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دستيار ويژه رييس س��ازمان انرژي اتمي با بيان اينكه 
ماش��ين هاي IR 4  و IRm 2 ك��ه قب��ل از برج��ام در 
مسير تحقيق و توسعه به نصب و گازدهي زنجيره هاي 
ش��اهد رس��يده بودند، گفت: امروزه پس از گام س��وم 
آخرين مرحل��ه آن در حال انجام ب��وده و اين زنجيره ها 
با ماشين هاي س��انتريفيوژ پيش��رفته به منظور توليد 
اورانيوم غني ش��ده گازدهي مي ش��وند. به گزارش روز 
شنبه ديپلماسي عمومي و اطالع رساني سازمان انرژي 
اتمي، علي اصغر زارعان اظهار داش��ت: با كوشش هاي 
شبانه روزي تمامي بخش هاي چرخه سوخت از اكتشاف، 
اس��تخراج، فرآوري، غني س��ازي، طراحي و توليد انواع 
مجتمع هاي سوخت به منظور استفاده در راكتورهاي 
تحقيقاتي و ان شاء اهلل در آينده نزديك در راكتور قدرت 
مانند نيروگاه اتمي بوشهر و همچنين توليد آب سنگين 
را بومي س��ازي كرده و به خوداتكايي رسيده ايم. زارعان 
تاكيد كرد: يكي از الزام��ات اصلي اين چرخه، طراحي و 
ساخت ماشين سانتريفيوژ اس��ت در مقطعي اين مهم 
مهندسي معكوس شد ولي هم اكنون س��ازمان انرژي 
اتمي با نوآوري و دانش بوم��ي با تمركز روي تكنولوژي 
سانتريفيوژهاي جديد در دو مس��ير اساسي گام نهاده 
است. در مسير اول با ساخت ماشين هاي داراي سوي باال، 
اقتدار علمي و دانش طراحي خود را در اين حوزه به رخ 
جهانيان كشيده است و در سال جاري طرح هايي در اين 
زمينه با نام قمر بني هاشم)ع( آغاز شد. وي ادامه داد: از 
جمله اين طرح ها ساخت ماشين سانتريفيوژي با ۲ برابر 
توان ماشين IR 8 كه به ۵۰ س��و مي رسد، است. در اين 
زمينه سازمان انرژي اتمي با چند ساله تجربه، نزديك بر 
۲ هزار سند در حوزه طراحي ماشين IR 9، توليد كرده 
است. اين ماشين داراي ۵ بيلوز و ارتفاع چندين متر است. 
هر چه تعداد بيلوز در اين ماشين ها بيشتر باشد تكنولوژي 
و ديناميك آن پيچيده تر است و كساني كه اهل فن باشند 
متوجه مي ش��وند اين چه اقدام بزرگ و چه دس��تاورد 
شگرفي اس��ت. دس��تيار رييس س��ازمان انرژي اتمي 
افزود: تا قبل از آغاز طراحي و ساخت اين ماشين، تمام 
ماشين هاي طراحي شده سانتريفيوژ، داراي كمتر از ۵ 
بيلوز بوده اند كه با طراحي اين ماشين، جهش ويژه اي در 

دانش و تكنولوژي طراحي و ديناميك اجسام دوار كشور 
به وجود مي آيد. در مسير دوم در كنار تكنولوژي و دانش 
طراحي اين ماشين ها، بايد هزينه فايده را نيز مورد توجه 
قرار دهيم كه خوشبختانه با مديريت جهادي و بسيجي 
حاكم بر سازمان انرژي اتمي ايران، آگاهانه لزوم پايداري 
و بقاء در اين حوزه را به صورت عملياتي دنبال كرده ايم. 
زارعان خاطرنش��ان كرد: طراحي اين نسل از ماشين ها 
بر اساس روند استاندارد تكوين محصول طراحي شده و 
بيش از ۲۵۰۰ س��ند طراحي براي اين ماشين به دست 
آمده است. اينها نشانه چيست؟ اقتدار، خداباوري، تالش 
خالصانه و كار جهادي كه با حمايت هاي ويژه مقام معظم 

رهبري و همه دولت ها تا به امروز به نتيجه رسيده است.
 وي با اش��اره ب��ه تاكيد رهب��ر معظم انق��الب بر علوم 
هس��ته اي به عنوان يكي از بزرگ ترين دس��تاوردهاي 
بش��ري و ضرورت اي��ن مهم ب��ه عنوان قوت كش��ور، 
گفت: خوش��بختانه با رويكرد آينده نگ��ري و رفع نياز 
تكنولوژيكي در حالي كه قبل از برجام در حوزه تحقيق 
و توس��عه حدود ۵ ماش��ين در مراحل مختلف تحقيق 
گازدهي و توس��عه داده مي ش��دند، به صورت آگاهانه و 
بر حس��ب ضرورت و عدم اعتماد به بيگان��گان در يك 
جهش بي سابقه از ۴ سال گذش��ته تاكنون اين ۵ نسل 
به ۱۶ نسل سانتريفيوژ افزايش و اين ماشين ها با سوي 
باال طراحي و ساخته شدند و هم اكنون بعضي از آنها در 
حال گذراندن تس��ت هاي پايداري در حوزه مكانيكي 
قرار دارند. دستيار رييس سازمان انرژي اتمي گفت: در 
سال جاري ۹ نسل از اين ماش��ين ها به صورت زنجيره 
۲۰ تايي، چند ماش��ين و تك ماشين در مسير فعاليت 
قرار گرفته اند. بايد اش��اره كنم يك ماشين سانتريفيوژ 
تا زم��ان بهره ب��رداري نهايي و صنعتي ش��دن مراحل 
مختلفي را بايد پشت سر بگذراند كه حدود ۱۰ سال به 
طول مي انجامد. مثل س��انتريفيوژ IR 6 كه با سوي ۱۰ 
هم اكنون در زنجي��ره ۳۰ تايي قرار گرفت��ه و به عبارتي 
يك عدد از اين ماشين هاي سانتريفيوژ از نظر كاركردي 
مطابق با ۱۰ ماشين نس��ل اول محصول توليد مي كند. 
زارعان افزود: از سرريز اين دانش ۷ نوع سانتريفيوژ ديگر 
جهت استفاده در بقيه صنايع به صورت صنعتي همچون 

توب��والر، زونال، اولترا، س��نگ مخزن، دكانت��ر، زونال و 
زونال پيوس��ته طراحي و توليد ش��ده اند. ان شاءاهلل در 
۲۰ فروردين س��ال آينده نمونه ديگري از اين ماشين ها 
رونمايي خواهد شد. يكي از داليل عصبانيت نظام سلطه 
تأثيرگذاري اين صنعت بر روي ساير صنايع در حوزه هاي 
صنعت، س��المت و به عبارتي به حركت درآوردن موتور 
ساير صنايع استراتژيك بوده است. خوشبختانه سازمان 
انرژي اتمي با نش��اط و س��رعتي خاص در اين عرصه به 
پيش مي رود. دستيار رييس سازمان انرژي اتمي افزود: 
قبل از برجام تعداد ماشين هاي س��انتريفيوژ حدود ۱۹ 
هزار بود كه از اين تعداد حدود ۹۶۰۰ ماش��ين گازدهي 
مي گرديد. يا به زبان س��اده تر محص��ول توليد مي كرده 
و پس از برجام به ۶۱۰۴ ماش��ين كاهش يافته اس��ت. 
ظرفيت غني س��ازي قبل از برجام حدود ۱۰ هزار سو و 
توليد روزانه ۷.۵ كيلوگرم با غناي كمتر از ۵ درصد بوده 
اس��ت كه هم اكنون به لطف خداوند ت��وأم با تدابير فني 
انديشيده ش��ده و با بهره گيري از توان فني متخصصين 
صنعت هسته اي و ارتقاء زيرساخت ها، توليد اورانيوم با 
غناهاي كمتر از ۵ درصد به ۱۰ كيلوگرم در روز افزايش 
يافته است. زارعان اظهار داشت: ماش��ين هاي  IR 4  و  
IRm 2 كه قبل از برجام در مس��ير تحقيق و توسعه به 
نصب و گازدهي زنجيره هاي شاهد رسيده بودند، امروزه 
پس از گام سوم آخرين مرحله آن در حال انجام بوده و اين 
زنجيره ها با ماشين هاي سانتريفيوژ پيشرفته به منظور 
توليد اورانيوم غني ش��ده گازدهي مي شوند و پس از آن 
مي توان به طور صنعتي شاهد به كارگيري اين ماشين ها 
و در نتيجه جهش در توليد باشيم. در فردو قبل از برجام 
۶۹۶ ماشين سانتريفيوژ غني سازي انجام مي داده ولي 
هم اكنون ۱۰۴۴ ماش��ين فعال توليد اورانيوم مي كند. 
وي خاطرنشان كرد: اورانيوم خارج شده از كشور حدود 
۸.۵ تن بوده كه به كش��ور روسيه تحويل شده است و به 
ازاي آن ۴۰۰ تن كي��ك زرد يا U3O8 تحويل گرفتيم 
كه مواد اوليه توليد اورانيوم غني ش��ده است. هم اكنون 
بعد از گام پنجم ذخاير اورانيوم توليد شده از مرز ۱۲۰۰ 
كيلوگرم گذشته است كه با سرعت تمام به ذخاير اورانيوم 

غني شده اضافه مي شود.

دستيار رييس سازمان انرژي اتمي: 

سانتريفيوژهاي IR 4 و IRm 2  گازدهي مي شوند علي اكبر محمودي|
كارشناس اقتصادي|

ب��ا روي كار آمدن دول��ت تدبير و امي��د اولين برنامه 
دولت اصالح سياس��ت خارجي و ت��الش براي خارج 
كردن كشور از لبه پرتگاه جنگ بود و در همين راستا 
دولت توانست كشور را از بند هفت سازمان ملل خارج 
نمايد و با هوش��ياري هر چه تمام برجام را به تصويب 
رسانده و در نهايت كشور را از خطر جنگ نجات دهد. 
سرانجام پرونده هسته اي ايران پس از ۱۳ سال مذاكره 
در حالي به اتمام رس��يد كه جامعه بين المللي برنامه 
هسته اي ايران را به رس��ميت شناخت و تحريم هاي 
چندوجهي نيز عليه تهران لغو ش��د ك��ه البته طرف 
مقابل هم با ابزارهاي شفافيت ساز از صلح آميز بودن 
اين برنامه مطمئن مي شد. پس از برجام، قراردادهاي 
نفتي با شركت هاي خارجي و همچنين قراردادهايي 
براي نوسازي ناوگان هاي هوايي بسته شد و به دنبال 
آن حجم عظيم��ي از س��رمايه گذاري خارجي وارد 
كشور ش��د كه البته با توجه به اينكه زيرساخت هاي 
الزم و بانك هاي اطالعاتي مناسب فراهم نبود در عمل 
نتوانستيم س��رمايه ها و فرصت هاي به دست آمده را 
در مسير توسعه به كار بگيريم. برجام داراي مزايايي 
مانند رونق گردشگري، رسيدن ايران به فروش روزانه 
۵.۲ ميليون بش��كه نفت در روز، آزاد شدن قسمتي 
از پول ه��اي بلوكه ش��ده در خارج از كش��ور، خروج 

كشتيراني از تحريم ها و... داشت. 
از سويي ديگر برجام عالوه بر مخالفين خارجي مانند 
نخست وزير اس��راييل و حاكمان كش��ورهاي عربي 
در منطقه كه تم��ام تالش خود را ب��ه كار مي بردند تا 
برجام به سرانجام نرسد در داخل كشور نيز مخالفيني 
داشت كه با روي كار آمدن دولت ترامپ در امريكا ورق 
برگشت و مس��ير اجراي برجام با فراز و نشيب هايي 
مواجه شد. امريكا به تعهدات خود جامه عمل نپوشاند 
و نهايتا دولت ترامپ پس از يك س��ال كش و قوس از 

اين توافق بين المللي خارج شد. 
دول��ت حس��ن روحان��ي مي��راث دار خرابي ه��ا و 
ناكارآمدي ه��اي دولت ه��اي قب��ل ب��وده اس��ت و 
عملكردش در حوزه سياس��ت خارجي ب��ه گونه اي 
است كه دشمنان اين مرز و بوك مهر تاييد به كارنامه 
تيم ديپلماسي كش��ور مي زنند و از حضور تيم ايراني 
در مجامع بين المللي هراس دارن��د تا جايي كه اقدام 
به عدم صدور ويزا براي وزي��ر امورخارجه ايران براي 
نشست در مجمع سازمان ملل مي كنند و بريان هوك 
مشاور سياست گذاري وزير امور خارجه اياالت متحده 
امريكا ش��خصا با ش��ركت هايي كه با اي��ران تجارت 
مي كنند جلسه مي گذارد و آنها را از مبادالت تجاري 
با ايران منع كرده و تهديد مي كند كه اگر كشوري با 
ايران تجارت كند در ليست سياه امريكا قرار مي گيرد 
و حس��اب هاي آنها در امريكا مس��دود خواهد ش��د. 
تهديد ش��ركت هايي كه با ايران تجارت دارند در اين 

سطح بي سابقه بوده است و در نهايت بايد گفت دولت 
امريكا براي تحت فشار قرار دادن اقتصاد ايران از هيچ 
عملي دريغ نكرده است. در چنين شرايطي چه بايد 
كرد؟ چگونه بايد از زير فشارهاي امريكا جان سالم به 
در برد؟ طبيعتا بايد تالش ك��رد مديران كارآمد روي 
كار بيايند. مديراني كه دغدغه پيشرفت و رشد وطن 
را داشته باشند و به دور از تفكرات حزبي و جناحي، به 
دولت كمك كنند تا با وجود مشكالت به وجود آمده 
امور را پيش ببرد و از افزايش نارضايتي هاي عمومي 
جلوگيري كند. اولين قدم اين است كه مديراني روي 
كار بيايند ك��ه به معناي واقعي ب��ه اقتصاد مقاومتي 
ايمان داشته باش��ند و آن را س��رلوحه كار خود قرار 
دهند. مديران بايد طمع ورزي هاي ش��خصي را كنار 
گذاشته و به دنبال كاهش هزينه ها باشند براي مثال 
اگر هر بن��گاه ۳۱ درصد به كاه��ش هزينه هاي خود 
فكر كند و اي��ن مهم عملياتي ش��ود مي تواند كمك 
موثري به بدنه اقتصاد كش��ور كن��د. همان گونه كه 
برخي از مسووالن اش��اره مي كنند قريب به ۶۰ هزار 
ميليارد توم��ان فرار مالياتي در كش��ور وج��ود دارد 
و اگر بخواهيم در اين ش��رايط حساس كشور اقتصاد 
مقاومتي نم��ود عملي تر پيدا كند بايد س��ازمان ها و 
نهادهايي كه تاكنون معاف از پرداخت ماليات بودند 
پيش قدم ش��وند. فرار مالياتي بايد به حداقل برس��د 
چرا كه ما همه س��وار يك كشتي هس��تيم و اگر قرار 
باشد اين كش��تي سوراخ ش��ود چپ و راست متضرر 
مي ش��وند. اين روزها فضاي كش��ور ملتهب و نگاه ها 
غير منصفانه شده است ايران گام ۲ كاهش تعهدات 
برجامي را برداشته است و امريكا شركت هاي فوالدي 
و پتروش��يمي را نيز به ليست تحريم هاي خود اضافه 
كرده است. به دنبال ترور سپهبد حاج قاسم سليماني 
كه موجب اندوه ملت هاي آزاده جهان ش��د، بس��تر 
مقاومت در كش��ور نيز نيرومند تر شده است. خطاي 
انس��اني صورت گرفته در پدافند هوايي ايران موجب 
جان باختن تعدادي از هم وطنان مان ش��ده اس��ت. 
خطايي كه دير يا زود صنعت گردش��گري كش��ور را 
تحت تاثير قرار خواهد داد. اين خطاي انساني منجر به 
كاهش پرواز هواپيماهاي بين المللي از آسمان ايران، 
كاهش درآمد سيس��تم هوانوردي كش��ور و كاهش 
تورهاي گردشگري از مبدا اروپا به ايران شد.  همواره 
گردشگري به عنوان جايگزيني مناسب براي نفت و 
صنايع ديگر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نبايد در 
اين شرايط حساس به واسطه اشتباهات انساني يك 
صنعت ارز آور براي كشور را محدود كنيم. حقيقت اين 
است كه تورهاي كنسل شده از مبدا اروپا خبر خوبي 
براي صنعت گردش��گري نيس��ت و به نظر مي رسد 
پيش از هرگونه اقدام و اظهارنظري از سوي مسووالن 
بايد در جهت رون��ق دوباره گردش��گري تبليغات و 
بسترسازي هاي مناس��ب كرد نه اينكه هيزم در اين 

آتش نفاق انداخت.

در كش و قوس اقتصاد گردشگري
گزارشيادداشت

 صفحه 7  

سخن نخست

 صادرات »ال ان جي« 
به جاي صادرات گاز طبيعي

در زمينه ص��ادرات گاز 
در منطق��ه بايد به چند 
مس��اله توجه داشت و با 
در نظر گرفتن آنها آينده 
ص��ادرات گازي اي��ران 
را ترس��يم كرد. در حال 
حاضر اسراييل در منطقه 
آبي خ��ود به مق��داري 
ذخاير گازي دست يافته كه ميزان آن نسبتا قابل 
توجه است و طبق برآوردها به حدود يك ميليون 
متر مكعب مي  رس��د. براين اساس طبق توافقاتي 
كه مدتي قبل اس��راييلي ها با مصر منعقد كردند، 
قرار اس��ت اين گاز به مصر و همين طور بخشي از 
اروپا صادر شود. در همين حال شاهد تحريم گازي 
روسيه از س��وي اياالت متحده امريكا بوده ايم كه 
اين مي تواند تامين گاز اروپا كه از طريق اين كشور 

صورت مي گرفت را تحت الشعاع قرار دهد. 

مجيد  عباس پور

 همين صفحه  

يادداشت

 در كش و قوس
 اقتصاد گردشگري

علي اكبر  محمودي|
با روي كار آمدن دولت تدبي��ر و اميد اولين برنامه 
دولت اصالح سياست خارجي و تالش براي خارج 
كردن كش��ور از لبه پرتگاه جنگ بود و در همين 
راستا دولت توانست كشور را از بند هفت سازمان 
ملل خارج نمايد و با هوشياري هر چه تمام برجام 
را به تصويب رسانده و در نهايت كش��ور را از خطر 
جنگ نجات دهد. سرانجام پرونده هسته اي ايران 

پس از ۳۱ سال مذاكره در حالي به اتمام رسيد ...

كالن

اليحه ماليات بر عايدي سرمايه 
در انتظار تصويب دولت

وزي��ر اقتص��اد روز گذش��ته در جلس��ه اي كه با 
كارآفرينان داشت، با بيان اينكه پيش نويس اليحه 
اصالح قان��ون ماليات مس��تقيم، اول بهمن ماه به 
دولت ارسال ش��ده اس��ت از تالش وزارت اقتصاد 
براي در اولويت قرار گرفتن اين اليحه براي تصويب 
هيات دولت خبر داد. دژپس��ند همچنين مطرح 
كرد كه در بخش ماليات تأكي��د وزارت اقتصاد بر 
اين است كه نبايد فشار به موديان شفاف و خوش 
حساب بيايد بلكه از طريق ساماندهي معافيت ها 
و ايجاد پايه هاي مالياتي درآمدها را باال ببريم. اين 
سخنان در حالي مطرح ش��د كه در همين جلسه 
كارآفرينان نس��بت به فقدان عدال��ت مالياتي در 
نظام مالياتي كش��ور تاكيد كرده بودند. به گزارش 
»تعادل«، دومين نشست هم  انديشي كارآفرينان با 
حضور وزير امور اقتصادي ودارايي و برخي معاونين 
وزارتخانه و معاونين و مديران وزارتخانه در رابطه با 

اقتصاد هوشمند در كسب و كارها برگزار شد. 
3

محمدجواد ظريف در گفت وگو با اشپيگل:

دستگاه هاي اجرايي تدابير مقابله اي با كرونا را تشريح كردند

 شهيد قاسم سليماني
  موثرتر از 
 سردار سليماني است

پيشگيري از ورود »كرونا« به ايران

اخبار

معاون سياسي وزير كش��ور و رييس ستاد انتخابات 
كشور از رييس پليس فتا خواست تا با كالهبرداري ها 
و سوءاستفاده هاي مالي مش��كوك كه همواره با نام 
»انتخابات مجلس« و حتي با جعل عنوان »س��تاد 
انتخابات كشور« صورت مي پذيرد، برخورد كنند. به 
گزارش وزارت كشور، جمال عرف در نامه اي به سردار 
وحيد مجيد رييس پليس سايبري كش��ور )فتا( با 
اشاره به اينكه تا زمان برگزاري انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي و مياندوره اي مجلس 
خبرگان )دوم اس��فندماه ۱۳۹۸( كمت��ر از يك ماه 
باقي مانده است، اظهار كرد: در اين شرايط، متأسفانه 
سوءاستفاده ها و تخلفاتي با رويكرد اقتصادي و مالي 
از محمل انتخاب��ات و فضاي سياس��ي - انتخاباتي 
كشور صورت مي پذيرد كه در اين ايام، افزايش قابل 
توجهي نيز يافته اس��ت. عرف در خصوص مصاديق 
اين سوءاستفاده ها با اشاره به راه اندازي و فعال سازي 
كانال ها و صفحات مختلف در پيام رسان ها از جمله 
تلگرام، جهت كالهبرداري ها و سوءاس��تفاده هاي 
مالي و اقدامات مش��كوك گفت: اين موارد نيز با نام 
»انتخابات مجلس« و حتي با جعل عنوان »س��تاد 
انتخابات كش��ور« صورت مي پذيرد. رييس س��تاد 
انتخابات كشور در همين راستا و مبتني بر ضرورت 
رعايت تمامي ابعاد قانوني در برگ��زاري انتخابات و 
اهميت مقابله با هر نوع اقدام مجرمانه و سوءاستفاده 
از عرصه انتخابات، اقدام فوري پليس فتا براي بررسي 
همه ابعاد و زواياي اين موضوع و برخورد قانوني موثر 
با هر گونه تخلف و ارتكاب جرم بر بستر انتخابات در 

فضاي مجازي را مورد تأكيد قرار داد.

با كالهبرداري به بهانه انتخابات 
در فضاي مجازي برخورد شود

وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح در تشريح 
نح��وه هم��كاري صنايع دف��اع با خودروس��ازان 
داخلي اع��الم كرد: در حال حاض��ر ۱۰ درصد نياز 
خودروسازان به طور كامل عملياتي شده به گونه اي 
كه در نتيجه اين همكاري ايران خودرو و سايپا اعالم 
كردند همه خودروهاي نيم��ه كاره از پاركينگ ها 
ترخيص شد. به گزارش ايس��نا، امير سرتيپ امير 
حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح درباره 
روند همكاري نيروهاي مس��لح با خودروسازان، با 
بيان اينكه »خودروس��ازي صنعتي عظيم و داراي 
شبكه اي گسترده است«، اظهار كرد: بعد از اينكه 
شركاي خارجي خودروس��ازان داخلي از تعهدات 
خود س��رباز زده و اقدام به قطع هم��كاري كردند، 
ما اعالم كرديم آم��اده تامين نياز آنها هس��تيم و 
خودروسازان مي توانند در حوزه هايي كه خارجي ها 
از صنعت خودروسازي خارج ش��ده و دست آنها را 
خالي گذاشتند، روي صنعت دفاعي حساب كنند. 

جزييات همكاري صنايع دفاع 
با خودروسازان 

بازار سرمايه

تازه وارداني با سوداي سود 
هميشگي!
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وزارت امور خارجه با توجه به وجود مش��كالت مختلف 
در بهره برداري از تعداد هش��ت فق��ره امالك متعلق به 
جمهوري اس��المي ايران در كش��ورهاي ازبكس��تان، 
آلباني و تاجيكستان، درخواست صدور مجوز الزم براي 
فروش اين امالك را به هيات دولت ارايه نموده اس��ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر هي��ات دولت، بنا 
بر اعالم وزارت امور خارجه دو باب ساختمان متعلق به 

سفارت كش��ورمان در تاشكند ازبكس��تان در محدوده 
طرح توسعه ش��هري قرار دارد.همچنين، قطعه زميني 
متعلق به سفارت ايران در تيرانا آلباني كه جهت احداث 
اقامتگاه س��فارت خريداري ش��ده بود با تغيير كاربري 
منطقه، هم اكنون مناس��ب اح��داث ابنيه ديپلماتيك 
نيست. از سوي ديگر پنج باب آپارتمان متعلق به سفارت 
كشورمان در دوشنبه تاجيكستان مستهلك و قديمي 

شده و چندان قابل بهره برداري نيستند. بنابراين با توجه 
به موارد فوق، بهره برداري از ام��الك مذكور در عمل با 
مشكل روبرو شده و به همين جهت فروش اين امالك و 
تبديل به احسن آنها در شوراي  عالي تشخيص اين وزارت 
به تصويب رسيده است. بر اين اساس، وزارت مورد اشاره 
درخواس��ت صدور مجوز فروش اين امالك را به هيات 

دولت ارسال كرده است.

بررسي فروش تعدادي از امالك ايران در 3 كشور

دولت

تعادل| وحشت از ويروس كرونا تنها چين يك ميليارد و 300 ميليوني را 
در بر نگرفته است. تقريبا تمامي جهان نگران از آن هستند آن هم نه به 
خاطر آنكه اين ويروس در جهان پخش شده بلكه به خاطر مبادالت وسيع 
چين با جهان است. اكنون امريكا به خاطر آنكه چين شريك اول تجاري 
آن كشور است نگران كرونا شده اس�ت، اروپا هم همينطور، كشورهاي 

آس�ياي جنوب ش�رقي هم به گونه اي ديگر نگران است – همسايگي با 
چين و نيز ايران.  چين مهم ترين ش�ريك تجاري و سياسي ايران است. 
تقريبا اولين شريك تجاري با بيش از 5 ميليارد دالر صادرات ايران به آن 
كشور و واردات از آن كشور بيش از 7 ميليارد دالر. اما تنها تجارت نيست 
بلكه مسافرت ها هم )از / به( آن كشور اس�ت كه مي تواند ايران را نگران 

سازد. از اين رو بي دليل نيست كه وزارت بهداشت اطالعيه داده كه مردم 
نگران نباشند و ش�ركت فرودگاه ها هم از غربال گري مسافران ورودي 
به ايران خبر داده اس�ت. اما آيا چين با آنكه بيش از 60 ميليون نفر را در 
قرنطينه قرار داده و جان نزديك به 45 نفر هم گرفته شده مي تواند اين 

ويروس مرگبار را كنترل كند ؟ صفحات 7، 12، 13 و 15 را بخوانيد. 



روي موج خبر

  پاي�ان حض�ور امري�كا در منطقه ب�ا ترور 
قهرمانان ما آغاز شد؛ تعادل|

معاون وزير امور خارجه كش��ورمان ترور قهرمانان 
ايران را عامل پايان دهنده حضور اين كشور در منطقه 
دانست و اعالم كرد سياست فشار حداكثري امريكا 
شكست خورده است. سيد عباس عراقچي در پيامي 
كه در توييتر منتشر شد و در واكنش به تهديد اخير 
برايان هوك، نماينده ويژه امريكا در امور ايران عليه 
س��ردار قاآني، فرمانده نيروي قدس س��پاه نوشت: 
»فشارحداكثري« به وضوح يك شكست بزرگ است 
اما افراطيون كاخ سفيد كه هيچ چيزي را درباره ايران 
درك نمي كنند، هنوز هم پافشاري مي كنند. عراقچي 
در ادامه گفت: ترور قهرمان هاي ما در تروريسم امريكا، 

پايان حضور امريكا در منطقه را آغاز كرد. 

  آتش زدن كتاب س�احت عل�م و منطق را 
خدشه دار مي كند؛ تعادل |

رييس نه��اد نمايندگ��ي رهبري در دانش��گاه ها 
گفت: اقدام س��خيف آتش زدن كتاب علمي مهم 
رشته پزشكي و انتشار آن خطاي بزرگي است كه 
س��احت علم، عقل و منطق را خدش��ه دار مي كند 
اگ��ر اين اقدام توس��ط فردي كه ملب��س به رداي 
روحانيت است، صورت گيرد كه خطايي مضاعف 
است. حجت االس��الم مصطفي رستمي در صفحه 
اينس��تاگرام خود نوش��ت: بر هر پژوهشگر مدعي 
علمي الزم اس��ت اگر حرفي متقن و چارچوب مند 
دارد در مجاري پيش بيني شده پيگيري كند و اال 
اقدامات مذبوحانه اي كه از جنس آن انجام ش��ده 
است حتمًا نتيجه اي جز اين انشقاق و دودستگي، 
وهن روحانيت و آب به آسياب دشمن ريختن ندارد. 

  رفتار غيرقانوني مرزباني امريكا نقض فاحش 
حقوق بشر است؛  مهر |

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: رفتار غيرقانوني 
و غير انساني مرزباني امريكا نسبت به ايرانيان نقض 
فاحش حقوق بش��ر و قابل طرح و پيگرد در مراجع 
حقوق بشري است. سيد عباس موسوي با اشاره به 
رفتار غيرقانوني و غير انساني اخير مرزباني امريكا 
نسبت به اتباع يا متولدين ايران اظهار داشت: اينگونه 
اقداماِت كاماًل تبعيض آميز كه صرفًا به دليل نژاد و 
مليت و احيانا مذهب افراد صورت مي گيرد، كاماًل از 
لحاظ قوانين و اصول بين المللي حقوق بشر مردود 
بوده و مسووليت دولت امريكا را به دنبال دارد. سيد 
عباس موس��وي افزود: از آنجا كه اين افراد توسط 
مرزبانان و نيروه��اي امنيتي امريكا در مورد عقايد 
سياسي و اعتقادي شان مورد سوال واقع شده و به 
حساب هاي آنها در فضاي مجازي نيز با اجبار وارد 
مي شوند، اين اقدام از مصاديق تفتيش عقايد و نقض 

فاحش حقوق بشر محسوب مي شود.

  وضعي�ت وخي�م ۸ س�رباز آس�يب ديده 
امريكايي در پي حمله ايران؛  ايسنا |

وزارت دفاع امريكا اعالم كرد كه ۳۴ تن از نظاميان 
امريكايي در پي حمله س��پاه پاسداران ايران به 
پايگاه  نظامي آنها در عين االسد، آسيب ديده اند. 
به گ��زارش روزنامه گاردين، پنتاگ��ون]وزارت 
دفاع امريكا[ روز جمعه اعالم كرد كه تشخيص 
داده شده اس��ت ۳۴ تن از سربازان امريكايي در 
جريان حمله هوايي سپاه پاسداران ايران به پايگاه 
نظامي امريكا در عراق ]در پي به شهادت رسيدن 
سردار قاسم سليماني توسط امريكا[ دچار ضربه 
و جراحاتي در ناحيه مغز شده اند. جاناتان هافمن، 
سخنگوي پنتاگون، روز جمعه گفت كه هشت تن 
از اين افراد كه پيش از اين ]براي درمان[ به آلمان 
فرستاده شده بودند، به امريكا بازگردانده شده اند. 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا پيش از اين 
مدعي شده بود كه اين حمله »هيچ خسارتي« 

براي امريكا به بار نياورده است.

حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در پيامي ب��ه پنجاه 
وچهارمين نشس��ت اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانش��جويان در اروپا، حوادث مه��م اخير از جمله 
شهادت ها، قدرت نمايي هاي نظامي و حضور بي نظير 
مردمي را نشانه هاي سربرآوردن پديده اي تاريخ ساز 
برشمردند و تأكيد كردند: گام دوم انقالب اسالمي 
باي��د بتواند اين پديده را به كمال برس��اند و ش��ما 
مي توانيد در شمار اين برگزيدگان تاريخ ساز باشيد. 
متن پيام رهبر انقالب اس��المي ك��ه صبح ديروز 
حجت االس��الم جواد اژه اي نماين��ده مقام معظم 
رهبري در امور دانش��جويان در اروپا آن را در وين 

قرائت كرد، به اين شرح است:
بس��م اهلل الرحمن الرحيم، جوان��ان عزيز اتحاديه 
انجمن هاي اسالمي، امسال نشست شما در ميانه 
حوادث مهمي برگزار مي شود كه هر يك از جهتي 
نشانه عظمت و اعتبار ايران اسالمي و ملت انقالبي 
آن است. شهادت ها، قدرت نمايي هاي نظامي، حضور 
بي نظير مردمي، روحيه قوي و عزم راسخ جوانان، در 
كنار هزاران مجموعه فعال در عرصه دانش و فناوري، 
و نيز رويكرد دين��ي و معنوي در بخش عظيمي از 
جوانان سراس��ر كشور، همه از س��ر بر آوردن يك 
پديده يكتا در جهان امروز خبر مي دهد. پديده اي كه 
مي تواند در آينده تاريخ تأثيرات عميق و تعيين كننده 
بگذارد. گام دوم انقالب اسالمي بايد بتواند به حول و 
قوه الهي اين پديده را به كمال برساند و به ثمر بنشاند. 
چشم اميد و انتظار در اين پويش حياتي به جوانان 
دانش��مند و فرزانه و با ايمان است و شما مي توانيد 
در ش��مار اين برگزيدگان تاريخ ساز باشيد. به اميد 

موفقيت هاي بزرگ شما عزيزان
 والسالم عليكم ورحمه  اهلل
 سيد علي خامنه اي، ۳ بهمن ۱۳۹۸

ايران2

سازمان برنامه و بودجه به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي گزارش داد 

پرداخت ۲۰ هزار ميليارد تومان براي جبران خسارات سيل 
گروه ايران|

بعد از گذش��ت حدود دو هفته از وقوع سيل در برخي 
اس��تان هاي ش��رق و جنوب شرقي كش��ورمان و در 
ش��رايطي كه م��ردم اين مناطق از دولت رس��يدگي 
فوري به مش��كالت اقتصادي و معيشتي اين مناطق 
را خواستار شده اند، دولت در جريان برگزاري نشست 
هماهنگي اقتصادي سران قوا، تصويري از مهم ترين 
راهبردهاي اجرايي براي بهبود شاخص هاي حمايتي 
از مردم مناطق آسيب ديده را ارايه كرد. بر اساس اعالم 
سازمان برنامه و بودجه، دولت براي رسيدگي و جبران 
خسارات ناشي از سيل فروردين ماه ۹۸ در استان هاي 
كش��ور، تاكنون ۲۰ هزار ميليارد توم��ان به صورت 
بالعوض و تسهيالت همچنين بازسازي زيرساخت ها 
پرداخت كرده است و در ادامه نيز تسهيالت ويژه اي با 
نرخ سود ۴درصد در اختيار مردم مناطق آسيب ديده 
قرار خواهد داد. موضوعي ك��ه ديروز ابتدا در چهل و 
پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به 
رياس��ت روحاني رييس جمهوري و با حضور روساي 
قواي مقننه و قضاييه و ديگر اعضاي شورا مطرح شد 
و بالفاصله پس از آن در قالب مصوبه هيات وزيران از 
سوي معاون اول رييس جمهوري ابعاد و زواياي اجرايي 
آن در مرحله عملياتي ش��دن قرار گرفت. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، در جلسه ديروز 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي، رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه گزارشي از اقدامات دولت در رسيدگي 
به خسارات ناشي از سيل در سال جاري در استان هاي 
كش��ور ارايه كرد. بر اس��اس اين گزارش، در پي وقوع 
س��يل در اس��تان هاي مختلف كش��ور، در فروردين 
ماه س��ال جاري، تاكن��ون ۲۰ هزار ميلي��ارد تومان 
بابت خس��ارات وارده به صورت بالعوض و تسهيالت 
همچنين بازسازي زيرساخت ها پرداخت شده است. 

براس��اس اين گزارش، در س��يل اخير در سه استان 
سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان، به ۲۷.۵۰۰ 
واحد مسكوني خسارت وارد شده كه با تصويب هيات 
دولت، مبلغ ۱.۶۳۵ ميليارد تومان به مردم پرداخت 
خواهد شد. خسارات بخش هاي كشاورزي و صنعت و 

زيرساخت ها نيز در دست بررسي و اقدام است.

  مصوبه بازسازي بخش هاي خسارت ديده 
ناشي از سيل سيستان وبلوچستان، كرمان و هرمزگان

به فاصله چند ساعت پس از ارايه گزارش سازمان برنامه و 
بودجه در خصوص تخصيص اعتبارات ويژه براي مناطق 
آسيب ديده اسحاق جهانگيري، مصوبه هيات وزيران 
در خصوص اختصاص مبلغ شش هزار و ۸۳۹ ميليارد 

و ۶۳۵ ميليون ريال اعتبار براي بازس��ازي بخش هاي 
خسارت ديده ناشي از سيل و آب گرفتگي استان هاي 
سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان را ابالغ كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر هيات دولت، هيات 
وزيران در جلس��ه ۲۹ دي ۱۳۹۸ با اختصاص مبلغ ۶ 
هزار و ۸۳۹ ميلي��ارد و ۶۳۵ ميليون ريال اعتبار براي 

بازس��ازي بخش هاي خسارت ديده ناش��ي از سيل و 
آب گرفتگي استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان 
و هرمزگان موافقت كردند. مطابق اين تصميم، اعتبار 
تخصيص يافته صرف كمك هاي بالعوض جهت احداث 
و تعمير واحدهاي مسكوني و تجاري شهري و روستايي 
و تامين لوازم معيشتي واحدهاي مسكوني آسيب ديده، 
كمك هزينه اسكان موقت واحدهاي مسكوني شهري 
و روس��تايي، كمك بالعوض جهت احداث واحدهاي 
جايگاه دامي آس��يب ديده و هزينه هاي پشتيباني و 
ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري و نيز اعتبار 
تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت بازسازي تأسيسات 
روبنايي داخل محدوده و دفع آب هاي سطحي روستاها 
در اس��تان هاي ياد شده خواهد شد. دولت همچنين، 
مبلغ ۱۱ ه��زار و ۵۲۸ ميلي��ارد و ۹۵۰ ميليون ريال 
تسهيالت بانكي ارزان قيمت با س��ود و كارمزد چهار 
درصد در مناطق روس��تايي و پن��ج درصد در مناطق 
شهري به منظور جبران خسارات ناشي از وقوع سيل 
و آب گرفتگي در اس��تان هاي آسيب ديده اختصاص 
داد. س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور پرداخت يارانه 
سود )مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا 
نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار( و مانده مطالبات 
معوق شامل اصل و سود تسهيالت اعطايي به خسارت 
ديدگان موضوع بن��د )۲( اين تصويب نامه را تضمين 
و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد ش��ده پس از اعالم 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در اليحه بودجه 
سال هاي بعد پيش بيني و منظور كرده و به شبكه بانكي 
پرداخت نمايد. اين تضمين نافي مسووليت بانك هاي 
عامل در وصول مطالباتشان نيست. بنياد مسكن انقالب 
اسالمي نيز موظف است گزارش عملكرد اين تصويب 
نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و 

بودجه و مديريت بحران كشور ارسال كند.

از سوي رييس قوه قضاييه

دستورالعمل نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي ابالغ شد
در حالي كه موضوع برخورد مناسب قضايي با محكومان مالي 
و اقتصادي هم��واره يكي از دغدغه هاي فعاالن اقتصادي و 
محكومين مالي در كشورمان را تشكيل مي داد؛ دستورالعمل 
»نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي« از سوي رييس 
قوه قضاييه ابالغ شد.دستور العملي كه تالش مي كند از طريق 
بهبود شاخص هاي اجرايي و قضايي فضايي را فراهم كند كه از 
يك طرف هم به پرونده هاي اقتصادي و مالي به طور شفاف و 
عادالنه رسيدگي شود و از سوي ديگر هم با ساختارسازي هاي 
مناس��ب از رفتارهايي كه باعث بروز مش��كل براي فعاالن 
اقتصادي مي شود خودداري شود.  به گزارش مركز رسانه قوه 
قضاييه، متن اين دستورالعمل به شرح زير است: » با توجه به 
مباني شرعي و قانوني مبني بر منع بازداشت بدهكاران مالي 
معسر و با هدف جلوگيري از بازداشت محكوميني كه قادر به 
اداي دين خود نيستند و نيز نظارت بر اجراي دقيق تكاليف 
مصرح در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 
۳/۲۳/ ۱۳۹۴، »دس��تورالعمل نظارت ب��ر زندانيان داراي 

محكوميت مالي« به شرح مواد آتي است.
م��اده ۱- دادگاه ها موظفند در احكام صادره مش��تمل بر 
استرداد عين، مثل يا قيمت اموال، ميزان، نوع و مشخصات 
دقيق محكوم به يا قيمت آن را تعيين و در صورت بازداشت 
محكوم عليه به زندان اعالم تا محكومان به دليل ابهام در 

اوصاف مذكور در زندان نمانند و در مواردي كه ميزان، نوع و 
مشخصات دقيق محكوم به در حكم صادره اعالم نشده است، 
سازمان زندان ها موظف است اسامي زندانياني كه ميزان 
دقيق محكوم به در مورد آنان مشخص نمي باشد را فورا به 
مرجع قضايي ذي ربط منعكس و رفع ابهام از محكوميت را 

پيگيري نمايد.
 م��اده ۲- در اجراي مق��ررات ماده ۳ قان��ون نحوه اجراي 
محكوميت هاي مالي مبني بر عدم حبس محكوميني كه 
تا ۳۰ روز پ��س از ابالغ اجراييه، ضمن ارايه صورت اموال و 
دارايي هاي خويش، دعواي اعسار را اقامه كرده باشند و نيز 
توجه به شرايط اثبات اعسار محكوميني كه مالي در عوض 
دين دريافت يا تحصيل نكرده يا مال تلف حقيقي يا حكمي 
شده است روساي محترم دادگس��تري ها نظارت الزم را 
معمول تا مراجع قضايي قبل از احراز يا اثبات مالئت مالي 

محكومان از معرفي به زندان خودداري نمايند.«
در ادامه اين اطالعيه و در تشريح موارد بعدي تاكيد شده؛ 
ماده ۳- چنانچه برخي از محكومان مالي به لحاظ عدم توان 
پرداخت محكوم به در زندان بوده و تاكنون دادخواست اعسار 
تقديم نكرده، مددكاران و كارشناس��ان قضايي، زندانيان 
مذكور را جهت تقديم دادخواست مساعدت نموده و تسريع 

در رسيدگي پرونده هاي مذكور را پيگيري نمايند.

ماده ۴- در مواردي كه محكوم به تقسيط شده يا در اجراي 
تبصره ۱ م��اده ۳ قانون مذكور براي محكوم قرار كفالت يا 
وثيقه صادر گرديد، لكن ميزان اقساط، خارج از توان مالي 
وي بوده يا قرار تامين نامتناسب صادر شده باشد، روساي كل 
دادگستري ها ضمن نظارت و هماهنگي الزم با قضات مربوط 
ترتيبي اتخاذ نمايند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت 

محكومين مذكور پيشگيري شود.
ماده ۵- چنانچه برخي از افراد به لحاظ عدم پرداخت نيم عشر 
مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ 

تعهدات الزم زمينه رهايي آنان را از زندان فراهم نمايند.
ماده ۶- س��ازمان زندان ها موظف است با بررسي سوابق، 
مشخصات دقيق و اس��مي زندانياني كه به لحاظ عجز از 
پرداخت محكوم به در زندان هستند را به صورت ماهانه به 
تفكيك هر اس��تان و با ذكر جزييات زير تهيه و به تفكيك 
براي روساي كل دادگستري استان ها جهت نظارت بر امور 

اينگونه زندانيان ارسال نمايد: 
الف- تاريخ بازداشت، ب- شماره و تاريخ محكوميت صادره و 
شعبه مجري حكم.، پ- نوع و ميزان محكوميت مالي و نوع 
اتهام، در صورتي كه محكوميت مالي، رد مال كيفري يا ضرر 
و زيان ناشي از جرم باشد، ت- وضعيت رسيدگي به ادعاي 

اعسار محكوم عليه و نتيجه آراء صادره در اين مورد.

در ادامه اين اطالعيه آمده است: ماده ۷- با توجه به فراهم 
شدن زمينه شناسايي اموال افراد و ايجاد شناسنامه مالي از 
طريق سامانه هاي الكترونيكي، از جمله بانك جامع امالك 
و شركت ها و مالكيت هاي معنوي س��ازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور و نيز امكان بررسي حساب هاي بانكي و مالكيت 
خودرو، معاون اول محترم قوه قضاييه ضمن هماهنگي الزم 
بين دستگاه هاي مختلف، از جمله مركز آمار و فناوري قوه 
قضاييه، دادگستري ها و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، 
زمينه شناسايي سريع و دقيق اموال محكومان مالي فراهم و 
در صورت توانايي مالي محكومان، حكم صادره از طريق اموال 

شناسايي شده اجرا و در صورت عدم توانايي مالي محكومان، 
زمينه آزادي آنان با تضمين الزم فراهم شود.

م��اده ۸- در اجراي مق��ررات ماده ۵ قان��ون نحوه اجراي 
محكوميت هاي مالي مبني بر جدا س��ازي زندانيان داراي 
محكوميت مالي از ديگر محكومان كيفري، سازمان زندان ها 
مطابق قانون با همكاري دولت در اسرع وقت زمينه نگهداري 
و اشتغال محكومان مالي را در خارج از زندان فراهم مي نمايد.

ماده ۹- نظارت بر حس��ن اجراي اين دستورالعمل بر 
عهده روساي كل دادگستري اس��تان ها و معاون اول 

قوه قضاييه است. 
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 شوراي نگهبان 
دايه دلسوزتر از مادر نباشد

نماينده مردم تهران در 
مجل��س دهم با اش��اره 
ب��ه مراجع��ه حضوري 
خود به ش��وراي نگهبان 
براي بررس��ي پرونده رد 
صالحيتش در انتخابات 
آينده، گفت: مواردي كه 
در پرونده اينجانب آمده هيچ  كدام مصداق عدم 
التزام عملي به نظام نيست و بعيد مي دانم كسي 
از اعضاي آن ش��ورا دلس��وزتر از من براي نظام و 
انقالب و مقام رهبري باش��د. عل��ي مطهري در 
نامه اي به ش��وراي نگهبان كه نس��خه اي از آن را 
در اختيار ايسنا قرار داد، نوشت: شوراي نگهبان؛ 
سالم، به درخواست آن ش��ورا روز جمعه چهارم 
بهمن به محل آن ش��ورا آمدم و به حضور يكي از 
حقوقدان هاي آن شورا رسيدم. بعد از بحث كلي 
درباره روش بررسي صالحيت ها، ايشان سه مورد 
را به عنوان نمونه براي عدم التزام عملي اينجانب 
به نظام ذك��ر كرد كه هيچ ك��دام وارد نبود. مثاًل 
گفت شما در نطق خود گفته ايد »نهم دي اگر بنا 
باشد موجب تفرقه شود، ديگر يوم اهلل نيست بلكه 
يوم الشيطان است«. گفتم درست است، االن هم 
همين را مي گويم. گفت ش��ما بايد همان جمله 
آقا را بگوييد. گفتم من جمل��ه خودم را گفته ام، 
جمله ايش��ان هم به جاي خ��ود. و البته از اينكه 
چنين نگاهي در يك عضو شوراي نگهبان وجود 
دارد متأسف شدم. به طور كلي مقام عمل را نبايد 
با مقام نظر مخلوط كرد. ممكن اس��ت كسي در 
موضوعي نظري غير از نظر رسمي كشور داشته 
باشد و بيان هم بكند اما در عمل به خاطر مصلحت 
اسالم و انقالب و نظام تابع نظر رسمي باشد. باب 
اظهارنظر و آزادي بيان نبايد بسته شود. به هرحال 
مواردي كه در پرونده اينجانب آمده اس��ت هيچ 

 كدام مصداق عدم التزام عملي به نظام نيست. 

 سپاه تا آخر  كنار مردم سيل زده 
خواهد ايستاد 

فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب سالمي با اعالم اينكه 
هم��ه امكانات س��پاه براي 
بازس��ازي، ترميم، مرمت و 
تجهيز خانه هاي سيل زدگان 
بس��يج مي ش��ود، گفت: تا 
آخ��ر پاي مردم س��يل زده 
ايستاده ايم و تا بهبود شرايط اين مناطق اينجا را ترك 
نمي كنيم. به گزارش تسنيم، سردار سرلشكر پاسدار 
حسين س��المي در جريان بازديد از مناطق سيل زده 
ش��رق هرمزگان اظهار داشت: متأسفانه به دليل اينكه 
سيل، س��يل عظيمي بوده و داخل خانه ها وارد شده و 
خانه ها پر از گل والي است؛ مردم تقريبًا از خانه هايشان 
كوچ كرده اند و داخل چادرها زندگي مي كنند. وي افزود: 
با بارش هاي مجدد چادرها خيس مي شوند؛ شب ها سرد 
است و خانواده ها دچار اضطراب و نگراني هستند و شرايط 
بالفعل مناسب نيست و نياز به كمك هاي اضطراري و 
فوري براي اسكان موقت وجود دارد. فرمانده كل سپاه 
بيان كرد: در عين حال بايد شرايط را براي يك زندگي 
دايمي خوب فراهم كنيم و فعاًل به فضل الهي امدادرساني 
جريان دارد و همه دستگاه ها بسيج شده اند و وظايف خود 
را به خوبي انجام مي دهند. س��ردار سالمي عنوان كرد: 
نيروي دريايي سپاه، پايگاه دريايي جاسك، سپاه امام 
سجاد)ع(، گروه هاي جهادي و ساير نهادها و ارتش در 
حال خدمت  رساني هستند اما به نظر مي رسد كه بايد يك 
كار خيلي سريعي انجام شود و بعضي روستاها جابه جا و 
در نقطه جديدي ساكن شوند. وي تصريح كرد: ان شاءاهلل 
به س��رعت دولت محترم اعتباراتي كه بايد تخصيص 
دهد را براي ساخت خانه هاي جديد، تخصيص دهد و 
دستگاه هاي مختلف كه ذي نفع هستند مشاركت كنند 
و ما هم به عنوان سپاه همه امكاناتمان را براي مشاركت 
در ساختن خانه هاي جديد يا ترميم و مرمت خانه هاي 
آسيب ديده و تجهيز خانه هايي كه اسباب و اثاثيه شان 

دچار آسيب شده بسيج مي كنيم. 

 شهيد سليماني 
ميهمان رسمي دولت عراق بود
رييس شوراي عالي قضايي 
عراق در گفت وگوي تلفني 
با رييس قوه قضاييه ايران، 
ب��ا تأكيد بر اينكه ش��هيد 
س��ليماني ميهمان دولت 
عراق بود، از آمادگي عراق 
ب��راي پيگي��ري حقوقي و 
بين المللي ترور اين ش��هيد خبر داد. به گزارش مركز 
رسانه قوه قضاييه، در اين تماس تلفني، آقاي فائق زيدان 
رييس شوراي عالي قضايي عراق با تأكيد بر اينكه شهيد 
سردار سليماني و شهيد ابومهدي از قهرمانان مبارزه با 
تروريسم و آزادسازي مناطق اش��غالي عراق از دست 
داعش بودند، ابراز كرد: شهيد سليماني مهمان دولت 
عراق بود و همه جزييات��ي كه جناب عالي درباره ابعاد 
حقوقي داخلي و بين المللي اين موضوع گفتيد مورد 
قبول ماست. حجت االسالم رييسي نيز در تماس تلفني 
با رييس شوراي عالي قضايي عراق، جنايت امريكايي ها 
در ترور دو س��ردار و مجاهد بزرگ ايران��ي و عراقي را 
هولناك و غم انگيز خواند و با اش��اره به اعتراف رسمي 
رژيم امريكا به انجام اين ترور، گفت: اين جنايت بر خالف 
همه ميثاق ها و قوانين بين المللي است و مطالبه جدي 
مردم ايران و عراق، پيگ��رد حقوقي و مجازات آمران و 
عامالن اين ترور اس��ت. رييس قوه قضاييه با اشاره به 
ابعادي از تروريستي بودن جنايت رژيم امريكا از جمله 
ترور حاج قاسم سليماني و همراهان ايشان در حالي كه 
آن شهيد بزرگوار به تصريح نخست وزير عراق مهمان 
رس��مي دولت ع��راق و در حال انجام ي��ك ماموريت 
ديپلماتيك با رعايت همه قوانين و مقررات كشور ميزبان 
بوده اس��ت، تصريح كرد: اين اقدام امريكايي ها بدون 
ترديد، تجاوزكاران��ه و ناقض اصول متعدد مانند اصل 
ممنوعيت توسل به زور، حق حيات و حقوق افراد مورد 
حمايت حقوق بين الملل است و توجيه هاي امريكايي ها 
براي انجام اين جنايت حتي در خود جامعه امريكا نيز 

مردود و مخدوش واقع شده است. 

جلسات  با شوراي نگهبان براي 
برگزاري انتخابات  الكترونيكي

ن  كميس��يو يي��س  ر
شوراهاي مجلس با اشاره به 
جزيياتي از جلسات وزارت 
كش��ور و ش��وراي نگهبان 
ب��راي برگ��زاري انتخابات 
تمام الكتروني��ك مجلس، 
گفت: هنوز شوراي نگهبان 
مراحل در حوزه نرم افزار، سخت  افزار و جاگيري ِسرِور 
اصلي را تأييد نكرده اس��ت. محمدج��واد كوليوند در 
گفت وگو با تس��نيم به تش��ريح فرآيند هاي انتخابات 
الكترونيك پرداخت و آن را ش��امل ۲۳ مرحله دانست 
و اظهار داشت: برخي از اين ۲۳ مرحله در الكترونيكي 
ش��دن انتخابات الكترونيك، ش��امل ثبت نام، تأييد 
صالحيت، رفع اشكال، تعيين حوزه ها و تعيين شعب و... 
است كه در حال حاضر، تمام اينها به صورت الكترونيكي 
انجام مي شود و در دوره هاي قبلي انتخابات نيز به همين 
روش بوده است. رييس كميسيون شوراهاي مجلس 
اضافه كرد: موضوعي كه بين وزارت كش��ور و شوراي 
نگهبان در حال بررسي است و در جلسات مشترك اين 
دو نهاد نيز درباره آنها بحث و تبادل نظر مي شود، مربوط 
به مرحله اخ��ذ رأي از رأي دهندگان و نيز تجميع آراء 
است كه فعال اين مرحله به صورت دستي انجام مي شود. 
كوليوند با بيان اينكه دو مرحله اخذ رأي از رأي دهندگان 
و تجميع آراء در مجموع الكترونيكي نيس��ت، افزود: 
ما بق��ي كل فرآيند انتخابات، ب��ه صورت الكترونيكي 
انجام مي شود و قرار شده در يازدهمين دوره انتخابات 
مجلس در روز دوم اسفند نيز با همين روال انجام شود. 
او خاطرنشان كرد: هنوز شوراي نگهبان و وزارت كشور 
براي برگزاري يازدهمين دوره انتخابات مجلس به صورت 
تمام الكترونيك در حوزه نرم افزار، سخت  افزار و اينكه 
ِسرِور اصلي در كجا بايد قرار گيرد در حال بحث و بررسي 
هستند، شوراي نگهبان بايد اين مراحل را تأييد كند تا 
انتخابات به صورت تمام الكترونيك برگزار شود كه هنوز 

از سوي اين شورا تأييد نشده است.

رسته و رشته شغلي براي 
پناهندگان ايجاد مي شود

مدي��ركل ام��ور اتب��اع و 
مهاجرين خارج��ي وزارت 
كشور با هش��دار به اتباعي 
كه به صورت غيرقانوني وارد 
خاك ايران شده  و هم اكنون 
مش��غول به كار هستند؛ از 
همكاري اداره كل امور اتباع 
و مهاجرين خارجي وزارت كشور با وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در خصوص ايجاد رس��ته و رشته شغلي 
براي پناهندگان خبر داد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
وزارت كشور، مهدي محمودي در خصوص رسته و رشته 
شغلي اظهار داشت: با توجه به اينكه بسياري از اتباع و 
مهاجرين خارجي كه به صورت قانوني وارد خاك ايران 
شده اند و مشغول به كار درحرفه هاي مختلف هستند 
تالش كرديم شرايطي را فراهم كنيم تا اين افراد در رسته 
و رشته شغلي كه در آن متبحر هستند پس از دريافت 
كارت كار فعاليت خود را ادامه دهند تا در زمان بازگشت 
به كشور خود بتوانند به فردي تأثيرگذار تبديل شوند. 
دبير كميسيون ساماندهي اتباع خارجي در ادامه افزود: 
در آمايش ۱۴ طبق تفاهم نامه اي كه با وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي داشتيم قرار بر اين شد هر كدام از اتباع در 
هر رشته اي كه كار مي كند چه به صورت خود اظهاري 
و چه به صورت راستي آزمايي مش��اغل، مورد بررسي 
قرار بگيرند. محم��ودي گفت: به اين ترتيب هر كدام از 
اتباع با همان رس��ته و رشته شغلي كه دارند مي توانند 
كار داشته باشند به طور مثال فردي كه مشغول انجام 
كارهاي ساختماني است رسته شغلي اين فرد مي شود 
ساختماني و رشته شغلي اين فرد مي شود گچ كاري يا 
سيمان كاري.  مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي 
وزارت كشور در ادامه با بيان اينكه ورود به كشور ايران به 
صورت غيرمجاز، غيرقانوني محسوب مي شود و عواقبي 
را براي اين اتباع غيرمجاز دربرخواهد داشت، افزود: توصيه 
مي كنيم افرادي كه به دنبال كار هستند مراقب باشند در 

دام فريب باندهاي قاچاق انسان نيفتند.

چهره ها

رهبر انقالب در پيام به پنجاه وچهارمين 
نشست اتحاديه انجمن هاي اسالمي 

دانشجويان در اروپا: 
حوادث مهم اين روزها نشانه 

عظمت واعتبار ايران و ملت 
انقالبي آن است



3 كالن

در جلسه وزير اقتصاد با فعاالن كسب وكار مطرح شد

اليحه ماليات بر عايدي سرمايه در انتظار تصويب دولت
وزير اقتصاد روز گذشته در جلسه اي كه با كارآفرينان 
داشت، با بيان اينكه پيش نويس اليحه اصالح قانون 
ماليات مستقيم، اول بهمن ماه به دولت ارسال شده 
اس��ت از تالش وزارت اقتصاد ب��راي در اولويت قرار 
گرفتن اين اليحه براي تصويب هيات دولت خبر داد.

دژپس��ند همچنين مطرح كرد كه در بخش ماليات 
تأكيد وزارت اقتصاد بر اين اس��ت كه نبايد فشار به 
موديان ش��فاف و خوش حساب بيايد بلكه از طريق 
س��اماندهي معافيت ه��ا و ايجاد پايه ه��اي مالياتي 
درآمدها را باال ببريم. اين س��خنان در حالي مطرح 
شد كه در همين جلسه كارآفرينان نسبت به فقدان 
عدالت مالياتي در نظام مالياتي كش��ور تاكيد كرده 

بودند.
به گزارش »تعادل«، دومين نشس��ت هم  انديش��ي 
كارآفرينان با حض��ور وزير امور اقتص��ادي ودارايي 
و برخ��ي معاوني��ن وزارتخانه و معاوني��ن و مديران 
وزارتخانه در رابطه با اقتصاد هوشمند در كسب و كارها 
برگزار شد. در اين جلسه فرهاد دژپسند از كارآفرينان 
خواس��ت تا در حضور رسانه ها مش��كالت و موانع و 
مباحث خود را به صورت مس��تند، مستدل و غني با 

صراحت بيان كنند تا بتوان پاسخ مناسب ارايه كرد.
در اين جلسه كارآفرينان ضمن انتقاد نسبت به وجود 
برخي ايرادات اساسي در نظام مالياتي از جمله فقدان 
عدالت ماليات��ي، كاغذبازي فرس��اينده، كند پيش 
رفتن امور و همچنين نبودن سيستم مناسبي براي 
پاسخگويي، از وزير اقتصاد خواستند زمينه را براي حل 

مشكالت مالياتي فراهم كند.
در اي��ن جلس��ه فرهاد دژپس��ند ب��ا بي��ان اينكه از 
س��ازمان هاي مختلف در حال پيگي��ري كار فعاالن 
اقتصادي اس��ت، اين را هم گفت ك��ه كارگروه هايي 
با س��ازمان ها تشكيل ش��ده كه به طور قطع موارد را 
پيگيري كرده و اگر مش��كلي از جانب سازمان هاي 
زير مجموع��ه وزارت اقتصاد پيش بيايد به طور قطع 

برخورد خواهد شد.

وزير اقتصاد با تأكي��د بر اينكه مجوزهاي اصناف 52 
درصد مجوزها است يادآور شد: مي خواهيم كار شدني 
باشد با تكليف مااليطاق كار پيش نمي رود اراده وزارت 
اقتصاد اين است كه مي خواهيم در حد توان به سمت 
روان كردن كسب و كارها برويم بابت هر مجوزي كه 
حذف مي شود كلي هزينه و بگو و مگو داريم. مثاًل يك 
مجوزي كه از 13 ماه به 15 روز كاهش مي يابد با يك 
بسم اهلل و بخشنامه انجام نمي شود زنجيره دار است، 

س��رعتي كه در اين مدت طي كرديم خوب است اما 
قبول دارم كه مطلوب نيست.

    كاهش ثبت شركت ها به سه روز
وزي��ر اقتص��اد همچنين با اع��الم اين خب��ر كه در 
ارديبهش��ت ماه سال 99 بحث ثبت شركت ها به سه 
روز كاهش مي يابد گفت: اليحه حمايت از سهامداران 
خرد تهيه و تقديم مجلس شده است كه اميدواريم در 

اولويت كاري نمايندگان قرار گيرد. اين اليحه مي تواند 
در سهولت و رواني كسب و كار تأثير بگذارد و 20 رتبه 
جايگاه ايران را بهبود ببخش��د. يكي از كارهاي ديگر 
ايجاد مجتمع قضايي و دعاوي خاص اقتصادي است. 
ممكن است نياز باش��د در بخش هاي كسب و كار و 

اقتصادي دادگاه ويژه براي اين كار تشكيل شود. 
بخش قابل توجهي از اين نشست به موضوع گاليه هاي 
مالياتي فعاالن اقتصادي اختصاص يافت كه در اين 

رابطه دژپسندبا اشاره به تالش هاي صورت گرفته براي 
برطرف كردن مشكالت مالياتي كارآفرينان، گفت: 
در اين رابطه در جمع كارآفرينان خيلي بحث ش��د و 
قرار است جلسه ويژه اي بگذاريم و درباره موضوعات 
مالياتي بحث كنيم. يكي از موضوعات ديگر تصويب 
اليحه ماليات ارزش افزوده است كه در صحن علني 
مجلس مطرح ش��د و به دليل آنكه حساسيت بااليي 

داشت رفت و برگشت به كميسيون داشت. 
وزير اقتصاد در رابطه با اصالح قانون ماليات مستقيم 
نيز گفت: قرار بود سال 1398 اين كار انجام شود، در 
همين راستا پيش نويس اين اليحه، اول بهمن ماه به 
دولت ارسال شد. خواهش ما از دولت اين بوده است 
كه بررسي آن س��ريع تر انجام شود. در بخش ماليات 
تأكيد داريم كه نبايد فشار به موديان شفاف و خوش 
حس��اب بيايد بلكه از طريق ساماندهي معافيت ها و 
ايجاد پايه هاي مالياتي درآمدها را باال ببريم. دشمن 
دنبال مس��دود كردن مبادي منابع به كش��ور است 
بهترين راه اين است كه با درآمدهاي تميز جايگزين 
شود. اساسًا در بند 17 سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر 
آن تأكيد شده، چاره اي نداريم اين انتخاب نيست بلكه 
اجتناب ناپذير است. نسبت ماليات به GDP )توليد 
ناخالص داخلي( قابل قبول نيست، نمي خواهم بگويم 
در دنيا و در برخي كشورها باالي 18 درصد است. در 
اصالح قانون ماليات هاي مستقيم مجموع درآمد افراد 
ديده شده و نه خانوار. همچنين در بحث ساماندهي 
معافيت ها نگاه خط كش��ي و كور نداريم. دژپس��ند 
تصريح ك��رد: در تعيين نرخ ها و سياس��ت گذاري به 
گونه اي سازماندهي مي شود كه با گسترش پايه هاي 
مالياتي و اصالح مجاري وصول ماليات نيازمندي هاي 
هوشمندسازي مالياتي ديده شده است.  وي همچنين 
در بخش ديگري از سخنانش به اقدامات انجام شده در 
حوزه گمرك در جهت افزايش شفافيت اين سازمان 
اشاره كرد و گفت: گمرك هوشمند تا هفته دولت در 

سال 99 به بهره برداري مي رسد.

بهترين شاخص احصاي شرايط مالي افراد رفتار ماهانه آنها است
معاون رفاه وزارت كار درباره حمايت معيش��تي گفت: ما 
شاخص هاي مختلفي داريم مثل وضعيت تملك خودرو، 
حكم شغلي، بيمه بازنشستگي، معامالت ملكي، مسافرت 
خارجي و برخي از شاخص هاي بانكي كه پس از رضايت 

فرد تكميل مي شود.
احمدميدري، معاون رفاه وزارت كاردرباره داده هاي دريافتي 
از پايگاه اطالعات ايرانيان گفت: در جريان اجراي اين طرح، 
با استفاده از داده هاي دريافتي از پايگاه اطالعات ايرانيان، 
حمايت معيشتي به 60ميليون نفر از مجموع كساني كه 
يارانه نقدي مي گرفتند پرداخت شد. يعني 24ميليون ايراني 
حمايت معيشتي نگرفتند. البته بخش عمده گيرندگان 
كمك حمايت معيشتي در مناطق محروم كشور بودند. 
در اين وضعيت طبيعي اس��ت كه در برخي مناطق مانند 
كالن شهر ها تعداد كساني كه مشمول حمايت معيشتي 
شدند بسيار معدود باش��د.وي ادامه داد: ما شاخص هاي 
مختلفي براي احصاي شرايط مالي افراد داريم. وضعيت 

تملك خودرو، حكم شغلي، بيمه بازنشستگي، معامالت 
ملكي، مسافرت خارجي و برخي از شاخص هاي بانكي كه 
پس رضايت فرد تكميل مي شود. با استفاده از مجموعه اين 
شاخص ها كل جامعه را دهك بندي مي كنيم. هر شاخص 
به تنهايي وضعيت فرد را تعيين نمي كند؛ مثال تملك خودرو. 
خانوارهايي هستند كه وضع خوبي دارند اما خودرو ندارند. يا 
در مورد وضعيت بانكي برخي خانوارها سرمايه خود را به پول 
نقد تبديل مي كنند و در بانك مي گذارند. براي دهك بندي 
جامعه بايد مجموع شاخص ها درنظر گرفته شود. اينكه ما با 
يك روش همه شاخص ها را درنظر مي گيريم كه براساس آن 
جامعه را دهك بندي كنيم، نادرست است. هر شاخصي كه 
به تنهايي بگيريد يك سري ايراد دارد؛ مثاًل مانده را بگيريم 
ممكن اس��ت يك فرد با دارايي 100ميليون تومان مانده 

بااليي دارد اما مجموع واريزي آن بسيار كم است.
معاون رف��اه وزارت كار بيان كرد: بهترين ش��اخصي كه 
نش��ان دهنده ميزان استطاعت افراد اس��ت رفتار ماهانه 

آنهاس��ت؛ روي همين رفتار ماهانه متمركز شده ايم؛ زيرا 
مي خواهي��م از جامعه 83ميليوني اي��ران 24ميليون را 
انتخاب كنيم تا به آنها يارانه معيشت داده نشود.اين عده 
را با چه معياري بايد انتخاب كنيم؟ يك معيار دارايي هاي 
آنهاست. يك معيار درآمد است و يك معيار هزينه. هركدام 
از اين معيارها مي تواند با هم متفاوت باشد. فرضًا يك نفر 
خانه و دارايي به نام ندارد. درآمدهايش هم وارد سيس��تم 
بانكي نمي شود؛ پس ردي در نظام بانكي ندارد اما از رفتار 
هزينه اي اين فرد تمكنش مشخص مي شود. مي گويند 
براي 3 مسافرت خارجي كسي را حذف مي كنيد. در ايران 
17درصد مردم مسافرت خارجي رفته اند. به احتمال بااليي 
اين افراد جزو جامعه 24ميليوني هستند؛ براي همين در 
آيين نامه به صراحت گفته ش��ده اگر كسي 3 سفر هوايي 
غيرزيارتي داشته باشد جزو 24ميليون قرار مي گيرد. گروه 
ديگر پولدارهايي هستند كه سفر خارجي هم نمي روند؛ 
اما اين افراد بخشي از درآمدهايش��ان در حوزه امالك و... 

آشكار است و با اس��تفاده از اطالعات اين پايگاه شناخته 
مي شوند. درواقع اگر بخواهيم كمك حمايت معيشتي را 
به 60ميليون بدهيم چاره اي جز اين نداريم كه بخشي از 
افراد را كه ثروتمند هم نيستند اما در يك سوم بااليي جامعه 

قرار مي گيرند، حذف كنيم.
ميدري ادامه داد: روال كار مش��خص اس��ت. سي دي را 
به س��ازمان برنامه مي دهيم آنها هم اطالعاتي را به نظام 
بانكي ش��امل 23بانك براي انجام واريزها ارايه مي دهند. 
نهادهاي نظارتي هم مثل ديوان محاس��بات آمدند و كد 
ملي خانوارهاي مشمول را كه يارانه گرفته بودند، گرفتند تا 
اين شايعات را بررسي كنند. شايعه پرداخت نشدن موجب 
شد كه ما نيز از نهادهاي نظارتي بخواهيم تا تأييديه واريز 
را از 23بان��ك بگيرند؛ آنها هم به م��ا اعالم كردند بانك ها 
حداكثر 48ساعت پس از دريافت، رقم را پرداخت كرده اند. 
اين سوءظن به قدري بزرگ بود كه دستگاه هاي امنيتي 
هم وارد كار ش��دند و بررسي هاي خودشان را انجام دادند. 

معاون رفاه وزارت كار افزود: سال گذشته از بين 24ميليون 
خانوار يارانه بگيركشور، به كمتر از 15ميليون خانوار، سبد 
حمايتي داده ش��د درحالي كه امسال 18ميليون خانوار 
حمايت معيش��تي گرفته اند؛ اما بازتاب اعتراض به طرح 
پارسال چندان قوي نبود. به نظر من2 علت داشت؛ اول اينكه 
خانوارهايي كه نگرفتند فقط يك 200هزار تومان را از دست 
دادند و از همين رو مصر نبودند و پافشاري نكردند. دوم اينكه 
مشموالن را خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، 
كارمندان، بازنشسته ها و كارگران تشكيل مي دادند، اما 
گروه هايي از كارمندان دولت و بيمه پردازان تامين اجتماعي 
سبد كاال را نگرفتند. در حقيقت بخشي از طبقه متوسط رو 
به پايين در آن طرح حمايت نشد، اما اعتراض هم كم بود. 
اما در دوره اخير كساني نگرفته اند كه صدايشان راحت تر 
شنيده مي شود. اينها اقشار پر صدا هستند كه اعتراض شان 
رساتر از اقشار كم درآمد شنيده مي شود و به همين واسطه 
در طرح حمايت معيشتي، موج خبري سنگيني ايجاد شد.

هزينه معيشت مبناي ورودي به مذاكرات دستمزد ۹۹ كارگران است
رييس كارگروه دستمزد شوراي عالي كار با بيان اينكه 
هزينه معيشت خانوار كارگري بر اساس تورم دي ماه تا 
پايان ماه جاري نهايي مي شود، گفت: هزينه معيشت 
مبناي ورودي به مذاكرات دستمزد 99 كارگران است.

فرامرز توفيقي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه حداكثر تا 
پايان بهمن ماه، هزينه معيشت ماهانه زندگي كارگران، 
به عنوان ورودي مباحث تعيين دستمزد نهايي مي شود 
گفت: مرجع ما ب��راي تعيين هزينه هاي معيش��ت، 
اطالعات و نرخ تورم اعالمي از س��وي مركز آمار ايران 
به عنوان تنها مركز رسمي اعالم كننده آمار و اطالعات 
اقتصادي كشور اس��ت.وي افزود: يكي از متقن ترين 

ورودي هاي ما براي آغاز مذاكرات دستمزد 99، به طور 
قطع هزينه معيشت، آن هم به استناد اطالعات مركز 
آمار ايران است.رييس كارگروه دستمزد شوراي عالي 
كار با بيان اينكه جلس��ات شوراي عالي كار براي ورود 
مستقيم به مقوله دستمزد، در اسفندماه برگزار مي شود، 
تاكيد كرد: به همين منظور بايد تا پايان ماه جاري، در 
خصوص ميزان حداقل هزينه معيش��ت ماهيانه يك 
خانوار كارگري در كارگروه دس��تمزد، به جمع بندي 
برسيم تا فاصله معيش��ت تا دستمزد، به عنوان بحث 
ورود به مذاكرات تعيين مزد مش��خص شود.توفيقي 
همچنين گفت: بعد از افزايش دس��تمزد 98، س��هم 

دستمزد از هزينه خانوار نسبت به سال هاي قبل، كمي 
افزايش يافت و بخش��ي از كاهش قدرت خريد خانوار 
جبران ش��د؛ اما در ابتداي امسال دستمزد، حدود 45 
درصد از هزينه خانوار را پوش��ش مي داد؛ اما بر اساس 
رصد قيمت هاي رس��مي اقالم اساسي، قدرت خانوار 
از ابتداي امسال به تدريج كاهش يافت؛ به طوري كه تا 
پيش از تصميم دولت براي افزايش قيمت بنزين، سهم 
دس��تمزد از پوش��ش هزينه هاي زندگي به 32 تا 33 
درصد رسيد و عماًل هزينه هاي ماهيانه 3 برابر درآمد 
شد.اين فعال كارگري با بيان اينكه قطعا سهم دستمزد 
از هزينه خانوار كمتر شده است، گفت: طي سال هاي 

گذشته، هزينه هاي كلي خانوار به عنوان مبناي هزينه 
معيشت ماهيانه استخراج مي شد؛ اما امسال بنا داريم 
س��هم گروه هاي مختلف هزينه اي از جمله مس��كن، 
درمان، خوراك، حمل و نق��ل و غيره را به تفكيك در 
هزينه خانوار استخراج كنيم تا به عدد نزديك تري در 

حوزه هزينه كرد ماهيانه خانوار برسيم.
وي با اشاره به حضور كارشناسان مركز آمار در جلسه 
كارگروه دستمزد شوراي عالي كار يادآور شد: در حوزه 
تورم و روش محاسبه آن، نمايندگان مركز آمار مولفه ها 
و اقالمي را مورد محاس��به قرار مي دادند كه در اقالم و 
سبد معيشت روزمره زندگي كارگران وجود ندارند و 

اين موضوع، باعث مي شد تا ميانگين نرخ تورم زندگي 
كارگري به واسطه كاالهاي غيرمرتبط كاهش يابد؛ البته 
نحوه محاسبه تورم از سوي كارشناسان مركز آمار، بر 
اساس استانداردهاي قانوني است؛ اما آنچه كه براي ما 
به عنوان نمايندگان كارگري مهم بود، استخراج نرخ 
تورم بر اساس اقالم موجود در سبد معيشت و زندگي 

روزمره كارگران است.
رييس كارگروه دستمزد شوراي عالي كار تاكيد كرد: 
اقالم مورد محاسبه نمايندگان كارگري براي استخراج 
نرخ تورم واقعي زندگي كارگران، 114 قلم كاال است 

كه اين اقالم بيشترين سهم را در هزينه زندگي دارند.

كاهش سوداگري و دالل بازي با اخذ ماليات از ارزش زمين
عضو  مجلس شوراي اسالمي گفت: با اخذ ماليات از ارزش 
زمين هاي بالاستفاده، دالالن انگيزه الزم را براي فعاليت در 
اين عرصه از دست مي دهند و اراضي به مصرف كنندگان 
واقعي خواهد رسيد. البته بايد در نظر داشت كه دولت براي 
اخذ ماليات از زمين به صورت حساب شده و كارشناسي و 
با يك استراتژي بلندمدت اقدام كند، زيرا شايد اين شبهه 
مطرح شود كه دولت به دليل كمبود درآمد به دنبال خلق 
اعتبارات جديد است.سيدهادي بهادري در گفت وگو با 
خانه ملت، با اشاره به ضرورت اخذ ماليات از ارزش زمين 

براي ساماندهي بازار مس��كن، گفت: يكي از مولفه هاي 
اصلي براي توليد مسكن در كشور، موضوع تأمين زمين 
اس��ت، قطعا كمبود اراضي مناسب براي توليد ملك در 
كالن شهرها و شهرهاي پرجمعيت موجب كاهش آمار 
ساخت و ساز شده و راه را براي فعاليت دالالن باز مي كند.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
در دهه اخير كارشناسان بارها بر ضرورت اخذ ماليات از 
زمين هاي بالاستفاده تأكيد كرده اند، زيرا برخي افراد با 
هدف س��رمايه گذاري اقدام به خريد زمين در شهرهاي 

بزرگ و پرجمعيت مي كنند كه اين مس��اله فضا را براي 
توليد مسكن محدود مي كند، از اين رو اگر فردي به دليل 
سرمايه گذاري و كسب سود از طريق خريد زمين است، 
بايد ماليات آن را پرداخت كند.وي تصريح كرد: قطعا اخذ 
ماليات از ارزش زمين موجب كاهش سوداگري و دالل 
بازي، افزايش بهره وري و توزيع مناسب زمين در راستاي 
توليد مسكن مي ش��ود، اين شاخص ها و مولفه ها نشان 
مي دهد كه مي توانيم با ابزار مالياتي، بازار مسكن را به سمت 
ثبات و بهبود ش��رايط سوق دهيم.بهادري ادامه داد: اين 

موضوع واضح و مبرهن است كه ارزش مالي زمين از ارزش 
ملك باالتر است، زيرا زمين به عنوان يك ارزش عرصه، در 
گذر زمان با ارزش تر و گران بهاتر مي شود، اما ارزش عيان 
يا همان ملك و ساختمان با گذر زمان به دليل استهالك 
دچار كاهش ارزش مي شود.اين نماينده مردم در مجلس 
دهم گفت: در شرايط كنوني قيمت زمين يكي از مولفه هاي 
اصلي در افزايش قيمت تمام شده مسكن است، از اين رو 
اگر تمهيدات الزم براي كاهش قيمت زمين انديشيده 
شود، مي توان به كاهش چشمگير قيمت مسكن نيز اميد 

داشت، بنابر اين دولت مي تواند در راستاي اخذ ماليات از 
ارزش زمين اقدام كند.وي ادامه داد: با اخذ ماليات از ارزش 
زمين هاي بالاستفاده، دالالن انگيزه الزم را براي فعاليت در 
اين عرصه از دست مي دهند و اراضي به مصرف كنندگان 
واقعي خواهد رسيد. البته بايد در نظر داشت كه دولت براي 
اخذ ماليات از زمين به صورت حساب شده و كارشناسي و 
با يك استراتژي بلندمدت اقدام كند، زيرا شايد اين شبهه 
مطرح شود كه دولت به دليل كمبود درآمد به دنبال خلق 

اعتبارات جديد است.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )155( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل دهم 
يك زندگي نجيبانه براي همه 

اين اطالعات و تراكنش براي اقتصاد هزينه هايي 
را دربردارد ك��ه در هزينه هاي صدور و مديريت 
كردن يك وام رهني قادر خواهد بود كه كاهش 

بزرگي را درست كند. 
يك وام رهني 30 س��اله با 20 درصد پايين تر از 
پرداخت را مي توان با يك نرخ بهره اي كمي باالتر 
از نرخ 30 ساله اي كه دولت مي تواند از بازار قرض 
بگيرد فراهم كرد و هنوز دولت مي تواند سود هم 
ببرد و با تمركز بر كمك كردن به مديريت ريسك 
مالكيت خانواده هاي امريكايي، محصوالت وام 
جديد رهن��ي را هم مي توان مث��ال براي آنهايي 
ك��ه زماني كه درآم��د خانوار به ش��دت كاهش 
مي يابد بتوانند در كاهش بازپرداختي ها و در يك 
افزايش متناظر با دوره وام، قادر شوند خلق كرد.
اينها نه تنها خطر پرهزينه سلب مصادره خانه را 
كاهش مي دهد بلكه نگراني هاي ناشي از شوكي 

ك��ه اف��راد در زماني 
مثل از دس��ت دادن 
شغل يا بيماري هاي 
ج��دي را ه��م پايين 
م��ي آورد. حقيق��ت 
موضوع اين است كه 
بازارهاي خصوصي ما 
در كمك به مديريت 
ريس��ك مش��تريان 

خود وظيفه ش��ان را به خوبي انجام نمي دهند. 
بانكداران ما بيشتر بر اس��تثمار افراد تا آن اندازه 
كه بتوانند – و در افزايش هزينه هايشان – بيشتر 
متمركز هس��تند . آنها در انجام اين كار وام هاي 
رهني سمي درس��ت مي كنند، وام هاي رهني 
كه ريسك هايي را كه افراد با آن مواجه مي شوند 
را افزاي��ش مي دهند .به همين خاطر اس��ت كه 
ميليون ها امريكايي خانه هاي خود را از دس��ت 
داده اند از جمله بس��ياري از اف��رادي كه تقريبا 
مالكيت كامل خانه را داشتند و براي ساليان سال 
در خانه هايش��ان زندگي مي كردند اما از سوي 
بانكداران اغوا ش��دند تا در قبال ديون خانه، نقدا 
قيمت باالي خانه را دريافت كنند. به آنها گفته 
شد كه نمي بازند  و چرا تا زمان مرگ از هديه اي 
 كه رونق خانه س��ازي براي آنه��ا آورده بود صبر 
نكردن��د ؟ اما البته آنها باختن��د. نظام رهني كه 
دولت در راس آن است و ما داريم يك مشاركت 
عمومي – خصوصي است، مشاركتي كه بخش 
خصوصي به شكل مبالغ باال سود آن را مي برد و 
بخش عمومي مي بازد. اين نمونه سرمايه داري 
كارآمد كه در جزوات يا ه��واداران بازارهاي آزاد 
و و مهار نش��ده به تصوير مي كشند، نيست.اين 
سرمايه داري سطح پايين سبك امريكايي است 
كه در حين انجام شكل گرفته است. اين نوعي از 
اقتصاد بازاري نيست كه ما آن را الهام مي دهيم، 
از آن نوع اقتصاد بازاري نيست كه استانداردهاي 
زندگي را افزايش بدهد. كوتاه س��خن آنكه ما به 
بازار رهني با نوعي گزينه ابداعي عمومي كه در باال 
شرح داديم نياز داريم. يك چنين بازاري نه تنها 
امريكايي هاي زيادتري را قادر خواهد ساخت كه 
صاحب خانه شوند بلكه امريكايي هاي بيشتري را 
قادر مي سازد تا خانه هايشان را كه ارزشمندترين 

دارايي هاي آنها است نگه دارند .

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اليحه اي كه زمينه ساز فساد
و تبعيض اداري است

عضو مجلس ش��وراي اس��المي گفت: ماده 26 
اليحه ماليات ب��ر ارزش افزود در صورت تصويب 
زمينه ساز فس��اد و تبعيض اداري در بدنه اجرايي 
دولت مي شود. قاعده منطقي اين است كه تمام 
نهادها و س��ازمان هاي اداري در مسائل مربوط به 
حقوق، دستمزد و اس��تخدام داراي قانوني واحد 
باشند.سيد جواد حسيني كيا در گفت وگو با فارس 
درباره مستثني شدن سازمان امور مالياتي از قوانين 
اداري، مالي، استخدامي و مقررات عمومي دولت 
با تصويب ماده 26 اليحه ماليات بر ارزش افزوده، 
گفت: ماده 26 اليحه ماليات ب��ر ارزش افزود در 
صورت تصويب زمينه ساز فساد و تبعيض اداري 
در بدنه اجرايي دولت مي شود. قاعده منطقي اين 
است كه تمام نهادها و سازمان هاي اداري در مسائل 
مربوط به حقوق، دستمزد و استخدام داراي قانوني 
واحد باش��ند.وي ادامه داد: درحال حاضر برخي 
دس��تگاه هاي دولتي همچون وزارت نفت كه در 
گذشته از برخي قوانين مربوط به حقوق و دستمزد 
مستثني شده اند، مش��كالتي به وجود آورده اند. 
پول نفت كه براي پدران آنها نيست كه مي خواهند 
پول بيشتري دريافت كنند.حسيني كيا در پاسخ 
به اينكه دليل دولت براي پافشاري جهت تصويب 
ماده 26 اليحه ماليات بر ارزش افزوده، چيس��ت، 
گفت: استدالل دولت ها از گذشته اين بوده كه در 
جاهايي مانند گمركات و سازمان امور مالياتي كه 
احتمال فساد و زد و بند وجود دارد، حقوق و مزايايي 
زياد اهرمي بازدارنده براي كاركنان در جلوگيري 
از تخلف آنها است. وي ادامه داد: استدالل دولت 
اش��تباه اس��ت. بهترين اقدام براي جلوگيري از 
تخلفات اينچنيني سيستمي كردن و حذف كاغذ 
بازي است.حسيني كيا در پايان تاكيد كرد: ماده 
26 اليحه ماليات بر ارزش افزوده، سدي در برابر 
شفافيت اس��ت. اين درحالي است كه بسياري از 
مشكالت كشور به دليل نبود شفافيت عملكردي 

دستگاه ها است.

خبر كالن

تامين اعتبارات موردنياز پروژه هاي عمراني با فروش اوراق مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان جداي از همسان سازي است
عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 99 كل كشور گفت: مصوبه 
افزايش حقوق بازنشستگان جداي از موضوع همسان سازي حقوق 
آنهاست و همسان سازي حقوق بازنشستگان مطابق قانون در جاي خود 
انجام مي شود.حسينعلي حاجي دليگاني در گفت وگو با خانه ملت، با 
اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق بودجه سال 99 درباره تعيين حداقل 
دريافتي شاغالن و بازنشستگان به ميزان دو ميليون و 800 هزار تومان 
در ماه گفت: براساس اين مصوبه، حقوق افرادي كه ميان دو ميليون 
و پانصد هزار تا 4 ميليون تومان دريافتي دارند، حداقل افزايش را پيدا 
مي كند كه به نوعي در حق آنها اجحاف مي شود.عضو كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه سال 99 كل كش��ور تاكيد كرد: براي حل اين موضوع 
و كمك به اين رده از حقوق بگيران ش��اغل و بازنشسته پيشنهاداتي 
مطرح ش��ده و قرار است، در كميس��يون تلفيق بودجه چاپ شده و 
براي ارايه در صحن علن��ي در اختيار نمايندگان مجلس قرار بگيرد.

نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: البته پيشنهاداتي در اين مورد در جلسه كميسيون تلفيق 
بودجه مطرح شد زيرا افزايش پلكاني حقوق ضمن داشتن يك سري 
ويژگي هاي مثبت، در روند افزايش حقوق برخي از طيف ها مانند همين 
حقوق بگيران بين 2.5 تا 4 ميليون تومان خالهايي را ايجاد مي كند و 
اين اشخاص از نسبتي كه مشمول مابقي بازنشستگان و حقوق بگيران 
مي شود، برخوردار نمي شوند.حاجي دليگاني همچنين با اشاره به اينكه 
مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان جداي از موضوع همسان سازي 
حقوق آنها اجرايي مي شود، گفت: همسان سازي حقوق بازنشستگان 
مطابق قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه در جاي خود انجام مي شود و 
امسال هم 6 هزار ميليارد تومان بودجه به منظور اجراي اين قانون براي 
بازنشستگان لشكري و كشوري تخصيص داده شده است كه اميدواريم 

در سال 99 عملياتي شود.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد بايد از بازار سفته بازي 
خريد و فروش اوراق جلوگيري ش��ود و تحقق اين امر در گرو اجراي 
درست عمليات بازار باز است.سيدحسن حسيني شاهرودي سخنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خانه ملت 
درباره شروع عمليات بازار باز، گفت: علي رغم اينكه در گذشته مقرر 
بود اوراق قرضه و اسناد خزانه يك ساله باشد به اين معنا كه ابتداي سال 
كه خزانه خالي است، اين اوراق به فروش رسد و در پايان سال و پس از 
افزايش درآمدها، خزانه اوراق را تسويه كرده و آنها را خريداري كند اما 
اين اوراق به اوراق مالي چندين ساله تبديل شد.نماينده مردم شاهرود 
در مجلس شوراي اس��المي افزود: در حال حاضر اعتبارات موردنياز 
پروژه هاي عمراني با فروش اوراق تامين مي شود، اوراقي كه بازپرداخت 
آن دو، سه يا چهارساله هستند و به دولت هاي بعدي منتقل مي شود.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: عليرغم اينكه در 

برنامه ششم توس��عه به دولت اجازه داده شد، پروژه هاي عمراني را به 
بخش خصوصي واگذار كند اما دولت تاكنون نتوانسته مشاركت مردم را 
در اين پروژه ها جذب كند.وي اظهار كرد: در بازار فعلي بورس و بانك ها 
اوراق قرضه و مالي با تنزيل باال به فروش مي رسد بنابراين اعتبار كمي 
حدود 40 درصد در اختيار پروژه ها قرار مي گيرد.اين نماينده مردم در 
مجلس دهم با بيان اينكه بايد از بازار سفته بازي خريد و فروش اوراق 
جلوگيري شود، اضافه كرد: عمليات بازار باز بايد زودتر راه اندازي مي شد 
زيرا همان گونه كه بانك مركزي بايد بازار ارز را كنترل كند، مس��وول 
مديريت بازار اوراق نيز هست.سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
ادامه داد: بايد ديد بانك مركزي با چه مكانيسمي عمليات بازار باز را 
اجرايي مي كند، اميدوارم اين پروژه بتواند به كنترل بازار اوراق كمك و 
منافع حاصل از عرضه اوراق را به سمت پروژه هاي عمراني سوق داده 

و از سفته بازي جلوگيري كند.



اخبار

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

كاهش نرخ طال و ارز در هفته نخست بهمن 98
روز ش��نبه 5 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ 
 اونس طال با 10 دالر افزايش نسبت به روز جمعه به 
1572 دالر رس��يد و در بازار آزاد نيز قيمت دالر به 
13550 تومان رسيد. همچنين بهاي خريد هر دالر 
در تابلوي صرافي هاي بانكي 13 هزار و 150 تومان 
و فروش 13 هزار و 350 تومان درج شد . نرخ خريد 
هر يورو نيز 1۴ ه��زار و 650 تومان و نرخ فروش آن 

1۴ هزار و 850 تومان بود.
ب��ه گ��زارش »تعادل«، در س��امانه س��نا ني��ز نرخ 
لحظه اي قيمت خريد دالر 13 ه��زار و 150 تومان 
و قيم��ت ف��روش آن 13 ه��زار و 350 تومان اعالم 
ش��د و فاصله خريد و فروش به 200 تومان رس��يده 
اس��ت. همچنين نرخ لحظ��ه اي هر ي��ورو 1۴ هزار 
و 650 توم��ان خري��داري و ب��ه قيم��ت 1۴ ه��زار 
و 850 توم��ان به فروش رس��يده اس��ت. س��امانه 
س��نا نيز نرخ ميانگي��ن ارز براي روز پنجش��نبه 3 
بهم��ن 98 را براي دالر 13 ه��زار و 68 تومان، يورو 
 1۴ ه��زار و 588 توم��ان، پون��د انگلي��س 17 هزار 
و 276 تومان، درهم امارات 3 هزار و 598 تومان، لير 
تركيه 2 ه��زار و 335 تومان و يوآن چين يك هزار و 

968 تومان اعالم كرد.
در بازار طال و سكه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به 
قيمت 1572 دالر و دالر آزاد به نرخ 13 هزار و 550 
تومان در بازار آزاد، نرخ طال و سكه با افزايش قيمت 
مواجه شد بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب 
ش��ده 17 عيار 2 ميليون و 171 هزار تومان، هر گرم 
 طال 18 عيار 501 هزار و 100 تومان، سكه طرح جديد

۴ ميلي��ون و 910 هزار تومان، طرح قديم ۴ ميليون 
و 880 هزار تومان، نيم س��كه 2 ميليون ۴70 هزار 
تومان، ربع سكه يك ميليون و ۴70 هزار تومان و سكه 

گرمي نيز 920 هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ ۴7 ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ 26 ارز از جمله يورو و پوند 
كاه��ش و قيمت 13 واحد پولي ديگر افزايش يافت؛ 
نرخ دالر و 7 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اس��اس اعالم 
بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز »شنبه پنجم 
بهمن ماه 98« ۴2 هزار ريال قيمت خورد. همچنين 
هر پون��د انگليس 5۴ هزار و 929 ريال و هر يورو نيز 

۴6 هزار و 310 ريال ارزش گذاري شد. 
به گزارش ايرنا، دالر در هفته گذشته، تا مرز 13 هزار 
تومان پيش رف��ت و دوباره به كانال 12 هزار توماني 
بازگشت اما در نهايت در هفته جاري و 5 بهمن ماه به 
قيمت 13 هزار و 350 تومان و كانال 13 هزار تومان 
وارد ش��د. به اين ترتيب دالر با وجود آنكه نسبت به 
هفته پاياني دي ماه، ۴0 تومان ارزان شده بود اما بار 
ديگر وارد كانال 13 هزار توماني ش��ده و روز شنبه با 

قيمت 13350 تومان در صرافي ها معامله شد. 
 يورو نيز كه در اواس��ط هفته قبل به قيمت 1۴ هزار 
 و ۴00 توم��ان عقب گرد كرده بود، در نهايت در مرز 
1۴ ه��زار و 595 توماني به كار خود پايان داد. به اين 
ترتيب يورو نس��بت به هفته پايان��ي دي ماه، 205 
تومان ارزان ش��ده بود اما روز شنبه 1۴850 تومان 

معامله شد.
همچني��ن در آخري��ن روز معام��الت هفته، الري 
گرجستان ۴ هزار و 705 تومان، درهم امارات3 هزار 
و 721 تومان، لي��ر تركيه 2 هزار و 29۴ تومان، دالر 
 كان��ادا 10 هزار و 3۴1 تومان، دالر اس��تراليا 9 هزار 
و 337 تومان، فرانك سوييس 1۴ هزار و 233 تومان، 
درام ارمنستان 28 تومان و منات آذربايجان 6 هزار 

و 680 تومان داد و ستد شدند.
همچنين بازارهاي ارز و ط��ال در اولين هفته بهمن 
ماه نس��بت به آخرين هفته دي ماه تغييرات اندكي 
داشتند. س��كه بهار آزادي طرح قديم در آخرين روز 
معامالت هفته گذشته، ۴ ميليون و 8۴0 هزار تومان 
معامله شد. به اين ترتيب سكه تمام بهار نيز 20 هزار 

تومان نس��بت به هفته پيش از آن ارزان ش��د. سكه 
امامي نيز ب��ه قيمت ۴ ميلي��ون و 920 هزار تومان 
رس��يد كه 11 هزار تومان گران تر از هفته قبل از آن 
بوده است. نيم سكه در اولين هفته بهمن ماه نسبت 
به آخرين هفته دي ماه، 30 هزار تومان افزايش قيمت 
داشت و 2 ميليون و ۴90 هزار تومان شد. ربع سكه 
نيز با ۴0 هزار تومان افزايش قيمت، به يك ميليون و 
500 هزار تومان رسيد. اما كاهش قيمت سكه تمام 
بهار آزادي، نشان دهنده تقاضاي بيشتر ربع سكه و 

نيم سكه است. 

 روز طاليي دالر در بازارهاي جهاني
از سوي ديگر، با نگراني از شيوع ويروس جديد در شرق 
آسيا، تقاضا براي خريد دالر باال رفته است. به گزارش 
رويترز، پس از آنكه انتشار يك بيماري ويروسي مسري 
جديد در چين جان چندين نفر را گرفت و گزارشاتي 
از ابتال به اين بيماري در برخي كش��ورهاي همسايه 
چين نيز گزارش شد، دالر دست به پيشروي در برابر 

رقباي خود زد.
 تارو ساساكي، مسوول بخش مطالعات ژاپن در بانك 
»جي پي مورگان« گفت: نگراني از ش��يوع ويروس 
جديد بي��ش از همه اقتصاد مال��زي و هنگ كنگ را 
تحت تاثير قرار خواهد داد كه جزو مقاصد نخس��ت 
گردش��گران چيني هس��تند. با اين حال اگر انتشار 
بيماري متوقف نشود، سنگاپور، تايلند، فيليپين، ژاپن، 
كره جنوبي و همه شرق آس��يا با كاهش درآمدهاي 

گردشگري خود مواجه خواهند شد.
در اروپا نيز به نظر مي رسد كه با نزديك شدن برگزيت 
به سرانجام خود و بازگشت رشد اقتصادي كشورهاي 
اروپايي به محدوده معقول، بانك مركزي اروپا سايتس 

پولي خود را تغيير زيادي نخواهد داد.
كريستين الگارد، رييس بانك مركزي اروپا گفته است 
كه اين بانك در سياست گذاري پولي خود اتوماتيك وار 
عمل نخواهد كرد و داده ها و پيش بيني ها از وضعيت 
منطقه يورو هستند كه مسير حركت بعدي را مشخص 
خواهند كرد.در حوزه برگزيت نيزپس از آنكه مجلس 
جدي��د انگليس با اكثريت قاط��ع آرا به اليحه دولت 
براي ترك اتحاديه اروپا تا 31 ژانويه سال  آينده راي 
مثبت داد و ملكه و نخس��ت وزير نيز اليحه نهايي را 
تاييد كردند، برگزيت يك گام بزرگ به سرانجام خود 
نزديك تر ش��د هر چند كه هنوز برخي از مس��ووالن 
اروپايي نسبت به طوالني شدن دوران گذار در صورت 

تغيير موضع انگليس هشدار داده اند.
هنوز مش��خص نيس��ت كه با توجه به رون��د خروج 
ش��ركت هاي بزرگ بين المللي از انگلي��س به دنبال 
برگزيت، رش��د اقتصادي اين كش��ور چگونه خواهد 
بود. پيش تر مدير بانك امريكايي »جي پي مورگان«  
از انتق��ال مقر اروپاي��ي اين بانك از لن��دن به پاريس 
خبر داده بود. تاكنون صدها ش��ركت، بانك، صندوق 
سرمايه گذاري و موسسات بيمه اي براي ادامه فعاليت 
خود در انگليس طبق شرايط جديد از دولت درخواست 
مجوز فعالي��ت كرده اند.در آخري��ن دور از معامالت، 
پوند با افت 0.1 درصدي نس��بت ب��ه روز قبل خود و 
به ازاي 1.3077 دالر مبادله ش��د. ي��ورو 0.16 درصد 
عقب نشس��ت تا در محدوده كانال 1.10 باقي بماند و 
به 1.1026 دالر برس��د. همچنين نرخ برابري هر دالر 
امريكا معادل 1.31۴1 دالر كانادا اعالم ش��د. در برابر 
همتاي س��نگاپوري، هر دالر ب��ه ازاي 1.3513 دالر 

سنگاپور مبادله شد.
اگر چه در حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري 
س��رانجام دو اقتصاد بزرگ جهان ب��ه توافقي اوليه بر 
سر آتش بس رسيدند و نخس��ت وزير چين با سفر به 
واشنگتن به همراه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
فاز نخس��ت توافق را امضا كرد اما ممكن اس��ت رشد 
اقتصادي چين در صورت تشديد وضعيت فعلي مجددا 

كاهش پيدا كند.چين پذيرفته است تا در ازاي برداشته 
شدن تعرفه اضافي روي محصوالت وارداتي اين كشور 
از امريكا، خريد بيشتري از امريكا داشته باشد تا كسري 
تراز حساب تجاري دو كشور به نفع امريكا كاهش پيدا 
كند.از سوي ديگر در منطقه خاورميانه پس از تصميم 
اعزام ناوهاي نظامي به منطقه خليج فارس، كره جنوبي 
نيز از اتخاذ تصميم مش��ابهي خبر داده اس��ت. به جز 
ريسك هاي سياسي، ريسك ارزي در منطقه كماكان 
به قوت خود باقي مانده است و لبنان و سوريه كماكان 
گرفت��ار بحران ارزي هس��تند. در ليبي نيز اختالفات 
داخلي ش��ديدا توليدات نفتي را تحت تاثير قرار داده 
است.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز 
با صعود 0.21 درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 
97.688 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 

معادل 1.0295 دالر اعالم شد.
روابط امريكا با اروپا نيز س��ر مس��ائل تجاري كماكان 
متشنج است و پس از تحريم پروژه انتقال گاز روسيه 
به آلمان توسط امريكا، تنش ها بين متحدان دو سوي 
اقيانوس اطلس شدت گرفته و آلمان از كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا خواس��ته است با هم يك سپر دفاعي در 
برابر تحريم ها تشكيل دهند. از سوي ديگر نيز فرانسه 
امريكا را تهديد كرده كه در صورت عملي شدن افزايش 
تعرفه ها، پرونده را به سازمان تجارت جهاني خواهد بود.

برونو لو مر، وزير دارايي فرانسه با غيرمنطقي خواندن 
مواضع امريكا خواهان بازگش��ت به ميز مذاكره شده 
اس��ت. طبق گفته يك منبع ديپلماتي��ك، ترامپ در 
گفت وگو ب��ا امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانس��ه 
موافقت كرده است تا دو طرف فعال تهديدات متقابل 

تعرفه اي خود را عملي نكنند.
اس��تفان اينس، استراتژيس��ت بازارهاي آسيايي در 
موسس��ه »اكس��ي تريدر« گفت: نرخ برابري ارزهاي 
اروپايي در برابر دالر به رشد اقتصادي جهان حساسيت 
دارد و خوش بيني به حل و فصل اختالفات تجاري باعث 
تقويت موضع ارزهاي اروپايي در برابر اس��كناس سبز 
خواهد شد.در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين 
 هر دالر ب��ا 0.1 درص��د كاهش ب��ه 109.2871 ين

 رس��يد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي 1.۴6۴8 دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري 

دالر معادل 6.9369 يوآن چين اعالم شد.

 تب ويروس كرونا به بازار طال سرايت كرد
در خبري ديگر، به دنبال ش��يوع وي��روس كرونا در 
چند روز گذش��ته و افزايش تقاضا براي دارايي هاي 
 امن، ش��اخص دالر در هفته اي كه گذش��ت با رشد

0٫28 درصدي مواجه شد و طال به باالترين سطح دو 
هفته گذشته رسيد.

نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز نش��ان داد در حالي 
كه طال تالش مي كند مسير حركت مشخصي پيدا 
كند، خوش بيني قابل توجهي در ميان كارشناسان 
وال استريت و سرمايه گذاران نسبت به روند افزايشي 
قيمت اين فلز ارزش��مند در معام��الت هفته جاري 

وجود دارد.
به گزارش ايس��نا، ابهامات مالي كه با ش��يوع سريع 
ويروس كرونا در چين به وجود آمده اس��ت، از تقاضا 

براي طال به عنوان دارايي امن حمايت مي كند.
بس��ياري از اقتصاددانان نگران گسترش شيوع اين 
بيماري در سراسر چين و كندي رشد اقتصادي اين 
كشور هستند كه اقتصاد جهاني را هم متاثر خواهد 
كرد. به گفته كريس��تينا هوپر، استراتژيست ارشد 
سرمايه گذاري در ش��ركت اينوسكو، طال معموال در 
برابر ريسك هاي ژئوپوليتيكي و ريسك هاي غيرقابل 

كنترل افزايش پيدا مي كند.
در نظرسنجي كيتكونيوز از كارشناسان وال استريت، 
18 نفر ش��ركت كردند كه 10 نفر معادل 59 درصد 
افزايش قيم��ت و دو نفر مع��ادل 12 درصد كاهش 
قيمت طال را پيش بيني كردند و پنج نفر معادل 19 

درصد نظري نداشتند.
در اين بين، 789 نفر در نظرسنجي آنالين كيتكونيوز 
از سرمايه گذاران شركت كردند كه 525 نفر معادل 
67 درصد افزايش و 1۴5 نفر معادل 18 درصد كاهش 
قيم��ت را پيش بيني كردند در حال��ي كه 119 نفر 

معادل 15 درصد نظري نداشتند.
 در نظرسنجي هفته گذش��ته اكثريت كارشناسان 
وال استريت و سرمايه گذاران به افزايش قيمت طال 
راي داده بودند. بهاي معامالت آتي طال در بازار امريكا 
روز جمعه ش��ش دالر و 50 سنت معادل 0.۴ درصد 
افزايش پيدا كرد و در 1571 دالر و 90 سنت بسته شد 
 و براي كل هفته حدود 0.۴ درصد افزايش نشان داد.

در حالي ك��ه ويروس كرون��ا، نگراني اصلي اس��ت 
كه باعث ابهامات بازار ش��ده اس��ت ام��ا تحليلگران 

خاطرنش��ان كرده اند كه به نظر مي رسد هيچ پاياني 
براي عواملي كه روي احساسات سرمايه گذاران تاثير 

مي گذارند، وجود ندارد.
 آدريان دي، مديرعامل ش��ركت مديري��ت دارايي 
آدريان دي ب��ه كيتكوني��وز گفت: نس��بت به روند 
افزايشي طال خوش بين است زيرا همه عوامل به نفع 
افزايش قيمت اين فلز زرد اس��ت. استيضاح ترامپ، 
بازارهاي پرنوسان سهام، دورنماي نامعلوم سياست 
پولي بانك هاي مركزي همه براي رش��د قيمت طال 
مثبت هس��تند. نه تنها ابهامات ب��ازار زمينه را براي 
افزايش قيمت طال فراهم كرده اس��ت بلكه بازار كف 
قيمت باالتري پيدا ك��رده زيرا انتظار نمي رود بانك 
مركزي امريكا در نشست جاري خود، موضع سياست 

پولي خود را تغيير دهد.
به گفته چارلي ندوس، استراتژيس��ت ارشد بازار در 
گروه الس��ال فيوچرز، بانك مركزي امريكا سياست 
پولي خ��ود را تغيي��ر نخواهد داد كه ممكن اس��ت 
ارزش دالر را تحت فشار كاهشي قرار دهد. ساختار 
اخير نرخ هاي بهره از قيمت طال پشتيباني مي كند. 
تحليلگران ب��ر اين باورند كه قيمت طال همچنان به 
اخبار پيرامون ش��يوع بيماري كرونا واكنش نشان 

خواهد كرد.
همچنين دومين مورد ابتال به ويروس كرونا در حالي 
در امريكا تاييد شد كه همزمان با تشديد شيوع اين 
ويروس در چين، س��هام وال استريت سقوط كرد و 
قيمت جهاني طال به باالترين سطح دو هفته اي رسيد.

به گزارش سي ان بي سي، دومين مورد ابتال به ويروس 
كرونا در حال��ي در امريكا تاييد ش��د كه همزمان با 
تشديد شيوع اين ويروس در چين، سهام وال استريت 
سقوط كرد و قيمت جهاني طال به باالترين سطح دو 
هفته اي رس��يد.در بازار فل��زات گران بها قيمت طال 
به عنوان س��رمايه امن جهش كرد. همچنين قيمت 
خريد نقدي هر اونس طال، اسپات گلد، 0.76 درصد 
جهش كرد و به 157۴ دالر رسيد. اين باالترين سطح 
قيمت طال از 8 ژانويه تاكنون است.قيمت پيش خريد 
هر اونس طالي امريكا 0.65 درصد جهش كرد و به 

1572.6 دالر. رسيد.
 بارت ملك، رييس اس��تراتژي كاال در شركت اوراق 
تي دي، مي گويد: كل بازارهاي جهاني به وضعيت فرار 

از ريسك تغيير كرده اند.
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راهكارهاي افزايش سرمايه 
بانك ها

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس، از توجه به افزايش سرمايه بانك ها در 
بودجه 99 كل كش��ور خبر داد و گفت: افزايش 
س��رمايه بانك ها براي عمل به تكاليف قانوني 
الزم اس��ت.منصور مرادي در گفت وگو با ايِبنا 
با تاكيد بر ضرورت افزايش س��رمايه بانك ها در 
راستاي عمل به تكاليف مشخص شده در قانون، 
گفت: افزايش س��رمايه بانك ه��ا در چارچوب 
قان��ون مي تواند قدرت تس��هيالت دهي آنها را 

بيشتر كند.
نماينده مردم مريوان در مجلس، با بيان اينكه 
مسيرهاي مختلفي در خصوص افزايش سرمايه 
بانك ها مطرح است، افزود: بانك ها مي توانند از 
روش هاي مختلف و همسو با سياست هاي خود 
اين مسير را طي كرده و بهبود عملكرد را ممكن 
كنند.وي با تاكيد بر اينكه اگر بانكي س��رمايه 
منفي داش��ته باش��د عالوه بر ضع��ف در انجام 
تكاليف در حوزه مبادالت بانكي نيز با مش��كل 
جدي مواجه خواهد ش��د، تصريح كرد: تجديد 
ارزيابي دارايي ها يكي از امكاناتي است كه براي 
افزايش س��رمايه در اختيار بانك ها قرار گرفته، 
از اين رو بانك ها مي توانند از آن استفاده كنند.

مرادي با بيان اينكه فروش اموال مازاد و س��عي 
در كاهش شعب غير ضرور از ديگر راهكارهايي 
است كه مي تواند به چابك سازي شبكه بانكي و 
افزايش سرمايه آنها بينجامد، گفت: بانك ها در 
اين حوزه تعلل زيادي داشته اند كه انتظار مي رود 
بانك مركزي يك بار براي هميشه در اين حوزه 
تصميم گيري كند.اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، با اش��اره به ديگر راه هاي افزايش سرمايه 
بانك ها، افزود: بانك ها از محل هاي ديگر از جمله 
مطالبات، سود انباشته، آورده نقدي و تسعير ارز 
مي توانند افزايش سرمايه بدهند و البته افزايش 
س��رمايه از همه محل هاي قانوني امكان پذير 
است، فقط بايد با در نظر گرفتن شرايط يكي از 

آنها برگزيده شود.
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس شوراي اسالمي، يادآور شد: در بودجه 
سال 99 نيز به ضرورت افزايش سرمايه بانك ها 

به طور حتم توجه خواهد شد.

 اعالم روزانه ليست متوفيان
به شبكه بانكي 

رييس كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيك 
از ارايه س��رويس اعالم روزانه ليست متوفيان 
سازمان ثبت احوال به ش��بكه بانكي در آينده 
نزديك و پس از دوره آزمايش��ي در س��ازمان 

بورس خبر داد.
رضا باق��ري اصل در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره 
به ضرورت توس��عه دول��ت الكترونيك گفت: 
دس��تگاه هاي متع��ددي در ح��وزه دول��ت 
الكترونيك مسوول هس��تند و وظايفي دارند 
كه انجام آنها باعث مي ش��ود ت��ا تحولي بزرگ 
در س��اختار خدمات ايجاد ش��ود؛ بر اس��اس 
تاكيد كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيك 
سازمان ها بايد س��رويس ها و پايگاه هاي داده 
قابل ارايه خود را براي توسعه دولت الكترونيكي 
در اختي��ار يكديگ��ر قرار دهند ك��ه در همين 
راستا نيز تا به امروز س��رويس هايي ارايه شده 
كه دس��تاوردهايي بزرگ براي اصالح ساختار 
پيچي��ده دريافت خدمات دارد و ش��فافيت را 

افزايش داده است.
رييس كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيك 
با بيان اينكه توسعه سرويس جديدي براي ارايه 
ليست روزانه متوفيان به دستگاه هاي متقاضي 
در دستور كار قرار گرفته است، گفت: سازمان 
ثبت اح��وال پايگاه داده ارزش��مندي دارد كه 
دستگاه هاي متعددي مي توانند با استفاده از آن 
سرويس هايي كاربردي براي افزايش شفافيت 
دريافت كنند؛ در اين س��رويس جديد، ليست 
افراد فوت ش��ده در كش��ور كه به ثبت احوال 
اعالم مي ش��ود به ص��ورت دوره اي در اختيار 
دستگاه هاي متقاضي مانند سازمان هاي مالي 

قرار خواهد گرفت.
دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات افزود: 
هم اكنون س��رويس اعالم متوفيان به صورت 
يك دوره آزمايش��ي در اختيار سازمان بورس 
و اوراق بهادار قرار گرفت��ه و تا به امروز بيش از 
صدها كد بورس��ي فعال كه صاحبان آنها فوت 
شده بودند اما فعال بودند يافت و اقدامات الزم 
براي مسدودس��ازي و اج��راي مراحل قانوني 
آنها انجام ش��ده است؛ اين سرويس مي تواند از 
بسياري از مش��كالت در خصوص حساب هاي 
فعال افراد فوت ش��ده جلوگيري كند و به اين 

موضوع خاتمه دهد.
وي تاكيد كرد: انتظار مي رود با توافقات انجام 
شده، در آينده نزديك سرويس اعالم متوفيان 
پس از انجام دوره آزمايش��ي و رفع مش��كالت 
به صورت نهايي ابتدا در اختيار ش��بكه بانكي 
كش��ور قرار گيرد و صاحبان حساب هاي فوت 
شده شناسايي و حس��اب هاي آنها براي انجام 
اقدامات قانوني و پيگيري بيشتر مسدود شود؛ 
در اين س��رويس ديگر بانك ها در مورد هر فرد 
كه مشخص شود فرد فوت شده يا خير استعالم 
نخواهند گرفت بلكه سازمان ثبت احوال پايگاه 
داده روزانه متوفي��ان را اعالم مي كند و در يك 
وب سرويس اطالعات مبادله مي شود كه ضمن 

تسهيل فرآيند، دقت را افزايش مي دهد.
رييس كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيك 
ادام��ه داد: ق��وه قضاييه، ناجا و س��ازمان امور 
مالياتي نيز از متقاضيان اين سرويس هستند 
كه پس از شبكه بانكي اقدامات الزم براي اتصال 

آنها انجام خوهد شد.

كنترل اضافه برداشت بانك ها با عمليات بازار بازمحك كارايي بانك ها
مهديه زمردي|

بانك ها اعم از دولتي و غيردولتي بايد توجه ويژه اي 
به مقوله كارايي و بهره وري خود داش��ته باش��ند تا 
بتوانند چابك تر از س��د چالش هاي پيش روي نظام 

بانكي بگذرند.
چگونگي تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود 
س��وال اصلي علم اقتصاد است. اين استفاده بهينه از 
منابع محدود منوط به ميزان كارايي اس��ت. در اين 
ميان كارايي بانك ها به  عنوان شريان حياتي تامين 
مالي اقتصاد در كشور ما توجه ويژه اي را مي طلبد. زيرا 
كه به سياس��ت گذار اين امكان را مي دهد كه عوامل 
بروز ناكارايي را شناس��ايي كرده س��پس با بررسي 
وضعي��ت فعلي و مقايس��ه آن با وضعي��ت مطلوب، 

سياست متناسب را اتخاذ كند.
كارايي و بهره وري مفاهيم نزديكي هستند كه گاهي 
به اشتباه به جاي هم به كار مي روند. در واقع كارايي 
به معناي دس��تيابي به سطح مش��خصي از توليد با 
اس��تفاده از حداقل عوامل توليدي يا با بهره گيري از 
سطح معين عوامل توليد، در رسيدن به حداكثر سطح 
محصول با لحاظ كردن قيمت نس��بي عوامل توليد 
است. اين در حالي است كه در مفهوم بهره وري، عالوه 
بر كارايي عوامل ديگري نظير صرفه هاي مقياس يا 

بهينه نبودن اندازه بنگاه نيز مطرح مي شود.
ادبي��ات گس��ترده اي در زمينه كاراي��ي بانك ها در 
سيس��تم بانكي بين المللي وج��ود دارد كه به دليل 
شرايط خاص سيستم بانكي در ايران چندان قابليت 
تعميم به بانك هاي ايراني را ندارند. سيس��تم بانكي 
ايران ش��امل بانك هاي دولتي، بانك هاي خصوصي 
و بانك هاي خصولتي اس��ت كه بايد ب��ه آنها تعداد 
قابل توجهي موسس��ات مالي و اعتباري، تعاوني ها 

و صندوق هاي قرض الحس��نه را ني��ز اضافه كرد كه 
در س��ايه نظام بانكي و به م��وازات بانك ها فعاليت 
مي كنند.فضاي رقابتي نابرابر به گونه اي اس��ت كه 
تنها بانك ها و موسسات مجاز خود را ملزم به رعايت 
نرخ هاي دس��توري تعيين ش��ده مي دانند، كه اين 
امر خود فعاليت در فضاي رقابتي س��الم كه يكي از 
پيش شرط هاي اساسي براي نيل به كارايي است را 
نقض مي كند. جدا از اينكه آيا در بانك هاي دولتي و 
خصولتي انگيزه كافي براي فعاليت كارا وجود دارد 
يا خير، مي توان تص��ور كرد كه بانك هاي خصوصي 
در فضاي ترسيم شده براي داش��تن رقابتي سالم و 
دس��تيابي به حداكثر كارايي با چه مشكالتي مواجه 

هستند. 
با اين وج��ود تحقيقات آكادميك قاب��ل اتكايي در 
راستاي بررسي كارايي سيستم بانكي در كشور انجام 
شده است كه نتايج آنها كم وبيش مبين آن است كه 
گستردگي شعب و ميزان دارايي هاي ثابت بانك ها اثر 
منفي بر ميزان كارايي آنها دارد. براساس آمار بانك 
مركزي حدود 23600 شعبه در سراسركشور وجود 
دارد كه سرانه شعبه براي هر يكصد هزار نفر در ايران 
29 ش��عبه است كه با توجه به پيش��رفت روزافزون 
بانكداري الكترونيك بسيار باالتر از ميانگين جهاني 
قرار دارد. اين امر لزوم كاهش شعب بانك ها به عنوان 

يك اولويت را بيش از پيش نمايان مي سازد.
از ديگ��ر عوام��ل موثر ب��ر كارايي هزين��ه بانك ها، 
تس��هيالت غيرجاري و دارايي هاي منجمد سيستم 
بانكي است كه تسهيالت تكليفي و بدهي هاي دولت 
به سيس��تم بانكي يكي از مصاديق آن است. اين امر 
منجر به افزايش هزينه تمام شده پول براي بانك ها 
مي ش��ود كه خود ت��وان و فرآيند تس��هيالت دهي 

بانك ها به عنوان كاركرد سنتي شان را تحت الشعاع 
قرار مي دهد از طرف��ي بانك ها را وارد يك دور باطل 
براي جذب سپرده بيشتر و گران تر به منظور مديريت 
سررسيد دارايي و بدهي خود مي كند. اگرچه در اين 
مساله ضعف سيستم رتبه بندي اعتباري بانك ها را 
به  عنوان يكي از مصادي��ق ناكارايي بانك ها نبايد از 

نظر دور داشت.
كارايي بانك ها در اعطاي تسهيالت منجر به گشايش 
مالي بنگاه هاي اقتصادي شده و مي تواند به خروج آنها 
از رك��ود كمك قابل توجهي نمايد. اما آنچه در عمل 
مشاهده مي شود، به دليل نرخ هاي تورم فزاينده كه 
گريبان گير اقتصاد ايران اس��ت همواره تقاضا براي 
تسهيالت سيستم بانكي وجود دارد لذا بانك ها تالش 
چنداني در جهت ارتقاي كارايي در اعطاي تسهيالت 
خود نمي كنند. در واقع با نرخ هاي منجمد و دستوري 
جذب س��پرده و اعطاي تسهيالت عمال الزم نيست 
خالقيت و نوآوري در اين زمين��ه صورت پذيرد كه 

منجر به افزايش كارايي شود.
يكي ديگر از منابع ارتقاي كارايي هر بنگاهي سرمايه 
انس��اني آن اس��ت كه سيس��تم بانكي نيز از اين امر 
مستثني نيست و مي توان اميد داشت با جايگزيني 
نيروي كار تحصيل كرده و جوان، در كنار استفاده از 
تجارب ارزشمند بازنشستگان نظام بانكي به توسعه 

كارايي سرمايه انساني پرداخته شود.
در نهايت مي توان گفت به رغم وجود فضاي ناس��الم 
رقابتي كه فعاليت بانك ها و موسسات مجاز پولي را 
با دشواري هايي مواجه مي كند؛ خود بانك ها اعم از 
دولتي و غيردولتي  بايد توجه ويژه اي به مقوله كارايي 
و به��ره وري خود نمايند تا بتوانند چابك تر از س��د 

چالش هاي پيش روي نظام بانكي بگذرند.

دبيركل شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي از نظام مند 
شدن اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي با عمليات 

بازار باز خبر داد.
به گزارش ايِبنا، عمليات بازار باز بانكي در واقع به بانك 
مركزي كشورها اين اجازه را مي دهد تا با خريد و فروش 
اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گسترش يا انقباض 
ميزان پول در سيستم بانكي اقدام كنند، به طوري كه 
خريد اوراق به سيستم بانكي پول تزريق مي كند و رشد 
اقتصادي را افزايش مي ده��د، در حالي كه فروش آن 
عكس اين كار را انجام مي دهد و در واقع كاهش تزريق 

پول سبب كنترل نرخ تورم مي شود.
هرچند كه اين عمليات زمان بر اس��ت و در درازمدت 
پايه هاي اقتصاد ايران را تقوي��ت مي كند و نمي توان 
انتظار تحوالت ناگهاني و كوتاه مدت از آن داشت، با اين 
حال اين مسيري است كه دير يا زود اقتصاد ايران بايد 

آن را طي كند.
برهمين اس��اس، درچارچوب عمليات بازار باز، بانك 
مركزي چهارش��نبه دوم بهمن ماه اولين برنامه حراج 
را برگزار كرد. در اين معامالت در مجموع، هفت بانك 
سفارش هاي فروش خود را براي شركت در اين حراج 
در مهلت تعيين ش��ده به بانك مركزي اعالم كردند. 
معامالت مربوط به اين حراج ظهر چهارش��نبه انجام 
شد و تسويه ريالي معامالت انجام شده نيز قبل از پايان 

ساعت كار بازار بين بانكي عملياتي شد.
آن طور كه از س��وي بانك مركزي اعالم شده دور دوم 
اين حراج در روز سه شنبه، 8 بهمن ماه سال جاري در 
چارچوب تامين نقدينگي م��ورد نياز بازار بين بانكي، 
مجدداً اقدام ب��ه خريد قطع��ي اوراق بدهي دولتي از 
بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي در چارچوب 

عمليات بازار باز مي كند.

بر اين اس��اس تمامي سازوكارها و ش��رايط مربوط به 
خريد قطعي مورد اش��اره ب��راي كليه بانك هاي عضو 
بازار بين بانكي از طريق سامانه بازار بين بانكي ارسال 
مي شود و اين بانك ها تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
7 بهمن ماه 1398 مهلت دارند تا بر اس��اس نيازهاي 
نقدينگي كوتاه مدت خود، پيشنهادهاي فروش خود را 

به بانك مركزي ارسال كنند.
در همين راس��تا عليرضا قيطاس��ي، دبيركل شوراي 
هماهنگ��ي بانك هاي دولت��ي در گفت وگو ب��ا ايِبنا 
درباره كاركرد اين بازار اظهار داشت: عمليات بازار باز 
كه مدت ها به عنوان سياس��ت بانك مركزي پيگيري 
مي شود در جلسه شوراي پول و اعتبار تاييد شد تا بانك 
مركزي در اين زمينه آغاز به كار كند و خريد و فروش 

اوراق مالي اسالمي را انجام دهد.
وي افزود: در اين بازار سه عضو دولت، بانك مركزي و 
بانك نقش اصلي را ايفا مي كنند. به صورتي كه وقتي 
بانك مركزي دنبال كنترل ميزان نقدينگي خود است 
در پايان هر روز ممكن است يك بانك با كسري و بانكي 
ديگر با مازاد روبه رو باشد كه بانك مركزي از طريق بازار 
باز دخالت مي كند و مي تواند نقدينگي بانك ها را با خريد 

و فروش اوراق كنترل كند.
به گفته دبيركل شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي، 
 از طرف��ي پيش از اي��ن در بانك ه��ا با فعالي��ت بازار 
بين بانكي، مازاد و تقاضاي نقدينگي پاسخ داده مي شد. 
در بازار عمليات بازار باز اگر بانك ها قصد اضافه برداشت 
داشته باشند بايد وثيقه بگذارند كه در بودجه سال 99 

پيش بيني شده است.
قيطاسي تاكيد كرد: به نوعي برداشت بانك ها از حساب 
بانك مركزي نظام مند و مرتب مي شود و مي تواند بر نرخ 

رشد تورم و فعاليت سيستم بانكي موثر باشد.



اخبار 5 بازار سرمايه

كارشناسان بازار سرمايه با نگاهي به اخذ ميليوني كد سهامداري بررسي كردند

بررسي بودجه ۹۹ نشان مي دهد

تازه وارداني با سوداي سود هميشگي!

توسعه صندوق » اي اف تي« در بازار سرمايه 

ساره صابري |
حال خوش بازار سرمايه و خبر ركورد شكني هاي مداوم 
بازار از نيمه بهار سال جاري، سرمايه گذاري در بورس 
را بر س��رزبان ها انداخت تا جايي كه افراد زيادي براي 
دريافت كد بورس��ي به خيال سرمايه گذاري و كسب 
س��ود راحت به كارگزاري ها هجوم آوردند. ورود افراد 
به بازار سرمايه به عنوان قلب تپنده اقتصاد به خودي 
خود خبري خوش��ايند براي اقتصاد كش��ور است كه 
نويددهنده چرخش چرخ بنگاه هاي اقتصادي، توليدي 
و صنعتي است اما نگاهي به رفتارهاي تازه واردان نشان 
مي دهد، حضور با س��وداي سود آن هم بدون آگاهي و 
تخصص كافي حاال خود به خطري براي اين بازار مبدل 
شده است. كارشناسان بازار سرمايه رفتار اين روزهاي 

نوسرمايه گذاران بازار را تحليل كردند.

  بورس، جاده اي با پيچ و خم هاي فراوان
حامد ستاك،  كارشناس بازار سرمايه با اشاره به خبرهاي 
موجود درباره ورود افراد به بازار س��رمايه گفت: فعال 
بودن در بازار سرمايه يا به اصطالح عام، بورس باز بودن 
نيز همچون س��اير حرفه ها نياز ب��ه تخصص و دانش 
خاص خود دارد ولي از آنجايي كه وارد شدن به بورس 
تنها با گرفتن يك كد بورسي ميسر مي شود گاهي اين 
سهل الورود بودن افراد جامعه را به اشتباه مي اندازد كه 
بورس بازي كاري ساده و بدون تخصص است. وي البته 
به سودهاي تصادفي افراد تازه وارد هم اشاره كرد و گفت: 
هرچند رفتار تصادفي بازارهاي مالي نيز مزيد بر علت 
بوده و مكرر فعاالن باسابقه خاطراتي دارند كه عملكرد 
افراد غير متخصص و در واقع پيرو ش��انس و اقبال در 
كوتاه مدت از آنها بهتر بوده است. اين فعال بازار سرمايه 
با تاكيد بر اينكه اين اتفاق تنها گاهي و آن هم براساس 
تصادف ممكن است، ادامه داد: در واقعيت، ماجرا به غير 
اين است و فعال بودن در بازار سرمايه نيازمند تخصص و 
دانش حضور در بازار بوده و عالوه بر موارد ذكر شده صبر 

و تحليل نيز از شروط قطعي موفقيت در بورس است.
 س��تاك به گمانه اش��تباه ديگري كه اي��ن روزها بر 
سرزبان ها افتاده هم اش��اره كرد و گفت: تفكر اشتباه 
ديگري كه وجود دارد راحت بودن كس��ب درآمد در 
بورس است، هر چند فعاليت در بازار سرمايه همچون 
بس��ياري از كار ها نم��ود خارجي و عيني ن��دارد ولي 
كس��ب درآمد پايدار و حرفه اي ني��از به دانش تحليل 

و سرمايه گذاري درس��ت و حرفه اي دارد تا جايي كه 
ورود مستقيم و بدن داشتن شرايط ذكر شده همراه با 
مخاطراتي اس��ت كه در نهايت منجر به از دست دادن 
سرمايه وارد شده به بورس است. پيروي از سيگنال هاي 
خريد و فروش ديگر آفت اين روزهاي بازارسرمايه است 
كه اين كارشناس بازار سرمايه نسبت به آن هشدار داد 
و افزود: در نظر داشته باشيد فردي كه تخصص الزم را 
ندارد به اجبار بايد از ش��خص يا اشخاصي پيروي كند 
كه كم نبوده كه به اصالح اين ليدرها پيروان خود را به 
قهقراي زيان و از دست رفتن سرمايه خود برده باشند.

 پرتفوي متنوع از سهام ارزنده داشته باشيد
»خريد بدون واس��طه سهام توسط سرمايه گذاران در 
زماني كه به شناسايي سود منجر شود، بسيار شيرين 
و لذت بخش خواه��د بود. حال زمان��ي اين خريد به 

س��ودهي نزديك تر خواهد بود كه از پشتوانه آموزش 
كافي و تحليل س��ر منش��أ بگيرد.« اين بخشي از نقد 
عرفان  هودي، مدير سرمايه گذاري بورس بيمه ايران 
اس��ت. وي با بيان اينكه با توسعه رسانه هاي جمعي و 
فضاي مجازي، امكان سوءاستفاده برخي از فعاالن بازار 
و ايجاد شايعات منجر به سردرگمي سهامداران تازه وارد 
به بازار س��رمايه شده است بر لزوم استفاده از خبرگان 
ب��ازار تاكيد ك��رد. وي  افزود: با توجه ب��ه ماهيت بازار 
سرمايه مبني بر تاثير پذيري سريع و آني خود نسبت به 
اخبار و مسائل جاري كشور و وجود برخي ريسك هاي 
غير سيس��تماتيك به اين بازار )مانند افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي، افزايش ن��رخ ارز، افزايش احتمالي 
نرخ ماليات، مسائل پيرامون اتفاقات سياسي در منطقه، 
اعمال تحريم ها و...( ممكن است بازار با واكنش سريع 

خود زيان احتمالي را براي سهامداران رقم بزند.

اين فعال بازار س��رمايه ادامه داد: بهترين كار آن است 
كه سهامداران به جاي آنكه خود را غرق در كانال هاي 
تلگرامي كنند و ورودي اطالعات خود را افزايش دهند 
)دريافت حجم وسيع اطالعات مانع از تصميم گيري 
و تحليل صحيح مي شود(، با ايجاد سبد سهام متنوع 
كه شامل س��هم هاي شركت هاي ش��فاف و بنيادي 
و همچني��ن اس��تفاده از ابزارهاي كم ريس��ك بازار 
مانند س��رمايه گذاري در صندوق هاي با درآمد ثابت، 
صندوق هاي سهامي، صندوق هاي مختلط سهامي و 
انواع اوراق مشاركت، سرمايه گذاران مي توانند حداقل 

بخشي از سود خود را تضمين و تثبيت كنند.

 ابزارهاي نوين 
مهس��ا فخرموس��وي ، كارش��ناس ش��ركت مشاور 
سرمايه گذاري سهم آش��نا درباره حضور افراد در بازار 

باتوجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور گفت: بزرگ ترين 
ريسك موجود حركت نقدينگي ميان بازارهاي مالي 
است كه قابل پيش  بيني نبوده و هربار به يك  سو روانه 
مي شود و يك بازار را دچار التهاب و نوسان مي كند كه 
بازار سرمايه نيز از اين نوسانات بي  نصيب نمانده است. از 
سوي ديگر، بازدهي باالي بازار سرمايه در دو سال اخير، 
موجب ترغيب ورود تازه  وارداني به بازار سرمايه مي شود 
كه بي  خبر از ناماليمات اين بازار خوش  سيما، ناخواسته 
وارد سياه  چاله  اي مي شوند كه گاهي به قيمت از دست 

دادن كل سرمايه  شان تمام مي شود. 
وي راهكار حضور در بورس بدون خطر شكست را در 
استفاده از ابزارهاي نوين مالي مي داند و معتقد است: 
براي اي��ن كار و با هدف حفظ منافع س��رمايه  گذاران 
تازه وارد، ابزارهاي نوين مالي در بازار سرمايه طراحي 
شده است كه بتوانند با اس��تفاده از آنها، با آغوشي باز 
پذيراي سرمايه  گذاراني باشند كه به دليل مشغله  كاري 
در حوزه تخصصي خود، كمتر به اخبار و مس��ائل بازار 
سرمايه اشراف دارند و به دليل مجهز نبودن به دانش و 
سواد مالي الزم، در ميان مدت يا بلندمدت احتمال هدر 
رفت منابع مالي و سرمايه  اي برايشان قابل پيش  بيني 
است. وي صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله 
در بورس ي��ا فراب��ورس )ETFها( را راه��كار طاليي 
متوليان بازار به نوس��رمايه گذاران عنوان و اشاره كرد: 
اين صندوق ها ش��بيه به صندوق هاي سرمايه گذاري 
مشترك هستند با اين تفاوت كه مانند سهام در بازارهاي 
مالي خريدوفروش مي شوند و بخشي از بازار را در بردارند 
به طوري كه تغييرات قيمت آنها نشأت گرفته از ميانگين 
تغيير قيمت نمادهاي زيرمجموعه شان است. وي در 
بخش ديگري از س��خنان خود به برش��مردن مزاياي 
اين صندوق ها پرداخته و ادامه داد: از مزاياي ويژه اين 
صندوق ها مي توان از نقدش��وندگي باالي واحدهاي 
سرمايه گذاري، مديريت تخصصي و حرفه اي، امكان 
متنوع س��ازي س��رمايه گذاري ها با هزينه اندك و نيز 
هزينه هاي پايين مديري��ت و اداره صندوق در نتيجه 
صرفه جويي در مقياس اشاره كرد. در ضمن، با نظارت 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق هاي مذكور، 
ريسك غير سيستماتيك س��رمايه  گذاران به حداقل 
كاهش مي يابد. بر اين اساس پيشنهاد مي شود به جاي 
خريد و فروش مستقيم سهام، سرمايه گذاران تازه وارد 

به سرمايه گذاري در صندوق هاي مذكور بپردازند.

اليحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال ۱۳۹۹ در 
آذرماه به مجلس شوراي اس��المي ارايه شد. تداوم 
پرداخ��ت ارز ۴۲۰۰ توماني ب��راي دارو و كاالهاي 
اساسي )معادل ۱۰.۵ ميليون دالر(، نرخ ارز ۸۵۰۰ 
توماني در بازار آزاد )جهت دريافت تعرفه واردات(، 
ص��ادرات روزان��ه يك ميليون بش��كه نف��ت خام و 
ميعانات، قيمت ۵۰ دالري براي هر بشكه نفت، نرخ 
تعرفه ۵ درصدي براي واردات كاالهاي اساسي، نرخ 
تعرفه ۱۰ درصدي براي واردات ساير كاالها، سهم 
۲۰ درصدي صندوق توسعه ملي از صادرات نفت و 
واردات ۴۱.۵ ميليارد دالر كاال، بخشي از مفروضات 

اساسي اليحه بودجه پيشنهادي است.
به گزارش سنا، مجموع منابع و مصارف پيشنهادي 
ب��راي بودج��ه ۹۹ نس��بت به س��ال قب��ل معادل 
۱۸.۹ درصد افزايش يافته اس��ت و مهم ترين تغيير 
ايجاد شده در تركيب منابع و مصارف نيز كاهش ۳۳ 
درصدي واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي )كاهش 
درآمد فروش نفت( و افزايش ۱۴۴ درصدي واگذاري 

دارايي هاي مالي )افزايش انتشار اوراق( است.
مي��زان درآمده��اي دول��ت در س��ال ۹۹ با رش��د 
۲۵.۱ درصدي نس��بت به س��ال گذش��ته، به رقم 
۲۶۱۰ هزار ميليارد ريال رس��يده است. با توجه به 
آنكه سهم درآمدهاي مالياتي از مجموع درآمدهاي 
دولت معادل ۷۴.۷ درصد اس��ت، بررس��ي تركيب 
درآمدهاي مالياتي مي تواند تصوير خوبي از ماهيت 
رشد درآمد دولت براي سال آينده ارايه دهد. تركيب 
ماليات هاي دولت براي سال ۹۹ به شكلي است كه 
ماليات بر ثروت، به عنوان كوچك ترين رقم مالياتي 
دولت، رشد قابل مالحظه اي داش��ته و اصلي ترين 
دليل رش��د آن نيز مربوط به افزايش ماليات بر نقل 
و انتقال س��هام )از ۸ به ۲۲ هزار ميليارد ريال( بوده 
است. البته اين تغيير ناشي از افزايش نرخ ماليات بر 
معامالت نبوده و تنها به دليل افزايش ارزش معامالت 

)ناشي از افزايش قيمت سهام( است.
ماليات بر واردات تنها مولفه مالياتي است كه براي 

سال بعد كاهش يافته و احتماال به دليل كاهش نرخ 
ارز مبناي محاس��بات تعرفه اي )از ۱۰ به ۸.۵ هزار 
تومان( و همچنين چشم انداز كاهش ميزان واردات 
)به دليل مشكالت تحريم و كاهش تقاضاي واردات( 
بوده است. ماليات بر درآمد نيز براي سال آينده رشد 
نسبتا محسوسي داشته است اما توجه به اجزاي آن 
نشان مي دهد اين رشد به ش��كلي بوده كه ماليات 
كاركنان بخش عمومي )۶ درصد(، ماليات كاركنان 
بخش خصوص��ي )۳۱ درصد( و ماليات مش��اغل و 
اصناف )۵۱ درصد( افزايش يافته اس��ت. تغييرات 
ماليات اشخاص حقوقي نيز به همين شكل، تغييرات 
ناموزوني داشته است؛ به شكلي كه ماليات اشخاص 
حقوقي دولتي )۶ درصد(، ماليات شركت هاي دولتي 
)منفي يك درصد( و ماليات شركت هاي غيردولتي 

)۲۷ درصد( تغيير كرده است. 
در گروه مالي��ات بر كاالها و خدمات نيز تغييرات به 
ش��كلي بوده كه اصلي ترين بخ��ش اين گروه يعني 
ماليات بر ارزش افزوده با رش��د ۷۴ درصدي مواجه 
ش��ده اس��ت. با توجه به عدم افزايش ن��رخ ماليات 
بر ارزش اف��زوده، به نظر مي رس��د افزايش مقادير 
اس��مي ارزش اف��زوده )ب��ه دليل ت��ورم( و كاهش 
فرارهاي مالياتي مش��اغل )از طريق مواردي مانند 
افزايش اس��تفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك 
و شناسايي حس��اب هاي بانكي تجاري( اصلي ترين 
پايه افزايش ماليات بر ارزش افزوده در س��ال آينده 
لحاظ ش��ده است. ش��ايان ذكر اس��ت كه بررسي 
گزارش هاي آماري شاپرك نشان مي دهد كه ارزش 
تراكنش ه��اي صورت گرفت��ه از طري��ق ابزارهاي 
اينترن��ي، موبايل��ي و كارتخوان طي هش��ت ماهه 
ابتداي س��ال ۹۸ نسبت به دوره مش��ابه سال قبل 
معادل ۱۹.۹ درصد افزايش يافته اس��ت. نكته مهم 
ديگر در زمينه ماليات بر كاالها و خدمات آنكه ارقام 
مربوط به ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي و بنزين 
 براي س��ال آينده با كمي كاهش مواجه شده است.

در بخ��ش منابع حاص��ل از واگ��ذاري دارايي هاي 

سرمايه اي كه قس��مت اصلي آن فروش نفت است، 
علت اصل��ي كاهش منابع در بودجه ۹۹ نس��بت به 
بودج��ه ۹۸، انتقال ۳۰۰ هزار ميليارد ريال س��هم 
صندوق توس��عه ملي )۱۶ واحد درصد از سهم ۳۶ 
درصدي صندوق( از اي��ن بخش به بخش واگذاري 
دارايي هاي مالي اس��ت )كه در ادامه مورد بررس��ي 
قرار خواهد گرفت( و در مجموع، تغيير چنداني در 
اين بخش بودجه ايجاد نشده است. با توجه به آنكه 
فروش روزانه يك ميليون بشكه نفت براي سال ۹۹ 
شبيه به سال ۹۸ چندان محتمل نخواهد بود، انتظار 
عدم تحقق مناب��ع اين بخ��ش و در نتيجه افزايش 
ميزان نياز ب��ه واگذاري دارايي هاي مالي )انتش��ار 

اوراق( وجود دارد.
در بخش منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي 
نيز مهم ترين تغيي��ر ايجاد ش��ده در قانون بودجه 
۹۹، رش��د قابل مالحظه فروش اوراق مالي اسالمي 
اس��ت. با توجه به آنكه در كوتاه مدت امكان افزايش 
درآمده��اي نفتي وجود ندارد، به نظر مي رس��د كه 
تنها راه ممكن براي تامين مالي دولت در ش��رايط 
جاري، اس��تقراض و به تعويق انداختن بازپرداخت 
آن اس��ت و همين موضوع س��بب افزاي��ش اتكاي 
بيشتر دولت به انتشار اوراق تامين مالي شده است. 
هر چند كه اين موضوع مي تواند تامين مالي كسري 
بودجه دولت را تسهيل كرده و با توسعه بازار بدهي 
همراه باش��د اما بايد توجه داشت كه افزايش سريع 
 س��مت عرضه اوراق، بايد با افزايش ميزان تقاضا نيز 

همراه شود.
افزايش ميزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 
در بودجه ۹۹ نيز همان گونه كه پيشتر توضيح داده 
ش��د، تنها جابه جايي بين رديف هاي بودجه بوده و 
منبع جدي��دي در اختيار دولت ق��رار نخواهد داد. 
در نهايت بايد توجه داش��ت كه منابع در نظر گرفته 
شده براي واگذاري شركت هاي دولتي در سال ۹۹ 
نسبت به سال ۹۸ بيش از ۲۱۸ درصد افزايش يافته 
است و به نظر مي رس��د كه دولت قصد دارد ميزان 

واگذاري ها را در س��ال آينده به شدت افزايش دهد. 
برنامه اصلي دولت براي واگذاري شركت ها در سال 
آينده، مبتني بر صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( است و اين موضوع مي تواند منجر به 

توسعه اين نهاد مالي در اقتصاد ايران شود.
با توجه به آنكه بررسي منابع دولت در قانون بودجه 
۹۹ نشان مي دهد كه انتش��ار اوراق دولتي در سال 
آينده با افزايش مواجه خواهد شد، بررسي تبصره ۵ 
قانون بودجه كه بر موضوع كميت و كيفيت انتشار 
اوراق دولتي متمركز است، مي تواند برخي ابهامات 

را در زمينه انتشار اوراق مشخص كند.
براس��اس بن��د »ر« تبص��ره ۵، صندوق ه��اي 
س��رمايه گذاري درآمد ثاب��ت مكلف ش��ده اند كه 
حداق��ل نيمي از پرتف��وي خود را ب��ه اوراق بدهي 
دولتي اختصاص دهند. اين موضوع از يكسو ميزان 
تقاضا براي اوراق تامين مالي را افزايش خواهد داد و 
باعث خواهد شد بخشي از مازاد عرضه اوراق دولتي 
پوش��ش داده ش��ود و نرخ بازده افزايش محسوسي 
نداش��ته باشد و از س��وي ديگر نيز تركيب پرتفوي 
اين صندوق ها را بهبود مي بخش��د. ام��ا بايد توجه 
داشت كه افزايش سهم اوراق در پرتفوي صندوق ها 
به معناي كاهش سهم س��پرده هاي بانكي )كاهش 
منابع نظ��ام بانكي( خواهد ب��ود و نتيجه تبعي اين 
مس��اله نيز افزاي��ش تقاض��ا در بازار بي��ن بانكي و 
در نهايت اضافه برداش��ت از مناب��ع بانك مركزي و 

ايجاد پايه پولي اس��ت. براين اساس مي توان گفت 
كه ت��الش دولت براي جب��ران كس��ري بودجه از 
طريق ف��روش اوراق به صندوق ه��اي درآمد ثابت، 
 منجر به تش��ديد ناترازي منابع بانكي و ايجاد تورم 

خواهد شد.
بند »م« تبصره ۵، بند ديگري است كه نكات مهمي 
در زمينه انتش��ار اوراق دربر دارد. براساس اين بند، 
بانك ها بايد تا پايان سال اقدام به خريد اوراق دولتي 
و ق��رار دادن آن به عنوان وثيقه بدهي هاي خود نزد 
بانك مركزي كنند. با توج��ه به آنكه بدهي بانك ها 
به بانك مركزي در حال حاضر بيش از ۱۵۰۰ هزار 
ميليارد ريال است، اين موضوع مي تواند حدود ۷۵۰ 
هزار ميليارد ريال تقاض��ا در بازار اوراق تامين مالي 
ايجاد كند اما بايد توجه داش��ت كه بانك ها در حال 
حاضر منابعي براي اين كار در اختيار ندارند. به اين 
ترتيب انتظار مي رود كه بانك ها جهت خريد اوراق 
مذكور اقدام به برداشت از منابع بانك مركزي كنند 
و در صورت تحقق اين امر، اث��رات خطرناكي براي 

افزايش پايه پولي و تورم متصور خواهد بود.
همچنين بخش دوم تبصره م اي��ن امكان را فراهم 
كرده كه بانك ه��ا بتوانند اوراق دولت��ي را به جاي 
بخشي از س��پرده هاي قانوني نزد بانك مركزي قرار 
دهند. اين موضوع بر ضريب تكاثر خلق پول توسط 
بانك ها اثر مثبت خواهد داش��ت و منجر به رش��د 

نقدينگي و تورم خواهد شد.

احسان عسگري| كارشناس بازار سرمايه|
س��ال ۱۳۹۸ يكي از درخش��ان ترين س��ال هاي 
بازار س��رمايه در س��اليان اخير بوده به طوري كه 
ش��اخص كل بورس از ابتداي س��ال تاكنون بيش 
از ۱۳۰ درصد رش��د را به ثبت رسانده در حالي كه 
سهم بازار س��رمايه در س��ال ۱۳۹۷ در مقايسه با 
س��اير بازارهاي موازي بس��يار ناچيز بود و با وجود 
جهش ارزي و تورمي، شركت ها پس از رشد موقتي 
تا پايان بهمن ماه همچنان كم تقاضا بودند و ارزش 
معامالت به سختي به مرز ۵۰۰ ميليارد تومان در 
روز مي رس��يد، اما سياس��ت هاي بانك مركزي در 

س��ال جاري در محدود كردن خري��د و فروش ارز 
در بازارهاي غيررس��مي و ال��زام بانك ها به رعايت 
پرداخت نرخ س��ود معقول توانست مسير را براي 
ورود س��رمايه ها به بازار س��رمايه هموار س��ازد و 
هم اكنون شاهد رشد ارزش معامالت به بيش از ۳ 

هزار ميليارد تومان در روز هستيم. 
موضوعي كه در حال حاضر ذهن ناظران و فعاالن 
حرفه اي بازار سرمايه را به خود مشغول كرده است، 
شدت ورود نقدينگي سرگردان به بازار سرمايه ا ست 
كه اكثراً از سوي عامه مردم بوده و به طور مستقيم 
در سهام شركت هاي پذيرفته شده سرمايه گذاري 

مي شود. موضوع ورود نقدينگي از بازارهاي غيرمولد 
و تورم زا به بازار سرمايه به عنوان بخش مولد اقتصاد 
كش��ور و محل تامين مالي بهتري��ن و بزرگ ترين 
شركت هاي فعال در كسب و كارهاي متنوع بسيار 
مس��رت بخش اس��ت ولي بخش نگران كننده آن 
ورود مستقيم سرمايه ها به سهام شركت ها از سوي 
افرادي است كه تحليل هاي مالي و اقتصادي كافي 
و س��طح دانش سرمايه گذاري نداش��ته و عموما با 
تكيه بر شايعات اقدام به سرمايه گذاري مي كنند. 

افراد تازه وارد كه عموما با عرضه هاي عمومي اوليه به 
بازار س��رمايه جذب شده اند، سوار بر شايعات و بدون 

دانش مالي و آگاهي از وضعيت و عملكرد شركت ها و 
توجه كافي به فاكتورهاي بنيادي، با هدف دستيابي 
به بازدهي باالتر از س��اير بازارهاي موازي، نقدينگي 
خود را وارد بازار سهام مي كنند و از اين رو در شرايط 
مختلف بازار سهام كه براي فعاالن حرفه اي آن كامال 
طبيعي به نظر مي رسد، در خريد و فروش هاي خود 
دچار رفتارهاي هيجاني مي شوند كه نه تنها سودي 
عايدشان نمي شود، بلكه در ميان مدت و بلندمدت 
بخشي از سرمايه خود را نيز بر اثر هيجانات از دست 
خواهن��د داد. بنابراين كنترل اين ش��رايط نيازمند 
برنامه ريزي جامع از س��وي متوليان بازار س��رمايه و 
نهادهاي مالي فعال در آن است. شناسايي نيازهاي 
آموزشي به صورت كامال كاربردي به سرمايه گذاران 
در اولويت است. اگر چه اين موضوع مي تواند زمانبر 

باش��د ولي در بلندمدت منافع متعددي را براي بازار 
سرمايه به ارمغان مي آورد. استفاده از خدمات نهادهاي 
مالي حرف��ه اي بازار س��رمايه از جمله صندوق هاي 
سرمايه گذاري، شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري 
و س��بدگردان ها گزينه هاي بس��يار مناس��ب براي 
تازه واردان به بازار سهام و حتي افراد خبره اي است كه 
وقت چنداني براي رصد دايمي گزارشات شركت ها و 
روند بازارهاي مالي در اختيار ندارند. لذا به عالقه مندان 
به حضور در بازار س��هام با هر س��طح از منابع مالي 
اكيدا توصيه مي كنيم با سرمايه گذاري در واحدهاي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري كه در طيف وسيعي از 
ريسك و بازدهي در بازار سرمايه وجود دارند، خود را 
از نوسانات بازارهاي مالي تا حد زيادي مصون نمايند 
و اين كار را به متخصصان و حرفه اي هاي آن بسپارند. 

مخاطرات ورود مستقيم مردم به بورس و راهكارهاي جايگزين 
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رشد ارزش بازار در آذر
آمار و ارقام حاكي از آن اس��ت كه در پايان معامالت 
آذرم��اه امس��ال ارزش ب��ازار ب��ورس اوراق و بهادار 
ب��ه ۱۸۰۱۳ هزار ميليارد ريال رس��يده كه رش��د 
۱۶ درصدي نسبت به ماه قبل )آبان( را نشان مي دهد 
و رشد بيش از ۹۰ درصدي نسبت به پايان سال ۱۳۹۷ 
را نشان مي دهد؛ رشدي كه يك تحليل گر بازار سرمايه 
دليل آن را نبود فرصت جايگزين س��رمايه گذاري 
مي داند. به گزارش ايسنا، شاخص كل )وزني- ارزشي( 
بورس اوراق بهادار در پايان معامالت يك ماهه منتهي 
به آذرماه ۱۳۹۸ با افزايش ۱۶.۱ درصدي به ۳۵۳ هزار 
و ۹۹۷ واحد رسيد. اين بيشترين مقدار شاخص كل 
طي دوره ۱۳ ماه اخير محسوب مي شود. همچنين 
مقدار شاخص كل بورس اوراق بهادار از ابتداي سال 
۱۳۹۸ تا پايان آذرماه معادل ۹۸.۱ درصد رشد داشته 
اس��ت. شاخص كل )وزني ارزش��ي( فرابورس ايران 
نيز در دوره يك ماه منتهي به پايان آذرماه ۱۳۹۸ با 
۱۵.۴ درصد افزايش به مقدار ۵۵۹.۴ واحد و بيشترين 
مقدار خود طي دوره ۱۳ ماه اخير رسيد. اين در حالي 
است كه مقدار شاخص كل )وزني ارزشي( فرابورس 
ايران از ابتداي سال ۱۳۹۸ تا پايان آذرماه رشد ۱۰۲ 

درصدي را نشان مي دهد. 

  رشد 5200 واحدي شاخص بورس
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران، معامالت 
ديروز را هم با جهش ۵۲۰۲ واحدي به پايان رساند . 
ديروز معامله گران بورس بيش از ۵.۱ ميليارد سهام، 
حق تقدم و اوراق مالي را در ۶۴۳ هزار و ۹۹۱ دفعه و 
به ارزش ۳۴۳۷ ميليارد تومان دادوستد كردند. امروز 
شاخص قيمت با معيار وزني - ارزشي ۱۳۸۸ واحد 
رش��د كرده و به رقم ۱۰۹ هزار و ۷۴۳ واحد رس��يد. 
شاخص قيمت با معيار هم وزن ۱۶۲۱ واحد افزايش 
يافته و به رقم ۸۷ هزار و ۹۵۹ واحد رسيد. شاخص آزاد 
شناور با افزايش ۷۳۰۴ واحد به رقم ۴۹۰ هزار و ۹۳۷ 
واحد رسيد. شاخص بازار اول بورس با افزايش ۴۳۵۱ 
واحد به رقم ۲۹۴ هزار و ۶۳۹ واحد رسيد . همچنين 
شاخص بازار دوم بورس با افزايش ۸۰۳۰ واحد به رقم 
۸۵۵ هزار و ۲۷۰ واحد رس��يد. امروز نمادهاي ملي 
مس، گروه مپنا، مخابرات ايران، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، همراه اول و كشتيراني جمهوري اسالمي 
در تقويت ش��اخص بورس اثرگذار بودند .همچنين 
نماد پتروشيمي جم بيشترين اثر كاهشي در شاخص 
بورس را داشت. بانك تجارت و قيمت هر سهم ۵۰۷ 
ريال، بانك ملت ۷۰۹۵ ريال، س��ايپا، فوالد مباركه، 
بانك اقتصاد نوين، پااليش نفت اصفهان، مخابرات 
ايران و صنايع ملي مس ايران هم از نمادهاي پربيننده 

در بورس بود كه با اقبال معامله گران مواجه شدند. 

  س�ايپا براي دومين بار بل�وك ۶۷ درصدي 
زيرمجموعه را آماده عرضه كرد

س��ايپا براي دومين بار در س��ال جاري، بلوك ۶۷.۴ 
درصدي يكي از زيرمجموعه ها را آماده عرضه كرد تا 
در صورت انجام از تركيب سهامداري آن خارج شود. 
به گزارش بورس پرس، شركت سايپا براي دومين بار 
در س��ال جاري در نظر دارد بل��وك ۶۷.۴۱ درصدي 
سهام شركت سايپا شيشه را به طور يكجا و نقد يا نقد و 
شرايطي روانه ميز فروش كند تا درصورت انجام معامله 
از تركيب سهامداري اين زيرمجموعه خارج شود. به اين 
ترتيب بيش از ۱۵۵ ميليون و ۴۵ هزار سهم »كساپا« به 
قيمت قيمت پايه هر سهم ۱۵۸۹۰ ريال و به ارزش ۲۶۴ 
ميليارد تومان دوشنبه ۵ اسفند توسط كارگزاري بانك 
رفاه عرضه خواهد شد. در عرضه قبلي و مربوط به ۱۲ 
شهريور، قيمت پايه هر سهم ۷۳۹۷ ريال و ارزش بلوك 
۱۱۴.۶ ميليارد تومان تعيين شده بود و آخرين بهاي هر 
سهم آن در تابلو در چهارشنبه هزار و ۱۷۸ تومان است.

  ۱۷۱ هزار تن وكيوم باتوم روي تابلو رفت
تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس كاالي 
ايران ديروز ميزبان عرضه ۱۷۱ هزار تن وكيوم باتوم 
شد. ديروز همچنين ۴۸ هزار و ۲۰۱ تن مواد پليمري، 
مواد شيميايي، لوب كات، گوگرد، قير و سالپس واكس 
ني��ز در تاالر مذكور عرضه ش��د. اين گزارش حاكي 
است، ۵۲ هزار و ۴۵۶ تن ميلگرد و ۶ هزار و ۶۰۰ تن 
تيرآهن نيز در تاالر محصوالت صنعتي و معدني عرضه 
مي شود.تاالر صادراتي بورس كاالي ايران ديرو شاهد 

عرضه يك هزار و ۳۰ تن قير بود.

  مجمع فوق العاده شركت سيماني با افزايش 
سرمايه ۱۹۱ درصدي موافقت كرد

مجمع فوق العاده س��يمان ايالم برگ��زار و طي آن 
افزايش س��رمايه ۱۹۱ درصدي از محل مطالبات 
سهامداران و آورده نقدي به تصويب رسيد. به گزارش 
بورس پرس، مجمع فوق العاده شركت سيمان ايالم 
صبح ديروز با دستور جلسه تصميم گيري در خصوص 
افزايش سرمايه با حضور اكثريت ۸۳.۶۲ درصدي 
س��هامداران در محل شركت سيمان تهران برگزار 
ش��د. در اين مجمع با توجه به صدور مجوز توسط 
سازمان بورس، افزايش س��رمايه ۱۹۱ درصدي از 
محل مطالبات سهامداران و آورده نقدي مورد موافقت 
سهامداران قرار گرفت.بنابراين گزارش، »سيالم« به 
منظور اصالح ساختار مالي، سرمايه فعلي را از ۴۱.۲ 

به ۱۲۰ ميليارد تومان رساند.

  آغاز دوره معامالت قراردادهاي اختيار خريد 
و فروش »ر مپنا «

دوره معامالت��ي قراردادهاي اختيار معامله خريد و 
فروش سهام شركت ر مپنا سهامي عام در بازار مشتقه 
بورس آغاز شد. به گزارش فارس، مديريت ابزارهاي 
نوين معاونت بازار در شركت بورس اوراق بهادار تهران 
از آغاز دوره معامالتي قراردادهاي اختيار معامله خريد 
و فروش سهام شركت گروه مپنا با ماهيت سهامي عام 
و در نماد »رمپنا« براي سررسيد خرداد ۱۳۹۹ در بازار 
مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. معامالت 
مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و 
صرفا از طريق كارگزاراني كه مجوز معامالت برخط در 

اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 



تشكلها6اخبار

»راهکارهای رفع مشکالت ورود موقت« از سوي بخش خصوصي ونمايندگان دولتي بررسي شد

قفل تجارت با »ثبت سفارش ورود موقت«
تعادل| 

بانک مرک��زی در نظر دارد واردکنن��دگان را به »ثبت 
سفارش« برای ورود موقت ملزم کند. اين در حالي است 
كه به دلیل فرايند بروکراتیک ثبت سفارش برای واردات 
قطعی، بسیاری از واحد های تولیدی صادرات محور برای 
تامین مواد اولیه به ورود موقت روی آورده اند. همچنین 
براساس آماري كه در نشست کمیسیون تسهیل تجارت 
وتوسعه صادرات اتاق تهران ارائه شد، ورود موقت کاالها 
به کشور نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد رشد 
داشته وتا به امروز به میزان 600 میلیون دالر برای ورود 
موقت مجوز صادر شده است. عالوه بر اين 1.2 میلیارد 
دالر از صادرات از محل ورود موقت صورت گرفته است. 
در همین حال فعاالن اقتصادی، در نشست کمیسیون 
تسهیل تجارت وتوسعه صادرات اتاق تهران »راهکارهای 
رفع مش��کالت ورود موقت« را مورد بررسي قرار دادند. 
آنها، محدوديت ياد شده در ثبت سفارش ورود موقت را 
به منزله افزودن قفلی به قفل های عرصه تجارت و به زيان 
تولید عنوان كردند. به گفته فعاالن بخش خصوصي، در 
صورت الزامی ش��دن ثبت  سفارش براي كاالهاي ورود 
موقت، ظرفیت های تولید دچار افت معناداري خواهد 
شد؛ به ويژه آنکه سهمیه ورود موقت بنگاه های تولیدی 
نیز متناس��ب با ظرفیت های آنها تعیین نشده است. از 
همین رو، به گفته ريیس كمیسیون تسهیل وتجارت 
اتاق تهران، »بخش خصوص��ی، وزارت صمت، وزارت 
جهادکش��اورزی و گمرک« مخالفت خ��ود را با ثبت 
سفارش ورود موقت مخالف اعالم كردند و به شورايعالی 
صادرات پیشنهاد دادند که تشريفات ورود موقت به روال 

گذشته تداوم پیدا کند.

 مخالفت با طرح بانك مركزي 
دوازدهمین گردهمايی اعضای کمیس��یون تس��هیل 
تجارت وتوسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با محوريت 
»بررسی راهکارهای رفع مشکالت ورود موقت«، برگزار 
شد. بانک مرکزی در نظر دارد، واردکنندگان را به »ثبت 
سفارش« برای ورود موقت ملزم کند؛ حال آنکه به زعم 
فعاالن اقتصادی، اين محدوديت به زيان تولید منتهی 
خواهد ش��د. محمد الهوتی در آغاز نشس��ت با اشاره 
به اينکه ريیس س��ازمان توس��عه تجارت، اخذ نظرات 
تشکل ها در مورد مسائل مربوط به ورود موقت را به اتاق 
واگذار کرده، گفت: تاکنون دو پیش جلسه برای مباحث 
قابل طرح در شورايعالی صادرات برگزار شده که اين دو 
نشست به جمع بندی مشخصی نرسیده است. در نتیجه 
اين نشست کمیسیون برای حصول نظر نهايی بخش 
خصوصی در مورد ورود موقت و ارائه آن به ش��ورايعالی 
صادرات برگزار شده است. او در ادامه توضیح داد: بانک 
مرکزی اسامی کس��انی که ورود موقت داشته و کاالی 
خود را نیز ص��ادر کرده  و قانونا رفع تعهد کرده اند، برای 
اعمال معافیت مالیاتی به س��ازمان امور مالیاتی اعالم 
 نمی کند و سازمان امور مالیاتی نیز در بررسی عملکرد 
معافیت مالیاتی برای اين دست صادرات را نمی پذيرد. 
اکنون به دلیل بروز برخ��ی ناهماهنگی ها میان بانک 
مرکزی وسازمان امور مالیاتی، مشکالتی برای فعاالن 
بخش خصوصی ايجاد شده است. الهوتی با بیان اينکه 
قانونگذار ورود موقت را به منظور افزايش تولید صادراتی 
با اس��تفاده از منابع خارجی بدون خارج ش��دن منابع 
داخلی مدنظر داشته، اين قانون را برای تسهیل و فاصله 
گرفتن از قوانین دس��ت و پاگیر داخلی وضع کرده و در 
صورت الزامی ش��دن ثبت  سفارش، تفاوتی میان ورود 

موقت و ورود قطعی نخواهد بود، افزود: در صورت اجرايی 
شدن نظر بانک مرکزی مبنی بر ثبت سفارش، همین 
ظرفیت های تولید که به واس��طه ورود موقت فعالیت 
می کنند، دچار افت خواهد شد. مخصوصا که سهمیه 
ورود موقت بنگاه های تولیدی نیز متناسب با ظرفیت های 

آنها تعیین نشده است.

 گمرک ثبت سفارش 
واردات موقت را نپذیرفته

در ادامه اين نشس��ت، علی اكبر ش��امانی، ريیس دفتر 
صادرات گمرک، با اشاره به اينکه ورود موقت در دو بخش 
تش��ريفات و مقررات قابل بررسی است، گفت: گمرک 
صرفا در بخش تشريفات و صدور مجوز دارای اختیاراتی 
اس��ت و در بخش مقررات فاقد اختیار است. از چهار يا 
پنج ماه پیش، بانک مرکزی اعالم کرده ورود موقت نیز 
مشمول ثبت سفارش است. البته تشريفات واردات موقت 
در گمرک به همان روال سابق انجام  می گیرد و گمرک 
تاکنون موضوع ثبت سفارش را نپذيرفته است. او با بیان 
اينکه ورود موقت در شرايط کنونی، ظرفیت خوبی برای 
کشور ايجاد کرده است، توضیح داد: طرف حساب ما در 
ورود موقت، به طور100 درصدی بخش تولید است و گره 
زدن ورود موقت به ثبت سفارش و الزام واحد های تولیدی 
به اعالم منشا تامین ارز واردات موقت، تولیدکنندگان را با 
مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراين اجرای خواسته بانک 
مرکزی به صالح تولید نیست. شامانی همچنین گفت 
که در تمديد و افزايش سهمیه واحدهايی که حسن نیت 
آنها ثابت شده و از ورود موقت برای تولید و صادرات بهره 

 می گیرند، مشکلی وجود ندارد.
علی رستم پور نیز که به نمايندگی از سازمان امور مالیاتی 
در اين نشست حضور يافته بود، عنوان کرد که سازمان 
در حوزه ورود موقت، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه 
نمی کند. اما از صادراتی که متعاقب اين نوع واردات انجام 

 می گیرد، مالیات اخذ  می شود.
يوس��ف مرادلو، نماين��ده انجمن س��رب و روی ايران 
در اين نشس��ت، با اش��اره به اينکه اس��ناد ورود موقت 
ب��ا تاخیر از گمرکات ب��ه بانک مرکزی ارائه  می ش��ود، 
عنوان کرد که کمبود نیروی انسانی، يکی از داليل اين 
تاخیر اس��ت. او همچنین با اشاره به مشکالتی که نوع 
ارزش گ��ذاری گمرک برمواد معدنی ب��رای واحد های 
تولیدی ايجاد کرده، درخواس��ت ک��رد که قیمت های 
جهانی در ارزش گذاری لحاظ ش��ود. مرادلو همچنین 
گفت: اگر گمرک به انجمن سرب و روی اعتماد کنند، 
اين انجمن  می تواند فرمول محاسبه ارزش را به گونه ای 
که نزديک به واقعیت باشد، ارائه کند. يوسف مرادلو در 
ادامه از چالش »تعیین کیل مصرف سرب« میان فعاالن 
اين صنع��ت و وزارت صنعت، معدن و تجارت س��خن 
گفت و ادامه داد: مساله ديگر آن است که از ورود موقت 
و صادرات در حوزه سرب و روی جلوگیری  می شود؛ آن 
هم در شرايطی که 75 درصد تولیدات ما مازاد بر مصرف 
اس��ت و البته واحد های تولیدی در اين بخش نیز با 30 
تا 40 درصد ظرفیت خود فعالیت  می کنند. بايد بگويم، 

صنعت ما در شرف تعطیلی است.
در ادامه ريیس دفتر صادرات گمرک نیز با اشاره به اينکه 
فرمی برای تعیین کیل مصرف در گمرک تهیه ش��ده 
است، توضیح داد: پس از آنکه صاحب کاال فرم را تکمیل 
کرد، ما آن را مهر و امضا  می کنیم و صاحب کاال اين فرم را 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه  می کند. اما اين فرم 
در وزارت صمت به امضا نمی رسد و ما هنوز نتوانسته ايم 

اين مس��اله را با دفتر صنايع معدنی اين وزارتخانه حل 
کنیم. علی اکبر ش��امانی همچنین با اش��اره به اينکه 
صادرکنندگان زمانی خواهان باال نشان دادن ارزش کاال 
بودند و حاال به دنبال کاهش ارزش کاالهايشان هستند، 
گفت که گمرک نیز در اين زمینه با مشکل مواجه شده 
است. او با بیان اينکه ارزش کاالها در کمیته مربوطه رصد 
 می شود، تصريح کرد که يکبار برای همیشه بايد مبنايی 
منطقی و صحیح برای ارزش گذاری کاالها تعیین شود.

در ادامه ريیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: اگرچه صادرکنندگان 
زمانی عالقه مند به ارزش گذاری باالتر برای کاالهايشان 
بودند، اما اين مساله را نمی توان به عنوان وحدت رويه 
در نظر گرفت. ضمن آنکه وقتی قیمت ارز ناگهان 3 برابر 
 می ش��ود، به طور طبیعی، ارزش کاالهای تولید شده 
در داخل نیز به يک سوم کاهش پیدا  می کند. افزون بر 
اين، صادرکنندگان از زمان روی کار آمدن دولت های 
نه��م و دهم، يعنی بیش از يک دهه، مش��وقی از دولت 
دريافت نکرده اند. بنابراين اينکه تمايل صادرکنندگان 
به تعديل ارزش کاالهای صادراتی ناشی از تمايل آنان 
به دريافت مش��وق صادراتی تلقی شود، فاقد وجاهت 
است. محمد الهوتی افزود: دولت صادرکنندگان را برای 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تحت فشار قرار داده و 
در صورت عدم رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان مشمول 
معافیت مالیاتی نخواهند شد و اين دلیل اصلی تمايل 
صادرکنندگان به واقعی سازی ارزش پايه گمرکی است. 
در واقع، تعیین ارزش پايه صادراتی بايد به سمت و سويی 
سوق پیدا کند که هم دولت به حقوق خود دست يابد و 

هم صادرکنندگان متضرر نشوند.
در ادامه اين جلس��ه، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو 
س��ابق هیات نمايندگان اتاق تهران، بر اين عقیده بود 
که آنچه حائز اهمیت اس��ت، اينکه در نهايت مشخص 
شود، ورود موقت مشمول ثبت سفارش  می شود يا خیر. 
او همچنین گفت که منشا ارزی که به وسیله آن، ورود 

موقت صورت گرفته است، ارتباطی به بانک مرکزی ندارد. 
هادی نیلی از فعاالن حوزه تجارت هم از تعلل ارکان وزارت 
صمت در تعیین کیل مصرف انتقاد کرد وگفت: الزام ثبت 
سفارش برای ورود موقت، قفلی به قفل های عرصه تجارت 
اضافه خواهد کرد. اين در حالی است که شرايط موجود 
برای واحد های تولیدی به مراتب بهتر است و شرکت های 
بازرگانی با مشکالت بزرگ تری مواجه هستند.در نهايت 
مهدی کاظم نژاد، نماينده وزارت جهاد کشاورزی در اين 
نشست، پیشنهاد کرد که حل مشکالت فعاالن اقتصادی 
در م��ورد ورود موقت از طريق کمیته مديريت صادرات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پیگیری قرار گیرد. 
ولی اله فريادرس، مديرکل دفتر تعرفه، تدوين مقررات و 
استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در اين 
نشست با مخالفت وزارت جهاد با ثبت سفارش برای ورود 
موقت گفت واردات کاالهای گروه 4 از اين روش نیز بايد 
آزاد باشد و برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی 
اين گروه کااليی با استناد به مصوبه سال ۹4 وضع عوارض 
چند برابری نسبت به تعرفه های تعیین شده در صورت 

عدم صادرات از محل ورود موقت را مطرح کرد.

 رشد 20 درصدی ورود موقت
عبداهلل صف��رزاده، ديگر نماينده گمرک در نشس��ت 
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، 
توضیح داد که به دلیل فرايند بروکراتیک ثبت سفارش 
ب��رای واردات قطعی، بس��یاری از واحد ه��ای تولیدی 
صادرات مح��ور برای تامین مواد اولی��ه به ورود موقت 
روی آورده ان��د. چنانک��ه ورود موقت کاالها به کش��ور 
نسبت به سال گذش��ته حدود 20 درصد رشد داشته و 
تا به امروز به میزان 600 میلیون دالر برای ورود موقت 
مجوز صادر شده است. ضمن آنکه 1.2 میلیارد دالر از 
صادرات از محل ورود موقت صورت گرفته اس��ت. وی 
پیش��نهاد ثبت آماری ورود موق��ت را مطرح نمود ولی  
ش��امانی مديرکل صادرات گمرک ايران در واکنش به 

اين پیش��نهادات عنوان کرد که حتی ثبت آماری ورود 
موقت ها نیز مش��کل ايجاد  می کند و به طوالنی شدن 
تشريفات گمرکی  می انجامد. پیش��نهاد او اين بود که 
اساسا ورود موقت مشمول ثبت سفارش نشود.در همین 
حال، مريم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران، با اشاره به آمار ارائه شده در مورد سهم 
ورود موقت از تجارت خارجی ايران گفت: س��هم ورود 
موقت از واردات قطعی کشور به 2 درصد هم نمی رسد و 
منطقی نیست که انرژی دولت و بانک مرکزی معطوف 

کنترل اين حوزه شود.
محمد الهوتی ريیس کمیسیون تسهیل تجارت وتوسعه 
صادرات اتاق تهران با اشاره به اهتمام بانک مرکزی مبنی 
بر کنترل نرخ ارز و حساسیت باالی آن به تامین ارز ضمن 
تاکید بر سیاست های ارزی بانک مرکزی اظهار كرد:  ورود 
موقت در اصل نوعی سرمايه گذاری خارجی است که منابع 
آن توسط سفارش دهنده خارجی تامین شده و کاالی خام 
يا واسطه ای را به تولیدکننده تحويل و محصول دريافت 
می کند. بنابراين با توجه به حجم کم ورود موقت نسبت 
به واردات که کمتر از 2درصد است و افزايش تولید، ايجاد 
اشتغال و ارزآوری که برای کشور دارد، الزام به ثبت سفارش 
و ايجاد موانع جديد در مسیر آن، مشکل آفرين خواهد بود. 
او در جمع بندی مواردی که در اين نشس��ت مطرح شد، 
گفت: مذاکرات اين نشست حاکی از آن است که »بخش 
خصوصی، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و گمرک« 
با ثبت س��فارش ورود موقت مخالف هستند و پیشنهاد 
ما به ش��ورايعالی صادرات اين اس��ت که تشريفات ورود 
موقت به روال گذشته تداوم پیدا کند. الهوتی همچنین 
با اش��اره به انتقادات مطرح شده از برخی ناهماهنگی ها 
میان دستگاه های اجرايی، توسط نمايندگان گمرک از 
محمدرضا فیاض، عضو هیات نمايندگان و نماينده وزارت 
صمت در اتاق تهران درخواست کرد که نسبت به رفع اين 
ناهماهنگی ها میان مديران اين وزارتخانه و نهادهايی چون 

گمرک در راستای تسهیل تجارت اقدام کنند.

تعطيلي معادن كوچك براي دولت مهم نيست
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران سجاد غرقي، عضو 
هیات نمايندگان اتاق تهران با اش��اره به ديدگاه دولت 
درخصوص معادن كوچك گفت: اساسا سیاست دولت 
تعطیلي معادن كوچك مقیاس اس��ت. ديدگاه دولت 
اين است كه فعالیت اين معادن صرفه اقتصادي ندارد 
و تعطیل هم بشود مهم نیس��ت. ۹0 درصد بنگاه هاي 
معدني در كش��ور ما كوچك مقیاس اس��ت. ساختار 
زمین شناس��ي و بازار مواد اولیه، زمینه گس��یل شدن 
سرمايه هاي خرد و متوسط به اكتشاف و استخراج معادن 
را فراهم كرده است اما آنچه فعالیت اين معادن را دچار 
مشكل كرده و اتاق بازرگاني بايد در مورد آن تسهیل گري 
انجام دهد، آسیب پذيري اين معادن از نوسان هاي بازار 
و نظام سیاست گذاري حاكمیتي است. معادن كوچك 
از مزاي��اي صرفه مقی��اس بهره مند نمي ش��وند و در 
نوسان هاي اقتصادي به ويژه در زمان ركود براي تامین 

مالي و س��رمايه در گردش دچار مش��كل اند.اين عضو 
هیات نمايندگان اتاق تهران اف��زود: ركود نه در ايران، 
در همه جاي دنی��ا براي بنگاه ه��اي كوچك از جمله 
معادن مساله ساز است. اما در كشورهاي توسعه يافته، 
نظام تامین مالي متنوع و ثبات در فضاي كسب وكار، 
آس��یب هاي ركود در بنگاه هاي كوچك را به كمترين 
میزان مي رساند. در ايران به دلیل محدوديت در تامین 
مالي، ركود و نوس��ان هاي اقتصادي به معادن كوچك 
آسیب مي زند. نرخ سود در نظام بانكي بسیار باالست و 
تامین سرمايه در گردش از اين منبع براي معادن كوچك 
غیر اقتصادي است. دولت در مقايسه با بخش صنعت، 
به بخش معدن تسهیالت كمتري اختصاص مي دهد و 
سهم معادن بزرگ كه ظرفیت بدهكار شدن به دولت را 
 دارند، از اين تسهیالت بیشتر از معادن كوچك است.

غرق��ي در ادامه افزود: دومین مس��اله معادن كوچك، 

بي ثباتي در سیاس��ت گذاري حاكمیتي است. بخش 
مع��دن از چن��د سیاس��ت اث��ر مي پذيرد. نخس��ت، 
محدوديت ها و ممنوعیت ها در صادرات مازاد محصوالت 
معدني است كه تولید بیشتر را از صرفه اقتصادي خارج 
مي كند. دوم، افزايش چند صد درصدي حقوق دولتي 
اس��ت چراكه معادن عالوه بر مالیات بر ارزش افزوده، 
حقوق دولتي هم پرداخت مي كنند و فش��ار ناش��ي از 
رش��د آن بر معادن كوچك بیشتر است. سوم، مداخله 
دولت در زنجیره قیمت گذاري است. معادن بزرگ كه 
بر آغاز تا پايان زنجیره تولید سرمايه گذاري كرده اند، از 
مداخله دولت در قیمت گذاري كمتر آس��یب مي بیند 
اما س��رمايه هاي معادن كوچك در آغاز زنجیره تولید 
متمركز شده است. او تاكید كرد: تامین مالي معادن از 
بورس موضوع مهمي است اما به چند دلیل، تامین سرمايه 
براي معادن كوچك از اين روش آسان نیست. دلیل اول، 

مقیاس كوچك اين معادن، دلیل دوم، نوسان هاي بازار و 
سوم عدم وجود قوانیني است كه به ثبات بازار كمك كند. 
در بورس، سرمايه هاي خرد به سمت بخش هاي پرريسك 
حركت نمي كند. معادن بزرگ مي توانند در بورس سرمايه 
جذب كنند چراكه فعالیت هاي اين معادن ريسك پذيري 
كمتري نسبت به معادن كوچك دارد. نكته ديگر ساختار 
حقوقي بورس و معادن كوچك است. هزينه هاي حقوقي 
ورود معادن كوچك به بازار سرمايه به اندازه اي است كه 
ورود آنها را غیراقتصادي مي كند. اين معادن به طور معمول 
در نقاط دورافتاده و محروم قرار دارند و براي ارتباط موثر 
با بازار س��رمايه به وجود مكانیزم ها و ساختارهايي نیاز 
اس��ت كه اكنون وجود ندارد و تس��هیل گري هم در اين 
باره از سوي حاكمیت انجام نمي شود. پیشنهاد ما اين بود 
 كه براي تشكیل كنسرس��یوم هاي معدني مشوق هايي 
در نظر گرفته شود تا اين معادن پس از تجمیع از بورس 

نیاز مالي خود را تامین كنند اما اساس��ا سیاست دولت 
تعطیلي معادن كوچك مقیاس است. ديدگاه دولت اين 
است كه فعالیت اين معادن صرفه اقتصادي ندارد و تعطیل 
هم بشود مهم نیست.وي در ادامه تاكید كرد: به طور قطع 
مي توان روي خدمات استارت آپ ها در بهبود فعالیت هاي 
معدني حس��اب كرد. در اسفندماه س��ال جاري در اتاق 
بازرگاني تهران با مش��اركت كمیسیون صنعت و معدن 
و اقتصاد نوآوري و تحول ديجیتال، نشستي را با موضوع 
مشاركت استارت آپ ها در بخش معدن برگزار مي كنیم. 
استارت آپ ها به طور معمول راه حل ارايه مي كنند و بیشتر 
اين راه حل ها را ب��راي فعالیت مجموعه هاي بزرگ ارايه 
مي دهند. ايجاد پلي بین استارت آپ ها و صنايع معدني 
از اولويت هاي كمیسیون هاي مرتبط در اتاق تهران است 
و تالش مي كنیم در اين بین مسائل معادن كوچك هم 

در نظر گرفته شود.
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 تنبيه صادركنندگان
به جاي مشوق هاي صادراتي

پايگاه خبري اتاق تهران|عضو هیات ريیسه اتاق 
ايران گفت: ثبات امروز اقتصاد كشور و جبران كمبود 
ارز را مديون صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از 
صادرات به كشور هستیم. كیوان كاشفي در مراسم 
تجلیل از صادركنندگان برتر كرمانش��اه با اشاره به 
شرايط سخت اقتصادي كشور در سالي كه گذشت، 
افزود: در كنار اين شرايط سخت كم سابقه، شاهد ثبات 
اقتصادي در كشور هم بوديم كه اين ثبات را مديون 
صادركنندگان هستیم. ريیس اتاق كرمانشاه ادامه داد: 
بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوي فعاالن تجاري 
به اين ثبات اقتصادي كمك كرد تا ديگر مشكل تأمین 
ارز در كشور نداشته باشیم. كاشفي از برخي تنگناهاي 
پیش روي صادرات كه كار فعاالن اين عرصه را دشوار 
كرده نیز ياد كرد و مشكالت مالیاتي را از مهم ترين آنها 
برشمرد. او خاطرنشان كرد: بر اساس قانون بودجه، 
بازگشت مالیات بر ارزش افزوده منوط به تسويه حساب 
ارزي شده و اين امر كار را براي صادركنندگان بسیار 
 دشوار كرده است. وقتي رقم مالیات بر ارزش افزوده

 ۹ درصد است، اگر يك فعال اقتصادي تا پايان سال 
10 بار صادرات داشته باشد بايد ۹0 درصد نقدينگي 

او در سازمان امور مالیاتي دپو شود.
عضو هیات ريیسه اتاق ايران رقم مالیات بر ارزش افزوده 
پرداختي فعاالن تجاري در ۹ ماهه امسال را سه هزار 
میلیارد تومان اعالم كرد. او با بیان اينكه بر اس��اس 
اعالم بانك مركزي 1500 میلیارد تومان از اين رقم 
بدون مشكل مي تواند به فعاالن اقتصادي برگردد، 
گفت: تاكنون فقط 230 میلیارد تومان از اين میزان 
برگشت خورده و سازمان امور مالیاتي به بهانه اي كه 
ما هم از آن خبر نداريم مانع بازگشت مابقي اين رقم 
است. كاش��في گفت: از مجلس گاليه داريم كه اين 
باب را باز كرده است.وي از اين موانع به عنوان نوعي 
تنبیه براي صادركنندگان ياد كرد وافزود: در شرايطي 
كه درگذشته از برقراري مشوق هاي صادراتي حرف 
مي زنیم اما اكنون مورد تنبیه صادراتي قرار مي گیريم. 
اين شیوه مناس��ب فعاالن تجاري كه با اين شرايط 

سخت كار مي كنند، نیست. 
ريیس اتاق كرمانشاه از موانع صادرات كاال در برخي 
مرزها هم ياد كرد وگفت: مرز سومار اگرچه با سختي 
باز شد اما يك روز براي عبور هفت ماشین بار، 23 تلفن 
انجام داديم تا كاالهاي آن صادر شود. كاشفي با بیان 
اينكه، اين شیوه درست صادرات نیست، ادامه داد: نبايد 
زحمات تولیدكنندگان اين گونه در نقطه صفر مرزي با 
مشكل مواجه شود. او گفت: البته بسیاري از دستگاه ها 
نیز براي كمك به صادرات به خوبي پاي كار هستند كه 
زحمات آنها را ناديده نمي گیريم.استاندار كرمانشاه نیز 
در اين مراسم با بیان اينكه بخش دولتي مقابل صادرات 
نیست، گفت: براي رفع بروكراسي پیش روي صادرات 
تالش مي كنیم، اما ش��رايط اقتصادي دشوار كشور 
اجازه برخي اقدامات را نمي دهد. هوشنگ بازوند با بیان 
اينكه بخش دولتي به هیچ عنوان در مقابل صادرات 
نیس��ت، افزود: اين گونه نیس��ت كه دولت نخواهند 
براي تسهیلگري شرايط صادرات كاري انجام دهد، 
اما شرايط دشوار اقتصادي كشور كمي كار را سخت 
كرده است. بازوند ادامه داد: ما هم از بروكراسي سر راه 
صادرات نگرانیم، اما در برخي زمینه ها واقعاً با توجه به 
شرايط سخت اقتصادي نمي توان اصالحات چنداني 
انجام داد. استاندار كرمانشاه با اشاره به شرايط تحريم 
تصريح كرد: دشمن به عنوان يك تروريست اقتصادي 
تمام گلوگاه هاي كش��ور را رصد ك��رده و بنگاه هاي 
مالي را هدف مي گی��رد كه منجر به افزايش تورم و... 
شده، اس��ت. در چنین ش��رايطي امكان تك رقمي 
كردن سود تسهیالت بانكي و بس��یاري از اقدامات 
ديگر نیست و اين طور نیست كه مجموعه مديريت 
مالي كشور نخواهد كاري بكند. بازوند با بیان اينكه 
در اين ش��رايط همه براي هدف مشترك كه همان 
تسهیل امور است كار مي كنند، افزود: حتي بانك ها 
نیز باوجود مشكالتي كه به لحاظ نظارت دستگاه هاي 
 نظارتي دارن��د به خوبي پاي كار هس��تند؛ هرچند 
بانك ه��ا نیز قرار اس��ت گاه��ي ت��ا 50، 60 درصد 

سرمايه گذاري يك پروژه را تأمین كنند .

 صنف آهن سازان 
تابع قانون هستند

پايگاه خبري اتاق اصناف تهران|ريیس اتحاديه 
صنف آهن سازان تهران در مورد نرخ خدمات اعضاي 
اتحاديه گفت: قانون گذار در قانون، تصويب و اعالم 
درج قیمت و نرخ خدمات را ج��زو وظايف اتحاديه 
دانسته، اعالم و كنترل اين وظیفه را تصريح داشته 
است؛ ما نیز همواره از قانون تبعیت مي كنیم. حبیب اهلل 
بشارتي ريیس اتحاديه صنف آهن سازان تهران در 
اين خصوص توضیح داد: در انواع كارها و فعالیت هاي 
صنفي اين نوع تعیین قیمت ها براي تولیدكنندگاني 
كه متاسفانه روزانه به دلیل تغییر نرخ انواع مواد اولیه 
مجبورند تا نرخ خدمات خود را تغییر دهند، متفاوت 
خواهد شد. وي با اشاره به رسیدگي به شكايت شاكیان 
در نوع خدمات تاكید كرد: اگر شكايت از واحد صنفي 
با پروانه كس��ب اين اتحاديه باش��د، اتحاديه با اعزام 
كارشناس به محل، نوع تخلف را بررسي و در صورتي 
كه تش��خیص داده شود ايراد از متش��اكي است به 
شاكي خسارت وارد شده را پرداخت مي كند. بشارتي 
با اشاره به نرخ خدمات اعضاي اتحاديه در ادامه افزود: 
قانون گذار در قانون، تصويب و اعالم درج قیمت و نرخ 
خدمات را جزو وظايف اتحاديه دانسته و اعالم و كنترل 
اين وظیفه را تصريح داشته است، ما نیز همواره از قانون 
تبعیت مي كنیم؛ البته در انواع كارها و فعالیت هاي 
صنفي اين نوع تعیین قیمت ها براي تولید كنندگاني 
كه متاسفانه روزانه به دلیل تغییر نرخ انواع مواد اولیه 
مجبورند تا نرخ خدمات خود را تغییر دهند، متفاوت 
خواهد شد. وي در مورد تاريخچه اتحاديه گفت: اين 
اتحاديه در سال 1325 آغاز به كار كرد؛ اما اساسنامه 
آن به س��ال 1341 تنظیم و رسمیت يافت، در حال 
حاضر داراي 550 عضو با پروانه كسب است كه در 11 

رسته مشغول فعالیت هستند.

شفافيت، دستاورد اصالح نرخ ارز حقوق ورودي گمركاتساختار اقتصادي كشور صادراتي نيست
جمشید نفر، ريیس كمیسون صادرات اتاق بازرگاني اتاق ايران در مورد 
 صادرات به 15 كش��ور همس��ايه گفت: اين سیاس��ت درستي است كه 
با توجه به تحريم ها و مشكالت در مبادالت پولي گرفته شده است. شايد 
در حال حاضر بهترين راه، صادرات به كش��ورهاي اطراف باشد؛ بنابراين 
بايد مشكالت مربوط به اين حوزه را مرتفع كنیم. بیشتر صادرات ما هیچ 
ارتباطي با نفت ندارند و واحدهاي ما ظرفیت هاي خالي زيادي دارند مثال 
در كاشي و سرامیك كه قیمت و كیفیت آن رقابتي است، بیش از 50 درصد 
ظرفیت اسمي خالي وجود دارد و اگر بتوانیم اين بازارها را تسخیر كنیم، 

مي توانیم اين ظرفیت را پر كنیم.
به گزارش ايلنا، جمشید نفر ادامه داد: باال رفتن قیمت ارز در داخل اين 
حسن را داشت كه بس��یاري از كاالها را رقابتي كند و بتوانیم صادرات 
را افزايش دهیم منتها نبايد اشتباه كنیم و در صادرات رقابت داخلي و 
ارزان فروشي داخلي داشته باشیم كه اين موجب مي شود نتوانیم بازارها 
را تا مدت زيادي در دست داشته باشیم. ريیس كمیسیون صادرات اتاق 
بازرگاني ايران در مورد استفاده از رايزنان بازرگاني گفت: به شخصه موافق 
رايزن دولتي نیس��تم، اين رايزن بايد از بخش خصوصي و با هزينه اين 
بخش انتخاب شود و با كمك وزارت خارجه بازاريابي در خارج را انجام 
دهد. البته با پیشرفته تكنولوژي، بازاريابي از حالت سنتي خارج شده و 

شكل هاي جديدي پیدا كرده است. وي ادامه داد: وقتي تولیدكنندگان ما 
در نمايشگاه هاي خارجي حضور پیدا مي كنند به دنبال رقابت با يكديگر 
هستند در حالي كه بايد اين شیوه اصالح شود و با استفاده از تشكل هاي 
خصوصي، امكانات تولیدكنندگان را به بازديدكنندگان معرفي كنند كه 
با اين اقدام هزينه بازاريابي نیز كاهش مي يابد. وي خاطرنشان كرد: با 
توجه به اينكه ساختار اقتصادي ما صادراتي نبوده نقاط ضعف زيادي دارد 
كه بايد يك به يك آنها را بررسي و راه حل هاي آن را پیدا كرد. براي نمونه 
در حال حاضر ما مشكالتي مانند برگشت ارز و تفاوت نرخ ارز نیمايي با 
بازار آزاد را داريم. البته اين مشكل مربوط به صادركنندگاني كه مواد اولیه 
را با قیمت پايین تهیه مي كنند نیست بلكه صادر كنندگاني كه مواد اولیه 
خود را با نرخ آزاد تهیه مي كنند را شامل مي شود. يكي ديگر از مشكالت 
ما بخشنامه هاي خلق الساعه است به طوري كه تمام برنامه ريزي هاي يك 
واحد در حال تولید را برهم مي زند. وي خاطرنشان كرد: با اين وجود نقاط 
مثبتي هم مشاهده مي شود مثال در وزارت صمت جلسات زيادي برگزار 
مي شود تا تمام اين مشكالت بررسي و راه حل هاي آن ارايه شود. ايجاد 
ستاد تسهیل صادرات يك نقطه مثبت است. اما آنچه بسیار تاثیرگذار 
است فضاي سیاسي آرام است كه نبود آن مي تواند اجراي برنامه هاي 

اقتصادي را با مشكل روبه رو كند.

عضو هیات ريیسه فدراسیون واردات ايران معتقد است اصالح نرخ 
ارز حقوق ورودي به شفافیت حساب ها كمك كرده و نرخ موثر تعرفه 
 را كاه��ش مي دهد كه از لحاظ عمومي و بین المللي خوب اس��ت، 

چرا كه اكنون يكي از باالترين تعرفه هاي گمركي را داريم. 
به گزارش ايرنا، سیامك پیربابايي افزود: اگر نرخ ارز مبناي محاسبه 
حق��وق ورودي از 4200 تومان به ن��رخ ارز نیمايي يعني 11 هزار 
تومان تغییر كند، قطعا منجر به افزايش درآمد مي شود اما تبعات 
قیمتي در داخل به همراه خواهد داشت چرا كه مبلغي را به قیمت 

تمام شده كاالهاي وارداتي اضافه مي كند. 
وي تصريح كرد: اكنون اكثر واردات كش��ور م��واد اولیه و كاالهاي 
اولیه مورد نیاز بخش تولید است و به طور طبیعي، هزينه تولید را نیز 
افزايش خواهد داد. پیربابايي معتقد است اگر تعرفه وارداتي تعديل 
شود، درآمد دولت افزايش نمي يابد و تنها ممكن است شوك تورمي 

به همراه داشته باشد.
عضو هیات ريیسه فدراسیون واردات ايران با اشاره به تجربه مشابه 
اين اتفاق بیان كرد: 20 سال گذشته نیز نرخ را افزايش و تعرفه ها را 
كاهش دادند. پیش بیني مي كنم اين طرح اگر بخواهد راي بیاورد 
بايد نرخ موثر ارزهاي خارجي به نرخ نیما تبديل شود. وي توضیح 

داد: اگر نرخ حقوق ورودي به 11 هزار تومان افزايش يابد و در مقابل 
تعرفه ها تعديل شود كاركرد مثبتي براي آن مي بینیم، اما اگر قرار 
باشد نرخ افزايش يابد اما تعرفه تغییري نكند دو اشكال دارد؛ يكي 
اينكه هنوز نرخ موثر تعرفه ها باالست و ديگر اينكه روي قیمت تمام 
شده اجناس تاثیر خواهد گذاش��ت. چرا كه اكثر كاالهاي وارداتي 
كشور شامل ماشین آالت، مواد اولیه و كاالهاي واسطه اي، بیشتر 
مورد اس��تفاده در بخش تولید بوده و تاثیر قیمتي آن محس��وس 

خواهد بود.
مركز پژوهش هاي مجلس در تازه ترين گزارش خود ارزيابي كرده 
كه اگر نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي از 4200 تومان به نرخ 
ارز نیمايي يعني 11 هزار تومان تغییر كند، درآمد دولت از اين محل 
35 هزار میلیارد تومان افزايش مي يابد. در اليحه بودجه سال ۹۹ 
با در نظر گرفتن نرخ ارز 4200 تومان به عنوان مبناي اخذ حقوق 
ورودي، رقم اين مالیات 20 هزار میلیارد تومان لحاظ ش��ده است. 
اين مركز پژوهشي در بخش ديگري از گزارش خود پیشنهاد داده كه 
اگر اين افزايش نرخ ارز منجر به افزايش قیمت كنوني برخي كاالها 
و در نتیجه بروز آثار محدود تورمي و ركودي شود، دولت مي تواند 
با كاهش نرخ تعرفه كاالهاي مورد دغدغه، اين آثار را كاهش دهد.
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در شرف سال نوي چيني، مصرف سوخت و چشم انداز اقتصاد اين كشور مورد تهديد بيماري جديد قرار گرفت

ايران به جاي صادرات گاز طبيعي، به دنبال صدور »ال ان جي« باشد

زنگنه: پتروپارس فاز ۱۱ پارس جنوبي را تكميل مي كند

۳۰ درصد كاهش مصرف با نصب كولر هاي گازي جديد

غلبه »كرونا« بر فاكتورهاي قيمت  نفت
گروه انرژي|

شيوع ويروس كرونا در چين نگراني ها در مورد آسيب 
ديدن تقاضاي نفت را باال برد و باعث شد كه نفت پس 
از 4 روز متوالي كاهش به پايين ترين س��طح قيمتي 
ماه ژوئيه برسد. گس��ترش اين ويروس و اقدام دولت 
چين مبني بر قرنطينه چند شهر باعث شد كه نه تنها 
حمل ونقل در چين اف��ت كند، بلكه نگران��ي درباره 
چشم انداز اقتصادي اين كشور را هم افزايش داده است. 
همه اين موارد باعث ش��دند كه بازار نفت تحت تأثير 
نگراني درباره كاهش تقاضاي نفت دچار ش��وك شود 
و برنت به مرز 60 دالر در هر بشكه برسد. حتي عوامل 
متعددي مثل گزارش ذخاير نفت امريكا، قطع توليد 
نفت ليبي و سيگنال هاي عربس��تان سعودي درباره 
تمايل به تمديد توافق اوپك پالس در سال 2020 هم 
كه اثرگذاريشان بر بازار به نفع قيمت هاي باالتر نفت 
است، نتوانستند مانع افت قيمت آن شوند. البته مرتضي 
بهروزي فر، كارشناس اقتصاد انرژي معتقد است كه اين 
كاهش قيمت عالوه بر مسائل مربوط به بيماري كرونا در 
چين، به بازگشت آرامش در خاورميانه و كاهش تنش ها 

ميان ايران و امريكا نيز مربوط است.
به��اي معامالت آتي نفت برنت يك دالر و ۳۵ س��نت 
مع��ادل 2.2 درصد كاهش پيدا كرد و در 60 دالر و 6۹ 
سنت در هر بشكه بسته شد و براي كل هفته 6.4 درصد 
كاهش نش��ان داد. بهاي معامالت آتي وست تگزاس 
اينترمديت امريكا نيز يك دالر و 40 سنت معادل 2.۵ 
درصد كاهش پيدا كرد و در ۵4 دالر و ۱۹ سنت در هر 
بشكه بسته شد. شاخص قيمت نفت امريكا براي كل 
هفته ۷.۵ درصد كاهش پيدا كرد كه بزرگ ترين كاهش 

اين معامالت از ماه مه بود.
كميسيون بهداشت ملي چين روز جمعه ابتالي بيش از 
۹00 نفر به ويروس كرونا كه بيماري شبيه سندرم حاد 
تنفسي يا س��ارس است را تاييد كرد. شمار تلفات اين 
ويروس به 26 نفر افزايش پيدا كرده است. مركز كنترل 
و پيشگيري از بيماري در امريكا دومين مورد ابتال به اين 
ويروس كرونا را تاييد كرد. مواردي هم در كشورهاي 
ديگر از جمله كره جنوبي، ژاپن، تايلند و ويتنام گزارش 
شده اند. س��ازمان جهاني بهداشت پنجشنبه گذشته 
اعالم كرد هنوز زود است وضعيت اضطراري سالمتي 
جهاني اعالم شود، اما اين اپيدمي را وضعيت اضطراري 
چين توصيف كرده است. زمان شيوع اين ويروس نيز 
براي بازار نفت اهميت دارد، زيرا از امروز سال نوي چيني 
كه بزرگ ترين مهاجرت ساالنه انسان در جهان است 
آغاز مي شود. شيوع اين ويروس ممكن است تأثير منفي 
گسترده اي بر حمل ونقل و مصرف سوخت بگذارد و به 

اقتصاد چين نيز ضربه بزند.
بر اساس گزارش ماركت واچ، نگراني ها نسبت به شيوع 
اين آنفلوانزاي آسيايي در حالي جدي شده كه چين به 

تازگي گزارش اقتصادي منتشر كرد كه نازل ترين نرخ 
رشد اقتصادي اين كشور در سال هاي اخير را نشان داد 
و به نگراني ها نس��بت به دورنماي تقاضاي اين كشور 

براي نفت اضافه كرد.
به گزارش سي ان بي سي، بر اساس داده هاي گمركي، 
كاهش س��رعت رش��د اقتصادي چين مي تواند روي 
تقاضاي نفت تأثير بگذارد، زيرا اين كشور با ثبت واردات 
نفت خام ۱0 ميليون و ۱20 هزار بشكه در روز در سال 
20۱۹، بزرگ ترين واردكننده نفت جهان است. چين 
همچنين بزرگ ترين مصرف كننده نفت پس از اياالت 

متحده امريكا است.
مرتضي بهروزي فر، كارشناس اقتصاد انرژي به روزنامه 
»تعادل« گفت: نگراني ها درباره شيوع ويروس كرونا 
در چي��ن تنها عامل كاهش دهن��ده قيمت نفت طي 
روزهاي گذشته نبوده و فروكش كردن تنش ها ميان 
ايران و امريكا در خاورميانه نيز بر ثبات بازار نفت موثر 

بوده است.
بهروزي ف��ر ادام��ه داد: با اي��ن حال از آنج��ا كه چين 
بزرگ ترين واردكننده نفت جهان است، افت اقتصاد اين 
كشور مسلمأ بر بازارهاي جهاني تأثير خواهد گذاشت. 
در ش��رايطي كه قيمت برنت با اعمال فش��ار اوپك و 
متحدانش در محدوده ۵۵ تا 6۵ دالر در هر بشكه نگه 

داشته شده است، چنانچه رشد اقتصادي چين براي 
سال 2020 كمتر از پيش بيني ها شود، تقاضاي نفت با 

تهديد افت روبرو مي شود و قيمت ها را پايين مي آورد.
به گفته بهروزي فر، شيوع ويروس كرونا در چين هم بر 
مصرف فعلي سوخت و تقاضاي نفت اثرگذار است و هم 

چشم انداز اقتصاد چين را با چالش روبرو كرده است.
او اف��زود: با اين حال بايد منتظر باش��يم و ببينيم كه 
آيا ش��يوع اين ويروس مهار خواهد شد يا گستردگي 
بيشتري مي يابد. در صورتي كه اين ويروس خيلي زود 
مهار شود، قيمت هاي نفت به حالت پيشين بازمي گردد، 
اما اگر اين مس��اله ادامه دار ش��ود، بايد خ��ود را براي 

قيمت هاي پايين تر نفت آماده كنيم.
به گزارش ايس��نا، كارلوس آلبرتو دي كاسا، تحليلگر 
ارشد ش��ركت »اكتيو تريد« در يادداشتي نوشت: در 
چند روز گذش��ته قيمت نفت تحت تاثير شيوع اين 
بيماري به مدت چه��ار روز متوالي كاهش پيدا كرده 
است زيرا سرمايه گذاران احتمال مازاد عرضه در چند 
ماه آينده را پي��ش بيني مي كنند به خصوص كه آمار 
هفتگي اخير هم رشد ذخاير بنزين امريكا را نشان داد. 
بعالوه اندكي نگراني نسبت به تاثير اپيدمي چين روي 
تقاضا براي نفت وجود دارد. هر چند كه در اين مرحله 
نمي توان دريافت كه نگراني مذكور قابل توجيه است 

 و روي تقاضا براي نفت تاثير خواهد گذاش��ت يا خير.
چين سفر به داخل يا خارج از شهر ووهان كه نخستين 
مورد ابتال به ويروس كرونا ماه گذشته در آنجا مشاهده 
ش��د، را محدود كرده اس��ت. جان فريمان، تحليل گر 
موسس��ه »ريموند جيمز« گفت: هنگامي كه شهرها 
قرنطينه مي شوند، حمل ونقل عمومي متوقف مي شود 

و فعاليت اقتصادي كاهش مي يابد.

   زورآزمايي پشتيبانان نفت با ويروس
طبق گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا، ذخاير نفت 
خام و س��وخت هاي تقطيري امريكا در هفته گذشته 
كاهش پي��دا كرد در حال��ي كه ذخاي��ر بنزين براي 

يازدهمين هفته متوالي رشد كرد.
ذخاير نفت امريكا در هفته منتهي به ۱۷ ژانويه 40۵ 
هزار بش��كه كاهش پيدا كرد كه كمتر از كاهش يك 
ميليون بشكه اي پيش بيني شده از سوي تحليلگران 
در نظرس��نجي رويترز بود. ذخاير نفت در كاشينگ 
اوكالهاما كه هاب تحوي��ل معامالت آتي نفت امريكا 
است ۹6۱ هزار بشكه كاهش پيدا كرد و به ۳4.۹ ميليون 

بشكه رسيد كه پايين ترين حد از نوامبر 20۱۸ بود.
واردات نفت امريكا در مدت مذكور ۵۳ هزار بشكه در روز 
كاهش پيدا كرد و فعاليت پااليشگاه هاي نفت به ميزان 

۱۱6 هزار بشكه در روز كاهش داشت. ذخاير بنزين در 
امريكا ۱.۷ ميليون بشكه رش��د كرد و به ركورد 260 
ميليون بشكه رسيد. با وجود اين ذخاير سوخت هايي 
نظير ديزل و نفت كوره ۱.2 ميليون بشكه كاهش پيدا 

كرده و به ۱46 ميليون بشكه رسيد.
قيمت نفت همچنين متأثر از گزارش شركت خدمات 
انرژي »بيكرهيوز« بود كه نش��ان داد شمار دكل هاي 
حفاري نفت امريكا در هفته منتهي به 24 ژانويه، سه 
حلقه افزايش پيدا كرده و به 6۷6 حلقه رسيده است. 
شمار دكل هاي حفاري در مدت مشابه سال گذشته 

۸62 حلقه بود.
همچنين توليد نفت ليبي به دليل باال گرفتن شورش ها 
در اين هفته افت كرد و نزديك به صفر شد. رييس بانك 
مركزي ليبي با هشدار نسبت به كمبود بودجه در سال 
2020 به دليل مختل شدن صادرات نفت، خواستار رفع 

مسدوديت بنادر نفتي بزرگ اين كشور شد.
دولت فياض الس��راج، نخس��ت وزير ليبي نس��بت به 
بروز فاجعه در صورت عدم رفع محاصره بنادر توسط 
نيروهاي ژنرال خليفه حفتر هشدار داده است. در نتيجه 
اقدامات وي، توليد نفت ليبي از ۱.2 ميليون بشكه در 

روز تقريبا به صفر رسيده است.
مقامات شرق ليبي معترض هستند كه از درآمدهاي 
نفتي بهره نمي برند اما مقامات طرابلس اين اتهامات را 
رد و اعالم كرده اند كه بخشي از منابع بانك مركزي در 

طرابلس در اختيار شرق قرار گرفته است.
موضوعات مرتبط با توافق اوپك پالس نيز در راستاي 
پشتيباني از نفت بودند. با وجود آنكه محمد باركيندو، 
دبيركل اوپ��ك اظهار كرد كه هنوز زود اس��ت درباره 
احتمال تمديد توافق كاهش توليد نفت اوپك پالس 
تا پايان سال ميالدي جاري )زمان منقضي شدن اين 
توافق( صحبت شود، اما صحبت هاي شاهزاده عبدالعزيز 
بن س��لمان، وزير انرژي عربستان س��عودي احتمال 
تمديد اين توافق براي سال جاري را باال برد. وزير انرژي 
عربستان سعودي اظهار كرد كه در ديدار رسمي اوپك 
پالس كه اوايل مارس برگزار مي شود همه گزينه ها از 
جمله تمديد مدت اج��راي محدوديت كاهش توليد 
روي ميز است اما هنوز زود است درباره ضرورت كاهش 
بيشتر توليد صحبت شود. عبدالعزيز بن سلمان گفت: 
من اكنون نمي توانم درباره ضرورت كاهش بيشتر توليد 
قضاوت كنم زيرا هنوز وضعيت توازن بازار در ژانويه و 

فوريه را نديده ام.
با اين حال، آمار ذخاير نفت امريكا، از دور خارج شدن 
توليد نفت ليبي و اظه��ارات اميدواركننده مقام هاي 
اوپك كه حمايتگر قيمت نفت بودند، نتوانستند حريف 
ويروس كرونا ش��وند و در آخرين معامالت نفتي روز 
جمعه، قيمت هاي نفت به پايين ترين سطح در سال 

2020 رسيدند.

در زمين��ه ص��ادرات گاز در 
منطق��ه بايد به چند مس��اله 
توجه داشت و با در نظر گرفتن 
آنها آينده صادرات گازي ايران 
را ترسيم كرد. در حال حاضر 
اس��راييل در منطقه آبي خود 
به مقداري ذخاير گازي دست 
يافته كه ميزان آن نسبتا قابل 
توجه است و طبق برآوردها به 
حدود يك ميليون متر مكعب 
مي  رس��د. براين اس��اس طبق توافقاتي كه مدتي قبل 
اسراييلي ها با مصر منعقد كردند، قرار است اين گاز به 

مصر و همين طور بخش��ي از اروپا صادر شود. در همين 
حال شاهد تحريم گازي روسيه از سوي اياالت متحده 
امري��كا بوده ايم كه اين مي تواند تامي��ن گاز اروپا كه از 
طريق اين كشور صورت مي گرفت را تحت الشعاع قرار 
دهد. اما در اين خصوص آنچه به نظر مي رسد آن است 
كه اروپايي ها غير از منابع روسيه، به دنبال منابع گازي 
ديگري هس��تند كه طبق آنچه به نظر مي رسد، ايران 
در ليست ش��ان قرار ندارد. در اين زمينه گويا مذاكراتي 
با تركمنس��تان مطرح شده تا تامين بخشي از گاز اروپا 

توسط تركمنستان صورت گيرد.
در حال حاضر ايران به تركيه و عراق صادرات محدود 
گاز را دارد كه خب ميزان آن بسيار كم است. بايد به اين 

مساله توجه داشت كه حتي اگر اروپا تمايل به خريد گاز 
از ايران داشته باشد، اين گاز بايد از تركيه عبور كرده و به 
اروپا برسد كه بعيد به نظر مي رسد تركيه با اين موضوع 

همراهي كند. 
ام��ا راهكارهاي مختلف��ي نيز وج��ود دارد كه يكي از 
مهم ترين آنها تمركز ايران بر توليد و فروش گاز مايع 
يا همان ال ان جي اس��ت. در حال حاض��ر ما در پارس 
جنوبي ذخاير مشتركي با قطر داريم. به تازگي قطري ها 
قراردادي براي افزايش توليد و فروش از اين ذخاير در 
قالب ال ان جي داش��ته اند. بنابراين در اين برهه زماني 
باتوجه به اينكه به نظر نمي رسد ايران در زمينه صادرات 
گاز طبيعي امكان خاصي داشته باشد، مي تواند از همين 

شيوه براي فروش استفاده كند. يعني رويكرد خود را 
براي صادرات گاز مايع ال ان جي متمركز سازد. بر اين 
اس��اس امكان صدور و فروش اين محصول را خواهد 
داش��ت. در اين راس��تا ايران بايد به دنبال آن باشد تا 
بهره برداري خود از فازهاي 22گانه پارس جنوبي را به 
حداكثر برساند. ما در فاصله سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ 
به داليل مختلف در برداشت گاز از ميادين مشترك از 
قطر عقب افتاديم ك��ه در حال حاضر به دنبال جبران 
آن هستيم و موفقيت هايي هم در اين خصوص كسب 

كرده ايم. 
امروز بايد اين مساله را پذيرفت كه باتوجه به شكست 
پروژه خط لوله صلح و ناتمام ماندن اجراي آن پروژه 

به دليل مخالفت امريكايي ها و حتي تحريم صدور گاز 
روس��يه، ايران امكان صادرات گاز طبيعي را نخواهد 
داش��ت. بنابراين بهترين ش��يوه و راهكار تمركز بر 
روش هاي جايگزين است كه مهم ترين آن صادرات 
گاز مايع س��ي ان جي اس��ت. در اين خصوص امكان 
صادرات به بازارهاي مختل��ف براي ايران وجود دارد 
به ويژه كشورهايي همچون چين و ساير كشورهاي 
آسياي جنوب شرقي مي توانند مراكز مناسبي براي 
صادرات اين محصول باشند. در اين خصوص ايران بايد 
هرچه سريع تر با تعريف رويكردها و هدفگذاري هاي 
جديد، زمين��ه حضور در اين بازار را براي خود به طور 

گسترده فراهم آورد.

خانه ملت| وزير نفت با بيان اينكه شركت “سي. ان. 
پي. سي “ و “توتال “ كامال از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبي خارج شدند، از آغاز به كار شركت “پتروپارس “ 

براي توسعه واحد اول اين فاز خبر داد.
بيژن نامدار زنگنه، با اشاره به آخرين وضعيت توسعه 
فاز ۱۱ ميدان گازي پارس جنوبي، اظهار داشت: اگرچه 
»شركت پتروپارس« از قبل براي توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبي همراِه شركت توتال فرانسه و شركت سي. ان. 
پي. س��ي چين بود اما اكنون با خارج شدن دو شركت 
ديگر از ق��رارداد، پتروپارس كامال جاي آنها را گرفته و 
توس��عه واحد اول فاز ۱۱ پارس جنوبي به اين شركت 

محول شده است.
زنگنه با بيان اينكه شركت پتروپارس فقط امكان توسعه 
واحد اول فاز ۱۱ پارس جنوبي را دارد )كه كار توليد گاز، 
همچون مابقي فازها را انجام مي دهد(، افزود: فعال به 

لحاظ تكنولوژيك و طراحي، امكان توسعه واحد دوم 
اين ميدان گازي توس��ط پتروپارس وجود ندارد.وزير 
نفت اضافه كرد: شركت پتروپارس كار خود را آغاز كرده 
و در حال انعقاد قرارداد براي “اصالح جكت “ و “تامين 

كاالهاي اساسي به منظور حفاري چاه ها “ هستند.

   استفاده از دانش بين المللي براي افزايش 
ضريب برداشت نفت

وزير نفت گفت: به دانشگاه هاي طرف قرارداد گفته ايم 
كه در ص��ورت نياز در اجراي پروژه هاي پژوهش��ي از 

همكاري دانشگاه هاي بين المللي استفاده كنند.
زنگنه با اش��اره به همكاري صنعت نفت با دانشگاه ها 
براي افزايش توليد نفت در كش��ور، اظهار كرد: در گام 
دوم به دنبال ارتقا و توسعه فناوري هاي نفتي با كمك 
دانشگاه ها هس��تيم.وي با بيان اينكه اين جلسه يك 

جلسه گفت و شنود اس��ت و مدت ها بود كه به دنبال 
اين بوديم تا دانشگاه ها در بخش باالدستي فعال شوند، 
گفت: جلس��ه اي در مورد حضور دانشگاه ها در بخش 
پايين دستي نيز تا چند هفته آينده برگزار خواهد شد.

زنگنه با تاكيد بر اينكه هدف ما اين است كه نه تنهادر 
بخش مطالعات، بلكه در زمينه پژوهشي نيز دانشگاه ها 
فعال ش��وند، تصريح ك��رد: امروز صحبت روس��اي 
دانشگاه ها و مس��ووالن اجراي طرح ها شنيده خواهد 

شد و پيشرفت ها را بررسي مي كنيم.
وي با بي��ان اينكه از س��ال ۷۷ ايج��اد ظرفيت براي 
دانشگاه ها در دستور كار بوده و در اين سال ها نيروهاي 
خوبي تربيت شده اند، اظهار كرد: به اتكا اين نيروها، كار 
را در فاز دوم براي ارتقا و توسعه فناوري در بخش نفت 
آغاز خواهيم كرد. زنگنه با بيان اينكه شرط ما اين بوده 
كه در هر كدام از پروژه ها تعدادي دانشجو نيز مشغول 

شوند تا دانش در صنعت نفت ارتقا پيدا كند، اظهار كرد: 
باالترين بخش پژوهشي مربوط به افزايش برداشت از 

مخازني اس��ت كه حجم زي��ادي هيدروكربور دارند و 
امكان افزايش برداشت در آنها وجود دارد.

اگر هر خانوار يك المپ اضاف��ي را خاموش كند، هزار 
مگاوات معادل يك نيروگاه اتمي توليد برق صرفه جويي 
صرفه جويي صورت مي گيرد. گزارش خبرگزاري ميزان، 
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق با اشاره 
به وضعيت توليد برق در كشور اظهار كرد: ظرفيت توليد 
برق در كشور به ۸2 هزار مگاوات رسيده و ۹0 درصد برق 
نيز در نيروگاه هاي حرارتي توليد مي ش��ود كه خوراك 
عمده اي��ن نيروگاه ها گاز و در صورت كمبود از س��اير 
سوخت ها استفاده مي شود.سخنگوي صنعت برق تصريح 
كرد: همكاري مناسبي ميان وزارت نفت و نيرو براي تهيه 
گاز نيروگاهي صورت گرفته، اما با توجه به برودت هوا و 

افزايش مصرف گاز در بخش خانگي، به منظور تامين نياز 
اين بخش صرفه جويي در گاز نيروگاه ها صورت گرفته 

و از ساير سوخت ها براي تامين برق استفاده مي شود.
وي افزود: ش��ركت توانير با هماهنگي صورت گرفته 
اقداماتي در جهت صرفه جويي در مصرف گاز انجام داده 
و به زير مجموعه هاي خود ابالغ كرده پس از ساعت ۱4 
تجهيزات گرمايي را تا فردا 6 صبح خاموش كنند كه 
اين موضوع باعث صرفه جويي مي شود.رجبي مشهدي 
ادامه داد: در گام ديگر با خاموش كردن چراغ هاي معابر 
عمومي به صورت يكي در ميان در مناطق غير حادثه 
خيز و با رعايت حداقل روشنايي، با همكاري وزارت راه 

و شهرسازي در دستور كار قرار گرفته است.وي افزود: 
در تابستان براي مشتركاني كه ميزان مصرف آنها نسبت 
به دوره گذش��ته، كاهش يافته است، پاداش هايي در 
نظر گرفته شد كه مجموع پرداختي آن به ۱06 ميليارد 
تومان رس��يد اگر دوره سرما طوالني باشد اين طرح را 
براي بهمن و اسفند نيز ادامه خواهيم داد.به گفته وي؛ 
اگر هر خانوار ي��ك المپ اضافي را خاموش كند، هزار 
مگاوات معادل يك نيروگاه اتمي توليد برق صرفه جويي 

صورت مي گيرد.
رجبي مشهدي بيان كرد: عايق بندي ساختمان، تنظيم 
دماي وسايل گرمايشي برقي بر روي ۱۹ تا 20 مي تواند 

باع��ث صرفه جويي مناس��ب در بخش گاز مي ش��ود.
سخنگوي صنعت برق بيان كرد: با مجوز شوراي اقتصاد 
در گام نخست يك ميليون دستگاه كولرگازي فرسوده 
در مناطق گرم كش��ور تعويض مي ش��ود و در صورت 
اجراي آن ديگر نيازي به ساخت 2 هزار مگاوات نيروگاه 
جديد نخواهيم داش��ت.وي افزود: نحوه پرداخت اين 
كولر هاي گاز از سوي مصرف كننده اينگونه است كه 
مشترك تنها ۳۵ درصد قيمت پرداخت مي كنند و طي 
24 ماه پس از نصب كولر جديد و اسقاط كولر قدمي، 

هزينه آن در قبض مشترك محاسبه مي شود.
اين مقام مس��وول تصريح كرد: با نصب كولر هاي گاز 

جديد ميزان مصرف اين دسته از مشتركان ۳0 درصد 
معادل ۱00 هزار تومان به صورت ماهانه كاهش مي يابد 
كه اين موضوع در پيك تابس��تان نيز بسيار تاثيرگذار 

خواهد بود.
وي ادامه داد: سازندگان داخلي بايد خط  توليد را افزايش 
دهند تا بتوانيم در گام هاي بعدي ۵ ميليون كولرگازي 
فرسوده را از رده خارج كنيم.رجبي مشهدي گفت: در 
تابستان با كمك مردم و پرداخت يك بيستم قيمت خريد 
تضميني برق به عنوان پاداش توانستيم پيك سايي برق 
را به بهترين شكل انجام دهيم و اين طرح در فصل سرما 
نيز راهكار مناسبي براي تشويق به كاهش مصرف است.
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تا ۱۰ روز ديگر در مصرف گاز 
صرفه جويي كنيد

ايس�نا| سخنگوي ش��ركت ملي گاز گفت: پيك 
مصرف گاز يك هفته ت��ا ۱0 روز ديگر ادامه خواهد 
داش��ت لذا از مردم تقاضا داريم ك��ه در اين مدت در 
ميزان مصرف صرفه جويي داش��ته باش��ند تا روند 
سوخت رساني دچار مشكل نشود.محمد عسكري 
با بيان اينكه ميزان مصرف گاز نس��بت به چند روز 
پيش تقريبا كاهش پيدا كرده است اظهار كرد: اكنون 
۵۷4 ميليون متر مكعب در روز گاز مصرف مي شود 
كه مي توان اين ع��دد را تا حد قابل توجهي كاهش 
داد.وي درباره وضعيت تامين گاز صنايع و نيروگاه ها 
گفت: وزارت نفت موظف است سوخت اين دو بخش 
را تامين كند و براي اين مس��اله نيز اقدامات الزم را 
انجام داده است اما در اين مدت ممكن است سوخت 
گاز نيروگاه ها كمتر شده باشد كه آن هم مدت زيادي 
طول نمي كشد.سخنگوي شركت ملي گاز اظهار كرد: 
با صرفه جويي هايي كه م��ردم در مصرف گاز در اين 
مدت انجام داده اند، توانستيم موانع زيادي را پشت 
سر بگذاريم اما تقاضا داريم كه در روزهاي باقي مانده 

هم نسبت به ميزان مصرف حساس باشند.

تامين سوخت قاچاق مناطق 
مرزي از استان هاي مركزي

ايرنا| منشأ ۸0 درصد س��وختي كه از سيستان و 
بلوچستان قاچاق مي شود، استان هايي مانند تهران، 
اصفهان و شيراز است.دبير كميسيون ستاد مبارزه 
با قاچاق سيستان و بلوچستان مي گويد: »منشا ۸0 
درصد سوختي كه از سيستان و بلوچستان قاچاق 
مي شود، استان هايي مانند تهران، اصفهان و شيراز 
است«؛ البته هنوز نمي توان مشخص كرد سهميه 
هر استان از اين سوخت چقدر است.محمد محبي 
اين نوع از قاچاق را سازمان يافته و شبكه اي دانسته 
و توضيح مي دهد: اينطور نيس��ت كه گازوئيل ۳00 
توماني جايگاه به مرز برسد و مرزنشين منفعت كامل 
را از قاچاق ببرد. بلكه در هر مرحله از اين قاچاق سوخت 
و در هر استان، ارزش افزوده اي به آن اضافه مي شود.

وي ادامه داد: مثال اگر سوخت از جايگاه ۳00 تومان 
خريداري مي شود، به اصفهان كه مي رسد قيمت آن 
۷00 تومان و در كرمان ليتري 2000 تومان مي شود. 
به اين ترتيب هر چقدر به مرز نزديك تر شود قيمت 
آن متفاوت اس��ت و در مناطق مرزي به افرادي كه 
دپوي سوخت مي كنند، گازوئيل را تا ۳۷00 تومان 
به شبكه قاچاق يعني مرزنشينان مي فروشند.وي 
درباره اقدامات انجام شده براي جلوگيري از قاچاق 
سازمان يافته گفت: پنج گلوگاه اصلي استان سيستان 
و بلوچستان را به سامانه اي مجهز كرديم. با اين سامانه 
به راحتي بارنامه نفتكش ها قابل رصد است و مي توان 
بارنامه هاي اصلي و جعلي را از يكديگر تشخيص داد.

ساخت نيروگاه تناسبي
با رشد مصرف برق ندارد

خبرگزاري مي�زان| رييس كميته صادرات 
برق سنديكاي برق ايران گفت: به دليل كمبود 
بودجه س��اخت نيروگاه برق تناسبي با ميزان 
مصرف ندارد. پيام باقري رييس كميته صادرات 
برق سنديكاي برق با اشاره به سهم نيروگاه هاي 
برقابي اظهار كرد: بخش عمده خاموش��ي هاي 
سال ۹۷ مربوط به خشكسالي و خالي بودن آب 
پشت سد ها بود كه باعث شد نيروگاه هاي برقابي 
با ظرفيت ۱0 هزار مگاواتي از مدار خارج شوند .

رييس كميته صادرات برق سنديكاي برق ايران 
تصريح كرد: عدم امكان استفاده از اين نيروگاه ها 
برقابي و در كنار آن عدم سرمايه گذاري متناسب 
با رش��د مصرف به دليل كمب��ود بودجه باعث 
خاموشي و تحميل خسارت به جامعه شد.وي 
افزود: در سال ۹۸ با افزايش بارش ها نيروگاه هاي 
برقابي وارد مدار ش��دند و با رويكرد وزارت نيرو 
ب��راي مديريت مص��رف در حدود 6 ت��ا ۷ هزار 
مگاوات با پيك س��ايي، ميزان مصرف كاهش 
بافت، پيش بني مي شود س��ال آينده نيروگاه 
برقابي با ظرفيت كامل در مدار باشد در عين حال 
نيروگاه جديد وارد مي شود. در صورت مديريت 
مص��رف و افزايش ظرفي��ت نيروگاهي در كنار 
استفاده از برقابي ها تابستان آرامي را پشت سر 

خواهيم گذاشت.

كاهش احتمال
اوپكي شدن برزيل

شانا| برزيل بعيد است به سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( ملحق شود، زيرا قصد 
دارد توليد خود را بدون محدوديت گس��ترش 
دهد. به گزارش شبكه بلومبرگ، بنتو آلبوكركي، 
وزير انرژي و معادن برزيل اعالم كرد اين كشور 
اميدوار اس��ت تا س��ال 20۳0 ميالدي يكي از 
پنج صادركننده بزرگ انرژي در جهان باشد و 
براي افزايش توليد، از سرمايه بخش خصوصي 
كمك مي گيرد.وي گفت: باور اين است كه فقط 
توليد خ��ود را افزايش دهي��م و در بازار جهاني 
نفت و گاز بيش��تر مشاركت كنيم، اما برنامه اي 
براي پيوس��تن برزيل به اوپك يا هر گروه ديگر 
توليدكنندگان نفت و گاز وجود ندارد.وزير انرژي 
و معادن برزيل افزود: ما نمي خواهيم محدوديتي 
داشته باشيم و مي خواهيم توليد خود را افزايش 
دهيم.ژايير بولسونارو، رييس جمهوري برزيل در 
سال گذشته ميالدي از دعوت غيررسمي براي 
پيوستن به اوپك اس��تقبال كرد، اما پس از آن 
رييس شركت دولتي پتروبراس اين كشور اين 
ايده را رد كرد. با اين همه، آلبوكركي اعالم كرد 
برزيل براي رايزني با اعضاي اوپك درباره مسائل 
مرتبط با انرژي آماده اس��ت و وي قصد دارد در 
ماه هاي آينده س��ال 2020 ميالدي، با همتاي 

عربستاني خود ديدار كند.

مجيد عباس پور
عضو هيات رييسه 
انجمن اقتصاد انرژي
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نيروي قدس سپاه چگونه شكل گرفت

جاويد   منتظران|
در تاريخ 3 ژانويه 2020، مصادف با س��يزدهم دي 1398 
طي يك عمليات تروريستي، سردار قاسم سليماني فرمانده 
سپاه قدس ايران به همراه »ابو مهدي مهندس« جانشين 
فرمانده الحش��د الشعبي و ساير همراهانشان، در نزديكي 
فرودگاه بغداد، پايتخت عراق، مورد هدف پهباد امريكايي 
قرارگرفته و به ش��هادت رسيدند. در پي اين ترور، مقامات 
امريكايي علت اين اقدام را دستور صريح رييس جمهور اين 
كشور اعالم نمودند. دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا نيز با 
مطرح كردن ادعاهاي بي پايه و اساس عليه سردار سليماني 
مدعي شد. ژنرال قاسم س��ليماني هزاران امريكايي را در 
برهه اي از زمان كشته يا به شدت مجروح كرده بود و در حال 
برنامه ريزي براي كشتن تعداد بيشتري بود و اياالت متحده 

امريكا بايد مدت ها قبل او را از ميان برمي داشت.
ازآنجاكه اصل ترور سردار شهيد سليماني و از ميان بر داشتن 
وي و همراهانش، به يكي از مباحث مهم حقوقي، بين المللي 
قابل توجه در جهان و منطقه تبديل شده است. براين اساس 
مقاله پيش رو به دنبال بررس��ي اين موضوع است كه ترور 
هدفمند فرمانده نظامي ايران توسط اياالت متحده امريكا، 

از منظر اصول و قواعد حقوق بين الملل چه وضعيتي دارد.

  نقض اصل منع استفاده از زور
امريكايي ها در عراق، در پي تجاوز نظامي سال ٢٠٠٣ و بدون 
مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد وارد اين كشور شده 
و تاكنون به بهانه هاي مختلف ازجمله توافقنامه امنيتي ميان 
دو كشور عراق و امريكا از اين كشور خارج نشده اند. توافقنامه 
امنيتي اي كه در س��ال 2008 امضا گرديده و بر اساس آن 
نيروهاي امريكا بايد تا 31 دسامبر سال 2011 از خاك عراق 
خارج مي شدند ولي به بهانه مبارزه با گروه تروريستي داعش 

و البته درخواست عراق، در اين كشور ماندگار شده اند.
توافقنامه اي كه به موجب آن، امريكايي ها مي بايست تمامي 
تحركات نظامي خود در خاك عراق را با هماهنگي دولت 
مركزي انجام دهند؛ اما در كمال تعجب و درنهايت تخاصم و 
البته برخالف توافقنامه، به مواضع و محل رفت وآمد نيروي 
نظامي رسمي عراق )حشد الشعبي( حمله كرده و حاكميت 
و امنيت عراق را نقض نموده است. اقدامي كه نقض آشكار 
توافقنامه امنيتي ميان دو كشور تلقي مي شود چراكه در هيچ 
موردي از آن ديده نمي شود كه امريكايي ها مجوزي براي 
اقدام نظامي عليه حاكميت و امنيت ملي عراق و نيروهاي 
نظامي اين كشور داشته باشند و بتوانند دست به اقدامات 

خودسرانه نظامي در اين كشور بزنند.
حمالت امريكا عليه نيروهاي نظامي حشد شعبي كه نيروي 
نظامي كاماًل رسمي در عراق محسوب مي گردند و تحت 
امر فرمانده كل نيروهاي مسلح اين كشور مي باشند، عالوه 
بر نقض آشكار توافق نامه امنيتي امضاشده ميان دو كشور، 
نقض اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره بين المللي 
نيز محسوب مي گردد. منشور ملل متحد، سه استثنا را بر 
 منع مطلق توسل به زور شناسايي كرده است كه عبارت اند از:

  1. اقدام نظامي بر اس��اس نظام امنيت جمعي )ماده ۴3( 
2. دفاع مشروع )ماده ۵1( 3. رضايت بر تهديد و كاربرد زور؛ 
و ازآنجاكه حمله پهباد امريكايي به سردار شهيد سليماني 
و ابو مهدي مهندس و همراهانشان، در چارچوب هيچ كدام 
از استثنائات ذكرشده قرار نمي گيرد. لذا اين اقدام به روشني 
در تضاد آشكار با اين اصل مهم و اساسي منشور يعني منع 
توسل به زور دولت ها قرار مي گيرد، موضوعي كه در نظام 

حقوق بين الملل اكيداً ممنوع است.

  نقض اصل احترام به حاكميت ملي دولت ها 
و منع مداخله

برمبناي اص��ل احترام به حاكميت مل��ي دولت ها و منع 
مداخله، كشورها متعهد شده اند از دخالت و استفاده از زور 
در امور داخلي همديگر اجتناب ورزند. و به حاكميت ملي 

يكديگر احترام بگذارند.
بررسي رويه شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز اين مهم 
را به اثبات مي رساند كه اصل احترام به حاكميت سرزميني 
دولت ها خدشه ناپذير بوده و تنها در جهت اعاده صلح و امنيت 

بين المللي مي توان )آن هم به صورت موقت( محدوديت هايي 
در اين راستا اعمال كرد.

در پي اقدام امريكا در ترور فرماندهان نظامي عراق و ايران، 
عادل عبد المهدي، نخست وزير عراق تصريح كرده است: 
»ترور مقامات بلندپايه عراقي يا ترور مقامات كشوري دوست 

نقض آشكار حاكميت عراق به شمار مي رود.«
چراكه اين حمله تجاوز به حريم حاكميت سرزميني عراق 
اس��ت. عراق به عنوان يك كشور مستقل كه داراي دولت 
مس��تقل بوده و يكي از اعضاي سازمان ملل متحد است؛ 
مثل هر كشور ديگر داراي حق حاكميت است. اقدام هوايي 
امريكا براي تدارك ترور و ورود به حريم هوايي عراق، نقض 

حق حاكميت دولت و ملت عراق است.
شايان ذكر است كه حمله مسلحانه به مسوولين و دولتمردان 
يك كش��ور در زمره حمله به حاكميت آن كش��ور تلقي 
مي گردد؛ خواه اين افراد نظامي باشند يا غيرنظامي؛ لذا اقدام 
اخير امريكايي ها در حمله به اتومبيل حامل سردار سليماني و 
همراهان ايشان در مرحله اول ناقض اصل احترام به حاكميت 

ملي دولت عراق و به تبع آن ناقض اصل عدم مداخله است.
اقدام نيروهاي امريكايي در هدف ق��رار دادن فرماندهان 
نظامي دو كش��ور اي��ران و عراق در خاك ع��راق، مداخله 
نامشروع، نقض حاكميت عراق و نقض حاكميت ايران تلقي 
مي گردد. ازآنجاكه فرماندهان نظامي رده باال در هر كشور 
ثالثي كه باشند، نمادي از حاكميت كشور فرستنده تلقي 
شده و مي بايست مصون از هرگونه تعرضي قرار گيرند، انجام 
عمليات اجرايي ترور در خاك عراق توسط امريكا عليه اين 
فرماندهان، عالوه بر نقض حاكميت ملي و تماميت ارضي 
كشور و امنيت ملي عراق، قابليت پيگيري و تعقيب حقوقي 

از سوي دولت عراق را دارد.

  حمله به مثابه تجاوز و دفاع نامشروع
دول��ت امريكا در بيانيه مغش��وش خ��ود در خصوص 
علت حمله به سردار س��ليماني، بي آنكه به صراحت به 
دكترين هاي »دفاع مشروع پيشگيرانه يا پيش دستانه« 
استناد كند به طور ضمني سعي بر القاي اين ادعا داشته 
است كه سردار سليماني عالوه بر دست داشتن در حمله 
27 دسامبر به مقر نيروهاي امريكايي و تاييد حمله به 
سفارت امريكا به دنبال انجام حمالت بيشتر عليه نيروهاي 
امريكايي در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع 
مشروع پيشگيرانه ضرورت داشته است. اين ادعا به وضوح 
در توييت ترامپ در اين خصوص آشكار است؛ كه مدعي 
شده است كه »قاسم سليماني هزاران سرباز امريكايي را 

يك دوره بلند زماني كشته يا به سختي مجروح ساخته 
و براي كشتن شمار بيشتر نيز توطئه مي كرده است... «

نكته اينجاست كه با فرض بر اينكه اگر هم امريكا براي 
دفع خطر از نيروهاي خود )به بهانه دفاع مشروع(، اين 
حمله را ضروري مي دانس��ت، بايد قبل از اِعمال هر نوع 
حمله اي، مدارك قابل اثباتي از شناسايي وي به عنوان يك 
تروريست و قصد وي مبني بر شروع يك اقدام تروريستي 
در آينده، در دست داشته باشد كه اين گونه نبوده است. در 
اين قضيه امريكا از مستندات كافي براي استناد به آن نيز 
برخوردار نيست. براي استناد به اين دكترين، بايد وجود 
حمله مسلحانه  »فوري و قريب الوقوعي« از سوي دولت 
مدعي دفاع اعالم و اثبات شود. چنين ادعايي در مورد سفر 
سردار سليماني نه تنها از سوي مقامات امريكايي مطرح 
نشده است بلكه اظهارات مقامات امريكايي در مغايرت با 

چنين ادعايي است. 
نتيجه آنكه حمله س��وم ژانويه امريكا به فرمانده ارشد 
ايران و همراهانش، در قالب حقوق توسل به زور و حقوق 
درگيري هاي مسلحانه به هيچ وجه قابل توجيه نيست. 
بر اس��اس قوانين جاري بين المللي حكومت ها زماني 
مي توانند متوس��ل به حمله نظامي شوند كه حمله اي 
تهديد آميز پيش رو بوده و راه ديگري براي مقابله و دفع آن 
وجود نداشته باشد، حتي در اين صورت نيز اقدام موردنظر 
)حمله( بايد متناسب با شرايط انجام شود. زماني استفاده 
از نيروي مهلك الزم به نظر مي رس��د كه تهديد آني و 
فراگير بوده و گزينه ديگري براي پاسخگويي به آن وجود 

نداشته باشد  يا زمان پاسخگويي به آن محدود باشد.
ازآنجاكه جمهوري اسالمي ايران، حمله مسلحانه اي را 
كه توجيه گر توسل به اصل ۵1 منشور سازمان ملل بوده 
باشد، عليه امريكا صورت نداده است. از طرف ديگر ميان 
ايران و امريكا، حالت جنگ مسلحانه اي وجود نداشته 
است تا قوانين جنگي كه در زمان هدف گيري نظاميان 

دشمن، موجه و مشروع است، حاكم گردد.
براين اس��اس، حمله صورت گرفته به فرمانده نظامي 
ايراني، از اين ش��رايط قانوني و مشروع برخوردار نبوده 
است و اتهامات وارده به س��ردار ايراني و ذكر سوابق او، 
به هيچ وجه نمي تواند توجيه گر قانوني ترور ايشان و عمل 
به دفاع مشروع توسط امريكا باش��د. اقدام به از ميان بر 
داشتن شهيد قاسم سليماني، فرمانده نظامي و عالي رتبه 
ايراني، نه تنها اقدامي غيرقابل قبول بلكه نقض قوانين و 
هنجارهاي بشردوستانه است. اقدامي كه به هيچ عنوان 

دفاع مشروع نبوده و به معناي بارز و آشكار تجاوز است.

  مصداق بارز تروريسم دولتي
يكي از دفاعيات حقوقي كه ممكن است امريكا در ترور 
به آن استناد كند، توس��ل به ديدگاه غيرقانوني »ترور 
هدفمند« است كه سال ها از س��وي اين كشور و رژيم 
صهيونيستي مورداس��تفاده و استناد قرارگرفته است. 
غيرقانوني بودن اين ديدگاه به قدري مبرهن است كه بارها 
از سوي دولت ها، گزارشگران حقوق بشر و حقوقدانان 

بين المللي مورد نكوهش قرارگرفته است.
كاالمار گزارش��گر حقوق بشر س��ازمان ملل، در رشته 
توييت هاي خود در اين خصوص اشاره داشته كه اقدام به 
ترور هدفمند، هيچ انطباقي با حمله قريب الوقوعي ندارد 
كه حقوق بين المللي براي توجيه اقدام در جهت دفاع از 
خود ضروري مي داند. از منظر كاالمار استفاده از پهپادها 
و ساير تجهيزات نيز براي ترور هدفمند به هيچ وجه قانوني 
نيست. بر اساس قوانين بين الملل حقوق بشر استفاده 
از تسليحات مرگبار تنها زماني مي تواند مورداستفاده 
قرار بگيرد كه براي دور كردن يك تهديد جدي به اين 

تجهيزات نياز اساسي وجود داشته باشد.
زماني يك دولت مي تواند اقدام خود را براي قتل هدفمند 
توجيه كند كه اواًل هيچ راهكار ديگري كه غير خون بار 
و غير كشنده باشد در دسترس نباشد، ثانياً در پرتو اصل 
ض��رورت اقدام نظامي مزيت نظامي حاصل از عمليات 
مزبور در س��ايه اصول تناس��ب و احتي��اط در حقوق 
بشردوس��تانه بين المللي قابل توجيه باشد. با توجه به 
فقدان اين دو معيار، به نظر مي رسد حقوق بشردوستانه 

بين المللي، قتل هدفمند امريكا را تاييد نمي كند.
آنچه مش��خص اس��ت، امريكا با اين ت��رور هدفمند، 
فرمانده هاني را هدف قرار داده كه در طول س��ال هاي 
گذشته ضربات سنگيني به تروريست هاي داعش وارد 
نموده بودند. هدف قرار دادن سردار سليماني، ابومهدي 
مهندس و همراهانشان، مصداق بارز تروريسم بين الملل 

است.
به عبارت ديگ��ر، امريكا در حالي اق��دام به هدف گيري 
مستقيم و كشتار سردار قاسم س��ليماني و ابو مهدي 
مهندس و همراهانش��ان كرده كه دولت هاي امريكا و 
عراق و ايران، به رغم همه بحران هاي روابط ميان ايران و 
امريكا، در جنگ نيستند، لذا اين حمله و كشتار، مصداق 
بارز ترور« است و جنايت تروريسم دولتي از سوي دولت 

امريكا صورت گرفته است.
اگر از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه نيز موضوع را 
مالك قرار دهيم، به دليل اينكه ايران و امريكا به صورت 

رسمي در جنگ باهم نيستند، لذا هدف گرفتن يك مقام 
ايراني، آن هم به صورت آگاهانه، به عنوان يك رفتار در 
زمان جنگ تلقي نشده، بلكه به صورت قطعي اين يك 

اقدام تروريستي است.

  نقض حقوق بشر و حق حيات
تجاوز امريكايي ها در حمله به كاروان سردار سليماني؛ 
ناقض اصل احترام به رعايت حقوق بشر و حق حيات 
نيز اس��ت، زيرا عالوه بر به قتل رس��اندن ش��هيدان 
س��ليماني و ابو مهدي مهندس، ج��ان افراد بي گناه 
ديگري نيز در اين حمله گرفته ش��د كه هيچ اتهامي 

متوجه آنها نبوده است.
ازجمله قواعد حقوق بشري كه مي توان در اين رابطه 
موردبررسي قرارداد، بند 1 ماده 6 ميثاق حقوق مدني 
و سياسي در رابطه با حق حيات است.، محروميت از 
حق حيات افراد، حتي در زمان مخاصمات مسلحانه 
نيز ممنوع اس��ت و به عنوان حق اساس��ي انس��اني 

شناخته شده است.
بر اس��اس قانون بين المللي حقوق بش��ر استفاده از 
نيروي مهلك عامدانه يا بالقوه تنها زماني الزام آور است 
كه فرد يا اف��راد موردنظر تهديدي قريب الوقوع براي 
حيات انسان هاي ديگر به شمار آيند؛ بنابراين ازآنجاكه 
حمل��ه قريب الوقوع و حين انجامي از جانب س��ردار 
سليماني صورت نگرفته بوده است و سند موثقي نيز 
در اين مورد وجود ندارد تا طرف امريكايي برمبناي آن 
ادعا كند كه ضرورت ايجاب مي كرده براي حفظ جان 
خود به س��رعت براي دفع خطر وي وارد عمل شوند، 
لذا محروم كردن سردار سليماني و همراهانش از حق 
حيات، با توسل به راهبرد ترور هدفمند از سوي امريكا، 
اقدامي خودسرانه و غيرقانوني و نامشروع است. اقدامي 
كه از آن مي توان به عنوان نقض اصول اساسي حقوق 
بين الملل ازجمله منع سلب حيات به عنوان قاعدي 

آمره و متعاقب آن نقض حقوق بشر دانست.

  جمع بندي
بي ترديد حمله امريكا در سوم ژانويه 2020 در خاك عراق، 
به سردار شهيد سليماني و همراهانش، اقدامي است كه فاقد 
هرگونه عنصر قانوني و حقوقي بوده و با بسياري از اصول و 
قواعد حقوقي حاك��م در نظام بين الملل، در تضاد بوده كه 
مهم ترين آن، توس��ل به زور غيرقانوني است. حمله اي كه 
مصداق بارز تروريسم دولتي و در مغايرت آشكار با منشور 
س��ازمان ملل متحد )به ويژه بند 2 ماده ۴ مبتني بر منع 
هرگونه توسل به زور عليه حاكميت، تماميت ارضي، استقالل 
سياسي كشورها(، نقض حقوق بين الملل عرفي و قواعد آمره 

بين الملل و نقض حقوق بشر بوده است.
ازآنجاكه ازنظر حقوقي هيچ نوع درگيري مسلحانه اي در 
زمان اين حمله ميان اين امريكا و ايران وجود نداشته است 
و همين وضعيت ميان امريكا و دولت عراق نيز صادق بوده 
است. بنابراين هدف قرار دادن فرماندهان نظامي ايران و عراق 
را به هيچ وجه نمي توان به عنوان هدف و اقدام دفاعي مشروع 

از سوي امريكا پذيرفت.
سردار شهيد س��ليماني در قالب همكاري بين الدولي 
ايران و ع��راق براي مبارزه با تروريس��م به عراق تردد 
داشت و ازاين جهت حضور نظامي وي در خاك كشور 
عراق، با هماهنگي و رضايت دولت بغداد بوده اس��ت. 
ازآنجاكه سردار سليماني مقام ارشد نظامي جمهوري 
اسالمي ايران بوده و بالطبع در ماموريت هاي خارجي، 
از مصونيت هاي شناخته شده و مرسوم در كشور عراق 
برخوردار بوده است لذا حمله صورت گرفته امريكا به او و 
همراهانش در خاك عراق، استقالل سياسي و حاكميت 
ملي دولت  عراق را كه در منشور سازمان ملل متحد و 
نيز در اسناد و مدارك معتبر بين المللي به عنوان اصول 
بنيادين و مرتبط با قواعد آمره بين المللي مورد تاكيد 

قرارگرفته است، توأمان نقض نموده است.
منبع :  مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري 

نيروي قدس س��پاه ي��ا به تعبير رهب��ر معظم انقالب 
»رزمندگان ب��دون مرز« تا پيش از گس��ترش پديده 
تروريس��م تكفيري در منطقه و نقش كليدي اين نيرو 

در مقابله با آن، چندان براي عموم شناخته شده نبود.
»س��پاه ق��دس نيرويي اس��ت كه با س��عه ص��در به 
همه جا و همه كس نگاه مي كند. رزمندگان بدون مرزند؛ 
رزمندگاني كه هرجا نياز باشد، آنها در آنجا حضور پيدا 
مي كنند؛ كرامت مستضعفان را حفظ مي كنند، خود 

را بالگردان مقّدسات و حريم هاي مقّدس مي كنند.«
»رزمن��دگان بدون مرز« اين تعبيري اس��ت كه رهبر 
معظم انقالب در خطبه ه��اي نمازجمعه تاريخي 27 
دي ماه براي نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
به كار بردند؛ اما نيروي قدس كه تا پيش از گس��ترش 
پديده تروريسم تكفيري در منطقه و نقش كليدي اين 
نيرو در مقابله با اين پديده چندان براي عموم شناخته 

شده نبود، چگونه شكل گرفت؟
ب��ه گزارش ف��ارس، پ��س از فرمان ام��ام خميني به 
ش��وراي انق��الب در دوم ارديبهش��ت م��اه س��ال 
13۵8 مبني بر شكل گيري س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي شوراي فرماندهي س��پاه در 16 ارديبهشت 
13۵8 طي اطالعي��ه اي وظايف كلي س��پاه را اعالم 
كرد كه بر اس��اس بند هفتم اين اطالعيه، حمايت از 
نهضت هاي رهايي بخش و حق طلبانه مس��تضعفان 
جهان تحت نظارت رهبر انقالب يكي از وظايف سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي بر ش��مرده شد. پس از آغاز 
جنگ تحميلي و در 26 ش��هريور س��ال 136۴ امام 
خميني)ره( در فرماني، ساختار جديد سپاه را در تجهيز 
به س��ه نيروي زميني، دريايي و هوايي ابالغ كردند و 
اين ساختار در سال 1369 و با فرمان حضرت آيت اهلل 

خامن��ه اي رهبر معظم انقالب اس��المي به دو نيروي 
مقاومت بسيج و قدس توسعه پيدا كرد. به دنبال اين 
توسعه س��اختار، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
قانون سپاه را با توجه به تدابير و رهنمودهاي فرماندهي 
معظم كل قوا بررسي كردند و در تاريخ 21 مهر 1370 
اين قانون تصويب و با تاييد شوراي نگهبان در تاريخ 2۴ 
مهر 1307 توسط ستاد فرماندهي كل قوا به سپاه ابالغ 
شد اين قانون مشتمل بر 23۵ ماده و 206 تبصره است.

حضور پررنگ نظامي امريكا در منطقه و از سوي ديگر 
رجزخواني  اياالت متحده، در ايران نيز نگراني هايي را 
ايجاد كرده بود به طوري كه چندين لشكر از ارتش و سپاه 
با پش��تيباني امكانات وسيع به سمت مرزهاي جنوب 
غربي )مرز با عراق( اعزام ش��د. در همين زمان بر پايه 
عمق تهديد، دو نيروي »مقاومت« و »قدس« در ساختار 
سازماني سپاه پاسداران تشكيل شد. لشكركشي امريكا 
به منطقه غرب آس��يا به بهانه حمله عراق به كويت در 
ابتداي دهه 90 ميالدي و تشكيل ائتالفي بين المللي با 
استعداد بيش از 800 هزار نيروي عملياتي از 22 كشور 

جهان، همزمان با تشكيل نيروي قدس سپاه بود.
در حقيقت نيروي مقاومت يا همان بسيج كه بعدا تبديل 
به سازمان بسيج مستضعفين شد به منظور مقاومت و 
زمينگير كردن دشمن متجاوز در داخل و نيروي قدس 
نيز با هدف مقابله با دش��من در خارج از مرزها از جمله 
ابتكار عمل هاي راهبردي جمهوري اسالمي ايران در آن 

برهه محسوب مي شود.
قرارگاه رمضان كه تشكيالت رسمي ستاد جنگ هاي 
نامنظم س��پاه براي عمليات برون مرزي بود، در سال 
1362 و با فرماندهي سردار مرتضي رضايي و مسووليت 
هماهنگي سردار محمدرضا نقدي تشكيل شد و وظيفه 

آن تشكيل تيپ هاي مرزي متشكل از نيروهاي مبارز 
عراقي، تشكيل گردان هاي اطالعاتي و عملياتي، تاسيس 

راديو برون مرزي در منطقه برشمرده شد.
گرچه تش��كيل نيروي قدس مربوط به اوخر دهه 60 
است، اما سابقه تشكيالت برون مرزي در سپاه پاسداران 
 به اواي��ل انقالب و واح��د نهضت ه��اي آزادي بخش 
باز مي گردد، حتي پس از آن و در خالل جنگ تحميلي 
 نيز تشكيالت ديگري مانند قرارگاه رمضان و تيپ بدر 

در همين زمينه تشكيل شد.
تيپ بدر نيز يكي ديگر از تجربيات ايران در زمينه كار 
برون مرزي بود كه در سال 1361 با استفاده از مجاهدين 
عراقي و در خالل جنگ تحميلي به فرماندهي شهيد 

اسماعيل دقايقي تشكيل شد.
در نهاي��ت با چنين تجرب��ه اي نيروي قدس س��پاه با 

فرماندهي سردار احمد وحيدي آغاز به كار كرد.
تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ 
از مستضعفان جهان موضوعي است كه در اصل سوم 
قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران و در تشريح 
وظايف دولت جمهوري اس��المي اي��ران براي تنظيم 
سياست خارجي بر آن تاكيد شده است. از آنجا كه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي يكي از نهادهاي نظام جمهوري 
اسالمي ايران است، وظيفه حمايت از مستضعفان جهان 

يكي از وظايف سپاه نيز محسوب مي شود.
اين وظيفه سپاه يعني »تعهد برادرانه و حمايت بي دريغ 
از مستضعفان جهان« در ساختار دروني سپاه بر عهده 
نيروي قدس سپاه گذاشته ش��ده است كه موظف به 

پيگيري اين وظيفه قانوني است.
مجله امريكايي نشنال اينترست در مقاله اي با عنوان 
سالح مخفي ايران با اشاره به حوادث سوريه مي نويسد 

اي��ران قابليت هاي نامتقارن فراوان��ي را در خود ايجاد 
كرده است كه توسط بخش هاي مختلفي در اين كشور 
از جمله س��پاه پاس��داران، وزارت امور خارجه، وزارت 
اطالعات و غيره پيگيري و هماهنگ مي ش��وند. يكي 
از بخش ها كه مي توان از آن با عنوان »ش��ناخته شده 
ناشناس« و »محرك اصلي در تدبيرهاي برون مرزي 
جمهوري اسالمي ايران« ياد كرد واحد قدرتمندي به نام 
سپاه قدس اس��ت كه تمركز اصلي آن بر مساله صدور 

انقالب اسالمي و ايجاد بازدارندگي است.
با بررسي اقدامات نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي و ديگر دس��تگاه هاي نظامي مانند ستادكل 
نيروهاي مس��لح و وزارت دفاع در عرصه ديپلماس��ي 
نظامي، نيروي قدس را مي توان بازوي توانمند اجرايي 
در عرصه سياست خارجي برش��مرد كه با هماهنگي 
دستگاه هاي ذي ربط مانند شوراي عالي امنيت ملي و 
وزارت امور خارجه نقش عملي خود را در پياده كردن 

سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ايفا مي كند.

   ساختار نيروي قدس
ساختار نيروي قدس سپاه در ُبعد نيروي انساني بر مبناي 
نيروهاي كيفي استوار است كه در اين ساختار، كيفيت 
بر كميت غلبه دارد و به جاي استفاده وسيع از نيروي 
انساني، بر تعداد محدود اما با تجربه و كارآمد تكيه شده 
است؛ اين ساختار از آنجايي هوشمندانه به نظر مي رسد 
كه كثرت نيروي انساني عالوه بر صرف هزينه هاي زياد، 
يكي از عوامل عدم تحرك سازمان و ناكامي در اجراي 

ماموريت محسوب مي شود.
نيروي قدس ب��راي ارتباط با مناط��ق عملياتي خود 
برخوردار از يك بدنه كارشناس��ي خبره است كه اين 

كارشناسان به دليل ارتباط مستقيم، موثر و درازمدت 
با حوزه ماموريت، تسلط بس��يار خوبي بر حوزه دارند. 
خروجي كار مطالعاتي و كارشناس��ي اين بدنه نهايتا 
تبديل به طرح هاي عملياتي مي شود و رده هاي مربوطه 
براي اجراي آن طرح، تحت نظارت مستقيم فرماندهي 

نيرو وارد عمل مي شوند.
از س��وي ديگر، چابكي س��اختار ني��روي قدس باعث 
شده تا عملكرد اين نيرو طي سال هاي گذشته به طرز 
چشمگيري در مقابله با داعش مورد تحسين طرف هاي 
مختلف قرار گيرد به طوري كه صهيونيس��ت ها اذعان 
دارن��د در حالي كه ائتالف بيش از ۴0 كش��ور با وجود 
برخورداري از منابع و امكانات عظيم نتوانست حركت 
داعش را مهار كند، مبارزات نيروي قدس و فرماندهي آن 
نه تنها منجر به تحميل شكست هاي گوناگون بر داعش 
شده است بلكه منطقه و جهان نيز به نقش برتر و موثر 

ايران پي برده است.
ذكر اين نكته ضروري است كه اقدامات نيروي قدس 
لزومًا در عمليات نظامي و ميداني مس��تقيم خالصه 
نمي شود، بلكه ش��امل آموزش، سازماندهي، توجيه، 
انتقال تجربه و پش��تيباني از گروه هاي بومي همسو 
در مناطق مختلف مي ش��ود كه در اين حوزه مي توان 
تش��كيالت حزب اهلل لبنان را يكي از نمونه هاي موفق 
گروه هاي جهادي و مكتبي برشمرد كه امروز به يكي از 
وزنه هاي تاثيرگذار در منطقه تبديل شده است. عالوه 
بر حزب اهلل لبنان، ديگر گروه هاي مقاومت در منطقه 
غرب آس��يا مانند انصاراهلل، حشدالشعبي، فاطميون، 
حيدريون، حماس و... كه در مكتب اسالمي و حمايت 
از مستضعفان جهان شكل گرفته اند، امروز به وزنه هاي 

اثرگذار و تعيين كننده اي در منطقه تبديل شده اند.
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بيت كوين 
ابزار مقابله ايران براي تحريم

پايگاه خبري »فارين پاليس��ي« مدعي ش��د 
همزمان با ش��دت گرفتن تحريم هاي امريكا، 
ايران به اس��تفاده از ارزه��اي ديجيتالي روي 
آورده است. به اين ترتيب دولت ايران از مدت ها 
پيش نس��بت به ارزهاي ديجيتالي در تجارت 
خارجي عالقه نشان داده است چرا كه اين ارزها 
امكان تجارت بدون استفاده از نظام بانكداري 

را فراهم كرده است.
اي��ن پايگاه خب��ري همچنين اظه��ار كرد در 
جامعه ايران ارزهاي ديجيتالي بسيار محبوب 
هستند تا جايي كه برخي از ايراني ها معتقدند 
كه بيت كوين تنها راه خارج كردن پول از ايران 
اس��ت. همچنين سازمان توسعه تجارت ايران 
رايزني با هشت كشور را براي گسترش تجارت 
با استفاده از ارزهاي ديجيتالي آغاز كرده است. 
اين هش��ت كشور شامل: س��وييس، آفريقاي 
جنوبي، فرانس��ه، انگليس، روس��يه، اتريش، 
آلمان و بوسني و هرزگووين هستند. به عنوان 
يكي از بخش هاي توافق هسته اي سال 201۵، 
سازمان ملل و اتحاديه اروپا تحريم هاي ايران 
را برداش��ته اند و اتحاديه اروپا در سال 2018 
مكانيزم مالي ويژه همكاري با ايران را توس��عه 

داده است.
پاي��گاه خب��ري امريكايي فارين پاليس��ي در 
گزارشي با اشاره به تشديد تحريم هاي اقصادي 
امريكا بر ضد ايران در دو سال اخير مدعي شد 
كه اين تحريم ها باعث شده است تا تمايل ايران 
به استفاده از ارزهاي ديجيتالي نظير بيت كوين 
شدت گيرد. دولت ايران از مدت ها پيش نسبت 
به ارزهاي ديجيتالي در تجارت خارجي عالقه 
نشان داده است چرا كه اين ارزها امكان تجارت 
بدون استفاده از نظام بانكداري را فراهم كرده 
اس��ت. دولت ايران در ژوئيه سال 2018 خبر 

از تمايل براي عرضه ارز ديجيتالي داده بود.
اين پايگاه خبري در ادامه با اشاره به برگزاري 
رويدادهاي متعدد مربوط به ارزهاي ديجيتالي 
در ايران طي يك س��ال اخير مي نويس��د: در 
جامعه ايران ارزهاي ديجيتالي بسيار محبوب 
هستند تا جايي كه برخي از ايراني ها معتقدند 
ك��ه بيت كوين تنه��ا راه خارج ك��ردن پول از 
ايران است. ميزان استخراج ارزهاي ديجيتالي 
در اي��ران نيز با توج��ه به ارزان ب��ودن قيمت 
برق اس��تخراج بيت كوين )در مقايسه با ديگر 

كشورها( در سطح بااليي قرار دارد.
نتايج يك نظرس��نجي در س��ال 2019 نشان 
مي ده��د ك��ه از ي��ك جامع��ه 16۵0 نفري 
اس��تفاده كننده از بيت كوين در ايران حداقل 
2۵ درص��د آنه��ا تراكنش هايي بي��ن ۵00 تا 
3000 دالر در م��اه با اس��تفاده از بيت كوين 
داش��ته اند. به نظر مي رس��د دول��ت ايران نيز 
استخراج ارزهاي ديجيتالي را به عنوان فعاليت 

اقتصادي به رسميت شناخته باشد.
فارين پاليسي در ادامه با اشاره به مجوز دولت 
س��وئد به يك اس��تارت آپ اين كش��ور براي 
س��رمايه گذاري در بازار سهام ايران با استفاده 
از بيت كوين، ب��ه امضاي توافق همكاري ايران 
با روس��يه در حوزه بالك چين اش��اره كرده و 
مي نويسد: سازمان توسعه تجارت ايران رايزني 
با هش��ت كش��ور را براي گس��ترش تجارت با 
استفاده از ارزهاي ديجيتالي آغاز كرده است. 
اين هش��ت كشور شامل: س��وييس، آفريقاي 
جنوبي، فرانس��ه، انگليس، روس��يه، اتريش، 
آلمان و بوسني و هرزگووين هستند. به عنوان 
يكي از بخش هاي توافق هسته اي سال 201۵، 
سازمان ملل و اتحاديه اروپا تحريم هاي ايران 
را برداش��ته اند و اتحاديه اروپا در سال 2018 
مكانيزم مالي ويژه همكاري با ايران را توس��عه 

داده است.
با اين حال استفاده از ارزهاي ديجيتالي داراي 
مش��كالت مخصوص به خود نيز هس��تند: در 
بس��ياري از م��وارد امكان شناس��ايي طرفين 
وجود ندارد. از طرف ديگر دفتر كنترل دارايي 
خارجي وزارت خزانه داري امريكا در حال رصد 
فعاليت هاي مرتبط با تحريم از طريق ارزهاي 
ديجيتالي است و در سال 2018 نيز نام دو فرد 
ايراني را به دليل دور زدن تحريم با اس��تفاده 

از بيت كوين به فهرست تحريمي خود افزود.
اين پاي��گاه خبري امريكايي در انتها نوش��ت: 
ايران ب��ه خوبي فهميده اس��ت ك��ه ارزهاي 
ديجيتالي يكي از راه هاي مناس��ب به چالش 
كشيدن سلطه امريكا بر بازارهاي مالي جهاني 
هس��تند. هم امريكا و هم جهان قوانيني براي 
تعيين چگونگي دسترس��ي به منابع درآمدي 
ارزي دارن��د ب��ا اين ح��ال در ح��وزه ارزهاي 
ديجيتال��ي روزنه هايي وج��ود دارد كه ايران 

ممكن است از آنها استفاده كند.
گفتني است چندي پيش، نيويورك تايمز نيز 
در گزارش��ي مدعي ش��ده بود كه ايران در پي 
گسترش اس��تخراج بيت كوين براي دور زدن 
تحريم هاي مالي اياالت متح��ده امريكا عليه 
خود بوده است. از آنجايي كه رديابي معامالت و 
انتقاالت در اين ارز ديجيتالي كار آساني نيست 
نقل و انتقاالت بين المللي - مالي ايران راحت تر 
در اين بس��تر اتفاق مي افتد. مطابق گزارش ها 
بسياري از سرمايه گذاران اين ارز در -روسيه، 
اروپا و آسيا- تصميمات احتمالي براي انتقال 
اس��تخراج اين ارز ب��ه ايران را در دس��تور كار 
داشتند. از داليل عمده اين مساله ارزاني قيمت 
برق در ايران ارزيابي ش��ده است. هر كيلووات 
ساعت برق در ايران ِشش دهم يك سنت – هر 
دالر امريكا 100 سنت - )تا بهمن ماه 1397( 
در حالي كه قيمت همين ميزان برق در اياالت 
متحده امريكا 12 س��نت و در كش��وري مثل 

آلمان 3۵ سنت بوده است.



ديدگاه 9 دريچه

محمدجواد ظريف در گفت وگو با اشپيگل:

قاسم سليماني به عنوان شهيد موثرتر از سردار سليماني است

رونمايي از طرح از پيش شكست خورده معامله قرن

محمدجواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان در گفت وگو 
با نشريه اشپيگل به س��واالتي پيرامون برنامه جامع اقدام 
مشترك )برجام(، به شهادت رسيدن سردار قاسم سليماني 
در حمله هوايي امريكايي ها به فرودگاه و پيام امريكا به ايران 
پس از اين حمله پاسخ داد. ظريف در بخشي از اين گفت وگو 
درباره سانحه هواپيماي اوكرايني در ايران، به ماجراي هدف 
قرار گرفتن هواپيماي مسافربري ايران توسط امريكايي ها 
در 32 سال پيش اشاره كرد و گفت: واشنگتن تاكنون هرگز 
به طور رسمي براي اين اتفاق عذرخواهي نكرده است. حتي 
افسر امريكايي مس��وول اين حمله مدال گرفت اما فردي 
كه در ايران به اشتباه هواپيماي اوكرايني را هدف قرار داد، 

اكنون در زندان است.

  مذاكره با امريكا غيرمحتمل نيست
ب��ه گزارش ايس��نا، وي در اين مصاحب��ه تصريح كرد كه 
ايران حتي پس از ترور س��ردار سليماني مذاكره با امريكا 
را غيرمحتمل نمي داند، به ش��رط آنكه امريكا تغيير رويه 
دهد و تحريم ها را بردارد. وزير امور خارجه ايران در پاسخ به 
سوالي درباره وجود تنش ميان تهران و واشنگتن در طول 
40 سال گذشته و اينكه آيا هيچ شرايطي در اين سال ها به 
اندازه وضعيت هفته هاي گذشته خطرناك بوده است؟ اظهار 
داشت: ما در 40 سال گذشته بارها در آستانه وقوع جنگ قرار 
گرفتيم. اما اين بار بسيار خطرناك بود زيرا دولت امريكا دست 
به يك اقدام تروريستي عليه يك مقام دولتي ايران زد. چنين 

چيزي پيش از اين، هرگز اتفاق نيفتاده بود.

  اقدام امريكا در به شهادت رساندن 
سردار سليماني بر مبناي اطالعات غلط انجام شد

محمدجواد ظريف در پاسخ به اين سوال كه احتمال تشديد 
بيشتر اين تنش ها ميان تهران و واشنگتن وجود دارد؟ گفت: 
اقدام امريكا در به شهادت رساندن سردار سليماني بر مبناي 
اطالعات غلط انجام شد. امريكايي ها بر اين باور بودند كه ترور 
او مي تواند موقعيت آنها را در منطقه بهتر كند اما آنچه اتفاق 
افتاده، خالف آن بوده است. وزير خارجه پمپئو توييت كرد كه 
عراقي ها پس از اين اتفاق در خيابان رقص و پايكوبي كرده اند 
اما ما شاهد برگزاري مراسم هاي بزرگ تشييع بوديم. اين 
شرايط لحظه بسيار سختي براي منطقه ايجاد كرد و به طور 

قطع امريكا از آن سود نخواهد برد.

  قاسم سليماني به عنوان يك شهيد
به مراتب موثرتر از سردار سليماني است

وي در پاس��خ به اين س��وال كه غير از حمالت موش��كي 
انتقام جويانه ايران به پايگاه عين االس��د، آيا احتمال اقدام 
ديگري از سوي جمهوري اسالمي وجود دارد؟ بيان كرد: 
حمله به پايگاه نظامي امريكايي ها در عراق واكنش نظامي 
»رسمي« ايران بود و هيچ قصدي براي تلفات جاني در اين 
حمالت موشكي وجود نداشت. ما از حق مان براي دفاع از 
خود به گونه اي مناسب بهره برديم. اما پاسخ اصلي را مردم 
منطقه خواهند داد، آنهايي كه اكنون نشان مي دهند از رفتار 
امريكا بيزارند. امريكايي ها خواهند ديد كه قاسم سليماني به 

عنوان يك شهيد به مراتب موثرتر از سردار سليماني است.

  ترور سليماني، آغاز پايان حضور امريكا در عراق 
و منطقه است

وي درباره اينكه آيا تندروها در امريكا مي توانند واكنش ايران 
را نشانه ضعف تلقي كنند؟ خاطرنش��ان كرد: ما به امريكا 
آس��يب هاي زيادي وارد كرده ايم زيرا با تمام توان و قدرت 
نظامي آنها نمي توانند مانع از حمله موشك ها به پايگاه هايشان 
شوند. اين نشان مي دهد كه امريكا چقدر آسيب پذير است. 
ترور سليماني، آغاز پايان حضور امريكا به ويژه در عراق و ديگر 
نقاط منطقه است ممكن است اين اتفاق همين فردا رخ ندهد 

اما ما قدمتي هزاران ساله داريم و عجله اي نداريم.

  پيام پمپئو به ايران، تحريك برانگيز، توهين آميز 
و تهديدآميز بود

ظريف درباره انتقال پيام ميان تهران و واشنگتن در شرايط 
تشديدتنش ها از طريق سوييس بيان كرد: اين كار ابتدا از 
سوي امريكا و به شكلي كامال نامناسب آغاز شد. وزيرخارجه 
پمپئو ديپلمات خوبي نيست. پيام او به ما، تحريك برانگيز، 
توهين آميز و تهديدآميز بود. من به هيچ عنوان آن را موجب 

كاهش تنش نمي بينم. ما نيز پس از حمله موشكي خود 
پيامي بسيار مناسب از طريق سوييس براي آنها فرستاديم، 
بدون هر گونه شعارزدگي و گنده گويي. ما به آنها اعالم كرديم 
كه پاس��خ ما انجام گرفته و اگر آنها دست به اقدام ديگري 
نزنند، ما نيز كاري نخواهيم كرد و به عالوه ما مسوول رفتار 

ديگران نيستيم.

  فقدان شهيد سليماني
 تاثيري بر سياست ايران در منطقه ندارد

وزير امورخارجه كشورمان در پاسخ به سوالي درباره تاثير 
شهادت سردار سليماني بر ايران و سياست هايش در منطقه 
تاكيد كرد كه او شخصيتي بسيار بسيار مهم بوده و نبودنش 
نيز براي ايران، يك فقدان اس��ت اما اي��ن اتفاق تاثيري بر 

سياست ايران در منطقه ندارد.

  امريكا، اروپا و تمام جامعه بين الملل
مديون سردار سليماني هستند

وي ادامه داد: امريكا، اروپا و تمام جامعه بين الملل مديون 
سردار سليماني براي شكست داعش هستند. امريكا واقعيات 
منطقه را درك نمي كند. آنها هميشه درباره نيروهاي نيابتي 
صحبت مي كنند ام��ا ايران چنين نيروهايي ن��دارد. اين 
نيروهاي نيابتي نيستند كه ميليون ها انسان را براي تشييع 
سردار سليماني به خيابان مي آورند. ظريف درباره برخي 
گزارش��ات ادعايي درباره وجود ش��عارهاي ضد ايراني در 
اعتراضات اخير عراق بيان كرد: در عراق و لبنان اعتراضاتي 
عليه فساد و مشكالتي وجود دارد كه مردم در دولت شاهد 
آن هستند و در اين ميان، شعارهايي عليه ايران هم گفته 
مي ش��ود اما بروز گسترده احساس��ات پس از ترور سردار 
سليماني نش��ان دهنده ارتباط واقعي است. هر سياستي 

موافقان و مخالفاني دارد.

  م�ردم ايران حق داش�تند از س�قوط هواپيما 
ناراحت  باشند

وي در پاسخ به سوالي درباره برخي اعتراضات در ايران پس از 
سانحه هواپيماي اوكرايني گفت كه مردم ايران حق داشتند 
ناراحت باشند زيرا به دليل كشته شدن جمعيت زيادي از 
جوانان نخبه كشور در اين حادثه شوكه شده بودند و اين، 

شرايطي بسيار احساساتي بود. 

  فردي كه به اش�تباه هواپيم�اي اوكرايني
 را هدف قرار داد، در زندان است

رييس دستگاه ديپلماسي ايران در پاسخ به سوالي درباره 
تعلل دولت براي پذيرش مس��ووليت ه��دف قرار گرفتن 
هواپيماي اوكرايني توسط نيروهاي نظامي ايران خاطرنشان 
كرد: اين، وضعيتي پيچيده در برهه زماني بسيار پيچيده اي 
بود. سايرين حتي به مدت زمان بيشتري نياز داشتند. تقريبا 
32 س��ال پيش بود كه امريكا يك هواپيماي مسافربري 
ايران را هدف قرار داد. آنها هرگز به طور رسمي عذرخواهي 
نكرده اند. حتي افسر امريكايي مسوول اين حمله مدال گرفت 
اما فردي كه در ايران به اشتباه هواپيماي اوكرايني را هدف 

قرار داد، اكنون در زندان است.

  دو روز پس از وقوع حادثه سقوط هواپيما 
از حقيقت مطلع شدم

وي افزود: مردم حق داشتند نسبت به اينكه چرا حقيقت 
از آنها دريغ شده بود، معترض باشند اما دولت مسوول آن 
نبود. من دو روز پس از وقوع حادثه از حقيقت مطلع شدم. 
اين زماني بود كه مقامات ارش��د در نيروي نظامي ايران به 
اين نتيجه گيري نهايي رسيدند كه هواپيما به دليل خطاي 
انساني هدف قرار گرفت. به محض آنكه اين نتيجه گيري به 
رهبر انقالب اطالع رساني شد، وي خواستار علني شدن آن 

شد. صبح روز شنبه بود. آن هفته ها بسيار دردناك بودند.

  بسته نشدن حريم هوايي ايران يك تصميم فني 
و سياسي بود

ظريف درباره بسته نشدن حريم هوايي ايران در شب حادثه 
گفت: اين يك تصميم فني و همچنين يك تصميم سياسي 
بود. تهران در محدوده درگيري ها نبود . ما هش��ت سال با 
عراق در جنگ بوديم درحالي كه هرگز حريم هوايي خود را 
نبستيم. اين ديپلمات ارشد ايران در پاسخ به سوالي درباره 

وجود تحقيقات بين المللي درخصوص اين حادثه تصريح 
كرد: ما از اوكرايني ها به عنوان صاحب هواپيما و ش��ركت 
بوئينگ براي مش��اركت در تحقيقات دع��وت كرديم. ما 
پذيراي حضور ديگران در اين تحقيقات هستيم. هم اكنون 
نيز در حال انجام تحقيقات مناس��ب طبق استانداردهاي 

بين المللي هستيم.

  دانشجويان معترض نيازمند توجه هستند
وي در ادامه اين مصاحبه بار ديگر از خشم مردم پس از سانحه 
هواپيماي اوكرايني دفاع كرد و گفت: دانشجويان معترض 
نيازمند توجه هستند اما اگر شما مي خواهيد نگراني هاي 
آنها را به عنوان يك نيروي مخالف عليه دولت تلقي كنيد، 
پس بايد آن را در برابر حضور گسترده مردم در مراسم تشييع 
سردار س��ليماني قرار دهيد. ما نبايد صداي نارضايتي ها، 
صداي مخالفت ها و صداي كساني كه زندگي روزمره شان بر 
اثر تروريسم اقتصادي امريكا نابود شده است را ناديده بگيريم. 
هرچند سايريني هم وجود دارند كه براي بزرگداشت مردي 
كه با تروريسم جنگيد و از كشورشان دفاع كرد به خيابان ها 
آمدند. ما يك كشور تك صدايي نيستيم. صداهاي مختلفي 
در ايران وجود دارد و مردم حق دارند نظراتشان را بيان كنند.

آمارها درباره تعداد كشته هاي حوادث آبان كامال غلط بوده 
و حتي كمتر از يك سوم آن چيزي بوده كه در اين گزارشات 
آمده است محمدجواد ظريف در پاسخ به سوالي درباره برخي 
اعتراضات آبان ماه در ايران و گزارشات ادعايي درباره شمار 
كشته شدگان در اين ناآرامي ها تاكيد كرد كه اين حوادث 
براي ايران، جزو بدترين دوره ها بوده است اما آمارها درباره 
تعداد كشته ها كامال غلط بوده و حتي كمتر از يك سوم آن 
چيزي بوده كه در اين گزارش��ات آمده است. وي ادامه داد: 
شما بايد ميان كساني كه از حق خود براي آزادي بيان بهره 
مي برند و آنهايي كه اموال عمومي را تخريب مي كنند و پمپ 
بنزين ها را به آتش مي كشند تفاوت قائل شويد. نيروهاي 

امنيتي نيز مسووليت حفظ نظم عمومي را بر عهده دارند.

  ترامپ تصور مي كرد با  بازگرداندن تحريم ها 
دولت در عرض چند ماه فرومي پاشد

ظريف درباره س��ر دادن برخ��ي ش��عارها در جريان اين 
اعتراضات گفت: نارضايتي هايي در اي��ران وجود دارد اما 
نگراني من به عنوان وزير امورخارجه اين است كه جامعه 
بين الملل نسبت به اين مساله دچار سوءتفاهم است. من 
به غرب درباره اين سوءتفاهمات كه به سياست هاي غلط 
مي انجامد، هش��دار مي دهم. رييس جمهور ترامپ تصور 
مي كرد كه با بازگرداندن تحريم ها، دولت در عرض چند ماه 
فرومي پاشد اما او اكنون حدود دو سال است كه كارزار »فشار 
حداكثري« را عليه ايران دنبال مي كند اما هنوز هم به هدف 

مورد نظرش نرسيده است.

  اروپا به تعهداتش در برجام عمل نكرد
وي در پاسخ به سوالي درباره خروج امريكا از برجام و سپس 
بازگشت تحريم ها و همچنين تصميم اخير اروپايي ها براي 
فعال سازي مكانيسم حل اختالفات، با بيان اينكه متاسفانه 
اروپايي ها به ايران به عنوان يك شريك نگاه نمي كنند، اظهار 
داشت: طبق برجام ايران مي بايست از منافع اقتصادي اين 
توافق بهره مند شود اما اروپايي ها هيچ كاري نكردند. آنها به 
تعهداتشان عمل نكردند. اگر اروپا مي خواهد به تعهداتش 
عمل كند ما هم آماده ايم تا خيل��ي فوري به اجراي كامل 
توافق بازگرديم اين مقام ارش��د كشورمان در پاسخ به اين 
سوال كه اروپايي ها به دليل آنچه آن را نقض توافق از سوي 
ايران مي دانند دس��ت به چنين كاري زده اند، بيان كرد: ما 
توافق را نقض نكرده ايم و كامال مطابق برجام عمل مي كنيم. 
اگر آنها مي خواهند به تعهدات خود عمل كنند ما هم آماده ايم 
تا خيلي فوري به اجراي كامل توافق بازگرديم اما عمل به 
تعهد به اين معني نيست كه فقط در كالم بگويند به برجام 
پايبند هستند. ما هم مي توانيم همين را بگوييم؛ ما توافق را 
مي خواهيم، ما عاشق اين توافق هستيم. كلمات راحت به 
زبان مي آيند. اروپا بايد يك اقدام حقيقي به ما نشان دهد اما 

آنها تاكنون چه كرده اند؟

  اروپايي ه�ا هنوز نتوانس�ته اند ي�ك تراكنش 
موفقيت آميز از طريق اينستكس انجام دهند

وي درباره سازوكار مالي اروپا با ايران، موسوم به اينستكس 
گفت: اينستكس اساسا يك شركت حسابداري است كه 
باوجود گذشت بيش از يك س��ال ونيم از خروج امريكا از 
برجام، اروپايي ها هنوز نتوانسته اند يك تراكنش موفقيت آميز 
)از طري��ق آن( انجام دهند. ظريف در پاس��خ به اينكه آيا 
توافق هسته اي مرده است؟ تاكيد كرد: خير. بازرسي ها و 
راستي آزمايي ها درباره فعاليت هاي هسته اي ايران ادامه دارد 
كه بخش مهمي از توافق هستند. اروپايي ها به تعهداتشان 

عمل نكرده اند اما اين به معني مرگ برجام نيست.

  اروپايي ه�ا تنها ب�ه اين دليل موضوع�ي را به 
شوراي امنيت ارجاع مي دهند كه چشمان آبي 

دارند
وي درباره مهلت 30 روزه ايران و اروپا براي رسيدن به 
يك توافق )پس از فعال سازي مكانيسم ماشه( و اينكه 
در صورت به نتيجه نرس��يدن آنها، مس��اله به شوراي 
امنيت سازمان ملل مي رود، تصريح كرد: اروپايي ها هيچ 
مبناي قانوني براي فعال كردن مكانيسم حل اختالفات 
ندارند. آنها تنها به اين دليل موضوعي را به شوراي امنيت 
ارجاع مي دهند كه اروپايي  هستند و چشمان آبي دارند. 
فقط ما نيستيم كه اين گونه فكر مي كنيم، بلكه روس ها 

و چيني ها هم همين عقيده را دارند.

  براي اروپايي ها فاجعه است كه نوكر امريكا 
باشند

ظريف درباره انتظار ايران از اروپايي ها گفت: اين يك فاجعه 
براي اروپايي هاست كه نوكر امريكا باشند. هر كسي كه يك  
جانبه گرايي را بپذيرد در حال كمك به آنها )امريكا( است. 
اروپايي ها نمي توانند در برابر ترامپ سر خم كنند و در عين 

حال، نقش يك فرد قوي را در برابر ايران بازي كنند.
وي در پاسخ به اينكه اگر تحريم هاي سازمان ملل بازگردد، 
پاس��خ ايران چه خواهد بود؟ خاطرنش��ان كرد كه حسن 
روحاني رييس جمهوري اي��ران طي نامه اي به طرف هاي 
تواف��ق اعالم كرده اس��ت كه در صورت بازگش��ت دوباره 
تحريم هاي سازمان ملل، ايران اقدامات مختلفي از جمله 
خروج احتمالي از پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي 
)ان پي تي( را انج��ام خواهد داد. وي در ادامه تاكيد كرد كه 

اروپايي ها مسوول تمام پيامدهاي آن هستند.

  تصميم ما براي نس�اختن بمب ات�م از معاهده 
ان پي تي نشات نگرفته است

وزير امورخارجه جمهوري اسالمي ايران در پاسخ به اينكه آيا 
خروج از ان پي تي به معني قرار گرفتن ايران در مسير توليد 
سالح هسته اي است؟ گفت: تصميم ما براي نساختن بمب 
اتم از معاهده ان پي تي نشات نگرفته، بلكه ناشي از اعتقادات 

اخالقي و استراتژي ما است.

  ترور س�ردار س�ليماني مالحظات استراتژيك 
ايران را تغيير نمي دهد

ظريف در پاسخ به اين س��وال كه آيا ترور سردار سليماني 
مالحظات استراتژيك )ايران( را تغييرمي دهد؟ تصريح كرد 
كه خير، زيرا مالحظات اخالقي برمبناي رفتار غيرقانوني 
سايرين تعيين نمي شود. وي در ادامه خاطرنشان كرد: رهبر 
انقالب يك فتوا داده است كه توليد سالح هاي كشتار جمعي 

را ممنوع مي كند.

  ما كماكان بر سر ميز مذاكره هستيم
ظريف همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا مذاكره 
با امريكا پس از ترور سردار سليماني را غير محتمل مي دانيد؟ 
اظهار داشت: خير. من هرگز چنين امكاني را رد نمي كنم به 
شرط آنكه آنها رويكرد خود را تغيير دهند و واقعيات را به 
رسميت بشناسند. از نظر ما مهم نيست كه چه كسي در كاخ 
سفيد مي نشيند. چيزي كه اهميت دارد نحوه رفتار آنهاست. 
دولت ترامپ مي تواند گذشته اش را جبران كند؛ تحريم ها را 
بردارد و به ميز مذاكره بازگردد. ما كماكان بر سر ميز مذاكره 
هستيم. آنها ميز را ترك كردند. امريكا آسيب بزرگي به مردم 
ايران زده اس��ت. روزي كه آنها براي جبران كاري بكنند، 

خواهد آمد. ما صبر زيادي داريم.

طرح رييس جمهور امريكا و مشاورانش براي حل بحران 
سرزمين هاي فلسطين بعيد است كه مورد تاييد مقامات 
و گروه هاي مختلف فلسطيني قرار گيرد، پيشاپيش روشن 
اس��ت كه اين طرح موفقيت آميز نخواهد بود. به گزارش 
خبرنگار ايرنا، »معامله قرن« عن��وان طرح دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري اياالت متحده براي حل مناقش��ه ميان 
فلسطين و رژيم صهيونيستي است. با آنكه بيش از سه سال 
از رياست جمهوري ترامپ مي گذرد هنوز جزييات اين طرح 
اعالم نشده اس��ت. پيش از اين بخش هايي از اين طرح در 
نشست بحرين رونمايي شد كه با مخالفت شديد جريان هاي 

فلسطين روبه رو شد.
طرح معامله قرن آن گونه كه تاكنون مشخص شده براي 
گروه هاي فلسطيني تنها مزيت اقتصادي دارد و روشن است 
كه اين طرح موفقيت آميز نخواهد بود. دونالد ترامپ پيش از 
آنكه رييس جمهور امريكا شود تنها تاجري در حوزه امالك 
بود، بي جهت نيست كه سياست هاي امروز كاخ سفيد همگي 
براساس نفع و ضرر اقتصادي تعيين مي شود. اما همه مسائل 
جهان آن گونه كه ترامپ تصور مي كند با پول قابل حل نيست 
او پس از رياست جمهوري اعالم كرد طرحي دارد كه مناقشه 
۷0 ساله ميان فلسطين و رژيم صهيونيستي پايان مي دهد، 
طرحي با عنوان »معامله قرن« كه حتي اسم آن نيز اقتصادي 
است. محمود عباس رييس تشكيالت خودگردان فلسطين 
در همان زمان با اعالم اينكه مخالف طرح معامله قرن است، 
گفت: پول و اقتصاد مهم هستند اما راه حل سياسي از آن 
دو مهم تر است. زماني كه راه حل سياسي مطابق با قوانين 

بين المللي و طرح تشكيل دو كشور حاصل شود، آن زمان ما 
از هر كسي كه بخواهد به ما كمك كند، استقبال مي كنيم.

گروه حماس كه كنترل غزه را در دست دارد نيز در واكنش 
به اين طرح اعالم كرد: »فلسطين فروشي نيست«. اكنون 
رييس جمهوري امريكا اعالم كرده اس��ت كه قبل از سفر 
نخست وزير اسراييل به واشنگتن و پيش از ديدارش با او، 
كه سه شنبه هفته آينده انجام مي شود، از اين طرح ادعايي 
رونمايي خواهد كرد. پيشاپيش مشخص است كه اين طرح 
با مخالفت گروه هاي فلسطيني روبه رو شده و شكست خواهد 
خورد. دونالد ترامپ با اشاره به سفر قريب الوقوع بنيامين 
نتانياهو به امريكا گفته است:  پيش از ديدار با وي جزييات 
طرح مذكور را منتشر مي كنيم. گفت وگوي كوتاهي نيز با 
فلسطينيان داشتم. در اين طرح پاداش زيادي براي آنها در 
نظر گرفته ايم. اين طرح براي آنها بسيار مفيد است. دونالد 
ترامپ، در حس��اب كاربري رسمي خود در توييتر نوشت: 
»اياالت متحده مشتاقانه منتظر است تا در هفته آينده ورود 
نخست وزير نتانياهو و بين گانتس، رييس ائتالف آبي و سفيد 
به كاخ سفيد را خوشامد بگويد. گزارش هاي منتشر شده 
درباره جزييات و زمان بندي طرح صلح خاورميانه كه تاكنون 

بسيار محرمانه مانده، صرفاً گمانه زني رسانه ها است.«

  فرار از استيضاح و فساد اقتصادي
ترامپ و بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي 
دوس��تان نزديك اند و امريكا تاكنون تا اي��ن حد به رژيم 
صهيونيستي نزديك نبوده است. اعالم طرح معامله قرن در 

زمان حاضر مي تواند به اين دليل باشد كه ترامپ مي خواهد 
توجه اذهان عمومي را از دادگاه اس��تيضاحش پرت كند و 
نتانياهو نيز از دو ماه پيش به فساد مالي متهم شده است. 
هر دوي آنها مدعي شده اند هيچ تخلفي نكرده اند. ترامپ 
تاكنون چندين بار اعالم ط��رح صلح خاورميانه خود را به 
تعويق انداخته تا مشكلي در انتخابات براي نتانياهو پيش 
نيايد، چون اين احتم��ال وجود دارد كه با اجراي اين طرح 
رژيم صهيونيستي ناچار ش��ود امتيازاتي بدهد. اما اكنون 
رييس جمهوري امريكا براي منحرف كردن اذهان عمومي 
از استيضاح خود و فساد نتانياهو و با توجه به نزديكي انتخابات 
امريكا مي خواهد اين طرح را اعالم كند. بنيامين نتانياهو 
نخست وزير رژيم صهيونيستي در اولين واكنش به اعالم 
طرح معامله قرن گفت: ما نبايد اين فرصت تاريخي را از دست 
بدهيم. اين در حالي است كه نفتالي بنت وزير جنگ رژيم 
صهيونيستي تاكيد كرده است در صورتي كه طرح معامله 
قرن امريكا خواهان تشكيل دولت براي فلسطينيان شود، ما 

آن را نخواهيم پذيرفت.

  واكنش دولت فلسطين
نبيل ابوردينه، سخنگوي دولت فلسطين اعالم كرد: اگر طرح 
معامله قرن با مفادي كه قبال پذيرفته نشده است، اعالم شود، 
دولت فلسطين اقدامات الزم را براي دفاع و حفظ حقوق خود 
انجام خواهد داد. در صورت عبور اسراييل از خطوط قرمز بايد 
مسووليت اقدامات خود را برعهده بگيرد. جنبش مقاومت 
اسالمي فلسطين )حماس( در واكنش به وعده ترامپ براي 

رونمايي از طرح به اصطالح صلح امريكا موسوم به معامله 
قرن، اعالم كرد كه فلس��طينيان اين طرح را به شكس��ت 
خواهند كشاند. اين جنبش در بيانيه اي تاكيد كرد كه هر 
طرح و برنامه اي كه باعث پايمال شدن حقوق ملت فلسطين 
در سرزمين خود شود، باطل و مردود است و مجالي براي اجرا 
شدن نخواهد يافت. حازم قاسم، سخنگوي حماس تصريح 
كرد كه اين طرح امريكاي��ي در مقابل پايداري و مقاومت 
فلسطين بي نتيجه خواهد بود و راه به جايي نمي برد. ملت 
فلسطين از طريق ادامه مبارزه و مقاومت، خود سرنوشت 
خويش را تعيين خواهد كرد. اين ملت مرزهاي فلسطين 
را طي مبارزه عليه اش��غالگري با خون خود ترسيم كرده 
است و هيچ قدرتي نمي تواند براي آن تعيين تكليف كند. 
همزمان با اعالم تصميم ترامپ براي رونمايي از طرح معامله 
قرن نيروهاي رژيم صهيونيس��تي روز جمعه وارد صحن 
مسجداالقصي شدند و از س��وي ديگر با يورش به منازل 
فلسطينيان دست كم ۱3 نفر را در مناطق مختلف قدس 
بازداشت كردند. صدها فلسطيني در پاسخ به پويشي تحت 
عنوان »صبح اميد« در شبكه هاي اجتماعي كه در واكنش 
به اقدامات امنيتي رژيم صهيونيستي در مسجداالقصي و 
مس��جد ابراهيمي در شهر الخليل به راه افتاده است، خود 
را براي اقامه نماز صبح به مسجداالقصي رسانده بودند كه 
نيروهاي رژيم صهيونيستي با ورود به صحن مسجداالقصي 
ضمن درگيري با نمازگزاران تالش كردند با توسل به زور آنان 
را از مسجد بيرون كنند. نيروهاي رژيم صهيونيستي در ادامه 
سياست هاي تل آويو براي فشار بر ساكنان فلسطيني قدس 
و هتك اماكن اسالمي آنها، همچنين با يورش گسترده به 
منازل فلسطينيان دست كم ۱3 نفر از جمله يك زن و چند 

خبرنگار را بازداشت كردند.

  گمانه زني در مورد معامله قرن
كانال تلويزيوني ۱2 رژيم صهيونيس��تي مدعي شده كه 
به بندهايي از اين طرح دس��ت يافته اس��ت. اين رس��انه 
صهيونيستي گزارش داد كه مهم ترين بندهاي اين طرح 

ضد فلسطيني امريكا بدين شرح است: 
- هرگز سيطره بر مرزها در دست فلسطيني ها نخواهد بود.

- اس��راييل كامال بر شهر قدس س��يطره خواهد داشت و 
فلسطيني ها تنها نمايندگي نمادين در اين شهر خواهند 

داشت.
- اسراييل كامال بر دره اردن و همچنين منطقه »ج« سيطره 

و كنترل خواهد داشت.
- اين طرح كامال با خواسته هاي امنيتي اسراييل موافق است.

- احتمال دارد شمار كمي از آوارگان فلسطيني به صورت 
نمادين در سرزمين هاي اشغالي اسكان داده شود.

كانال ۱2 تلويزيون رژيم صهيونيس��تي طرح پيشنهادي 
امريكا را س��خاوتمندانه ترين طرح س��ازش ب��راي رژيم 
صهيونيستي توصيف كرده است و اعالم نكرده كه چنين 
طرحي چه امتيازاتي براي مردم فلسطين دارد. اين گزارش 
نيز پيش بيني كرده است كه انتظار مي رود اين طرح از سوي 
طرف فلسطيني رد شده و در نتيجه زمينه براي اقدامات 
يكجانبه تل آويو از جمله الحاق بخش بزرگي از كرانه باختري 

فراهم شود.
در س��ال 20۱4 آخرين گفت وگوهاي صلح اس��راييل و 
فلسطين به بن بست رسيد، آنچه در حال حاضر كمتر كسي 
از آن سخن مي گويد راه حل بين المللي داشتِن دو دولت در 
اين سرزمين است. سازمان ملل و اكثريت كشورهاي جهان 
حامي اين طرح بوده اند و همواره آن را اساس هرگونه طرح 

صلح بعدي برشمرده اند.
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ترور شهيد سليماني؛ پيدا و پنهاِن 
ابعاد حقوقي اقدام دولت امريكا

 صادق خرازي|  سفير اسبق ايران در فرانسه|
ديپلماس�ي ايراني| از آنجايي كه ترور يك مقام 
بلندمرتبه نظامي يك كش��ور در كشوري ثالث، در 
تاريخ به اين شكل تقريبًا بي سابقه بوده. ترور شهيد 
سپهبد حاج قاسم سليماني نقطه عطفي در عرصه 
حقوق بين الملل مي تواند تلقي شود. ابتدا مي بايست 
پرسش هايي در رابطه با قوانين و حقوق مخاصمات 
يا همان )jus in bello( مطرح كرد و ارزيابي دقيق 
حقوقي در مورد قانونمند بودن حمله به كشور ديگري 
كرد. منشور سازمان ملل به وضوح در اين مورد شفاف 
است و صراحتاً اعالم دارد كه تعرض غير مشروع و تنها 
اقداماتي كه مرتبط به دفاع از خود مي باش��د تحت 
ماده 2 اصل ۵۱ منشور مجاز مي باشند. از آنجايي كه 
خطر قريب الوقوعي اياالت متحده امريكا را در هنگام 
ترور شهيد سليماني تهديد نمي كرد، توسل به چنين 
اقدامي قطعاً تحت قوانين بين المللي جنايتي غيرقابل 
انكار تلقي مي شود. همچنين هرگونه ادله اي مبتني 
بر توجيه كردن ترور با بيان داشتن حق تالفي يا اقدام 
به عمل متقابل، برهاني مش��روع به استناد دادگاه 
بين المللي الهه كه به اين موضوع در پرونده سكو هاي 
نفتي پرداخته نيست. في الواقع رييس جمهور امريكا با 
اظهارات سخيفانه و جنون آميز در حساب توييترش، 
خود را محكوم مي كند. در گزارشي كه اياالت متحده 
در تاريخ ۸ ژانويه به ش��وراي امنيت ارايه كرد، ترور 
اين گونه توجيه شد كه امريكا اقدام به دفاع از خود در 
پاسخ به حمالت گذشته كرده و اين منطق هيچ گونه 
با اصل ۵۱ قابل تطابق نيست. همچنين از آنجايي 
كه جمهوري اسالمي ايران در حال جنگ با اياالت 
متحده نبود، مالك اصلي و توجيه پذيري قانوني بودن 
ترور به قريب الوقوع بودن يك حمله از جانب ايران 
باز مي گردد. در فقدان چنين شرايطي واضح است 
كه امريكا دست به جنايتي زده كه در محكمه هاي 
بين المللي بايد به شدت محكوم شود. وزارت دفاع 
امريكا و مسووالن آن كشور به هيچ وجه نتوانستند 
قريب الوقوع بودن حمله از جانب ايران را اثبات كنند. 
بنابراين ترور شهيد سليماني را نمي توانند بر اساس 
قوانين حقوق بين الملل توجيه كنند. در نتيجه اين 
اقدام جنايتكارانه تحت قوانين اس��تفاده از نيروي 
جبري غيرقانوني بوده. از طرفي ُبعد ديگر نقض قانون 
از جانب امريكا در اينجا صورت مي گيرد كه از آنجايي 
كه عراق به هيچ وجه رضايت و تمكين به اين اقدام 
نظامي نداده بود، امريكا تماميت ارضي كشور عراق 

را نيز زير پا گذاشت. 
صرف نظر از مباحثات فني كه مي بايست با جديت 
تمام در محكمه هاي بين المللي عليه امريكا مطرح و 
عليه آن كشور اقامه دعوا شود، تهديدات گستاخانه 
رييس جمه��ور امريكا مبني بر حمله ب��ه ميراث و 
مردم جمهوري اسالمي نقض آشكار حقوق عرفي 
بين الملل اس��ت و به درس��تي ناقض مش��روعيت 
نظ��ام س��لطه در اذهان م��ردم جه��ان و قوانين و 
كنوانسيون هاي بين المللي است. عامل و انگيزه ترور 
شهيد سليماني از دو تفكر منشأ مي گيرد؛ اول، تالش 
امريكا براي بازسازي وجهه خويش نزد هم پيمانان 
منطق��ه اي پ��س از موفقيت هاي پياپ��ي ايران در 
منطقه و تالش متوهمانه او در جهت استقرار قدرت 
بازدارنده براي مهار جمهوري اس��المي ايران. دوم، 
بخش بزرگي از جامعه سياسي امريكا و هيات حاكمه 
رژيم اياالت متحده همچنان به لحاظ رواني تحمل 
پذيرش واقعيتي به عنوان جمهوري اسالمي را ندارد 
و همچنان دهن كجي ها و قدرت نمايي هاي ايران در 
برابر امريكا در موارد متعدد و در دهه هاي گذش��ته 
براي آنان رنج آور هست. سياست فشار حداكثري 
دولت ترامپ نيز در همين جهت است. اما تصميم 
براي ترور شهيد سليماني يك خطاي راهبردي براي 
امريكايي ها بود چون نه تنها راه حلي براي دو مورد 
و مشكل ذكر شده امريكايي ها نبود بلكه سليماني 
را تبديل به اسطوره اي الهام بخش براي همه ايران 
دوستان و استكبارستيزان كرد؛ روحي تازه به بدنه 
سازمان نيروهاي مقاومت در سطح منطقه دميد و 
حس همبستگي ملي و انزجار از سياست هاي فشار 
حداكثري امري��كا را در جامعه ايراني افزون تر كرد. 
چون نه تنها زم��ام دولت امريكا به دس��ت افرادي 
است كه تواناي شناسايي منافع ملي امريكا را ندارند 
چه برس��د كه توانايي اقدام در جهت آن را داش��ته 
باشند و به علت فساد سياس��ي و مالي زياد و بحث 
برانگيز در بين افراد كليدي در دولت ترامپ از جمله 
خود رييس جمهور امريكا، تصميمات آنان بس��يار 
كور، وحشيانه، بي منطق، عاري از مباني حقوقي و 
حتي سياس��ي و از روي زورگويي و در راستاي عوام 

فريبي است.

نتانياهو، انتخابات اسراييل و ترور 
سردار سليماني

ايل جورناله )ايتاليا(: نتانياهو در نبردي كه فكر 
مي كرد قطعي باش��د، بازنده شد ليكن تالش وي 
براي انتخاب��ات 2 مارس همچنان ادام��ه دارد. بار 
ديگر پرسشي كه مردم اس��راييل و غير آن مطرح 
مي كنند اين است كه آيا او موفق خواهد شد برتري 
خود را حف��ظ كند؟ به گزارش عصر ديپلماس��ي، 
يك��ي از مقدمات اجباري اس��ت و به ترور س��ردار 
سليماني مربوط مي گردد.عالوه بر آنكه اقدام مزبور 
بيانگر فشارهاي نتانياهو بر ترامپ جهت وارد عمل 
شدن عليه تهران بود، افزايش تنش هاي منطقه اي 
افكار عمومي اسراييل را از اتهامات مربوط به فساد 
منحرف مي كرد. به نظر مي رسد كه بني گانتز قصد 
دارد رقيبش را مغلوب س��اخته و همان گونه كه در 
انتخابات قبلي وعده داده بود، دولتي را بدون حضور 
وي تشكيل دهد. وي رويكرد خود را در اين انتخابات 
تغيير داده است. البته معلوم نيست كه نتانياهو چه 
نقشه اي در سر دارد ليكن كساني كه تصور مي كردند 
ترورسردار قاسم سليماني به بازي انتخاباتي اسراييل 
پايان مي بخش��يد اكن��ون بايد ب��ا واقعيت اندكي 

پيچيده تر مواجه شوند.
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نگاهي به قوانين بيمه خودرو در ايران و كشورهاي جهان نشان مي دهد 

اثر درآمد خانوار و حق بيمه بر تعداد خودروهاي بيمه شده
گروه بانك و بيمه | حسين بداغي|

در حال حاضر بيش از 22 ميليون خودرو در كش��ور 
فعال است كه با توجه به تعداد حدود 8 ميليون موتور 
سيكلت بيش از 32 ميليون خودرو و موتور سيكلت 
در كش��ور در حال تردد اس��ت از اين تع��داد حدود 
5ميليون خودرو در تهران در حال تردد اس��ت. اين 
ميزان خ��ودرو با توجه به جمعيت 83 ميليون نفري 
كشور به معناي وجود يك دستگاه خودرو به ازاي هر 
3.7 نفر است. به عبارت ديگر، به طور ميانگين به ازاي 
هر خانوار 4نفره ايراني يك خودرو در كشور در حال 
تردد است.  به گزارش تعادل، با توجه به برآورد توليد 
ناخالص داخلي 1900 هزارميلي��ارد توماني جاري 
كشور در سال 1398، سرانه توليد ناخالص يا درآمد 
ساالنه به ازاي هر نفر 23 ميليون تومان در سال است 
كه براي هر خانوار 4 نفره معادل 92 ميليون تومان در 
سال ارزيابي مي شود و هر خانوار ماهانه 7.7 ميليون 
تومان درآمد يا توليد سرانه خانوار دارد.   از سوي ديگر، 
هزينه حق بيمه اجباري شخص ثالث هرخودرو بين 
500ه��زار تومان تا 2 ميليون تومان اعالم ش��ده كه 
به طور ميانگين هر خودرو در سال هاي گذشته، حدود 
650 هزار تومان يا تقريبا 50 دالر حق بيمه پرداخت 
كرده اس��ت اين رقم در كش��ورهاي صنعتي معادل 

1600 دالر است. 
به عبارت ديگر، رقم حق بيمه در كشورهاي صنعتي 
معادل 32 برابر حق بيمه شخص ثالث در ايران است.  
كل حق بيم��ه توليدي بيمه اجباري ش��خص ثالث 
حدود 14.6 هزار ميليارد تومان در سال 97 گزارش 
شده است. آمار س��ال 97 نش��ان مي دهد كه از 31 
ميليون خودرو و موتور سيكلت، معادل 22.6 ميليون 
دستگاه خودرو و موتورس��يكلت بيمه شخص ثالث 
شده و حدود 12 ميليون خودرو و موتور سيكلت فاقد 
بيمه نامه بوده اند و به عبارت ديگر، حدود 38 درصد 
فاقد بيمه شخص ثالث برآورد مي شود.  براين اساس، 
ميانگين هزينه بيمه شخص ثالث هر خودرو معادل 
650 هزار تومان اس��ت كه نسبت به درآمد ناخالص 
متوسط 92 ميليون توماني يك خانوار در طول سال 
معادل 7 دهم درصد اس��ت. در حالي كه نسبت حق 
بيمه خودرو به درآمد خانوار در كشورهاي صنعتي و 
هشت كشور صنعتي مانند آمريكا معادل 3.3 درصد 
گزارش شده است.  البته ميزان درآمد سرانه خانوار در 
كشورهاي صنعتي غرب معادل 61 هزار دالر گزارش 
ش��ده كه 10 برابر درآمد 6 هزار دالري خانوار ايراني 
اس��ت.  براين اس��اس، با وجود 10 برابر بودن درآمد 
سرانه خانوار در كشورهاي صنعتي، نسبت حق بيمه 
به درآمد در كش��ورهاي صنعتي 5 برابر نسبت حق 
بيمه به درآمد خانوار در ايران است. به عبارت ديگر، 
در اقتصاد ايران، مهم ترين نكته در رابطه با گسترش 
صنعت بيمه، پايين بودن درآمد سرانه است كه موجب 
شده باوجود اجباري بودن بيمه شخص ثالث، تعدادي 
از خودروها و موتورسيكلت ها بيمه نباشند و همچنين 
از بيمه هاي بدنه، سرنشين و... به اندازه بيمه شخص 

ثالث استقبال نشود. 

  120 سال سابقه بيمه خودرو در جهان
اولين بيمه خودرو، در س��ال 1898 و پنج سال بعد از 
ساخت اولين خودروي گازوئيلي در آمريكا صادر شد 
و اين موضوع نش��ان مي دهد كه از ابتدا، موضوع بيمه 
خسارات بدنه خودرو، شخص ثالث و حوادث جاني و 
مالي و... مورد توجه بوده و حتي در شرايطي كه تعداد 
خودرو مح��دود بوده و جاده ها و خيابان ها تردد اندك 
خودروها را ش��اهد بوده اند، بازهم نياز به بيمه مشهود 
بوده و لذا پنج س��ال بعد از س��اخت و تردد خودروها، 
موضوع بيمه خودرو نياز جامعه احس��اس شده است. 
براين اساس، با رشد تعداد خودروها در جهان و از جمله 
در ايران كه اكنون بيش از 20 ميليون خودرو در حال 
تردد است، نياز راننده ها و خانوارها به بيمه هاي خودرو 

بيش از پيش احساس مي شود.
پس از جنگ جهاني اول، مردم به صورت گسترده، در 
شهرها از خودرو استفاده كردند. اين وسيله نقليه، در 
كنار مزاياي بي ش��ماري كه داشت )مثل جا به جايي 
مسافر و كاال، تسهيل در امر رفت و آمد و…(، منجر به 
خساراتي نيز مي شد؛ چرا كه استفاده از خودرو، به لحاظ 
نوع ساختار و سرعت زياد آن، بسيار خطرناك تر از ديگر 
وسايل حمل و نقلي بود كه مردم پيش از آن استفاده 
مي كردند و به همين سبب، خساراتي كه خودرو وارد 
مي كرد، بسيار بيشتر از وسايل نقليه ديگر بود؛ با وجود 
اين مش��كل، در هيچ كشوري، بيمه خودرو به صورت 
اجباري در نيامده بود و همين موجب مي شد رانندگان 
و دارندگان خودرو، اغلب هزينه هاي بسيار گزافي در 

تصادفات بپردازند. 

  بيمه اجباري از 1927
ايالت ماساچوست آمريكا در س��ال 1927 مصادف 
ب��ا 1306 خورش��يدي يعني 93 س��ال پيش، براي 

نخستين بار، قانون بيمه مس��ووليت خودرو را براي 
دارندگان خودرو اجباري كرد و ده س��ال پس از آن، 
اين بيمه در تمام آمريكا اجباري شد. در بريتانيا هم 
در سال 1930 تمام صاحبان خودروها و رانندگان در 
جاده هاي عمومي، براي هرگونه تصادف، آس��يب يا 

مرگ اشخاص ثالث بيمه شدند.
 آلمان نيز در سال 1939 قانون مشابهي را به تصويب 
رس��اند و پس از آن كش��ورهاي ديگر، يك��ي بعد از 
ديگري به پشتوانه قانون، افراد دارنده خودرو را ملزم 
به پرداخت هزينه در قبال بيمه مس��ووليت خودرو 
)بيمه ش��خص ثالث( كردند تا به اين وسيله، هزينه 
خسارت هاي وارد شده به راننده كمتر از پيش شود؛ 
البته در بعضي از كشورها اين بيمه اختياري محسوب 
مي شود؛ براي مثال مي توان به كشور نيوزلند اشاره 
كرد؛ ولي در همين كشور هم اكثر دارندگان خودرو با 
توجه به قابل پيش بيني نبودن خسارت هاي ناشي از 
تصادفات، وسيله نقليه خود را بيمه مي كنند و طبق 
آمار، تنها 4 درصد از دارندگان خودرو در نيوزلند اين 

بيمه را خريداري نكرده اند.

  بيمه خودرو در ايران از 1347
در ايران، قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان 
وسايل نقليه موتوري زميني در قبال شخص ثالث كه به 
بيمه شخص ثالث خودرو معروف است، در 29  دي ماه 
س��ال 1347 به تصويب رسيد تا بيمه گزار را در مقابل 
خسارات وارد شده به  اشخاص  ثالث  پس از وقوع  حوادث   
بيمه  كند و اين اتفاق در حال��ي رخ داد كه هنوز بيمه 
مركزي ايران تشكيل نشده بود. »بيمه مركزي ايران« 
در سال 1350، با افزايش فعاليت هاي بيمه اي در كشور 
تأسيس شد كه وظايفي را مانند تنظيم بازار بيمه كشور 
و هداي��ت آن از طريق تصويب آيين نامه ها و مقررات، 

توسعه و تعميم بيمه و ش��بكه كارگزاري و نظارت بر 
فعاليت هاي شركت هاي بيمه اي و… بر عهده داشت.

بيمه هاي خودرو در ايران، به سه گروه تقسيم مي شود: 
1- بيمه شخص ثالث و جبران خسارت وارده به اشخاص 
ثالث شامل خسارت هاي مالي و خسارت هاي جاني، 
2- بيمه حوادث سرنشين و جبران خسارت وارده به 
سرنشينان اتومبيل مورد بيمه و 3- بيمه بدنه اتومبيل و 
جبران خسارات وارد به خودرو مانند تخريب، سرقت و...

   نگاهي به قوانين بيمه خودرو در امريكا
 و ديگر كشورهاي اروپايي

بر اس��اس برآوردها حدود 276 ميليون خودرو فعال 
در اياالت متحده آمريكا هس��تند همچنين قوانين 
مربوط به بيمه شخص ثالث از هر ايالتي به ايالت ديگر 
در كشور آمريكا متفاوت است به طور مثال، در ايالتي 
مانند نيوهمشاير، بيمه براي رانندگان اجباري نيست 
و الزم است تا رانندگان تنها بتوانند توانمندي مالي 
خ��ود را در قبال پرداخت هزينه ه��اي تصادف ثابت 
كنند. تفاوت در قوانين ايالتي باعث شده است تا هزينه 
بيمه خودرو در هر ايالت متفاوت باشد. دو نوع ديگر از 
بيمه خودرو، بيمه تصادف و بيمه جامع مي باشد. در 
بيمه تصادف، آس��يب هاي مالي به خودروي شخص 
بيمه ش��ده در صورتي كه مقصر حادثه باشد پوشش 
داده مي شود و در بيمه جامع، خسارات مالي ناشي از 
سرقت، آتش سوزي يا بالهاي طبيعي مانند توفان يا 

سيل پوشش داده مي شود.
بيم��ه در آمريكا فرد بيمه ش��ده را درقبال حوادث و 
پيامدهاي قانوني پوشش مي دهد. اين پوشش شامل 
س��اير افرادي كه با آن خودرو رانندگي مي كنند نيز 
مي شود. به شرطي كه آنها در همان آدرس سكونت 
نداشته باش��ند يا از بيمه نامه مستثني نشده باشند. 

بيمه نامه هاي��ي نيز براي افرادي كه ماش��ين ندارند 
وجود دارد، ك��ه اين بيمه نامه ها ف��رد را براي راندن 
هر خودرويي بيمه مي كنند، حتي اگر متعلق به فرد 
ديگري باش��د. اين بيمه نامه ها به ويژه براي كساني 
مناس��ب اس��ت كه گواهينامه رانندگي آنها به دليل 
تخلف معلق شده و براي صدور المثني يا رفع تعليق 

بايد بيمه نامه داشته باشند.

  بيمه خودرو در كشورهاي اروپايي
در كش��ور روس��يه بيمه وس��يله نقليه موتوري براي 
تمامي مالكين اجباري است. در اسپانيا هر وسيله نقليه 
موتوري در جاده هاي عمومي بايد بيمه شخص ثالث 

داشته باشد.
در كشور ايتاليا رانندگي بدون بيمه براي وسيله نقليه، 
يك قانون شكني محسوب شده و فرد خاطي توسط 
پليس به ميزان 841 الي 3287 يورو جريمه مي شود. 
نيروهاي پليس داراي توان قضايي براي ثبت و ضبط 
وسيله نقليه بدون بيمه نامه ضروري را دارند. مگر اينكه 
مالك وسيله نقليه، جريمه را پرداخت و بيمه نامه جديد 
براي خود خريداري نمايد همين مقررات براي وسيله 
نقليه ساكن در جاده عمومي نيز صدق مي كند. نحوه 
پوشش بيمه نامه خودرو در اين كشور شامل شخص 
ثالث )فرد آس��يب ديده و ش��خص ثالثي كه با خودرو 
حمل شده است ( مي باشد و راننده را دربر نمي گيرد. 
همچنين، اشخاص ثالث، تحت پوشش آتش سوزي 
و سرقت دربيمه نامه هاي معمول در اين كشور هستند 
همچني��ن بيمه نامه ه��اي جامع نيز وج��ود دارد كه 
آسيب هاي ناشي از خودرو كه سبب تصادف يا آسيب 
شده را پوشش مي دهد.. در سال 1930 دولت انگلستان 
قانوني را ارايه كرد كه هر فردي را كه از وسيله نقليه در 
جاده استفاده مي كند حداقل بيمه اسيب هاي فردي 
شخص ثالث داشته باشد امروزه اين قانون توسط قانون 
ترافيك جاده اي 1988 تعريف شده است كه در سال 
1991 اصالح شد. اين قانون تمامي رانندگان را ملزم 
كرده اس��ت يا خودرو را بيمه كند يا سپرده مشخصي 
داشته باشند اين سپرده به عنوان بيمه مسووليت براي 
صدمات جسمي به ديگران براي آسيب به ديگر اموال 
اش��خاص ثالث كاربرد دارد. اس��تفاده از وسايل نقليه 
بدون بيمه قانون شكني محسوب مي شود. راننده اي كه 
هنگام رانندگي بدون بيمه دستگير شود بعد از تفهيم 
اتهام توسط پليس يا بايد مجازات ثابتي را متحمل شود 
يا مجازات دادگاه صلح )دادگاه ها نسبت به جرايم خرد 
و كم اهميت كه حداكثر مجازات اين جرايم شش ماه 
زندان با مجازات نقدي تا 2هزار پوند است.( را بگذراند. 
در انگلستان شماره ثبت وسيله نقليه كه در بيمه نامه من 
درج مي شود به همراه ديگر اطالعات مرتبط به صورت 
 )MID( الكترونيكي به پايگاه داده هاي بيمه خودرو
منتقل مي ش��ود. اين پايگاه داده ها كمك مي كند تا 
از بروز رانندگي بدون بيمه در اين كش��ور ممانعت به 
عمل ايد پليس مي تواند وسايل نقليه را بر اساس ثبت 
دوربين هاي شناس��ايي پالك خودرو فوراً شناسايي 

كرده و با اين پايگاه داده ها مطابقت كند.
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در س��ال هاي اخير، كه اقتصاد 
اي��ران كام��ال بانك مح��ور و 
پول��ي محور ش��ده و عمال پول 
و پرداخت ه��ا جايگزين ارزش 
نيروي كار، بهره وري، كارايي و 
اثرگذاري نيروي انساني و تقدير از 
سرمايه هاي سياسي و اجتماعي 
ش��ده، عمال براي پوشش دادن 
همه كمبودهاي حاصل از ضعف مديريت، بهره وري پايين 
و نبود برنامه ريزي و سرمايه گذاري و روابط خارجي و... تالش 
شده كه با تزريق و پمپاژ پول، همه اين كمبودها جبران شود 
و در نتيجه نقش اساسي نيروي انساني به حاشيه رفته است. 
با خلق پول در بازار بين بانكي، رشد پايه پولي از طريق اضافه 
برداشت بانك ها و رشد مخارج و بدهي دولت به بانك ها، رشد 
نقدينگي و تورم باال، تالش مي شود كه بهره وري پايين و 
كارايي كم اقتصاد كشور پوشش داده شود و حتي براي خريد 
سهام از بورس، تسهيالت بانكي داده مي شود تا تزريق پول و 

سيل نقدينگي به سمت سهام و بورس برود. 
از س��وي ديگر، بانك ها با افزايش تسهيالت به واحدهاي 
اقتصادي و تامين سرمايه در گردش به سرپاماندن توليد 
كاال و خدمات كمك مي كنند اما با وجود اين همه تزريق 
پول، رش��د منفي اقتصاد و رشد منفي س��رمايه گذاري و 
كاهش قدرت خريد خانوارها و رشد مصرف بخش خصوصي 
را شاهد هستيم و هر روز بيش از 1000 ميليارد تومان به 
نقدينگي و سپرده هاي بانكي اضافه مي شود و عامل ايجاد 
تورم است. در حالي كه اگر اين پول صرف آموزش و حمايت 
از بازنشس��تگان و تقدير از نيروي انساني و رشد بهره وري 
و سرمايه گذاري مي شد، نتيجه بهتري از رشد اقتصادي و 

كاهش مشكالت و چالش ها شاهد مي بوديم. 

به عبارت ديگر، بهتر اس��ت كه بهره وري نيروي انساني از 
طريق رش��د انگيزه كارمندان و كارگران مورد توجه قرار 
گيرد تا عامل رش��د س��رمايه گذاري و رشد اقتصاد شود و 
مشكالت كشور از طريق عوامل بنيادين اجتماعي و اقتصادي 
حل شود. اگر امروز از بازنشستگان حمايت نشود، نه تنها 
موجبات نگراني بازنشستگان امروز را موجب مي شود بلكه 
براي كارمندان فعلي نيز اين نگراني تقويت مي شود كه بعد 
از بازنشستگي چگونه مي توانند معاش خود را تامين كنند؟

بازنشس��تگي پايان بهره وري افراد در جامعه نيست بلكه 
آغاز بهره گي��ري از تجارب س��ودمند و اندوخته هاي آنها 
مي باش��د؛ و اينكه حتما در كنار توجه به مسائل روحي و 
رواني بازنشس��تگان، مش��كالت اقتصادي را مدنظر قرار 
داده شود و تبعيض و تفاوت بين دريافتي بازنشستگان در 
سازمان ها برداشته شود. در اين راستا همسان سازي حقوق 
بازنشستگان موضوعي است كه مركز توجه قرار گرفت و 
پس از سال ها بحث و بررسي و توجه كارشناس هاي مربوطه 
در نهايت مجلس در س��ال 1396 قانون��ي را تحت عنوان 
»همسان سازي حقوق بازنشستگان و شاغلين« به تصويب 
رساند كه طبق آن اختالف حقوق بازنشستگان و شاغالن 
نبايد بيش از 10 درصد باش��د و آيين نامه اجرايي در اين 
خصوص در سال جاري ابالغ شده است؛ وليكن متاسفانه به 

داليل مختلف زمينه اجرايي آن فراهم نشده است.
طبق اين قانون حداقل حقوقي كه يك بازنشسته تامين 
اجتماع��ي دريافت مي كن��د بايد برابر ب��ا حداقل حقوق 
بازنشسته كشوري باشد و با اجراي اين قانون افزايش قابل 
مالحظه اي خواهد داشت. طبق گفته هاي دولت طي اين 
مدت كمبود منابع مالي يكي از موانع اصلي اجرايي شدن 
قانون »همسان سازي حقوق بازنشستگان و شاغالن« است 
در حالي كه دولت بايد در برنامه شش��م كه تنها دو سال از 

آن باقي مانده تفاوت حقوق بازنشس��تگان و شاغالن را به 
10 درصد برساند. متاس��فانه دولت كمبود منابع مالي را 
يكي از موانع اصلي مط��رح كرده و درآمدهاي دولت چون 
طبق بودجه محقق نمي ش��ود نمي تواند اين قانون را اجرا 
كند و به گفته برخي از نمايندگان افزايش اعتبار موردنياز 
همسان سازي حقوق بازنشستگان در سال 99 مشروط به 
ايجاد منابع جديد مالي است.تا زماني كه دولت بدهي خود 
را به تامين اجتماعي پرداخت نكند اين سازمان با كسري 
بودجه روبرو بوده و براي همسان سازي حقوق بازنشستگان با 
مشكل مواجه خواهد بود؛ نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي 
آن با خدمات بازنشستگان كشوري متفاوت است؛ اگر بدهي 
دولت جبران شود نيازي به بودجه ِ دولتي نخواهد داشت و 
بدون شك اقدام همسان سازي حقوق بازنشستگان ميسر 
مي شود . توجه داشته باش��يم كه مشكالت اقتصاد امروز 
تنها با تزريق پول و تورم حل نمي شود به جاي پولي كردن 
اقتصاد و بانك محور ش��دن آن، بايد به نقش سرمايه هاي 
انساني توجه شود و راهكار عمده آن حفظ شان كارمندان و 
كارگران و بازنشسته هاست كه در شرايط تورمي سال هاي 
اخير، قدرت خريد خود را از دست داده اند و لذا بايد تاكيد 
كنيم كه نيروي انساني از با ارزش ترين منابع و سرمايه ها در 
اقتصاد هر كشوري است و با سرمايه انساني بايد رونق، رشد 
اقتصادي، رفع ابرچالش ها، كس��ري بودجه و رشد منفي 
سرمايه گذاري را حل كرد نه با تزريق دايمي پول و نقدينگي 

و بانك محور كردن اقتصاد.
 و اهميت آن تا جايي مطرح شده كه حتي يكي از متغيرهاي 
مهم تابع توليد، يعني سرمايه و ماشين آالت و پول و سهام 
را نيز متاثر از عملكرد نيروي انساني ارزيابي كرده و بسياري 
از متفكران و اقتصاد دانان معتقدند كه س��رمايه نيز متاثر 
از كارايي و بهره وري نيروي انساني شكل مي گيرد. براين 

اساس، هر كشوري كه به نيروي انساني خود اهميت داده 
و از آموزش كودكان گرفته تا دوران بازنشستگي كارمندان 
و كارگران را با كيفيت، حمايت و برنامه ريزي همراه كرده، 
در نهايت از نرخ رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، و افزايش 
سرمايه هاي اجتماعي و سرمايه هاي سياسي نيز برخوردار 

شده است. 
براين اساس، در اصالح ساختار اقتصادي، بازارهاي پول، كار، 
سرمايه و كاال، بايد به تحليل اقتصادي نقش نيروي انساني 
توجه داشت و در جهت بهبود بهره وري، كارايي و اثرگذاري 

سرمايه هاي اجتماعي و سياسي برنامه ريزي كرد. 
حقوق اساسي كشورها نيز به نقش انسان ها، افراد جامعه 
و نيروي انساني در اقتصاد توجه داشته و عالوه بر مفاهيم 
اوليه مانند آموزش رايگان، حقوق مالكيت، مسكن و كار، و 
آزادي شغل به موضوعات ديگر مانند مشاركت افراد جامعه 
در ساختارهاي سياسي اجتماعي و فرهنگي نيز توجه كرده 
است. تا جايي كه برخي حقوقدانان و اقتصاد دانان معتقدند 
كه بيش از نقش منابع فيزيكي، ثروت مادي و طبيعي، معادن 
و آب و زمين و جنگل در توسعه اقتصاد، بايد به نقش نيروي 
انساني توجه داشت زيرا بررسي ها نشان مي دهد كه در توليد 
ثروت كشورها، نقش نيروي انساني كارآمد و اثرگذار، بيش از 

منابع طبيعي و نفت وگاز بوده است. 
در سعادت و خوش بختي يك ملت، احساس تعلق مردم 
به كش��ور، مشاركت افراد جامعه، رش��د بهره وري نيروي 
كار و... نيز وجود افراد با تدبير موثر ت��ر از دالرهاي نفتي و 
خريد ماشين آالت بوده و كشوري كه از وجود سرمايه هاي 
سياسي و مردان كارآمد سياسي و همچنين هنرمندان، 
متفكران، استادان دانشگاه، كارآفرينان و مديران ارزشمند 
بهره مند است، در مقاطع مختلف تاريخي، نه تنها موجبات 
قراردادهاي اجتماعي و منطقه اي و بين المللي را موجب 

شده و به رشد اقتصاد و بهبود جايگاه كشور كمك كرده است 
بلكه حتي از جنگ و خسارت هاي احتمالي نيز جلوگيري 

كرده است.
 در نتيجه، امروزه قدرت كشورها و سازمان ها را تنها سرمايه و 
تجهيزات مادي رقم نمي زند بلكه نيروي انساني متخصص، 
كارآمد و خالق و با انگيزه و مش��اركت اجتماعي است كه 
تعيين كننده قدرت و توان رقابتي كش��ورها است. براين 
اساس، در هر گونه اصالح ساختار اقتصادي، از جمله اصالح 
قانون پولي و بانكي، ساماندهي بازار پول و ارز، بايد به نقش 
افراد خردمند و با تدبير، كه از تجربه و سابقه كاري موثري 
برخوردار هستند، توجه شود.  در اين راستا، شايسته است 
كه موضوع حمايت از بازنشستگان كشور از معلمان گرفته 
تا كاركنان بانك ها و بيمه ها، و ساير دستگاه ها مورد توجه 
قرار گيرد زيرا كارمندان فعلي، با مشاهده بهبود وضعيت 
درماني، مستمري بازنشستگان و حقوق و مزاياي آنها، با 
انگيزه بيشتري به كار خود ادامه خواهند داد و نگران دوران 
بازنشستگي خود و امرار معاش دوران پيري نخواهند بود. اما 
اگر احساس كنند كه حقوق بازنشستگي متناسب با شان 
آنها به عنوان بزرگ خانواده نخواهد بود و در نظر فرزندان و 
نوه و نتيجه احساس خوبي نداشته باشند، در نتيجه از حاال 
به دنبال شغل هاي ديگر، خريد و فروش دارايي و راه حل هاي 
ديگري خواهند بود تا بتوانند پس انداز و سرمايه اي را براي 
دوران س��خت آينده پيش بيني كنند و در نتيجه امروز با 
كاهش انگيزه كار و كم كاري و مشكالت ديگر مواجه خواهند 
شد.  براين اساس، شايسته است كه متناسب با رشد حقوق 
كارمندان فعلي دستگاه هاي اجرايي و مزد و حقوق بگيران، 
حقوق و مزاياي بازنشس��تگان افزايش يابد تا كارمندان و 
كارگران امروز كشور با انگيزه بيشتري به كار خود ادامه دهند 

و نگران آينده نباشند. 

جالل منتظري  شوركچالي| 
مديريت هزينه عمومي در اقتصاد ايران به عنوان يك اصل 
اساسي، دغدغه دولت ها نبوده و در نتيجه اجراي اصالحات 
تعديلي - نهادي در جهت بهبود عملكرد سياس��ت هاي 
هزينه اي دولت، ضروري و اجتناب ناپذير ش��ده اس��ت. 
اهدافي نظير رشد اقتصادي، اشتغال و ثبات قيمت ها را 
مي توان جزو اهداف ذاتي سياست هاي بودجه اي برشمرد، 
اگرچه در مقابله با بحران ها و شوكه اي داخلي و خارجي، 
سياست هاي بودجه اي مهم ترين ابزار دولت جهت ايجاد 

ثبات يا هدايت اقتصاد به س��مت اهداف ترسيمي است. 
بحران هاي اقتصادي قرن بيستم و بيست  و يكم و استفاده 
از سياست هاي بودجه اي توسط دولت ها جهت مقابله با اين 
بحران ها، گواه اهميت اين سياست ها در مقابله با بحران هاي 
اقتصادي است، اگرچه اثربخشي اين سياست ها به توانايي 
دولت ها در انتخاب صحيح نوع سياس��ت ها و اجراي آنها 
وابسته است. به طور كلي، نگاه به سياست هاي بودجه اي 
مي تواند از دو منظر )و ام��ا مرتبط به هم( صورت پذيرد: 
1- كارآمدي سياس��ت هاي س��مت درآمد يا ابزارهاي 

تامين مالي دولت، 2- كارآمدي سياس��ت هاي س��مت 
هزينه دولت. آنچه كه محور اصلي بحث حاضر خواهد بود 
مسائل مرتبط با سياست هاي هزينه اي دولت خواهد بود. 
در مورد بحث هزينه دولت 3 مس��اله اساسي قابل طرح 
خواهد بود: 1- كارايي سياس��ت هاي هزينه اي دولت در 
يك اقتصاد، 2- تركيب بهينه هزينه دولت و 3- مديريت 
هزينه دولت. بديهي است مجموعه سياست هاي اتخاذي 
دولت در راستاي اين 3 مساله اساسي، عملكرد كلي يك 
اقتصاد را به صورت قابل مالحظه اي تحت تاثير قرار خواهد 

داد. بر اين اساس، درك صحيح از 3 مساله نامبرده در هر 
اقتصادي يك اصل ضروري به حساب مي آيد كه اقتصاد 
ايران نيز از اين اصل مستثني نخواهد بود. بحث »كارايي 
سياست هاي هزينه اي دولت« به اين اصل اساسي اشاره 
دارد كه »هزينه دولت بايد يك رويكرد مولد داشته و نقش 
مكمل و تسهيل گر را براي فعاليت هاي بخش خصوصي 
ايفا كند«. آنچه كه در قالب برنامه اول توسعه در سال هاي 
1372-1368 و برنام��ه اصالحات اقتص��ادي از جمله 
خصوصي سازي واحدهاي اقتصادي تحت تملك دولت، در 

راس سياست هاي دولت وقت قرار گرفت، را مي توان نشأت 
گرفته از همين ديدگاه دانست. اما با وجود اين و علي رغم 
آنكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اهدافي 
همچون افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم 
بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و كاستن از 
بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي، 
ابالغ ش��د، اما با نگاهي به عملكرد چند س��ال گذش��ته 
خصوصي سازي در كشور مي توان دريافت كه روند مورد 
انتظار و مثبتي از اجراي اين سياست به  دست نيامده است.

حمايت از سرمايه هاي انساني به جاي بانك محور كردن اقتصاد ايران

تورم و ناكارآمدي سياست هاي هزينه اي 

يادداشت

اصالحات پولي و ارزي ايران 
واجالس داووس 

مهدي هاديان |
اين هفته پنجاهمين دوره اجالس داووس با شركت 
بيش از 3 هزار نفر از كارفرمايان، سياس��تمداران، 
دانشگاهيان ونمايندگان عالي سازمان هاي پولي و 
مالي بين المللي، منطقه اي و ساير نهادهاي جامعه 

مدني برگزار مي شود.
يكي از گزارش هايي كه به طور سنتي در اين اجالس 
 World( ارايه مي شود چشم انداز اقتصادي جهان
Economic Outlook( توس��ط صن��دوق 
بين المللي پول است. اين گزارش هر سال دو بار تهيه 
مي شود كه در آن تخمين ها و پيش بيني هايي از رشد 
اقتصاد جهاني و گروه هاي كشوري ارايه مي شود. از 
آنجا كه نوسانات بخش حقيقي اقتصاد ايران به شدت 
تحت تاثير درآمدهاي ارزي نفت است و تحوالت بازار 
سرمايه نيز به دليل وزن باالي صنايع معدني، فلزي، 
پتروشيميايي و پااليشگاهي نيز تحت تاثير بازارهاي 
جهاني است، بررسي اطالعات و پيش بيني هاي  اين 
گزارش در خصوص رشد اقتصاد و تجارت جهاني و 
همچين روند بهاي نفت و ساير كاالها و فلزات اساسي 

حايز اهميت خواهد بود.
طبق آمارها و اطالعات ذكر شده در اين گزارش رشد 
اقتصادي جهان در سال 2019 به ميزان 2.9 درصد 
برآورد شده است و براي سال ميالدي جاري )2020( 
و سال آتي )2021( به ترتيب 3.3 درصد و 3.4 درصد 
پيش بيني ش��ده اس��ت. البته بانك جهاني نيز در 
 Global Economic گزارش مشابه ديگري با نام
Prospects، چشم اندازي از رشد اقتصادي كشورها 
و حجم اقتصاد جهاني ارايه مي كند؛ آنچه در هر دوي 
اين گزارش ها مشترك اس��ت اين است كه به  رغم 
وجود چشم انداز مثبت از رش��د اقتصادي جهان، 
پيش بيني هاي قبلي هر دو نهاد براي س��ال جاري 
و سال آتي كه در اواسط سال گذشته ميالدي ارايه 
ش��ده اس��ت، با كاهش همراه بوده است. براي اين 
اصالح و كاهش پيش بيني ها از رشد اقتصادي داليل 
متعددي ذكر شده كه در ادامه به طور خالصه ذكر 
مي شود:  اولين عامل ريسك هاي ژئوپليتيكي است 
كه در گزارش صندوق بين المللي پول به طور خاص 
و در سه قسمت از آن بر روابط ايران و امريكا تاكيد 
شده است. با توجه به اهميت نفت در اقتصاد جهاني 
هرگونه درگيري مستقيم بين دو كشور نه تنها منطقه 
خاورميانه را در باتالقي از خس��ارت هاي فجيع فرو 
خواهد برد بلكه كل اقتصاد جهاني را با مشكالت ناشي 
از كمبود عرضه نفت و نااطميناني از تشديد تنش ها و 
تسري آن به ساير مناطق دنيا مواجه خواهد كرد. البته 
بخشي ديگر از اين گزارش نيز به وجود »ناآرامي هاي 
اجتماعي و مدني« در برخي از كشورها اشاره دارد. در 
اين گزارش از كشورهاي عراق، لبنان، سوريه، يمن و 
ليبي به عنوان خاستگاه هاي تحوالت اجتماعي ناشي 
از بي اعتمادي به نهادها و زيرساخت هاي قانوني آنها 
نام برده شده است. وجود بي ثباتي در اين كشورها 
كه بعضا با تحوالت نظامي نيز همراه مي شود نقش 
اساسي در فرسايش سرمايه هاي اجتماعي و فيزيكي 

و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي آنها دارد.
دومين عامل تشديد ايده هاي حمايت گرانه از اقتصاد 
و توليد ملي با محوريت امريكاست كه سبب افزايش 
تعرفه هاي تجاري بين امريكا و ساير شركاي عمده 
تجاري آن، به ويژه چين، است و با ايجاد اصطكاك 
در فضاي كسب وكار باعث كاهش سرعت اقتصادها 
طي يك سال گذشته شده است. نكته مهم اين است 
كه اين ايده عالوه بر اختالل در حوزه هاي  اقتصاد، 
فناوري اطالعات و زنجيره هاي ارزش، به حوزه هاي 
امنيت ملي و دستكاري نرخ هاي ارز نيز سرايت كرده 
و توانسته  تا حدودي فضاي حل و فصل تنش هاي 
تجاري را ناپايدار سازد. سومين عامل نيز به شرايط 
جوي و بالياي آن ارتباط داده شده است. در اين محور 
نيز حوادث متعددي از جمله توفان هاي كاراييب، 
خشكسالي و آتش سوزي در استراليا، سيل در شرق 
آسيا و خشكس��الي در جنوب آفريقا نام برده شده 
اس��ت. اين تغييرات آب و هوايي در درجه اول ضرر 
و زيان هاي سنگين معيشتي براي مناطق درگير با 
آن ايجاد مي كند و در مرحله بعد افزايش هزينه هاي 
حوزه بهداشت و درمان را تشديد خواهد كرد كه نه 
تنها چالش هايي را در آن مناطق ايجاد مي كند بلكه 
مي تواند هزينه هايي را بصورت غيرمستقيم براي 
س��اير مناطق مانند افزايش مهاجرت بين مرزي و 
تش��ديد تنش هاي مالي علي الخصوص در بخش 
بيمه كشورها را به همراه داشته باشد. با مطرح شدن 
تهديد رش��د اقتصاد جهاني از كانال هاي متعدد، 
اكنون سوال اين است كه در چنين شرايطي اولويت 
سياس��ت گذاري در س��طح جهاني و اقتصادهاي 
داخلي بايد حايز چه مشخصات و ترتيباتي باشد؟ 
آنچه در گزارش صندوق بر آن تاكيد ش��ده است، 
لزوم افزايش همكاري هاي چندجانبه بين مقامات 
كش��ورها و همچنين اتخاذ سياس��ت هاي پولي و 
مالي انبساطي براي كشورهايي است كه از ظرفيت 
كافي براي طراحي بسته هاي پولي و مالي برخوردار 
هستند. هر چند كه نشانه هايي از پيشرفت مذاكرات 
تجاري بين امريكا و چين هويدا شده است، ولي بنا بر 
اين گزارش اين نشانه ها هنوز به اندازه كافي معنادار 
نيستند و هر گونه تشديد در وخامت روابط حوزه هاي 
تجاري و فناوري اطالعات مي تواند با تضعيف اعتماد 
بازيگران بازارها، سرمايه گذاري را كاهش داده و در 
يك افق بلندمدت تر كاهش اشتغال و بهره وري را 
به همراه داشته باشد كه در نتيجه به كاهش رشد 
اقتصادي منتهي خواهد شد. بنابراين نياز است كه 
مقامات كشورها هر چه سريع تر و به نحو موثرتري 
با تقويت همكاري در اين حوزه ها، زمينه هاي بهبود 
رشد اقتصادي را فراهم كنند. عالوه بر اين در سطح 
ملي و اقتصاد داخلي، توصيه شده است كشورهاي 
توسعه يافته كه بودجه آنها از ظرفيت مالي مناسبي 
برخوردار است، مخارج خود در حوزهاي تحقيق، 
آموزش نيروي انساني و زيرساخت هاي فيزيكي را 
افزايش دهند تا با افزايش بهره وري رشد اقتصادي 

بهبود يابد.

مريم  دهقان



اخبار شهرستان ها 11 بنگاهها

شركت مشاركتي »بنياد بركت« در ميان 10 شركت دانش بنيان برتر كشور قرار گرفت

درخشش بنياد بركت در حوزه دانش بنيان 
معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري شركت 
دانش بنيان تجهيز فرزانه از ش��ركت هاي مشاركتي 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام را به عنوان يكي 
از 10 شركت دانش بنيان برتر كشور معرفي كرد. اين 
شركت مش��اركتي بنياد بركت كه در منطقه كمتر 
توسعه  يافته شهرستان بروجن در استان چهارمحال 
و بختياري واقع اس��ت، در توليد انواع شبيه سازهاي 
آزمايش��گاهي فعاليت دارد. اين شركت همچنين با 
حضور در نمايشگاه تجهيزات آزمايشگاهي ساخت 
ايران )ايران ساخت( كه آذرماه امسال توسط معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار شد، موفق 
ب��ه عقد ق��رارداد 70 ميليارد ريال��ي در حوزه توليد 
شبيه سازهاي آزمايش��گاهي )شبيه ساز تراشكاري 
و شبيه ساز آزمايش��گاه مكانيك( با دانشگاه پيام نور 

شده است.
 بر اس��اس اين گ��زارش، بنياد بركت س��تاد اجرايي 
فرمان ام��ام سال هاس��ت در قالب م��دل اقتصادي 
اشتغال زايي بنگاه محور، ايجاد فرصت هاي شغلي و 
محروميت زدايي از طريق مشاركت و توانمندسازي 
بنگاه ه��اي اقتص��ادي را دنبال مي كن��د. در همين 
راستا، بنياد بركت از س��ال 1396 اقدام به مشاركت 
با شركت دانش بنيان تجهيز فرزانه به عنوان يكي از 
واحدهاي صنعتي فعال در توليد انواع شبيه سازهاي 
آزمايشگاهي كرده است. ميزان سرمايه آورده بنياد 
بركت به اين واحد صنعتي، نزدي��ك به 26 ميليارد 

ريال و با س��هم ۴5 درصدي است. اين شركت دانش 
بنيان توليدكننده انواع شبيه سازهاي آزمايشگاهي 
كه در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختياري 
فعاليت دارد، ظرفيت توليد س��االنه 2۴ و 6۴0 عدد 
محصول آزمايشگاهي را دارد. اين واحد صنعتي كه از 
سال 1391 شروع به فعاليت كرده، پيش از مشاركت 
با بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام زير ظرفيت 
توليد مشغول به كار بوده است. فعاليت هاي اين واحد 
صنعتي پس از مشاركت با بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان امام سبب ايجاد اشتغال براي ۴3 نفر شده است. 
همچنين فرصت هاي كسب و كار براي 170 نفر نيز 
به شكل غيرمستقيم فراهم شده است. گفتني است، 
مدل اشتغال زايي بنگاه محور يكي از روش هاي بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان امام براي ايجاد اشتغال در 
مناطق محروم اس��ت كه در اين مدل، اشتغال زايي و 
محروميت زدايي از طريق مشاركت و توانمندسازي 
بنگاه هاي اقتص��ادي دنبال مي ش��ود. همچنين از 
آن جايي كه بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام به 
هيچ عنوان تصدي گري را دنبال نمي كند، مديريت 
اجراي مدل اشتغال زايي بنگاه محور نيز به مانند ساير 
مدل هاي اشتغال زايي، با خود مردم و فعاالن اقتصادي 
اس��ت و به همين دليل، بنياد بركت از مجموع 3۴5 
شركتي كه با آنها مش��اركت داشته، از 235 شركت 
خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصي واگذار 

كرده است.

وزير كار خبر داد

توليد ساالنه ۲00 كيلو زهر زنبور در كشور
در ش��رايطي كه صنعت زنبورداري يكي از مش��اغل 
ريشه دار و باستاني در كش��ورمان محسوب مي شود 
و ريش��ه هاي ديني و ملي فراواني ايرانيان را به مقوله 
پ��رورش عس��ل و زنب��ورداري مربوط مي كن��د، اما 
ساماندهي نامناسب توليدات و عدم حمايت هاي كالن 
از اين صنعت مهم طي س��ال هاي گذشته باعث شده 
عسل باكيفيت ايران به نام كشورهاي ديگر بسته بندي 
شده و به فروش برسد. با وجود سوابق تاريخي كشورمان 
در زنبورداري مشكالتي پيش روي كسب و كار فعاالن 
اين حوزه به چشم مي خورد كه تا زماني كه فكري براي 
حل مشكالت نش��ود، ظرفيت هاي اين حوزه به جاي 
اينكه باعث اش��تغالزايي و تولي��د ارزش افزوده براي 
جوان ايراني ش��ود، باعث رونق كسب و كار آندسته از 
كشورهايي مي شود؛ كه عس��ل؛ موم و ... ناب ايران را 

به صورت فله اي و با قيمت پايين خريداري مي كنند و 
بعد از بسته بندي به چند برابر قيمت در اروپا و امريكا به 

فروش مي رسانند.
دي��روز وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي با بيان اينكه 
صنعت زنبورداري، منبع درآمد فوق العاده براي كشور 
است، از توليد س��االنه 200 كيلو زهر زنبور در كشور 
خبر داد. به گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
محمد شريعتمداري در آيين افتتاح بنياد ملي ارتقاي 
بهره وري و مهارت و رونمايي از دستاوردهاي صنعت 
زنبورداري كشور با اش��اره به اهميت توليد ژل رويال 
گفت: هدف از توسعه اقتصاد زنبور داري، ايجاد اشتغال 
و تولي��د ارزش افزوده اس��ت و براي اي��ن كار بايد اين 
صنعت از توليد تك محصولي فاصله بگيرد. هرگرم زهر 
زنبور ارزش بااليي دارد و ما امروز مي توانيم در صنعت 

زنبورداري كشور ساالنه 200 كيلو زهر توليد كنيم كه 
منبع درآمد فوق العاده اي براي كشور است. وي با بيان 
اينكه، اين محصول مي تواند نيازهاي عمده كشور را در 
حوزه هاي درماني و دارويي برطرف نمايد و زنبورداران 
نيز مي توانند به طور مستقيم در توليد و سود حاصل از 
آن سهيم شوند، تاكيد كرد: ميزان درآمد حاصل از توليد 
ژل رويال قابل توجه است و اين امر نه تنها باعث مي شود 
زنبورداري از يك شغل دوم به شغل اصلي تبديل شود، 
بلكه مي تواند سه اشتغال جديد ايجاد كرده و سودآوري 

را به مراتب افزايش دهد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي افزود: نگاهي به بازار 
كار نش��ان مي دهد كه ما بايد به سمت توسعه پايدار از 
طريق فعاليت هاي نوآورانه و مبتكرانه، هوش مصنوعي 
و اينترن��ت حركت كني��م، با ممزوج ش��دن صنايع و 

فعاليت هاي توس��عه اي ب��ا نوآوري هايي ك��ه در قالب 
مشاركت بخش عمومي و خصوصي صورت مي گيرد، 
توسعه پايدار ميسر خواهد شد. وي گفت: البته در كنار 
نگاه توس��عه اي به امر اش��تغال و فعاليت هاي ضربتي 
اش��تغالزا هم الزم است. اگر چه اش��تغال ضربتي الزم 
است، اما كافي نيست و جهت گيري توسعه اشتغال بايد 
به سمت اشتغال پايدار باشد. وي در ادامه تصريح كرد: 
ما در دولت به فكر توسعه پايدار اشتغال در كنار پرداخت 
منابع ارزان هستيم، ولي در بخش توسعه اي مشاغلي 
ايجاد مي ش��ود كه حتي براي آن هيچ مبلغي پرداخت 
نمي شود. براي مثال در مشاغل خانگي با ايجاد شرايط 
مطلوب، برند سازي و استاندارد كردن محصوالت توليدي 
خانگي بدون توزيع منابع ارزان اش��تغال پايدار صورت 
گرفته اس��ت. ش��ريعتمداري افزود: حوزه كشاورزي 

بيش از هر جاي ديگر كشور، متعلق به بخش خصوصي 
اس��ت و با توجه به تحوالت آن در سال هاي اخير، بايد 
بيش��تر از گذش��ته مورد توجه قرار گيرد. وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي ب��ه توانايي بخش تعاون كش��ور 
به عن��وان يكي از بخش هاي اش��تغالزا و حمايت بانك 
كش��اورزي و صندوق هاي حمايتي در اين حوزه اشاره 
و تصريح كرد: نهادهاي دولتي در كنار بخش خصوصي 
مي توانند با حمايت از بخش هاي مختلف تسهيل كننده 
اين فعاليت ها باشند. شريعتمداري با تشريح برخي از 
فعاليت ها و همكاري هاي تنگاتنگ بين وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي و وزارت جهاد كشاورزي، به لزوم توسعه 
صنعت زنبورداري اشاره كرد و گفت: خوش بختانه به طور 
مستمر در حوزه هاي مختلف، پروژه هاي دانش بنيان با 

محوريت توسعه اي رونمايي مي شود.

افزايش 100 درصدي توليد 
ماهي سردآبي در شهرستان ري
ري| مدير جهاد كشاورزي 
شهرس��تان ري ب��ه توليد 
۸3 تن ماهي س��ردابي در 
استخرهاي پرورش ماهي 
اين شهرستان اشاره كرد و 
گفت: توليد ماهي سردآبي 
نسبت مدت مش��ابه سال 
گذش��ته 100 افزايش يافته است. محمد عباسي روز 
شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: توليد ماهي سردآبي طي 
سال گذشته در حدود ۴0 تن بود كه امسال با احداث 
پنج استخر پرورش ماهي شاهد افزايش 2 برابري توليد 
ماهي سردآبي در شهرستان هستيم.وي با بيان اينكه 
روستاهاي جهان آباد و كريم آباد از بخش كهريزك و 
روستاهاي زيوان از بخش حسن آباد و مقيم آباد از بخش 
قلعه نو محل توليد ماهي هاي سردآبي در شهرستان ري 
هستند، افزود: اين شهرس��تان در حال حاضر هشت 
واحد توليد ماهي س��ردآبي دارد ك��ه در آنها عالوه بر 
ماهي قزل آال، گونه هاي خاوياري از نوع ازون برون، فيل 
و سيبري پرورش مي يابند. عباسي ادامه داد: پرورش 
ماهي  در شهرستان ري به دليل قرار گيري در كنار بازار 
مصرف بزرگ تهران منافع خوبي براي كشاورزان دارد 
كه بايد بيش از اين در اين صنعت سرمايه گذاري شود. 

توليد ۷0 درصد از ملكه زنبورعسل 
اصالح شده كشور در دامغان

س�منان| مدي��ر جهاد 
كشاورزي دامغان گفت: 70 
درصد از ملكه زنبورعس��ل 
اصالح ش��ده كش��ور ب��ه 
تع��داد ۴0 ه��زار فروند، در 
زنبورستان كوير جنوب اين 
شهرستان توليد مي شود. 
سيدمحسن طباطباييان ديروز در گفت وگو با ايرنا، افزود: 
۴0 هزار فروند ملكه زنبورعسل اصالح شده، با پيش بيني 
و برنامه ريزي هاي صورت گرفته، در زنبورستان جنوب 
دامغان توليد و بين زنبورداران كشور توزيع مي شود. وي 
بيان كرد: طبق آخرين سرشماري امسال، شهرستان 
دامغان داراي 15 هزار كلوني زنبور عس��ل است كه در 
مقايس��ه با سال گذش��ته، 5 هزار كلوني افزايش يافته 
است. وي افزود: سال گذشته 100 تن عسل از 10 هزار 
كندو در دامغان توليد شد كه ميانگين توليد هر كلوني 
10 كيلوگرم بود. وي اظهار داشت: باتوجه به ميانگين 
توليد هر كلوني، مي توان پيش بيني كرد كه سال جاري 
150 تن عسل در اين شهرستان توليد شود. به علت تنوع 
گياهي فراوان و رويش گون، زِنيان، آفتابگردان، خارشتر 
و يونجه در نزديكي كندوهاي عسل دامغان، عسل هاي 

توليدي كامل طبيعي و داراي كيفيت مطلوب است. 

شاخص رشد اعتبارات در 
اردبيل سه برابر كشور است

اردبيل| رييس سازمان 
مديري��ت و برنامه ريزي 
اس��تان اردبي��ل رش��د 
اعتبارات كشور را در سال 
آينده نسبت به سال جاري 
۴.2 دهم درصد اعالم كرد 
و گفت: اين شاخص رشد 
در استان اردبيل سه برابر كشور بوده و به عدد 13.۴ 
درصد رسيده اس��ت. داود شايقي ديروز در نشست 
با مجمع نمايندگان استان اردبيل با اشاره به اينكه 
اردبيل در جذب اعتبارات ملي رتبه چهارم را در سطح 
كش��ور دارد، اظهار كرد: در سه سال اخير و با در نظر 
گرفتن اعتبارات سفر رييس جمهور بيش از دو هزار و 
۴00 ميليارد تومان منابع اعتبارات ملي به اين استان 
سرازير ش��ده كه در ارزيابي هاي كش��وري از لحاظ 
جذب اعتبارات ملي در بين استان هاي كشور جايگاه 
چهارم را داريم. وي خاطرنشان كرد: هرچند در توزيع 
اعتبارات مصوب س��االنه بين 700 تا ۸00 ميليارد 
تومان به اين استان با توجه به تناسب جمعيتي و ساير 
شاخص ها رتبه 20 كش��وري را داريم اما در اين سه 
سال با تمام توان كوشيديم تا از منابع مختلف اعتبارات 

مناسبي را جذب استان كنيم. 

وام ۷00 ميليون يورويي از 
روسيه براي پروژه راه آهن شرق
خراس�ان جنوب�ي| 
نماينده م��ردم بيرجند، 
درمي��ان و خوس��ف در 
مجل��س ده��م گف��ت: 
طب��ق پيگيري ه��ا وام 
700 ميلي��ون يورويي از 
روسيه براي پروژه راه آهن 
زاهدان - بيرجند- گناباد محقق ش��ده اس��ت. به 
گزارش مهر، س��يد محمدباقر عب��ادي ديروز در 
نشس��ت خبري اظهار كرد: با تالش نمايندگان به 
دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي براي 
بحث راه آهن و قرار دادن اولويت راه آهن شرق در 
برنامه ششم توس��عه را انجام داديم كه زمينه كار 
اجرايي و عملياتي در اين حوزه را فراهم كرد. وي 
افزود: در حال حاضر اين امر محقق شده كه براي 
راه آه��ن زاهدان- بيرجند – گناباد از روس��يه وام 
700 ميليون يورويي گرفته ش��ود كه اين ميزان 
به هيچ وجه با بودجه عمومي دولت در اين زمينه 
قابل مقايسه نيست. با توجه به اينكه اين وام چون 
درآمدهاي نفت و ماليات نيست كه احتمال تحقق 
آن وجود نداشته باشد انتظار رشد سريع كار اجرايي 

در حوزه راه آهن طي سه سال آينده مي رود. 

بهينه شدن كشاورزي در جلگه 
خوزستان با جلوگيري از انتقال آب
خوزس�تان| اس��تاندار 
خواس��تار  خوزس��تان 
جلوگي��ري از انتقال آب از 
سرچش��مه رودخانه هاي 
اس��تان ش��د و گف��ت: با 
وجود اينكه اي��ن طرح ها 
فعال نيستند اما بايد توجه 
داشت كه بهينه شدن كشاورزي در جلگه خوزستان 
به اين موضوع بستگي دارد. به گزارش ايرنا غالمرضا 
شريعتي ديروز در شانزدهمين كنگره ملي علوم زراعت 
و اصالح نباتات ايران در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي خوزستان، اظهارداشت: همواره تاكيد استان بر 
جلوگيري از انتقال آب از سرشاخه هاي رودخانه هاي 
استان است تا خوزستان با بيشترين ظرفيت به توليد 
باالتر و گسترش كمي و كيفي محصوالت كشاورزي 
بپردازد. وي ادامه داد: در اين صورت مي توانيم شاهد 
بهره برداري بهينه و استفاده الزم از زمين هاي و مزارع 
كشاورزي استان باشيم. استاندار خوزستان با اشاره به 
طرح 550 هزار هكتاري مقام معظم رهبري، گفت: فاز 
اول اين طرح با موفقيت اجرا شد اما اجراي 250 هزار 
هكتار باقي مانده كه ق��ول رييس جمهوري به مردم 
استان در اين باره نيز بايد همواره مورد توجه قرار بگيرد. 
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جرايم سايبري در قم
 ۱۹۷ درصد افزايش يافت

قم| فرمانده انتظامي استان قم با بيان اينكه وقوع 
جرايم در فضاي مج��ازي در قم از ابتداي س��ال 
تاكنون 197 درصد افزايش داش��ته است، گفت: 
كشف جرايم سايبري طي اين مدت 29۸ درصد 
افزايش داشته است. سردار عبدالرضا آقاخاني ديروز 
در نشست خبري با اصحاب رسانه با اشاره به اينكه 
توان كشف پليس فتا در زمينه جرايم سايبري طي 
اين مدت نزديك به ۸1 درصد بوده است، گفت: طي 
ماه هاي اخير تعداد 6 باند كالهبرداري كه به شيوه 
فيشينگ اقدام به كالهبرداري مي كردند، دستگير 
شدند كه سنين مجرمين در اين زمينه بين 1۴ تا 
1۸ سال بوده و ۴2 هزار و ۴50 فقره شماره كارت 
از اين باند به دس��ت آمده است. ميزان دستگيري 
در زمينه جرايم سايبري طي اين مدت 13 درصد 

افزايش داشته است.

بيش از ۳۹ هزار تن سيب درختي 
از آذربايجان غربي صادر شد

اروميه|معاون امور بازرگاني و توس��عه تجارت 
س��ازمان صنعت، مع��دن و تج��ارت آذربايجان 
غربي گفت: طي سال جاري بيش از 39 هزار تن 
س��يب درختي از گمركات استان به كشور هاي 
آسيايي و اروپايي صادر شده است. محمد دهقان 
در خصوص روند صادرات سيب در استان اظهار 
داشت: طي سال جاري 39 هزار و 227 تن سيب 
درخت��ي به ارزش بي��ش از 59 ميلي��ون دالر از 
گمركات استان به كشورهاي آسيايي و اروپايي 
صادر شده اس��ت. عمده كشورهاي مقصد براي 
صادرات سيب استان عراق، افغانستان، آذربايجان، 
پاكس��تان، روسيه و … اس��ت كه براي توسعه 
صادرات و افزايش س��هم بازار در ديگر كشورها 
در تالش هس��تيم تا بازارهاي جديدي براي اين 
محصول شاخص استان ايجاد كنيم. دهقان اضافه 
كرد: آذربايجان غربي براي تأمين سيب مورد نياز 
شب عيد 12 استان به عنوان استان معين معرفي 
شده است، كه سيب مورد نياز 12 استان براي شب 
عيد ۸ هزارتن پي��ش بيني و از طريق آذربايجان 
غربي تأمين شده است و نيز سيب مورد نياز داخل 

استان براي مصرف عيد ۸00 تن است.

رفع تصرف56 ميليون مترمربع 
اراضي طبيعي سمنان

سمنان| فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي 
استان سمنان از رفع تصرف 56 ميليون متر مربع 
اراضي طبيعي استان طي 10 ماهه گذشته از سال 
جاري خبر داد و گفت: 72 پرونده در اين زمينه 
مفتوح شد. سرهنگ عليرضا ابوطالبي در ضمن 
اشاره به عملكرد حوزه حفاظت از منابع طبيعي 
استان سمنان و بيان اينكه گشت هاي مراقبتي از 
عرصه هاي طبيعي در دستور كار قرار دارد، اظهار 
داشت: در 10 ماهه اول سال 9۸ ميزان كشفيات 
قاچاق محصوالت جنگل��ي و مرتعي به ۴6 هزار 
كيلوگرم رسيده اس��ت. وي با اشاره به اينكه ۴۸ 
نفر در اين راستا دستگير و ۴2 خودرو توقيف شده 
است، افزود: ضمن بررس��ي اوليه پرونده آنها به 
مراجع قضايي ارسال شده كه برابر با قانون با اين 

متخلفان برخورد مي شود.

سگ هاي ولگرد
به جان آهوان يزد افتادند

يزد| كارشناس اداره  كل حفاظت  محيط  زيست 
استان يزد با اشاره به پيش بيني افزايش جمعيت 
گونه هاي آهوان در اين استان طي سال جاري، 
گفت: با وجود اقدامات موثري كه منجر به كاهش 
شكار آهوان از سوي شكارچيان در استان صورت 
گرفته ولي اكنون س��گ هاي ولگرد بزرگ ترين 
تهديد براي اين گونه جانوري هستند. »موسي 
شمسايي« با اشاره به افزايش جمعيت آهوان در 
يزد، اظهار كرد: بنا بر سرشماري هاي سال گذشته 
۸50 راس آهو در محيط زيست يزد وجود دارد كه 
با اقدامات حفاظتي و فرهنگ سازي، پيش  بيني 
مي شود كه اين جمعيت در سال جاري به يك هزار 
راس برسد. وي در ادامه بالي جان آهوان به ويژه 
در فص��ل زاد و ولد اين حيوانات را در حال حاضر 
معضل س��گ هاي ولگرد دانست و گفت: آهوان 
ساالنه در فصل زاد و ولد، حدود 2 بره آهو به دنيا 
مي آورند كه متاس��فانه اخيرا در اس��تان توسط 

سگ هاي ولگرد شكار مي شوند.

قم بيشترين نانوايي سنگك
را در كشور دارد

قم| ريي��س اتحادي��ه نانوايان ق��م از فعاليت 
350 نانواي��ي س��نگك در قم خب��ر داد وگفت: 
اين اس��تان بيش��ترين تعداد نانوايي س��نگك 
را نس��بت به جمعيت دارد. علي اكب��ر زارعي با 
اش��اره به مطلوب تر شدن وضعيت پخت نان در 
نانوايي هاي قم، افزود: خوش بختانه در خصوص 
قيمت نان در قم به توافق رسيده ايم. وي با بيان 
اينكه تمامي نانوايي ها بايد پروانه فعاليت داشته 
باشند و پروانه آنها نيز به روز باشد كه در اين راستا 
همه پروانه ها در حال به روز ش��دن است، اظهار 
داش��ت: حدود 10 نانوايي بدون پروانه در سطح 
استان قم در حال فعاليت هستند كه در ليست 
پلمب شدن قرار دارند. رييس اتحاديه نانوايان قم 
گفت: نانوايي هاي آزادپز بايد در سامانه با پروانه 
معتبر ثبت نام كنند كه به حساب سپيد معرفي 
مي شوند و از اين طريق مي توانند آرد خريداري 
كنند. شهروندان مي توانند تخلفات و مشكالتي 
كه در زمينه نانوايي ها مشاهده مي كنند به شماره 

12۴ گزارش دهند.

چهره هاي استاني

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا مطرح كردبراساس گزارش هاي منتشر شده اعالم شد
حفظ جريان توليد و اشتغال صنايع خودرواقبال دوبرابري همراه اول در اجراي طرح ملي ترابردپذيري 

 اجراي طرح ملي ترابردپذيري، كه به زبان س��اده همان 
انتقال ش��ماره تلفن همراه از يك اپراتور به اپراتور ديگر 
است، براي همراه اول با رش��د دوبرابري نسبت به سال 
گذشته روبه رو شد. عصر  اي.سي.تي، در حالي كه مديركل 
دفتر نظارت ب��ر خدمات ارتباطي و فن��اوري اطالعات 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از كاهش 
ميزان درخواست  ترابردپذيري اپراتورها خبر داده، آمارها 
نشان مي دهد بر اساس گزارش هاي منتشر شده از طرح 
تجميعي هر اپراتور تا امروز، اين شاخص براي همراه اپراتور 
همراه اول نسبت به سال گذشته با رشد مثبت و دوبرابري 
همراه بوده است. سيدمحمد امامي مديركل دفتر نظارت 
بر خدمات ارتباط��ي و فناوري اطالع��ات رگوالتوري، 
درباره  ترابردهاي موفق از ابت��داي اجراي ترابردپذيري 
اپراتورهاي همراه گفته است كه ترابردپذيري از تيرماه 
س��ال 95 به صورت آزمايشي آغاز شد و از ابتداي اجراي 
رس��مي پروژه ترابرد از يك شهريور 1395 تاكنون، يك 
ميليون و 270 هزار و 69۸ ترابرد موفق حقيقي و حقوقي 
انجام شده است. به گفته او، از ابتداي راه اندازي اين طرح در 
سال 95، به ميزان 93 هزار و 69 مورد ترابرد، در سال 96 
معادل 501 هزار و 551 ترابرد، در سال 97 معادل ۴99 

هزار و 695 ترابرد و در س��ال 9۸ تاكنون نيز 176 هزار و 
3۸3 ترابرد صورت گرفته است و با توجه به آمار سال هاي 
گذشته، به نظر تعداد درخواست هاي ترابرد رو به كاهش 
اس��ت، اما نگاهي به آمارهاي سال گذشته رگوالتوري و 
مقايسه با گزارش امس��ال اين ميزان درخواست را براي 
اپراتور اول با رشد دوبرابري نشان مي دهد. بر اساس آمار 
دي ماه سال گذشته رگوالتوري، همراه اول ۴۴2 هزار و 
2۴5 ترابرد ورودي داش��ته و ترابرد خروجي اش ۴11 و 
575 ب��وده كه حكايت از 30 هزار و 670 عدد تراز ترابرد 
مثبت دارد. اپراتور ايرانسل نيز با ۴۴9 هزار و ۸5۸ ترابرد 
ورودي در دي م��اه و ۴25 هزار و 6۸9 ترابرد خروجي به 
تراز 2۴ هزار و 169 دست پيدا كرده كه تراز مثبت آن را 
به عدد 2۴ هزار و 169 رسانده است. بر مبناي اين گزارش 
وضعيت ترابرد ورودي اپراتور رايتل ۴3 هزار و 7۸7 است 
و ترابرد خروجي آن 9۸ هزار و 626 كه نشان مي دهد اين 
اپراتور تراز منفي 5۴ هزار و ۸39 داشته است. اين آمارها 
در حالي است كه بر اساس گزارش سال جاري MNP تا 
اول بهمن ماه سال جاري، گزارش تجميعي اپراتور همراه 
اول به ميزان 617 هزار و 56۴ ترابرد ورودي، 552 هزار و 
216 ترابرد خروجي و 65 هزار و 3۴۸ ميزان تراز تراكنش 

را دارا بوده اس��ت. در اپراتور ايرانس��ل، اين آمار با ميزان 
601 هزارو 230 ترابرد ورودي، 591 هزار و 65۴ ترابرد 

خروجي و 9576 تراز ترابرد همراه بوده است .
 براساس آمار امسال رگوالتوري اپراتور رايتل با 53 هزار و 
970 ترابرد ورودي و 12۸ هزار و ۸9۴ ترابرد خروجي و 
تراز ميانگين منفي 7۴هزار و 92۴ را كسب كرده است كه 
بيانگر مهاجرت باالي شماره هاي تلفن همراه از اين اپراتور 
به ساير اپراتورها بوده است. در مقايسه اين آمارها با نمونه 
مشابه سال گذشته، اپراتور اول با تراز مثبت 65 هزار و 3۴۸ 
واحدي نسب به شاخص 30 هزار و 670 در سال گذشته 
با رشد دوبرابري نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

 مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا گفت: حمايت 
تسهيالتي بانك مركزي از صنايع خودرو و قطعه سازي 
موجب تضمين حركت كشور در حوزه توليد و تحقق 
رونق توليد شده است. به گزارش تعادل از سايپا نيوز، 
سيدجواد س��ليماني افزود: بانك مركزي با اختصاص 
به موقع تسهيالت به صنعت خودرو، به افزايش توليد در 
دوماهه پاياني سال و پاسخگويي به تعهدات مشتريان 

كمك كرده است.
به گفته وي گروه س��ايپا با وجود بدعهدي ش��ركاي 
بين المللي، تحريم هاي ظالمانه و مشكالت اقتصادي 
كشور؛ در 10 ماهه سال 9۸ بيش از 3۴5 هزار دستگاه 
خودرو توليد كرده كه اين رونِق حاكم بر توليد در گروه 
سايپا با تخصيص تسهيالت از سوي بانك مركزي، ادامه 
خواهد يافت.وي تاكيد كرد: اين تسهيالت به سرعت و 
به شكل مستقيم به توليد اختصاص مي يابد و با پيگيري 
پويش ملي داخلي سازي قطعات صنعت خودرو و همت 
تالشگراِن صنعت قطعه سازي كشور، تغذيه خطوط 
گروه سايپا به شكل مستمر و بي وقفه ادامه خواهد يافت.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا همچنين تصريح 
كرد: صنعت قطعه س��ازي كش��ور با اين كمك هاي 

تسهيالتي مي تواند نسبت به خريد مواد اوليه و تامين 
به موقع قطعات مورد نياز خطوط خودروسازان اقدام 
كند.سليماني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: 
س��ايپا در يك س��ال اخير تالش كرده ارتباط خود با 
شبكه بانكي را در مسير صحيح ادامه داده و نسبت به 
بازپرداخت تسهيالت در موعد مقرر و تسويه حساب 
با بانك ها اقدام كند.مديرعامل گروه خودروسازي در 
پاي��ان از حمايت همتي؛ ريي��س كل بانك مركزي به 
خاطر تسريع در فرآيند اختصاص تسهيالت به صنعت 
خودرو و قطعه سازي قدرداني كرد و ابراز اميدواري كرد 

اين همكاري تداوم يابد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از وضعيت تاالب هاي كشور در آستانه روز جهاني تاالب

تاالب ها، كانون ريزگرد سال هاي آينده
حال تاالب هاي كشور خوب نيس��ت، از سه ميليون 
هكتار پهنه تاالبي، دو ميليون و 100 هزار هكتار يعني 
برابر با 45 تاالب اگر به زودي در ش��رايط تاالبي خود 
قرار نگيرند تبديل به كانون گرد و غبار مي شوند، به اين 
ترتيب به دنبال سياست هاي نادرست آبي از يك سو 
و خشكس��الي و كاهش بارش در س��ال هاي اخير از 
سوي ديگر، 143 تاالب موجود در كشور كه روزگاري 
زيس��تگاه پرندگان مهاجر بوده و براي كشوري مانند 
ايران كه در كمربند خشك دنيا قرار گرفته نقش رگ 
حياتي را ايفا مي كردند، ام��روزه چيزي جز لكه هاي 
آبي نيمه خش��ك باقي نمانده است. اگرچه سيالب و 
بارندگي هاي اخير ب��ه صورت موقتي نيم جان دوباره 
به برخي تاالب ها بخشيد اما وضعيت هنوز براي تاالب 
انزلي قرمز بوده، ميانكاله هم نيمه خشك باقي مانده 
و گاوخوني سال هاس��ت رنگ آب به خود نديده است 
اما در چني��ن وضعيتي ردپ��اي وزارت نيرو با تامين 
نكردن حقابه، كامال پررنگ بر پيشاني تاالب ها باقي 

مانده است.

چهارتهديدعمدهعليهتاالبها
اگرچه تاالب ها با مشكالت بسياري دست و پنجه نرم 
مي كنند اما احمدرضا الهيج��ان زاده معاون محيط 
زيست دريايي و تاالب هاي سازمان حفاظت محيط 
زيست معتقد است از ميان تمام اين مواد چهار تهديد 
عمده عليه اين پهنه هاي آبي وجود دارد. او در نشست 
خبري روز جهاني تاالب ها درباره اين موضوع گفت: 
چهار تهديد و مش��كل عمده تاالب هاي ما را تهديد 
مي كند. اولي��ن موضوع تأمين حقابه تاالب هاس��ت 
و كمبود آب و خش��ك ش��دن تاالب ها اولين تهديد 
جدي مجموعه تاالب هاي كش��ور اس��ت. بحث دوم 
آلودگي هايي است كه وارد تاالب ها مي شود و مي تواند 
فاضالب ش��هري و روس��تايي، زهاب كش��اورزي، يا 
پس��اب هاي صنعتي باش��د كه وارد تاالب مي شود. 
تصرفات و تغيير كاربري غيرمجاز تاالب ها يكي ديگر 
از تهديدات تاالب ها هستند كه بيشتر در تاالب هاي 
شمال با آن رو به رو هستيم. گونه هاي غيربومي مضر 
يا مهاجم مثل تيالپيا در جنوب و سنبل آبي در شمال 
مشكل بعدي اس��ت. او افزود: سازمان محيط زيست 
سياست تازه اي را در قبال تاالب ها در دستور كار قرار 
داده اس��ت. اولين بحث تعيين نياز آبي تاالب است. 
صراحتا در قانون آمده سازمان محيط زيست مكلف 
است نياز آبي تاالب را مشخص كند و وزارت نيرو هم 
مكلف است حقابه مورد نياز تاالب را تأمين كند. تاكنون 
تعيين نياز آبي 34 تاالب و مجموعه رودخانه اي را به 
پايان رس��انده ايم و اكنون 1۸ ت��االب ديگر را هم در 

دستور كار داريم.
معاون محيط زيس��ت دريايي و تاالب هاي س��ازمان 
حفاظت محيط زيست گفت: برنامه هاي زيست بومي 
و پايش كمي و كيفي تاالب ها در دس��تور كار ماست. 
مخصوصا نيازمنديم كه آخرين ورودي آب تاالب ها را 
بدانيم و در تالشيم كه در محل ورودي رودخانه ها به 
تاالب ها سيستم هاي دبي سنج را نصب كنيم و از نظر 
كيفي هم سيستم هايي را پيش بيني كرده ايم كه برخي 

آنالين است و برخي الزمه اش نمونه برداري است.

وزارتنيرودرسالپرآبيهم
حقابهگاوخونيرانداد

الهيجان زاده درباره وضعيت تاالب گاوخوني بيان كرد: 
در تاالب گاوخوني حتي در شرايط پرآبي سال گذشته 
نتوانستيم حقابه تاالب را تأمين كنيم و از موارد اعتراض 

ما نسبت به وزارت نيرو بوديم. در پنجاه سال گذشته 
س��ه نوبت باالي ۲ هزار ميليمتر بارندگي داشتيم كه 
يكي سال گذشته بود و سد زاينده رود در خرداد سال 
۹۸ نزديك به ۷۸0 ميليون متر مكعب آب در پش��ت 
سد ذخيره شده بود كه در 1۸ سال گذشته به ندرت 
اين اتفاق افتاده بود اما در اين س��ال پر آب هم وزارت 

نيرو حقابه مربوط به تاالب گاوخوني را تأمين نكرد.
او افزود: حقابه گاوخوني 1۷۶ ميليون مترمكعب است 
كه وزارت نيرو 140 ميليون متر مكعبش را تعهد كرده 
مي دهد. اما اين آب كه امسال دم سد رهاسازي شد به 
تاالب نمي رسد و وزارت نيرو مي گويد من مسووليتم 
رهاسازي دم سد اس��ت و نه تحويل دادن به تاالب. با 
پيگيري هايي كه امس��ال صورت گرفت توافق بر اين 
شد كه بهمن و اس��فند كه مصرف آب كشاورزي در 
پايين ترين سطح خود است رهاسازي انجام شود و هر 
ماه 10 ميليون مترمكعب رهاسازي شود كه حداقل ۲0 
ميليون مترمكعب را بهمن و اسفندماه امسال تحويل 
بگيريم و مابقي را در بهار سال پيش رو. از 5 روز پيش 
رهاسازي آب شروع شده است. بايد مسير طي شود تا 

آب به تاالب برسد.

سيالبهمنتوانست
هامونراكامالنجاتدهد

معاون محيط زيس��ت دريايي و تاالب هاي س��ازمان 
حفاظت محيط زيست گفت: در تاالب هاي سيستان 
و بلوچس��تان كه تاالب هامون مهم ترين آنهاس��ت، 
خوشبختانه در اين هفته هاي اخير بارش برف خوبي 

در كشور افغانستان داشتيم. 
در سيالب هاي بهار گذشته تقريبا صد در صد تاالب 
هامون پوزك آبگيري شد و هامون صابوري كه بخش 
بزرگش در كش��ور ايران ق��رار دارد 130 هزار هكتار 
آبگيري ش��د. اكنون بارندگي خوبي در نيمه جنوبي 
اس��تان سيستان و بلوچس��تان رخ داد كه آمار باالي 
۲00 ميليمتر را هم داش��تيم اما در بخش شمالي كه 
هم تاالب ها آنجاس��ت و هم كانون گرد و غبار اس��ت 

۲5 ميليمتر بيش��تر بارندگي نداشتيم اما اميدواريم 
سيالب هايي كه در افغانستان رخ مي دهد بتواند آب 
تاالب ها را تأمين كند. ولي بخش ايراني هامون پوزك 

هنوز آبگيري در آن رخ نداده است.
الهيجان زاده تاكي��د كرد: تاالب ه��اي بين النهرين 
كه براي ما خيلي مهم اس��ت در ش��رايط پرآبي يك 
ميليون س��يصد تا يك ميليون هفتص��د هزار هكتار 
مي تواند فرصت داشته باش��د. از اين ميان 3۶0 هزار 
هكتار هورالعظيم اس��ت ك��ه از آن 130 هزار هكتار 
در ايران است. بر اساس تصاوير ماهواره اي تقريبًا ۹0 
درصد تاالب هاي بين النهرين آبگيري شده است. اين 
اتفاق كه از سيل پارسال شروع و كماكان ادامه دارد، 
از س��ال ۲000 ميالدي كه صدام به عمد تاالب هاي 
بين النهرين را خشك كرد و در سال ۲000 به عنوان 
بزرگ ترين فاجعه زيست محيطي قرن در كنار از بين 
رفتن جنگل هاي آم��ازون مطرح بود، اين تاالب ها به 
ش��رايط مطلوب خود برمي گردد و ۹0 تا 100 درصد 
آبگيري انجام شده و ميزان آبگيري در تصاوير حتي 
از تصاوير سال 1۹۷5 هم بيشتر است. به اين ترتيب 
پديده گرد و غبار مي تواند خيل��ي كاهش پيدا كند.

تاالب شادگان هم شرايط مش��ابهي دارد و ۸5 تا ۹0 
درصد تاالب وضعيت مطلوب��ي دارد و اين روند ادامه 

خواهد داشت.

چاههايغيرمجازنميگذارد
آببه»پريشان«برسد

معاون محيط زيس��ت دريايي و تاالب هاي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت درب��اره وضعيت تاالب هاي 
اس��تان فارس گفت: يكي از اس��تان هاي تاالب خيز 
ما استان فارس اس��ت كه تاالب هاي متعددي دارد. 
بارندگي در اس��تان فارس خيلي مطل��وب بوده و در 
مقايسه نقطه اي باالتر از ميانگين بوده و برخي شهرها 
مثل فيروزآباد باالتر از 400 ميليمتر بارندگي داشته. 
در اين استان تقريبًا تاالب هاي جنوب و جنوب شرق 
اس��تان، ش��رايط صد درصدي و مطل��وب را به خود 

اختصاص مي دهند. تاالب مهارلو كه در نزديكي شهر 
ش��يراز قرار دارد نزديك به ۷0 درصد آبگيري در آن 
اتفاق افتاده است. طشك و بختگان هم شرايط بهتري 
از سال هاي گذشته دارد و در حال حاضر بين 30 تا 35 
درصد آبگيري شده است. اتفاق خوب اين بود كه ۲ ماه 
پيش 40 ميليون مترمكعب حقابه اين تاالب رهاسازي 
ش��د و قابل توجه بود. معاون محيط زيست دريايي و 
تاالب هاي س��ازمان حفاظت محيط زيست تصريح 
كرد: تاالب پريشان وضعيت خوبي ندارد اما جالب بود 
كه ميزان بارندگي در شهر كازرون تا دو روز پيش 300 
ميليمتر بود كه از ميانگين شهر كازرون تا اول بهمن 
كه ۲13 ميليمتر است بيشتر بود. چه اتفاقي افتاده كه 
حتي با اين ميزان آب هم تاالب آبگيري نش��ده و اين 
بر مي گردد به نزول آب هاي زيرزميني و حفر چاه هاي 
مج��از و غيرمجاز و هرچه آب وارد تاالب مي ش��ود از 
طريق آب هاي زيرزميني جذب مي شود و اين تاالب 

50 هزار هكتاري را دچار مشكل كرده است.

روزهايبالتكليفيتاالبانزلي
زنگ خطر تاالب انزلي از مدت ها پيش نواخته ش��د. 
رسوبات سرانجام كار دس��ت تاالب دادند و اين ميان 
تصميم هاي نادرست سازمان حفاظت محيط زيست 
براي اجراي طرح بايوجمي در نهايت سبب شد بعد از 
اعتراض فعاالن محيط زيست دادستاني دستور توقف 
طرح احياي تاالب انزلي را صادر كند با اين حال چندي 
پيش اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، به 
استانداري گلستان مهلت ده روزه داد تا براي حفاظت 
از تاالب انزلي برنامه ريزي كرده و تكليف دستگاه هاي 
مرتبط را مشخص كند اما اكنون وضعيت به گونه اي 
اس��ت كه حتي امكان نمونه برداري از اين تاالب هم 
وجود ندرد، معاون س��ازمان محيط زيس��ت درباره 
وضعيت تاالب انزلي و ط��رح بايوجمي گفت: تاالب 
انزلي يكي از تاالب هاي بسيار مهم و باارزش ما در كشور 
است كه بر اساس آخرين پهنه بندي وزارت نيرو براي 
اين تاالب مس��احت اين تاالب حدود ۲5 هزار هكتار 

لحاظ ش��ده اس��ت. البته اين ميزان االن قابل وصول 
نيست و بر اساس بزرگ ترين شرايط انجام شده است. 
چيزي كه در سازمان محيط زيست به عنوان محدوده 
اكولوژي تاالب ثبت شده 1۹ هزار و ۶00 هكتار است. 
االن حداكثر 1۲ هزار هكتار از تاالب قابليت آبگيري 
دارد و بخش بزرگي از تاالب به واس��طه رسوب گيري 
يا تعرضات مختلف قابليت آبگيري را از دس��ت داده 
است. همان 1۲ هزار هكتار هم به دليل رسوب گيري 
تا حد زيادي پر ش��ده و با بارندگي ك��م امكان ايجاد 
س��يالب براي روستاهاي حاش��يه تاالب وجود دارد. 
پس رس��وب گذاري يكي از تهدي��دات جدي تاالب 
است. ورود گونه هاي مهاجمي مثل آزوال و سنبل آبي 

را هم اضافه كنيم.

ميانكالهدرآستانهتبديلبهكانونريزگرد
الهيجان زاده درباره وضعيت تاالب ميانكاله بيان كرد: 
تاالب ميانكاله هم به دليل پسروي آب درياي خزر و 
هم به دليل محدود ش��دن رودخانه هاي آب شيرين 
ورودي ب��ه تاالب با افت رقوم ارتفاعي مواجه ش��ده و 
به دليل اينكه ش��يب ميانكاله از غرب به شرق است 
خش��كيدگي از غرب در حال رخ نمون ش��دن است. 
با عقب نش��يني آب بي��ن ۸ تا 10 ه��زار هكتار دچار 
خشكيدگي شده كه مي تواند در آينده به كانون گرد و 
غبار بدل شود. موضوعي كه مي تواند منجر به تعدي و 
هجوم زمين خواران بشود. نتايج نمونه برداري ما نشان 
داد ميزان شوري و كيفي از سمت غرب به شرق خيلي 
بيشتر است و اين بر مي گشت به حجم كشاورزي كه در 
آن حوزه انجام مي شود و البته ضرورت مديريت سموم 
و كود در آن حوزه. تأكيد شد كه وزارت جهاد كشاورزي 
براي بخش غربي ت��االب يك برنامه ويژه مديريتي را 

تدوين و دنبال كند.

احيايتاالبهايكبرنامهفرابخشياست
الهيجان زاده درباره امكان نظارت بر آب رهاسازي شده 
براي تاالب گفت: به طور كلي احياي تاالب ها يك برنامه 
فرابخشي اس��ت. اگر به طرح جامع مديريت تاالب ها 
توجه كنيد دستگاه هاي متعددي در اين زمينه تعهد 
دارند. اگر اين دستگاه ها به وظايف خود عمل نكنند 
محيط زيست نمي تواند موفق شود و مسائل گذشته 
استمرار خواهد داشت. يك بخش به برنامه ها و نظارت 
وزارت جهاد كشاورزي بر مي گردد. وزارت جهاد اگر 
برنامه كش��اورزي پايدار و اصالح الگوهاي كش��ت و 
آبياري را انجام ندهد و مصارف را بهينه نكند اين يك 
مشكل اساسي ما در تأمين حقابه خواهد بود. اگر وزارت 
نيرو آب رها شده را كنترل نكند مشكل حل نمي شود. 
تحويل حجمي يعني مزرعه كش��اورز مساحت و نوع 
كشتش مشخص است. با اين حجم و نوع كشت مقدار 
آب مورد نياز مش��خص اس��ت و وزارت نيرو بايد اين 
ميزان آب را تحويل دهد تا كشاورز مثاًل نرود و عالوه بر 
كشت اصلي خود برنج بكارد. اگر وزارت نيرو و وزارت 
جهاد در اين زمينه كنترل الزم را انجام ندهند تحويل 
حجمي و تأمين حقابه تاالب رخ نخواهد داد كه بايد 
به مطالبه عمومي از وزارت ني��رو و وزارت جهاد بدل 
شود. مصرف آب در كشاورزي بايد اولويت دوستداران 

محيط زيست باشد.
او افزود: در مورد خاص تاالب گاوخوني فقط مس��اله 
هدايت آب به چاه ها نيس��ت و حتي آب بندهايي در 
بستر خود رودخانه ايجاد كرده اند. اين يك كار كامال 
غيرقانوني اس��ت و وظيفه وزارت نيرو است كه اجازه 

ندهد دست اندازي به حريم و بستر آب رخ بدهد.

مورديازكرونادرايرانگزارشنشدهاست
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت ضمن 
انتشار اطالعيه اي در خصوص انتشار كروناويروس جديد 
در چين و برخي كشورها، در عين حال با اشاره به عاليم و 
راه هاي پيشگيري از آن تاكيد كرد كه تاكنون هيچ مورد 
حتي مش��كوكي از ابتال به كروناوي��روس جديد در ايران 
گزارش نش��ده اس��ت. در اطالعيه مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداش��ت آمده است: »موارد ابتال به 
كروناويروس جديد تاكنون در چندين كشور مشاهده شده 
است، اما اكثر موارد در كشور چين بوده است. در هر كشوري 
نظام مراقبت بيماري هاي آن كشور در جهت كنترل اين 
بيماري اقدام مي كنند. اقداماتي كه براساس پروتكل علمي 
برخورد با طغيان ها، اپيدمي ها و پاندمي ها انجام مي شود.« 
در كش��ور ما نيز با نظارت و راهبري معاونت بهداش��تي و 
مركز مديريت بيماري هاي واگير در تمام پايانه هاي مرزي 
كش��ور به ويژه فرودگاه ها و بنادر بين المللي، پايگاه هاي 
مراقبت هاي بهداشتي مرزي با حضور تيم هاي متشكل 

از كارشناسان و متخصصان بهداشت و مبارزه با بيماري ها 
فعالند و با تجهيزات مناسب هرگونه مورد مشكوك ورودي 
به كشور را تحت غربالگري و مراقبت هاي الزم قرار مي دهند.  
با شناسايي احتمالي هر مورد مشكوك به بيماري يا افراد 
داراي عالئم، فرد مورد نظر تحت تدابير بهداشتي خاص قرار 
مي گيرد و بررسي ها و درمان هاي الزم صورت مي گيرد. اين 
اصل نه فقط براي اين ويروس و اين بيماري، بلكه سال هاي 
سال است در كشور براي پيشگيري و كنترل بيماري هاي 
واگير به ويژه بيماري هاي نوپدي��د جريان دارد. چنانكه 
در ايام اربعين حس��يني، ورود اتباع از مرزهاي ش��رقي و 
غربي و در ديگر روزهاي س��ال حس��ب مورد و هشدارها 
تحت مراقبت قرار مي گيرند. نظام آزمايشگاهي كشور به 
صورت فعال هرگونه نمونه به دس��ت آمده آزمايشگاهي 
از طريق واحدهاي بهداش��تي درمان��ي را بالفاصله مورد 
سنجش قرار مي دهند و نتايج آن براي اقدامات بعدي به 
مراجع ذي صالح ارسال مي ش��ود. اين اقدامات براساس 

پروتكل هاي فني و علمي است و ساختار بيماريابي، كنترل 
و پيش��گيري از بيماري هاي كشور در منطقه خاورميانه 
ش��رايط مطلوبي دارد. تمام اين م��وارد به معني آمادگي 
ساختار سالمت كشور براي پيشگيري از طغيان هرگونه 
بيماري است وليكن احتياطات الزم براي پيشگيري نياز 
به خودمراقبتي و توجه به اصول بهداشت فردي و عمومي 
دارد. از هموطنان عزيز درخواست مي شود اطالعات مربوط 
به اين بيماري را تنها از طريق رسانه هاي رسمي كشور و 
 آن هم از مراجع رس��مي حوزه س��المت پيگيري كنند.

پيش��گيري كروناوي��روس جدي��د همانند بس��ياري از 
بيماري هاي ويروسي مجاري تنفسي بسيار ساده بوده و 
شامل شست وشوي مكرر دست و صورت با شوينده هاي 
مناس��ب، عدم تماس نزديك با افراد داراي عالئم ش��به 
آنفلوآنزا، پرهيز از مصافحه و روبوسي و در آغوش كشيدن 
اس��ت. تاكنون هي��چ مورد حت��ي مش��كوكي از ابتال به 

كروناويروس جديد در ايران گزارش نشده است.«
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مخالفتمجلس
باتغييرتقويمآموزشی

معاون دبيرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکيد 
بر اينکه زمان تغيير تقويم آموزشی فرارسيده است، 
گفت: از سال ۹5 طرح و سناريوهای مختلف آن در 
شورای عالی آموزش و پرورش آماده شده اما اختالف 
بر س��ر اين است که کدام مرجع موضوع را بررسی و 
تصويب کند.  احمد عابدينی با اشاره به موضوع تقويم 
آموزشی و در پاس��خ به اينکه امسال دانش آموزان 
150 روزبه مدرس��ه می روند و بيش از ۲50 ساعت 
کاهش ساعات آموزش در س��ال داريم اظهار کرد: 
بايد آموزش و پرورش را اساس و محور توسعه کشور 
بدانيم و اگر قرار است در کل کشور اتفاقی بيفتد بايد 
باور عمومی ايجاد ش��ود که اين اتفاق جز از مسير 
آموزش و پرورش محقق نمی شود. او افزود: آموزش 
و پرورش مولفه هايی دارد که معلم، فضا و تجهيزات، 
منابع مالی، محتوای برنامه درسی از اين جمله است و 
يک عنصرکه مغفول واقع شده، »زمان« است. معاون 
دبيرکل ش��ورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به 
اينکه متاس��فانه در برخی موارد اختيار مسووالن 
ما با تهديد استيضاح، در دس��ت مجلس است، در 
ادامه درباره تقويم آموزشی اظهار کرد: تغيير تقويم 
آموزشی سابقه ۹0 ساله دارد. در اين ۹0 سال حدود 
13 بار تقويم آموزشی تغيير کرده است و 40 سال از 
اين مدت آغاز سال تحصيلی از 15 شهريور بوده، يک 
دوره زمانی 15 شهريور تا 15 مهر و يک دوره زمانی 
در دهه 40 شمسی نيز با توجه به تغييرات اقليمی 
به اس��تان ها سپرده شد.  وی با تاکيد بر اينکه زمان 
تغيير تقويم آموزشی فرارسيده است گفت: از سال 
۹5 طرح و سناريوهای مختلف آن در شورای عالی 
آموزش و پرورش آماده شده است. يک نکته اين است 
که نمی توان يک نسخه برای کل کشور پيچيد و بايد 
موضوع را به استان ها سپرد. استانداردهای آموزشی 
و توانمندس��ازی معلمان بايد صورت گيرد. تالش 
می کنيم حداکثر اختيار را در قالب طرح های شورای 
عالی به مديران و معلمان بدهيم. عابدينی ادامه داد: 
طرح ما درباره تقويم آموزشی آماده است اما اختالف 
بر س��ر اين است که کدام مرجع موضوع را بررسی و 
تصويب کند. به ما گفته اند مجلس به شدت مخالف 

تغيير زمان شروع سال تحصيلی است. 

بدعهديوزارتبهداشت
دربارهمعتادانمتجاهر

مديرکل دفتر پيش��گيری و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستی کشور با گاليه از درمان معتادان متجاهر 
منع پذيرش توسط وزارت بهداشت گفت: بايد برای 
اين معتادان که براس��اس آمار نيروی انتظامی در 
تهران هزار و 500 نفر هستند، فکر اساسی شود. فريد 
براتی سده درباره تعيين تکليف معتادان متجاهر منع 
پذيرش گفت: پذيرش معتادان متجاهر منع پذيرش 
در آيين نامه ها با سازمان بهزيستی نيست، البته ما اين 
معتادان را نيز پذيرش می کنيم، اما براساس آيين نامه 
معتادان منع پذيرش يعنی معتادانی که دارای زخم 
باز، کبر سن يا صغر سن هستند به دليل وضعيتی که 
دارند، بايد در مراکز وزارت بهداشت تحت درمان قرار 
گرفته و پس از درمان به بهزيستی تحويل داده شوند. 
او با بيان اينکه قرار بود، وزارت بهداشت در اين زمينه 
چند مرکز درمانی معرفی کند، تصريح کرد: همچنين 
ق��رار بود، نيروی انتظامی معت��ادان را به اين مراکز 
درمانی وزارت بهداشت تحويل دهند، اما مسووالن 
وزارت بهداشت می گويند، بايد يک نفر از ماموران 
نيروی انتظامی برای نگهداری اين افراد در اين مراکز 
درمانی بماند و اين يک مشکل جدی برای ما است، 
چراکه نيروی انتظامی چنين نيرويی ندارد و نمی تواند 
ماموری برای نگهداری از معتادان متجاهر در مراکز 
درمانی قرار دهد. وي اظهار كرد: نکته ديگر هم که 
اخيرا درباره آن بحث هايی شده است، اين است که اگر 
قرار باشد معتادان متجاهر در مراکز مختلف درمان 
شوند، ممکن است مسائلی را ايجاد کند، از همين رو 
بايد مراکز مشخصی برای اين افراد در نظر گرفته شود 
و مراحل درمان اين افراد در يک مراکز مشخصی انجام 
شود. براتی س��ده اظهار کرد: مشکل اصلی در مورد 
اين معتادان به وزارت بهداشت برمی گردد، البته اين 
وزارتخانه به هرحال متعهد است که به آنها خدمت 
ارائه کند و نمی تواند تعهدش را ناديده بگيرد، اما اين 
تعهد تاکنون انجام نشده است و در اختيار ما نيست و 
به وزارت بهداشت مربوط می شود و بايد در اين زمينه 

چاره انديشی شود. 

عزل۸۰مديردرمدارس
بهدليلتخلفاتمالی

مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران از عزل ۸0 مدير 
در مدارس به دليل تخلفات مالی و ثبت نامی خبر داد. 
عبدالرضا فوالدونددرب��اره عزل مديران متخلف در 
مدارس شهر تهران گفت: آمار ما در اين زمينه نوسان 
دارد؛ به تعبير ديگر آمار سه ماه گذشته با امروز متفاوت 
است، اما تعدادی از مديران عزل شدند که بيشتر به 
دليل عدم رعايت قوانين و مقررات در بحث ثبت نام 
و تخلفات مالی بوده است. اخيرا حدود ۸0 نفر مدير 
مدارس غيردولتی که تخلف دريافت وجه در هنگام 
ثبت نام داشتند به هيات تخلفات اداری معرفی شدند. 
اين اقدام مربوط به جمع بندی  تابستان سال گذشته 
است و اين هشتاد نفر مابقی متخلفان بودند. فوالدوند 
درباره عل��ت اصلی تخلف مديران م��دارس گفت: 
بيشتر تخلفات درباره اخذ وجه با عنوان کمک های 
مردمی در زمان ثبت نام بوده است. طبق بخشنامه 
هيچ مدرسه ای جز هزينه کتاب و بيمه، حق دريافت 
وجه از والدين را ندارد. متاسفانه برخی از مديران ما 
اين کمک ها را با شرط در زمان ثبت نام گرفته اند که با 
آنها برخورد شده است. او در پاسخ به اين سوال که با 
توجه به همه تذکرات و قوانين چرا کماکان برخی از 
مدارس با عناوين مختلفی مانند کمک به مدرسه از 
دانش آموزان وجه دريافت می کنند؟ گفت: کمک به 
مدرسه اجباری نيست، اما اگر به دانش آموزان فشار 

وارد کنند ، اين کار تخلف است.

اما و اگرهاي ايجاد محدوديت در ثبت طالق
معاون توسعه پيش��گيري سازمان بهزيستي كشور اقداماتي مانند ايجاد 
محدوديت در ثبت طالق را به تنهايي براي كاهش ميزان طالق در كشور 
كافي ندانست. مجيد رضازاده در واكنش به محدوديت ثبت طالق در دفاتر 
رسمي متصدي اين امر كه از سوي رييس كانون سردفتران ازدواج و طالق 
مطرح شد، گفت: به اين موضوع مي توان از دو جنبه نگاه كرد. نخست اينكه 
هرقدر مساله اي مانند طالق سهل و در دسترس نباشد بهتر است. به اين 
ترتيب مي توان اين نگاه را درخصوص هر كدام از مس��ائل و آس��يب هاي 
اينچنيني كه آنها را خوش��ايند نمي دانيم دنبال كرد. او افزود: براي مثال 
در خصوص آسيب اجتماعي مانند مصرف مواد مخدر نيز گفته مي شود 
هرقدر مواد مخدر در دسترس نباشد مصرف مواد نيز كمتر مي شود، به اين 
ترتيب دور از دسترس بودن، روي كاهش ميزان آسيب هاي اجتماعي موثر 
است. معاون توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه مسلما 
اولويت ما براي خانواده ها داش��تن زندگي خانوادگي سالم و بدون طالق 
است، به ايسنا گفت: اگر طالق را هم موضوعي بدانيم كه نمي خواهيم ميزان 
آن افزايش يابد، هر قدر دسترسي به آن كمتر شود اين موضوع هم كمتر 

مي شود، بنابراين در اين نگاه اگر محدوديتي ايجاد شود كمك كننده است، 
اما بايد همزمان و به شكل موازي كارهاي ديگري نيز انجام دهيم.  رضازاده 
با بيان اينكه اگر اقدامي مانند ايجاد محدوديت در ثبت طالق به تنهايي 
اعمال شود، عوارض آن از فوايدش بيشتر خواهد شد، تصريح كرد: برخي از 
اقدامات موازي اما در عين حال ضروري شامل ارايه مشاوره هاي تخصصي و 
آموزش هاي اساسي در مورد زندگي خانوادگي به زوجين هستند. همچنين 
كمك كردن به افراد در انتخاب فرد مناسب و آموزش هايي نظير اقتصاد 
خانواده، فرزند پروري و... از ديگر موضوعاتي است كه زوج ها بايد در خصوص 
آن آموزش ببينند. وي با بيان اينكه در چنين خانواده اي فرزندان نيز در آينده 
ازدواج هاي موفقي خواهند داشت، اظهار كرد: اين آموزش ها بايد همزمان 
با طرح هايي مانند دسترسي سخت به طالق دنبال شود. در خصوص كسي 
كه تصميم خود را گرفته، تمام پل هاي پشت سرش را خراب كرده و ديگر 
راهي براي برگشت ندارد، اگر فقط روي محدوديت طالق تمركز كنيم و او را 
به زور در اين زندگي نگه داريم عوارضي مانند تمايل به خودكشي، خشونت، 

فرزندآزاري و... بر فرد عارض مي شود.

شكايت نظام پزشكي از »هاريسون سوزي« به مراجع قضايي
رييس كل س��ازمان نظام پزش��كي در واكنش به آتش زدن كتاب 
هاريسون توس��ط يكي از مدعيان طب اسالمي، با انتشار بيانيه اي 
گف��ت: به حكم وظيفه قانوني، علمي، دين��ي و ضرورت حمايت و 
صيانت از حق��وق بيماران، ضمن طرح ش��كايت از طريق مراجع 
قانوني و قضايي، از مس��ووالن محترم وزارت بهداش��ت و درمان 
مي خواهم ب��ه وظيفه قانوني خود در مقابل اين فجايع انس��اني و 

علمي عمل كنند.
در بيانيه رييس كل سازمان نظام پزشكي آمده است: » در اين ايام 
شاهد صحنه نمايش آتش زدن يكي از كتب مرجع پزشكي توسط 

فردي با كسوت ولباس روحانيت بوديم.
اگرچه درتاريخ ملل، جهل مقدس هماره قربانيان بي شماري را به 
كام مرگ و نابودي كشيده است ولي در دنياي امروز وجود چنين 
نگرش و رفتاري نشانه اي از غلبه ش��عار بر شعور و موجب عواقب 
وخس��اراتي جبران ناپذير براي مردم و بيماران خواهد شد. تصور 
انعكاس چنين صحنه اي در داخل و خارج از كشور و در بين مردم و 

جوانان و عالمان، مقارن تصور جهل مقدس و خانمان سوز داعشيان 
و كتاب سوزي جاهالني است كه در دنياي توهم و خرافات خويش 

غرق شده اند.
تاس��ف و رنج ما از اين رفتاره��اي موهن در واقع فق��ط به خاطر 
آتش زدن يك كتاب نيست، تاسف به خاطر تبعات خطيري است 
كه ترويج اين تفكر بر سالمت و زندگي مردم به همراه خواهد داشت 
و رنجي است كه به خاطر آتش كشيدن باورهاي مردم و جوانان در 

دنياي علم بايد تحمل كنيم. 
اينجانب به حكم وظيفه قانون��ي، علمي، ديني و ضرورت حمايت 
و صيانت از حقوق بيماران، ضمن طرح ش��كايت از طريق مراجع 
قانوني و قضايي، از مس��ووالن محترم وزارت بهداش��ت و درمان 
مي خواهم به وظيفه قانوني خود در مقابل اين فجايع انساني و علمي 
عم��ل كنند و نيز از علماي بزرگوار حوزه هاي  ديني نيز مي خواهم 
اجازه اش��اعه اين خرافات را بيش از اين ندهن��د و به داد باورهاي 

مردم وجوانان برسند.«
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فرودگاه امام خميني )ره( و مرزهاي جاده اي براي جلوگيري از شيوع ويروس مرگبار چيني در كشور آماده باش هستند

غربال مسافران ورودي به ايران از نظر »كرونا«
گروه راه و شهرسازي |

31 دس��امبر 2019، چين نخستين گزارش از وضعيت 
بيماري كرونا را در اختيار س��ازمان بهداشت جهاني قرار 
داد و حاال كه حدود يك ماه از ارايه اين گزارش مي گذرد، 
56 ميليون نفر در چين قرنطينه ش��ده و بيش از 41 نفر 
هم در اثر ابتال به اين بيماري جان خود را از دست داده اند، 
البته تدابير امنيتي و بهداش��تي ش��ديدي در شهرهاي 
مختلف چين، براي جلوگيري از شيوع اين بيماري اعمال 
ش��ده اما با وجود اين، روزهاي گذشته مواردي از ابتال به 
بيماري كرونا در 11 كش��ور از جمله كره جنوبي، ژاپن، 
تايوان، تايلند،  امريكا و استراليا مشاهده شده است.در اين 
ميان و با توجه به باالبودن احتمال شيوع بيماري كرونا در 
كشورهاي ديگر، تمامي فرودگاه هاي بين المللي در سراسر 
جهان اعالم كرده اند كه با اس��تقرار تيم هاي تخصصي و 
پزشكي، تمامي مسافران پروازهاي ورودي را مورد بررسي 
و معاينه قرار مي دهند، در اين شرايط و با توجه به مبادالت 
تجاري گسترده ايران با چين، نگراني هايي درباره انتقال 
اين بيماري از مبادي ورودي كشور به ويژه از فرودگاه امام 
خميني)ره( وجود دارد البته سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري مي گويد: با استقرار مركز مديريت بيماري هاي 
واگيردار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي در 
فرودگاه امام خميني)ره( همه مسافراني كه از مبدأ چين به 
ايران وارد مي شوند تحت معاينات پزشكي براي جلوگيري 

از شيوع بيماري كرونا قرار مي گيرند.
رضا جعفرزاده در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه مسافر 
مبتال به كرونا تاكنون وارد كشور نشده است، تصريح 
مي كند: همه فرودگاه ه��اي بين المللي تحت كنترل 
ويژه براي مقابله با ش��يوع احتمالي ويروس كرونا در 
ايران هس��تند. او اظهار مي كند: باي��د به توصيه هاي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توجه ويژه  
شود و پيشگيري از شيوع بيماري كرونا در كشور جزو 
دغدغه ها بوده  است؛ بنابراين همه پروازهاي ورودي از 
چين در فرودگاه امام خميني)ره( توسط مركز مديريت 
بيماري هاي واگير دار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي، بررسي و مسافران آن معاينه مي شوند.
جعفرزاده مي افزايد: همچني��ن پروازهايي كه از اين 
مس��ير و به عنوان پروازهاي كانكش��ن به استان ها و 
فرودگاه هاي ديگر مي روند هم مورد معاينه قرار خواهند 
گرفت و در آن جا نيز تمهيدات الزم انديش��يده شده 
است. به گفته سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري، 
براساس توصيه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي همه مسافراني كه به آن مناطق سفر كردند و 
مالقات هايي داشته اند بايد همه موارد و نكات بهداشت 
فردي را رعايت كنند، چراك��ه به گفته اين وزارتخانه 
انتقال اين بيماري مانند ويروس سرماخوردگي بسيار 
سريع اس��ت.جعفرزاده در پاس��خ به اينكه آيا پروازي 
تاكنون به اين دليل ممنوع شده است؟ مي گويد: وزارت 

بهداشت است كه به عنوان مرجع رسمي در اين زمينه 
بايد مسائل را به س��ازمان هواپيمايي منتقل كند كه 
تاكنون هيچ درخواستي براي ممنوعيت يا محدوديت 
پروازها در راستاي پيشگيري از شيوع اين بيماري اعالم 
نكرده است.همچنين اين سازمان تاكيد كرده مسافران 
به اطالعيه و بيانيه هاي وزارت بهداشت توجه كنند و اگر 
مورد مشكوكي مشاهده كردند حتما به مراكز مربوطه 

اطالع دهند.

   آمادگي فرودگاه امام)ره( براي مقابله 
عالوه بر اظهارات سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
مبني بر استقرار مركز مديريت بيماري هاي واگيردار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در فرودگاه 
امام خميني)ره(، معاون شركت شهر فرودگاهي امام 
خمين��ي)ره( ه��م از آمادگي اين ف��رودگاه به عنوان 
مهم ترين درگاه ورودي كش��ور براي مقابله با ويروس 
كرونا خبر مي دهد.به گزارش تسنيم، حسن خوشخو 
اظهار مي كند: براساس استاندارد هاي ملي و بين المللي 
و همچنين ضميمه 9 كنوانسيون شيكاگو، اين فرودگاه 
همكاري هاي گس��ترده اي را با پايگاه بهداشت مرزي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي دارد و 
همكاران اين پايگاه به صورت 24 س��اعته در فرودگاه 
حضور دارند.او با اشاره به اينكه درحال حاضر از فرودگاه 
امام خميني به 4 مقصد در چين مسير پروازي برقرار 
است، مي افزايد: تمهيدات الزم براي مقابله با ويروس 
كرونا از نخستين روز هاي شيوع اين ويروس در چين 
در فرودگاه امام با همكاري پايگاه بهداشت مرزي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي انديشيده شده و 
اقدامات الزم براي جلوگيري از ورود مبتاليان به اين 
بيماري به كش��ور در حال انجام است.خوشخو ادامه 
مي دهد: به همين منظور، تجهيزات الزم براي كنترل 
مسافران توسط پايگاه بهداشت مرزي در فرودگاه امام 
خميني فراهم شده تا كنترل مسافران با استاندارد هاي 
الزم از نظر دارا بودن عالئم بيماري ويروس كرونا صورت 
گيرد. همه مسافران و كادر پروازي كه از مبداء چين و 
كشور هاي ش��رق آسيا وارد كشور مي شوند به صورت 
يك به يك كنترل ش��ده و در صورت مشاهده عاليم 
بيماري ويروس كرونا در آنها به صورت قرنطينه به مراكز 
درماني منتقل مي شوند.معاون بهره برداري فرودگاهي 
شركت ش��هر فرودگاهي امام خميني، بيان مي كند: 
مسافران ساير كشور هايي كه درگير اين بيماري شدند 
هم توسط پايگاه بهداشت مرزي مستقر در فرودگاه امام 
از نظر دارا بودن عالئم ويروس كرونا كنترل مي شوند.

با وجود اينكه سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري و 
همچنين معاون بهره برداري فرودگاهي شركت شهر 
فرودگاهي امام خميني)ره( از آماده باش كامل فرودگاه 
امام خميني براي مقابله با ورود بيماراني با عاليم كرونا 

در كشور خبر مي دهند، اما فيلم ها و تصاوير منتشرشده 
از گيت هاي ورودي اين فرودگاه، نشان مي دهد افرادي 
كه اقدام به معاينه مس��افران از كشور چين مي كنند 
لباس هاي الزم براي جلوگيري از انتقال اين بيماري را 
به تن ندارند، اين در حالي اس��ت كه در ساير كشورها، 
تجهيزات كاملي براي تشخيص و جلوگيري از انتشار 

كرونا در فرودگاه ها مشاهده مي شود.

   فعال تر شدن قرنطينه  انساني 
در مرزهاي جاده اي 

اما جدا از فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( كه مركز 
مديريت بيماري هاي واگير دار وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي در آن مستقر است، به گفته مديركل 
ترانزيت و حمل ونقل بين المللي س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي، در همه مرزهاي جاده اي كش��ور 
قرنطينه هاي انساني داريم و وزارت بهداشت در آن جا 
مستقر اس��ت و بيماري مس��افران و همه افرادي كه از 
مرزها تردد مي كند را رصد و معاينه مي كند كه البته براي 
پيشگيري از شيوع بيماري كرونا اين قرنطينه ها فعال تر 
و جدي تر شده است.منوچهر سلمان زاده در گفت وگو با 
ايسنا، درباره چگونگي پايش بيماري كرونا در مرزها و 
مبادي جاده اي كشور مي گويد: گرچه ارتباط مستقيم 

جاده اي با چين نداريم اما مبادي ورودي به كشور مي تواند 
از هر مبدا و به هر مقصدي باشد، بنابراين در همه مرزهاي 
كش��ور نمايندگي از س��وي وزارت بهداشت به عنوان 
قرنطينه انساني وجود داشته و استقرار دارد كه پرسنل 
اين وزارتخانه قبل از وارد شدن مسافران و حتي رسيدن 
آنها به بخش گذرنامه، بيماري هاي احتمالي آنها را رصد 
مي كنند.او ادامه مي دهد: اين اتفاق مدت ها است كه در 
مرزهاي كشور رخ مي دهد و بسته به شيوع بيماري هاي 
گوناگون در نقاط مختلف جهان از نظر ميزان آماده باش 
و سطح كنترل، ش��دت و ضعف پيدا مي كند.مديركل 
ترانزيت و حمل و نقل بين المللي س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اظهار مي كند: براي پيشگيري از 
شيوع و ورود بيماري كرونا در كشور رصد بسيار دقيقي 
در اين نمايندگي ها وجود دارد و قرنطينه هاي انساني 
در مرزهاي جاده اي كشور فعال تر از گذشته شده اند. اما 
همه دستگاه هاي ذيربط مانند گذرنامه و وزارتخانه ها و 
سازمان هاي ديگر بايد در اين زمينه با همديگر همكاري 
كنند تا بتوانيم مانع شيوع اين بيماري در كشور شويم.

سلمانزاده در پاسخ به سوالي درباره اينكه با وجود اينكه 
ارتباط مس��تقيم جاده اي با چين نداريم، آيا رانندگان 
و تجاري از اين كش��ور يا با مليت و تابعيت اين كشور به 
ايران وارد مي ش��وند و در صورت ورود مورد پايش قرار 

مي گيرن��د؟ اظهار مي كند: شناس��ايي هويت و مليت 
رانن��دگان، تاجران و همه افرادي ك��ه براي ترانزيت به 
كشور وارد مي شوند در حيطه اختيارات سازمان راهداري 
نيس��ت و اداره گذرنامه اين وظيفه را بر عهده داشته و 

چنين آماري در اختيار دارد.

   اقدامات فرودگاه هاي جهان 
تمامي فرودگاه هاي جهان به منظور جلوگيري از انتش��ار 
ويروس جديد و خطرناك چيني به س��نجش ميزان تب 
مسافران در پروازهاي ورودي اقدام مي كنند.بر اساس گزارش 
وب س��ايت Airport Technology، درجه تب باال در 
افراد يكي از اصلي ترين نشانه هاي ابتال به اين بيماري خطرناك 
است كه فرودگاه هاي جهان با استفاده از دستگاه هاي اسكنر 
 )FevIR Scan Fever Screening System( تب سنج
بدون نياز به تماس فيزيكي با مسافران و همچنين جلوگيري 
از اتالف وقت، دماي بدن و پيش��اني مسافران را به راحتي 
اندازه گيري مي كنند و در صورتي كه تب آنها باالتر از ميزان 
طبيعي باشد، براي معاينات پزشكي دقيق تر آنها را به قسمت 
جداگانه اي مي فرس��تند كه در آنجا پزش��كان و تيم هاي 

تخصصي حضور دارند.
 در صورت تاييد عاليم ابتال به اين ويروس، مس��افران 

مبتال به ويروس مذكور را قرنطينه خواهند كرد.

آغاز عمليات پايش حريم در شهرداري تهران 
مجتبي ش��كري، مديركل حريم شهر تهران نسبت به 
سودجويي از حريم شهر تهران واكنش نشان داد و گفت: 
عمليات پايش حريم در معاونت شهرسازي آغاز شده 
است. به گزارش مهر، شكري در جريان رونمايي از سامانه 
يكپارچه هوشمند حريم شهر تهران گفت: در سال هاي 
اخير با توجه به تغييرات حوزه مسكن شاهد تغيير در 
حوزه خريد بوديم. با توجه به نرخ رشد تراكم مسكن در 
حال حاضر استقبال بسيار زيادي در حريم صورت گرفته 
و موضوعات سرمايه گذاري و تصرفات برخي سودجويان 

رونق پيدا كرده است.

او اف��زود: در معاونت مربوطه اقدامات موثر براي مقابله 
با سود جويي صورت گرفته است. مديركل حريم شهر 
تهران افزود: الزم است از ظرفيت هاي حريم براي توسعه 
خدمات استفاده كنيم. توقع دارم تا شهرداران مناطق در 
هر منطقه اي توسعه خدمات ورزشي و ساير خدمات را 
داشته باشند. شكري اضافه كرد: پايش حريم در معاونت 
شهرسازي شروع شده است، اين امر يكي از موضوعات 
مهمي است كه مي توانيم از تحليل داده هاي آن شامل 
تمام پروژه و ساخت و سازهايي است كه مناطق انجام 
مي دهند اس��تفاده كنيم تا در آينده نگري به كار آيد. 

مديركل حريم شهر تهران با اشاره به لزوم ثبت سامانه 
يكپارچه هوشمند حريم شهر تهران تصريح كرد: اين 
داده ها مي تواند منجر به برنامه ريزي درست شود. طبق 
پايش يكي از اين داده ها مشخص شده برخي اقدامات ما 
با رويكرد مردم متفاوت بوده است و ما ممكن است اشتباه 
كنيم و چيزي را واگذار كرده باشيم كه بايد تعامل مثبت 
صورت بگيرد. همچنين محمد فردجود رييس سازمان 
فناوري و اطالعات ش��هرداري تهران در اين مراسم از 
تهيه نقشه س��ه بعدي تهران خبر داد و گفت: وسعت، 
پراكندگي جمعيت، تالقي حريم تهران با مابقي شهرها 

و همچنين نبود اطالعات و ديتا از مهم ترين مشكالت 
مديريت حريم شهر تهران است كه سبب شد براي حل 
اين مشكالت از سامانه يكپارچه هوشمند حريم رونمايي 
كنيم. او با بيان اينكه اين سامانه يكپارچه مديريت حريم 
مي تواند مرز بندي و پهنه بندي متنوع اطراف تهران را 
مديريت كرده و تخلفات را شناسايي و رصد كند، گفت: 
سامانه يكپارچه حريم ابزاري است كه مي توان عالوه بر 
رصد فعاليت هاي جاري در حريم نسبت به جمع آوري 
داده ها و مديريت آينده اقدام كرد. او با اشاره به تهيه نقشه 
سه بعدي تهران گفت: عكسبرداري از 1700 كيلومتر 

مربع حريم تهران انجام مي شود و در اين راستا مي توانيم 
نقشه سه بعدي تهران را نيز تهيه كنيم. رييس سازمان 
فناوري و اطالعات شهرداري تهران افزود: پروژه ديگر 
ثبت اطالعات خودروهاي خدماتي تهران است تا تحت 
عنوان سامانه »سرنا«، مجموعه ناوگان خدماتي تهران 
از جمله خودروهاي شهربان و حريم بان، در يك سامانه 
برخط و موقعيت مكاني آنها مش��خص باش��د. فرجود 
در خاتمه گفت: سامانه يكپارچه هوشمند حريم شهر 
تهران مي تواند ش��هرداري ته��ران را در مديريت بهتر 

حريم كمك كند.

پارك حاشيه اي از سال آينده كامال پولي مي شود
گروه راه و شهرسازي|

 پارك هوشمند حاشيه اي ابتدا در منطقه 2 تهران به صورت 
پايلوت اجرايي شد و قرار است به زودي در 4 منطقه ديگر 
اجرايي شود. همچنين قرار اس��ت در صورت تصويب در 
شوراي نگهبان، نيم ساعت اول پارك خودرو كه در حال 

حاضر رايگان است، سال آينده پولي شود.
اعضاي شوراي شهر تهران بارها تأكيد كردند كه شهرداري 
بايد به دنبال ايجاد درآمد پايدار باشد و يكي از راه هاي كسب 
درآمد پايدار اجراي پارك حاش��يه اي اس��ت. بعد از كش 
و قوس هاي فراوان باالخره اين طرح در تابس��تان امسال 

در منطقه 2 شهرداري تهران به صورت پايلوت اجرا شد.
 در اين طرح، حاشيه خيابان ها عالوه بر خط كشي جديد، با 
تابلوهاي آبي رنگي متمايز مي شود كه نشان مي دهد هزينه 
پارك كردن در كنار اين خيابان ها به شكل هوشمند دريافت 
مي شود. بدين ترتيب ارتباط مالي مستقيم بين پاركبان با 

راننده كه غيرقانوني است، قطع مي شود.
در طرح مديريت هوشمند پارك حاشيه اي، متقاضيان بايد 
براي ثبت نام و درج مشخصات خودرو در سامانه »تهران 
من« اقدام كرده و سپس حساب شهروندي خود را شارژ 
كنند. بعد از پ��ارك خودرو اطالعات مدت پارك خودرو و 
هزينه آن توسط خودروهاي مجهز به دوربين كه در طول 
روز معابر را كنترل مي كنند، ثبت و محاس��به مي شود و 
هزينه آن به صورت خودكار از حساب شخص در »تهران 

من« برداشت خواهد شد.
در قانون فعلي پارك حاشيه اي هزينه توقف زير 30 دقيقه 
رايگان است، اما در قانون جديد اليحه درآمدهاي پايدار 
اي��ن موضوع لغو ش��ده و براي پارك زير نيم س��اعت نيز 
عوارض دريافت مي شود. البته اين قانون اكنون در شوراي 
نگهبان در دست بررسي است. بايد ديد اين عوارض به چه 
صورت خواهد بود و آيا رانن��ده اي كه براي دقايقي كوتاه 
ماشين خود را در كنار خيابان پارك مي كند، نيز مشمول 
اين قانون خواهد ش��د يا خير و شيوه اخذ عوارض چگونه 

تعيين مي شود.

به گزارش فارس، رسول كشت پور شهردار منطقه 2 درباره 
چگونگي دريافت عوارض از پارك حاشيه اي گفت: حداقل 
دو عكس از خودرو مي اندازيم تا مشخص شود توقف زير 
30 دقيقه بوده يا خودرو زمان بيشتري متوقف بوده است. 
تمامي تصاوير در سرور موجود است و افراد مي توانند در 

صورت بروز مشكل پيگيري كنند.
هم اكنون هزينه پارك حاشيه اي طبق مصوبه شوراي شهر 
تهران براي س��اعت اول پارك در محدوده طرح ترافيك 
700 تومان و خارج از محدوده طرح 500 تومان اس��ت. 
براي پارك بيش از يك س��اعت ني��ز هزينه ها به صورت 
تصاعدي افزايش مي يابد. در اين مدت برخي از شهروندان 
اعالم كردند شهرداري از آنها براي پارك كمتر از 30 دقيقه 
هزينه دريافت كرده است البته مديريت شهري اين موضوع 

را رد كرد.
محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران شورا درباره نرخ 
عوارض پارك حاشيه اي گفت: شهرداري مصوبه قيمت 
جديد را اجرا نكرده است و بر اساس مصوبه قديم نرخ گذاري 

كردند. از آنها سوال كرديم چرا مصوبه را اجرا نكردند، گفتند 
اعالم نشده، در جريان بررسي ها متوجه شديم زماني كه به 

مصوبات نهاد باالدستي اعتراض نشود الزم  االجرا است. 
رييس كميسيون عمران ش��ورا در خصوص پارك دوبل 
در اجراي طرح پارك حاش��يه اي گفت: تخلفات اينگونه 
وجود دارد حتي برخي هم پالك خود را مخدوش مي كنند 
بايد اين اشكاالت برطرف شود.عليخاني با بيان اينكه بايد 
مصوبه جديد اجرايي ش��ود، گفت: ما دوباره براي س��ال 
آينده نرخ گذاري  مي كنيم و البته بر اساس اليحه سال 98 

قيمت ها را افزايش مي دهيم.
او در پاس��خ به اينكه برخي از شهروندان معتقدند كه 
نيم ساعت اول پارك حاشيه اي در برخي نقاط رايگان 
نيس��ت، گفت: اين موضوع مصوبه مجلس است و ما 
نمي تواني��م كاري كنيم. در اليح��ه درآمد پايدار نيم 
ساعت را برداش��ته اند اين اليحه به ش��وراي نگهبان 
رفته و در صورت تصويب نيم ساعت اول رايگان حذف 

مي شود.

   هزينه پارك به حساب خزانه مي رود
عليخاني همچنين گفت: بر اساس قانون بايد هزينه پارك 
حاشيه اي كه از شهروندان دريافت مي شود به خزانه ريخته 
مي شود. البته ايراداتي در قانون وجود دارد و اين قوانين به 
ضرر مديريت شهري اس��ت و به همين دليل شهرداري 
انگيزه اي ندارد. به گفته عليخاني كسب درآمد و ساماندهي 
ترافيك و فضاي پارك از اهداف اين طرح به شمار مي رود 
و ساماندهي بايد به گونه اي انجام شود كه مغازه دار ديگر 

جلوي مغازه خود را با گذاشتن چهار پايه مسدود نكند.
رييس كميس��يون حمل ونقل و ترافيك شوراي شهر با 
تأكيد بر اينكه بررسي اوليه كارشناسان نشان مي دهد كه 
اين طرح زيان ده بوده اس��ت،  گفت: نوع قراردادها اشكال 
داش��ته و شهرداري اين موضوع را از ما پنهان كرده بود. به 
نظر مي رسد با پيمانكار روي عددي به تفاهم رسيده اند تا 
پارك حاشيه اي را مديريت كنند.كارشناسان ما مي گويند 
پيمانكار مي خواهد اين طرح را زيان ده نش��ان دهد. البته 
موضوع را ما بررسي و حتي با معاونت مربوطه هم مكاتباتي 
داش��ته ايم. عالوه بر اين به منطقه 2 شهرداري كه محل 
اجراي پايلوت طرح پارك حاشيه اي است رفتيم، برخي 
از ش��هروندان از روند پارك حاشيه اي راضي و برخي هم 
اظهار بي اطالعي مي كردند.رس��ول كش��ت پور شهردار 
منطقه 2 ش��هرداري تهران در اين باره توضيح داد: امكان 
ندارد كه پيمانكار بتواند در اعداد دست  ببرد . ما براي انجام 
پارك حاش��يه اي مناقصه برگزار كرده ايم و تمام جوانب 
سنجيده شده است. قرار بود اين طرح در فاز اول با حدود 
15 هزار جاي پارك آغاز ش��ود و در حال حاضر 11 هزار 
و 500 جاي پارك به بهره برداري رس��يده است. شهردار 
منطقه 2 با بيان اينكه گزارش مربوط به درآمدهاي پارك 
حاشيه اي به فاواي شهرداري ارسال مي شود، گفت: تمامي 
جزييات در آنجا وجود دارد. كش��ت پور از راه اندازي پارك 
حاشيه اي در 4 منطقه ديگر خبر داد و گفت: مدتي پيش 
مزايده گذاشته ش��د و قرار است در منطقه 6، 7، 11 و 12 
پارك حاشيه اي اجرا شود. شهردار منطقه 2 با بيان اينكه 

خيابان متعلق به عموم مردم است، گفت: براي ساماندهي 
ترافيك و اينكه ج��اي پارك به عدالت بين ش��هروندان 
توزيع شود با اپليكيش��ني پارك حاشيه اي را ساماندهي 
كرديم. بهره برداري از مس��يرهاي پياده رو و س��واره رو در 
اختيار ش��هرداري است و ما بر اس��اس تبصره 6 ماده 55 
قانون شهرداري نمي توانيم موضوع را رها كنيم. كشت پور 
در خصوص تعرفه هاي مصوب پارك حاش��يه اي گفت: 
تعرفه ها را شورا مصوب مي كند. او با بيان اينكه شهروندان 
مي توانند از قبل جاي پارك خود را رزرو كنند، گفت: وقتي 
كه خودرويي پارك مي شود ماشين هاي سيار مدام پالك 
خودروها را پايش مي كنند. شهردار منطقه 2 در خصوص 
مش��كالت طرح پارك حاش��يه اي گفت: براي اولين بار 
اين طرح اجرا شده است و قطعا ايراداتي داشته اما تالش 
كرديم مش��كالت را برطرف كنيم.در برخي نقاط افراد به 
لحاظ موقعيت معبر انتقاداتي داشتند كه آنها را برطرف 
كرديم. عالوه بر اين زيرساخت هاي الزم براي اجراي طرح 
فراهم شده است اما هنوز هم مشكالتي داريم مانند اينكه 
برخي از ش��هروندان پالك خود را مي پوشانند و اتومبيل 
سيار نمي تواند از آنها عكسبرداري كند.  كشت پور گفت: 
همچنين برخي از شهروندان هم به صورت دوبله و سوبله 
پارك مي كنند كه هماهنگي هايي با پليس انجام داده ايم تا 
مشكل را برطرف كنند چرا كه نمي توانيم وقتي خودروها 
دوبله يا سوبله پارك مي كنند از خودرويي كه در خط كشي 

پارك حاشيه اي قرار گرفته هزينه دريافت كنيم.
وي گفت: با اجراي طرح پارك حاش��يه اي توانس��ته ايم 
ترافيك را ساماندهي كنيم و همچنين تأكيد مي كنيم كه 
پاركبان نداريم و اگر كسي ديد كه پاركبان در منطقه در 
حال فعاليت است مي تواند با 110 تماس گرفته و موضوع 
را اط��الع دهد يا به 137 اطالع دهد اي��ن افراد به صورت 
سليقه اي پول دريافت مي كنند. شهردار منطقه 2 از انتقال 
تجربيات منطقه در اجراي طرح ترافيك در جلسه شوراي 
شهر خبر داد و گفت: تجربيات اجرا را در جلسه اي در شوراي 

شهر مطرح و اشكاالت را عنوان كرده ايم.
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افزايش ۳ درصدي قيمت 
مسكن در دي ماه ۹۸

مطابق آمار وزارت راه و شهرس��ازي در دي ماه 
امس��ال متوس��ط قيمت مس��كن در مناطق 
22گانه تهران در مقايس��ه با آذرماه 98 حدود 
3 درصد و تعداد معامالت 13.2درصد افزايش 

يافته است.
به گزارش تسنيم، بر اس��اس جديدترين آمار 
وزارت راه و شهرسازي، در دي امسال متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران به 
13 ميليون و 882 ه��زار تومان افزايش يافته 
اس��ت. در آذرماه متوس��ط قيمت مسكن 13 
ميليون و 477 هزار تومان بود كه در اولين ماه 

زمستان 3 درصد رشد داشته است.
در م��اه گذش��ته 9664 فق��ره معامل��ه 
در س��امانه ام��الك و مس��تغالت ثبت ش��د 
ك��ه در مقايس��ه ب��ا م��اه پي��ش از آن )آذر 
13.2 درص��د افزاي��ش را   98( ح��دود 
نشان مي دهد. بيش��ترين متوسط قيمت هر 
مترمربع واحد مسكوني مربوط به منطقه يك 
بوده اس��ت. در اين منطقه متوس��ط قيمت از 
30 ميليون و 85 هزار تومان در آذرماه با رشد 
منفي 2درصدي ب��ه 30 ميلي��ون و 21 هزار 
تومان كاهش يافته اس��ت.كمترين متوس��ط 
قيم��ت نيز مربوط به منطق��ه 18 با 6 ميليون 
و 489 هزار تومان بوده كه نس��بت به متوسط 
قيمت آذرم��اه )6 ميليون و 239 هزار تومان( 

حدود 4 درصد افزايش داشته است.
به گزارش تس��نيم، در 5 منطق��ه 7، 16، 17، 
19 و 22 متوس��ط قيمت ه��ر مترمربع واحد 
مس��كوني طي دي ماه امس��ال كاهشي بوده 

است.
براساس گزارش��ي كه چند روز پيش از سوي 
اتحاديه مش��اوران امالك منتش��ر شد تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش مس��كن در تهران 
ط��ي دي ماه به 12 هزار و 48 فقره رس��يده و 
11 درصد نسبت به آذر ماه رشد داشته است.

كاهش پروازهاي عبوري از 
آسمان ايران مقطعي است

دبير انجم��ن ش��ركت هاي هواپيمايي گفت: 
كاهش پروازها از فضاي كشور مقطعي است و 
پيش بيني مي شود به زودي، به آمارهاي قبلي 
و عب��ور بيش از 1000 پ��رواز در روز از فضاي 

كشور، برگرديم.
به گ��زارش مهر، مقصود اس��عدي س��اماني 
ب��ا تأكي��د ب��ر اينك��ه آس��مان اي��ران براي 
پروازهاي عبوري هميش��ه امن اس��ت، گفت: 
ش��ركت هاي هواپيماي��ي دني��ا مي دانند كه 
آس��مان ايران مق��رون به صرفه ترين مس��ير 
هواي��ي جنوب ش��رق آس��يا و اروپا اس��ت و 
 به تدري��ج در حال برگش��ت به فض��اي ايران

 هستند. او افزود: كوتاه ترين مسير بين جنوب 
شرق آسيا و اروپا براي هواپيماها، عبور از كشور 
ايران است و معمواًل ش��ركت هاي هواپيمايي 
ترجيح مي دهند كه از آسمان ايران عبور كنند.

دبي��ر انجم��ن ش��ركت هاي هواپيماي��ي 
اي��ران تأكيد كرد: آس��مان اي��ران، امن ترين 
مس��ير پ��روازي اس��ت و از نظ��ر تعرفه هاي 
 عبور ني��ز، ب��راي پروازهاي عب��وري مقرون 
به صرفه است.اس��عدي س��اماني اضافه كرد: 
به دليل كوتاهي مس��ير فضاي ايران، كاهش 
مدت زمان سفر و كاهش مصرف سوخت براي 
ش��ركت هاي هواپيمايي يكي از م��وارد قابل 
توجه اس��ت، به هر حال هزينه سوخت يكي از 
هزينه هاي اصلي شركت هاي هواپيمايي است؛ 
ضمن اينكه كاركرد كمت��ر قطعات هواپيما و 
همچنين قطعات تايمي نيز در حوزه س��ود و 

زيان شركت هواپيمايي، مهم است.

افزايش غلظت
آالينده هاي جوي تا سه شنبه

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با 
بيان اينكه روزهاي دوشنبه و سه شنبه در اغلب 
مناطق كش��ور جوي آرام حاكم است، گفت: 
تا سه ش��نبه در تهران، اراك، كرج و اصفهان، 

غلظت آالينده هاي جوي افزايش مي يابد.
ص��ادق ضيايي��ان در گفت وگو با ف��ارس، در 
تشريح آخرين وضعيت جوي كشور اظهاركرد: 
خلي��ج فارس و تنگ��ه هرم��ز در دو روز آينده 
 مواج اس��ت و تا سه ش��نبه درياي عمان مواج

 خواهد بود. 
ضياييان اف��زود: امروز بارش ب��رف و باران در 
شرق و جنوب شرق كشور ادامه خواهد داشت، 
همچنين در استان هاي جنوبي كشور و نواحي 
خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان رگبار و 
رعد و برق و وزش باد شديد موقت پيش بيني 
مي ش��ود.  مدير پيش بيني و هش��دار سازمان 
هواشناسي با اشاره به كاهش كيفيت هوا تا حد 
ناسالم براي گروه هاي حساس، افزود: توصيه  
مي ش��ود خودداري از ت��ردد غيرضروري در 
سطح شهر خصوصا براي كودكان، افراد مسن 
و بيماران تنفسي و قلبي و اتخاذ تمهيدات الزم 
براي كاهش تردد شهري در دستور كار باشد.

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
اضافه كرد: روز چهارشنبه با وزش باد، كاهش 

غلظت آالينده هاي جوي را خواهيم داشت.
او در تش��ريح وضعيت ج��وي پايتخت گفت: 
آس��مان تهران امروزكمي اب��ري پيش بيني 
مي شود البته امشب آسمان تهران صاف است، 
همچنين روزهاي دوش��نبه و سه ش��نبه هم 
آس��مان تهران تقريبا صاف اس��ت؛ بيشينه و 
كمينه دما ام��روز در تهران 7 درجه و 2 درجه 

زيرصفر خواهد بود. 
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»تعادل«درگفتوگوبافعاالنحوزهخودروپيشنهادميدهد

گزينه هاي حمايتي از خودروسازان
تعادل |

صنعت خودروس��ازي كش��ور در يكي دو سال اخير 
ب��ا چالش هاي متع��ددي مواجه بوده اس��ت. كمبود 
نقدينگي يكي از مهم ترين چالش هاي اين صنايع است 
كه سهم قابل توجهي از آن در اثر سياست گذاري هاي 
اش��تباه دولت به وجود آمده اس��ت. درواق��ع در پي 
قيمت گ��ذاري دس��توري خ��ودرو از س��وي دولت، 
شركت هاي خودروسازي و قطعه سازي زيان انباشته 
قابل توجهي را متحمل شده اند. اين سركوب قيمتي 
در حالي است كه از سال گذشته و در پي رشد قيمت 
ارز، قيم��ت نهاده هاي توليد صنعت خودروس��ازي، 
افزايش يافته اس��ت. در همين راستا، فعاالن صنعت 
خودروسازي كش��ور در گفت وگو با »تعادل« ضمن 
اشاره به چالش ياد شده، خواستار قيمت گذاري خودرو 
در حاشيه بازار يا محاسبه قيمت نهاده هاي توليد اين 
صنعت براساس قيمت هاي دولتي شدند. اما از آنجاكه 
پيشنهاد ياد شده با مخالفت توليدكنندگان مواد اوليه 
روبرو مي شود، مي توان در قالب پيشنهاد جديدي به 
صرف نظر كردن دولت از سهم خود در قيمت تمام شده 

هر خودرو پرداخت. 
سياست هاي س��ركوب قيمتي خودرو زمينه كاهش 
توليد خودرو را در س��ال جاري فراه��م آورد. در ادامه 
و با توجه به رش��د بي س��ابقه قيمت ارز ظرف دو سال 
گذشته خودروسازان و قطعه سازان متحمل زيان هاي 
قابل توجهي شدند. در چنين ش��رايطي قيمت انواع 
نهاده هاي توليد اين صنعت، با وجودي كه بسياري از 
آنها در داخل كشور توليد مي شوند؛ در روند صعودي 
قرار گرفت. همين موضوع نيز زمينه متضرر شدن هرچه 
بيشتر فعاالن اين صنعت را پديد آورد. در همين حال 
آرش محبي نژاد دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه س��ازان در گفت وگو با »تعادل« به نوسانات و 
افزايش قيمت ارز طي دو سال اخير اشاره كرد و گفت: 
در ادامه اين افزايش، قيمت خودرو نيز هرچند به مراتب 
كمتر از قيمت ارز، باال رفت؛ درچنين شرايطي اين سوال 
در ميان افكار عمومي مطرح شد كه مگر توليد بسياري 
از خودروها داخلي سازي نشده است؛ مگر بارها اعالم 
نكرديد كه صنعت خودروسازي بسيار كمتر از گذشته 
به واردات وابسته است؛ پس اكنون چرا با رشد قيمت 
ارز، اعتقاد داريد قيمت خودرو نيز بايد متناسب با آن، 

بيشتر شود؟
محبي نژاد در پاسخ به اين سوال گفت: از مجلس دهم 
قانوني تصويب شد مبني بر اينكه مواد اوليه حتي توليد 
داخل، براساس فوب خليج فارس و همچنين باتوجه 
به قيمت ارز قيمت گذاري خواهند شد. بنابراين ظرف 
دو سال گذشته، قيمت مواد اوليه داخلي مورد استفاده 
در صنعت خودروس��ازي و قطعه سازي كه عمدتا هم 
در بورس عرضه مي شوند؛ تحت تاثير قيمت ارز، رشد 
قابل توجهي را تجربه ك��رد. در اين بازه زماني قيمت 

»فوالد، مس، آلومينيوم و محصوالت پتروش��يمي«، 
رشد معنادار 4 تا 5 برابري داشتند. اما در همين حال 
قيمت خودرو و قطعات آن، متناسب با اين رشد، افزايش 
نيافت. درنتيجه ش��كاف بزرگي ميان قيمت فروش 
خودرو و همچنين قيمت فروش قطعه به خودروساز 
با واقعيت هاي تمام ش��ده ايجاد شده كه درنتيجه آن 
صنعت خودروسازي و قطعه س��ازي در 6 ماه نخست 
س��ال جاري، ضرر 55 هزار ميليارد توماني را متحمل 
شده اند. بر همين اساس نيز درابتداي سال جاري، توليد 
خودرو، افت معناداري را تجربه كرد. البته بايد تاكيد كرد 
از شهريورماه سال جاري روند توليد نسبتا روند صعودي 
داشته . اكنون نيز اميد مي رود روند رونق توليد ياد شده 
حفظ شود و تداوم يابد. با توجه به مجموع موارد ياد شده 
از دولت و مجموعه حاكميتي انتظار مي رود براي حفظ 
صنعت خودرو، رويكردي منطق��ي را اتخاذ كند. اگر 
قرار بر قيمت گذاري دستوري است، اين سياست بايد 
براي تمام نهاده هاي توليد اجرايي شود. اگر هم قرار بر 
قيمت گذاري در بازار آزاد است كه  قيمت گذاري خودرو 

نيز به حاشيه بازار واگذار شود. 
وي افزود: ش��ركت هاي زيرمجموعه ايميدرو در سال 
گذشته، سود انباشته 45 هزار ميلياردي كسب كردند. 
مجموعه شركت هاي پتروش��يمي نيز، چند ده هزار 
ميليارد تومان سود، از آن خود كردند. در همين حال، 

صنعت خودرو تا پايان سال 97، حدود 45 هزار ميليارد 
تومان زيان انباشته داشت. درواقع بايد اذعان كرد كه 
خام فروش ها سود قابل توجهي را از آن خود كرده اند 

كه هديه مجلس دهم به اين صنايع است. 
مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه سازي نيز در همين باره 
به »تعادل« گفت: سركوب قيمت خودرو با وضع قانون 

اشتباه از سال 90 آغاز شد. 
در حال حاضر نيز قيمت خودرو به گونه اي اس��ت كه 
خودروسازان و قطعه سازان متحمل زيان هاي عمده اي 
مي ش��وند. با اين وج��ود مي دانيم ك��ه ظرفيت هاي 
اقتصادي جامعه نيز جوابگوي رشد مجدد قيمت خودرو 
نيست. به ويژه كه خودرو يك كاالي مصرفي است و در 
حال حاضر، فش��ار اقتصادي قابل تاملي به همه اقشار 

جامعه تحميل مي شود. 
بنابراين بهترين راهكار در چنين شرايطي حركت به 
سمت كاهش قيمت خودرو است. افزايش تيراژ توليد 
به منزله سرشكن شدن هزينه هاي ثابت است و قيمت 

خودرو را كاهش مي دهد. 
بيگل��و در ادامه با اش��اره به تاثيرگ��ذاري قابل توجه 
قيمت مواد اوليه بر قيمت نهاي��ي خودروها افزود: در 
سال 90 همزمان با واگذاري قيمت گذاري خودرو به 
ش��وراي رقابت، قيمت گذاري مواد اوليه اي همچون 
فوالد، آلومينيوم، مس، محصوالت پتروش��يمي و ... 

كه همگي در صنعت خودروسازي كاربرد دارند نيز به 
بورس كاال سپرده شد. بورس كاال نيز موظف شد اين 
مواد اوليه توليد داخل را براساس قيمت هاي جهاني، 
قيمت گذاري كند. بنابراين مشخص است كه در چنين 
شرايطي و با رشد 3 تا 4 برابري قيمت ارز تنها طي دو 
س��ال اخير، مصرف كنندگان اين مواد اوليه، چه ضرر 

قابل توجهي كردند. 
دبير انجمن قطعه س��ازي تاكيد كرد كه كشورهايي 
چون »چين، كره و تركيه« كه در صنعت خودروسازي 
موفق تر از ايران هستند، سياست هايي را براي حمايت 
از خودروسازان خود اعمال مي كنند. به عنوان نمونه 
اگر توليدكننده چيني بخواهد فوالد توليد ش��ده در 
كشورچين را خريداري كند، اين كاال با قيمت 40 درصد 

ارزان تر از قيمت جهاني، در اختيار آن قرار مي گيرد. 
با توجه به تمام موارد ياد ش��ده، انجمن قطعه س��ازي 
پيش��نهاد داده اس��ت كه فروش مواد اوليه داخلي به 
شركت هاي توليدكننده خودرو و قطعه ساز، براساس 
قيمت تمام ش��ده مواد اوليه باشد. بايد تاكيد كرد كه 
پيشنهاد ياد شده از منظر بررسي اهليت اين خريداران، 
كامال شدني و ممكن اس��ت. چراكه اين شركت هاي 
عرضه كننده مواد اوليه، همگي سيستم هاي مچينگ 
دارند و مي دانند كه كدام ش��ركت، مشتري مستقيم 

آنها است. 

مازيار بيگلو افزود: سطح درآمدهاي نهادهاي حكومتي، 
بيش از 30 درصد قيمت تمام ش��ده هر خودرو است. 
بنابراين يكي از راه هاي كاهش قيمت خودرو، كاهش 
س��هم نهادهاي حكومت��ي در يك بازه زماني اس��ت. 
مثال دولت در يك ب��ازه زماني، برخ��ي فعاليت هاي 
خودروسازي و قطعه سازي را از ماليات، معاف كند. البته 
با توجه به شرايط سياسي كنوني كشور و كسري بودجه 
دولت، عملي شدن اين پيشنهاد در هاله اي از ابهام است. 
وي افزود: نهاده هاي توليد در صنعت فوالدسازي نيز در 
يك روند صعودي قرار دارد؛ كما اينكه شاهد آن هستيم 
كه قيمت انرژي در س��ال جاري افزايش يافته است. 
هزينه نيروي انساني هر ساله افزايش مي يابد. همچنين 
در حال حاضر قطعات و تجهيزات وارداتي با قيمت هاي 

بسيار قابل توجهي وارد كشور مي شود. 
معاون فروش و بازاريابي ش��ركت فوالد مباركه گفت: 
قيمت ورق ش��ركت فوالد مباركه 16 سال است كه از 
طريق بورس، تعيين مي شود. در اين سال ها بارها پيش 
آمده كه قيمت ورق پس از يك روند صعودي، مجددا 
كاهش يافته اس��ت. اين درحالي اس��ت كه ما چنين 
نوساني را در ساير كاالها  مشاهده نمي كنيم. بنابراين 
انتظار مي رود از اين قيمت گذاري در فضاي آزاد و سالم 
حمايت شود نه اينكه با اجراي سياست هاي كه بارها 
عوارض آن مشخص شده، صنعت فوالد را نيز به شركتي 
شكست خورده تبديل كنند. بدون ترديد نتيجه چنين 
سياست هايي كاهش ظرفيت در شركت هاي فوالدي 

خواهد بود.
در ماه هاي اخير بسياري از مسووالن دولتي در وزارت 
صمت از حمايت صنعت خودروسازي به عنوان يكي از 
بزرگ ترين و اثرگذارترين صنايع كشور كه سهم بسزايي 
در اش��تغال زايي بر عهده دارد، سخن گفته اند؛ با اين 
وجود و با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر كشور، افزايش 
قيمت خودرو با توجه به توان مردم منطقي نيس��ت. 
تعيين قيمت نهاده هاي توليد خودرو براساس مصوبات 
دولتي نيز با مخالفت اين توليدكنندگان مواجه خواهد 
ش��د. به عالوه آنكه بايد تاكيد كرد، سهم محدودي از 
شركت هاي توليدكننده مواد اوليه خودروسازي دولتي 
هستند؛ بنابراين قيمت گذاري براساس مصوبه هاي 
دولتي براي آنها درنهايت اجرايي نخواهد شد. بنابراين 
از دولت انتظ��ار مي رود كه اگر همچن��ان قصد دارد، 
سياست سركوب قيمتي را براي خودروسازان در پيش 
گيرد، براي بهبود شرايط اين صنعت، از سهم خود در 
قيمت نهايي خودرو ش��امل ع��وارض، بيمه، ماليات، 
ش��ماره گذاري و... كه برابر 13 درصد است، صرف نظر 
كند يا حداقل براي مدت زماني دريافت آن را به تعويق 
بيندازد. توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه 
رقم ياد شده بخش بسيار محدو.دي از درآمدهاي دولت 
را شامل مي ش��ود اما در عين حال كمك به سزايي به 

خودروسازان و قطعه سازان مي كند. 

ايدههايارزشآفرينمعدني3برابرشدند
خداداد غريب پ��ور ك��ه در جمع مديران ش��ركت هاي 
دانش بنيان و همچنين معدني و صنعتي در صندوق نوآوري 
و شكوفايي رياست جمهوري سخن ميگفت، تصريح كرد: 
در حال شكل دهي گفت وگوي استراتژيك بين دو بخش 
هستيم. وي افزود: ايميدرو در جايگاه شتاب دهنده ملي بين 
حوزه دانش و توليد- به عنوان دو س��وي اين حلقه- عمل 
مي كن��د. معاون وزير صنعت، معدن وتج��ارت ادامه داد: 
ايميدرو اين ارتباط را رونق مي دهد و تسهيل مي كند. غريب 
پور با تاكيد بر اينكه اس��تراتژي ايميدرو از سوي دانشگاه 
تدوين شده، گفت: امسال در جشنواره دوم »اينوماين« با 
فرايندي كه ايجاد شده تعداد ايده هاي ارزش آفرين با رشد 

حدود 3 برابري به 400 رسيد.
وي يادآور ش��د: در س��ال جاري 20 ط��رح تحقيقاتي و 
پژوهشي بر اساس نياز حوزه صنايع معدني طراحي شده  
كه عمدتا به حوزه محيط زيس��ت ارتباط دارد. غريب پور 

افزود: تنها بر فوالد تمركز نداري��م و صنايع مس در كنار 
بخش هاي اصلي همچون اكتشاف، استخراج و فراوري نيز 
شامل طرح هاي تحقيقاتي مي شوند. غريب پور تاكيد كرد: 
ظرفيت آموزشي ايميدرو 2 برابر و پژوهشي آن 50 درصد 
رشد يافته اس��ت. رييس هيات عامل ايميدرو همچنين 
گفت: در جشنواره دوم اينوماين، حضور 7 شركت بزرگ 
معدني و صنايع معدني، برگزاري نشست هاي دوطرفه، 
نمايش��گاه ارايه دس��تاوردهاي فناورانه و مهم تر از همه 
پيگيري ايده هاي ارايه شده جزو تغييرات جشنواره امسال 

نسبت به جشنواره نخست است.
غريب پور درباره ساختاردهي به همكاري هاي حوزه دانش و 
صنعت اشاره كرد و  گفت: ايميدرو به همراه دانشگاه تهران با 
تاسيس موسسه مشترك با نام يونيدرو، به نهادسازي در اين 
بخش اقدام كرده اند. وي تاكيد كرد: اين اقدام سبب مانايي و 
پويايي روابط دوطرفه مي شود. غريب پور تصريح كرد: امروزه 

بيش از هر عاملي به دنبال گفت وگوهاي دوطرفه هستيم. 
وي نقش دانشكده معدن دانشگاه تهران در پايه گذاري و 
شكل گيري اين حوزه دانش در كشور را يادآور شد و اظهار 
داشت: دانشكده معدن يكي از 4 دانشكده پايه اي دانشگاه 

تهران بوده است.
س��ياوش ملكي معاون صن��دوق نوآوري و ش��كوفايي 
رياست جمهوري نيز در ادامه اين مراسم گفت: اكنون ميزان 
ضمانتنامه هاي بانكي مربوط به اين صندوق از مرز يك هزار 
ميليارد تومان گذشته كه اين امر نقش بسزايي در حركت رو 
به جلوي شركت هاي دانش بنيان دارد. وي افزود: براساس 
برنامه ريزي اين صندوق، شركت هاي دانش بنيان تا ۸0 

درصد مي توانند براي اخذ تسهيالت ضمانت اخذ كنند.
ملكي گفت: ميزان خريد از شركت هاي دانش بنيان هم 
سقف 50 ميليارد توماني دارد و تسهيالت در گردش هم با 

نرخ 11 درصد در اختيار آنها قرار مي گيرد. 

طرحويژهبازرسيونظارتبربازاركاالوخدماتدرنوروز
دستورالعمل اجرايي طرح ويژه بازرسي و نظارت بر بازار 
كاال و خدمات ايام نوروز از س��وي عباس تابش، رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به 
روساي سازمان هاي صمت استاني ابالغ شد. به گزارش 
شاتا، اين دستورالعمل به منظور ايجاد آرامش در فضاي 
رواني جامع��ه و جلوگيري از هر گونه كمبود و افزايش 

غيرمنطقي قيمت كاال و خدمات و با توجه به ضرورت 
استمرار نظارت و بازرس��ي بازار كاال و خدمات به ويژه 
اقالم پر مصرف و اولويت دار براي اجرا از يكم اسفندماه 
139۸ تا پانزدهم فروردين ماه 1399 ابالغ شده است. 
در اين ابالغيه اطالع رس��اني، هماهنگي و هم افزايي با 
دستگاه هاي ذيربط و برنامه ريزي و اتخاذ تدبير و تمهيد 

براي نظ��ارت و پايش موثر و بهنگام بر فرآيند تآمين و 
توزيع كاال و خدمات با قيمت مناسب به مصرف كنندگان 
متضمن توجه وي��ژه به پويش مردم��ي بدون قيمت 
نخريم، انجام گشت هاي مشترك، تسريع در رسيدگي 
به گزارش ها و ش��كايات مردم��ي و برخورد با تخلفات 

كمافي السابق مورد توصيه و تاكيد قرار گرفته است.

تغيير نرخ دالر اظهارنامه هاي وارداتي از ۴۲۰۰  به نيمايي
عضو كميته ارزي اتاق ايران با اش��اره به پيش��نهاد مركز 
پژوهش هاي مجلس در مورد تغيير نرخ دالر اظهارنامه هاي 
وارداتي از 4200توماني به نيمايي گفت: به موازات اجراي 
اين ط��رح، بايد تعرفه ها هم نصف ش��ود. به گزارش مهر 
محمد الهوتي با اش��اره به طرح موضوع افزايش نرخ دالر 
در اظهارنامه هاي وارداتي از 4200 به نيمايي از سوي مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، گفت: اين اتفاق در 
اظهارنامه هاي صادراتي نيز رخ داده و از ابتداي سال 9۸، 
نرخ محاس��باتي اظهارنامه هاي صادراتي، بر مبناي دالر 
نيمايي بوده است؛ چراكه نرخ هاي پايه صادراتي بايد اصالح 
مي شد و بر اساس آن، نرخ واقعي دالر بايد مبناي محاسبه 

قرار مي گرفت.
عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران افزود: در ح��وزه واردات نيز، نرخ دالر 4200 توماني 
كماكان مبناي اظهارنامه هاي وارداتي قرار مي گرفت كه 
دليل اول آن است كه ما باالترين تعرفه هاي واردات در دنيا 
را داريم كه ميانگين آن حدود 24 درصد است؛ به اين معنا 
كه اگر كاالهاي اساسي را از اين دامنه تعرفه اي كم كنيم، 

ميانگين تعرفه واردات كاال به ايران، باالي 35 درصد خواهد 
بود؛ بر همين اساس، عماًل با افزايش قيمت دالر و ماندگاري 
دالر 4200 توماني در محاسبات اظهارنامه ها، اين تعرفه تا 
حدودي تعديل شده بود. وي تصريح كرد: به هر حال عمده 
كاالهاي وارداتي ايران را اقالم واس��طه اي تشكيل داده و 
كاالهاي مصرفي و لوكس، سهمي از واردات ايران ندارند؛ 
ضمن اينكه اگر كاالي مصرفي هم وارد مي شد، متمركز بر 
اقالم اساسي يا دارو است؛ بنابراين با احتساب اخذ 9 درصد 
ماليات بر ارزش افزوده؛ چنانچ��ه مبناي اظهارنامه هاي 
صادراتي، نرخ نيمايي به جاي دالر 4200 توماني باش��د، 
آنگاه نرخ كاالهاي وارداتي كشور بيش از دو برابر خواهد شد 
كه به هر حال هزينه بااليي را به توليدكنندگان كشور وارد 
مي آورد. به گفته الهوتي، اصالح روند اجرايي اظهارنامه هاي 
وارداتي به لحاظ نرخ موضوعي است كه ضرورت دارد و بايد 
به سمت واقعي شدن آن پيش رويم، اما اشكال اصلي اينجا 
است كه اگر قرار است نرخ دالر در اظهارنامه هاي وارداتي 
از 4200 توماني به نيمايي تغيير داده شود، تعرفه ها هم بايد 
نصف شوند تا عمال مشكل باال بودن تعرفه ها هم حل شود؛ 

ضمن اينكه بايد در خصوص ماليات بر ارزش افزوده نيز، 
تدبيري انديشيده شود؛ در غير اين صورت تمام كاالهاي 
وارداتي كه عمومًا اقالم واس��طه اي ب��راي توليد بوده و در 
فرآيند و خطوط توليدي داخلي استفاده مي شوند، با اين 
روش به شدت افزايش نرخ مي يابند و توليد را مجدد دچار 
مشكل مي كنند. وي اظهار داشت: افزايش اين هزينه بدون 
نصف كردن تعرفه ها، كام��ال در افزايش قيمت توليدات 
داخلي و تورم اثرگذار است و از سوي ديگر، نقدينگي واحدها 
را تحت تأثير قرار مي دهد. رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران ادام��ه داد: اتفاق افزايش نرخ دالر در اظهارنامه هاي 
وارداتي، يك ب��ار ديگر در دولت ده��م رخ داد و نرخ دالر 
اظهارنامه هاي وارداتي از 1,226 تومان به 2,670 تومان 
افزايش يافت، اما به دليل اقدام دولت در كاهش تعرفه ها 
به نصف، توليد را دچار مشكل نكرد؛ بنابراين اگرچه واقعي 
شدن نرخ اظهارنامه هاي وارداتي اقدامي مثبت است، اما اگر 
تغيير تعرفه ها و كاهش آنها به نصف را نداشته باشيم، حتمًا 
جداي از كمبود نقدينگي كه گريبانگير توليد خواهد شد، 

به تورم داخلي دامن خواهيم زد.
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 سرنوشت تجارت ايران
 و اروپا چه مي شود

ايس�نا| دبيركل اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و 
انگليس معتقد است با وجود تاثير اختالف نظرهاي 
سياسي، تجارت سنتي ميان ايران و اروپا ادامه خواهد 
يافت. اميرهوش��نگ اميني اظهار كرد: از گذشته 
تحوالت سياس��ي و بين المللي بر تجارت خارجي 
تاثيراتي داش��ته و براي مثال تحريم هاي يكجانبه 
امروز امريكا، محدوديت هايي را براي تبادالت بانكي 
و پولي تجار ايراني به وجود آورده است. وي ادامه داد: 
با وجود تمام اين محدوديت ها، آمارها از عملكرد سال 
گذشته نشان مي دهد كه تجارت ما با اروپا و به طور 
خاص انگليس ادامه پيدا كرده و تجارت سنتي كه از 
سال ها و دهه ها پيش وجود داشته، ادامه يافته است. 
دبيركل اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و انگليس با 
بيان اينكه در ماه هاي گذشته ميزان تجارت ميان 
ايران و اروپا كاهش يافته است، اظهار كرد: با وجود 
فشارهاي سياسي، اين تصور كه اين تجارت به صفر 
برسد درست نيست، زيرا از گذشته دو طرف بخشي 
از نيازهاي خود را از طريق يكديگر حل كرده اند و شايد 
در شرايط فعلي اين ميزان محدود شود اما روال كار 
متوقف نخواهد شد. اميني ادامه داد: پيش بيني ما 
اين است كه با وجود محدوديت ها، تجارت ادامه پيدا 
كند و در آينده سرانجام اقتصاد راهي براي پيشبرد 
برنامه هاي خود پي��دا خواهد كرد. اميد ما و تمامي 
فعاالن اقتصادي اين است كه با رسيدن به راه حلي 
اختالف نظرها ميان طرفين برطرف و شرايط براي 
گس��ترش تجارت مشترك فراهم ش��ود. آمارهاي 
تجاري منتشر شده از عملكرد ايران در سال جاري 
نشان مي دهد كه ميزان تجارت با اعضاي اتحاديه اروپا 
بسيار كاهش يافته و جز آلمان كه پنجمين كشور 
صادركننده كاال به ايران به حساب مي آيد، هيچ يك 
از كشورهاي اروپايي در ميان شركاي اصلي تجاري 

كشور قرار ندارند.

ارزآوري ۴۵۰ ميليون دالري 
»قير و آسفالت« 

شاتا| بهمن حس��ين زاده، مديرعامل شركت 
سهامي نمايش��گاه هاي بين المللي ايران گفت: 
قير و آسفالت ايراني در س��ال 9۸ ارزآوري 450 
ميليون دالري براي كشور داشته است. حسين زاده 
افزود: ايران به عنوان يكي از 10 كشور برتر جهان 
در زمينه توليد قير، اين محصول را به 19 كشور 
جهان صادر مي كند. وي اظهار داشت: برگزاري 
يازدهمين نمايش��گاه قير، آس��فالت، عايق ها و 
ماشين آالت وابس��ته مي تواند بر افزايش ميزان 
ارز آوري آن كمك كند. حسين زاده با اعالم اينكه 
اين نمايشگاه در فضايي بالغ بر 12000 متر مربع 
در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي ايران 
آغاز به كار كرده، يادآور شد: 125 شركت ايراني 
تا 6 بهمن ماه آخرين دستاوردها و فناوري ها در 
حوزه راه و شهرسازي را در معرض ديد مسووالن، 
عالقه مندان و متخصصين اين حوزه قرار مي دهند.

وي افزود: تمام توليد كنندگان و صادركنندگان 
بزرگ در حوزه قي��ر، قيرهاي پليمري، قيرهاي 
اصالح شده، توليد كنندگان پلنت كارخانجات قير، 
آسفالت، عايق ها، خطوط بسته بندي و تجهيزات 
مربوطه در اين نمايشگاه حضور دارند. وي افزود: 
ماشين آالت راه س��ازي مدرن نمايش داده شده 
در يازدهمين نمايشگاه بين المللي قير، آسفالت، 
عايق ها و ماشين آالت وابسته با بومي سازي دانش 
فني و با قيمت هاي بسيار پايين تر از نمونه خارجي 
در داخل كش��ور ساخته ش��ده اند. حسين زاده 
همچنين به حضور شركت هاي دانش بنيان در 
يازدهمين نمايش��گاه بين المللي قير، آسفالت، 
عايق ها و ماش��ين آالت وابس��ته نيز اشاره كرد 
و اظهارداش��ت: اين ش��ركت ها موجب شده اند 
كه فرايندهاي برش، تخري��ب، نخاله برداري در 
آسفالت منجر به كاهش مصرف قير و آسفالت تا 
ميزان 60 درصد و كاهش هزينه هاي ترميم شود. 
وي در پايان در مورد شركت استارت آپ هايي در 
زمينه نفوذپذي��ري قير، اندازه گيري نقطه نرمي 
قير و نقطه اش��تعال در اين نمايشگاه اعالم كرد: 
اين استارت آپ ها پروژه هاي زيادي با مشاركت 
دانشگاه هاي صنعتي ش��ريف و اميركبير آماده 
كرده اند كه مي تواند به رون��د اجراي پروژه هاي 

راهسازي و عمراني بسيار كمك كند.

اداره کل نوسازی مدارس استان ايالم در نظر دارد پروژه های موجود در جدول شماره 2 را مطابق جدول زمانبندی شماره 1 از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری 
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15 جهان

واكنش بازارهاي سهام امريكا به شيوع ويروس مرگبار 

اختالف امريكا و مابقي جهان در نشست داووس

كرونا، چالش جدي حزب كمونيست چين 

چالش بر سر چشم انداز رشد اقتصادي جهان 

گروه جهان|
 با گسترش ويروس كرونا در چين، مقامات اين كشور 
حوزه قرنطينه بهداشتي را در استان هوبئي افزايش 
داده اند و اكنون ۵۶ ميليون نفر در قرنطينه هستند. 
اين تمهيدات ب��ا اين هدف ص��ورت مي گيرد كه از 
گسترش اين ويروس كه نخستين بار در شهر ووهان 
مشاهده شد، جلوگيري شود. گاردين در گزارشي با 
اشاره به ناكامي تاريخي حزب حاكم كمونيست چين 
در كنترل و مهار بالياي بزرگ نوشته كه حزب حاكم 
و ش��ي جين پينگ )رييس جمهور( با چالشي جدي 

روبرو هستند. 
ش��بكه سي ان بي س��ي گزارش داده كه ارزش سهام 
ش��ركت هاي مراقبت  بهداش��تي به  دلي��ل هراس از 
گسترش اين ويروس مرگبار كاهش قابل مالحظه اي 
داشته است. به عنوان مثال، شاخص اس اندپي۵00 
بدترين روز خ��ود را از اوايل اكتبر تجرب��ه كرده و با 
كاهش يك درصدي بر روي شاخص 329۵ بسته شد. 
سه ام بلوچيپ داوجونز هم كه محصوالت و خدماتشان 
همه گير هستند و حتي در دوره هاي ركود اقتصادي 
هم سودده هستند، با انتشار خبر دومين مورد از ابتال 
به ويروس كورنا در اياالت متحده 170 واحد )معادل 

شش دهم درصد( سقوط كرده است. 
مقام هاي بهداشتي در اقصي نقاط جهان تدابير سختي 
را براي شناسايي ويروس كرونا در مرزها و فرودگاه ها 
پياده كرده اند. اين ويروس در حال حاضر به اروپا هم 
رسيده و س��ه مورد ابتال به آن در فرانسه تاييد شده 
است. يك مورد در ش��هر بوردو در غرب فرانسه و دو 
مورد نيز در اطراف پاريس مشاهده شده است. از سوي 
ديگ��ر يك مورد ابتال به اين ويروس هم در اس��تراليا 
يافت شده اس��ت. پيش از اين مواردي از ابتال به اين 
ويروس در كره جنوبي، ژاپن، تايوان، تايلند و امريكا 

نيز مشاهده شده بود. 
رسانه ها گزارش داده اند كه در چين عالوه بر ووهان 
پنج ش��هر ديگر از استان هوبئي به 13 شهر قبلي كه 
در قرنطينه بودند اضافه شده اند. همچنين تمام انواع 
حمل و نقل عمومي به مقصد شهرهاي قرنطينه شده 

متوق��ف ش��ده اند. مقامات چين اع��الم كرده اند كه 
تاكنون ۴1 نفر جانشان را در اثر ابتال به اين ويروس از 
دست داده اند. اين ويروس كشنده در حالي در حال 
گسترش در چين است كه مردم اين كشور جشن هاي 
سال نو چيني را آغاز كرده اند، با اين حال بسياري از 

جشن ها از بيم گسترش اين ويروس لغو شده اند.
گفته شده، ساخت يك بيمارس��تان جديد در شهر 
ووهان آغاز ش��ده تا در صورت گس��ترش بيشتر اين 
ويروس امكانات بهداش��تي الزم براي بستري كردن 
بيماران وجود داش��ته باش��د. مقام��ات گفته اند كه 
اين بيمارس��تان 1000 تختخوابه را ظرف شش روز 

خواهند ساخت. مقامات چين از كساني كه از مناطق 
آل��وده به اين ويروس در چين ب��ه خانه بازمي گردند 
خواسته اند كه 1۴روز در خانه بمانند تا اگر مبتال به اين 
ويروس شده باشند، باعث شيوع آن در جامعه نشوند. 
نشريه گاردين نوشته: دولت چين در شرايطي تالش 
مي كند تا گسترش كرونا را مهار كند كه اين بيماري 
براي اولين بار حدود يك ماه پيش در شهر ووهان ديده 
شده بود و حال شهروندان مقام هاي محلي شهر را به 
اهمال متهم مي كنند، اتهامي ك��ه چندان هم بيراه 
نيست. مقام هاي ش��هر ووهان تازه هفته گذشته از 
شيوع يك بيماري مرموز در شهر خبر داده و اطمينان 

دادن��د كه خطر چندان��ي ندارد. به گفت��ه آنان هيچ 
شواهدي دال بر اينكه اين بيماري مي تواند از انسان 
به انسان ديگري سرايت كند وجود ندارد. كميسيون 
س��المت ملي چين نيز اعالم كرد كه ش��رايط كامال 
مهارشدني و تحت كنترل است. اما يك روز بعد شمار 
مبتاليان سه برابر شد و يك پزشك مشهور اعالم كرد 
كه ويروس اكنون از طريق انسان نيز منتقل مي شود. 
مائورا كانينگهام مورخ چين مدرن، مي گويد: »ويروس 
كرونا مس��اله حزب كمونيس��ت چين است چرا كه 
اين حزب به طور تاريخي نتوانس��ته مانع همه گيري 
بيمارهاي كشنده و بالياي بزرگ شود. مقام هاي چين 

اما اين بار وعده داده اند كه شرايط متفاوت خواهد بود. 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين، هفته گذشته 
خواس��تار تالش هاي همه جانبه براي پيش��گيري و 
كنترل شرايط شده و بر اهميت اطالع رساني به مردم 
و حفظ ثبات اجتماعي تاكيد كرده اس��ت. نيكالس 
توماس استاد امنيت س��المت دانشگاه هنگ كنگ ، 
مي گويد: »دولت چين متوجه ش��ده ك��ه اگر نتواند 
اعتماد عمومي در زمينه سالمت عمومي و ايمني مواد 
غذايي را حفظ كند تبعاتي خواهد داشت كه در شرايط 

امروز اصال به نفع دولت نيست.« 
كرونا خانواده بزرگي از ويروس ها هستند كه مي توانند 
از س��رماخوردگي گرفته تا س��ندرم تنفس��ي حاد 
 ،)MERS( و سندرم تنفس��ي خاورميانه )SARS(
عفونت ايجاد كنند. كرونا ويروس ها زئونوتيك هستند، 
به اين معني كه هم به انس��ان ها و ه��م به حيوانات 

منتقل مي شوند.
به گزارش مركز كنترل و پيش��گيري از بيماري هاي 
اياالت متحده؛ كروناويروس به سيستم تنفسي حمله 
مي كند و منجر به آس��يب هايي در ريه مي شود. اين 
ويروس بس��يار مسري اس��ت و از طريق تماس با هر 
چيزي كه به آن آلوده ش��ده باش��د، تنفس، سرفه يا 
عطسه، قابل انتقال است. عالئم اين ويروس درست 
شبيه سرماخوردگي و آنفلوآنزا است؛ عالئمي مانند 
آبريزش بيني، سردرد، سرفه، تب، تنگي نفس، لرزش 
و درد بدن. در موارد ش��ديدتر، عفون��ت مي تواند به 
ويژه در افراد مس��ن، مبتاليان به بيماري هاي قلبي 
و خودايمني، باعث ذات الريه، س��ندرم حاد تنفسي، 

نارسايي كليه و حتي مرگ شود.
هنوز هيچ واكس��ني براي كروناويروس وجود ندارد. 
با اين حال براي جلوگيري از عفونت كرونا ش��ما بايد 
همان كارهايي را كه براي پيشگيري از سرماخوردگي 
توصي��ه مي ش��ود، انجام دهي��د؛ مانند اس��تفاده از 
صابون هاي ضدباكتري و اس��پري هاي حاوي الكل. 
سازمان بهداشت جهاني درباره شيوع ويروس كرونا 
در چين هشدار داده اما اعالم كرده است كه وضعيت 

در جهان اضطراري نشده است.

گروه جهان| آيت وكيليان| 
كريس��تين الگارد رييس بانك مركزي اروپا، و استيون 
منوچين وزير خزانه داري امريكا، در حاشيه نشست داووس 
ديدار كرده و درباره چگونگي دس��تيابي به فرآيندي كه 
بستري براي حفظ و صيانت از محيط زيست باشد گفت وگو 
كرده اند. فايننشال تايمز با پرداختن به اين نشست نوشته 
كه ديدار اين دو مقام بلندپايه اقتصادي به جدل كشيده 
شده است. اين روزنامه تنش اين دو را اينگونه تحليل كرده 
كه اين چش��م انداز تفاوت عملكرد اقتصادي بين اياالت 
متحده و ساير اقتصادهاي مهم جهاني را برجسته مي كند. 
رييس بانك مركزي اروپا خواس��تار تالش بيش��تر براي 
انديشيدن در مورد سرمايه گذاري در فناوري سبز در كنار 
ماليات و مقرراتي شده تا شركت ها را به سمت پيش بيني 

انتقال سوق دهند. 
بنا براين گزارش، به گفته كريستين الگارد، ايجاد بسترهاي 
الزم براي حفظ محيط زيس��ت مي تواند رشد اقتصادي 
بهتري در پي داشته باشد و عالوه بر آن هدف بانك مركزي 
اروپا اين است كه با ايجاد بستر اقتصادي سالم هم تورم را 
مهار كند و هم رشد اقتصادي اروپا كه تا مدت زمان طوالني 

از دست رفته است را بازگرداند. 
اما اس��تيون منوچين وزير خزان��ه داري اياالت متحده، 
كريستين الگارد را متهم كرده كه برخي عقايد سياسي او 
غيرقابل اجراست. منوچين گفته دسترسي به انرژي ارزان 
براي رش��د مهم تر از سرمايه گذاري در فناوري هاي سبز 

است. اين مقام امريكايي همچنين گفته: »شما مي توانيد 
افراد زيادي را ترغيب كنيد كه به اين موضوع توجه كنند 
و از آن الگو بگيرند، اما من قصد ن��دارم در اينگونه موارد 
كودكانه عمل كني��م و به گونه اي از خطراتي كه طي 30 
س��ال آينده در زمينه آب و هوا وجود دارد، مدل س��ازي 
كنيم. اين در حالي است كه ما نمي دانيم طرح اين مباحث 
چقدر اطمينان بخش هستند.« منوچين در ادامه گفته 
معتقد است كه »جهان به داشتن انرژي مناسب و معقول 
در 10 يا 20 سال آينده وابسته است مگر اينكه نخواهيم 
اش��تغال ايجاد كنيم يا قصد ايجاد رشد و توسعه در اين 

زمينه نداشته باشيم.« 
اين گونه اختالف نظرها كه ناشي از ديدگاه هاي مختلف 
اقتصادي است، هفته گذشته در اجالس داووس نيز بين 
دونالد ترامپ و ساير سياستمداران و مقامات كشورهاي 
ديگر هم اتفاق افتاد. اوايل هفت��ه جاري، ترامپ اقتصاد 
اياالت متحده را با اختالف بهترين اقتصاد جهان خواند. 
مقام��ات اروپايي و ژاپن��ي اما با اكراه اعت��راف كردند كه 
عملكرد اقتص��ادي امريكا در يك دهه گذش��ته بهتر از 
عملكرد آنها بوده است. اما كمتر كسي به اندازه ترامپ در 
اين مورد خوش بين بود. چنانچه بسياري از اين مقامات 
)ش��ركت كننده در اجالس اخير( سياست هاي تجاري 
ترامپ را به دليل ضعف اقتصادي جهاني در سال گذشته 
مورد سرزنش قرار دادند. اقتصاددانان صندوق بين المللي 
پول در آخرين گزارش چشم انداز رشد اقتصادي جهان 

هشدار دادند كه »هيچ نشانه روشني از نقطه عطف« در 
رشد جهاني وجود ندارد و پيش بيني هاي خود را به سمت 

پايين اصالح مي كنند.
صندوق بين المللي پول پيش بيني رش��د جهاني خود را 
براي سال 2020 از 3.۴ درصد در ماه اكتبر به 3.3 درصد 
كاهش داد و پيش بيني سال آينده را از 3.۶ درصد به 3.۴ 
درصد كاهش داد. اين ارقام فقط كمي بهتر از 2.9 درصد 
در س��ال 2019به دست آمده اس��ت. اين اقتصادانان در 
پيش بيني هاي خود، س��ال 2020 را بدترين سال براي 
اقتصاد جهاني از زمان بحران مالي بيش از يك دهه قبل 

مي دانند.
فايننشيال تايمز نوشته: كمتر كس��ي به اين مساله فكر 
مي كند كه دنيا در وضعي��ت كنوني در حال ورود به يك 
مدار رشد يا روندي رو به رش��د است. اين در حالي است 
كه نرخ رشد بهره وري در اقتصادهاي پيشرفته و در حال 
ظهور نااميدكننده است. همچنين بسياري نگران هستند 
كه عملكرد بهتر سال 2020 ممكن است به اين دليل باشد 
كه نرخ پايين بهره باعث انباشت بدهي هايي مي شود كه در 

نهايت تورم صعودي خواهد شد. 
كريستالينا جورجيووا رييس صندوق بين المللي پول، در 
اخرين روز نشست داووس گفته رشد ُكند باقي مانده، اما 
با توجه ب��ه آتش بس اخير تجاري امريكا و چين مي توان 
به بهبودي فرآيند تسريع پولي جديد توسط بانك هاي 
مركزي پيشرو در اين داده ها اميدوار بود. اين مساله در واقع 

با عملكرد صنعت توليد در سراسر جهان ارتباط نزديك 
دارد. جورجيووا در ادامه گفته كه ما در ژانويه 2020 نسبت 

به اكتبر 2019 در مكان بهتري هستيم. 
دونالد ترامپ استدالل كرده كه تعرفه هاي او كاتاليزوري 
بوده است كه چين را به ميز مذاكره آورده و پكن مرحله اول 
توافقنامه تجاري را در اين ماه تحويل داده است. ترامپ اين 
توافقنامه را يك اعتماد به نفس اقتصادي جهاني ارزيابي 
كرده ك��ه به گفته او، اياالت متحده باي��د براي آن اعتبار 
كس��ب كند. اما اياالت متحده از تهديد خود براي اعمال 
تعرفه در كاالهاي فرانسوي عقب مانده و پس از برگزاري 
جلسات پرتنش در اين زمينه، آماده حذف موانع موجود 
در مذاكرات چند مليتي در س��ازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي شده است. هشدار ترامپ اما مبني بر اينكه »ما نيز 
از ]تعرفه ها[ براي ديگران استفاده خواهيم كرد« در واقع 

پيشنهادي است كه در دو سال گذشته نه تنها نتوانسته 
معياري مناسب در راستاي تجارت جهاني قلمداد شود، 
بلكه مشكالتي نيز در اين راستا پديد آورده است. برخي از 
مقام هاي حاضر در اجالس داووس ادعا كردند كه امريكا 
نبايد به خاطر اقدامات خود براي فرو نشاندن تنش هاي 
تجاري، اعتبار الزم را به دس��ت آورد، زيرا تعرفه ها هنوز 
برقرارند. اقتصاددانان هشدار مي دهند اين مساله مي تواند 
اقتصاد جهاني را براي مدتي تحت الشعاع قرار دهد. »چاد 
باون«، عضو ارشد انستيتوي اقتصاد بين المللي پترسون، در 
اين مورد گفته كه اهداف اقتصادي دولت امريكا در جنگ 
تجاري خود با چين نامشخص و ابهام آميز است. باون گفته: 
»ما اساسا هيچ زماني، قبل از آغاز جنگ تجاري كه ذيل 
مبادالت تجاري سيستماتيك )با چين( بوديم، اينگونه 

دچار مشكالت مربوط به تعرفه نبوديم.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

نگراني از قدرت گرفتن دوباره 
راست هاي افراطي در ايتاليا 

گروه جهان| ائتالف ش��كننده حاكم در ايتاليا در 
حال آماده سازي خود براي برگزاري انتخابات حساس 
يكشنبه )امروز( اس��ت؛ انتخاباتي كه انتظار مي رود 
بار ديگر سرنوش��ت سياسي اين كشور را تغيير دهد. 
به گ��زارش يوروني��وز، در اين انتخاب��ات به طور ويژه 
چشم ها به منطقه »اميليا رومانيا« در شمال ايتاليا است 
و حزب راست افراطي »لگا« اميدوار است كه بتواند با به 
دست آوردن راي قابل توجهي در اين منطقه، زلزله اي 
سياسي در اين كش��ور به وجود آورد و اين فرصت را 
فراهم كند تا ماتئو سالويني رهبر اين حزب، دوباره به 
قدرت بازگردد. اين منطقه ثروتمند در شمال ايتاليا 
از ديرباز دژ چپ هاي اين كشور محسوب مي شده؛ با 
اين وجود احزاب راست در سال هاي اخير توانسته اند 
بر محبوبيت خ��ود در دهكده ها و حومه ش��هرهاي 
آن بيفزايند. احزاب دموكرات و جنبش ۵ س��تاره در 
ماه هاي پاياني2019 با خارج شدن ماتئو سالويني از 
صحنه سياست، دست به تشكيل ائتالف زدند. با اين 
وجود بيم آن مي رود كه هم حزبي هاي س��الويني بار 
ديگر مسير را براي بازگشت او به دولت هموار كنند. بر 
اساس آخرين نظرسنجي ها لوسيا بورگونزوني، نامزد 
راست حزب »لگا« از بخت بااليي براي پيروزي در اين 
انتخابات برخوردار است و به احتمال زياد مي تواند به 
اندازه استفانو بوناچيني، عضو حزب دموكرات )چپ 
ميانه( راي كس��ب كند. به نظر برخ��ي تحليلگران، 
شكس��ت نماينده حزب دموكرات در اين منطقه كه 
هم اكنون در كنار جنبش پنج ستاره در دولت ائتالفي 
ايتاليا حضور دارد، مي توان��د پاياني براي اين ائتالف 

باشد؛ با اين شكست سقوط دولت تسريع مي شود. 

اصالحات طرح بازنشستگي 
در فرانسه تصويب شد

گروه جهان| كابين��ه دولت ماكرون طرح اصالحات 
مناقشه برانگيز نظام بازنشستگي اين كشور را كه در هفت 
هفته گذشته موجي از اعتراض ها و اعتصاب هاي گسترده 
را در پي داشته تصويب كرده است. به گزارش اسپوتنيك، 
بر اساس قوانين در نظر گرفته شده در اين طرح اصالحات 
نظام بازنشستگي در فرانسه، ۴0 طرح متفاوت موجود 
براي بازنشستگي در قالب يك طرح كلي ادغام مي شوند 
و همچنين سن بازنشستگي نيز براي كارمندان مشمول 
طرح كه بس��ياري از آنها ش��اغل در بخش حمل ونقل 
هستند از ۶2 به ۶۴ سال افزايش مي يابد. يك سخنگوي 
دولت فرانسه گفته، قرار است به موجب اين اصالحات 
يك نظام محكم و پايدار ايجاد ش��ود كه باعث عدالت 
براي نسل ها، حمايت از آسيب پذيرترين اقشار، بازيابي 
اعتماد و بازيابي ارزش اشتغال شود. دولت فرانسه تصريح 
كرده اس��ت كه نظام بازنشستگي جديد باعث جبران 
بخش عمده اي از كسري در صندوق هاي بازنشستگي 
مي شود. از سوي ديگر دولت فرانسه قرار است در تاريخ 
30 ژانويه به دي��دار رهبران اتحاديه هاي كارگري برود 
و با آنها درباره ش��يوه هاي جايگزين تامين اعتبار نظام 
بازنشستگي به بحث بپردازد. دولت فرانسه گفته است 
چنانچه با اين رهبران به توافقي نرسد سن بازنشستگي 
از طريق صدور حكم به ۶۴ س��ال افزايش پيدا مي كند. 
همزمان اعتراضات عليه قوانين جديد بازنشستگي در 
فرانسه همچنان در خيابان هاي شهر پاريس ادامه داشته 
است. اتحاديه تجاري »كنفدراسيون سراسري كار« اعالم 
كرده كه صدها هزار تن از معترضان در اعتراض هاي اخير 
شركت كردند. نظرسنجي   ها نشان مي دهد 70 درصد 

فرانسوي ها از ادامه اعتراض ها حمايت مي كنند.

هشدار بانك مركزي ليبي 
درباره قطع صادرات نفت 

گروه جهان| رييس بانك مركزي ليبي هش��دار 
داده ممانعت از صادرات نفت از بنادر اين كش��ور به 
منزله شليك تير خالص بر مغز دولت و ملت ليبي 
است. به گزارش رويترز، صادق الكبير گفته است: »از 
آنجايي كه صادرات نفت 9۵-93 درصد از كل درآمد 
ليبي را شامل مي ش��ود و تا 70 درصد هزينه هاي 
كلي كشور را پوشش مي دهد، مسدود كردن مبادي 
صادرات نفت از بنادر اين كشور بزرگ ترين ضربه را 
بر موجوديت ليبي وارد مي كند و بايد هرچه زودتر 
جلوي اين اقدام فاجعه بار گرفته شود.« رييس بانك 
مركزي ليبي در لندن ضمن ابراز اميدواري براي حل 
بحران قدرت در كشورش به دليل آسيب هاي جدي 
وارد آمده به مردم گفته: »فائز س��راج رييس دولت 
وفاق ملي، نيز بارها درباره بروز اين فاجعه هش��دار 
داده اس��ت. بنابراين جامعه جهان��ي بايد از خليفه 
حفتر رييس ستاد ارتش شرق ليبي، بخواهد براي 
جلوگيري از گسترش اين فاجعه كه به تلفات انساني 
زيادي از مردم اين كشور ختم خواهد شد، به سرعت 
اقدام كند.« او ميزان صادرات روزانه نفت ليبي را تا 
يك ميليون و200هزار بشكه اعالم كرده و افزوده: 
»به مدت يك هفته است كه با بسته شدن مبادي 
صادرات نفت در بنادر اصلي كشور، اين صادرات به 
صفر رسيده و در واقع شريان حياتي كشور با خطر 
جدي مواجه شده است.« از شنبه گذشته، به دستور 
ارت��ش ملي ليبي تحت فرمانده��ي خليفه حفتر، 
صادرات نفت از بنادر ش��رقي و مركزي اين كشور 
متوقف شده كه خسارت بسيار هنگفتي به اقتصاد 

اين كشور وارد كرده است. 

وزيرخارجه جديد كره شمالي 
رسما معرفي شد 

گروه جهان| كره شمالي به طور رسمي اعالم كرد كه 
»ري سان گوان« يكي از فرماندهان پيشين ارتش اين 
كشور به عنوان وزير خارجه جديد منصوب شده است. 
به دنبال بد عهدي  امريكا در كاهش ندادن تحريم هاي 
كره شمالي با وجود سه دور مذاكرات ميان مقامات ارشد 
واشنگتن و پيونگ يانگ، خبرگزاري رسمي كره شمالي 
)KCNA( تأييد كرد كه »ري س��ان گوان« فرمانده 
پيش��ين دفاعي ارتش با تجربه ديپلماتيك محدود، 
به عنوان وزير خارجه جديد اين كشور منصوب شده 
است. گفته شده، سان گوان در مراسم شام سال نو كه 
توسط وزارت خارجه براي سفارتخانه ها و سازمان هاي 
بين المللي برگزار شد، به عنوان وزير جديد سخنراني 
كرده است. رسانه هاي شرق آسيا از جمله خبرگزاري 
يونهاپ كره جنوبي ادعا مي كنند كه همزمان با انتصاب 
وزير خارجه جديد كره شمالي، وزير دفاع اين كشور نيز 
تغيير كرده و فرد ديگري كه سابقه طوالني در ساخت 
و ساز دارد به اين سمت منصوب شده است. خبرگزاري 
يونهاپ گزارش كرده »كي��م جونگ گوان« به عنوان 
وزير دفاع جديد كره شمالي منصوب شده و به جاي »نو 
كيوانگ چول« وزير دفاع پيشين كره شمالي تكيه زده 
است. تلويزيون دولتي كره شمالي پيشتر تصوير گوان 
را در كنار »كيم جونگ اون« رهبر اين كش��ور در يك 
نشست در پيونگ يانگ نشان داده بود. كيم جونگ گوان 
پيش از اين به عنوان معاون وزير نيروهاي مسلح خلق و 
سرلشكر ارتش فعاليت مي كرد. »نو كيوانگ چول« كه 
از ژوئن سال 201۸ مسووليت وزارت دفاع كره شمالي 
را بر عهده داشت، مشخص نيست استعفا كرده يا عزل 

شده يا سمت ديگري به او واگذار شده است. 

توافق تجاري چين-امريكا 
بمب ساعتي تجارت بين الملل
گروه جهان| وزير سابق اقتصاد روسيه گفته توافق 
تجاري بين چين و امريكا به افزايش تنش هاي تجاري 
طي دو سال آينده در جهان منجر خواهد شد. به گزارش 
راشاتودي، ماكسيم اورشكين وزير سابق اقتصاد روسيه 
و مشاور رييس جمهور، معتقد است كه توافق تجاري 
بين چين و امريكا شبيه يك بمب ساعتي بر تمام حوزه 
تجارت بين الملل تأثير منفي خواهد گذاشت. او معتقد 
است، اين توافق به افزايش اختالفات تجاري در جهان 
طي دو س��ال آينده منجر مي ش��ود. اين مقام روس 
گفته، امضاي اين توافق چند سوال را ايجاد كرده است. 
اورشكين تأكيد كرده: »مي بينيم كه اروپايي ها به اين 
توافق واكنش نشان داده و شاهد آن هستيم كه چيني  ها 
گفته اند ك��ه در قال��ب آن واردات از امريكا را افزايش 
خواهند داد كه اين مسائل نگراني هاي جدي را در پي 
داشته است.« به اعتقاد مشاور رييس جمهور روسيه 
بزرگ ترين سوالي كه در اين زمينه مطرح است، موضوع 
واردات بيشتر كاالهاي امريكايي توسط چين است كه 
بايد ديد آيا به معني اعمال موانع بيشتر براي واردات 
كاالهاي اروپايي به چين اس��ت. اين وزير سابق دولت 
روس��يه گفته: »اين يك بمب ساعتي بزرگ است كه 
فكر مي كنم، به طور قطع امسال منفجر نمي شود، ولي 
از 2022-2021 ما شاهد اختالفات متعدد در مثلث 
چين-امريكا-اروپا به همراه ديگر كشورها خواهيم بود. 
روس��يه همچنان مصر به حمايت از توافقات تجاري 
چند جانبه در جهان اس��ت.« امريكا و چين دو هفته 
پيش موافقتنامه اي را با هدف تخفيف جنگ تجاري 
ميان دو كشور كه بازارها را تكان داده و بر دوش اقتصاد 

جهان سنگيني كرده امضا كردند.
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روند خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا آغاز مي شود 

گروه جهان| بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا، 
سرانجام در جريان نشستي در لندن، توافق خروج 
كشورش از اتحاديه اروپا )برگزيت( را امضا كرد. به اين 
ترتيب روند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا از چند روز 
آينده آغاز خواهد شد. به گزارش يورونيوز، جانسون 
در زمان امضاي اين توافقنامه جنجالي گفته: »لحظه 
امضاء، لحظه اي خارق العاده اس��ت و به اين ترتيب 
س��ال ها بحث و جدل پايان مي يابد و خواست مردم 
كه در همه پرس��ي 201۶ ميالدي اعالم شد، عملي 
مي ش��ود.« او ادامه داده: »اكنون مي توانيم امور را به 
عنوان يك كشور آن هم با يك دولت متمركز پيش 
ببريم و براي اراي��ه خدمات بهتر، خلق فرصت هاي 
بيشتر و رونق بخشيدن به پتانسيل ها در هر گوشه 
از پادشاهي درخشان مان تالش كنيم؛ در حالي كه 
همزمان رابطه اي جديد و محكم را با اتحاديه اروپا به 
عنوان يك دوست و با حاكميتي برابر ايجاد خواهيم 
كرد.« به اين ترتيب با امضاي اين توافقنامه، راه براي 
تصويب آن در پارلمان اروپا هموار شد. متن اين توافق، 
پيش از امضاي بوريس جانسون، در بروكسل به امضاي 
شارل ميشل رييس ش��وراي اتحاديه اروپا، و اورزوال 
فن در الين رييس كميسيون اين اتحاديه، رسيده و با 
قطار به لندن فرستاده شده بود. شارل ميشل ساعاتي 
پس از امضاي اي��ن توافق، در پيامي توييتري اعالم 
كرد: »همه چيز به اجبار تغيير خواهد كرد اما دوستي 
ما همچنان باقي خواهد ماند. ما فصل جديدي از رابطه 
را به عنوان دو متحد آغاز مي كنيم.« انتظار مي رود 
كه پارلمان اتحاديه اروپا در نشست چهارشنبه آينده 
اين توافق جدايي را تاييد كند و پس از آن بريتانيا از 
31 ژانويه وارد دوره گذار خواهد شد. در دوره گذار كه 
تا پايان سال جاري ميالدي ادامه خواهد داشت، هر 
دو طرف مذاكرات مربوط به تجارت آزاد و دوجانبه را 
برگزار مي كنند و اگرچه در تمام اين دوران، بريتانيا 
ديگر عضوي از اتحاديه اروپا نيس��ت، اما همچنان 
از قواني��ن اين اتحاديه تبعيت خواهد كرد. نش��ريه 
فايننشيال تايمز نوشته كه اتحاديه اروپا خواستار حق 
تحريم بريتانيا درصورت نقض توافق نامه برگزيت پس 
از خروج اين كشور از اتحاديه اروپا شده است. گفته 
شده، موضع اتحاديه اروپا اين است كه بريتانيا بايد در 
ازاي توافق نامه تجارت با برخي محدوديت ها، كامال به 
قوانين و موافقت نامه هاي مربوط به حقوق كارگران و 
حفاظت از محيط زيست عمل كند. در صورت عدم 
رعايت پادشاهي انگلستان، بروكسل مي خواهد حق 

پاسخ هاي انعطاف پذير بگيرد.

افزايش شمار قربانيان زلزله 
تركيه

شمار تلفات انساني زمين لرزه ۶.۸ ريشتري در 
استان االزيغ در ش��رق اين كشور دست كم 21 
كشته و 772 زخمي برجاي گذاشته است و 30 
تن نيز همچنان مفقود هستند. به گزارش آناتولي، 
به دنبال وقوع اين زمين لرزه، رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه، خواستار كمك فوري به 
زلزله زدگان در شرق تركيه شده و طي دستوري، 
وزيران كش��ور، محيط زيست و بهداشت تركيه 
راهي استان االزيغ شدند. به گفته وزارت بهداشت، 
ده ها نفر همچنان زير آوار هستند و به همين دليل 

احتمال افزايش قربانيان وجود دارد. 

نزديكي پاكستان براي خروج 
 FATF از فهرست خاكستري

پس از نشس��ت اخير هيات پاكستاني با مسووالن 
گروه ويژه اقدام مالي )FATF( در پكن كه بنابر گفته 
دولت اسالم آباد بسيار مفيد و اطمينان بخش بوده، 
پاكستاني ها اكنون از فاصله كوتاه خروج اين كشور 
از فهرست خاكستري اف اي تي اف سخن مي گويند. 
سال گذشته ميالدي نشست گروه ويژه اقدام مالي 
در پاريس برگزار و اعالم شد كه پاكستان براي انجام 
اقدامات بيشتر در زمينه جلوگيري از تامين مالي 
تروريسم، پولشويي، مقابله با فرار مالياتي و قاچاق 
بار ديگر مهلت گرفت و قرار شد نام اين كشور فوريه 

2020 در فهرست خاكستري بماند.

سرنوشت مبهم مذاكرات 
صلح افغانستان

مذاك��رات امريكا و گروه طالب��ان در دوحه قطر 
همچنان در وضعيتي نامشخص است و ظاهرا به 
علت اختالف بر سر كاهش خشونت يا آتش بس دو 
طرف هنوز نتوانسته اند به نتيجه مشخصي برسند 
و از درون افغانستان نيز صداي واحدي به گوش 
نمي رسد. به گزارش الجزيره، طالبان معتقد است 
كه مذاكرات به مرحله حساسي رسيده اما اشرف 
غني مانع صلح افغانستان است. همچنين گفته 
شده نشست اخير امريكا و طالبان در قطر به دليل 
طرح موضوع آتش بس به پيشرفتي نرسيده است.

امريكا به دنبال پايگاه هاي 
نظامي در كردستان عراق

امريكا ب��راي ايج��اد پايگاه هاي نظام��ي در اقليم 
كردس��تان ع��راق و افزايش تعداد س��ربازانش به 
دو ه��زار نفر در ح��ال مذاكره با اقليم كردس��تان 
عراق است. به گزارش خبرگزاري عراقي المعلومه، 
پيش��نهادهايي براي تقويت حضور نظامي امريكا 
وجود دارد، از جمله اينكه هرگونه گفت وگو با بغداد 
بايد مواردي فراتر از بخش نظامي باشد به طوري كه 
روابط اقتصادي و ايفاي نقش بيشتر ناتو در مبارزه با 
داعش را شامل شود. پيشنهادهاي گفت وگو با رييس 
اقليم كردستان عراق شامل ايجاد پايگاه نظامي در 
نزديكي سليمانيه، جنوب اربيل، نزديكي حلبچه 

و افزايش سربازان از 200 نفر به دو هزار نفر است. 
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عكسروز

چهرهروز

برديا كيارس رهبر مهمان اركستر سمفونيك تهران شد
اركستر سمفونيك تهران در اجراي ششم بهمن ماه با رهبري برديا كيارس و مديريت هنري شهرداد روحاني به روي صحنه مي رود. روابط عمومي 
ـ اتريشي برگزار مي شود. قطعات اين اجرا، سمفوني  و امور بين الملل بنياد رودكي اعالم كرد كه اين اجرا با همراهي »ميترا كوته« پيانيست ايراني  
شماره پنج بتهوون در دومينور، اپوس ۶۷، اورتور اگمونت، اپوس ۸۴ و»كنسرت پيانو شماره ۲« اثر سرگئي راخمانينوف براي اركستر است. 
برديا كيارس، نوازنده و رهبر اركستر، پيش از اين رهبر اركستر ملي ايران بوده و داراي سوابق متعددي در آهنگسازي، رهبري اركستر و تدريس 
موسيقي است.  در چند روز گذشته اركستر سمفونيك تهران با حواشي زيادي رو به رو بوده است. پس از شايعاتي درباره خروج شهرداد روحاني 

از كشور حاال در حالي كه علت غيبت شهرداد روحاني مشخص نيست، برديا كيارس فعال جاي او را خواهد گرفت. 

بازارهنر

»هيچچيزجدينيست«بهصحنهبرميگردد
كارگردان نمايش »هيچ چيز جدي نيست« اعالم 
كرد كه در سال ۹۹ عالوه بر توليد و اجراي نمايشي 
ــب بازتوليد روي صحنه  ــن اثر را در قال جديد، اي
ــعود دلخواه كارگردان و بازيگر تئاتر  مي برد. مس
كه نمايش »هيچ چيز جدي نيست« را آبان و آذر 
سال جاري در تماشاخانه ايرانشهر روي صحنه برد، 
درباره احتمال اجراي مجدد اين اثر نمايشي گفت: 
»هيچ چيز جدي نيست« اثري كمدي و در رابطه 
ــت ولي اجراي عمومي اين اثر  با حواشي تئاتر اس
همزمان با فضاي سرد و مشكالت اينترنت در فصل 
پاييز شد و تماشاگران بسياري امكان ديدن اين اثر 
را از دست دادند. او ادامه داد: از ما خواسته شد تا در 
فرصت ديگري نمايش »هيچ چيز جدي نيست« 
ــرا كنيم. دلخواه  ــال آينده بازتوليد و اج را در س
ــراي بازتوليد »هيچ چيز  درباره زمان و مكان اج
ــت«، اظهار كرد: بايد با گروه بازيگران  جدي نيس
نمايش براي زمانبندي جديد، هماهنگ شويم تا 
زمان اجراي بازتوليد اثر مشخص شود. كارگردان 
نمايش هايي چون »مفيستو« و »شاه لير« درباره 
ــد: من  ــال ۹۹ يادآور ش توليد اثري جديد در س
ــعي مي كنم هر سال يك توليد جديد  هميشه س
ــال ۹۹ هم اينگونه خواهد بود.  ــته باشم و س داش

ــت« به  ــش »هيچ چيز جدي نيس بازتوليد نماي
معناي توليد نكردن كاري جديد نيست. در حال 
بررسي چند نمايشنامه جديد هستم تا از ميان آنها 
يك اثر را براي توليد و اجرا انتخاب كنم. او درباره 
احتمال اجراي نمايش »هيچ چيز جدي نيست« 
در شهرها و استان هاي مختلف ايران، تأكيد كرد: 
من از اجرا در شهرهاي مختلف استقبال مي كنم. 
نمايش »هيچ چيز جدي نيست« دكور سنگيني 
ــدگان آن زياد  ــداد بازيگران و نوازن ندارد ولي تع
ــنهاد اجرا داشتيم و  ــت. از چند شهر هم پيش اس
برنامه ريزي مان به گونه اي است كه در سال آينده 
با بازتوليد اين اثر، در شهرهايي كه دعوت كننده 

باشند، نمايش را اجرا كنيم.

تاريخنگاري

سفر بي بازگشت تيمور بختيار به اروپا
ــم بهمن 13۴0 تيمور بختيار رييس بركنار شده سازمان اطالعات و امنيت  شش
كشور )ساواك( در سفري بدون بازگشت، به اروپا رفت. تيمور در اول مهر 133۵ به 
درجه سرلشكري رسيد. در اسفند 133۵ به رياست سازمان جديدالتاسيس ساواك 
منصوب شد و از 133۶ در كابينه هاي اقبال و شريف امامي، معاون نخست وزير و 
ــپهبدي ارتقاء يافت. در پي مسافرت  ــاواك بود و در 133۸ به درجه س رييس س
بختيار به امريكا در بهمن 133۹ كه حامل پيامي از سوي شاه براي جان اف. كندي 
بود، بر وحشت شاه از بختيار افزود. در مالقات بختيار با كندي موضوع گسترش 
سرسام آور فساد در هيات حاكمه ايران و ناتواني شاه در اداره مطلوب كشور مطرح 
شد. اخباري از اين دست، پيش از آنكه بختيار به تهران بازگردد، توسط امريكايي ها 
به اطالع شاه رسيد. به همين دليل بختيار مدت كوتاهي پس از ورود به كشور در 
اواخر اسفند 133۹ از رياست ساواك بركنار شد. پس از بركناري بختيار از رياست 
ــاواك بر مجموعه رفتار و فعاليت هاي بختيار نظارت  ــاواك، به دستور شاه، س س
داشت. بختيار آزادانه و بي محابا با محافل و نمايندگان سياسي برخي كشورهاي 
خارجي مقيم تهران مالقات هاي پرسروصدايي مي كرد و در اين مالقات ها از دولت 
انتقاد مي كرد. به دنبال گسترش مخالفت هاي بختيار، علي اميني از شاه خواست 
ــاه اين خواسته اميني را رد  با دستگيري و زنداني كردن بختيار موافقت كند. ش
كرد و تنها به نخست وزير اجازه داد موجبات تبعيد بختيار را از كشور فراهم كند. 
به اين ترتيب در ۷ بهمن 13۴0 تيمور بختيار به گونه اي نه چندان محترمانه از ايران 
تبعيد شد. تيمور بختيار تهران را به مقصد رم ترك كرد و مدتي بعد عازم سوييس 
و ژنو شد. شاه كه از فعاليت هاي بختيار در خارج از كشور اخبار و گزارش هايي در 
ــت، در مهر 13۴1 او را بازنشسته كرد و در همان حال اعالم شد كه از  اختيار داش
آن پس او براي زندگي در خارج از كشور مي تواند صرفًا از گذرنامه عادي استفاده 
كند. بختيار نيز مخالفت خود را با شاه و حكومت پهلوي علني كرد و با استفاده از 
تماس هايي كه طي كار در ساواك به دست آورده بود به برقراري ارتباط با مخالفان 
 ايراني شاه در اروپا، عراق و لبنان دست زد. او با رضا رادمنش -دبيركل حزب توده- 

هم مالقات كرد و نيز با محمود پناهيان وزير جنِگ دولِت فرقه دموكرات آذربايجان 
ــوروي از ايران طي جنِگ جهاني دوم از ايران فراري  كه پس از خروِج نيروهاي ش
ــرداراكبري دركتاب آخرين بازي معمار ساواك: در  شده بود.به روايت مهرزادس
خرداد 13۴۶ و در جريان سفر شاه به آلمان غربي، پليس اين كشور اتومبيل بدون 
سرنشيني حامل ده ها كيلو بمب كشف كرد و بختيار متهم شد كه در اين توطئه 
ــت؛ البته گزارش هايي نيز وجود دارد كه اين توطئه را ساختگي  دست داشته اس
ــفارت ايران در آلمان مي داند. سرانجام در  و سازماندهي شده توسط ساواك و س
 1۶ مرداد 13۴۹ ماموران عملياتي ساواك موفق شدند تا او را در يك شكارگاه در 
ــتان دياله و زير نگاه چند محافظ عراقي به قتل برسانند. ترور وي توسط يكي  اس
از دوستان مورد اعتمادش كه از تطميع شدگان ساواك بود انجام شد. ضارب ۴۸ 

ساعت پس از ترور توسط ماموران عراقي دستگير، شكنجه و نهايتًا اعدام شد.

میراثنامه

تداوم تخاصم فرهنگي با ايران
دو موزه آلماني برگزاري دو نمايشگاهي را كه قرار بود با همكاري موزه ملي ايران در اواخر 
امسال برگزار شود، به دليل آنچه كه »تنش هاي سياسي ايران و غرب« بيان مي شود، 
ــرار بود بهار پيش رو  ــق انداختند. به گزارش آرت نيوز پيپر، ق  به طور قطعي به تعوي
نمايشگاهي با عنوان »مرگ در نمك« در شهر فرانكفورت و با همكاري موزه ملي ايران 
واقع در تهران، موزه مردان نمكي زنجان و موزه معدن آلماني واقع در »بوخوم« برگزار 
 »Baden State« شود. نمايشگاه ديگري نيز با عنوان »پارسي ها« قرار بود در موزه
واقع در شهر »كارلسروهه« با نمايش ۲00 اثر امانتي از موزه هاي ايران از دهم اكتبر 
آغاز به كار كند و تا آوريل سال ۲0۲1 فعاليت خود را ادامه بدهد.  نمايشگاه »پارسي ها« 
كه قرار بود بيشتر تمركزش بر شاهنشاهي هخامنشيان و زندگي در »پرسپوليس«، 
ــگاهي در موزه ملي ايران با  ــوش« باشد، در ازاي برگزاري نمايش »پاسارگاد« و »ش
نمايش 1۵0 اثر تاريخي يوناني، رومي و اتروسكي كه از موزه  »كارلسروهه« امانت داده 
مي شدند، برنامه ريزي شده بود. »Eckart Köhne« مدير موزه شهر »كارلسروهه« 
ــگاه را به تعويق انداخته ايم آن است كه  بيان كرد: »دليل اينكه برگزاري اين نمايش
باتوجه به تنش هاي سياسي موجود، ما نمي توانيم اشياي نمايشي را بيمه كنيم. ما 
پروژه برگزاري اين نمايشگاه را به تعويق انداخته ايم، اما اگر شرايط تغيير كند و منطقه 
به ثبات برسد، برنامه ها را از سر خواهيم گرفت.« اوايل ماه جاري »آنگال مركل« صدر 
اعظم آلمان از تمامي احزاب خواست تا به توافق هسته اي ايران كه پس از ترور سردار 
ــار است، احترام بگذارند.  ــليماني« فرمانده سپاه ايران به شدت تحت فش »قاسم س
»ولفگانگ ديويد« مدير موزه باستان شناسي »فرانكفورت« بيان كرد: »پرداخت هزينه 
جابه جايي آثار مشكل ساز شده است. ما به مدت دو سال براي برگزاري اين نمايشگاه 
برنامه ريزي كرده بوديم، اما اوايل امسال كمپاني حمل و نقل آلماني ما قرارداد خود را 
لغو و كمپاني بيمه نيز از پيشنهاد خود صرف نظر كرد. همكاران ايراني ما عميقا نااميد 
هستند.« نمايشگاه شهر فرانكفورت قرار بود بر محوطه تاريخي معدن نمك روستاي 
»چهره آباد« واقع در استان »زنجان«، جايي كه موميايي هاي تاريخي معدن نمك در 

آن كشف شده اند، تمركز داشته باشد. از جمله  مواردي كه قرار بود در اين نمايشگاه به 
نمايش گذاشته شوند به موميايي ها، لباس هاي چرمي و ابزارهايي كه قدمت برخي از 
آنها به ۲۵00 سال مي رسد، مي توان اشاره كرد.  در طول چند دهه گذشته دست كم 
بعد از انقالب اسالمي تاكنون حدود سه نمايشگاه ايراني از آثار موزه ملي ايران در آلمان 
برگزار شده است؛ نمايشگاه هايي كه به خصوص در دو مورد آخر مسووالن موزه اي ايران 
اعالم كرده بودند قرار است اين نمايشگاه ها دوطرفه برگزار شوند. نمايشگاه » هفت هزار 
سال هنر معدن كاري و فلزكاري ايران« در مهر ماه سال 13۸3در شهر بوخوم آلمان و 
نمايشگاه هاي »هفت هزار سال هنر ايران« كه به صورت دوره اي دركشورهاي آلمان، 
اتريش، فرانسه، ايتاليا، هند، مكزيك، سنگاپور و امريكا و در سال هاي ۷۹ تا ۸۴ برگزار 
شد  همچنين نمايشگاه »»ايران؛ فرهنگ كهن بين آب و بيابان« كه فروردين سال 

13۹۶ نمونه اي از اين اتفاق بوده اند.

ايستگاه

»پسران بد« و »۱۹۱۷«
 جلو زدند

»بامبي« هم »زنده« مي شود

قسمت سوم مجموعه 
ــوب  ــاي محب فيلم ه
ــميت و مارتين  ويل اس
الرنس يك هفته ديگر به 
موفقيت خود در گيشه 
ــه دادند. به گزارش  ادام
ــوود ريپورتر، فيلم  هالي
»پسران بد تا آخر عمر« 

ــوني به عملكرد چشمگير  محصول استوديو س
خود در باكس آفيس امريكاي شمالي ادامه داده 
و تخمين زده مي شود با فروشي ۷ ميليون دالري 
در روز جمعه توانسته باشد فروش هفته دوم اكران 
خود را به ۲۵ ميليون دالر برساند و باز هم در صدر 
قرار بگيرد. اين فيلم كمدي اكشن با نقش آفريني 
ويل اسميت و مارتين الرنس به اين ترتيب تا آخر 
روز يكشنبه در دهمين روز اكران خود از مرز 100 
ميليون دالر فروش داخلي عبور خواهد كرد. فيلم 
»1۹1۷« ساخته سم مندس كه يكي از رقباي 
ــال اسكار  اصلي دريافت جايزه بهترين فيلم س
امسال است هم در همين آخر هفته پيش رو از 
مرز 100 ميليون دالر فروش عبور خواهد كرد. 
اين فيلم حماسي جنگ جهاني اول به احتمال 
ــاد آخر هفته را در جايگاه دوم به پايان مي برد  زي
ــا 1۴ ميليون دالر ديگر را  و رقم فوق العاده 13 ت
ــومين هفته اكران خود به فروش كلي  هم در س
اضافه مي كند. فيلم سوم هم »جنتلمن« ساخته 
گاي ريچي خواهد بود كه تخمين زده مي شود 
در آخر هفته فروشي بين 10 تا 1۲ ميليون دالر 
ــتاره هاي زيادي از  داشته باشد. در اين فيلم س
جمله متيو مك كانهي، چارلي هانم، هيو گرنت، 
هنري گلدينگ، جرمي استرانگ و كالين فارل 

نقش آفريني مي كنند.

ــتان محبوب  يك داس
ــه  مجموع از  ــر  ديگ
ــن هاي ديزني  انيميش
ــت بلندباالي  ــه ليس ب
ــت  ــاي در دس پروژه ه
ــازي اين كمپاني  بازس
ــد. به گزارش  اضافه ش
ــي، از خرس ها تا  ورايت

ــيرها و حاال گوزن ها؛ ديزني اعالم كرده است  ش
ــن از فيلم  ــازي اليو اكش ــد يك بازس مي خواه
انيميشن محبوب »بامبي« محصول سال 1۹۴۲ 
را به سرانجام برساند. جنيوا رابرتسون-دوورت 
فيلمنامه نويس »كاپيتان مارول« و ليندزي بير 
ــيه را برجس بازنده است« همراه  نويسنده »س
ــند و  ــه اين پروژه را بنويس ــده اند تا فيلمنام ش
كريس و پل وايتز از طريق شركت دپث آف فيلد 
مسوول تهيه كنندگي را برعهده خواهند داشت. 
اين فيلم از همان تكنولوژي جلوه هاي تصويري 
ــه اخيراً در  ــتفاده مي كند ك واقع گرايانه اي اس
بازسازي فيلم هاي »كتاب جنگل« و »شير شاه« 
مورد استفاده قرار گرفت تا داستان بچه گوزني را 
تعريف كند كه با حيوانات ديگر دوست مي شود 
ــكارچي  ــت يك ش و بايد با مرگ مادرش به دس
ــرزمين  ــد. از زمان فيلم »آليس در س كنار بياي
عجايب« سال ۲010 تا به حال، استراتژي ديزني 
مبني بر بازسازي اليو اكشن فيلم هاي انيميشن 
ــودده بوده و تا به حال  ــدت س قديمي خود به ش
ــر جهان ۸.۲ ميليارد دالر فروش كرده  در سراس
است. اين استوديو هيچ نشاني از كند شدن هم 
بروز نمي دهد. امسال فيلم »موالن« به كارگردان 
ــرون مي آيد و پيش نمايش »101  نيكي كارو بي
سگ خالدار« با عنوان »كروئال« با نقش آفريني 

اما استون در سال ۲0۲1 اكران مي شود.

ثبت نام ۳۰   بدمينتون باز  با  رنكينگ  زير ۱۰۰ براي جام فجر

بنا:سوريانهمينامروزميتواندسرمربيتيممليشود

30 بازيكن زير رنكينگ 100 جهان براي 
مسابقات بين المللي بدمينتون دهه فجر 
ــت ونهمين  ايران ثبت نام كرده اند. بيس
دوره مسابقات بين المللي بدمينتون دهه فجر از ۴ تا 
ــيراز برگزار مي شود.  ۸ فوريه )1۵ تا 1۹ بهمن( در ش
ــردن امتياز براي  ــه دنبال جمع ك بدمينتون بازان ب
ــهميه المپيك هستند و اين مسابقات  رسيدن به س
ــت كه ورزشكاران مي توانند  هم جزو رويدادهايي اس
براي كسب سهميه المپيك، امتياز بگيرند. با انتشار 
ــابقات، مشخص شد 30 بازيكن زير  ليست اوليه مس
ــه ۲۵ هزار دالر  ــگ 100 جهان در جام فجر ك رنكين
ــركت مي كنند. دو بازيكن از امريكا و  جايزه دارد، ش
ــردان و زنان )انفرادي و  دو تيم از انگليس در بخش م
دونفره( براي حضور در اين مسابقات ثبت نام كرده اند. 
نام ۹۹ بازيكن در بخش انفرادي وجود دارد كه ۲۲ نفر از 
ايران هستند. همچنين 13 بازيكن با رنكينگ زير 100 

جهان هم ثبت نام كرده اند. در ليست اوليه مسابقات نام 
كشورهايي از مالت، اسپانيا، اندونزي، مالزي، پرتغال، 

ــلواكي، آذربايجان، ايسلند، فنالند، كانادا،  ايتاليا، اس
سريالنكا، سوييس، ويتنام، سنگاپور، و... وجود دارد.

سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي با تاكيد بر اينكه بازنده ها 
و برنده ها در جام تختي كار را تمام شده ندانند، گفت: 
هيچ كشتي گيري به طور قطعي ملي پوش نيست و همه 
شانس المپيكي شدن را دارند. محمد بنا درباره ارزيابي 
خود از رقابت هاي كشتي فرنگي جام تختي كه حكم 
انتخابي تيم ملي را داشت، اظهار كرد: جام تختي از نظر 
بين المللي در شان نام جهان پهلوان غالمرضا تختي كه 
بزرگ ورزش ايران و همه ماست نبود. توقع اين بود كه 
اين جام به لحاظ حضور چهره هاي مطرح خارجي در 
اندازه نام و منزلت تختي باشد و شرايطي مهيا مي شد تا 
تيم هاي خوب خارجي به اين رقابت ها بيايند. سرمربي 
ــتي فرنگي افزود: تعيين جايزه دالري و  تيم ملي كش
ــب تر باعث استقبال  برگزاري اين جام در تاريخ مناس
بيشتر خارجي ها خواهد شد. البته شرايط مملكت ما نيز 
در برهه كنوني حساس شده و تحريم ها نيز مشكالت 
زيادي را به وجود آورده است، در مدت اخير نيز مسائل 
ــكالتي به وجود آمد كه در عدم استقبال خوب  و مش
ــورهاي خارجي تاثيرگذار بوده است. با همه اين  كش
ــاظ خارجي خوب نبود اما از  اوصاف جام تختي به لح

طرف ديگر به لحاظ سطح كيفي داخلي بسيار باال بود. 
همه محمد بنا را به انتصاب در تعيين نفرات تيم ملي 
ــما و همكارانتان از  متهم مي كردند اما فكر مي كنم ش
برگزاري اين مسابقات راضي شده ايد. او درباره حضور 
حميد سوريان، قاسم رضايي و اميد نوروزي 3 طاليي 
المپيك لندن در كنار او در جريان جام تختي و اينكه 
آيا امكان اضافه شدن رضايي و نوروزي به مباحث فني 
و مديريتي فدراسيون وجود دارد يا خير، به ايسنا گفت: 
ــت و سوريان هم كه  دبير خودش قهرمان المپيك اس
ــت قهرمان المپيك بوده و مخصوصا  نايب رييس اوس

اينكه يك فرنگي كار بوده است. بحث بر سر اين است 
كه ما بايد از قهرمانان مان در جايگاهي شايسته با شان 
ــتي مال اين جوانان است و ما  آنها استفاده كنيم. كش
بايد از خبره هاي ورزشي مان در ورزش استفاده كنيم 
نه در جاهاي ديگر. البته اين براي كسي است كه دلش 
بخواهد باشد. روي امثال اميد نوروزي و قاسم رضايي 
ــرمايه گذاري زيادي در دوران قهرماني شان شده و  س
نبايد از پتانسيلي كه دارند بي بهره باشيم. بنا ادامه داد: 
ــوريان بعد از دوران  مثال من دوست داشتم حميد س
قهرماني كارش را در بحث فني شروع كند و در مقابل 
دوست داشتم حسن رنگرز كارش را در امور مديريتي 
ــد. به طور جدي و بدون تعارف  آغاز كند اما برعكس ش
معتقدم سوريان مي تواند سرمربي تيم ملي بزرگساالن 
ــود و اگر همين امروز هم بخواهد حاضرم در كنار او  ش
بايستم و به تيم ملي كمك كنم. كار مربيگري پر دردسر 
و پرحاشيه است، حميد سوريان هم رئوف و مهربان است 
و به همين خاطر نمي خواهد به مباحث فني ورود كند. 
اميد و قاسم رضايي هم بايد به يك شكلي وارد شوند و 

خيلي خوشحالم اين 3 را در كنار هم ديدم.

ورزشي

درختكيارستميثبتميشود؟
ــت به نام  ــت تك درخ ــادي زاده از ثب ــدي ش مه
ــتمي و ساخت و نصب مجسمه اين  عباس كيارس
ــروف خبر داد.  ــردان در زير تك درخت مع كارگ
ــاز و عكاس، درباره  ــادي زاده، مستندس مهدي ش
ــمه عباس كيارستمي گفت: حدود  ساخت مجس
ــتند »همراه با باد« را  دو سال پيش زماني كه مس
ــاختم به اين فكر افتادم تك درختي كه در  مي س
مجموعه عكس هاي سفيد برفي عباس كيارستمي 
است و همه ما آن را در مجموعه آثار اين كارگردان 
ــتمي  بزرگ ديديم را ثبت كنم زيرا عباس كيارس
ــي  ــول مختلف از اين درخت خيلي عكاس در فص
ــي كه در مجموعه سفيد برفي بوده  كرده اما عكس
ــادي زاده در ادامه بيان كرد:  جهاني شده است. ش
تك درخت يكي از نمادهاي آثار عباس كيارستمي 
است كه در آن زمان تصميم گرفتم اين درخت زيبا 
را از طريق اداره ميراث فرهنگي ثبت كنم زيرا بعد 
از فوت عباس كيارستمي نمادي ازتك درخت در 
چند كشور دنيا از جمله كاليفرنيا ثبت شده است و 
مهم ترين سوال اين بود كه چرا در كشور خودمان 
ــتمي ثبت نمي كنيم.  آن را به اسم عباس كيارس
ــزود: در ابتدا فقط به صورت يك جرقه ذهني  او اف
ــي تصميم قطعي گرفتم. تك  بود ولي بعد از مدت
ــتمي  درختي كه ما در عكس هاي عباس كيارس
مي بينيم قدمت ۵00 ساله دارد و در روستاي آرو 
در دماوند قرار دارد. ابتدا خيلي ها اعالم آمادگي و 
همكاري كردند ولي هيچ كدام به سرانجام نرسيد 
و هيچ حمايتي صورت نگرفت تا اينكه اداره ميراث 

فرهنگي شهرستان دماوند و يك شركت برند لباس 
از ما حمايت كردند. اين مستندساز در ادامه اظهار 
كرد: قرار است از چند روز آينده احمد عرب بيگي 
ساخت مجسمه عباس كيارستمي را آغاز كند كه 
ساخت اين مجسمه اواخر بهمن ماه تمام مي شود 
و زير تك درخت نصب مي شود. در كنار آن پيشينه 
تك درخت و بيوگرافي عباس كيارستمي نصب و به 
نام اين كارگردان برجسته ثبت مي شود. اين عكاس 
از ساخت مستندي درباره اين پروژه خبر داد و در 
ــتندي درباره تك درخت ساخته  پايان گفت: مس
مي شود كه تمامي مراحل اين پروژه در آن مستند 
است و با اين كار مي خواهيم تمامي اتفاقات را ثبت 
ــت هنر و تجربه در  ــمي با حماي كنيم و طي مراس
موزه سينما نمايش داده مي شود. عوامل اين پروژه 
عبارتند از: مهدي و عليرضا شادي زاده مدير پروژه، 
ــاز، سيامك باحجب  احمد عرب بيگي مجسمه س
ــان توكل فارساني عكاس و  مديركل توليد، ساس

غزاله سعادتي مدير روابط عمومي.

»قهوهقجري«آتيالپسيانيبانويدمحمدزاده
ــت كه آتيال پسياني  »قهوه قجري« نمايشي اس
۲0 سال پيش به صحنه برد و اين هنرمند تصميم 
ــن نمايش را با تركيب بازيگران جديد،  دارد همي
ــن نمايش اين بار با بازي نويد  دوباره اجرا كند. اي
ــكيبا، اصغر پيران، روح اهلل  محمدزاده، هوتن ش
حق گوي لسان و نويد جهان زاده اجرا خواهد شد. 
»قهوه قجري« با نويسندگي، طراحي و كارگرداني 
ــي و هشتمين  ــياني بعد از برگزاري س آتيال پس
جشنواره تئاتر فجر در تاالر اصلي مجموعه تئاتر 
ــهر به صحنه مي رود. قهوه قجري كه متن آن  ش
با نگاهي به نمايشنامه »هملت« شكسپير نوشته 
شده، نخستين بار سال 13۷۸ در جشنواره تئاتر 
فجر به صحنه رفت و سال ۷۹ اجراي عمومي خود 
ــو مجموعه تئاتر شهر برگزار و  را در تاالر چهارس

ــاگران رو به رو شد. اين نمايش  با استقبال تماش
كه۲0 سال پيش با بازي بهرام ابراهيمي، محمد 
ــريفي، رضا فياضي و آتيال  ــن، فرهاد ش پورحس
پسياني اجرا شد، براي تماشاگران نسل هاي قبلي، 

اثري خاطره انگيز است.
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