي اخباري 
درباره مرگ بيمار به دليل قصور پزش��كي در شبكه هاي 
اجتماعي دست به دست مي شود، حاال اين فرض در افكار 
عمومي شكل گرفته كه پزشك هم مي تواند دچار اشتباه 
شود اما قصور پزشكي نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا به 
عنوان يكي از مهم ترين داليل مرگ و مير شناخته مي شود 
تا جايي كه بر اساس آمارهاي سازمان بهداشت جهاني، در 
هر دقيقه، پنج نفر در دنيا جان خود را به دليل قصور يا خطاي 
پزشك از دست مي دهند و ساالنه بيش از ۱۳۸ ميليون نفر 
در جهان به دليل اشتباهات پزشكان آسيب مي بينند. با 
اين حال كارشناسان معتقدند اين آمار در ايران در مقايسه 
با ساير كشورها باال نيس��ت اما آمارهاي سازمان پزشكي 
قانوني كه روز گذش��ته اعالم شد حكايت از آن دارد كه در 
سال ۹۸ تاكنون بيش از ۲۲ هزار پرونده در خصوص قصور 
پزشكي در كميسيون هاي پزشكي تشكيل شده است كه 
رشد پنج درصدي نسبت به سال  گذشته داشته و عالوه بر 
افزايش آمار پرونده هاي تشكيل شده با اين موضوع، قصور 
پزشكي هم در سال جاري نسبت به سال گذشته، ۱۱ درصد 

افزايش پيدا كرده است. 

   وضعيت قصور پزشكي در ايران 
سال گذشته حدود ۱۷تا ۱۸ هزار مورد شكايت در زمينه 
قصور پزشكي در سازمان پزشكي قانوني مطرح شده كه ۵۰ 
درصد آنها در دادسراهاي نظام پزشكي مورد بررسي قرار 
گرفته است. از سوي ديگر تنها در سال ۱۳۹6، براي ۲ هزار و 
۷46 پرونده ارجاعي به پزشكي قانوني، قصور پزشكي محرز 
شد، اين وضعيت در حالي است كه ۵۱ درصد پرونده هاي 
خطاي پزشكي مربوط به تهران بوده كه 4۰ درصد قصور  
محرز مي ش��ود و 6۰ درصد پرونده ها هم تبرئه مي شوند. 
عباس مسجدي، رييس پزشكي قانوني كشور، روز گذشته 
با ارايه آمار تازه درباره اين موضوع بيان كرد: در ۹ ماهه امسال 
۲۲ هزار و ۵۹۸ پرونده در كميسيون ها به نتيجه رسيده 
است كه اين پرونده ها شامل پرونده هاي قصور پزشكي، 
پزشكي قانوني و روان پزشكي قانوني است كه اين آمار در 
مقايسه با ۹ ماهه سال ۹۷ كه تعداد پرونده هاي به نتيجه 
رسيده ۲۱ هزار و ۵۲4 مورد بود، رشد پنج رصدي را نشان 
مي داد. وي با اشاره به آمار قصور پزشكي افزود: در ۹ ماهه 
امسال ۷۳4۹ مورد پرونده قصور پزشكي به كميسيون ها 

ارجاع ش��ده كه منجر به تبرئه ۳۸۷6 مورد و محكوميت 
۳4۷۳ مورد ش��ده اس��ت كه اين آمار در مقايسه با سال 
قبل كه مجموع پرونده هاي قصور پزشكي در ۹ ماهه ۹۷ 
شش هزار و ۸۰۵ مورد بود، رشد هشت درصدي را نشان 
مي دهد. در عين حال ميزان محكوميت ها نيز در مقايسه 
با ۹ ماهه سال ۹۷ كه ۳۱۲۸ مورد بوده رشد ۱۱ درصدي 

را نشان مي دهد.
اظهارات رييس س��ازمان پزشكي قانوني كشور در حالي 
است كه كارشناسان معتقدند آمار قصور پزشكي در ايران 
نسبت به كشورهاي ديگر زياد نيست. ايرج خسرونيا، رييس 
جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، درباره اين موضوع 
به »تعادل« گفت: قصور پزشكي در ايران در مقايسه با ساير 
كشورها كمتر اتفاق مي افتد، جراحان ايراني هنگام عمل، 
دقت بيشتري بر كاري كه انجام مي دهند، دارند. اما، نكته اي 
كه نبايد فراموش كرد، اين است كه اصوال درمان با عارضه 
همراه است. در اعمال جراحي سخت و دشوار، بايد منتظر 
اتفاقات ناخواسته و ناگوار باشيم. زيرا  ممكن است كه بيمار 

به علت خونريزي فوت كند. قصور مي تواند ناشي از به موقع 
نرسيدن پزشك بر بالين بيمار باش��د. يا اينكه درماني را 
عهده دار شود كه تبحر و مهارت كافي براي انجام آن را ندارد 
و نبايد قبول كند. اين قبيل موارد را مي توان قصور پزشكي 
دانست. او با بيان اين مطلب كه قصور در تمامي رشته هاي 
پزشكي وجود دارد، افزود: اين قبيل اشتباهات در رشته هاي 
مختلف پزشكي، كم و زياد است. به طوري كه يك متخصص 
داخلي مي تواند با تجويز اشتباهي دارو يا آندوسكوپي، دچار 
قصور ش��ود. وقتي يك پزش��ك جراح روزي ۵ تا 6 عمل 
جراحي انجام مي دهد، ممكن اس��ت دچار خطا شود.اما 
يك سري از عوارض درمان ها قابل پيش بيني و جلوگيري 
نيست. رييس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، با 
عنوان اين مطلب كه خطاهاي ناشي از درمان در همه جاي 
دنيا اتفاق مي افتد، افزود: اگر اعمال جراحي، انتخابي باشد، 
قطعا عوارض كمتري به دنبال خواهد داشت. اين در حالي 
است كه برخي پزشكان اصرار دارند كه همه بيماران را تحت 

عمل جراحي قرار دهند.

خسرونيا بيان كرد: آنچه نبايد فراموش كرد توجه به اين 
موضوع است كه در بررسي اين موضوع، دو مبحث مختلف 
را بايد ابتدا از هم جدا كرد؛ اول خطاي پزش��كي است كه 
شامل تشخيص نادرست و درمان ناصحيح، اعم از اينكه 
باعث ايجاد عارضه شود يا خير است و ديگري كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، قصور پزشكي است. اصوال اگر يك پزشك 
يا يكي از ش��اغالن حرف پزش��كي در اقدامات و خدمات 
بهداشتي، تش��خيصي، درماني و مراقبتي براي يك فرد 
بيمار يا مصدوم موازين علمي و فني آن كار را به درس��تي 
رعايت نكند و بر اثر اين عدم رعايت، آسيبي ايجاد شود قصور 

پزشكي رخ مي دهد.

    نگاه به آمار سازمان بهداشت جهاني
آخرين آمار سازمان بهداشت جهاني حكايت از آن دارد كه 
قصور پزشكي علت مهم در مرگ و مير در سراسر جهان 
است. بر اساس گزارش اين سازمان در هر دقيقه، پنج نفر 
در دنيا جان خود را به دليل قصور يا خطاي پزشك از دست 

مي دهند و س��االنه بيش از ۱۳۸ ميليون نفر در جهان به 
دليل اشتباهات پزشكان آسيب مي بينند. از سوي ديگر 
تنها اشتباهات مرتبط با تجويز نادرس��ت دارو هزينه اي 
حدود 4۲ ميليارد دالر به سيستم خدمات و درمان جهان 

تحميل مي كند.
سازمان بهداشت جهاني در بررسي هاي اخير خود اعالم 
كرد كه بس��ياري از كاركنان مراك��ز درماني، جرات بيان 
اشتباهات خود را ندارند و در بسياري از مواقع از بيم مجازات، 
ترجيح مي دهند آن را پنهان كنند. اين در حالي است كه 
موضوع خطاهاي پزشكي را نبايد در كنار اشتباهات و قصور 
پزشكي قرار داد. زيرا، آنچه مسلم است اينكه خطاي پزشكي 
ناخودآگاه و بدون قصد، ممكن است رخ دهد. اما، اشتباه 
پزشكي را نمي توان ناديده گرفت. قصور و اشتباه پزشكي 
شامل اشتباه در تشخيص، اشتباه در تجويز دارو و درمان، و 
مصرف نادرست داروها است و اين سه فاكتور از داليل اصلي 

آسيب ديدن بيماران محسوب مي شوند.
از سوي ديگر آمار و ارقام ارايه شده از سوي سازمان بهداشت 
جهاني حكايت از آن دارد كه قصور پزشكي، تنها مربوط به 
كشورهاي كم درآمد و فقير كه ۸۰ درصد جمعيت جهان 
را تشكيل مي دهند، نيست بلكه در كشورهاي پيشرفته 
هم، يك بيمار از هر ۱۰ بيمار قرباني اش��تباهات پزشكي 
مي ش��ود. از جمله نمونه هاي خطاي پزشكي مي توان به 
استفاده از داروها به ش��يوه اي نادرست، اشتباه در انتقال 
خون و اشعه هاي X و در موارد فاجعه بارتر، قطع اشتباه يك 
عضو بدن يا جراحي اشتباه يك طرف مغز به جاي طرف 

ديگر اشاره كرد.

   قان�ون در براب�ر اش�تباهات پزش�كان  چه 
موضعي دارد؟ 

در قانون مجازات اس��المي مصوب سال ۱۳۹۲ مصاديق 
تقصير پزشكي يا همان خطاي جزايي شامل »بي احتياطي« 
و »بي مباالتي« شده و نبود مهارت و رعايت نكردن نظامات 
دولتي، به عنوان زيرمجموعه اي از بي احتياطي و بي مباالتي 
قرار مي گيرند. اين وضعيت در حالي است كه بيشتر شكايات 
بيماران يا اطرافيان آنها از پزشكان در خصوص »خطا در 
تش��خيص«، »بي احتياطي« و »بي مباالتي در معالجه و 
درمان بيماران« يا »مراقبت ه��اي بعد از عمل جراحي« 
است. از سوي ديگر برابر قانون، تخلف هاي پزشكي شامل 
سهل انگاري در انجام وظيفه؛ رعايت نكردن موازين علمي، 
شرعي و قانوني؛ افشا كردن اسرار و نوع بيماري؛ انجام اعمال 
خالف ش��ؤون پزش��كي و جذب بيمار از طريق تبليغات 

گمراه كننده است.

رييس گروه توانمندسازي خانواده و زنان سازمان بهزيستي اظهار 
كرد: در حال حاضر حدود ۵.۵ ميليون خانوار تك نفره در ايران زندگي 
مي كنند. معصومه توكلي در برنامه اي راديويي با موضوع بررس��ي 
افزايش خانواده هاي تك نفره با اش��اره به اينك��ه وجود خانوارهاي 
تك نفره يك واقعيت اجتماعي اس��ت، گفت: در حال حاضر شاهد 

وجود خانوارهاي تك نفره هستيم.
او با اش��اره به اينكه خانوارهاي تك نفره در نتيجه برنامه ريزي هاي 
نادرس��ت به وجود آمده اند، اظهار كرد: افرادي كه به شكل انفرادي 
زندگي مي كنند يك خانوار تك نفره به شمار مي آيند و الصاق لفظ 
خان��واده به اين افراد صحيح نيس��ت. رييس گروه توانمند س��ازي 
خانواده و زنان سازمان بهزيستي كش��ور اضافه كرد: در بسياري از 
مواقع يك زن يا مرد در اثر مرگ يا متاركه شريك زندگي خود را از 
دست مي دهد و از شكل خانواده به خانوار تك نفره تبديل مي شود.

او افزود: دانش��جوياني كه به تنهايي در محل تحصيل خود زندگي 
مي كنند، يك خانوار تك نفره هس��تند، اما پس از برگشت به جمع 
خانواده و شهر مبدا عضو خانواده به شمار مي آيند. توكلي اظهار كرد: 
عدم پيشگيري از وقوع حوادث مختلف و ناكارآمد بودن سيستم امداد 
تا موضوعاتي مانند طالق و فوت و مش��كالت اقتصادي مهم ترين 

داليل شكل گيري خانوارهاي تك نفره محسوب مي شوند.
او با بي��ان اينكه ايجاد خانوار تك نفره معلول ه��اي متعددي دارد، 
عنوان كرد: متاسفانه در حال حاضر خانوارهاي تك نفره در تمامي 

كشورهاي دنيا در حال افزايش هستند. 
رييس گروه توانمند سازي خانواده و زنان سازمان بهزيستي كشور 
افزود: مدرنيته امكان و بس��تري را فراهم ك��رده كه افراد به راحتي 
بتوانند به صورت تك نفري زندگي كنند و مسير زندگي را پيش ببرند. 

او با اشاره به اينكه در تمام دنيا نس��بت به افزايش آمار خانوارهاي 
تك نفره نگراني ايجاد شده است، اظهاركرد: امروزه سياست گذاران و 
مسووالن كشورهاي مختلف معضل خانوارهاي تك نفره را در معرض 

توجه خود قرار داده اند. 
توكلي اضافه كرد: رشد آمار خانوارهاي تك نفره در ايران به تناسب 
رشد اين معضل در مقياس جهاني نيست، در حالي كه در سال هاي 
گذشته تعداد خانوارهاي تك نفره در كشور مورد رشد و افزايش كمي 
قرار گرفته است. وي با اشاره به اينكه در حوزه خانوارهاي تك نفره 
بررسيهاي كامل و جامعي را در اختيار نداريم، عنوان كرد: در حال 
حاضر حدود ۵.۵ ميليون خانوار تك نفره در ايران زندگي مي كنند، اما 
به اين آمار نمي توان استناد كرد. رييس گروه توانمند سازي خانواده 
و زنان سازمان بهزيستي كشور افزود: بيش از ۲۰ ميليون خانوار در 

كشور زندگي مي كنند.
او اضافه كرد: خانوارهاي تك نفره در بافت جامعه هميشه در معرض 
آس��يب هاي بيش��تري قرار مي گيرند، اين نهادهاي حمايتي بايد 
توجه ويژه اي را به اين افراد داشته باشند. در ادامه اين برنامه حميده 
عادليان، اس��تاد دانشگاه و مدير گروه مددكاري اجتماعي دانشگاه 
عالمه نيز با اشاره به اينكه هر آماري بايد بر اساس استانداردهاي ملي 
و بين المللي مورد بررسي قرار بگيرد، گفت: در هر جامعه اي هميشه 
نيازهاي متعدد و جديد ش��كل مي گيرد، بر اين اس��اس بسياري از 
معضالت جديد برخاس��ته از نيازهايي هستند كه به تازگي شكل 
گرفته اند و بي پاس��خ مانده اند. او با اش��اره به اينكه برنامه ريزيهاي 
مختلف بايد پاس��خگوي نيازهاي جديد جامعه باشند، اظهاركرد: 
آمارهاي مختل��ف مي توانند نيازهاي جامعه را مش��خص كنند و 
سياست مداران و برنامه ريزان را نسبت به خالءهاي جديد آگاه كنند.

خودروسازان تنها يك ماه فرصت دارند تا خودروهاي خود را بر اساس 
قانون هواي پاك به اس��تاندارد ي��ورو ۵ ارتقا دهند اما با وجود مهلت 
يكس��اله هنوز اقدامي در اين زمينه نكرده اند. معاون محيط زيست 
انساني سازمان محيط زيست به نقل از رييس سازمان متبوع مي گويد 

كه اين قانون مجدد به تعويق نخواهد افتاد.
بر اساس ماده 4 قانون هواي پاك قرار بود كه از ابتداي سال ۹۸ فروش 
خودروهاي يورو 4 ممنوع شود و خودروسازان پيش از اقدام به فروش 
نسبت به دريافت مجوزهاي آاليندگي و استانداردهاي يورو ۵ اقدام 
كنند اما بنابر درخواست خودروس��ازان اجراي اين قانون تا سال ۹۹ 
به تعويق افتاد و اكنون درحالي كه خودروس��ازان تنها يك ماه براي 
دريافت مجوزهاي يورو ۵ فرصت دارند و تعدادي از محصوالت خود 
را نيز براي سال آينده پيش فروش كرده اند هنوز اقدامي براي ارتقاي 

استانداردها انجام نداده اند.
بر اساس آخرين آمار سازمان حفاظت محيط زيست از ۱۰۰ خودرويي 
كه مجوز سازمان محيط زيست را دارند 4۸ مدل يورو 4 هستند. مسعود 
تجريشي - معاون محيط زيست انس��اني سازمان حفاظت محيط 
زيست - ضمن بيان اينكه خودروسازان براي ارتقاي استاندارد خود 
به يورو ۵ بهانه س��وخت را مي آورند و مي گويند كه با سوخت يورو 4 
نمي توانند خودروي يورو ۵ توليد كنند، اظهار كرد: اين مساله در واقع 
بهانه خودروسازان براي تمكين نكردن به قانون است. در حال حاضر 
در برخي از كشورهاي دنيا مانند استراليا، مكزيك و شيلي خودروي 

يورو ۵ توليد مي شود درحالي كه سوخت آنها يورو 4 است.
او ادامه داد: طي آخرين جلس��ات با خودروس��ازان تاكيد كرديم كه 
سازمان حفاظت محيط زيست به هيچ عنوان از اين ماده قانوني كوتاه 
نمي آيد چرا كه آنها براي ارتقاي استانداردها يك سال زمان داشتند 

و م��ا نمي خواهيم كه بيش از اين اجراي اين ماده از قانون هواي پاك 
به تعويق بيفتد. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط 
زيست با بيان اينكه خودروسازان تالش مي كنند كه قانون عقب بيفتد 
و آن را اجرا نكنند اما در عين حال فشار زيادي از نظر رواني و سياسي 
براي ارتقاي استانداردها روي آنها است، به ايسنا گفت: در سايت هاي 
پيش فروش خودرو اعالم كرده اند كه خودروها با استانداردهاي روز 
تحويل داده مي ش��ود چراكه تمام تالش خود را براي متقاعد كردن 
سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه به تعويق انداختن استاندارد 
خودروها خواهند كرد اين در حالي است كه رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست اعالم كرده است كه اين قانون مجدد به تعويق نخواهد 
افتاد. به گفته تجريشي حداقل شش ماه زمان نياز است تا خودروسازان 
بتوانند اس��تانداردهاي خود را به يورو ۵ ارتقا دهند با وجود اين هنوز 
برنامه اي را در اين زمينه به سازمان حفاظت محيط زيست ارايه نداده  اما 
اعالم كرده اند كه مراحل ارتقاي استانداردها را گذرانده اند و خودروهاي 

پيش فروش شده را با استانداردهاي يورو ۵ تحويل مي دهند.
او در ادامه گفت: از نظر من خودروسازان تالش مي كنند تا اين قانون 
در سال آينده نيز اجرايي نشود. تصميم گيري در اين مورد بستگي به 
ميزان پافشاري سياست گذاران كشور به كاهش آلودگي هوا و اجراي 
قانون هواي پاك دارد. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت 
محيط زيست در پايان ضمن اشاره به اينكه به گفته خودروسازان در 
اين صنعت به خودكفايي رسيده ايم بنابراين آنان نمي توانند تحريم ها 
را براي عدم ارتقاي اس��تانداردها بهانه كنند. به نظرم اگر اراده كنند 
به طور قطع مي توانند به استاندارد يورو ۵ دست يابند اما مساله اي كه 
وجود دارد هزينه تمام شده براي خودروهاي توليدي اين شركت ها 
است بنابراين موضوعات اقتصادي و سوددهي، دغدغه اصلي آنها است.
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طرح ويژه پليس براي تامين 
امنيت انتخابات

معاون عمليات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 
از اجراي طرح ويژه امنيت انتخابات در پايتخت 
خبر داد. پرويز يعقوبي در اين باره گفت: پليس 
پايتخت طرح تامي��ن امنيت انتخابات را تدوين 
و به تمامي رده هاي فاتب ابالغ كرده اس��ت كه 
بر اس��اس آن تمامي تمهيدات الزم براي تامين 
امنيت انتخابات پيش بيني و اتخاذ شده است. او 
با بيان اينكه در اجراي اين طرح از ظرفيت مناطق 
آموزش و پرورش، فرمانداري تهران و ... نيز بهره 
گرفته شده است، گفت: در روز راي گيري تدابير 
امنيت��ي و انتظامي و همچنين ترافيكي الزم در 
محل و ش��عب اخذ راي اتخ��اذ و تمهيدات الزم 
ب��راي قبل و بع��د از راي گيري ني��ز پيش بيني 
شده است. يعقوبي با بيان اينكه تمامي اقدامات 
در قالب قرارگاه تامين امنيت انتخابات موسوم 
به قرارگاه امام عل��ي )ع( صورت خواهد گرفت، 
گفت: تمامي ش��عب و صندوق هاي اخذ راي در 
سراسر پايتخت شناسايي و بر اساس چالش هاي 
امنيتي و اطالعاتي تمهيدات ويژه براي هر كدام 
انديشيده ش��ده است. او با تاكيد بر اينكه پليس 
امني��ت صندوق ه��ا را در روز انتخاب��ات تامين 
خواهد كرد، گفت: ماموران پليس براي برگزاري 
هر چه باشكوه تر انتخابات و تامين امنيت آن در 

آماده باش كامل هستند.

 واريز »عيدي« 
براي دانشجو - معلمان

وزي��ر آموزش و پ��رورش از پرداخ��ت عيدي به 
دانشجو� معلمان براي اولين بار خبر داد. محسن 
حاجي ميرزايي در پيامي توييتري نوشت: پس از 
رايزني هاي گسترده با دولت و نهادهاي مسوول 
براي اولين بار امسال دانشجو-معلمان آموزش و 
پرورش هم عيدي دريافت خواهند كرد. او پيش 
از اين اعالم كرده بود كه با توجه به تصويب نامه 
۱4۳۸۸۹/ت ۵6۰۰ ه� مورخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ 
هيات وزيران با موضوع نح��وه پرداخت پاداش 
آخر س��ال ۱۳۹۸، عيدي به دانش��جو معلمان 
پرداخت مي شود. وزير آموزش و پرورش با اشاره 
به ماده 6 قانون مس��تخدمين خدمت به وزارت 
آموزش وپرورش، گفته بود: دانشجويان متعهد 
خدم��ت در آموزش وپرورش به نس��بت مدت 
تحصيل تمام وقت در سال ۱۳۹۸، از پاداش آخر 

سال »عيدي« بهره مند خواهند شد.

جمع آوري ۳۰ هزار معتاد 
متجاهر در پايتخت 

رييس پليس مبارزه با م��واد مخدر تهران بزرگ از 
جمع آوري ۳۰ هزار معتاد متجاهر در پايتخت خبر 
داد. عبدالوهاب حسنوند رييس پليس مبارزه با مواد 
مخدر تهران بزرگ در همايش بررسي آسيب هاي 
اجتماعي ناش��ي از مصرف م��واد مخدر در منطقه 
ش��وش، مولوي و هرندي گفت: همه بايد دست به 
دس��ت هم بدهيم تا بتوانيم اقدامات خوبي انجام 
دهيم در منطقه شوش، مولوي و هرندي طرح از ۷ 
بهمن ماه سال ۹۷ آغاز شد و اقدامات خوبي توسط 
پليس پيشگيري و سركالنتري هاي ششم و هفتم 
انجام شد. وي ادامه داد: ۳۰ هزار معتاد متجاهر از اين 
منطقه در اين مدت جمع آوري شده است و بيش از 
6 ميليارد تومان براي بازپروري و درمان و اقدامات 
تربيتي اين افراد هزينه ش��ده است. رييس پليس 
مب��ارزه با مواد مخدر خاطرنش��ان كرد: همچنين 
۵۰۰ زن معتاد متجاهر در جنوب تهران كه حدود 
۲۰۰ زن معتاد متجاهر در منطقه شوش، مولوي و 
هرندي بودند؛ 4۵ نفر قاچاقچي مواد مخدر و 6۵۰۰ 
خرده فروش دستگير شده اند. حسنوند ادامه داد: 
۳۲4 حكم ورود به منزل داشتيم و ۹۰ باب مسكوني 
پلمپ شده است از سال گذشته ۵4۰ كيلو انواع مواد 
مخدر و ۱۹۲ ليتر مشروبات الكلي كشف شده است 

و سرقت در اين منطقه را شاهد بوديم.
او با اشاره به اجراي طرح جمع آوري معتادان متجاهر 
در ۲۰ روز گذشته اظهار كرد: ۸4۲ معتاد متجاهر 
در مدت ۲۰ روز گذش��ته جمع آوري ش��ده اند كه 
اغلب معتادان منع پذيرش هس��تند. در اين مدت 

۸ قاچاقچي و 64 خرده فروش دستگير شده اند.

دريافت پول براي »پيك نوروزي« ممنوع 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد: 
نرخ خالص ثبت نام به ۹۸.۱۸ درصد در سال ۹۸ رسيده است 
و توانستيم از سال ۹۲ تا ۹۸ تعداد ۲۱۳ هزار و ۲۰۵ كودك 
تارك تحصيل را شناسايي كرده و به مدرسه بازگردانيم و 
نرخ ترك تحصيل را به ۱.۱۱ رسانده ايم. رضوان حكيم زاده 
همچنين با اشاره به طرح خشونت زدايي از مدارس ابتدايي 
گفت: وزير يك بسته همه جانبه تحولي از هر معاونت خواسته 
است و مقرر شد ما اين طرح را نيز در قالب بسته تحولي كه 
حركت از حافظه محوري به مهارت محوري و تربيت تمام 
ساحتي است را ارايه كنيم. فراهم كردن محيط امن براي 
دانش آموزان با اين بسته و خشونت زدايي دنبال مي شود. او 
افزود: ارتقاي مديريت آموزشگاهي، روش هاي نوين تربيتي، 
تقوي��ت فعاليت هاي علمي و پژوهش��ي و صالحيت هاي 
حرفه اي و علمي معلمان، توسعه عدالت آموزشي و افزايش 
نرخ پوشش تحصيلي از ديگر اقدامات است. معاون آموزش 
ابتدايي وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نرخ خالص ثبت نام 
به ۹۸.۱۸ درصد در سال ۹۸ رسيده است و توانستيم از سال 
۹۲ ت��ا ۹۸ تعداد ۲۱۳ هزار و ۲۰۵ كودك تارك تحصيل را 
شناسايي كرده و به مدرسه بازگردانيم و نرخ ترك تحصيل را 
به ۱.۱۱ رسانده ايم. او با اشاره به اينكه افزايش تعداد راهبران 
آموزشي كه به عنوان سفيران كيفيت كار مي كنند نيز انجام 
شده است، گفت: ۲۸۷۸ راهبر آموزشي در سال جاري داريم 
و تصويب پست راهبران آموزشي در اداره امور استخدامي 
بود و سهميه بنزين را براي سركش��ي راهبران به مدارس 
گرفتيم كه دو روز گذشته با پيگيري وزير انجام و ابالغ شد. 

حكيم زاده به ارتقاي صالحيت هاي حرفه اي معلمان اشاره 
كرد و گفت: نرخ پوشش را به ۳۲ درصد رسانده ايم. او به طرح 
بازي و يادگيري اشاره كرد و گفت: راه اندازي اتاق ها يك كار 
نمادين براي جلب توجه والدين و جامعه نسبت به نقش بازي 
در يادگيري مورد توجه ماست اما نكته اساسي اين است كه 
به سمتي برويم كه معلمان آموزش ديده در هر فضايي از بازي 
براي يادگيري استفاده كنند. معاون آموزش ابتدايي وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه براي دوره پيش دبس��تاني 
در برنامه ششم توسعه و سندتحول بنيادين هدف گذاري 
داشته ايم گفت: تعميم دوره پيش دبستاني در مناطق دو زبانه 
از برنامه هاي اصلي است و دو بخشنامه مهم را براي ساماندهي 
فضاهاي دولتي براي پيش دبستاني به استان ها ابالغ كنيم. 
اميدواريم تخصيص اعتبارات نيز انجام و دغدغه هاي ما را 
مرتفع كند. نرخ پيش دبستاني در مناطق روستايي به ۵6 
درصد رسيده است. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش 
و پرورش آمار ثبت نام در دوره ابتدايي را اعالم كرد و گفت: 
امسال هش��ت ميليون و ۲۷۸ هزار و ۱۳۵ دانش آموز را در 
دوره ابتدايي ثبت نام كرديم ك��ه افزايش ۲.۵۷درصدي را 
نس��بت به سال گذشته نش��ان مي دهد. وي افزود: امسال 
۳4۵ هزار دانش آموز اتب��اع داريم كه ۰.۱۱ درصد افزايش 
نسبت به س��ال قبل داشته است.  حكيم زاده با اشاره اينكه 
۲۳۹ هزار و ۷۰۵ معلم ابتدايي داريم گفت: اين رقم ۳.۸4 
درصد كاهش را نسبت به سال قبل نشان مي دهد. او ادامه 
داد: در سال تحصيلي ۹۸ توانسته ايم ۳6 هزار و 444 كودك 
بازمانده از تحصيل را جذب كنيم كه در مقايسه با سال قبل 

افزايش ۱.۰۷ درصدي را نشان مي دهد. وي با اشاره به اينكه 
اكنون تعداد كل نوآموزان ما يك ميليون و ۵۳ هزار و ۳۱ نفر 
است گفت: تعداد كالس هاي پيش دبستاني ۷۰ هزار و ۹64 
مورد اس��ت. حكيم زاده همچنين با اشاره به دانش آموزان 
عشايري گفت: ۱۸۵ هزار دانش آموز عشايري داريم كه در 
۱۲ هزار و ۵۰۰ كالس و 6۱۰۰ مدرسه تحصيل مي كنند. 
4۱6۷ هنرآموز عشايري داريم و ۹۰۷ نفر در مراكز آموزش 
عالي پذيرفته ش��ده اند. ۷۲ درصد معلمان عشاير مدرك 
تحصيلي كارشناسي دارند و شمار مدارس چادري را كاهش 
داده ايم. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با 
بيان اينكه براي اجراي اساسنامه مدارس عشايري گام رو به 
جلويي صورت گرفته و رايزني براي رديف مستقل اعتباري 
صورت گرفت گفت: اكنون اين مورد در كميسيون تلفيق 
قرار دارد و اميدواريم به تصويب نهايي برسد كه بودجه الزم 
براي اجراي اين قانون را داشته باشيم.  وي درباره مشكالت، 
موان��ع و علل بازماندگي از تحصيل گفت: ب��ا اين مورد كه 
كودكان بازمانده در حاش��يه شهرها هستند موافق ام ولي 
برنامه انسداد مبادي تحصيلي فقط مختص روستاها نيست. 
يكي از مشكالت مهاجرت است و به ويژه در سال هاي قبل به 
علت خشكسالي جابه جايي بزرگ جمعيت داشته ايم و اينها 
از سوي وزارت كشور ساماندهي نمي شوند و آنها بايد موظف 
باشند براي دريافت خدمات حضورشان را رسما اعالم كنند. 
در شهرستان ها افزايش ۷۰ هزار نفري جمعيت دانش آموزي 
داشته ايم كه ناشي از مهاجرت از ديگر شهرها بوده است. وي 
درباره اعالم آمارهاي متناقض درباره بازماندگي از تحصيل 

گفت: آمارها را نمي گويند از چه منبعي دريافت مي كنند، ولي 
ما با هماهنگي ثبت احوال آمارهاي مواليد را با ثبت نام شدگان 
تطبيق و آمار بازماندگان را استخراج مي كنيم. حكيم زاده با 
بيان اينكه يك كار پژوهشي انجام داده ايم و طبق اطالعات 
ميداني مشخص شده فوت، جابه جايي و معلوليت هاي شديد 
علت بازماندگي اس��ت اظهار كرد: تنها سه درصد به علت 
عدم دسترسي به معلم و مدرسه از تحصيل بازمانده بودند 
و عوامل بازماندگي از تحصيل بيشتر اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي است و كامل در اختيار ما نيست. تقسيم وظايف بين 
دستگاه ها انجام شده و در جلسه اخير وزير رفاه و آموزش و 
پرورش مقرر شد اين تفاهم نامه به زودي ابالغ شود. او درباره 
صدور مجوز مراكز پيش دبستاني از آموزش و پرورش گفت: 
همه بايد از آموزش و پرورش مجوز اخذ كنند. تحت پوشش 
قرار گرفتن مهم اس��ت و از همكاري دس��تگاه ها از جمله 
بهزيستي استقبال مي كنيم و دنبال تصدي گري نيستيم 
اما جلسات مشتركي براي ساماندهي و هم سويي تربيتي 
داش��ته ايم و روي تفاهم نامه اي كار كردهايم كه عملياتي 
خواهد شد و به اين نتيجه رسيديم كه محتوا را نظارت كرده 
و مديريت يكپارچه داشته باشيم. معاون آموزش ابتدايي 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در حال كار روي سندي 
براي تربيت و تعالي در دوره كودكي با چهار دستگاه ذيربط 
هستيم گفت: دوره اصلي شكل گيري شخصيت كودكان در 
سال هاي اوليه زندگي شكل مي گيرد. او اعالم كرد كه امسال 
پيك نوروزي نداريم و اگر هر تكليفي تحت عنوان عيدانه 

و غيره چاپ و هزينه از خانواده اخذ شود غيرقانوني است.
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وزير راه و شهرسازي: در حال جمع آوري اطالعات تمامي دستگاه ها هستيم

راه اندازي ناقص سامانه امالك و اسكان
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

روز گذشللته محمد اسللامي وزير راه و شهرسازي از 
راه اندازي سامانه جامع اماك و اسكان خبر داد و گفت: 
طبق وعللده اي كه داده  بوديم از اين سللامانه رونمايي 
كرديم. اين سللامانه توسط يك شللركت دانش بنيان 
طراحي شللد و در حال جمللع آوري اطاعات تمامي 

دستگاه ها در اين بخش هستيم.
وزير راه و شهرسازي در همايش طرح اقدام ملي مسكن 
با بيان اينكه اميدواريم سازمان امور مالياتي براي تكميل 
اين سامانه مسلليري را كه الزم است، طي كند، گفت: 
هدف اين است با شناسللايي واحدهاي خالي از سكنه 
و عرضه آنها به بازار بتوانيم بازار اجاره مسكن را كنترل 
كنيم. براي توليد مسكن بايد تحركي در اين بخش ايجاد 
شود و متناسب با توليد و عرضه مي توانيم بازار خوبي را 

در اين بخش داشته باشيم. 
به گللزارش »تعللادل«، از صحبت هاي وزيللر اينگونه 
برداشللت مي شللود كه به رغم رونمايي از اين سامانه، 
هنوز به طور كامل راه اندازي نشده است و هنوز به دنبال 
اخذ اطاعات از سازمان هاي مختلف براي تكميل آن 
هستند. جست وجوي خبرنگار روزنامه تعادل براي پيدا 
كردن آدرس اين سامانه در اينترنت نيز بي نتيجه ماند.

سللامانه اماك بي شك يكي از مهم ترين سامانه هايي 
است كه به داليل مختلف از جمله كنترل قيمت مسكن 
و اجاره نشلليني، لزوم ايجاد آن در طول يك دهه اخير 
به شدت احساس شده اسللت. با وجود آنكه در ابتداي 
دولت اول حسللن روحاني قرار شللد اين سامانه نهايتا 
تا سال 94 راه اندازي شللود اما به داليل مختلف طرح 
مذكور عما به حاشلليه رفت. راه اندازي اين سامانه در 
قالب قانون ماليات بر خانه هللاي خالي برعهده وزارت 
راه و شهرسازي گذاشته شللد. براساس ماده ۵4 مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم، واحدهاي مسكوني واقع 
در شللهرهاي با جمعيت بيش از ۱۰۰هللزار نفر كه به 
استناد سللامانه ملي اماك و اسللكان كشور به عنوان 
واحد خالي شناسايي شوند، از سال دوم به بعد به صورت 
پلكاني مشمول پرداخت ماليات معادل ماليات بر اجاره 
خواهند شد. الزمه اجراي اين ماده از قانون اصاح قانون 
ماليات هاي مستقيم، ايجاد سامانه ملي اماك و اسكان 

در نظر گرفته شد.
 بر همين اساس، مجلس طي تبصره ۷ ماده ۱۶9 مكرر 
همين قانون، وزارت راه، مسكن و شهرسازي را موظف 
كرد حداكثر تا ۶ ماه بعد از تصويب قانون، يعني تا بهمن 
94 »سامانه ملي اماك و اسكان كشور« را ايجاد كند. 
هشتم ارديبهشت ماه امسال، محمد اسامي وزير راه با 
بيان اينكه وظيفه راه و شهرسازي جمع آوري اطاعات 
جامع اماك و مسكن است، گفت: طرح كاداستر توسط 
سازمان ثبت و اسناد اماك كشور اجرا مي شود، پس 

ما بايد اطاعاتي كه در شهرداري ها و دهياري ها است، 
جمع آوري و در اين مركز جامع آن را پياده كنيم.

وزير راه با اشللاره به اينكه گفته مي شللد، اين وظيفه از 
وزارت راه به وزارت كشللور انتقال يابللد، گفت: ما اين 
موضوع را اعام كرديم كه اين كار را نكنيم و گردآوري 
اطاعات توسللط وزارت راه و شهرسللازي انجام شود. 
پس تهيه بانك جامع اطاعات اماك و مسللكن بايد 
با محوريت راه و شهرسللازي باشللد و اطاعات را اين 
وزارتخانه جمع آوري كند. در سامانه اماك و اسكان، 
وزارت راه بايد با همكاري تعداد زيادي دستگاه مرتبط 
مانند سازمان ثبت اسناد و اماك، سازمان ثبت احوال، 
شركت پست، كاداستر و اماكن ناجا اطاعات مربوط به 
اسكان را در سامانه اماك و اسكان وارد كند كه به نظر 
مي رسد با توجه به ناهماهنگي هاي بين سازماني، اجراي 

اين كار برايشان مشكل است.
در حال حاضر۲۷ ميليون واحد مسللكوني در كشللور 
داريم كه بايد همه اطاعات مربوط به مالك، نوع ملك، 
محل قرار گرفتن، پاك ثبتي و بسياري اطاعات ريز 
و درشللت ديگر براي هر واحد مسللكوني به طور مجزا 
احصا شود. البته در گام اول اجراي اين قانون، قرار بود 
اطاعات مربوط به اماك مسللكوني شهرهاي باالي 

۱۰۰ هزار نفر در سللامانه وارد شود كه اطاعي از چند 
و چون اجراي آن در دست نيست. ضمن اينكه يكي از 
ضعف هاي قانون اين اسللت كه دستگاه هاي ذي ربط 
به همكاري با وزارت راه و شهرسللازي مكلف نشده اند؛ 
در نتيجه برخي دسللتگاه هايي كه از آنها در قانون نام 
برده شده است، ممكن است همكاري الزم را در مورد 
دادن اطاعات اماك به وزارت راه و شهرسازي نداشته 
باشند.روز گذشته هم شللاهد رونمايي نصف و نيمه از 

اين سامانه بوديم.
منصور غيبي، كارشناس مسكن در گفت وگو با »تعادل« 
راه اندازي اين سامانه را مثبت ارزيابي كرد و گفت: هنوز از 
سامانه بازديد نكرده ام اما يكي از اهداف راه اندازي سامانه 
اماك اين بود كه طرح جامع ملي مسكن ساماندهي 
شود و نيز بحث اخذ ماليات از خانه هاي خالي با شناسايي 

موجران و تعداد اماك آنها در اين سامانه ثبت شود.
به گزارش »تعادل«، هفته گذشللته كميسيون تلفيق 
مجلس مصوب كرد تا شهرداري ها مجري اجراي اين 
قانون شللوند. طبق مصوبه اخير مالياتي كميسلليون 
تلفيق بودجه 99 كشللور، سازمان امور مالياتي مكلف 
است با همكاري شهرداري هاي سراسر كشور واحدهاي 
مسللكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت 

بيش از يكصد هزار نفر جمعيت در سللال هاي ۱39۷ ، 
۱398 و ۱399 را شناسايي و ماليات متعلقه را بر اساس 
ماده ۵4 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و اصاحات 

بعدي از مالكان آنها اخذ كند.
همچنين معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره ۱۱ ماده 
۵3 قانون ماليات مستقيم با اصاحات و الحاقات بعدي 
در محاسللبه ماليات موضوع اين حكم در نظر گرفته 
نمي شللود. همچنين ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اين 
ماليات به حسللاب درآمد عمومي در رديف ۱۱۰ ۲۰4 
جدول شللماره ۵ اين قانون نزد خزانه داري كل كشور 
و ۵۰ درصد باقي مانده به عنوان سللهم شهرداري ها به 
حساب شهرداري هاي محل اخذ ماليات واريزمي شود. 
بر اين اساس سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي 
راه و شهرسللازي و نيرو و ديگر وزارتخانه هاي ذي ربط 
اين حكم مكلفند تمامي اطاعات الزم براي شناسايي 
خانه هاي خالي از سكنه را در اختيار شهرداري كشور 
قرار دهند. غيبي با اشللاره به اين مصوبه گفت: اگر قرار 
است اخذ ماليات از خانه هاي خالي به شهرداري ها واگذار 
شود چرا اين سامانه را داير كرده اند و اگر براي كارهاي 
اختصاصي خودشان است و براي مثال مربوط به طرح 
اقدام ملي مسكن است، پس يك سامانه محدود به شمار 

مي رود. هر چند بارها مسووالن مربوطه اذعان كرده اند 
كه اين سامانه بيشتر به منظور شناسايي خانه هاي خالي 
و اخذ ماليات از آنهاسللت. به تبع آن ساماندهي برخي 
ديگر از طرح ها مانند مسللكن اجتماعي و طرح جامع 

ملي مسكن نيز بايد از طريق اين سامانه كنترل شود.
او ادامه داد: چنانچه مصوبه كميسيون تلفيق در مجلس 
تصويب شود، بايد ديد آيا شللهرداري هم يك سامانه 
مخصوص به خودش راه اندازي خواهد كرد و اين امر به 

نوعي موازي كاري به شمار مي رود يا خير.
غيبي ادامه داد: در مجموع اين راه اندازي اين سللامانه 
اقدامي مثبت است و اجازه مي دهد نظام شفاف سازي 
مسكن كه در چند سال اخير عقيم مانده بود، بهبود يابد. 
اين سامانه از يك سو خدمات الكترونيكي به شهروندان 
ارايه مي دهد و به نوعي تسهيل گر است و از سوي ديگر 

نظام كارآمدي حوزه مسكن را شفاف سازي مي كند.

مصوبهكميسيونتلفيقچهميشود؟
به نظر مي رسد راه اندازي سامانه ملي مسكن و اسكان، 
مصوبه كميسللون تلفيق مجلللس را باموضوع كرده 
است. اين در حالي است كه گلپايگاني معاون وزير راه و 
شهرسازي در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرده بود كه 
شهرداري ها از توان باالتري براي اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي برخوردارند. به گفته او، شللهرداري ها اطاعات 
دقيق تري داشته، با شهروندان ارتباط مستقيم دارند و به 
عنوان يك عارضه محلي چنانچه اجراي آن به شهرداري 
واگذار شود، نتايج بهتري خواهد داشت و اقدام مثبتي 
است. زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر اما 
پيش از اين به »تعادل« گفته بود، شهرداري از ساز و كار 
و ابزارهاي الزم براي راه اندازي سامانه اماك برخوردار 
نيست و مشكاتي پيش روي اين نهاد قرار دارد. براي اين 
منظور بايد ارتباط مشخصي بين دستگاه ها با شهرداري 
وجود داشته باشد زيرا دستگاه هاي حاكميتي الزامي به 
اين همكاري ندارند . البته دستگاه هايي مانند ثبت اسناد 
و اماك، سازمان امور مالياتي،  وزارت نيرو و ... با يكديگر 
همكاري دارند اما اين همكاري بين آنها و شللهرداري 
وجود ندارد و بايد ديد آيا اين دستگاه ها اطاعات خود را 

در اختيار شهرداري قرار مي دهند يا خير؟
اين را نيز بايد در نظر داشللت وزارت راه و شهرسللازي 
قبا تجربه ناموفللق راه اندازي سللامانه اطاعات بازار 
اماك ايران )سابا( را داشته است. سامانه اي كه قرار بود 
اطاعات مربوط به معامات مسكن را به شكل آناين در 
اختيار عموم قرار دهد اما از تابستان سال جاري تاكنون 
به روز نشده است. بايد ديد رونمايي شتاب زده از سامانه 
ملي مسكن و اسكان در نهايت به چه سرنوشتي دچار 
مي شود و آيا اين سامانه مي تواند به اهداف از پيش تعيين 

شده براي آن دست يابد يا خير؟

در جلسه ديروز شوراي شهر مطرح شد 

تهديدميراثطبيعيتهرانبافعاليتمعدني
گروه راه و شهرسازي|

جلسه ديروز شوراي شهر تهران اگرچه بار ديگر به محلي 
براي مجادله درباره نامگللذاري خيابان هاي پايتخت 
تبديل شد، اما استماع گزارش رابط منطقه ۱۷ و ابراز 
نگراني از فعاليت معدن سللنگ سبز در جنوب توچال 
نيز دو رويداد قابل توجه اين نشست به شمار مي روند. 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز در جمع 
خبرنگاران از بررسللي بودجه 99 شهرداري در جلسه 

يكشنبه هفته آينده خبر داد.
سيد آرش حسيني مياني، عضو شوراي اسامي شهر 
تهران، گفت: بيم آن مي رود فعاليت معدن سنگ سبز 
واقع در منطقه ۲ شهرداري، خطر سياب را براي مناطق 

كوهستاني پايين دست ايجاد كند.
او صبح سه شنبه در يكصد و نود و نهمين جلسه علني 
صحن شللوراي شللهر تهران در تذكري به شهرداري 
منطقه ۲ تهران، افزود: ارتفاعات توچال جنوبي به عنوان 
يكي از نمادهاي مهم ميراث طبيعي تهران از گذشته 
تحت حفاظت شهرداري تهران به عنوان حريم شمالي 
پايتخت بوده است. وي با اشاره به فعاليت يك معدن در 
ارتفاعات توچال جنوبي، اظهار كرد: متاسللفانه معدن 
سنگ سللبز واقع در كوي فراز در منطقه ۲ شهرداري، 
به تازگي دوباره فعال شده و بيم آن مي رود كه فعاليت 
اين معدن تخريب كوهسللتان را شدت بخشيده و در 
ايام بارندگي، خطر سياب را براي مناطق كوهستاني 
پايين دست خود ايجاد مي كند. عضو شوراي شهر تهران 
ادامه داد: با توجه به ماده ۶۰ برنامه سوم، به شهرداري 
تهران تذكر مي دهم در اسرع وقت و در چارچوب ضوابط 
قانوني حفاظت از حريم و با همكاري اداره كل محيط 
زيست تهران، عمليات معدن كاري را در منطقه مذكور 
متوقف كللرده و گزارش دقيقي دربللاره احياي منابع 

طبيعي عرصه مذكور به شوراي شهر ارسال كند.

تحققناپذيريطرحهايمحورنيلوفري
علي اعطا، سخنگوي شللوراي اسامي شهر تهران، بر 
عللدم تحقق پذيري طرح هاي تهيه شللده براي محور 
نيلوفري تاكيد كرد. در جريان صد و نود و نهمين جلسه 
علني شوراي شهر تهران پس از استماع اظهارات دبير 
شللوراياران منطقه ١٧ با بيان اينكه اين منطقه عاوه 
بر مشللكات و محدوديت هايي كه دارد از جمله بافت 
فرسللوده؛ داراي چند ظرفيت مهم است، اظهار كرد: 
صنف بازار مبل يافت آباد مجموعه اي است كه گردش 

مالي وسيعي در آن جريان دارد.
وي با بيان اينكه از دوره هاي پيشين هميشه طرح هايي 
براي تبديل منطقه ١٧ به محور گردشگري و پياده راه 
مطرح بوده است، گفت: در زمان فعاليت شهردار پيشين 
منطقه هم اين موضوع مطرح بوده اما نمي دانم چرا هيچ 

زماني اراده اي جدي شكل نمي گيرد و وجود ندارد.

رييس كميته معماري و طرح هاي شهري شوراي شهر 
تهران ادامه داد: مطالعاتي توسط مهندسان مشاور براي 
تبديل بخش هايي به پياده راه انجام شللده است تا اين 
محور با شكل بهتري فعال شود.اين ظرفيت مي تواند 

كيفيت ويژه اي را به اين منطقه ببخشد.
وي بللا اشللاره به وضعيت محللور نيلوفللري گفت: در 
بررسي هاي انجام شده در كميته معماري و طرح هاي 
شهري به اين نتيجه رسيديم كه مساله اين محور تملك 
و توافق با وزارت راه و شهرسازي نيست، اينگونه بحث ها 
حل شده است. عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
اضافه كرد: در خصوص اين محور نه طرح پيشين و نه 
طرحي كه بعدا از طريق فراخوان تهيه شد، هيچ كدام 

طرح اقتصادي نيست  و قابليت تحقق پذيري ندارد.
اعطا تصريح كرد: متاسفانه شهرداري اين خطا را به طور 
مداوم تكرار مي كند و براي تهيه طرح هاي اينچنيني 
قبل از امكان سنجي هاي اقتصادي، طرح هاي كالبدي را 
تهيه مي كنند و در اكثر موارد به نتيجه نمي رسد. به نظر 
مي رسد در خصوص اين محور، منطقه و معاونت مربوطه 

بايد روي تحقق پذيري طرح تمركز كنند.

لزومتوجهبهتوسعهمناطقمحرومپايتخت
رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران 
ريزدانگي و معابر كم عرض منطقه ۱۷ را تهديدي براي 
پايداري و تاب آوري شللهري دانست و بر لزوم توجه به 

توسعه مناطق محروم پايتخت تاكيد كرد.
مجيد فراهاني، پس از استماع گزارش دبير شوراياري 
منطقلله ۱۷ گفت: منطقه ۱۷ بيش از 4۰۰۰ شللهيد 
سللرافراز را تقديم كرده و اين منطقه را به دارالشهداي 
تهران معروف اسللت، اين ايثار و جانفشاني شهروندان 
منطقه در پاسللداري از انقاب اسللامي و ايران عزيز 
در كنللار محروميللت ايللن منطقلله و فقللدان وجود 
زيرساخت هاي اساسي محرك توسعه به نحوي كه اين 
منطقه رتبه ۲۲ را در بين مناطق ۲۲ گانه شهرداري از 
حيث توسعه يافتگي بيانگر آن است كه حق منطقه ۱۷ 
و شهروندان معزز اين منطقه شهر به درستي ادا نشده 
است و ما با خرمشهري در دل تهران مواجه هستيم كه 
بايد همه دست به دست هم دهيم و زمينه هاي توسعه 

اين منطقه را بيش از پيش فراهم كنيم.
وي افزود: مراكز تجاري فروش لوازم يدكي خودروهاي 
سبك و سللنگين، مركز مصنوعات آلومينيومي، بازار 
كيف و كفش امين الملك، بازار مبل يافت آباد از جمله 
مهم ترين مراكز اقتصاد شهري منطقه به شمار مي آيند و 
توسعه بازارها با محوريت پاسخ به نيازهاي طبقه متوسط 
شهر تهران و شهرهاي همجوار مي تواند نقش موثري در 
رشد و توسعه اقتصاد شهري و كارآفريني در اين منطقه 
داشته باشد. عضو شوراي شهر تهران با اشاره به برخي 
مشكات اين منطقه افزود: وجود معابر كم عرض، بافت 

ريز دانه اماك به شدت فرسوده و غير قابل نفوذ از جمله 
مولفه هاي تهديد پايداري و تاب آوري شهري اين منطقه 
در برابر حوادث غيرمترقبه همچون زلزله و... است كه 
بايد با تشللويق و ترغيب مردم با امتيازات تشللويقي و 
تسهيات زمينه هاي نوسازي بافت فرسوده را بيش از 
پيش فراهم كرد. فراهاني تاكيد كرد: وضعيت ريزدانگي 
بافت مسكوني و غير قابل نفوذ بودن آن سبب شده است 
تا اين منطقه در زمره محروم ترين منطقه شهر تهران 
از حيث سرانه كاربري هاي خدماتي مورد نياز زندگي 

روزمره شهروندان منطقه باشد.
رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه اولويت توسعه مناطق شهري تهران بايد 
به مناطق محروم، توسللعه يافته رو به پايين داده شود، 
گفت: بايد شهروندان معزز تهراني فارغ از منطقه محل 
سكونت از امكانات و شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي، كالبدي، فرهنگي و تفريحي به صورت مناسب 
و عادالنه برخوردار شللوند تا از اين طريق مهاجرت ها و 
جابه جايي هاي درون شهري كاهش پيدا كند و به تبع آن 
تعادل در تراكم جمعيتي مناطق شهر تهران ايجاد شود و 
تعلق خاطر شهروندان به محل سكونتشان بيش از پيش 

تقويت شود و هر شهروندي به محله خود افتخار كند.

شهردارنسبتبهتملكامالكاقدامكند
رييس كميسلليون سللامت، محيط  زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران نسبت به سرانه اندك فضاي 

سبز در منطقه ۱۷ تذكر داد.
در جريان يكصد و نود و نهمين جلسه شوراي شهر تهران، 
زهرا صدراعظم نوري پس از اسللتماع گزارش نماينده 
شوراياري منطقه ۱۷ با اشاره به سرانه اندك فضاي سبز 
در اين منطقه خطاب به شهردار منطقه و دبير شوراياري 
گفت: سللرانه فضاي سبز در منطقه ۱۷ معادل ۷.3 متر 
مربع و بسيار پايين است و اين منطقه يكي از مناطق كم 
برخوردار و فقير است. هرچند در چند سال اخير بيشتر 
مدنظر قرار گرفت، اما براي ايجاد فضاي سبز شاهد هيچ 

خروجي مناسبي در منطقه نبوديم.
نوري از شللهردار منطقه درخواست كرد با بررسي هاي 
الزم زمينه تملك اماك براي تبديل شللدن به فضاي 
سبز را فراهم كنند و تاكيد كرد: هزينه احداث فضاي سبز 
از هزينه تملك كمتر است و بايد به مساله فضاي سبز در 
اين منطقه بيشتر توجه شود.زهرا نژادبهرام، عضو هيات 
رييسه شوراي شللهر تهران نيز در جلسه ديروز شوراي 
شهر از توافق وزارت راه و شهرسازي با شهرداري تهران 
در تبادل اسناد مالكيت محور نيلوفري در منطقه ۱۷ خبر 
داد. نژادبهرام با بيان اينكه كل بافت فرسوده منطقه ۱۷، 
۲4۰ هكتار اسللت، اظهار كرد: هم در سال 98 و هم در 
سال 99 بودجه خوبي براي اين طرح در نظر گرفته شده 
است و وزارت راه، راه آهن و شهرداري تهران درخصوص 

تبادل اسناد مالكيت به توافق رسيده اند. او با بيان اينكه 
تا پيش از اين به دليللل آنكه امكان مالكيت فراهم نبود 
در نتيجه امكان اسللتفاده از بودجه در حوزه اجرايي را 
نداشتيم، گفت: با اين اقدام توانستيم بودجه الزم براي 

اين اقدام را عملياتي كنيم.
عضو شوراي شهر تهران با اشاره به مساله فضاهاي بي دفاع 
شللهري در منطقه ۱۷ گفت: بخشي از اين فضا به دليل 

وجود گاراژها و هدفمندنبودن سازه هاي پيشين است كه 
يا رها شده اند يا امكان ساخت و ساز آنها وجود ندارد. وي 
ادامه داد: قرارگيري در حوزه بافت هاي ناپايدار نيز باعث 
شده است كه سللاكنين نتوانند از تسهيات برخوردار 
شوند و استفاده از ظرفيت هاي اين منطقه وجود ندارد و 
شهرداري بايد بتواند با توجه به امكانات درون شهرداري 

براي بافت ناپايدار منطقه تسهياتي را ايجاد كند.

محدودههايطرحترافيك
وزوجوفردتغييرنميكند

محمد تقي زاده، معاون امور عمراني استانداري تهران 
گفت: محدوده هاي طرح ترافيك و زوج و فرد تهران 
براي سال آينده تغييري نخواهد كرد و ميزان نرخ 
عوارض هم بر اساس نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
به گزارش فارس، معاون امور عمراني اسللتانداري 
تهران دربللاره پرداخت عللوارض ورود به محدوده 
زوج و فرد اظهار كرد: اخذ عوارض اگر در چارچوب 
مقررات شهرداري به عنوان عوارض محلي پيشنهاد 
و به تصويب هيات تطبيق، فرمانداري تهران برسد، 
مانع قانوني ندارد. او با تأكيد بر اينكه وضع هر گونه 
عوارض از اختيارات شوراها است، اظهار كرد: جريمه 
با عوارض دو مقوله جداست. اگر فردي بدون مجوز 
وارد محدوده اي مي شود عاوه بر جريمه بايد عوارض 
آن را هم پرداخت كند. معاون امور عمراني استانداري 
تهران در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا 
براي سال آينده طرح كاهش آلودگي هواي تهران 
در محدوده زوج و فرد و ترافيك تغيير مي كند، گفت: 
احتماال تغييري در محدوده هاي طرح ترافيك و زوج 
و فرد نداريم، ولي عوارض هم بايد بر اساس نرخ تورم 
افزايش پيدا كند و بيش از آن را فرمانداري موافقت 
نخواهد كرد. تقي زاده بيان كرد: هنوز در شوراي عالي 
ترافيك و شللوراي ترافيك استان تهران جلسه اي 
درخصوص تغيير محدوده هاي طرح ترافيك و زوج 

و فرد نداشته ايم.

درخواستشركتواحد
اتوبوسرانيازشهروندانتهراني

شركت واحد اتوبوسراني تهران با صدور اطاعيه اي 
از عموم شهروندان درخواست كرد از ورود به خطوط 
بي آرتي تهران اجتناب كنند. به گزارش مهر، روابط 
عمومي شللركت واحد اتوبوسللراني تهران در اين 
اطاعيه با اشاره به اينكه ورود خودروهاي غيرمجاز، 
موتورسيكلت ها و عابران پياده به خطوط بي آرتي، 
عاوه بر ايجاد اختال در تللردد اتوبوس ها در اين 
خطوط، جان مسللافران را نيز به خطر مي اندازد، 
تأكيد كرد: نظارت نيروهاي خدوم پليس راهور در 
برخورد با تخلف ورود غيرمجاز به خطوط بي آرتي 
جاي تقديللر دارد. اين روابط عمومي با اشللاره به 
افزايش رفللت و آمدها و افزايللش ترافيك در ماه 
پاياني سال و با تاكيد به لزوم تشديد نظارت بر عدم 
ورود بلله خطوط بي آرتي با توجه به تراكم ترافيك 
در معابر شللهري، تصريح كرد: اصوال فلسفه ايجاد 
خطوط بي آرتي، تسريع در رساندن حجم بااليي 
از مسافران به عاوه جابه جايي سريع خودروهاي 
امدادي و عملياتي اسللت و صرفا تردد خودروهاي 
پليس، اورژانس و آتش نشاني در كنار ناوگان شركت 
واحد در اين خطوط مجاز است. اين اطاعيه با اعام 
اينكه ورود موتورسيكلت ها و خودروهاي غيرمجاز 
به خطوط ويژه موجب اختال در خدمات رساني 
حمل و نقل و كاهش سرعت خودروهاي امدادرسان 
مي شود، عنوان كرد: در عين حال احتمال برخورد 
عابران پياده كه از عرض خطوط ويژه عبور مي كنند 
با موتورسيكلت ها و خودروهاي غيرمجازي كه وارد 
اين خطوط مي شللوند، باال مي رود. روابط عمومي 
شركت واحد اتوبوسللراني با اعام اينكه بر اساس 
قانون، عبور غيرمجاز از خطوط ويژه دركان شهرها، 
برخورد قانونللي را به دنبال داشللته و خودروها و 
موتورسيكلت هاي متخلف بر اساس قانون از يك 
هفته تا يك ماه متوقف مي شوند، اظهار كرد: البته از 
اين مهم تر جان شهروندان است كه به دليل تخلف 
عللده اي از رانندگان و راكبللان در خط بي آر تي به 

خطر مي افتد.

پروانهساختمانيرايگان
درطرحمسكنملي

محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي بعد از مبادله تفاهم نامه با وزارت كشور 
خبر داد كه صدور پروانه ساختماني براي دهك هاي 
يك تا سه در طرح مسكن ملي رايگان شد. محمودزاده 
در همايش مسللكن ملللي و بعد از مراسللم امضاي 
تفاهم نامه با سازمان شللهرداري ها و دهياري هاي 
وزارت كشور، گفت: بر اساس اين تفاهم نامه كه امروز 
بين وزارت راه و شهرسللازي و وزارت كشور به امضا 
رسيد قيمت پروانه ساختماني براي ساخت مسكن 
ملي كاهش مي يابد. وي گفت: براي دهك هاي يك تا 
سوم صدور پروانه ساختماني رايگان خواهد بود و براي 
دهك هاي چهار تا هفت، حداقل ٥٠ درصد تخفيف به 

همراه تقسيط در نظر گرفته شد.

تفويضاختياراتجديد
بهشهردارانمناطق

حامد مظاهريللان، معاون برنامه ريزي، توسللعه 
شللهري و امور شللوراهاي شللهرداري تهران از 
تفويض اختيارات جديد به شهرداران مناطق با 
هدف تحقق بودجلله غيرنقد خبر داد. به گزارش 
ايلنا، مظاهريان در پاسخ به اينكه آيا تحقق بودجه 
غيرنقد در شللهرداري هاي مناطللق امكان پذير 
است؟ گفت: به تازگي در جلسه معاونان شهردار 
مجموعه اي از اختيارات قابل تفويض به شهرداران 
مناطق مطرح و به تصويب رسلليد كه برمبناي 
آن مجموعه اختياراتي كلله حوزه هاي مختلف 
خدمات شهري، منابع انسللاني، بودجه، مسائل 
اجتماعي و مجموعه اي از بخش هاي مختلف را 
شامل مي شود در اختيار مناطق قرار مي گيرد. اين 
اختيارات دست مناطق را باز مي گذارد تا متناسب 
با شرايط اقدام كنند. معاون برنامه ريزي، توسعه 
شهري و امور شللوراهاي شهرداري تهران درباره 
اينكه افزايش اختيارات شهرداران مناطق تا چه 
حد مي تواند در تامين بودجه غيرنقد شهرداري 
تهران موثر باشد، گفت: اين بستگي به شهرداران 
مناطق دارد و بايد آنها در اين زمينه پاسخ بدهند. 

محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران در حاشيه جلسه روز سه شنبه شوراي 
شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: يكشنبه 
هفته آينده بودجه ش�هرداري در دستوركار 
قرار مي گيرد و پس از آن تبصره ها، هزينه ها و 
مصارف شهرداري مطرح خواهد بود و جلسه 
ش�ورا صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد تا 
به نتيجه نهايي برس�يم. رييس شوراي شهر 
تهران ادامه داد: در جلسه هم انديشي اعضاي 
شوراي شهر، حامد مظاهريان معاون شهردار 
تهران و تيم كارشناسي آن حضور يافته بودند 
و عدد بودجه از 3۰ هزار ميليارد تومان به 31 
هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان پيش�نهاد ش�د كه 
برخي از اعضا مخالف اين مساله و برخي موافق 
آن بودند. وي در پاسخ به اينكه گفته مي شود 
شهرداري قرار است بيشترين درآمد خود را 
از عوارض تأمين كند، گفت: اينچنين نيست 
ولي بايد توجه داش�ته باشيم در كشور تورم 
شديد را شاهد بوده ايم و عدد 3۰ هزار ميليارد 
تومان بودجه در مقايسه با شاخص هاي سال 
۹۴ و ۹۵، ب�ا 13 هزار ميلي�ارد تومان برابري 
مي كند و به نظرم رقم بودجه 3۰ هزار ميليارد 
توماني زياد نيست. رييس شوراي شهر تهران 
گفت: با توجه به وضعي�ت تورمي بايد توجه 

داشت كه دو مساله براي تأمين منابع مطرح 
اس�ت. يكي افزايش قيمت منطقه اي امالك 
كه البته دولت آن را افزايش مي دهد و ديگري 
قانون شهرس�ازي كه اخيرا در شوراي شهر 
مطرح ش�د و مقداري افزاي�ش درآمد براي 
ش�هرداري از اين طريق لحاظ ش�ده اس�ت. 
هاشمي گفت: البته تحقق پذيري اين مساله 
هنر شهرداري و حناچي است. وي درباره اينكه 
انتصابات جديد در ش�هرداري به چه صورت 
است و چه كساني قرار است تغيير كنند، گفت: 
اسمي هنوز در اين زمينه به من گزارش نشده 
است، ولي مباحثي در اين راستا مطرح است. 
جابه جايي ها در ش�هرداري اندك است. ۸۰۰ 
پست در شهرداري داريم كه تغييرات كمتر 
از 1۰ نفر زياد نبوده و حكايت از ثبات مديريتي 
در شهرداري دارد. هاشمي در پاسخ به اينكه 
گفته مي شود شوراي شهر با نامگذاري معابر 
طي جلس�ات اخير شورا وقت كشي مي كند، 
اف�زود: خير، اي�ن موضوع صحت ن�دارد. ما 
مباحث بودجه را مطرح كرده ايم و هر موضوعي 
در جاي خودش مورد بح�ث و گفت وگو قرار 
مي گيرد. برخي از نامگذاري ها به صورت كالن 
يا بند بند مطرح مي شد كه اعضا در اين زمينه 

به نتيجه رسيدند.

در حاشيه
آغاز  بررسي اليحه  بودجه ۹۹  شهرداري  از يكشنبه 



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

در پارلمان اقتصادي پايتخت با حضور رييس كل گمرك تشريح شد 

سياهه موانع گمركي كسب وكارها
تعادل | فرشته فريادرس |

اعضاي اتاق تهران روز گذشته ميزبان رييس كل گمرك 
كشور بودند تا موانع و چالش هاي گمركي كسب وكار 
خ��ود را با او در ميان بگذارند. بي��ش از اين »تعادل« در 
گزارش��ي با نظر س��نجي از برخي فعاالن اقتصادي به 
احصاي »30 چالش در مواجه��ه با گمرك« پرداخته 
بود كه روز گذش��ته اين موضوع در دستور كار پارلمان 
اقتصادي پايتخت نيز قرار گرفت. حال مساله اينجاست 
كه چرا كاالها در گمركات كشور رسوب مي كنند؟ مقصر 
اصلي ايستايي يا حبس كاالها از نگاه فعاالن اقتصادي چه 
كسي است؟ چالش ها يا موانع گمركي كه مانع از ترخيص 
به موقع كاالها مي شود، كدامند؟ اعضاي اتاق تهران در 
نشست بهمن ماه خود، چالش اصلي را مداخله ديرهنگام 
دولت در روند تصميم گيري ها و مس��اله رسوب كاالها 
عنوان كرده و در همين حال، به معرفي چك ليس��تي 
از موانع گمركي كه كس��ب وكار آنها را تهديد مي كند، 
پرداختند. برخي از »نبود هماهنگي ها، گرفتاري فعاالن 
اقتصادي در بروكراسي ها زايد دولتي، نقص در سيستم 
 الكترونيكي گمركات، تشريفات طوالني گمركي و....« 
گاليه من��د بودند، اما برخي ديگ��ر از »مداخالت بانك 
مركزي در عدم ترخيص كاالهايشان« ناراضي بودند. 
در اي��ن ميان اما، بودند صاحبان برخي كس��ب وكارها 
كه عملكرد گمرك را مثبت ارزيابي كرده و انتقادي به 
وضعيت موجود نداشتند. از آن سو، هر چند رييس كل 
گمرك آمده بود تا پاسخي قانع كننده به فعاالن اقتصادي 
بدهد اما حجم مسائل مطرح ش��ده، سبب شد تا يك 
نشست ديگر با حضور نمايندگان تشكل ها براي بررسي 
فني تر و دقيق تر چالش هاي صاحبان كسب وكارها در 
مواجهه با گمرك در اتاق تهران برگزار شود. با اين حال، اما 
رييس گمرك، برخي نواقص موجود در گمركات كشور 
را پذيرفت وتعدد قوانين تج��ارت و دخالت بيش از ۲0 
سازمان در امر تجارت را از معضالت گمرك عنوان كرد. 

  يك مساله و ده ها چالش!
مساله رسوب كاال در گمرك از زماني آغاز شد كه بر اساس 
ابالغ بخش��نامه ارزي در س��ال ۹۷، براي تمامي كاالهاي 
وارداتي كه پس از 16 مردادماه همين سال وارد گمركات 
كش��ور ش��ده بودند، بايد مابه التفاوت نرخ رسمي دالر به 
ارزش 4۲00 تومان و نرخ بازار آزاد، از س��وي صاحب كاال 
پرداخت مي ش��د تا اجازه ترخيص پيدا مي ك��رد. اما اين 
مصوبه محدوديت هايي براي فعاالن اقتصادي ايجاد كرد؛ 
به طوري كه بخش عمده اي از صاحبان كاال مدعي شدند كه 
امكان پرداخت اين مابه التفاوت را ندارند و روند بروكراسي 
اين پرداخت نيز طوالني اس��ت، از اي��ن رو حجم بااليي از 
كاالهاي وارداتي ب��ه ويژه مواد اولي��ه واحدهاي توليدي 
و ماش��ين آالت در گمركات رس��وب كرد. البته در اواخر 
شهريورماه ۹۷ ورود كاال بدون انتقال ارز براي كاالهاي مانده 
در انبارهاي گمرك آزاد ش��د. اما با تمامي اقدامات صورت 
گرفته، ماجراي حبس كاالها به سال ۹8 هم كشيده شد؛ 
به طوري كه نامه نگاري هاي زيادي بين نهادهاي متولي رد و 
بدل شد. افزايش اعتراض ها به رسوب كاالها و هشدار برخي 
مسووالن نسبت به وضعيت نابسامان تجارت خارجي، راي 
به طرح اورژانسي گمرك براي تعيين تكليف و مرتفع كردن 
آن داده شد. براساس اين طرح، مشكالت فرايند ترخيص 
برخي از پرونده هاي وارداتي حل شد. اما باز هم كاالهايي در 
گمركات كشور باقي مانده كه تعيين تكليف آنها منوط به 

همت متوليان امر شد. 
حال در همين راستا، روز گذشته مساله رسوب كاالها در 
گمركات در دستور كار پارلمان اقتصادي پايتخت قرار گرفت. 
اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در نشست بهمن ماه 
خود با دعوت از رييس كل گمرك چالش هاي پيش روي 
فعاالن اقتصادي در مواجهه با گمرك را مورد واكاوي قرار 
دادند. در اين نشست، اعضاي اتاق نيز به طرح ديدگاه هاي 

خود پيرامون حوزه عملكردي گمرك ايران پرداختند.

  چك ليست موانع گمركي 
از اين رو، سياهه اي از موانع و چالش هاي گمركي از سوي 
اعضا احصا شد. اما اين چالش ها چه بودند و فعاالن اقتصادي 
چه گفتند؟ در همين حال، محمد اتابك، نايب رييس اتاق 
تهران، در نقد عملك��رد گمرك و عدم هماهنگي ها ميان 
گمركات، پشت تريبون قرار گرفت وگفت: در حالي گمرك 

ش��هيد رجايي با گمرك منطقه خليج ف��ارس در حدود 
۷كيلومتر فاصله دارد كه ناوگان حمل و نقلي براي جابه جايي 
كاالها مي��ان اين دو گمرك وجود ندارد. از طرف ديگر اين 
دو گمرك اس��ناد يكديگر را نيز قبول ندارند و كارخانه ها 
در منطقه براي صادرات با مش��كالتي روبرو هستند؛ چرا 
كه گاهي سيستم الكترونيكي گمرك در بسياري از مواقع 
چند روز از كار افتاده و كاالها به ناچار بايد مدت بيشتري در 
انبار باقي بماند. او با بيان اينكه تا ۹5 درصد موارد، كاالها با 
انبارداري مواجه مي شوند، خواستار رسيدگي گمرك به 
رفع نواقص و اخالل هاي پيش آمده در سيستم الكترونيكي 

اين سازمان شد. 
اما عباسعلي قصاعي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، 
نظر ديگري داشت و عملكرد گمرك را مثبت ارزيابي كرد. او 
يكي از گاليه هاي فعاالن اقتصادي، را اتالف وقت در »دِرب 
خروج« گمرك »شهريار« عنوان كرد كه بايد مورد رسيدگي 
قرار گيرد. همچنين با توجه ب��ه اينكه گمرك »بندر امام 
خميني)ره( مختص واردات لوازم يدكي توليد است، توجه 
به بند يك م��اده 38 قانون امور گمركي مبني بر ترخيص 

لوازم يدكي با كمترين تشريفات ضروري به نظر مي رسد.
از سوي ديگر، سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق 
تهران، هم عدم ارايه آمار صادرات و واردات كشور از سوي 
گمرك را مورد انتقاد قرار داد وگفت: باوجود مكاتبات اتاق 
تهران با اين سازمان، تاكنون اطالعات تجارت خارجي در 
اختيار اتاق قرار نگرفته است. اين در حالي است كه آمارها بايد 
دردسترس فعاالن اقتصادي قرار بگيرد. مقيمي، تعدد قوانين 
و دستورالعمل ها در گمرك را مخل فعاليت هاي ترانزيتي 
در كش��ور عنوان كرد وافزود: در شرايطي كه فعاليت هاي 
اقتصادي كشور در پيچ تند تحريم ها قرار گرفته، اين انتظار 
از گمرك مي رود كه از تعدد قوانين دست كشيده و اجازه 

دهد كه شرايط تزانزيت كاال در داخل كشور تسهيل شود.
هرويك ياريجانيان، ديگر عضو منتقدي بود كه نبود ارتباط 
كاري ميان بانك ها و گمرك را از اشكاالت موجود برشمرد. 
به گفته او، تجهيزات كارخانه اي در داخل كشور از چين به 
يكي از گمركات كشور رسيده و بانك نيز مبلغ اين تجهيزات 
وارداتي را به طور كامل دريافت كرده، اما خواهان ظهرنويسي 
از سوي فروشنده چيني شده  و گمرك نيز تا ظهرنويسي 
انجام نشود اجازه ترخيص كاال را نمي دهد كه بهتر است در 
اين ميان اعتبار مشتري به بانك يا مشتري به گمرك وجود 

داشته باشد و مشكل حل شود. 
از سوي ديگر، مهراد عباد، بااشاره به اينكه واردات كاالهاي 
امريكايي ممنوع نيس��ت، گفت: اما زماني ك��ه كاال وارد 
بندرعباس  مي شود، عوامل گمرك اقدام به مخدوش كردن 
كشور مبدا كاال كه امريكا باشد،  مي كنند و اين مساله سبب 
 مي شود كه سفارش دهندگان كه اغلب دستگاه هاي دولتي 
هستند، اين كاال را از واردكننده نپذيرند. اين در حالي است 
كه اين كاال به سختي وارد كشور شده است. در همين حال، 

محمدرضا نجفي منش از ارسال 1۹ مورد كه متوجه گمرك 
است، از سوي كميسيون بهبود محيط كسب وكار و رفع 
موانع توليد اتاق تهران به مجلس خب��ر داد وگفت: از اين 
موارد يك مورد آن حل شده و 18 مورد يا به صورت ناقص 
برطرف ش��ده يا اصال اقدامي در راس��تاي رفع آن صورت 
نگرفته است. نجفي منش پيشنهاد داد تا براي پيگيري و 
بهبود امور، كميته اي تكميل شود تا مشكالت احصا شده، 
پيگيري و بررسي ش��وند. در ادامه نشست، ناصر رياحي، 
از ديگر اعضاي اتاق بود كه به روند رس��وب محموله هاي 
وارداتي آرايشي و بهداشتي در گمركات كشور كه به بيش از 
يك سال مي رسد، انتقاد كرد وگفت: صاحبان كاالهاي اين 
بخش، پول آن را به فروشندگان خارجي پرداخت كرده اند و 
مجوز وزارت بهداشت را نيز در دست دارند، اما دخالت بانك 
مركزي راه ترخيص آن را مسدود كرده است. او با انتقاد از 
برخي تصميمات بانك مركزي افزود: مديران دولتي در ساير 
بخش ها از جمله گمرك، بايد ش��جاعت الزم را براي حل 
مناقشاتي كه از سوي برخي ديگر از نهادها و دستگاه ها در 

حوزه كسب و كار ايجاد شده است، داشته باشند.
محمود نجفي عرب، رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق 
تهران هم به عنوان منتقد پشت تريبون قرار گرفت وگفت: 
اغلب مشكالت كنوني صاحبان كسب وكار نتيجه سياست 
ارز 4۲00 توماني است. او افزود: بيش از يك سال است كه 
چند كانتينر كاالي آرايشي وبهداشتي در گمركات مانده و 
پيگيري ها براي ترخيص آنها كه احتماال تاكنون بخشي از 
آن فاسد شده، نتيجه بخش نبوده است. در واقع حتي معاون 
اول رييس جمهوري نيز دستور حل اين مساله را صادر كرده 
اما بانك مركزي راه خود را  مي رود. او »بيش بود« و »كسر 
تخليه« كاالها را از ديگر مشكالت گمركي فعاالن اقتصادي 
برشمرد و گفت: بنگاه ها در بروكراسي دستگاه هاي مختلف 
گرفتار هستند و نمي دانند مشكالت خود را كجا بايد حل 
كنند. پيشنهاد ما اين است كه اتاق تهران با دعوت از بانك 
مركزي و وزارتخانه هاي دخيل، طي نشستي مشترك به 
حل اين مشكالت بپردازد. احمدرضا فرشچيان اما بحث 
»EPL« را پيش كشيد وگفت: حذف ارتباط ميان فعاالن 
اقتصادي و كارشناسان گمرك به دليل رفع برخي از موانع 
بود، اما اين ارتباط در واقع قطع نشده و تنها از حالت دوطرفه 
به يك طرفه  تغيير شكل پيدا كرده است. به گفته او، در موادي 
مشاهده  مي شود، كارشناسان مجازي گمرك زمان زيادي 
را براي تاييد اسناد اختصاص  مي دهند كه بهتر است مدت 
زمان مشخصي براي مثال ۲4 ساعت براي هر كارشناس و  

بررسي و تاييد اسناد در نظر گرفته شود.
در همين حال، كاوه زرگران، »تعيين ارزش كاالهاي 
ورودي از سوي كارشناسان مجازي گمرك« را مورد 
انتقاد قرار دادو گفت: با توجه به شرايط پيش آمده به 
واسطه تحريم ها و هزينه هايي كه متوجه واردكنندگان 
ايراني شده، كارشناسان مجازي گمرك صرفا براساس 

جداول قيمت هاي جهاني اقدام به پايش ارزش كاالهاي 
وارداتي مي كنند كه با واقعي��ت همخواني ندارد. اين 
مساله اي است كه انتظار مي رود از سوي گمرك پيگيري 
شود. اما در مقابل اين انتقادات برخي از اعضا، عملكرد 
گمرك را مثبت ارزيابي كردند. جعفر سرقيني، از جمله 
كساني بود كه با تمجيد از اقدامات گمرك بر اين نكته 
تاكيد كرد كه در هيچ دوره اي مانند دوره كنوني در امور 
گمركي سهولت ايجاد نشده بود. محمدحسن ديده ور، 
نيز طي سخناني از تالش هاي رييس كل گمرك ايران 
در راستاي تس��هيل امور مربوط به فعاالن اقتصادي 
تقدير ك��رد. رييس اتاق تهران، پس از اينكه اعضا به بيان 
چالش هاي گمركي خود پرداختند، با بيان اينكه معاونت 
كس��ب وكار و واحد امور تشكل هاي اتاق تهران مشكالت  
گمركي  تشكل ها را احصا كرده است، پيشنهاد داد كه ادامه 
بحث  گمرك به يك جلسه صبحانه كاري با حضور رييس كل 
گمرك، نمايندگان بخش خصوصي واعضاي هيات مديره 
تشكل ها موكول شود. با استقبال حاضران از اين پيشنهاد، 
او تاكيد كرد كه شايسته نيست، قصور ديگر دستگاه ها به نام 

گمرك نوشته شود.

  پاسخ رييس گمرك چه بود؟
در بخش ديگري از اين نشست، نوبت به رييس كل گمرك 
رس��يد تا هم پاس��خ دغدغه هاي فعاالن اقتصادي را داده 
باشد و هم به دفاع از عملكرد سازمان متبوع خود بپردازد. 
مهدي ميراشرفي، در ابتداي سخنان خود خطاب به فعاالن 
اقتصادي گفت: بايد اين مطالبه گ��ري در پارلمان بخش 
خصوصي ايجاد شود كه جز توليد، هيچ گاه نقشه خوبي براي 
تجارت نداشتيم تا از آن به خوبي بهره گيريم. در سال ۲01۹ 
امارات بيش از 3۲0 ميليارد دالر صادرات و صادرات مجدد 
داشته و رتبه اول محسوب مي شود، عربستان و تركيه نيز در 

جايگاه هاي بعدي قرار گرفته اند.
ميراشرفي، كم بودن اطالعات مربوط به كاالها در گمرك را 
مورد انتقاد قرار داد وگفت: گمرك ايران نه اطالعات قبل از 
حمل را دارد، نه حين حمل را و نه زماني كه كاال وارد مي شود، 
البته سوييفت در اين زمينه مي توانست به ما كمك كند. به 
گفته او، البته پيش از اعمال تحريم ها، مبادله اسناد حدود 
1۷ ت��ا۲0 روز به طول  مي انجاميد، اما اكنون 35 تا 40 روز 

طول  مي كشد تا كاال به مرحله اظهار برسد. 
ميراشرفي به توصيه هاي سازمان جهاني گمرك مبني بر 
حذف كاغذ وايجاد اتوماس��يون براي حذف جعل و تباني 
نيزاش��اره كرد وگفت: اكنون 51 درصد تعداد و 5۹ درصد 
ارزش كاالهاي وارداتي به كشور از مسير سبز در گمرك عبور 
 مي كند. اين تسهيالت، ضدتحريم و ضدفساد است. گمرك 
در تالش است با استناد به ماده 143 قانون امور گمركي كه 
به موضوع حسابرسي پس از ترخيص اختصاص دارد، بخش 

اعظم كاالها را به مسير سبز هدايت كند. 

ريي��س كل گمرك با اش��اره به مصوب��ه اخير دولت 
درباره ترخي��ص خودروهاي دپو ش��ده در گمركات 
گفت: گمرك چندين روز اس��ت كه به دليل ترخيص 
خودروهاي وارداتي متهم ش��ده كه به دنبال كاالهاي 
لوكس اس��ت. در حالي كه تالش ما اين است رسوب 
كاال كاهش يابد و واردكننده به دليل تغيير تصميمات 
متضرر نشود. ميراشرفي سپس ترخيص درصدي كاال 
و قبول ضمانتنامه براي ترخيص را از جمله اقدامات در 
گمرك براي تسهيل در كس��ب وكار صاحبان كاالها 
عنوان و تاكيد كرد اين نهاد به دنبال توزيع ريسك است 

و نه تجميع آن.
او با اشاره به موضوع 45 هزارتن ذرت آلوده نيز گفت: 
بارها از من سوال ش��د كه چرا بايد اين محموله ها در 
گمركات وجود داشته باشد. در دنيا هر امر واحد تنها 
يك مرجع واحد دارد اما در كشور ما درباره ذرت هاي 
آلوده بيش از چهار سازمان اعمال مقررات مي كنند و 

جالب آنكه تصميمات آنها با يكديگر متعارض است.
ميراشرفي، همچنين با بيان اينكه 85 درصد واردات 
مواد اوليه وماش��ين آالت خط توليد است، افزود: در 
مدت 10 ماه ابتداي س��ال بي��ش از 1۲5 ميليون تن 
صادرات انجام ش��ده و در مقابل، ميزان واردات در اين 
م��دت 31 ميليون تن بوده و ص��ادرات از نظر وزني 4 
برابر واردات است. براساس آمار اعالمي او، در 11 ماهه 
سال ۹8 معادل 3۹ ميليارد دالر صادرات و 40 ميليارد 
دالر واردات به ثبت رسيده است. او در عين حال، تعدد 
قوانين تجارت را يكي از معضالت گمرك دانست وگفت: 
بيش از ۲0 سازمان در امر تجارت دخيل هستند و براي 
تسلط بر قوانيني كه اين سازمان ها وضع مي كنند بايد 

»پسادكتري« گرفت.

  نبض كند اقتصاد به روايت رييس اتاق
رييس اتاق تهران هم در اين نشست، از وضعيت رسوب 
كاالها در گمركات گاليه كرد وگفت: دولت در بسياري 
موارد دير تصميم گيري مي كند؛ نمونه آن ورود ديرهنگام 
دولت را در ترخيص خودروهاي وارداتي مي توان ديد؛ 
چراكه روند ترخيص خودروهاي وارداتي با مصوبه جديد 
هيات دولت آغاز شده، اما در بسياري از موارد هنوز هم 
رس��وب كاال در گمركات وجود دارد. به گفته مس��عود 
خوانساري، بيش از 10 ماه است كه محصوالت آرايشي و 
بهداشتي در گمركات مانده و به رغم پيگيري هاي دولت، 
همچنان مشكالت پابرجا است؛ ضمن اينكه كاالهاي 
زيادي هستند كه به سرنوشت همين اقالم دچار شده و 

در گمركات باقي مانده اند.
او در ادامه گريزي زد به آمارهاي منتشر شده و گفت: 
رشد اقتصادي ۹ ماهه ابتداي امسال با احتساب نفت 
منفي ۷.6 و بدون نفت صفر بوده اس��ت كه با توجه به 
زيربخش هاي اقتصادي، بخش كشاورزي با رشد 3.۲ 
درصدي و س��اختمان ۹.6 درصدي مثبت بوده است. 
به گفته خوانساري، در اين بازه زماني صنايع و معادن 
منفي 16.6 درصد و خدمات دو دهم درصد رشد منفي 
داشته اند. او همچنين با اشاره به موضوع سرمايه گذاري 
گفت: ميزان سرمايه گذاري سال ۷5 تا 84 بيش از 30 
درصد توليد ناخالص داخلي بوده كه در سال ۹۷ به 18 

درصد توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا كرد.
خوانساري با بيان اينكه سرمايه گذاري داخلي، خارجي 
و بهره وري مي تواند بر رشد توليد ناخالص داخلي موثر 
باشد، افزود: س��رمايه گذاري خارجي اكنون به دليل 
تحريم ها شدني نيست، درباره سرمايه گذاري داخلي 
نيز اتفاقات س��ال ۹8 مثبت نبوده است. براساس آمار 
اعالمي او، ميانگين رشد بهره وري در 40 سال گذشته 
تقريبا صفر بوده و در سال ۹۷ بهره وري بخش صنعت 
كشور 8.۹ درصد منفي بوده است. رييس اتاق تهران، 
محيط كس��ب وكار را يكي از عوامل موثر بر بهره وري 
عنوان كرد وگفت: رتبه فساد كشور در سال ۲01۷ در 
جهان، 130 بود كه در س��ال ۲01۹ با 16 پله تنزل به 
146 رس��يد و اين به معناي باال رفتن فساد در محيط 
كسب وكار است. او دومين عامل موثر در بهره وري را 
سهولت كسب و كار دانست وگفت: رتبه اقتصاد در اين 
شاخص از بين 1۹0 كشور 1۲۷ است. رييس اتاق تهران 
در نهايت تنها راه باقي مانده براي نجات اقتصاد را بهبود 

محيط كسب وكار دانست.

متخلفان صدرنشين را بشناسيد
معاون بازرس��ي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان ضمن تش��ريح نتايج 
بازرسي هاي اين سازمان، ازجمله انبار و سردخانه، مصالح 
ساختماني، الستيك، لبنيات، برنج، ميوه، گوشت قرمز 
و مرغ، تخم مرغ و قندوشكر را از جمله كاالها و خدماتي 
عنوان كرد كه طي 10ماهه امسال در اولويت نظارت اين 
س��ازمان قرار گرفتند كه روغن موتور در صدر بيشترين 
تخلفات قرار گرفته است. سيد جواد احمدي در گفت وگو 
با ايسنا، با اشاره به اهميت حفظ تعادل بازار بعد از اجراي 
طرح اصالح قيمت بنزين و تشديد نظارت ها بعد از اين طرح 
از س��وي سازمان حمايت گفت: بررسي نتايج بازرسي ها 
نشان مي دهد كه واحدهاي مربوط به روغن موتور، گوشت 
قرمز، ميوه و امالك با 6.5، 6.3،  6.3 و 5.۷ درصد بيشترين 
تخلفات را داش��تند. همچنين بخش انبار و س��ردخانه، 
ش��وينده و لوازم خانگي با 0.4، 1.۷ و ۲.۷درصد كمترين 
تخلفات را به خود اختصاص داده اند. به گفته وي در راستاي 
اجراي طرح نظ��ارت و كنترل بازار مصالح س��اختماني 
و جلوگيري از افزايش غيرمنطق��ي قيمت ها، از ابتداي 
فروردين ماه تا دي ماه امسال، توسط بازرسان سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( سراسر كشور 53 هزار و 
1۲5 مورد بازرسي از واحدهاي توليدي و توزيعي مصالح 
ساختماني انجام شده كه از اين ميان براي تعداد 16۹۲ 
واحد توليدي و توزيعي متخلف به ارزش ريالي ۹۹ ميليارد 
و 354 ميلي��ون و 80۷ ه��زار و 50۷ ريال پرونده تخلف 

تشكيل و جهت رسيدگي و صدور راي نهايي به سازمان هاي 
تعزيرات حكومتي در سراسر كشور معرفي شده اند. اين 
مقام مسوول در ادامه تعداد بازرس از انبارها و سردخانه ها را 
در اين مدت 8۲ هزار و 308 مورد در كل كشور عنوان كرد 
كه 336۹ فقره پرونده تخلف جمعًا به ارزش 15 ميليارد 
و ۷۲8 ميليون و 1۷4 هزار ريال نيز در اين بخش تشكيل 
شده اس��ت. احمدي درباره اقدامات سازمان حمايت در 
طرح نظارت و بازرسي از بازار كاغذ نيز گفت: طي مدت ياد 
شده ۲3 هزار و 480 مورد بازرسي از واحدهاي واردكننده، 
بنكدار، خرده فروش و انبار صورت گرفته كه در اين ارتباط 
۹46 فقره پرونده به ارزش 430 ميليارد و 335 ميليون و 
8۲1 هزار و 816 ريال براي واحدهاي متخلف تشكيل شده 
است. همچنين به گفته وي، همچنين در 10 ماهه نخست 
امسال تعداد 80 هزار و 5۹6 مورد بازرسي در بخش حمل 
و نقل درون شهري و برون شهري )كاال و مسافر( در سراسر 
كشور انجام شده كه در نتيجه آن ۲۷56 پرونده تخلف به 
ارزش ريالي 16 ميلي��ارد و ۹80 ميليون و ۲0 هزار ريال 
تشكيل و براي رسيدگي به مراجع مربوطه ارجاع داده شده 
است. وي با اشاره به انجام تعداد 41 هزار و۲48 بازرسي و 
نظارت بر عملكرد واحدهاي توليدي و توزيعي روانكارها و 
تاير خودرو در 10 ماهه نخست امسال، گفت كه بيش از 
هزار پرونده تخلف در اين بخش تش��كيل شده كه ارزش 

آنها از 141 ميليارد و۲۲6 ميليون ريال فراتر رفته است.
معاون بازرسي و رس��يدگي به تخلفات سازمان حمايت 

با بيان اينكه اين اقدامات نظارتي با اس��تفاده از بازرسان 
سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان ها و با 
هدف جلوگيري از اقدامات برخي افراد سودجو براي اخالل 
در شبكه توزيع و انتفاع سود بيشتر در عرضه و فراواني انواع 
تاير و روغن موتور اجرا شده، اظهار كرد: طي همين مدت 
تعداد 15 هزار و 146 واحد توليدي و عرضه كننده روغن 
موتور و الس��تيك خودرو مورد بازرسي قرار گرفته كه در 
نتيجه آن تعداد ۲۹33 واحد متخلف، شناس��ايي  و  براي 
صدور راي به ش��عب تعزيرات حكومتي در سراسر كشور 
ارسال شده اس��ت. وي همچنين با اشاره به وجود شبكه 
گسترده مشاورين امالك و فعاليت مشاوران متفاوت در 
سطح كشور، تصريح كرد: در 10 ماهه سال جاري بالغ بر 1۷ 
هزار واحد معامالت ملكي و مشاور امالك در سراسر كشور، 
مورد پايش و بازرس��ي قرارگرفته كه تعداد 100۲ مورد 
واحد صنفي متخلف شناسايي و پرونده  متخلفين با ارزش 
بيش از 38 ميليارد و ۷30 ميليون و 46۲ هزار و 4۹0 ريال 
جهت رسيدگي به مراجع ارسال شد. احمدي تاكيد كرد 
كه بازرسي ها و نظارت از واحدهاي صنفي مشاور امالك با 
هدف نظارت بر اجاره بها و كنترل قيمت هاي مسكن و مقابله 
با هرگونه تخلف در اين حوزه انجام شده است. به گفته وي 
در بازرس��ي بيش از 1۲5 هزار واحد توليد، پخش، عمده 
فروش و خرده فروش پودر شوينده و ساير شوينده ها در اين 
بازه زماني نيز ۲160 پرونده تخلف به ارزش 11 ميليارد ريال 

كشف و به تعزيرات ارجاع شده است.
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متقاضيان خودرو  واقعي نيستند
دبيركارگروه تنظيم بازار با اش��اره ب��ه اينكه بعد از 
تحريم ه��ا ح��دود ۷0 درصد از قطعات م��ورد نياز 
خودروسازي ها داخلي س��ازي شده است، گفت: اما 
تقاضا براي خريد خودرو واقعي نيست. عباس قبادي 
ديروز در نشست تخصصي و آيين رونمايي از كتاب 
بازاريابي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
وزارت صمت گف��ت: اقتصاد و مجموع فعاليت هاي 
بازرگاني ايران دوران ويژه اي را طي مي كند. به گونه اي 
كه هرگز تحريمي به اين شدت بر هيچ كشوري اعمال 
نش��ده اس��ت، اما در اين ميان اقتصاد ايران با توجه 
به تحريم ها از تاب آوري منحصربه فردي برخوردار 
است.  دبيركارگروه تنظيم بازار با بيان اينكه در شرايط 
فعلي كمبود كاال وجود ندارد، بيان داش��ت: در سال 
۹8 توليدات صنعتي و كشاورزي رضايت بخش بوده 
و اگرچه نفت نعمت بزرگي است، اما در صورت نبود 
نفت اقتصاد ايران وضعيت بهتري را تجربه مي كرد. با 
اين وجود بايد از شرايط كاهش صادرات نفت نهايت 
بهره برداري را انج��ام داد و اقتصاد را بدون نفت اداره 
كنيم. قبادي اظهار داش��ت: خوشبختانه در همين 
راستا قطعه سازان كشور از اين تحريم ها بهره  برده و 
بيش از 60 تا ۷0 درصد قطعاتي كه قبال وارد كشور 
مي شد را اكنون در داخل كشور توليد مي كنند.  او 
در مورد تنظيم بازار شب عيد نيز بيان داشت: هدف 
ما در اين راس��تا هم تنظيم بازار شب عيد و هم قدم 
برداشتن در مسير سالمت مردم است و در اين شرايط 
است كه وارد مسير بازاريابي مي شويم. دبيركارگروه 
تنظيم بازار با بيان اينكه در خصوص روغن نزديك به 
80 درصد مصرف كشور وابسته به واردات هستيم 
اظهار داش��ت: بايد در اين زمين��ه مصرف را كاهش 
دهيم.  عباس قبادي با بيان اينكه حدود 4 يا 5 سال 
پيش تعداد زيادي خودرو در انبارهاي خودروسازان 
وجود داشت، گفت: در آن زمان با تسهيالت اعطايي 
به مردم باعث شديم تا اين خودروها به مردم فروخته 
شود اما اكنون به محض اينكه سايت فروش خودرو 
باز مي ش��ود در مدت زمان كمت��ر از 5 دقيقه تمام 
خودروه��اي 6 م��اه آينده خودروس��ازان به فروش 
مي رس��د و اين مساله مويد آن اس��ت كه تقاضا در 
حوزه خودرو واقعي نيس��ت و بايد با بازاريابي جلوي 
آن را گرفت. قبادي با بيان اينكه در موضوع خودرو، 
آنچه در بازار هم اكنون اتفاق مي افتد، به هيچ عنوان 
منطبق بر نياز واقعي مصرف كنندگان در بازار نيست 
و بيشتر تالش شده تا جنبه هاي مرتبط با تقاضاهاي 
سفته بازانه در كشور، وضعيت را تحت تأثير قرار داده و 
بازار را ملتهب كند. وي افزود: به نظر مي رسد كه بايد 
شرايط و وضعيت كشور را درك نموده و بستري را مهيا 
نمود تا مصرف كنندگان واقعي وارد بازار خودرو شده 
و نياز خود را تأمين نمايند او از برگزاري نمايشگاه هاي 
عرضه مستقيم كاال خبر داد و گفت: در سراسر كشور 
1۹۹ نمايشگاه عرضه مستقيم كاال در ايام پاياني سال 
برگزار خواهد شد كه در كنار آن، حراج هاي فوق العاده 
نيز برگزار خواهد ش��د. قبادي در ادامه گفت: براي 
تنظيم بازار شب عيد نيز بيش از 100 هزار تن كاال 
از جمله شكر، روغن، برنج، گوشت و مرغ به بازرگاني 
استان ها تحويل و در شبكه هاي مورد اطمينان توزيع 
شده است. او بيان داشت: قيمت اين اقالم مصوب شده 
و از ابزارهاي نظاتي بهره مي گيريم تا با گران فروشي و 

تخلفات برخورد شود. 

كاهش صادرات تركيه به ايران 
تس�نيم| صادرات تركيه به ايران در سال ميالدي 
گذش��ته 3.۲ درصد كاهش يافت و ب��ه ۲ ميليارد و 
315ميليون دالر رسيد. به گزارش تسنيم، آمارهاي 
منتشر شده توس��ط اداره آمار تركيه نشان مي دهد 
صادرات تركيه به ايران در س��ال ميالدي گذش��ته 
3.۲درصد كاه��ش داش��ته و ب��ه ۲.315 ميليارد 
دالر رس��يده اس��ت. تركيه در س��ال ۲018 بالغ بر 
۲.3۹۲ميليارد دالر كاال به ايران صادر كرده بود. سهم 
ايران از كل صادرات تركيه در سال ۲01۹، 1.4 درصد 
اعالم شده و ايران به عنوان هجدهمين مقصد صادراتي 
كاالهاي تركيه در اين سال شناخته شده است. سه 
كشور آلمان، انگليس و ايتاليا به ترتيب در رتبه هاي اول 
تا سوم از اين نظر قرار داشته اند. بر اساس اين گزارش 
در آخرين ماه س��ال ۲01۹ صادرات تركيه به ايران 
15درصد رشد داشته و به ۲10 ميليون دالر رسيده 
است. تركيه در دسامبر سال ۲018 بالغ بر 183ميليون 

دالر كاال به ايران صادر كرده بود.

بدين وسيله از كليه س�هامداران محترم شركت سبدگردان 
سرآمد بازار )سهامي خاص( به شماره ثبت 474850 و شناسه 
ملي 14005048711 دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده ش�ركت كه در س�اعت 18 روز شنبه 
مورخ 1398/12/10 در محل ش�ركت به آدرس تهران، ميدان 
ونك، خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان، 

پالك 79 طبقه دوم برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

٭ انتخاب اعضاي هيئت مديره، 
٭ ساير موارد قابل طرح در مجمع.

هيئت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص(

  به شماره ثبت 474850 و شناسه ملي 14005048711
بدين وسيله از كليه سهامداران محترم شركت سبدگردان 
س�رآمد بازار )س�هامي خاص( به ش�ماره ثبت 474850 و 
شناس�ه ملي 14005048711 دعوت مي ش�ود تا در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده شركت كه در ساعت 17 روز شنبه 
مورخ 1398/12/10 در محل شركت به آدرس تهران، ميدان 
ونك، خياب�ان مالصدرا،  خيابان ش�يرازي جنوبي، خيابان 
س�امان، پالك 79 طبقه دوم برگزار مي گردد، حضور به هم 

رسانند. 
دستور جلسه: 

٭ اصالح ماده 32 اساسنامه شركت و تغيير تعداد مديران. 
هيئت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت 
سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص(

به شماره ثبت 474850 و شناسه ملي 14005048711

برگ سبز خودرو س�واری پرايد تيپ جی تی ايکس آی مدل 1389 
س�فيد روغنی به ش�ماره انتظامی 15-917ق 75 و ش�ماره شاسی   
s 141228952۶494 و شماره موتور 3595993  بنام نداسبزی قلعه 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سامانه پيامكي روزنامه تعادلمفقودی
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



15 جهان

رييس جمهوري افغانستان در مقام خود ابقا شد 

چين كاالهاي امريكايي معاف از تعرفه را افزايش داد 

قمار بزرگ غني با برگ انتخابات

عقب	نشيني	تجاري	پكن	در	برابر	واشنگتن		

گروه جهان|
 كميسيون انتخابات افغانس��تان محمد اشرف غني را 
برنده انتخابات رياست جمهوري افغانستان اعالم كرد. 
اين انتخابات در شش��م مهر برگزار شده بود. بنا بر اعالم 
كميسيون انتخابات، محمد اشرف غني با كسب 50.56 
درصد از آرا برن��ده انتخابات اس��ت. او در مجموع ۹۲۳ 
ه��زار و 5۹۲ راي از مجموع يك ميلي��ون و ۸۲۳ هزار و 
۴۸ راي معتبر را برده اس��ت. عبداهلل عبداهلل اصلي ترين 
رقيب انتخاباتي غني تاكيد كرده نتيجه انتخابات تقلبي 

را نمي پذيرد. 
عبداهلل عبداهلل سه شنبه در واكنش به نتايج اعالم شده از 
سوي كميسيون گفته: »نتيجه تقلبي را نمي پذيريم و تنها 
نتيجه آراي پاك و شفاف براي ما قابل قبول است.« بنا بر 
آمارهاي اعالم شده، عبداهلل ۷۲0هزار و ۸۴۱ راي معادل 

۳۹.5۲درصد از كل آرا را برده است. 
يكي از اعضاي تيم انتخاباتي عبداهلل به روزنامه هش��ت 
صبح افغانس��تان گفته: »يك نهاد نامشروع يك نتيجه 
نامشروع را در مخالفت صريح با قانون اعالن مي كند و اين 
كودتايي است عليه دموكراس��ي و رأي مردم.« او افزوده 
اس��ت كه رهبران ثبات و هم گراي��ي اطمينان دارند كه 
اظهارات كميسيون انتخابات افغانستان در واقع خواست 
دولت فعلي است. اين عضو تيم انتخاباتي عبداهلل هشدار 
داده آنچه كه پس از اين اتفاق مي افتد، مس��ووليتش به 
دوش كساني است كه از قانون تخلف كردند و قاعده بازي 

را برهم زدند.
انتخابات رياست جمهوري افغانستان ششم مهر برگزار شد 
و قرار بود نتايج ابتدايي اين انتخابات به تاريخ ۲۷مهر اعالم 
شود اما چندين بار به تاخير افتاد. نتايج ابتدايي انتخابات به 
تاريخ اول بهمن با پيشتازي محمد اشرف غني اعالم شد اما 
عبداهلل عبداهلل متحد اشرف غني در حكومت وحدت ملي و 
رقيب جدي او در انتخابات رياست جمهوري، اين نتايج را 
نپذيرفت. پيش از اين و در پي اعالم نتايج ابتدايي، محمد 
اشرف غني رييس جمهوري كنوني، با كسب ۹۲۳ هزار و 
۸6۸ راي 50.6۴ درصد آرا را به دست آورده بود. عبداهلل 
عبداهلل رييس اجرايي دولت وحدت ملي با گرفتن ۷۲0 

هزار و ۹۹0 راي معادل۳۹.5۲ درصد در جايگاه دوم قرار 
گرفت اما اين نتايج را نپذيرفت.  »اطالعات روز افغانستان« 
درباره اعالم غيرمنتظره نتايج انتخابات رياست جمهوري 
نوشته: پس از اعالم امضاي توافق نامه صلح ميان طالبان 
و نيروهاي امريكايي در چند روز آينده، اش��رف غني بر 
آن شد كه با اعمال فشار بر كميسيون مستقل انتخابات 
در س��ريع ترين زمان ممكن نتيجه  انتخاب��ات را اعالم 
و او به عن��وان پيروز انتخابات معرفي ش��ود تا به عنوان 
رييس جمهور منتخب در مذاكرات دس��ت باال را داشته 
باشد. اما واقعيت اين است كه روند قانوني، اجرا و پيگيري 

شكايات توسط كميس��يون انتخابات روندي طوالني، 
نيازمند دقت، زمان و سازوكارهاي قانوني از جمله تدوين 
و تصويب طرح بازش��ماري آراس��ت. رويكرد سراسيمه  
و ش��تاب زده  كميس��يون مس��تقل انتخابات در اعالم 
نتايج به بازي گرفتن روندهاي قانوني است. كميسيون 
انتخابات به معناي واقعي كلمه، جايگاه، اقتدار، استقالل و 
صالحيت  هايش را به بازيچه دست ارگ رياست جمهوري 
تبديل كرد. در ادامه اين گزارش آمده: نتيجه انتخابات در 
شرايطي سراسيمه اعالم شده كه رهبران ثبات و همگرايي 
به رهبري عبداهلل در روزهاي گذش��ته بارها هشدار داده 

بودند در صورتي كه روند رس��يدگي به ش��كايات فاقد 
شفافيت باشد، با تشكيل دولت ثبات و همگرايي حكومت 
موازي تشكيل خواهند داد. اين در حالي است كه بسياري 
از ناظران باور دارند كه نه اشرف غني رييس جمهوري فعلي 
افغانستان، قادر است تا حكومتي به زعم خود منتخب و 
پيروز تشكيل دهد و نه تيم ثبات و همگرايي به رهبري 
عبداهلل توان و امكان  عملي كردن تهديد تشكيل دولت 

موازي را دارد. 
اين سكه يك روي ديگر هم دارد. اكنون با اعالم نتايج از 
طرف كميسيون انتخابات، دفتر رياست جمهوري عالوه 

بر طيف گسترده اي از مخالفان سرسخت و جدي داخلي 
با مخالفت اياالت متحده هم مواجه خواهد ش��د. دونالد 
ترامپ براي انتخابات رياست جمهوري ۲0۲0 كه در پيش 
دارد به يك پيروزي مهم در سياس��ت خارجي نياز دارد. 
برهمين اساس صلح با طالبان و خروج نيروهاي امريكايي 
از جنگ بي پايان افغانستان برگ برنده او در رقابت هاي 
پيش رو خواهد بود. برهمين اس��اس واشنگتن احتماال 
اجازه نخواهد داد كه اشرف غني تالش هاي ديپلماتيك 
فشرده و يك ساله اش در مورد صلح افغانستان را بي اثر كند. 
بنا براين ماحصل برخورد بي پروايانه دفتر رياست جمهوري 
افغانستان با قوانين انتخاباتي و بلوف ها و هشدارهاي ثبات 
و همگرايي، تضعيف  موقعيت و جبهه »جمهوري اسالمي 
افغانستان« در يكي از حساس ترين شرايط حيات سياسي 

معاصر اين كشور است.
بر اس��اس جدول زماني ترتيب ش��ده اگر برنامه مطابق 
آنچه چيده ش��ده، پيش برود، كمتر از ي��ك ماه به آغاز 
مذاكرات بين االفغاني باقي مانده است. در اين زمان كوتاه 
دو جناح سياسي عمده كشور به جاي تمركز بر فرآيند 
صلح و آمادگي هاي سياسي و نظامي براي آغاز مذاكرات 
سرنوشت ساز و حساس بين االفغاني احتماال درگير يك 
جنگ فرسايشي و باخت-باخت تمام عيار خواهند شد كه 
تاوان اش را مردم افغانستان، نسل دو دهه پس از طالبان 
و ارزش ها و دس��تاوردهاي ۲0 س��ال اخير مي پردازند. 
واقعيت اين است كه رويكرد اخير دفتر رياست جمهوري و 
هشدارهاي تيم ثبات و همگرايي به رهبري عبداهلل موضع 
و اقتدار طالبان را در گفت وگوهاي بين االفغاني تقويب 
مي كند. رهبران طالبان به طور هماهنگ و يكدست پاي 
ميز مذاكرات خواهند نشست و جنگجويان و فرماندهان 
نظام��ي اين گروه با روحيه مضاع��ف و بلوف پيروزي در 
جبهه هاي جنگ منتظر سياستمداران دولت افغانستان 
هستند. اين سو اما كساني كه مكررا ادعا مي كنند حافظ 
جمهوريت، منافع و ارزش هاي افغانستان جديد هستند، 
بي اعتنا به حساسيت وضعيت و مسووليتي كه بر دوش 
دارند، مش��غول نزاع بر س��ر پس��ت هاي وزارت  و ارسال 
هشدارهاي تجزيه جمهوري اسالمي افغانستان هستند.

گروه جهان|
چين تقاضا براي معافي��ت از تعرفه واردات 6۹6 كاالي 
وارداتي از اياالت متحده شامل محصوالت كشاورزي و 
انرژي مانند گوشت خوك، سويا، گاز طبيعي مايع، نفت 
خام   همچنين انواع تجهيزات پزشكي و دماسنج پزشكي 
را پذيرفته است. اين معافيت ها سومين و قابل توجه ترين 
معافيت هايي بودند كه از زمان آغاز مناقش��ه تجاري با 
امريكا، از سوي چين اعطا شده و صدور آنها يك ماه پس 
از امضاي فاز اول توافق تجاري ميان واشنگتن و پكن روي 
داده است. چين همچنين متعهد شده كه خريد كاالها 
و خدمات امريكايي را به ميزان ۲00 ميليارد دالر در دو 

سال آينده افزايش دهد.
به گ��زارش نش��ريه س��اوت چاين��ا مونيتورين��گ 
پس��ت، وزارت مال��ي چين روزسه ش��نبه همچنين 
اع��الم ك��رد ك��ه در راس��تاي اج��راي فاز نخس��ت 
تواف��ق تجاري ب��ا امريكا از چهارده��م فوريه )جمعه 
گذش��ته( تعرف��ه برخ��ي از كاالهاي امريكاي��ي را از 
 ۱0درصد ب��ه 5 درصد و برخ��ي ديگر از كااله��ا را از
 5 درص��د به ۲.5 درصد كاهش داده اس��ت. در مقابل 
اياالت متحده نيز تعرفه اضاف��ي ۱5درصدي بر ۱۲0 
ميليارد دالر كاالي چيني را به ۷.5درصد كاهش داده 
است.  طبق بيانيه وزارت دارايي چين، ساير كاالهايي كه 
مشمول معافيت از پرداخت تعرفه واردات وضع شده در 
طول مناقشه تجاري دو جانبه شدند اتانول، ذرت و گندم 
هستند. برخي از دستگاه هاي پزشكي و فلزات شامل 

سنگ و كنسانتره مس، قراضه مس و قراضه آلومينيوم 
هم مشمول معافيت از تعرفه واردات مي شوند. دولت 
چين پيش تر نيز اعالم كرده بود كه احتماال ممنوعيت 
واردات تمامي محصوالت مرغداري از اياالت متحده را 

برخواهد داشت. 
صدور اين معافيت ها در حالي روي مي دهد كه شيوع 
ويروس كرونا اقتصاد چين را فلج كرده است. مقامات 
چين محدوديت هاي س��فر و حمل و نقل را به منظور 
جلوگيري از گسترش ويروس كرونا وضع كرده اند. اين 
ويروس تاكنون حدود ۱۹00 قرباني گرفته و بيش از 

۷0 هزار نفر را در چين آلوده كرده است.
پيش از اقدام چين در پذيرش معافيت تعرفه اي كاالهاي 
امريكايي، شماري از مقامات امريكايي و تحليل گران 
به دليل شيوع ويروس كرونا، توانايي چين براي عمل 
به تعهدات خريد كه در فاز اول توافق تجاري قيد شده 
است را زير س��وال برده بودند. شيوع ويروس كرونا كه 
نخستين بار در ش��هر ووهان در دسامبر مشاهده شد، 
باعث تعطيل شدن كارخانه ها يا فعاليت آنها با حداقل 
ظرفيت شده است. مردم از ترس ابتال به ويروس كرونا 
از خانه خارج نمي شوند و در مكان هاي عمومي رفت و 
آمد ندارند و اين امر باعث افت شديد مصرف شده است.

موافقت چين با افزايش كاالهاي مستثني از تعرفه هاي 
بيش��تر با اس��تقبال معامله گران مواجه ش��ده است. 
به گزارش رويترز، در وال اس��تريت، بيشتر شاخص ها 
صعودي بودند تا جايي كه دو ش��اخص از سه شاخص 

مهم بورس��ي در سطح باالتري از روز پيش خود بسته 
ش��دند. ش��اخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 
0.0۹درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹هزار 
و ۳۹۸.0۸ واحد بسته شد. شاخص »اس اندپي500« 
با 0.۱۸درصد افزايش تا سطح ۳۳۸0.۱6واحدي باال 
رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني»نزدك 
كامپوزيت« با صعود 0.۲درصدي در سطح ۹۷۳۱.۱۸ 

واحدي بسته شد.

		درخواست	تعويق	واردات	از	امريكا
كاهش تعرفه ها و تعهد دوباره به خريد كاالها و خدمات 
امريكايي ب��ه ارزش ۲00 ميليارد دالر از س��وي پكن 
در شرايطي است كه اقتصاددانان دولتي و موسسات 
تجاري چين از دولت خواسته اند تا خريدهاي خود را 
از اياالت متحده به علت شيوع كرونا به تعويق بيندازد. 
ساوث چاينا مورنينگ پست نوشته، اقتصاددانان دولتي 
چين معتقدند كه ش��يوع كرونا تقاضا در بازار چين را 
براي اقالم امريكايي كاهش داده و پكن بايد واردات را 
بر اساس توافق با آن كشور به تاخير بيندازد. به اعتقاد 
آنان، تجارت در بسياري از بخش هاي كشور خوابيده 
است و تداركات و پشتيباني نيز روند حركتي حلزوني 
دارد و در اين شرايط بازار كشش خريدهاي بزرگ ندارد.

چين ب��ا امريكا در ماه ژانويه به توافق رس��يد كه براي 
مدت ۲ سال نزديك به ۲00 ميليارد دالر كاال از جمله 
حدود۴0ميليارد دالر فرآورده هاي كشاورزي خريداري 

كند. »شو چي يوان« كارشناس اقتصادي مستقر در 
چين گفته دولت بايد با امريكا در اين باره وارد رايزني 

شود و درخواست تعويق اين توافق را ارايه كند.
او گفته اجماع نظر گسترده اي ميان چرخه هاي تجاري 
داخلي و بين المللي وج��ود دارد مبني بر اينكه كرونا 
اقتصاد چين را تحت فش��ار ش��ديدي قرار داده است. 
»شو« كه از اعضاي برجسته آكادمي علوم اجتماعي 
چين اس��ت، گفته: »بايد با امريكا وارد مذاكره ش��د 
و درخواس��ت كرد كه اين خريدها به زمان مناس��ب 
ديگري موكول ش��ود.«  بس��ياري از اقتصاددانان بر 
اين باورند كه كرونا دس��ت كم در س��ه ماهه ابتدايي 
سال ۲0۲0 ميالدي رش��د اقتصادي چين را از مدار 
پايداري و پويايي خارج مي كند. پكن در تالش است 
تا فعاليت هاي اقتصادي را در خارج از استان هوبئي 
كانون شيوع بيماري در مركز اين كشور از سربگيرد 

اما همزمان نگران ش��يوع دوباره اين ويروس اس��ت. 
برآوردها حاكي است كه بيشتر كارخانه ها با ظرفيت 
كامل فعال نشده اند و اتاق بازرگاني امريكا در شانگهاي 
مي گويد كه ۸0درصد از كارخانه هاي امريكايي قادر 

به راه اندازي خطوط توليد نيستند.
»شو چي يوان« تاكيد كرده خريدهاي بزرگي نظير 
خريد هواپيما و ماش��ين آالت و بسياري از تجهيزات 
ديگر از امري��كا بايد به تاخير بيفتد. بر اس��اس يكي 
از بندهاي تواف��ق تجاري چين و امري��كا، اگر مورد 
غيرمنتظره اي كه مقصر آن دو طرف نباشند يا بالياي 
طبيعي رخ دهد كه باعث بروز مشكل در اجراي مفاد 
توافق ش��ود، دو طرف بايد درخصوص شرايط جديد 
رايزني كنند. »ش��و چي يوان« گفته كه از سرگيري 
مذاكرات كار ساده اي نيست اما بهتر است چين ابتدا 

موضوع را روي ميز گفت وگوها قرار دهد.

دريچه

كوتاه از منطقه

انتقاد نخست وزير مجارستان 
از صندوق بين المللي پول

گروه جهان| نخست وزير مجارستان گفته از زمان روي 
كار آمدنش، مجارستان را از دست صندوق بين المللي پول 
نجات داده است. به گزارش آسوشيتدپرس، ويكتور اوربان 
با بيان اينكه در طول يك دهه اخير )در قدرت بودن حزب 
حاكم فيدش( مجارستان بهترين عملكرد اقتصادي يك 
قرن اخير خود را تجربه كرده، گفته: »تغييرات اقليمي و 
كاهش جمعيت، آينده مجارستان را تهديد مي كند.« او 
همچنين در انتقاداتي كم سابقه از اتحاديه اروپا و صندوق 
بين المللي پول گفته: »نسخه هاي تجويز شده توسط اين 
نهادها بيش��تر به درد ميلياردرها مي خورد.« اوربان كه 
۲0۱0 و در زمان بدهي مجارستان به صندوق به قدرت 
رسيد، گفته: »پس از به قدرت رسيدن، پيشنهاد صندوق 
براي اتخاذ سياست رياضتي را رد كردم و كشور را از دست 
صندوق نجات دادم. اگر به حرف آنها گوش مي كرديم االن 
مجارستان بيماري بدحال بود كه در بيمارستان صندوق 
بين المللي پول و با وام اتحاديه اروپا بستري شده بود!« 
نخست وزير راست گراي مجارستان همچنين با اشاره به 
رشد ۴.۹درصدي اقتصاد مجارستان گفته اين رشد بسيار 
باالتر از متوسط رشد در سطح اتحاديه اروپا بوده است با 
اين حال او از حال و روز فعلي اقتصاد كشورهاي اروپايي 
راضي نيس��ت، چراكه مشكل ديگر كشورهاي اروپايي 
مشكل مجارستان نيز هست. او با ابراز نگراني از متوقف 
ش��دن رش��د اقتصادي در برخي از كشورهاي عضو 
منطقه يورو گفته اكنون بايد با ميكروسكوپ دنبال 
ارقام رشد اقتصادي برخي كشورهاي اروپايي گشت! 
اوربان با اشاره به كاهش تمايل خانوارهاي مجارستاني 
براي فرزن��دآوري گفته اينكه روند كاهش جمعيت 

متوقف نمي شود خبر خيلي بدي است. 

بوريس جانسون ركن اصلي 
معامله قرن را رد كرد

گروه جهان| نخست وزير بريتانيا خالف طرح ادعايي 
صلح خاورميانه رييس جمهوري امريكا موسوم به »معامله 
قرن« تصريح كرده كه شهر قدس بايد پايتخت مشترك 
فلسطين و اسراييل باش��د. به گزارش ايسنا، جانسون 
در نامه  اي به جرمي كوربين رهبر حزب مخالف دولت، 
نوشته: »موضع لندن درباره شهرك سازي اسراييلي ها 
در كرانه باختري رود اردن مش��خص و تغييري نكرده 
است. اين اقدامات طبق قوانين بين المللي غيرقانوني، 
مانع رسيدن به صلح اس��ت و راه حل تشكيل دو دولت 
]فلسطين و اس��راييل[ را به خطر مي اندازد.« بوريس 
جانسون ادامه داده است: »بريتانيا معتقد است كه حضور 
اسراييل در دره اردن واقع در سرزمين هاي فلسطين كه 
بايد طبق قوانين بين المللي كنترل شود، اشغال گري 
است. ما درباره مس��ائل حقوقي مربوط به اشغال گري 
دايما با مقامات اسراييل رايزني مي كنيم و مي خواهيم كه 
از مقررات بين المللي تبعيت كنند.«  نخست وزير بريتانيا 
همچنين عنوان كرده است كه دولت لندن استقالل عمل 
ملت فلسطين در كرانه باختري و غزه را توسط يك دولت 
مستقل و يكپارچه به رسميت مي شناسد. جانسون در اين 
نامه كه تصوير آن به تازگي در توييتر كوربين منتشر شده 
تصريح كرده: »موضع بريتانيا درباره روند صلح خاورميانه 
روشن و تغيير نكرده است.« او افزوده كه دولت لندن از 
حل و فصل اين مناقشه از طريق گفت وگو كه در نتيجه 
اسراييل امن در كنار دولت مستقل فلسطين مطابق با 
مرزهاي سال ۱۹6۷ ميالدي زندگي كند حمايت مي كند. 
دونالد ترامپ با رونمايي از طرح سازش كارانه خود موسوم 
به معامله قرن اعالم كرد اين طرح، شهر قدس را پايتخت 

يكپارچه رژيم صهيونيستي مي داند. 

 كمك ۱۰ ميليارد دالري 
به حفظ محيط زيست

گروه جهان|ثروتمندترين فرد جهان اعالم كرده كه 
قصد دارد ۱0 ميليارد دالر از ثروت خود را در راستاي 
مقابله با تغيي��رات آب وهوايي در جه��ان خرج كند. 
به گزارش ايسنا، جف بزوس مدير شركت آمازون كه 
به عنوان ثروتمندترين فرد جهان شناخته مي شود، 
اعالم كرده كه مي خواهد ۱0 ميليارد دالر از س��رمايه 
خود را به منظور حفاظت از محيط زيس��ت و مقابله با 
تغييرات آب و هوايي در جهان وقف و خرج كند. از آنجا 
كه سال هاست دانشمندان و فعاالن محيط زيست در 
خصوص تغييرات آب وهوايي در جهان به دولتمردان 
در كشورهاي مختلف هش��دار داده اند و اين تغييرات 
نيز در سال هاي اخير مشكالت و دردسرهاي بزرگ و 
جبران ناپذيري را در سراسر جهان ايجاد كرده است، 
جف بزوس مديرشركت امريكايي آمازون ابراز اميدواري 
كرده كه شايد بتواند با ثروت و سرمايه گذاري در بخش 
حمايت از محيط زيس��ت، كمك كوچكي در راستاي 
حفظ محيط زيست در اياالت متحده و بسياري ديگر 
از كشورهاي جهان كند. تا پيش از امروز، بزرگ ترين 
كمك خيريه بزوس به ۲0۱۸ بازمي گشت كه او براي 
بهبود وضعيت مدارس محروم و كمك به بي خانمان ها 
مبل��غ ۲ ميليارد دالر اهدا كرده ب��ود. به همين علت، 
بس��ياري او را مورد انتقاد قرار داده اند كه در معطوف 
كردن ثروت بيكران خود به امور انسان دوستانه امساك 
مي ورزد. او همچنين به كمپين گيوينگ پليج نپيوسته؛ 
جنبشي كه از افراد بسيار پول دار مي خواهد دست كم 
نيمي از ثروت خود را در زمان قيد حيات شان صرف امور 
انسان دوستانه كنند. مايكروسافت نيز اخيرا اعالم كرده 

قصد دارد تا ۲0۳0 توليد كربن را تماما متوقف كند. 

نابودي گسترده اسكناس
در چين براي مقابله با كرونا

گروه جهان|بان��ك مركزي چين ب��راي مقابله با 
كرونا روش دردناكي را انتخاب كرده است. به گزارش 
سي ان ان، بانك مركزي چين با هدف مقابله با شيوع 
س��ريع ويروس كرونا اع��الم كرده در نظ��ر دارد تا با 
جمع آوري اسكناس هاي آلوده، آنها را شستشو و در 
صورت لزوم امحا كند. به گفته اين بانك، اسكناس ها در 
كنار ساختمان هاي عمومي، آسانسورها و وسايل نقليه 
جزو اصلي ترين راه هاي انتقال ويروس كرونا هستند 
و به دليل گس��تردگي تماس مردم با آنها، بايد پاكيزه 
بمانند. طبق دستورالعمل جديد بانك مركزي چين، 
همه بانك ها بايد پيش از تحويل وجه نقد به مشتريان 
آنها را ضد عفوني كرده و دست كم يك هفته پيش از 
تحويل به مشتريان خود با استفاده از حرارت و اشعه 
ماورا بنفش، ويروس هاي آن را از بين ببرند. همچنين 
اسكناس هاي بسيار آلوده بايد سوزانده و نابود شوند. 
همچنين بانك مركزي براي كاستن از سرعت تكثير 
بيماري تنها در ماه ژانويه چهار ميليارد قطعه اسكناس 
جديد را چاپ و روانه بازار كرد تا جايگزين اسكناس هاي 
قديمي شوند كه بخش بسيار بزرگي از اين اسكناس ها 
به ووهان يعني كانون ش��يوع ويروس كرونا فرستاده 
ش��ده اس��ت. بانك مركزي چين همچنين با صدور 
بيانيه اي از مردم اين كشورخواس��ته تا حد امكان از 
ابزارهاي پرداخت الكترونيكي استفاده كنند و فعال وجه 
نقد را كنار بگذارند. اين بانك اقدامات اخير را در راستاي 
عمل به تعهدات نظام مالي و بانكي براي مهار بيماري 
ويروسي جديد عنوان كرده است. اكنون دست كم در 
۲۷ كشور از هر پنج قاره جهان ابتال به ويروس كرونا 

گزارش شده است. 

افزودن۴ گريزگاه مالياتي 
جديد به فهرست سياه اروپا

گروه جهان| وزراي دارايي اتحاديه اروپا پاناما، جزاير 
كيمن، پاالئو و سيِشل را به فهرست سياه »گريزگاه هاي 
مالياتي« خود افزود و به تركيه نيز فرصت داد تا با اتخاذ 
تدابير و اعمال استانداردهاي الزم براي افشاء اطالعات 
مالياتي، خود را از خطر ورود به اين فهرست نجات دهد. 
به گزارش يورونيوز، تركيه تاكنون از تبادل اطالعات 
مالياتي خود با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سرباز زده 
و بر همين اساس وزراي دارايي اتحاديه اروپا يك سال 
ديگر به اين كشور فرصت دادند تا شرايط الزم را براي به 
اشتراك گذاري اطالعات مالياتي خود با ۲۷ كشور عضو 
اتحاديه اروپا فراهم كن��د. وزراي دارايي اتحاديه اروپا 
همچنين پاناما و جزاير پاالئو را به دليل كوتاهي از ارايه 
كامل اطالعات مالياتي و پنهان كاري در اين خصوص 
وارد فهرست سياه خود كرده اند. جزاير سيشل  نيز بر 
پايه ارزيابي اتحاديه اروپا داراي نظام مالياتي كارآمدي 
نيست. در همين حال مطابق اطالعيه وزراي دارايي 
اتحاديه اروپا، صندوق هاي س��رمايه گذاري فعال در 
جزاير كيمن بازتاب دهنده بخش واقعي اقتصاد اين 
منطقه نيس��تند و با هدف فرار مالياتي فعال شده اند. 
جمهوري پاالئو كش��وري جزيره اي در اقيانوس آرام 
است كه در ش��رق فيليپين واقع شده است. فهرست 
س��ياه كش��ورها و قلمروهايي كه ب��ه گريزگاه هاي 
مالياتي بدل مي شوند در سال ۲0۱۷ و در پي افشاي 
طرح هاي گسترده فرار مالياتي در جهان پايه گذاري 
شد. كشورها و قلمروهايي كه در اين فهرست سياه قرار 
دارند با نظارت هاي بيشتر اتحاديه اروپا بر مبادالت مالي 
آنها مواجه مي شوند و شانس جذب كمك هاي مالي 

اتحاديه اروپا را از دست مي دهند.
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گزينه	احتمالي	صدراعظمي	
آلمان	كيست	

گروه جهان| نوربرت روتگن سياس��تمدار ارشد 
آلماني آمادگي خود را براي رياست حزب اتحاديه 
دموك��رات مس��يحي )CDU( بزرگ ترين حزب 
محافظه كار اين كشور اعالم كرد؛ درصورتي كه او 
به رياست حزب آنگال مركل برسد، شانس زيادي 
براي كسب كرس��ي صدراعظمي خواهد داشت. 
رويترز نوشته، روتگن كه رياست كميته امورخارجه 
پارلمان آلمان را برعهده داشته است، گفته در نامه اي 
به »آنگرت كرامپ كارن باوئر« رييس حزب مركل، 
كه به  تازگي خبر كناره گيري او از اين پست منتشر 
شده، عالقه مندي خود را براي برعهده گرفتن چنين 
مس��ووليتي ابراز كرده است. اعالم نامزدي عجيب 
روتگن قانونگذار محافظه كار ارشد آلماني به عنوان 
رهبر حزب اتحاديه دموكرات مس��يحي موضوع 
جانشيني رياست اين حزب را پيچيده تر كرده است. 
كارن باوئر كه نامزد مورد تاييد مركل بود هفته گذشته 
با بيان اينكه قصد ن��دارد در انتخابات آتي فدرال به 
عنوان صدر اعظم جانشين مركل شركت كند، رسما 
از رياست حزب كنار رفت و حزب اتحاديه دموكرات 
مسيحي را دچار آشفتگي كرد. انتخابات براي تعيين 
صدر اعظم آينده آلمان قرار است اكتبر ۲0۲۱ برگزار 
ش��ود. اقدام غيرمنتظره روتگ��ن او را به چهارمين 
فرد مدعي كسب رياست حزب اتحاديه دموكرات 
مسيحي تبديل كرده است. روتگن با توجه به رياست 
كميته امور خارجه پارلمان آلمان يك چهره ملي 
شناخته مي شود اما فرد بانفوذي در حزبش محسوب 
نمي شود. همچنين وزير محيط زيست آنگال مركل 
در سال هاي ۲00۹ تا ۲0۱۲ ميالدي بوده است. او 
در گذشته به عنوان فردي كه ممكن است با حزب 
سبزها همكاري كند، شهرت داشته است. اين حزب 
اكنون دومين حزب بزرگ بعد از حزب محافظه كار 
آلمان محسوب مي ش��ود. در نامه روتگن به كارن 
باوئر آمده اس��ت: »اوضاع اكنون بسيار جدي است 
و مساله، آينده حزب و مفهوم آن براي ثبات آلمان 
است.« عالوه بر نوربرت روتگن، فريدريش مرتس 
سياس��تمداري كه از نظ��ر اجتماعي محافظه كار 
و از لحاظ اقتصادي ليبرال محس��وب مي ش��ود، 
ينس اشپان وزر بهداشت راستگرا و آرمين الِشت 
نخس��ت وزير ايالت پرجمعيت نوردراين وستفالن 
آلمان كه سياستمداري ميانه رو است، مدعي رياست 
حزب اتحاديه دموكرات مسيحي هستند. رييس اين 
حزب احتماال نامزد صدراعظمي براي فراكسيون 
محافظ��ه كار پارلمان آلمان خواهد ب��ود اما حزب 
سوسيال مسيحي نيز مي تواند نامزدي را معرفي كند. 

تسهيالت	تركيه	براي	جذب	
سرمايه	گذاري	خارجي

وزير صنعت و فن��اوري تركيه گفته انتظار مي رود 
اين كش��ور ش��اهد جهشي محس��وس در جذب 
سرمايه گذاري خارجي باش��د. به گزارش شينهوا، 
مصطفي وارن��ك گفته انتظار م��ي رود كه صنايع 
پتروشيمي، حمل و نقل، معدن، دفاعي و الكترونيكي 
تركيه بتوانند امسال س��رمايه خارجي زيادي را به 
خود جذب كنند. او با بيان اينكه س��رمايه گذاران 
خارجي مي توانند از بازار داخلي، نيروي كار پويا و 
زيرساخت هاي نيرومند اقتصاد تركيه به نفع خود 
اس��تفاده كنند، گفته تركيه ب��ا توجه به موقعيت 
جغرافيايي منحصر به فرد خ��ود مي تواند فرصت 

جديدي براي شروع كسب و كار باشد.

 قطر	مقر	دفتر	ضد	ترور	
سازمان	ملل	مي	شود

دولت قطر و س��ازمان ملل يادداشت تفاهمي را در 
زمينه تقويت همكاري در راستاي مبارزه با تروريسم 
امضا كردند. به گزارش الجزيره، مجلس شوراي قطر 
به نمايندگي از دولت اين كشور يادداشت تفاهمي 
را با سازمان ملل با هدف ايجاد چارچوب همكاري 
براي تقويت نقش پارلمان ها در مقابله با تروريسم و 
شرايط مربوط به آن و نيز پيشبرد همكاري دوجانبه 
در زمينه هاي مه��م و مورد توجه امض��ا كرد. اين 
يادداشت تفاهم كه در دفتر ضد ترور سازمان ملل در 
نيويورك امضا شد، شامل ورود مجلس شوراي قطر و 
سازمان ملل به تمهيدات مستقيم براي تاسيس دفتر 

برنامه هاي ضد ترور سازمان ملل است.

كشته	شدن	9	نيروي	دولتي	
افغانستان	در	حمله	طالبان	

تعدادي از نيروه��اي دولتي افغانس��تان در حمله 
طالبان در استان كاپيساي كشته شده اند. رسانه هاي 
افغانستان گزارش دادند طالبان به روستاي نظام خيل 
شهرس��تان نجراب حمله كردند كه در نتيجه اين 
درگيري ۹ تن از نيروهاي دولتي كش��ته شدند. در 
قندوز در شمال افغانستان نيز ۱۱نيروي دولتي در 
حمله طالبان كشته و تعداد هم زخمي شده بودند. 
افغانستان هرسال با گرم ش��دن هوا شاهد افزايش 
خشونت و جنگ مي باشد كه عالوه بر نيروهاي دولتي 

و طالبان غير نظاميان نيز قرباني آن مي شوند.

 نيروهاي	دانماركي	
به	عين	االسد	برمي	گردند

دانمارك اعالم كرده پرسنل نظامي اين كشور از اول 
مارس به پايگاه عين االسد در عراق باز مي گردند و 
كار آموزش نيروهاي امنيت عراق در مبارزه با داعش 
را از سر خواهند گرفت. دانمارك ماه گذشته اغلب 
۱۳0 نيروي مستقر خود در پايگاه عين االسد را به 
دليل مالحظات امنيتي از اين پايگاه هوايي خارج 
كرده بود. نيروهاي دانماركي مستقر در اين پايگاه 
بخشي از ائتالف بين المللي در مبارزه با داعش در 

عراق و سوريه هستند.
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عكسروز

چهرهروز

بايد عشق را دوباره براي مردم هجي كرد
حميدرضا نعيمي مي گويد: نمايش »فردريك« داستان شورانگيزي در ستايش عشق دارد و من در شرايط فعلي جامعه به عنوان يك عضو 
كوچك از جامعه هنر وظيفه خود مي دانم كه با يك اثر بتوانم دوباره طعم عشق را براي مردم هجي كنم. اين كارگردان تئاتر كه اين روزها با 
گروهش مشغول تمرين نمايش »فردريك« براي اجرا در فروردين سال آينده است، گفت: اين متن يكي از پر پرسوناژترين كارهاي اشميت 
براي اجرا است و تا اين لحظه در ايران اجرا نشده. براي آماده سازي آن هم به يك سالن مجهز به امكانات نياز بود با توجه به اينكه هيچ اسپانسري 
نداريم، به لحاظ دراماتورژي بايد براي اجرا در سالن اصلي تغييراتي در نمايشنامه انجام شود. وظيفه من به عنوان يك عضو كوچك از جامعه هنر 
اين بوده كه با يك اثر بتوانم دوباره طعم عشق را براي مردم هجي كنم تا بار ديگر عاشقي، هدف داشتن، خنده، شور و زندگي را به ياد بياورند.

بازارهنر

چكاوكان سياه پوش به ياد جان باختگان وطن خواندند
رضا شايسته، سرپرست گروه چكاوك 
در اج��راي اين گروه در ت��االر وحدت 
براي لحظاتي با حاضران صحبت كرد 
و چنين گفت: جشنواره موسيقي فجر 
امسال مورد بي مهري قرار گرفته است و 
خيلي از دوستان ما امسال در جشنواره 
حضور ندارند. اميدوارم كه ديگر شاهد 
اين اتفاقات ناگوار نباش��يم و جشنواره 

سال بعد همچون گذشته پر رونق تر برگزار شود.
تاالر وحدت در پنجمين روز از جشنواره موسيقي 
فجر دوشنبه ۲۸ بهمن در س��انس۲۱:۳۰ ميزبان 
گروه چكاوك به سرپرستي رضا شايسته و خوانندگي 
مجيد حسين خاني و سروش مظفري بود. در اجرا 
صندلي هاي تاالر وحدت تقريبا پر بود و اعضاي گروه 
با لباس سياه روي سن حاضر شدند. همچنين آخرين 
قطعه از پارت اول به تمام جان باختگان حوادث اخير 
كشور تقديم شد. درست سر ساعت صحنه روشن 
شد. همگي در جايگاه ش��ان قرار گرفتند و دقايقي 
بعد ويولن، ويولنسل، پيانو، قانون و تار با هم نواخته 
ش��دند. لحظاتي بعد مجيد حس��ين خاني شروع 
به خواندن كرد. بعد از خارج ش��دن خواننده اول و 

نواختن قطعه اي، خواننده دوم )سروش 
مظفري( وارد صحنه ش��د و قطعات از 
جمله ترانه معروف و قديمي »مي گذرم 
تنها« را اجرا كرد. در اواخر پارت اول اجرا 
رضا شايسته، رهبر گروه چكاوك ضمن 
يادآوري اين مس��اله كه گروه چكاوك 
ب��دون حمايت دولتي اداره مي ش��ود، 
توضيح داد: تنها انگيزه ما حمايت هاي 
شما عزيزان اس��ت. او س��پس ابراز اميدواري كرد 
جشنواره موس��يقي فجر در سال هاي آينده شاهد 
حضور پرشور هنرمندان مطرح باشد. گروه چكاوك 
پس از ۱۰ دقيقه اس��تراحت توانست در پارت دوم 
با اجراي قطعات معروف و شناخته ش��ده اي چون 
هوس و شب پر ستاره با صداي مجيد حسين خاني 
و س��يمين بري با صداي مجيد حسين خاني، شور 
و هيج��ان را به س��الن برگرداند. در ادامه س��روش 
مظفري قطعه اي را به ياد ايران، به عنوان مادر همه 
ايرانيان تنها با همراهي تار اجرا كرد. در اين كنسرت 
هم همچون كارهاي پيش��ين گروه چكاوك، آثار 
بزرگاني چون: ملك، خرم، ش��اپوري و توكل براي 

حاضران اجرا شد.

تاريخنگاري

كناره گيري سردار همايون از بريگاد قزاق 
سي ام بهمن ۱۲99، قاسم خان والي مشهور به سردار همايون از فرماندهي بريگاد قزاق، 
كناره گيري كرد. او پس از اخراج افسران روس و استاروسلسكي، به مقام فرماندهي 
بريگاد قزاق رسيده بود. بريگاد قزاق نيروي نظامي ويژه اي بود كه در ۱۲5۸ خورشيدي 
به درخواست ناصرالدين شاه در پي قراردادي ميان ايران و روسيه تزاري تشكيل شد. 
قاسم خان پسر علي خان والي بود. او از مدرسه نظامي سن سير فرانسه فارغ التحصيل 
شد. ابتدا آجودان محمد علي ميرزا بود و بعدها اولين شهردار تبريز شد. وي در سال 
۱۲۸۱ امتياز اولين كارخانه برق ايران را براي احداث در تبريز به دست آورد و در دوراني 
كه وي رياست بلديه )شهرداري( تبريز را بر عهده داشت، اولين مركز تلفن ايران، در 
تبريز داير شد. وي معاون فرمانده قشون آذربايجان، سازمان دهنده نخستين گارد 
مخصوص سلطنتي، رييس قشون آذربايجان، رييس شهرباني مركز، حاكم تهران، 
رييس بري��گاد قزاق نيز بوده اس��ت. او در دوران قاجاريه صاحب منصب ارتش و در 
چند ماه پاياني پيش از كودتاي سوم اس��فند ۱۲99 و پس از اخراج افسران روس و 
استاروسلسكي، به مقام فرماندهي بريگاد قزاق رسيد. بعد از كودتا و در ارتش رضاخان 
به مقام سرلشكري )امير توماني( نايل شد. در سال ۱۳۱۲ در اروميه درگذشت و در 
صحن امام زاده ابراهيم در چهار فرسنگي آن شهر به خاك سپرده شد. همسر سردار 
همايون زرين كاله عدل ملقب به مشرف السلطنه دختر سيد حسن عدل الملك بود. 
دومين دختر آنان، مريم والي با عبداهلل ممتاز پسر ممتازالسلطنه ازدواج كرد و دختر 
ديگر، هما والي، همسر احمدحسين عدل شد. بريگاد قزاق كه در آغاز دو فوج سوار و 
يك دس��ته موزيك داشت، در ۱۳۰۲ فوج سوار ديگري بر آن افزوده شد و در ۱۳۰9 
گردان پياده آن تشكيل شد. از ۱۳۱۷ بريگاد داراي يك نيروي رسمي 5۰۰،۱ نفري 

شامل چهار هنگ س��واره نظام و دو گردان توپخانه و يك گردان پياده نظام بود. در 
۱۳۲۶، لياخوف با اجازه محمدعلي شاه ۲5۰ نفر ديگر را به استخدام قزاقخانه درآورد. 
با تشكيل فوج هاي قزاق تبريز، استرآباد و پس از آن آتريادهاي مشهد، بابل، رشت، 
اردبيل، همدان و اروميه بريگاد به لشكر قزاق تبديل شد. تسليحات بريگاد بيشتر روسي 
و تفنگ هاي بِْردان بود كه بخشي خريداري و قسمتي از سوي تزار به رسم هديه به ايران 

فرستاده مي شد. قورخانه نيز بخشي از مهمات آن را تأمين مي كرد.

واكنش »رخشان بني اعتماد« به يك فيلم
رخش��ان بني اعتماد مي گويد: ويژگي 
مثبت فيلم »پرو« اين است كه از تكرار 
و كليشه به دور اس��ت. اين كارگردان و 
تهيه كننده درباره فيلم »پرو« س��اخته 
بهزاد نعلبن��دي گفت: فيل��م »پرو« از 
فيلم هايي اس��ت كه به عنوان اولين كار 
بلند داس��تاني فيلمساز تجربه اي موفق 
است و ويژگي مثبت فيلم دوري از تكرار 

كليشه هاي رايج اس��ت. اين كارگردان در ادامه بيان 
كرد: فيلم »پرو« از نظر موضوع و نوع ديدگاه متفاوت 
و در عين حال بي ادعا است. تسلط فيلمساز در هدايت 
نابازيگران و بازيگران نه چندان حرفه اي، فيلمبرداري 
خوب و صداگذاري مناس��ب با ح��ال و فضاي فيلم 
نشان از تسلط فيلمساز بر كليه عناصر فيلم است. اين 
تهيه كننده اظهار ك��رد: نكته حائز اهميت ديگر اين 
فيلم و فيلم هايي از اين نوع حضور تهيه كنندگاني چون 
مهدي كوهيان است كه از فيلم هاي متفاوت حمايت 
مي كنند و قابل قدرداني هستند. اين فيلمنامه نويس 
در ادامه به ايس��نا گفت: در خيل��ي از فيلم ها مفهوم 

تهيه كنندگ��ي از بين رفته اس��ت زيرا 
هر فيلمس��ازي همراه با فيلمنامه بايد 
سرمايه گذار هم معرفي كند و من واقعا 
نمي دانم نقش تهيه كننده در اين ميان 
چيس��ت پس تهيه كنندگاني كه از اين 
فيلم ها حمايت مي كنند، تهيه كنندگان 
واقعي س��ينماي مستقل ايران هستند. 
رخش��ان بني اعتم��اد در پاي��ان گفت: 
مجموعا بازي هاي فيلم كنترل ش��ده و شخصيت ها 
قوام يافته و باور پذير هستند، به خصوص شخصيت 
جوان مذهبي فيلم كه نمونه قاب��ل باورتري از آن در 
فيلم هاي ديگر ايراني كه ديدهام س��راغ ندارم .  فيلم 
»پرو« به كارگرداني بهزاد نعلبندي و تهيه كنندگي 
مهدي كوهي��ان از ۲۶ بهمن در گروه س��ينماهاي 
هنر و تجربه در حال اكران است. عوامل فيلم »پرو« 
عبارتند از: نويسنده، تدوينگر، سرمايه گذار، كارگردان 
بهزاد نعلبندي، بازيگ��ران امير جعفر كرماني، ميترا 
ضيايي كيا، آيالر رياضي، شيوا اردويي، فربد فرهنگ، 

عليرضا بهزادي پور و عباس اميري. 

برگزاري كنسرت اميرحسين حسني نيا در بزرگداشت موالنا
اميرحس��ين حس��ني نيا، به مناس��بت 
بزرگداشت موالنا در هفته دوم اسفندماه 
۱۳9۸ ب��راي برگ��زاري كنس��رت ب��ه 
شهر رش��ت مي رود. كنسرت موسيقي 
تلفيقي، عرفاني اميرحسين حسني نيا، 
ب��ه مناس��بت بزرگداش��ت موالن��ا در 
 هفت��ه دوم از اس��فندماه ۱۳9۸ تقديم 
موسيقي دوس��تان شهر رشت مي شود. 

اميرحس��ين حس��ني نيا، پس از وقفه اي دو ماهه از 
كنسرتش در پرديس كوروش تهران، اين بار در تاريخ 9 
اسفندماه سال جاري، با رپرتواري از ساخته هاي عرفاني 
خود در تاالر خاتم رشت روي صحنه مي رود. حسني نيا 
آهنگساز، نوازنده و اولين سماع گر ايراني شناخته شده 
كشورمان، عنوان كرد: كنسرت پيش روي ما در سالن 
رادي، تاالر مركزي ش��هر رش��ت خواهد بود كه طي 
دو س��انس تقديم مخاطبان و موسيقي دوستان اين 
شهر مي ش��ود. اين كارشناس موسيقي كه در اجراي 
پيش رو نوازندگي بربت و خوانندگي را برعهده دارد، 
در معرفي ديگر اعضاي گروه افزود: اين كنس��رت به 
مناسبت هشتصدمين سالگرد موالناي بلخي تدارك 
ديده شده است. قطعاتي از س��اخته هاي خودم را بر 
اش��عار موالنا آماده كرده ام كه با هنرنمايي دوستان 
توانمندم محمدحسين حسيني )فلوت.بانسوري(، 

محمدرضا حسيني )پيانو(، فرناز خاكي 
)پيانو ملوديكا(، عليرضا عمراني )درامز(، 
محمود گلي )گيتار الكتري��ك( و جواد 
نوران��ي )دف( اج��را خواهد ش��د. او در 
 kbs س��ال جاري، اجرايي را براي شبكه 
كره جنوبي در مستند جديد راه ابريشم 
- بخش موسيقي ايران- ارايه كرده است. 
همچنين كنسرت دي ماه را در پرديس 
كوروش طي ۴ س��انس روي صحنه برده و ماه آينده 
لحظه هايي از موسيقي و عرفان را با مخاطبان موسيقي 
در رش��ت به اش��تراك خواهد گذاش��ت. حسني نيا 
همچنين در بهار ۱۳99 عازم مس��كو بوده و در آنجا 
به اجراي كنسرت مي پردازد. اميرحسين حسني نيا 
دانش آموخته رشته موسيقي است. او سال ها در زمينه 
تلفيق پرفورمنس و موسيقي در حال تحقيق و اجراهاي 
صحنه اي مي باشد. از آثار اجرا شده اش در داخل و خارج 
ايران مي توان به اپراي »اينك شمس«، »مسافرت با 
آب«، »پروژه آقاي سماع« با همراهي سماع قونيه و »از 
مولوي تا موالنا« اشاره كرد. دو دهه فعاليت او به عنوان 
اولين س��ماع گر ايراني در گروه هاي مختلف ايراني و 
خارجي، از جمله فعاليت هاي اوست. كنسرت پيش رو، 
نهم اسفندماه ۱۳9۸ طي دو سانس ۱۸ و ۲۰، در سالن 

خاتم شهر رشت برگزار خواهد شد.

میراثنامه

نمايش دندان ۴۰ هزار ساله نئاندرتال ها در موزه ملي ايران
همزمان ب��ا آغاز كار هفدهمين گردهمايي س��االنه 
باستان شناسان در موزه ملي ايران، ۱۲۳ شيء تاريخي 
به دست آمده از كاوش هاي انجام شده در محوطه هاي 
تاريخي كشور از جمله دندان يك انسان نئاندرتال، به 
نمايش در آمدند. در آيين افتتاح هفدهمين گردهمايي 
ساالنه باستان شناس��ان كه نتايج فعاليت هاي يك 
س��اِل كاري باستان شناسي ايران، در كنار يافته هاي 
يك ساله آنها از كاوش هاي انجام شده ارايه مي شود، 
جبرييل نوكنده، مديركل موزه ملي ايران اظهار كرد: 
نمايشگاه هفدهمين همايش ساالنه باستان شناسي 
ايران با حدود ۱۲۳ شيء از محوطه هاي چگاسفلي، 
ليارسنگ بن، بازه هور، چهرآباد، سگزآباد، اميرآباد و 
آجرپزي، بازه زماني هزاره چهارم قبل از ميالد، عصر 
مفرغ، عصر آهن و دوره ساس��اني را پوشش مي دهد. 
او مهم ترين شيء اين نمايشگاه را نمايش يك دندان 
انسان نئاندرتال اعالم كرد كه بيش از چهل هزار سال 
قدم��ت دارد و در اواخر دهه ۱۳۷۰ در غار »وزمه« در 
نزديكي شهر اسالم آباد غرب در استان كرمانشاه كشف 
شد و در ادامه گفت: بررسي ميكرو سي تي اسكن اين 
دندان توس��ط پژوهشگران دانشگاه فرانسوي و موزه 
ملي نشان داد كه مربوط به انسان نئاندرتال است. اين 
كشف براي نخس��تين بار به طور قطعي ثابت كرد كه 
انسان نئاندرتال در ايران نيز زندگي مي كرده است. او 
از ديگر اشياي شاخص اين نمايشگاه را »استل «هاي 
سنگي چگاسفلي كه كهن ترين استل هاي منقوش 
پيش ازتاريخ ايران است، معرفي كرد و افزود: پيكره هاي 

شيشه اي دوره اشكاني محوطه ليارسنگ بن به شكل 
الك پشت و مش��ت گره كرده و پارچه ها و دستكش 
چرمي معدن چهرآباد زنجان و گچبري هاي ساساني 
بازه هور خراسان كه يادآور آثار بنديان دره گز هستند.  
نوكن��ده تاكيد كرد: نمايش��گاه هايي از اين دس��ت، 
باوجود پيچيدگي هايي كه در برگ��زاري آنها وجود 
دارد، مانند حفاظت و مرمت اشياء و انتقال از استان ها، 
خون تازه اي هستند كه در رگ هاي موزه هاي كشور 
جاري مي شود و موزه ملي ايران اين شانس را داشته 
است كه با مشاركت پاياپاي در برگزاري كنگره هاي 

باستان شناسي، هرساله شاهد ورود اشيايي از تازه ترين 
كشفيات باستان شناسي ايران باشد و اين فرصت براي 
بازديدكنندگان و كاركن��ان موزه ملي ايران اهميت 
زي��ادي دارد. مديركل موزه ملي برخ��ي از اين آثار را 
داراي شاخصه هاي ملي دانست كه بايد در جايگاه ملي 
هم قرار بگيرند و ادامه داد: اميدوارم بخشي از اين آثار به 
صورت دايم در موزه ملي ايران باقي بمانند تا نماينده 
فرهنگ هاي مناطق مختلف كشور در موزه ملي ايران 
باشند. اين گردهمايي قرار اس��ت تا چهارشنبه ۳۰ 

بهمن و در ۶ پنل تخصصي ادامه داشته باشد.

ايستگاه

پروژه تازه بازيگر »جوكر« 
مشخص شد

 كارگردان چيني و خانواده اش 
بر اثر »كرونا« جان باختند

بازيگر برنده اسكار براي 
ايفاي نقش »جوكر« در 
پروژه جدي��دش هم با 
سوژه اي تقريبا مربوط 
به مس��ائل رواني روبرو 
است. به گزارش ددالين، 
از همين حاال ش��ركت 
»اي ۲۴« ب��ه بازار فيلم 

اروپا در برلين رفته تا نخس��تين فيلم خواكين 
فينيكس بعد از »جوكر« را به خري��داران ارايه 
كند. اين پروژه درامي به نويسندگي و كارگرداني 
مايك ميلز فيلمس��از »زنان قرن بيس��تمي« و 
»تازه كارها« خواهد بود ك��ه هنوز عنواني براي 
آن تعيين نش��ده اس��ت. »اي ۲۴« مسووليت 
تهيه كنندگي و تامين مالي اين پروژه را بر عهده 
دارد و ف��روش آن را از هفته آين��ده آغاز خواهد 
كرد. اين پروژه احتمااًل بسيار در ميان خريداران 
محبوب خواهد بود. فينيكس بازيگر برنده جايزه 
اسكار در اين فيلم نقش هنرمندي را ايفا مي كند 
كه بايد از خواهرزاده جوان خود حمايت كند و به 
اين ترتيب اين دو در سفري به سراسر امريكا، با 
هم نزديك تر مي شوند. گبي هافمن بازيگر سريال 
»شفاف«، وودي نورمن بازيگر سريال »پولدارك« 
و كنت كينت برايان از »پنجه ها« ديگر بازيگران 
اين فيلم هستند. اين پروژه حدود ۱۰ ميليون دالر 
بودجه س��اخت دارد و مراحل توليد آن اخيراً در 
نيواورلينز به پايان رسيد. فينيكس اخيراً به خاطر 
نقش آفريني فوق الع��اده خود در فيلم »جوكر« 
مجموعه اي از نقدهاي درجه يك و جوايز مختلف 
را از آن خود كرد. گفته مي شود پروژه جديد اين 
هنرمند هم تا حدودي به بيماري رواني مربوط 
خواهد بود چون پدر كودك با بيماري دوقطبي 

دست وپنجه نرم مي كند. 

يك كارگ��ردان چيني و 
همه اعضاي خانواده اش 
ب��ر اث��ر ش��يوع ويروس 
كرون��ا در ووه��ان، جان 
خود را از دست دادند. به 
گ��زارش ورايتي، چانگ 
كاي كارگ��ردان چيني 
كه از مسووالن ارتباطات 

خارجي شركت تابعه استوديو فيلم هوبي بود و به 
ويروس كرونا مبتال شده بود ۱۴ فوريه در بيمارستان 
جان باخت. او 55 س��اله بود. چانگ نخستين عضو 
اين خانواده نبود كه بر اثر ويروس كرونا جان باخت و 
پيش از او پدر و مادرش نيز براثر همين بيماري از دنيا 
رفتند. چانگ و خواهرش كه در خانه از والدين شان 
مراقبت مي كرد نيز به ويروس مبتال شدند و خواهر 
وي نيز درگذشت. همسر چانگ كه به ويروس كرونا 
مبتال شده هنوز زنده است و با ويروس مقابله مي كند. 
يادداشتي از چانگ كه مربوط به ۲5 ژانويه است و 
در اينترنت منتشر شده بود اكنون بسيار پرمخاطب 
شده اس��ت. وي نوشته بود: پدرم تب داشت، سرفه 
مي كرد و سخت تنفس مي كرد. ما سعي كرديم او 
را به بيمارستان بفرستيم، اما هيچ بيمارستاني ما را 
نپذيرفت چون ديگر تخت خالي نداشتند. به همين 
دلي��ل چانگ پدرش را به خان��ه آورد و او در نهايت 
چن��د روز بعد از دنيا رفت و ديگ��ر اعضاي خانواده 
نيز به بيماري مبتال ش��دند. چانگ نوشته كه به او 
وهمسرش اين فرصت داده نشد تا در مراحل اوليه 
بيماري درمان شوند. اين در حالي است كه ووهان 
در ۶ روز يك بيمارس��تان جديد ساخت. چانگ با 
خانواده، دوس��تان و پس��رش كه گفته مي شود در 

امريكا تحصيل مي كند، خداحافظي كرد.

۵  آسيايي گران قيمت  فوتبال

اقدام مشكوك كشتي گير ايران در قهرماني آسيا

بر مبناي ارزش گذاري ترانس��فرماركت 
سون هيونگ مين بي رقيب، ارزشمندترين 
بازيكن حال حاضر آسياست. در بين پنج 
بازيكن گران قيمت برتر آسيا، فوق ستاره كره اي، سون 
هيونگ مين در صدر اس��ت و ارزش او از مجموع ارزش 
چهار بازيكن رده هاي بعد خود باالتر است. بر اين اساس 
پنج بازيكن گرانقيمت آسيايي فوتبال جهان مشخص 
شدند كه به شرح زير هس��تند:  5- تاكفوسا كوبو: ۱5 
ميليون يورو، ۴- سردار آزمون: ۱۸ ميليون يورو، ۳- لي 
كانگ اي��ن: ۲۰ ميليون يورو، ۲- ش��ويا ناكاجيما: ۲۰ 
ميليون يورو و ۱- سون هيونگ مين: ۸۰ ميليون يورو. 
عليرضا جهانبخش كه با امضاي قراردادي پنج ساله به 
ارزش ۱۸ ميليون پوند به عضويت تيم برايتون درآمد تا 
گران ترين خريد تاريخ اين باشگاه انگليسي لقب گيرد 
اكنون با افت فاحش روبه رو شده است و قيمت او در بازار 

نقل و انتقاالت ۸ ميليون يورو برآورد شده است.

نماينده وزن ۸۷ كيلوگرم كش��تي فرنگ��ي ايران در 
رقابت هاي قهرماني آس��يا در حالي كه تنها ۶ ثانيه تا 
رس��يدن به فينال و كس��ب حداقل مدال نقره فاصله 
داشت، به داور اعالم كرد به دليل مصدوميت نمي تواند 
به مبارزه ادام��ه بدهد و حتي به تيم پزش��كي اجازه 
مداواي پايش را نداد! رقابت هاي 5 وزن نخست كشتي 
فرنگي قهرماني آسيا ۲۰۲۰ در دهلي پايتخت هند در 
حال برگزاري است. در پايان دور مقدماتي مسابقات 
روز نخست، پويا ناصرپور در 55، پژمان پشتام در ۷۷ 
و امين مي��رزازاده در ۱۳۰ كيلوگ��رم با برتري مقابل 
رقبايش��ان راهي ديدار فينال شدند اما ميثم دلخاني 
در ۶۳ و بهروز هدايت در ۸۷ كيلوگرم با شكس��ت در 
ديدار نيمه نهايي از رس��يدن به فين��ال بازماندند. اما 
اتفاق عجيب در اين مس��ابقات، نحوه شكست بهروز 
هدايت در ديدار نيمه نهايي مقابل آزات ساليندينوف 
از قرقيزستان بود، مبارزه اي كه هدايت تا ۶ ثانيه مانده 
ب��ه پايان با نتيجه قاطع ۷ بر صفر از حريف پيش بود و 
در حالي كه به راحتي در حال مديريت كشتي بود، به 
يك باره با نشستن روي تشك به داور اعالم كرد به دليل 
مصدوميت و احساس درد از ناحيه زانوي پاي راست 
نمي تواند به مب��ارزه ادامه بدهد! پس از اين اتفاق تيم 
پزشكي مسابقات به روي تش��ك آمد تا اقدامات الزم 

براي تسكين درد زانوي اين كشتي گير را انجام دهد اما 
در كمال تعجب با ممانعت بهروز هدايت مواجه شدند و 
وي با اصرار به داور اعالم كرد توان ادامه مبارزه را ندارد. 
داود اخب��اري مربي تيم ملي ني��ز هيچ گونه واكنش 
خاصي به اين اتفاق نداشت و اين اقدام هدايت با اعتراض 
يا ممانعت او روبه رو نش��د! هدايت بعد از اينكه دست 
حريفش باال رفت بدون داشتن نشانه هايي از درد شديد 
يا ناراحتي در چهره اش، به راحتي روي تشك قدم زد و 
به سمت مربي حريف رفت و در ادامه با حالت رقص پا از 
پله هاي سكو پايين رفت. در حالي كه اگر اين شش ثانيه 
پاياني را هم همين طور قدم برمي داشت يا مصلحتي در 
خاك حريف مي نشست، فيناليست مي شد و حداقل 
بدون انجام ديدار پاياني به مدال نقره آسيا مي رسيد اما 

حاال قاعدتا در مس��ابقه رده بندي نيز حاضر نمي شود 
و كال هيچ مدالي به دس��ت نخواهد آورد. اين اتفاق تا 
حدي عجيب و دور از انتظار بود كه داور وس��ط نيز در 
پايان رو به رييس تشك از اين اقدام كشتي گير ايران 
اظهار تعجب كرد. اينكه چرا نماينده ايران در فاصله ۶ 
ثانيه به پايان مبارزه آن هم در شرايطي كه مي توانست 
به هر ش��كل ممكن حتي با نشستن در خاك حريف 
مبارزه را با پيروزي پشت سر بگذارد، دست به چنين 
اقدامي زد جاي تعجب دارد و بايد ديد دليل اصلي اين 
اتفاق چه بوده است. اين در حالي بود كه همزمان، پويا 
ناصرپور در تش��ك كناري در حالي كه هفت بر يك از 
حريف هندي عقب بود، با نتيجه ۸ بر ۷ به برتري رسيد 
و راهي فينال شد. وي در حالي به اين پيروزي رسيد كه 
حتي در پايان مبارزه به علت تحمل فشار بسيار زياد ناي 
ايستادن روي تشك را نداشت و پزشكان به روي تشك 
آمدند. او براي حفظ برتري اش در پايان مسابقه دو سه 
بار از حال رفت، اما تا ثانيه آخر مبارزه كرد تا دس��تش 
به نشانه پيروزي باال برود. او با كمك مربيان و پزشكان 
از روي تشك پايين آمد و پس از دقايقي توانست روي 
پايش بايستد و به رختكن برود. در جريان اين اتفاقات، 
محمد بنا پشت سر كوچ ناصرپور بود و احتماال در جريان 

اتفاقات مسابقه هدايت قرار نگرفته است.

ورزشي
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