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بانك مركزي در اطالعيهاي اعالم كرد

نحوه تشويق«صادركنندگانملي»

تبييناقتصاديمانيفست
جمهوري اسالمي

دي��روز مق��ام معظ��م
رهبري بيانيه تفصيلي
خ��ود را در ب��اب چهل
سالگي انقالب اسالمي
اي��ران منتش��ر كردند .
بيانيهاي كه ميتواند و
الياسحضرتي بايدسرلوحهدولتمردان
خدمتگ��زاران
و
جمهوري اسالمي ايران باشد .بيانيه رهبر انقالب
اسالمي ايران كه خطاب به مردم و به ويژه جوانان
نگاشته شده اس��ت راهبردهاي روش��ني را براي
نسلهايي كه دوره ستم شاهي را نديدهاند تبيين
كردهاند در اي��ن راهبرد هفتگانه كه در واقع س��ر
فصلهاي اساس��ي و مهم نه تنها براي نسل جوان
بلكه سياستگذاران است نكات مهمي درج شده
است .دو محور از اين سرفصلها مربوط به اقتصاد
اس��ت  .مقام معظم رهبري با اشاره به ظرفيتها و
بالقوههاييكهدركشوروجوددارد...
همين صفحه

همين صفحه

رهبر انقالب اسالمي در بيانيهاي مهم
بهمناسبت چهلسالگي انقالب با جوانان ايران سخن گفتند

 7سرفصل مهم و اساسي
مقام معظم رهبري خطاب به جوانان

بانك و بيمه

راهاندازیسامانه
رفعتعهدارزیواردکنندگان

گزارش

يادداشتمديرمسئول

تبيين اقتصادي مانيفست جمهوري اسالمي

الياس حضرتي |
مدير مسئول|
ديروز مقام معظم رهبري بيانيه تفصيل��ي خود را در
باب چهل سالگي انقالب اسالمي ايران منتشر كردند.
بيانيهاي كه ميتوان��د و بايد س��رلوحه دولتمردان و
خدمتگزاران جمهوري اس�لامي ايران باشد .بيانيه
رهبر انقالب اس�لامي ايران كه خطاب ب��ه مردم و به
ويژه جوانان نگاشته شده اس��ت راهبردهاي روشني
را براي نس��لهايي كه دوره ستم ش��اهي را نديدهاند
تبيين كردهاند در اين راهبرد هفتگانه كه در واقع سر
فصلهاي اساسي و مهم نه تنها براي نسل جوان بلكه
سياستگذاران است نكات مهمي درج شده است .دو
محور از اين س��رفصلها مربوط به اقتصاد است  .مقام
معظم رهبري با اش��اره ب��ه ظرفيته��ا و بالقوههايي
كه در كش��ور وجود دارد ،اعم از امكان��ات مادي مانند
مع��ادن و معن��وي مانن��د نيروه��اي تحصيلكرده
و ج��وان ميفرماين��د« :اقتص��اد يك نقط��ه كليدي
تعيينكننده اس��ت .اقتصاد قوي ،نقطه قوت و عامل
مهم س��لطهناپذيري و نفوذناپذيري كش��ور اس��ت و
اقتصاد ضعيف ،نقطه ضعف و زمينهساز نفوذ و سلطه و
دخالت دشمنان است .فقر و غنا در ماديات و معنويات
بشر ،اثر ميگذارد .اقتصاد البته هدف جامعه اسالمي
نيست ،اما وس��يلهاي اس��ت كه بدون آن نميتوان به
هدفها رس��يد ».اما چ��ه اقتصادي؟ مه��م اقتصادي
است مستقل كه بتواند در برابر مشكالت و چالشهاي
بيروني مقاوم و در برابر مشكالت دروني برطرفكننده
ب ساختاري باشد .يعني« ،تأكيد بر تقويت اقتصاد
عيو 
ي بر توليد انبوه و با كيفيت ،و
مستقل كش��ور كه مبتن 
توزيع عدالتمحور ،و مصرف به اندازه و بياس��راف ،و
مناسبات مديريتي خردمندانه اس��ت و در سالهاي
اخير از سوي اينجانب بارها تكرار و بر آن تأكيد شده،

خبر

به خاطر همين تأثير شگرفي است كه اقتصاد ميتواند
بر زندگي امروز و فرداي جامعه بگذارد ».و اين چارهاي
ندارد جز آنكه سياستگذاران اعم از دولت و نمايندگان
مجلس،اقتصاد مقاومتي را سرلوحه كار خود قرار دهند
و همانطور كه رهبر انقالب فرمودهان��د« ،راهحل اين
مشكالت ،سياستهاي اقتصاد مقاومتي است كه بايد
برنامههاي اجرايي براي هم��ه بخشهاي آن تهيه و با
قدرت و نشاط كاري و احساس مسووليت ،در دولتها
پيگيري و اقدام ش��ود .درونزايي اقتصاد كشور ،مولد
شدن و دانشبنيان ش��دن آن ،مردمي كردن اقتصاد
و تصديگري نكردن دول��ت ،برونگرايي با اس��تفاده
از ظرفيتهايي كه قب ً
ال به آن اش��اره شد ،بخشهاي
مهم اين راهحلها است .بيگمان يك مجموعه جوان
و دانا و مومن و مس��لط بر دانس��تههاي اقتصادي در
درون دولت خواهند توانس��ت به اين مقاصد برس��ند.
پيش رو بايد ميدان فعاليت چنين مجموعهاي
دوران ِ 
باش��د ».اين وظيفه تك تك سياستگذاران است كه
قوانين بودجه و ديگر موضوعات اقتصادي را متناسب با
اقتصاد مقاومتي تبيين و تصويب كنند  .اگر اين مهم در
سالهاي گذشته اتفاق ميافتاد و اگر بيتوجهي به آن
صورت نميگرفت اكنون ايران با چالشهاي تحريمي
كه بر معيشت مردم فشار وارد كرده ،مواجه نميشد و
برخي هم از اين موقعيت سوءاستفاده نميكردند تا از
طريق رانت و س��وء فرصت جيبهاي خود را پر كنند
و تبليغاتي را براي دشمنان فراهم س��ازند كه انگار در
ايران با دارندگان سرمايه برخورد ميش��ود زيرا« ،در
جمهوري اسالمي كسب ثروت نهتنها جرم نيست كه
مورد تش��ويق نيز هس��ت ،اما تبعيض در توزيع منابع
عمومي و ميدان دادن به ويژهخواري و مدارا با فريبگران
اقتصادي كه همه به بيعدالتي ميانجامد ،بهش��دت
ممنوعاست».

بيانيه سفارت ايران در لهستان درباره نشست ورشو

سفارت جمهوري اسالمي ايران در ورشو طي بيانيهاي
اعالم كردكه با وجود ادعاي مقامات لهس��تاني مبني
برعدم ارتباط نشس��ت ورش��و ب��ا ايران ،ام��ا مقامات
امريكايي از اعالم اهداف اصلي اين نشس��ت مبني بر
هدف قرار دادن ايران در منطق��ه اجتناب نميكنند.
در اين بيانيه آمده اس��ت :با توجه به تعهدات مقامات
لهستاني براي عدم تمركز نشست ورشو بر محور ايران،
اما بايد گفت كه مقامات امريكايي صريحا هدف اوليه
برگزاري نشست ورشو را تضعيف نقش ايران در منطقه
خاورميانه عنوان ميكنند .سفارت ايران در لهستان در
بيانيهخودتصريحكرد:اهدافمخربامريكادرنشست
ورشو تالش ديگري است از سوي دولت اياالت متحده
برايتضعيفوجلوگيريازتوافقنامههايبينالملليدر
جهت حفظ صلح و امنيت كه در سازمان ملل متحد و
شوراي امنيت به دست آمده است .اين بيانيه ميافزايد:

جهان

عربستان وارد
فهرست سياه اروپا شد
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صفحه4

خروج امريكا از توافق هستهاي (برجام) خود نمونهاي از
عدمتعهدوبيمسووليتيامريكابهتوافقاتبينالمللي
است .امريكا همچنين از طريق اعمال قوانين و مقررات
داخلي خود به اتباع و ش��ركتهاي ديگر كش��ورها به
دنبال كسب اهداف سياسي خود است .بنابراين رفتار
امريكا تهديد جدي براي آزادي تجارت و كسب و كار
در جهان اس��ت .در اين بيانيه آمده است :امريكا خود
به تنهايي نقش اصلي بيثباتي در منطقه آسياي غربي
را بر عهده دارد .در دهههاي گذشته با نگاهي به سابقه
ويرانكننده امريكا در خاورميان��ه از جمله حمايت از
صدام حسين در جنگ تحميلي عليه ايران و جنايات
ويعليهمردمعراقوآغازجنگنظاميعليهكشورهاي
افغانستان و عراق كه منش��أ به وجود آمدن گروههاي
افراطيوتروريستيدرمنطقهاستميتوانبهخوبيبر
نقشامريكادرصلحخاورميانهپيبرد.

نحوه تشويق «صادركنندگان ملي»
تعادل|پس از حدود دو ماه از اعالم اخباري مبني
بر آنكه صادركنندگاني ك��ه ارز حاصل از صادرات
خود را به كش��ور برگرداندهاند تشويق ميشوند و
آن دسته از صادركنندگاني كه از اين كار خودداري
كردهاند تنبي��ه،روز گذش��ته بان��ك مركزي در
اطالعيهاي دستور العمل تشويق صادركنندگاني
كه ارز حاصل از صادرات را به كشور بازگرداندهاند
گروه

ابالغ كرد .به گزارش روابط عمومي بانك مركزي،
كميته سياستگذاري نحوه بازگشت ارز حاصل از
صادرات ،در راستاي تش��ويق صادركنندگاني كه
مطابق دستورالعملهاي ابالغي نسبت به بازگشت
ارز حاصل از ص��ادرات خود اق��دام كردهاند،طبق
جدول زير كه در تاريخ  ۲۴بهمن  ۹۷مصوب كرد،
تشويقهارااعالمميكند.

يكتاسهميليون

سه تا ده
ميليون

بااليدهميليون

٭ فروش تا سقف1.5
ميليونبهصورت
٭ فروش به
صورتحواله حوالهيااسكناسبه
صادركنندگانبا يااسكناسبه صرافيها
٭ فروش  40درصد
عملكردبيشاز صرافيها
درسامانهنيمامابقي
٭ واردات در
 60درصد
مقابلصادرات جهت واردات در
مقابلصادراتخود/
خود/غير
غير

٭ فروش تا سقف2
٭ فروش تا سقف
ميليونبهصورت
 4ميليونبهصورت
حوالهيااسكناس
حوالهيااسكناسبه
بهصرافيها
صرافيها
٭ فروش  40درصد
٭فروش  70درصد در
درسامانهنيما
سامانهنيما
مابقيجهت
٭مابقيجهتواردات
واردات در مقابل
درمقابلصادرات
صادراتخود/
خود/غير
غير

٭ فروش تا سقف1.5
ميليونبهصورت
٭ فروش به
صادركنندگان صورتحواله حوالهبااسكناسبه
باعملكردبين يااسكناسبه صرافيها
٭فروش 45درصد
 30تا  60درصد صرافيها
درسامانهنيما
(منوطبهتفاهمبا ٭واردات در
بانكمركزي) مقابلصادرات ٭مابقيجهت
واردات در مقابل
خود/غير
صادراتخود/غير

٭ فروش تا سقف
 1.5ميليونبه
صورتحواله
يااسكناسبه
صرافيها
٭ فروش 55
درصددرسامانه
نيما
٭مابقيجهت
واردات در مقابل
صادراتخود/غير

٭ فروش تا سقف
 2ميليونبهصورت
حوالهيااسكناسبه
صرافيها
٭ فروش  80درصد در
سامانهنيما
٭ مابقي جهت واردات
در مقابل صادرات خود

٭ فروش تا سقف1
٭ فروش تا سقف
صادركنندگان
٭ فروش تا سقف
ميليونبهصورت
 1ميليونبهصورت
باعملكردكمتر ٭ فروش به
 1ميليونبهصورت
صورتحواله حوالهيااسكناسبه حوالهيااسكناس
از  30درصد
حوالهيااسكناسبه
بهصرافيها
يااسكناسبه صرافيها
(مطابقبا
صرافيها
٭ فروش  50درصد در ٭ فروش  70درصد
دستورالعمل صرافيها
٭ فروش  90درصد در
درسامانهنيما
سامانهنيما
٭ واردات در
شماره
سامانهنيما
٭مابقيجهت
 97/299874مقابلصادرات ٭مابقيجهت
٭ مابقي جهت واردات
واردات در مقابل
واردات در مقابل
خود/غير
مورخ
در مقابل صادرات خود
صادراتخود
صادراتخود/غير
)97/08/27
صادركنندگان
بدونبازگشت
ارز به چرخه
اقتصادي
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بانك مركزي در اطالعيهاي اعالم كرد

زيريك
ميليونيورو

آيسانتنها|
اتمام مهلت چهار ماهه ايران ب��راي اصالح قوانين
در حوزه پولشويي و تامين مالي تروريسم نزديك
اس��ت .مهلتي كه فرهاد دژپس��ند ،وزي��ر اقتصاد
اب��راز اميدواري ك��رده تمديد ش��ود ول��ي اين بار
خوشبينيها درباره آن اندكي كاهش يافتهاست.
بسياريميگويندكشورهايبيطرفاينبارممكن
اس��ت موضعي ديگر عليه ايران بگيرند .البته نبايد
رايزنيهاي بيدريغ دولتهاي غير دوست از قبيل
آمريكا ،ش��وراي همكاري خليج فارس ،اسرائيل و
آرژانتين را ناديده گرفت .به هر حال نتيجه اجالس
هم چندان روشن نيست .هرچه هست با توجه به
عدم اصالحات قانوني مورد توافق پيشبيني نمي
ش��ود كه ايران در ليس��ت «افايتياف» جايگاه
بهتري پيدا كند .ي��ك مقام مس��ئول در معاونت
اقتصادي وزارت ام��ور خارجه ميگوي��د  :يكي از
تصميمات مي تواند اين باشد كه وضعيت مبادالت
بانكيماسختترازگذشتهشود.
8

عكس :پايگاه اطالعرساني مقام معظم رهبري

در جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار که
به ریاست دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی
تشکیل شد ،بنا به پیش��نهاد بانک مرکزی و در
جهت پیشگیری از سو اس��تفاده از تخصیص و
تامین ارز بابت واردات کاال به کش��ور ،راه اندازی
سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان توسط بانک
مرکزی به تصویب رس��ید .به گزارش «تعادل»،
بانك مركزي معتقد اس��ت كه با اجرای سامانه
یاد شده ،ایفای تعهد وارد کنندگان به عنوان یک
شاخص اعتبار سنجی از سوی بانکها و ...

دو افق خروج از پيچ تعليق
« اف ايتي اف»

٭ بانك مركزيدرحداقل زمانممكننسبتبهمعرفي اين دسته از صادركنندگانبه
مراجعقضايياقدامنمايد

 -1اعتبار اين مصوب��ه و ضوابط اعالم��ي در آن تا
پايان سال  1397است.
 -2كليه مفاد س��اير مصوبات مرتبط همچنان به
قوت خود باقي است.
 -3رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات ،منوط
به ثبت كليه اطالعات توس��ط بانك و صرافيهاي

مجاز در سامانه نيما و سنا حسب مورد خواهد بود.
 -4صادركنندگاني كه بيش از  60درصد ارز حاصل
از صادرات خود را مطابق مصوبات پيشين به چرخه
اقتص��ادي بازگرداندهاند ،عالوه بر م��وارد فوق در
صورت نياز به تخصيص و تامين ارز در اولويت بانك
مركزيقرارخواهندگرفت.

رييسجمهور در جلسه هيات دولت:

اهل گفتوگو هستيم اما فشار و تحميل نميپذيريم

تعادل|رييسجمهوريدرجلسههياتدولتگفت:اگر
كسي در يك موضوع خاصي با ما حرف و گفتوگو داشت،
در صورتي كه حرمت كشور و قانون و مقررات بينالمللي
را محترم بشمارد ،ما هميشه اهل گفتوگو ،كالم ،منطق
و جدال احسن به تعبير قرآن مجيد هستيم اما حاضر به
پذيرش تحميل ،زور و فشار و زيرپا گذاشتن حقوق ملي
خود نيس��تيم .روحاني همچنين از عزم دولت براي حل
مشكالت اقتصادي و معيشتي و عبور از چالشهاي پيش
رو خبر داد .رييسجمهور در عين اش��اره به اين واقعيت
كه ايران همواره اهل گفتوگو و مذاكره مبتني بر حقوق
متقابل و منافع ملي است ،اعالم كرد كه اين ملت حاضر به
پذيرش تحميل ،زور و فشار و زيرپا گذاشتن حقوق ملي
خود نيس��ت .او گفت :اين بزرگترين حقيقت است كه
در انقالب مردم تصميم گرفتند كشورشان را خودشان
اداره كنند ،پاي صندوق آرا بياين��د و رأي بدهند .مردم
همچنين درباره هويتشان تصميم گرفتند.هويت ملي ما
هميشه با فرهنگ اسالمي گره خورده است .هويت ملي
مردم ايران در طول  ۱۴۰۰س��ال پيش تاكنون با هويت
ديني و ايمانياش ،گره خورده و در انقالب و دفاع مقدس
همه جا اين غيرت ديني و عشق به وطن ،در كنار هم قرار
گرفت و باعث پيروزي ش��د .رييس شوراي عالي امنيت
ملي افزود :دش��منان طي يكسال گذش��ته بطور مداوم
تالش كردند كه مردم را نگران ،پريشان و مأيوس كنند.
البته فش��ارهايي را به مردم ما وارد كردند و اين طبيعي
است وقتي جنگي بر مردم ما تحميل ميشود ،آن جنگ
خود به خود مجروح دارد و مشكالتي ايجاد ميكند .ما در
جنگ تحميلي هشت ساله شهيد ،مجروح و جانباز داديم
و اين طبيعت جنگ است اما ايس��تادگي كرده و كشور،
ي سرزمين خود را حفظ
عزت ،اس��تقالل و تماميت ارض 
كرديم .روحاني با تاكيد بر اينكه امروز نيز دش��من يك
جنگ اقتصادي ،تبليغاتي و رواني بر ملت ما تحميل كرده
است ،تصريح كرد :اين ملت بار ديگر براي عزت ،استقالل
ت خود ميايستد و حاضر نيست در برابر دشمن،
و حيثي 
تسليم شود چراكه تسليم در برابر دشمن پايان ندارد .اگر
ملت ما در برابر امريكا تسليم شد ،ديگر تا آخر بايد تسليم
شويم يعني بايد كشور ،عزت ،اس��تقال ل و هويتمان را
واگذار كنيم .وي ادامه داد :اگر ميخواهيم بايستيم بايد
از اول بايستيم و بيترديد مردم ما در برابر تعدي ،تجاوز و
تحميل دشمنان ،ايستادگي ميكنند .روحاني افزود :در
جلسه اخير با تك تك وزرا و مسووالن بحث و گفتوگو
كرديم كه چگونه هر كدام در بخش خودشان ميتوانند
در روزهاي باقيمانده از سال جاري و سال آينده با وجود
فش��ارهاي خارجي و تحريمها ،براي رفاه ،ارايه خدمات
جديد ،حل مش��كالت و هموار كردن مس��ير توسعه و
پيشرفتبيشتركشور،قدميفراتربردارند.وياضافهكرد:
دراينهفتهشاهديكاجالسسهجانبهبينايران،تركيه
و روسيه براي مسائل منطقه و به ويژه براي مساله سوريه
هستيم كه اين نشان ميدهد ملت ،دولت و مسووالن ما

در كنار مراقبتهايي كه از حقوق ملي خودش��ان انجام
ميدهند ،براي ثبات و امني��ت منطقه تالش ميكنند.
رييس دولت دوازدهم ابراز اميدواري كرد از امروز به بعد
شاهد وحدت و اتحاد بيشتر نسبت به يكديگر ،جناحها و
گروههايمختلفباشيم؛همهبايداحساسكنيمكهمادر
يك شرايط جنگ هستيم .در شرايط جنگ اگر گروهي
بخواهد بيرون ميدان بايستد و به آنهايي كه در صف مقدم
هس��تند ،طعنه بزند ،اين برخالف مروت و وظيفه ملي و
شرعي اس��ت .روحاني با بيان اينكه امروز دولت در خط
مقدم اين مبارزه اس��ت ،عنوان كرد :وزارتخانههاي امور
خارجه ،اقتصاد ،جهاد كش��اورزي ،صمت و نفت و بانك
مركزيوهمهدولتدرخطمقدممبارزهاند.يعنيدشمن
وقتي محصوالت و نفت ما را تحريم ميكند و روابط بانكي
را تحت فشار قرار ميدهد ،معلوم است كه خط مقدم اين
جهادومبارزهچهكسانيهستند؟

مع�اون حقوق�ي رييسجمه�وري :روي
 FATFنبايدريسككنيم
معاون حقوقي رييسجمهوري ب��ه پايان مهلت اجراي
توصيههاي گروه ويژه اقدام مالي ( )FATFاش��اره كرد و
گفت :در شرايط فعلي كه به حفظ تعامالت و روابط بانكي
بينالمللي نياز داريم ،از خطر و ريسك بايد احتراز كنيم.
«لعيا جنيدي» پس از برگزاري جلس��ه هيات دولت در
جمع خبرنگاران در مورد احتمال تمديد زمان گروه ويژه
اقدام مالي ( )FATFگفت :نميگويم اين موضوع منتفي
اس��ت ،احتمال تمديد زمان وجود دارد؛ اما خطر هنوز
منتفي نيست و چون هنوز ريسك وجود دارد در شرايط
فعلي كه به حفظ تعامالت و روابط بانكي بينالمللي نياز
داريم ،دولت معتقد نيس��ت كه بايد خط��ري را تحمل
كنيم .معاون حقوقي رييسجمهوري درباره تاييد لوايح
كنوانسيونهاي بينالمللي مبارزه با جرايم سازمان يافته
فراملي (پالرمو) و مقابله با تامين مالي تروريسم ()CFT
در مجمع تش��خيص مصلحت نظام ،اظهار داش��ت :به
هرحال درخص��وص اليحه اصالح قانون پولش��ويي و
آيين نامههايي كه تصويب شده ،قدمهاي قابل توجهي
برداشته شده اس��ت ،دولت نيز تمام تالش خود را انجام
داده و با تمام نهادهايي كه در اين مساله درگير بودهاند،
مشخصا با مجمع تش��خيص مصلحت نظام هماهنگي
الزم را انجام و اليحه اصالح قانون پولشويي را پيش برده
كه تصويب شده وآيين نامههاي آن نيز به سرعت تدوين
شده اس��ت ،تا اين بخش از كار انجام بشود ،اما هنوز اين
دو معاهده بينالمللي باقي مانده است .وي خاطرنشان
كرد :دول��ت توقع دارد تايي��د اين دواليح��ه مربوط به
معاهده پالرمو و  CFTكه هم براي بانكداري داخلي و هم
براي ارتباط با بانكداري بينالمللي و تعامالت بينالمللي
الزم است ،پيش برود ،ما اين موضوع را دنبال ميكنيم و
انتظار ميرود كه با توجه به ضرورت تصويب اين لوايح،
مجمعهمكاريوتسريعكند.

رويموجخبر
 ۳۷۰۰زنداني در روز اول اجراي بخش�نامه
عفوگستردهزندانيانآزادشدند؛ ايسنا|
رييسسازمانزندانهاگفت:تاروزگذشتهيعني
اولين روز اجراي بخشنامه عفو گسترده زندانيان
كه به مراجع قضايي سراس��ر كشور ابالغ شده،
تعداد 5هزارنفراز زندانيانمشمولاينبخشنامه
شدند .اصغر جهانگير با اش��اره به عفو گسترده
زندانيان گفت :در پي موافقت مقام معظم رهبري
(مدظله العالي) با پيش��نهاد رييس قوه قضاييه
مبني بر عفو گس��ترده زندانيان ،اين بخشنامه
در استانهاي سراسر كش��ور به اجرا درآمد .وي
افزود :با آغاز اجراي اين بخش��نامه كه با اهتمام
ويژه مراجع قضايي و مسووالن زندانهاي سراسر
كشور در حال اجراس��ت و در گام نخست تعداد
 ۳۷۰۰نفرآزادوتعداد ۱۳۰۰نفرمشمولتخفيف
مجازات شدند.
ظريفهنوزمداركشرابهدادستانيارسال
نكردهاست؛ مهر|
حجتاالسالم محمدجعفر منتظري دادستان
كل كش��ور در پاسخ به اين س��وال كه باالخره
آيا وزير امور خارجه مس��تندات خود در رابطه
با ادعاي مطرح ش��ده مبني بر پولشويي برخي
مس��ووالن را به دادستاني ارس��ال كرد؟ گفت:
ان شااهلل كه ارس��ال ميكنند .وي در خصوص
آخرين وضعيت پرونده اسماعيل بخشي و اينكه
آيا اين فرد در بازداش��ت اس��ت ،گفت :پرونده
اعمال و كارهايي كه اين فرد انجام داده اس��ت،
مفتوح و در حال رسيدگي است.
ط�رح معامل�ه ق�رن ي�ك اس�تراتژي
شكستخوردهاست؛ ايلنا|
مشاور مقام معظم رهبري در امور بينالملل با بيان
اينكه اجالس ورشو مقدمهاي براي تشكيل ائتالف
عربي  -عبري و تضعيف مساله فلسطين است و
بايد در برابر اين توطئهها هوشيار بود ،تاكيد كرد:
طرح معامله قرن به عن��وان آخرين توطئه عليه
ملت فلسطين يك اس��تراتژي شكستخورده
است .علياكبر واليتي در همايشي كه به منظور
تجليل از مجاهدتهاي ش��هيد فتحي ش��قاقي
برگزار ش��د ،حمايت از ملت مظلوم فلس��طين
و قدس ش��ريف را به عنوان يك��ي از ارزشهاي
بنيادين و اصول راهبردي و اهداف متعالي انقالب
اس�لامي ايران نام برد و تصري��ح كرد :اين هدف
بزرگ امروز و در چهل سالگي انقالب بيش از پيش
مورد اهتمام ويژه قرار دارد.
احتم�ال تعيين تكلي�ف پالرمو در مجمع
تشخيصمصلحتنظام؛تسنيم|
آيتاهلل محسن شبستري عضو مجمع تشخيص
مصلحتنظامازبرگزاريجلسهمجمعبرايبررسي
پالرمو در روز شنبه ( 27بهمن) خبر داد .وي افزود:
اميدواريم در اين جلسه تكليف اين اليحه نهايي
ش��ود .آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت
نظام براي بررسي اليحه پالرمو ،شنبه 6بهمن ماه
برگزار شد .در اين جلسه ،گزارش كميسيونهاي
سياس��ي و امنيتي دفاعي و كميسيون حقوقي
قضايي مجمع ارايه ش��د كه هر دو كميس��يون
نظرشان نس��بت به تصويب اليحه پالرمو منفي
بوده است.
ما را به خير تو اميد نيس�ت ،ش�ر مرسان؛
تعادل|
س��خنگوي ش��وراي نگهبان به ادعاهاي اخير
رييسجمهوري امريكا ومشاور امنيت او درباره
ايران واكنش نشان داد .عباسعلي كدخدايي در
صفحه توئيتر خود نوشت« :آقاي ترامپ مدعي
ش��ده كه مردم ايران شايسته آينده روشنتري
هس��تند .ميتوان با اين گزاره موافق بود اما يك
ش��رط دارد؛ و آن اينكه ترامپ و بولتون دس��ت
از دخالت در سرنوش��ت ديگر ملته��ا بردارند
و اقدام��ات خصمان��ه عليه م��ردم و حمايت از
تروريس��تها را پايان دهند .ما را به خير تو اميد
نيست شر مرسان».
اقدامانقالبيسپاهدربرخوردباشناورهاي
متخلفقابلتقديراست؛ ايسنا|
نماينده مردم بندرعباس در مجلس اقدام نيروي
دريايي سپاه در برخورد با شناورهاي متخلف كه
ب��ا روش ترال اقدام به صيد آبزي��ان ميكردند ،را
قابلتقديردانست.حسينهاشميتختيباتقدير
از سردار تنگسيري (فرمانده نيروي دريايي سپاه
پاسداران) ،س��ردار عظمايي و سردار غالمشاهي
فرماندهان منطقه پنجم و يك��م نيروي دريايي
سپاه در اجراي اين خواسته عمومي ،اظهار كرد:
مراجع قضايي در اين موضوع ورود مناسبي داشته
و با ص��دور احكام قضايي مطل��وب براي اينگونه
شناورها ،راه را براي سوءاستفاده از ذخاير آبزيان
كشور خواهند بست.
حضورمردمدرراهپيماييغلطبودنتحليل
دشمنانراثابتكرد؛ برنا|
دبير ش��وراي نگهبان به پيش��گوييهاي غلط
مس��ووالن امريكايي مبني بر اينكه ملت ايران
چهلمين سال پيروزي انقالب خود را نخواهند
ديد ،اش��اره و تصريح كرد :ملت بصي��ر ايران با
اين حضور شكوهمند خود در صحنه ثابت كرد
تحليل سياسي دشمنان خارجي و داخلي غلط
است.دبير شوراي نگهبان با اظهار تاسف از برخي
يتوجهي مسووالن به خواستههاي بحق مردم،
ب
كه گاهي رنگ و بوي عمدي بودن به منظور ايجاد
نارضايت��ي دارد ،اضافه كرد :حاال كه مردم با وفا،
در حمايت از نظ��ام خود خوب در صحنه حاضر
شدند ،مسووالن هم بايد همه توان خود را براي
حل مشكالت گراني و معيشت به كار بندند ،به
ويژه كه اكنون در آستانه سال نو دغدغه مردم و
اقشار آسيبپذير كم نيست.
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ايران

رهبر انقالب اسالمي در بيانيهاي مهم بهمناسبت چهلسالگي انقالب با جوانان ايران سخن گفتند

 7سرفصل مهم و اساسي مقام معظم رهبري خطاب به جوانان

به مناسبت چهلمين س��الروز پيروزي انقالب اسالمي
و ورود جمهوري اس�لامي به فصل جديدي از زندگي،
حضرت آيتاهلل خامنهاي در بيانيهاي مهم و راهبردي
با تش��كر از حضور س��رافرازانه و دشمنشكن مردم در
راهپيمايي ۲۲بهمن ،به تبيين ويژگيهاي مس��ير پر
افتخار پيموده ش��ده در چهل س��ال گذشته و بركات
خيرهكننده انقالب اس�لامي در رساندن ايران عزيز به
جايگاهشايستهملتپرداختندوباتأكيدبراميدواقعبينانه
به آينده و نقش بيبديل جوانان در برداشتن گام بزرگ
دوم به سمت آرمانها ،خطاب به جوانان و آيندهسازان
ايران مقتدر ،الزامات اين جهاد بزرگ را در ۷س��رفصل
اساسيبيانكردند.
متنبيانيهرهبرانقالباسالميبهاينشرحاست:
الرحيم
الرحمن ّ
«بس ماللهّ ّ
محمد
ربالعالمينو ّ
الحمدللهّ ّ
السالمعليسيدنا ّ
الصالةو ّ
واهلل ّ
الطاهرينوصحبهالمنتجبينومنتبعهمباحسان
الدين
الييوم ّ
از ميان همه ملتهاي زير ستم ،كمتر ملّتي به انقالب
همت ميگمارد؛ و در ميان ملتهايي كه به پا خاسته و
ّ
انقالب كردهاند ،كمتر ديده شده كه توانسته باشند كار
را به نهايت رسانده و بهجز تغيير حكومتها ،آرمانهاي
انقالبيراحفظكردهباشند.ا ّماانقالبپُرشكوهملّتايران
كه بزرگترين و مردميترين انقالب عصر جديد است،
تنهاانقالبياستكهيكچلّهپُرافتخاررابدونخيانتبه
آرمانهايشپشتسرنهادهودربرابرهمهوسوسههايي
كه غيرقابل مقاومت به نظر ميرسيدند ،از كرامت خود
و اصالت شعارهايش صيانت كرده و اينك وارد د ّومين
تمدنسازي شده
مرحله خودسازي و جامعهپردازي و ّ
است .درودي از اعماق دل بر اين ملّت؛ بر نسلي كه آغاز
كرد و ادامه داد و بر نس��لي كه اينك وارد فرايند بزرگ و
جهانيچهلسالد ّومميشود.
آن روز كه جهان ميان شرق و غرب ما ّدي تقسيم شده
يبُرد،
بود و كسي گمان يك نهضت بزرگ ديني را نم 
انقالب اس�لامي ايران ،با قدرت و ش��كوه پا به ميدان
نهاد؛ چهارچوبها را شكست؛ كهنگي كليشهها را به
رخ دنيا كش��يد؛ دين و دني��ا را در كنار هم مطرح كرد
و آغاز عصر جدي��دي را اعالم نم��ود .طبيعي بود كه
سردمداران گمراهي و ستم واكنش نشان دهند ،ا ّما اين
واكنش ناكام ماند .چپ و ِ
راست مدرنيته ،از تظاهر به
نشنيدن اين صداي جديد و متفاوت ،تا تالش گسترده
و گونهگون براي خفه كردن آن ،هرچه كردند به اجل
محتوم خود نزديكتر ش��دند .اكنون با گذشت چهل
جشن س��االنه انقالب و چهل دهه فجر ،يكي از آن دو
كانون دشمني نابود شده و ديگري با مشكالتي كه خبر
از نزديكي احتضار ميدهند ،دست و پنجه نرم ميكند!
و انقالب اسالمي با حفظ و پايبندي به شعارهاي خود
همچنان به پيش ميرود.
براي همهچيز ميتوان طول عمر مفيد و تاريخ مصرف
فرض كرد ،ا ّما ش��عارهاي جهاني اي��ن انقالب ديني
از اين قاعده مس��تثنا اس��ت؛ آنها هرگز بيمصرف و
بيفايده نخواهند شد ،زيرا فطرت بشر در همه عصرها
با آن سرشته اس��ت .آزادي ،اخالق ،معنويت ،عدالت،
اس��تقالل ،ع ّزت ،عقالنيت ،برادري ،هيچ يك به يك
نسل و يك جامعه مربوط نيست تا در دورهاي بدرخشد
و در دورهاي ديگ��ر افول كند .هرگز نميتوان مردمي
را تص ّور كرد كه از اين چش��ماندازهاي مبارك دلزده
ش��وند .هرگاه دلزدگي پيش آم��ده ،از رويگرداني
مس��ووالن از اين ارزشهاي ديني بوده اس��ت و نه از
پايبندي به آنها و كوش��ش براي تحقّ��ق آنها .انقالب
اسالمي همچون پديدهاي زنده و با اراده ،همواره داراي
انعطاف و آماده تصحيح خطاهاي خويش اس��ت ،ا ّما
حساسيت
تجديدنظرپذيرواهلانفعالنيست.بهنقدها ّ
مثبت نش��ان ميدهد و آن را نعمت خدا و هش��دار به
صاحبان حرفهاي بيعمل ميش��مارد ،ا ّما به هيچ
بهانهاي از ارزشهايش كه بحمداهلل با ايمان ديني مردم
آميخته است ،فاصله نميگيرد .انقالب اسالمي پساز
نظامسازي ،به ركود و خموشي دچار نشده و نميشود
وميانجوششانقالبيونظمسياسيواجتماعيتضاد
و ناس��ازگاري نميبيند ،بلكه از نظريه نظام انقالبي تا
متحجر و در برابر
ابد دفاع ميكند .جمهوري اسالميّ ،

پديدهها و موقعيتهاي نو به نو ،فاقد احساس و ادراك
نيست،ا ّمابهاصولخودبهشدتپايبندوبهمرزبنديهاي
حساساست.باخطوط
خودبارقيبانودشمنانبهشدت ّ
اصليخودهرگزبيمباالتينميكندوبرايشمهماست
كه چرا بماند و چگونه بماند .بيشك فاصله ميان بايدها
و واقعيتها ،همواره وجدانهاي آرمانخواه را عذاب داده
و ميدهد ،ا ّما اين ،فاصلهاي طي شدني است و در چهل
سال گذشته در مواردي بارها طي شده است و بيشك
در آينده ،با حضور نسل جوان مومن و دانا و پُرانگيزه ،با
قدرتبيشترطيخواهدشد.
انقالباسالميملّتايران،قدرتمندا ّمامهربانوباگذشت
وحتّيمظلومبودهاست.مرتكبافراطهاوچپرويهايي
كه مايه ننگ بسياري از قيامها و جنبشها است ،نشده
صدام،گلولها ّول
است.درهيچمعركهايحتّيباامريكاو ّ
را شليك نكرده و در همه موارد ،پساز حمله دشمن از
خوددفاعكردهوالبتّهضربتمتقابلرامحكمفرودآورده
است.اينانقالبازآغازتاامروزنهبيرحموخونريزبودهو
نهمنفعلومر ّدد.باصراحتوشجاعتدربرابرزورگويان
و گردنكشان ايستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع
كردهاست.اينجوانمرديومر ّوتانقالبي،اينصداقت
وصراحتواقتدار،ايندامنهعملجهانيومنطقهايدر
كنارمظلومانجهان،مايهسربلنديايرانوايرانياست،
وهموارهچنينباد.
اينكدرآغازفصلجديدياززندگيجمهورياسالمي،
اينبندهناچيزمايلمباجوانانعزيزم،نسليكهپابهميدان
عم��ل ميگذارد تا بخش ديگري از جه��اد بزرگ براي
ساختن ايران اسالمي بزرگ را آغاز كند ،سخن بگويم.
سخنا ّولدربارهگذشتهاست.
عزيزان! نادانستهها را جز با تجربه خود يا گوش سپردن
به تجربه ديگران نميتوان دانست .بسياري از آنچه را ما
ديدهوآزمودهايم،نسلشماهنوزنيازمودهونديدهاست.
ما ديدهايم و شما خواهيد ديد .دهههاي آينده دهههاي
شما است و ش��ماييد كه بايد كارآزموده و پُرانگيزه از
انقالب خود حراس��ت كنيد و آن را هر چه بيش��تر به
تمدن نوين اسالمي و آمادگي
آرمان بزرگش كه ايجاد ّ
براي طلوع خورشيد واليت
عظمي (ارواحنافداه) است،
ٰ
نزديك كنيد .براي برداشتن گامهاي استوار در آينده،
بايدگذشتهرادرستشناختوازتجربههادرسگرفت؛
اگر از اين راهبرد غفلت شود ،دروغها به جاي حقيقت
خواهندنشستوآيندهموردتهديدهايناشناختهقرار
خواهدگرفت.دشمنانانقالبباانگيزهايقوي،تحريف
و دروغپردازي درباره گذشته و حتّي زمان حال را دنبال
ميكنند و از پول و همه ابزارها براي آن بهره ميگيرند.
رهزنان فكر و عقيده و آگاهي بس��يارند؛ حقيقت را از
دشمن و پياده نظامش نميتوان شنيد.

انقالب اسالمي و نظام برخاسته از آن ،از نقطه صفر آغاز
شد؛ا ّوالً:همهچيزعليهمابود،چهرژيمفاسدطاغوتكه
عالوهبروابستگيوفسادواستبدادوكودتاييبودن،ا ّولين
رژيم سلطنتي در ايران بود كه به دست بيگانه ــ و نه به
زورشمشيرخودــبرس ِركارآمدهبود،وچهدولتامريكا
و برخي ديگر از دولتهاي غربي ،و چه وضع بهش��دت
نابسامانداخليوعقبافتادگيشرمآوردرعلموف ّناوري
وسياستومعنويتوهرفضيلتديگر.
ثاني ًا :هيچ تجربه پيشيني و راه طي شدهاي در برابر ما
وجود نداشت .بديهي است كه قيامهاي ماركسيستي
و امثال آن نميتوانس��ت براي انقالبي كه از متن ايمان
و معرفت اسالمي پديد آمده است ،الگو محسوب شود.
انقالبيون اس�لامي بدون سرمشق و تجربه آغاز كردند
و تركيب جمهوريت و اس�لاميت و ابزارهاي تشكيل و
پيشرفت آن ،جز با هدايتاللهي و قلب نوراني و انديشه
بزرگ امام خميني ،به دس��ت نيامد .و اين نخس��تين
درخش��ش انقالب بود .پس آنگاه انق�لاب ملّت ايران،
جهاندوقطبيآنروزرابهجهانسهقطبيتبديلكرد
وسپسباسقوطوحذفشورويواقمارشوپديدآمدن
قطبهاي جديد قدرت ،تقابل دوگانه جديد «اسالم و
توجه
استكبار» پديده برجسته جهان معاصر و كانون ّ
جهانيانشد.ازسويينگاهاميدوارانهملتهايزيرستم
وجريانهايآزاديخواهجهانوبرخيدولتهايمايلبه
استقالل،وازسويينگاهكينهورزانهوبدخواهانهرژيمهاي
زورگو و قلدرهاي باجطلب عالم ،بدان دوخته شد .بدين
گونهمسيرجهانتغييريافتوزلزلهانقالب،فرعونهاي
در بس��ت ِر راحت آرميده را بيدار كرد؛ دشمنيها با همه
شدتآغازشدواگرنبودقدرتعظيمايمانوانگيزهاين
ّ
الشأن ما،
ملّت و رهبري آسماني و تأييدشده امام عظيم ّ
تابآوردندربرابرآنهمهخصومتوشقاوتوتوطئهو
خباثت،امكانپذيرنميشد.باوجودهمهاينمشكالت
طاقتفرسا،جمهورياسالميروزبهروزگامهايبلندتر
و اس��توارتري به جلو برداش��ت .اين چهل سال ،شاهد
جهادهاي بزرگ و افتخارات درخشان و پيشرفتهاي
شگفتآوردرايراناسالمياست.عظمتپيشرفتهاي
چهلسالهملّتايرانآنگاهبدرستيديدهميشودكهاين
مدت،بامدتهايمشابهدرانقالبهايبزرگيهمچون
ّ
انقالب فرانس��ه و انقالب اكتبر ش��وروي و انقالب هند
مقايسهشود.مديريتهايجهاديالهامگرفتهازايمان
اسالمي و اعتقاد به اصل «ما ميتوانيم» كه امام بزرگوار
به همه ما آموخت ،ايران را به ع ّزت و پيش��رفت در همه
عرصههارسانيد.
انقالببهيكانحطاطتاريخيطوالنيپاياندادوكشور
كهدردورانپهلويوقاجاربهشدتتحقيرشدهوبهشدت
عقب مانده بود ،در مسير پيشرفت سريع قرار گرفت؛ در

گامنخست،رژيمننگينسلطنتاستبداديرابهحكومت
مردمي و مردمس��االري تبديل كرد و عنصر اراده ملّي
را كه جانمايه پيشرفت همهجانبه و حقيقي است در
كانونمديريتكشورواردكرد؛آنگاهجوانانراميداندار
اصلي حوادث و وارد عرصه مديريت كرد؛ روحي ه و باور
«ماميتوانيم»رابههمگانمنتقلكرد؛بهبركتتحريم
دشمنان ،اتّكاء به توانايي داخلي را به همه آموخت و اين
منشأبركاتبزرگشد:
ا ّوالً :ثبات و امنيت كشور و تماميت ارضي و حفاظت از
جدي دشمنان قرار گرفته بود
مرزها را كه آماج تهديد ّ
ضمانت كرد و معجزه پيروزي در جنگ هشتساله و
شكست رژيم بعثي و پشتيبانان امريكايي و اروپايي و
شرقياش را پديدآورد.
ثاني� ًا:موتور پيشران كش��ور در عرصه علم و ف ّناوري و
ايجاد زيرساختهاي حياتي و اقتصادي و عمراني شد
كهتااكنونثمراتبالندهآنروزبهروزفراگيرترميشود.
هزاران شركت دانشبنيان ،هزاران طرح زيرساختي و
ضروري براي كشور در حوزههاي عمران و حمل و نقل
و صنعت و نيرو و معدن و سالمت و كش��اورزي و آب و
غيره ،ميليونها تحصيلكرده دانش��گاهي يا در حال
تحصيل،هزارانواحددانشگاهيدرسراسركشور،دهها
طرحبزرگازقبيلچرخهسوختهستهاي،سلّولهاي
بنيادي ،فناوري نانو ،زيستف ّناوري و غيره با رتبههاي
نخس��تين در ّ
كل جهان ،شصت برابر ش��دن صادرات
غيرنفتي ،نزديك به ده برابر شدن واحدهاي صنعتي،
دههابرابرشدنصنايعازنظركيفي،تبديلصنعتمونتاژ
به ف ّناوري بومي ،برجس��تگي محسوس در رشتههاي
گوناگونمهندسيازجملهدرصنايعدفاعي،درخشش
حساسپزشكيوجايگاهمرجعيت
دررشتههايمهمو ّ
درآنودههانمونهديگرازپيشرفت،محصولآنروحيه
و آن حضور و آن احساس جمعي است كه انقالب براي
ايرانپيشازانقالب،درتوليد علم
كشوربه ارمغان آوردِ .
وف ّناوريصفربود،درصنعتبهجزمونتاژودرعلمبهجز
ترجمههنرينداشت.
ثالث ًا :مش��اركت مردمي را در مس��ائل سياسي مانند
انتخاب��ات ،مقابل��ه با فتنهه��اي داخل��ي ،حضور در
صحنههاي ملّي و استكبارس��تيزي به اوج رس��انيد
و در موضوع��ات اجتماع��ي مانند كمكرس��انيها و
ف ّعاليتهاي نيكوكاري كه از پيشاز انقالب آغاز شده
بود ،افزايش چش��مگير داد .پ��ساز انقالب ،مردم در
مسابقه خدمترساني در حوادثطبيعي وكمبودهاي
اجتماعيمشتاقانهشركتميكنند.
رابع ًا :بينش سياس��ي آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل
بينالمللي را به گونه ش��گفتآوري ارتقاء داد .تحليل
سياسيوفهممسائلبينالملليدرموضوعاتيهمچون

جناياتغرببهخصوصامريكا،مسالهفلسطينوظلم
تاريخي به ملّت آن ،مساله جنگافروزيها و رذالتها و
دخالتهايقدرتهايقلدردرامورملتهاوامثالآنرا
ازانحصارطبقهمحدودوعزلتگزيدهايبهنامروشنفكر،
بيرون آورد؛ اينگونه روش��نفكري ميان عموم مردم در
همهكشوروهمهساحتهايزندگيجاريشدومسائلي
از اين دس��ت حتّي براي نوجوانان و نونهاالن ،روشن و
قابلفهمگشت.
خامس ًا:كفّهعدالترادرتقسيمامكاناتعموميكشور
سنگين كرد .نارضايتي اين حقير از كاركرد عدالت در
كشور به دليل آنكه اين ارزش واال بايد گوهر بيهمتا بر
تاركنظامجمهورياسالميباشدوهنوزنيست،نبايد
به اين معني گرفته ش��ود كه براي استقرار عدالت كار
انجام نگرفته است .واقعيت آن است كه دستاوردهاي
مبارزه با بيعدالتي در اين چهار دهه ،با هيچ دوره ديگر
گذشته قابل مقايسه نيست .در رژيم طاغوت بيشترين
خدمات و درآمدهاي كشور در اختيار گروه كوچكي از
پايتختنشينانياهمسانانآناندربرخيديگرازنقاط
كشور بود .مردم بيشتر شهرها بهويژه مناطق دوردست
وروستاهادرآخرفهرستوغالباًمحرومازنيازهايا ّوليه
زيرساختي و خدمترساني بودند .جمهوري اسالمي
درشمارموّفقترينحاكميتهايجهاندرجابهجايي
خدمت و ثروت از مركز به همه جاي كشور ،و از مناطق
مرّفهنشينشهرهابهمناطقپاييندستآنبودهاست.
آمار بزرگ راهسازي و خانهسازي و ايجاد مراكز صنعتي
و اصالح امور كش��اورزي و رس��اندن برق و آب و مراكز
سد و نيروگاه و امثال
درماني و واحدهاي دانش��گاهي و ّ
آن به دورترين مناطق كش��ور ،حقيقت��اً افتخارآفرين
است؛بيشكاينهمه،نهدرتبليغاتنارسايمسووالن
انعكاسيافت هونهزبانبدخواهانخارجيوداخليبهآن
اعتراف كرده است؛ ولي هست و حسنهاي براي مديران
جهادي و با اخالص نزد خدا و خلق اس��ت .البتّه عدالت
مورد انتظار در جمهوري اس�لامي كه مايل است پيرو
حكومت علوي شناخته شود ،بسي برتر از اينها است و
چشم اميد براي اجراي آن به شما جوانها است كه در
ادامهبدانخواهمپرداخت.
سادس ًا:عيارمعنويتواخالقرادرفضايعموميجامعه
بگونهايچشمگيرافزايشداد.اينپديدهمباركرارفتار
ومنشحضرتامامخمينيدرطولدورانمبارزهوپس
از پيروزي انقالب ،بيشاز هر چيز رواج داد؛ آن انس��ان
معنوي و عارف و وارس��ته از پيرايههاي ما ّدي ،در رأس
كشوري قرار گرفت كه مايههاي ايمان مردمش بسي
ريش��هدار و عميق بود .هرچند دست تطاول تبليغات
مر ّوجفسادوبيبندوباريدرطولدورانپهلويهابهآن
ضربههايسختزدهولجنزاريازآلودگياخالقيغربي
متوس��ط و به خصوص جوانان
را به درون زندگي مردم ّ
كشانده بود ،ولي رويكرد ديني و اخالقي در جمهوري
اس�لامي ،دلهاي مس��تعد و نوراني به ويژه جوانان را
مجذوب كرد و فضا به سود دين و اخالق دگرگون شد.
مجاهدتهاي جوانان در ميدانهاي س��خت از جمله
مقدس ،با ذكر و دعا و روحيه برادري و ايثار همراه
دفاع ّ
شدوماجراهايصدراسالمرازندهونماياندربرابرچشم
همه نهاد .پدران و مادران و همسران با احساس وظيفه
ديني از عزيزان خ��ود كه به جبهههاي گوناگون جهاد
ميشتافتنددلكندندوسپس،آنگاهكهباپيكرخونآلود
يا جسم آسيبديده آنان روبرو شدند ،مصيبت را با شكر
همراه كردند .مساجد و فضاهاي ديني رونقي بيسابقه
گرفت .صف نوبت براي اعتكاف از هزاران جوان و استاد و
دانشجو و زن و مرد و صف نوبت براي اردوهاي جهادي و
جهادسازندگيوبسيجسازندگيازهزارانجوانداوطلب
و فداكار آكنده ش��د .نماز و حج و روزهداري و پيادهروي
زيارتومراسمگوناگوندينيوانفاقاتوصدقاتواجب
و مستحب در همه جا به ويژه ميان جوانان رونق يافت و
تاامروز،روزبهروزبيشتروباكيفيتترشدهاست.واينها
همه در دوراني اتّفاق افتاده كه سقوط اخالقي روزافزون
غرب و پيروانش و تبليغات پُر حجم آنان براي كشاندن
مرد و زن به لجنزارهاي فس��اد ،اخالق و معنويت را در
بخشهايعمدهعالممنزويكردهاست؛واينمعجزهاي
ديگرازانقالبونظاماسالميف ّعالوپيشرواست.
ادامهدرصفحه3

انتقاد از شعارهاي افراد تندرو
در راهپيمايي  ۲۲بهمن

ايران در جمع  ۲۸كشور برتر
جهان در پاكي است

نشست ورشو
محكوم به شكست است

الزامات رفتاري ديپلماتيك در
پروسه فعال شدن INSTEX

هيچ نقطه منفي نسبت به ژاپن
در ذهن مردم ايران وجود ندارد

چهرهها

مرج��ع تقليد ش��يعيان با
اش��اره ب��ه مس��ائل روز و
شعارهايبرخيافراد تندرو
در راهپيماي��ي  ۲۲بهمن،
گفت:انقالبواسالمتوسط
دشمنانازبيننخواهدرفت
ولي ممكن اس��ت توسط
دوس��تان ضربه بخورد و از بين برود .به گزارش ايسنا،
آيتاهلل مكارم ش��يرازي در ابتداي درس خارج خود در
مسجد اعظم قم در سخناني با اشاره به روايتي از پيامبر
(ص) گفت :بر اساس اين روايت ،برترين مسلمان از نظر
ايمان و اسالم كسي اس��ت كه بقيه مسلمين از زبان و
دستاودرامانباشند؛دراينجازبان،مقدمشمردهشده
است؛ زيرا زبان منشأ خيلي از مشكالت و گناهان است.
او با اشاره به مس��ائل روز و شعارهاي برخي افراد تندرو
در راهپيمايي  ۲۲بهمن با بيان اينكه انقالب و اس�لام
توسط دشمنان از بين نخواهد رفت ،ولي ممكن است
توسطدوستان ضربهبخوردو ازبينبرود،بيانكرد :سه
گروهدرداخلميتواننداينضربهرابهانقالببزنند؛اول
گروهي كه دعوت به اختالف كرده و نغمه وحدتشكن
سر ميدهند؛ گروه دوم كساني هستند كه فقط به فكر
منافعشخصيخودهستندوبهبقيهمسائلكاريندارند
وگروهسومنيزافرادتندروهستند.

رييس س��ازمان بازرسي
كل كش��ور گفت :ادعاي
اينكه كش��ور دچار فساد
سيستمي ش��ده ،كامال
كذب و بياس��اس است،
ايران در جمع  ۲۸كشور
برتر جهان در پاكي است.
به گزارش فارس ،ناصر سراج ديروز در آيين تكريم و
معارفه بازرس كل استان مركزي اظهار كرد :اينكه
گفتهميشودكشوردچارفسادسيستميشدهكامال
كذب و بياساس است ،همه مسووالن درگير فساد
نيستند و نبايد اجازه داد به اين تبليغات بيجهت
عليه نظام دامن زده شود .شاخص ادراك فساد در
كشورباالست،بااينحالسازمانبازرسيكلكشور
با جديت به وظايف رس��الت اصلي خود كه همان
نظارت بر حسن جريان امور كشور و اجراي صحيح
قوانين عمل ك��رده و در امر پيش��گيري ،عملكرد
ضدفساد و شناساندن كشور به ديگر كشورها تالش
دارد .رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت :مدعي
نيستيم كه فساد نيس��ت ،اما اينكه فساد را به همه
مسووالننسبتميدهند،تبليغاتگستردهاياست
كه دشمنان انجام ميدهند ،شايد موارد معدودي
وجود داشته باشد كه قطعا رسيدگي ميشود.

رييس كميسيون امنيت
ملي و سياس��ت خارجي
مجلستاكيدكرد:نشست
ورشو محكوم به شكست
اس��ت و امريكا اينبار هم
ب��ه نتيجه نميرس��د .به
گزارش ايلنا ،حشمتاهلل
فالحتپيش��ه ،رييس كميس��يون امنيت ملي و
سياس��ت خارجي مجلس در گفتوگو با ش��بكه
العربي قطر اينستكس يا ساحات را يك شروع خوب
توصيف كرد اما ضمن اش��اره به اينكه اين سازوكار
انتظ��ارات ايرانيان را ب��رآورد نميكند ،بر ضرورت
توس��عه آن براي بازگش��ت پول اي��ران و تضمين
فروش آن تاكيد كرد .فالحتپيش��ه درباره بيانيه
اخير اتحاديه اروپا اظهار داشت :به اروپاييها براي
اتالف وقت ايران اجازه داده نخواهد شد و در دهه۹۰
ميالدي توطئهاي تحت عنوان گفتوگوي انتقادي
بين ايران و اروپا مطرح ش��د و م��دام آنها انتقاداتي
مطرح ميكردند و ايران بايد پاسخ ميداد اما اكنون
ما اجازه چنين كاري را نميدهيم .وي تصريح كرد:
بعداز ۲۲بهمنشرايطيدرفضايسياسيدرجهان
و در خود امريكا در مقابل امريكا فراهم خواهد شد و
امريكا مجبور خواهد شد با ايران وارد مذاكره شود.

عض��و ش��وراي مركزي
فراكس��يون اميد مجلس
الزاماترفتاريديپلماتيك
ايران در پروسه فعال شدن
كانال مالي ايران با اتحاديه
اروپا را تشريح كرد و گفت:
 INSTEXآزموني است
كه اروپا اثبات كند تا چه اندازه توان رفتار مس��تقل
از امريكا را دارد« .محمدرضا تابش» ،عضو ش��وراي
مركزي فراكس��يون اميد مجل��س ،در گفتوگو با
خبرنگار خبرگزاري برنا درباره راهاندازي كانال مالي
 INSTEXگفت:پالسهاييكهازكشورهاياروپايي
دربارهاينكانالارسالشدهمثبتاست؛اگرچهتاخير
جديدرخصوصراهاندازياينكانالديدهشد.ازاين
حيثايراننبايددرقبالانجامتعهداتاروپادستپاچه
رفتار كند .نماين��ده مردم يزد در مجلس ش��وراي
اسالمي در ادامه اين مطلب درباره اظهارات وزير امور
خارجهانگليسمبنيبرپوششهمهمعامالتقانوني
و مشروع توسط اين كانال تاكيد كرد :موضوع مورد
تاكيد وزير امور خارجه بسيار مهم و دستاورد خوبي
اس��ت اما بايد منتظر بود و ديد در عم��ل و در زمان
اجرايي شدن معامالت اروپا تا چه اندازه به اظهارات
امروز خود پايبند ميماند.

ريي��س مجلس ش��وراي
اس�لامي گف��ت :در ذهن
م��ردم اي��ران هي��چ نقطه
منفي نسبت به ملت ژاپن
وجود ندارد و عالقهمند به
گسترشروابطباكشورشما
هستند.بهگزارشبرنا«،علي
الريجاني»،رييسمجلسشوراياسالمي،دردومينروز
سفر خود به ژاپن با “كي شي دا “ ،رييس گروه دوستي
پارلمان��ي ژاپن و ايران ،دي��دار و گفتوگو كرد .رييس
مجلسشوراياسالميدراينديداربااشارهبهنقشموثر
“كي شي دا “ در گسترش روابط دو كشور افزود :روابط
ايرانوژاپنبربسترفرهنگياستواراست.رييسمجلس
شوراياسالميادامهداد:درذهنمردمايرانهيچنقطه
منفي نس��بت به ملت ژاپن وجود ندارد و عالقهمند به
گسترشروابطباكشورشماهستند،البتهبرخيكشورها
درمسيراينروابطمشكالتيايجادميكنندكهبايدبراي
مديريت آن چارهانديشي شود و بطور قطع نقش شما و
گروه دوستي براي حل اين مشكل موثر است .او گفت:
اين شركتها در زمينه نفت ،گاز ،پتروشيمي ،صنايع
دارويي و محيط زيس��ت پروژههاي مهمي را در ايران
دنبال ميكردند كه فعاليت آنها متوقف شده است كه
بايدراهحليبراياينمنظورتداركديد.

ايران
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ادامهازصفحه2
سابع ًا :نماد پر ابّهت و با شكوه و افتخارآميز ايستادگي در
برابر قلدران و زورگويان و مستكبران جهان و در رأس آنان
امريكايجهانخواروجنايتكار،روزبهروزبرجستهترشد.
درتماماينچهلسال،تسليمناپذيريوصيانتوپاسداري
ازانقالبوعظمتوهيبتالهيآنوگردنبرافراشتهآندر
متكبرومستكبر،خصوصيتشناختهشده
مقابلدولتهاي ّ
ايران و ايراني بهويژه جوانان اين مرز و بوم به شمار ميرفته
است.قدرتهايانحصارگرجهانكههموارهحياتخودرا
در دستاندازي به استقالل ديگر كشورها و پايمال كردن
منافعحياتيآنهابرايمقاصدشومخوددانستهاند،دربرابر
ايراناسالميوانقالبي،اعترافبهناتوانيكردند.ملّتايران
درفضايحياتبخشانقالبتوانستنخستدستنشانده
امريكا و عنصر خائن به ملّت را از كشور براند و پس ازآن هم
تا امروز از س��لطه دوباره قلدران جهاني بر كشور با قدرت و
شدتجلوگيريكند.
ّ
جوانانعزيز!اينهابخشيمحدودازسرفصلهايعمدهدر
سرگذشتچهلسالهانقالباسالمياست،انقالبعظيمو
پايدارودرخشانيكهشمابهتوفيقالهيبايدگامبزرگد ّوم
رادرپيشبردآنبرداريد.
محصولتالشچهلساله،اكنونبرابرچشممااست:كشور
و ملّتي مس��تقل ،آزاد ،مقتدر ،با ع ّزت ،متدين ،پيشرفته
در علم ،انباشته از تجربههايي گرانبها ،مطمئن و اميدوار،
دارايتأثيراساسيدرمنطقهودارايمنطققويدرمسائل
جهاني،ركوردداردرشتابپيشرفتهايعلمي،ركورددار
دررسيدنبهرتبههايباالدردانشهاوف ّناوريهايمهماز
قبيلهستهايوسلّولهايبنياديونانووهوافضاوامثالآن،
سرآمددرگسترشخدماتاجتماعي،سرآمددرانگيزههاي
جهادي ميان جوانان ،س��رآمد در جمعيت جوان كارآمد،
و بسي ويژگيهاي افتخارآميز ديگر كه همگي محصول
انقالب و نتيجه جهتگيريهاي انقالبي و جهادي است.
توجهي به ش��عارهاي انقالب و غفلت از
و بدانيد كه اگر بي ّ
جريانانقالبيدربرهههاييازتاريخچهلسالهنميبودــكه
متأسفانهبودوخسارتبارهمبودــبيشكدستاوردهاي
ّ
انقالب از اين بس��ي بيشتر و كش��ور در مسير رسيدن به
آرمانهاي بزرگ بس��ي جلوتر بود و بسياري از مشكالت
يداشت.
كنونيوجودنم 
ايران مقت��در ،امروز هم مانند آغ��از انقالب با چالشهاي
مستكبران روبرو است ا ّما با تفاوتي كام ً
ال معنيدار .اگر آن
عمالبيگانهيا
روزچالشباامريكابرسركوتاهكردندست ّ
تعطيليسفارترژيمصهيونيستيدرتهرانيارسواكردن
النهجاسوسيبود،امروزچالشبرس ِرحضورايرانمقتدردر
مرزهايرژيمصهيونيستيوبرچيدنبساطنفوذنامشروع
امريكا از منطقه غرب آسيا و حمايت جمهوري اسالمي از
مبارزاتمجاهدانفلسطينيدرقلبسرزمينهاياشغالي
و دفاع از پرچم برافراشته حزب هّ
الل و مقاومت در سراسر اين
منطقه است .و اگر آن روز ،مشكل غرب جلوگيري از خريد
تسليحاتابتداييبرايايرانبود،امروزمشكلاوجلوگيرياز
انتقالسالحهايپيشرفتهايرانيبهنيروهايمقاومتاست.و
اگرآنروزگمانامريكاآنبودكهباچندايرانيخودفروخته
يا با چند هواپيما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسالمي و
ملّت ايران فائقايد ،امروز براي مقابله سياسي و امنيتي با
جمهورياسالمي،خودرامحتاجبهيكائتالفبزرگازدهها
دولت معاند يا مرعوب ميبيند و البتّه باز هم در رويارويي،
شكستميخورد.ايرانبهبركتانقالب،اكنوندرجايگاهي
متعاليوشايستهملّتايراندرچشمجهانيانوعبوركرده
ازبسيگردنههايدشواردرمسائلاساسيخويشاست.
ا ّما راه طي شده فقط قطعهاي از مسير افتخارآميز به سوي
آرمانهاي بلند نظام جمهوري اس�لامي است .دنباله اين
مسير كه به گمان زياد ،به دشواري گذشتهها نيست ،بايد
همت و هشياري و سرعت عمل و ابتكار شما جوانان طي
با ّ
شود .مديران جوان ،كارگزاران جوان ،انديشمندان جوان،
ف ّعاالن جوان ،در همه ميدانهاي سياس��ي و اقتصادي و
فرهنگي و بينالمللي و ني��ز در عرصههاي دين و اخالق و
معنويتوعدالت،بايدشانههايخودرابهزيربارمسووليت
دهند ،از تجربهها و عبرتهاي گذش��ته بهره گيرند ،نگاه
انقالبيوروحيهانقالبيوعملجهاديرابهكاربندندوايران
عزيزراالگويكاملنظامپيشرفتهاسالميبسازند.
مهمي كه بايد آيندهسازان در نظر داشته باشند ،اين
نكته ّ
استكهدركشوريزندگيميكنندكهازنظرظرفيتهاي
طبيعيوانساني،كمنظيراستوبسياريازاينظرفيتهابا
غفلتدستاندركارانتاكنونبياستفادهياكماستفادهمانده
همتهايبلندوانگيزههايجوانوانقالبي،خواهند
استّ .
توانست آنها را ف ّعال و در پيشرفت ما ّدي و معنوي كشور به
معنيواقعيجهشايجادكنند.
مهمترينظرفيتاميدبخشكشور،نيرويانسانيمستعد
و كارآمد با زيربناي عميق و اصيل ايماني و ديني اس��ت.
مهمي از آن نتيجه
جمعيت جوان زير 40سال كه بخش ّ
موج جمعيت��ي ايجاد ش��ده در دهه  60اس��ت ،فرصت
ارزشمنديبرايكشوراست 36.ميليوننفردرسنينميانه
 15و 40سالگي،نزديكبه 14ميليوننفردارايتحصيالت

عالي،رتبهد ّومجهاندردانشآموختگانعلومومهندسي،
انبوه جواناني كه با روحيه انقالبي رشد كرده و آماده تالش
جهادي براي كشورند ،و جمع چشمگير جوانان محقّق و
انديشمنديكهبهآفرينشهايعلميوفرهنگيوصنعتي
وغيرهاشتغالدارند؛اينهاثروتعظيميبرايكشوراستكه
هيچاندوختهما ّديباآنمقايسهنميتواندشد.
بهجز اينها ،فرصتهاي ما ّدي كشور نيز فهرستي طوالني
را تشكيل ميدهد كه مديران كارآمد و پُرانگيزه و خردمند
ميتوانندباف ّعالكردنوبهرهگيريازآن،درآمدهايملّيرا
باجهشينمايانافزايشدادهوكشورراثروتمندوبينيازوبه
معنيواقعيداراياعتمادبهنفسكنندومشكالتكنونيرا
برطرفنمايند.ايرانبادارابودنيكدرصدجمعيتجهان،
داراي  7درصد ذخاير معدني جهان اس��ت :منابع عظيم
زيرزميني،موقعيتاستثناييجغرافياييميانشرقوغرب
و شمال و جنوب ،بازار بزرگ ملّي ،بازار بزرگ منطقهاي با
داشتن15همسايهبا600ميليونجمعيت،سواحلدريايي
طوالني،حاصلخيزيزمينبامحصوالتمتن ّوعكشاورزي
و باغي ،اقتصاد بزرگ و متنوع ،بخشهايي از ظرفيتهاي
كشوراست؛بسياريازظرفيتهادستنخوردهماندهاست.
گفتهشدهاستكهايرانازنظرظرفيتهاياستفادهنشده
طبيعي و انس��اني در رتبه ا ّول جهان است .بيشك شما
جوانان مومن و پُرتالش خواهيد توانست اين عيب بزرگ
را برطرف كنيد .دهه د ّوم چش��مانداز ،بايد زمان تمركز بر
بهرهبرداري از دستاوردهاي گذش��ته و نيز ظرفيتهاي
استفادهنشدهباشدوپيشرفتكشورازجملهدربخشتوليد
واقتصادملّيارتقاءيابد.
اكنونبهشمافرزندانعزيزمدرموردچندسرفصلاساسي
توصيههايي ميكنم .اين س��رفصلها عبارتن��د از :علم و
پژوهش،معنويتواخالق،اقتصاد،عدالتومبارزهبافساد،
استقالل و آزادي ،ع ّزت ملّي و روابط خارجي و مرزبندي با
دشمن،سبكزندگي.

برش

وسوس�ه مال و مقام و رياست ،حتّي در
علويترين حكومت تاريخ يعني حكومت
السالم)
خود حضرت اميرالمومنين (عليه ّ
كساني را لغزاند ،پس خطر بُروز اين تهديد
در جمهوري اسالمي هم كه روزي مديران
و مسووالنش مس�ابقه زهد انقالبي و ساده
زيستيميدادند،هرگزبعيدنبودهونيست؛
و اين ايجاب ميكند كه دستگاهي كارآمد
با نگاهي تيزبين و رفت�اري قاطع در قواي
سهگانه حضور دايم داشته باشد و به معناي
واقعي با فساد مبارزه كند  ،به ويژه در درون
دستگاههايحكومتي.
ا ّم��ا پيش از همهچيز ،نخس��تين توصيه م��ن اميد و نگاه
خوش��بينانه به آينده اس��ت .بدون اين كليد اساسي همه
قفلها ،هيچ گامي نميتوان برداشت .آنچه ميگويم يك
اميد صادق و متّكي به واقعيتهاي عيني است .اينجانب
هموارهازاميدكاذبوفريبندهدوريجستهام،ا ّماخودوهمه
راازنوميديبيجاوترسكاذبنيزبرحذرداشتهاموبرحذر
ميدارم.درطولاينچهلسالــواكنونمانندهميشهــ
سياست تبليغي و رسانهاي دشمن و ف ّعالترين برنامههاي
آن،مأيوسسازيمردموحتّيمسووالنومديرانماازآينده
اس��ت .خبرهاي دروغ ،تحليلهاي مغرضانه ،وارون ه نشان
دادن واقعيتها ،پنهان كردن جلوههاي اميدبخش ،بزرگ
محسنات
كردنعيوبكوچكوكوچكنشاندادنياانكار ّ
بزرگ ،برنامه هميشگي هزاران رسانه صوتي و تصويري و
اينترنتيدشمنانملّتايراناست؛والبتّهدنبالههايآناندر
داخلكشورنيزقابلمشاهدهاندكهبااستفادهازآزاديهادر
خدمتدشمنحركتميكنند.شماجوانانبايدپيشگام
درشكستناينمحاصرهتبليغاتيباشيد.درخودوديگران
نهالاميدبهآيندهراپرورشدهيد.ترسونوميديراازخود
و ديگران برانيد .اين نخس��تين و ريشهايترين جهاد شما
است .نشانههاي اميدبخش ــ كه به برخي از آنها اشاره شد
ــ در برابر چشم شما است .رويشهاي انقالب بسي فراتر از
ريزشها است و دست و دلهاي امين و خدمتگزار ،بمراتب
بيشتر از مفسدان و خائنان و كيسهدوختگان است .دنيا به
جوانايرانيوپايداريايرانيوابتكارهايايراني،دربسيارياز
عرصههاباچشمتكريمواحتراممينگرد.قدرخودرابدانيدوبا
ق ّوتخداداد،بهسويآيندهخيزبرداريدوحماسهبيافرينيد.
و ا ّما توصيهها:
)1علموپژوهش:دانش،آشكارترينوسيلهع ّزتوقدرت
يك كشور اس��ت .روي ديگر دانايي ،توانايي است .دنياي
غرببهبركتدانشخودبودكهتوانستبرايخودثروتو
نفوذ و قدرت دويست ساله فراهم كند و با وجود تهيدستي
در بنيانهاي اخالقي و اعتقادي ،با تحميل سبك زندگي
غربي به جوامع عقبمانده از كاروان علم ،اختيار سياست و
اقتصادآنهارابهدستگيرد.مابهسوءاستفادهازدانشمانند

آنچه غرب كرد ،توصيه نميكنيم ،اما موكداًبه نياز كشور
به جوشاندن چشمه دانش در ميان خود اصرار ميورزيم.
بحمد هّ
متوسطجهان
اللاستعدادعلموتحقيقدرملّتمااز ّ
باالتر اس��ت .اكنون نزديك به دو دهه است كه رستاخيز
علميدركشورآغازشدهوباسرعتيكهبرايناظرانجهاني
متوسط
غافلگيركننده بود ــ يعني يازده برابر شتاب رشد ّ
علم در جهان ــ به پيش رفته است .دستاوردهاي دانش و
مدتكهمارابهرتبهشانزدهمدرميانبيش
ف ّناوريمادراين ّ
ازدويستكشورجهانرسانيدومايهشگفتيناظرانجهاني
حساس و نو پديد به رتبههاي
شد و در برخي از رشتههاي ّ
نخستينارتقاءداد،همهوهمهدرحالياتّفاقافتادهكهكشور
دچارتحريمماليوتحريمعلميبودهاست.ماباوجودشنادر
جهتمخالفجرياندشمنساز،بهركوردهايبزرگدست
يافتهايم و اين نعمت بزرگي است كه به خاطر آن بايد روز و
شبخداراسپاسگفت.
ا ّماآنچهمنميخواهمبگويمايناستكهاينراهطيشده،با
همهاهميتشفقطيكآغازبودهاستونهبيشتر.ماهنوزاز
قلّههايدانشجهانبسيارعقبيم؛بايدبهقلّههادستيابيم.
بايدازمرزهايكنونيدانشدرمهمترينرشتههاعبوركنيم.
ماازاينمرحلههنوزبسيارعقبيم؛ماازصفرشروعكردهايم.
عقبماندگيشرمآورعلميدردورانپهلويهاوقاجارهادر
هنگامي كه مسابقه علمي دنيا تازه شروع شده بود ،ضربه
سختيبرماواردكردهوماراازاينكاروانشتابان،فرسنگها
عقبنگهداشتهبود.مااكنونحركتراآغازكردهوباشتاب
شدتباال ادامه
پيش ميرويمولي اين شتاببايد سالهابا ّ
يابد تا آن عقبافتادگي جبران شود .اينجانب همواره به
دانشگاههاودانشگاهيانومراكزپژوهشوپژوهندگان،گرم
جدي در اين باره تذكر و هشدار و فراخوان دادهام،
و قاطع و ّ
ولياينكمطالبهعموميمنازشماجوانانآناستكهاين
راه را با احساس مسووليت بيشتر و همچون يك جهاد در
پيشگيريد.سنگبناييكانقالبعلميدركشورگذاشته
شده و اين انقالب ،شهيداني از قبيل شهداي هستهاي نيز
دادهاست.بهپاخيزيدودشمنبدخواهوكينهتوزراكهازجهاد
علميشمابهشدتبيمناكاستناكا مسازيد.
 )2معنويت و اخالق :معنويت به معني برجسته كردن
ارزشهاي معنوي از قبيل :اخالص ،ايثار ،توكل ،ايمان در
خودودرجامعهاست،واخالقبهمعنيرعايتفضليتهايي
چون خيرخواهي ،گذشت ،كمك به نيازمند ،راستگويي،
شجاعت،تواضع،اعتمادبهنفسوديگرخلقياتنيكواست.
معنويتواخالق،جهتدهندههمهحركتهاوف ّعاليتهاي
فرديواجتماعيونيازاصليجامعهاست؛بودنآنها،محيط
زندگيراحتّيباكمبودهايما ّدي،بهشتميسازدونبودن
آنحتّيبابرخورداريما ّدي،جه ّنمميآفريند.
شعورمعنويووجداناخالقيدرجامعههرچهبيشتررشد
كند بركات بيشتري به بار ميآورد؛ اين ،بيگمان محتاج
جهاد و تالش اس��ت و اين تالش و جه��اد ،بدون همراهي
حكومتهاتوفيقچندانينخواهديافت.اخالقومعنويت،
البتّه با دستور و فرمان به دست نميآيد ،پس حكومتها
نميتوانندآنراباقدرتقاهرهايجادكنند،ا ّماا ّوالًخودبايد
منشورفتاراخالقيومعنويداشتهباشند،وثانياًزمين هرا
برايرواجآندرجامعهفراهمكنندوبهنهادهاياجتماعي
ضد
در اين باره ميدان دهند و كمك برسانند؛ با كانونهاي ّ
معنويتواخالق،به شيوه معقولبستيزندوخالصه اجازه
ندهند كه جه ّنميها مردم را با زور و فريب ،جه ّنمي كنند.
ابزارهايرسانهايپيشرفتهوفراگير،امكانبسيارخطرناكي
ضداخالقنهادهاستو
ضدمعنويتو ّ
دراختياركانونهاي ّ
هماكنونتهاجمروزافزوندشمنانبهدلهايپاكجوانانو
نوجوانانوحتّينونهاالنبابهرهگيريازاينابزارهارابهچشم
خود ميبينيم .دستگاههاي مسوول حكومتي در اين باره
وظايفي سنگين بر عهده دارند كه بايد هوشمندانه و كام ً
ال
مسووالنه صورت گيرد .و اين البتّه به معني رفع مسووليت
ازاشخاصونهادهايغيرحكومتينيست.دردورهپيشرو
مدتجامعي
بايددراينبارههابرنامههايكوتاهمدتوميان ّ
تنظيمواجراشود؛انشاء هّ
الل.
)3اقتصاد :اقتصاد يكنقطهكليديتعيينكننده است.
مهم س��لطهناپذيري و
اقتصاد قوي ،نقط��ه ق ّوت و عامل ّ
نفوذناپذيري كشور اس��ت و اقتصاد ضعيف ،نقطه ضعف
و زمينهساز نفوذ و س��لطه و دخالت دشمنان است .فقر و
غنا در ما ّديات و معنويات بشر ،اثر ميگذارد .اقتصاد البتّه
هدف جامعه اسالمي نيست ،ا ّما وسيلهاي است كه بدون
آن نميتوان به هدفها رس��يد .تأكي��د بر تقويت اقتصاد
ّ
يبرتوليدانبوهوباكيفيت،وتوزيع
مستقلكشوركهمبتن 
عدالتمحور ،و مصرف به اندازه و بياس��راف ،و مناسبات
مديريتي خردمندانه اس��ت و در س��الهاي اخير از سوي
اينجانب بارها تكرار و بر آن تأكيد ش��ده ،به خاطر همين
تأثير شگرفي اس��ت كه اقتصاد ميتواند بر زندگي امروز و
فردايجامعهبگذارد.
انقالب اسالمي راه نجات از اقتصاد ضعيف و وابسته و فاسد
دوران طاغوت را به ما نشان داد ،ولي عملكردهاي ضعيف،
اقتصاد كشور را از بيرون و درون دچار چالش ساخته است.
چالش بيروني °تحريم و وسوسههاي دشمن است كه در

صورت اصالح مش��كل دروني ،كماثر و حتّي بياثر خواهد
شد .چالش دروني عبارت از عيوب ساختاري و ضعفهاي
مديريتياست.
مهمترين عيوب ،وابس��تگي اقتصاد به نفت ،دولتي بودن
بخشهايي از اقتصاد كه در حيطه وظايف دولت نيس��ت،
نگاه به خارج و نه به توان و ظرفيت داخلي ،استفاده اندك
از ظرفيت نيروي انساني كش��ور ،بودجهبندي معيوب و
نامتوازن،وسرانجامعدمثباتسياستهاياجرايياقتصاد
و عدم رعاي��ت اولويتها و وجود هزينهه��اي زائد و حتّي
مسرفانهدربخشهاييازدستگاههايحكومتياست.نتيجه
اينها مشكالت زندگي مردم از قبيل بيكاري جوانها ،فقر
درآمديدرطبقهضعيفوامثالآناست.
راه ّ
حل اين مشكالت ،سياستهاي اقتصاد مقاومتي است
كه بايد برنامههاي اجرايي براي همه بخشهاي آن تهيه
و با قدرت و نشاط كاري و احساس مسووليت ،در دولتها
پيگيري و اقدام شود .درونزايي اقتصاد كشور ،مولّد شدن
تصديگري
و دانشبنيان شدن آن ،مردمي كردن اقتصاد و ّ
نكردن دولت ،برونگرايي با اس��تفاده از ظرفيتهايي كه
قب ً
مهم اين راهحلها است.
ال به آن اش��اره شد ،بخشهاي ّ
بيگمان يك مجموع��ه جوان و دانا و مومن و مس��لّط بر
دانستههاي اقتصادي در درون دولت خواهند توانست به
پيشروبايدميدانف ّعاليتچنين
اينمقاصدبرسند.دوران ِ 
مجموعهايباشد.
جوانان عزيز در سراسر كشور بدانند كه همه راهحلها در
داخل كشور است .اينكه كسي گمان كند كه «مشكالت
اقتصادي صرفاً ناش��ي از تحريم اس��ت و علّت تحريم هم
ضداستكباريوتسليمنشدندربرابردشمناست؛
مقاومت ّ
پس راهحل ،زانو زدن در برابر دش��من و بوسهزدن بر پنجه
گرگ است» خطايي نابخشودني است .اين تحليل سراپا
غلط ،هرچند گاه از زبان و قلم برخي غفلتزدگان داخلي
صادرميشود،ا ّمامنشأآن،كانونهايفكروتوطئهخارجي

برش

مهمتري�ن ظرفيت اميدبخش كش�ور،
نيروي انساني مستعد و كارآمد با زيربناي
عميقواصيلايمانيودينياست.جمعيت
جوان زير 40س�ال كه بخ�ش مه ّمي از آن
نتيجه موج جمعيتي ايجاد ش�ده در دهه
 60است ،فرصت ارزش�مندي براي كشور
است 36 .ميليون نفر در س�نين ميانه 15
و  40س�الگي ،نزدي�ك ب�ه  14ميليون نفر
داراي تحصيالت عالي ،رتبه د ّوم جهان در
دانشآموختگان علوم و مهندس�ي ،انبوه
جواناني كه با روحيه انقالبي رش�د كرده و
آماده تالش جهادي براي كشورند.
استكهباصدزبانبهتصميمسازانوتصميمگيرانوافكار
عموميداخليالقاءميشود.
)4عدالتومبارزهبافساد:ايندوالزموملزوميكديگرند.
فساد اقتصادي و اخالقي و سياسي ،توده چركين كشورها
ونظامهاواگردربدنهحكومتهاعارضشود،زلزلهويرانگر
و ضربهزننده به مش��روعيت آنها است؛ و اين براي نظامي
چون جمهوري اس�لامي كه نيازمند مشروعيتي فراتر از
مشروعيتهاي مرسوم و مبناييتر از مقبوليت اجتماعي
جديتروبنيانيترازديگرنظامهااست.وسوسه
است،بسيار ّ
مال و مقام و رياس��ت ،حتّي در علويترين حكومت تاريخ
السالم)
يعني حكومت خود حضرت اميرالمومنين (عليه ّ
كس��اني را لغزاند ،پس خطر بُروز اين تهديد در جمهوري
اس�لامي هم كه روزي مديران و مسووالنش مسابقه زهد
انقالبيوسادهزيستيميدادند،هرگزبعيدنبودهونيست؛
واينايجابميكندكهدستگاهيكارآمدبانگاهيتيزبين
و رفتاري قاطع در قواي س��هگانه حضور دايم داشته باشد
و به معناي واقعي با فس��اد مبارزه كند ،به وي��ژه در درون
دستگاههايحكومتي.
البتّه نسبت فساد در ميان كارگزاران حكومت جمهوري
اسالميدرمقايسهبابسياريازكشورهايديگروبهخصوص
بارژيمطاغوتكهسرتاپافسادوفسادپروربود،بسيكمتر
هّ
بحمداللمامورانايننظامغالباًسالمتخودرانگاه
استو
داشتهاند ،ولي حتّي آنچه هست غيرقابل قبول است .همه
بايد بدانند كه طهارت اقتصادي ش��رط مشروعيت همه
مقاماتحكومتجمهورياسالمياست.همهبايدازشيطان
حرص برحذر باشند و از لقمه حرام بگريزند و از خداوند در
اينبارهكمكبخواهندودستگاههاينظارتيودولتيبايد
باقاطعيتوحساسيت،ازتشكيلنطفهفسادپيشگيريوبا
رشدآنمبارزهكنند.اينمبارزهنيازمندانسانهاييباايمانو
جهادگر،ومنيع ّ
الطبعبادستانيپاكودلهايينورانياست.
اينمبارزهبخشاثرگذارياستازتالشهمهجانبهايكه
نظامجمهورياسالميبايددرراهاستقرارعدالتبهكاربرد.
عدالتدرصدرهدفهايا ّوليههمهبعثتهايالهياستو
در جمهوري اسالمي نيز داراي همان شأن و جايگاه است؛
مقدسدرهمهزمانهاوسرزمينهااستوبه
اين،كلمهاي ّ

صورتكامل،جزدرحكومتحضرتوليعصر(ارواحنافداه)
ميسرنخواهدشدوليبهصورتنسبي،همهجاوهمهوقت
ّ
ممكنوفريضهايبرعهدههمهبهويژهحاكمانوقدرتمندان
است .جمهوري اس�لامي ايران در اين راه گامهاي بلندي
برداشته است كه قب ً
ال بدان اشارهاي كوتاه رفت؛ و البتّه در
توضيح و تشريح آن بايد كارهاي بيشتري صورت گيرد و
توطئهواژگونهنماييوالاقلسكوتوپنهانسازيكهاكنون
جديدشمنانانقالباست،خنثيگردد.
برنامه ّ
با اين هم��ه اينجانب به جوانان عزيزي كه آينده كش��ور،
چشم انتظار آنها است صريحاً ميگويم آنچه تاكنون شده
با آنچه بايد ميشده و بش��ود ،داراي فاصلهاي ژرف است.
در جمهوري اسالمي ،دلهاي مس��ووالن بطور دايم بايد
برايرفعمحروميتهابتپدوازشكافهايعميقطبقاتي
بهشدت بيمناك باشد .در جمهوري اسالمي كسب ثروت
نهتنهاجرمنيستكهموردتشويقنيزهست،ا ّماتبعيضدر
توزيع منابع عمومي و ميدان دادن به ويژهخواري و مدارا با
فريبگراناقتصاديكههمهبهبيعدالتيميانجامد،بهشدت
ممنوعاست؛همچنينغفلتازقشرهاينيازمندحمايت،به
هيچروموردقبولنيست.اينسخناندرقالبسياستهاو
قوانين ،بارها تكرار شده است ولي براي اجراي شايسته آن
چشماميدبهشماجوانهااست؛واگرزمامادارهبخشهاي
گوناگون كشور به جوانان مومن و انقالبي و دانا و كاردان ــ
هّ
بحمدالل كم نيستند ــ سپرده شود ،اين اميد برآورده
كه
هّ
خواهدشد؛انشاءالل.
 )5استقالل و آزادي :استقالل ملّي به معني آزادي ملّت
وحكومتازتحميلوزورگوييقدرتهايسلطهگرجهان
حقتصميمگيريوعمل
است.وآزادياجتماعيبهمعناي ّ
كردن و انديشيدن براي همه افراد جامعه است؛ و اين هر دو
از جمله ارزشهاي اس�لامياند و اين هر دو عطيه الهي به
انسانهايندوهيچكدام ّ
تفضلحكومتهابهمردمنيستند.
حكومتها ّ
موظف ب��ه تأمين اين دواند .منزل��ت آزادي و
استقاللرا كسانيبيشتر ميدانندكهبراي آنجنگيدهاند.
ملّتايرانباجهادچهلسالهخودازجملهآنهااست.استقالل
وآزاديكنونيايراناسالمي،دستاورد،بلكهخونآور ِدصدها
هزارانسانواالوشجاعوفداكاراست؛غالباًجوان،وليهمهدر
رتبههايرفيعانسانيت.اينثمرشجرهطيبهانقالبراباتأويل
وتوجيههايسادهلوحانهوبعضاًمغرضانه،نميتواندرخطر
قرارداد.همهــمخصوصاًدولتجمهورياسالميــ ّ
موظف
بهحراستازآنباهمهوجودند.بديهياستكه«استقالل»
نبايدبهمعنيزندانيكردنسياستواقتصادكشوردرميان
مرزهاي خود ،و «آزادي» نبايد در تقابل با اخالق و قانون و
ارزشهايالهيوحقوقعموميتعريفشود.
)6عزّتم ّلي،روابطخارجي،مرزبنديبادشمن:اين
اصل«ع ّزت،حكمت،ومصلحت»در
هرسه،شاخههايياز ِ
روابطبينالمللياند.صحنهجهاني،امروزشاهدپديدههايي
تحرك جديد
است كه تحقّق يافته يا در آستانه ظهورندّ :
نهضت بيداري اس�لامي بر اساس الگوي مقاومت در برابر
سلطه امريكا و صهيونيسم؛ شكست سياستهاي امريكا
در منطقه غرب آسيا و زمينگير شدن همكاران خائن آنها
درمنطقه؛گسترشحضورقدرتمندانهسياسيجمهوري
اسالمي در غرب آسيا و بازتاب وسيع آن در سراسر جهان
سلطه.
اينهابخشيازمظاهرع ّزتجمهورياسالمياستكهجز
با ش��جاعت و حكمت مديران جهادي به دست نميآمد.
سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پيشنهادهاي آنها عموماً
ش��امل فريب و خدعه و دروغ است .امروز ملّت ايران عالوه
بر امريكاي جنايتكار ،تعدادي از دولتهاي اروپايي را نيز
يداند.دولتجمهورياسالمي
خدعهگروغيرقابلاعتمادم 
بايد مرزبندي خود را با آنها با دّقت حفظ كند؛ از ارزشهاي
انقالبي و ملّي خ��ود ،يك گام هم عقبنش��يني نكند؛ از
تهديدهاي پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال ،ع ّزت كشور و
ملّتخودرادرنظرداشتهباشدوحكيمانهومصلحتجويانه
والبتّهازموضعانقالبي،مشكالتقابلحلخودراباآنانحل
كند.درموردامريكا ّ
حلهيچمشكليمتص ّورنيستومذاكره
باآنجززيانما ّديومعنويمحصولينخواهدداشت.
 )7سبك زندگي :س��خن الزم در اين باره بسيار است.
آن را به فرصت��ي ديگر واميگذارم و به همين جمله اكتفا
ميكنم كه تالش غرب در ترويج س��بك زندگي غربي در
ايران ،زيانهاي بيجبران اخالق��ي و اقتصادي و ديني و
سياسي به كشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن ،جهادي
همهجانبه و هوشمندانه ميطلبد كه باز چشم اميد در آن
بهشماجوانهااست.
درپايانازحضورسرافرازانهوافتخارانگيزودشمنشكنملّت
عزيزدربيستود ّومبهمنوچهلمينسالگردانقالبعظيم
اسالمي تشكر ميكنم و پيشاني سپاس بر درگاه حضرت
حقميسايم.سالمبرحضرتبقية هّ
الل(ارواحنافداه)؛سالم
بر ارواح طيبه شهيدان واال مقام و روح مط ّهر امام بزرگوار؛ و
سالمبرهمهملّتعزيزايرانوسالمويژهبهجوانان.
دعاگويشما
سيدعليخامنهاي
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دريچه
اصالحات پيشنهادي
صندوقهايبازنشستگي

در ش��رايط كنوني ب��ه دليل مش��كالت موجود در
صندوقهاي بازنشس��تگي و نگرانيهايي كه براي
اعضاي اين صندوقها به وجود آمده اس��ت ضرورت
اصالحات صندوقهاي بازنشس��تگي مورد اجماع
و توافق كارشناس��ان قرار گرفته است .بررسي ابعاد
مختلفاينموضوعهموارهازاولويتهايمهمموسسه
عاليپژوهشتاميناجتماعيبودهاست.نظربهاهميت
ِ
اصالحاتصندوقها،پيشنهادهايسياستي
موضوع
مختلفي از س��وي كارشناس��ان و صاحبنظران و
نالمللي
نالمللينظيرسازمانبي 
همچنيننهادهايبي 
كار و  ...اراي��ه ميش��ود كه عمدتاً ح��ول اصالحات
پارامتري ش��كل ميگيرد .مروري بر پيشنهادها در
اين حوزه نش��ان ميدهد بيشتر آنها در جهت حفظ
يابرگرداندنپايداريماليصندوقهايبازنشستگي
بودهاند .اين رويكرد يك جانبه به اصالحات و ديدن
موضوع تنها از ن��گاه صندوقه��ا ،ازاينجهت كه با
اقدامات انقباضي سرس��ختانه همراه اس��ت ،منجر
به خدشهدار ش��دن اعتبار اين صندوقها ميشود.
به همين دليل اصالحات حمايته��اي الزم را براي
تصويب دريافت نميكن��د .اصالحات صندوقهاي
بازنشستگي گروههاي مختلفي را به عنوان ذينفع
تحتتأثيرقرارميدهد.ازاينرو،بستهاصالحاتيكهبا
نگاهيبازترمنافعتمامگروههايذيمدخلرادرنظر
ميگيردوبينآنهاتوازنيايجادميكندقاعدتاًشانس
بيشتري براي پذيرش توس��ط مجلس و مردم دارد.
نكته ديگر اينكه هر كشور ظرفيتها و ويژگيهاي
خاص خود را دارد و بنابراين اصالحاتي در اين حوزه
ميتواندمقبولوموثرباشدكهمتناسبباآنهاطراحي
شود .موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي در اين
خصوصگزارشيتحتعنوان«اصالحاتپيشنهادي
صندوقهاي بازنشستگي» تهيه كرده كه در 7فصل
بهارائهايدههايپيشنهاديمتناسبباشرايطكشور
ميپردازد.درادامهخالصهايازمطالبمندرجدراين
گزارشارايهميشود.
ضرورتها و اولويتها
فصل اول ،تح��ت عنوان اصالحات بازنشس��تگي،
ضرورته��ا و اولويته��ا ،ب��ه توضيح مش��كالت و
چالشهاي پيشروي صندوقها و ضرورت و اولويت
تديگر اصالحات اشاره دارد.
مواجهه با آنها يا بهعبار 
ب��ا توجه به اي��ن فصل پنج مش��كل و چالش عمده
صندوقهايبازنشستگيعبارتانداز:مشكلكاهش
نسبت پشتيباني (چالش افزايش سن بازنشستگي
موثر) ،س��خاوتمندي بيشازاندازه (چالش كاهش
س��طح مزايا) ،پايينبودن نس��بت وصول حقبيمه
(چالش افزايش نرخ تمكي��ن) ،پايينبودن كارايي و
كارآمدي(چالشبهبودحكمراني)وتغييرشرايطبازار
كار(چالشانطباقبامشاغلغيررسميوديجيتال).
استراتژيهاي تأمين مالي
فصلدوم،تحتعنوان استراتژيهايتأمينمالي،به
ارائه ايدهها و اصالحاتي با تمركزبر حفظ سطح فعلي
مزاياوطراحياستراتژيهايجديدبرايتأمينمالي
پرداخته است .اين اصالحات شامل استراتژيهايي
براي گستردهتر كردن پايه درآمدي (به عنوانمثال،
تعريف مالياتهاي اجتماع��ي) ،جابهجايي منابع و
افزايشنرختمكين(مث ً
الازطريقكاهشمعافيتها)
و ،در عوض ،ارائه خدمات جديد مانند پرس��تاري و
مراقبتهايطوالنيمدتاست.
تداوم اشتغالبهكار ،بر اصالح قوانين
فصل سوم ،تداوم اش��تغالبهكار ،بر اصالح قوانين با
ه��دف تداومبهكار افراد براي حفظ س��طح توليد در
هنگام سالمندي جمعيت تمركز دارد .در اين راستا،
ابزارهاي اجباري (مانند افزايش س��ن بازنشستگي
اس��مي ،افزايش ميزان سوابق كامل و محدودسازي
بازنشس��تگي زودهنگام) ،ابزارهاي تشويقي (مانند
افزايشمزايادرصورتتداومبهكاروكاهشحقبيمه
در ص��ورت بهكارگيري نيروي كار س��المند) و ابزار
تنبيهيبازنشستگيزودهنگام(كاهشمزايا)معرفي
وتشريحشدهاند.
بازيابي عدالت در تأمين اجتماعي
در فصل چهارم ،ب��ا عنوان بازيابي عدالت در تأمين
اجتماعي ،اصالحاتي در راس��تاي ارتق��اي عدالت
دروننس��لي (ازطريق تغيير فرم��ول پرداخت مزايا
با تخصي��ص يك ن��رخ جايگزيني پاي��ه در فرمول
بازنشس��تگي و كاهش نرخ تعلقپذيري به موازات
آن) و بهبود عدالت بيننس��لي (با كاهش مستمري
مستمريبگيران دهكهاي باالي درآمدي ازطريق
تعديلكمترمستمريو)...ارايهشدهاست.
انطباق با شرايط جديد بازار كار
فصلپنجم،انطباقباشرايطجديدبازاركار،برتغيير
ش��رايط بازار كار كشور از دو حيث ش��امل ظهور و
گسترش مشاغلو فعاليتهاياينترنتيوگسترش
مشاغل غيررسمي تأكيد دارد .تعيين يك دستمزد
مقطوع(مث ً
الحداقلدستمزد)بهعنوانسطحدرآمد
مشمولكسرحقبيمهبرايتماماينمشاغل،تشكيل
يك صندوق بازنشستگي تكميلي بهصورت  DCو
بر مبناي حس��ابهاي انفرادي براي افزايش عمق
پوششبراياينمشاغل،تغييرسهمكارگر-كارفرما
ازحقبيمهولحاظتنهانيميازمدتدريافتمقرري
بيكاريدرسوابقبازنشستگياصالحاتپيشنهادي
دراينفصلهستند.
مستمري بازماندگان
در فصل ششم ،تحت عنوان مستمري بازماندگان،
بر اين نكته تأكيد شده كه سير تاريخي قانونگذاري
در حوزه حماي��ت از بازماندگان در كش��ور همراه با
گس��ترش دامنه و عمق حماي��ت از بازماندگان به
شيوهاي غيراستاندارد بوده اس��ت .بر اين اساس ،در
اين فصل اصالحاتي ناظ��ر بر محدودكردن دريافت
مس��تمري فرزندان دختر تا يك سقف سني معين،
حذفامكانبرخورداريازدوحقوقبهصورتهمزمان
ومحدودكردندامنهپوششبهبيمهشدگانتبعيبا
حداقل  5سال سابقه بيمه (به تبع بيمهشده اصلي)
مطرحشدهاند.در فصلهفتم اصالحاتپيشنهادي
صندوقهاي بازنشس��تگي جمعبندي و بهصورت
اصالحاتپيشنهاديدرموادقانونيارايهشدهاست.

اخبار
همتي:پذیرش FATFبهنفع
کشوراست
رئیس کل بانک مرکزی گف��ت :پذیرش  FATFبه
نفعماستزیراهمهکشورهااینراپذیرفتندوماهم
دوستنداریمواردلیست سیاه شویم؛اگراین مساله
تصویبنشوداثرخوبینخواهدداشت.بهگزارشمهر،
عبدالناصرهمتیرئیسکلبانکمرکزیدرحاشیه
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت :بانک
مرکزی رشد نقدینگی را کنترل کرده است و بر این
اساس ۱۵.۶درصد رشد نقدینگی داشتیم.وی ادامه
داد :تصمیم گرفتیم صادرکنندگان مشمول مشوق
های نیمایی ش��وند و بتوانند بخش ارز را به صورت
اس��کناس وارد بازار کنند.رئیس کل بانک مرکزی
گفت :پذیرش  FATFبه نفع ماست .همه کشورها
این را پذیرفتند و ما هم دوس��ت نداریم وارد لیست
سیاه ش��ویم .اگر این مساله تصویب نشود اثر خوبی
نخواهد داش��ت.وی در خص��وص برنامه های بانک
مرکزیبرایثباتبازارسرمایهگفت:کنترلنقدینگی
به عواملی مربوط است و به نرخ ارز شوکی وارد کرد؛
این مس��ائل همه کنترل ش��د.همتی تصریح کرد:
این شوک ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی بود که
کنترلکردیم.ویتاکیدکرد:سیستمتوزیعمااشکال
جدیداردوکاالهاییکهباارز ۴۲۰۰تومانخریداری
شده بر اساس این ارز به دست مردم نمیرسد.رئیس
بانک مرکزی گفت :یکی از تصمیمات امروز واردات
ارزبامشوقهاییبراساساسکانسنقدویاارائهبهدیگر
واردکنندگاناست.همتیگفت:دولتمصممایستاده
است،همانطورکهمردمدر ۲۲بهمنایستادند.

خدمات جديد سامانه بانكداري
اينترنتي بانك رفاه ارايه شد

بانك رفاه در راس��تاي بهروزرس��اني و تكميل سبد
خدمات بانكداري الكترونيكي ،خدمات جديدي در
سامانه بانكداري اينترنتي خود ارايه كرد .به گزارش
روابط عمومي بانك رفاه كارگران ،امكان مش��اهده
وضعيت چكهاي واگذار ش��ده ،امكان مش��اهده
فهرستتسهيالتوجدولاقساطتوسطتسهيالت
گيرندگان و ضامني��ن ،امكان پرداخت اقس��اط و
نمايش شماره كارت مبدا و مقصد در صورتحساب
تراكنشهاي انتقال وج��ه كارت به كارت ،از جمله
خدمات جديدي اس��ت ك��ه در س��امانه بانكداري
اينترنتيبانكرفاهآمادهبهرهبردارياست.

ارتباطمستقيمتلفنيعضو
هياتمديرهبانكرفاهبامشتريان

بانك رفاه در راستاي ارتقاء شفافيت و پاسخگويي
و به منظور ارتباط مس��تقيم عض��و هياتمديره
بانك با مشتريان و مخاطبان در مركز پاسخگويي
و اطالعرس��اني اين بانك (فراد) ،نشس��ت تلفني
برگزار خواهد كرد .به گزارش روابط عمومي بانك
رفاهكارگران،بهمنظورپاسخگويي،جلبرضايتو
تكريممشتريان،رحمتيعضوهياتمديرهبانكرفاه
باحضوردرمركزپاسخگوييواطالعرسانياينبانك
(فراد)،پاسخگويمسائل،مشكالتوآمادهدريافت
پيشنهادهاي مش��تريان و مخاطبان اين بانك در
سراسركشورخواهدبود.مخاطبانومشتريانبانك
ميتوانندروزپنجشنبهمورخ 25بهمنازساعت12
الي13با شماره تماس 021-8525كليد 5ارتباط
برقراركردهوموضوعاتخودرامطرحكنند.

موفقيتهاوسرآمديبانكانصار
همايش اختتاميه انتخاب شركتهاي برتر ايران با
حضور مقامات دولتي ،صاحبنظران و مديران برتر
كشور در مركز همايشهاي بينالملي صداوسيما
برگزار شد و در آن ،بانك انصار براساس ارزيابيهاي
كارشناسانذيربطتوانستدربين 500شركتبرتر
ن شركت برتر و بهرهورترين
ايران ،عنوان سيزدهمي 
بانك كشور را به دست آورد.باتوجه به موفقيتهاي
پياپي بان��ك انصار در عرصه فعاليته��اي بانكي و
كس��ب عناوين مختلف از جشنوارههاي معتبر و به
منظور روشن شدن ابعاد اين موفقيتهاو سرآمدي،
گفتوگوييباآقايصدراهللچمكمعاونبرنامهريزي
وهدايتراهبرديانجامشدهاست.ويدرپاسخبهاين
پرسشكهبراساسچهراهبردوسياستهاييبانك
انصارموفقبهكسبرتبهنخستبانكهاوموسسات
اعتباريكشورشدهاست؟گفت:درآيينرتبهبندي
بيست و يكمين دوره انتخاب شركتهاي برتر ايران
 100 IMIدر س��ال  1397كه همه س��اله توسط
سازمانمديريتصنعتيبرگزارميشود،بانكانصار
براساس شاخصهاي كمي و بر پايه استانداردهاي
بينالمللي حايز رتبه نخس��ت بهرهوري كل عوامل
در بين بانكها و موسس��ات اعتباري كش��ور شده
است .اين دس��تاورد ماحصل اجراي دو دوره برنامه
تحولي در بانك بوده كه از سال 1392آغاز و تاكنون
اجرا شده اس��ت كه در نوع خود يك دستاورد بسيار
اميدواركنندهاست.اينموفقيتودههادستاوردديگر
محصولمديريتيكپارچهوپيادهسازيراهبردهاي
بانكانصاردرتوسعهوبهينهسازيكسبوكاربانك
است؛بطوريكهبااجرايبرنامههايتحولسازماني
دربانك،تغييراتبسيارگستردهايدرزيرساختها،
فرآيندها و مدلهاي كسب و كاري ايجاد شده است.
در سال 1397اين بانك توانسته است رتبه 13را در
بين 100شركتبرتركسبنمايد.همچنين،باتوجه
به برنامههاي دردس��ت اجرا و مطابق با راهبردهاي
مصوب ،كسب رتبه 10در بين 100شركت برتر در
س��ال 1398هدفگذاري شده و در دستور كار اين
بانكقرارگرفتهاست.ويدرپاسخبهپرسشديگري
بااينعنوانكهاجرايطرحتحولبانكچهنقشيدر
كسباينموفقيتهاداشتهاست؟افزود:بانكانصار
براي كس��ب اين افتخار طي يك برنامه بلندمدت5
ساله بيش از 370پروژه بهبود و اقدام اصالحي روي
فرآيندهايكسبوكارخودپيادهنمودهكهدرنهايت
منجربه اجرايپروژه BPRروي فرآيندهايكليدي
بانكشدهاست.
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بانك و بيمه

مصوبه شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی

سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان راهاندازی میشود

رئيس كل بانك مركزي اعالم كرد :ابالغ مشوقهای جدید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
گروه بانك و بيمه |
درجلسهعصرسهشنبهشورایپولواعتبارکهبهریاست
دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی تش��کیل شد ،بنا
به پیش��نهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سو
استفادهازتخصیصوتامینارزبابتوارداتکاالبهکشور،
راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان توسط
بانکمرکزیبهتصویبرسید.بهگزارش«تعادل»،بانك
مركزي معتقد است كه با اجرای سامانه یاد شده ،ایفای
تعهد وارد کنندگان به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی
از سوی بانکها و وزارت صمت و سایر سازمان ها ارزیابی
می شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان
رفع تعهد ارزی محروم می شوند و در راستای پیشگیری
و مبارزه با رانت و فس��اد ،این سامانه یکی از گلوگاههای
فساد را خواهد بست ،همچنین بنا به اعالم بانک مرکزی
عملکرد بانکها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و
با بانکهایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای
تعهد ارزی داش��ته باشند نیز برخورد خواهد شد .بانك
مركزي اعالم كرد كه طی سنوات گذشته برخی از سوء
اس��تفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به
تخصیص و تامین ارز اقدام می کردند و در مقابل ،مطابق
با ارز دریافتی کاال به کشور وارد نمی کردند .از طرفی به
دلیلنبودیکسامانهمنسجمبهمنظورثبتفعالیتهای
وارد کنن��دگان ،امکان دسترس��ی بانکها به عملکرد
گذشتهواردکنندگانفراهمنبود.همچنینوزارتصمت
و اتاق های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اش��خاص
صادر می کنند نیز اطالعاتی در رابطه با عملکرد تجاری
واردکنندگان نداشتند.
همچنين با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان
ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده
وجود نخواهد داشت .سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد
قانونی با گیرندگان ارز با دسترس��ی به این سامانه اقدام
الزم را به عمل خواهد آورد.
ابلاغ مش�وقهای جدی�د برای بازگش�ت
ارز حاصل از صادرات
از س��وي ديگر ،رییس کل بانک مرکزی اعالم كرد كه
مش��وقهای جدیدی برای صادرکنندگانی که تاکنون
ارز خ��ود را باز گرداندهاند در نظر گرفته ش��ده که از روز
چهارشنبه 24بهمن 97ابالغ میشود.همتی در حاشیه
جلسههیاتدولتدرجمعخبرنگاراندربارهبرنامهبانک
مرکزی برای کنترل نقدینگی اظهار داشت :نقدینگی به
عواملی مرتبط است که میتوانیم آنها را دقیق شناسایی
کنیم .با توجه به اینکه نرخ ارز اوایل سال افزایش جدی
داشت و شوکی را در تورم ایجاد کرد ،باعث شد قیمتها
افزایش پیدا کنند و برخ��ی برآوردهایی میکردند که
ابرتورم پیش میآید.
همتی ادامه داد :همه این مس��ائل کنترل ش��ده است،
البته قبول داریم که افزایش تورم و گرانی و گرانفروشی
داشتیم اما واقعیت این است که این شوک که نتیجه یک
جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران بود ،کنترل ش��ده
و تالش میکنیم کنترل را بیش��تر کرده و شیب تورم را
کاهش دهیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم دی ماه به۱.۸
درصد رسید که نسبت به شهریور که باالی ۶درصد بود،
نشانمیدهدکهبهسمتثباتبیشترحرکتمیکنیم،
خاطر نشان کرد :رش��د نقدینگی در  ۹ماه ابتدای سال
نسبت به پایان سال گذشته  ۱۵.۶درصد بوده که تقریبا
مانند سالهای گذشته است که نشان میدهد اتفاقی در
رشدنقدینگینیفتادهوفقطشوکتورمیناشیازعرضه
بوده اس��ت .همتی یادآور شد :مشکل دیگری که وجود
دارد این است که کاالهایی که با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد
شدهبااینقیمتبهدستمردمنمیرسدوسیستمتوزیع
مشکالتی دارد که برای رفع آن تصمیماتی میگیریم که
آثار آن را به حداقل برسانیم .وی افزود :بحث مهمی که
در دولت مطرح شد درباره تامین کاالهای اساس مردم
بود تا بتوانیم رفاه و معیش��ت مردم را با قدرت و جدیت
تامین کنیم که انشاءاهلل در آینده این تصمیمات را پیش
ببریم .رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درباره بازار
ارز تصمیمات مختلفی گرفته ش��ده اس��ت ،گفت :در

يادداشت

گزینهمناسبدرسالآیندهبرایسرمایهگذاران،معرفی
وخاطرنشانکرد:هرچندریسکنوسانبازارهایبورس
کشور باالست اما چنانچه تجار و سرمایهگذاران با دانش
تکنیکال وارد آن شوند و به روشهای نوسان گیری در
بازار بورس مهارت داشته باشند این بازار میتواند گزینه
مناسبینسبتبهسایربازارهاباشد.استاداقتصاددانشگاه
علم و فناوری مازندران ،رونق بیش��تر بازارهای بورس،
ملک ،طال و دالر در سال آینده را محتمل دانست و با بیان
اینکه یکی از راهکارهای جلوگیری از نوس��انات نرخ ارز
کاهش فشار تحریمها است ،افزود :کاهش فشار تحریم
باعث میشود از درآمد تقریباً  ۸۰میلیاردی نفت ۶۰ ،تا
 ۷۰درصد آن به داخل کشور بازگردد .بشارتده ،افزایش
قیمت نفت در س��ال آینده را کم��ک کننده به کاهش
نوسانات نرخ ارز در ایران قلمداد کرد و در بخش دیگری
از گفت و گ��و با اذعان بر اینکه راه حل های مش��کالت
اقتصادی کشور ،اقتصادی نیستند ،تصریح کرد :اتفاقات
مربوط به اقتصاد در ایران به نوعی با حوزه سیاسی کشور
تنیده شده و به سیاست ربط پیدا میکند.
این محقق ،مؤلف و پژوهشگر حوزه اقتصاد ،جریان دوم را
قدری بدبینانه توصیف و خاطرنشان کرد :سناریوی دوم
در مورد طرفداران طرحها و لوایحی نظیر FATFو پالرمو
است که در تالشند تا با ایجاد نوسان در بازار ارز ،نهادهای
تصمیمگیر را تحت فشار قرار داده و آنان را مجبور کنند تا
از بیم جهش قیمت ارز الیحه را مصوب کنند.

برش

یک کارشناس اقتصادی ،دالیل آرامش فعلی بازار ارز را منوط به بخشنامهها و برنامه ریزی های بانک مرکزی در جهت عرضه بیشتر ارز صادراتی
دانستو اضافه کرد :طبق گفته بانکمرکزی دستورالعملها برای بازگشت ارز صادراتی و معافیت ارائه ارز ازطریقسامانه نیماییبه صادر کنندگانتا
کمتر از یک میلیون دالر سبب شده تا بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.
بانكمركزيمعتقداستكهبااجرایسامانهیادشده،ایفایتعهدواردکنندگانبهعنوانیکشاخصاعتبارسنجیازسویبانکهاووزارتصمت
و سایر سازمان ها ارزیابی می شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می شوند و در راستای پیشگیری و مبارزه با
رانتوفساد،اینسامانهیکیازگلوگاههایفسادراخواهدبست،همچنینبنابهاعالمبانکمرکزیعملکردبانکهانیزدراینخصوصارزیابیخواهد
شد و با بانکهایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.
ستاد ارزی تصمیم گرفته شد که به صادرکنندگانی که
همکاری خوبی با بانک مرکزی کردند مش��وق دهیم تا
بخشی از ارز صادراتی را به صورت اسکناس نقد وارد بازار
کنند و یا برای واردات خود یا واردات دیگران اس��تفاده
کنند که بعد از ظهر امروز ابالغ میشود .وی تاکید کرد:
باید بپذیریم که فشار دشمن زیاد است واز هر ابزاری برای
اعمالفشاراقتصادیاستفادهکردهوماتالشمیکنیمبا
حداقل نوسانات این مسیر را طی کنیم.
نرخ طال و ارز در بازار
روز چهار شنبه 24بهمن  ،97در شرايطي كه نرخ لحظه
اي دالر در سامانه س��نا  11930و دالر  13950تومان
اعالم ش��د ،در صرافي ملي و صرافي هاي بانكي ،دالر به
نرخ فروش 11930و خريد ،11830و يورو با نرخ فروش
 13950ونرخخريد 13850تومانمعاملهشد.همچنين
در بازار نقدي بازار آزاد نيز دالر  12350تومان داد و ستد
شد .بهگزارشتعادل،سامانهسنانرخهايميانگينبراي
معام�لات ارزي روز  23بهمن را نيز براي دالر ،11946
يورو  ،13834درهم  ،3267يوآن  ،1791پوند ،15572
ليرتركيه  2375تومان اعالم كرده اس��ت .در هرات نيز
نرخ دالر  12هزار تومان و در س��ليمانيه  12030تومان
اعالم شده است .براين اساس ،با اعالم نرخ اونس جهاني
 1311دالر ،و نرخ دالر آزاد  12350تومان ،قيمت طال
و سكه نيز اندكي افزايش داشت و نرخ مظنه مثقال 17
عيار 1ميليون و 660هزار ،گرم 18عيار ،383سكه طرح
جديد  4ميليون و  330هزار ،نيم سكه  2ميليون و 330
هزار ،ربع سكه  1ميليون و  430هزار ،سكه گرمي 765
هزار تومان معامله شده است.
همچنين قیمت خرید ه��ر دالر آمریکا در صرافیهای
بانکها ۱۱هزار و ۸۰۰تومان و قیمت فروش آن ۱۱هزار
و  ۹۰۰تومان است .از سوی دیگر این صرافیها ،قیمت
خرید ی��ورو را  ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان و قیمت فروش آن
را  ۱۳هزار و  ۹۰۰توم��ان اعالم کردهاند .در بانکها نيز
قیمت خري��د دالر  ۱۱هزار و  ۴۵۹تومان ،یورو  ۱۲هزار

و  ۹۲۳توم��ان و هر پوند انگلیس  ۱۴هزار و  ۷۴۱تومان
اعالم شده است.
همچنينبانک مرکزینرخ ۴۷ارزرابرایروزچهار شنبه
اعالم ک��رد که طی آن ن��رخ  ۲۷ارز از جمله یورو و پوند
نسبت به روز سهشنبه افزایش و نرخ ۱۱واحد پولی دیگر
کاهش یافت .نرخ  ۹ارز دیگر مانند دالر نیز ثابت بود .هر
دالر آمریکا ۴۲هزار ریال قیمت خورد .همچنین هر پوند
انگلیس با  ۱۶۸ریال افزایش نسبت به روز سهشنبه ۵۴
هزار و  ۲۸ریال و هر یورو نیز با  ۲۵۱ریال رشد  ۴۷هزار و
 ۶۲۰ریال ارزشگذاری شد.
موج دوم کاهش قیمت ارز
همچنين اکبر رنجبرزاده عضو هیات رییس��ه مجلس،
گفت :پیشبینی میشود قیمت دالر در روزهای آتی به
زیر  ۱۰هزار تومان برسد .وي با اشاره به اظهارات رییس
کل بانک مرکزی درباره برنامه ریزی برای کاهش قیمت
ارز ،گفت :تثبیت قیمت ارز ،مدیریت بازار ارز کش��ور و
جلوگیریوپیشگیریازنوسانکهدر ابتدایسالجاری
شاهد آن بوده ایم وظیفه بانک مرکزی است که ریيس
کل جدید توانسته تا حدودی به بازار ارز ثبات ببخشد.
عضو هیات رییس��ه مجلس ب��ا بیان اینک��ه مبادالت
اقتصادی ،فرمول های موج��ود در بازار و عرضه و تقاضا
نشان دهنده این بوده که قیمت دالر غیر واقعی باال است،
افزود:باید تدابیریاندیشیده شود تا سببکاهش قیمت
ارز منطبق بر واقعیت ش��ود که مشکالتی که در ابتدای
سال جاری به ویژه در چند ماهه نخست سال در بازار ارز
ایجاد شد ،نش��ان از بی تدبیری و عدم وجود یک برنامه
منس��جم در بازار و یک نوع رها شدگی در حوزه ارز بود.
وی با اش��اره به اینکه با حضور همتی به عنوان سکاندار
جدید بانک مرکزی تا حدود قابل قبولی بازار ارز مدیریت
ش��د ،ادامه داد :در حال حاضر تمامی روزنه ها ،منافذ و
مسیرهابرایسوءاستفادهکنندگانبستهواخاللگرانبه
حاشیه رانده شده اند .نماینده مردم اسدآباد در مجلس،
با بیان اینکه دور از ذهن نیست که قیمت دالر در پایان

سياستگذاري اعتباري و موانع راهكارهاي جايگزين

محمدوليپورپاشا|
شرايط كلي اقتصاد بهويژه فضاي كسب و كار و قوانين
و مقررات داخلي بر جذب س��رمايه خارجي به عنوان
يكي از منابع مهم تامين مالي بطور مستقيم تاثيرگذار
خواهد بود.
تهيه و تدوين سياستهاي اعتباري در راستاي تقويت
ي نيازمند
اشتغال و توليد و طرحهاي س��رمايهگذار 
جهتگيري منابع اعتباري ب��ه صورت هدفمند بوده
است تا چشمانداز وضعيت اقتصادي در سال آينده به
عنوان يكي از دغدغههاي جدي و جاري آحاد اقتصادي
با توجه به بررس��ي نح��وه سياس��تگذاري و تدوين
برنامههاي پيشگيرانه جهت مراقبت از اقتصاد ملي و
جلوگيري از ناماليمات ناشي از آثار مخرب تحري م در
بخشهاي مختلف اقتصادي جهت برونرفت از ركود
تورمي احتمالي ترسيم گردد .همچنين در يادداشت
پيش��ين اينجانب كه در ايبِنا منتش��ر شد ،الزم است
بخش��ي از فش��ارهاي مضاعف بر بانكها براي تامين
مالي كاسته شود تا با ايجاد رونق در فضاي كسب و كار،
محيطي براي ارايه راهكارهاي جايگزين جهت تجهيز
مناب��ع و تخصيص آن از طريق بازار س��رمايه و تالش
بيوقفهبرايايجادبسترهايالزمجهتسرمايهگذاري
خارجي ،ضرورت اصالح قوانين و مقررات دست و پاگير
فراهم شود .در اين يادداشت ،نارساييها و موانعي كه

به نظر ميرسد امكان جايگزيني راهكارهاي جايگزين
نظير بازار سرمايه ،س��رمايهگذاري خارجي و اصالح
قوانين و مقررات را تا حد زيادي با مشكل مواجه كنند،
ميپردازيم.
توسعه بازار سرمايه نيازمند افزايش كارايي به عنوان
يك��ي از فاكتورهاي مهم در كاركرد موثر بازار اس��ت
و ش��فافيت و گردش اطالعات در مي��ان خريداران و
فروش��ندگان به ايجاد كارايي بيشتر خواهد انجاميد.
اطالعات نيز در قيمت داراييهاي مالي خود را نشان
ميدهد و زماني كه امكان انعكاس اطالعات به عنوان
مثال در بازار سرمايه و قيمت سهام وجود نداشته باشد،
تحليلهايمرسومدرنظامماليكاركردخودراازدست
خواهند داد و اگر سطح نااطميناني در بازار سرمايه باال
باش��د انتظار ميرود نقش اطالعات نامتعارف بيشتر
گردد .بازيگراني كه ام��كان برخورداري از مزاياي اين
عدمشفافيتراندارند،متضررگشتهوبادلسرديازاين
بازارخارجميشوندكمااينكهعالمتيبهسرمايهگذاران
بالقوه خواهد داد ت��ا انگيزه آنان ب��راي ورود به بازار و
مشاركت در آن را دچار مشكل كند .لذا به نظر ميرسد
آنطور كه بايد و ش��ايد اطالعات مالي ش��ركتهاي
عضو در بازار س��رمايه به گونهاي منتشر نميشود كه
به عنوان محرك��ي در جهت برانگيختن عكسالعمل
سرمايهگذاران حركت كرده و نتيجتاً به نظر ميرسد

قيمت حاصل شده ،بيانگر يك بازار كارآمد نخواهد بود.
اگراطالعاتيكهدرقيمتهايدورههايگذشتهموجود
است ،تاثيري در ارزيابي قيمتهاي آتي سهام نداشته
باشد و از روند تغييرات قيمت نتوان حدسهايي راجع
به تغييرات آتي آن زد ،در اين شرايط ،تحليل جاي خود
را به اخبار داده و ام��كان افزايش خالص ورود و خروج
سرمايه براي ايجاد بازار سرمايه متشكل جهت جذب
منابع و تأمين مالي به سمت توليد و اشتغال را با مشكل
مواجه خواهد كرد.
شرايط كلي اقتصاد بهويژه فضاي كسب و كار و قوانين
و مقررات داخلي بر جذب س��رمايه خارجي به عنوان
يكي از منابع مهم تامين مالي بطور مستقيم تاثيرگذار
خواهد بود .چه بسا شرايط نامساعد و محيط نامناسب
براي كس��ب و كار ،حتي امكان خروج س��رمايه را نيز
فراهم خواهد س��اخت .يكي از عوام��ل موثر در ايجاد
انگيزه براي س��رمايهگذاري خارجي و انتقال سرمايه
به داخل ،ثبات س��اختاري در كشور س��رمايهپذير و
وجود روابط س��ازنده و گس��ترده در ابعاد مختلف در
ميان كشورهاي مشتركالمنافع به عنوان يك اعتبار
بينالمللي خواهد ب��ود و وجود نااطميناني ،بيثباتي
و ناامني ،باعث جهتگيري س��رمايهگذاري خارجي
به س��مت اقتصادهاي امن و مطمئن به منظور كسب
بازدهيباالترهمراهبايكسطحمعينيازريسكپذيري

س��ال جاری کاهش یابد و به مرز واقعی و حقیقی خود
برسد ،اظهار داشت :عملکرد رییس کل بانک مرکزی از
لحاظ مدیریت و مراقبت در بازار ارز مثبت است ،اما باید
همچنان تمام تالش خود را برای تثبیت و کاهش قیمت
ارز به کار برده تا خساراتی که از نوسان ارز متوجه کشور
ش��د ،را جبران کند ،چرا که اقشار آسیب پذیر از نوسان
ارز به شدت آسیب دیده اند.
وی با اش��اره به اینکه برخورد قوه قضاییه با اخاللگران
ارزی در کاهش قیمت ارز بی تاثیر نبوده اس��ت ،افزود:
هرج و مرجی در ابتدای سال در بازار ارز وجود داشت که
در حال حاضر شرایط کنترل شده و نظارت ها در بازار ارز
افزایش یافته است.
عضو هیات رییس��ه مجلس با بیان اینکه قیمت دالر به
زیر  ۱۰هزار تومان رسیده و بین  ۸تا  ۱۰هزار تومان قرار
میگیرد ،تصریح کرد :در حال حاضر از انحراف مسیر ارز
کشور جلوگیری شده و انتظار حقیقی و واقعی از قیمت
ارز زیر۱۰هزار تومان است .پیش بینی می شود که موج
دوم کاهش قیمت ارز در روزهای آینده کلید میخورد و
ارز به مرز قیمت واقعی خود می رسد.
دالیل ثبات فعلی بازار ارز
از سوي ديگر ،یک کارشناس اقتصادی ،دالیل آرامش
فعلی بازار ارز را منوط به بخشنامهها و برنامه ریزی های
بانکمرکزیدرجهتعرضهبیشترارزصادراتیدانستو
اضافهکرد:طبقگفتهبانکمرکزیدستورالعملهابرای
بازگشت ارز صادراتی و معافیت ارائه ارز از طریق سامانه
نیمایی به صادر کنندگان ت��ا کمتر از یک میلیون دالر
سبب شده تا بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.
مهدی بش��ارتده س��لوطی در گفت و گو با ایسنا ،رشد
اقتصادی سال آینده را بسیار آرام ،گام به گام و فِلَت (flat
)توصیفونرخرشداقتصادیکشوردرسالآیندهرازیر۵
درصدپیشبینیکرد.اوگفته،سالآیندهسالپُرنوسانی
برای دالر خواهد بود و مص��رف کنندگان و فعاالن این
حوزه باید خود را آماده این اتفاق کنند .وی ،بازار بورس را

يا بازدهي مش��خص همراه با حداقل ريس��كپذيري
خواهدشد.بنابراين،درمجموعتقريباًهمهعواملمنفي
موثر بر سرمايهگذاري خارجي نظير تورم مزمن ،فضاي
نامناسب كسب و كار ،وجود نوسانات غير قابل اصالح و
اجتنابناپذيروتحريمهاياقتصاديدرفاكتورريسك
باالي سرمايهگذاري نمايندگي ميشوند .همچنين
عايديحاصلازسرمايهگذاريخارجيدراقتصادهايي
كه نوسانات ارزي در آن شدت پيدا ميكند نيز مطلوب
نظر س��رمايهگذاران نخواهد بود زيرا نوسانات ارزي و
تغييراتآنيوناگهانينرخهابهواسطهتدوينوتصويب
قوانيننامرتبطوبعضاًغيرضروري،چشماندازمعادالت
مربوط به تورمهاي آتي و قدرت خريد آحاد اقتصادي را
با ابهام مواجه ميكند.
همچنين،وجودقوانينومقرراتدستوپاگيرواعمال
محدوديتهاي متن��وع در بازارهاي مالي كه عالمت
سوال قابل مالحظهاي پيش روي سرمايهگذاران قرار
ميدهد عوامل ساختاري ناكارآمد و كافي براي دورنگه
داش��تن س��رمايهگذاران خارجي و تمايل به انتقال
سرمايه به شمار ميآيند .وجود قوانين ناكارآمد براي
ايجاد و گسترش كسب و كارها ،رويهها و سياستهاي
مالياتي متغير ،بيمه سپردهها و قوانين نامشخص در
تخصيص ،خريد و ف��روش اوراق بهادار ،قوانين حاكم
بر روشهاي تامين مالي سنتي پر هزينه و غيره جزو

دالیل ثبات تقریبی فعلی بازار ارز
وی با اعتق��اد به اینکه بازار ارز هن��وز از عمق مورد نظر
برخوردار نیس��ت گفت :مرحله بع��دی اقدامات بانک
مرکزی باید در جهت عمق دادن به بازار ارز و تنوع بیشتر
در ارائه ارز به عرضه کنندگان باشد.
این کارشناس اقتصادی از ابالغهای اخیر بانک مرکزی
به صرافیها در جهت جلوگیری از سفته بازی خبر داد و
اظهار کرد :به تازگی اطالعیهای در صرافیها نصب شده
مبنی بر اینکه تنها با ارائه کارت ملی جدید یا شناسنامه
و یا پاسپورت ،اجازه خرید و فروش و یا خدمات در حوزه
ارز ممکن است ،این قبیل اقدامات در کاهش نوسانات
ارز قطعاً مؤثر خواهد بود .بشارتده ،دو راهکار برای خروج
از وضعیتکنونیپیشنهادکرد وگفت :اولین راه ،افزایش
نرخ بهره بانکی است تا بحران فروکش کرده و از التهاب
حاضرکاستهشودکهالبتهاینکارخودباعثکاهشنرخ
رشد اقتصادی شده و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد،
اما اگر نرخ بهره پایین در نظر گرفته شود پول از بانکها
به سمت بازار ارز روانه خواهد شد.
دلیل التهابات عرضه کاالی اساسی
بش��ارتده با اش��اره به التهابات اخیر کاالهای اساس��ی
خاطرنشان کرد :با توجه به گزارشها و آمارهای واصله
از دولت میتوان پ��ی برد که نگرانی در خصوص تأمین
کاالهای اساسی و ذخایر موجود آن وجود نداشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران به برخی
آمارها اش��اره و اظهار کرد ۵۴ :درص��د افزایش واردات
موبای��ل ۵۰ ،تا  ۷۷درصد افزایش قطع��ات خودرو۲۶ ،
درصد واردات دانههای روغنی ۳۷،درصد افزایش واردات
گوش��ت ۲۰ ،درصد افزای��ش واردات ذرت و  ۴۲درصد
افزایشوارداتجودرنیمهاولسالجارینسبتبهمورد
مشابه در سال گذشته نشانگر تأمین نیاز و ذخیره سازی
مناسب کاالها است .وی ،عدم نظارت در شبکه توزیع را
علل اصلی نوسانات بازار معرفی کرد و گفت :تأمین نیاز
صورت گرفته و انبارها نیز مملو از ذخایر ش��ده اند اما تا
زمانیکهنظارتدرتوزیعکاالوجودنداشتهباشدمشکل
نوسانات بازار کاالهای اساسی حل نخواهد شد.
ترمز دالر کشیده شد
دالر که روز گذشته در باالترین سطح ثبتشده خود در
سال  ۲۰۱۹قرار گرفته بود ،در معامالت روز چهارشنبه
و با افزایش امیدواریها نسبت به رسیدن توافق تجاری
بین آمریکا و چین اندکی کاهش قیمت داشت .شاخص
دالر با عقبنشینی از رکورد باالی  ۹۷واحدی خود ،به
سطح ۹۶.۶۵واحد رسید.

اين قوانين و مقررات اثرگذار و مرتبط با سرمايهگذاري
خارجي به حساب ميآيند .دستورالعملها و رويههاي
قيمتگذاري دستوري كاالها و خدمات كه در بيشتر
مواقع به صورت محدودكنن��ده و ضابطهمند صورت
ميگيرد در تضاد با اقتصاد رقابتي بوده و با استفاده از
قوانين و مقررات حوزه اقتصاد دستوري ،آن را گسترش
داده و ابزار قدرتمندي در دست مديران اقتصادي قرار
ميدهد تا در مجموع موانعي بر س��ر راه رونق توليد و
ايجاد اشتغال به وجود آيند.
در مجموع ب��ه نظر ميرس��د براي ايج��اد تحول در
سياستگذاري اعتباري و حمايت از واحدهاي توليدي
دركناربهبودفضايكسبوكاروكاهشفشارمضاعف
بر بانكها ،حركت به سمت استفاده از ابزارها و منابع
تأمين مالي از طريق بازار س��رمايه و تالش براي ايجاد
بسترهاي مناس��ب جهت س��رمايهگذاري خارجي
و اصالح قواني��ن و مقررات ،اجتنابناپذير اس��ت .اما
نقش موانع و نارس��اييهايي نظير ضعف در شفافيت
و نااطميناني در بازارهاي مالي ،نوسانات ارزي و وضع
قوانين ناكارآم��د و وجود نواقصي در قوانين مربوط به
تخصيص ،خري��د و فروش اوراق به��ادار ،موانع ايجاد
و گس��ترش كس��ب و كارها ،رويهها و سياس��تهاي
نامناسب مالياتي و بيمهاي و روشهاي سنتي تأمين
مالي را نميتوان ناديده گرفت.

بازار سرمايه
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«تعادل» چرايي دومينوي ريزش قيمت سهام را بررسي ميكند

گروه بورس| مسعود كريمي|
برخي از سهامداران تاالر شيشهاي حافظ كه بعضا
تازه وارد هم هستند اين روزها در صف عرضه سهام
بيشتر از گذشته مش��اهده ميشوند و معتقدند كه
فروش سهام ش��ركتهاي موجود در پرتفوي خود
فرصت مناسبي در راستاي شناسايي سود در پايان
سال خواهد بود .در نقطه مقابل سرمايهگذاراني هم
ه��ر چند اندك در بازار ديده ميش��وند كه اقدام به
خريد سهام صنايع بورسي با توجه به كاهش روزانه
قيمتها ميكنند و غالبا اين دست از سهامداران بر
اين باورند كه در حال حاضر سهمها به كف قيمتي
خود رسيدهاند و اكنون فرصتي مناسب براي تنوع
بخشي به سبد س��رمايهگذاري محسوب ميشود.
به هر روي ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران
مدتي اس��ت كه در مدار نزول نوسانهايي را تجربه
ميكن��د ،برخي از فعاالن تاالر حافظ همگام نبودن
بورس ايران ب��ا بازارهاي جهاني ،با توجه به افزايش
قيمت كاموديتيه��اي جهان را نقط��ه ضعف اين
روزها مطرح ميكنند .در همين حال ،كارشناسان
بازار سرمايه كاهش نقدشوندگي و نبود نقدينگي را
مهمترين عامل عدم اقب��ال فعاالن بورس ميدانند
و از س��ويي ديگر عدم تثبيت قيمتهاي جهاني در
كنار ريسكهاي سيس��تماتيك از داليل دومينوي
ريزشه��اي اخير عنوان ميش��ود .در همين حال،
صاحبنظ��ران بازار س��رمايه سياس��تهاي بانك
مركزي را عامل مهم مسيريابي نقدينگي در كليت
بازاره��اي مالي مطرح ميكنند چ��را كه اين نهاد با
توجه به نوسانات شديد ابتداي سال  1397در بازار
ارز اق��دام به پيش فروش س��كههايي كرد و متعهد
به تحويل آنها در انتهاي سال ش��د .اكنون نيز بايد
ديد س��كهها با چه شرايطي تحويل بازار ميشوند و
از طرفي س��رمايهگذاران نيز چه رفتاري از خود در
اين امر نشان ميدهند چرا كه رفتار سرمايهگذاران
ميتوانند س��مت و س��وي حرك��ت نقدينگي را در
بازارهاي مالي به خوبي نش��ان دهند .بر اساس اين
گ��زارش ،در معامالت روز گذش��ته ب��ورس تهران
ش��اخص كل با ري��زش  662واحدي همراه ش��د.
همچني��ن در مجموع كليت معامالت بازار س��هام
بازده��ي  10صنعت مثب��ت و  27صنعت منفي به
ثبت رسيد.

   تداوم نوسان تا پايان سال
از س��ويي ديگر ،مهدي افناني كارشناس بازار سرمايه
با اشاره به ريزشهاي چند روز اخير نيز در گفتوگو با
«تعادل» بيان كرد :حجم پول نقد بهشدت كاهش پيدا
كردهودرنقطهمقابلتعدادمعامالتهمباريزشهمراه
شدهاست.ويدرخصوصاينكهنقدينگيبهسمتكدام
يكازبازارهايماليسوقپيداكردهاست،اذعانداشت:
برخي از فعاالن بر اين باورند كه نقدينگي به سمت بازار
ارز ،سپردههاي بانكي و اوراق تغيير مسير داده است .اما
مشكلكمبودحجمنقدينگينكتهاياستكهدرحال

رويخطشركتها

حاضرمورد تاكيد قرار ميگيرد .از سويي ،گفته ميشود
كهبازارسهامحالتركوديبهخودگرفتهونگرانيهايي
در حوزه گزارشهاي س��ال آتي ب��ه دليل موضوعاتي
پيرامون ركود دارد ،به همين دليل به سمت درآمدهاي
ثابتهماننداوراقحركتميكند.
اينتحليلگربازارسرمايهبااشارهبهاينكهطيچندوقت
اخيرنوساناتنرخارزوسكهمتاسفانهصعوديبودهاست
نيزاذعانداشت:برخيمعتقدندحجمسكهايكهبراي
چندروزآيندهبانكمركزيبايدتقسيمكندميتوانداز
داليل منفي شدن اين روزهاي بازار سهام در نظر گرفته
شود.مهديافنانيدرخصوصچشماندازبازارسهامنيز
عنوانكرد:تاپايانسالجاريبهدليلاينكهشركتهاي
حقوقينيازبهنقدينگيزياديدارندوازسوييپولتازه
همباتوجهبهشرايطفعليسمتبورسحركتنخواهد
كرد ،پيشبيني نميشود كه وارد رالي صعودي شويم.

آمار معامالت روز قبل بورس و فرابورس بررسي شد
گروهبورس|
معام�لات تاالر شيش��هاي در روز قبل ب��ا كاهش۶۶۲
واحدي شاخص كل بورس و رسيدن اين متغير به ۱۵۷
هزار و ۳۱۱واحد به پايان رسيد .جزييات داد و ستدهاي
بازار سهام بر اس��اس آمارهاي ثبت شده نشان ميدهد
كه همه شاخصهاي معامالتي در بازار سهام با كاهش
مواجه شدند .بر اساس آمارهاي معامالتي ،روز قبل اكثر
شاخصهاي بورس با ريزش دسته جمعي مواجه شدند
بطوريكهشاخصكلبا()۶۶۲واحدافتمعادل()۰.۴۲
درصد به  ۱۵۷هزار  ۳۱۱واحد ،شاخص قيمت «وزني -
ارزشي» با ( )۱۹۱واحد كاهش معادل ( )۰.۴۲درصد به
 ۴۵هزار ۵۹۵واحد،شاخصكل«هموزن»با()۳۹واحد
افتمعادل()۰.۱۳درصدبه ۲۹هزارو ۷۱۷واحد،شاخص
قيمت «هم وزن» با ( )۲۷واحد كاهش ،معادل ()۰.۱۳
درصد به ۲۰هزار و ۸۷۹واحد رسيد.
از سويي ديگرجزييات داد و ستدها مشخص ميكند كه
 6نماد«وبملتبا()۸۷واحد،رمپنابا()۷۳واحد،وتجارت
با ( )۵۶واحد ،ش��پنا با ( )۴۷واحد ،فملي با ( )۴۴واحد و
پارسبا()۴۲واحد»افت،بيشترينتاثيرمنفيرادرريزش
شاخصكلبورسبرجايگذاشتند.
همچنين در آخرين روز معامالت��ي هفته جاري ،همه
شاخصهايصنعتيبورستهرانباريزشمواجهشدند
بطوري كه شاخص صنايع «محصوالت كاغذ با ۱۰۷۱
واحد رشد معادل  ۳.۸۵درصد به  ۲۸هزار و  ۹۱۸واحد،

   آيفكسدرنزديكيسطح 1936واحديايستاد
معام�لات فرابورس ايران در آخري��ن روز كاري از هفته
جاري با تغيير مالكي��ت يك ميلي��ارد و  110ميليون
ورقه به ارزش بالغ بر  4ه��زار و  859ميليارد ريال پايان
پذيرفتكههمزمانبادادوستدهايانجامشدهدربازارها،
دوازدهمينعرضهاوليهفرابورسنيزدرنماد«زفكا»روي
تابلومعامالترفت.
در معامالت روز چهارش��نبه  24بهمنماه در حالي كه
سهامداران 53ميليون سهم به ارزش 161ميليارد ريال
را در بازار اول دس��ت به دست كردند ،در بازار دوم شاهد

ايندرحالياستكهانتظارنميرودريزشقابلتوجهي
هم داش��ته باش��يم و فقط در محدوده فعلي نوسانها
ميتوانندتداومپيداكنند.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد :طي چند وقت
گذشته برخي از سهامداران وارد سهمهايي با رقمهاي
باال شدهاند و حدود  2الي  3ماه گذشته به سطح مورد
انتظارخودرسيدندامابهدليلپيشبينيهايافزايشي
كه وجود داشت تصميم به نگهداري از سهام شركتها
گرفتند ،اكنون نيز با توجه به روند معامالتي بازار اين
دست از س��هامداران دلسرد ش��دهاند .وي با اشاره به
جذابيت قيمت سهام نيز عنوان كرد :قيمتهاي فعلي
در حال تبديل شدن به قيمتهاي جذابي هستند كه
از ديد فعاالن بازار س��رمايه براي پايان سال خريدني
ميشوند .
مهدي افنان��ي اثرگذاري اقتصاد كالن را در س��مت و

سوي حركت سرمايهگذاران مهم ارزيابي كرد و افزود:
در اين مهم بايد دي��د كه بانك مركزي با  3مقوله مهم
چگونه رفتار ميكند .نخس��ت نرخ ارز كه بايد ديد به
چ��ه ميزاني به ب��ازار تزريق خواهد ش��د .مورد بعدي
موضوع سكههايي اس��ت كه بايد تحويل داده شوند و
در آخر اوراقي كه سر رسيد ميشوند نيز از نكات قابل
توجه بازار به شمار ميرود .وي بيان كرد :موارد فوق در
راستاي چشمانداز سرمايهگذاران و تصميمگيري آتي
آنهابسياربااهميتهستند.اينكارشناسبازارسرمايه
معتقداستنوسانطبيعتبازاربودهوقيمتهابهنقطه
جذابيخواهندرسيد.عالوهبراين،برايسرمايهگذاري
ميان مدت كماكان بازار سهام داراي جذابيت است اما
به هر روي شاخصهاي اقتصاد كالن ،برنامههاي دولت
در اين زمينه و به خصوص بانك مركزي بايد شفافتر
از گذشته شود.

هاموني مطرح كرد

عقبگرد مداوم شاخصها

ساير معادن با  ۷۴۰واحد افزايش معادل  ۳.۳۳درصد به
 ۲۲هزار و ۹۸۰واحد ،انبوهسازي با ۱۹واحد رشد معادل
 ۲.۳۸درصد به ۸۲۳واحد ،وسايل ارتباطي با ( )۶۱واحد
كاهشمعادل()۲.۰۶درصدبه ۲هزارو ۹۰۷واحد،انتشار
وچاپبا()۸۲۰۹واحدافت،معادل()۲.۴۵درصدبه۳۲۷
هزار و ۱۲۲واحد ،فني مهندسي با ( )۲۷واحد عقب گرد
معادل ( )۲.۵۵درصد به يك هزار و ۴۹واحد ،محصوالت
چوبي با ( )۶۴۶۵واحد كاهش معادل ( )۳.۸۵درصد به
 ۱۶۱هزار و ۳۸۱واحد» رسيد.
به اين ترتي��ب در ۱۵۸هزار و ۷۱۴نوبت معامالتي ،يك
ميليارد و ۵۶۰ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴هزار
و  ۶۹ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به
 ۶۰۰هزارو ۲۹۳ميلياردتومانرسيد.

آمادگي فرابورس براي عرضه اوليه توكن دارايي
جابهجايي  432ميليون سهم به ارزش يك هزار و 415
ميلياردريالبودند.
همچنيندربازاردوم 20درصدازسهامكشتودامداري
فكابراينخستينبارعرضهوهرسهماينشركت 8هزار
و 300ريالكشفقيمتشد.
شاخص كل فرابورس نيز در حالي كه در دقايق ابتدايي
معامالت رو به كاهش بود ب��ا حمايت  5.5واحدي نماد
«ذوب» از اي��ن نماگر ،در پايان بازار رش��د بيش از يك
واحدي را تجربه كرد و در نزديكي سطح  1936واحدي
قرار گرفت .تاثير منفي نماده��اي «دماوند»« ،كگهر»،
«مارون» و «دي» بر آيفكس در حالي بود كه سه نماد از
گروه فلزات اساسي شاملنمادهاي «ذوب»« ،ميدكو» و
«ارفع»تاسطححداكثر 4.5واحدتاثيرمثبتبرايننماگر
داشتندوموجبرشديكواحديآنشدند.
نماد«ذوب»درروزگذشتهعالوهبراينكهپربينندهترين
نماد بود با مبادله  216ميليون س��هم ،بيشترين حجم
معامالترادراختيارگرفت.نمادكشتودامداريفكاهم
با مبادالتي به ارزش 498ميليارد ريال ،بيشترين ارزش
معامالترابهخوداختصاصداد.
نگاهي به معامالت انجامشده در ساير بازارهاي فرابورس
نيز حاكي از آن اس��ت تعداد 15ميلي��ون ورقه به ارزش
 2هزار و 211ميلي��ارد ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي
دادوستد شده است .قيمت اوراق تسهيالت مسكن در
اين بازار در دامنه 235هزار تا 626هزار ريال نوسان كرد.

مديرعاملفرابورسايرانگفت:باتوجهبهمسووليت
بازار سرمايه در حوزه توكن با پشتوانه دارايي در سند
رمز ارز بانك مركزي ،فرابورس آماده عرضه آزمايشي
اوليه توكن با پشتوانه دارايي است.
اميرهامونيدرگفتوگوباايبِنادربارهمسووليتهاي
فرابورس و ب��ورس در حوزه عرض��ه اوليه توكن با
پش��توانه دارايي بر اساس پيش نويس سند رمز ارز
بانك مركزي گفت :فرابورس ايران آمادگي دارد تا
بر اساس زيرساخت سندباكس و با نظارت كميته
فقهي و س��ازمان بورس فرآيند عرضه اوليه توكن
با پش��توانه دارايي را آزمايش كند و براي آن قوانين
الزم را در نظر بگيرد تا اين زيرساخت كه ميتواند در
حوزه تامين مالي كاربردهاي مهمي داش��ته باشد،
مورد استفاده قرار بگيرد.
مديرعامل فرابورس ايران ادامه داد :در حال حاضر
براي اس��تفاده از يك فناوري و اجرايي شدن آن در
بازارسرمايهديگرنيازنيستتاابتدادستورالعملهاي
موردنيازنوشتهشودچراكهحاالباايجادسندباكس
رگوالتوري ميت��وان ابزارهاي جديد را بدون وضع
قانونتحتسندباكسبهصورتآزمايشيراهاندازي
و استفاده كرد.
هامونيبااشارهبهتوكنباپشتوانهداراييوتوكنهاي
با پشتوانه ارز و فلزات گران بها اظهار داشت :توكن
با پشتوانه دارايي در حقيقت تبديل دارايي به اوراق

بهادار يا توكنايز كردن اس��ت كه مس��ووليت رمز
ارزهايي با اين خاصيت در اختيار بازار سرمايه كشور
يعني سازمان بورس به شمار ميرود و بانك مركزي
به عنوان رگوالتور بايد در خصوص ساير رمز ارزهاي
ارزي و داراي پشتوانه فلزات گرانبها تصميمگيري
داشته باشد و سياستهاي خود را اعالم كند.
وي ب��ا بيان اينكه فن��اوري بالكچين در صنعت
مال��ي و بانكي از كاربردهاي متع��ددي برخوردار
است ،گفت :نظام بانكي و بازار سرمايه بايد از فوايد
بالكچين اس��تفاده كنند ،اما براي پيادهسازي و
بهرهگيري از آن در خدمات بازار سرمايه نياز است
تا اعضاي اين بازار بالكچي��ن را بپذيرند و به آن
نگاه مثبتي داشته باشند؛ اين فناوري كاربرد بسيار
مهمي در حوزه شناسايي مشتريان يا  KYCدارد
و با توجه به افزايش شفافيت و راندمان بازار سرمايه
را ارتقا ميدهد.

بي نالملل

صعود بورسهاي آسيايي به رهبري ژاپنيها

به دنبال انتشار خبري مبني بر احتمال تمديد مهلت
مذاك��ره تجاري با چين توس��ط ترام��پ ،بورسهاي
آس��يايي به رون��د صعودي روز گذش��ته خ��ود ادامه
دادند .به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه ،دونالد ترامپ،
رييسجمهور امريكا با اش��اره به اينكه روند مذاكرات
بين چين و امريكا بر سر مسائل تجاري و پرهيز از جنگ
تعرفهها پيشرفت داشته ،گفته است :كارها دارد خوب

پيش ميرود .اگر به رس��يدن به توافق نزديك باشيم،
ميتوانيم اندكي بيش از مهلت تعيين شده صبر كنيم.
پيشتر ترامپ تهديد كرده بود در صورتي كه تا پيش از
پايان ماه جاري به توافق تجاري با چين نرسد ،بر واردات
كاالهاي��ي به ارزش  ۲۰۰ميلي��ارد دالر از چين ،تعرفه
وضع خواهد كرد .واشنگتن ،چين را به رفتار ناعادالنه
متهم ميكند و خواهان كاهش كسري تراز تجاري خود

با اين كشور است .در معامالت روز چهارشنبه ،شاخص
«نيك كي  »۲۲۵بورس توكيو با  ۱.۵درصد افزايش به
 ۲۱هزار و  ۱۱۸.۳۲واحد رس��يد .در بورسهاي چين
نيز روند صعودي بود به گونهاي كه شاخص «شانگهاي
كامپوزيت» با  ۰.۲درصد افزايش در سطح ۲۶۷۷.۸۵
واحدي ايستاد و شاخص «هانگ سنگ» بورس هنگ
كنگ با صعود  ۰.۴درصدي ،خود را به سطح  ۲۸هزار و

 ۲۸۶.۲۶واحديرساند.بااينحالكارشناساننسبتبه
موقت بودن روند صعودي شاخصها نگراناند.
جفري هالي ،تحليلگر موسس��ه «اون��ادا» گفت :روند
صعودي بازارها بيش از آنكه متكي به واقعيات باش��د
مبتني بر اميدواري نسبت به پايان جنگ تجاري است.
در ديگر نقاط جهان و از جمله در بين بورسهاي اروپايي
و امريكايي نيز روند صعودي هر چند كه با ش��دت كم،

ادامه يافت و شاخص «فوتسي »۱۰۰بورس لندن با۰.۱
درصد افزايش به ۷۱۳۳.۱۴واحد رسيد .در وال استريت،
ش��اخص «داو جونز» با جهش  ۱.۵درصدي در سطح
 ۲۵هزار و  ۴۲۵.۷۶واحد بسته شد .در معامالت نفت،
هر بشكه نفت «وست تگزاس اينترمديت» با  ۴۶سنت
افزايش به  ۵۳.۵۶دالر رس��يد و نفت برنت با  ۴۸سنت
افزايش به رقم  ۶۲.۹۰دالر در هر بشكه رسيد.

نگاه
كارشناس بازار سرمايه تشريح كرد

چشمانداز بورس در سايه تحريم

يك كارشناس بازار سرمايه باتش��ريح چشمانداز بازار
سرمايه ،گفت :تداوم تحريمها ،تاثيراتي براي صنايع و
بازار سهام به وجود ميآورد.
محمود آقايي در گفتوگو با ايبِنا با اشاره به اينكه بازار
سرمايه بهدرستي آيينه تمامنماي اقتصاد كشور است،
گفت :نمونه عيني اين موضوع را ميتوان در جهشي كه
در نرخ ارز در ماههاي گذشته اتفاق افتاد و اثر خود را در
بازار سهام نمايان كرد ،مشاهده نمود.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود :بدين جهت بررسي

وضعيتبورسدرساليانگذشتهنشانميدهدهرزمان
اتفاقي در اقتصاد كشور رخ داده است ،بروز آن را نيز در
بازار سرمايه مشاهده كردهايم.
وي اضافه كرد :بر اين اساس اين روزها شاهد اين موضوع
هستيم كه بازار س��هام پس از رشد چشمگيري كه در
چندماهگذشتهبهداليلمختلفازخودبهجايگذاشته
است ،رفته رفته وارد فاز ركودي ميشود كه عمده دليل
آن را ميتوان در شرايط اقتصادي كشور و وضعيت ركود
حاكم بر آن پس از تورمي چشمگير مشاهده كرد.

پنجمينعرضهنفتخام
در بورس انرژي

اطالعيه پنجمين عرضه نفت خام سبك شركت
ملي نفت ايران در رينگ بينالملل بورس انرژي
در تاريخ  ۲۹بهمن منتشر شد .به گزارش تعادل،
اطالعيه پنجمين عرضه نفت خام سبك شركت
ملي نفت ايران در رينگ بينالملل بازار فيزيكي
بورس انرژي منتشر ش��د .شرايط عرضه در اين
دوره مش��ابه عرضه چهارم است .پيش پرداخت
 ۶درصد و امكان تس��ويه  ۱۰۰درص��د ريالي از
ويژگيه��اي اين عرضه اس��ت .همچنين مدت
تسويه حس��اب از زمان بارگيري  ۹۰روز تعيين
شدهاست.درمرحلهپنجمعرضهنيزهمانندنوبت
قبل يك ميليون بشكه نفت خام سبك با حجم
خريدحداقلتعداد ۳۵هزاربشكهوقيمتپايه۵۶
دالر و ۸۱سنت براي هر بشكه تعيين شده است.
عرضه نفت خام در بورس انرژي ايران در راستاي
تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر
ايجاد تنوع در روشهاي فروش نفت و استفاده از
ظرفيتهاي بخش غيردولتي ب ه منظور صادرات
نفتخام در دستور كار قرار گرفته است.
اين عرضه در حالي قرار اس��ت صورت بگيرد كه
در دو عرضه اخير نفت خام در بورس انرژي ،هيچ
خريداري براي شركت در معامله،وارد نشد و هر
دو بار ،نفت خام عرضه شده توسط شركت ملي
نفت بدون مشتري ماند.

وارد رالي صعود نميشويم

   شيب ماليم بازار
در اين ارتب��اط ،عليرضا كديور مديرعامل ش��ركت
سرمايهگذاري توسعه معين ملت در خصوص چرايي
رش��د نكردن بورس ايران همگام ب��ا بازارهاي جهاني
در گفتوگ��و با «تعادل» عنوان ك��رد :لزوما زماني كه
قيمتهاي جهاني با افزايش همراه ميش��وند ،قيمت
س��هام ش��ركتهاي موجود در بازار سرمايه صعودي
نخواهند شد .اين كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به
واكنش بازار طي چند وقت اخير نيز بيان كرد :در گام
نخست ممكن است برآورد بازار اينگونه باشد كه رشد
قيمتهايجهانيبهصورتموقتيصورتگرفتهاست،
بنابراينبازارسهامتاتثبيتقيمتهاصبرميكندوپس
از آن استارت رشد زده خواهد شد.
اينتحليلگربازارسرمايهتصريحكرد:ازطرفيهمچنان
سايهريسكتحريمهابرمعامالتبازارسنگينيميكند.
اين ريسك در واقع باعث ميشود كه بازار سهام به دليل
كاهش فروش شركتها همچنان ش��اهد تداوم روند
فعلي در روند داد و ستدها باشد .عليرضا كديور تاكيد
كرد :قيمتهاي جهاني طي چند وقت اخير با روندي
رو به رش��د همراه بود اما اي��ن افزايشها چندان قابل
مالحظهنيست.
مديرعاملشركتسرمايهگذاريتوسعهمعينملت ابراز
داشت :اگر رش��د قابل توجهي در قيمتهاي جهاني
صورت ميگرفت و قيمت س��هام در بازار ايران تغيير
چنداني را تجربه نميكرد هم اين مهم در شرايط فعلي
امري طبيعي ارزيابي ميش��د .وي در خصوص ريزش
قيمتسهامشركتهانيزگفت:ريزشقابلتوجهيدر
بازار رخ نداده و بازار در مسير با ثباتي در حال پيشروي
است كه گاهي با شيب ماليم نزول پيدا ميكند.

خبر

اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظهار داش��ت :شرايط
اقتصادي كشور نشان ميدهد پس از هر تورم شديدي،
اقتصاد كشور وارد فاز ركودي شده كه در پي آن نيز بازار
سرمايه نيز اين اتفاق را تجربه كرده است .به عنوان مثال
در سال  ۹۲كه ش��اخص بورس طي چند ماه از ارتفاع
 ۴۵هزار واحد تا حدود ۹۰هزار واحد حركت كرد و رشد
چندبرابري در قيمت سهام شركتها اتفاق افتاد ،تا سال
 ۹۶در عمل بازار سهام در ركودي عميق فرو رفته بود.
وي با اش��اره به اينكه در حال حاضر بازارهاي مختلف

از جمله مس��كن ،خودرو ،ارز ،س��كه و طال خس��ته از
جهشهاي ناگهاني قيمتي هس��تند و وارد فاز ركودي
شدهاند ،اذعان داشت :بنابراين بازار سهام نيز رفته رفته
خ��ود را براي عادت كردن به اي��ن حالت ركودي آماده
ميكند .اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود :كاهش
توليد يكي از دستاوردهاي شرايط ركودي براي صنايع
و ش��ركتهاي مختلف اس��ت كه اين موضوع در كنار
كاهش واردات بهدليل افزايش نرخ ارز و موانع موجود بر
سر واردات ،شرايط ركودي را در اقتصاد كشور عميقتر

ميكند ،كه البته بايد به اين موارد كاهش تقاضا را نيز به
دليل افزايش تورم اضافه كرد.
وي با بيان اينكه تداوم تحريمها نيز خبر خوش��ي براي
صنايع و بازار سهام نيس��ت ،اضافه كرد :جداي از اثرات
منفي تحريمها بر صنايع مختل��ف ،موانع بينالمللي
موجب ميشود تا نتوان چش��مانداز بلندمدتي را براي
توسعه و سرمايهگذاري در شركتها متصور شد ،كه اين
موضوع نيز موجب ميشود نگاه سرمايهگذاران به بازار
سهام كوتاهمدت باشد.

زيان1091ريالي تلفيقي هرسهم «خساپا»:
ش��ركت س��ايپا در صورتهاي مالي ميان دورهاي
تلفيقي 6ماهه اعالم كرد هرسهم با زيان يك هزار و
91ريالي مواجه است .به گزارش سنا ،شركت سايپا
صورتهاي مالي حسابرس��ي ش��ده ميان دورهاي
تلفيقي۶ماهه منتهي به۳۱شهريور ۱۳۹۷را اعالم
كرد.دراينگزارشزيانهرسهميكهزارو۹۱ريال
منتشر شده اس��ت .اين شركت در گزارش تلفيقي
خود با زيان عملياتي ۳۳هزار و  ۶۶۸ميليارد ريالي
و زيان خالص  ۴۶هزار و  ۹۹۶ميليارد ريالي مواجه
شدهاست.زيانانباشتهشركتنيز ۱۳۹هزارميليارد
ريال است«.خساپا» زيان هرسهم شركت اصلي را
 ۵۷۴ريال اعالم كرده اس��ت .زيان انباشته شركت
اصلي  ۳۳هزار و  ۹۳۱ميلي��ارد ريال و زيان خالص
 ۲۲هزار و ۵۲۵ميليارد ريال منتش��ر ش��ده است.
اين شركت در گزارش منتشر شده خود اعالم كرد
كه با توجه به اقتصاد كش��ور ،تغييرات در نرخ ارز و
نهادههايتوليد،احتمالتغييراتدرتركيبتوليدو
فروش وجود خواهد داشت .از سوي ديگر با توجه به
عمليات شركت و توليد و فروش در طي۶ماهه دوم
سال ۹۷ميزانتغييراتدرهزينههايمذكورتعيين
خواهد شد .همچنين در خصوص درآمد حاصل از
سرمايهگذاريهانيزشناساييدرآمدپسازبرگزاري
مجامع شركتهاي س��رمايهپذير امكانپذير است.
«خساپا»قصدداردبرايدورهمالي ۶ماههمنتهيبه
 ۲۹اسفند ۱۳۹۷محصوالتخودرابهمنظورافزايش
سهم بازار را توس��عه دهد .عالوه بر اين افزايش نرخ
محصوالتبهمنظورجبرانزيانهايتحميلشدهدر
دستوركارقراردارد.همچنيندركناراقداماتجاري
جهتافزايشنرخمحصوالت،بازنگريدرهزينههاي
مختلف توليدي و عملياتي و مالي جهت كاهش و
بهينهسازيآنهادردستوركاردارد.
مجوز افزايش س�رمايه «كچاد» صادر شد:
شركت معدني و صنعتي چادرملو از صدور افزايش
س��رمايه خود خبر داد .به گزارش س��نا ،ش��ركت
معدني و صنعتي چادرملو توانس��ت مجوز افزايش
س��رمايه۱۰۰درصدي خود را از س��ازمان بورس و
اوراق بهادار كسب كند« .كچاد» قصد دارد سرمايه
خ��ود را از۳۳هزار و۵۰۰ميليارد ري��ال به۶۷هزار
ميلياردريالبرساند.اينشركتافزايشسرمايهرااز
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي
تامين ميكند و هدف آن جبران مخارج انجام شده
بابت سرمايهگذاريها بوده است .سازمان بورس به
هياتمديرهاختيارعمليكردنآنرابهمدت۲سال
دادهتابرايتحققآناقدامكنند.
س�هامدار كنترل�ي «غ�گل» وارد ب�ازي
جمعآوري سهام ميشود :يك شركت توسعه
صنعتي غذايي به عنوان سهامدار كنترلي شركت
گلوكوزانبرايجمعآوريسهامدراختيارسهامداران
بامالكيتكمترازدوميليونسهماعالمآمادگيكرده
است.بهگزارشفارس،شركتتوسعهصنعتيغذايي
زر به عنوان س��هامدار كنترلي گلوكوزان نسبت به
خريد سهام از سهامداران خرد اين شركت به قيمت
 1100تومان به ازاي هر س��هم اعالم آمادگي كرده
اس��ت .اطالعات دريافتي از مديريت عمليات بازار
بورستهرانحاكياست،سهامدارعمده«غگل»در
شرايطيحاضربهخريدسهامخرداينشركتشده
كه اين سهامداران در تاريخ 14آذر ماه 1397مالك
اينسهمبودهوسقفسهامداريآنهادرنهايتكمتر
ازدوميليونسهمبودهباشد.برايناساسچنانچهاين
سهامدارانپسازتاريخمذكوراقدامبهفروشسهام
نكرده وهمچنان سهامدار باشند ،ميتوانند اقدام به
فروشسهامخودبهنرخ 1100تومانبهازايهرسهم
به مالك كنترلي سهام «غگل» كنند .بورس تهران
تاكيدكردهفرآيندواگذاريسهامازسويسهامداران
خردباشرايطفوقازروزشنبه 27بهمنماه 97تاروز
 27ارديبهشت ماه 1398و به مدت سه ماه در نماد
«غگل »2انجام خواهد شد .گفتني است در ۱۴آذر
ماهامسالشركتمادرتخصصيصنايعغذاييسينا
وابستهبهبنيادمستضعفانبرايچهارمينباربلوك
 ۵۱.۱۳درصديگلوكوزانراروانهميزفروشبورس
ي در  ۲۰تير ۷ ،و
تهران كرد و در نهايت پس از ناكام 
 ۲۷مردادسالجاريتوانستآنرابهشركتتوسعه
صنعتيغذاييزربابرندزرماكارونبهقيمتپايههر
سهم ۱۷هزار و ۲۲۸ريال و به صورت ۳۰درصد نقد
ومابقياقساطواگذارنمايد.

اخبار
كاهش قيمت خودرو به دليل
كمبود عرضه محال است

ايرنا| بازار خودروي ايران در وضعيتي اين روزها با
صعود شديد قيمت رو به رو شده كه به نظر ميرسد
ريشه اصلي اين ماجرا ،كاهش عرضه خودرو از طرف
خودروس��ازان اس��ت .با ايجاد موج افزايش قيمت
كارخانهاي خودروها انتظار ميرفت حجم توليد تا
حدي افزايش يافته و قيمتها در بازار تعديل شود.
اين در حالي اس��ت كه اطالعات موجود از خريد و
فروشهاي روز گذشته بازار نشان از افزايش يك تا
 6ميليونتوماني قيمت خودرو دارد .بر اين اساس
رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو تهران در
رابطه با قيمت فعلي خودرو در ب��ازار گفت :وقتي
خودروسازان قيمت باال اعالم ميكنند و خودرويي
تحويل نميدهند ،وضع اينگونه ميش��ود .سعيد
موتمني گفت :عرضه قطره چكاني خودرو به بازار
البته علت اصلياش كاهش توليد ناشي از كمبود
قطعات اس��ت ،با اين حال ،همان شمار خودرويي
هم كه به توليد ميرسد ،طبق روالي منطقي راهي
بازار نميشود.
موتمني با اشاره به اينكه قيمت خودروهاي داخلي
در چند ماه گذش��ته تقريبا ثبات يافته بود و كمتر
دچار تالطم ميش��د ،تاكيد كرد :اما زماني كه طي
۱۰روزچندينقيمتاعالمشدهوباجوروانيجامعه
بازي ميشود ،معلوم است كه اين وضع در بازار تاثير
منف��ي ميگذارد .به گفته او ،وقتي خودروس��ازان
قيم��ت خودروهاي خود را ك��ه پيشفروش كرده
بودند،كاهشدادهوباقيمتقبلعرضهكردند،ديگر
چه دليلي براي افزايش قيمت خودرو در بازار وجود
دارد؟ كاهش قيمت خودرو ن��ه روي كاغذ بلكه با
عرضهآنبهبازارانجامميشود.درواقعاگرخودرويي
به بازار عرضه نشود ،قيمتها نيز كاهش نمييابد.

سهم صنعت شيشه از صادرات

خبرگزاري صدا و س�يما | دبير انجمن صنعت
شيشه ايران گفت :ميزان صادرات انواع محصوالت
شيشهايبه ساالنهبيشاز ۷۰۰هزار تنميرسدكه
ارزش آن ۲۰۰ميليون دالر برآورد ميشود .حسين
زجاجي گفت :در اين صنعت توان توليد بيش از دو
و نيم ميليون تن شيشه در چهار بخش وجود دارد.
او افزود :ظرفيت توليد در بخش شيشه تخت ساالنه
يكميليون و ۶۰۰هزار تن ،در شيشهبلور ۴۰۰هزار
تن و شيشه بطري ۴۳۰هزار تن و بخشي نيز مربوط
به ساير انواع شيشه است .زجاجي گفت :اگر برخي
مشكالت نبود امسال در صادرات به يك ميليون تن
ميرس��يديم و پيش بيني ما اين اس��ت كه تا سال
 ۱۴۰۰حداقل ظرفي��ت توليد ما به  ۳ميليون تن و
ميزان صادرات به حدود يك ميليون تن برس��د .او
افزود :كربنات سديم ،س��يليس و دولوميت از مواد
اوليهتوليدشيشهاستكهدراينزمينهكامالخودكفا
هستيم و خوشبختانه تمام اين صنعت خصوصي
اس��ت .زجاجي گفت :در خصوص صادرات بايد به
مسائلي مثل حمل و نقل و قوانين مقررات صادراتي
توجهبيشتريشود.

تداوم روابط اقتصادي
ايران و برزيل
پايگاه خبري اتاق ايران| معاون امور بينالملل
ات��اق ايران ب��ا «رومان��ا دوگانيوك» ،ريي��س اتاق
مش��ترك بازرگاني برزيل و ايران ديدار و گفتوگو
كرد .محمدرضا كرباسي در اين نشست ،با اشاره به
عدم وجود ت��وازن در روابط تجاري اي��ران و برزيل،
بر ظرفيتهاي دو كش��ور به منظور افزايش حجم
مبادالتتجاريتأكيدكرد.معاوناموربينالمللاتاق
ايران،تداومروابطتجاريميانايرانوبرزيلرامنوط
بهايجادتوازندرمبادالتدوجانبهدانستوافزود:در
حال حاضر سهم مبادالت تجاري ايران و برزيل2.5
ميليارددالروسهمايرانازاينمبادلهدوجانبهتنها40
ميليوندالراست.ازآنسو«،رومانادوگانيوك»رييس
اتاق مشترك بازرگاني برزيل و ايران در اين نشست،
ضمن تاييد صحبتهاي معاون امور بينالملل اتاق
ايران و ق��ول پيگيري در خصوص ايج��اد توازن در
مبادالت دوجانبه از طريق بخش خصوصي و دولتي
كشور برزيل ،از عالقهمندي بخش خصوصي برزيل
جهتتوسعهروابطتجاريباهمتايانايرانيخبرداد.

ضرورت جلوگيري
از صادرات ميوه

پايگاهخبرياتاقاصنافتهران|رييساتحاديه
صنف بارفروش��ان تهران با هشدار نسبت به عواقب
صادرات ميوه گفت :اگر از صادرات ميوه جلوگيري
نشود ،شاهد گرانتر شدن ميوه در شب عيد خواهيم
بود.حسنصابريبيانكرد:چندياستكهصادرات
بيرويه برخي محصوالت كشاورزي به ويژه گوجه
فرنگي،كاهو،خيار،فلفلدلمهاي،پياز،سيبزميني،
پرتقالوسيبو…منجربهكاهشعرضهداخليوبه
تبعآنافزايشقيمتاينمحصوالتگرديدهاست.با
توجهبهاينكهميوه،سبزيجاتوفرنگيجاتدرسبد
مايحتاج اصلي خانوارها است ،نمودار تقاضاي اقالم
فوقدربهمنواسفندماهروبهافزايشاستوچنانچه
در روند صادرات آنها بازنگري و نظارت نشود؛ شاهد
افزايشچندبرابريقيمتهاوبحراناقالمفوقدرسطح
كشورخواهيمبود.اوتاكيدكرد:برايناساسضروري
استبهمنظورجلوگيريازصادراتوافزايشقيمت
محصوالتكشاورزيتدابيرالزمبايداتخادشود.
صابري در ادامه افزود :هر س��اله ذخيرهسازي ميوه
شبعيددرآبانماهانجامميشد؛امابهداليلشرايط
موجود،امسالاينرويهصورتنگرفت؛لذابهيكباره
تصميم گرفتند دي ماه ذخيرهسازي كنند .او گفت:
ذخيرهسازيشاملسيبوپرتقالاستكهپرتقالبا
قيمت تمام شده ۳۱۰۰تومان و ديگر مخارج حدود
 ۴۵۰۰تومان ميشود و سيب با قيمت ۷۹۸۰تومان
ازدربسردخانهبرآوردميگردد.
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تشكلها

«تعادل» وضعيت توزيع گوشتهاي وارداتي توسط دولت را بررسي ميكند

چالشگوشت

گروهتشكلها|
گوشت ،به چالشي جديد براي كش��ور بدل شده است .از
ابتدايسالجاري،نوسانارزيوقاچاقدامدوعاملمهمي
بود كه سبب ايجاد التهاب در بازار گوشت شد .همين امر
كافيبودتاجبرانكسريبازار،دوبرابرميزانسالگذشته
يعني 240هزارتنگوشتقرمزواردكشورشدهوصفهاي
طويلي براي دريافت گوشتهاي وارداتي در فروشگاههاي
بزرگ تشكيل شود .اگرچه دولت تمام تالش خود را براي
توزيع گوشت ارزان قيمت به اقشار كم درآمد به كار بست،
اماتوزيعنادرستباعثناكارايياينروشوعدمتنظيمبازار
بود .بهطوريكه همچنان كه روزهاي پاياني سال را سپري
ميكنيم ،شاهد كمبود عرضه در بازار و افزايش قيمتها
هستيم.ايندرحالياستكهبهگفتهفعاالناقتصادي،اگر
اين گوشتها به مراكز عمده مصرف ،كترينگهاي بزرگ
و كارخانهه��اي فرآورده گوش��تي راه مييافت ،به صورت
غيرمستقيم وارد س��فره خانوادههاي دهكهاي مختلف
جامعه از جمله اقشار آسيبپذير جامعه ميشدند و به اين
صورت،هدفاصليدولتكهحمايتازمردماست،محقق
ميشد .با اين حال دولت همچنان بر ادامه واردات گوشت
يارانهيي و توزيع مس��تقيم آن به مردم اصرار ميورزد .در
حالي كه كارشناس��ان بر اين باورند كه دولت بايد واردات
گوش��ت را متوقف كرده و در عوض ،يارانه آن را به صورت
مستقيم به اقشار كم درآمد بپردازد تا مانع از ايجاد رانت و
فعاليتداللهاشود.
دستوروزيربرايتشديدنظارتبربازار
وزير صنعت ،معدن وتجارت در جلس��ه ستاد تنظيم بازار
گفت:تمامتالشماايناستكهپوشاكوكاالهاياساسي
مورد نياز مردم از جمله گوشت و مرغ با قيمت مناسب به
مردم عرضه شود .رضا رحماني از دستور به رييس سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان براي تش��ديد
نظارتخبردادوافزود:درموقعيتهاييبايدازمكانيزمبازار
برايكنترلونظارتاستفادهكرد،درموقعيتيديگرهمكه
از س��وي عدهاي طمعكاري وجود دارد ،ما بايد ورود كنيم
و اين هم بايد محسوس باشد .او افزود :با تشديد نظارتها
تصميمبرايناستبرايتنظيمبازارازجملهبازارگوشتو
مرغوتامينكاالهايموردنيازمردمبهخصوصدرايامعيد
تمهيداتي انديشه شود تا اقالم با قيمت مناسبي به دست
مردم برسد .وزير صنعت ،معدن و تجارت بيان كرد :وزارت
جهادكشاورزيازمدتهاپيشذخيرهسازيگوشتومرغ
راآغازكردهتاباتوجهبهحجموارداتگوشت،مردمبتوانند
بهسهولتگوشتموردنيازخودراتامينكنند.
به گزارش ش��اتا ،رحماني با اش��اره به وضعيت فعلي بازار
گوشتومرغ،گفت:بازاربابخشنامهاصالحنميشودوبايد
بامكانيزمهايعلميبهاينحوزهورودكرد،ازسويديگربايد
سريعاتصميماتالزمازسويستادتنظيمبازاراتخاذشودو
اگرنيازبودشبانهروزيكاركنيمتابرايمردممشكليپيش
نيايد.اوبابياناينكهبااجرايتصميماتستادتنظيمبازار،
درآيندهقيمتهاتعديلخواهدشد،گفت:دربحثنظارت
مردم بايد احساس كنند كه با متخلف بطور جدي برخورد
ميشود،برخوردهماعالمآمار ۵هزارنفريازتشكيلپرونده
نيست،بلكهممكناست۲پروندهتشكيلشودامااينپرونده
بايدبرايتخلفهاياساسيباشد.

اصالحفرآيندتوزيعگوشت
ازسوييديگر،دبيرستادتنظيمبازاركشورباتاكيدبراينكه
درتامينميوهشبعيدباكمبوديمواجهنيستيم،گفت:با
توجه به قيمت مصوب ،هيچ خرده فروشي حق ندارد مرغ
گرم راباالتر از 11هزارو 500تومانعرضهكندو در صورت
مشاهده با متخلف برخورد قانوني ميشود .عباس قبادي
افزود:تكاليفعمدهوزارتجهادكشاورزيراابالغكرديمكه
ازجمله،افزايشجوجهريزيدرمرغداريهااستواگررقم
اعالمي محقق شود ،ميتواند نياز عيد و بعد از آن را برطرف
كند .قبادي ادامه داد :همچنين به وزارت جهاد كشاورزي
اختيار داديم در صورت نياز براي حفظ ذخاير استراتژيك
گوشتمرغواردكند.معاونبازرگانيداخليوزارتصنعت،
معدن و تجارت مجوز واردات جوجه يكروزه و ممنوعيت
صادرات مرغ تاپايان ماه مبارك رمضان را ديگر تصميمات
ستادتنظيمبازاراعالمكردوگفت:مقدارقابلتوجهينهاده،
واردكشور شدهو مشكالت ارزيهمباكمكبانك مركزي
برطرف شد .قبادي با اشاره به اصالح فرآيند توزيع گوشت
قرمزقيمتتنظيمبازار،ازبرنامهستادبرايتوزيعهدفمند
اين محصول در ميان اقشار مختلف مانند كارمندان دولت
خب��ر داد و افزود :هيچ كمبودي در تامين گوش��ت مرغ و
گوشت قرمز نداريم و نقايصي كه در بحث نهادههاي دامي
داشتيم نيز برطرف شده و از هفته آينده ديگر شاهد صف
دريافتاينمحصوالتنخواهيمبود.
واردات  5هزار راس دام زنده تا اخر هفته
اما تالشها براي تامين پروتئين مورد نياز كش��ور و پايين
آوردن قيمته��ا به اين جا ختم نش��ده و دولت به واردات
گستردهدامزندهرويآوردهاست.درهمينرابطه،مسووالن
شركت پشتيباني امور دام اعالم كردند ،روند واردات كه از
بامداد روز گذشته با ورود 2هزار راس دام زنده آغاز شده ،تا
آخرهفتهادامهداردتامجموعوارداتبه 50هزارراسبرسد.
اين محمولههاي دامي از كشورهاي مختلف وارد ميشود.
حميد ورناصري ،مديرعامل ش��ركت پشتيباني امور دام
كشورنيزبابياناينكهباوارداتاينتعداددامزندهازروماني،
قيمت گوشت در بازار كاهش يابد ،گفت :ورود دام زنده به
كشورعالوهبراشتغالزاييدرسطحكشتارگاهها،روندكاهش
قيمتدامزنده،گوشتقرمز،الشهوآاليشرادرپيخواهد
داش��ت .او اظهار كرد :برنامهريزي واردات روزانه دام زنده
گوسفنديازكشورهايمختلفدارايپروتكلبهداشتيبا
سازماندامپزشكيصورتپذيرفتهكهبصورتروزانهكشتار
وبهبازارعرضهشودكهبطورحتمايناقدامدركاهشقيمت
دامزنده،الشه،آاليش(كلهوپاچه،دلوجگر)تاثيرخواهد
داشت.مديرعامل شركت پش��تيباني امور دام اضافه كرد:
قيمتگذاري گوشت تازه وارداتي و گوشت استحصالي از
دامزندهوارداتيتوسطسازمانحمايتازمصرفكنندگان
و توليدكنندگان انجام ميشود؛ البته وظيفه وزارت جهاد
كشاورزيتاميناستوايناقداماتنيزتاكنوندرراستاي
اينوظيفهبودهوبرنامهريزيتوزيعوشبكههايتوزيعنيزاز
سويوزارتصنعت،معدنوتجارتانجامميشود.اوادامه
داد:ازابتدايسالتاكنونبيشاز ۱۲۰هزارتنانواعگوشت
قرمز،واردكشورشدهاست.
اما نياز داخلي كش��ور به گوشت قرمز ساالنه 100تا150
هزارتن اس��ت كه توليد داخلي جوابگوي مصرف نيست

براين اساس مجوزواردات آن صادر شد .طبقبرنامهدولت،
گوشت قرمز با ارز رس��مي  ۴۲۰۰توماني با هدف تنظيم
بازار و دسترسي اقشار كم درآمد و دهكهاي پايين جامعه
از كش��ورهاي مختلف از جمله «برزيل ،اسپانيا ،روماني و
كشورهاي آسياي ميانه و روسيه» تامين و عرضه ميشود.
چنديپيشعليرضارفيعيپور،رييسسازماندامپزشكي
كش��ور گفته بود كه امس��ال مجوز واردات  ۲۴۰هزارتن
گوشت قرمز صادر ش��ده كه 2برابر سال گذشته است .به
گفته او ،ساالنه  100تا  150هزارتن واردات گوشت گرم و
ساالنه 130هزارتنگوشتمنجمدبرزيليدركشورتوزيع
ميشودامانوسانارزيوقاچاقدامسببشدهتادراينبازار
التهابايجادشود.
ادامهتوزيعاينترنتيسبدپروتيني
موضوع ديگري كه اين روزها در بازار گوش��ت به چش��م
ميخورد توزيع سبد پروتئيني با نرخ دولتي بود كه توسط
سايتهاي اينترنتي قرار بود انجام شود .اگرچه اين طرح از
آغاز با واكنشها و مخالفتهايي روبرو بود و شايعاتي هم از
توقف اين طرح به گوش رسيد اما مدير يكي از سامانههاي
اينترنتي توزيع گوشت تنظيم بازاري از ادامه فعاليت اين
س��امانه خبر ميدهد .مصطفي مظفري اظهار كرد :از22
بهمن ماه س��ال جاري فعاليت فروشگاه اينترنتي عرضه
گوشت تنظيم بازاري «يخچال» با آدرسyakhchaal.
 comو  yakhchal.irآغاز شده است .از روز سه شنبه،
 400بس��ته توزيع ش��ده و در روزهاي آينده اين توزيع بر
اس��اس حجمي كه در اختيار ما ق��رار ميگيرد در جريان
خواهد بود .مظف��ري گفت :در حال حاضر تنها در مناطق
 16تا 20تهران توزيع انجام ميشود اما در آينده به مناطق

ديگر تهران نيز خدمات ارايه ميشود .او افزود :مردم براي
خريداريمحصوالتتنظيمبازاريازاينسايتبايدابتدابه
سايت ياد شده مراجعه و ثبت نامكنند و بعد از احرازهويت
آنها ميتوانند سبد محصوالت پروتئيني شامل سه عدد
مرغودوقطعهگوشترادريافتكنند.قيمتهرسبد۱۴۰
هزار تومان تا ۱۶۰هزار توماناستوبههرخانواريكباردر
ماهاينبستهتعلقميگيرد.بهگفتهمظفري،وزنمجموع
مرغوگوشتيكهدراينبستهقرارداردبهترتيب 5و 3كيلو
گرم است كه ما آن را دربستهاي تحت عنوان سبد خانواده
جمعآوري كرده و آن را طي 24ساعت تا 48ساعت آينده
به مش��تريان تحويل ميدهيم.او تصريح كرد :قيمت هر
كيلوكرمگوشتسردمنجمدگوساله 28هزارو 500تومان
است،رانمنجمدگوساله 28هزارتومانومرغ 8هزارو900
تومان است و قيمت هر سبد 140هزار تومان تا 160هزار
تومانبراساسوزنآنمتغييراست.
توزيعگوشتبهگرانيهادامنزد
اما فرآيند توزيع گوشت آن هم به صورت منجمد باعث
واكنش فعاالن بخش خصوصي شد .آنها كه اين طرح
تازه دولت را فروش اجباري گوش��ت و مرغ منجمد به
مردمميدانند،ميگويندكهتوزيعگوشتمنجمدميان
خانوارها به جاي كنترل قيمت ،به گراني دامن ميزند.
در همين رابطه ،نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق
بازرگاني ايران گفت :اگر اين گوشتها به مراكز عمده
مصرف راه مييافت ،به صورت غيرمستقيم وارد سفره
خانوادههاميشد.بهگفتهفرهادآگاهي،كسانيكهطرح
توزيعگوشتمنجمدوارداتيرابهاينشكلبرنامهريزي
كردهاند،ازاساسدرتشخيصگروههدفاينگوشتها،

دچارخطايمحاسباتيشدهاند،چراكهمقصدمستقيم
گوشتهاي منجمد خارجي س��بد خانوارها نيست.
آگاهيادامهداد:تجربههايقبليبهروشنينشانميداد
ذائقه مردم ،ميلي به اس��تفاده از گوشتهاي منجمد
وارداتي ندارد و اين گوش��تها بيشتر در كترينگها و
مراكزيكهتوليدغذايانبوهانجامميدهنديادرصنايع
غذايي و تبديلي مورد استفاده قرار ميگيرد و كمتر به
صورت مستقيم در سفره خانوادهها قرار ميگيرد.
نايبرييسكميسيونكشاورزياتاقبازرگانيايرانتاكيد
كرد :متاسفانه با وجود هشدارهاي انجمنهاي تخصصي،
متوليان امر ،به دليل عدم اش��رافيت به موضوع ،حاضر به
قبول واقعيتهاي بازار نش��دند و با اين كار ،تدابير قبلي و
بعدي را هم بياث��ر كردند .به گفته آگاهي ،هرچند داليل
اوجگيري قيمت گوش��ت قرمز ،به س��الهاي گذشته و
عدم توجه به زيرساختهاي الزم باز ميگردد ،اما چنين
خطاهاي محاسباتي بزرگي در تصميمگيريهاي اخير،
موجب شده واردات گوش��ت كه نسبت به سالهاي قبل
افزايش چش��مگيري داش��ته ،اثرگذاري الزم در كاهش
قيمتها را نداشته باشد .او ادامه داد :متاسفانه با اين شكل
توزيعبيتدبيرانه،بايداعترافكنيمكهنهتنهاتقاضايبازار
كاهش پيدا نكرد ،بلكه اوال تقاضا تحريك ش��د و تقاضاي
القايي ب��ه وجود آم��د و ثانيا گروههاي اصل��ي هدف اين
گوش��تها يعني همان كترينگها و صنايع فراوردههاي
گوشتي ،مجبور شدند گوش��ت مورد نياز خود را از طريق
واسطههاييكهدراينصفهاقرارميگرفتند،تهيهكنند.
اوتاكيدكردكهمتوليانامردرتصميمخودتجديدنظركرده
وهرچهسريعترتوزيعگوشتقرمزمنجمدرابهاينشكل
غيرمنطقيمتوقفكنند.

رييس اتاق اصناف تهران مطرح كرد

كسبه تمايلي براي حضور در نمايشگاه بهاره ندارند

چنديپيشبودكهفرمانداريتهراناعالمكردكهباوجود
اطالعرساني قبلي مبني بر برگزاري نمايشگاههاي بهاره
در 5نقطه تهران ،اتاق اصناف تهران مخالف برگزاري اين
نمايشگاه است؛ درصورتي كه مسووالن اين نهاد پيشتر
در جلسات هماهنگي مخالفتي نداش��تهاند .به همين
ترتيب براي تصميمگيري درباره برگزار شدن يا نشدن
نمايشگاهبهارهاينموضوعبهاستانداريتهرانارجاعشد.
حال اما رييس اتاق اصناف تهران مدعي است كه فعاالن
ب��ازار به علت «كمب��ود درآمد» تماي��ل چنداني براي
پيگيري اخذ غرفه در نمايش��گاه بهاره پايتخت ندارند
و اكث��ر اتحاديهه��ا و اصناف نيز مخال��ف برگزاري اين
نمايشگاهدرپايانسالجاريهستند.قاسمنودهفراهاني
در گفتوگو با ايرنا اظهار كرد :در س��ال جاري وضعيت
برگزارينمايشگاههايبهارهمتفاوتباسالهايگذشته
است كه دليل آن به مواجه شدن بازار با دوران ركود و نيز
كاهش كسب و كار و درآمد اصناف برميگردد .او افزود:
هر سال اتحاديهها براي برگزاري نمايشگاه و نيز فعاالن
بازار براي اخذ غرفه به ات��اق اصناف مراجعه ميكردند
اما امس��ال تاكنون به دليل باال بودن هزينهها ش��اهد
هيچ مراجعهكنندهاي براي كسب غرفه به اتاق اصناف
نبودهايمودرخواستيهمنسبتبهبرگزارينمايشگاهها
وجود نداشته است.
نوده فراهاني تاكيد كرد :به دنبال آن هستيم امسال در
صورت موافقت استاندار تهران ،نمايشگاه بهاره برگزار
نش��ود و فروش فوقالعاده و حراج فصل��ي را جايگزين

برقراري نمايشگاه كنيم .او توضيح داد :يكي از موارد حائز
اهميت در برگزاري نمايش��گاهها بحث عرضه كاالهاي
اساسي در نمايشگاهها و نيز مراجعه  100هزار مشتري
براي تامين كاالهاي اساسي مربوط به ايام نوروز در اين
نمايشگاهاست.
رييس اتاق اصناف تهران گفت :در سال جاري تصميم
گرفتهايمبهجايبرگزارينمايشگاههاازفروشفوقالعاده
درواحدهايصنفيونيزفروشگاههايزنجيرهاياستفاده
كنيم و بهتر است به جاي عرضه كاالها در نمايشگاه ،در

واحدهاي صنفي به شكل فروش فوقالعاده عرضه شوند
تا مردم راحتت��ر بتوانند نياز خود را ب��رآورده كنند .او
هزينههاي برگزاري نمايشگاههاي بهاره را «هنگفت»
خواند و افزود :غرفهدار ب��راي جبران هزينههاي باالي
اجاره غرفه مجبور ميشود از طريق باال بردن قيمتها
نسبت به جبران هزينهها اقدام كند .نوده فراهاني ادامه
داد :سالهاس��ت به دنبال آن بوديم تا طبق قانون نظام
صنفي ،فروش فوقالعاده جايگزين برگزاري نمايشگاهها
شود .نوده فراهاني در پاسخ به سخنان معاون برنامهريزي

فرمان��دار تهران مبني ب��ر موافقت اوليه ات��اق اصناف
با برگزاري نمايش��گاه بهاره گفت :ابت��دا به اميد اينكه
اتحاديهها و واحدهاي صنفي مثل س��الهاي گذشته
از برگزاري نمايشگاهها اس��تقبال ميكنند با برگزاري
نمايشگاه موافقت كرديم اما طي چند روز اخير هر چه
منتظر مانديم ديديم مراجعهكنندهاي براي اخذ غرفه به
اتاق اصناف مراجعه نكرده است.
ليست ارزبگيران را به ما نميدهند
قاسم نودهفراهاني در بخش ديگري از سخنان خود در
مورد دريافت ارز دولتي ،گفت :بارها درخواست كرديم
ليست ارزبگيران دولتي را به ما بدهند تا عالوه بر نظارت
بر واردات اين تجهيزات ،بر عرض��ه و قيمت آن در بازار
نيز نظارت كنيم ولي هيچ ليستي به ما داده نشد .او كه
سمت رياست اتحاديه تهيه و توزيعكنندگان تجهيزات،
لوازم پزشكي و آزمايشگاهي را نيز بر عهده دارد ،با انتقاد
از رويه گذش��ته وزارت بهداشت اظهار كرد :ما به عنوان
اتحاديه تهيه و توزيعكنندگان تجهيزات ،لوازم پزشكي
و آزمايش��گاهي ،بارها از مس��ووالن درخواست كرديم
ليست ارزبگيران دولتي را در اختيار ما قرار دهند تا عالوه
ب��ر تنوير افكار عمومي براي فع��االن در اين بخش ،اين
اتحاديه بتواند هم بر واردات تجهيزات و لوازم پزش��كي
با قيمت دولتي و قيمت عرضه اين تجهيزات پزشكي در
بازار كه با ارز  4200توماني وارد كشور شده ،نظارت كند
ولي متاسفانه تا اين لحظه مسووالن حاضر نشدهاند اين

ليست را در اختيار ما قرار دهند و هيچ ليستي از كساني
كه ارز دولتي براي واردات تجهيزات پزشكي اخذ كردهاند
به ما داده نشده است.
رييس اتحاديه تهيه و توزيعكنندگان تجهيزات ،لوازم
پزشكي و آزمايش��گاهي گفت :متاسفانه مجوز واردات
تجهيزات پزشكي تنها به افراد معدودي داده ميشود و
اين انتظار وجود دارد كه با بازتر شدن فضا و روانتر شدن
همكاريه��ا ،همه براي حل مش��كالت فعلي در حوزه
تجهيزات پزشكي مشاركت داشته باشند.
او گفت :ما در اين بخش با معضل ضعف مديريت مواجه
هس��تيم و اميدواريم ب��ا حضور وزير جدي��د در وزارت
بهداشت ،مش��كالت موجود در بخش دارو و تجهيزات
پزشكي مرتفع شود .به گفته نودهفراهاني گرچه بخشي
از تجهيزات پزشكي و لوازم آزمايشگاهي ،در داخل توليد
ميشوند ولي اين توليدات كفاف نياز داخلي را نميدهد
و جوابگوي مصرفكنندگان نيست.
به گزارش تسنيم ،عدم انتشار ليست ارزبگيران دولتي در
حوزه تجهيزات پزشكي در حالي است كه  7ماه پيش،
وزير بهداشت س��ابق 23 ،تير ماه امسال اعالم كرده بود
كه بر اساس دس��تور رييسجمهوري ،از بانك مركزي
ليست شركتها و ميزان اختصاص ارز براي واردات دارو
و تجهيزات پزش��كي را خواستهايم تا به بيمارستانها و
رس��انهها اعالم كنيم و عالوه بر آن ،بيمارس��تانها هم
بدانند كه براي چه اقالمي ،ارز  4200توماني در اختيار
واردكننده يا توليدكننده قرار گرفته است.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

 3عامل اثرگذار در رونق صادرات خدمات فني و مهندسي

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت :خدمات فني و
مهندسي،معادن،انرژيوپتروشيميدرسايهاتكابهتوان
داخلي،آرامشسياسيوبهبودروابطبينالملليبهكمك
اقتصاد ايران خواهد آمد.
محمد اميرزاده در گفتوگو با پايگاه خبري اتاق تهران،
بيان كرد :صادرات خدمات فني و مهندسي در سال 97
به دليل موانع مربوط به صدور ضمانتنامهها سال خوبي
را پشت سر نگذاشته است .اينكه در سال آينده به روند
بهتري در صدور خدمات فني و مهندسي ايران برسيم

بطور مس��تقيم بس��تگي به وضعيت روابط بينالمللي
وسياسي ما با كشورهاي همس��ايه دارد .او ادامه داد :از
سوي ديگر حل مشكل ضمانتنامه امكان فعاليتهاي
محدود در كشورهاي همسايه و شركاي منطقهاي مثل
افغانستان ،تركمنستان ،روس��يه ،قزاقستان و عمان را
فراهم ميكند.
اين كش��ورها به كار ش��ركتهاي ايراني عالقهمندند و
شركتهاي ايراني هم در بعضي از اين كشورها كارهاي
ماندگاري را به سرانجام رس��اندهاند .به گفته امير زاده،

براي انجام كارهاي ماندگارتر اما مسائل سياسي ،روابط
بينالمللي ،ضمانتنامهها و تامين سرمايه را بايد اصالح
كرد و بهبود بخش��يد .اين اصالحات به دليل تش��ديد
تحريمه��ا باي��د در اولويت مس��ووالن و فعاالن بخش
خصوصي قرار بگيرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به مشكالت
ناش��ي از تحريمها گفت :ش��ركتهاي ايراني فعال در
خدمات فني و مهندسي هيچ وابستگي در مرحله اجرا
به طرفهاي ديگر ندارند و ميتوانند بطور مس��تقل با

كارفرمايان كار كنند اما تحريم باعث شده شركتهاي
همكار و كارفرمايان از طرف ايراني دوري كنند .او افزود:
دربعضيكشورهاتاكيدشدهكهكاربهشركتهايمحلي
واگذارشودتاايراني،بنابراينالزماستبرايشكستناين
فضا از تمام ظرفيتهاي كشور استفاده كنيم.
به گفته اميرزاده ،فعاالن اقتصادي اميدوارند كه در سال
آينده مشكالت اقتصادي بهبود پيدا كند هرچند شواهد
شرايط سختتري را حكايت ميكند .با وجود تمام موانع
خارجيتوسعهايرانامانگاهيكوتاهبهتاريخكشورنشان

ميدهدكههرزمانكشورهابهظرفيتهايداخليتوجه
كردهوازموقعيتسوقالجيشيايرانبهرهبرداريكردند،
اقتصاد به رونق رسيده است .او تاكيد كرد :زماني با اتكا به
همينموقعيتسوقالجيشيفرشايرانيتجاريشد.به
گفتهاو،امروزهزارانظرفيتديگربهاقتصادكشوراضافه
شدهامابهرهآنعايدمردمايراننشدهاست.خدماتفني
و مهندسي ،معادن ،انرژي و پتروشيمي در سايه اتكا به
توان داخلي ،آرامش سياسي و بهبود روابط بينالمللي به
كمك اقتصاد ايران خواهد آمد.

انرژي
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انتشار گزارش ماهانه اوپك و آژانس بينالمللي انرژي

چرا بازار به ونزوئال بيتفاوت است
ميرود اياالت متحده امريكا ،برزيل ،روسيه ،انگلستان،
استراليا ،قزاقستان و غنا اصليترين هدايتگران رشد
توليد كش��ورهاي non-OPECباشند ،در حالي كه
پيشبيني ميش��ود مكزيك ،كانادا ،نروژ ،اندونزي و
ويتنام بيشترين كاهش عرضه را در ميان كشورهاي
 non-OPECداشته باشند.
تخمين زده شده است كه گاز مايع طبيعي و مايعهاي
غيرمتداول اوپك براي سال  ،2018با افزايش  40هزار
بش��كه در روز اصالح پيشبينيها ،بطور ميانگين 4
ميليون و  980هزار بش��كه در روز رشد داشته باشد و
براي س��ال  2019نيز با افزايش  90هزار بشكه در روز
اصالحپيشبينيها،بطورميانگين 5ميليونو 70هزار
بشكه در روز رش��د را نشان دهد .در ماه ژانويه ،2019
توليد نفت خام اوپك  797هزار بش��كه در روز كاهش
يافتوبراساساطالعاتمنابعثانويه،بطورميانگينبه
 30ميليون و  810هزار بشكه در روز رسيد.
تقاضاي نفت خام اوپك در س��ال  ،2018بر عدد 31
ميليون و  600هزار بش��كه در روز متوقف شد كه يك
ميليون و  300هزار بشكه در روز كمتر از سطح 2017
بود .پيشبيني ميشود تقاضاي نفت خام اوپك براي
سال 30،2019ميليون و 600هزار بشكه در روز باشد
كه حدودأ يك ميليون بش��كه در روز كمتر از س��طح
 2018خواهد بود.

گروه انرژي| نادي صبوري| فرداد احمدي|
روزهاي سهش�نبه و چهارشنبه اوپك و آژانس
بينالمللي انرژي گزارش ماهانه خود از وضعيت
بازار را منتشر كردند .در اين گزارشها ،در حالي
كهاوپكباارايهپيشبينيهاييازاقتصادجهاني
و وضعيت عرضه و تقاض�اي نفت ،بر مولفههاي
كالن موث�ر بر ب�ازار تأكيد كرده اس�ت ،آژانس
بينالملليانرژيتمامتمركزگزارشماهانهخود
كه را بر مساله «ونزوئال» و تاثير تحريم شدن آن
از س�وي اياالت متحده بر بازار گذاش�ته است.
به گزارش «تعادل»  IEAمينويس�د كه اجرايي
شدن تحريمهاي اياالت متحده بر شركت ملي
نفت ونزوئال بار ديگر ي�ادآور اهميت زياد نفت
خام در وقايع سياسي شد .در سال  ۲۰۱۸روزانه
 ۴۵۰هزار بش�كه نفت خ�ام از ونزوئال به امريكا
صادر ش�د كه اين تنها بخش كوچكي از دوران
اوج اين صادرات به شمار ميرود .در سال ۱۹۹۸
وزمانيكههوگوچاوزدراوجقدرتبود،صادرات
نفت خ�ام ونزوئال به امريكا به روزانه  ۱ميليون و
۷۰۰هزاربشكهنيز رسيد.
ونزوئال ابتدا صادراتش به چين را براي تنوعبخشي به
مقاصد صادرات��ي افزايش داد اما در ادامه اين صادرات
به اين دليل صورت گرفت كه ميليونها دالر وام گرفته
شده از چين بازپس داده شود.
چيزيكهماميدانيمايناستكهتحريمهاهمينحاال
صادرات نفت خام را براي شركت نفت دولتي ونزوئال
دش��وار كرده است .با اين حال ش��اخصهاي تجاري
نفت خ��ام واكنش چنداني به خب��ر تحريم كاراكاس
نشان ندادهاند.
اين احتماال به اين دليل است كه بازار احتماال پس از
برخي اختالالت اوليه خواهد توانست خود را از لحاظ
مقداري با كمبود نفت خام ونزوئال تنظيم كند.
ذخاير تجاري نفت خام در مقدار مناس��بي قرار دارد و
با اجرايي شدن توافق كاهش توليد نفت خام از ابتداي
سال جاري ،ظرفيت شناور موجود در بازار نيز افزايش
يافته است.
مساله كيفيت نفت خام جنبه ديگري از ماجرا است.
نفتخامتوليديونزوئاليكيازسنگينتريننمونههاي
موجود اس��ت .كاراكاس همواره نياز داشته است كه
فرآوردههاييسبكتررابرايقابلحملشدننفتخام
توليدي خود وارد كند .با وضع تحريمها از سوي اياالت
متحده ،ونزوئال حتي پيش از آنكه بخواهد به اين مساله
بپردازد كه نفت را به چه كشوري بفروشد با مشكل وارد
كردن فرآورده براي سبكتر كردن و قابل فروش شدن
نفت خام توليدياش روبرو اس��ت .اين در حالي است
كه بازار همين حاال نيز به دنبال تحريمها عليه ايران و
همچنين كاهش توليد نفت خام اوپك ،با عرضه زياد
نفت خام سنگين روبرو شده است.
مدتها پيش از وقوع انقالب ش��يل ،پااليش��گاههاي
حاشيهخليجدستبهخريدتجهيزاتيزدندكهبتوانند
با آنها نفت خام سنگين را كه پيشبيني ميشد مقدار
آن در آينده رو به افزايش باشد پااليش كنند .در همين
زمان سهم ونزوئال و مكزيك و عربستان از صادرات به
پااليشگاههاي امريكايي كم شد و كانادا اين فاصله را پر
كرد .با وقوع انقالب ش��يل تا وقتي كه توليدكنندگان
نفت خام امريكايي اجازه صادرات نفت خام را نداشتند
آنها مجبور بودند نفت توليدي خود را با قيمت پايين
به پااليش��گاههاي داخلي بدهند .با برداش��ته شدن
ممنوعيت صادراتي حاال توليدكنندگان شيل ،نفت
توليديخودراباقيمتباالترصادرميكنندودرنتيجه
پااليشگاههاي امريكايي همچنان به واردات نفت خام
از ونزوئال نياز دارند.
باكمشدنعرضهنفتخامسنگينبهبازار،پااليشگاهها
بايد هزينه بيشتري را پرداخت كنند.
با تمام اين تفاس��ير ،نش��انهاي از اين وجود ندارد كه
توليدكنندگان نفت خام از جمله عربستان سعودي به
دنبال افزايش توليد نفت خام براي پر كردن خأل عرضه
ونزوئال باشند .بازار به طرز قابل مشاهده و قابل لمسي با
افزايش قيمت روبرو نيست چرا كه هنوز سرگرم هضم
كردن مازاد عرضه ايست كه در نيمه دوم  ۲۰۱۸با آن
روبرو شد .برآوردها نشان ميدهد كه عرضه نفت خام
در اين بازه زماني روزانه  ۱ميليون و  ۳۰۰هزار بشكه از
تقاضا پيشي گرفته بود.

كاهش يافت و به  1.3درصد رسيد .پيشبيني از رشد
اقتصادي ژاپن براي سال 2019بر روي 1.0درصد باقي
ماند و براي سال  2018بر روي  0.8درصد ايستاد .در
كشورهاي خارج از سازمان همكاري اقتصادي و توسعه
( ،)non-OECDرشد اقتصادي چين ،بدون تغيير از
ماه پيشين 6.1 ،درصد در سال  2019پيشبيني شد
و براي سال 2018نيز كمي بهبود يافت و به 6.6درصد
رسيد .همچنين پيشبيني رش��د اقتصادي هند نيز
براي سال 2019بر روي 7.2درصد و براي سال2018
روي  7.5درصد ثابت ماند .در برزيل ،رش��د اقتصادي
تغييري نكرد و براي س��ال  1.8 ،2019درصد و براي
س��ال  1.1 ،2018درصد پيشبيني شد .رشد GDP
روسيه با كمي كاهش همراه بود و براي هر دو سال 1.6
درصد پيشبيني شد.
در حالي كه برخي نش��انههاي مثبت همچنان رشد
اقتصاد جهاني را در حدود سطح بيشبينيهاي قبلي
نگه داشتهاند ،ريس��كهاي اساسي درباره تنشهاي
ادامهدار تجاري ،نمود چندگانه سياس��تهاي پولي
و چالشهاي ادامهدار و نيز توس��عه اقتصاد كش��ورها
همچنان ادامه يافتهاند.

افزايش توليد نفت خام اي��االت متحده به تنهايي در
سال ۲۰۱۹بيشتر از كل توليد نفت خام ونزوئال در حال
حاضر خواهد ب��ود .اما در نهايت موضوع كيفيت نفت
خام توليدي و نحوه مواجهه بازار با آن پيچيده است.
برآوردهاي آژانس
برآورد آژانس بينالمللي انرژي از تقاضاي نفت خام در
 ۲۰۱۸بدون تغيير نسبت به گزارش قبلي باقي مانده
است .رشد تقاضا در فصل پاياني  ۲۰۱۸قدرتمند بود
و به روزانه  ۱ميليون و  ۴۰۰هزار بشكه رسيد اما براي
كل سال اين رقم معادل  ۱ميليون و  ۳۰۰هزار بشكه
در روز بوده است .چين با روزانه  ۴۴۰هزار بشكه ،هند
با ۲۱۰هزار بشكه و امريكا با ۵۴۰هزار بشكه صاحب۱
ميليون و ۱۹۰هزار بشكه از كل افزايش تقاضا بودهاند.
پيشبيني براي تقاضا در ۲۰۱۹نيز بدون تغيير نسبت
بهگزارشقبليروزانه ۱ميليونو ۴۰۰هزاربشكهاعالم
شده است .اين اظهارنظر از سوي آژانس در حالي مطرح
ميشود كه پيشتر برخي چشمانداز مبهم اقتصادي را
عاملتغييردررشدتقاضادرسال ۲۰۱۹براينفتخام
معرفيميكردند.
عرضه نفت خام در ماه ژانويه با روزانه  ۱ميليون و ۴۰۰
هزار بشكه كاهش به  ۹۹ميليون و  ۷۰۰هزار بشكه در
روز رسيد .برآورد ما از رشد توليد نفت خام غير اوپك
در س��ال  ۲۰۱۸به  ۲ميليون و  ۷۰۰هزار بشكه در روز
و در س��ال  ۲۰۱۹به  ۱ميليون و  ۸۰۰هزار بش��كه در
روز رسيده است .اين بيشتر به رشد توليد نفت خام در
امريكا بازميگردد.
توليد نفت خام اوپك در ماه ژانويه با  ۹۳۰هزار بشكه
در روز كاهش به روزانه  ۳۰ميليون و  ۸۳۰هزار بشكه
رسيدكهكمترينميزانتوليدسازماندر ۴سالاخيربه
حسابميآيد.تعهداوپكيهابهتوافقمعادل ۸۶درصد
بوده است كه عربستان ،امارات و كويت وراي تعهدات
خود توليد را كاهش دادند .از آن سو ميزان پايبندي به
تعهد در غير اوپكيها  ۲۵درصد بوده است.
در حال��ي ك��ه  IEAتمركز گزارش خود را بر مس��اله
«ونزوئ�لا» و تاثير تحريم ش��دن آن از س��وي اياالت
متحده بر بازار گذاش��ته است ،اوپك با ارايه اطالعاتي
درباره پيشبينيهاي عرضه و تقاضاي نفت و رش��د
اقتصاد جهاني تالش كرده اس��ت به وضعيت اقتصاد
و بازار نفت وضوح بيشتري ببخشد .اوپك در قسمت
«اقتصادجهاني»گزارشخودمينويسدكهپيشبيني
رشد اقتصاد جهاني با اصالحاتي روبرو شده است و براي
س��ال  2019به  3.3درصد و براي سال  2018به 3.6
درصد كاهش يافت .در سازمان همكاري اقتصادي و
توس��عه ( ،)OECDرشد اقتصادي اياالت متحده كه
براي سال 2.9،2018درصد پيشبيني شده بود ،براي
س��ال  ،2019به كمتر از  2.5درصد رسيد .همچنين
پيشبينيرشداقتصاديمنطقهيوروبرايسال2018
به 1.8درصد افزايش يافت و همزمان براي سال2019

كاهش جزئي پيشبيني رشد تقاضا
رشد جهاني تقاضاي نفت براي سال ،2018رو به پايين
اصالح ش��د و در حدود  30هزار بشكه در روز كمتر از
گزارش ماه گذشته تخمين زده شد كه در نتيجه كم
شدن سرعت رشد تقاضاي مورد انتظار در كشورهاي
اروپايي عضو OECDو آسيا اقيانوسيه به همراه ديگر
كشورهاي آسيايي و خاورميانهاي ()non-OECD
بوده است.
رشد كلي تقاضاي نفت جهان در سال  ،2018با توجه
به ميانگين  98ميليون و  780هزار بشكه در روز براي
اين سال ،يك ميليون و 470هزار بشكه در روز تخمين
زدهشد.برايسال،2019پيشبينيرشدتقاضاينفت
با كمي كاهش نس��بت به پيشبيني ماه گذشته (50
هزار بشكه كاهش) ،در حدود يك ميليون و  240هزار
بشكه تخمين زده شد و تقاضاي نفت بطور ميانگين
به  100ميليون بش��كه در روز رسيد .اين اصالح رو به
پايين تخمينها بطور كل��ي در نتيجه كاهش يافتن
انتظارات اقتصادي از كش��ورهاي امريكايي و اروپايي
عضو  OECDبه همراه كش��ورهاي امريكاي التين و
خاورميانه در سال  2019بوده است.
سهم اوپك از بازار آب ميرود
رشدعرضهنفتكشورهاي( non-OPECكشورهايي
كه عضو اوپك نيس��تند) در س��ال  ،2018نسبت به
گزارش ماه گذشته  110هزار بش��كه در روز افزايش
داش��ت كه عمدتأ به واس��طه به روز رساني اطالعات
عرضه نفت كش��ورهاي امريكا ،كانادا ،مالزي ،چين و
انگلستان در اين گزارش بوده است .رشد عرضه نفت

تولید نفت خام کشورهای اوپک (هزار بشکه در روز)
نام کشورها

ماه ژانویه

ماه دسامبر

اختالف

الجزایر

1.041

1.050

-9

آنگوال

1.416

1.491

-75

کنگو

310

331

-21

اکوادور

515

521

-6

گینهاستوایی

117

110

+8

گابون

193

194

-1

ایران

2.754

2.758

-4

عراق

4.669

4.712

-43

کویت

2.710

2.800

-90

لیبی

895

947

-52

نیجریه

1.792

1.740

+52

عربستانسعودی

10.213

10.562

-350

اماراتمتحدعربی

3.078

3.223

-146

ونزوئال

1.106

1.165

-59

جمعکلاوپک

30.806

31.603

-797
منبع :اوپک

 non-OPECاكنون  2ميليون و  720هزار بشكه در
روز تخمين زده ميش��ود و ميانگين كل عرضه نفت
 62ميليون و  170هزار بشكه در روز براي سال 2018
محاسبه شده است.
هدايتگر كليدي رشد عرضه نفت در سال 2018اياالت
متحده با 2ميليون و 240هزار بشكه درروزرشد عرضه
بود و كانادا ،روسيه ،قزاقستان ،قطر ،غنا و انگلستان بعد
از امريكا قرار دارند .اين در حالي است كه مكزيك ،نروژ
و ويتنام بزرگترين كاهش عرضه را در اين س��ال به
نمايشگذاشتند.
پيشبيني رشد عرضه نفت كشورهايnon-OPEC
براي س��ال  2019نيز با  80هزار بشكه در روز رشد ،به
 2ميليون و  180هزار بشكه در روز رسيد كه عمدتأ به
دنبال اصالح پيشبينيها از توليد نفت خليج مكزيك
در امريكا بوده است .عرضه كل نفت كشورهايnon-
 OPECبراي سال  2019بطور ميانگين  64ميليون
و  340هزار بش��كه در روز محاسبه شده است .انتظار

آمار توليد
توليد نفت اوپك كه در ماه دسامبر  751هزار بشكه در
روز كاهش يافته بود ،در ماه ژانويه نيز  797هزار بشكه
در روز كاهش يافت و به  30ميليون و  806هزار بشكه
در روز رسيد .بيشترين كاهش توليد از سوي عربستان
سعودي رقم خورد كه در اين ماه 350هزار بشكه در روز
ديگرازتوليدنفتخودكاست.عربستانسعوديدرماه
دسامبر نيز 468هزار بشكه در روز توليد نفت خام خود
را كم كرده بود .امارات متحد عربي با 146هزار بشكه در
روزكاهشتوليد،دومينكشورياستكهازتوليدنفت
خود كاسته است و كاهش توليد باقي كشورهاي عضو
اوپك دو رقمي بوده است .گينه استوايي تنها كشوري
بوده است كه در ماه ژانويه به توليد خود افزوده است و
اين افزايش فقط  8بشكه در روز بوده است .همچنين
حجمتوليدنفتايراننسبتبهماهگذشتهتقريبأثابت
باقيماندوتنها 4بشكهدرروزازآنكاستهشدهاست.بر
اساس گزارش اوپك ،ايران در ماه ژانويه روزانه 2ميليون
و  754هزار بشكه نفت توليد كرده است.

كوتاهازدنيايانرژي
اهتمام وزارت نفت
به فعاليت شركتهاي ايراني

ش�انا| مديرعامل ش��ركت ملي نفت اي��ران روز
چهارشنبه در آيين توديع و معارفه حميد اكبري،
مديرعاملپيشينوحميدرضامسعودي،مديرعامل
جديدپتروپارسضمنقدردانيازتالشهايحميد
اكبريبيانكرد:فضابرايفعاليتشركتهايايراني
در طرحهاي نگهداش��ت و توليد نفت فراهم است.
مسعود كرباسيان با بيان اينكه شركت پتروپارس
در ابتداي فعاليت رقباي سختي همچون شركت
فرانسوي توتال داش��ت كه افزون بر فناوري داراي
مناب��ع مالي مكفي بوده اس��ت ،تصري��ح كرد :در
آن ش��رايط و با وجود تحريم ،ش��ركت پتروپارس
توانس��ت به همت مديران و كارشناس��ان توانمند
بهخوب��ي خود را ثاب��ت كند.وي با بي��ان اينكه در
صورت توافق با شركت چيني براي طرح توسعه فاز
 ۱۱پارس جنوبي ،پتروپارس ميتواند با همكاري
اين شركت طرح توس��عه فاز  ۱۱پارس جنوبي را
پيش بب��رد و آن را در كارنامه افتخارات خود ثبت
كند ،افزود :ش��ركت پتروپارس در پروژههاي خود
 ۸۰درصد از توانمنديهاي داخلي و ساخت داخل
بهره برده است.وي حضور حميدرضا مسعودي در
ش��ركت پتروپارس را مفيد دانست و گفت :ايشان
با تجربههاي ارزش��مند خ��ود و روابط خوبي كه با
شركتنفتوگازپارسداردميتواندبهرشدشركت
پتروپارس كمك كند.

جزييات پنجمين عرضه نفت
در بورس

ايسنا|پنجمينعرضهنفتخامسبكشركتملي
نفت ايران در رينگ بينالملل بورس انرژي در تاريخ
 ۲۹بهمن صورت ميگي��رد.در اطالعيه پنجمين
عرضه نفت خام سبك ش��ركت ملي نفت ايران در
رينگبينالمللبازارفيزيكيبورسانرژيكهتوسط
شركتملينفتايرانمنتشرشد،تاكيدشدهاستكه
شرايط عرضه در اين دوره مشابه عرضه چهارم است.
پيشپرداخت  6درصد و امكان تسويه  ۱۰۰درصد
رياليازويژگيهاياينعرضهاست.همچنينمدت
تسويه حساب از زمان بارگيري  ۹۰روز تعيين شده
است.درمرحلهپنجمعرضهنيزهمانندنوبتقبليك
ميليونبشكهنفتخامسبكباحجمخريدحداقل
تعداد ۳۵هزاربشكهوقيمتپايه ۵۶دالرو ۸۱سنت
برايهربشكهتعيينشدهاست.براساساينگزارش،
عرضهنفتخامدربورسانرژيايراندرراستايتحقق
سياستهاياقتصادمقاومتيمبتنيبرايجادتنوعدر
روشهايفروشنفتواستفادهازظرفيتهايبخش
غيردولتي به منظور صادرات نفتخام در دستور كار
قرارگرفتهاست.ازآبانماهتاكنوننفتخامچهارمرتبه
در بورس عرضه شده كه در عرضههاي سوم و چهارم
بيمشتريباقيماندهاست.

اخباركالن
رييسكلگمرك:ازتحقيق
وتفحصمجلساستقبالميكنيم
مهر|رييس كل گمرك با بيان اينكه ايران داراي
تجارت پيچيدهاي است ،گفت ۳۳ :نوع عوارض
از واردات و ص��ادرات در حال وصول اس��ت؛ ۲۲
سازماندرمجوزهايترخيصكاالدخيلهستند
و۱۲رويه گمركي در گمركات وجود دارد.
مهدي ميراشرفي در خصوص تحقيق و تفحص
مجلس از گمرك ايران ،اظهار داش��ت :تحقيق
و تفحص حق مجلس اس��ت و ما از اين موضوع
استقبالميكنيم.
رييس كل گمرك ايران با بيان اينكه اگر در جايي
مشكلي وجود دارد بايد هويدا شده و با متخلف
برخوردشود،افزود:باتحقيقوتفحصمشكالتي
را كه صداي ما نميرسد بگوييم ،مجلس خواهد
گفت .وي ادامه داد :به عنوان مثال در حال حاضر
هر ايكس ري  ۵۰ميلي��ارد تومان ارزش دارد در
حالي كه كل اعتبار گمرك در بحث تجهيز۳۰۰،
ميليارد تومان است.معاون وزير امور اقتصادي و
دارايي در رابط��ه با الكترونيكي كردن گمركات
تصريح كرد :با  ۲۷س��ازمان مرتبط با تشريفات
مرب��وط به ترخي��ص كاال ،ارتب��اط الكترونيك
يكپارچه داريم كه البته نياز است اين يكپارچگي
بهتر شود.ميراشرفي ادامه داد :در هوشمندسازي
در ابتداي راه هس��تيم؛ برنامه داريم با اطالعات
خوبي كه سامانهها در اختيار ما ميگذارند ،بحث
هوشمندسازي تجارت را پيش ببريم.
وي با بيان اينكه در قياس با تجارت دنيا ،تجارت
پيچيدهاي داريم ،گفت :بايد پيچيدگي تجارت
در كش��ور را كم كنيم؛ به عنوان نمونه ۳۳ ،نوع
عوارض از كاالهاي وارداتي و گاهي صادراتي در
حال وصول است؛  ۲۲سازمان اقدامات مربوط به
مجوزهاي ترخي��ص كاال را انجام ميدهند؛ ۶۵
معافيت مختلف براي حمايت داريم و  ۱۲رويه
گمركي در گمركات در حال اجرا اس��ت.رييس
كل گمرك اي��ران تاكيد كرد :در صورت كاهش
پيچيدگي ،زمينه تسهيل تجارت كشور فراهم
ميشود و اين موضوع به نفع كشور خواهد بود.

يكهزار خودرو در انبار
سازمان اموال تمليكي
ايس�نا|رييس س��ازمان اموال تمليك��ي تعداد
خودروهاي موجود در اين سازمان را ۱۰۰۰دستگاه
اعالم كرد و گفت :بعضاً حدود سه سال از دپوي اين
خودروها در انبارهاي سازمان ميگذرد.
جمشيد قسوريان جهرمي درباره اينكه چه تعداد
خودرونزدسازماناموالتمليكينگهداريميشود؟
گفت :حدود  ۱۰۰۰دس��تگاه انواع خ��ودرو اعم از
متروكه،قاچاقوضبطيكهاغلببرايتعيينتكليف
منتظر كسب مجوزهاي الزم از مبادي ذيربط مانند
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان استاندارد
هستند ،در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار دارد.
جهرمي همچنين درباره اينكه خودروهاي متروكه
از چ��ه س��الهايي در انبارهاي اين س��ازمان قرار
گرفتهاند؟گفت:باتوجهبهمصوبهممنوعيتواردات
خودروهاي باالي ۲۵۰۰سي سي حدود سه سال از
دپوي اين خودروها در انبارهاي سازمان جمعآوري
و فروش اموال تمليكي ميگذرد.
رييس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي
درباره تكليف نهاي��ي خودروهاي متروكه و امكان
صادراتمجددآنهانيزاظهاركرد:اينخودروهاپس
از اعالم از جانب گمرك به س��ازمان اموال تمليكي
و اج��ازه فروش از س��وي حاكم ش��رع ،در فرآيند
تعيين تكليف قرار ميگيرند كه در صورت داشتن
مجوزهاي الزم براي شمارهگذاري ،پس از طرح در
مزايده بفروش ميرسند و پس از كسر هزينههاي
قانوني (ماده  )۳۴حاصل فروش آن به صاحب كاال
برگرداندهميشود.قسوريانجهرميدرادامهبااشاره
بهممنوعيتشمارهگذاريخودروهايقاچاقادامه
داد :خودروهاي قاچاق مشمول استثنائات بند الف
ماده ۳آيين نامه ۵۵و ۵۶قانون مبارزه با قاچاق كاال
و ارز جهت ورود به بازار تجاري مصرف نميشوند؛
بنابراين خودروها بايد به ش��رط صادرات به فروش
برسندكهباتوجهبهتنزلمدلوكمارزشبودناين
اموال در خارج از مرزهاي ايران ،فروش اين وسايل
نقليهمورداستقبالخريدارانقرارنگرفتهاست.

امكان رصد تراكنشهاي بانكي
وجود دارد
فارس|عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور
با تاكيد بر اينكه بان��ك مركزي به راحتي ميتواند
تراكنشه��اي بانكي را رصد كن��د ،گفت :تمامي
اطالعات بانكي افراد و شركتها براساس كد ملي و
شناسه ملي قابل شناسايي است.
محمدرضا يزديزاده عضو شوراي راهبردي نظام
مالياتي كش��ور درباره امكان رص��د تراكنشهاي
بانكي توسط بانك مركزي گفت :اين كار به راحتي
امكان پذير است .در حال حاضر كل سيستم كشور
براساس كد ملي و شناس��ه ملي عمل ميكند .لذا
جمعآوري تمام اطالعات بانكي افراد از قبل طبق
كد ملي آنها انجام ش��ده و اگر امروز نميخواهيم از
آن اس��تفاده كنيم ،بحث ديگري است.وي افزود:
تمام اطالعات افراد در مورد امالك ،حس��ابهاي
بانكي و اموال آنها از طريق كد ملي قابل احصا است.
تراكنشهاي مالي شركتها هم براساس شناسه
ملي آنها قابليت پيگيري دارد.يزديزاده درباره تاثير
درآمدهاي مالياتي دولت بر بهبود فضاي اقتصادي
كشور اظهار داشت :اگر دولت مخارجش را از درآمد
مالياتي تامين نكند دچار كسري بودجه ميشود.
كسري بودجه هم يعني انتشار اسكناس و تورم .در
نتيجه بروز تورم ،دهكهاي ثروتمند ،ثروتمندتر و
دهكهاي ضعيف ،ضعيفتر ميشوند .در حالي كه
فلسفه ماليات برخالف اين روند بوده است و قرار بود
از ثروتمندها گرفته و به طبقات ضعيف كمك شود.
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وزير اقتصاد به تمديدمهلت ايران براي اصالح قوانين اميدوار است

دو افق خروج از پيچ تعليق « افايتياف»

گروهاقتصادكالن|آيسانتنها|
اتمام مهلت چهار ماهه ايران براي اصالح قوانين در حوزه
پولشويي و تامين مالي تروريسم نزديك است .مهلتي كه
فرهاد دژپس��ند ،وزير اقتصاد ابراز اميدواري كرده تمديد
ش��ود ولي اين بار خوشبينيها درباره آن اندكي كاهش
يافتهاست .بسياري ميگويند كشورهاي بيطرف اين بار
ممكن است موضعي ديگر عليه ايران بگيرند .البته نبايد
رايزنيهاي بيدريغ دولتهاي غير دوست از قبيل امريكا،
شورايهمكاري خليج فارس ،اسرائيلو آرژانتين راناديده
گرفت.بههرحالنتيجهاجالسهمچندانروشننيست.
هرچه هست با توجه به عدم اصالحات قانوني مورد توافق
پيشبيني نمي ش��ود كه ايران در ليست «افايتياف»
جايگاه بهت��ري پيدا كند .يك مقام مس��ئول در معاونت
اقتصادي وزارت امور خارجه ميگويد  :يكي از تصميمات
ميتوانداينباشدكهوضعيتمبادالتبانكيماسختتراز
گذشتهشود.مثلمحروميتازتاسيسشعبجديدواين
موضوعياستكهدرشرايطتحريماقتصاديايرانتوسط
امريكا و نياز به همكاري بيشتر با شركاي تجاري از جمله
همسايههانبايدرخدهد.
به گزارش «تعادل» ،روز گذشته فرهاد دژپسند ،وزیر امور
اقتصادی و دارای��ی ابراز اميدواري كرد كه گروه ويژه اقدام
مالي («افايتياف») ،بار ديگر مهل��ت ايران براي انجام
اصالحاتنظامماليخودراتمديدكند.مهلتيكهاولينبار
در خرداد سال 1395به مدت 6ماه تعيين شد و پس از آن
مدام به فواصل شش ماهه يا چهار ماهه تمديد شده است.
آخريناجالس«افايتياف»كهموضوعايراندرآنبحث
شد مهر ماه سال جاري بود كه درآن تصميمگيري درباره
جايگاهايراندرليست«افايتياف»بهفوريه(بهمنماه)،
موكولشد.اينتصميمدربيانيهاياعالمشدكهلحنآنبا
دفعاتقبلتغييرمحسوسيكردهبود.همچنانكهدرمتن
بياني ه «افايت��ياف» آمده بود « :کارگروه از اینکه بخش
عمده برنامه اقدام ایران ناتمام باقی مانده است «دلسرد»
استوازایرانانتظارداردتامسیراصالحیراهرچهسریعتر
تکمیلکند».
چه انتظاري از جلس� ه پيش روي « اف اي تي اف»
داريم؟
در اجالس��ي كه درباره ايران بحث ميش��ود ،س��ه گروه
از كش��ورها حضور دارند .گروهي از كش��ورها كه با ايران
تقابل دارند و تحت هر شرايطي نگاه اين دولتها به ايران
سياسي است و طبعا براي نزول جايگاه ايران در رتبهبندي
«افايت��ياف» تالش ميكنند .اين كش��وره عبارتند از
امريكا ،آرژانتين ،شوراي همكاري خليج فارس و اسرائيل.
همچنينگروهيديگرازدولتهاهمهستندكهتمايلبه
همكاريباايراندارند كهاينكشورهاعبارتندازكميسيون
اروپا در اين دسته كشورهايي مانند ايتاليا ،آلمان ،اسپانيا و
چينقراردارندكهالبتهمعموالدرتصميمگيريبهمواضع
ايران نزديك هس��تند .اما گروهي ديگ��ر از دولتها هم
هستند كه بعد از توافقات اوليه ايران با «افايتياف» ابتدا
با ايران بودند ولي به مرور زمان با تمديد مهلتهاي مدام،
همراهي اين دولتها با ايران كمتر شده است.اين دولتها
عبارتند از :اس��تراليا ،كانادا ،نيوزيلند ،ژاپن و ...آنگونه كه
مذاكرهكنندگان ايراني ميگويند طي گذر زمان به مراتب
هر چه گذش��ته لحن اين كش��ورها عليه ايران تند شده
است و اكنون ميگويند نميشود كه بيوقفه مهلت ايران
را تمديد كرد و ...اين كش��ورها اتفاقا براي ايران مهمتر از
سايرين هستند چرا كه مواضعشان هنوز شفاف نيست و
كش��ورهايي كه عليه ايران كار ميكنند ميتوانند بر راي
آنهاتاثيربگذارند.
چرادرپيچتعليق«افايتياف»ماندهايم؟
از سال 1395كه مذاكرات ايران با «افايتياف» جديتر

شد ،در داخل ايران مخالفتهاي شديدي عليه همكاري
ايران با اين نهاد بينالمللي صورت گرفت .بسياري تعامل
با اين نهاد بينالمللي را بيفايده ميدانس��تند و از اساس
پي گيري آن را بيهوده قلمداد ميكردند و برخي ديگر نيز
عليه آن موضع داشتند و با مطرح كردن موضوعاتي كه از
اساسنهادهايبينالملليبهدنبالكشفروابطاقتصادي
ايران در جه��ت ضربه زدن به ايران هس��تند ،به هرگونه
اقدامي جهت همكاري با «افايتياف» به ش��دت انتقاد
ميكردند.درمقابلگروهينيزكهازاغليازمسئوالندولت
يازده��م و دوازدهم بودند و مذاكره با «افايتياف» را نيز
بهعهدهداشتند،بارداينكههمكاريبا«افايتياف»منجر
به افشاي اطالعات مالي كش��ور و افزايش آسيبپذيري
اقتصادي ميش��ود ،بهب��ود روابط با اين نه��اد اقتصادي
بينالمللي را الزمه مبادالت اقتصادي با جهان دانس��ته و
بارها اعالم كردهاند كه همكاري ب��ا «افايتياف» براي
اقتصادايرانيكضرورتاست.ازهمينرو،دولتآندسته
از موارد «اقدامات عمل» ،را كه با توافق مذاكره كنندگان
ايراني و «افايتياف» تعيين ش��ده بود انج��ام داده و از
مجلس خواسته بود كه الزامات مربوط به موارد قانوني آن
را هم تصويب كند .مواردي كه گرچه به تصويب مجلس
رسيدهولي درپيچتائيدشوراينگهبانومجمعتشخيص
مصلحتنظامباقيماندهوالبتهتازهترينمهلتايرانهمرو
بهپاياناست!دربارهاينكهدرنشستبعدي«افايتياف»
چه خواهد شد و چه افقيپيش روي ايران استبا يك مقام
مسئول در معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه گفتوگو
كرديم  .اين مقام مس��ئول درب��اره ضرورتهاي تعامل با
«افايتياف» و دو افق همكاري و عدم همكاري ايران با
«افايتياف»بهتعادلتوضيحاتيراارايهكردهكهدرادامه
مشروحآنراميخوانيد:
وقتي برجام امضا شد و متوجه شديم بسياري از
مبادالت پول�ي و مالي عمال ب�دون «افايتياف»
ميسر نيست تصميم گرفته شد كه موضوع تعامل
با گروه وي�ژه اقدام مال�ي جديتر در دس�تور كار
قرار گيرد .درب�اره اينكه چرا ت�ا آن زمان مقامات
ايرانيجديترواردمذاكرهبا«افايتياف»نشدند

هم گفته ش�د چون تحريمها مانع برقراري روابط
بينالمللي مالي و پولي بود .اكنون نيز بسياري اين
نكتهرامطرحميكنندكهباتوجهبهكاهشمحسوس
فروشنفتايرانوالبتهمحدوديتهاييكهامريكا
برايكشورهاوشركتهايطرفمعاملهايرانوضع
ميكند،عمالتعاملبا«افايتياف»نتيجهايبراي
كشوردربرنخواهدداشت.چهتوضيحيداريد؟
در فضاي قب��ل از برجام ،درب��اره ايران ش��ش قطعنامه
الزماالجراي شوراي امنيت وجود داشت كه همه دولتها
موظف بودن��د آن را رعايت كنند ،در ش��رايط فعلي ولي
وضعي��ت فرق كرده اس��ت .دولت خودس��ر زورگويي در
واشنگتنبرصحنهآمدهاستكهبهدولتهاتوصيهميكند
قطعنام ه 2231ش��وراي امنيت را نقض كنند .در واقع در
ش��رايط جديد اين دولت امريكاس��ت كه ناقض است در
حاليكهدرشرايطقبليدولتهابراساستعهداتحقوقي
متعهد بودند كه عليه ما اقدام كنند .به عبارت ديگر اكنون
وضعيت با قبل از برجام تفاوت ويژهاي دارد و آن اين است
كهمانعمابرايبرقراريروابطاقتصاديباجهانبينالملل
يك دولت زورگوست كه ممكن است دو سال ديگر هم بر
سركارنباشد.نكتهاينجاستكهاگرهميناالنترامپهم
برود مانعي به نام «افايتياف» به هيچ عنوان نميگذارد
كه ايران به روابط مالي بينالمللي برگردد و ما براي مبادله
بينالمللي پولي با جهان دچار مش��كل ميشويم .ضمن
اينكه اكنون «افايتياف» و پذيرفتن الزامات آن ش��رط
كشورهايطرفمبادلهمانيزهست.بسياريازكشورهاي
كهشريكتجاريايرانهستندبارهامطرحكردهاندكهادامه
روابطاقتصاديمنوطبههمكاريايرانباكارگروهويژهاقدام
مالياستلذااكنونگسترشهمكاريهاياقتصاديمابا
كشورهاييكههميناالنطرفمبادلهاقتصاديماهستند
منوط به تعامل با «افايتياف» است.
اكنون ما براين مبادله با همس��ايگان خود هم به ناگزير با
تعامل با «افايتياف» هس��تيم .همسايگان ما و ارتباط
دو جانبه پولي ما با اين كش��ورها بسيار مهم است .اكنون
ظرفيتكاريكهماباسليمانيهداريمبسياربيشترازظرفيت
كار با ليسبون است .تبادل پول حتي به صورت فيزيكي با

انها آسانتر است .بايد از همه ظرفيتها استفاده كنيم تا
بهتدريجشرايطعوضشود.
بسياريبرايننكتهتاكيدميكنندكهچراجايگاه
اي�ران در رتبهبن�دي «افايت�ياف» در وضعيت
كنوني قرار گرفته ؟ در حاليكه ميدانيم بس�ياري
ازكشورهاييكهدرنظامماليآنهاپولشوييانجام
ميشودياعمالدرتامينماليتروريسمنقشدارند
همكاريبهتريباگروهويژهاقدامماليدارند.
نكته همين اس��ت كه ما خيلي از الزامات پذيرفته ش��ده
بينالمللي را در عم��ل رعايت ميكنيم ولي در روابط ما با
نهادهاي بينالمللي منعكس نيست .اكنون تقريبا همه
بانكهاي ايراني به صورت افراطي مقررات را در سيس��تم
خود رعايت ميكنند ولي اينطور منعكس شده كه گويي
ايراننميخواهدزيربارمقرراتمبارزهباپولشوييبرود.در
واقعا آنچه در بانكهاي ايران در جريان است به صورت بر
عكس در ويترين به نمايش در مي آيد ،اين در حالي است
كه برعكس دولت هايي هستند كه در نظام مالي و قوانين
آنها خالءهاي مربوط به پولش��ويي وج��ود دارد ولي از
تحريمبينالملليبهدورهستند.
موض�وع رص�د وضعيت مب�ادالت اقتص�ادي و
تراكنشهايماليهنوزهمموردنقدجريانمخالف
تعاملبا«افايتياف»قراردارد.لطفاشفافتوضيح
دهيد چه چيزي قرار است رصد شود؟ درباره رصد
كليآنچهدراقتصادايراناتفاقميافتدكهنهادهايي
ق بينالمللي پول يا بانك جهاني آن را
مانند صندو 
انجامميدهندوميبينيمكهگزارشاتآنهموجود
دارد .ولي اگر مقص�ود ارايه جزئيات تراكنشهاي
بانكهاودستگاههايديگراستكهچنيننيست.
اين ادعايي است كه عدهاي مطرح ميكنند و هيچ
وقت توضيحي نميدهند كه چگونه چنين چيزي
ممكناست؟
اصلبرايناستكهدولتهاييكهباهمهمكارياقتصادي
انجام ميدهند بسترهايي را براي تبادل اطالعات فراهم
كنند و اين موضوع به هيچ وجه تازه نيس��ت .در گذشته
نيز بارها ه��ر نوع مراودهاي كه بين دولتها صورت گرفته

با بس��ترهاي اطالعاتي كه دو دستگاه در دو كشور فراهم
كردهاند رخ داده .بارها مثال پليس اينترپل را زدهام .پليس
اينترپل چگونه كار ميكند؟ فرض كنيد كه در فرودگاه به
سكشورها
فرديمشكوكميشونددراينزمينهبينپلي 
سامانهايامنوجودداردكهدرآنبايكديگرتبادلاطالعات
ميكنند.دربارههمانشخصمشكوكنيزيكمسيجساده
ارسالميشودوبررسيهاتوسطاينترپلصورتميگيرد.
بهاينترتيبباهمكاريدوپليسبايكديگرمجرمبودنيك
مسافربررسيميشود.حاالفرضكنيمكهپليسكشوري
بخواهد از كشور ديگر درباره يك چهره سياسي اطالعات
بگيرد .اين به اين معنا نيس��ت كه كش��ورها درباره افراد
سياسي خود اطالعات مورد پرسش را كامال ارايه ميكنند
بلكه اطالعات بر مبناي مصالح خ��ود صورت ميگيرد .از
اساسيادداشتتفاهمميانكشورهابهاينصورتاستكه
دولتها در چارچوب قوانين و مقررات خودشان با يكديگر
همكاري ميكنند و در اي��ن زمينه هم هيچ الزامي وجود
ندارد.دربارهاطالعاتماليهمهمينصدقميكند.بههر
حالهمهكشورهانسبتبهاطالعاتخودحساسهستند.
گاهي ميبينيم برخي رسانه ها مطرح ميكنند كه اف اي
تي اف بايد اطالعات نهادهاي نظامي يك كشور را بگيرد.
اينموضوعبسيارسطحياستكهالبتهصحتهمندارد.
بس�ياري ميگوين�د اي�ن آخري�ن فرص�ت
«افايتياف» به ايران است و احتماال اينبار ايران
به آسيت اقدامات مقابلهاي بر ميگردد .چه حدس
ميزنيد؟
درعرصهبينالمللپيشبينيهاخيليسختاست.چون
عامل بسيار متعددي هس��تند كه بر آنچه در نهايت روي
ميدهد تاثيرگذارند .به هر حال ما در نهاد «افايتياف»
دولتهايي را داريم كه به ش��كل سياسي منتقد جدي ما
هس��تند و از هيچ فرصتي براي فشار آوردن به ايران دريغ
نميكنند.تعداديهمدولتخنثيهستندكهرفتهرفتهو
درهربارتمديدمهلتايرانلحنشانعليهايرانتندترشده.
اينكهخروجيتصميمسهگروهچهباشدمبهماست.دراين
ميانتعيينكنندهكشورهاييهستندكهدرميانهقراردارند.
اينكهراياينكشورهادرنهايتبهكدامسوبرودمهماست.
وزير اقتصاد اعالم ك�رده در برنامههاي مربوط به
«افايتياف»هرجاالزمبودهنمایندهایرانشرکت
کرده و گزارش های الزم را ارائه داده ایم؛ امیدواریم
این گروه مهلت داده شده را بار دیگر تمدید کند .با
كشورهاهمرايزنيميكنيد؟
به هر ح��ال اقداماتي كه الزم اس��ت انجام ميدهيم و
رايزنيها هم صورت ميگيرد .ول��ي خب اين بار براي
چندمين بار اس��ت كه تمديد انجام ميش��ود و درباره
افق تصميمگيري نميتوانيم با قطعيت نظر دهيم .مثال
ممكن اس��ت به شرايط پيش روي ايران اضافه شود كه
همين وضعيت را سختتر ميكند .اكنون شرايطي كه
براي ايران وجود دارد اين است كه وقتي شخصي ايراني
به بانكي مراجعه ميكن��د بايد بانك كامال از هويت آن
مطلع شود ،منش��ا پولش بررسي شود و مشخص شود
كه نوع معامله و مصرفكننده نهايي آن چيس��ت و هم
اينكه باالترين مقامات بانك شخصا بر آن نظارت كند.
اين ش��رايط براي بانكها س��خت اس��ت .حاال ممكن
اس��ت محدوديتهاي ديگر هم اضافه شود مثال اينكه
محدوديتهايي در ايجاد شعب بانكي جديد وضع شود.
با توجه به اينكه همين االن محدوديت در امكان
مبادلهباكشورهاداريم،چقدرضرورتايجادشعب
جديداحساسميشود؟
اتفاقا اكنون كه تحريم هستيم بايد شرايط مهياتري براي
عبور از تحريم داشته باشيم شعب جديد كمك مي كنند
كهبتوانيمبرايمبادالتپوليوماليخودبهتراقدامكنيم.

اجراي 11ساله قانوني كه «همه» به آن انتقاد دارند

تمديد چندباره قانون پرحاشيه ماليات بر ارزش افزوده

با گذشت حدود  10سال از اجراي قانون ماليات بر ارزش
اف��زوده و با وجود تمديد پنج س��اله آن از س��ال  1392و
عليرغمجلساتگوناگونومباحثمختلفيكهنمايندگان
مجلس ،مسئوالن دولتي و فعاالن بخش خصوصي جهت
اصالح اين قانون داش��تهاند ،به گفت��ه يكي از نمايندگان
مجلس ،اصالحات اين قانون تا پايان سال جاري به اتمام
نخواهدرسيدوبرايسالبعدنيزاجرايقانوناوليهتمديد
خواهدشد.ايندرحالياستكهانتقاداتگوناگونيبهاين
قانون وجود دارد وليهمچنان اصالحات مدنظر اين قانون
بهتصويبمجلسوشوراينگهباننرسيدهاست.
به گزارش «تعادل» ،مالي��ات بر ارزش افزوده نوعي از اخذ
ماليات است كه براس��اس مصرف كاال و خدمات با هدف
تامين درآمدهاي پايدار مالياتي و شفاف سازي اقتصاد در
اغلبكشورهايجهانبهاجرارسيدهاست.يكدههپيش
در ايران باالخره فش��ارهاي صندوق بينالمللي پول براي
اجراي ماليات بر ارزش افزوده نتيجه داد و اين قانون براي
اجراي آزمايشي به تصويب رسيده بود .قرار بود اجراي اين
طرحتاسال 92ادامهداشتهباشدوپسازآناصالحاتالزم
بر آن صورت گيرد و تبديل به يك قانون دائمي شود .با اين
همهتاكيدبرنامهپنجمتوسعهبراستمراراينقانون،اجراي
ايننوعازاخذمالياتبدوناعمالتغييراتيبهمدتپنجسال
ديگرهمادامهيافت.بااينهمهبسياريازفعاالناقتصادي،
اجراي اين قانون را س��بب غير ش��فافتر شدن وضعيت
اقتصادي كشور دانستند و باور دارند اين قانون به افزايش
هزينههاي توليد منجر شده و عالوه بر اين با معافيتهايي
كه به برخ��ي بخشه��ا داده فضاي اقتصاد را به س��مت
غير رقابتيتر شدن سوق داده است .اين در حالي است كه
حتي مسئوالن كشور نيز به نحوه اجراي اين قانون انتقاد
دارند ،به طور مثال دو س��ال پيش ،علي الريجاني ،رييس
مجلس گفته بود :قان��ون مالیات بر ارزش افزوده اکنون به
مشکلیبرایتولیدوکسبهتبدیلشدهدرحالیکهفلسفه
اصلی آن درست بوده است .ما باید سیستمها را به نحوی
مکانیزه کنیم که درصدی که قرار است به عنوان مالیات

لحاظ شود مستقیم به حس��اب خزانه برود .از کمیسیون
اقتصادی و مرکز پژوهشها نیز خواستهایم سامانی به این
وضعیت بدهند و از کمیسیون تلفیق نیز خواستهام زمان
مشخصیبرایمکانیزهشدنسیستمهاتعیینکنند.

 30اشكالقانونتوسطمجلسشناساييشد
اين موارد دس��ت به دس��ت هم داد تا در ماههاي گذشته
نمايندگان مجل��س بخش زيادي از وق��ت خود را صرف
بررس��ي اين قانون و اصالح برخي مواد آن كنند .در اوايل
سال جاري ،محمدرضا پورابراهيمي ،رييس كميسيون
اقتصاديمجلس،درنشستيبااعضاياتاقبازرگانيگفته
بود :از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ آن از
واحدهایتولیدیبهدلیلنقصدراجرایقانونوعدموجود
زیرساختهایالزماجرایاینقانونبربدنهتولیدضربهزد.
وی با بیان اینکه الیح��ه ارزش اف��زوده نیازمند اصالح
است ،گفت 30 :مورد اش��کال در این الیحه اتخاذ شده
و پیرامون اصالح این اشکاالت جلسات متعددی برگزار
شده و برای اصالح آن توافق به عمل آمده است.عالوه بر
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد جدیدی هم به
آن اضافه میشود .
دور دوم اجراي اين قانون با انتقادات برخي از كارشناسان
و فعاالن اقتصادي همراه شد؛ منتقدان قانون فعلي را مانع
توليدميدانندكهبيشترين فشارخودرابربنگاههايخرد
ومتوسطواردميكندوعالوهبراينخألقانونيدرآنسبب
شده تا سودجويان بتوانند با استناد به اين قانون ،قيمتها
را افزايش دهند .همين امر سبب شد تا پس از مدتي و در
اسفندماه س��ال  95اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش
افزوده از سوي دولت به مجلس ارائه شود و كميسيونهاي
اقتصادي مجلس را به مدت يك سال درگير مباحث خود
كند .با اين وجود به نظر ميرسد اصالح اين قانون هنوز به
مرحلهتصويبنرسيدهوحداقلتاپايانسالجاريكهاتمام
دوره دوم پنج س��اله آزمايشي اين قانون است هم مصوبه
جديديآمادهنشود.

اصالح قانون تا پايان سال محقق نخواهد شد
در اين رابطه روز گذش��ته محمدحس��ین حس��ین زاده
بحرینی ،عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س ،از نهایی
شدن الیحهمالیاتبرارزشافزوده درکمیسیوناقتصادی
خبر داد و گف��ت :تفاهم خوبی در بخش الیحه مالیات بر
ارزش افزوده با دولت صورت گرفته و متن کنونی مصوب
درکمیسیوناقتصادیبهترازالیحهاولیهدولتشدهاست.
نماینده مردم مش��هد و کالت در مجل��س ،با بیان اینکه
هماکنون الیحه مالیات بر ارزش افزوده آماده ارس��ال به
صحن علنی اس��ت ،افزود :بعید به نظر می رسد در فاصله
زمانی تا پایان س��ال جاری بررسی الیحه مالیات بر ارزش
افزوده در صحن علنی مجلس پایان یافته و نهایی شود،
چراکه مراحل تایید ش��ورای نگهبان نیز باید طی شده و
احتماالرفتوبرگشتهایی خواهدداشت.
ویبااشارهبهفرصتكميكهتاپايانسالباقيماندهادامه
داد:بهصورتطبیعیبررسیاینگونهلوایح  سنگینحدود
 ۲تا ۳ماه زمان میبرد ،بنابراین احتمال اینکه در سال۹۷
الیحه مالیاتبرارزشافزودهنهاییشودخیلیکماست.
حس��ین زاده بحرینی با بی��ان اینکه در پایان س��ال97
مهلت اجرای آزمایش��ی قانون مالیات بر ارزش افزوده به
اتماممیرسد،گفت:کمیسیونتلفیقبودجهسال 98در
جریان بررس��ی بودجه با توجه به اتمام مهلت این قانون
مصوب کرد که اجرای آزمایش��ی قانون مالیات بر ارزش
افزوده در سال 98تمدید شود.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی ،با
بیان اینکه دولت تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش
افزوده را در الیحه بودجه س��ال 98نی��اورده بود به تصور
اینکهمجلس الیحهجدیدمالیاتبرارزشافزودهراتصویب
میکند،تصریحکرد:جمعبندیکمیسیونتلفیقبودجه
س��ال  98این بود که در سال  ۹۷بررسی الیحه مالیات بر
ارزشافزودهتمامنمیشودوممکناستبهماههایابتدایی
سال ۹۸کشیدهشود،لذابهترینتصمیمبرایاینکه  خالء
قانونیایجادنشوداینبودهکهقانونتمدیدشود.

اخذ چندباره ماليات از مصرف كنندگان
قانون ماليات بر ارزش افزوده در س��الهاي گذش��ته از
جنبههايگوناگونموردنقدوبررسيقرارگرفتهامايكي
از جامعترين بررسيهاي اين قانون مربوط به گزارشي
است كه مركز پژوهشهاي مجلس در اواخر آذرماه 94و
به درخواست علي الريجاني ،رييس مجلس تهيه كرده
اس��ت .در اين گزارش با اشاره به اجراي قانون ماليات بر
ارزش افزوده از مهرماه سال  ،87مدعي است تا نيمه اول
س��ال  94مجموعا  524هزار مودي مشمول ثبت نام و
اجراياينقانونشدهاندوازاينتعدادموديدرسالهاي
اجراي اين قانون (بين نيم��ه دوم مهر  87تا پايان نيمه
نخست سال  )94حدود  6.2ميليون اظهارنامه مالياتي
در فرايندهاي مختلف تسليم سازمان امور مالياتي شده
است.كلمالياتوعوارضوصوليدرسالهايگفتهشده
معادل 110هزار و 700ميليارد تومان بوده كه از اين رقم
 67ه��زار و 500ميليارد تومان آن مربوط به مالياتها و
 43هزارو 200ميلياردتومانهممربوطبهعوارضاست.
هر چند س��ازمان امور مالياتي تالشهايي براي اجراي
بهتر اين قانون داش��ته اما بايد اذعان شود كه اين قانون
آنگونه كه بايد اجرا نشده و نتوانسته اهداف درآمدي و
شفاف سازي نظام مالي و مالياتي را توامان محقق كند.
اين ناكامي داليل عديدهاي دارد كه از جمله آن ميتوان

بهنبودزيرساختهايكافيونبودنيرويانسانيمتبحر
دراينبخشاشارهكرد.هرچندبيشترانتقاداتيكهبهاين
قانون وارد ميشود از زاويه حمايت از توليدكننده است،
نبايدفراموشكردكهمصرفكنندگانهمبااجرايناقص
اين قانون زيان ميكنند .به طور مثال وقتی که فردی به
رستورانمراجعهمیکنددرنهایترقمیبهعنوانمالیات
برارزشافزودهبهفاکتورغذایویاضافهمیشودکهاخذ
این رقم قانونی است ،اما در برخی موارد صاحب رستوران
هنگام خرید اقالم مورد نیاز مانند نوشابه ،آب و  ...رقمی را
به عنوان مالیات بر ارزش افزوده میپردازد و این رقم را در
قیمتتمامشدهغذاییکهبهمشتریارائهکردهمحاسبه
میکند.بعددرنهایتهمدوبارهمالیاتبرارزشافزودهرا
حساب میکند .این امر باعث میشود در برخی موارد که
مصرفکنندهنهاییبهطوردقیقمشخصنیست،چند
باری مالیات بر ارزش افزوده از جیب مش��تری پرداخت
شود .در حالیکه بر اس��اس قانون از ابتدای چرخه تولید
تا مرحله نهایی که کاال به دس��ت مصرف کننده واقعی
برسد ،نباید هیچ مالیات بر ارزش افزودهای در این مسیر
اخذ شود .اين ميان برخي از صنوف كه مشمول پرداخت
ماليات بر ارزش افزوده هم نيستند ،از مصرف كنندگان
آن را دريافت ميكنند كه نشان ميدهد نظارت كافي در
اين بخش وجود ندارد.

ايرانشهر
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«تعادل» پيامدهاي اقتصادي طرح ساماندهي مشاغل سيار را بررسي ميكند

برندگان و بازندگان مبارزه با دستفروشي

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
سالهاس�ت كه در دورههاي مختلف مديريت
ش�هري ش�اهد برخ�ورد نامناس�ب ماموران
شهرداري با دستفروشان هستيم و اين موضوع
فقط مختص تهران نيست و در شهرهاي ديگر
نيز برخورد خشن با دستفروش�ان رواج دارد.
بارها ش�اهد طرحه�اي ضربتي ش�هرداريها
براي جمعآوري بس�اط دستفروشان بودهايم
كه با بدترين رفتارها و اعمال خش�ونت بساط
دس�تفروش را كه تمام زندگ�ي ودار و ندارش
محسوب ميشود را تخريب كرده و باقي مانده
راباخودميبرندودستفروشميماندبايكدنيا
تحقير و غصه ندارياش .البته اين را نيز نبايد از
نظر دور داشت كه دستفروشي به عنوان يكي
از نگرانكنندهترين معضالت اجتماعي بدون
نظارت مستمر ،محل عرضه كاالهاي غيرمجاز،
فروشغيرمجازمحصوالتبهداشتيو...هست
كه مش�كالت عديدهاي را در سيماي شهري،
تردد عاب�ران در معابر ش�هر و ايجاد معضالت
ترافيك شهري به وجود ميآورد.پديدهاي كه
توازن اجتماعي ،فرهنگي شهر را بههمريخته
و به عنوان يك ش�اخص نامطلوب ش�هري به
چشم ميآيد.

واقعيت اين اس��ت كه دستفروشي باعث كسادي كار
مغازه داران ميش��ود و آنها از حضور دستفروش��ان
زيان ميبينند اما دستفروشان هم قربانيان سيستم
اقتصادي كش��ورند كه براي تامين معاش خود راهي
جز خريد و فروش كنار خيابان ندارند .حل مش��كل
دستفروشان براي اولين در شوراي پنجم مطرح شد و
هفتهجارياعضايشورايشهرتهرانطرحساماندهي
مشاغل س��يار وبي كانون را تصويب كردند .بر اساس
اين طرح قرار اس��ت دستفروشان شهر مجوز بگيرند
و مكانهاي خاصي براي آنها در نظر گرفته شود.البته
برخي اعضاي شورا با اين عنوان كه دستفروشي جرم
است با ساماندهي آنها مخالف بودند.
براساساصل ٩ماده ٩۶تبصره ۶كتابمجموعهقوانين
و مقررات ش��هرداريها اراضي ،كوچهه��ا ،ميدانها،
خيابانها و معابر عمومي واقع در محدوده هر ش��هر،
ملك عمومي محسوب ش��ده و تعرض در اين معابر،
تخلف تلقي ميشود و ش��هرداريها بايد با متخلفان
برخورد كنند .همچنين براس��اس تبصره  ١ماده ۵۵
قانونشهرداريها،سدمعابرعموميواشغالپيادهروها
و استفاده غيرمجاز از آنها ،ميدانها ،پاركها و باغهاي
عمومي براي كسب و س��كونت ممنوع است .بند ٢٠
همين ماده از قانون تاكيد ميكند كه ش��هرداريها
موظفندبامشاغلمزاحمياتاسيساماكنيكهبهنحوي
موجب مزاحمت شهروندان باشد ،برخورد كنند.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت در قوانيني كه هماينك
موجود است دستفروشي جرم نيست چراكه مطابق
اصل قانوني بودن جراي��م و مجازاتها ،تنها عملي را
ميتوان جرم دانست كه قانون آن را جرم اعالم كرده
و ب��راي آن مج��ازات تعيين كند ،با اي��ن حال ،آنچه
دستفروشان انجام ميدهند ،مصداق تخلفاتي است
كه در قانون براي آن مجازاتهايي تعيين شده است؛
مثل عرضه خارج از ش��بكه ،ف��رار از پرداخت ماليات
و… چرا كه طبق قانون مديريت خدمات شهري در
معابر ،خيابانها و بطوركلي تمامي سطح شهر نبايد
رفتوآمدهاي مردم به وجود آورند و از
مشكلي براي 
طرفي طبق قوانين كشور هيچ فردي نميتواند بدون
داش��تن مجوزهاي الزم اقدام به فروش اجناسي كند
و هر دوي اين اتفاقات تخطي از قانون تلقي ميشود.
پس وقتي مجوزي براي انجام فعاليت اقتصادي داده
نشده و فردي خودسرانه در خيابان يا در مترو و اماكني
اينچنيني اقدام ب��ه فعاليتهاي اقتصادي ميكند،
مرتكب تخلف شده است.
دستفروشي جرم نيست
به عبارت ديگر دستفروش��ي در قانون جرم و تخلف
نيس��ت ،اما س��د معبر در قانون ممنوع شمرده شده
است .به گفته حجت نظري عضو كميسيون فرهنگي
و اجتماعي شوراي شهر ،دستفروشان ،ونهاي سيار
و وانتبارها ،ابزار ارتزاق بسياري از شهروندان هستند
كه براي فعاليت خود وجوهي را ميپردازند اما بر اين
پرداختها نظارتي وجود ندارد و اين وجوه بهحساب
ش��هرداري نميرود .هيچ نظمي براي اخذ اين وجوه
و قيمت��ي براي آنها وجود ن��دارد .بنابراين ميتوان با
ساماندهي دستفروش��ي هم براي شهر كسب درآمد
پايدار كرد و هم عدالت را براي كساني كه در سطح شهر
از اين مشاغل ارتزاق ميكنند ،فراهم آورد .درمصوبه
ساماندهي مش��اغل س��اير و بيكانون دستورالعمل
مشخصي براي استفاده از فضاهاي مختلف شهر براي
بساط گستران پيشبينيشده است .ساماندهي اين
دستفروشان هم به نفع اقشار ضعيف جامعه است كه
از اين محل كسب درآمد ميكنند و هم شهروندان.
وج�ود مش�كل قانون�ي در برخ�ورد ب�ا
دستفروشان
پويا عالءالديني استاديار دانشگاه تهران و كارشناس
شهري در گفت وبا تعادل درباره حضور دستفروشان
در خيابانها گفت :در كش��ور ما خيل��ي كارها كه به
ظاهر خالف قانون است انجام ميشود .براي مثال يك
راننده تاكس��ي ميگفت نصف مردم اين شهر رقيب
من هستند و بدون اينكه مجوز داشته باشند و ماليات
بپردازند مسافركش��ي ميكنند.اين موضوع خالف
قانون است اما آنقدر عادي شده كه ديگر كسي به فكر
غيرقانوني بودن آن نيست كه بخواهد فكري براي حل
آن كند.تخلفات رانندگي هم كه ديگر مشخص است
و تقريبا همه نس��بت به تخلفات رانندگي بيتفاوت

ش��دهايم حتي گاه خود پليس ني��ز ترجيح ميدهد
دوستانه موضوع را حل و فصل كند.چنانچه با تخلفات
رانندگي برخورد قاطع شود كسي ضرر نخواهد كرد
اما در قضيه دس��ت فروش��ي موضوع فرق ميكند و
برخي برنده و عدهاي ديگر بازندهاند.طبعا مغازه داران
بازندگان اين بازياند زيرا دس��تفروش به دليل اينكه
مالي��ات و كرايه مغازه نميدهد اجن��اس را با قيمت
پايينتري نس��بت به مغازهدار ميفروشد و مردم هم
ترجيح ميدهن��د جنس ارزان قيم��ت را خريداري
كنند و در نتيجه مغازهدار دچار ضرر ميشود.اما اين
ماجرا روي ديگري هم دارد و آن دستفروشان هستند
كه در ش��رايط اقتصادي كنوني به ناچار به اين شغل
روي آوردهاند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در اين زمينه مشكل
قانوني داري��م ،تصريح كرد :زماني اين مش��كل حل
ميشود كه موانع و مشكالت قانوني را بر طرف كنيم.
متاس��فانه همواره امكان دور زدن قانون وجود دارد و
توان دولتها در پياده كردن قوانين پايين بوده است
البته منظور از دولت فقط قوه مجريه نيست .از سوي
ديگر اتخاذ رويكردهاي پوپوليستي هم به مشكالت
اقتصادي دامن زده است .وقتي اين حجم از بيكاري و
نابرابري اجتماعي وجود دارد و برنامههاي توسعهاي
به خوبي جواب ندادهاند آيا راهحل اين است كه مانع از
فعاليت دستفروشها شوند؟آيا ميتوان به آنها گفت با
سرمايه اندك خود كسب درآمد نكنند؟ دراين صورت
چگونه زنده بمانند؟
بنابراين مسووالن نميتوانند كار زيادي در اين زمينه
انجام دهند .اگر بخواهند در اين زمينه سياستگذاري
كنند،سياستي كه هم به اين قشر فشار بيشتري وارد
نش��ود و هم مغازه داران را دچار ضرر و آسيب نكند،
بهترين كار اين است كه به شكل ساماندهي شده به
دستفروشان اجازه فعاليت بدهيم.هر چند كه اين هم
راهكار خوبي نيس��ت .زيرا تهران در حالت عادي هم
پياده رو ندارد و اختصاص پياده روها به دستفروشان
قطعا بر مشكالت ميافزايد اما چاره ديگري هم نيست.
جلوگيري از ايجاد رانت
او با اشاره به تصميم روز سه شنبه شوراي شهر تهران
مبني بر تصويب طرح س��اماندهي مش��اغل سيار و
بيكان��ون در تهران عنوان كرد :موضوع مهمي كه در
اين طرح بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه اگر
بناست مجوزي به اين افراد داده شود نبايد به گونهاي
باشد كه امكان استفاده از رانت براي برخي فراهم شود.
همه بايد به ش��كل يكسان امكان اخذ مجوز را داشته
باشند و نظارت مناسبي بر آن وجود داشته باشد.
تجربه ديگران؟
به گ��زارش تعادل اس��تفاده از تجربيات كش��ورها و
شهرهاي توسعه يافته ميتواند به عنوان يكي از راهحل
معضالت كشورهاي در حال توسعه مورد استفاده قرار
گيرد.ش��هرداري تهران نيز در اين مسير ميتواند از
تجربيات شهرهاي بزرگ دنيا استفاده كند .براي مثال
در لسآنجلس امريكا سالها دستفروشي غيرقانوني
تلقي ميش��د ،ولي باالخره معلوم شد كه اين رويكرد
ناكارآمد اس��ت و به جاي جلوگيري از دستفروش��ي
بهتر اس��ت ،راهكاري ديگر انديش��يد .در شهرهاي
بزرگ دستفروشان ميتوانند بخشي از فرهنگ يك
شهر باشند و به آن تنوع ببخشند .برخي سازمانهاي
مردمنه��اد در لسآنجلس كارزاري را آغاز كردهاند ،تا
دستفروش��ان را از حالت زيرزمين��ي و غيرقانوني در
بياورند .در نهايت سال گذشته اين پيگيريها نتيجه
داد و در نخستين قدم ش��هردار لسآنجلس دستور
انجام مطالعاتي را داد تا نحوه قانونيكردن دستفروشي
در پيادهروها بررس��ي ش��ود .يكي از نخستين نتايج
بررسيها اين بود كه در بسياري از موارد دستفروشان
از ايده قانونمند كردن فعاليتهايشان و دريافت مجوز
استقبال كردند ،ولي بهدليل فقدان راهكاري قانوني
و مشخص در مورد دستفروش��ي تنها برخوردي كه
ماموران با دستفروشان داشتند ،جريمه و ضبط وسايل
آنها بوده است.
همچنين در هند پس از ي��ك دهه پيگيري اتحاديه
ملي دستفروشان ،در نهايت دو سال پيش دادخواستي
براي حمايت از دستفروش��ان تهيه شد .به دنبال آن
كالنش��هرها موظف ش��دند كميتهيي متش��كل از
نمايندگان انجمن شهر ،مسووالن برنامهريزي شهري،
تامين اجتماعي و خود دستفروشان تشكيل دهند و
تصميمگيريامورمربوطبهدستفروشانبهآنانواگذار
شود؛ به جاي آنكه دستفروشان صرفا از طرف مقامات
شهري مورد دستور و تعقيب قرار بگيرند .همچنين
قرار ش��د ،در هر منطقه شهري بررسي و نظرسنجي
در مورد وضعيت دستفروش��ي انجام و نتيجه آن در
برنامهريزي ش��هري لحاظ شود .البته تاكيد شده كه
اين اقدامات بايد با ش��رايط موجود هماهنگ باش��د.
براي مثال اگر محلي خاص براي فعاليت دستفروشان
در نظر گرفته ميش��ود اين محل در نقاطي از ش��هر
باشد كه دستفروشان معموال فعاليت ميكنند ،نه در
نقطهيي دورافتاده .مثال از اين دست بسيار است .در
ابرش��هري مانند نيويورك تنها در بخش مواد غذايي
ساالنه2هزار و ٨٠٠مجوز دستفروشي صادر ميشود.
اما دستفروشان در كواالالمپور بهترين وضع را دارند.
شهرداري كواالالمپور در كشور مالزي بهدليل تنظيم
قوانين براي ساماندهي دستفروشان و اجراي صادقانه
اين قوانين شهرتي جهاني به دست آورده است.
چگونگ�ي اس�تفاده از تجربه كش�ورهاي
پيشرفته
عالءالديني اما نظر متفاوتي در اين باره دارد .او معتقد
اس��ت زماني ميتوان از تجربه كش��ورهاي پيشرفته
استفاده كرد كه زيرساختهاي آن شهرها را به همراه

برش

پوياعالءالديني
استادياردانشگاه

اين معضل در بسياري از ش�هرهاي دنيا وجود دارد و همواره يك عده
در بازارهاي غير رسمي فعاليت ميكنند كه به هر دليلي توانايي حضور در
بازارهايرسميراندارندامانبايدآنهارابطوركاملحذفكرد.دركشورهاي
ديگر از اين افراد حمايت ميشود .البته در ايران نيز سيستمهاي حمايتي
وجود دارد و اگر قرار اس�ت اج�ازه فعاليت به اين عده داده نش�ود بايد با
سيستمهايحمايتيهماهنگشود.بايددربارهوضعيتكسانيكهباسامان
دهيدستفروشانشغلخودراازدستميدهندنيزفكرشودونبايدآنهارا
به حال خودشان رها كرد.انجام طرحهاي اينچنيني نياز به توانايي اجرايي
باال دارد كه تاكنون در بين مسووالن ما وجود نداشته است.

مديريت ش��هري قوي و با انگي��زهاي كه دغدغهاش
شهروندان باشد،داشته باشيم.در طرحهاي اينچنيني
بايد مشخص شود چه كساني از آن منتفع شده و چه
كس��اني متضرر ميشوند و با ش��جاعت آن را با مردم
در ميان گذاشت.متاس��فانه تاكنون مديريت شهري
با مردم ش��فاف نبوده و الزامي نميديده اس��ت مردم
را از تصميمات خود مطل��ع كند .اگر مردم بدانند كه
تصميمهاي اخذ شده به نفع آنهاست قطعا پشتيبان
برنامهه��ا خواهند ب��ود و آن را از ش��هرداري مطالبه
ميكنند.كاري كه در ش��هرهاي توسعه يافته انجام
ميشود و ما به راحتي نميتوانيم به آنها برسيم.
اين اس��تاد دانش��گاه با بي��ان اينكه م��واردي مانند
ساماندهي دستفروشان در درازمدت اتفاق ميافتد،
تصريح كرد :البته اين معضل در بسياري از شهرهاي
دنيا وج��ود دارد و همواره يك ع��ده در بازارهاي غير
رسمي فعاليت ميكنند كه به هر دليلي توانايي حضور
در بازارهاي رسمي را ندارند اما نبايد آنها را بطور كامل
حذف كرد .در كش��ورهاي ديگر از اين افراد حمايت
ميشود .البته در ايران نيز سيستمهاي حمايتي وجود
دارد و اگر قرار است اجازه فعاليت به اين عده داده نشود
بايد با سيستمهاي حمايتي هماهنگ شود .بايد درباره
وضعيت كساني كه با سامان دهي دستفروشان شغل
خود را از دست ميدهند نيز فكر شود و نبايد آنها را به
حال خودشان رها كرد.انجام طرحهاي اينچنيني نياز
به توانايي اجرايي باال دارد كه تاكنون در بين مسووالن
ما وجود نداشته است.
تش�كيل ب�ازوي اجراي�ي ش�هرداري در
محالت
به گفته اين كارشناس ش��هري يكي از راهكارها اين
است كه بازوهاي اجرايي در سطح محالت قوي شده و
از طريق آنها افراد نيازمند شناسايي و به سيستمهاي
حمايتي معرفي شوند اما اكنون اين بازوهاي محلهاي
وجود ندارند.اگر بازوهاي اجرايي در س��طح محالت
تشكيل شود برخي از شهروندان درگير آن ميشوند و
ميفهمند كه ذي نفعان چه كساني هستند و مواظب
اين خواهند بود كه حقوق ش��هروندي پايمال نشود.
براي مثال ميتوان در سطح محلهها اماكني را به اين
افراد اختصاص داد تا بدون اينكه براي مردم مزاحمتي
ايجاد شود و پياده رو بن د آيد به كاسبي خود بپردازند
اما گويي عالقهاي هم براي انجام اين كار وجود ندارد.
گردشگري و دستفروشي
در برخي شهرهاي توسعهيافته به گونهاي برنامهريزي
كرده اندكه دستفروشي به عنوان جاذبه گردشگري
مورد پذيرش قرار گرفته اس��ت .موضوعي كه مجيد
فراهاني عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر
هم در جلسه روز سهش��نبه به آن اشاره كرد و گفت:
امروزهبحثدستفروشيدرهمهدنياساماندهيشده
و براي آن برنامهريزي صورت ميگيرد چرا كه به عنوان
جاذبه گردشگري در برخي از شهرهاي دنيا به آن توجه
شده است.دست فروشان در برخي از شهرهاي دنيا در
غرفههاي با رنگهاي مختلف ساماندهي ميشوند و
اجناس ارزان قيمت به فروش ميرسانند .عالءالديني
در اين باره نيز گفت :در ش��هرهاي توس��عه يافته در
روزها يا س��اعات خاصي دستفروشان اجازه دارند در
مكانهاي خ��اص و از قبل تعيين ش��ده محصوالت
خود را بفروش��ند .در اين بازارها اغلب وسايل تزئيني
عرضه شده و هنرمندان محصوالت خود را به نمايش
ميگذارند.بنابراي��ن آنچ��ه در تهران ب��ا آن مواجه
هستيم با آنچه به عنوان گردشگري و جذب توريسم
در شهرهاي پيش��رفته انجام ميشود متفاوت است

البته برخي همپوشانيهايي دارند اما در مجموع نوع
آنها با هم فرق ميكند.در تهران نيز ميتوان فعاليت
برخي از دستفروش��ان را با هدف جذب گردش��گري
ساماندهي كرد.
اوبا بيان اينكه گردشگري در كشور ما رشد مناسبي
نداشته است ،توضيح داد :با اين وجود دستفروشان در
تخت جمشيد ش��بيه ديگر اماكن تاريخي و باستاني
فعاليت ميكنند .براي مثال مكزيك كشوري است كه
داراي اماكن جذاب و زيباي بس��يار قديمي متعلق به
قبل از كشف امريكاست و اهرام بسيار زيباي دارد .در
نزديكي اين آثار تاريخي و ديدني دستفروشاني حضور
دارندكهاجناسخودراميفروشند.ايندستفروشانتا
حدودي منظم نيز هستند و به نظر ميرسد شهرداري
به آنها نظم داده است.
ساماندهي دستفروشها تشويق شهروندان
نيست
گفتهميشودساماندهيدستفروشهامنجربهتشويق
افراد بيشتري براي انتخاب اين شغل ميشود .از سوي
ديگر دستفروشي به عنوان شغل كاذب شناخته شده
و برخي معتقدن��د پذيرفتن دستفروش��ان به نوعي
ترويج شغلهاي كاذب است .حتي محسن هاشمي
در جلسه روز سه شنبه سد معبر را گناه كبيره دانست
و خواهان اين ش��د كه نبايد به موضوع دستفروش��ي
وجه��ه قانوني بدهي��م .او در اين ب��اره گفت :پيش از
انقالب دستفروشي به فروش مرغ و خروس و گوسفند
ختم ميشد ،اما اآلن دستفروشي شامل فروش اقالم
مختلفي ميشود از ميوه گرفته تا كيف و كفش .ورود
سازمان س��رمايهگذاري ش��هرداري به اين موضوع
ايجاد حق ميكند و موجب ميش��ود كه پيادهروها را
براي دستفروشان تبديل به سرقفلي كنيم و بعدا اين
موضوع مش��كالتي را ايجاد ميكند كه نميتوانيم از
آن بگذريم .در حوزه دستفروشي مترو اين يك اتفاق
خطرناك است .اين حجم مسافر در مترو و با اين شكل
نحوه فروش روش درستي نيست .بنابراين نبايد به آن
وجاهت قانوني بدهيم.همانطور كه اجازه نميدهيم
در تاكس��ي و اتوبوس دستفروشان فعاليت كنند ،در
مترو نيز نبايد دستفروشان فعاليت كنند .زيرا در سد
معبر گناهي كبيره است و نبايد ساماندهي آنها تبديل
به قانوني ش��دن آنها شود .همچنين شهرداري نبايد
فضايي را به دستفروشان اختصاص دهد.اين امر باعث
ميش��ود تا روستاييان بيش��تري به مهاجرت به اين
كالنشهر تشويق شوند.
دستفروشي شغل كاذب نيست
استاد دانشگاه تهران در اين باره گفت :من دستفروشي
را شغل كاذب نميدانم زيرا خدماتي ارايه ميشود و
متقاضي هم دارد .شغل كاذب را كارمنداني دارند كه
كار نميكنند .بسياري از كارمندان شهرداري شغل
كاذبدارند.ساماندهيدستفروشانارتباطيباتشويق
ش��هروندان براي ورود به اين حوزه ندارد .مگر تمام
شغلهاي ديگر كه ساماندهي شدهاند مردم را براي
ورود به آن تشويق كردهاند .هر كس به فراخور وضعيت
مالياش وارد اين حوزه ميشود و بدون ساماندهي نيز
ممكن است هر روز افراد جديدي وارد اين حوزه شوند.
واقعيت اين است كه سياستهاي توسعهاي دولتها
واقعا ناكارآمد بوده و تاكنون نتوانسته معضل بيكاري را
حل كند ،دولتها حتي توانايي ماليات گرفتن از اغنيا
را نيز ندارند و آنها هم به جاي كارآفريني فقط به تماشا
نشستهاند و شاهدند كه چگونه هر روز بر قيمت ملك
و امالك و داراييهايشان اضافه ميشود.شهرداريها
هم پرداختن به اقتصاد شهر را جزو وظايف خودشان

محس��وب نميكنند و در جهت رونق اقتصاد ش��هر
فعاليتي نميكنند .اين استاد دانشگاه ادامه داد :گفته
ميشود ساماندهي دستفروشان منجر به مهاجرت
روستاييان به شهرها و در نتيجه افزايش چندبرابري
جمعيت شهرها ميشود اما واقعيت اين است كه ديگر
در روس��تاها آب كافي براي كشاورزي وجود ندارد و
تعداد روس��تاييان از مي��زان زمينهايي كه ميتوان
روي آنها كار كرد ،پيشي گرفته است.بنابراين تكليف
روستايي چيست و چه بايد بكند؟ تعداد كشاورزهاي
ما بسيار زياد است و اصال با ميزان زمينها همخواني
ندارد.بنابراين بايد براي آنها شغل تعريف شود.اينها
همه نش��انه تلنبار شدن مشكالت اس��ت و بنابراين
نميتوان يك نسخه براي حل مشكالت پيچيد.
او تاكيد كرد :همانطور كه عنوان كردم ساماندهي بايد
به گونهاي باش��د كه منجر به نابودي يك عده نشود و
همچنين باعث نشود كه برخي به راحتي و با استفاده
از رانت بتوانند با قيمت مناسب بهترين اماكن را براي
خود فراهم كنن��د و يك عده بطور كام��ل از گردونه
رقابت حذف ش��وند.همچنين بايد به فكر كساني كه
با ساماندهي ديگر نميتوانند در اين بازار غير رسمي
حضور داشته باشند ،كرد.
اما محمدحقاني عضو س��ابق شوراي ش��هر تهران از
ديد ديگري به اين موضوع نگاه ميكند .او نيز معتقد
به رسميت شناختن دستفروش��ي باعث ميشود تا
روس��تاييان بيش��تري به مهاجرت به اين كالنشهر
تشويق شوند و دستفروشي را شغل مناسبي براي خود
ميدانند .اين در حالي اس��ت دستفروشان مشكالت
بسياري براي ش��هروندان به وجود ميآورند .كساني
كه در زمينه فروش مواد غذايي دستفروشي ميكنند
عمدتا مشكالت بهداش��تي دارند و سالمت افراد را به
خطر مياندازند.
او در پاس��خ به اينكه سالهاست ش��اهد برخورد تند
و درگيريهاي ماموران ش��هرداري با دستفروش��ان
بودهاي��م بهتري��ن راهحل ب��راي اجتن��اب از چنين
برخوردهايي چيس��ت ،تصريح كرد :چنانچه بررسي
از دستفروشان ش��هر تهران داش��ته باشيم ،متوجه
ميش��ويم كه كمتر از  10درصد آنها نيازمند واقعي
هس��تند كه ش��هرداري ميتواند براي اين تعداد در
مناطق ،محلي را اختصاص دهد تا كاالها و محصوالت
خود را بفروش��ند .اما  90درصد اين افراد وابس��ته به
باندهاي رانت خواري هستند كه توسط باالسريهاي
خود هدايت ميش��وند .اكنون اكثر خيابانها و چهار
راههاي مهم ش��هر در دست اين افراد است و حتي به
افراد ديگر كرايه داده ميشود.
حقانيادامهداد:همچنينافراديهستندكهچرخهاي
دستي بسياري دارند و هر روز اين چرخها را با وانت به
نقاط مختلف شهر منتقل و افرادي را براي دستفروشي
اس��تخدام ميكنند و آخر ش��ب ب��راي جمع كردن
چرخهايخودمراجعهميكننددستفروشيآنچيزي
نيستكهمادرظاهرميبينيموخيليپيچيدهتراست.
شناس��ايي اين افراد هم براي مام��وران اجراي قانون
چندان سخت نيست و بايد اين كار انجام شود .در واقع
ماموران شهرداري به خوبي ميتوانند اين افراد را از هم
تميز دهند .در غير اين صورت مانند آن چه كه اكنون
انجامميشودافرادفاسدبامظلومنماييسعيميكنند
تا مردم كوچه و بازار را با خود همراه كنند.
تهيه دستورالعمل ساماندهي مشاغل
با توج��ه به اهمي��ت موضوع ،حميدرض��ا تحصيلي
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر
تهران از تهيه دس��تورالعمل س��اماندهي مشاغل در
وزارت كشور خبر داد و گفت :دستورالعمل ساماندهي
مشاغل توسط وزارت كشور و سازمان شهرداريها و
دهياريها تهيه ش��ده و بزودي ابالغ ميشود و تمام
دغدغهها در اين دس��تورالعمل ديده ش��ده اس��ت.
در اين دس��تورالعمل وظايف تمامي دس��تگاههاي
ذيربط در حوزه دستفروش��ي مشخص شده است،
اين دستورالعمل تمامي دستگاهها را براي ساماندهي
دستفروشيدركلكشورموظفميكندكهبهاقدامات
محوله جامه عمل بپوشاند.به گفته مديرعامل شركت
س��اماندهي صنايع و مشاغل ش��هر تهران براي اين
دستورالعمل ساعتها و ماهها كار شده است و نيازي
به مصوبه جديد از سوي ش��وراي شهر تهران در اين
خصوص نيست.

خبر
ايجاد فضاي برابر
با ساماندهي دستفروشان
الهام فخاري ،رييس كميته اجتماعي ش��وراي
اس�لامي ش��هر تهران گفت :طرح ساماندهي
مشاغل سيار و بيكانون سبب افزايش مهاجرت
به پايتخت نميشود ،بلكه سبب ايجاد دسترسي
به فرصتهاي ش��هري به صورت ضابطه مند و
ايجاد جاذبههاي شهري در كنار رضايتمندي
مردم خواهد شد.
به گزارش معاونت ارتباطات و بينالملل شوراي
اسالمي ش��هر تهران ،طرح ساماندهي مشاغل
سيار و بيكانون شهر تهران در حالي در يكصد
و بيست و سومين جلسه شورا به تصويب رسيد
كه برخي ايراداتي به اين طرح وارد ميدانستند.
م��واردي از قبيل اينكه چنين طرحي س��بب
افزايش مهاجرت به تهران خواهد شد يا اينكه
اين طرح اعتراض صنوف را در پي خواهد داشت.
رييس كميته اجتماعي شوراي اسالمي شهر
تهران يكي از طراحان اين ط��رح گفت :واقعا
اگر فكر ميكنند كه ساماندهي مشاغل سيار
موجب��ات افزاي��ش مهاجرت به ش��هر تهران
را فراه��م ميآورد تحليل بس��يار اش��تباهي
ميكنند.
وي ادام��ه داد :آنچ��ه كه موج��ب مهاجرت يا
افزايش آن ميش��ود ،عواملي از جمله وضعيت
اقتصادي حاضر ،تعطيل��ي كارخانهها و مراكز
توليدي و بحران ارزي است كه البته در چند ماه
گذشته مهار ش��د .موضوع مهاجرت موضوعي
است كه مسائل اقليمي در آن تاثيرگذار است،
مساله بيكاري ،عدم توازن فرصتهاي اقتصادي
و اجتماعي در كل كش��ور و ني��ز بعضي موارد
فرهنگي در ايجاد اين وضعيت اثر گذار اس��ت.
از اي��ن رو ،بايد گف��ت ،اين قبي��ل موضوعات
كالن است كه سبب افزايش مهاجرت به سمت
پايتخت را فراهم ميآورد.
فخ��اري در ادام��ه افزود :اما طرح س��اماندهي
مشاغل س��يار و بيكانون چيست ،در سال 85
مصوبهاي از س��وي شوراي شهر در اين موضوع
وضع ميشود ،اما عمال از آن سال تاكنون هيچ
اقدامي در زمينه س��اماندهي مش��اغل سيار و
بيكانون انجام نميشود .اين بود كه كميسيون
فرهنگي ش��ورا و در ذيل آن كميته اجتماعي
زمينه تدوين طرح س��اماندهي مشاغل سيار و
بيكانون را فراهم س��اختند تا ساماندهي اين
مش��اغل به گونهاي انجام شود كه ضمن ايجاد
فرصت ،موجب افزاي��ش تنشهاي اجتماعي
نيز نشود.
رييس كميته اجتماعي شوراي شهر اظهار كرد:
بر خالف نظر منتقدين طرح ساماندهي مشاغل
سيار باعث ميشود كه فرصتهاي شهري بطور
برابر دس��ترس پذير تعريف شده و سازو كاري
مشخص براي آن در نظر گرفته شود .اين رويه
متفاوت از آن چيزي است كه امروزه هر كسي به
هر صورت كه ميخواهد در هر جاي شهر بساط
خود را بگستراند.
فخاري ادامه داد :طرح ساماندهي به افرادي كه
ناچار به دستفروشي هس��تند ،كمك ميكند
فعاليت خود را در قالب ضوابط انجام دهند كه
عالوه بر انتفاع خود ،شهر نيز منتفع شود.
ميگويي��د ش��هر چگون��ه منتفع ميش��ود؟
ساماندهي مش��اغل س��يار از ترويج سد معبر
جلوگيري ميكند ،فرصتهاي برابر در اختيار
افراد قرار ميدهد و به نوعي جاذبه شهري ايجاد
و زيباييه��ا و ارزش آفريني ش��هري را محقق
ميكند .آنچه كه در بسياري از شهرها و كشورها
اتفاق ميافتد آن هم با وجودي كه از ش��رايط
اقتصادي مش��ابه ما رنج نميبرند .مسلم است
ل در دورههاي تاريخي و زماني
بعضي از مشاغ 
تعريفي نداشته است .مسائلي در دهههاي 30
و  40معنادار بودند ك��ه اآلن معنا ندارند .براي
نمونه در قانون شهرداري آن زمان از چگونگي
نگهداري احشام صحبت كرده بود ،در صورتي
كه اآلن موضوعيت ندارد.
او با بيان اينكه ش��غلهايي هست كه ده بيست
س��ال قبل وجود نداش��ته اما با توسعه فناوري
و اين شغلها ايجادش��دهاند،گفت :با اين نگاه
قبول كنيم كه شرايط جديدي در شهر هست
و از اين زاويه به موضوع نگاه كنيم آنچه تهديد
بهحس��اب ميآيد به فرصت تبديل شود و اين
از راه ساماندهي ش��رايط ممكن است.در طرح
ساماندهي مشاغل سيار ما به دنبال اين هستيم
كه سازو كار معيني تعريف كنيم تا هر كس خود
را صاحب حق نداند .ضمن اينكه مجددا تاكيد
ميكن��م اين طرح به هيچ عن��وان مروج ايجاد
سد معبر نيست چرا كه سد معبر تخلف و نقض
قوانين شهري است.
رييس كميت��ه اجتماعي ش��ورا همچنين در
خصوص اعتراض صنوف به چنين طرحي گفت:
در نگاه اول بايد به اين نكته توجه كنيم كه آيا در
وضعيت كنوني مردم راضي هستند يا از وضعيت
موجود ابراز نارضايتي دارند! امروز خيلي از معابر
مسدود است ،در مترو مزاحمتهاي فراوان به
سبب فعاليت دستفروشان ايجاد ميشود ،اگر
طرحي اجرا شود كه بدون آزار و اذيت ديگران
فرصتهاي برابر براي افراد در شهر تعريف كند
آيا مردم از آن استقبال نميكنند .اين در حالي
است كه مردم ما با رويكرد همكاري و همزيستي
اجتماعي به اين قضيه نگاه ميكنند.
فخاري در خاتمه با تاكيد بر اينكه ما بايد سازو
كاري ايجاد كنيم ت��ا تهديدهاي اينچنيني به
سبب فعاليت دستفروش��ان تبديل به فرصت
شود و دسترسپذيري افراد به فرصتها در شهر
ايجاد شود گفت :طرح ساماندهي مشاغل سيار و
بيكانون شهر تهران ارتقا يافته مصوبه سال 85
شورا است و اميدواريم اين طرح وضعيت كنوني
را سامان دهد.

اخبار
سرانه هر ايراني در شبكههاي
اجتماعي چقدر است؟

ايس�نا| س��رانه روزان��ه اس��تفاده ايرانيها از
ش��بكههاي اجتماعي حدود يك ساعت و چهار
دقيقه اس��ت و  ۹۴درصد از اعضاي فعال در اين
شبكهها از تلگرام اس��تفاده ميكنند .آماري كه
اخيرا مرك��ز آمار از وضعي��ت فرهنگي رفتاري
خانوارهاي ايراني در س��ال  ۱۳۹۶منتشر كرده
نش��ان ميدهد كه  ۴۷درصد از افراد  ۱۵ساله و
بيشتر در ش��بكههاي اجتماعي عضو بودهاند و
 ۵۳درصد نيز در اين ش��بكهها عضويتي ندارند.
اين در حالي است كه از افرادي كه در شبكههاي
اجتماعي عضو هس��تند  ۹۴.۵درصد از تلگرام،
 ۴۳.۱اينستاگرام ۲۴.۳ ،واتسآپ و  ۱۵.۴درصد
در ساير شبكهها فعال هستند.

روسيه اينترنت جهاني
را قطع ميكند

تككرانچ|روسيهقصددارددريكطرحآزمايشي
ارتباطخودرابااينترنتجهانيقطعكند.هنوززمان
دقيق اجراي طرح مش��خص نيست اما پيشبيني
ميش��ود قبل از يكم آوريل س��ال جاري ميالدي
اجرا ش��ود .دولت روسيه تصميم دارد در يك طرح
آزمايشي اتصال به اينترنت جهاني را قطع كند .اين
طرح در چارچوب برنامه آزمايش��ي دفاع سايبري
اين كشور اجرا ميشود .سال گذشته روسيه برنامه
«اقتصادديجيتالملي»رامعرفيكرد.طبقاينطرح
تهيهكنندگانروسياينترنتملزمبودندتادرصورت
قطعشدندسترسيبهاينترنتجهانيهمچنانارايه
سرويسبهشهروندانوكاربرانروسيرافراهمكنند.
اين طرح در صورت موفقيت آميز بودن به روس��يه
اجازهميدهدتااينترنتداخليخودراارايهوارتباط
با اينترنت جهاني را قطع كند .البته هنوز تاريخ اين
آزمايشمشخصنشدهاماپيشبينيميشودقبل
ازيكمآوريلسالجاريميالديانجامشود.

انجام نخستين آزمايش صنعتي
اينترنت 5Gتوسط انگليس

تلگ�راف| انگليس براي نخستينبار استاندارد
اينترن��ت  5Gرا در ي��ك كارخانه در ورسس��تر
آزمايشميكندتامشخصشودنسلآتياينترنت
موبايلچهاموريرادركارخانهتسهيلميكند.اين
آزمايش گامي مهم در راستاي ايجاد كارخانههاي
هوشمند در انگليس است .تست مذكور با استفاد
از فناوري ارتقا يافته  5Gحسگرهايي را در واحد
«ورسس��تر» كارخانه «بوش» فعال ميكند .در
اين واحد محصوالت گرمايش��ي و آب گرم توليد
ميشود .كنسرس��يوم  5Gورسستر كه با كمك
دولت فعاليت ميكن��د ،عوامل مختلف از جمله
س��رعت و تاخير را رصد ميكند تا مشخص شود
نسلآتياينترنتموبايلعملياتهايكارخانهاي
را تا چه ميزان تسهيل ميكند.

احتمال فعاليت آتشفشاني
در سياره مريخ

نيو اطلس| به دنبال شناسايي يك درياچه بزرگ
در زير س��طح يخ زده قطب جنوب سياره مريخ در
سال گذشته ،گمانه زنيها در مورد احتمال فعاليت
آتشفشاني در اين سياره افزايش يافته است.
بررس��يهاي ناسا نش��ان ميدهد كه احتماال يك
منبع گرمايي ب��زرگ در زير منطقه قطب جنوب
س��ياره مريخ وجود دارد كه باعث شده آب درياچه
زيرزمينيمريخمايعباشدولذاميتواننتيجهگرفت
كهسيارهيادشدههنوزدارايآتشفشانيفعالاست
كه ممكن است در آينده فعاليتهايي از خود نشان
دهد .تحقيقاتي كه ناس��ا در اين زمينه انجام داده
حاكياستدرياچهيادشدهدرعمق ۱.۵كيلومتري
س��ياره مريخ قرار دارد و ط��ول آن به  ۲۰كيلومتر
ميرسد .البته آب اين درياچه داراي مقدار زيادي
سديم ،مگنزيم و نمكهاي كلسيم بوده و لذا براي
آشاميدن مناسب نيست.پيش از اين تصور ميشد
نمك زياد موجود در اين آب باعث يخ نزدن آن شده،
امامحققانهموارهبراينباوربودندكهنميتواناين
موضوعرابهطوركاملبهوجودنمكنسبتدادوبايد
يك منبع گرمايي در اين زمينه نقش داشته باشد.
دانشمندانناساقبالتصورميكردندمريخازچندين
ميليون سال قبل از نظر آتشفشاني غيرفعال شده
است .اما شناسايي درياچه مايع در زير قطب جنوب
آنها را به اين نتيجه رسانده كه سياره مذكور حداقل
در  ۳۰۰هزار سال قبل شاهد فعاليت آتشفشاني
بوده و احتمال تكرار اين مساله وجود دارد.

ايجاد يك ميليون شغل
با فناوري در لندن تا ۲۰۲۳

تلگراف| مدي��ران حوزه فن��اوري در انگليس
تصميم دارند ك��ه تا س��ال  ۲۰۲۳ميالدي ي 
ك
ميليون شغل جديد در حوزه فناوري در پايتخت
اينكشورايجادكنند.بيشاز ۲۰۰بنيانگذارحوزه
فناوري در انگليس كمپيني به راه انداختهاند كه
تا س��ال  ۲۰۲۳مي�لادي يك ميليون ش��غل در
حوزه فن��اوري در لندن ايج��اد كنند.تالش اين
مديران براي اين است كه انگليس را در خط مقدم
نوآوريهاي جهاني قرار دهن��د .در اين كمپين
نمايندگانشركتهايسامسونگ،مايكروسافت،
اوراكل و هيترو نيز حضور دارند و انتظار دارند كه
مش��اغل حوزه فناوري در لندن س��ه برابر شود.
شمار مشاغل حوزه فناوري در پايتخت انگليس
هماكنون به ۳۱۸هزار و ۴۸۰شغل ميرسد.انجام
اينكمپينبهاينمعناستكهبرايناساسهرسه
دقيقه يك بار بايد يك نيروي كار جديد به صنايع
فناوري انگليس اضافه شود.ايجاد اين شغلهاي
جديد شركتها را تشويق ميكند كه زنان بيشتر
و افراد با اقليت كمتر را به استخدام خود درآورند.
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دانش و فن

با دسترسي به نسل پنجم ارتباطات

اينترنت اشيا درايران توسعه مييابد

گروه دانش و فن
در تازهترين برآوردها مش��خص ش��د ك��ه هزينه
و س��رمايهگذاريهاي جهان��ي در زمينه توس��عه
زيرس��اختهاي فن��اوري و ارتباط��ات در س��ال
 ۲۰۱۹مي�لادي ب��ا يك رش��د  ۳.۲درص��دي به
 ۳.۸تريليون دالر خواهد رسيد .در اين جهش بيشتر
س��رمايهگذاريها مربوط ب��ه فناوريهاي نوين و
مدرني همچون خدمات ابري (،)cloud-based
اينترنت اشيا ( )IoTو مراكز داده ()data center
خواهد بود .
گزارشي كه وب سايت زد دي نت ،آن را منتشر كرده
است هزينههاي جهاني از بازارهاي اشباع شدهاي
همچون صنعت گوشيهاي هوشمند و تبلت خارج
و به سمت و سوي بازارهاي نوپا و نوظهوري همچون
گجتهاي هوشمند ،خدمات و سرويسهاي ابري
و مبتني بر كالد ،اينترنت اش��يا و خانه و شهرهاي
هوشمند سوق داده خواهد شد.
همانطور كه به نظر ميرس��يد و پيش بيني شده
بود ،بسياري از ش��ركتهاي توليدكننده موبايل و
غولهاي تكنولوژي نيز تحت تأثير ركود بيسابقه
در بازارهاي جهاني موبايل سعي دارند كه با عرضه
محصوالت و خدمات نوين ديگري ،توجه مخاطبان
و عالقهمندان خود را جلب كنند و بدينترتيب در
فناوريهاي جديد ديگري كه به آينده تعلق خواهند
داشت ،سرمايهگذاري كردهاند.
از س��وي ديگر اينترنت اش��يا و ش��هر هوش��مند
عباراتي هس��تند كه اين روزه��ا در فضاي مجازي
زياد ب��ه گوش كاربران ميخورد .اينترنت اش��يا به
كاربران ساكن در شهرهاي هوشمند اين امكان را
ميدهد كه با استفاده از دستگاههاي الكترونيكي و
هوشمند خود به كارها و فعاليتهاي روزمره خود
بپردازند و اين ام��ر در زمينههايي همچون انرژي،
حمل و نقل ،صنعت ،بهداش��ت و درمان ،ساخت و
ساز ،خانه و شهر هوش��مند نقش پررنگ و بسزايي
ايف��ا خواهد ك��رد .اينترنت اش��يا ( )IoTبه معني
يك ش��بكه جهاني از اش��يا مرتبط و متصل است
كه هر ي��ك داراي آدرس مختص به خ��ود بوده و
بر اس��اس قراردادهاي استانداردشدهاي با يكديگر

در ارتباطند .اين سيس��تم جديد كنترل از راه دور
و كنترل هوش��مند اش��يا و دس��تگاهها ،امروزه در
كشورهاي توسعهيافتهاي همچون كره جنوبي در
سيستمهاي اداري و همچنين وسايل منزل بسيار
مورد استفاده قرار ميگيرد.
به گفته جان ديويد الوالك ،مدير ارش��د تحقيقات
در موسسه گارتنر ،فناوري ارتباطات ديگر تنها يك
پلتفرم براي انجام كارهاي موردنياز ش��ركتهاي
مختل��ف نيس��ت بلكه خ��ود تبدي��ل ب��ه يكي از
بزرگترين و مهمترين صنايع در جهان شده است
كه نرخ رش��د تجاري و سودآوري قابل مالحظهاي
را براي كشورهاي مختلف به دنبال داشته است.
وي ادامه ميدهد :جهان در مرحلهاي به سر ميبرد
كه ديگ��ر نميتوان ادامه حيات ب��دون تكنولوژي
را براي آن متصور ش��د و ميتوان گفت كه توسعه
زيرس��اختهاي فناوري ارتباطات با وجود تمامي
مش��كالت و تنشهاي سياس��ي و تجاري موجود
و همچني��ن بحرانهاي اقتصادي ك��ه پيش روي
بسياري از كشورهاي جهان قرار دارد ،از مولفههاي
مهم زندگي در قرن بيست و يكم محسوب ميشود
و به همين دليل صرف هزينه و س��رمايهگذاري در
اين صنعت مهم نيز با روندي رو به رش��د و صعودي
همراه خواهد بود.
به گفته كارشناس��ان در س��الهاي نه چندان دور
بيشتر اشيا اطراف ما به اينترنت متصل ميشوند و
اين عمل ميتواند بسياري از كارهاي روزمره را براي
بشر آسان و لذت بخش كند.
طب��ق آخري��ن آماره��ا در ح��ال حاض��ر حدود
 10ميليارد ش��يء در دنيا به اينترنت متصل است
و طب��ق پيشبينيه��ا ،تا س��ال  2025اين رقم به
 50ميليارد خواهد رسيد.
در حال حاضر بيشاز  24درصد از كل بودجه دنياي
فناوري به بخش اينترنت اشيا محدود شده كه اين
نشانگر اهميت باالي آن در بين شركتهاي بزرگ
فناوري است.
براساس پيشبيني  ،IDCبازار اينترنت اشيا تا سال
 2020به بيش از  1.23تريليون دالر خواهد رسيد
و از اين ميزان  400ميليارد دالر س��هم تجهيزات

و س��ختافزارهاي اين فناوري خواهد بود.درايران
نيز چند سالي اس��ت كه بحث اينترنت اشياء وارد
گفتمان مس��ووالن شده اس��ت بهطوري كه وزير
ارتباطات و فناوري اطالعات چندي پيش با تاكيد بر
اينكه بايد سياستها ،راهبرد و استراتژي مشخصي
داشته باشيم ،گفته بود :ابتدا بايد تحولي كه در دنيا
رخ داده است را درك كنيم اينكه فناوريهايي مانند
اينترنت اشيا ،واقعيت افزوده و بيگ ديتا چه تاثيري
بر كشور خواهد داش��ت .البته در ابتداي راه بيشتر
افراد از اين فضا دركي ندارند اما بايد سواد را در بدنه
حاكميت افزايش دهيم و درباره اينكه چه تغييراتي
در حال وقوع است ،آگاهيرس��اني كنيم .البته در
كنار ضعفي كه در بدنه دولت در دانش وجود دارد،

فراسو

دسترسي به هوش مصنوعي IBMبراي ساير سرويسدهندگان ابري

پذيرش مطالب است.همچنين محمدجواد آذري
جهرمي روز گذشته در اينستاگرام از دسترسي به
نسل پنجم ارتباطات همراه ( )5Gو توسعه فناوري
اينترنت اش��ياء ( )IOTبه عنوان برنامههاي سال
 ۹۸نام برد.
وي نوش��ت« :پيش به س��وي ( »)5Gهدفي است
كه در كنار توس��عه اينترنت اش��ياء براي سال ۹۸
درنظر داريم.
وي ادام��ه داد :هماكنون تمامي ش��هرها و بيش از
 ۶۶درصد روستاها داراي پوشش نسل سوم ()G3
و نس��ل چهارم ( )G4ارتباطات همراه هستند كه
در س��ال آينده با وجود مانع بودن تحريمها ،تالش
بيشتري براي گس��ترش دسترسي همگاني انجام

دريچه

خواهيم داد.نسل جديد ارتباطات منتظر ما است.
وي در جاي ديگر با بيان اينكه عزم مخابرات است
كه در توس��عه VDSLو  FTTHتالش كند ،گفته
بود :برآوردها حاكيست كه ظرفيت رشد  ۱۰برابري
را در حوزه زيرس��اخت بخش ثاب��ت داريم .امروزه
زندگي م��ردم بدون بهرهگي��ري از فضاي مجازي
دشوار ميشود .ش��تاب اين وابستگي در سالهاي
آينده به دليل س��هضلع دادههاي بزرگ ،اينترنت
اشيا و هوش مصنوعي بيش��تر ميشود تا تحوالت
بزرگي در دنيا رخ دهد.
گفتني اس��ت :گردش مالي ك��ه در حوزه  IOTدر
آس��يا و اقيانوسيه تا س��ال  ۲۰۲۰پيش بيني شده
حدود  ۸۵۳ميليارد دالر است.

سهم 50درصدياپلازدرآمدثبتنامسرويساشتراكخبري

رويترز| ش��ركت  IBMاعالم كرده كه قصد دارد
سامانه هوش مصنوعي واتس��ون را در اختيار ساير
سرويسهاي ابري نيز قرار دهد.
 IBMاعالم كرده اس��ت كه سامانه هوش مصنوعي
 Watsonمحدود نكرده و به س��اير سرويسهاي
ابري اجازه استفاده از آن را ميدهد؛ از جمله واتسون
اسيستنت كه براي ايجاد واسطهاي گفتوگويي به
كار ميرود و همچنين واتسون اوپن اسكيل كه براي
مديريت چرخه زندگي هوش مصنوعي از آن استفاده
ميش��ود .آزادس��ازي دسترسي واتس��ون به ساير
ش��ركتهاي ارايهدهنده سرويس ابري اين اجازه را
ميدهد كه پلتفرم واتسون را در اختيار داشته باشند
و آن را روي مراكز داده خود اجرا كنند.
روچير پوري مدير ارش��د فناوري سامانه هوشمند
خ به س��والي راجع بهدليل
واتسون آيبيام در پاس 
اين اقدام ش��ركت گفت :بس��ياري از مش��تريان با
بهكارگي��ري ه��وش مصنوعي در اپليكيش��نهاي
خود مشكل دارند؛ چون دادهها در جاهاي مختلف
توزيع شدهاند.
اين دادهها در محيطهاي ابري آميخته (هيبريدي)
با پيادهس��ازي چندگانه قرار دارند .اين محيطهاي
ابري همچنين دادهه��ا را در فضاي ابري خصوصي
ني��ز دارند .مش��تريان پيش از اي��ن در بهكارگيري
هوش مصنوعي در س��رويس ابري خود مشكالتي
داشتند ،چون فراهمكنندگان سرويسهاي هوش
مصنوعي همواره آنها را بهنوعي پيادهس��ازي خاص
محدود كردهاند كه ب��راي اين محيط ابري آميخته
(هيبريدي) مناسب نيست.

بنابراي��ن تصميم آيبيام با تصمي��م خود مبني بر
دردرس��ترس قراردادن واتسون براي ساير خدمات
ابري ،قصد دارد به اين ش��ركتها اج��ازه بدهد كه
هوش مصنوعي را روي دادههاي خود اعمال كنند.
پوري همچنين تاكيد كرد كه بسياري از شركتها
ازمدتها پيش قصد داش��تهاند از هوش مصنوعي
براي افزايش بازده عملكرد خود اس��تفاده كنند اما
همواره نيازشان بر اين بوده كه ابزار هوش مصنوعي
خود را در محيطي ب��ه اجرا در آورند كه كامال تحت
كنترلشان است و با آن احساس راحتي كنند.
در مركز مش��خصات فني ب��راي اجراي واتس��ون
در ابره��اي خصوصي و عموم��يIBM Cloud ،
 Privateقرار دارد؛ پلتف��رم ابر خصوصي آيبيام
كه براي اج��راي ابزار و خدماتي مانن��د كوبرنتيز و
كلودفاندري از فناوريهاي متن باز يا اوپن سورس
استفاده ميكند .اين پتلفرمي است كه به شركتها
اجازه ميدهد كه بعدا واتسون را هم اجرا كنند.
در ح��ال حاضر تمركز اصلي عرضه اين پلتفرم روي
واتسون اسيستنت و واتسون اوپن اسكيل است.
پوري همچنين بيان ك��رد :قابليتهايي كه عرضه

ميكنيم براساس دو محصول پرچمدارمان هستند.
اين محصوالت با دامنه وسيعي از موارد استفادهاي
كه ممكن است با آن مواجه شويم سروكار دارند.
در مابقي سال س��اير قابليتها را نيز به اين پلتفرم
اضاف��ه خواهي��م ك��رد .ب��راي مث��ال Watson
 Knowledge Studioب��ه همراه اي��ن پلتفرم
عرضه خواهد شد ،همچنين قابليت فهمزبان طبيعي
كه هماكنون در محيط ابري عمومي ما در دسترس
هستند نيز به اين پلتفرم اضافه ميشوند.
پوري عقيده دارد كه آيبيام طيف كاملي از ابزارها
را براي توسعه و اجراي مدلهاي هوش مصنوعي با
استفاده از دادههاي ساختيافته و غير ساختيافته
به ش��ركتها اراي��ه ميدهد و همچني��ن مجموعه
نرمافزار نظارت��ي و مديريت چرخه زندگي را نيز در
اختيارش��ان ميگذارد .عالوهبر اين آيبيام اعالم
كرده اس��ت كه نس��خه جديدي از تس��ريعكننده
يادگيري ماش��ين واتس��ون را عرض��ه خواهد كرد
كه خوش��هبندي پربازده پردازن��ده گرافيكي را به
سرورهاي سري  Power Systemsو سيستمهاي
 X86م��يآورد ك��ه عملكرد ه��وش مصنوعي را تا
 10برابرسريعترميكند.آيبيامهمچنيناعالمكردكه
Business Automation Intelligence
را مبتني بر واتس��ون عرضه خواهد كرد اما در اين باره
جزييات بيشتري را ارايه نداد.
بنابر گفته ش��ركت ،اين س��رويس جديد ب��ه مديران
بوكار اين قابليت را ميدهد كه مستقيما هوش
كس�� 
مصنوعي را در اپليكيش��نهاي خود اعمال و همچنين
نيروي كار خود را تقويت كنند.

وال استريت ژورنال | اپل در سرويس خبري خود،
س��هم  ۵۰درصدي از درآمد ثبتنام كاربران را طلب
ميكند كه موجب اعتراضهاي متعدد از سوي ناشران
شده است.
سرويسخبرياپلكه«نتفليكساخبار»مشهورشده
اس��ت ،احتماال در فروردينماه س��ال جاري رونمايي
خواهد شد .گزارش جديد وال اس��تريت ژورنال ادعا
ميكند كه كوپرتينوييها ۵۰ ،درصد از درآمد ثبتنام
كاربران در اين سرويس را به خود اختصاص خواهند
داد .س��رويس مذكور اپل ،بهاحتم��ال زياد فرايندي
شبيه به سرويسهاي نتفليكس و  Huluبراي فيلم
و سريال دارد .بهبيان ديگر ،كاربران با پرداخت ماهانه
مبلغيمشخص،بهتعدادزياديازسرويسهايخبري
پولي دسترسي خواهند داشت.هزينه حدودي ماهانه
 ۱۰دالر ،براي سرويس  Newsاپل گزارش ميشود.
بهنظر ميرس��د اپل در ارتباط با س��هم خود از درآمد
مذكور ،چالشهايي با ناشران داشته باشد .همانطور كه
گفته شد ،اپل نيمي از درآمد را تصاحب خواهد كرد و
نيم ديگر آن ،بسته به زمان سپري شده در مقالههاي
ناشران ،بين آنها تقسيم ميشود .چنين مدلي ،شبيه
به مدل درآمدي س��ابق اس��پاتيفاي اس��ت كه سهم
هنرمندان را براساس مجموع زمان گوش دادن به آثار،
توزيع ميكرد .مدل درآمدي و قراردادي اپل ،ناشران
بزرگي همچون نيويورك تايمز و واش��نگتن پست را
ني��ز ملزم به توافق براي ثب��ت و توزيع محتوا ميكند
( WSJنيز درح��ال مذاكره با اپل اس��ت و روند آن را
اميدوارانه بيان ميكند)  .ناشران يك نگراني ديگر هم
دارند .آنها به دادههاي مشتركان سرويس خبري اپل

دسترسي نخواهند داش��ت .بههرحال ،محروم كردن
ناش��ران از اطالعاتي همچون ايميل و كارت اعتباري
مشتركان (كه براي مقاصد بازاريابي ،حياتي هستند)،
ميتواند منجر به مشكالت بيشتر بين اپل و آنها شود.
چالش اپل با توليدكنندهه��اي محتوا ،در نمونههاي
متعددي در سالهاي گذشته نيز به چشم ميخورد.
آنها بهخاطر ش��رايط يكطرفه خود در كسب مجوز
محتوا در س��رويس  ،Apple TVچالشهاي زيادي
با تهيهكنندهها داشتهاند و بهنوعي در آن سرويس به
تآنچنانينرسيدند.درنتيجههمانچالشها،
موفقي 
اپل امروز بهفكر راهاندازي سرويس اختصاصي محتوا با
فيلم وسريالهاي اختصاصي افتاده است .يكي از نكات
مهم پيرامون س��رويس خبر و رسانه اپل آن است كه
كوپرتيونوييها ،سرويس مذكور را در زماني حساس
معرفي خواهند كرد .در دورهاي كه فروش آيفون افت
قابل توجهي را تجربه ميكند ،آنها قصد دارند با تمركز
روي محصوالت خدماتي ،منبع اساسي جديدي براي
درآمد خود ايجاد كنند .س��رويس Apple News
رويتماميدستگاههايمجهزبه iOSدرجهانعرضه
ميشود كه تعدادشان به ميلياردها دستگاه ميرسد.

باگ جديد توييتر ،اليك كاربران
را ناپديد ميكند

فروش اطالعات۶۱۷ميليون
حساب كاربري در وب تاريك

پياممستقيمازطريقسايت
اينستاگرامممكنشد

گسترش استفاده از فناوري
در جنگافزارهاي امريكايي

انسان برنده مناظره
باهوشمصنوعي

رويداد

مشبل|باگيدرتوييترباعثبهمريختنتعداداليكها،
ريتوييتهاونوتيفيكيشنهاميشود.
طبق گزارشهايي كه از س��مت كاربران توييتر منتشر
شده ،تعداد اليكها و ريتوييتها بهشدت دچار نوسان
شدهوبسياركمترازحدمعمولاست.دراينميانبعضي
از كاربران اين شبكه اجتماعي به خود توييتر براي حذف
اليكها و ريتوييتها مظنون شدهاند.
برايمثاليكيازكاربراناعالمكردهتعدادريتوييتهاي
توييت اخير او از  ۱۲۰۰بار به  ۵۰۰رسيده و حال دوباره
به بيش��تر از هزاربار افزايش پيدا ك��رده .البته مورد باال
تنها گ��زارش در م��ورد رفتار عجيب توييت��ر طي روز
گذش��ته نيس��ت و كاربر ديگري ادعا ميكند كه تعداد
اليكها و ريتوييتهاي او ناگهان به يك دهم رقم قبلي
رسيده است .يكي ديگر از كاربران ميگويد بعد از آنكه
نوتيفيكيش��ن اليك و ريتوييتهاي زيادي را دريافت
كرده ،ناگهان همه آنها حذف شدهاند .ظاهرا اين مشكل
در مورد بخش منشن توييتها هم وجود دارد و بعضي از
كاربران گزارش ناپديد شدن منشنهاي توييت خود را
دادهاند .الزم به ذكر است اين مشكل محدود به منطقه
خاصينشدهوكاربرانتوييترازسرتاسردنياازجملهايران
آنراتجربهكردهاند.توييترتاييدكردهايناتفاقاتهمگي
ناشي از يك باگ از داخل اين شبكه اجتماعي هستند كه
به زودي رفع خواهد شد.

ايندپندنت| مجرمان سايبري ۶۱۷ميليون حساب
كاربري هك شده را در وب تاريك براي فروش عرضه
كردهاند .اين حس��ابهاي كارب��ري در  ۱۶عمليات
جداگانه نشت اطالعات فاش شدهاند.
مجرمان سايبري  ۶۱۷ميليون حساب كاربري هك
شده را در وب تاريك براي فروش عرضه كردهاند .اين
حسابهاي كاربري مربوط به  ۱۶عمليات جداگانه
نشت اطالعات است.
مخ��ازن اطالعات��ي فهرس��ت ش��ده در Dream
 Marketدر وب تاري��ك عرضه ش��دهاند .در اين
بازار اينترنتي مواد مخدر ،اس��لحه و مواد غيرقانوني
ديگر نيز به ف��روش ميرسد.حس��ابهاي كاربري
هك ش��ده ب��ه وب س��ايتهاي مختل��ف از جمله
 MyFitnessPal، MyHeritageو Animoto
تعلق دارند كه نشت اطالعات آنها اعالم شده است.

اسلش گير| در حالي كه تا به حال ارسال پيام مستقيم
ي��ا دايرك��ت در اينس��تاگرام تنها از طريق اپليكيش��ن
تلفن همراه آن ممك��ن بوده ،به زودي كاربران س��ايت
اينس��تاگرام هم قادر به چنين كاري خواهند بود .مارك
زاكرب��رگ مديرعامل فيسبوك كه مالك اينس��تاگرام
نيز محس��وب ميش��ود ،ب��ه دنب��ال يكپارچهس��ازي
پيامرس��انهاي فيسبوك ،واتساپ و اينستاگرام است
و به نظر ميرس��د اقدام اخير وي با همين هدف صورت
ميگيرد .بن��ا بر اعالم فيسبوك كاربران��ي كه از طريق
مرورگرهاي وب رايانههاي شخصي به سايت اينستاگرام
مراجعه ميكنند هم خواهند توانست براي دوستان خود
در اين شبكه اجتماعي پيام مستقيم يا دايركت بفرستند.
اگر چه اينس��تاگرام يكي از محبوبترين ش��بكههاي
اجتماعي در جهان است ،اما در اصل براي استفاده كاربران
تلفن همراه و به اش��تراكگذاري عكس طراحي شده و
لذا بسياري از امكانات اپليكيش��ن اينستاگرام از طريق
مرورگرهاي اينترنتي رايانههاي ش��خصي در دسترس
نيست.كارشناسان ميگويند هدف فيسبوك از اقداماتي
از اين دست افزايش محبوبيت اينستاگرام براي كاربران
رايانههايشخصينيزهستوايندرحالياستكهارسال
عكس در حسابهاي كاربري اينستاگرام تنها از طريق
اپليكيشنتلفنهمراهآنممكناستوانجامچنينكاري
از طريق وب به سادگي ممكن نيست.

آسوش�يتدپرس| پنتاگون طرح كلي اس��تراتژي
توسعه اس��تفاده از هوش مصنوعي در جنگ افزارها
را اعالم كرد.
ارتش امريكا تصميم دارد استفاده از هوش مصنوعي
درجنگ افزارها را گس��ترش دهد اما اعالم كرده براي
استفاده از فناوري همگام با ارزشهاي اين كشور اقدام
ميكند.در همين راستا پنتاگون طرح كلي نخستين
استراتژي هوش مصنوعي خود را در يك گزارش عنوان
كرد .طبق اين طرح اس��تفاده از سيس��تمهاي هوش
مصنوعي در سراسر ارتش از عملياتهاي جمعآوري
اطالعات تا پيش بيني مشكالت مربوط به نگهداري
هواپيماها يا كشتيها بايد تسريع شود .دراين گزارش
آمده است :كشورهاي ديگر به خصوص چين و روسيه
سرمايهگذاريهاي كالني در هوش مصنوعي و براي
مقاصد نظامي كردهاند.

انگجت| در آخرين سري از رويدادهاي مقابله انسان با
ماشين ،يك انسان توانس��ت در مناظره با ماشين هوش
مصنوعياي بيام پيروز شود.
پس از آنكه انس��ان در بازيهاي ( Goب��ازي متعلق به
گوگل) و ( ۲ Dotaيك بازي آنالين) از هوش مصنوعي
شكس��ت خورد ،نبرد بين ماشين و انسان جذابيت خود
را باخت و يك سويه به نظر ميرسيد .اما به نظر ميرسد
باالخره انسان توانس��ته در مقابله با نس��ل آتي رباتها
برنده ش��ود« .هريش ناتاراجان» قهرمان مناظره در يك
رويارويي با سيس��تم هوش مصنوعي ش��ركت آي بيام
به نام  Miss Debaterبرنده ش��د .اي��ن رويارويي در
كنفرانس  Thinkدر سانفرانسيس��كو برگزار شده بود و
صدها خبرنگار تماشاچي آن بودند«.هريش ناتاراجان»
برنده مس��ابقات مناظره اروپا در س��ال  ۲۰۱۲ميالدي
اس��ت .او و سيس��تم هوش مصنوعي آي بيام به مدت
 ۲۵دقيقهدربارهيارانههايمربوطبهدورهپيشدبستانيبا
يكديگرمناظرهكردند.هرطرف ۱۵دقيقهفرصتداشتتا
براي مناظره آماده شود .پس از آن هر طرف  ۴دقيقه براي
ارايه بيانيه آغازين ،چهار دقيقه براي استدالل متقابل و
 ۲دقيقهفرصتبرايجمعبنديدراختيارداشت.سيستم
آي بيام ب��ه ن��ام  Miss Debaterاز مخزن اطالعات
خود كه حاوي  ۱۰ميليارد جمله برگرفته از روزنامهها و
ژورنالهاي آكادميك بود ،سخنراني خود را انتخاب كرد.

بنگاهها
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رييس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران:

گروهبنگاهها|
در هفتههاي منتهي به ايام پاياني س��ال بس��ياري از
خانوادهها چش��م به برنامهريزيهاي اقتصادي دولت
دارند تا با مشخص شدن زمان واريز حقوق اسفندماه و
متعاقبآنعيديپايانسال،فرآيندخريدهاينوروزي
را كليد بزنند و گليم مطالبات خود را از آب گرانيهاي
افسارگسيخته بيرون بكشند ،رييس سازمان برنامه و
ق اسفند
بودجه با اش��اره به اينكه تالش ميكنيم حقو 
را از نيم��ه دوم آن پرداخت كنيم ،گفت :يارانه اس��فند
ماه نيز زودتر از موعد مقرر پرداخت ميشود.محمدباقر
نوبختدرحاشيهجلسههياتدولتدربارهواريزعيدي
كارمندان و بازنشستگان اظهار كرد :تخصيص عيدي
همه افرادي كه مشمول دريافت عيدي ميشوند قبل
از  ۲۲بهمن داده شده است ،خزانه هم مبالغ آن را آماده
كردهاست.هردستگاهيكهليستكاركنانخودراتهيه
كرده و درخواست وجه داده است ،اين مبلغ را دريافت
كرده است.وي ادامه داد :روز يكشنبه  ۲۱بهمن من به
يكوزيرسهبارتماسگرفتمكهعيديآنهاآمادهاستو
براي دريافت آن اقدام كنند اما آنها اظهار كردند مشكلي
در تهيه ليست كارمندان خود دارند .به هر حال عيدي
همه دس��تگاهها آماده است و االن خزانه هم دنبال اين
است كه دستگاهها وجه خود را دريافت كنند.وي تاكيد
كرد :اكنون ديگر عذر هيچ دستگاهي موجه نخواهد بود
كه ليست خود را تهيه نكند و به خزانه ندهد .اين قصور
مربوط به خود دستگاههاي اجرايي است زيرا عيديها
آماده اس��ت.رييس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد:
تالش ميكنيم يارانه بهمن ماه ت��ا  ۲۶اين ماه و يارانه
اسفند را هم قبل از ۲۶اسفند پرداخت كنيم .همچنين
تالش ميكنيم حقوقها را از نيمه دوم اسفند پرداخت
كنيم.بهگفتهاودراينهفته ۵,۰۰۰ميلياردتومانبراي
طرحهاي عمراني تخفيف مضاعف داده ميشود.رييس
سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد :اين سازمان با وجود
همه مضايق فعاليتهاي خود را به گونهاي تنظيم كرده
استتاهمهمطالباتبخشهايمختلفراپرداختكند.
سرانجام اصالح ساختار
نوبخت در پاسخ به س��وال خبرنگار «تعادل» در مورد
اصالح ساختار بودجه خاطرنش��ان كرد :ويرايش دوم

صفوف گوشت قرمز برچيده ميشود
ديگر چهره خبر س��از كابينه در روزهايي كه موضوع
گرانيهاي دامنهدار مرغ و گوشت و ساير اقالم مصرفي
افكار عمومي ايرانيان را معطوف خويش ساخته ،وزير
جهادكشاورزياستكهاوهمديروزبهميانخبرنگاران
آمدتادربارهراهبردهايوزارتخانهمطبوعشبرايمهار
گرانيها و توزيع مرغ و گوشت قرمز صحبت كند.وزير
جهاد كشاورزي از تصميم اين وزارتخانه براي عرضه
هدفمند گوش��ت قرمز به گروههاي هدف خبر داد و

اظهاركرد:بااينكارصفوفايجادشدهبرچيدهميشود.
حجتي ،درباره وضعيت بازار گوش��ت قرمز در كشور،
اظهار كرد :تصميمي اتخاذ شده است تا گوشت قرمز به
صورت هدفمند توزيع شود تا با اين كار بتوانيم جلوي
نشتي كه در گوشه و كنار بازار وجود داشت را بگيريم.
وقتي گوشت به صورت هدفمند توزيع شود و در اختيار
گروههاي هدف قرار بگيرد ،صفوفي كه در اين بخش
به ويژه بخش گوشت منجمد ايجاد شده است بر چيده
خواهد شد.وي در ادامه خاطرنشان كرد :قرار بر اين شد
تا گوشتهايي كه وارد ميشوند به صورت هدفمند و
با همكاري وزارت صنعت و ستاد تنظيم بازار در اختيار
گروههاي هدف قرار بگيرند و ديگر به صورت پراكنده
توزيع نشوند.وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از

صحبتهاي خود با بيان اينكه در حال حاضر  ۳۰هزار
تن گوشت در بنادر و سردخانههاي كشور موجود است
و روند واردات گوشت همچنان ادامه دارد ،خاطرنشان
كرد :در حال حاضر كشتارگاههاي كشور فعال شدهاند
و قراردادهايي نيز با بخشهاي خصوصي و ش��ركت
پشتيباني امور دام منعقد شده است .اميدواريم با اتخاذ
اينراهكارهاآرامآرامبهقيمتتعادلي دربخشگوشت
برسيم.حجتي در ادامه اظهاراتش با ابراز اميدواري از
نتيجه بخش بودن سياستهاي اتخاذ شده ،يادآور شد:
اميدواريم كه با توزيع هدفمند گوشت بخشي از تقاضا
در اين زمينه به وي��ژه تقاضاي آنهايي كه درآمد ثابت
دارند را تأمين كنيم.
وي همچنين در پاس��خ به س��والي درب��اره واگذاري

مس��ووليت تنظيم بازار ش��ب عيد ب��ه وزارت جهاد
كشاورزي ،اظهار كرد :مسووليت واگذار شده به وزارت
جهاد كش��اورزي مربوط به بخش ميوههاي س��يب و
پرتقال اس��ت كه به لطف خدا اين نياز در حال حاضر
تأمين شده است .در دي ماه سيب مورد نياز شب عيد
خريداري و به كليه استانها ارسال شد .بخشي از نياز
پرتقالنيزخريداريشدهاستوبهاستانهامنتقلشده
است و انشاءاهلل تا پايان ماه جاري به تمام نياز در بخش
پرتقال تأمين و به استانها ارسال ميشود.
وزير جهاد كشاورزي ،گفت :در زمان مقرري كه هر ساله
از سوي س��ازمان تنظيم بازار اعالم ميشود ،انشاءاهلل
عرضه ميوههاي شب عيد آغاز و اين ميوهها در اختيار
همگان قرار ميگيرد.

استقبالوزيرتعاون،كارورفاهاجتماعيازايجادكارگروهرفعموانعاقتصاديبخشتعاون

تشكيل صندوق حمايت از سرمايهگذاري در شيالت و آبزيان بررسي شد

تعاونيها بايستي متش��كل از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و
اتاقهاي تعاون سراسر كشور باشد تا بتوان اين موانع اقتصادي را از
پيش روي اين حوزه برداشت.
به گزارش «تعادل» از پايگاه اطالعرساني اتاق تعاون ايران ،در جلسه
كارگروه اشتغال فارس كه با حضور وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
برگزار شد ،رييس اتاق تعاون فارس ضمن پيشنهاد ايجاد كارگروه
رفع موانع اقتصادي تعاون بر اصالح قوانين حوزه اقتصاد تعاونيها
تاكيد كرد كه اين مهم با اس��تقبال وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
روبرو شد.
بهروز فرهنگيان دراين جلسه گفت :در مديريت تعاون هم به موضوع
اجتماعي و هم به موضوع اقتصادي بايد پرداخت ولي عموم قوانين
تعاون در حوزه اجتماعي تدوين شده است و به همين خاطر مسائل
اقتصادي تعاون رشد نكرده است.
او با اشاره به اينكه تعاون دربخش اقتصادي نتوانسته به سهم اصلي
خود دست پيداكند ،افزود :اتاق تعاون كه نقش تسهيلكننده امور
اقتصادي تعاونيها را دارد به دليل ابهامات قانوني در حوزه اقتصاد
تعاون اقت��دار الزم را براي دفاع از فعاليتهاي اقتصادي پيدا نكرده
است.رييس اتاق تعاون فارس بيان داشت :عمده قوانيني كه در حوزه

نشست كارگروه ش��يالت و آبزيان با هدف بررسي تشيكل صندوق
حمايت از سرمايهگذاري در شيالت و آبزيان و ارايه ۲پيشنهاد و تعيين
درصد سهام آبزي پروري تشكيل شد.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني اتاق تعاون ايران ،كارگروه شيالت و
آبزيان كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران با حضور اعضا برگزار و
تصميمگيري براي ارايه ۲پيشنهاد مصوب شد.
به گفته ارس�لان قاس��مي ،پيرو نشس��ت مش��ترك ب��ا وزير جهاد
كشاورزي ،پيشنهاد تشكيل  ۳صندوق حمايت از سرمايهگذاري در
بخش كشاورزي شامل صندوق حمايت از سرمايهگذاري شيالت و
آبزيان ،صندوق حمايت از س��رمايهگذاري پسته و صندوق حمايت
از سرمايهگذاري گل و گياه و گلخانه اولين نشست كارگروه شيالت
با هدف بررس��ي اقدامات اوليه براي تش��كيل صن��دوق حمايت از
سرمايهگذاري شيالت و آبزيان برگزار شده است.
وي گفت :در اين نشست ،ارسال طرح و پروپوزال تشكيل صندوقهاي
مذكور براي سازمانها و نهادهاي مختلف پيشنهاد شد.
قاسمي ادامه داد :همچنين در خصوص ميزان درصد سهام بخشهاي
مختلف نيز مورد بررسي اعضا قرار گرفت و مقرر شد ،سهم دولت ۲۵
درصد س��هم بخش صيادي  ۲۲درصد سهم بخش آبزي پروري ۵۳

عمده مشكالت تعاون درون بخشي است

تعاوني نوش��ته شده مربوط به حوزه اجتماعي است به همين دليل
دولت روي اين حوزه حساس بوده و حاضر نيست دخالت خود را از
اين حوزه كم كرده و تصديگريها را واگذار كند.
فرهنگيان ادامه داد :عمده مش��كالت تعاون درون بخش��ي است و
كارگروه رفع موانع اقتصادي تعاونيها بايس��تي متشكل از وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و اتاقهاي تعاون سراس��ر كشور باشد تا
بتوان اين موانع اقتصادي را از پيش روي اين حوزه برداشت.

صنعتساختمان،هتلداري،گردشگريوتوريسم ۴محورگفتوگو

فعاالن اقتصادي ايران و تركيه پشت ميز مذاكره

جلس��ه  B2Bبا هيات تجاري از انجمن موس��ياد تركيه ،فعال در
زمينهء صنعت ساختمان ،هتلداري ،گردشگري و توريسم با حضور
فعاالن اين حوزه در اتاق تعاون برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالعرساني اتاق تعاون ايران ،جلسه  B2Bهيات
تجاري متشكل از فعاالن حوزه صنعت ساختمان از انجمن موسياد
تركيه با فعاالن صنعت ساختمان ،در اتاق تعاون برگزار شد.
فاتح چاياباتماز نماينده انجمن موسياد در ايران با اشاره به حضور
فعاالن حوزه ساختمان ،هتلداري ،بيمارستانسازي ،توريسم در
اين جلسه ،عنوان داشت :برگزاري اين جلسات به شناخت بيشتر
فعاالن حوزه منجر ش��ده و گس��ترش تعامالت تجاري را ممكن
ميسازد.
نماينده انجمن موسياد ،ايران را به لحاظ تامين مواد اوليه و قيمت
مناسب اين مواد ،قوي توصيف كرد و گفت :تاكنون كاالهاي زياد
از ايران ب��راي تامين مواد اوليه در صنعت ساختمانس��ازي وارد
تركيه شده است.
چاياباتماز از حضور هيات تجاري در نمايشگاه امالك و مستغالت
ايران در يك ماه آينده خبر داد و بيان داشت :دو كشور ايران و تركيه

چهرههاياستاني

با توجه به مرز مش��ترك وس��يع بايد تعامالت تجاري گستردهاي
داشته باشند و تسهيالت گسترش تعامالت تجاري را براي فعاالن
اقتصادي فراهم كنند.
وي افزود :در ش��رايط كنون��ي اقتصاد كه ام��كان تعامالت بانكي
سختتر شده اس��ت ،برگزاري نشستهاي  B2Bامكان شناخت
را براي تجار و فعاالن اقتصادي فراهم كرده و گسترش ميدهد.

به جاي گندم ،آرد را از گلستان صادر كنيم
گلستان| نماينده مردم گرگان و آق قال در مجلس دهم،
كشاورزي را محور توسعه اس��تان دانست و گفت :گندم با
كيفيت بااليي در گلستان توليد ميشود و نياز است با ايجاد
سيلوها و تجهيزات مناس��ب ،آرد را از استان صادر كنيم نه
گندم را .نبي هزار جريبي در جمع خبرنگاران اظهار كرد :به
برخي از مديران ميگوييم كه فالن كارخانه را در گلستان
احداث كنند ،پاس��خ آنها اين اس��ت كه «زمينه آن در اين
استان فراهم نيست»! چطور استانهاي ديگر كارخانجات با تجهيزات
كامل ميسازند؟ اگر چنين كارخانجاتي را نميتوان در استان ايجاد كرد،
پ��س كارخانجاتي را براي فرآوري محص��والت خودمان ايجاد كنند.او،

مشكالت موجود در ادارات و عدم توجه بهگلستان را از موانع
سرمايهگذاريدراستاندانستوافزود:شاهديمكهدربرخي
از استانها با وجود دارا نبودن از منابع آب كافي ،كارخانجات
وتأسيساتآببراحداثميشودوامروزشاهدمشكالتدر
تأمينآببرايآنهاهستيم.اينتأسيساتبايددراستانهايي
مانندگلستانوسيستانوبلوچستانوديگراستانهاييكه
در كنار دريا قرار دارند ،تأسيس ميشد.او درخصوص انتقال
آب از خزر گفت :اگر نياز به شيرين كردن آب درياي خزر و استفاده از آن
باشد ما خودمان در گلستان بسيار نيازمندتر به آن هستيم ۹۱.روستا در
گلستانبهدليلخشكشدنچشمههايشانباتانكرآبرسانيميشوند.

آمادهسازي بسته پيشنهادات

درصد پيشنهاد شود كه سهم آبزي پروري در ۷زير گروه شامل ماهيان
گرم آبي ،ماهيان س��ردآبي ،ميگو ،ماهيان خاوياري ،پرورش ماهيان
قفسي ،ماهيان زينتي و ساير تقسيم خواهد شد.
وي از ارايه اين پيش��نهادها به صندوق حمايت از سرمايهگذاري در
بخش كشاورزي و سازمان شيالت ايران و ساير مراجع ذيربط خبر
داد و گفت :هفته آينده كارگروه باغباني براي تشكيل صندوق حمايت
از سرمايهگذاري در پسته تشكيل ميشود.

برگزاري نشست با فعاالن محتواي ديجيتال ارزشي و انقالبي

همراهاولشاملتامينپلتفرمپرداختوپلتفرمانتشارمحتوا،مشاركت
در تبليغات و ارزان نمودن ترافيك سرويسهاي موردنظر است.
مهرمنش تصريح كرد :در راس��تاي نگاه جديد هم��راه اول در زمينه
خدمات ديجيتال ،سلسله جلسات و نشستهايي با فعاالن حوزههاي
مختلف خواهيم داشت و با آنها ضمن همفكري و مرور برنامهها ،نگاه
جديد همراه اول و فضاهاي جديد همكاري را تبيين خواهيم كرد.

معلولين در آزمون استخدامي اسفندماه سهمي ه ويژه دارند
رييسدبيرخانهاشتغالوكارآفرينيسازمانبهزيستيكشور
از اختصاص سهميه ويژه به معلوالن در آزمون استخدامي
اسفند ماه خبر داد.
بهگزارشايلنابهگفت همهنازكاشي،اينسهميهباهماهنگي
سازماناموراداريواستخدامي،نمايندگانمجلسومديران
 8دستگاه تخصصي مرتبط با اشتغال معلوالن برقرار شده
است.اوبابياناينكه 56رستهشغليويژهافراددارايمعلوليت
دراينآزمونتعريفشدهگفت:شرطبوميبودننيزازاستخداممعلولين
حذف ش��ده و افراد داراي معلوليت به شرط كسب نمره الزم در آزمون،
ميتوانند بدون در نظر گرفتن بومي بودن يا نبودن ،در استاني كه در آن

فوالد مباركه در توسعه ورزش
بسيار موفق عمل كرده است

اصفهان| همزمان با دومين روز از اياماهلل دهه
فجر مسعود س��لطاني فر ،وزير ورزش و جوانان،
كه به منظور افتتاح چند طرح ورزشي به استان
اصفهان س��فر كرده بود ،به همراه زهرا سعيدي
نماينده م��ردم مباركه در مجل��س و جمعي از
مسووالن استان ،ضمن بازديد از خطوط توليد
ف��والد مباركه ،ب��ا مديرعامل و معاون��ان فوالد
مباركه راهكارهاي نقش آفريني اين شركت در
توسعه روزافزون ورزش استان را مورد بررسي و
تبادل نظر قرار دادند .وزيـر ورزش و جوانـان در
ايـن بازديـد ،در مصاحبـهاي ضمـن قدردانـي از
زحمـات فـوالد مباركه گفت :صنايـع به موازات
نقش��ـي كـه در توليد دارند ،در مسووليتهاي
اجتماع��ي نيز ايف��اي نقش ميكنن��د و يكـي
از واحدهايـي كـه در توس��ـعه ورزش بس��ـيار
موفـق عمـ��ل كـرده ،فـوالد مباركـه اس��ـت.
اين بنگاه صنعتي ،باش��گاه ورزشي كاملي دارد
كه در آن رش��تههاي مختلفي در حال فعاليت و
افتخارآفرينيهسـتند.

توقيف محموله دام قاچاق
در سقز

به جهت همفكري و مرور برنامهها و تبيين نگاه جديد همراه اول

فعاالن حوزه محتواي ديجيتال ارزش��ي و انقالب��ي و همراه اول طي
نشستي به همفكري و مرور برنامههاي خود پرداختند.
به گزارش «تعادل» از اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران،
در مراسمي كه ديروز در برج همراه برگزار شد ،فعاالن حوزه محتواي
ديجيتال ارزشي و انقالبي و مديران خدمات ارزش افزوده همراه اول
به همفكري و مرور برنامهها و تبيين نگاه جديد همراه اول در زمينه
خدمات ديجيتال پرداختند.
در اين نشست ابوذر مهرمنش مديركل خدمات ارزش افزوده اپراتور
اول با اش��اره به راهبرد همراه اول در راستاي تحقق چشمانداز جديد
اپراتورو توانمندسازياكوسيستم ديجيتالاظهار داشت :بخشارزش
افزودههمراهاولدرراستايماموريتتحققرويايديجيتال،قصدورود
جديدرحوزههاييازجملهمحتوايديجيتالارزشيوانقالبيبهويژه
محتواي ويديويي را دارد.وي افزود :همزمان با چهلمين سال پيروزي
انقالب اسالمي بنا داريم ظرفيت و توان همراه اول را در راستاي تقويت
توليد و مصرف محتواي ديجيتال ارزشي و انقالبي بهكار بگيريم .اين
حركت با محوريت همراه اول و با ايفاي نقش جدي توليدكنندگان،
تامينكنندگان،موسساتونهادهايمربوطهصورتميگيرد.حمايت

دستور وزيركشور براي رفع
مشكل واحدها دراستان ها

معاوناقتصاديوزيركشورازدستورويژهعبدالرضا
رحماني فضلي براي شناس��ايي دقيق واحدهاي
توليدي مشكلدار سطح كشور و اقدام الزم براي
احصاء و رفع مشكالت آنها با هدف حفظ و صيانت
از اشتغال موجود و توليد فعلي و ارتقاي آنها خبر
داد .بابك دين پرست ديروز با اعالم اين خبر گفت:
اين اقدام در استمرار فعاليتهاي حوزه اقتصادي
وزارت كش��ور ،به منظور رصد مستمر مشكالت
بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي صنعتي استانها،
رفع مهمترين تنگناهاي موج��ود و تقويت توان
توليدي آنها صورت ميپذيرد .وي افزود :در همين
راستا ،ليس��ت واحدهاي مش��كلدار  16استان
آذربايجانشرقي،آذربايجانغربي،اردبيل،بوشهر،
تهران ،چهارمحال وبختياري ،خراس��ان جنوبي،
خراسان ش��مالي ،خوزستان ،زنجان ،قم ،كرمان،
مازندران ،مركزي ،هرم��زگان و يزد ،جمعبندي
و براي وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت كه طبق
قانون مسووليت ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
را بر عهده دارد ،ارسال شد .معاون اقتصادي وزير
كشور اضافه كرد :پيگيري الزم در جهت شناسايي
واحدهاي مشكلدار 15استان ديگر نيز ،در دستور
كار مشترك استانداريهاي باقيمانده و معاونت
اقتصادي وزارت كش��ور قرار دارد .دين پرس��ت
همچني��ن تصريح كرد :اين اقدام بس��يار مهم ،با
برگزاري جلسات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
در سطح ملي و همچنين كارگروههاي متناظر آن
درسطح استانهاي كش��ور ،با حضور نمايندگان
دستگاههاي اجرايي عضو ،محقق خواهد شد.

ق اسفند از نيمه دوم ماه پرداخت شود
تالش ميكنيم حقو 
بودجه بر اساس نظرات رهبري انجام شد تا در هزينهها
صرفه جويي شود .ما  ۴۳۷هزار ميليارد تومان از منابع
عمومي را به  ۴۰۷هزار ميليارد تومان كاهش داديم .اما
مجلس لطف كرد و اين رق��م را كمي افزايش داد ،نظر
رهبري اين است كه اصالحي در ساختار منابع و مصالح
انجام دهيم .در تبصره  ۲۱اليحه بودجه اين اصالح را با
هماهنگيشورايعاليهماهنگياقتصاديپيشبيني
كرديم كه فع ً
ال كميسيون تلفيق تشخيص داده است
كه آن را حذف كند .به هر حال ما براي اصالح ساختار
بودجه آمادگي داريم و برنامهريزي هم كردهايم.نوبخت
با اش��اره به اينكه برنامه ما براي اصالح ساختار بودجه
آماده اس��ت تصريح كرد :گفتن اصالح ساختار بودجه
ساده ،ولي اجراي آن سخت بوده و مثل شيري است كه
بخواهيم آن را خالكوبي كنيم ،زيرا دستگاهها به همين
وضع عادي عادت كردند و اصالح ساختار بودجه شايد
موجب كاهش دريافتي آنها ش��ود ،بنابراين آنها براي
تحول آماده نيستند.او ادامه داد :در اقتصاد ما  ۴۵هزار
ميليارد تومان معافيت مالي و نه فرار مالياتي وجود دارد.
كه من آدرس ميدهم كدام دستگاهها از معافيت مالي
استفاده ميكنند .همچنين  ۹۳۴هزار ميليارد تومان
يارانه پنهان و آشكار ميدهيم .ما يارانه زيادي ميدهيم
كه هدفمند هم نيس��ت و حتي افراد با درآمد بيشتر از
يارانه بيشتر استفاده ميكنند .اصالح ساختار بودجه
يعني اصالح همين موارد .اگر جامع��ه اين آمادگي را
داشته باشد ما براي اصالح بودجه برنامه داريم.وي در
پايان گفت :ما بودجه را بر اساس مصوبه مجلس اجرايي
ميكنيم و هر چه اصالح در بودجه انجام شد در مرحله
اجرا اعمال خواهيم كرد.

اخبارشهرستانها

نمرهآوردهاند،مشغولكارشوند.كاشيبهمتفاوتبودناين
وضعيتمعلولينباشرايطسالهايقبلاشارهكردوافزود:با
توجهبهقانونجديدحمايتازحقوقمعلولين،دستگاههاي
مرتبط ملزم به رعايت اين س��هميه هستند.او خاطرنشان
كرد :اگر رش��ت ه تخصصي افراد داراي معلوليت ،در آزمون
استخداميامسالوجودنداشتهباشدسهمي هاوبرايسالبعد
حفظميشود.كاشيدرخصوصاعتباراتاشتغاليسال98
گفت:باتمهيداتانديشيدهشدهوبامذاكراتخوبومثبتيكهباسازمان
برنامه و نمايندگان مجلس داشتيم به نظر ميرسد 100درصد اعتبارات
اشتغاليبهزيستي،دربودجه 98موردتصويبنمايندگانقرارگيرد.

س�نندج| فرمانده انتظامي استان كردستان
گف��ت ۷۲ :رأس دام قاچ��اق ب��ه ارزش بيش از
۵ميليارد ريال در شهرستان «سقز » توقيف شد.
س��ردار علي آزادي با اعالم خبر توقيف محموله
قاچاقي دام در محور س��قز به بان��ه اظهار كرد:
مامورانانتظاميشهرستانسقزدرراستايطرح
عملياتي مبارزه با قاچاق دام و فرآوردههاي دامي
موفق به توقيف چهار دس��تگاه خودروي حامل
دام فاقد مجوز طي يك عمليات هدفمند پليسي
ش��دند .فرماندهي انتظامي اس��تان كردستان
تصريح كرد :از خودروهاي مورد نظر ۳۰رأس گاو
و ۴۲رأسگوسفندفاقدمجوزحملكشفتحويل
مراجع ذيصالح شدند.

زمينهاي كوهپايهاي لنگرود
مورد طمع ويالسازان

رش�ت| مديرجهاد كش��اورزي لنگرود گفت:
روستاهايي كه در بخش كوهپايهاي لنگرود قرار
دارند به دليل چشمانداز زيبا بيش از ديگر اراضي
اين شهرستان مورد طمع ويالسازان قرار دارند.
محمدباقر قاس��م پور گفت :شهرستان لنگرود
داراي اراضي ارزشمند كشاورزي و باغي است كه
محصوالت مختلفي از جمله برنج ،گردو ،فندق،
هندوانه و … در آن توليد ميشود .او با اشاره به
اينكه با گش��تزني و نظارتهاي مستمر تالش
ميشود تا از اراضي كشاورزي اين شهرستان در
برابر هر گونه تغييركاربري محافظت شود ،افزود:
هرگونه نظارت بر تغيي��ر كاربري در حوزه طرح
هادي به بنياد مسكن مربوط ميشود و خارج از
طرح هادي توسط جهاد كشاورزي رصد ميشود.

دريچههاي سد زاينده رود
بسته ميشود

اصفهان| مع��اون حفاظ��ت و بهرهب��رداري
شركت آب منطقهاي استان اصفهان اعالم كرد:
دريچههاي سد زايندهرود بامداد روز يكشنبه
بيست و هشتم بهمن ماه بسته ميشود .حسن
ساساني با بيان اينكه در حال حاضر حجم ذخيره
س��د زايندهرود  ۱۵۲ميليون مترمكعب است،
افزود :حجم ورودي آب ۳۰مترمكعب بر ثانيه و
خروجي  ۸۰مترمكعب بر ثانيه است؛ بارشهاي
اخيركهبيشتربهصورتبرفبودهبهدليلسرماي
زياددرباالدستتاكنونتاثيريبهعنوانروانآب
نداشته است .او گفت :ميزان بارشها در ايستگاه
شاخص چلگرد تاكنونيكهزارو ۱۵۵ميليمتر
و متوسط دراز مدت بارشها تاكنون حدود ۸۰۰
ي كه سال گذشته در
ميلي متر بوده است ،در حال 
چنين روزي ميزان بارشها ۱۹۵ميلي متر بود.

اخبار
پنج كشته و دو مفقودي
در سيالب كشور

رييس سازمان امداد و نجات هالل احمر از مرگ پنج
نفر در سيالب اخير خبر داد .مرتضي سليمي در اين
باره اظهار كرد :از روز شنبه بيستم بهمن ماه تا بامداد
ديروز ،چهارشنبه ۲۲،استان از جمله اصفهان ،ايالم،
بوشهر ،تهران ،چهارمحال و بختياري ،خراسانهاي
جنوبي،خراسانرضوي،خراسانشمالي،خوزستان،
سمنان،سيستانوبلوچستان،فارس،قزوين،كرمان،
كرمانشاه ،كهگيلويه و بويراحمد ،گلستان ،لرستان،
مازندران،مركزي،هرمزگانويزددرگيرسيالبوبرف
وكوالكبودندكهدرپيآنتاكنونيكنفردراستان
خوزستان،سهنفردراستانخراسانجنوبيويكنفر
دراستان سيستانوبلوچستانبهعلتگرفتار شدن
درمسيرسيالبجانخودراازدستدادند.همچنين
يك نفر در اس��تان هرمزگان و يك نفر نيز در استان
فارسمفقودشدند.رييسسازمانامدادونجاتهالل
احمربااشارهبهاينكهتاكنونبهحدود ۱۳هزارنفردر
 ۲۰۳شهر ،روس��تا و محور كوهستاني ،امدادرساني
شده است ،گفت :در پي وقوع سيالب و كوالك بيش
از  ۱۲۰۰نفر از نيروهاي امداد و نجات هالل احمر در
قالب  ۳۱۵تيم به منظور امدادرساني در استانهاي
درگير مستقر ش��دند .او افزود :در امدادرسانيهاي
صورت گرفته ۱۱۰نفر به مناطق امن منتقل شدند،
بيشاز ۲۰۰۰نفردرپايگاههايامدادونجات،مدارس،
مساجد و… به صورت اضطراري اسكان داده شدند.
همچنين  ۸۵۹خودرو از مس��ير برف و  ۵۷دستگاه
خودرو از مسير سيالب رهاسازي شدند و تخليه آب
هماز ۲۰۲واحدمسكونيانجامشد.

علت اصليكمبود پزشك
و متخصص چيست

نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه مكانيزم
نامناسبتوزيععلتاصليكمبودپزشكومتخصص
در برخي از مناطق كشور اس��ت ،گفت :بسياري از
مراكزخصوصي-درماني،دفترچهسالمتراپذيرش
نميكنند.علياكبريدربارهوضعيتپذيرشبيماران
درمراكزخصوصيدرمانيدركشور،گفت:بسياري
از مراكز خصوصي درماني در كش��ور دفترچههاي
سالمت را نميپذيرند و اين امر بسياري از بيماران
را با چالش روبرو ميكند .نماينده مردم ش��يراز در
مجلسشوراياسالمياظهاركرد:ماشاهدهستيم
كهبرخيازدانشجويانيكهبهرشتههايپزشكيدر
دانشگاههايداخليراهپيدانميكنندبهدانشگاههاي
خارجي از جمله كشورهاي آسيايي ميانه مهاجرت
ميكنند زيرا در اين كش��ورها هزينههاي تحصيل
پايينتر از دانشگاههاي داخلي است و اين در حالي
استكهبسياريازفارغالتحصيالنپزشكينيزدراين
كشورهاپسازتحصيلبهكشوربازميگردنند.ويبه
خانهملتگفت:كمبودپزشكومتخصصدركشور
مرتبط با مكانيزم توزيع نامناسب منابع انساني در
حوزهبهداشتودرماناستزيراواقعيتايناستكهما
هماكنوندركشورباكمبودپزشكومتخصصروبرو
نيستيم بلكه بايد منابع انساني در حوزه پزشكي بر
طبقنيازهايحوزهدرماندركشوربرنامهريزيشوند
تاخدماترسانيدرحوزهبهداشتودرماندركشور
فراگير ش��ود .او اظهار كرد :استفاده از سازو كارهاي
طرح خدمت پزش��كان ميتواند ب��ه عنوان اهرمي
قابل اتكا ،خالكمبود پزشك و متخصص در مناطق
محروم را پركند واين درحالي است كه بحث بيمه
سالمت نيز به نحو مطلوب نتوانسته است ،خدمات
درماني به بيماران را تحت پوش��ش كامل در ماني
قرار بدهد و اين مساله يكي از مشكالت اساسي در
حوزهبهداشتودرماندركشورتلقيميشود.عضو
كميسيونكشاورزي،آبومنابعطبيعيمجلسبا
بياناينكهيادآورشد:باتوزيععادالنهامكاناتدرماني
به سراسر كشور بطور حتم موجبات افزايش سرانه
سالمتجامعهرانيزفراهمميكنيم.

كاهش سرانه سالمت جامعه
با گراني هفتگي لبنيات

نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه كاهش
سرانه سالمت جامعهباگرانيهفتگيلبنياتدرراه
است،گفت:تحميلهزينههايسنگيندرمانيپيامد
منفيحذفلبنياتازسفرهمردمبهويژهدهكهاي
اقتصاديضعيفجامعهاست.حسيننقويحسيني
دربارهوضعيتگرانيلبنياتوگوشت،گفت:ظرفيت
توليددرصنعتدامداريدركشوربهحدياستكه
مانبايدبههيچوجهممكنباكسريگوشتولبنيات
روبروباشيمبنابراينگرانيدرحيطهگوشتولبنيات
نشان از عدم نظارت وتوزيع نامناسب اين دو كاالي
اساسي براي سفره معيش��تي مردم دارد .نماينده
مردموراميندرمجلسشوراياسالميبابياناينكه
نوسانشديدبازارلبنياتوگوشتنتيجهعدمتوزيع
ناعادالنه است به خانه ملت گفت :اگر نظارت براي
توزيع گوشت و لبنيات در كشور كنترل شده باشد،
بطورحتم عالوه بر توليدكننده ،مصرفكننده نيز
از شرايط بازار رضايت كافي را خواهد داشت .نقوي
حسينيافزود:كسريحلقهنظارتدركنترلوتوزيع
گوشتولبنياتموجبشدهاستكهمصرفكننده
برايتهيهدوكاالاساسيبامشكالتعديدهايروبرو
شود واين در حالي است كه شما به هر فروشگاهي
كه هماكنون مراجعه كنيد ،شيروگوش��ت موجود
استبنابراينچرالبنياتوگوشتبايدگرانبفروش
برود .اوادامهداد:قيمتگوشتروزبهروزسرسامآور
افزايش پيدا ميكند بنابراين مردم مجبور هستند،
سفره ش��ان را از مواد لبني و پروتييني خالي كنند
و اين ام��ر درآينده هزينههاي س��نگيني در حوزه
بهداش��ت ودرمان به ما تحميل خواه��د كرد .وي
ادامه داد :تحميل هزينههاي سنگين درماني پيامد
منفيحذفلبنياتازسفرهمردمبهويژهدهكهاي
اقتصاديضعيفجامعهاستوايندرحالياستكه
دولتنبايداجازهدهدمحصوالتلبنيوگوشتيكه
نقشبسزاييدرافزايشسرانهسالمتجامعهدارند
ازسفرهشهروندانحذفشود.
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اقتصاداجتماعي

كمبود بودجه تنها اجازه اجراي  10درصد از قانون «حمایت از معلوالن» در سال آينده را ميدهد

سايه بيپولي برحقوق معلوالن
اردیبهش��ت امس��ال بود که قانون حمایت از حقوق
معلوالن از سوی رئیسجمهوری به دستگاهها ابالغ
شد اما حاال كه نوبت به اجرا رسيده ،كمبود بودجه از
يك طرف و افزايش نرخ ارز و تورم هم از س��وي ديگر
دست به دس��ت هم داد تا باز هم آنطور كه بايد ورق
به نفع معلوالن كه چش��م انتظار تخصیص اعتباری
برای اجرای ای��ن قانون در بودجه س��ال  98بودند،
برنگردد .برآورد س��ازمان بهزیس��تی برای اجرایی
کردن این قانون ۱۲ ،هزار میلی��ارد تومان بود اما در
کمیسیونهای تخصصی مجلس تنها یک هزار و۱۰۰
میلیارد یعنی کمتر از یک دهم برآورد اين س��ازمان
براي اجراي قانون حمايت از معلوالن اختصاص داده
شد كه رييس سازمان بهزيستي ،اميد دارد با كمك
نمايندگان مجلس اي��ن بودجه به دو ه��زار و 100
ميليارد تومان افزايش پيدا كند كه در اين حالت هم
آنطور كه وحيد قبادي دانا ميگويد ،با توجه به تورم
و کاهش ارزش پول ملی به یک س��وم قبل ،در سال
آینده  1۰درصد قانون حمایت ازمعلوالن آن هم در دو
مرحله ،اجرایی می شود ،اين وضعيت در حالي است
كه بر اس��اس آمارها ساالنه  60تا  100هزار نفر بر اثر
تصادفات جادهای به جمعیت معلوالن میپیوندند و
هر سال  30هزار کودک معلول به دنیا میآیند.

قانون مغفول مانده معلوالن
اس��تفاده رایگان از س��امانههای حمل و نقل ریلی و
اتوبوسرانی درونشهری ،بهرهمندی از آموزش عالی
رایگان در مراکز زیرمجموعه وزارتخانههای آموزش
و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی و دیگر مراکز
آموزشعالی،اختصاصواحدهایمسکونیباکیفیت،
ارزانقیمت و مناسبس��ازی ش��ده به اف��راد معلول،
با اولوی��ت زوجهای دارای معلولی��ت و خانوادههای
دارای چند معلول ،پرداخت حداقل دستمزد قانون
کار ب��رای معل��والن دارای معلولیتهای ش��دید و
خیلی ش��دید ،پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان
برای افرادی ک��ه از نیروهای معل��ول در محیط کار
استفاده کنند و ارائه خدمات توانبخشی به معلوالن از
سوی س��ازمان بیمه سالمت از مهمترین مفاد قانون
حمایت از معلوالن اس��ت كه بناب��ر اظهارات برخي
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي ،نه تنها تاكنون
به دليل كمبود بودجه مغفول مانده ،بلكه اگر بودجه
سال  98س��ازمان بهزيستي كشور ،افزايش يابد هم
عمال اين قانون به درس��تي اجرا نخواهد شد .ناهيد

تاجالدين ،دبيركميسيون اجتماعي مجلس شوراي
اس�لامي درباره اين موضوع گفت :بخش عمدهای از
قانون حمایت از معلوالن به واس��طه نبود بودجه در
سال جاری مغفول مانده است .متاسفانه اين موضوع
سبب ش��ده تا سرنوش��ت اجرای الیحه حمایت از
حقوق معلوالن که از س��ال  83تا به امروز مغفول
بود هنوز هم در هاله ای از ابهام قرار داش��ته باش��د.
او افزود :انتظار حقیقی آن بود که س��ازمان برنامه و
بودجه در تدوین بودج��ه  98اعتبارات الزم را برای
اجرای قانون حمای��ت از حقوق معلوالن پیش بینی
کند ،اما متاسفانه بودجهای که بهزیستی برای اجرای
قانون حمایت از حق��وق معلولین برآورد کرده 12 ،
ه��زار و  500میلیارد تومان بود این در حالی اس��ت
که کل بودجهای که س��ازمان برنامه و بودجه کشور
به سازمان بهزیس��تی اختصاص داده  2 ،هزار و 900
میلیارد تومان اس��ت.افزایش ه��زار و  100میلیارد
تومانی این بودجه هم عمال نخواهد توانست به اجرای
درست قانون حمایت از حقوق معلوالن کمک کند .

بودجه اجراي قانون ناديده گرفته شد
اظهارات رييس سازمان بهزيستي و دبير كميسيون
اجتماعي مجلس شوراي اسالمي در حالي است كه
مدیر کمپین پیگی��ری حقوق افراد دارای معلولیت
بر اين باور اس��ت كه هيچگاه در بودجه ،سهم مجزا
براي رس��يدگي به وضعيت معلوالن در نظر گرفته
نميش��ود بلكه س��ازمان بهزيس��تي بايد از بودجه
خود،اعتباري را ب��راي معلوالن در نظر گيرد .بهروز
مروتي درباره اين موضوع به «تعادل» گفت :هر سال
برای س��ازمان بهزیس��تی بودجهای تعلق میگیرد
که به صورت س��الیانه  10تا  13درصد به آن اضافه
میشود .قانون جدید «حمایت از حقوق معلوالن»
در اواخر سال  96تصویب و در اردیبهشت سال 97
ابالغ شد و این به معناست که در سال  97هم هیچ
بودجهای برای آن در نظر گرفته نش��د چون بعد از
آغاز سال ابالغ شد.
به همین دلی��ل معلوالن صب��ر کردند تا س��ازمان
برنامه و بودجه برای سال  98به این قانون بودجهای

محدوديتهاي مكاني مانعي براي تفكيك كامل زندانيان
تفكيكزندانيانبراساسجرم،قانونيكهسالهاستبه
دليلتعدادزيادزندانيانوكمبودجااجرايينميشودو
قضاتوجرمشناسان،يكياز زمينههايارتكابجرايم
سازمانيافته و حرفهاي شدن مجرمان خرد را ،همين
اجرايي نشدن تفكيك زندانيان ميدانند.
عضوكميسيونحقوقيوقضاييمجلسدربارهتفكيك
زندانيان در زندانها گفت :تفكيك مجرمان حرفهاي از
سايرافراديكهبهداليلمختلفبهزندانرفتهاند،قطعا
اثرات مثبتي دارد ،چراكه ممكن است بر اثر اين ارتباط
جرايم آموزش داده شود و اين افراد به مجرم حرفهاي
تبديل شوند ،البته مجازاتهاي جايگزين هم ميتواند
در كاهش جرايم موثر باشد.

البته ما نيازمند اقدامات فرهنگي هس��تيم تا شاهد
كاهش جرايم نيز باشيم.
محمد علي پورمختار اف��زود :البته قانون در خصوص
طبقهبندي زندانيان در زندانها وج��ود دارد و تا حد
ممكن نيز اجرا ميش��ود ،اما به دليل محدوديتهاي
مكان و مش��كالتي كه س��ازمان زندانها با آن مواجه
هستند و همچنين با توجه به تعداد زندانيان اين امكان
براي سازمان زندانها وجود ندارد كه بتواند اين قانون را
بطور كامل اجرا كند و ارتباطات در زندان بين مجرمان
حرفهاي و ديگر زندانيان محدود شود.
او همچني��ن اظهار ك��رد :اس��تفاده از مجازاتهاي
جايگزينكمترازسويقضاتموردتوجهقرارميگيرد

و به نظر ميرس��د كه در اين خصوص نيازمند قانون
هس��تيم .پورمختار درباره اس��تفاده از مجازاتهاي
جايگزين به جاي زندان به ايلنا گفت :در حال حاضر تا
حد ممكن از ظرفيت مجازاتهاي جايگزين استفاده
ميش��ود ،در اين همين خصوص ني��ز چندي پيش
رييس قوه قضاييه بخشنامهاي را در خصوص استفاده
از ظرفيت مجازاته��اي جايگزين ابالغ كرد و مراجع
قضايي بايد براساس اين بخشنامه حداكثر استفاده را از
اين ظرفيت ببرند.
او با بيان اينكه در خصوص اس��تفاده از مجازاتهاي
جايگزين نيازمند قانون هستيم ،ادامه داد :از آنجا كه
اين موضوع هنوز در حد بخش��نامه است ،استفاده از

حمایتهای الزم را به عمل آورد.
قراری که سازمان برنامه و بودجه با بهزیستی گذاشته
بود مبنی بر اینکه برای تس��هیل ام��ور معلوالن در
صورت فروش نفت  200میلیارد تومان به بهزیستی
تعلق گیرد هم عملی نشد.

اختصاص دهد که حاال هم به کل قضیه منتفی شده
است .او افزود :سازمان بهزیستی در جهت مشخص
شدن اعتبارات الزم برای معلولین در اقدامی سریع
اعتبارسنجیهای الزم را انجام داد و  12میلیارد اعتبار
برای این مساله در نظر گرفت که این موضوع در نظر
گرفته نش��د و طبق سنوات گذش��ته و بدون در نظر
گرفتن اعتبارسنجی دوباره  12درصد مثل هر سال
به بودجه بهزیستی اضافه شد .با این شرایط ما مجدد
به  14سال پیش بازگشتیم و تمام تالشهایی که در
این چند سال انجام دادیم بینتیجه ماند.
مروتی بيان كرد :در ایران هیچ جایگزینی برای کمک
به معلوالن نداریم و با توجه به شرایط جامعه این افراد
بیش از پیش به کمکهای مالی نیاز دارند .ش��رایط
امروز معلوالن خوب نیس��ت .مشکالت بهداشتی و
دارویی که دارندكه بیش از قبل خود را نشان داده و
تورم و گرانیهای اخیر هم مزید بر علت میشود و بار
بیشتری را بر دوش آنها و خانوادههایشان میگذارد
و در ضم��ن هیچ نهادی هم نیس��ت ت��ا از این افراد

مجازاتهاي جايگزين كمتر از سوي قضات مورد توجه
قرار ميگيرد و به نظر ميرس��د ك��ه در اين خصوص
نيازمند قانون هس��تيم .عضو كميس��يون حقوقي و
قضايي مجلس با اشاره به طرحي در خصوص استفاده
از مجازاتهاي جايگزين به جاي زندان گفت :طرحي
سال گذشته در اين خصوص در مجلس مطرح شد و در
حال حاضر بررسي آن در كميسيون حقوقي و قضايي
به پايان رسيده است و به زودي به صحن ارسال خواهد
ش��د .در صورتي كه اين طرح به صورت قانون درآيد،
شاهد استفاده بيشتر از مجازاتهاي جايگزين توسط
قضاتهستيم.پورمختاردربارهمجازاتهايجايگزين
خاطرنش��ان كرد :مجازاتهاي جايگزين نيز ش��امل

سرخوردگي مضاعف از ديده نشدن
مروت��ی در بخ��ش دیگ��ری از صحبتهای��ش از
س��رخوردگی و تبعاتی که اختصاص ندادن بودجه
برای معلوالن باعث آن شده گفت :وضعيت تخصيص
بودجه بهزيس��تي و در نظ��ر نگرفتن اعتب��ار براي
اجراي قانون حمايت از معلوالن ،سبب شد تا با وزیر
بهداش��ت هم مکاتبه و دیدارهایی داش��تیم چرا که
برخی مادههای قانون��ی در رابطه با قانون حمایت از
حقوق معلوالن به این وزارتخانه مربوط میشد ،وزير
وقت بهداش��ت به ما قول دادند بودجهای برای بیمه
سالمت معلوالن در نظر بگیرند و تمام این مکاتبات
با س��ند و مدرک موجود اس��ت كه معلوم نيست وزر
جديد هم اين رويك��رد را ادامه دهد يا خير اما اولین
تبعاتی که گریبانگیر معلوالن میشود سرخوردگی
مضاعف است.
بسیاری از این افراد در زمینههای اجتماعی فعالیتی
نداشتند و ما توانستیم آنها را از کنج خلوت خودشان
بیرون بکشیم تا فعالیتهای اجتماعی داشته باشند
و آنها را امیدوار کردیم که به حقوق دیده نشدهشان
میرسند ،آنها چند سال برای این حق و حقوق تالش
کردند و حاال بیش از قبل سرخورده و سرکوب شدهاند.
آن عدهای هم که در فعالیتهای اجتماعی مشارکت
داشتند و اعتماد به نفس بیشتری داشتند هم دچار
یاس ش��دهاند و در صحبتهایشان مشهود است که
امید خود را از دس��ت دادهاند چرا که معلول بودن در
جامعه ما یعنی عدم بهرهمندی از امکانات.
اين فعال حقوق معلوالن بيان كرد :معلوالن مشکالت
زیادی دارند و در سطح ش��هر دیده نمیشوند .برای
مثال هنوز در سطح ش��هر با مشکل روبهرو هستیم.
هنوز ایس��تگاه مترو یا اتوبوسی که شرایط معلوالن
را در نظ��ر گرفته باش��ند وجود ندارد .ن��رخ بیکاری
در معلوالن بس��یار باالس��ت و ب��رای کوچکترین
نیازهایشان از جمله عصا ،ویلچیر یا سمعک آن هم با
کیفیت پایین باید ماهها و حتی سالها در نوبت باشند.
بیماریهایی که برای معلوالن پیش میآید سختتر
اس��ت و همین معلول بودند هم ش��رایط را برایشان
سختتر میکند.

محروميتهاي اجتماعي است كه گستره زيادي دارد.
همچنين ميتوان از تخفيف مجازات و دريافت جرايم
نقدي به جاي زندان به عنوان مجازاتهاي جايگزين
اس��تفاده كرد ،در كل مجازاته��اي جايگزين موارد
متعددي دارد كه ميتوان از آن استفاده كرد ،اما هنوز
استفاده از اين مجازاتها در كشور ما مرسوم نيست.
عض��و كميس��يون حقوق��ي و قضايي تصري��ح كرد:
مجازاتهاي جايگزين بيشتر در مورد جرايم تعزيري
است و امروز نيز بيشترين جرايم ما تعزيري است كه
ميتوان با اجراي مجازاتهاي جايگزين آمار زندانيان را
نيز كاهش داد .جرايم حدي نيز براساس قانون مجازات
آن اجرا ميشود.

يادداشت

چالشهاي ازدواج مجدد با حضور فرزند
زهرامحمدي|
خانواده يك واحد كوچك اجتماعى اس��ت كه با پيمان
ازدواج ي��ك زن و م��رد آغاز ميش��ود .درواق��ع خانواده
اصليترين نهاد اجتماعي در يك كش��ور اس��ت و الزمه
تش��كيل خانواده ازدواج اس��ت؛ اما برخي مواقع عوامل
مختلفي سبب گسس��ت ازدواج اول شده و پس از مدتي
ازدواج دوباره رقم خواهد خ��ورد؛ اما ازدواج دوباره زماني
چالش بزرگي خواهد بود كه يكي از طرفين يا هردو داراي
فرزند باش��ند .در اين صورت عوام��ل مختلف فرهنگي،
اقتصادي ،سنت و عقايد و بسياري عوامل ديگر چالش زا
شده و حتي وجود فرزند يكي از داليل اصلي بر جلوگيري
از آن خواهد ب��ود .ازدواج مجدد يعني اينكه زوج يا زوجه
در اثر عواملي همانند بيماري و فوت همسر ،طالق ،فرار و
غيره از همسر خود جداشده و قطع ارتباط كرده و دوباره با
فرد ديگري ازدواج نمايد يا اينكه باوجود همسر اول دوباره
با دختر يا زن ديگ��ر ازدواج كند .ازدواج مجدد با توجه به
س��اختار متفاوت با ازدواجهاي عادي داراي چالشهاي
گوناگوني است كه حضور فرزندان وجود اين چالشها را
پيچيدهتر ميكند .با توجه به جنسيت و فرهنگ ممكن
اس��ت هركدام از زوجين تجارب متفاوتي از چالشهاي
ازدواج مجدد داشته باشند .دوبارهوالديني و ازدواج مجدد
شامل چالشهاي اضافي براي خانوادهها و متخصصاني
است كه با آنها درگير هس��تند ،دوبارهوالديني و ازدواج
مجدد همچنين پوياييهاي روابط خود زوجين را تغيير
ميدهد و ميتواند نظم عادي امور را مختل بكند .ازدواج
مجدد همانند طالق تنها يك اتفاق نيست بلكه فرايندي
از وقايع است و طي يك حالت انتقالي ورود به اين ازدواجها
صورت ميگيرد.
پژوهشي داخلي نشان داد هر چه پذيرش اجتماعي مقوله
ازدواج مجدد دركنش متقابل بين افراد بيشتر رواج يابد،
زنانسرپرستخانوارپيونداجتماعيبيشتريبااطرافيان
خود داشته باشند و فش��ار اقتصادي را نيز تجربه كرده و
فرزند كمتري داشتهاند ،بيشتر گرايش به ازدواج مجدد
دارند .مطالع��ه روي  370هزار كودك در خانوادههايي با
ازدواجمجددنشاندادبهصورتكليكودكانخانوادههاي

آميخته ،موفقيت تحصيلي و س��ازگاري روانشناختي
كمتري نسبت به كودكان در خانوادههاي عادي داشتند
و همچنين اين ميزان نس��بت به خانوادههاي تك والد و
طالق دوباره كمتر بوده است درنهايت مطالعه نشان داد
ازدواج مجدد از طالق يا مرگ والدين بهتر نيست بلكه با
خود چالشهايي نيز همراه ميآورد.
مرور ادبيات گذشته تاكنون نشان داده است كه مطالعات
داخلي با روش كمي به بررسي علل تمايل يا عدم تمايل
ب��ه ازدواج مجدد در زنان بيوه يا مطلق��ه پرداختهاند كه
نشان ميدهد عوامل فرهنگي و اجتماعي (مانند پذيرش
اجتماعي) ،عوامل اقتصادي (مانند تأمين نيازها) و رواني
(تأمين نيازهاي رواني) از علل عم��ده گرايش به ازدواج
مجدد و عوامل عدم تمايل به ازدواج مجدد كليش��ههاي
قالبي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و جنسيتي نسبت
به زنان در ازدواج مجدد يا پيدا كردن جايگزين نيازهاي
اجتماعي ،اقتصادي و رواني است .بعضي از پژوهشهاي
داخلي نيز به بررس��ي و مقايسه سالمت رواني همسران
ازدواج مجدد كرده و نكرده پرداختهاند كه بعضي نش��ان
دادهاند كه سالمت رواني همس��ران ازدواج مجدد كرده
بيشتر اس��ت .در بعضي پژوهشها تفاوتي ميان دو گروه
مشاهده نشده است .بعضي از پژوهشهاي داخلي نيز به
بررس��ي تأثير ازدواج مجدد روي كودكان پرداختهاند در
اين پژوهشها نش��ان دادهشده است كه سالمت رواني و
كيفيت زندگي و بهزيستي ذهني كودكان در ازدواجهاي
مجدد پايينتر از ك��ودكان در خانوادههاي عادي و حتي
تك والد است.
تحقيقات خارجي به بررس��ي چالشهاي ازدواج مجدد
پرداختهاند كه به چالشهايي همانند تهديد روابط زوجي
با تعارضات كودكان ،مديريت تعارضات ،پذيرش و فرايند
انتقال به درون خانواده جديد و ...اشارهشده است .بعضي
ديگر از تحقيقات خارجي به متغيرهاي جمعيتشناسي
كودكانهمانندسن،جنسوخلقوخويكودكدرفرايند
پذيرش ازدواج مجدد اشارهكردهاند.
مطالعات كيفي در خارج از كشور در مورد ازدواج مجدد
به نسبت تحقيقات كمي در داخل كشور صورت گرفته

اس��ت .به عنوان نمونه مطالعه بررس��ي ادراك و تجربه
زيسته زوجين از ازدواج مجدد نشان داده است كه بافت
اجتماعيومذهبيوفرهنگيگستردهتربرتجربهزوجين
از ازدواج مجدد تأثير دارد مطالعات بررسي ادراك كودكان
از ازدواج مجدد والدين خود نش��ان ميدهد كودكان در
اين خانوادهها به مقايس��ه والد جديد خود باوالدخوني و
بيولوژيكي ميپردازند اين پژوهشها به درونمايههاي
همانند پذيرش ،طرد و ...اشارهكردهاند.
مطالعات كيفي به تعارضهاي اين خانوادهها پرداختهاند
تعارض مرزها ،كمبود قدرت مشروع و روابط مثبت ،ابهام
نقشها و ...اشارهكردهاند.
در زمينه شكاف تحقيقات گذشته جستوجوي محقق
در مطالعات داخلي نش��ان داد همه مطالعات داخلي در
مورد ازدواج مج��دد (در زمينه عدم تماي��ل و رغبت به
ازدواج مجدد) به شكل كمي بوده است و تاكنون تحقيقي
مستقل به بررسي تجربه زيسته زوجين از ازدواج مجدد
و چالشهاي فرزندان در آن نپرداخته اس��ت و مطالعات
داخلي روي يك نمونه خاص (همس��ران شاهد يا تحت
حمايت كميته ام��داد) و يك جنس (زنان) بوده اس��ت
همچنين مطالعات گذش��ته در م��ورد ازدواج مجدد به
اهميت چالشهاي اجتماعي و فرهنگ��ي و اقتصادي و
فرزندان پرداختهاند اما ماهيت و چگونگي اين چالشها را
مشخص نكردهاند .پژوهش در فرهنگهاي غربي بيشتر
ادراك فردي زوجين يا كودكانشان را از ازدواج مجدد مهم
دانستهاند.هسته اين مطالعه كشف اين مسائل است كه
چالشهايپيش روي ازدواجهاي مجدد با حضور فرزندان
چيس��ت؟ و اينكه زوجين چگونه اين چالشها را تجربه
كردهاند و آن را چگونه توصيف ميكنند؟
تجربه زيس��ته افراد از چالشهاي پدي��ده ازدواج مجدد
با حضور فرزند چيس��ت؟ براي رسيدن به پاسخي براي
اين پرس��ش روش پديدارشناس��ي انتخاب شده است؛
به اي��ن دليل كه از ميان روشهاي كيفي براي بررس��ي
عميق تجربه زيسته فداكاري مناسبترين روش تحقيق
پديدارشناسي است.
ازدواج دوب��اره ،چالش بزرگي خواهد ب��ود زماني يكي از

طرفين يا هردو داراي فرزند باشند .در اين صورت عوامل
مختلف فرهنگي ،اقتصادي ،س��نت و عقايد و بس��ياري
عواملديگرچالشزاشدهوحتيوجودفرزنديكيازداليل
اصلي بر جلوگيري از آن خواهد بود .در اين پژوهش براي
جمعآوري و ارزيابي اطالعات درباره چالشهاي ازدواج
مجدد با حضور فرزند از پژوهش كيفي پديدارشناس��ي
توصيفي استفادهشده اس��ت 20 .مشاركتكننده (10
م��رد و  10زن) كه ازدواج مجدد را در زندگي زناش��ويي
خ��ود تجربه كرده بودند ب��ه روش نمونهگيري هدفمند
انتخاب شدند و جمعآوري دادهها از طريق مصاحبه نيمه
ساختاريافته با آنها تا رسيدن دادهها به اشباع ادامه يافت.
تحليل دادهها به  5درونماي�� ه اصلي (تم) و  15درونمايه
فرعي (مقوله) ،منتهي شد .اين درونمايهها شامل :عوامل
انگيزش��ي با درونمايههاي فرعي :اميد مجدد ،حمايت
عاطف��ي و حمايت عاطف��ي و والديني ب��راي فرزندان،
فشارهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،ارتقاي سالمت
رواني؛ «ادراك مشكالت حضور فرزند» با درونمايههاي
فرعي :مش��كالت رفتاري و س��ازگاري فرزندان ،حضور
فرزند به عنوان مانع ،پذيرش يا عدم پذيرش ازدواج مجدد
ازجانبفرزند؛حضوربعداقتصاديوماليبادرونمايههاي
فرعي :اهميت بعد اقتصادي و لزوم مديريت مالي؛ حضور
ابعاد اجتماعي و فرهنگي با درونمايههاي فرعي :باورهاي
كارآمد وناكارامد اجتماعي و فرهنگي ،دخالت اطرافيان،
تسهيلگري يا بازداري اجتماعي و ملزومات ازدواج مجدد
با درونمايههاي فرعي :همبس��تههاي تسهيلكننده و
اهميترفتارهايمناسبودركهمسرهستند.نتايجاين
پژوهش نشان ميدهد اين پديده يك پديده چندبعدي با
ابعاد فردي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و خانوادگي با
چالشهاي گوناگون است.
پژوهش در يك پاراگراف بدينصورت جمعبندي ش��ده
اس��ت :ازدواج مجدد با حض��ور فرزن��دان داراي داليل
متنوعي مانند اميد به ش��روع مجدد زندگي خانوادگي،
جس��توجوي حمايت عاطف��ي براي خ��ود و فرزندان
(والديني) ،ارتقاي س�لامت رواني و فشارهاي اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي است .با توجه به داليل متنوع براي

ازدواج مجدد مشاركتكنندگان داراي فرزند در ازدواج
خود نيز با چالشهاي متنوع و گوناگون در ابعاد متفاوت
روبروشدهاند.اينچالشهادربعدفرزندانشاملمشكالت
رفتاري و ناسازگاري فرزندان ،پذيرش يا عدم پذيرش آنها
و حضور آنها به عنوان يك مانع ،در بعد اقتصادي ش��امل
اهميت بعد اقتصادي و مديريت مالي ،در بعد اجتماعي
فرهنگي ش��امل باورهاي كارآمد ناكارآم��د اجتماعي،
دخالتهاي اطرافيان و تسهيلگري يا بازداري اجتماعي
ودربعدملزوماتازدواجمجددشاملهمبستههايازدواج
مجدد و رفتار مناسب همسر است.
در پژوهش حاضر نيز با توجه به تجربه زيسته زوجين از
چهار نوع استراتژي براي روبرو شدن با چالشهاي ازدواج
مجدد استفاده كردهاند نخست استراتژي مديريت مالي
در بحث مشكالت اقتصادي ،دوم عدم اعتقاد به باورهاي
خرافي و بهكار بستن باورهاي كارآمد اجتماعي در مورد
چالشهاي اجتماعي و فرهنگي ،سوم استراتژي پذيرش
فرزندان براي روبرو ش��دن با چالش حض��ور فرزندان و
چهارم استراتژي بهكار بستن همبستههاي ازدواج مجدد
و رفتار مناسب همس��ر براي روبرو شدن با دامنه متنوع
چالشهاي ازدواج مجدد است .پژوهشهاي گذشته نيز
بهاستراتژيهاييبرايبرخوردباچالشهايازدواجمجدد
اشاره داشتهاند مانند نزديكي عاطفي و مصالحه ،پذيرش،
حمايت اجتماعي ،گشودگي ،شموليت و رفتار اصالحي،
مديريت تعارضات و تصميمگيري مشترك ،استفاده از
سبك فرزند پروري مقتدرانه اشارهكردهاند.
زوجي��ن در اينگون��ه ازدواجها باي��د قب��ل از ازدواج به
آمادهس��ازي فرزندان خود براي پذيرش زندگي جديد
بپردازند تا بعد از ازدواج حضور فرزندان به عنوان يك مانع
در ازدواج ادراك نش��ود .براي ازدواجهاي مجدد بايد يك
ساختار جداگانه و بومي آموزش قبل از ازدواج و غنيسازي
ازدواج بر اس��اس چالشه��اي روبروي آنه��ا در زندگي
زناشويي تدوين شود تا به آنها براي حل بحرانهاي بالقوه
كمك شود .ساختار استخراجشده در اين پژوهش همانند
مش��كالت پيش روي فرزندان و ملزومات ازدواج مجدد
كمكدهنده به تشكيل اين ساختار است.
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وزير راه و شهرسازي خبر داد

خيز ايران براي خريد چند فروند هواپيماي جديد

گروه راه و شهرسازي|
وزير راه و شهرس��ازي اعالم كرد :ايران در حال خريد
تعدادي هواپيما است.
محمد اس�لامي در گفتوگو با مه��ر ،درباره موضوع
افتتاح كانال مالي ويژه حمل و نقل هوايي براي خريد
هواپيما كه چندي پيش از سوي مديرعامل ايران اير
اعالم شد ،تصريح كرد :در حال خريد و ابتياع تعدادي
هواپيماهستيم.
وي در پاسخ به اينكه آيا هواپيماهاي در حال ورود به
كشور ،دست دوم هستند؟ گفت :نو و دست دوم ندارد.
هواپيماهايخيليخوبيهستند.
به گزارش «تع��ادل»،حدود دو هفت��ه پيش ،فرزانه
ش��رفبافي ،مديرعام��ل ايراناير اعالم ك��رد :در كنار
كانال مالي ويژه ايران و اتحادي��ه اروپا ،ايراناير (هما)
نيز با همين كشورها كانال مالي ويژه حملونقل هوايي
راهاندازي كرده است .به گفته شرفبافي ،نتيجه ايجاد
كانال مالي ويژه حملونقل هوايي ايران و اتحاديه اروپا
با سه كشور آلمان ،فرانسه و انگليس ،افزايش پروازهاي
بينالمللي هما ،امكان ورود و خريد هواپيماي جديد و
امكان خريد قطعات هواپيما خواهد بود.
بر اساس اين گزارش ،روز جمعه 12بهمن سال جاري،
وزيران خارجه انگليس ،فرانس��ه و آلمان از راهاندازي
يككانالماليموسومبه«اينستكس»برايپشتيباني
تجارتبا ايران خبر دادند .اينكانال مالي در مرحله اول،
تجارت ايران با سه كشور يادشدهرا پشتيباني خواهد
ي در مراحل بعدي ،ساير
كرد .در صورت تداوم همكار 
كشورها نيز به اين سازوكار مالي خواهند پيوست .اين
سازوكارمالييكمكانيزمتسويهوپرداختخواهدبود.
به اين معنا كه ايران ميتواند در قالب اين كانال مالي
نفت و كاالي غيرنفتي به يك كشور اروپايي بفروشد و
با انتقال پول تنها در خاك اروپا ،تعهدات خود از قبيل
خريد كاال و خدمات از ساير كشورهاي اروپايي را تسويه
كند.اينستكسدرمرحلهنخستكاالهايبشردوستانه
و غيرتحريمي را براساس ضوابطي از جمله تحريمهاي
اروپا و سازمان ملل ،استانداردهاي  FATFو رويههاي
اختصاصي اين كانال مالي پوشش خواهد داد.
تنفس صنعت هوايي در پسا برجام
صنعت هوايي ايران ،اگر چه طي  38س��ال گذشته

همواره از س��وي امريكا تحريم بوده است و از همين
رو ،خريد هواپيما و قطعات آن ناممكن يا با دشواري
بسيار همراه بوده است ،اما در دوران پس از برجام و تا
قبل از اعالم و آغاز دور جديد تحريمها عليه كشور در
نيمه نخست سال جاري ،با انعقاد قرارداد خريد حدود
 200فروند هواپيما ( 20فرون��د  100 ،ATRفروند
ايرباس و  80فروند بويينگ) و ورود  16فروند هواپيما
به ناوگان مسافري كشور ( 13فروند  ATRو  2فروند
ايرباس  330و يك فروند  321كه به هما تحويل شد)
اين ناوگان توانس��ت قدري نفس تازه كند .اما از آنجا
كه بر اساس برآوردهاي رسمي مقامهاي وزارت راه و
شهرسازي ،ناوگان هوايي كشور طي  10ساله پيش
رو به حدود  500فروند هواپيما نياز دارد ،بطوري كه
ورود 16فروند هواپيما منجر به حل كل مساله صنعت
هوايي نش��ده اس��ت و همچنان نيازمنديها در اين
زمينه وجود دارد .اما بطور مشخص ،پس از بازگشت
تحريمها در نيمه نخست سال جاري ،صنعت هوايي
با  4مش��كل اساس��ي تأمين قطعات هواپيما ،خريد
هواپيما ،مشكل سوخت رساني و تحريم پرواز برخي
ايرالينها در فرودگاههاي اروپايي رو به رو شد .در اين
شرايط اين سئوال مطرح اس��ت كه عملياتي شدن
كانال مالي موسوم به  INSTEXچه اثري در حل اين
 4مشكل اساسي دارد؟
آثار اينستكس بر ناوگان هوايي
به گفته كارشناس��ان صنعت هوايي ،از آنجا كه اغلب
قطعات هواپيما توسط شركتهاي امريكايي ساخته
ميشود ،نميتوان انتظار داشت كه با اجراي سازوكار
مالي اروپا و ايران ،شاهد فروش قطعات و تجهيزات به
ايران باش��يم چون فروش آنها به ايران ،نيازمند مجوز
اوفك است.
درب��اره فروش هواپيم��اي نو هم نميت��وان به اجراي
 INSTEXدل خوش ك��رد ،چون هواپيماهايي مانند
بويينگ ،ايرب��اس و  ...بيش از  10درصد قطعات خود را
توسطشركتهايامريكاييتأمينميكنندوبازهماين
سازوكار مالي در اين زمينه نميتواند موثر باشد ،چون
خريد هواپيما نياز به مجوز اوفك دارد و با توجه به اينكه
صنعت هوايي ايران توسط اياالت متحده امريكا تحريم
است نميتوان در انتظار بهبودي در اين زمينه بود.

در عين حال ،در بحث سوخت رساني به هواپيماهاي
ايراني ،اميد به بهبود شرايط با اجراي اين سازوكار مالي
وجود دارد ،البته ش��ركتهاي بزرگ س��وخت رسان
مانند توتال به دليل مبادالت مال��ي با امريكا حتي با
اجراي اين سازوكار مالي هم ريسك همكاري با ايران را
نميپذيرند ،اما اين احتمال وجود دارد كه شركتهاي
كوچك سوخت رسان كه مبادله مالي با اياالت متحده
ندارند ،براي س��وخت رس��اني به هواپيماهاي ايراني
پيشقدم شوند.
آخرين مش��كلي ك��ه صنع��ت هوايي اي��ران پس از
اعم��ال تحريمهاي امري��كا با آن دس��ت و پنجه نرم
ميكند ،تحريم پرواز تع��دادي از ايرالينهاي ايراني
در فرودگاههاي برخي كش��ورهاي اروپايي است كه
با توجه به اينكه اين تحريمها ناش��ي از نگراني درباره

درگيرشدن با تحريمهاي ثانويه امريكا است بنابراين
بازش��دن كانال مالي ايران و اروپا نميتواند كمكي به
حل اين مشكل كند.
درواقع اجراي س��ازوكار مالي ايران و اروپا شايد بتواند
در زمينه س��وخت رس��اني به هواپيماهاي ايراني در
فرودگاههاي اروپايي راهگشا باشد اما در زمينه تأمين
قطعات ،خريد هواپيما و تحريم پرواز برخي ايرالينها
در فرودگاههاي اروپايي اثرگذار نيست.
در اين ميان ،برخي كارشناس��ان معتقدند كه اجراي
سازوكار مالي ميان اروپا و ايران اگرچه در حل مشكالت
اساسي صنعت هوايي ايران پس از اعمال تحريمهاي
امريكا موثر نيست اما در تسهيل تبادالت مالي مربوط
بهخدماتفرودگاهي،هزينهناوبري،جابهجاييمسافر
و بازاريابي بين ايرالينهاي ايراني و اروپايي موثر است.

نكته ديگري كه نبايد در اين زمينه ناديده گرفته شود
اين اس��ت كه فارغ از اينكه مكانيزم مالي ايران و اروپا
چقدر ميتواند اثرگذار باشد بحث بر سر اين است كه
اجراي اين مكانيزم مالي وابسته به پذيرش  FATFاز
سوي ايران است و تا زماني كه ايران آن را نپذيرد اجراي
اين كانال مالي امكان پذير نيست.
ب��ا توجه به اين اما و اگره��ا و پيچيدگيهاي حقوقي،
اظهاراتوزيرراهوشهرسازيمبنيبرورودهواپيماهاي
تازه به ناوگان هوايي كشور قابل تامل و اميدواركننده
است .از همين رو ،انتظار ميرود،مقام عالي وزارت راه
و شهرسازي و همچنين مسووالن سازمان هواپيمايي
كشور و ساير مقامهاي مس��وول در صنعت هوايي در
رابطه با كم و كيف خريد اين هواپيماها اطالعات بيشتر
و دقيقتري به افكار عمومي ارايه كنند.

معاون منابع انساني شهردار تهران مطرح كرد

تعديل نيرو نداريم
وي در پاس��خ به اينكه روند تعديل نيرو در مجموعه
ش��هرداري تهران در آينده به چه صورت خواهد بود
افزود :واقعيت اين است كه ما در اين مجموعه تعديل

هزار و  ۲۵۷نفر رسيديم .اين آمار در مقايسه با تعداد
نيروي انساني ساير ش��هرداريهاي دنيا حقايقي را
مشخص ميكند.

نيرو نداري��م در حقيقت زماني تعديل نيرو معنا پيدا
ميكند كه فردي ك��ه قرارداد اس��تخدامي دارد در
حين كار عذر وي خواسته ش��ود اما زماني كه مدت
قرارداد همكاري في مابين دو طرف به اتمام ميرسد
طرفين برابر قوانين حق دارند در مورد ادامه همكاري
خود تصميمگيري كنند .ما ب��ه غير از افرادي كه در
كميتههاي انضباطي آراي اخراج براي آنها صادر شده
است ،احد ديگري را كه قرارداد داشته باشد عذرش
را نخواستهايم.
در خصوص ادامه همكاري پس از اتمام زمان قرارداد
نيز بر اساس س��وابق آدمها و امتيازاتي كه بر اساس
برخي ش��اخصها به آنها ميدهيم؛ اگ��ر امتياز فرد
پايينتر از  ۶۰باش��د از ادامه همكاري وي صرف نظر
ميكنيم .ش��اخصهاي كسب امتياز شامل مواردي
نظي��ر رعايت قوانين س��ازماني ،رعايت اخالق و…
ميشود.
وي با اش��اره به اينكه دو س��وم نيروهاي شهرداري

تهران در قالب قرارداد با ش��ركتها و س��ازمانها به
صورت قراردادي هستند و در پايان هر سال قرارداد
آنها به اتمام ميرسد ،افزود :تمديد قرارداد اين افراد
با توجه به ارزيابي عملكرد آنها و اعالم نياز مجموعه
شهرداري تهران خواهد بود .بيترديد سياست خروج
هدايت شده و جذب برگزيده در مجموعه شهرداري
تهران است.
شيخ گفت :در شهرداري تهران حضور نيروي انساني
در مقايسه با ماموريتهاي محوله و چارت سازماني
اين مجموعه ب��ا ازدياد نيرو مواجه هس��تيم .روزي
كه در مديريت شهري و شهرداري اين مسووليت را
پذيرفتم اولين سوال شهردار وقت از من تعداد نيروي
انساني بود .متأس��فانه به دليل استخدامهاي متعدد
در سالهاي پاياني شوراي چهارم و مديريت شهري
گذش��ته و عدم ثبت سيستمي اين استخدامها ،آمار
دقيقي از اس��تخدامها موجود نبود .بيش از يك ماه
اطالعات به شكل دستي جمعآوري و نهايتاً به رقم ۶۸

 12درصد مساحت تهران روي گسل است
دكت��ر علي بيتالله��ي ،رييس بخ��ش زلزله مركز
تحقيق��ات راه ،مس��كن و شهرس��ازي با اش��اره به
اينك��ه ط��ول گس��لهاي ش��هر ته��ران ۸۸.۵
كيلومت��ر اس��ت مش��خصات ،ن��ام و ويژگيهاي
گس��لها را در سه س��طح اصلي ،متوس��ط و فرعي
تشريح كرد.
بيتالله��ي در گفتوگو با پاي��گاه خبري وزارت راه
و شهرس��ازي ،با اش��اره به اينكه طول گس��لها در
تهران  ۸۸.۵كيلومتر بوده و مساحت اين شهر ۷۳۰
كيلومتر اس��ت ،گفت :تاكنون  ۲۳گسل در مناطق
مختلف تهران شناسايي ش��ده است كه در مناطق
 ۲۲گانه پخش هستند.
به گفته اين عضو هي��ات علمي مركز تحقيقات راه،
مسكن و شهرس��ازي ،گس��لهاي اصلي تهران به
نامهاي گسل نياوران به طول ۱۴كيلومتر در مناطق
 ۱و  ،۲گسل لويزان به طول  ۲۵كيلومتر در مناطق

۳ ،۱و  ،۴گسل ش��مال ري به طول  ۱۵كيلومتر در
مناطق  ۱۹ ،۱۵و  ،۲۰و گسل جنوب ري به طول ۲۸
كيلومتر در منطقه  ۲۰واقع شدهاند.
رييس بخ��ش زلزله مركز تحقيقات راه ،مس��كن و
شهرسازي ادامه داد :گسلهاي متوسط شهر تهران
نيز ب��ه نامهاي تلويزيون به ط��ول  ۳.۳كيلومتر در
مناط��ق  ۶ ،۳و  ،۷گس��ل ونك پارك ب��ه طول ۴.۵
كيلومتر در مناطق  ۳و  ،۶گسل داووديه به طول ۶.۴
كيلومتر در مناطق  ۲و  ۳هستند.
وي در بي��ان مش��خصات ،ن��ام و مس��احت ديگر
گسلهاي متوس��ط تهران ،گفت :گسل جنبآباد
ش��مالي به طول  ۲.۱كيلومتر در منطقه  ،۵گس��ل
باغ فيض به طول  ۳.۸۵كيلومتر در منطقه  ،۲گسل
فرح��زاد به طول  ۲.۱كيلومتر در منطقه  ،۲گس��ل
عباسآباد ب��ه طول  ۲.۷۵كيلومتر در منطقه  ۳و ،۶
گس��ل نارمك به طول  ۲.۶۵كيلومتر در منطقه ،۴

وزن نيروي انساني در شهرداري استانبول
وي ادامه داد :در ش��هرداري ش��هر استانبول  ۴۰هزار
نفر مشغول به كار هستند كه از اين تعداد  ۱۳هزار نفر
در مناطق ۲۳ ،هزار نفر در س��ازمانها و شركتها و 4
هزار نفر به صورت پاره وقت و س��اعتي مشغول به كار
هستند .در مقايسه تعداد نيروهاي انساني شهرداري
تهران با ساير ش��هرداريهاي داخل كشور نيز بايد به
اين نكته توجه كنيم كه ب��ه ازاي هر يك ميليون نفر
 ۶۰۰۰نفر نيروي انساني در شهرداريهاي شهرهاي
كشور مشغول به كار هستند .براي مثال در شهر مشهد
با  3ميليون نفر جمعيت كاركنان شهرداري  ۱۸هزار
نفر هس��تند .در اصفهان نيز كه جمعيتي معادل ۲.۳
ميليون نفر دارد تعداد كاركنان شهرداري آن حدود۱۲
هزار نفر است.وي تاكيد كرد :اين در شرايطي است كه
در شهر تهران با جمعيتي معادل 8ميليون و ۷۰۰هزار
نفر كاركنان شهرداري آن بيش از  ۶۸هزار نفر هستند
به اين ترتيب به ازاي هر يك ميليون نفر در شهر تهران
حدود  ۸۰۰۰نفر نيروي انساني مشغول به كار است .از
اين رو ،اين موضوع يكي از چالشهاي ما در مجموعه
شهرداري تهران قلمداد ميشود.
فقر نيرو در برخي پستهاي تخصصي
معاون شهردار تهران در بخش ديگري از صحبتهاي
خود با اش��اره به اينكه در برخي پستهاي تخصصي
در مجموعه ش��هرداري تهران با فقر نيروي انس��اني
مواجه هس��تيم ،افزود :امروز در مجموعه شهرداري
تهران در حوزه اقتصاد ش��هري ني��از به نخبگان اين
حوزه داريم اما در مناطق و سازمانها به ميزان كافي
ازفارغالتحصيالنرشتههايمرتبطبهرهمندنيستيم.

يعني سياستهاي جذب نيروي انساني در مجموعه
ش��هرداري تهران واضح و دقيق نبوده و متناس��ب با
ساختار اين مجموعه مورد توجه قرار نگرفته است.
وي با اشاره به اينكه ميانگين سني پرسنل شهرداري
تهران در حال حاضر  ۴۱سال است ،افزود :بيترديد
نيروي مازاد در مجموعه شهرداري تهران يك واقعيت
اس��ت و نميتوان آن را كتمان ك��رد .امروز با حجم
زيادي از نيروي انس��اني مواجه هستيم به شكلي كه
بعضاً در مناطق مش��اهده ميش��ود افرادي نه جايي
براي نشستن دارند و نه كاري براي انجام دادن .از اين
رو ،چارهاي نداريم كه چابكسازي و متناسبسازي
نيروي انساني را در دستور كار قرار دهيم.
 ۲۶هزار نفر پرسنل براي  ۱۶هزار پست
وي در تش��ريح رون��د س��اماندهي نيروي انس��اني و
متناسبسازي نيروهاي انساني در مجموعه شهرداري
تهران گفت :در حال حاضر در ستاد و مناطق شهرداري
تهران تعداد  ۱۶هزار پست سازماني داريم و شهرداري
در اين دو ح��وزه با ازدي��اد نيرو مواجه اس��ت .اما در
شركتها و سازمانها عمدتاً ساختار دقيق و روشني
وجود ندارد و تعداد پستهاي سازماني آنها احصا نشده
است .با در نظر گرفتن اين موارد در ستاد و شركتها و
مناطقباازديادنيرويانسانيمواجههستيم.بيترديدبا
مشخصشدنساختارشركتهاوسازمانهاميتوانيم
نسبتبهچابكسازينيرويانسانيدرآنهااقدامكنيم.
وي تأكي��د ك��رد :در حال حاضر ،ش��وراي اس�لامي
ش��هر تهران مش��غول تدوين اساسنامه س��ازمانها
و شركتهاي ش��هرداري تهران اس��ت .قطعاً پس از
اين مرحله ميتوان تعداد پس��تها و جايگاههاي اين
شركتها را مشخص كرد .در حال حاضر ،براي ۱۶هزار
پست سازماني كه در ستادها و مناطق شهرداري تهران
وج��ود دارد رقمي معادل  ۲۶هزار وج��ود دارد كه در
حقيقت با ازدياد ۱۰هزار نفري نيروها مواجه هستيم.

موج جديد برف و باراندر كشور از جمعه
گس��ل چيتگر به طول  ۵.۳۵كيلومتر در منطقه ،۴
گسل طرشت به طول  ۶.۵كيلومتر در مناطق  ۲و ۵
و گس��ل بلوار كاج به طول  ۳.۲۵كيلومتر در منطقه
 ۲۲قرار دارند.
بيتاللهي تعداد گس��لهاي فرعي ش��هر تهران را
 8گسل برش��مرد و افزود :گس��ل تخت طاووس به
طول  ۱.۵كيلومتر در منطقه  ،۷گس��ل ولنجك به
طول ي��ك كيلومتر در منطقه يك ،گس��ل اوين به
طول  ۱.۶۵كيلومتر در منطقه  ،۲گس��ل دانش��گاه
شهيدبهشتي به طول  ۱.۵كيلومتر در منطقه يك،
گسل شهرك بوعلي به طول  ۱.۴كيلومتر در منطقه
 ،۲گس��ل انقالب به طول  ۱.۵كيلومتر در منطقه ۳
و گس��ل تنباكويي به طول  ۱.۹كيلومتر در منطقه
 ۱۵قرار دارند.
وي تصريح كرد :اين گس��لها با اضافه شدن گسل
جديد به روز رساني ميشوند.

نرخ بليت هواپيما
در نوروز تغيير نميكند

رضا جعفرزاده ،س��خنگوي سازمان هواپيمايي
كش��وري با تاكيد بر ممنوعيت ف��روش بليت
چارتري در پروازهاي برنامهاي گفت :نرخ بليت
هواپيم��ا در ايام نوروز تغيي��ر نخواهد كرد .رضا
جعفرزاده ،مدي��ر روابط عمومي و س��خنگوي
سازمان هواپيمايي كشوري در گفتوگو با پايگاه
خبري وزارت راه و شهرس��ازي ،ب��ا اعالم اينكه
نرخ بليت هواپيما در ايام نوروز تغييري نخواهد
كرد ،گفت :محاس��بات شركتهاي هواپيمايي
براي ارايه بليت هواپيما همان محاسبات قبلي
است و محاسبات مذكور تغيير نكرده است .وي
ادامه داد :بر اساس توافق شركتهاي هواپيمايي
نرخ بليت هواپيما بر اس��اس هزينه تمام ش��ده
يك س��اعت صندلي پرواز محاس��به ميشود و
فهرست مس��يرهاي مختلف و محاسبات انجام
شده روي سايت انجمن شركتهاي هواپيمايي
قابل دس��ترس اس��ت .جعفرزاده با بيان اينكه
قيمتگذاري دس��توري در دستور كار سازمان
هواپيمايي كش��وري قرار ن��دارد ،گفت :مبناي
قيمت بليت هواپيما نرخي است كه شركتهاي
هواپيمايي روي پرتال خود اعالم ميكنند .وي
افزود :هرگونه فروش بليت هواپيما خارج از اين
چهارچوب از نظر س��ازمان هواپيمايي كشوري
تخلف محسوب ميش��ود و مكانيزمهاي مقابله
با اين تخلف نيز ديده ش��ده اس��ت .سخنگوي
سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به پيشبيني
سازوكار نظارتي براي جلوگيري از تخلف گفت:
دفتر نظارت س��ازمان هواپيمايي كشوري قطعا
نسبت به عدم رعايت الزامات سازمان هواپيمايي
كش��وري ،چه در خصوص پروازهاي چارتري و
چه در خصوص نرخ بليت هواپيما واكنش نشان
خواهد داد و با اين تخلفات برخورد خواهد شد.
جعفرزاده همچنين با اشاره به مساله ممنوعيت
فروش بليت چارتر گفت :سياس��تي كه سازمان
هواپيماييكشوريبرايپروازهايچارتريدنبال
ميكند ،اين است كه به هيچ عنوان مجوز پرواز
چارتري براي پروازهاي برنامهاي ش��ركتهاي
هواپيماييصادرنميشود.ويادامهداد:همانطور
كه قبال هم به آن اشاره شده ،پروازهاي چارتري به
غيرازقشم،كيشومناطقنفتيممنوعوهرگونه
نمايش بليت چارتري توسط مراكز فروش بليت
هواپيماتخلفمحسوبميشود.هشدارهايالزم
در خصوص نمايش پروازه��اي چارتري به غير
از مسيرهاي مشخص ش��ده نيز به شركتهاي
هواپيماي��ي و مراكز فروش بلي��ت هواپيما داده
شده است.

ورود سازمان بازرسي
به فاز ۲برج ميالد

شارژ استخدامها در شهرداري با رويدادهاي سياسي
ابراهيم شيخ ،معاون منابع انساني شهرداري تهران با
اشارهبهاينكهدرشهرداريباچندپيكاستخداممواجه
هستيم ،گفت :نخست در س��ال  ۸۳ديگري در سال
 ۱۳۹۲و آخرين بار در سال ۱۳۹۶با يك پيك استخدام
مواجههستيم.تحليلاينپيكهابارويدادهايسياسي
كشور ارتباط معناداري دارد .در حقيقت هر وقت يك
رويدادسياسيمثلانتخاباتدركشورداشتيمسازمان
مديريت ش��هري رفتارهايي را از خود ب��روز داده كه
ظرفيتها در جهت سياسي بهرهبرداري شود.
ش��يخ در گفتوگو با ايس��نا افزود :در حالي كه تغيير
وضعيت استخدامها تنها به صورت آزمون استخدامي
ميتواند انجام شود اما در برخي مواقع شاهد بودهايم
كه اين تغيير وضعيتها به صورت درخواست و بدون
آزمون انجام شده است.
وي با اش��اره به اينكه در اوايل سال  ۱۳۹۶شاهد چند
رويداد مهم منابع انساني در مجموعه شهرداري تهران
بودهايم ،افزود :در ابتداي س��ال  ۱۳۹۶مجوز برگزاري
آزمون استخدامي براي ۵۰۰۰نفر و تغيير وضعيت آنها
صادر شد و به تبع اين مجوز آزمون استخدامي برگزار
ش��د و كساني كه قب ً
ال قرارداد داش��تند در اين آزمون
شركت كردند و ابتدا به صورت رسمي-آزمايشي و در
مرحله بعد رسمي شدند.
وي ادامه داد :رويداد ديگر ،در اين سال افرادي بودند كه
در سيستمهاي پيمانكاري مشغول كار بودند .اين افراد
از تمام شركتهاي پيمانكاري جمع شدند و در شركت
هاديان شهر متمركز شدند و در عين حال بيش از۸۰۰
نفر جذب جديد صورت گرفته است كه حتي يك روز
سابقه حق بيمه نداشتند ،اما براي آنها حق بيمه رد شد.

ايرانشهر

بارشبرفوبارانووزشباددرآذربايجانغربي،آذربايجان
شرقي،اردبيل،كردستان،كرمانشاه،لرستان،چهارمحال
و بختياري ،كهگيلوي ه و بويراحم��د و دامنههاي البرز در
استانهاي زنجان ،قزوين ،البرز ،تهران ،براي روز جمعه
پيشبيني ميش��ود.به گزارش فارس ،براساس تحليل
دادههاونقشههايپيشيابيهواشناسيدرروزپنجشنبه
در اغلب مناطق كشور جوي آرام و پايدار همراه با افزايش
نسبي دما حاكم اس��ت ،بنابراين در شهرهاي صنعتي و
پرجمعيت افزايش غلظت آاليندههاي جوي رخ خواهد
داد .اما اواخر وقت امروز سامانه بارشي جديدي از غرب و
شمالغربكشورواردخواهدشدكهسببابرناكيوبارش
پراكنده برف و باران و در شمال غرب و غرب خواهد شد.
براي روز جمعه نيز بارش برف و باران و وزش باد در نيمه
جنوبي استانهاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي،
استانهاي اردبيل ،كردستان ،كرمانشاه ،لرستان ،چهار
محا ل و بختياري ،كهگيلوي ه و بويراحمد ،دامنههاي البرز

در اس��تانهاي زنجان ،قزوين ،البرز و تهران ،پيشبيني
ميشود.همچنين روز جمعه بارش باران ،گاهي وزش باد
و در ارتفاعات بارش برف در استانهاي ايالم ،خوزستان و
شمال فارس وبارش باران گاهي وزش باد در استانهاي
بوشهروغربيزد،پيشبينيميشود.باتقويتاينسامانه
بارشي گسترده فردا بارشها به دامنههاي جنوبي البرز
در استانهاي زنجان ،قزوين ،البرز ،تهران ،سمنان،غرب
س��واحل خزر ،بخشهايي از جنوب،شرق و مركز كشور
كشيده ش��ده و سبب بارش باران و در مناطق سردسير و
ارتفاعات سبب بارش برف خواهد شد.
روز ش��نبه اما بارش باران و برف در استانهاي خراسان
شمالي و خراس��ان رضوي ،بارش باران گاهي وزش باد و
در ارتفاعات بارش برف در جنوب لرس��تان،استانهاي
چهارمحا لوبختياري،كهگيلوي هوبويراحمد،خوزستان،
شمال فارس ،غرب كرمان ،بارش باران گاهي وزش باد در
استانهايبوشهروخراسانجنوبيپيشبينيميشود.

محمد ساالري ،رييس كميس��يون معماري و
شهرسازي شوراي ش��هر تهران گفت :سازمان
بازرس��ي كش��ور به موضوع فاز دوم برج ميالد و
گودبرداري انجام ش��ده ورود پيدا كرده اس��ت.
ساالري در گفتوگو با مهر ،در خصوص آخرين
وضعيت تهيه طرح جامع برج ميالد كه قرار بود تا
پايان سال تدوينوبهشوراارايهشود،گفت:حدود
 ۶ماه پيش جلسهاي با حضور اعضاي كميسيون
معماري و شهرسازي و كميسيون عمران و حمل
و نقل و پيروزحناچي در كسوت معاونت معماري
و شهرسازي وقت برگزار شد ،متاسفانه با گذشت
ماهها از آن زمان هن��وز نه طرح جامع مربوط به
اراضي برج ميالد تهيه ش��ده و ن��ه در خصوص
گودبرداري اين برج تعيين تكليف شده است .وي
ادامهداد:درخصوصفاز ۲برجميالدوگودبرداري
انجام ش��ده چندين مكاتبه از سوي كميسيون
معماري و شهرس��ازي به شهرداري داشتهايم و
به تازگي س��ازمان بازرسي كل كشور نيز به اين
موضوع ورود كرده اس��ت .س��االري تاكيد كرد:
پس از بيپاسخ ماندن مكاتبات و پيگيريهاي
ما در خصوص اجرايي شدن مصوبات كميسيون
مش��ترك ،چند روز پي��ش نامهاي به رياس��ت
شوراي شهر تهران نوش��ته و درخواست كرديم
رييس پارلمان محلي پايتخ��ت اين موضوع را
پيگيريكند.

صرف درآمدهاي طرح
ترافيك در حمل و نقل عمومي

معاون ش��هردار تهران در خص��وص هزينه كرد
عوارض طرح ترافيك گفت :بخش عمدهاي از اين
پول خرج مترو شد .محسن پورسيدآقايي ،معاون
حملونقل،ترافيكشهرداريتهراندرگفتوگو
با فارس ،در پاسخ به اين پرسش كه عوارض طرح
ترافيك تاكنون در كجا هزينه شده است ،گفت:
بيشتر اين پول خرج مترو ش��ده است و در حال
حاضر ۱۳اتوبوس دوكابين از اين محل خريداري
شده كه در حال شمارهگذاري است .وي با اشاره
به انتشار  ۷۰۰ميليارد تومان اوراق مشاركت در
چند ماه گذشته گفت :بايد براي انتشار اين اوراق
 ۱۰۵ميليارد تومان پول در حساب كارگزاري كه
اوراق را خريداري كرده بلوكه ميشد تا اوراق آزاد
شود ۶۰.ميليارد تومان از عوارض طرح ترافيك را
در اين محل بلوكه كرديم و  ۴۵ميليارد تومان را
همشهرداريپرداختكرد .بهگفتهپورسيدآقايي
 ۳۰ميليارد تومان نقدي به مترو كمك ش��ده و
مابقي خرج بهرهبرداري و اتوبوسراني شده است،
همچنين مقداري از پول خرج اصالح هندس��ي
معابرشدهاست .معاونشهردارتهرانبابياناينكه
از ابتداي سال تا اول بهمنماه ۲۰۶ميليارد تومان
ازمحلطرحترافيكدرآمدكسبكردهايم،گفت:
ش��هروندان  ۳۸۰ميليارد تومان عوارض بدهكار
هستند كه اگر بتوانيم بخشي از اين طلبها را تا
پايانسالوصولكنيم،ميتوانيمتعدادياتوبوس
جديد خريداري كنيم.

اخبار
ارتقاي جايگاه ايران
در استانداردسازي «ايزو»

ايسنا| رييس سازمان ملي استاندارد ايران اعالم
ك��رد كه جايگاه اي��ران در ميان ۱۶۳كش��ور عضو
سازمان بينالمللي استانداردس��ازي (ايزو) از رتبه
 ۲۲در س��ال ۲۰۱۸به رتبه ۲۱در سال ۲۰۱۹ارتقا
يافته است .نيره پيروزبخت با اشاره به اينكه عملكرد
كشور در س��ال  ۲۰۱۸در پاس��خگويي به مدارك
كميتهه��اي فني  /فرع��ي داراي عضوي��ت فعال،
100در صد بوده ،اظهار كرد :اين موفقيت در حالي
اس��ت كه با وجود تحريمهاي ظالمانه عليه كشور،
افزايشتعدادعضويتهايفعالدركميتههايفني/
فرعيومشاركتموثرايراندرتدويناستانداردهاي
بينالملليسازمانبينالمللياستانداردسازي(ايزو)،
موجباتاينارتقارافراهمكردهاست.براساساعالم
دبيرخانه ايزو درباره جايگاه جمهوري اسالمي ايران
نالمللي،
دررتبهبنديهياتمديرهفنياينسازمانبي 
رتبهسازمانملياستانداردايراندرميان ۱۶۳كشور
عضو از رتبه ۲۲در س��ال ۲۰۱۸به رتبه ۲۱در سال
 ۲۰۱۹ارتقا يافت .گفتني است ،در حال حاضر ايران
در ۲۹۶كميتهفني/فرعيسازمانايزودارايعضويت
فعال است .س��ال گذشته ميالدي نيز رتبه ايران در
سازمانبينالمللياستانداردسازيبا ۱۰پلهصعوداز
جايگاه ۳۲به ۲۲دربين ۱۶۳كشورجهانارتقايافت.

انتظارماازاروپابيشازاينبود
عضو ات��اق بازرگاني تهران معتقد اس��ت كه پس از
حدود ۹ماهمذاكرهوگمانهزنيدربارهاقداماروپابراي
حفظ تعامالت اقتصادي خود با ايران ،انتظار فعاالن
اقتصادي از اروپا بيش از اينها بود .فريال مستوفي در
گفتوگوباايسنا،اظهاركرد:كانالمالياروپاكهاخيراً
تأس��يس آن به مرحله نهايي رسيد پيش از هر چيز
جنبهتبليغاتيوسياسيدارد،زيرانشانميدهدكه
اروپامصراستتاتوافقهستهايخودباايرانراحفظ
كردهودرچارچوبآنقدمبردارد.بهگفتهويتوافق
برجام همچنان براي اروپاييها اهميت دارد اما آنچه
كه در عرصه عمل در حال حاضر پيشبيني ش��ده
نسبتبهانتظاراتطرفايرانيمحدودتراست.عضو
اتاقبازرگانيتهرانبابياناينكهكانالمالياروپاتنها
در حوزه كمكهاي بشردوس��تانه كار خود را دنبال
ميكند،توضيحداد:فع ً
الشرطاروپاييهافعالكردن
اينكانالدرانتقالغذاوداروبهايراناست،اماشركتي
كهتأسيسشدهسرمايهبسيارمحدوديداردوبهنظر
ميرسد در عرصه عمل نيز توان گستردهاي نخواهد
داشت .مس��توفي ادامه داد :از س��وي ديگر موضوع
پيگيري ش��رطهايي همچون لزوم پيوستن ايران
به  FATFنيز در رابطه با اين كانال مالي موضوعيت
نالمللي
ندارد.هرچندپيوستنايرانبهاينعهدنامهبي 
الزماستوبايدپيگيريشود،اماباتوجهبهاينكهاين
كانال نيازي به انتقال پول نداش��ته و در عرصه تهاتر
كار ميكند ،ميان اين دو موضوع رابطهاي مستقيم
ديدهنميشود.

سايت ثبت سفارش براي
خودروهاي دپو شده باز شد

مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت ،از باز ش��دن س��ايت
ثبتس��فارش واردات خودرو ،ب��راي ترخيص
خودروهاي در گمرك مانده خبر داد .سيد مهدي
نيازي اظهار كرد :س��ايت ثبت سفارش واردات
خودرو ،بر اس��اس مصوبه هيات وزي��ران براي
ترخيص خودروهاي در گمرك مانده ،باز ش��ده
اس��ت .مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت افزود :س��ايت ثبت سفارش براي
واردات خودروهاي جديد ،همچنان بسته است.

 868پرونده تخلف
به مراجع قضايي ارسال شد

شاتا| در بررسي عملكرد مبارزه با قاچاق كاال
در سطح عرضه دي ماه  ،1397تعداد 868مورد
پرون��ده تخلف ب��ه ارزش بي��ش از 78ميليارد
ريال تش��كيل به مراجع قضايي ارس��ال شده
است .در راس��تاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق
كاال در س��طح عرض��ه و حماي��ت همزمان از
مصرفكنندگانوتوليدكنندگانداخلي،دردي
ماه امسال تعداد بيش از  360هزار مورد بازرسي
از مراك��ز خرد و كالن در س��طح عرضه صورت
گرفته و از اين تعداد  868مورد پرونده تخلف به
ارزش بيش از  78ميليارد ريال تشكيل و براي
رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شده است.
در اين بازه زماني اس��تان تهران با  6269مورد
بازرسي و  174مورد تش��كيل پرونده و استان
البرز ب��ا بيش از  55ميليار ري��ال ارزش كاالي
قاچاقمكشوفه،باالترينعملكردرابيناستانها
داشتهاند .همچنين خراس��ان شمالي با 475
مورد بازرس��ي و تش��كيل  2پرونده تخلف ،قم
ب��ا  329مورد بازرس��ي و تش��كيل  2پرونده و
خوزس��تان با با  180مورد بازرس��ي و تشكيل
 3پرونده كمترين تعداد تشكيل پرونده را بين
استانها داشته است.

افتتاح  5طرح صنعتي وتجاري

وزير صنعت ،معدن و تجارت در سفر امروزخود
به استان يزد 5 ،طرح صنعتي و تجاري را افتتاح
ميكند .افتتاح طرح توس��عه كاغذكار كسري،
افتتاح مركز كس��ب و كار ي��زد و بازديد از طرح
توليد گندله  5ميليون تني سنگ آهن مركزي
بافق از برنامههاي دكتر رحماني در سفر به استان
يزداست.اوهمچنيندرآيينافتتاحطرحتوسعه
شركت صنايع نساجي س��يرنگ ،افتتاح واحد
توليدي كاش��ي آبان و واحد توليدي روكاسرام
حضور خواهد يافت .وزير صنعت ،معدن و تجارت
پيش از ترك يزد ،در جلسه شوراي برنامهريزي
و توسعه اين استان كه با حضور فعاالن اقتصادي
برگزار ميشود ،شركت ميكند.
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صنعت،معدنوتجارت

آيا در صدور كارتهاي بازرگاني تخلف شده است

جنجال كارتهاي انتخاباتي

تعادل|
جنجال «ص�دور كارتهاي بازرگاني» در آس�تانه
انتخابات پارلمان بخش خصوصي وارد فاز جديدي
شدهاست.برخيازفعاالناقتصاديطيهفتههاي
اخير م�دام از تخلفاتي ميگويند كه ام�كان دارد
انتخابات اتاق را به حاش�يه ببرد .ام�ا در تازهترين
خبرها،اسداهللعسگراوالدي،تاجرباسابقه،دستبه
قلمشدهونامهاعتراضآميزشرابرايوزيرصنعت،
معدن وتجارت ارسال كرده است .او در نامه خود از
صدورحدود 2600كارتبازرگانيدرفاصلهبهمنتا
اسفندسالگذشتهخبرميدهد.رقميكهبهگفتهاو
درطول 10سالگذشتهدراتاقتهرانبيسابقهبوده
است .به نظر ميرسد ،اين فعال اقتصادي كه اكنون
در طيف مقابل گروه حاكم بر اتاق تهران قرار دارد،
قصد دارد با اين نوع نامهنگاريها بگويد صدور اين
تعدادكارتبازرگانيشائبهتخلفانتخاباتيدارد.از
اينرو،ازرضارحمانيدرخواستكردهتااينكارتها
را به دليل امكان تأثيرگ�ذاري بر نتيجه انتخابات،
باطلكند.اماازآنسو،دبيركلاتاقبازرگانيتهران
ادعاي اس�داهلل عس�گراوالدي مبني بر تخلفات
2هزار و۶۰۰كارت بازرگاني را رد ميكند و ميگويد
كهچنينآماروارقاميصحتندارد.درهمينحال،
ات�اق بازرگاني تهران با انتش�ار آمارهاي مربوط به
صدور كارتهاي بازرگاني و عضويت در اين اتاق در
فاصله فروردين 94تا نيمه بهمن 97افزايش تعداد
كارتهاي صادر ش�ده را تكذيب كرده است .حتي
دبيركلاتاقبازرگانيتهرانازممنوعيتشركتدر
انتخاباتبراياعضاييسخنگفتكهكارتبازرگاني
خودرادرفاصلهابتدايفروردينتا 15بهمنماهسال
جاريدريافتكردهاند،ضابطهايكهبهگفتهبهمن
عش�قي،به 1207دارندهكارتبازرگانيدراينبازه
زمانيمربوطميشود.ايننكتههمقابلذكراستكه
آمارهاياتاقبازرگانيتهران،اشارهايبهبازهزماني
مورداشارهعسگراوالدينكردهوتنهادربخشياز
آمارها،نشاندهندهافتتعدادكارتهايبازرگانيو
عضويتصادرشدهازابتدايفروردينتانيمهبهمن
ماهسال 97است.البتهادعايتخلفدرصدور2600
موردكارتبازرگانيدرحاليمطرحميشود،كههنوز
براياثباتاينادعاشواهدومستنداتيارايهنشده
است«.تعادل»نيزباوجودتمايلبرايراستيآزمايي
اينماجراوالبتهتالشبيپاسخبرايتماسباطرفين
ذينفع،نميتواندبطورمستقلصحتياعدمصحت
اينمدعاراتأييدكند.

اعتراض از درون اتاق
يكي از اعضاي هيات نمايندگان ات��اق تهران در نامهاي از
وزير صنعت خواست جهت جلوگيري از تخلفات۲۶۰۰ ،
كارت بازرگاني صادرشده در بهمن و اسفند ۹۶باطل شود.
اسداهللعسگراوالديدرنامهخودبهوزيرصنعتآوردهاست:
«طبق اطالعات موجود ،در فاصله ماههاي بهمن و اسفند
سال 1396حدود 2600كارت عضويت و بازرگاني در اتاق
تهران صادر شده است .با بررسي سابقه صدور كارت در10
سالگذشته،مشخصاستكهدرهيچمقطعزماني،چنين
تعدادي از صدور كارت انجام نش��ده و از آنجا كه در اسفند
ماه  1397ماه (س��ال جاري) انتخابات هيات نمايندگان
اتاقه��اي بازرگاني برگزار ميگردد ص��دور2600كارت
بازرگاني و عضويت ميتواند تأثير بس��زايي در نتيجه اتاق
تهران انتخابات داشتهباشد .از ديگر سو،بررسيهاي انجام
شدهنشانميدهد،همينكارتهاياجارهايهرنامديگري
كه بر آن نهاده ش��ود ،به عنوان كارتهاي يكبار مصرف

استفاده ميش��ود و اخذ رأي تنها يكي از تخلفات صورت
گرفته با اين كارتها اس��ت .به اين ترتي��ب ،اين كارتها
ميتوانددرآيندهنزديك،موردسوءاستفادهبدهكارانبانكي
و گمركي قرار بگيرد .بسياري از اين افراد ،كساني هستند
كهواحدتوليديياسابقهتجارينداشتهاندوليكارتاخذ
كردهاند.لذاجهتجلوگيريازهرگونهشبههوپيشگيري
از تخلفات خواهش��مند است ترتيبي نس��بت به ابطال
كارتهايمذكوراتخاذگردد».ايناظهاراتدرحاليمطرح
ميشود،كهدبيركلاتاقبازرگانيتهرانباردادعاياسداهلل
عسگراوالديمبنيبرتخلفاتدوهزارو ۶۰۰كارتبازرگاني
ميگويد :چنين آمار و ارقامي صح��ت ندارد .در حقيقت
طي يك سال گذشته دو هزار و  ۶۰۰كارت عضويت صادر
نشدهاست،بنابراينچطورميتوانادعاكردكهبااينتعداد
كارت مورد اش��اره طي يك سال گذشته تخلفاتي صورت
گرفتهباشد؟!بهمنعشقيهمچنيندرگفتوگوييبااتاق
بازرگاني تهران نيز اعالم كرده است :در شروع به كار دوره
هشتمهياتنمايندگاناتاقتهران(درابتدايفروردينماه
)۱۳۹۴تعدادكلكارتهايعضويتوبازرگانيصادرشده
توسط اتاق تهران ۱۴هزار و ۶۴كارت با تركيب كارتهاي
بازرگاني ۱۱هزار و ،۶۴۵عضويت حقوقي يكهزار و ۲۳۸و
عضويتحقيقييكهزارو ۱۸۱بود.
همچنين براس��اس آخرين آمار منتشر شده از سوي اتاق
تهران ،طي 4سال گذش��ته از ابتداي فروردين ماه۱۳۹۴
تا ميانه بهمن ماه )۹۷ /۱۱ /۱۵( ۱۳۹۷تعداد اعضاي اتاق
تهران ،يعني دارندگان كارتهاي بازرگاني و عضويت ،اعم
از حقيقي و حقوقي ،به ۱۸هزار ۲۵۸عضو رس��يده كه در
مقايسهبارقم ۱۴هزارو ۶۴عضوافزايشيمعادل 4هزار۱۹۴
عضوداشتهاست.ايناعدادگويايرشدحدود ۳۰درصدي
در خالل دوره هش��تم هيات نمايندگان اتاق تهران است.
البته اين آمار اگرچه هنوز با شمار اعضاي پارلمان حقيقي
بخشخصوصيفاصلهدارد،امانمايانگررشدقابلتوجهي
درشمارگاناعضايايناتاقاست.
آماركارتهايبازرگانيدراتاقتهران
از آن سو ،اما اتاق بازرگاني تهران ،آمارهاي مربوط به صدور

جدول  -1مقايسه تعداد كارتهاي بازرگاني و عضويت (حقيقي و حقوقي) در ابتداي سال 1394تا 15بهمن ماه1397
زمان

تعداد كل كارتهاي بازرگاني

تعداد كل كارتهاي عضويت

فروردين1394

11645

2419

 15بهمن ماه1397

14779

3479

جدول -2سهمكارتهايبازرگانيوعضويتحقيقيوحقوقيازكلتعدادكارتهاياعضاياتاقبازرگانيتهراندر 15بهمنماه1397
كارتهايعضويتوبازرگانيبهتفكيك

سهم از كل كارتها (به درصد)

كارتهايعضويتحقوقي

8.8

كارتهايعضويتحقيقي

10.2

كارتهايبازرگانيحقوقي

69.3

كارتهايبازرگانيحقيقي

11.7

كارتهايبازرگانيوعضويتدرايناتاقرامنتشركردتابه
شبهاتانتخاباتيپاسخدهد.براساسگزارشآماريمنتشر
شده از س��وي واحد عضويت و گواهي مبدا اتاق بازرگاني
تهران ،سهم كارتهاي بازرگاني حقوقي و حقيقي از كل
كارتهاي عضوي��ت و بازرگاني اتاق تهران در حال حاضر
بالغ بر 81درصد است .همچنين آهنگ رشد اعضاي اتاق
تهران نشان از همبستگي مستقيم آهنگ رشد با توسعه
خدماتاتاقبهاعضادارد.بهمنعشقيدرگفتوگوباپايگاه
خبرياتاقتهراننيزگفتهاست:ايناتاقدر 4سالگذشته
تالشكردهباتسهيلفرآيندصدوروتمديدكارتبازرگاني
با استفاده از ابزار و فناوريهاي نوين مانند ثبتنام آنالين
و بارگذاري مدارك بدون نياز به مراجعه حضوري ،برپايي
كالسهاي آموزشي الزامي براي دريافت كارت بازرگاني
بهص��ورت آنالين و برگ��زاري آزمون اينترنت��ي ،دريافت
گواه��ي موضوع ماده 186ماليات��ي و تامين اجتماعي به
صورتبرخط،نظامپرداختآنالين،پاسخگويياينترنتي
و تلفني با راهاندازي مركز تماس  1866و  ...در جهت رشد
وتوسعهاتاقبهعنواننهادوپايگاهفعاالنبخشخصوصي
بكوش��د و س��عي در جذب حداكثري فع��االن اقتصادي
حرفهايوشناسنامهدار،بهويژهجوانانمشتاقبهراهاندازي
كسبوكارهاينوينداشتهباشد.
بنابه اظهارات دبيركل اتاق ته��ران ،با طراحي برنامههاي
متنوعبارويكردمعرفياتاقوتوسعهموضوعخدمتبهاعضا

طي سال  ،1394چهره اتاق تهران نزد مخاطبان خارجي
دگرگون و سال  1395به سال موفقيت در جذب اعضاي
جديد تبديل ش��د به نحوي كه ارايه خدمات مش��اورهاي
در حوزههاي مختلف بهوي��ژه در دو حوزه پركاربرد بيمه
تاميناجتماعيومالياتوحضورنمايندگاناتاقتهراندر
هياتهايحلاختالفبرايكمكبهحلمشكالتايجاد
شده براي بنگاههاي بخش خصوصي ،همچنين خدماتي
نظي��ر راهاندازي ميز ثبت ش��ركتها و كم��ك به فعاالن
اقتصاديبرايدريافتويزايتجاري(دردورهايكهبهدليل
مذاكراتسازندهبرجامرفتوآمدهياتهايخارجيواعزام
هياتهاي تجاري فعاالن اقتصادي ايراني زياد شده بود)
انگيزه براي عضويت در پارلمان بخش خصوصي را با رشد
قابلتوجهيمواجهكرد.برايناساستعدادكلكارتهاي
بازرگاني و عضويت در فروردين ماه  1396با  13.7درصد
رشد نسبت به زمان مشابه س��ال قبل (فروردين  ،)95به
 16هزار و 210كارت رس��يده اس��ت ..در اين تاريخ تعداد
كارتهايبازرگاني 13هزارو،422عضويتحقوقييكهزار
و 426وعضويتحقيقينيزبهيكهزارو 362رسيد.
بهگفتهعشقي،نتيجهاينكهآهنگرشدتعداداعضاياتاق
تهراناعمازحقيقيوحقوقيدرحوزههايكارتبازرگاني
و عضويت ادامه يافت؛ بهگونهاي كه در فروردين ماه1397
تعداداعضاياتاقتهرانبارشد 13.8درصدينسبتبهسال
گذشته ،به  18هزار و  459عضو رسيد .در اين زمان تعداد

كارتهاي بازرگاني به  15هزار و  ،57عضويت حقوقي به
يكهزارو 748وعضويتحقيقيبهيكهزارو 654افزايش
يافت .او در عين حال تاكيد كرد كه سال  1397نيز اقبال
فعاالن اقتصادي ب��راي دريافت كارت بازرگاني و عضويت
مناسببودهاست.دبيركلاتاقتهرانهمچنينعنوانكرد
كهبرابرآخرينآمارموجودتا« 15بهمنماه»97وبااجراي
طرح پايش و غربالگري ،تع��داد كل كارتهاي بازرگاني و
عضويتدراتاقتهرانبه18هزارو 258كارترسيدهاست.
تعدادكارتهايبازرگاني 14هزارو،779عضويتحقوقي
يكهزارو 606وعضويتحقيقييكهزارو 873كارتاست
كهتاپايانسالروندرشدمنطقيخودراادامهخواهدداد.
همچنين بنابر آمار موجود در س��امانه اتاق ايران ،نسبت
كارتهاي عضويت به كل كارتها در اتاق تهران پايينتر
از نرخ متوسط كش��ور است .بهطوريكه به گفته دبيركل
اتاق تهران ،برابر آمار موجود حدود بيش از  25درصد كل
كارتهاي صادر شده در اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور،
كارت عضويت اس��ت در حالي كه اين نرخ در اتاق تهران با
فاصلهنسبتاقابلتوجهيبه 19درصدميرسد.
دبيركل اتاق تهران در پايان گفتههاي خود با تاكيد مجدد
بر عملكرد عضومحور اتاق تهران در س��ال  ،1397اقبال
عموميفعاالناقتصاديبخشخصوصيبهحضوردراتاق
را ناشي از گسترش خدمات و تمركز ارايه خدمت به اعضا
دانسته و اعالم كرده :افرادي كه در سال  1397به دريافت
كارت اعم از بازرگاني يا عضوي��ت مبادرت كردهاند با علم
به عدم امكان شركت در انتخابات سال جاري اقدام كرده
و مقصود نهاييش��ان بهرهمندي از خدمات گسترده اتاق
تهرانبودهاست.بهگفتهاو،تعدادكارتهايعضويتصادر
شده از ابتداي سال جاري تا نيمه بهمن ماه حدود 1207
كارتبودهكهبهدليلضوابطجاريقطعاامكانشركتدر
انتخاباتنهميندورههياتنمايندگاناتاقتهراندراسفند
ماهجاريراندارند.
او تاكيد كرد :ص��دور كارت عضويت و بازرگاني در تمامي
سالهاي گذشته برابر ضوابط و مقررات اعالم شده از سوي
اتاق بازرگاني ايران انجام گرفته است .از طرفي اتاق تهران
براي بررسي بهتر و كسب اطمينان از انجام دقيق فرآيند
صدور ،با همكاري وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ضمن
راهاندازي نظام پايش تعدادي از كارتهاي ش��ائبهدار كه
احتم��اال داراي مدارك غيرقابل قبول بودن��د را به حالت
تعليق درآورد تا بررسي مجددي روي آنها صورت گيرد .در
نتيجه برخي كارتها در بررسي مجدد باطل شد .عشقي
افزود :عالوه بر اين سهم باالي كارتهاي بازرگاني حقيقي
وحقوقيازكلكارتها،نشاندهندهحضوروتوجهفعاالن
عرصه توليد و تجارت خارجي در اتاق تهران است .دريافت
كارت عضويت نيز براي بهرهمندي از خدمات اتاق تهران،
و تجميع فعاالن اقتصادي بخش خصوصي ذيل يك نهاد
مستقلوقدرتمندودرراستايدستيابيبهاصولبنيادين
اقتص��اد آزاد رقابتي با محوريت بخش خصوصي كماكان
مورد توج��ه كارآفرينان خصوصاً جوانان فع��ال در حوزه
كسبوكارهاينويناست.
آمارهاي اتاق بازرگاني تهران اما نشاندهنده روند تقريبا
صعودي صدور كارتهاي بازرگاني و عضويت از فروردين
 94تا نيمه بهمن 97اس��ت .در واقع ،تنها مورد اس��تثناء،
فاصله ميان فروردين تا نيمه بهمن سال جاري است كه در
آن ،روند صدور كارتهاي بازرگاني و عضويت نزولي شده
اس��ت .آمار تفكيكي تعداد كارتهاي بازرگاني حقوقي و
تعداد كارتهاي بازرگاني حقيقي هم همين روند را تأييد
ميكنند .به عبارت ديگر ،تعداد افراد يا تعداد شركتهاي
دريافتكننده كارت بازرگاني در فاصله فروردين تا نيمه
بهمن ماه س��ال جاري ،بر خالف دوره چهار ساله گذشته،
نزوليبودهاست.

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت مطرح كرد

برنامههاي ۱۰گانه براي ارتقا خودروسازان

نظارت بر اج��راي برنامهه��اي ۱۰گانه بهب��ود وضعيت
خودروسازانباحضورمعاونامورصنايعوزيرصنعت،معدن
وتجارتبهصورتهفتگيكليدخورد.معاونوزيرصنعت،
معدنوتجارتباحضوردرشركتهايسايپاوايرانخودرو
طي نشس��ت مشترك با مديران و مس��ووالن اجرايي اين
دو خودرو س��از بزرگ ،بر اجراي برنامههاي ۱۰گانه تاكيد
و خواستار تدوين برنامه زمانبندي مشخص براي توسعه
كيفي و كمي توليد خودرو تا پايان سال ۹۸شد .به گزارش
شاتا،فرشادمقيميدرايننشستكهبهصورتجداگانهدر
شركتهايخودروسازيبرگزارشد،افزود:درشرايطكنوني
وباتوجهبهافزايشمشتريان،خودروسازانبايدارتقاكيفيت
خودرورادركنارافزايشتيراژتوليدمدنظرقراردهند.اوادامه

داد:توسعهصنعتخودروسازيدركشورباتوجهبهسهماين
صنعتدرتوليدناخالصمليواشتغالصنعتيازبرنامههاي
اصلي وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده و تالش ميشود
با رفع موانع پيش روي اين صنعت فضا به س��مت كاهش
نارضايتيوافزايشاعتمادعموميسوقداد.مقيمياجراي
برنامههاي ۱۰گانهرادرهمينراستابرشمردوگفت:افزايش
كيفيت،ميزانتوليد،توسعهعمقساختداخلوبرنامهريزي
براي خصوصيسازي اين صنعت از جمله برنامههاي طرح
س��اماندهي صنعت خودرو است و خواست عمومي براين
استكهخودروسازانبرنامههايعملياتيخودرادرراستاي
اجراي اين سياستها تدوين كرده و نخستين گام را براي
اعتمادسازيوكاهشنگرانيمردمبردارند.

تعيين قيمت محصوالت توليدي
او تحويل هم��ه تعهدات به مش��تريان ،واگذاري اموال
غير مولد ،تعيين قيمت محصوالت توليدي و بازنگري
قراردادهاي في مابين خودروسازان و قطعهسازان را از
اولويتهاي اين طرح برش��مرد و افزود :افزايش سقف
اعتباري ش��ركتهاي خودروس��از و قطعه ساز ،تامين
 ۸۴۴ميلي��ون دالر منابع ارزي ،تامي��ن ۴هزار ميليارد
تومان تس��هيالت نقدينگي و امكان گش��ايش ال سي
داخلي براي قطعهسازان از ديگر برنامههاي ۱۰گانه براي
بهبود وضعيت صنعت است .مقيمي در ادامه با اشاره به
وجود چالشهاي توس��عه اين صنعت تصريح كرد :در
شرايطي كه دشمن صنعت خودرو و قطعهسازي كشور

معاون صندوق ضمانت صادرات ايران اعالم كرد

ايران از رتبهبندي ريسك كشوري جا ماند

معاون صندوق ضمانت صادرات ايران از برگزاري اجالس
 OECDبرايتغييردررتبهريسكاعتباريكشورهاخبر
داد و گفت :رتبه ايران هماكنون 6است كه البته در اجالس
اخير،درخواستبررسيوضعيتندادهايم.آرششهرآييني
در گفتوگو با مهر با اش��اره به برگزاري اجالس OECD
براي تعيين رتبه ريسك كش��ورها در عرصه بينالمللي
گفت :اول فوريه س��ال ۲۰۱۹ميالدي ،سازمان همكاري
و توس��عه اقتصادي ( ،)OECDگروه ريسك كشوري ۵
كشور را تغيير داده كه با توجه به با اهميت بودن موضوع به
لحاظتعيينرتبهريسككشوريجمهورياسالميايران
از سوي اين سازمان ،انتظار ميرفت كه رتبه ريسك كشور
نيز در اين اجالس تعيين ش��ود .معاون صندوق ضمانت
صادرات ايران افزود OECD:كشورها را موظف ميكند تا
درجه ريسك كشوري خود را بر اساس مستنداتي كه ارايه
ميدهند ،مشخص كند؛ چراكه بر اساس آن ،هزينه بيمه
و نرخ تامين مالي جذب سرمايه خارجي كشورها تعيين

ميشود .بر اين اساس ،اين سازمان بينالمللي ساالنه سه
بار،كشورهارادر 7گروهكمريسكتاپرريسك،رتبهبندي
ميكندكهبرايناساس،دراجالساخيررتبه ۴كشورمصر،
قزاقستان،ازبكستانوآلبانيبابهبودريسكاعتباريمواجه
شد .او تصريح كرد :در اين ميان البته رتبه ريسك اعتباري
بحريننيز،از ۴به ۵تنزليافتهاست؛ايندرحالياستكه
معموال در ژانويه ،كشورهاي خاورميانه از سوي OECD
موردبازبينيواقعميشودكهايراننيزميتوانستكانديد
براي تغيير رتبه شود؛ ولي با جو حاكم بر فضاي بينالمللي
و تحريمها همزمان با خروج امريكا از برجام ،فضاي بهبود
رتبه فراهم نب��ود و حتي با توجه به اينكه در ژانويه س��ال
 ۲۰۱۸نيز رتبه ايران از ۶به ۵بهبود يافت ،اما بعد از خروج
يكجانبه امريكا در م��ه ،۲۰۱۸باز هم در بازبينياي كه در
ژوئن همان سال صورت گرفت ،رتبه ايران به  ۶برگردانده
شد؛ بنابراين آخرين بازبيني مربوط به ايران ،در ماه ژوئن
پارسالصورتگرفتهاستكهبراساسآن،يكرتبه تنزل

را هدفگذاري كرده است ما بايد با تالش در افزايش عمق
ساخت داخل به ويژه در صنعت قطعهسازي بتوانيم اين
صنعت را از وابستگي به قطعات خارجي منفكسازيم.
داخليسازيقطعاتخودرو
او خواس��تار ارايه برنامه عملياتي از س��وي دو خودروساز
بزرگ در جهت داخليسازي قطعات خودرو شد و گفت:
توليدكنندگان با شناس��ايي توانمنديهاي قطعهسازان
اقدام به برنامهريزي براي توسعه توليد اين قطعات نمايند.
معاون وزير صنع��ت ،معدن وتجارت در ادامه با اش��اره به
برنامهريزي براي رفع مش��كل نقديگي خودروس��ازان و
پيگيري براي تسريع در اختصاص اعتبارات به اين صنعت

افزود :خودروس��ازان با توجه به بسترهاي ايجاد شده بايد
نسبت به اخذ اين تسهيالت اقدام كنند .او اختصاص اين
تسهيالترادرراستايافزايشتوليدخودرووبهبودكيفي
اين صنعت عن��وان كرد و گف��ت :اميدواريم با اختصاص
تسهيالتازسويبانكمركزيوتسريعاينموضوعازسوي
بانكهاي عامل در ايام پاياني سال ،شاهد بهبود وضعيت
اينصنعتوكاهشنارضايتيهاباشيم.معاونوزيرصنعت،
معدن و تج��ارت موانع گمركي را از ديگر مش��كالت اين
صنعتبرشمردوگفت:باهمكاريگمرك،ترخيصقطعات
تسهيلشدهوبهزودياينمشكلرفعخواهدشد.مقيمي
همچنينخواستارارايهآمارروزانهازوضعيتتوليدوتحويل
بهمشتريانشد.

از سوي سازمان مديريت صنعتي برگزار ميشود

صورتگرفت.بهگفتهشهرآييني،ريسكانتقالارزوتبديل
ذخايرارزي،باعث شدكه OECDرتبهايرانرا تنزلدهد؛
امادربازبينيايكهدرسال ۲۰۱۹صورتگرفته،مصربهبود
رتبه يافته است؛ به نحوي كه مصر همواره كشوري بود كه
در گروه هفت در رتبهبندي قرار ميگرفت كه از نظر بدهي
خارجي ،خيلي وضع بدي داشت و كشور شديدا بدهكاري
بود؛امااكنونبدهيخارجياينكشوربه ۳۰درصدGDP
آن رسيده است كه معموال نقطه منفي ،براي يك بدهكار
محس��وب ميش��ود؛ ولي االن اين وضعيت تحت كنترل
است و رشد اقتصادي اين كشور نيز در اين چند ساله ،قابل
توجه و بيش از ۵درصد بوده است كه در كنار كاهش تورم،
وضعيت مناسبي را براي مصر رقم زده است .او اظهار كرد:
در سال ۲۰۱۹ميالدي نيز پيشبيني ميشود كه روند رو
به رشد در مصر ادامه يابد و جذب سرمايه نيز مورد حمايت
واقعشود؛همينامرباعثشدهتااينكشوربتوانداقتصادبا
شرايطبهتريراتجربهكند.

شانزدهمين همايش ملي تعالي سازماني

شانزدهمين همايش ملي تعالي س��ازماني با حضور
مقام��ات ،مديران ارش��د س��ازمانها و متخصصان،
6اسفند ماه 97در مركز همايشهاي بينالمللي صدا و
سيما از سوي سازمان مديريت صنعتي برگزار ميشود.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان مديريت صنعتي،
سيدعليرضا شجاعي سرپرست مركز تعالي سازماني
س��ازمان مديريت صنعت��ي با اعالم اي��ن خبر گفت:
جايزه ملّي تعالي سازماني از سال  ۱۳۸۲در چارچوب
برنامههايتوسعهكشوروباهدفرقابتپذيري،ارتقاي
بهرهوري و توس��عه نظامهاي مديريت در ش��ركتها
و سازمانهاي كش��ورمان ،از س��وي وزارت صنايع و
معادن معرفي و نظام نامه آن توسط وزير ابالغ شد .او
افزود :مهمترين اهداف اقتصادي كش��ور دستيابي به
رشد اقتصادي از طريق توسعه قابليتهاي سازماني و
ارتقايسطحبهرهورياستوسازمانمديريتصنعتي
با اعطاي جايزه ملّي تعالي سازماني به دنبال كمك به

اثبات شايستگي و قابليت بنگاهها و سازمانهاي ايراني
از طريق ارزيابي و معرفي س��ازمانهايي است كه در
مسير تعالي خود و تحقق اهداف مهم توسعه اقتصادي
اجتماعي در كشور ميكوشند.
مدير ش��انزدهمين همايش تعالي سازماني ادامه داد:
در  16س��ال گذشته بالغ بر  ۱۴۰۰س��ازمان ايراني از
نزديك و توس��ط  1200ارزياب دوره ديده و حرفهاي
تعالي سازماني مورد ارزيابي قرار گرفتهاند و نقاط قوت
و زمينهه��اي قابل بهبود الگوي تعالي آنها بر اس��اس
9معيار كليدي از جمله رهبري ،استراتژي ،فرآيندها،
منابع ،مشتري ،جامعه و  ...شناسايي و به آنها ارايه شده
است تا ش��ركتها در قالب طراحي و انجام پروژههاي
بهبود،درمسيرتعاليخودچابكترعملكنند.شجاعي
اظهار كرد :در اين هماي��ش ،ضمن معرفي و تقدير از
سازمانهاي سرآمد كشور ،تجربيات موفق مديريتي
آنها نيز ارايه ميشود.

جهان
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بهدليل ناتواني در مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي

عربستان وارد فهرست سياه اروپا شد
گرو ه جهان|
البيهاي رياض و واشنگتن كارساز نشد و در نهايت
اتحاديه اروپا چهارشنبه عربستان سعودي را به همراه
پاناما و نيجريه در فهرست سياه كشورهاي ناموفق در
مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي قرار داد.
رويترز نوش��ته ،اين اقدام بروكس��ل نگراني برخي از
اعضاي اتحاديه اروپا را كه روابط اقتصادي گستردهاي
با عربستان س��عودي دارند ،برانگيخته است .رويترز
پيشتر هم به نقل از منابع مطلع نوشته بود كه دولت
عربس��تان و متحدانش از جمله امري��كا براي خارج
كردن نام رياض از اين فهرست البيهاي گستردهاي
را آغاز كردهاند .طبق اس��ناد به دس��ت آمده از سوي
فايننشالتايمز ،آلمان ،فرانسه ،اسپانيا ،ايتاليا ،بلژيك
و يونان به سرپرس��تي انگليس در روزهاي گذش��ته
در نشست س��فيران اتحاديه اروپا از پيشنويس اين
فهرست انتقاد كرده بودند .يك مقام اتحاديه اروپا گفته
بود« :كشورهاي عضو زمان زيادي براي ابراز واكنش
نس��بت به اين طرح داشتهاند اما تازه حاال و به خاطر
سعوديها با آن شروع به مخالفت كردهاند ».عالوه بر
عربستان سعودي ،نيجريه و پاناما برخي كشورهاي
ديگر از جمله ليبي ،بوتسوانا و غنا و برخي از مناطق
تحت حاكميت اي��االت متحده همچون س��امواي
امريكايي ،جزاير ويرجي��ن ،پورتوريكو و گوآم هم به
فهرست سياه پولشويي اتحاديه اروپا اضافه شدهاند.
اخيرا برخي كشورها چون بوسني و هرزگوين ،گويان،
الئوس ،اوگاندا و جمهوري وانواتو (كش��ور جزيرهاي
كوچ��ك در جنوب اقيان��وس آرام) از اين فهرس��ت
خارج شدهاند.
رويترز نوشته ،ورود نام عربستان سعودي به فهرست
سياه اتحاديه اروپا نه تنها اعتبار بينالمللي اين كشور
را كه پس از رسوايي قتل جمال خاشقجي روزنامهنگار
منتقد سعودي ،خدشهدار شده بود ،بيش از پيش زير
سوال ميبرد؛ مش��كالت زيادي را نيز براي تبادالت
مالي اين كش��ور و اعضاي اتحاديه اروپا ايجاد خواهد
كرد .بانكهاي اتحاديه اروپا از اين پس مجبور خواهند
بود كه كنترل بيشتري را روي تراكنشهاي مالي با

افرادي كه تابعيت سعودي دارند ،اعمال كنند .اعضاي
اتحاديه اروپا اكنون يك ماه فرصت دارند تا فهرست
جديد س��ياه تامين مالي و پولش��ويي را تاييد كنند.
اين زمان تا دو ماه نيز قابل تمديد است و دولتهاي
اروپايي ميتوانند با راي اكثريت از تاييد اين فهرست
خودداري كنند .گرچه «ورا جوروا» مقام ارشد قضايي
اتحاديه اروپا كه اين فهرس��ت را تهي��ه كرده ،گفته
اطمينان دارد كه دولتهاي اروپايي اين فهرس��ت را
تاييد خواهند كرد.
كميسيون اتحاديه اروپا اعالم كرده كه در مجموع ۲۳
كشور در فهرست س��ياه اين اتحاديه وجود دارند كه

شامل افغانستان ،سامواي امريكا ،باهاماست ،بوتسوانا،
كرهش��مالي ،اتيوپي ،غنا ،گوآم ،ايران ،عراق ،ليبي،
نيجريه ،پاكستان ،پاناما ،پورتوريكو ،ساموا ،عربستان
سعودي ،سريالنكا ،سوريه،ترينيداد و توباگو ،تونس،
جزاير ويرجين امريكا و يمن ميشوند.
تالش براي بهبود وجهه تخريب شده
اتحاديه اروپا در ش��رايطي عربستان را وارد فهرست
س��ياه پولش��ويي خود كرده كه رياض تالش دارد تا
وجهه خود را در قاره سبز بهبود ببخشد؛ بهويژه پس
از رس��وايي قتل خاشقجي در كنسولگري اين كشور

در استانبول .در همين راستا دو رسانه محلي اروپايي
ف��اش كردهاند كه ري��اض از چند ش��ركت اروپايي
حمايت مالي ميكند.
س��ايت بلژيكي «اييو آبزرور» نوش��ته به يك پست
الكترونيكي دس��ت يافته كه «كالج اروپا» براي يكي
از نمايندگان پارلمان اروپا فرس��تاده است .بر اساس
اين پست ،كالج اروپا درصدد تنظيم سفر هفت سفير
و مسوول ارشد دولت عربستان به نهادهاي اتحاديه
اروپا در فاصله زماني ۱۸و ۲۰فوريه است .اين موسسه
اعالم كرده كه برخي از اعضاي پارلمان اروپا  ۱۹فوريه
با سفراي عربستان در اتريش ،بلغارستان ،كرواسي،

جمهوري چك ،مجارستان ،لهستان و روماني در مقر
پارلمان ديدار خواهند كرد .موضوع اين ديدارها ،روابط
اتحاديه اروپا و عربستان خواهد بود .اين ديدارها حدود
چهار ماه پس از قتل جمال خاش��قجي روزنامهنگار
منتقد عربستاني ،صورت ميگيرد.
س��ايت فرانسوي مولتيناس��يونال هم نوشته ،نظام
عربس��تان براي بهبود وجهه خود كه به خاطر جنگ
يمن و پرونده حقوق بشر خدشهدار شده ،به گروههاي
البي و ش��ركتهاي ارتباطي متوس��ل ش��ده است.
نويس��نده اين مقاله اعالم كرد كه ش��ركت ارتباطي
«پوبلس��يس» روند بهبود وجهه نظام عربس��تان در
سطح جهاني را در ازاي پولهاي هنگفت برعهده دارد.
اين شركت معروف فرانسوي مهمترين گروه البي در
دست نظام عربستان در سطح بينالمللي است.
در مطل��ب مولتيناس��يونال آمده :اين ش��ركت به
ابزاري براي تأثيرگذاري سياس��ي تبديل ش��ده و به
عنوان گروه البي براي بهبود وجهه عربس��تان تالش
ميكند .اين ش��ركت از طريق ش��ركت «اماسال»
در بروكس��ل و پاريس و از طريق ش��ركت كورويس
در واش��نگتن به نفع نظام عربستان فعاليت ميكند.
به اين ش��ركت ماموريت بهبود وجهه عربس��تان از
طريق انتشار اخباري كه رياض را به عنوان يك مانع
اس��توار در برابر تروريس��م و جنگ يمن را به عنوان
عملياتي انساني توصيف ميكند ،واگذار شده است.
اين شركت همچنين اخبار و مقاالت مثبتي را درباره
نظام عربستان در برخي رسانههاي بينالمللي منتشر
ميكند.
اين س��ايت فاش كرده ،عربستان همچنين به برخي
شخصيتهاي سياسي اروپايي براي دفاع از خود در
پارلمان اروپا متوسل ش��ده است كه از جمله آنها دو
نماينده و دو وزير سابق فرانسوي به نامهاي «رشيده
داتي» و «ميشل آليوماري» هستند كه از نزديكترين
شخصيتها به نظام عربستان محسوب ميشوند .اين
دو با تمامي تصميمات و قوانين پارلمان اروپا كه هدف
آن ممانعت از فروش سالح به عربستان بود ،مخالفت
كرده بودند.

روايتي جديد از تنشهاي دو سوي اقيانوس اطلس

گروهجهان|طالتسليمي|
اياالت متحده ديروز و امروز در ورشو پايتخت لهستان
ميزباني كنفرانسي با موضوع «خاورميانه» بوده است؛
كنفرانس��ي كه در ابتدا قرار بود با موضوع ايران و بدون
حضور آن برگزار ش��ود .اين كنفرانس به چند دليل به
يك موقعيت جالب ديپلماتيك تبديل ش��ده اس��ت:
اينكه چرا در ورشو برگزار ميشود كه هيچگاه مداخله
قابلتوجهيدرمشكالتخاورميانهنداشتهاست،تغيير
موضوع آن از ايران به بحرانهاي خاورميانه و چگونگي
پاس��خگويي متحدان امريكا به دعوت براي شركت در
اين نشس��ت .اگرچه پيش از كنفرانس گفته شده بود
وزراي خارجه و مقامات رسمي حدود ۶۰كشور عمدتا
غربي و عربي جهان در آن حضور خواهند داش��ت ،اما
بسياري از كشورها در اعتراض به هدف اوليه برگزاري
نشست براي رسيدگي به موضوع ايران ،از سفر به ورشو
خودداري كردهاند .جداي از آلمان و فرانسه ،يك مقام
ارشد وزارت خارجه تركيه هم ضمن تاكيد بر مخالفت
آنكارابابرگزارينشستضدايرانيدرلهستاناعالمكرد
كه هيچ نمايندهاي براي ش��ركت در اين نشست اعزام
نميكند .در حقيقت ،اگرچه موضوع نشس��ت از ايران
تغيير كرده و به بحرانهاي منطقه خاورميانه رسيده ،اما
ايران همچنان فيل پنهان در اتاق يا همان مساله بزرگي
است كه ناديده گرفته ميشود.
به نوشته بيبيسي ،لهس��تان كه به درخواست اياالت
متحده ميزباني كنفرانس را بر عهده دارد ،اگرچه يكي

اعتماد جهاني به پوتين
بيشتر از دونالد ترامپ است

ژاپن معاهده صلح با روسیه
را به تعیین مرزها مشروط كرد

گروه جهان|طبق نتايج يك نظرسنجي كه اخير
توسط مركز تحقيقاتي «پيو» انجام شده ،والديمير
پوتين رييسجمهوري روسيه ،در مقايسه با دونالد
ترامپهمتايامريكاييخود،درسطحجهانيبيشتر
مورد اعتماد است.
بهگزارش اس��پوتنيك30 ،درصد ش��ركتكنندگان
در اين نظرس��نجي گفتهاند كه ب��ه والديمير پوتين
رييسجمهوري روسيه ،اعتماد دارند و به عنوان دليل
اين اعتماد به سياستگذاريهاي درست او در صحنه
جهاني اشاره كردهاند .سطح اعتماد به شي جينپينگ
رييسجمهور چين ،از پوتين اندكي بيش��تر و برابر با
34درصد بود؛ اما اين ش��اخص در رابط��ه با ترامپ به
27درصدميرسيد.باالترينسطحاعتماددربينرهبران
جهاني به آنگال مركل صدراعظم آلمان مربوط ميشد؛
52درصد شركتكنندگان در نظرسنجي اعالم كردند
بهمركلاعتماددارند.امابيشترشركتكنندگاندراين
نظرسنجيازنگرانيخوددربارهنقشيكهامريكادرحال
حاضردرصحنهبينالملليايفاميكند،سخنگفتند.به
لوفصلمسائلمهم
عقيدهآنها،اياالتمتحدهدرروندح 
جهانياغلببهعقايدديگركشورهابيتوجهيميكند.
شماريازافرادهمدربارهكاهشتالشهايامريكابراي
لوفصلمسائلمهمبينالملليابرازنگرانيكردهاند.
ح
طبق نتايج اين نظرس��نجي ،در قياس با امريكا شمار
بيشتري از افراد با سياستهاي چين در صحنه جهاني
موافقهستند.ايننظرسنجياز 20ماهمهتا 12ماهاوت
سال 2018ميالدي در 2 5كشور انجام شد و26هزار و
100نفردرآنشركتداشتند.

گروه جهان| با توجه به مناقش ه ارضی ژاپن و روسیه
درباره جزایر هوکایدو ،نخس��توزیر ژاپن گفته توکیو
تنهادرصورتتعیینمرزهایدوکشورحاضربهامضای
معاهده صلح با روسیه خواهد ش��د .بهنوشته روزنامه
«مینیچی»،شینزوآبهدرنشستکمیتهبودجهمجلس
نمایندگان با تاکید بر اینکه تا زمان حل نشدن موضوع
سرزمینهایشمالی،تمایلیبهامضایمعاهدهصلحبا
روسیهندارد،گفته«:اختالفاتارضیدوجانبهباروسیه
رابهوسیلهتعیینمرزکشورهاحلخواهیمکردومعاهده
صلح را به امضا خواهیم رساند ».سرزمینهای شمالی
شامل چهار جزیره در شمال سواحل هوکایدو واقع در
شمال غربی اقیانوس آرام اس��ت؛ این مناطق از زمانی
که توسط اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی
دومتصاحبشدتحتکنترلمسکودرآمدهاست.ژاپن
مدعی مالکیت بر این جزایر اس��ت؛ نزدیکترین آنها در
چندکیلومتریهوکایدو،واقعدرشمالیتریننقطهژاپن
قرار دارد ،که فاصله آن با شبه جزیره جنوبی کامچاتکا
در روسیه به حدود هزار کیلومتر میرسد .شينزو آبه
گفته :س��ال جاری ،س��الی مهم برای ژاپن خواهد
بود؛ دولت مهلت زمانی برای دس��تیابی به معاهده
صلح در سال  2019اعالم نخواهد کرد ».شینزو آبه
و پوتین توافق کردهاند تا بر اساس بیانیه مشترک
 1956میان ژاپن و روس��یه ،دو جزیره کوچکتر از
4جزیره هوکایدو به ژاپن بازگردانده شود ،اما ظاهرا
ژاپن خواهان بازپسگیری هر چهار جزیره است .با
این وجود ،چندی پیش شینزو آبه متعهد به حل و
فصل اختالفات بر سر این جزایر با روسیه شد.

گروه جهان| نيكالس م��ادورو رييسجمهوري
ونزوئ�لا ،در مصاحبه اختصاصي با ش��بكه خبري
الميادين از كش��ورهاي عربي و اسالمي خواست تا
با ونزوئال اعالم همبس��تگي كنند و گفت« :حمله
به ونزوئال بدون واكنش ملتهاي عربي و اسالمي
نخواه��د ب��ود ».او همچنين خ��وان گوايدو رهبر
مخالفانرا«آلتدست»كشورهايخارجيتوصيف
كرد .دونالد ترامپ رييسجمهوري اياالت متحده
پيشتر در گفتوگو با ش��بكه سيبياس در پاسخ
به پرسشي درباره احتمال دخالت نظامي كشورش
در ونزوئال گفت« :قطعا؛ اين يكي از گزينهها است».
دولتسوسياليستونزوئالكهازمخالفانسرسخت
سياستهاياياالتمتحدهاستدرميانكشورهاي
اسالميرابطهنزديكيباايراندارد،اماباشمارزيادي
از كشورهاي عربي متحد امريكا در خاورميانه روابط
گرمي ندارد .روس��يه و چين كه همپيمان مادورو
هستند تاكنون از طريق قراردادهاي «نفت در برابر
وام» ميلياردها دالر به اقتصاد ونزوئال تزريق كردهاند
وايراننيزهمكاريهاياقتصاديبااينكشورداشته
است؛ اما تاكنون گزارشي درباره حمايت گسترده
دولتها و ملتهاي عربي يا اسالمي از دولت مادورو
منتشرنشده است.
مايكپومپئووزيرخارجهامريكابهتازگيگفت هاست
كه حزباهلل لبنان در ونزوئال واحدهاي فعال دارد
و اين نيروي متحد ايران از راه قاچاق مواد مخدر در
امريكاي التين بخشي از هزينه فعاليتهاي خود
را تامين ميكند .حزباهلل با صدور بيانيهاي ضمن
اعالم حمايت از مادورو ،مخالفان رييسجمهوري
ونزوئ�لا را «كودتاگ��ران مورد حماي��ت امريكا»
توصيف كرد .مخالفان مادورو او را متهم كردهاند كه
مانع از حضور رقباي اصلي خود در انتخابات سال
پيش شده و در حال ايجاد زمينههاي ديكتاتوري
در اين كشور اس��ت .خوان گوايدو رييس پارلمان
ونزوئال در جمع دهها هزار نفر در كاراكاس خود را
رييسجمهوري موقت ونزوئال اعالم كرده و وعده
دادهاست«ديكتاتوري»مادوروراسرنگونميكند.
مادورو در مصاحب�� ه با الميادين خوان گوايدو را به
«مزدوري و آلت دست بودن كشورهاي خارجي»
متهم كرده و گفته كه حاكميت خوان گوايدو «يك
توهم» است .مادورو همچنين رسانههاي خبري
را به ترويج اخبار دروغ درباره كشورش متهم كرد.

قطر بهدنبال خريد
اس ۴۰۰روسي است

به خاورميانهاي با ثبات فراهم ش��ده است .طبق بيانيه
مشترك امريكا و لهستان كه پيش از آغاز نشست منتشر
ش��د ،افزون بر بحرانهاي خاورميانه از سوريه تا يمن،
موضوعاتي از قبيل لزوم مقابله با توس��عه موشكهاي
بالس��تيك در خاورميانه ،حمايت كشورهاي منطقه از
تروريسم ،خطر رشد گروههاي شبهه نظامي و بررسي
راهكارهاي ممكن براي دس��تيابي به صلح پايدار بين
اسراييلوفلسطيننيزدردستوركارايننشستهستند.
اماشايدبتوانگفتمهمترينمسالهدربارهنشستورشو
بهشركتكنندگانآنوپاسخدهندگانبهدعوتامريكا
مربوط ميش��ود .هدف اوليه ضد ايراني نشست خشم
بسياري از اروپاييها را برانگيخت و سبب شد دو قدرت
اروپايي يعني آلمان و فرانسه از اعزام وزراي خارجه خود
به اين نشس��ت خودداري كردهاند .از ميان كشورهاي
اروپايي ،بريتانيا ،ايتاليا ،اوكراين ،اتريش ،مجارستان،
بلغارس��تان ،ليتواني ،اس��توني و آلباني وزراي خارجه
خود را به نشست اعزام كردهاند .البته جرمي هانت وزير
خارجه بريتانيا تاكيد كرده است كه تنها براي حضور در
نشستمربوطبهيمنسفريكوتاهبهورشودارد.كرسي
فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا
هم در اين نشست خالي مانده است .اين نشست عمدتا
غربي-عربيبهوضوحنشانهتشديداختالفاتدردوسوي
اقيانوس اطلس است كه از آغاز دوره رياستجمهوري
ترامپ بر س��ر موضوعات گوناگون از جمله اختالفات
تجاري ،هزينههاي دفاعي خ��روج يكجانبه ترامپ از

توافق هستهاي ايران ،برنامه خروج نيروهاي امريكايي از
سوريه ،انتقادهاي ترامپ از رهبران اروپايي و غيره دچار
تنش شده است .اين كنفرانس اگرچه به عنوان نشستي
براي رسيدن به «آيندهاي برآمده از صلح و امنيت» در
خاورميانه برگزار ش��ده ،اما درباره اختالفات در كمپ
غربي و در دو سوي اقيانوس اطلس حرفهاي بيشتري
ب��راي گفتن دارد؛ اختالفي كه به مرور زمان ش��ديدتر
ميشود.اروپاييهابهويژهبريتانيا،فرانسهوآلماناززمان
ورود ترامپ به كخ سفيد رويكردي محتاطانه و در عين
حال مستقلتري در سياستگذاريهاي منطقهاي و
بينالمللي در پيش گرفتهاند كه اين مساله با ناراحتي و
واكنشهاي امريكا همراه بوده است.
بنياميننتانياهونخستوزيراسراييلشخصابرايحضور
در نشس��ت به ورشو سفر كرده و قصد دارد درباره ايران

سخنرانيكند.ازكشورهايخاورميانههموزرايخارجه
امارات عربي متحده ،عمان ،قطر ،كويت ،بحرين و اردن
در نشست ورشو حاضر هستند .البته عربستان سعودي
نيز عادل الجبير ،وزير مش��اور دولت در امور خارجه را
راهي ورشو كرده است .در حقيقت ،نشست ورشو اولين
گردهمايي گسترده ديپلماتيك از دهه  1990تاكنون
است كه نخستوزير اسراييل و نمايندههاي كشورهاي
عرب در آن بر سر امنيت منطقهاي گفتوگو ميكنند.
از ديگ��ر قدرته��اي جهان��ي ني��ز وزراي خارجه
كرهجنوبي ،برزيل و آرژانتين در اين نشست حضور
دارن��د .چين با بياعتنايي از حضور در اين نشس��ت
امتناع كرده اس��ت .روس��يه ،تركيه ،اي��ران ،عراق،
لبنان و سوريه نيز ديگر كشورهايي هستند كه هيچ
نمايندهاي به ورشو اعزام نكردهاند.

طالبان :كابل توبه كند يا منتظر
برخورد ما به شیوه افغانی باشد

انتقاد چین از تبلیغات منفی هند
علیه «یک جاده یک کمربند»

ترديد فرماندهان امريكا
به اهداف نظامی کرهشمالی

گروهجهان|ذبیحاهللمجاهدسخنگویجنبشطالبان
در گفتوگو با روزنامه الشرقاالوسط با بیان اینکه این
جنبش هرگز با دول��ت کابل مذاکره نخواهد کرد ،از دو
گزینه پیش روی اعضای دولت س��خن گفت« :یا توبه
کنندیاپسازرفتننیروهایخارجی،منتظربرخوردبه
شیوه افغانی باشيد ».او افزود« :جنبش طالبان با دولت
اش��رف غنی رئیسجمهوری افغانستان هرگز مذاکره
لزاد
نخواهدکرد.نشستنمایندگانطالبانبازلمایخلی 
نماینده امریکا در روند صلح افغانستان صرفا نشست با
نماینده امریکاست ،اما اشرف غنی یک دستیار داخلی
استونظامشمشکلفرعیافغانستانهستندکهپس
ازحلمشکلاصلییعنیاشغالگریحلخواهندشد».
اومسئوالندولتکابلرافرهیختگانیمتاثرازتفکرغربی
توصیفکردکهدرحالیکهکامالازحقایقمسائلآگاه
هستندبهاستعمارگرملحقشدهوبهطمعدستیابیبه
پول و پستهای عالی به خدمت آنها درآمدهاند اما اگر
از گمراهی بازگشته و توبه کنند ،طبیعی است که نوع
برخورد طالبان با آنها تغیی��ر کرده و اختالفات موجود
خودجوشحلخواهندشد.
سخنگوی طالبان درباره اظهارات خلیلزاد مبنی بر
اینکه پیشنویس چارچوب کاری وجود دارد و پیش
ازاینکهبهتوافقنامهایتبدیلشود،بایدرویجزئیات
آن کار ش��ود ،گفت« :مذاکرات ما با امریکاییها در
جریان است و طرف امریکایی آمادگی خود را برای
پایان دادن به اش��غالگری ابراز داشته و ما از جانب
خود به آنها اطمینان دادیم که افغانستان تهدیدی
امنیتی برای کسی نیست».

درخواست حمايت مادورو
از ملتهاي عربي و اسالمي

كوتاهازمنطقه

كرسيهاي خالي در نشست موسوم به «آيندهاي برآمده از صلح و امنيت در خاورميانه»
از اعضاي ناتو است و بهدليل اختالفات با روسيه داليل
خوبي براي نزديكي به امري��كا دارد ،اما هرگز مركزي
براي رسيدگي به مشكالت خاورميانه به شمار نميرفته
است .در حقيقت ،برخي اظهارنظرها حاكي از آن است
كهلهستانبهدليلاشتياقبهميزبانيازيكپايگاهنظامي
امريكاييبهعنوانبازدارندهايدربرابرروسيه،بابرگزاري
اين نشست بهدنبال جلبتوجه ترامپ است .اما برخي
ديگر هم اين گمانهزني را مطرح كردهاند كه باتوجه به
اختالفات روزافزون امريكا و اروپا بر سر پارهاي مسائل از
جملهمشكالتتجاري،خروجيكجانبهترامپازتوافق
هستهايايران،برنامهخروجنيروهايامريكاييازسوريه
و غيره ،هيچيك از كش��ورهاي مطرح اروپايي حاضر به
پذيرش ميزباني نشست نبودهاند.
مساله دوم تغيير موضوع كنفرانس است .اگرچه مقامات
امريكايي در ابتدا قصد داشتند از اين نشست به عنوان
موقعيتي براي دستيابي به اجماعي فراگير در مقابله با
سياستهاي موشكي و منطقهاي ايران استفاده كنند،
اما ياتس��ك چاپوتوويچ وزير خارجه لهستان ،سهشنبه
در كنفرانس خبري مش��ترك با مايك پومپئو همتاي
امريكايي خود ،گفت كه اين نشست بطور مستقيم عليه
هيچ كشور خاصي نيس��ت و هدف اصلي آن رسيدن به
راهكاري براي برقراري صلح در سوريه و يمن است .وزير
خارجه امريكا هم بدون اشاره مستقيم به ايران گفت كه
با همفكري و مساعدت نمايندگان دهها كشور حاضر در
اين نشس��ت ،فرصتي براي پيشرفت واقعي در رسيدن

دريچه

گروه جهان| چین از تبلیغات منفی رسانههای هند
علیه طرح «یک جاده یک کمربند» انتقاد كرده است.
بهگزارشاسپوتنیک،وزارتخارجههندنوشتتحمیل
شرایط غیر قابل قبول و غیر عادالنه طرح یک جاده یک
کمربند چین بر کشور های منطقه سبب عقبنشینی
کشورهاازجملهپاکستان،نپالوبنگالدشازاینطرح
شده است .روزنامه هندوستان تایمز نوشته پاکستان
پروژه سد آبی دیامر باس��ا را بهدلیل شرایط غیر قابل
قبول چین لغو کرده و پروژههای مشابه پکن در نپال
و بنگالدش نیز با مخالفتهای شدید روبهرو شدهاند.
«هوا چ��ون اینگ» س��خنگوی وزارت خارجه چین
گفته« :پکن هیچگاه خواس��ته خود را به کش��وری
تحمیل نمیکند و ش��رایط غیر قابل قبولی پیشنهاد
نمیدهد .ممکن است مشکالتی وجود داشته باشند
اما باید توجه ش��ود که طرح یک ج��اده یک کمربند
به اقتصاد کشورهای شرکتکننده کمک میکند».
تاکنون بیش از  150کشور و سازمان بینالمللی برای
شرکت در طرح یک جاده یک کمربند با چین قرارداد
امضا کردهان��د .مقامهاي هن��دی میگویند کریدور
اقتصادی چین و پاکس��تان که بخش��ی از طرح یک
جاده یک کمربند چین است از منطقه کشمیر اشغال
شده عبور میکند و چین با سرمایهگذاری بلندمدت
خود در این کریدور به این اشغال مشروعیت بخشيده
است .کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم
دریایی قرن بیست شبکهای طراحی شده از جادههای
فراسرزمینی و خطوط آهن ،لولههای نفت و گاز و دیگر
پروژههای زیرساختی است.

گروه جهان| چند هفته پیش از دیدار مجدد دونالد
ترامپ رئیسجمهوری امريكا ،با کیم جونگ اون ،رهبر
کرهشمالی ،فرماندهان بلندپایه نظامی امريكا در آسیا
نسبتبهاهدافنظامیکرهشمالیابرازتردیدکردهاند.
بهگزارشبيبيسي،فیلیپدیویدسنفرماندهنیروهای
امريكایی در منطقه اقیانوس آرام در کمیته دفاعی سنا
از ارزیابیهای س��ازمانهای اطالعات��ی درباره اینکه
کرهشمالیبهاحتمالقویدستازتسليحاتهستهای
خودبرنخواهدداشتحمایتکردهاست.
رابرت آبرامز فرمانده نیروهای امريكایی در کرهجنوبی،
نیزگفتهاطالعاتقابلتائیدیدربارهتغییراحتمالیدر
تواناییهاینظامیکرهشمالیوجودندارد.هردوفرمانده
نظامی ارشد امريكا در عین حال گفتهاند از زمان توقف
آزمایشهای هستهای و موشکی کرهشمالی ،تنشها
توگوهامیانامريكا
کاهشیافتهاست.آنهاگفتهاندازگف 
و کرهشمالی حمایت میکنند .قرار است ترامپ و کیم
 ۲۷و ۲۸فوریه در هانوی ویتنام با یکدیگر دیدار کنند.
این دو یک بار چند ماه پیش در سنگاپور دیدار کردند.
دیویدسن در نشست س��نای امريكا گفته کرهشمالی
از همه تس��ليحات هس��تهای یا قابلیتهای تولیدش
دست برنخواهد داش��ت اما بهدنبال مذاکره برای پایان
دادن به بخشی از برنام ه هستهای خود در ازای دریافت
امتیازاتی از امريكا و جامعه جهانی اس��ت .دن کوتس
مدیر اطالعات ملی امريكا (از سازمانهای اطالعاتی)
به کنگره گفت کرهش��مالی خالف وعدههای خود به
فعالیتهایهستهایخودادامهدادهوبهاحتمالقویاز
تمامتسليحاتهستهایخوددستبرنخواهدداشت.

سفيرقطردرمسكوگفتهكشورشدنبال مذاكره
با روس��يه درخصوص خريد سامانه دفاع هوايي
اس ۴۰۰است .بهگزارش رويترز ،فهد بن محمد
العطيهگفتهبهدليلتحريمهاياعمالشدهعليه
صادرات نظامي روسيه هنوز هيچ قراردادي امضا
نشدهواينتحريمهانگرانيهايزياديرابهوجود
آورده است .وي در واكنش به موضع عربستان كه
تهديد كرده عمليات نظامي عليه قطر در صورت
استقرار س��امانه پدافند هوايي روسي اس۴۰۰
انجام ميدهد ،گفته« :هرگز به عربستان اجازه
نميدهيم در روابطمان با روسيه مداخله كند».

آغاز تور آسيايي بنسلمان
از پاكستان

منابع مطلع از س��فر وليعهد عربس��تان به پنج
كشور آس��يايي با آغاز از پاكس��تان خبر دادند.
منابع مطلع اعالم كردند كه محمد بنس��لمان
قرار اس��ت در چند روز آينده سفر به پنج كشور
آسيايي پاكستان ،چين ،مالزي ،اندونزي و هند را
آغاز كند .بهگزارش رويترز ،او در نخستين مرحله
به اسالمآباد سفر ميكند .انتظار ميرود در سفر
بن س��لمان به پاكس��تان و هند چند توافقنامه
سرمايهگذاري در زمينه انرژي و زيرساختها به
امضاي طرفين برسد.

تركيه ميزبان مذاكرات صلح
افغانستان

نشست نمايندگان ويژه امريكا و روسيه در امور
افغانستان22فوريه در آنكارا برگزار خواهد شد.
بهگزارش آناتولي ،زمي��ر كابولوف نماينده ويژه
رياستجمهوري روسيه در امور افغانستان ،گفته
كه22فوريه با زلماي خليلزاد همتاي امريكايي
خود در آنكارا ديدار خواهد ك��رد .نماينده ويژه
رياستجمهوري روس��يه در امور افغانستان با
اشاره به نقش برخي كشورهاي منطقه در روند
صلح افغانستان تصريح كرده كه پاكستان و ايران
در حل و فصل مساله افغانستان ميتوانند نقشي
كليدي بازي كنند.

امارات خبرنگار اردني
را آزاد كرد

اماراتيكخبرنگاراردنيراپسازسهسالحبس
آزاد كرد .بهگزارش ايس��نا ،س��خنگوي رسمي
وزارت خارج��ه اردن در بيانيهاي اعالم كرده كه
امارات تيسير النجار ،خبرنگار اردني را آزاد كرده
است .وي بهدليل انتقاد از مواضع ابوظبي در قبال
جنگ اسراييل عليه نوار غزه در  ۲۰۱۴به بيش
از سه س��ال حبس محكوم شد .النجار  ۴۲ساله
 ۲۰۱۵در پي انتشار پستي در فيسبوك در انتقاد
از موضعگيري دولتهاي عربي در برابر حمالت
اس��راييل به غزه بازداشت ش��د .دادگاه ابوظبي
 ۲۰۱۷حكم سه سال حبس و پرداخت جريمه را
صادر كرد .امارات اتهام او را انتشار بيانيههايي در
اهانت به كشور عنوان كرد.
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عكس روز

هجوم خارجيها به ركورد پرسپوليس

ورود 2هزار گوسفند رومانيايي به تهران
ايستگاه

همكاريمشترك
«اسكورسيزي» و «ديكاپريو»

لئون��اردو دي كاپري��و و
مارتين اسكورسيزي به
عن��وان تهيهكننده يك
س��ريال براي تلويزيون
پارامون��ت و هول��و با هم
هم��كاري ميكنن��د.
به گ��زارش اس��كرين،
سريال «شيطان در شهر
س��فيد» با اقتباس از يك كتاب غيرداس��تاني به
همين نام به تهيهكنندگي مارتين اسكورسيزي و
لئوناردو دي كاپريو ساخته ميشود .هولو اين خبر
را در تور مطبوعاتي انجمن منتقدان تلويزيوني در
لسآنجلس اعالم كرد .كتابي ك��ه با اقتباس از آن
اين سريال ساخته ميشود سال  ۲۰۰۳با زير تيتر
ي كه در نمايش��گاه امريكا را تغيير
«جادو و ديوانگ 
داد» توس��ط اريك الرسون نوشته شده و داستاني
از اواخر قرن نوزدهم را روايت ميكند كه يك قاتل
سريالي به نام دكتر اچاچ هولمز چندين زن جوان
را در هتل نمايشگاه جهاني در شيكاگو كشت .دي
كاپريو حقوق س��اخت فيلم بر مبناي اين كتاب را
سال  ۲۰۱۰خريده بود .پيش از اين گفته شده بود
اين كتاب در قالب يك فيلم سينمايي با بازي دي
كاپريو و كارگرداني اسكورسيزي ساخته ميشود.
اين پروژه قب�لا متعلق به كمپاني برادران وارنر بود
و از س��ال  ۲۰۰۳در مراحل اوليه تهيه قرار داشت و
در عين حال بهترين بازيگران را هم به خود جذب
كرد .مدتي قرار بود تام كروز در اين فيلم بازي كند و
مسووليت تهيهكنندگياش را بر هم بر عهده داشته
باشد و بعدها هم قرار شد كاترين بيگلو كارگردان و
تهيهكننده آن بشود .اكنون روشن نيست كه دي
كاپريو و اسكورسيزي چه نقش ديگري در ساخت
سريال برعهده خواهند داشت.

«روما» بايد برنده اسكار
بهترين فيلم شود

س��فر فيلم «روم��ا» به
كارگردان��ي «آلفونس
كواران»كه با كسب شير
طالي جشنواره «ونيز»
آغ��از ش��د و با كس��ب
چندين و چن��د جايزه
س��ينمايي ادامه يافت،
ميتواندبهبهترينشكل
ممكن با كسب اس��كار بهترين فيلم پايان يابد.
بي��ش از يك دهه قبل و در فاصلهاي كوتاه پس از
ساخت فيلم ضدآرمانشهري «فرزندان انسان»؛
«آلفونسو كوارون» ايده ساخت فيلمي براساس
دوران كودكي خود را در ذه��ن پروراند .او پيش
از آن ني��ز روي فيلمنامههاي زي��ادي كار كرده
بود كه به ش��رايط بزرگ شدنش از طريق روايت
داستانهاييدربارهازهمپاشيدنخانوادههايانبود
پدر ميپرداخت ،شرايط دشواري كه وي در دوران
كودكي و نوجواني تجربه كرده بود .اما چند سالي
طول كشيد كه او در فيلمي به نام «روما» به شكلي
خاص به روايت خاط��رات دردناك خود از دوران
كودكي با تمام جزييات بپ��ردازد« .روما» كه در
جوايزاسكارامسالدر ۱۰شاخهنامزدكسبجايزه
است،بيشترينشانسرابرايكسباسكاربهترين
فيلمدارد.فيلميدرخشانكهالهامگرفتهازبزرگ
شدن «آلفونسو كوارون» در دهه  ۱۹۷۰ميالدي
در شهر مكزيكوس��يتي و روايتگر رابطه پيچيده
خانوادهاوباپيشخدمتدوستداشتنيشاناست.
پرداختنبهموضوعنژاد،فرهنگوطبقهاجتماعي
در كنار بازي درخشان «ياليتزا آپاريسيو» در نقش
اصليزن،اينفيلمرابهمهمترينفيلمسال۲۰۱۸
تبديل كرده است .جريان روايي فيلم كه به شكل
معجزهآساييسادهورواناستازداليلمحبوبيت
«روما» نزد منتقدان و مخاطبان بوده است .

عكس   :مهر
بازار هنر

از ناكاميگروهمجارستانيتاحكايتتاخير يكتئاترخياباني

در دومين روز از جشنواره تئاتر فجر اولين
نمايش خارجي از كشور مجارستان در
تاالر«قشقايي»مجموعهتئاترشهربدون
كسبرضايتبيشترتماشاگراناجراشد
و در عين حال تئات��ر خياباني «ناميرا»
مورد توجه مخاطبان قرار گرفت .نمايش
«س��وآرم» از كشور مجارستان عصرگاه
سه شنبه  ٢٣بهمن ماه در دو نوبت اجرا
ش��د و طبق اعالم تماش��اگرانش جزو نمايشهاي
ضعيفي بود كه نظر مخاطبان را جلب نكرد .در نوبت
اول نمايش ،برخي از مخاطبان سالن را ترك كردند و
بر همين اساس در نوبت دوم درهاي سالن را بستند
تا كسي از تماشاگران نتواند سالن را ترك كند و حتي
اگر نمايش باب ميل او نبود ،بايد تا آخر به تماشاي آن
مينشست ،چرا كه گفته شد خروج زياد تماشاگران
تمركز گروه را برهم زده است .در ابتداي اين نمايش
 ٧٠دقيقهاي مردي به انگليسي با تماشاگران صحبت
كرد كه هيچ مترجم يا متن ترجمهاي براي مخاطبان
وجودنداشت.همين موضوعموجب شددردقايقاول
نظر كسي به نمايش جلب نشود و اكثر تماشاگران هم
مشغولچككردنگوشيهايشانشدند.بعدازچند
دقيقه صحبت كردن راوي چند نفر ليزرهايي را بين
تماشاگران پخش كردند و يك مترجم به مخاطبان
توضيح داد كه بايد با ليزره��ا چه كاري انجام دهند.

تماش��اگران بايد با نور قرم��ز ليزرهاي
خود روي صفحهاي حركت ميكردند.
در نهاي��ت اين كار كه تماش��اگران را به
شيطنتوسرگرميمشغولكرددرحالي
كه قصد راوي از حركت نورهاي قرمز ليزر
همراهومتحدكردنتماشاگرانبايكديگر
بود .در اواس��ط نمايش گروه موس��يقي
ش��روع به نواختن كردند و مردي با اين
موسيقي همراهي كرد .نام اين نمايش «سوآرم» نيز
به معني حركت دست جمعي پرندگان است .در تمام
نمايش قصد راوي به نمايش گذاشتن هماهنگي اين
پرندگان ب��ود و نقطههاي قرمز ليزر كه با هم حركت
ميكردند ،شبيه همين پرندگان بود .ساعتي قبل از
اجراي نمايش مجارستاني ،قرار بود نمايش خياباني
«ناميرا» در محوطه تئاتر شهر اجرا شود ،اما به دليل
مش��كل فني و قطعي برق اين نمايش با تأخير يك
ساعته اجرا ش��د .اين نمايش فيزيكال به كارگرداني
اميرحسين شفيعي از ورامين به جشنواره امسال راه
يافتهوچهرهداعشوشهيدانمدافعحرمرابهنمايش
ميگذارد .در خالصه داستان اين نمايش آمده است؛
«ناميرا» روايت دختر شهيد مدافع حرمي است كه به
دنبال پيدا كردن پدر خود در عالم رويا به سوريه سفر
ميكند و در اين س��فر پر رمز و راز خيالي با داعش و
جنايتهاي اين گروه روبرو ميشود.

نامزدي يك فيلم ايراني در يك جشنواره امريكايي
فيلمكوتاه«سنگساز»نامزددريافتجايزه
بهترين بازيگري و بهترين كارگرداني در
جشنواره  queen palmشد.
اي��ن اثر ب��ه كارگردان��ي عل��ي نواييان
و تهيهكنندگ��ي محم��د مه��دي دل
خواس��ته در تازهترين حضور بينالمللي
خ��ود پ��س از راه ياب��ي ب��ه جش��نواره
“،“MyrtleBeachدرجشنوارهبينالملي
“ “ queen palmامريكا نامزد دريافت جايزه بهترين
بازيگ��ري و بهتري��ن كارگرداني ش��د .چهاردهمين

جشنواره بينالمللي Myrtle Beach
 ۲۰تا  ۲۴فروردين ( 9ت��ا  13آوريل) در
ايالت كاروليناي جنوبي برگزار ميشود و
نتايججشنواره““ queenpalmنيزاول
اسفند ( ۲۰فوريه) مشخص خواهد شد.
فيلم كوتاه «سنگس��از» با ب��ازي مجيد
ش��عاعي ،پرويز طاهري ،مسعوده ايزدي
آملي و هنرمندان خردسال نامي نوايي و
ايليا فاطمي پيش از اين موفق به كسب جايزه بهترين
كارگرداني از جشنواره مستره ونيز شده است.

دو جايزه براي «بنفشه آفريقايي» از جشنواره «وزول»

مونازنديحقيقيبادومينفيلمبلندش
«بنفشهآفريقايي»كهدرسيوهفتمين
جشنوارهفيلمفجرحضورداشت،موفق
به كسب دو جايزه از اين جشنواره شد.
«بنفش��ه آفريقايي» در بخش مسابقه
اين جش��نواره حضور داش��ت و موفق
به دريافت جايزه بهتري��ن فيلم از نگاه
تماش��اگران و همچنين جايزه بهترين
فيلم از نگاه دانشآموزان ش��د .فاطمه معتمدآريا،
بازيگر فيلم نيز در اين جشنواره حضور داشت .فيلم
داستان «ش��كو» ،زني ميانسال اس��ت كه متوجه
ميشود همس��ر اولش فريدون توسط فرزندانشان
به خانه سالمندان منتقل شده است .او به همراهي

همس��ر دومش رضا تصميم ميگيرند
تا مرد را ب��ه خانه خود بياورند .با حضور
فريدون در خانه ،رابطه شكو و فريدون
تغييراتي ميكند ك��ه در زندگي با رضا
هم تاثير ميگذارد و اتفاقات تازهاي در
زندگي هر س��ه رخ ميدهد .مونا زندي
حقيقيپيشازاينبافيلم«عصرجمعه»
در جشنواره وزول حضور داشت و جايزه
بهترين كارگرداني اين جش��نواره را از آن خود كرد.
ش��هر وزول فرانسه از سوم تا دوازدهم فوريه ميزبان
اين جشنواره براي سينماي آسيا بود و اختتاميه اين
جشنوارهشب ۲۳بهمنبرگزارشد.پخشبينالمللي
«بنفشه آفريقايي» را نسرين ميرشب برعهده دارد.

بازخواني اثر هوشنگ مرادي كرماني با صداي رضوي
سردبيربرنامه«كتابشب»راديوتهران
از به پايان رسيدن تنظيم راديويي رمان
«مشت بر پوست» اثر هوشنگ مرادي
كرماني براي بازخوان��ي در اين برنامه
خبر داد.
محمدباقر رضايي گفت :در پي انتخاب
رمان «مشت بر پوست» براي خوانش
در برنامه «كتاب شب» و اتمام تنظيم
راديويي آن ،زمان بازخوان��ي اين رمان از هجدهم
تا بيست و سوم اس��فند در كنداكتور برنامه كتاب
شب تعيين شده است .راوي اين اثر بهروز رضوي،
تهيهكنن��ده آن رضا قرباني و متولي توليد آن گروه
اخالق و زندگي راديو تهران است .رضايي كه خود،
تنظيم راديويي اثر را به عهده داشته ،درباره تنظيم

اين كار توضيح داد :مش��ت بر پوست،
تنها اثر هوشنگ مرادي كرماني است
كه به سختي تن به «تنظيم شنيداري»
ميدهد،ولياينكارانجامگرفتهوبسيار
لذت بخش هم در آمده و صداي بهروز
رضوي هم طبيعتاً به آن لطف خاصي
خواه��د داد .رضايي در پاي��ان گفت:
گفتني هوشنگ مرادي كرماني خود از
فرزندان راديوست و سالها نويسندگي برنامههاي
مختلف راديويي را برعهده داشته است.
برنامههاي كتاب ش��ب ،پس از پخ��ش از راديو در
ساعات پاياني شب ،در سايت راديو تهران و صفحه
كتاب گوياي شبكه ايران صدا ،براي استفاده رايگان
عموم قرار خواهد گرفت.

در حالي كه هنوز  ۱۳هفته به پايان ليگ
ورزشي هجدهم فوتبال ايران باقي مانده است،
 ۴بازيكن نام��زد اصلي عنوان آقاي گلي
هس��تند كه عليپور تنها ايراني اي��ن مربع آقاي گلي
است .قطار ليگ برتر فوتبال ايران در حالي پنجشنبه
وارد ايس��تگاه هجدهم خود خواهد ش��د كه تاكنون
 ۴بازيكن خ��ود را كانديداي اصل��ي آقاي گلي ليگ
هجدهم معرفي كردهاند .استنلي كيروش كه دومين
س��ال حضور خود در فوتبال ايران را س��پري ميكند
ب��ا  ۱۰گل آقاي گل فعلي ليگ برتر اس��ت و به خوبي
نش��ان داده راه دروازه تيمهاي ايراني را چه با پا و چه
با سر بلد است .مهاجم صدرنشين ،هفته گذشته هم
دروازه سپيدرود را باز كرد تا فاصله خود را با رقيبانش
به دو گل برس��اند .اين مهاجم برزيلي از  ۱۰گل خود،
دو گل را از روي ضربات پنالت��ي وارد دروازه حريفان
كرده است .لوسيانو پريرا فوالديها با ۳پنالتي از ۷گل
خود ،توانسته كار سادهتري نسبت به بقيه براي اضافه
شدن به جمع آقاي گلهاي ليگ برتر انجام دهد .غير
از اين دو برزيلي ،مهاجم ايرلندي تراكتورسازي ديگر
خارجي مربع آقاي گلي ليگ هجدهم است .استوكس
كه كمتر از ساير بازيكنان براي تيمش به ميدان رفته،
توانسته ۸بارگلزنيكندكهتنهايكبارآنازروينقطه
پنالتي بوده است .مهاجم تراكتورسازي يك بازي در
ابتداي فصل و بازيهاي آخر نيمفصل نخست به دليل
مشكالت خانوادگي موفق نشد براي تيمش به ميدان
رود .عل��ي عليپور با هش��ت گل زده تنها گلزن ايراني
باالنشينان جدول آقاي گلي ليگ برتر است .آقاي گل
ليگهفدهماينباربرايتكرارموفقيتفصلپيشسه
خارجي را رقيب خود ميبيند و با رفتن زوج نيمفصل
اول خود يعني گادوين منشا حاال كار سختتري براي
تكرار عنوان آقاي گلي دارد .همچنين عليپور نماينده
پرس��پوليس براي حفظ ركورد اين باشگاه است زيرا
سرخهايپايتختتنهاتيميهستندكه ۳دورهمتوالي
ليگبرترتوانستهاندآقايگلليگرادرتيمخودداشته
باشد .مهدي طارمي در ليگهاي پانزدهم و شانزدهم و
علي عليپور در ليگ هفدهم به اين مهم دست يافتهاند.
همچنين پرس��پوليس با معرفي  ۱۰آقاي گل از سال
 ۱۳۴۹ركورددار است و پس از اين تيم ،استقالل با ۶
و ملوان با  ۴بازيكن در ردههاي بعدي هستند .كشور
عراق هم با ۳بازيكن بعد از ايران بيشترين نماينده را در
آقايگلهايباالترينسطحفوتبالايرانازسال۱۳۴۹
داشته است .غالمرضا عنايتي و غالمحسين مظلومي

با سه آقاي گلي در ليگ ايران ركورددار هستند و بعد
از آنها هم بازيكناني چ��ون كريم انصاريفرد ،مهدي
طارمي ،فرشاد پيوس ،عزيز سپندار و حسين كالني با
دو آقاي گلي در ردههاي بعدي قرار دارند.
برانكو :خواهان داوري محترمانه هستيم
اما خبر ديگر از ليگ برتر اينكه س��رمربي تيم فوتبال
پرسپوليس ميگويد به عنوان ش��انس پيروزي برابر
استقالل خوزستان قرار ميگيرند .برانكو ايوانكوويچ،
سرمربيتيمفوتبالپرسپوليسدرنشستخبريپيش
از بازي با استقالل خوزستان ،گفت :به بازي با استقالل
خوزستان به عنوان شانس پيروزي وارد ميشويم و از
اين نقش فرار نميكنيم ام��ا اين را هم نبايد فراموش
كنيم كه پديده هفته پيش يك بازي بسيار سخت با
اين تيم داشت و به سختي برنده شد .ميدانيم اين بازي
سخت است و حريف چيزي براي از دست دادن ندارد
و همه تالشش را براي كسب يك نتيجه خوب ميكند.
خوزستان از قديم بازيكنان خوب و جواني داشته است.
االن هم در اين تيم بازيكنان جواني هستند كه فرصت
بازي دارند .آنها چهار بازيكن  ۱۹ ،۱۸س��اله دارند .او
ادامه داد :بازيكنان جوان يك شادابي مضاعف به حريف
ميدهند.ماهميشهبهبرد،بردوبردفكرميكنيم.البته
شكستي كه مقابل فوالد داشتيم ما را متزلزل نميكند
بلكهانگيزهمارابيشترميكند.انصاريوماهينيبيرون
از تركيب هستند .نورالهي محروم است .در مورد ربيع
خواههمنميخواهيمهنوزريسككنيم.بقيهبازيكنان

آماده و در رقابت براي تيم اول هستند .برانكو در مورد
داوري و اينكه گفته ميش��ود دستهاي پشت پرده
قهرمان ليگ را تعيين ميكند گفت :هدف ما قهرماني
استوازاينفشارهاييكههستشانهخالينميكنيم.
ميدانيم هر تيمي كه برابر ما حاضر ميشود نسبت به
بازيهاي ديگرشان متفاوت هستند .اين را بارها تكرار
كردم كه ما خواهان داوري محترمانه هستيم .به خاطر
همين خواهش جريمه ش��دم .آقايان بازي با فوالد را
آناليز كنند .من چيزي نميگويم فقط اين را بگويم كه
بازي يك دقيقه زودتر از وقتهاي اضافي تعيين شده
تمام ش��د .اين گوياي همهچيز است .در مورد پنالتي
پيكان يا گل اول سپاهان نميخواهم چيزي بگويم .اما
من دنبال بهانه نيستم .ما اگر از شانسهايمان در نيمه
دوم استفاده ميكرديم داستان فرق ميكرد .خودتان
شاهد هستيد كه داوران براي ما به چه شكلي داوري
ميكنند .يك بازي را كه داور براي ما عالي داوري كرد
كم مانده بود س��نگ بارانش كنند .هر موقع ما نتيجه
ميگيريم اين بح��ث را راه مياندازند كه داوران به ما
كمك ميكنند .خودتان تمام مسابقات را آناليز كرديد
و نتيجه آمار بيانگر اين است كه پرسپوليس بيشتر از
همه از داوري ضرر كرده است .كدام تيم مجبور شده
است در روزهاي فيفا بدون ملي پوشانش بازي كند؟
من ميدانم ،پرس��پوليس .دو بازي حذف��ي و بازي با
پيكان را بدون آنها بازي كرديم .من قبول كردم چون
چاره ديگري نداشتيم .چون زمانبندي را آن طور كه
بايد انجام نداده بودند.

ماجراي فرار عجيب مليپوش بوكس در فرودگاه وين

م��دال آور نق��ره اي��ران در تورنمن��ت بوك��س
مجارستان ،درباره نحوه ناپديد شدن بوكسور تيم
ملي در فرودگاه ش��هر وين كشور اتريش توضيح
داد .ظه��ر جمعه  ۱۹بهمن  97خب��ري مبني بر
ناپديد شدن مليپوش بوكس از كاروان تيم ملي
در فرودگاه شهر وين كش��ور اتريش منتشر شد.
پس از اين اتفاق ،خبر اقدام او براي پناهنده شدن
تأييد شد .مسلم مقصودي هم تيمي كهرازه درباره
ناپديد ش��دن اين مليپوش بوك��س در فرودگاه

شهر وين به ايس��نا گفت :ما اص ً
ال متوجه نشديم
چه زماني ناپديد شد .او در پاسخ به اين سوال كه
آيا مبي��ن كهرازه در فرودگاه وي��ن به همراه تيم
ملي منتظر اعزام به مجارستان بود؟ توضيح داد:
پس از اينكه هواپيماي تيم ملي در فرودگاه وين
اتريش نشست ،ميخواستيم مدت كوتاهي را در
شهر استراحت كنيم تا به بوداپست اعزام شويم كه
او در فرودگاه براي استفاده از سرويس بهداشتي
رفت و ديگر او را نديديم.

ميراثنامه

آبگرفتگي عمدي در بافت تاريخي يزد!

مديركل مديريت بحران اس��تانداري يزدگفت :خراب ش��دن چند مورد منزل
مس��كوني تاريخي در بافت جهاني يزد كه در فضاي مجازي منتش��ر شده ،هيچ
ارتباطي با آبگرفتگي چند روز اخير نداش��ته و طبق بررس��يهاي انجام شده
ناشي از آبگرفتگي عمدي توسط مالك با قصد تخريب عمدي بوده است .هادي
هادينسب با اشاره به بارش بيسابقه دو روز گذشته در سطح استان ،اظهار كرد:
طي  ۴۸ساعته گذش��ته بارش بيش از  ۴۱ميليمتر باران در شهر يزد ثبت شده
اس��ت .او با بيان اينكه خوش��بختانه هيچ موردي در حوزه خسارات ناشي از آب
گرفتگي و بارش برف و باران در سطح استان گزارش نشده است ،آب گرفتگي را
يكي از چالشهاي جدي بارندگي روزهاي گذشته در شهر يزد عنوان كرد و گفت:
در بارندگيهاي اخير  ۲۸نقطه در س��طح شهر يزد دچار آب گرفتگي شده كه با
حضور به موقع امدادگران عمليات تخليه محل و آزادسازي مسير انجام شده است.
هادينسب حفر چاههاي سطحي ،ايجاد كانالهاي هدايت آب با جانمايي صحيح
و ساخت سيلبند در مسيرهاي مشخص شده را از جمله اقدامات در دستور كار
ستاد مديريت بحران استانداري براي پيشگيري از خسارات احتمالي وقوع سيل
در يزد دانست و بيان كرد :متأسفانه جانمايي و نحوه اجراي كانال مسير بلوار شهيد
دهقان يزد كه به منظور خروج آبهاي سطحي از سطح آسفالت ساخته شده بود
مناسب نبوده و قرار است شهرداري نسبت به اصالح اين طرح اقدامات الزم را انجام
دهد.اينمسوولدرموردگرفتاريبرخيازشهرونداندرارتفاعاتسخويد،تصريح
كرد:حضوربيشازظرفيتوسايلنقليهشخصيوبارشبرفدرپيستسخويديزد

منجربهايجادگرهترافيكيووحشتچندتنازهمشهريانشدهكهباحضورعوامل
راهور و راهداران اداره كل راهداري و حمل نقل جادهاي بعد از حدود س��ه ساعت
مسير باز شده است .مديركل مديريت بحران استانداري يزد در پايان با بيان اينكه
خوشبختانه مديريت بحران خوبي در سطح استان يزد طي دو روز گذشته انجام
شده است ،گفت :ايمنسازي بيش از پيش شهر يزد در برابر بحرانهاي طبيعي در
دستور كار ستاد مديريت بحران استانداري و دستگاههاي مرتبط قرار گرفته است.

تاريخنگاري

ترور نافرجام فاطمي

«امروز  ۵۷سال از آن روزها گذشته و من هم پيرمرد ۷۲سالهاي هستم كه امروز
و فردا با دارفاني وداع ميكنم .من امروز حالتي عرفاني پيدا كردهام و ديگر حاضر
نيستم حتي يك مگس را بكشم .من ديگر آن نوجوان پراحساس پرشور نيستم.
نميتوان يك آدم  ۱۵س��اله را با يك فرد  ۷۲ساله مقايسه كرد .اگر دكتر فاطمي
كشته شده بود مانند بسياري ديگر در تاريخ فراموش ميشد ،همانطور كه نسل
امروزآقايحجاريانرانميشناسد.امااحساسشخصيمنايناستكهخوشحالم
دكتر فاطمي كشته نشد ،ماند و با عزت مرد .آن نخستين و آخرينباري بود كه من
سالح دست گرفتم ».اينها بخشي از سخنان محمد عبدخدايي عامل تيراندازي
به سمت حسين فاطمي وزير امور خارجه دولت محمد مصدق است كه سال 87
مطرح كرد .فاطمي از آن ترور كه حدود ساعت  3بعدازظهر بيست و ششم بهمن
 1330رخ داد ،جان س��الم به در برد .در اين روز محمد عبدخدايي عضو جمعيت
فداييان اسالم كه هماكنون دبيركل اين جمعيت است ،به همراه گلدوست يكي
ديگر از اعضاي جمعيت فداييان به قبرستان ظهيرالدوله رفت؛ جايي كه فاطمي
بهمناسبت پنجمين سال ترور محمد مسعود ،به همراه جمعيتي از دوستان او ،بر
سر مزار او حاضر شده و در حال سخنراني بود .عبدخدايي گلي بر سر مزار مسعود
گذاشت و بعد از فاصله يك متر و نيمي به سمت فاطمي شليك كرد .گفته ميشود

كيفدستيهمراهحسينفاطميباعثشداوصدمهجدينبيندوزندهبماند.زخم
حاصل از اين ترور باعث شد او پس از كودتاي 28مرداد 1332و بر اثر خونريزيهاي
شديد ،با برانكارد به محل اعدام منتقل شود.

