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گروه جهان| »ذبي��ح اهلل مجاهد« س��خنگوي گروه 
طالبان افغانستان، به طور رس��مي سرنگوني هواپيماي 
جاسوس��ي امريكا را برعهده گرفت. حمل��ه طالبان در 
شرايطي اس��ت كه مذاكرات ميان نمايندگان اين گروه 
و اياالت متحده در قطر براي رس��يدن به توافق صلح در 
جريان است.  به گزارش رويترز، در پي سقوط يك فروند 
هواپيما در نزديكي شهرس��تان »ده يك« واليت غزني 
افغانس��تان و انتش��ار اخباري درباره امريكايي بودن اين 
هواپيما، سرلشكر »بث ريوردان« از مقامات ارشد ستاد 
فرماندهي مركزي امريكا در غرب آسيا )سنتكام( اعالم 
كرد كه تحقيقات درباره س��قوط اين هواپيما در جريان 
اس��ت. اين فرمانده نظام��ي امريكاي��ي از ارايه جزييات 
بيشتر درباره سقوط هواپيما در واليت غزني افغانستان 
خودداري كرده است و حتي به طور مستقيم تأييد نكرده 
كه اين هواپيما آيا متعلق به نيروهاي امريكايي مستقر در 
امريكا بوده است يا خير . با اين حال تصاوير منتشر شده 
از محل حادثه حاكي از اين اس��ت كه احتمااًل هواپيماي 
حادثه ديده يك فرون��د »بومباردي��ر 11A-E« متعلق 
به نيروي هوايي امريكا اس��ت؛ هواپيمايي كه از آن براي 
گشت و شناسايي الكترونيكي بر فراز افغانستان استفاده 
مي شود. يك روز پيش از ساقط شدن اين هواپيما، اسكات 
ميلر فرمانده عمومي نيروهاي ناتو در افغانستان كه اخيرا 
در س��فري به قطر با هيات  مذاكره كننده طالبان ديدار 
كرده جزييات سفرش را با اشرف غني در ميان گذاشته 
است. به گزارش هشت صبح افغانستان، صديق صديقي 
سخنگوي رياست جمهوري، يكشنبه به نقل از ميلر گفته 
بود مذاكرات زلمي خليل زاد مذاكره كننده ارشد امريكا در 
امور صلح افغانستان، و نمايندگان طالبان جريان دارد.  او 
گفته بود كه اين مقام ارش��د امريكايي در ديدار با اشرف 
غني گفته: »در صورتي كه گفت وگوها پيشرفتي داشته 

باشد خليل زاد به كابل س��فر كرده و اطالعات الزم را به 
كابل ارايه خواهد كرد.« گفته شده، نمايند گان امريكا و 
طالبان در قطر به دليل طرح موضوع آتش بس در نشست 
اخيرشان به پيشرفتي دست نيافته اند. در اين نشست كه 
هفته گذشته برگزار شده بود، قرار بود نمايند گان دو طرف 
روي اقدامات بعدي براي رس��يدن به توافق و همچنين 
امضاي توافق نامه دوجانبه و مراس��م آن گفت وگو كنند. 
يك منبع دولتي توضيح داده ب��ود كه موضوع آتش بس 
بنا بر خواست دولت افغانستان از جانب نمايند گان امريكا 
براي بحث در اين نشست مطرح شده بود؛ اما نمايند گان 
طالبان با طرح اين موضوع مخالفت كرده اند.  طالبان در 
شرايطي در ميانه مذاكره با امريكايي ها، مسووليت ساقط 
كردن هواپيماي حامل مقام هاي ارشد سازمان اطالعات 
مركزي امريكا )سيا( را برعهده گرفته كه چند ماه پيش 
نيز حمله اين گروه به پايگاه نظامي امريكا در بگرام باعث 
ش��د تا دونالد ترامپ مذاكرات با اين گروه را متوقف كند.  
دونالد ترامپ كه در جريان رقابت هاي انتخاباتي خود وعده 
خروج نيروهاي امريكايي از افغانس��تان را مطرح كرده با 
انتخاب زلمي خليل زاد اميدوار است كه بتواند مذاكرات 
صلح را به سرانجام رسانده و با خروج نيروهاي امريكايي از 
افغانستان از اين اقدام براي كسب آراي بيشتر در انتخابات 
رياست جمهوري استفاده كند، هدفي كه اكنون با هدف 
قرار گرفتن هواپيما سيا بيش از پيش غيرقابل دسترس 
مي نمايد. همچنين هدف قرار گرفتن هواپيما سيا در روز 
دوشنبه مي تواند طرح رونمايي از بخشي از معامله قرن را 
تحت الشعاع قرار دهد. دولت ترامپ پس از ماه ها تبليغات با 
دعوت از بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي و 
بني گانتس رقيب انتخاباتي او، به واشنگتن گفته بود كه از 
بخشي از طرح موسوم به معامله قرن با هدف حل و فصل 

مناقشه خاورميانه رونمايي مي كند. 

الريجاني در ديدار رييس مجلس دوماي روسيه: طالبان مدعي شد 
امريكايي ها منطقه را به سمت ديكتاتوري بين المللي مي برندهواپيماي حامل سرنشينان ارشد »سيا« را ساقط كرديم مجيد   اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
1- افزايش ح��وادث و بروز برخي از مش��كالت فني در 
صنعت هوايي كشور طي روزهاي گذش��ته به اوج خود 
رسيده اس��ت، به گونه اي كه طي چند روز گذشته، سه 
پرواز ايرالين هاي داخلي دچار حادثه يا نقص فني شدند. 
در س��ومين مورد اما هواپيماي تهران- ماهشهر از باند 
خارج ش��د و در اتوبان كناري فرودگاه ماهشهر متوقف 
ماند. )صفح��ه 13 را بخوانيد( افزاي��ش اينگونه حوادث 
داليل متعددي مي تواند داشته باشد اما از آنجا كه صنعت 
هوايي تكنولوژي محور و سرمايه بر است، انگشت اتهام به 
درستي به سوي كهنه و قديمي بودن هواپيماهاي فعال 
در ناوگان هوايي كشور نشانه رفته است. بر كسي پوشيده 
نيس��ت كه تحت تاثير تحريم هاي يكجانبه امريكا طي 
40 ساله گذشته،  صنعت هوايي ايران روز به روز تحليل 
رفته است و در پي تشديد تحريم ها در دهه 90 شمسي، 
وضعيت سالمت و ايمني ناوگان هوايي كشور وخيم تر از 
قبل شده است. البته در دوره پسابرجام، مسووالن دولتي 
از نياز ناوگان هوايي به 500 فروند هواپيما سخن به ميان 
آوردند و در همين چهارچوب، و تحت سايه گشايش هاي 
پس��ابرجامي، قرارداد خريد 200 فروند هواپيما )100 
فروند ايرباس، 80 فروند بويينگ و 20 فروند اي. تي .آر( 
با طرف هاي خارجي بسته ش��د،  اما عمر گشايش هاي 
برجامي به قدري نبود كه اين قراردادهاي خريد به طور 
كامل تحقق يابند و صرفا 13 فروند اي.تي. آر و سه فروند 
ايرباس نو وارد كشور شد كه اثر زيادي در نوسازي ناوگان 
هوايي كش��ور نداشتند. از س��وي ديگر، در شرايطي كه 
تحريم هاي چند ساله اخير، ش��ريان هاي مالي اقتصاد 
ايران را به شدت محدود كرده، تامين مالي هزينه خريد 
قطعات هواپيما نيز دچار مشكل ش��ده است. بي گمان، 
به دليل تكنولوژي محور بودن و سرمايه بر بودن صنعت 
هوايي، حل مشكالت و نقايص فني ناوگان هوايي كشور 

 نيازمند حل و فصل مسائل و مشكالت بين المللي است. 
2-البته نبايد فراموش كرد ك��ه توجه مردم به حوادث 
هوايي، بيش از ساير حوادث اس��ت. اين در حالي است 
كه از نظر آماري، حوادث ديگري در كش��ور رخ داده و 
مي دهد كه در آنها، جان انس��ان هاي بيش��تري از بين 
م��ي رود و خانواده ه��اي بيش��تري را داغ دار مي كند. 
به طور مثال، براس��اس آمار منتشرشده از سوي سردار 
س��يدكمال هاديان فر، رييس پليس راهور كش��ور در 
9 ماه نخست س��ال جاري، حدود 13 هزار و 711 نفر 
از ش��هروندان بر اث��ر تصادفات رانندگي ج��ان خود را 
از دست داده اند. در واقع هر نيم س��اعت يك نفر بر اثر 

تصادفات در كشور فوت كرده است. 
3-حفظ جان و حرمت انس��ان ها نه تنها در اديان مختلف 
مورد تاكيد قرار گرفته كه به عنوان يك اصل و ركن جوامع 
مدرن از سوي مسووالن كشورها پيگيري مي شود. از همين 
رو اس��ت كه حتي نجات جان يك انسان، نجات جان همه 
انسان هاي جهان شمرده مي شود و كم و زياد بودن تلفات 
انساني در آمارها هم مبناي بزرگ و كوچك كردن حوادث 
نمي تواند باشد. به همين دليل هم مسووالن موظفند با در 
نظر گرفتن تدابير الزم از جان ش��هروندان در برابر حوادث 
طبيعي و غيرطبيعي محافظت كنند. اگ��ر حوادث هوايي 
كشور وابسته به مناسبات خارجي اس��ت و رفع يا كاهش 
آنها منوط به حل و فصل مس��ائل كالن سياست خارجي 
است؛ حوادثي مانند تصادفات جاده اي منشأ داخلي دارند و 
مي توان با تغيير در كيفيت خودروهاي توليد داخل و اصالح 
فني جاده هاي حادثه س��از، به ميزان قاب��ل توجهي از اين 
حوادث كاست و تلفات انساني را كاهش داد. اينك سئوال 
اين است كه چرا مسووالن مربوطه به رغم تاكيد چندين باره 
پليس راهور بر ناايمن بودن خودروهاي توليد داخل و لزوم 
توقف توليد آنها در كشور، براي كاهش تلفات جاده اي و... در 
كشور اقدامي نمي كنند؟ چرا منفعت يك يا چند گروه را به 

حفظ جان شهروندان ترجيح مي دهند؟ 

حرمت جان انسان
سرمقاله

رييس مجلس ش��وراي اس��المي گف��ت: امريكايي ها 
ش��رايط منطقه را به س��مت ديكتات��وري بين المللي 
مي برند و رفت��ار تحقيرآميزي دارند كه در اين ش��رايط 
همكاري ه��اي ايران و روس��يه بس��يار مهم اس��ت. به 
گزارش اداره اخبار و رس��انه هاي گروهي مجلس، »علي 
الريجاني« روز دوش��نبه در دومين كميس��يون عالي 
مش��ترك همكاري هاي پارلماني بين مجلس ش��وراي 
اس��المي و دوماي دولتي مجلس فدراس��يون روس��يه 
كه در مجلس شوراي اس��المي برگزار شد، با بيان اينكه 
ايران و روس��يه دو كش��ور مهم و تأثيرگذار در معادالت 
منطقه اند، عنوان كرد: ايران و روس��يه ضمن داش��تن 
منافع مشترك، دشمنان مش��تركي دارند كه تحريم از 
سوي آنها نيز وجه اشتراك ايران و روسيه تلقي مي شود. 
الريجاني با اش��اره به رايزني هاي نزديك ايران و روسيه 
در مسائل مختلف بيان داش��ت: دو كشور گام هاي بلند 
مشتركي به خصوص در مبارزه با تروريسم برداشته اند 
و همچنين همكاري هاي امنيتي- نظامي خوبي دارند 
كه نمونه اخير آن برگزاري مانور مشترك ايران، روسيه 
و چين بود. ضمن اينكه همكاري هاي دو كشور در حوزه 
اقتصادي مثبت است كه به شتاب بيشتر آن اميد داريم. 
وي ضمن تشكر از ابراز همدردي رييس دوماي روسيه 
نسبت به شهادت سردار سليماني كه نمونه بارز تروريسم 
دولتي امريكا عنوان كرد، اظهار داش��ت: دولت روس��يه 
درخص��وص اين موضوع بس��يار مس��ووالنه عمل كرد. 
رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: امريكايي ها شرايط 
منطقه را به سمت ديكتاتوري بين المللي مي برند و رفتار 
تحقيرآميزي دارند ك��ه در اين ش��رايط همكاري هاي 
ايران و روسيه بسيار مهم اس��ت. الريجاني، كميسيون 
مشترك را محلي براي توسعه همكاري هاي اقتصادي دو 
كشور دانست و خاطرنشان كرد: اميدواريم برگزاري اين 
كميسيون در چنين سطحي كه نشان از اراده دو طرف 
براي توس��عه روابط دارد، بتواند به تقويت مناسبات دو 
كشور هر چه بيش��تر كمك كند. رييس مجلس دوماي 
روسيه نيز ضمن تاكيد بر تداوم گفت وگوهاي پارلماني 
با ايران گفت: خواهان توس��عه روابط با ته��ران در همه 

زمينه ها هستيم چرا كه اين همكاري ها براي فائق آمدن 
بر چالش هاي مش��ترك مفيد بوده اس��ت. »ويچسالو 
والودين با بيان اينكه كشورش همكاري هاي متنوعي با 
ايران دارد، افزود: اين روابط بايد در آينده توس��عه يافته 
و فعال تر ش��ود تا دو طرف درك بهتري نسبت به نحوه 
تامين منافع يكديگ��ر پيدا كنند. والودي��ن تاكيد كرد: 
مجالس دو كش��ور بايد زيربناهاي قانوني الزم را فراهم 
كنند ت��ا زمينه هاي اجرايي ش��دن تصميم��ات اتخاذ 
شده در سطح رهبران دو كش��ور به خوبي اجرايي شود. 
وي خواس��تار توس��عه روابط بين كميته هاي متناظر 
در پارلمان هاي دو كشور ش��د و افزود: ما با چالش هاي 
مشترك مختلفي روبرو هس��تيم و مي توانيم از طريق 
همكاري هايي ك��ه در چارچ��وب بين المجالس وجود 
دارد به صورت موثر بر اين مش��كالت فائق آييم. رييس 
دوماي روس��يه با تاكيد بر تداوم گفت وگوهاي پارلماني 
و كميس��يون هاي متناظر دو پارلمان اظهار داشت: اين 
موضوع باعث مي ش��ود نه تنها همكاري هاي پارلماني 
بلكه همكاري هاي دو كش��ور در س��اير موارد از جمله 
در زمينه تجاري هم مورد بررس��ي بيش��تر قرار گيرد. 
والودين تصريح كرد: ايران و روس��يه دو شريك هستند 
كه به اصول برابري و عدم دخالت در امور يكديگر پايبند 
هستند و از استانداردهاي دوگانه پيروي نمي كنند. وي 
با نتيجه بخش اعالم كردن همكاري هاي ايران و روسيه 
افزود: اميدوار هس��تم كه ساير كش��ورها هم از اين نوع 
ش��راكت الگوبرداري كنند. اين مقام ارشد روس تاكيد 
كرد: ما براي روابط دو كشور احترام زيادي قائل هستيم 
و بر اي��ن باوريم كه روابط دو كش��ور باي��د در چارچوب 
احترام متقابل، اطمينان به يكديگر و اميد به آينده ادامه 
پيدا كند. والودين با اشاره به تدوين قالب همكاري هاي 
پارلماني دو كش��ور در جلسات مش��ترك، اضافه كرد: 
جلسه قبلي كميسيون مش��ترك بين پارلمان هاي دو 
كشور در شهر ولگوگراد روسيه و اين بار در تهران برگزار 
ش��د و اميدوارم در آينده هم به ص��ورت موثر ادامه پيدا 
كند تا به پيش��برد اهداف ما و فائق آمدن بر چالش هاي 

مشترك كمك كند.

پارلمان گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

حرمت جان انسان
1- افزايش ح��وادث و 
بروز برخي از مشكالت 
فني در صنع��ت هوايي 
كش��ور ط��ي روزهاي 
گذش��ته ب��ه اوج خود 
ب��ه  اس��ت،  رس��يده 
گونه اي ك��ه طي چند 
روز گذشته، س��ه پرواز 
ايرالين هاي داخل��ي دچار حادثه ي��ا نقص فني 
ش��دند. در س��ومين مورد اما هواپيماي تهران- 
ماهشهر از باند خارج شد و در اتوبان كناري فرودگاه 
ماهش��هر متوقف ماند. )صفح��ه 13 را بخوانيد( 
افزايش اينگونه حوادث داليل متعددي مي تواند 
داشته باشد اما از آنجا كه صنعت هوايي تكنولوژي 
محور و سرمايه بر اس��ت، انگشت اتهام به درستي 
به س��وي كهنه و قديمي بودن هواپيماهاي فعال 
در ناوگان هوايي كشور نشانه رفته است. بر كسي 
پوشيده نيست كه تحت تاثير تحريم هاي يكجانبه 

امريكا طي 40 ساله گذشته...

مجيد  اعزازي

 صفحه 9  

راه و شهرسازي

نگراني از ترويج سوداگري 
در بازار ملك

 شهال روشني|
اخذ مالي��ات از خانه ه��ا و خودروه��اي لوكس با 
مصوبه كميس��يون تلفي��ق بودجه س��ال 1399 
خبر مهمي ب��ود كه در مي��ان ح��وادث هفته اي 
اخي��ر موردتوجه واقع نش��د. بخش��ي از جزييات 
 اي��ن ط��رح اخ��ذ مالي��ات از خانه ه��اي ب��االي
10 ميليارد تومان و خودروهاي باالي يك ميليارد 
تومان ب��ا توج��ه ب��ه ارزش معامالتي آن اس��ت. 

اياالت متحده امريكا از برجام خارج شد و ...

اقتصاد اجتماعي

سقف براي كاهش طالق يا 
سد براي مبارزه با رانت؟

 س��ال 97 با يك خبر جنجالي شروع ش��د. »آمار 
طالق ركورد شكست« خبري كه البته تازه نبود چرا 
كه سال هاس��ت آمار طالق در ايران سير صعودي 
دارد اما به هر صورت س��ال 97 با ثبت 175 هزار و 
614 طالق از تمام سال هاي قبل از خود جلو زد و 
در جايگاه نخست ايستاد. اگرچه به نظر مي رسيد 
مس��ووالن فكري براي علت يابي ناپايداري ازدواج 
كنند و راه حلي كارآمد براي كاهش اين آمار و ارقام 
تدوين نمايند، روز شنبه خبري مبني بر اينكه بعد 
از ركوردشكني حاال س��هميه بندي هم به طالق 
رسيده است، منتشر شد. تعيين سقف طالق براي 
هر استان به دنبال خود واكنش هاي بسياري را به 
همراه داش��ت كه اين ميان اظهارات ضد و نقيض 
مس��ووالن هم به ماجرا دامن زد ت��ا در نهايت اين 
طرح همچنان در هاله اي از ابهام باقي بماند. از يك 
سو كانون سردفتران ازدواج و طالق در بيانيه اي در 
رابطه با اجراي طرح تعيين سقف براي ثبت طالق...
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روحاني در همايش استانداران و فرمانداران سراسر كشور 
مطرح كرد

بر اساس آخرين مصوبه كميسيون تلفيق بودجه 99  ميزان يارانه اعالم شد

پاسدار »جمهوريت« هم باشيم

72 هزار تومان يارانه هر نفر

جهان

طالبان: هواپيماي حامل سرنشينان 
ارشد »سيا« را ساقط كرديم

2

وزير امور خارجه گفت: تهديد رييس جمهوري امريكا براي 
نابودي مراكز فرهنگي و تمدني ايران مصداق بارز »تروريسم 
فرهنگي« بين المللي است و ادامه قانون شكني رژيم امريكا 
براي شكس��تن مقاومت مردم ايران اس��ت. »محمدجواد 
ظريف« در نشست هم انديشي حفاظت از اموال فرهنگي 
ملت ها و ميراث جهان��ي با تاكيد بر اينك��ه افراطي گري، 
رنگ و مذهب و نژاد نمي شناس��د، گفت: امروز در غرب با 
گسترش ناس��يوناليزم افراطي و نژادپرستانه، شاهد نقش 
آفريني روزافزون عوامفريباني هستيم كه بر خالف تمامي 
قواعد حقوقي و اخالقي، تمدن و فرهنگ بشري را به سخره 
گرفته، به ارزش هاي دين��ي و باورهاي مذهبي ميلياردها 
انس��ان اهانت كرده و كتاب مقدس آنان را مي س��وزانند و 
در جهت ترويج نفرت و خش��ونت و جنگ افروزي از هيچ 
گفتار و رفتار و اقدامي فروگذار نمي كنند. وي اضافه كرد: 

وقيحانه ترين نمونه، اقدامات و اظهارات رييس جمهور رژيم 
كنوني امريكا است كه مردم و فرهنگ ايراني را تهديد كرده 
و ضمن نقض قواعد و اصول بنيادي��ن حقوق بين الملل از 
جمله اصل منع تهديد يا توسل به زور، ياوه گويانه تهديد 
كرده اس��ت كه »52 نقطه در ايران ... را كه برخي از آنها از 
اهميت بااليي براي اي��ران و فرهنگ ايران��ي دارند، هدف 
قرار مي دهيم... «.  ظريف گفت: براي ش��ناخت عقبه اين 
طرز تفكر كافي اس��ت اندك نگاهي به تاريخ معاصر خود 
بيندازيم و اقدام هايي كه برخ��ي گروه هاي جنگ طلب يا 
تروريستي در تخريب اموال و ميراث هاي فرهنگي از خود 
به جاي گذاشته اند، را مرور كنيم. افراطيون در سال 2001 
مجسمه هاي بودا را در باميان منفجر كردند، تروريست هاي 
داعش، ميراث فرهنگي عراق و سوريه )موصل، نينوا، پالميرا 
و... را در س��ال هاي 2014 و 2015 از بي��ن بردند و اكنون 

دونالد ترامپ، نه تنها با نقض فاحش منش��ور ملل متحد، 
ايران را به حمله مسلحانه تهديد مي كند، بلكه به طور علني 
از حمله به اماكن تاريخي و فرهنگي ايران س��خن به ميان 
مي آورد. وزير امور خارجه تصريح كرد: اين در حالي اس��ت 
كه توافق جامعه جهاني براي حفاظ��ت از ميراث و اماكن 
فرهنگي، چه در شرايط صلح و چه در شرايط جنگ، خود 
يك ميرا ث ناملموس بزرگ و مشتر ك جهاني است. تهديد 
رييس جمهوري امريكا براي نابودي مراكز فرهنگي و تمدني 
ايران مصداق بارز »تروريسم فرهنگي« بين المللي و ادامه 
قانون شكني رژيم امريكا براي شكستن مقاومت مردم ايران 
است . ظريف اعالم خروج از يونسكو، خروج از معاهده آب و 
هوايي پاريس، خروج از معاهده منع موشك هاي هسته اي 
ميانبرد و كوتاه برد در كنار خروج يكجانبه از توافق برجام 
را تنها نمونه هايي از يكجانبه گرايي، انكار حقوق بين الملل و 

به واقع قانون ستيزي رژيم  ترامپ عنوان كرد. او خاطرنشان 
كرد: زماني كه ترامپ، با مشي نژادپرستانه، ملت متمدن و 
بافرهنگ ايران را »تروريست« مي خواند، با وقاحت به دنيا 
اعالم مي نمايد كه رژيم او هيچ تعهدي نس��بت به رعايت 
اصول و خطوط قرمز حقوق بين الملل و از جمله اصل منع 
نژاد پرستي، اصل منع تبعيض و اصل مسووليت بين المللي 
در قبال تعهدات ع��ام و تعهدات خاص ن��دارد. ظريف در 
بخش ديگري از سخنانش اظهارداشت: يكجانبه گرايي و 
قانون شكني همان قدر خطرناك است كه تحمل آن توسط 
ديگران. متاسفانه مواضع منفعالنه كشورها و سازمان هاي 
بين المللي در مقابل قانون شكني و يكجانبه گرايي ترامپ 
وي را در پيگيري مش��ي قلدري جهان��ي جري تر نموده 
اس��ت. به عبارت ديگر »يكجانبه گرايي انفعالي« مش��وق 

»يكجانبه گرايي فعال« است. 

ظريف: تهديد به نابودي مراكز تمدني ايران مصداق تروريسم فرهنگي است
ديپلماسي

وزير صنعت، معدن و تجارت گف��ت: 20 ميليارد دالر 
ارز صادراتي به كشور بازگشته اس��ت كه به عنوان ارز 
نيمايي عالوه بر ارز 4200 توماني براي واردات كاالها 
استفاده مي شود. به گزارش خانه ملت، »رضا رحماني« 
روز دوش��نبه درباره وضعيت مايحتاج مورد نياز مردم 
در پايان س��ال، اظهار داش��ت: تمهيدات ويژه اي براي 
تامين كاالهاي موردنياز مردم در ايام نوروز انديشيده 
ش��ده و كاالهاي اساس��ي به ميزان كافي وارد كشور و 
تامين شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: 

از آنجايي كه توليد داخل رون��ق يافته بخش زيادي از 
مايحتاج شب عيد تامين شده از س��وي ديگر واردات 
كاالهاي اساس��ي نيز دغدغ��ه كمبود كااله��ا در ايام 
نوروز را كاهش داده است. رحماني درباره بازگشت ارز 
صادراتي، اظهار داش��ت: 20 ميليارد دالر ارز صادراتي 
به كشور بازگش��ته اس��ت در واقع اين ارز به عنوان ارز 
نيمايي عالوه ب��ر ارز 4200 توماني- ارزي اس��ت كه 
دولت براي تامين كاالهاي اساسي اختصاص مي دهد- 

براي واردات كاالها استفاده مي شود.

۲۰ ميليارد دالر ارز صادراتي به كشور بازگشت

خبر
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همين صفحه



روي موج خبر

   پرونده »اف اي تي اف« بسته شد
دبير مجمع تشخيص مصلحت با بيان اينكه مدت 
زمان بررسي لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام س��پري شده است اعالم كرد: وقتي 
زمان پايان پذيرد، نظر شوراي نگهبان درباره لوايح، 
محكم است. محسن رضايي ديروز طي سخناني در 
جمع اعضاي بسيج رسانه با اشاره به آخرين وضعيت 
بررسي لوايح مربوط به FATF،  با بيان اينكه دولت 
و مجلس در پي اين هس��تند كه مسائل را از طريق 
ديگري پيگيري كنند، تاكيد كرد: از نظر ما در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، فعال نمي توانيم بحث را 
پيگيري كنيم بنابراين از نظر ما نظر شوراي نگهبان 
حاكم است. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
 FATF تاكيد كرد: بنابراين موضوع پذيرش شروط
فعال بس��ته به اين است كه خود نهاد FATF كاري 

را انجام دهد، چون مجمع بي اعتماد شده است.

   اختالف نظر روسيه و تروييكاي اروپايي بر 
سر راه اندازي مكانيسم حل اختالف؛ ايلنا|

معاون وزير خارجه روسيه اعالم كرد كه با تروييكاي 
اروپايي بر سر راه اندازي مكانيسم حل اختالف نظر 
دارند. به گزارش اينترفكس، »سرگئي ريابكوف« 
مع��اون وزي��ر خارجه روس��يه گفت: م��ا با طرح 
كشورهاي اروپايي در مورد دوره ۱۵ روزه راه اندازي 
مكانيس��م حل اختالف در برجام موافق نيستيم. 
معتقديم براي راه اندازي چنين مكانيس��مي به 

هماهنگي در مولفه هاي زيادي نياز است.

   تجمع اهالي بوستون در راستاي مخالفت 
با سياست هاي ترامپ در قبال ايران؛ ايلنا|

اهالي بوستون در راستاي مخالفت با سياست هاي 
ترامپ در مورد ايران تجمع كردند و خواستار پايان 
تحريم ايران شدند. يكي از تظاهركنندگان گفت: 
ما مي خواهيم اياالت متحده را از جنگ دور كنيم و 
همه سربازان امريكايي را به همان شكلي كه پارلمان 
عراق خواستار آن شد، از خاورميانه خارج كنيم. يكي 
ديگر از تظاهركنندگان با انتقاد از هزينه هاي مالي در 
جنگ هاي امريكا در منطقه گفت: ما تريليون ها دالر 
در نبردهاي بي سرانجام هزينه مي كنيم كه هيچ 
انتهايي ندارد. جنگ ديگري با ايران نمي خواهيم. 
ما خواهان پايان تحريم ايران هستيم. مردم ايران 

درحال رنج كشيدن هستند.

   نس�بت به ظريف قدري انصاف داش�ته 
باشيم؛ خانه ملت|

نماينده تهران در مجلس دهم از موضع گيري هاي 
داخل��ي عليه ظريف انتقاد ك��رد و گفت: آيا آقاي 
ظريف به هواپيماي مسافري شليك و اصالح طلبان 
را ب��ه تكه تكه ش��دن در خيابان تهدي��د كرد، آيا 
آقاي ظريف خون شهدا را به عنوان وجه المعامله 
با غربي ها در رس��انه ها معرفي و به عزيزان س��پاه 
جس��ارت كرد؛ قدري انصاف داشته باشيم. احمد 
مازني در تذكري از موضع گيري هاي داخلي عليه 
وزير امور خارجه انتقاد كرد و گفت: برخي در داخل 
كشور براي افزايش تنش در روابط داخلي و خارجي 
انصاف و عدالت را به همگان يادآوري مي كنيم به 
راستي چه كساني فرصت پديد آمده در شهادت 
سپهبد سليماني را به كام مردم تلخ و آن را به تهديد 
تبديل كردند. نماينده تهران در مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: امي��دوارم قدري انصاف داش��ته 
باشيم؛ آيا جمهوري اسالمي ايران در كنار مقاومت 
حداكثري اه��ل مذاكره و گفت وگو نيس��ت، آيا 
مجلس و دولت در كنار محافظت نظامي از راه هاي 

ديپلماسي تالش نمي كنند.

    ترام�پ عامل فروپاش�ي امريكا خواهد 
بود؛ فارس|

رييس سازمان اطالعات سپاه گفت: اگر از مسير 
اصلي انقالب اس��المي خارج ش��ويم و با دشمن 
س��ازش كنيم، قطعا محكوم به شكست خواهيم 
بود. حجت االسالم حس��ين طائب در دومين روز 
همايش سراسري فرماندهان بسيج با اشاره به اينكه 
مسير ترامپ، مس��ير سرعت بخشي به فروپاشي 
امريكاست، افزود: امريكا براي بقاي خود دست به هر 
كاري مي زند اما ترامپ، به عنوان رييس جمهور اين 
كشور با تمام توان، تمام ريسك ها را انجام مي دهد 
ولي همين عنصرخطرناك و تروريست، عاملي براي 

فروپاشي شيطان بزرگ خواهد بود.

   ارت�ش هم�واره در آمادگ�ي كامل براي 
حراست از مرزهاست؛ ارتش نيوز|

معاون اجرايي ارتش جمهوري اسالمي ايران با 
تاكيد بر معنويت محور بودن ارتش ايران گفت: 
امروز ارتش ب��ا تمام وجود هم��واره در آمادگي 
كامل براي حراست از مرزهاي هوايي، زميني و 
دريايي كشور اس��ت. سرتيپ محمد محمودي 
ديروز با تاكيد بر نقش بازدارندگي ارتش در مقابل 
تهديدات دشمنان تصريح كرد: ارتش ايران با تمام 
وجود همواره در آمادگي كامل براي حراست از 

مرزهاي هوايي، زميني و دريايي كشور است.

   ط�رح ش�فافيت هزينه ه�اي انتخاباتي 
به شوراي نگهبان ارسال شد

طرح دوفوريتي شفافيت و نظارت در تأمين مالي 
 فعاليت هاي انتخابات��ي در انتخابات مجلس كه 
يك شنبه در مجلس تصويب شده بود ديروز براي 
بررسي و تأييد از سوي شوراي نگهبان به اين شورا 
ارسال شد. طرح دو فوريتي استفساريه بند »ج« 
ماده )۱۱۲( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي اي��ران، اليحه 
دو فوريتي درآمد پايدار و هزينه ش��هرداري ها و 
دهياري ها، اليحه اص��الح و تمديد مدت اجراي 
آزمايش��ي قانون ارتقاي س��المت نظام اداري و 
مقابله با فساد و اليحه حمايت قضايي و بيمه اي از 
ماموران يگان حفاظت دستگاه هاي اجرايي از ديگر 
مصوبات اخير مجل��س بود كه براي دريافت نظر 

شوراي نگهبان به اين شورا ارسال شد.

ايران2

روحاني در همايش استانداران و فرمانداران سراسر كشور مطرح كرد

پاسدار »جمهوريت« هم  باشيم
گروه ايران|

با نزديك تر شدن به موعد رسمي انتخابات اسفندماه 
و در ش��رايطي كه كش��ور بيش از هر زم��ان ديگري 
نيازمند آرامش و هماهنگي در اركان مختلف اس��ت، 
همايش استانداران و فرمانداران سراسر كشور با حضور 
رييس جمهور كشورمان در شرايطي در تهران آغاز به 
كار كرد كه موضوع عدم پخش سخنان رييس جمهوري 
در صداوسيما بازتاب وس��يعي در رسانه هاي گروهي 
و ش��بكه هاي اجتماعي پيدا كرد؛ اين در حالي است 
كه بر اس��اس اعالم معاون ارتباطات و اطالع رس��اني 
رييس جمهوري مديران ارش��د صداوسيما بالفاصله 
پس از آغاز سخنان رييس جمهوري تلفن هاي خود را 
از دسترس خارج كرده بودند تا پاستورنشينان نتوانند، 
پيگير چرايي عدم پخش صحبت هاي رييس جمهوري 
ش��وند. رفتاري كه برخي تحليلگ��ران آن را به دليل 
اظهارنظره��اي اخير رييس جمه��وري در خصوص 
صداوس��يما ارزيابي وبرخي ديگر از كارشناسان آن را 
در مسير تداوم راهبردهاي جناحي و سياسي ارزيابي 
كردند كه صداوسيما در بزنگاه هاي مختلف در پيش 
گرفته اس��ت. ام��ا در اين ميان افرادي ه��م بودند كه 
صحبت هاي روحاني در اين همايش را دليل اصلي اين 
بايكوت خبري از سوي صدا و سيما ارزيابي مي كردند؛ 
صحبت هايي كه هرچند منطبق بر قانون بيان ش��ده 
بود اما با توجه به انتقاداتي كه در آنها نسبت به فرآيند 
احراز صالحيت ها مطرح ش��ده بود؛ مسووالن رسانه 
ملي را بر آن داش��ت تا از پخش آنها س��ر باز بزنند. اما 
در بط��ن صحبت هاي رييس جمه��وري چه مواردي 
منعكس شده بود كه مديران صدا و سيما آن را خالف 
منافع برخي گروه هاي سياسي خاص تعبير و تفسير 

مي كردند؛ 
رييس جمه��وري در اين همايش با بازخواني مس��ير 
انقالب براي تش��كيل حاكميت اسالمي و با تاكيد بر 
نقش مردم در مراحل مختل��ف انقالب، جمهوريت و 
اسالميت نظام را دو بالي دانست كه كشور براي توسعه 
و پيش��رفت به آنها نياز دارد و تضعيف هر كدام از آنها 
در نهايت تضعيف كش��ور را به دنبال خواهد داش��ت. 
رييس دولت دوازدهم بزرگ تري��ن خطر پيش روي 
حاكميت ملي كشور را نه فش��ار كشورهاي خارجي 
يا تحريم هاي اقتصادي دامن��ه دار اياالت متحده و نه 
مشكالت اقتصادي و...بلكه حركت به سمت نوع خاصي 
از انتخابات هاي فرمايشي عنوان كرد كه در آنها به جاي 
اينكه بستر الزم براي مشاركت گسترده مردم فراهم 
ش��ود، منافع حزبي و جناحي برخي افراد و جريانات 
خاص مورد توجه قرار بگيرد. بر اس��اس اين درونماي 
كلي بود ك��ه رييس جمهور اعالم ك��رد: نظام ما روي 
رفراندوم است و آن همه پرسي اول بود كه تعيين كرد 
نظام ما جمهوري اسالمي است. رييس دولت دوازدهم 
در عين حال خطاب به مردم از آنها دعوت كرد كه به رغم 
مشكالت و انتقاداتي كه نسبت به موضوعات مختلف 
دارند در فرآيند انتخابات حاضر شوند تا از دستاوردهاي 
كشور دفاع كنند و در مقابل ديدگاه هايي كه اعتقادي 
به جمهوريت و نقش مردم ندارند بايس��تند.   روحاني 
ديروز در همايش استانداران و فرمانداران سراسر كشور 
ب��ا قرائت آياتي از كالم اهلل مجيد با اش��اره به برگزاري 
انتخابات مختلف در كش��ور، اظهار ك��رد: قرآن به ما 
مي گويد كه شما )انسان ها( را وسليه آزمايش همديگر 
قرار داديم؛ كانديداهاي انتخابات وسليه آزمايش براي 
هيات هاي اجرايي هستند؛ هيات هاي اجرايي وسليه 
آزمايش براي هيات هاي نظارت و همه وسليه آزمايش 
براي شوراي نگهبان و همه وسليه اي براي آزمايش در 
روز انتخابات هس��تند. وي با بيان اينكه در اين زمان 
خدا از ما مي پرس��د كه آيا در اين آزمايش بزرگ صبر، 
ايستادگي و شكيبايي و تعقل داريد؟ خاطرنشان كرد: 
شرايط امروز كش��ور با هميشه متفاوت است؛ االن در 
آستانه سي و هفتمين انتخابات ملي هستيم و نخستين 
انتخابات در فروردين ماه سال ۵8 و با يك همه پرسي 

و رفراندوم آغاز شد.

برخيازكلمهرفراندومخوششاننميآيد
روحاني با اش��اره ب��ه اظهارات برخي درب��اره موضوع 
رفراندوم اف��زود: برخي از كلمه رفراندوم خوشش��ان 
نمي آيد؛ اين در حالي اس��ت كه پاي��ه انتخابات ما از 
رفراندوم ش��روع شده و نظام ما روي رفراندوم بنا شده 
اس��ت و آن همه پرس��ي اول بود كه تعيين كرد نظام 
ما جمهوري اس��المي اس��ت و همان همه پرس��ي به 
ما گفت كه اس��الميت و جمهوري��ت را مورد نظر قرار 
دهيم. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه بايد پاسدار 
اسالميت و جمهوريت نظام باشيم، گفت: پاسداري از 
جمهوريت يعني پاسداري از واليت عامه، نظر و خواست 
مردم؛ ما به همين راي داديم و نظام ما از دهم و يازدهم 
فروردين س��ال ۵8 آغاز ش��د. اتفاقا يكي از پايه هاي 
قانون اساس��ي ما نيز همه پرسي است و اين قانون بعد 

از انتخابات اعضاي خبرگان قانون اساس��ي مجددا با 
رفراندوم تبديل به قانون اساسي شد، در بازنگري نيز 
مجددا با همه پرسي و رفراندوم تبديل به قانون اساسي 
كشور شد. وي با بيان اينكه اخيرا برخي نسبت به كلمه 
همه پرسي حساسيت پيدا كرده اند، اضافه كرد: برخي 
از حساسيت ها نه به اندازه ويروس كرونا اما خطرناك 
است و ما بايد مواظب باشيم اين بيماري سرايت نكند 
و نظر ديگري نسبت به اين اصل مهم و اساسي كه در 
كشور و قانون اساسي ما وجود دارد، پيدا نكنيم. روحاني 
با بيان اينكه ما از دوران مشروطه با مساله آراي مردم، 
انتخابات و مجلس آشنا شديم، خاطرنشان كرد: همه 
فداكاري ها در دوران مش��روطه براي حاكميت آراي 
مردم بود و حاكميت ملي يكي از اهداف ملي مشروطه 
و انقالب اسالمي ايران بود؛ مردم بايد بر سرنوشت خود 
حاكم شوند و حاكميت ما بر خود نيز به دستور خداست 
و كسي نمي تواند اين حاكميت كه حاكميت ملي است 
را نقض كند. رييس جمهور با بيان اينكه انقالب مشروطه 
از مس��ير خود منحرف شد و اس��تبدادگران آمدند و 
مسلح شدند و انتخابات تبديل به تشريفات انتصابات 
ش��د، تاكيد كرد: بزرگ ترين خطر براي دموكراس��ي 
و حاكميت ملي روزي اس��ت ك��ه انتخابات تبديل به 
تشريفات ش��ود و جاي ديگري انتصاب كنند و مردم 
پاي صندوق بروند و تشريفات انتخابات را انجام دهند؛ 
خدا نكند چنين روزي براي كشور ما پيش بيايد. وي 
ادامه داد: يادمان اس��ت كه در زمان رژيم گذش��ته در 
حوزه هاي انتخابيه عده اي كانديدا مي شدند اما همه 
مي دانستند كه وكيل چه كسي است و در شهرستان ها 
مي گفتند فالني از تهران تعيين شده است؛ مردم هم 
مي دانستند به هر كسي كه راي بدهند و هر كاري كه 
مي خواهند انجام دهند همان آقايي به قول آن زمان از 
تهران تعيين شده نامش از صندوق ها خارج مي شد و 
اين خطر بزرگي بود كه ملت ما را تهديد كرد. روحاني با 
تاكيد بر اينكه يكي از داليل انقالب مردم اين بود كه بر 
سرنوشت خود حاكم شوند، خاطرنشان كرد: در انقالب 
اسالمي مشخص شد كه ديگر آنگونه نيست كه تهران 
تصميم بگيرد بلكه مردم تصميم گير هستند و در پاي 
صندوق حاضر مي شوند و به آن كسي كه مي خواهند 

راي مي دهند.

تالشبرايافزايشرقابت
رييس جمهور در ادامه صحبت هاي خود بر لزوم وجود 
رقابت در انتخابات هاي مختلف تاكيد كرد و گفت: اگر به 
شما بگويند وارد يك فروشگاه بزرگ شويد و يك جنس 
را انتخاب كنيد در حالي كه فقط يك جنس و يك مارك 
وجود دارد ديگر انتخاب الزم نيست و ديگر نيازي نيست 
كه بزرگ خانواده به فروشگاه برود بلكه فرزند آن خانواده 
مي تواند به فروشگاه برود و پس از پرداخت پول همان 
يك جنس موجود را خريداري كند. روحاني با بيان اينكه 

انتخاب به معناي برگزيدن است، تصريح كرد: بسيار مهم 
است كه مردم احساس كنند بايد ميان چند نمونه، يكي 
را برگزينند؛ در اين صورت است كه انتخابات معنا پيدا 
مي كند. اگر در تمام حوزه هاي انتخابيه سليقه ها و افكار 
مختلف و در جاهايي كه چند مذهبي است و جاهايي 
كه قوميت ها حض��ور دارند مذهب ه��ا و قوميت هاي 
مختلف حضور داشته باشند، مردم آن منطقه هر كسي 
را كه بخواهند انتخاب مي كنند. وي اظهار كرد: اگر بنا بر 
اين شد كه به فرض در كشور ما سه سليقه حضور داشته 
باشند و مثال اين سليقه شامل اصولگرا، اصالح طلب و 
اعتدال گرا باشد، اگر روي اين فرض جامعه ما سه قسمت 
شد و سه نوع سليقه در آن ايجاد شد و در انتخابات يك 
سليقه فراوان، سليقه ديگر را با يك ذره بين و تلسكوپ 
بتوان پيدا كرد و سليقه س��وم نيز اصال وجود نداشته 
باش��د در اين ش��رايط انتخابات معنا پي��دا نمي كند. 
ان شاءاهلل كه در كشور ما اينگونه نيست، اما اگر چنين 
شرايطي به وجود آمد آن وقت انتخابات، كلمه و اجراي 
انتخابات معناي ديگري پيدا مي كنند. رييس جمهور 
تاكيد كرد: شك نكنيد قدرت ما با حضور مردم است و 
ما كسي و چيزي نيستيم؛ حتي اگر كشوري متصل به 
يك ابرقدرت بوديم، اگر روزي او به ما اخم مي كرد ما را 
تنها مي گذاشت، اما قدرتي كه به صورت دايم براي يك 

ملت وجود دارد، حضور آن ملت است.

ديماهسال96جزوروزهايتلختاريخماست
روحاني با اشاره به اتفاقات دي ماه سال 96 خاطرنشان 
ك��رد: دي ماه 96 عده اي به خيابان ها آمدند و ش��لوغ 
كردند. حال ممكن است عده اي از آنها معترض و عده 
ديگر غير معترض باش��ند، اما دي ماه س��ال 96 جزو 
روزهاي تلخ تاريخ ماست و هيچ وقت فراموش نمي كنم 
كه اين سال بود كه ترامپ را پررو كرد و به امريكا قدرت 
داد تا در برابر ايران بايستند و دشمنان ما را تشويق كرد. 
در آن روزها عده اي با هدف ديگري به خيابان ها آمدند 
و نمي دانستند كه در حال انجام چه كاري هستند، اما 
ما در برابر اين حوادثي كه پيش آمد همچنين روزهاي 
مختلف به مردم خود اتكا و افتخار كرديم. روحاني در 
ادامه با طرح اين پرس��ش كه اگر خداي نكرده روزي 
حمله دشمن باشد آيا جناح خاصي را دعوت مي كنيم 
يا از همه مردم دعوت مي كنيم كه به مقابله با دشمن 
بروند؟ ادام��ه داد: در دوران دفاع مقدس آيا يك جناح 
خاص در ميدان جنگ بود يا همه مردم در ميدان جنگ 
بودند؟ يادمان نرود كه در روز مشكل همه بايد با همه 
باشيم و بايد بگذاريم روز انتخابات نيز همه با هم باشيم.

بايدپاسدارجمهوريتنيزباشيم
روحاني اظهار كرد: اگر مي خواهيد به اهدافمان برسيم 
مسلما براي همه ما كشور و نتيجه انتخابات مهم است. 
بايد پاس��دار جمهوريت نيز باش��يم؛ چرا كه در قانون 

اساس��ي ما جمهوريت نيز وجود دارد و من مي ترسم 
كه روزي اين كلمه جمهوريت نيز تبديل به جرم شود. 
در قانون اساسي ما كلمه جمهوري، رييس جمهوري 
و جمهوريت وجود دارد و ما بايد پاس��دار اس��الميت و 
جمهوريت باشيم. وي با بيان اينكه همه بايد از اسالم، 
جمهوريت، ايران و قانون اساس��ي مان به خوبي دفاع 
كنيم، ادامه داد: امروز روزي س��اده در كشور ما نيست 
بلكه دو س��ال است كه ما در شديدترين و سخت ترين 
فشارهاي اقتصادي، سياسي و تبليغاتي قرار گرفته ايم و 
همه مي دانند شايد كشورهاي مختلف اعم از دوستان 
و كساني كه رابطه خيلي خوبي با ما ندارند و چه كساني 
كه با ما دشمني دارند البته كشورهاي محدود هستند 
همه فكر مي كردند كه ما چند ماه بيش��تر نمي توانيم 
دوام بياوريم. وي خاطرنشان كرد: فشاري كه امروز روي 
ملت ما وجود دارد از هر زمان ديگري بيشتر است؛ ما در 
گذشته تحريم داشتيم و با مشكالت مختلف نيز مواجه 
بوده ايم، اما به اندازه امروز مردم ما در فشار نبودند. امروز 
كار مردم و خدمتگزاران مردم در همه س��طوح كاري 
قابل تقدير است و جاي سپاس دارد اينكه امروز مشاهده 
مي كنيم در شرايط سخت فعلي در سال 98 به جز يك 
ماه كه با يك پرش در نرخ تورم مواجه بوديم يعني آذر 
ماه در ماه هاي ديگر مسير كاهش تورمي را طي كرده ايم.

ثباتدراقتصاد
روحاني با اش��اره به اجراي تصميم شوراي هماهنگي 
سران سه قوه در خصوص افزايش قيمت و سهميه بندي 
بنزين در كشور از ماه آذر خاطرنشان كرد: من بارها در 
دولت گفته بودم كه اين اتفاق )افزايش نرخ تورم( فقط 
يك ماه خواهد بود و ام��روز بانك مركزي و مركز آمار 
اعالم كرده اند كه تورم دي ماه كاهش يافته است؛ مركز 
آمار اعالم كرده تورم دي ماه 0.8 درصد اس��ت و بانك 
مركزي اعالم كرده تورم اي��ن ماه نزديك به يك بوده 
اس��ت؛ بنابراين ما مجددا به روند كاهشي خود در نرخ 
تورم بازگشته ايم. رييس جمهور با بيان اينكه ان شاءاهلل 
در سال جاري رشد اقتصادي كشور بدون نفت منفي 
نخواهد بود، اظهار كرد: خيلي مهم است ملتي كه تحت 
فشارهاي بسيار قرار گرفته در حال بازگرداندن شرايط 
به شرايط قابل قبول است؛ نمي خواهم بگويم كه شرايط 
مطلوبي حاكم اس��ت و اتفاقا در جلسه ديروز شوراي 
هماهنگي اقتصادي بحث بسيار مهم و مفصلي مطرح 
شد و كارشناسان فراز و نش��يب وضعيت ما از ابتداي 
انقالب تا به امروز را گزارش كردند. بر اساس اين آمار و 
ارقام كه روز گذشته در جلسه روساي سه قوه مطرح شد 
نشان داده شد كه در سال هاي اخير در دو سال 93 و 9۵ 
وضع كشور خيلي خوب شده است. اين سال ها وضعيت 
كامال متفاوت است و همه شاخص هاي كشور از جمله 
اميد مردم، حضور آنها و نشاط شان افزايش يافته است. 
آماري كه روز گذشته ارايه شد آماري صرفا اقتصادي 

بود، اما كامال از آن متوجه مي شويم كه اين آمار به چه 
معناس��ت. وي خاطرنشان كرد: در س��ال 93 شرايط 
بسيار مناسبي براي مردم ايجاد و حركت خوبي انجام 
شد. سال 9۵ نيز براي ما س��ال استثنايي بود و در آن 
سال با رشد اقتصادي ۱۲.۵ درصد در دنيا رتبه نخست 
را در رشد اقتصادي كسب كرديم. علت آن نيز معلوم 
است. روحاني در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به آغاز 
مخالفت هاي برخي كشورها از جمله رژيم صهيونيستي 
و اياالت متحده امريكا با برجام از سال 9۵ اظهار كرد: چرا 
عده اي تروريست جهاني مانند كاخ سفيد و صهيونيسم 
و برخي ارتجاع عرب كه آنها را همراهي مي كنند شروع 
به تخريب كردند و تصمي��م گرفتند كه برجام را ترور 
كنند و چرا به سمت برجام تيراندازي كردند؟ چون در 
سال 94 برجام اجرايي شد و در سال 9۵ ايران باالترين 
رش��د اقتصادي را پيدا كرد و همه شركت ها به ايران 
آمدند و سرمايه گذاري ها آغاز شد و تحرك بزرگي در 
كشور صورت گرفت و بسياري از طرح هايي كه متوقف 
شده بود، به حركت درآمد. وي با طرح اين پرسش كه 
چرا اسراييل و ترامپ تصميم گرفتند با كمك عربستان 
دست به دست هم بدهند تا برجام را ترور كند تصريح 
كرد: آنها )اسراييل، ترامپ و عربستان( ديدند كه برجام 
باعث رشد و حركت ايران در منطقه و ارتقاي جايگاه اين 

كشور در كل منطقه شده است.

مگرميشودروابطبانكيايران
بادنياقطعشود

وي با اش��اره به برخي مخالفت ها در روند اجراي لوايح 
مربوط به FATF در كشور، تصريح كرد: نمي شود قانون 
و مقرراتي را كه دول��ت آن را تصويب كرده و به عنوان 
اليحه به مجل��س داده و مجلس نيز به عنوان نماينده 
ملت آن را تصويب كرده بين زمين و آس��مان بماند و 
بعد روابط ما با دنيا دچار مش��كل شود؛ مگر مي شود 
روابط بانكي ايران با دنيا قطع شود و به هم بريزد؟ چه 
كسي در اين كش��ور تصميم مي گيرد. روحاني ادامه 
داد: دولت به صورت اليحه قوانين مربوطه را تصويب 
كرده و مجلس نيز آنها را به تصويب رسانده و رهبري 
با صراحت مي گويند كه با لوايح دولت مشكلي ندارند؛ 
بايد )مخالفان FAFT( توضيح دهند و نمي شود با شعار 
و چهار تا حرف در فضاي مجازي و حقيقي و رسانه ها 
مناف��ع ملي را زير پا بگذاري��م. وي گفت: از تمام ملت 
ايران اعم از مردان و زنان و جوانان و پيران و روستاييان 
و شهريان و همه اقوام و مذاهب خواهش مي كنم امروز 
روزي اس��ت كه بايد پاي صندوق هاي راي برويم، ولو 
اينكه ناراحت هس��تيم و گله داريم و ممكن است در 
زندگي مان مش��كالتي باش��د و بدانيم در جاي دقيق 
عمل نشده است؛ با صندوق راي قهر نكنيم ولو اينكه در 
تهران 30 كانديدايي، كانديداي كمتري داشته باشيم 
يا در جايي كه 6 كانديدا دارند، 4 كانديدا داشته باشيم. 
اگر در انتخابات مردم نقصي و ايرادي ديدند خواهش 
مي كنم در روز انتخابات يعني دوم اسنفد ماه كه روزي 
تاريخي است كاري نكنيم كه صندوق هاي ما خلوت 
باشد و بگذاريم همه پاي صندوق هاي راي بيايند. وي 
خاطرنشان كرد: من نيز اقداماتي در اين زمينه انجام 
داده ام و نامه هايي را كه الزم بوده نوش��ته و مصلحت 
نديدم كه اين نامه ها را منتش��ر كنم. همه بايد تالش 
كنيم رقابتي بودن را در انتخابات ايجاد كنيم؛ چرا كه 
نقص االن ما روي رقابت است. اميدواريم اين رقابت ها 
را اصالح كنيم. روحاني تصريح كرد: بايد بگذاريم همه 
گروه ها بيايند و نمي شود كه نهادهاي اصلي و قانوني 
يعني چهار ركني كه بايد بگويند فردي صالح است يا 
نيست گزارش هاي درست بدهند، اما يكي را بفرستند 
سر كوچه اي و مشخص نباشد كه او با چه كسي صحبت 
كرده و چه گفته و بر اساس گزارش او صالحيت فردي را 
بررسي كرد؛ مگر مي شود با چنين روشي كشور را اداره 
كرد؟ اگر مي خواهيم با در خانه ها كار را درست كنيم 
پس بايد اين دستگاه ها )چهار مرجع استعالم صالحيت 
افراد( را تعطيل كنيم؛ ما براي چ��ه وزارت اطالعات، 
نيروي انتظامي و وزارت دادگستري را داريم؟ به جاي 
آنها مي توانيم به در خانه افراد برويم و از همسايه هاي 
او سوال بپرس��يم. رييس جمهور خاطرنشان كرد: در 
انتخابات قبل ف��ردي به من گفت من صددرصد براي 
كانديداتوري در انتخابات تاييد مي ش��وم، چون همه 
همس��ايه ها را ديده ام و قبال نيز به بهانه اي مختلف به 
آنها كادو داده ام و همه از من تعريف مي كنند. روحاني 
با طرح اين پرسش آيا انتخاباتي كه بايد از قبل برويم 
به همسايه ها كادو بدهيم تا صالحيت مان تاييد شود، 
انتخابات است؟ گفت: نبايد بگذاريم رقابت از حالتي كه 
قانون تعيين كرده خارج ش��ود؛ من خواهش مي كنم 
مالك همه ما قانون باشد. وزارت كشور، شوراي نگهبان، 
مجلس ش��وراي اسالمي و دستگاه هاي مختلف هيچ 
كدام باالتر از قانون نيستند و همه بايد بر مبناي قانون 

حركت كنند.
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پكن آماده تقويت همكاري هاي دوستانه با تهران در همه زمينه هاست
در شرايطي كه امريكا تالش مي كند از طريق فشار به كشورهاي مختلف آنها را از توسعه مناسبات ارتباطي با ايران بازدارد؛ 
واقعيات ميداني نشان مي دهد كه اياالت متحده نه تنها در زمينه تحقق اين راهبرد موفق نبوده بلكه ايران توانسته با استفاده از 
ديپلماسي ظريف، مناسبات ارتباطي موثري با شركاي اقتصادي و سياسي اش ترتيب دهد. در مسير همين بهبود مناسبات 
ديروز وزير امور خارجه چين با تشكر از پيام اخير محمدجواد ظريف تاكيد كرد: چين آماده است در راستاي مشاركت جامع 
راهبردي دو كشور، همكاري هاي دوستانه با ايران را در همه زمينه ها تقويت كند. به گزارش اداره كل اطالع رساني وزارت خارجه، 
»وانگ يي« وزير امور خارجه چين در پاسخ به توييت محمدجواد ظريف كه به زبان چيني نوشته شده بود، گفت: »از توييت 
جنابعالي به زبان چيني در خصوص تبريك سال نو و تقدير از دولت چين براي مبارزه با شيوع بيماري كرونا تشكر مي كنم.«  وي 
با بيان اينكه »شما دوست واقعي دوران سختي ملت چين هستيد«، اظهار داشت: »دولت چين قاطعانه و قدرتمندانه با شيوع اين ويروس مقابله مي كند و 
با شركاي بين المللي و سازمان جهاني بهداشت در اين زمينه همكاري خواهد كرد.«رييس دستگاه ديپلماسي چين ادامه داد: »تاكيد مي كنم چين آماده 
است در راستاي مشاركت جامع راهبردي دو كشور، همكاري هاي دوستانه با ايران را در همه زمينه ها تقويت كند.« ظريف سه روز پيش، در توييتي به 
زبان چيني، سال نوي چيني را تبريك گفت و تالش اين كشور براي مبارزه با شيوع بيماري جديد را ستود. وي ضمن تاكيد بر ايستادگي دو كشور در كنار 
يكديگر اقدام دولت چين را در مبارزه با بيماري شايع در اين كشور به موقع دانست و براي مردم چين در سال نو چيني زندگي سالم و صلح آميز را آرزو كرد.

دير يا زود با قاتالن قاسم سليماني مالقات مي كنيم؛ نه براي مذاكره، براي محاكمه
رييس قوه قضاييه معتقد است: دير يا زود با قاتالن حاج قاسم سليماني مالقات مي كنيم، اما نه براي مذاكره، بلكه كار را از طريق 
مجامع بين المللي دنبال مي كنيم و با قاتالن اين سردار شهيد براي محاكمه، مجازات و كيفر اين جنايت هولناك مالقات خواهيم 
كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، حجت االسالم سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه خون 
حاج قاسم سليماني را موجب برانگيختگي ملت هاي آزاده و صيانت از جوامع مورد ستم در منطقه عنوان و خاطرنشان كرد: 
ان شاءاهلل امر حقوقي و قضايي اين جنايت دنبال مي شود. در گفت وگويي كه با رييس دادگاه عالي عراق داشتم، روشن شد كه 
انگيزه بااليي براي پيگيري اين موضوع دارند و از همان ابتدا برنامه ريزي هاي الزم را در اين زمينه داشته اند. ما هم كار را از طريق 
مجامع بين المللي دنبال مي كنيم، دير يا زود با قاتالن حاج قاسم مالقات خواهيم كرد اما نه براي مذاكره و گفت وگو بلكه براي 
محاكمه و كيفر. رييسي در بخش ديگري از جلسه شوراي عالي قوه قضاييه درباره برخي احكام صادرشده در ماه هاي اخير تصريح كرد: احكام دادگاه ها بايد 
به نحوي صادر شود كه براي افكار عمومي از لحاظ تناسب جرم و مجازات اقناع كننده باشد، مثاًل برخورد با كارگري كه به دليل فشارهاي اقتصادي اعتراض 
مي كند و فرياد مي زند و حاال ممكن است ميان اعتراض كالم ناشايستي هم به زبان بياورد، بايد متفاوت از برخورد با كسي باشد كه به صورت سازمان يافته 
و با برنامه ريزي قبلي اقدام به برهم زدن نظم جامعه مي كند. رييس قوه قضاييه همچنين با تأكيد بر ضرورت توسعه اسناد رسمي در كشور، اسناد عادي را 

يكي از مهم ترين عوامل موثر بر افزايش ميزان پرونده ها در قوه قضاييه برشمرد .

چهره ها

رييس جمهوري در حس�اب كارب�ري خود در 
توييتر نوشت: بزرگ ترين خطر براي حاكميت 
ملي ما روزي  اس�ت كه انتخابات، تش�ريفات 
ش�ود. روحاني دي�روز در اين تويي�ت افزود: 
»بزرگ ترين خطر براي حاكميت ملي ما روزي  

است كه انتخابات، تشريفات شود.« روحاني 
تاكيد كرد: »ج�اي ديگري انتصاب بفرمايند؛ 
مردم پاي صندوق رأي بروند و فقط تشريفات 
انتخابات را انجام دهند.« رييس جمهوري ديروز 
هم در همايش اس�تانداران و فرمانداران طي 

سخناني مش�اركت، نظارت، سالمت و امنيت 
انتخابات و ايجاد نشاط در جامعه را يك وظيفه 
همگاني عنوان كرد. صدا و س�يما س�خنراني 
ديروز رييس جمهوري در جمع اس�تانداران و 

فرمانداران را پخش نكرد.

برش
 بزرگ ترين خطر براي حاكميت ملي ما روزي  است كه انتخابات تشريفاتي شود
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براساس آخرين مصوبه كميسيون تلفيق بودجه 99  ميزان يارانه اعالم شد

72 هزار تومان يارانه هر نفر
گرچه در سخنان مطرح شده از مجلس به گوش مي رسد كه 
يارانه نقدي افزايش يافته است ولي در اصل خبر اين است 
كه دو يارانه نقدي و معيشتي ادغام شده اند. در سال 1398 
ميزان يارانه نقدي 45 هزار تومان و يارانه معيش��تي 41 تا 
55 هزار تومان بود. ولي اكنون يارانه سال 1399 با توجه به 
جمعيت بيشتري كه تحت پوشش قرار مي گيرد به هر نفر 

به ميزان 72 هزار تومان مي رسد.
به گزارش» تعادل«، روز گذش��ته سخنگوي كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه س��ال 99 گفت: براس��اس تصميم 
كميس��يون تلفيق از فروردين 99 يارانه نقدي از 45 هزار 
تومان به حدود 72 هزار تومان افزايش مي يابد. گرچه عدد 
مجموع دو يارانه در سال 1399 نسبت به سال 1398 كمتر 
شده است ولي با توجه به اينكه تعداد افرادي كه يارانه نقدي 
مي گرفتند بيش از افرادي بود كه مشمول يارانه معيشتي 
شده بودند، اكنون يارانه معيشتي جامعيت بيشتري پيدا 
كرده است. قوامي البته در نشست كميسيون تلفيق اين 
را هم گفته اس��ت كه افراد تحت پوشش كميته امداد 29 
درصد بيشتر يارانه معيشتي خواهند گرفت.وي همچنين 
بيان كرد: با توج��ه به اينكه مردم از عملكرد وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي در زمينه پرداخت يارانه معيش��تي 
گاليه هايي داشتند در كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 
سال آينده مقرر شد؛ 20 درصد از 31 هزار ميليارد تومان 
حاصل از افزايش قيمت بنزين به افراد تحت پوشش كميته 
امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي پرداخت شود و 
باقيمانده منابع به دست آمده از اصالح قيمت بنزين ميان 
78 ميليون يارانه بگير توزيع شود.نماينده مردم اسفراين در 
مجلس شوراي اسالمي افزود: از آنجا كه تعداد مددجويان 
كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي حدود 7 
ميليون نفر است در مرحله نخست به هر فرد حدود 50 هزار 
تومان بابت يارانه معيشت پرداخت مي شود.وي اضافه كرد: 
از فروردين سال 99 رقم يارانه نقدي از 45 هزار تومان به 72 
هزار تومان افزايش مي يابد به اين معنا كه 45 هزار تومان بابت 
يارانه نقدي و حدود 27 هزار تومان به ازاي كمك معيشتي به 
همه يارانه بگيران پرداخت خواهد شد.سخنگوي كميسيون 
تلفيق با بيان اينكه كميسيون متبوعش تبصره 14 اليحه 
بودجه سال 99 را بررسي و تصويب كرد، ادامه داد: دريافتي 
حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي 77 هزار ميليارد 
تومان و دريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده هاي نفتي 
پس از كسر ما به التفاوت خوراك تحليلي و فرآورده هاي نفتي 
دريافتي از پااليشگاه ها 88 هزار و 800 ميليارد تومان است.

وي با بيان اينك��ه دريافتي حاصل از ف��روش داخلي گاز 
طبيعي با احتساب عوارض گاز رساني و عوارض و ماليات 
ارزش افزوده حدود 31 هزار ميليارد تومان اس��ت، اظهار 
كرد: همچنين دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركان 
با احتس��اب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده پس از كسر 
عوارض موضوع ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق 24 هزار 
و 100 ميليارد تومان است.اين نماينده مردم در مجلس دهم 
يادآور شد: منابع حاصل از سوخت نيروگاه ها 420 ميليارد 
تومان، خوراك ميعانات گازي پتروشيمي ها حدود 2۶ هزار 
ميليارد تومان، ف��روش آب 3 هزار و 100 ميليارد تومان از 
دريافتي قانون هدفمندي يارانه ها را تشكيل مي دهد.وي 
همچنين در تشريح پرداختي هاي قانون هدفمندي يارانه ها 
گفت: عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي 
فروش داخلي 10هزار ميليارد تومان، عوارض و ماليات بر 

ارزش افزوده گاز طبيع��ي 23۶0 ميليارد تومان، عوارض 
و ماليات بر ارزش افزوده برق ه��زار و 800 ميليارد تومان 
و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده س��وخت نيروگاه ها 35 
ميليارد تومان بخش��ي از پرداخت هاي قانون هدفمندي 

يارانه هار ا تشكيل مي دهد.
نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ادام��ه داد: 8 هزار ميليارد تومان بابت بازپرداخت تعهدات 
طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي، حمايت از حمل و نقل 
عمومي، گازرس��اني و جمع آوري گازهاي همراه و مشعل 
درنظر گرفته شد تا اعتبارات موردنياز براي تعويض ناوگان 
حمل و نقل عمومي، تاكسي ها و... تامين و در قالب تسهيالت 
ارزان قيمت پرداخت شود.وي يادرآور شد: عوارض گازرساني 
موضوع ماده ۶5 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت 2 از گاز – سهم 50 درصدي 
)30 درصد بابت گرمايش مدارس به سازمان بهينه سازي 
مصرف س��وخت و 20 درصد به سازمان نوسازي توسعه و 
تجهيز مدارس كشور( هزار و 300 ميليارد تومان و عوارض 
گازرساني موضوع ماده ۶5 قانون الحاق برخي از مواد به قانون 
تنظيم برخي از مقررات مالي دولت – سوخت نيروگاه ها 
س��هم 50 درصدي )30 درصد بابت گرمايش مدارس به 
سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و 20 درصد به سازمان 
نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور حدود 18 ميليارد 
تومان نيز بخش ديگري از پرداخت هاي قانون هدفمندي 
يارانه ها را تش��كيل مي دهد.اين نماينده مردم در مجلس 
دهم اظهار كرد: اجراي طرح ايمن سازي و هوشمندسازي 
جايگاه هاي سي ان جي 350 ميليارد تومان، اجراي معافيت 
مدارس از پرداخت هزينه هاي گاز مصرفي ۶0 ميليارد تومان، 
اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه هاي برق مصرفي 
30 ميلي��ارد تومان، اجراي معافيت م��دارس از پرداخت 

هزينه هاي آب مصرفي 10 ميليارد توم��ان، بازپرداخت 
تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاه هاي س��يكل تركيبي از 
محل سوخت نيروگاه ها 3۶2 ميليارد تومان، هزينه حمل 
و نقل و توزيع فرآورده هاي نفتي 10 هزار ميليارد تومان نيز 

جزو مصارف قانون هدفمندي يارانه ها هستند.
قوامي ب��ا بيان اينكه 2000ميليارد توم��ان براي عوارض 
توسعه، نگهداشت و نوسازي ش��بكه خطوط لوله انتقال 
نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي، تاسيسات و 
انبارهاي فرآورده هاي نفتي و پااليشگاه هاي دولتي )با نرخ 
محاسباتي ماليات صفر( تخصيص يافت، ادامه داد: براساس 
تصميم كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال99 سهم 14 
و نيم درصد ش��ركت ملي نفت اي��ران از خوراك ميعانات 
گازي پتروشيمي ها 3700 ميليارد تومان است.سخنگوي 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه 99 يادآور شد: سهم 14 و 
نيم درصد ش��ركت ملي نفت ايران از محل فروش داخلي 
فرآورده هاي نفتي 5380 ميليارد تومان، س��هم 14 و نيم 
درصد شركت ملي نفت ايران از محل صادرات فرآورده هاي 
نفتي 12 هزار و 800 ميليارد توم��ان، هزينه هاي توليد، 
انتقال و توزيع و فروش گاز طبيعي 12 هزار و 800 ميليارد 
تومان نيز جزو مصارف قانون هدفمندي يارانه ها در سال 

آينده خواهد بود.
قوامي با بيان اينكه 22 هزار ميليارد تومان براي توليد، انتقال 
و توزيع فروش و خريد برق از نيروگاه هاي بخش خصوصي 
در سال آينده اختصاص يافت، ادامه داد: براي هزينه توليد و 
انتقال و توزيع و فروش آب 3000 ميليارد تومان پيش بيني 
شد.وي ادامه داد: براي كاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت 
حمايت كميته امداد و بهزيستي، اجراي قانون حمايت از 
معلولين، اجراي ماده ۶ قانون حمايت از حقوق افراد داراي 
معلوليت، اجراي تبصره ذيل ماده 38 قانون جامع خدمات 

رساني ايثارگران 18 هزار و 500 ميليارد تومان در نظر گرفته 
شد.اين نماينده مردم در مجلس دهم همچنين يادآور شد: 
ماده 4۶ قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت 2موضوع كاهش هزينه هاي مستقيم 
سالمت مردم، ايجاد دسترس��ي عادالنه مردم به خدمات 
بهداشتي و درماني، كمك به تامين هزينه هاي تامل ناپذير 
درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العالج 
كه از طريق بند د ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت 2 اعمال مي ش��ود 
5200 ميليارد تومان و اجراي ساير اهداف مندرج در قانون 
برنامه ششم توس��عه، اجراي مواد 8 تا 11 قانون هدفمند 
كردن يارانه ها، حق بيمه سهم دولت اقشار خاص )از جمله 
رانن��دگان حمل و نقل درون و برون ش��هري، قاليبافان(، 
كمك به رزمندگان معصر 5 ه��زار و 500 ميليارد تومان 
نيز جزو مصارف قانون هدفمندي يارانه ها است.وي ادامه 
داد: براي يارانه نان و خريد تضميني گندم 12 هزار و 100 
ميليارد تومان، تغذيه و امور رفاهي دانشجويان 400 ميليارد 
تومان و توليد واشتغال، حمل و نقل ريلي و مسكن و نهادهاي 
كشاورزي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان و روستايي 10 
هزار و 200 ميليارد تومان پيش بيني شده است.سخنگوي 
كميسيون تلفيق با بيان اينكه منابع هدفمندي يارانه ها 250 
هزار ميليارد تومان است، گفت: اين منابع در سرجمع بودجه 
عمومي كشور كه 484 هزار ميليارد تومان است نيامده است 
اگرچه پيشنهادي در كميسيون تلفيق به منظور شفافيت 
بيشتر بودجه مطرح شد مبني بر اينكه اين رقم به سرجمع 
بودجه عمومي اضافه شود اما بنا به مصالحي از جمله اينكه 
بخشي از آن بودجه شركت هاي دولتي است، اين پيشنهاد 
راي نياورد.اين نماينده مردم در مجلس دهم همچنين يادآور 
شد: براساس مصوبه كميسيون تلفيق در صورت افزايش 

دريافتي ناش��ي از صادرات و فرآورده هاي نفتي يا ناشي از 
تفاوت دريافتي نرخ ارز يا كاهش مصرف داخلي اتفاق بيفتد 
اين رقم به يارانه نان و خريد تضميني گندم اضافه مي شود.

سخنگوي كميسيون تلفيق با بيان اينكه بر اساس مصوبه 
كميسيون حدود يك ميليارد و 800 ميليون تومان نيز به 
بيمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اختصاص مي يابد، 
ادامه داد: همچنين وزارت تعاون موظف است با استفاده از 
كليه بانك هاي اطالعاتي كه در اختيار دارد و بر اساس معيارها 
و ضوابط نسبت به شناسايي و حذف سه دهك از يارانه بگيران 
اقدام كند. همچنين سازمان هدفمندي مكلف است امكان 
ثبت نام براي كس��اني كه موفق به ثبت نام يارانه نشدند را 
فراهم كند.اين نماينده مردم در مجلس دهم اظهار كرد: 
براساس مصوبه كميسيون تمام وجوه دريافتي از آب و برق 
حداكثر دو هفته از زمان واريز شركت ها به شركت ها برگشت 
داده مي شود تا كار شركت ها با اخالل مواجه نشود.سخنگوي 
كميسيون تلفيق با اشاره به مصوبه ديگر كميسيون متبوعش 
گفت: دو هزار نفر از راهنمايان گردش��گري در س��ال 99 
بيمه مي شوند همچنين خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر 
بر اساس هزينه تمام شده حسابرس��ي شده اين نيروگاه 
صورت مي گيرد.وي با بيان اينكه براي تامين كمبود نيروي 
انساني شركت آب و فاضالب روستايي مقرر شد شاغالن 
آبفاي ش��هري با موافقت آب و فاضالب كل كشور بتوانند 
در آبفاي روستايي به عنوان مامور خدمت كنند، ادامه داد: 
همچنين براساس پيشنهاد نمايندگان وزارت نيرو در سال 
آينده مكلف شد حقوق و مزاياي تمامي شاغالن پست هاي 
فشار قوي برق كش��ور را با اولويت اپراتورهاي پست هاي 
فوق توزيع و انتقال برق در چارچوب طرح هاي طبقه بندي 
مشاغل كارگري اين وزارتخانه قرار دهد.اين نماينده مردم 
در مجلس دهم با اشاره به الحاق بندي به تبصره 1۶ اليحه 
بودجه سال 99، ادامه داد: براساس تصميم كميسيون بانك 
مركزي مكلف است 4 هزار ميليارد ريال از محل سپرده هاي 
قرض الحسنه و جاري براي پرداخت به 10 هزار نفر به منظور 
ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي اختصاص دهد كه اين اعتبار 
براي تامين تس��هيالت 40 ميليون توماني با بازپرداخت 
۶0 ماهه و نرخ سود 8 درصد در نظر گرفته شده است.اين 
نماينده مردم در مجلس دهم يادآور شد: براساس تصميم 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه 99 بانك مركزي به منظور 
ارتقاء سطح معيشت پرسنل نيروي انتظامي موظف است 
20 هزار ميليارد ريال از محل سپرده جاري و قرض الحسنه 
تخصيص دهد كه از اين اعتبار تس��هيالت 700 ميليون 
ريالي بابت وديعه مس��كن، 200 ميليون ريال وام ازدواج و 
200 ميليون ريال وام ضروري پرداخت مي شود.قوامي با 
بيان اينكه براساس مصوبه كميسيون تلفيق مقرر شد 5 
هزار ميليارد ريال از محل سپرده هاي جاري و قرض الحسنه 
براي درمان بيماري ه��اي خاص و صعب العالج و زوجين 
نابارور تخصيص داده شود، اظهار كرد: همچنين 10 هزار 
ميليارد ريال از محل دو درصد سود شركت هاي دولتي براي 
محروميت زدايي شهر و روستا در اختيار بسيج سازندگي قرار 
مي گيرد.سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 
99 ادامه داد: بانك مركزي موظف شد جهت بهبود معيشت 
كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح 40 هزار ميليارد ريال 
اختصاص دهد و اين اعتبار براي خريد جهيزيه 200 ميليون 
ريال، ازدواج 50 ميليون ريال و وديعه مسكن 300 ميليون 

ريال پرداخت شود.

كشوررابابودجه۳۸۳هزارميلياردتومانيادارهميكنيم
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور از واريز بيش از 400 
ميليارد تومان از طريق خزانه براي پرداخت بازنشستگي هاي 
عقب افت��اده در وزارت بهداش��ت خب��ر داد و گفت: براي 
پرداخت هاي آخر سال مش��كلي نداريم و امسال به غير از 
افزايش 20 درصدي حقوق، حدود 33 درصد پرداختي هاي 
جاري در بخش انس��اني يا پرس��نلي افزايش يافته است.
محمدباقر نوبخت اظهار كرد: يكي از 10 اموري كه از منظر 
سازمان برنامه و بودجه كشور در تقسيم بندي منابع مالي 
در اولويت قرار مي گيرد، به حوزه وزارت بهداش��ت مربوط 
مي شود. در واقع امور اجتماعي و رفاهي، آموزشي و پژوهشي، 
دفاعي و امنيتي و بهداشت و درمان چهار حوزه اي هستند 
كه عمده بودجه و منابع مالي دولت بين آنها توزيع مي شود.

رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور با تاكيد بر اينكه در 
شرايط سخت تحريمي به سر مي بريم، بيان كرد: دومين 
سال از يك شرايط تحريمي را پشت سر مي گذرانيم و از اين 
جهت دومين سال سختي است كه ما در سال اول تحريم 
بخشي از ذخاير موجود را اس��تفاده كرديم، اما طبيعتا در 
سال دوم اين ذخاير محدودتر خواهد شد. ضمن اينكه فشار 
بدخواهان ملت ما نيز بيشتر شده است.نوبخت تاكيد كرد: 
عليرغم شرايطي كه در آن قرار داريم، ماه آينده كه اسفند 

است، يكي از مهم ترين پرداخت هاي سازمان برنامه و بودجه 
كشور را خواهيم داشت كه خوشبختانه توانستيم براي دو 
ماه آينده سياست گذاري مالي خوبي داشته باشيم و با همه 
اين سختي ها و مشكالت، براي پرداخت ها مشكلي نخواهيم 
داش��ت.او همچنين ادامه داد: تالش ما در سازمان برنامه و 
بودجه كشور اين است كه براي دانشگاه ها و دانشگاه هاي علوم 
پزشكي كشور بيشترين تخصيص را داشته باشيم. ضمن 
اينكه خودمان را براي سال سوم سخت تحريمي آماده كرديم 
و بودجه پيشنهادي ما در مجلس شوراي اسالمي با اصول 
پيشنهادي دولت با حفظ اصول در كميسيون تلفيق مجلس 
شوراي اسالمي بررسي شد و خودمان را براي سال آينده در 
بخش بودجه اي آماده كرديم.نوبخت همچنين تاكيد كرد: 
بودجه ما در قانون 448 هزار ميليارد تومان تصويب شده بود 
اما با توجه به شرايط اين ميزان بودجه به 383 هزار ميليارد 
تومان تقليل يافت. البته يك بودجه اصالحي نيز با مبلغ 38۶ 
هزار ميليارد تومان تهيه كرديم و آنچه اس��تفاده مي كنيم 
براساس همين بودجه فعلي است.رييس سازمان برنامه و 
بودجه كش��ور اظهار كرد: در حال حاضر دانشگاه ها ميزان 
بودجه تخصيصي خود را براساس همان بودجه اول يعني 
448 ه��زار ميليارد تومان اعالم مي كنن��د. در حالي كه ما 

با توجه به شرايط موجود، كشور را با بودجه 383 هزار ميليارد 
توماني اداره مي كنيم اما با توجه به سياست هاي عمومي ما 
همين تقليل منابع با هوشمندي و هدفمندي هزينه خواهيم 
كرد.به غير از وي همچنين اضافه كرد: اوراقي كه در سال هاي 
گذشته صادر كرده بوديم را بازخريد كرديم و در سال جاري 
مبلغ 32 هزار ميليارد تومان براي بازخريد اوراق سال هاي 
قبل هزينه كرديم؛ بنابراين س��ال جاري م��ا در دو بخش 
پرسنلي و ساير هزينه ها صورت مي گيرد و براساس گزارش 
عملكرد در 10 ماهه امسال حدود 33 درصد پرداختي هاي 
جاري ما نسبت به سال گذشته در بخش انساني يا پرسنلي 
افزايش يافته است و اين افزايش عالوه بر 20 درصد افزايش 
حقوق بوده است.نوبخت اعالم كرد: ماه گذشته باخبر شدم 
بخش��ي از پرداخت هاي بازنشس��تگي در سيستم وزارت 
بهداشت پرداخت نش��ده و قرار است بيش از 400 ميليارد 
تومان از طريق خزانه امروز يا فردا به منظور اين پرداختي ها 
واريز ش��ود.به گفته وي، در دولت نيز به تصويب رسيد كه 
پرداخت هاي عيدي و پاداش هاي پايان سال را يك ميليون 
و 200 هزار تومان در بهمن ماه به حساب افراد واريز كنيم.

معاون اقتصادي رييس جمهور بيان كرد: بخش ديگري از 
پرداخت هاي ما به طرح هاي عمراني در كشور مربوط مي شود 

و در حال حاضر حدود 40 هزار ميليارد تومان به اين طرح ها 
پرداخت كرديم كه البته مبلغ 44 هزار و 200 ميليارد تومان 
تخصيص ها صورت گرفته، اما خزانه تا 40 هزار ميليارد تومان 
پرداخت كرده كه اين ميزان در مقايسه با سال هاي گذشته 
افزايش داشته اس��ت.نوبخت از افتتاح پروژه مهم 10 هزار 
ميليارد توماني آزادراه تهران- شمال در بهمن ماه نيز خبر 
داد و اظهار كرد: ساخت اين آزادراه از سال 1375 آغاز شد و 
تا سال 1393 اين پروژه حدود 17 درصد پيشرفت كرد و ما 
توانستيم اين پروژه را تكميل كنيم كه اين ماه افتتاح خواهد 
شد.به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با افتتاح 
پروژه آزادراه تهران- شمال ۶2 كيلومتر راه تهران به چالوس 
كوتاه تر مي شود و يك ساعت و نيم زمان كمتري را صرف اين 

مسافت خواهيم كرد. البته قبل از اين پروژه مسير فيروزكوه، 
هراز و تهران و رش��ت را آماده كرده بوديم؛ بنابراين در كنار 
مسائل و شرايط كشور از انجام طرح هاي زير بناي و رفاهي 
مردم غافل نشده ايم.او همچنين تاكيد كرد: ظرف چند سال 
گذشته توانستيم پنج استان را به شبكه سراسري وصل كنيم 
و براساس آن استان هاي همدان، كرمانشاه، اروميه، را به اين 
شبكه وصل كرديم و به زودي نيز مسير تبريز تسهيل خواهد 
شد و به اين شبكه وصل مي شود.نوبخت در پايان از اختصاص 
100 ميليارد تومان براي افتتاح خوابگاه و س��رويس هاي 
دانش��گاه هاي علوم پزشكي تا پايان هفته جاري خبر داد و 
گفت: ما به اين منظ��ور 150 ميليارد تومان بودجه در نظر 
گرفتيم كه 100 ميليارد آن تا پايان هفته پرداخت مي شود.

صندوق بازنشستگي نيازمند اصالح ساختاري است
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي گف��ت: امروز بايد به اين 
موضوع توجه داشت كه در شرايط تحريمي، بيشترين فشار 

روي كساني است كه درآمدهاي ثابت دارند.
محمد ش��ريعتمداري گفت: ايجاد اشتغال براي فرزندان 
بازنشستگان اهميت بااليي دارد چون حقوق خانواده كمتر 
از دوران اشتغال است و اين اقدام موجب آرامش خاطر آنها 
مي شود. مش��كالت زيادي در زندگي بازنشستگان وجود 
دارد و برخي از آنها براي يك زندگي معمولي و آبرومند در 
تالش هستند، بنابراين كار در نهادهاي خدمت رساني مانند 
صندوق بازنشستگي نيازمند احساس مشترك و همدلي 
اس��ت.وزير كار تاكيد كرد: نبايد به هيچ وجه از مسووليت 
خود فاصله بگيريم و ضرورت دارد با بازنشس��تگان تعامل 
داشته باشيم و تشكل هايشان را محترم بشماريم و مسائل 
و مشكالتشان را جدي بگيريم.به گفته وي، صيانت از آنچه 
متعلق به بازنشستگان است بايد با حداكثر توانايي انجام شود، 
بنابراين ارزش دادن به دارايي هاي بازنشستگان و حركت به 
سمت يك نظام مالي سودده با پرتفوي ارزشمند از جمله 

اهداف اين صندوق است و همه صندوق هاي بازنشستگي 
دنيا هم با در پيش گرفتن همين رويكرد كمتر بنگاه داري 
مي كنند.شريعتمداري افزود: 500 روز تا پايان فعاليت اين 
دولت باقي است و در اين مدت بايد چارچوب مناسبي براي 
فعاليت درنظر گرفته شود.وي گفت: براساس نگاه كالن، 
موضوع صندوق بازنشس��تگي به طور كلي مطرح است و 
بخش دوم آن مربوط به اداره مناسب صندوق بازنشستگي 
و رساندن آن به جايگاه واقعي است.شريعتمداري تصريح 
كرد: ضرورت دارد تا در چارچوب كارشناسي تصميم گرفته 
شود و صندوق بازنشستگي از اينكه پروژه هاي فعلي به عنوان 

گرفتاري براي آيندگان معرفي شوند، به دور باشد.
وزيركار استفاده از جوانان و صبوري كردن در برابر آنان را امر 
مهمي در مديريت سازمان هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه 
معرفي كردو گفت: اين مساله يك وظيفه است كه افراد را با 
سطح دانش باال و تجربه متوسط به ميدان بياوريم تا مديريت 
كنند و بياموزند. موضوع ديگر پايداري صندوق بازنشستگي 
اس��ت. اين صندوق از ابتدا با گرفتن 22 درصد حق بيمه 

گرفتار مسائلي بود و بايد اصالحات ساختاري اعمال شود.
ش��ريعتمداري با بيان اينكه اصالحي كه سفره امروز 
بازنشستگان را كوچك كند، مورد قبول نيست، گفت: 
بنابراين مي توانيم براي كساني كه مي خواهند تازه به 
عنوان بيمه پرداز وارد ش��وند، شرايط جديدي در نظر 
بگيريم. ضروري اس��ت با تمام توان ب��راي كم كردن 
فاصله ميان شاغالن و بازنشس��تگان تالش شود، در 
عين حال منابع محدود است. وزير كار همسان سازي 
و متناسب سازي حقوق بازنشستگان را موضوع مهمي 
دانست كه نيازمند مذاكره و تالش در مجلس شوراي 
اسالمي اس��ت و افزود: مي توان بدون وارد كردن فشار 

بيشتر بر دولت اين مشكل را مرتفع كرد.
وي پيرامون اهميت بيمه درمان بازنشستگان گفت: 
مساله بيماري و درمان از مسائل مهم دوران سالمندي 
اس��ت و بخشي از امنيت خاطر س��المندان را به خود 
اختصاص مي دهد و در حقيقت، پش��توانه قوي بيمه 

درمان، نيازي اساسي براي بازنشستگان است.
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پاورقي اقتصادي
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نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل دهم 
  يكزندگينجيبانهبرايهمه

بدتر آنكه بخش مالي با استفاده از قدرت البي گري 
خود يك اقدام تقريبا ناممكن مي كند و آن اين است 
كه مي خواهد اين بدهي ها را از طريق ورشكستگي 
صاف كند. اين را بايد معكوس كرد: چرا بايد با كسي 
كه براي س��رمايه گذاري خودش قرض كرده رفتار 
بدتري كرد تا نسبت به كسي كه پول قرض كرده تا 

كشتي تفريحي بخرد؟
بايد يك گزينه عمومي وجود داش��ته باش��د، چيز 
علني كه وام هاي دانشجويي را فراهم كند. بايد براي 
آنهايي كه تقريبا زير بار بدهي دانش��جويي هستند 
يك راهي براي تبديل وام هاي خصوصي به وام هاي 
عمومي وجود داشته باش��د. وام هاي دولتي به نوبه 
خود بايد به وام هاي مش��روط ب��ه درآمد با نرخ هاي 
بهره اي كمي باالت��ر از نرخ قرضه دولتي تغيير يابد: 
ما نبايد از افراد جواني كه سعي مي كنند در زندگي 
پيش��رفت كنند، منفعت ببريم. عالوه بر اين، نظام 
آموزشي پيش دبستاني كه به شدت بر ماليات محلي 

تكيه مي كند به اين معنا 
است كه آنهايي كه در 
بخش ه��اي فقيرت��ر 
هستند آموزش بدتري 
نسبت به آنهايي كه در 
بخش ه��اي ثروتمند 
هس��تند، مي گيرند. 
بدبختانه، اين مس��اله 
دارد بدتر هم مي شود. 

اما اين مساله اي اس��ت كه ما مي توانيم به آن اشاره 
كنيم. دولت فدرال بايد براي ايالت هايي كه در موضوع 
برابرس��ازي منابع مالي ميان بخش هاي ثروتمند و 
فقير دخالت مي كند، انگيزه هايي را فراهم س��ازد و  
بايد خودش منابع مالي بيش��تري را براي كمك به 
فرصت هاي برابرسازي در ميان ايالت ها فراهم سازد. 
بعدا، از آنجا كه آنهايي كه در قعر جامعه هستند براي 
باال آم��دن نياز به كمك دارن��د، در اينجا بايد حتي 
همياري هاي خاصي از سوي دولت فدرال به نواحي 

كه تعداد افراد فقير آن زياد هستند صورت گيرد. 

جمعبندي
چندين مورد در هس��ته يك زندگي نجيبانه وجود 
دارد: مردم نسبت به شغل هايي كه پرداخت عادالنه 
دارند و اندكي امنيت حس��اس هس��تند، چه پيش 
از بازنشس��تگي و چه پس از آن، نس��بت به آموزش 
فرزندانشان، نسبت به خانه دار شدنشان و نسبت به 
دسترس��ي به مراقبت هاي بهداشتي خوب، نگران 
هس��تند.در هر كدام از اين حوزه ها سرمايه داري به 
سبك امريكايي شكس��ت خورده و بخش بزرگي از 
مردم را به حاشيه رانده است. ما مي توانيم بهتر باشيم. 
برنامه هايي كه در باال تشريح شد تازه شروع راه است. 
نمي توان به طور كامل برخي از آنها را كه مسائل كامال 
عميق تري هستند و از دوره ريگان شروع شده است را 
حل كرد. ما بايد براي كمك به آنهايي كه شغل هايشان 
را از دست داده اند و آنهايي كه مهارتشان را نمي توانند 
به فناوري هاي تازه ارتقا دهن��د كمك كنيم. اما ما 
اين كار را نكرديم. ما بايد مراقبت هاي بهداش��تي و 
نظام آموزشي بهتري داشته باشيم. اما ما اين كار را 
نكرديم. ما بايد به آن شهرهايي كه با صنعتي زدايي 
مواجه شده اند و جامعه شان تخريب شده است كمك 
مي كرديم. اما اين كار را نكرديم. ما حاال بايد بهاي اين 
شكس��ت ها را بپردازيم. ما نمي توانيم تاريخ را تكرار 
كنيم و ما نبايد سعي كنيم كه به گذشته برگرديم. 
ما مجبوريم بهترين ه��ا را انجام دهيم و براي كمك 
به خودمان دست ياري بدهيم .  دستورالعمل هايي 
كه ريختم مي توان��د در درون مهاركردن هاي مالي 
كه امروزه كش��ور با آن مواجه اس��ت، دس��ت يازد. 
زندگي خانوادگي مان را بهتر س��ازد و جامعه مان را 
قوي تر كند. من براي آنهايي كه مي گويند نمي توانيم 
اينها را ارايه دهيم اين پاس��خ را مي دهم: ما به عنوان 
يك كش��ور ثروتمند نمي توانيم و نبايد اجازه دهيم 
كه زندگي طبقه متوس��ط را كه بيشتر شهروندان 
ما را در برمي گيرد به قهقرا ب��رود. يك دنياي ديگر 
امكان پذير است و اين دستورالعمل پيشرفته مي تواند 

به ما در خلق آن كمك كند. 

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي



اخبار

انتقاد ریيس انجمن طال، جواهر، نقره و سنگ های قيمتی خراسان رضوی از سياست هاي بانك مركزي 

  سكه در كانال جدید                  اونس جهاني طال به 1584 دالر رسيد 

بانکمرکزیدردیازرکودتورمیدرماننمیکند

گروه بانك و بيمه|
روز دوشنبه 7 بهمن ماه 98 در بازارهای جهانی نرخ اونس 
طال با افزايش 12 دالري نسبت به آخرين روز هفته كاري 
گذشته به 1584 رس��يد  و در بازار آزاد و معامالت نقدي 
نيز قيمت دالر با نرخ 13700 تومان داد و ستد شد  و يورو 
نيز در بازار آزاد 15 هزار و 50 تومان معامله شد. همچنين 
روز دوش��نبه بهای خريد هر دالر بدون تغيير نسبت به 
روز يكشنبه در تابلوی صرافی های بانکی 13 هزار و 150 
تومان و ف��روش دالر در صرافي ها 13 هزار و 400 تومان 
درج ش��د. نرخ خريد هر يورو نيز  در صرافي ها 14 هزار و 
650 تومان و نرخ فروش آن 14 هزار و 900 تومان  اعالم 
ش��د و اختالف خريد و فروش دالر و يورو به 250 تومان 
رسيده است. به گزارش »تعادل«، از سوی ديگر قيمت ارز 
مسافرتی که تا س��قف 1000 يورو به مسافران پرداخت 
می شود، با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل به 
15 هزار و 100 تومان می رسد، بانک ها نيز هر دالر آمريکا 
را 13 هزار 27 تومان و ه��ر يورو را 14 هزار و 489 تومان 

خريداري كردند.
در سامانه س��نا  نيز نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر  13 
ه��زار و 150 تومان و قيمت ف��روش آن 13 هزار و 400 
تومان اعالم ش��د همچنين نرخ لحظ��ه اي هر يورو 14 
ه��زار و 650 تومان خريداري و به قيمت فروش 14 هزار 
و 900 تومان رسيده است. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين 
ارز براي روز يكش��نبه 6 بهمن 98  را براي دالر 13 هزار و 
269 تومان، يورو 14 هزار و 770 تومان، پوند انگليس 17 
هزار و 229 تومان، درهم امارات 3 هزار و 646 تومان، لير 
تركيه 2 هزار و 337 تومان و يوآن چين يك هزار و 915 

تومان اعالم كرد.
در بازار طال و سكه نيز با اعالم اونس طالي جهاني به قيمت 
1584 دالر و دالر آزاد به نرخ 13 هزار و 700 تومان در بازار 
آزاد، نرخ طال و س��كه با افزايش مواجه شد. بر اين اساس 
مظن��ه يك مثقال طالي آب ش��ده 17 عيار 2 ميليون و 
212 هزار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 510 هزار و 600 
تومان، سكه طرح جديد 5 ميليون و 25 هزار تومان، طرح 
قديم 4 ميليون و 990 هزار تومان نيم سكه 2 ميليون 510 
هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 500 هزار تومان و سكه 

گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رس��مي نيز بانک مرکزی نرخ 47 ارز را اعالم 
کرد که بر اساس آن 16 ارز مانند يورو افزايش و قيمت 23 
واحد پولی ديگر مانند پوند کاهش يافت؛ نرخ دالر و 7 ارز 
ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانک مرکزی هر دالر 
آمريکا برای روز »دوشنبه هفتم بهمن ماه 98« 42 هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 54 هزار و 
858 ريال و هر يورو 46 هزار و 318 ريال ارزش گذاری شد.

    انتقاد رييس يك اتحاديه طال از بانک مرکزی 
در خبري ديگ��ر، رييس انجم��ن طال، جواه��ر، نقره و 
سنگ های قيمتی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی 
دردی از رکود تورمی که اقتصاد با آن درگير است را درمان 
نمی کند، در حال حاضر بانک مرکزی ما را ميان آسمان و 
زمين نگه داشته است و فعال اقتصادی، توليدکننده و تاجر 
نمی داند که بايد چه کاری انجام دهد. شهرام مرصعی در 
گفت وگو با ايسنا، در خصوص وضعيت بازار نقره، جواهر 
و سنگ های قيمتی در استان اظهارکرد: حوزه کاری ما 
بسيار وسيع است اما اوضاع کنونی جامعه و کشور اجاره 
فعاليت باز و وس��يع به ما نمی دهد و بسياری از همکاران 
ما با مشکالت فراوانی مواجه هستند. نقره يکی از فلزات 
نيمه بهايی است که به راحتی می تواند ارزش افزوده ايجاد 
کند، به وسيله آن کااليی جديد ساخت و آن را صادر کرد.

وی افزود: متاس��فانه موانع زيادی در کار ما وجود دارد و 
عمال اين حوزه را از بحث صادرات و کس��ب درآمد ارزی 
خارج کرده اس��ت. در حال حاضر ظرفيت های زيادی در 
زمينه طال وجود دارد و می توان فعاليت بيشتری در اين 
زمينه انجام داد اما بايد کل زنجيره تکميل باشد و نمی توان 
به صورت ناقص کار را پيش برد، به همين دليل نمی توانيم 
محصوالت خود را توليد و صادر کنيم و در صورت صادرات 

نيز به قيمت واقعی خود به فروش نمی رسد.
رييس انجمن ط��ال، جواهر، نقره و س��نگ های قيمتی 
خراسان رضوی در خصوص نقش نقره، جواهر و سنگ های 
قيمتی در سوغات زائر بيان کرد: اين موضوع هميشه و در 
همه جای دنيا به عنوان يک مزيت محس��وب می شود و 
شهرهايی که از مرکزيت مذهبی و يا توريستی برخوردار 
هس��تند و عوامل جذب مسافر، زائر و توريست را در خود 
دارند، می توانند از اين کاال به عنوان سوغات استفاده کنند.

مرصع��ی خاطرنش��ان کرد: خوش��بختانه مش��هد نيز 

قابليت ه��ای زيادی در اين زمينه دارد اما نتوانس��تيم از 
آن اس��تفاده کنيم و تنها با طرح های محدود و مدل های 
اوليه در حوزه زائر مواجه هس��تيم و متاسفانه زائران نيز 
تن��وع زيادی در محص��والت مش��اهده نمی کنند و اين 
محصوالت آنان را ج��ذب و وادار به خريد نمی کند. وی 
اضاف��ه کرد: همچني��ن بايد به اين نکت��ه توجه کرد که 
تمامی زائران اس��تان داخلی نيستند و بايد شرايط برای 
خريد آنان فراهم باش��د اما به دليل موانع موجود اين امر 
ممکن نيست. مهمترين مانع در اين حوزه بانک مرکزی 
است زيرا معتقد هستند که نبايد ارز از کشور خارج شود 
در صورتی که اين ايده اش��تباه است و هرچه قدر آنان را 
توجيه کرديم موثر واقع نشده است. رييس انجمن طال، 
جواهر، نقره و سنگ های قيمتی خراسان رضوی عنوان 
کرد: اگر خروج ارز از کشور درست نيست پس چرا کشور 
ترکيه می تواند در سال مقدار قابل توجهی مصنوعات طال 
را صادر و کس��ری در منابع و توليدات داخلی آنان ايجاد 
نشود و از آن به عنوان يکی از منابع درآمد ارزی استفاده 
کنند؟ صادرات طال نه تنها ضرر ندارد بلکه موجب ايجاد 
درآمد از محل صادرات آن می شود. مرصعی تصريح کرد: 
اين سياست بانک مرکزی غلط و محدودنگر است، عالوه 
بر مشکل ذکر شده، مش��کالتی در زمينه واردات شمش 
نيز وجود دارد؛ تا زمانی که تحريم وجود نداش��ت اجازه 
واردات آن به کش��ور داده نمی شد و اکنون که واردات آن 
آزاد شده، تحريم ها مانع ورود آن به کشور هستند، در حال 
حاضر ما در منگنه عجيبی قرار گرفته ايم و نمی توانيم از 

پتانسيل های اين حوزه استفاده مطلوبی داشته باشيم.
وی در خصوص موانع صادراتی در اي��ن حوزه ادامه داد: 
کسی که بايد سياست گذاری انجام دهد و به صورت کالن 
و سيستمی به مسائل توجه کند، چنين قابليتی ندارد و 
به مس��ائل پولی که اصل ماهيت بانک مرکزی براساس 
سياست گذاری پولی کشور بنا شده، متاسفانه به صورت 
کالن و سيستمی توجه نمی کند و نگرش و کار محدودی 
در اين زمينه دارد و نمی دانيم که بانک مرکزی از تخصصی 

که دارد، چه زمانی می خواهد استفاده کند.
رييس انجمن ط��ال، جواهر، نقره و س��نگ های قيمتی 
خراس��ان رضوی مطرح کرد: در حال حاضر نمونه های 
مش��ابه اين کار در دنيا در حال انجام اس��ت و بانک های 
دنيا در آن بس��يار موفق عمل می کنن��د، پس چه زمانی 
بانک مرکزی می خواهد از اين الگوها اس��تفاده کند و آن 

را انجام دهد؟  
مرصعی با اش��اره به اينکه بانک مرک��زی دردی از رکود 
تورمی که اقتصاد با آن درگير اس��ت را درمان نمی کند، 
گفت: در حال حاضر بانک مرکزی ما را ميان آس��مان و 
زمين نگه داشته است و فعال اقتصادی، توليدکننده و تاجر 
نمی داند که بايد چه کاری انجام دهد و اين سردرگمی و 
بالتکليفی در همه زمينه ها ضربه سختی به اقتصاد خرد و 

کالن وارد کرده است.
وی ادامه داد: يکی از مشکالت ما صادرات 150 گرم طال 
و نقره مسافرتی است؛ اگر بنا باشد 150 گرم طال را پولی 
و معادل دالر حس��اب کنيم، ارزش آن دو برابر 150 گرم 
نقره ای اس��ت که اجازه صادرات دارد و به نظر ش��ما چه 
تناس��بی در اين ميان وجود دارد؟ اين س��خن که گفته 
می شود نبايد طال و نقره از کش��ور خارج شود زيرا باعث 
خروج ارز از کشور می شود، از اساس غلط است و هرگز به 

اين شکل نيست.
رييس انجمن ط��ال، جواهر، نقره و س��نگ های قيمتی 
خراسان رضوی اظهار کرد: طال و نقره ارزش افزوده ايجاد 
می کند و صادرات آن سبب بهره برداری از آن می شود، اما 
اين موضوع مدنظر بانک مرکزی نيست و درک درستی از 
آن ندارند و يا اينکه به آن توجه نمی کنند و واقعا دليل اين 
کار را نمی دانم زيرا موضوع بسيار ساده است زيرا با خروج 
طال از کشور در ازای آن کاالی ديگر وارد کشور می شود، 
به اين شکل که مواد خام وارد کشور می شود و به وسيله 
آن موادی ساخته و ارزش افزوده آن از کشور خارج و اين 
فرآيند سبب توليد ثروت می شود، اين روش مبنای اوليه 

اقتصادی در تمام دنياست.
مرصعی بيان کرد: در حال حاضر خروج طال و نقره تا 300 
گرم را آزاد کرده اند اما منطق اين عدد چيس��ت و اگر 50 
گرم طال و نقره ارز از کشور خارج می کند، طبيعتا 300 گرم 
ارز بيشتری خارج می کند. همچنين دريافت ارز نيمايی 
از طال و نقره که قيمتی جهانی دارند نوعی نامعادله است.

وی افزود: محصولی که دارای قيمت جهانی اس��ت، اگر 
در داخل ارزان تر خريداری شود، باعث فروش قاچاق آن 
می شود، اگر قيمت آن در داخل با قيمت جهانی برابری 
کند، متعادل می ش��ود و در صورتی که گران تر از قيمت 

جهانی عرضه ش��ود، راه برای ورود قاچاق به کش��ور باز 
می ش��ود که در اين صورت به اقتصاد کالن ضربه زيادی 
وارد می شود. رييس انجمن طال، جواهر، نقره و سنگ های 
قيمتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وظيفه ما در اين 
زمينه تعادل ٌبخشی اس��ت و بايد به اين نکته توجه کرد 
که اقتصاد دس��توری نيست و اگر وارد فضای دستوری و 
محدود شود، بايد بتوانيد تمامی موضوعات اقتصادی را 
کنترل کنيد که در ص��ورت عدم کنترل اين موضوعات، 
چنين وضعيتی که اکنون با آن مواجه هستيم، رخ می دهد.

    ادامه پيشروی دالر در برابر رقبا
از سوي ديگر، روند معامالت بازار ارز کماکان تحت تاثير 
بيماری ويروسی جديد قرار دارد. به گزارش رويترز، پس از 
آن که انتشار يک بيماری ويروسی مسری جديد در چين 
جان چندين نفر را گرفت و گزارشاتی از ابتال به اين بيماری 
در برخی کشورهای همسايه چين نيز گزارش شد، دالر 
دست به پيشروی در برابر رقبای خود زد. دولت چين برای 
کنترل بيماری اعالم کرده است تعطيالت سال نو را سه 
روز ديگ��ر تمديد خواهد کرد و مدارس در موعدی ديرتر 
از موعد معمول بازگشايی خواهند شد. تاکنون ويروس 
کرونا جان 76 نفر را گرفته است. تارو ساساکی، مسئول 
بخش مطالعات ژاپن در بانک "ج��ی پی مورگان" گفت: 
نگرانی از شيوع ويروس جديد بيش از همه اقتصاد مالزی 
و هنگ کنگ را تحت تاثير قرار خواهد داد که جزء مقاصد 
نخست گردشگران چينی هستند. با اين حال اگر انتشار 
بيماری متوقف نشود، سنگاپور، تايلند، فيليپين، ژاپن، کره 
جنوبی و همه شرق آسيا با کاهش درآمدهای گردشگری 
خود مواجه خواهند ش��د. در اروپا نيز به نظر می رسد که 
با نزديک شدن برگزيت به سرانجام خود و بازگشت رشد 
اقتصادی کش��ورهای اروپايی به محدوده معقول، بانک 
مرکزی اروپا سايتس پولی خود را تغيير زيادی نخواهد داد. 
کريستين الگارد، رييس بانک مرکزی اروپا گفته است که 
اين بانک در سياست گذاری پولی خود اتوماتيک وار عمل 
نخواهد کرد و داده ها و پيش بينی ها از وضعيت منطقه يورو 

هستند که مسير حرکت بعدی را مشخص خواهند کرد.
در حوزه برگزيت نيزپس از آن که مجلس جديد انگليس با 
اکثريت قاطع آرا به اليحه دولت برای ترک اتحاديه اروپا تا 
31 ژانويه سال  آينده رای مثبت داد و ملکه و نخست وزير 
نيز اليحه نهاي��ی را تاييد کردند، برگزيت يک گام بزرگ 
به سرانجام خود نزديک تر شد هر چند که هنوز برخی از 
مسوولين اروپايی نسبت به طوالنی شدن دوران گذار در 
صورت تغيير موضع انگليس هشدار داده اند. انگليس از 
يک سکه جديد رونمايی کرده که نشان می دهد اين کشور 

برای ترک اروپا در موعد مقرر مصمم است.
هنوز مشخص نيست که با توجه به روند خروج شرکت های 
بزرگ بين الملل��ی از انگليس به دنبال برگزيت، رش��د 
اقتصادی اين کش��ور چگونه خواهد ب��ود. پيش تر مدير 
بانک آمريکايی "جی پی م��ورگان" از انتقال مقر اروپايی 
اين بانک از لندن به پاريس خبر داده بود. تاکنون صدها 
شرکت، بانک، صندوق سرمايه گذاری و موسسات بيمه ای 

برای ادامه فعاليت خود در انگليس طبق شرايط جديد از 
دولت درخواست مجوز فعاليت کرده اند. در آخرين دور از 
معامالت، پوند با افت 0.06 درصدی نسبت به روز قبل خود 
و به ازای 1.3061 دالر مبادله شد. يورو 0.08 درصد عقب 
نشست تا در محدوده کانال 1.10 باقی بماند و به 1.103 
دالر برس��د. همچنين نرخ برابری هر دالر آمريکا معادل 
1.316 دالر کانادا اعالم شد. در برابر همتای سنگاپوری، 
هر دالر به ازای 1.3542 دالر سنگاپور مبادله شد. اگر چه 
در حوزه تجاری نيز پس از 17 ماه جنگ تجاری سرانجام 
دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقی اوليه بر س��ر آتش بس 
رسيدند و نخست وزير چين با سفر به واشنگتن به همراه 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا فاز نخست توافق را 
امضا کرد اما ممکن است رشد اقتصادی چين در صورت 
تش��ديد وضعيت فعلی مجددا کاهش پي��دا کند. چين 
پذيرفته است تا در ازای برداشته شدن تعرفه اضافی روی 
محصوالت وارداتی اين کشور از آمريکا، خريد بيشتری از 
آمريکا داشته باشد تا کسری تراز حساب تجاری دو کشور 
به نفع آمريکا کاهش پيدا کند. از س��وی ديگر در منطقه 
خاورميانه پس از تصميم اعزام ناوهای نظامی به منطقه 
خليج فارس، کره جنوبی نيز از اتخاذ تصميم مش��ابهی 
خبر داده است. به جز ريسک های سياسی، ريسک ارزی 
در منطقه کماکان به قوت خود باقی مانده است و لبنان 
و سوريه کماکان گرفتار بحران ارزی هستند. در ليبی نيز 
اختالفات داخلی شديدا توليدات نفتی را تحت تاثير قرار 

داده است.
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای 
جهانی را اندازه می گيرد، در معامالت امروز با صعود 0.12 
درصدی نسبت به روز قبل و در سطح 97.688  واحد بسته 
شد. نرخ برابری هر فرانک سوييس معادل 1.0302دالر 

اعالم شد.
روابط آمريکا با اروپا نيز سر مسائل تجاری کماکان متشنج 
اس��ت و پس از تحريم پروژه انتقال گاز روس��يه به آلمان 
توس��ط آمريکا، تنش ها بين متحدان دو سوی اقيانوس 
اطلس ش��دت گرفته و آلمان از کشورهای عضو اتحاديه 
اروپا خواسته است با هم يک سپر دفاعی در برابر تحريم ها 
تشکيل دهند. از سوی ديگر نيز فرانسه آمريکا را تهديد 
کرده اس��ت که در صورت عملی شدن افزايش تعرفه ها، 
پرونده را به سازمان تجارت جهانی خواهد بود. برونو لو مر، 
وزير دارايی فرانسه با غيرمنطقی خواندن مواضع آمريکا 
خواهان بازگش��ت به ميز مذاکره شده است. طبق گفته 
يک منبع ديپلماتيک، ترامپ در گفتگو با امانوئل مکرون، 
رييس جمهور فرانسه موافقت کرده است تا دو طرف فعال 
تهديدات متقابل تعرفه ای خود را عملی نکنند. استفان 
اينس، استراتژيست بازارهای آسيايی در موسسه " اکسی 
تريدر" گفت: ن��رخ برابری ارزهای اروپايی در برابر دالر به 
رشد اقتصادی جهان حساس��يت دارد و خوش بينی به 
حل و فصل اختالفات تجاری باعث تقويت موضع ارزهای 

اروپايی در برابر اسکناس سبز خواهد شد.
در معامالت بازارهای ارزی جهانی، همچنين هر دالر 
با 0.08 درصد کاهش به 109.059ين رسيد. در برابر 

همتای استراليايی، هر دالر آمريکا به ازای 1.4703دالر 
مبادله شد. هم چنين نرخ برابری دالر معادل 6.9426 

يوان چين اعالم شد.

    درخشش طال با شيوع بيماری چينی 
دوچندان شد

همچنين، قيمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
تحت تاثير نگرانی ها نسبت به گسترش ويروس چينی که 
باعث افت بازارهای سهام شد، به باالترين حد در بيش از 

دو هفته گذشته صعود کرد.
به گزارش ايس��نا، هر اونس طال ب��رای تحويل فوری در 
معامالت روز جاری بازار سنگاپور 0.6 درصد افزايش يافت 
و به 1579 دالر و 11 سنت رسيد. بهای معامالت در زمان 
گشايش بازار تا مرز 1586 دالر و 42 سنت پيش رفته بود. 
در بازار معامالت آتی آمريکا، هر اونس طال با 0.4 درصد 

افزايش، به 1578 دالر و 30 سنت رسيد.
بازارهای سهام آسيايی در ش��رايطی که شمار قربانيان 
ويروس کرونا به 80 نفر رس��يده و بيش از 2000 نفر در 
چين به آن مبتال شده اند، س��قوط کردند. ورود ساکنان 
استان هوبی که منشا ش��يوع اين بيماری بوده است، به 
هنگ کنگ ممنوع شده اس��ت. تحوالت اخير نگرانی ها 
نس��بت به آس��يب ديدن اقتصاد چي��ن را برانگيخته و 
س��رمايه گذاران را متقاضی دارايی های امن کرده است. 
استفن اينس، استراتژيست بازار در شرکت "اکسی کورپ" 
در اين باره گفت: سرمايه گذاران به اين ريسک جديد که 
بازارها را تحت تاثير قرار داده اند، نگريسته و تالش می کنند 
از بازارهای سهام خارج شوند به همين دليل قيمت طال 
باالتر رفته است. اين ويروس تا حدودی به اقتصاد چين 
آسيب خواهد زد. شيوع اين بيماری برگزاری جشنهای 
س��ال نوی چين را محدود کرده است در حالی که انتظار 
می رفت صدها ميليون نفر به سفر در اين کشور بپردازند. 
همچني��ن دولت چين به عن��وان يک اق��دام بازدارنده، 
تعطيالت را دوم فوريه افزايش داده است. طال در شرايط 
ابهامات سياسی و اقتصادی به پناهگاه مطمئن برای دارايی 
تبديل می شود. جفری هالی، تحليلگر ارشد بازار در شرکت 
OANDA در يادداشتی نوشت: ادامه روند صعودی طال 
متکی به بهبود يا وخامت وضعيت سالمت در شهر ووهان 
چين خواهد بود. اکنون طال شکستن مقاومت در سطح 
1600 دالر را هدف گرفته است. بر اساس گزارش رويترز، 
ارزش ين در ش��رايطی که مقامات چين تالش می کنند 
ش��يوع ويروس کرون��ا را مهار کنند، افزاي��ش پيدا کرد. 
سرمايه گذاران منتظر نخستين نشست سياست پولی 
بانک مرکزی آمريکا هستند که روزهای 28 و 29 ژانويه 
برگزار می شود و انتظار می رود سياست گذاران آمريکايی 
نرخهای بهره را بدون تغيير نگه دارند. در بازار ساير فلزات 
ارزشمند، هر اونس پاالديم برای تحويل فوری با 1.9 درصد 
کاهش، به 2382 دالر و 12 س��نت رسيد. هر اونس نقره 
برای تحويل فوری 0.6 درصد رشد کرد و به 18 دالر و 20 
سنت رس��يد. هر اونس پالتين برای تحويل  فوری با 0.7 

درصد کاهش، 994 دالر و 91 سنت معامله شد.
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سرانه تراكنش هر كارتخوان 
۳۱ ميليون 

بر اساس آمار ش��اپرك، متوسط مبلغ و تعداد 
تراكنش هر دس��تگاه كارتخوان به ترتيب 31 
ميليون و 250 تومان تراكنش اعالم شده است. 
به گزارش ايِبنا، آمار منتش��ره از سوي شركت 
ش��بكه الكترونيكي پرداخت كارت )شاپرك( 
در آذرماه س��ال جاري در خصوص ش��اخص 
متوس��ط مبلغ تراكنش ها به ازاي هر ابزارهاي 
پذيرش فعال سيس��تمي نش��ان مي دهد كه 
بيش��ترين مبل��غ و تعداد تراكنش در ش��بكه 
پرداخ��ت الكترونيك مربوط به دس��تگاه هاي 
كارتخوان اس��ت؛ تعداد پايانه هاي فروشگاهي 
به ثبت رس��يده در شاپرك تا پايان آذر ماه بالغ 
بر 7 ميليون و 962 هزار و 718 دس��تگاه بوده 
و مجم��وع مبلغ تراكن��ش اين اب��زار 2 هزار و 
475 ميليارد ريال اعالم شده كه باعث شده تا 
سرانه مبلغ تراكنش هر دستگاه كارتخوان 31 
ميليون و 91 هزار تومان باشد.  از سويي ديگر، 
متوسط مبلغ تراكنش هر ابزار پذيرش اينترنتي 
و موبايلي به ترتيب 28 ميليون و 21 هزار تومان 
و 6 ميليون و 660 هزار تومان اعالم ش��ده كه 
نسبت به ماه هاي گذشته سرانه مبلغ ابزارهاي 
پذيرش رشد داشته و در نهايت همين موضوع 
باعث شده تا سرانه مبلغ مجموع ابزارهاي فعال 
به 27 ميليون و هفت هزار تومان برسد.  گزارش 
شاپرك در خصوص تعداد متوسط تراكنش به 
ازاي هر يك از ابزارهاي پذيرش فعال سيستمي 
حاكي از آن اس��ت كه تع��داد تراكنش به ازاي 
هر دستگاه كارتخوان به صورت متوسط 250 
تراكنش بوده اس��ت؛ همچنين تعداد متوسط 
تراكنش ابزار پذيرش اينترنت��ي و موبايلي به 
ترتيب 130 و 98 تراكنش اعالم ش��ده اس��ت 
كه در نهايت تعداد متوس��ط تراكنش به ازاي 
ابزارهاي فعال در ش��بكه پرداخ��ت را به 219 

تراكنش رسانده است.

لزوم بازنگري در قوانين 
استخراج رمز ارز

رييس س��ازمان نظام صنفي رايانه اي كشور با 
اشاره به قوانين اعالم شده در خصوص ماينينگ 
از س��وي دولت، گفت: نياز است با بازنگري در 
قوانين، زمينه رش��د صنع��ت ماينينگ فراهم 
ش��ود. محمدباقر اثني عش��ري در گفت وگو با 
ايِبنا با بيان اينكه دولت برخوردي نامناس��ب با 
صنعت ماينينگ دارد، گفت: استخراج ارزهاي 
رمزنگاري شده يكي از صنايع در حال رشد در 
جهان بوده كه در ايران نيز در فضاي خاكستري 
رش��د كرد، اما با وضع قوانين غيركارشناس��ي 
زمينه فلج كردن ماينرها و صنعت اس��تخراج 
رمز ارز در كشور را فراهم كرده كه نياز است تا با 
بازنگري در قوانين و استفاده از توان كارشناسان 
و فع��االن به خصوص بحث تعرف��ه برق زمينه 
رش��د صنعت ماينينگ در كش��ور ايجاد شود. 
رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور ادامه 
داد: دول��ت همواره در برخ��ورد با فناوري هاي 
جديد مانند كس��ب و كارهاي نوين و رمز ارزها 
با دستپاچگي نسبت به وضع قوانين اقدام كرده 
كه باعث شده بسياري از فرصت ها براي توسعه 
اقتص��اد ديجيت��ال از بين برود؛ اي��ن در حالي 
است كه امروزه شاهد تحول ديجيتال هستيم 
و حاكميت هاي پيش��رو در تالش هس��تند تا 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي نوين زمينه رشد و 
بالندگي اقتصاد ديجيتال را فراهم كنند، اما در 
ايران شاهد رشد بس��يار كند اقتصاد ديجيتال 
به دليل موانع متعدد هستيم. وي در خصوص 
مش��كالت ماينرها تاكيد كرد: فعالين صنعت 
استخراج رمز ارز در كشور با مشكالت متعددي 
روبرو هستند كه طبق تاكيد مصوبه معاون اول 
رييس جمهوري در قوانين صنعت ماينينگ بايد 
از توان و نظرات كارشناس��ي ماينرها استفاده 
شود كه اين اتفاق تا به امروز رخ نداده؛ از دولت 
انتظار داريم دستگاه هاي ماينر توقيفي را تعيين 

تكليف كند.

اولتيماتوم به شركت هاي 
تجهيزات پزشكي ارز بگير

حوزه تجهيزات پزشكي در امور بانكي و گمركي 
از بخش��نامه بانك مرك��زي در زمينه پيگيري 
تعهدات ارزي ايفا نشده شركت هاي تجهيزات 
پزش��كي از س��وي بانك هاي عام��ل خبر داد. 
مهندس روح اهلل مزيناني در گفت وگو با ايسنا، 
با تاكي��د بر لزوم رف��ع تعهدات ارزي توس��ط 
شركت هاي تجهيزات پزشكي دريافت كننده 
ارز دولتي، گفت: به دنبال اطالعيه ها و مكاتبات 
قبلي در اين زمينه و بخشنامه بانك در خصوص 
پيگي��ري تعهدات ارزي ايفا نش��ده از س��وي 
اش��خاص حقيقي و حقوقي دريافت كننده ارز 
دولتي، بديهي است در صورتي كه اسناد حمل و 
ترخيص اقالم كامل تجهيزات پزشكي طي 9 ماه 
و اسناد حمل و ترخيص مواد اوليه توليدي طي 
12 ماه مطابق مقررات به بانك عامل ارايه نشود، 
 موضوع توسط بانك هاي عامل از طريق مراجع 
ذيصالح قانوني پيگيري خواهد شد. وي تاكيد 
كرد: بر همين اس��اس شركت هايي كه تاكنون 
نسبت به تكميل اسناد حمل و ترخيص واردات 
اقالم تجهيزات و ملزومات پزشكي و مواد اوليه 
توليدي تجهيزات پزشكي به ويژه شركت هايي 
كه با ارز به نرخ رسمي اقدام نكرده اند، بالفاصله 
با مراجعه به بانك هاي عامل مربوطه، نسبت به 
اصالح مهلت براساس صدور اعالميه تامين ارز 
ي��ا عدم صدور اعالميه تامي��ن ارز و ارايه پروانه 
گمركي در صورت ترخيص در مواردي كه مهلت 

گذشته است، اقدام كنند. 

بيش از 10 هزار ميليارد تومان برگشتي چك در آذرماه 98 ثبت شد 

8 درصد چک های مبادله ای برگشت خورد
بالغ بر ٨ ميليون فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ٩٨٣ هزار 
ميليارد ريال در آذرماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبل�غ به ترتيب 5.6 
درصد و 17.6 درصد افزايش نشان می دهد. اما 8.3 درصد 
از 8 ميليون فقره چک مبادله ای در آذرماه 98 برگشت 
خورده است. به گزارش »تعادل«،  در آذرماه سال جاری، 
در استان تهران بالغ بر 2 ميليون و 600 هزار فقره چک 
به ارزش��ی بالغ بر ٥٠٧ هزار ميليارد ريال مبادله ش��د. 
51.1 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در 
سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده 
اس��ت که به ترتيب با 32.9 درص��د، 10.1 درصد و 8.1 
درصد بيش ترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا 
بوده اند. همچنين 64.3 درصد از ارزش چک های فوق 
در سه استان تهران )51.6 درصد(، اصفهان )6.5 درصد( 
و خراس��ان رضوی )6.2 درصد( مبادله ش��ده است که 

بيش ترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. 
حدود ٧ ميليون و 400 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 
٨٧٩ هزار ميليارد ريال در آذرماه ١٣٩٨ در کل کش��ور 
وصول ش��د که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتيب 6.5 درصد و 19.6 درصد افزايش نشان می دهد. 
در ماه مورد بررسی در کل کشور 91.7 درصد از کل تعداد 
چک های مبادله ای و 89.5 درصد از کل مبلغ چک های 
مبادله ای وصول شد. بالغ بر ٢ ميليون و 400 هزار فقره 
چک به ارزشی بالغ بر ٤٥٩ هزار ميليارد ريال در آذرماه 

١٣٩٨ در استان تهران وصول شد.
در م��اه مورد بررس��ی در اس��تان تهران از نظ��ر تعداد 
92.5 درص��د و از نظ��ر ارزش 90.5 درصد از کل مبلغ 
چک های مبادله ای وصول ش��ده اس��ت. در ماه مذکور 
در بين ساير استان های کشور، بيش ترين نسبت تعداد 
چک های وصولی  به کل چک های مبادله ای در استان، 

ب��ه ترتيب به اس��تان های گي��الن )93.5 درصد(، يزد 
)92.2 درص��د( و الب��رز )92.6 درصد( اختصاص يافته 
است و استان های کهگيلويه و بويراحمد )83.6 درصد(، 
چهار محال و بختياری )87.5 درصد( و لرستان )88.4 
درصد( پايين ترين نس��بت تعداد چک های وصولی به 
کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص 
داده اند. در ماه مورد بررس��ی در بين س��اير استان های 
کشور، بيش��ترين نس��بت ارزش چک های وصولی به 
کل ارزش چک ه��ای مبادله ای در اس��تان به ترتيب به 
اس��تان های گيالن )92.2 درصد(، البرز )91.1 درصد( 
و خوزس��تان)90.5 درصد(اختص��اص يافته اس��ت و 
استان های کرمان)83.1 درصد(، کهگيلويه وبويراحمد 
)83.4 درصد( و خراسان جنوبی )٨٤ درصد( کمترين 
نس�بت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

بالغ بر ٦٦٧ هزار فقره چک به ارزش��ی حدود ١٠٤ هزار 
ميليارد ريال در آذرماه ١٣٩٨ در کل کش��ور برگش�ت 
داده شده است که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد 2.7 
درصد کاهش و از نظر مبلغ 3.3 درصد افزايش نش��ان 
می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ١٩٨ 
هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ٤٨ هزار ميليارد ريال 
برگشت داده شد. در ماه مورد بررسی در کل کشور 8.3 
درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 10.5 درصد از 
کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است. در 
ماه مورد بررسی در استان تهران 7.5 درصد از کل تعداد 
چک های مبادله ای و 9.5 درصد از کل مبلغ چک های 
مبادله ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بين 
ساير استان های کشور، بيش ترين نسبت تعداد چک های 
برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتيب 
به اس���تان های کهگيلويه و بويراحم�د )16.4 درصد(، 
چهارمحال و بختياری )12.5 درصد( و لرستان )11.6 
درصد( اختصاص يافته است و استان های گيالن )6.5 
درصد(، يزد )7.1 درصد( و البرز )7.4 درصد( پايين ترين 
نسبت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررس��ی در بين ساير اس��تان های کشور، 
بيشترين نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش 
چک های مبادله شده در استان به ترتيب به استان های 
کرم��ان )16.9 درصد(، کهگيلوي��ه و بويراحمد )16.6 
درص��د( و خراس��ان جنوبی )16 درص���د( اختصاص 
يافته است و استان های گيالن )7.8 درصد(، البرز )8.9 
درصد( و خوزستان )9.5 درصد( کم ترين نسبت ارزش 
چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده 
در استان را به خود اختصاص داده اند. در آذرماه ١٣٩٨ 
در کل کش��ور ح��دود ٦٤١ هزار فقره چک به ارزش��ی 
بالغ بر ٩٧ هزار ميليارد ريال به داليل کس��ری يا فقدان 
موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور 
از نظر تعداد ٩٦ درصد و از نظر ارزش 94.1 درصد از کل 
چک های برگشتی به داليل کسری يا فقدان موجودی 
بوده است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ١٨٧ 
هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ٤٤ هزار ميليارد ريال 
به داليل کس��ری يا فقدان موجودی برگشت داده شده 
است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 94.2 درصد 
و از نظر مبلغ 91.7 درصد از کل چک های برگش��تی به 

داليل کسری يا فقدان موجودی بوده است.



گزارش

خبر

5 بازار سرمايه

چشماندازبازارسرمايههمچنانروزهايخوشرانويدميدهد؟

روزهاي خوش ادامه دار بازار
ساره صابري |

 فرهنگ س��ازي براي س��رمايه گذاري مردم در بازار 
سرمايه به عنوان نخستين و البته درست  ترين مكان 
سرمايه گذاري مدت هاست در دستور كار متوليان بازار 
قرارگرفته و اخبار هر روزه نشان مي دهد كه تا حدودي 
هم موفقيت آميز بوده اس��ت. تعدد حضور افراد براي 
دريافت كد بورسي به منظور سرمايه  گذاري در اين بازار 
نشان  مي دهد كه راه به درستي نشان داده شده است. 
بااين حال و با توجه به نزديك شدن به روزهاي پاياني 
سال پرسش اصلي اين است كه چشم اندازا بازار چگونه 
است و كدام صنايع پيش��رو خواهند بود. كارشناسان 
فعال در بازار سرمايه تحليل هاي خود را واگويه كردند.

 ركود در بازارهاي موازي و اقبال به بازار سرمايه
مهدي باغبان، مديرس��رمايه گذاري كارگزاري بانك 
خاورميانه گفت: س��ال گذشته، با توجه به اينكه ورود 
به بازار مسكن نيازمند سرمايه گذاري با مبالغ زياد بوده 
كه از نقدشوندگي كافي نيز برخوردار نبوده و از طرفي 
نوسانات شديد نرخ دالر موجب عدم جذابيت اين بازارها 
شده و بازار سرمايه به دليل نقدشوندگي سريع، سهولت 
ورود به بازار با هرمبلغي و همچنين شفافيت بهتر نسبت 
به ساير بازارها، منجر به ورود سرمايه گذاران زيادي به 
اين بازار شده است به طوري كه در هر جمع و محفلي 
صحبت از خريد سهام مطرح مي شود و موجب شد ترس 
از ورود به بازار سرمايه و ريسك هاي موهوم آن از بين 
رفت و با توجه به حمايت هاي صورت گرفته در مواقع 
بحراني، اعتماد نس��بي به بازار سرمايه شكل گرفت و 
منجر به ورود نقدينگي بسيار مناسبي شده كه افزايش 
بازدهي بورس به مقدار قابل توجهي را به همراه داشته 
است.وي در پاسخ به اينكه با توجه به اتفاقات رخ داده 
در مدت اخير و برداشته شدن سايه جنگ احتمالي از 
فضاي اقتصادي كشور، بازار سرمايه را چطو رارزيابي 
مي كنيد، گفت: وضعيت بازار س��رمايه با دو احتمال 
همراه خواهد بود؛ اول كاهش ريس��ك هاي سياسي، 
بهبود وضعيت اقتصادي، كاهش نرخ بهره و درنتيجه 
افزايش نسبت پي به اي بازار و دوم تورم انتظاري باال، 
افزايش نرخ دالر و درنتيجه افزايش ميزان سودآوري 

شركت هاي بورسي.
اين فعال بازارسرمايه افزود: باوجود اينكه برخي سهام 
كوچك و متوسط كه شرايط بنيادي مناسبي ندارند 
داراي حباب قيمتي هس��تند ولي هريك از موارد باال 
در صورت وقوع، منجر به افزايش قيمت سهام بنيادي 
موجود در بازار سرمايه خواهد شد همچنين برخي سهام 
بزرگ و شاخص ساز نيز با پي به اي بسيار مناسبي در 

حال معامله هس��تند. باغبان با تاكيد بر اينكه اصالح 
س��اختار اقتصادي ضروري اس��ت، صنعت پيشروي 
بازار را صنعت بانكداري عنوان كرد و افزود: بس��ياري 
از شركت ها از شرايط مناس��بي براي تجديد ارزيابي 
دارايي ها برخوردارند كه سهامداران نيز از اين افزايش 
سرمايه به خوبي استقبال مي كنند و منجر به افزايش 

قيمت سهام اين شركت ها نيز خواهد شد.

 سايه ابهام درچشم انداز بازار سرمايه 
سميرا منصوري، مديركل سرمايه گذاري صندوق بيمه 
 اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير پيش بيني

 چش��م انداز بازار سرمايه، حداقل در مقايسه با ۵ سال 
اخير را در مبهم ترين شرايط ممكن عنوان كرد و گفت: 
افزايش اشتهاي ريسك سرمايه گذاران به دليل بازدهي 
واقعي منفي س��پرده هاي بانكي در باالترين س��طح 
خود قرار گرفته اس��ت كه همي��ن موضوع نيز يكي از 
محرك هاي اصلي رشد بازارهاي مختلف از جمله بازار 
سرمايه در ۲ سال اخير بوده است. وي با اشاره به اينكه 
در اين بين تفاوت مهم بازار س��رمايه با ساير بازارها در 
اين است كه بازار سرمايه دير تر به اشباع مي رسد، گفت: 
به نظر مي رسد تا زماني كه بازدهي منفي در سپرده ها 
وجود داشته باشد و هر چقدر شكاف منفي آن نسبت 
به تورم افزايش يابد نقدينگي در بازارهاي مختلف در 
چرخش خواهد بود زيرا سرمايه گذاران به دنبال بازدهي 
مثبت نس��بت به تورم هس��تند. اين فعال بازار افزود: 
در حال حاضر نس��بت p/e تحليلي براي كليت بازار 
سرمايه به منطقه پر ريس��ك خود وارد شده است هر 
چند چندين شركت بزرگ با p/e مناسب وجود دارند و 
مي توان گفت سهام شاخص ساز و بزرگ عموما حباب 
ندارند و با چش��م انداز تورمي موج��ود، انتظار مي رود 
نسبت p/e فوروارد در آينده كاهش نسبي داشته باشد. 
ب��ا اين وجود از اين پس محرك اصلي بازار، اش��تهاي 
ريسك سرمايه گذاران است كه س��مت و سوي آن را 
مشخص خواهد كرد، ويژگي بارز اين نوع محرك در پر 

نوسان و هيجاني بودن آن است.

 نگاه دولت به بازار سرمايه است 
سينا عنايت اللهي، ديگر كارشناس بازار سرمايه دليل 
رشد بازار را نقدينگي سرگردان در سطح اقتصاد كالن 
كشور عنوان كرد كه در بازار سرمايه مطلوبيت پيدا 
كرده و عمده آن درحال جذب شدن در اين بازار است. 
وي با بيان اينكه اين رويه در سال هاي گذشته اتفاق 
نمي افتاد اما به تازگي گرايش به بازار سرمايه افزايش 
پيدا كرده اس��ت، افزود: در س��اير بازارها در اقتصاد 

كالن كشور مانند بازار مسكن، طال، ارز و امثال آن به 
دليل روندي كه بخشي از آن نظارتي و بخشي ديگر 
نتيجه سياست هايي است كه در اقتصاد كشور وجود 
دارد، آرامش حاكم شده است و سرمايه گذاران امكان 
رشد را بيشتر در بازار س��رمايه قابل تصور مي دانند 
و به همي��ن دليل گرايش به طرف اين بازار بيش��تر 

شده است.
 اي��ن فعال ب��ازار ادام��ه داد: از طرفي بح��ث تمايل و 
هدايت نقدينگي توسط دولتمردان به اين بازار است، 
به طوري كه در حوادث اخير حمايت بسيار خوبي از بازار 
شد. همچنين گزارش فروش شركت هاي كاموديتي و 
بنيادي نيز باتوجه به رشد دالر نيما از ۱۰۷۰۰ تومان 
به ۱۲۱۰۰ تومان نيز حايز اهميت است بر اين اساس 
چشم انداز سال آتي نيز با شرط ثبات شرايط سياسي 
و رش��د نرخ دالر آزاد و نيمايي )باتوجه به اثر تورمي( و 
تداوم ورود جريان نقدينگي با حمايت دولت )معافيت 
مالياتي و ايجاد بس��تر هاي مناس��ب( مي توان براي 
س��ال آينده همچنان رشد قابل توجه در بازار سرمايه 

را انتظار داشت.

 حذف ارز 4200 توماني 
به نفع كدام شركت هاست؟

روشنك حسين زاده، مديرسرمايه گذاري يك شركت 
درمورد پيش بيني كليت بازار س��رمايه براي سال آتي 
گفت: اولين و مهم ترين آيتم براي ادامه مسير صعودي 
بورس، نرخ دالر است كه از چند جهت عمده تحت تاثير 
فشارهاي فزاينده صعودي است، فروش بسيار كم نفت 
در سال آتي به دليل تش��ديد مجدد فشارهاي اياالت 
متحده بر خريداران نفت اي��ران، تاثيرات تحريم ها بر 
كاهش احتمالي صادرات غير نفتي شركت هاي ايراني 
در سال آتي، ادامه تنش هاي حداقل لفظي بين ايران و 
غرب بر سر مساله هسته اي و برجام و.... سبب خواهد شد 
تا حداقل بدون در نظر گرفتن گشايش هاي سياسي كف 
قيمت دالر در سطوح فعلي تعريف شود، روند حركت 
دالر مخصوص��ا دالر نيمايي كه پايه محاس��به قيمت 
صادرات و بورس كاالي شركت هاي بورسي است، قطعا 
افزايشي خواهد بود.  وي ادامه داد: در مورد روند حركت 
صنايع در بورس تهران به نظر مي رسد به دليل مشكالت 
فعلي در س��اختار اقتصادي چين و ركود احتمالي در 

اقتصاد اياالت متحده در سال جاري ميالدي كه بارها از 
سوي كارشناسان بنام اقتصادي بر روي آن تاكيد شده 
است، حركت به سمت خريد صنايع كاموديتي محور و 
نفتي پتروشيميايي چندان معقول نباشد ضمن آنكه به 
نظر مي رسد تمركز بر پتانسيل شركت ها براي استفاده 
از تورم تقريبا قطعي س��ال آتي در جهت رشد حاشيه 
سود از اس��تراتژي هاي برنده باشد. حسين زاده تمركز 
بر صنايع بانكي، مخابراتي و همچنين ش��ركت هايي 
كه از حذف احتمالي دالر 4۲,۰۰۰ ريالي نفع مي برند 
را  ني��ز گزينه هاي خوب س��رمايه گذاري عنوان كرد و 
گفت: از سوي ديگر هلدينگ هايي كه زيرمجموعه هاي 
سرمايه پذيرشان در اين مدت رشدهاي قيمتي خوبي 
را تجرب��ه كرده اند نيز مي تواند گزينه مناس��بي براي 
سرمايه گذاري باش��د. صنعت خودرو هم با وجود زيان 
سنگيني كه دارد به دليل امكان افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابي مي تواند مد نظر سرمايه گذاران قرار بگيرد. 
همچنين صنعت بانك نيز از صنايعي به شمار مي رود 
كه هم از پتانسيل تجديد ارزيابي دارايي و هم از لحاظ 
عملياتي با بهبود نسبت به سال هاي گذشته بهره مي برد.

نخستينكارگزاريبورسسالآيندهدربورسعرضهميشودارزشبازاردريكسال4.5برابرشداماشركتيسودآنرانبرد
 به گفته يكي از مديران ش��ركت تامين س��رمايه، افزايش سرمايه 
 به قيمت اس��مي، نق��ص در قانون تجارت و خ��الف قوانين مدرن 

شركت داري است.
ولي نادي قمي معتقد اس��ت: انتشار سهام به قيمت باالتر از قيمت 
اسمي يا افزايش سرمايه از طريق صرف سهام، اين نقيصه را برطرف 

خواهد كرد.
او در گفت وگو با سنا با بيان اينكه افزايش سرمايه شركت ها اعم از 
توليدي و خدماتي عموما به منظور تامين نقدينگي مورد نياز جهت 
اجراي طرح هاي توسعه اي يا اصالح ساختار مالي يا بنا به الزامات و 
اقتضائات قانوني، صورت مي گيرد، افزود: در قوانين مدرن راهبري 
شركت، شركت هاي پذيرفته شده در بورس در انتشار سهام جديد 
فارغ از اينكه اولويت را به سهامداران موجود بدهند يا ندهند، سهام 
جدي��د را به قيمت بازار عرضه مي كنند؛ بنابراين بخش��ي از عوايد 
رشد قيمت سهام نصيب شركت ها مي شود و مي توانند آن را صرف 

طرح هاي توسعه اي جديد كنند .
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: اما در قوانين ايران تقريبا در 
اغلب موارد افزايش سرمايه به قيمت اسمي و اولويت با سهامداران 
موجود است و افزايش سرمايه به قيمت هايي باالتر از قيمت اسمي 
كه لزوما بر اساس س��از و كار بازار تعيين نمي شود، به ندرت اتفاق 
مي افتد و تابع قوانيني اس��ت كه كار را براي مجريان بسيار سخت 
و كند مي كند.نادي قمي اظهار داش��ت: در ايران، وفق ماده ۱۶۰ 
اليحه اصالحي قانون تجارت، صدور سهام جديد مي تواند به قيمت 
اس��مي يا به قيمتي باالتر از قيمت اس��مي صورت گيرد؛ به حالت 
انتشار س��هام به قيمت باالتر از قيمت اس��مي، افزايش سرمايه از 
طريق صرف س��هام گفته مي شود كه عوايد حاصل از اضافه ارزش 
سهام فروخته شده مي تواند جهت تأمين نياز به نقدينگي شركت 

مورد استفاده قرار گيرد.
وي افزود: افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد با سلب حق 
تقدم از س��هامداران موجود، زمينه را براي ورود سهامداران جديد 
فراهم كرده، عالوه بر آنكه نياز شركت به جذب نقدينگي را تأمين 

مي كند، مي تواند سبب افزايش نسبت سهام شناور شركت شود.
نادي قمي ب��ا بيان اينكه حق تقدم س��هامداران در خريد س��هام 
جديد يكي از راهكارهاي حمايتي قانونگذار از سهامداران موجود 
اس��ت، اظهار داش��ت: اين امر مختص به نظام حقوقي ايران نبوده 
)Pre-emptive Rights( و حق تقدم در خريد س��هام جديد 

 در غال��ب كش��ورها، ب��ه عن��وان يك��ي از راهكاره��اي حمايتي 
 قانونگذار از س��هامداران در برابر رقيق س��ازي س��هام به رسميت 

شناخته شده است.
او توضي��ح داد: در برخي كش��ورها چ��ون انگلس��تان، حق تقدم 
سهامداران در خريد سهام جديد شركت، يك حق قانوني است كه 
در قانون ش��ركت هاي ۲۰۰۶ مورد تصريح قرار گرفته است. بدين 
معنا كه اصل بر وجود چنين حقي براي س��هامداران موجود است 
مگر آنكه مجمع عمومي صاحبان سهام آن شركت با اكثريت مطلق 
و مشروط به شرايطي چون ارايه گزارش هيات مديره در بازه زماني 
معقول و متعارف و تبادل نظر ميان تمامي سهامداران، سلب حق 

تقدم سهامداران را تصويب كند. 
ن��ادي قمي افزود: در برخي ديگر از كش��ورها چون اياالت متحده 
امريكا، وجود حق تقدم صاحبان سهام در خريد سهام جديد شركت 
تابع اساسنامه هر شركت است و س��هامداران زماني مي توانند به 
چنين حقي استناد كنند كه در اساسنامه بدان تصريح شده  باشد.

وي خاطرنشان كرد: در ايران جهت پيشگيري از سوءاستفاده برخي 
سهامداران از امكان افزايش سهام مالكيتي، قانونگذار تصريح كرده 
چنانچه س��لب حق تقدم از بعضي از صاحبان سهام به نفع بعضي 
ديگر انجام گيرد،  سهامداران ذينفع حق ندارند در اخذ رأي درباره 

سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: بدين ترتيب، محرز است 
ك��ه رعايت حق تقدم س��هامداران در خريد س��هام جديد يكي از 
راهكارهاي حمايتي از سهامداران براي قانونگذار كشورمان چنان 
واجد اهميت بوده كه ضمانت اجراه��اي متعددي براي نقض اين 

مقررات تعيين كرده  است.
اين مدير تصريح كرد: بايد توجه داش��ت كه انجام افزايش سرمايه 
به قيمت اس��مي خالف قوانين مدرن ش��ركت داري است و عمال 
شركت ها را از منافع حاصل از افزايش قيمت سهام بي بهره مي گذارد.

نادي قمي گفت: از س��ال ۱۳۹۷ تاكنون ارزش بازار نزديك به 4.۵ 
برابر شده اس��ت اما تقريبا مي توان گفت كه هيچ شركت توليدي 
و خدماتي از اين ش��رايط در قالب افزايش س��رمايه به قيمت بازار 

بهره مند نشده است.
وي در پايان افزود: اين نقصي است در قانون تجارت كه در شرايط 
حال نمايان شده اس��ت و مي تواند با ماده واحده اي بنا به پيشنهاد 

سازمان بورس مورد اصالح قانونگذار قرار گيرد.

دبير كانون كارگزاران بورس گفت: فرآيند تبديل شدن شركت هاي 
كارگزاري بورس اوراق بهادار به سهامي عام در هيات مديره سازمان 
بورس قرار دارد و پيش بيني مي شود، اولين كارگزاري سهامي عام شده 

تا نيمه سال آينده در بورس عرضه شود.
روح اهلل ميرصانع��ي در گفت وگ��و با ف��ارس، در م��ورد گفته يكي از 
كارآفرينان در ديدار با وزير اقتصاد كه گفته بود مجوز كارگزاري بورس 
به قيمت ۲۵ ميليارد تومان خريد و فروش مي ش��ود، گفت: اينگونه 
نيست كه مجوزي مورد معامله قرار گيرد، بلكه شركت هاي كارگزاري 
)س��هامي خاص( به همراه دارايي ها، بدهي ها، برند، مشتري، سابقه 

فعاليت و ساير دارايي ها مورد معامله قرار مي گيرد.
وي گفت: مجوز فعاليت  كارگزاري كه قباًل وجود داشته است مجموع 
قيمت دارايي ها و برند آنها مربوط به يك شركت كارگزاري است كه 
معامله مي شود همان گونه كه صرافي ها با داشتن همه دارايي ها، مجوز، 
نيروي انساني، مش��تريان و برند مورد نظر خريد و فروش مي شود و 
س��رجمع اين موارد است كه گفته مي ش��ود يك كارگزاري خريد يا 

فروش مي شود.
ميرصانعي اين را هم گفت: ظرف چند ماه آينده فرآيند تبديل شدن 
شركت هاي كارگزاري بورس به شركت هاي سهامي عام انجام مي شود 
كه در آن صورت سهام كارگزاري ها در بورس يا فرابورس عرضه مي شود 
و هر كس مي تواند سهام اين شركت ها را تا درصد مشخصي خريداري 
كند. در حال حاضر طرح س��هامي عام شدن شركت هاي كارگزاري 
توس��ط كميته مورد نظر در س��ازمان بورس تهيه ش��ده و اكنون در 
هيات مديره سازمان بورس قرار دارد كه بعد از تصويب در سازمان بورس 
امكان پذيرش و معامله كارگزاري ها وجود دارد.دبير كانون كارگزاران 
بورس در مورد اينكه در حال حاضر چند كارگزاري در كش��ور داريم، 
 گفت: ۱۰8 شركت كارگزاري بورس در كشور داراي مجوز هستند و 
اكنون سازمان بورس مجوز جديدي نمي دهد و اگر كسي عالقه مند به 
حضور در كارگزاري ها است مي تواند بعد از اينكه سهام كارگزاري ها در 
بورس يا فرابورس عرضه شد سهام آنها را خريداري كند.ميرصانعي با 
بيان اينكه مجوز كارگزاري هاي بورس را سازمان بورس و اوراق بهادار 
صادر مي كند،  گفت: بازار سرمايه به گونه اي است كه فعاليت هاي آن 
بايد صرفه اقتصادي داشته باشد همان گونه كه بانك مركزي در يك 
دوره مجوزهاي بانك هاي خصوصي را صادر كرد اما االن مجوز بانك 
نمي دهد و بازار مالي پيچيدگي خاص خود را دارد، زيرا اگر نهادهاي 
مالي فعال در بازار مالي بيش از نياز بازار باشد، اين نهادها وارد رقابت 

منفي مي ش��وند كه زيان آن براي عموم مردم و س��رمايه گذاران در 
بورس خواهد بود.

وي گفت: بانك ها يك زماني به صورت قارچ وار رشد كردند و مشكالتي 
براي نظام پولي ايجاد كردند كه تبعات آن را ديديم. بازارهاي مالي هم 
چون با پول مردم سر و كار دارند بايد نظارت شوند و بيش از نياز بازار 

مجوز داده نشود.
به گفته اين مقام مجوز كارگزاري نبايد بيش از نياز باشد و بايد حجم 
و ارزش بازار و تعداد كارگزاران با كش��ورهاي همسايه مقايسه شود. 
متأسفانه در حال حاضر با ۱۰8 شركت كارگزاري اين نسبت در كشور 
ما بيشتر از كشور همسايه مانند تركيه است و نيازي به صدور مجوز 
جديد براي كارگزاري نيست.ميرصانعي در پاسخ به اين پرسش كه 
كس��ي كه مجوز كارگزاري را گرفته صالحيت دارد و اگر اين مجوز را 
به فرد ديگري بفروشد بحث صالحيت حرفه اي و نظارت بر كارگزاري 
چگونه خواهد بود وي در پاس��خ گفت:  طبق مقررات سازمان بورس 
صالحيت افراد فعال در نهادهاي بازار مالي بر عهده س��ازمان بورس 
است و اگر جواز يك كارگزاري به فرد ديگري مي خواهد واگذار شود 

بايد صالحيت حرفه اي او طي يك فرآيندي طي شود.
وي همچنين در مورد خريد و فروش سهام كارگزاري ها گفت: براي 
خريد كارگزاري هم تا درصد مشخصي براي همه آزاد است، اما مثال 
اگر از معيار ۱۰ درصد باالتر رفت بايد صالحيت حرفه اي خريدار سهام 
مش��خص ش��ود.ميرصانعي در مورد اينكه اگر كارگزاري ها سهامي 
عام  شوند آيا هر كس مي تواند سهام كارگزاري ها را مانند سهام يك 
شركت ديگر بورسي خريداري كند گفت: همان گونه كه در بانك ها 
 سهام بانك ها تا درصدي قابل خريد توسط يك فرد است اما مثال باالي

۱۰ درصد نياز به مجوز بانك مركزي دارد. در مورد سهام كارگزاري هم 
مثال مي گويند تا ۱۰ درصد سهام را هر كس مي تواند بخرد، اما باالتر 
از آن بايد صالحيت خريدار به تأييد سازمان بورس برسد.وي در مورد 
اينكه اولين كارگزاري بورس چه زماني به بازار بورس يا فرابورس مي آيد 
گفت: اساسنامه اين شركت هاي كارگزاري در كميته تدوين مقررات 
سازمان بورس تهيه شده و براي تصويب به هيات مديره سازمان بورس 
ارسال شده است كه بعد از تصويب در هيات مديره امكان عرضه سهام 
كارگزاري ها در بورس به وجود مي آيد.دبير كانون كارگزاران بورس 
اظهار اميدواري كرد: طي نيمه اول سال آينده اميدواريم اولين شركت 
كارگزاري سهامي عام شده بورس در بازار بورس يا فرابورس به عموم 

مردم عرضه شود.

موسي احمدي| تحليلگر بازارهاي مالي| 
بازار سرمايه در دو س��ال و به خصوص ماه هاي اخير 
مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است. اين توجه 
به خصوص با بازده ها و نقدشوندگي پايين تر بازارهاي 
موازي رنگ و بوي ديگري به خود گرفته است. شنيدن 
اخبار مختلف از جمله شكس��ته ش��دن ركوردهاي 
موجود نشان از توجه نقدينگي بازار به سمت اين بازار 
دارد. دانستن اينكه چه عواملي در روند رو به رشد اين 
بازار تأثير بسزايي داشته در ارزيابي وضعيت آتي آن 
نقش زيادي دارد. در ماه هاي اخير عمده دليل رشد اين 

بازار از طريق افزايش نرخ ارز و ارزش جايگزيني برخي 
شركت ها بود كه موجبات حركت بازار به سمت ارزش 
دالري خود را فراهم كرد. با توجه به ثبات نسبي اين 
بازار، روند بازارهاي كااليي بين المللي و گزارش هاي 
عملكردي گاه مناسب ش��ركت ها نيز عامل ديگري 
در اين زمينه بود. در ماه اخير نيز با تصويب معافيت 
ماليات��ي افزايش س��رمايه از محل تجدي��د ارزيابي 
دارايي ها شاهد تمايل بازار به سمت اين سهم ها بوديم 
و اين گرايش به نحوي ب��ود كه علي رغم رخدادهاي 
منفي سياسي در ماه گذش��ته و التهاب روابط ميان 

اي��ران و امريكا، مجدداً ش��اهد توجه ب��ازار خصوصًا 
سرمايه گذاران خرد به سمت اين بازار بوديم كه به نوبه 
خود در روزهاي گذشته موجب شد تا ارزش معامالت 
خرد هرچند موردي، ركوردي جديد را ثبت كند كه در 
صورت استمرار مي تواند محل بحث باشد. اين موضوع 
تاحدي بود كه در هفته گذش��ته ب��ا ورود پول هاي 
حقيقي و جديد شاهد رشد شاخص كل بوديم كه رشد 
سهم شركت هاي كوچك را نيز در پي داشته است كه 
به نظر مي رسد در هفته هاي آتي فروكش كند. اما در 
كنار تمامي اخبار موجود و وجود سهم هاي بنيادي و 

پرپتانسيل در بازار كه مستلزم ارزيابي دقيق است به 
نظر مي رسد شرايط براي رشد اين سهم ها همچنان تا 
پايان سال باقي خواهد ماند و همچنين شركت هايي 
كه فرصت استفاده از افزايش سرمايه  از محل تجديد 
ارزيابي دارايي ها را مغتنم مي شمرند محلي از رشد 
قيمت و نوسان گيري سرمايه گذاران خواهند بود. اما 
در خصوص شرايط بين المللي نيز كاهش تنش روابط 
ميان امريكا و چين نيز موجبات بهبود دورنماي اقتصاد 
بين المللي با توجه به نقش بي بديل اين دو اقتصاد در 
اقتصاد بين الملل دارد. اما در اين ميان با توجه به روند 
مثبت اكثريت سهم ها تلقي دايمي بودن اين روند را 
براي س��رمايه گذاران ايجاد كرده و از اين رو استفاده 
از خدمات تخصصي صندوق هاي س��رمايه گذاري و 

سبدگرداني ها را كاهش داده كه با تغيير روند احتمالي 
بازار ممكن است آثار نامناسبي را براي سرمايه گذاران 
تازه وارد به همراه داشته باشد بنابراين فرهنگسازي و 
توجه اين گروه از سرمايه گذاران به خدمات ياد شده 
مهم است. از سوي ديگر، بازار براي حركت رو به جلوي 
خود نيازمند وجود منابع مالي پايدار است كه حفظ 
پايداري منابع و حضور بلندمدت آن، عالوه بر خدمات 
ذكر شده مس��تلزم بهره گيري از ابزارهاي مختلف با 
درآمد ثابت و انواع سازوكارهاي جديد متناسب با ذائقه 
و ساليق مشتريان و فرهنگسازي مناسب آن است تا 
در صورت تغيير روندهاي موجود در بازار به جاي خارج 
شدن پول از اين بازار، تنها شاهد تغيير پول در طبقات 

مختلف دارايي در درون بازار سرمايه باشيم.

روزهاي خوش بازار ادامه دارد
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۸  سهم پتروشيمي مشمول 
معامالت مشكوك شدند 

معامالت مشكوك روز پرنوس��ان بورس و شاخص 
4۲۰هزار تايي مربوط به 8 شركت پتروشيمي و چند 

شركت بزرگ و متوسط و دو تك سهم همراه شد.
به گزارش بورس پرس، در جريان معامالت ديروز كه 
با نوسان منفي و مثبت حدود ۵ هزار واحدي همراه 
بود، شاخص بورس بعد از سير نزولي به ارقام بيشتر از 
دو هزار واحد، چهره ديگري در نيمه دوم زمان امروز 
به نمايش گذاشت و در نهايت با افزايش ۲۳۵۵ واحد 
ديگر براي اولين بار وارد كانال 4۲۰ هزار تايي شد و در 
عدد 4۲۰ هزار و ۶۶8 واحد جا خوش كرد .همچنين 
 درحالي بيش از ۶,۷ ميليارد س��هم بورسي به ارزش

۳,4 هزار ميليارد تومان داد و ستد شد كه بانك هاي 
تجارت و صادرات با داد و س��تد بي��ش از ۱,۱ و يك 
ميليارد س��هم و ذوب آهن و س��ايپا ب��ا ۲۳۷ و ۲۳۳ 
ميليون س��هم، بيش��ترين حجم معامالت را به نام 
خود ثبت كردن��د.در اين ميان اطالع��ات پردازش 
اطالعات مالي مبنا نشان داد ۱۵ شركت با داد و ستد 
۹ تا دو برابري نس��بت به ميانگين يك ماهه در زمره 
معامالت مش��كوك قرار گرفته اند.اين گروه شامل 
بانك ايران زمين، پتروشيمي فارابي، تامين سرمايه 
لوتوس پارسيان، شيشه سازي مينا، ايران مرينوس، 
پتروشيمي دهدشت، پتروشيمي ممسني، پتروشيمي 
فجر، بهنوش، پتروش��يمي كازرون، حفاري شمال، 
سرمايه گذاري توس��عه معادن و فلزات، پتروشيمي 
پرديس، پتروش��يمي جهرم و پتروش��يمي شازند 
هستند.حضور 8 شركت پتروشيمي، بانك ايران زمين 
و سرمايه گذاري معادن فلزات و حفاري شمال به همراه 
دو تك سهم شيشه سازي مينا و ايران مرينوس از جمله 

نكات جالب معامالت مشكوك است.

    رشد 2 هزار واحدي شاخص 
از س��وي ديگر ش��اخص كل در بازار ب��ورس ديروز 
)دوش��نبه( دو هزار و ۳۵۵ واحد رش��د داشت كه در 
نهايت اين ش��اخص به رقم 4۲۰ ه��زار و ۶۶8 واحد 
رسيد.براساس معامالت ديروز بيش از ۶ ميليارد و ۷۳۵ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳4 هزار 
و 8۶۶ ميليارد ريال داد و ستد شد.همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با ۹۰۱ واحد افزايش به ۱۳8 هزار و ۲۳4 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۶۰۱ واحد رشد به 
۹۲ هزار و ۲۱۷ واحد رسيدند.شاخص آزاد شناور نيز 
با دو هزار و 84۹ واحد افزايش به رقم ۵۰4 هزار و ۱۶۲ 
واحد رسيد، شاخص بازار اول يك هزار و ۶48 واحد و 
شاخص بازار دوم پنج هزار و ۷۵ واحد افزايش داشتند.

عالوه براين در بين تمامي نمادها، نماد توسعه معادن 
و فلزات )ومعادن( با ۳۰۳ واحد، كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران )حكشتي( با ۲۲۲ واحد، پارس سويچ 
)به س��ويچ( با ۱۹۹ واحد، انرژي خليج فارس مبين 
)مبي��ن( با ۱۱۷ واحد و معدن��ي و صنعتي گل گهر 
)كگل( با ۱۱۶ واحد بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص 
كل داش��تند. نماد صنايع پتروشيمي خليج فارس 
)فارس( با ۱۹۶ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۱8۲ واحد، 
پااليش نفت اصفهان )ش��پنا( با ۱۰8 واحد، شركت 
ارتباطات س��يار ايران )همراه( با ۹4 واحد، خدمات 
انفورماتيك )رانفور( با ۹۳ واحد و نفت و گاز پتروشيمي 
تامين )تاپيكو( با 8۷ واحد هم بيشترين تاثير منفي را 
بر معامالت امروز بورس داشتند.برپايه اين گزارش، 
در بين نمادهاي امروز نماد س��ايپا، بانك ملت، بانك 
تجارت، فوالد مباركه اصفهان، ملي صنايع مس ايران، 
پااليش نفت اصفهان و بانك پارسيان در گروه نمادهاي 
پربيننده قرار داشتند.گروه خودرو در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
8۱8 ميليون و 8۱۰ هزار برگه سهم به ارزش بيش از 

سه هزار و 4۳۲ ميليارد ريال داد و ستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز بيش از ۱۷ واحد افت داشت 
و ب��ر روي كانال پنج ه��زار و ۳۲۳ واح��د ثابت ماند.

همچنين در اين بازار دو ميلي��ارد و ۶۰۳ هزار برگه 
س��هم به ارزش بيش از ۱8 هزار و ۳۳۹ ميليارد ريال 
داد و ستد شد.ديروز در بين تمامي نمادها، نماد صنايع 
ماش��ين هاي اداري ايران )ماديرا(، توليد نيروي برق 
دماوند )دماوند(، توريل )توكاريل(، بانك دي )دي(، 
نفت پاسارگاد )ش��پاس( بيشترين تأثير مثبت را بر 
شاخص اين بازار داشتند.همچنين نماد پتروشيمي 
مارون )مارون(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، فوالد 
هرمزگان جن��وب )هرمز(، س��نگ آهن گهرزمين 
)كگهر(، توس��عه مولد نيروگاهي جه��رم )بجهرم(، 
فرابورس ايران )فرابورس( و شركت آهن و فوالد ارفع 

)ارفع( مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

تعيين ميزان سود سهام 
عدالت آخر بهمن

رييس سازمان خصوصي سازي گفت: ميزان دقيق 
سود پرداختي س��هام عدالت مشخص نشده، بلكه 
اواخر بهمن ماه رقم آن مش��خص و از اوايل اسفند به 
حس��اب افراد واريز خواهد شد.يك ماه پيش رييس 
سازمان خصوصي سازي از واريز سود سهام عدالت از 
اوايل اسفند ماه به حساب مشمولين خبر داد و درباره 
رقم دقيق سودي كه به حساب مشموالن پرداخت 
مي شود، اعالم كرد: رقم دقيق آن در وضعيت كنوني 
مشخص نيست، در ابتدا بايد سود موردنظر شركت ها 
دريافت و در انتها به حساِب دارندگان سهم پرداخت 
كرد، بنابراين بايد تا بهمن ماه صبر كرد تا مش��خص 
شود چه ميزان س��ود به مردم تعلق مي گيرد.اكنون 
با توجه به ورود ماه بهمن و احتمال مش��خص شدن 
ميزان سود واريزي به حساب مشموالن سهام عدالت، 
عليرضا صالح ديروز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: 
ميزان سود واريزي را به شكل دقيق نمي توان مشخص 
ساخت و در حال دريافت اطالعات ميزان نقدينگي از 
شركت ها هستيم به همين دليل در موقعيت فعلي رقم 

دقيقي را نمي توان بيان كرد.



تشكلها6يادداشت

»تعادل« از روند صدور و ورود صنايع غذايي و محصوالت كشاورزي تا پايان آذرماه گزارش مي دهد 

افت شديد تراز تجاري در بخش كشاورزي
تعادل|

بررس��ي جزييات آمار تجارت خارجي تا پايان پاييز سال 
ج��اري حكاي��ت از آن دارد ك��ه 5 ميلي��ون و 7 هزار تن 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي به ارزش 4 ميليارد و 
99 ميليون دالر از كشور صادر شده است. در همين حال 
معادل 17 ميليون و 123 هزار تن محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي با ارزش 9 ميليارد و 284 ميليون دالر، به 
كشور وارد شده است. تحليل اين آمارها حكايت از اين دارد 
كه تراز تجاري در اين بخش منفي و برابر 5 ميليارد و 185 
ميليون دالر گزارش شده است. در همين حال تراز وزني 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي تا پايان پاييز سال 
جاري، بيش از منفي 17 ميليون تن برآورد مي ش��ود كه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت قابل مالحظه اي 
داش��ته اس��ت. تراز تجاري و وزني ياد شده كمترين تراز 
تجاري و وزني به ترتيب از سال 93 و 91 تاكنون هستند كه 
رقم قابل تاملي به نظر مي رسد. مطابق آمارها، اقالم عمده 
وارداتي در مدت زمان مورد بحث شامل »ذرت، برنج، جو، 
گوشت قرمز، قندوشكر و چاي« مي شود. در مقابل، سبد 
صادراتي كشور اقالمي چون »انواع ميوه، سبزيجات، شير و 

فرآورده هاي آن و زعفران« را دربرمي گيرد. 

   داده هاي آماري از تجارت كشاورزي
بررس��ي آمار تجارت خارجي بخش كش��اورزي و صنايع 
غذايي در 9  ماهه نخست سال 98 حكايت از آن دارد كه در 
9  ماه نخست سال جاري، 5 ميليون و 7 هزار تن محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي به ارزش 4 ميليارد و 99 ميليون 
دالر صادر شده است. رقم ياد شده 5.6 درصد وزني و 16.6 
درصد ارزش كل صادرات كاالهاي غيرنفتي كش��ور را به 
خود اختصاص داده است. ارزش صادرات ياد شده در 9  ماه 
نخست سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش 
از 16 درصد كاهش يافته است. مقدار واردات محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي در 9 ماه نخست سال 98، معادل 
17 ميليون و 123 هزار تن با ارزش 9 ميليارد و 284 ميليون 
دالر برآورد شده است. مقدار واردات محصوالت ياد شده از 
نظر وزني، 75.2 درصد و ازنظر ارزش��ي 51.7 درصد كل 
واردات كشور را به خود اختصاص داده است. همچنين از 
مقايسه ميزان واردات در س��ال جاري و مقايسه آن با آمار 
سال گذشته بايد تاكيد كرد كه ارزش واردات تا پايان آذرماه 

سال جاري 22.3 درصد افزايش يافته است.
از سوي ديگر، ريز جزييات آماري نشان مي دهد، مجموع 
كل صادرات محصوالت كشاورزي تا پايان پاييز سال جاري 
برابر 3 ميليارد و 253 ميليون دالر عنوان شده، كه رقم ياد 
شده در مقايسه با سال 97، حدود 5.5 درصد كاهش يافته 
است. مجموع صادرات صنايع غذايي در 9 ماه ابتدايي سال 
جاري برابر 845.9 ميليون دالر عنوان ش��ده اس��ت. اين 
ميزان صادرات نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 
كاهش بيش از 36 درصدي داشته است. همچنين مجموع 
واردات محصوالت كشاورزي تا پايان پاييز سال جاري برابر 
8 ميليارد و 783 ميليون دالر عنوان شده است. رقم ياد شده 
در مقايسه با آمار واردات در همين مدت زمان و سال گذشته، 
رشد نزديك به 24 درصدي را نشان مي دهد. در همين حال 

مجموع واردات صنايع غذايي كش��ور در مدت زمان مورد 
بحث، بيش از 501 ميليون دالر گزارش شده است. اين رقم 
در مقايسه با ميزان واردات صنايع غذايي در سال 97، تغيير 
چنداني نداشته و تنها افت 0.3 درصدي را تجربه كرده است.

   محتويات سبد صادراتي 
براساس آمار منتشر ش��ده از سوي مركز ملي مطالعات 
راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران، اقالم عمده صادرات 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي شامل انواع ميوه هاي 
درختي به ارزش يك ميليارد و 279 ميليون دالر با سهم 
31.2 درصد، انواع سبزيجات و محصوالت جاليزي )شامل: 
سيب زميني، پياز و موسير، گوجه فرنگي، انواع كاهو، كلم و 
ساير سبزيجات تازه يا خشك كرده و همچنين هندوانه، 
خيار و خربزه( به ارزش 925.4 ميليون دالر با سهم 22.6 
درصد، ش��ير و فرآورده هاي آن به ارزش 325.9 ميليون 
دالر با سهم 8 درصد، زعفران 199.6 ميليون دالر با سهم 
4.9 درصد و ماهي و ميگو به ارزش 165.6 ميليون دالر با 
سهم 4 درصد از كل ارزش صادرات محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي بوده است. متوسط قيمت هر تن كاالهاي 
صادراتي بخش كشاورزي 819 دالر بوده كه در مقايسه با 
متوسط قيمت هر تن كاالهاي صادراتي غيرنفتي كشور 
)276 دالر( 296.7 درصد بيش��تر است. متوسط ارزش 
گمركي هر دالر محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي 
صادراتي در نه ماهه نخس��ت س��ال 98، 10 هزار و 629 
تومان و متوسط كل صادرات غيرنفتي كشور 10 هزار و 

634 تومان بوده است.

    محتويات سبد وارداتي 
از سوي ديگر، ارزيابي هاي آماري نشان از اين دارد، كه اقالم 
 عمده وارداتي محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي در

9  ماه نخست سال 98، شامل ذرت به ارزش يك ميليارد و 
545 ميليون دالر ميليون دالر با سهم 16.7 درصد، برنج به 
ارزش يك ميليارد و 174 ميليون دالر با سهم 12.7 درصد، 
دانه سويا به ارزش 803.9 ميليون دالر با سهم 8.7 درصد، 
جو به ارزش 641.8 ميليون دالر با سهم 6.9 درصد، گوشت 
قرمز به ارزش 611.5 ميليون دالر با سهم 6.6 درصد، قند 
و ش��كر به ارزش 519.2 ميليون دالر با سهم 5.6 درصد، 
چاي به ارزش 318.5 ميليون دالر با سهم 3.4 درصد، كره 
به ارزش 285.3 ميليون دالر با سهم 3.1 درصد، انواع ميوه 
به ارزش 268.1 ميليون دالر با س��هم 2.9 درصد و توتون، 
سيگار و انواع تنباكو به ارزش 174.3 ميليون دالر با سهم 1.9 
درصد، از كل ارزش واردات محصوالت كشاورزي و صنايع 
غذايي مي شود كه در مجموع حدود 68 درصد ارزش واردات 
بخش كشاورزي و صنايع غذايي را به خود اختصاص داده اند. 
متوسط قيمت هر تن كاالهاي وارداتي بخش كشاورزي در 
نه ماهه نخست سال جاري، 542 دالر است كه در مقايسه 
با متوسط قيمت هر تن كاالهاي وارداتي كل كشور )788 
دالر( حدود 68 درصد كمتر است. متوسط ارزش گمركي 
هر دالر محصوالت كش��اورزي و صناي��ع غذايي وارداتي 
4هزار و 200 تومان و متوسط واردات كشور 4 هزار و 200 

تومان بوده است.

    تراز تجاري در جهت منفي 
تراز تجاري محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي تا پايان 
آذرماه س��ال جاري، منفي 5 ميليارد و 185 ميليون دالر 
گزارش شده، كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال 97 
كه 2 ميليارد و 829 ميليون دالر بوده، حدود 83.3 درصد 
افت را نشان مي دهد. تراز تجاري در 9 ماه نخست سال جاري، 
كمترين مقدار از سال 93 تاكنون است. تراز وزني محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي تا پايان پاييز سال جاري، بيش از 
منفي 17 ميليون تن برآورد مي شود كه نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، افت قابل مالحظه اي داشته است.

   نهاده هاي كشاورزي )آفت كش ، كود و بذر( 
مجموع كل ارزش آفتكش هاي وارداتي در نه ماهه نخست 
سال 98، بيش از 283 ميليون دالر برآورد مي شود. ميزان 

واردات ياد شده در مقايسه با سال 97 و همين مدت زمان، 
رشد حدود 121 درصدي داشته است. كل واردات كودها 
در نه ماه نخست س��ال 1398، برابر 501 هزار تن با ارزش 
268.4 ميليون دالر بوده كه در مقايسه با سال قبل از نظر 
وزني 86.2 درصد و از نظر ارزش 87 درصد افزايش نشان 
مي دهد. در بين انواع كود هاي وارداتي به ترتيب كودهاي 
پتاسه 129.3 درصد، كودهاي فسفره 116.6 درصد و ازته 
36.2 درصد افزايش و NPK 32.9 درصد، كودهاي ميكرو 
20 درصد، به ترتيب از نظر مقدار نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل كاهش داش��ته اند. همچنين در نه ماه نخست 
س��ال 1398 مقدار 3307 هزار تن كود ب��اارزش 620.5 
ميليون دالر صادر ش��ده كه نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل به ترتيب 11 درصد افزاي��ش و 14.6 درصد كاهش 
داشته اس��ت. بايد افزود حدود 99 درصد مقدار كودهاي 

صادراتي كود اوره بوده اس��ت.در مجموع كل واردات بذر 
و ساير اندام هاي تكثير ش��ونده گياهي در نه ماه نخست 
س��ال 1398، 17 هزار و 178 تن با ارزش 161.9 ميليون 
دالر بوده كه نس��بت به سال قبل از نظر وزني حدود 63.9 
درصد و از نظر ارزش 271.7درصد افزايش نشان مي دهد؛ 
از بين بذرهاي مهم مقدار واردات بذر سبزيجات با كاهش 
83.7 درصدي روبرو بوده اس��ت؛ بذر چغندر قند 110.3 
درصدي، بذر ذرت 97.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزايش داشته اند.در نه ماهه نخست سال 1398 جمعا 
 مقدار 752 تن بذر و ساير اندام هاي تكثير شونده گياهي با 
ارزش يك ميليون و 500 هزار دالر صادر ش��ده كه بخش 
اعظم آن مربوط به ساير اندام هاي تكثير شونده است. اين 
ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر مقدار 84.9 

درصد و از نظر ارزش 91.8 درصد كاهش نشان مي دهد.

  Tue. Jan 28. 2020  1586   سه شنبه  8  بهمن 1398   2 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره 

شيوه ساماندهي شبكه توزيع 
كاال در ايران 

الناز مياندوآبچي|عضو هيات علمي موسسه 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني|

مراكز توزيع ش��هري يكي از انواع مراكز لجستيكي 
محسوب مي شوند كه به عنوان زيرساخت هاي تجاري 
در خدمت لجستيك شهري و شبكه هاي توزيع كاال 
هستند. هدف از شكل گيري اين مراكز، افزايش كارايي 
توزيع كاال به واسطه بهره گيري از صرفه هاي ناشي از 
مقياس و بهره مندي از آثار مثبت آنها بر كيفيت زندگي 
شهروندان به واسطه كاهش ترافيك و آلودگي هواي 
ناشي از آن است. ايجاد اين مراكز از دهه 1970 ميالدي 
به اين سو، در كشورهاي نظير آلمان، سويس، فرانسه، 
هلند، پرتقال، اس��پانيا، سوئد، سوييس، انگلستان و 
ژاپن مورد توجه قرار گرفته اس��ت. راه اندازي مراكز 
توزيع شهري در اروپا، در اغلب موارد به واسطه ابتكار 
و حمايت دولت ها صورت گرفته اس��ت. اما در ژاپن، 
ايجاد آنها در نتيجه همكاري مشترك شركت هاي 
حمل بار بوده است. گستره جغرافيايي خدمات رساني 
اين مراكز نيز، اغلب يا محدوده كلي ش��هر و حومه يا 
مناطق مركزي و هس��ته اي شهرها را در برمي گيرد. 
مراكز توزيع شهري مي توانند براي توزيع انواع كاالها 
اعم از كاالهاي مصرفي پرگردش نظير مواد غذايي و 
آشاميدني و كاالهاي مصرفي كسب وكارهاي شهري 
مورد استفاده قرار گيرند. شبكه توزيع اغلب كاالها در 
شهرهاي كش��ور، هم به لحاظ كارايي شبكه و هم به 
لحاظ اثرات فعاليت هاي لجستيكي بر جامعه شهري 
ممكن است باعث ايجاد برخي معضالت شود. به عنوان 
مثال، توزيع كاالهاي مصرفي پرگردش اغلب توسط 
شركت هاي پخش وابسته به توليدكنندگان صورت 
مي گيرد كه اين امر موجب مراجعات متعدد وسايل 
نقليه جهت تحويل كاالهاي شركت هاي مختلف به 
فروشگاه ها و ايجاد مشكالت ترافيكي و آلودگي هوا 
مي گردد. در خصوص ديگر كاالهايي كه شبكه توزيع 
آنها اغلب سنتي بوده و از يكپارچگي كافي برخوردار 
نيست، ذخيره سازي كاال در نقاط متعدد و پراكنده )و 
حتي گاه غيراستاندارد در سطح شهرها(، به خصوص 
در شهرهاي بزرگ امري شايع است كه ناكارايي ها و 
آسيب هاي خاص خود را به دنبال دارد. از جمله اين 
موارد مي توان به باال بودن هزينه هاي لجس��تيكي 
به دليل بهينه نبودن ساختار شبكه هاي توزيع و نيز 
بروز ريسك هاي ناش��ي از نگهداري كاال در شرايط 
غيراستاندارد اشاره نمود. با توجه به تجربيات جهاني 
در زمينه ايجاد مراكز توزيع شهري در حاشيه شهرها 
و منافع اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي ناشي از 
آن، ايجاد چنين مراكزي در كشور مي تواند به عنوان 
راهكاري جهت س��اماندهي توزيع كاال در شهرهاي 
كشور و به طور كلي نظام لجستيك شهري مورد توجه 
قرار گيرد.با توجه به توصيفات به عمل آمده مي توان 
گفت مهم ترين دريافت كنندگان خدمات از اين مراكز، 
شركت ها و كسب وكارهاي كوچك و متوسط هستند 
كه اغلب فاق��د امكانات س��خت افزاري و نرم افزاري 
لجستيكي كارآمد هستند )البته شركت هاي بزرگ 
نيز مي توانند در صورت نياز به افزايش كارايي شبكه 
لجستيك خود از اين مراكز استفاده نمايند(. شايان 
ذكر است كه شركت هاي بزرگ فعال در حوزه هايي 
چون كااله��اي مصرفي پرگردش، ل��وازم خانگي و 
غيره، اغلب از شبكه لجستيك اختصاصي برخوردار 
هس��تند و تنها در صورتي اقدام به استفاده از مراكز 
توزيع شهري مي كنند كه به لحاظ اقتصادي استفاده 
از آنه��ا براي ش��ركت هاي مذكور مق��رون به صرفه 
باشد.  با شكل گيري شركت هاي لجستيكي طرف 
س��وم و باالتر به عنوان يكي از الزامات نوين س��ازي 
شبكه توزيع كشور، اين شركت ها مي توانند از طريق 
اس��تقرار امكانات خود در مراكز توزيع شهري، ارايه 
خدمات توزيع كاال در ش��هرها را به صورت يكپارچه 
و مديريت ش��ده و در قالب قراردادهاي برونسپاري 
براي كسب وكارهاي متقاضي  بر عهده بگيرند. اما با 
توجه به عدم ش��كل گيري اين شركت ها در كشور، 
شركت هاي پخش يا ديگر شركت  هاي حمل ونقل 
بار درون شهري مي توانند از طريق اين مراكز به ارايه 
خدمات توزي��ع كاال بپردازند. در اين ص��ورت، ارايه 
خدمات توسط شركت هاي پخش وابسته، محدود 
به مجموعه اصلي اين شركت ها نخواهد بود و بديهي 
است كه آنها مي توانند به ديگر كسب وكارهاي نيازمند 
نيز خدمات لجستيكي الزم ارايه مي دهند.تاريخچه 
به كارگيري اين مراكز در كش��ورها به چندين دهه 
پيش باز مي گردد كه نش��انگر توسعه يافتگي نظام 
لجستيكي در اين كشورهاست. اين مساله در مورد 
ديگر انواع مراكز لجس��تيكي در سطح بين المللي، 
ملي و منطقه اي نيز صدق مي كند. به طوري كه اولين 
دهكده لجستيكي آلمان، در دهه 1980 آغاز به كار 
نمود.. اين در حالي است كه مفاهيم نوين لجستيكي 
نظير مراكز لجستيكي و شركت هاي لجستيكي طرف 
سوم و باالتر در ايران تقريبا نوپا بوده و هنوز تجربه اي 
از راه اندازي آنها در كش��ور وجود ندارد. از مهم ترين 
داليل عدم ش��كل گيري مراكز لجستيك شهري و 
به طور كلي مراكز لجستيكي، مي توان به سنتي بودن 
نظام لجستيك كشور، كمبود دانش تخصصي الزم و 
خالءهاي موجود در نظام سياست گذاري اشاره نمود. 
به تبع آن، بازيگران حوزه لجستيك نيز تاكنون آنگونه 
كه بايد به س��مت بهره گي��ري از ابزارها و روش هاي 
نوين لجستيكي نرفته اند كه اين امر نيز به نوبه خود 
مانعي بر سر راه شكل گيري زيرساخت هاي پيشرفته 
لجستيكي در كشور است.با عنايت به تنوع كاركردهاي 
مراكز توزيع شهري در كشورهاي مختلف جهان و با در 
نظر گرفتن ويژگي هاي خاص شبكه هاي توزيع كاال 
در ايران، به منظور ش��كل گيري اين مراكز در كشور 
ابتدا الزم است مدل بومي سازي شده اي در انطباق با 
نيازهاي لجستيك شهري طراحي گردد. عالوه بر اين، 
ضروري است پيش از اقدام به ايجاد چنين مراكزي در 
شهرهاي مد نظر كشور، شبكه هاي توزيع انواع كاالها 
و نيازمندي هاي لجستيكي آنها به طور دقيق مطالعه 
شده و از توجيه پذيري ايجاد اين مراكز اطمينان حاصل 
گردد. در اين راس��تا، اجراي پروژه هاي آزمايشي در 

شهرهاي منتخب،  ضروري است.

تراز تجاري محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در 9 ماه سال 1398 و مقايسه آن با مدت مشابه سال هاي 91 تا 97

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 واحد شرح

5007 5064 4392 4565 3603 3807 3011 3171 هزار تن مقدار صادرات

17123 14437 14149 12953 13512 16236 12050 16241 هزار تن مقدار واردات

-17065 -9373 -9757 -8387 -9909 -12429 -9040 -13070 هزار تن تراز وزني

4099 4765 4952 4629 4363 4744 3786 4542 ميليون دالر ارزش صادرات

9284 7593 7984 6692 6777 9223 9251 10194 ميليون دالر ارزش واردات

-5185 -2829 -3032 -2063 -2414 -4479 -5465 -5652 ميليون دالر تراز تجاري

وزير صمت در ستاد تنظيم بازار عنوان كرد

مشكلي در تأمين ارز نداريم
وزير صمت در ستاد تنظيم بازار تصريح كرد كه خريد 
تضميني گوش��ت قرمز و مرغ با قيمت توافق ش��ده 
با وزارت جهاد كش��اورزي و تشكل ها به گونه اي كه 
توليدكننده نيز متضرر نش��ود، براي كنترل بازار در 
ايام پاياني س��ال انجام شود. رضا رحماني با تأكيد بر 
انجام اقدامات متناس��ب با شرايط و وضعيت موجود 
براي تنظيم بازار، بيان كرد: مجموعه اقداماتي مانند 
فروش با تخفيف ويژه كه با ايجاد بازار رقابتي س��بب 
پايين آمدن قيمت ها مي ش��ود به خص��وص در ايام 
پاياني سال براي تنظيم بازار مثمر ثمر است. وي ادامه 
داد: ايامي مانند دهه فجر، انتخابات، نوروز و ماه مبارك 
رمضان هر كدام ويژگي هاي تنظيم بازاري خاص خود 
را دارند كه بايد با در نظر گرفتن آن ش��رايط اقدامات 

مناسب انجام داد.
 رحماني گفت: اس��تانداران كارگروه هاي اس��تاني 
تنظيم بازار را در اس��تان هاي خود تشكيل دهند تا 
بتوانند وضعيت و ش��رايط خاص بازار استان خود را 
مورد بررس��ي و پيگيري براي انجام اقدامات مناسب 
قرار دهند. او در مورد تأمين ارز نيز گفت: مشكلي در 
تأمين ارز نداريم اما بايد تدبيري ش��ود و شرايطي در 
نظر گرفته شود كه آن شرايط با لحاظ كردن اين باشد 

كه ممكن است اين روند چندين سال تداوم يابد.

 اختصاص ۱۴ ميليارد دالر ارز  براي واردات 
كاالهاي اساسي

معاون وزير صمت از اختصاص 14 ميليارد دالر ارز براي 
خريد كاالهاي اساسي و دارو خبر داد وگفت: برنج به اندازه 
كافي ذخيره سازي ش��ده و جاي نگراني در بازار نيست. 
عباس قبادي اف��زود: وزارت صمت براي تنظيم بازار ايام 
پاياني سال آماده است و كاالهاي مورد نياز را تأمين كرده 
است؛ اين در حالي است كه 90 درصد از 14 ميليارد دالري 
كه براي خريد كاالهاي اساسي و دارو اختصاص داده شد، 
تا امروز هزينه شده و نتيجه آن اين است كه گوشت قرمز 
و گوشت مرغ به اندازه كافي تأمين و برنج 1121 هندي 
و س��اير برنج هاي واردات��ي به اندازه كافي ذخيره ش��ده 
است؛ ضمن اينكه تالش مي كنيم كمترين مداخله را در 
تأمين كاالهاي اساسي داشته باشيم. وي اظهار كرد: در 
سنوات پيش، فروش هاي فوق العاده نتيجه بخش و موثر 
بوده اند و پيش��نهاد مي كنيم امسال نيز در مقطع زماني 
پايان س��ال از اين ظرفيت استفاده ش��ود؛ اين در حالي 
اس��ت كه چنانچه سطح عرضه و س��طح فروش برابري 
نكنند، بايد نمايش��گاه هاي عرضه داشته باشيم. قبادي 
افزود: اگر اصناف، خود در تأمين، عرضه و نظارت توانمند 
باشند، دولت به آن حوزه ورود نخواهد كرد. به گفته وي، 
بابت هم��كاري اصناف پس از افزايش نرخ بنزين و حفظ 

آرامش بازار سپاسگزاريم.از سوي ديگر، رييسان اتاق هاي 
اصناف مراكز استان ها و مديران بازرسي نيز يك نشست 
با معاونين وزير صمت داش��تند. رييس سازمان حمايت 
حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اين نشست 
گفت: بابت همكاري اصناف پ��س از افزايش نرخ بنزين 
و آرامش بازار از شما سپاس��گزاريم. عباس تابش افزود: 
محدوديت منابع مالي بازرسي مهم است. باوجودي كه 
منابع مالي سازمان حمايت افزايش نيافته، بازرسي هاي 
س��ازمان حمايت و اصناف 30 درصد رشد داشته است. 
تابش همچنين گفت: حضور بازرسان در سطح بازار بسيار 
مهم اس��ت. بيش از 4300نفر بازرس اصناف و سازمان 
حمايت داريم و از آنجا كه بايد 2 بازرس در هنگام بازرسي 
حضور داشته باشند پيشنهاد من آن است كه به جاي 2 
بازرس صنعت معدن و تجارت يك بازرس اصناف و يك 
بازرس از سازمان صمت اعزام شوند تا اين مشكل حل شود. 
تابش تصريح كرد: امروز سامانه انبار عملياتي است و همه 
همكاران بايد با اين سامانه به طور عملياتي كار كنند تا بتوان 
مشخص كردكه به طور مثال امروز برنج در كدام انبار كشور 
و به چه ميزاني وجود دارد. براي اينكار بايد بازرسان حساب 
كاربري انبار را چك كنند و با حواله هاي صادره مقايس��ه 
و وجود كاال در انبارها را تاييد كنند و براي انجام اين امور 

بايد تجهيز به تبلت شوند.

   بررس�ي طرح اصالحيه قانون نظام صنفي 
در مجلس

در ادامه اين نشس��ت، رييس اتاق اصناف ايران هم با 
بيان اينكه ض��رورت توجه به تنظيم ب��ازار از اهميت 
بااليي برخوردار اس��ت، گفت: اصناف در تنظيم بازار 
يكسال گذشته با توجه به شرايط التهابي اقتصاد كشور 
نقش موثري داشتند. س��عيد ممبيني در مورد روند 
اصالح قانون نظام صنفي تصريح كرد: در اين راس��تا 
تعامالت بيشتري را با نمايندگان مجلس داشتيم و قرار 
است كه طرح اصالحيه قانون نظام صنفي در كميته 
فرعي كميسيون اقتصادي مجلس بررسي شود. هفته 
گذشته نيز در كميسيون صنايع اين موضوع بررسي 
ش��د و با توجه به هماهنگي كه با نمايندگان مجلس 
ص��ورت گرفته و نزديك بودن ب��ه پايان دوره مجلس 
اميدواريم بتوانيم مصوبه كميسيون اقتصادي مجلس 
را از طرح اصالحيه قانون نظام صنفي بگيريم كه در اين 
صورت با گرفتن مصوبه مي توانيم در جلساتي كه بعد 
از انتخابات نمايندگان برگزار مي ش��ود اين موضوع را 
پيگيري نماييم و نمايندگان مجلس نيز قول مساعدت 
را در اين خصوص داده اند و براي ما نيز اين مساله حائز 

اهميت است.
رييس اتاق اصناف ايران اظه��ار كرد: به عقيده ما اجراي 
ماده 97 براي موديان صنفي مشكالتي را به همراه خواهد 
داشت كه از مجلس شوراي اسالمي درخواست كرديم كه 
در اليحه بودجه براي سال 98 هم مانند سال 97 با تبصره 
ماده 100 در قالب توافق صورت بگيرد و در اين زمينه نياز 
به همكاري نمايندگان اصناف نيز داريم. ممبيني در اين 

نشست با تاكيد بر اينكه آرامش امروز بازار حاصل مديريت 
بازرس��ي ونظارت است؛ افزود: سال گذشته مشكالتي را 
براي تنظيم بازار و تامين گوشت و مرغ و ... داشتيم و براي 
تامين كاال صف تشكيل مي شد و در حال حاضر آرامش 
و ثبات قيمت ها امروز حاصل مديريت و تالش هاي ستاد 
تنظيم بازار در تامين كاالها و ثبات قيمت ها بوده اس��ت 
.به گفته او، با تالش هاي شكل گرفته در حوزه بازرسي و 
نظارت ميزان تخلفات در اين حوزه كاهش داشته و كمتر 
شاهد تشكيل پرونده هس��تيم و بحث نصب اتكيت ها و 
صدور فاكتور در حوزه صنفي تاثيرگذار بوده و بايد تالش 

كنيم تا آرامش در بازار تداوم پيدا كند. 
رييس اتاق اصناف ايران افزود: در حال حاضر موازي كاري 
بازرسان وزارت صمت با بازرسي اتاق هاي اصناف مشكالتي 
را به دنبال داشته كه بهتر است بين اين بازرسي ها تفكيك 
صورت بگي��رد و در گذش��ته نيز بين خرده فروش��ي و 
واحدهاي عمده فروشي تفكيك بازرسي ها وجود داشت 
كه اگر امروز نيز اين مرز بندي با توجه به كمبود امكانات و 
بودجه در حوزه بازرسي صورت بگيرد رضايت بيشتري را به 
دنبال خواهد داشت. او ادامه داد: اتاق هاي اصناف مشكالت 
مالي دارند و قرار بود تا از تبصره 7 ماده 72 بهرمند ش��ود 
كه محقق نشد و بايد اين مساله نيز مورد توجه قرار بگيرد 
و همچني��ن به دنبال مديريت يكپارچ��ه براي مديريت 
بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف كشور هستيم .ممبيني 
گفت: در خصوص ارايه تس��هيالت به واحدهاي توليدي 
صنفي اقدامات الزم صورت گرفته اس��ت و مقرر شده تا 
تس��هيالت كم بهره به واحدهاي توليدي صنفي همانند 

واحدهاي توليدي صنعتي تعلق بگيرد.

استان كردستان براي اجراي طرح ارتزاق كولبران آماده  نيستابهامات يك بخشنامه بدون پشتوانه قانوني
بابك ندرخاني عضو انجمن ناشران ديجيتال و فعال حوزه توليد محتواي ديجيتال 
در گفت وگو با س��ايت فدراس��يون فاوا عنوان كرد: بخش نامه اي كه رييس قوه 
 IPTV قضاييه، صادر كردند تنها مربوط به صوت و تصوير فراگير است كه شامل
و تلويزيون ه��اي اينترنتي و مجموعه هايي كه به صورت عمومي و قبل از اينكه 
محتواي آنها توسط ارشاد مميزي شود، آن را منتشر مي كنند. به نظر مي رسد از 
آنجا كه وزارت ارشاد متولي بررسي و صدور مجوز محصوالت فرهنگي قبل از نشر 
است، در فضاي اينترنت و فراگير امكان اينكه قبل از نشر بتوان مجوز صادر كرد 
وجود ندارد. اكنون براي سريال هاي خانگي يا فيلم هاي سينمايي اينكار صورت 
مي گيرد. اما وقتي كه بنا باش��د يك سامانه وجود داشته باشد كه هرلحظه يك 
محتوا در آن ارايه شود نظارت بر آن عمال تبديل به مميزي پس از نشر مي شود كه 
مشابه همان رويه اي است كه اكنون در مطبوعات انجام مي شود بخشنامه رييس 
قوه قضاييه نيز در چارچوب همين امر است كه بايد توليد كنندگان فراگير صوت 
و تصوير مجوزهاي خود را از صدا و سيما دريافت كنند.نكته اي كه وجود دارد اين 
است كه قوه قضاييه اصوال جايگاه قانون گذاري ندارد. چراكه اين قانون بايد ابتدا 
توسط مجلس بررسي و تصويب شود، سپس قوه مجريه آن را اجرايي كند و پس 

از آن قوه قضاييه به تخلفات احتمالي رسيدگي كند.ندرخاني در خصوص جايگاه 
صدا وسيما نيز گفت: اگر صدا و سيما بناست مجوزي صادر كند، بايد اين جايگاه را 
از مجلس دريافت كند. اگر اين موضوع تبديل به قانون شود همگي ملزم به رعايت 
آن هستند. ولي متاسفانه در كشور برخي دستگاه ها بخشنامه هايي صادر مي كنند 
كه تبديل به قانون مي شود. در صورتي كه هر بخشنامه اي قابليت تبديل شدن به 
قانون را ندارد. بنابراين اگر بناست قوه قضاييه تخلفي را در اين زمينه بررسي كند 
بايد ابتدا اعالم كند از كدام قانون مورد تصويب مجلس شوراي اسالمي تخطي 
شده است و نياز به بررسي دارد. متاسفانه براي اين موضوع قانون مشخصي وجود 
ندارد و در چنين شرايطي تخلفي هم نبايد براي آن در نظر گرفت.وي در خصوص 
نحوه دريافت مجوزهاي IPTV و تلويزيون هاي اينترنتي نيز گفت: اين شركت ها 
با رقم هاي بسيار هنگفتي مجوزهايي را از صدا و سيما دريافت كردند و متاسفانه 
به دليل آينده پژوهي غلط متوجه نشدند كه عمر IPTV در ايران كمتر از 10 سال 
است و هم اكنون شاهد پايان آن هستيم. در حال حاضر تلويزيون هاي اينترنتي وارد 
كار شده اند كه مجوزشان را از ارشاد گرفتنه اند و اگر بنا به اجرايي شدن بخشنامه 

جديد قوه قضاييه باشد، بايد اينها نيز مجوز خود را از صدا و سيما دريافت كنند.

رييس اتاق بازرگاني كردس��تان با بيان اينكه هدف از سامانه جامع 
تجارت ايران كمك به ارتزاق كولبران و مرزنشينان است، اعالم كرد كه 
فعال زيرساخت هاي الزم براي فعاليت سامانه در كردستان وجود ندارد. 
به گزارش ايسنا، سيد كمال حسيني با بيان اينكه سامانه جامع تجارت 
ايران با هدف كمك به ارتزاق كولبران و مرزنشينان ايجاد شده است 
اظهار كرد: پس از اجراي اين طرح تردد كولبران در معابر تحت كنترل 
معين و مشخص تحت كنترل دولت انجام خواهد شد. وي با بيان اينكه 
زيرساخت هاي الزم براي اجراي اين طرح در مبادي مرزي استان وجود 
ندارد، افزود: ادارات مربوطه درحال ايجاد زيرساخت هاي الزم در اين 
زمينه هستند. رييس اتاق بازرگاني تصريح كرد: دولت در نظر دارد كه 
كولبران وارد صف طوالني تخصيص ارز نشوند و اختصاص ارز شامل 
اين طرح نمي شود. وي عنوان كرد كه ايجاد سازوكار واردات كاال توسط 
كولبران بايد به نفع مرزنشينان، دولت و تجار به عنوان بهره برداران باشد. 
چندي پيش عباسپور، مديركل دفتر مقررات صادرات وواردات وزارت 
صمت هم در گفت وگو تلويزيوني از راه اندازي سامانه جامع تجارت براي 

كولبران غرب و جنوب شرقي كشور خبر داد. وي از كولبران خواست 
كه با مراجعه به فرمانداري هاي شهرستان خود اقدام به ثبت نام در اين 
سامانه كنند كه در صورت تاييد توسط فرمانداري مي توانند مراحل 
ثبت نام كامل خود را در سايت جامع تجارت ايران كامل كنند. مديركل 
صادرات و واردات وزارت صمت درپايان يادآور شد، كه كولبران با ثبت 
كاالي خود در سامانه جامع و طبق اقالم اعالم شده مي توانند كاالهاي 
واردات��ي خود را تاييد كنند. به تازگي س��ايت وزارت صمت اقدام به 
انتشار ليست اقالم مجاز وارداتي توسط كولبران كرده كه در ميان آنها 
مي توان پوشاك، مواد خوراكي و قطعات خودرو را مشاهده كرد. پس 
از بسته شدن مرزهاي غرب كشور و به ويژه كردستان تعداد زيادي از 
كاسبكاران شهرهاي مرزي بيكار يا زيان ده شدند. دولت طي اقدامي 
طرح پيله وري را به ميان آورد كه اكنون با ش��نيده شدن خبر شروع 
ثبت نام كولبران در سامانه جامع تجارت ايران اجراي طرح پيله وري 
در هاله اي از ابهام قرار گرفت و سرنوشت كولبراني كه هر روز با خطرات 

جاني بسياري امرار معاش مي كنند هم چنان نامعلوم است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

چالش هاي دارنده بزرگ ترين ذخاير گاز جهان با فروش آن

توقف »ال ان جي« ايران در ايستگاه احداث

اوپك موفق به جلب همراهي برزيل با خود خواهد شد؟

نقشه اي كه برگزيت براي نفت خاورميانه كشيد

گروه انرژي|
وضعيت صادراتي گاز ايران از نظر بسياري از كارشناسان 
نامطلوب ارزيابي مي ش��ود. كش��وري كه با دارا بودن 
1 درصد از خاك و جمعيت ك��ره زمين، 18 درصد از 
ذخاي��ر گاز جهان را در دل خود جاي داده و س��ومين 
توليدكننده اين حامل انرژي پس از امريكا و روس��يه 
است، سهم صادراتي اندكي از بازار جهاني دارد و فقط 
به دو كشور تركيه و عراق از طريق خط لوله گاز صادر 
مي كند. اين در حالي است كه بازوهاي انتقال گاز روسيه 
از غرب اروپا تا ش��مال چين گسترده شده و همسايه 
جنوبي كوچك ايران، يعني قطر توانسته است عنوان 
بزرگ ترين صادركننده ال ان جي جهان را به نام خود 
سند بزند. بزرگ ترين تالش ايران براي صدور گاز كه به 
»خط لوله صلح« موسوم است، قرار بود در سال 2014 
گاز ايران را از مرز سيس��تان و بلوچستان به پاكستان 
ببرد و از آنجا تا هند كشيده ش��ود، اما با وجود اجراي 
كامل تعهدات طرف ايراني در احداث خط لوله، هند از 
توافق خارج شد و پاكستان هم هنوز يك متر خط لوله 
احداث نكرده است و بدين ترتيب پس از 6 سال از تاريخ 
انقضاي اين قرارداد، مي توان آن را قراردادي ناكام ناميد. 
پيگيري ها براي فراهم كردن زمين��ه صادرات گاز به 
روش ال ان جي نيز از سال 1386 با تأسيس سه شركت 
»پارس« و »پرش��ين ال ان جي« و »ايران ال.ان.جي« 
آغاز شد، اما به دليل عدم دستيابي به فناوري منحصر 
به فرد اين صنعت، دو پروژه نخس��ت متوقف شده اند. 
گزارش دو سال پيش باش��گاه خبرنگاران جوان خبر 
از پيشرفت 50 درصدي تنها شركت باقي مانده حوزه 
ال ان جي ايران داد كه البته معطل مشارك خارجي ها 
بوده اس��ت. در اين رابطه محسن قمصري، مدير امور 
بين الملل شركت ملي نفت ايران نيز به »روزنامه تعادل« 
گفت كه پيشرفت ها در توليد ال ان جي ايران هنوز به 
اندازه اي قابل توجه نيست كه وزارت نفت در فكر تأمين 
كشتي براي صادرات احتمالي آن باشد. پيشتر، سعيد 
محمد، فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء نيز در پاس��خ به 
»تعادل« تأييد كرده بود كه هنوز پيشرفت قابل قبولي 
در زمينه ال ان جي صورت نگرفته است. بدين ترتيب، تا 
به امروز چالش هاي دو مسير صدور گاز، يعني خط لوله 
و حمل ال ان جي با كشتي بر جاذبه ذخاير عظيم گازي 

ايران غلبه كرده اند.
با وجود آنكه اكنون ال ان جي روزهاي خوشي را در بازار 
جهاني س��پري نمي كند و از افت شديد قيمت ها رنج 
مي برد، اما در زمانه شكوفايي گاز طبيعي به عنوان يك 
حامل انرژي جايگزين نفت، صادرات ال ان جي رشد قابل 
توجهي را تجربه كرده و به گفته كارشناسان، طي 20 

سال آينده سهم خواهي ال ان جي از صادرات گاز طبيعي 
چشمگير خواهد بود، زيرا استقبال مصرف كنندگان از 
روش سنتي صادرات گاز، يعني خط لوله به دليل ايجاد 

وابستگي به تأمين كنندگان، كاسته شده است.
در اين ميان، ايران به عنوان يكي از بزرگ ترين دارنده 
ذخاي��ر گازي جهان و س��ومين توليدكنن��ده گاز در 
صادرات اين كاال به وسيله خط لوله با توفيق روبرو نشده 
و بزرگ ترين پروژه اجراي��ي آن، يعني خط لوله صلح 
كه قرار بود گاز را از عس��لويه به پاكستان و هند منتقل 
كند، پس از گذشت 6 سال از اتمام مهلت اتمام پروژه، 
ب��ا بدعهدي طرف هاي هندي و پاكس��تاني همچنان 

معطل مانده است. 
 محمدحسين عادلي، دبيركل پيشين مجمع كشورهاي 
صادركننده گاز در نشستي كه ارديبهشت ماه امسال با 
موضوع »بررسي موانع صادرات و ترانزيت گاز« ايران در 
مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري برگزار 
شد، در خصوص داليل ناموفق بودن سياست صادرات 
گاز ايران بيان كرد كه ايران سياست گسترش خط لوله 
را در پيش گرفت و براي گسترش خط لوله، خوش بينانه 

سرمايه گذاري مالي و زماني بسيار زيادي انجام داد. 
عادلي در اين نشست در توضيح اشتباه مسووالن گازي 
ايران در تشخيص فرصت هاي صادراتي گفت كه »فكر 
مي كرديم كه خط لوله پاكس��تان و هند جلو مي رود و 
بعد از آن خط لوله اروپا هم پيش مي رود و بعد از آن به 
عمان و جاهاي ديگر هم مي توانيم خط لوله بكشيم. در 
صورتي كه در خالل سال هاي 2000 به بعد، روند رشد 
ال ان جي در دنيا شروع و شكوفا شد و ما براي ال ان جي 

ارزش زيادي قائل نشديم.«
استقبال مش��تريان جهاني از ال ان جي، ايران را هم به 
سمت راه اندازي اين صنعت در كشور ترغيب كرده، اما 
موانع مربوط به فناوري باعث شده كه توفيقي در توليد 
ال ان جي حاصل نش��ود. عادل��ي در خصوص اهميت 
ال ان جي اظه��ار كرد: »اگر بخواهي��م گاز را تبديل به 
قدرت و امنيت ملي كنيم، بايد به ال ان جي اولويت 1 و 
2 و 3 بدهيم. ال ان جي بسياري از مشكالت ژئوپليتيك 
را دور مي زن��د و ما حتي مي توانيم به پاكس��تان نيز با 
ال ان جي گاز ص��ادر كنيم. ما اكن��ون 18 ميليون تن 
ظرفيت زيرساخت واردات ال ان جي در منطقه داريم. 

امارات، كويت و عمان در ح��ال حاضر درحال واردات 
ال ان جي هستند و جالب اينكه كويت از ترينيداد و توباكو 
كه در امريكاي مركزي است، ال ان جي وارد مي كند.« 
او نتيجه گيري كرد كه در آينده تقاضا براي گاز افزايش 
مي يابد، قيمت  گاز رشد خواهد كرد و سهم ال ان جي نيز 
بيشتر خواهد شد. همچنين تمايل كشورها به تجارت 
ال ان جي ب��اال خواهد رفت، زيرا ال ان جي مش��كالت 
ژئوپليتيك را دور مي زند. در نهايت س��هم بيش��تر از 

ال ان جي جهاني قدرت ايران را نيز باال خواهد برد.

    ال ان جي ايران در چه مرحله اي قرار دارد؟
محسن قمصري، مدير امور بين الملل شركت ملي نفت 
ايران به »تعادل« گفت كه شركت »ايران ال ان جي« كه 
عمليات س��اخت آن از تابستان سال 1386 در منطقه 
ويژه اقتصادي پارس دو آغاز ش��ده است، همچنان در 
دست احداث قرار دارد و هنوز به مرحله توليد نرسيده 

است.
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشي كه سال 96 منتشر 
شده مدعي شده است كه »ايران ال ان جي« پيشرفت 

50 درصدي دارد، اما ادامه پروژه نيازمند مش��اركت 
خارجي ها اس��ت. به گفته قمص��ري، توليد ال ان جي 
نيازمند تكنولوژي منحصر به فردي است كه در انحصار 
چند كشور معدود است. اين انحصار اكنون در دستان 
امريكا و ژاپن است و چين هم در سطح ميني ال ان جي 

اين تكنولوژي را در اختيار دارد.
بهار امسال سعيد محمد، فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء نيز 
به »تعادل« گفته بود كه اين سازمان تالش هايي را براي 
بومي سازي صنعت توليد ال ان جي در دست اقدام دارد، 
اما هنوز به مرحله قابل توجهي كه قابل اعالم كردن باشد 
نرسيده است. محمد گفته بود كه در صورت دستيابي 

به دستاوردي در اين زمينه، آن را اعالم خواهند كرد.
به گزارش »تعادل«، پيش��تر نرسي قربان، كارشناس 
اقتصاد انرژي گفته بود كه از آنجا كه كشورهاي كمي 
تكنولوژي صنعت ال ان جي را در اختيار دارند و اكنون 
ايران در تحريم هاي نفتي قرار دارد، امكان توسعه آن در 
حال حاضر وجود ندارد. سرمايه اوليه الزم براي توسعه 
ال ان جي نيز به قدري زياد اس��ت ك��ه ايران به تنهايي 
نمي تواند براي آن س��رمايه گذاري كند. بنابراين تنها 
راهي كه براي توس��عه ال ان جي پيش روي ايران قرار 

دارد، توسعه ميني ال ان جي است.

    چالش تأمين كشتي هاي »ال ان جي«
بحث تأمين كش��تي هاي حامل ال ان جي موضوعي 
جدا از فناوري توليد آن است و با توجه به تحريم هاي 
امريكا عليه اي��ران، به فرض توليد ال ان  جي توس��ط 
ايران، تأمين اين كشتي ها هم چالش هاي خود را دارد. 
محسن قمصري، مدير سابق ش��ركت ملي صادرات 
گاز ايران در پاس��خ به اين پرسش كه آيا ايران كشتي 
حمل ال ان جي دارد يا خير؟ گفت: »ايران هيچ كشتي 
صادرات ال ان جي ندارد. در س��اخت اين كش��تي ها 
تكنولوژي خاصي به كار رفته است و اگر زماني توانايي 
توليد ال ان جي در ايران ايجاد شد، بايد اين كشتي ها را 

هم فراهم كند.«
به گفته مسوول فروش نفت ايران، اين كشور مي تواند 
كشتي هاي دست دوم حمل و انتقال ال ان جي را از بازار 
جهاني خريداري كن��د، اما با توجه به آنكه هنوز بحث 
توليد ال ان جي به نقطه قابل اتكايي نرسيده است، هنوز 
در مرحله تهيه كشتي هاي ال ان جي هم اقدام خاصي 

صورت نگرفته است.
بدين ترتيب، به نظر مي رس��د كه به داليل سياس��ي، 
اقتصادي و تكنولوژيكي، فعأل نمي توان آينده روشني را 
براي مفرهاي توسعه صادرات گاز ايران، چه خط لوله و 

چه ال ان جي متصور شد.

گروه انرژي| 
مدتي است كه مساله پيوس��تن برزيل به اوپك مطرح 
ش��ده اما اين موضوع همچنان در گيرودار موافقت ها و 
مخالفت هاي داخلي برزيل قرار دارد. در حالي كه چند روز 
قبل بنتو آلبوكركه، وزير انرژي برزيل از آغاز مذاكرات با 
عربستان سعودي در خصوص بررسي پيوستن كشورش 
به جمع اعضاي اوپك سخن گفته بود، اما برآوردها بر آن 
است كه تداوم مخالفت هاي شركت دولتي پتروبراس، 

مانع اين مساله شود.
طبق گزارش آژانس ملي نفت برزيل، اين كشور در سال 
2019 بيش از سه ميليون بشكه نفت در روز توليد كرده و 
براين اساس كل توليد نفت و گاز برزيل را به 3.95 ميليون 
بشكه در روز رسيده اس��ت كه اين رقم براي اين كشور 
ركودشكن بود. در همين راستا بود كه مقامات اين كشور 
از برنام��ه افزايش توليد و صادرات نفت خود خبر دادند. 
اين كشور عالوه بر گسترش فعاليت هاي اكتشافي، قصد 
دارد در سال 2020 حدود 1.4 ميليون بشكه در روز نفت 

صادر كند كه باالتر از يك ميليون بشكه در روز در سال 
2019 خواهد بود. كمااينكه وزير انرژي برزيل اعالم كرده 
كه انتظار دارند تا سال 2030 در بين پنج صادركننده برتر 
انرژي قرار بگيرند.  اما آنچه در اين ميان مسير پيوستن 
برزيل به اوپك را ناهموار مي كند؛ تقابل سياس��ت هاي 
نفتي برزيل براي گسترش بازار و رشد توليد و فروش نفت 
خود با سازوكارهاي اوپك براي كاهش سقف توليد اعضا 
به منظور مديريت بازار جهاني است. اين موضوعي است 
كه توليدكنندگان اصلي نفت برزيل را در ليست مخالفان 

پيوستن كشورشان به جمع اوپكي ها قرار داده است. 
اعضاي اوپك در آخرين اجالس خود سقف توليد خود 
را به مي��زان 500 هزار بش��كه در روز كاهش دادند كه 
رايزني ها و زمزمه هاي موجود نيز حاكي از احتمال توافق 
براي كاهش بيشتر توليد اعضا در نشست بعدي اوپك 
دارد. اين بدان جهت است كه اوپك به دنبال جلوگيري 
از ايجاد مازاد عرضه نفت در بازار و جلوگيري از كاهش 
قيمت اين محصول در سال جاري ميالدي است. اين در 

حالي است كه در برخي گزارش هاي منتشر شده از سوي 
آژانس بين المللي انرژي، برزيل در كنار امريكا و نروژ، از 
جمله كشورهايي هستند كه در سال هاي اخير با افزايش 
عرضه نفت شان در بازار، قيمت و عرضه را براي اوپكي ها 

تحت الشعاع قرار خواهند داد. 
آن طور كه بلومبرگ به نقل از بنتو آلبوكركي، وزير انرژي 
برزيل نوش��ته است؛ برزيل خواس��تار اعمال هيچ گونه 
محدوديتي براي توليد نفت خود نبوده و مي خواهد توليد 

خود را افزايش دهد. 
پيوستن برزيل به اوپك يك نقطه مثبت براي اين سازمان 
تلقي خواهد شد؛ زيرا برزيل از يك سو جزو توليدكنندگان 
بزرگ نفتي خارج از اوپك است كه پيوستنش به معناي 
تقويت اين سازمان بين المللي است و از سوي ديگر، در 
صورت قرار گرفتن برزيل در ليست اعضاي اوپك، امكان 
مديريت منابع اين كشور در بخش توليد و فروش براي 
اوپك فراهم خواهد شد. در همين خصوص بود كه حدود 
دو ماه قبل، دبيركل اوپك نيز از موضوع پيوستن برزيل 

به اين سازمان استقبال كرده بود. البته سال گذشته اين 
موضوع مورد اس��تقبال جير بولسونارو، رييس جمهور 

برزيل نيز قرار گرفته بود.
با همه اينها قرار است مقامات برزيل و عربستان در اواسط 

س��ال جاري در اين خصوص به گفت وگو بنش��ينند تا 
باالخره در خصوص توليد بيش از سه ميليون بشكه نفت 
در روز برزيل تصميم بگيرند كه به صورت آزاد فروخته 

شود يا تحت چارچوب اوپك قرار گيرد.

چنانچه برگزيت در انگليس تحقق پيدا كند، اتحاديه 
اروپا نس��بت به خاورميان��ه طراحي اس��تراتژيك 
پايداري را عهده دار خواهد ش��د.  فريدون بركشلي 
در گفت وگو با ايلنا، درباره تالش امريكا براي كاهش 
نقش استراتژيك خليج فارس اظهار داشت: امريكا از 
ابتداي دهه 1950 ميالدي به طور جدي و گسترده 
وارد فضاي نفت و انرژي خاورميانه شد. ورود امريكا 
به منطقه با رش��د پرش��تاب تقاض��اي جهاني نفت 

همراه بود.
امريكا با علم به اينكه آينده عرضه فراوان و ارزان نفت 
در خاورميانه است، به طور جدي در سرمايه گذاري 
براي اكتشاف و توليد ورود پيدا كرد و البته همزمان 
در تمام ش��ؤونات ژئوپليتيك منطقه خاورميانه هم 
وارد ش��د. امريكا از س��ال 1955 به يك وارد كننده 
خالص نفت تبديل ش��د و صادرات نف��ت را به طور 
كامل متوقف كرد. همين شرايط، اين كشور را بيش 
از گذش��ته به نفت وارداتي از خاورميانه و امريكاي 

جنوبي وابسته كرد.

    تحول در امريكا و توجه استراتژيك
به خليج فارس

وي افزود: اياالت متحده طي دهه اخير با سرمايه گذاري 
در منابع نفت ش��يل ي��ا نفت خام ه��اي غيرمتعارف و 
همچنين منابع نفتي متعارف، بر توليد نفت خام خود 
افزود. اين اس��تراتژي خود كفايي امري��كا كه در واقع 
توسط پرزيدنت اوباما شروع شد و به شكلي آرام و به دور 
از پوشش هاي رسانه اي انجام گرفت، امريكا را در آخرين 
ماه هاي 2019 خودكفا كرد و حتي امروز اين كشور به 
يك صادر كننده نفت خام تبديل شده است. بديهي است 
كه بخشي از عالقه مندي و توجه استثنايي استراتژيك 
امريكا به منطقه خليج فارس و خاورميانه منبعث از نياز 
اين كشور به واردات نفت خاورميانه بود و حاال كه امريكا 
خود به صادركننده نفت خام تبديل شده است، نوع نگاه 
و ماهيت تعامل اين كش��ور به منطقه خليج فارس هم 

دستخوش تحوالتي مي شود.
رييس دفتر مركز مطالعات انرژي وين يادآور شد: حاال 
خاورميان��ه و خليج فارس براي امريكا از آن جهت مهم 

است كه بر عرضه نفت منطقه به رقباي امريكا نظارت كند 
و مديريت تجارت جهاني نفت را در اختيار داشته باشد.

 
    ۱۸ميليون نفت از خاورميانه خارج مي شود

وي گفت: در طرف عرضه هم بايد توجه داش��ته باشيم 
ك��ه موقعي��ت در خاورميانه تغيير كرده اس��ت. امروز 
جهان روزانه 100 ميليون بشكه نفت مصرف مي كند. 
س��هم اوپك از تامين آن 30 ميليون بشكه است. از 13 
كش��ور عضو اوپك 5 كشور عربس��تان، عراق، كويت، 
امارات متحده عربي و البته جمهوري اسالمي ايران در 
خاورميانه قرار دارند، قطر هم اوپك را ترك كرده است 
ولي توليد اين كشور كم است. اين 5 كشور با احتساب 
سهم توليد رسمي جمهوري اسالمي ايران 2/21 ميليون 
بشكه در روز توليد دارند. چنانچه فقدان حضور ايران در 
بازار جهاني را كم كنيم، منطقه حدود 18 ميليون بشكه 
توليد دارد.بركشلي تصريح كرد: توجه به اين نكته هم 
مهم است كه ما در اوپك مبناي محاسبات را توليد قرار 
مي دهيم. صادرات و تاثير گذاري بر بازار جهاني بر اساس 
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نحوه صحيح سوخت گيري 
بدون كسر سهميه 

مهر| پيرامون انتشار ش��ايعاتي مبني بر كسر 
س��هميه هنگام س��وخت گيري، نحوه صحيح 

سوخت گيري بدون كسر از سهميه اعالم شد.
س��وخت گيري خودرو نياز به انجام محاسبات 
ع��ددي ن��دارد؛ مردم نگ��ران س��هميه بنزين 
خود نباش��ند. در صورت اج��راي روش صحيح 
س��وخت گيري ب��ا كارت س��وخت ش��خصي، 
س��وخت گيري به همان ميزان مورد نياز، بدون 

هيچ گونه كسرسهميه اي قابل انجام است.
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با 
تأكيد بر اينكه به هنگام س��وخت گيري خودرو 
نيازي به انجام محاسبات عددي نبوده و براساس 
گنجايش باك خودرو و ميزان سوخت مورد نياز 
تا سقف 60 ليتر سوخت گيري انجام پذير است، 
در خصوص نحوه صحيح سوخت گيري با كارت 
سوخت شخصي توضيحات ذيل را ارايه كرد. اول 
كارت سوخت شخصي خود را داخل كارتخوان 
قرار دهيد. سپس رمز چهار رقمي آن را وارد كنيد، 
نازل را برداشته و به ميزان مورد نياز سوخت گيري 
را آغاز كنيد. بعد از اتمام سوخت گيري نازل را به 
درستي سر جاي خود قرار دهيد و پس از مشاهده 
پيام )كارت خود را برداريد( كارت سوخت خود را 

از كارتخوان خارج كنيد.
درصورت رعايت اين موارد، هيچ عددي از سهميه 
كارت سوخت شما كسر نخواهد شد. گفتني است، 
در چند روز گذش��ته ماجراي مضرب سوخت و 
پيمانه سوخت و حساب و كتاب هاي مربوط به 
آن در فضاي مجازي مطرح شده و بر سر زبان ها 
افتاده بود. در واكنش به اين شايعات پيش از اين 

هم اطالعيه هايي منتشر شده بود.

تركيه گزينه مناسبي براي 
جايگزيني گاز ايران ندارد

تسنيم|تركيه بيش از 15 درصد نياز گاز خود 
را از اي��ران تامين مي كند و ب��ا توجه به ظرفيت 
خ��ط لوله فعل��ي و تقاضاي رو به رش��د گاز اين 
كش��ور، جايگزين ك��ردن گاز ايران خس��ارات 
قاب��ل توجهي ب��راي تركيه خواهد داش��ت. به 
گ��زارش پايگاه تركي��ه اي احوال ني��وز، ايران و 
تركيه گفت وگوهاي��ي در مورد تقويت تجارت و 
همكاري در بخش هاي تكنولوژي پيش��رفته يا 
»هاي تك« برگزار مي كنند. اين دو كشور حتي 
در زمان تحريم هاي س��ازمان مل��ل عليه ايران 
روابط اقتصادي محكمي با هم داش��تند و ايران 
تركيه را دريچه اي به روي دنيا در بحبوحه فشار 
حداكثري امريكا مي داند.  وضع دوباره تحريم هاي 
امريكا كه اقتصاد ايران را مختل كرده و صادرات 
نفت اين كشور را كاهش داده است، بيش از پيش 
بر اهميت تركيه براي تهران تاكيد مي كند. ايران 
حاال مجبور است به درآمد صادرات گاز طبيعي به 
تركيه تكيه كند. ايران اميدوار بود شركاي تجاري 
شرقي آن در برابر تحريم ها مقاومت كنند. ولي در 
عمل، تقريباً تمام كشورها از دستور امريكا تبعيت 
كردند. تركيه تحريم هاي امريكا را محكوم و اعالم 
كرد از آنها تبعيت نمي كن��د. ولي توپراس، تنها 
پااليشگاه تركيه كه نفت خام ايران را مي خريد از 
اين تحريم ها تبعيت كرد. بسياري از كشورها منبع 
واردات نف��ت خود را پس از م��ي 2019، از ايران 
تغيير دادند. تركيه ه��م به تدريج ميزان واردات 
خود از ايران را كاهش و واردات از روسيه و عراق را 
افزايش داد. اين تحريم ها ضربه سختي به اقتصاد 
ايران زد. صندوق بين المللي پول تخمين مي زند 
اقتصاد ايران در 2019، 9.5 درصد كوچك شده 
باشد. در سطح منطقه اي، گاز طبيعي ايران نقش 
حياتي از نظر امنيت انرژي بازي مي كند مخصوصًا 
براي عراق و تركيه. تركيه بيش از 15 درصد نياز 
گاز خ��ود را از ايران تامين مي كن��د و با توجه به 
ظرفيت خط لوله فعلي و تقاضاي رو به رشد گاز 
اين كش��ور، جايگزين كردن گاز ايران خسارات 
قابل توجهي براي تركيه خواهد داش��ت. گرچه 
نمايندگان تركيه و امريكا براي مذاكره در مورد 
ميزان تحريم هاي اعمال شده ديدار كرده اند، ولي 
هنوز مشخص نيست آيا تركيه مي تواند معافيت 
جداگان��ه اي در م��ورد نحوه پرداخ��ت پول گاز 
طبيعي دريافت كند يا نه. امريكا تنها يك معافيت 
براي شركت بازرگاني نفت ايران در خط لوله گاز 
ترانس آناتولي اعطا كرده تا گاز ميدان نفتي شاه 

دنيز را از طريق تركيه به اروپا برساند.

توليد در يك ميدان نفتي 
عراق از سر گرفته شد

ميدان االحدب عراق توليد خ��ود را پس از يك 
هفته با ظرفيت كامل يعني ۷0 هزار بشكه در روز 
از سر مي گيرد.  به گزارش خبرگزاري تسنيم به 
نقل از بلومبرگ، ميدان االحدب عراق توليد خود 
را پس از يك هفته از سر مي گيرد. نيروهاي امنيتي 
عراق عمليات هاي اين ميدان نفتي را در بحبوحه 
ناآرامي در يك��ي از بزرگ ترين توليدكنندگان 
اوپك متوقف كرده بودند.  به گفته يكي از مقامات 
نفتي عراق، توليد در اين ميدان نفتي با ظرفيت 
كام��ل يعني ۷0 هزار بش��كه در روز آغاز ش��ده 
اس��ت. معترضان پس از اينكه مقامات تقاضاي 
آنها را براي قرارداد اس��تخدام دايم قبول كردند، 
اين ميدان نفتي را در اس��تان مركزي »واسط« 
ترك كردند.  نيروهاي امنيتي راه هاي دسترسي 
كاركنان داخل سايت توليد را در نوزدهم ژانويه 
مسدود كرده بودند كه باعث توقف توليد در اين 
ميدان نفتي شده بود. ميدان نفتي االحدب توسط 
شركت ملي نفت چين ساخته شده است.  عراق 
در ماه دسامبر حدود 4.65 ميليون بشكه نفت در 
روز توليد كرد و دومين كشور توليد كننده اوپك 

پس از عربستان بود.

سرما در كمين كنتورهاي آب
مديركل دفتر مديريت مصرف آبفاي كشور گفت: 
در ص��ورت يخ زدگي لول��ه و كنتور س��امانه 122 
شركت آب و فاضالب اس��تان تهران آماده دريافت 
گزارش ها و اعزام تيم ه��اي عملياتي در كوتاه ترين 

زمان ممكن است.
علي س��يدزاده مدي��ركل دفتر مديري��ت مصرف 

آبفاي كش��ور در گفت وگو با خبرگ��زاري ميزان با 
اش��اره به افزايش س��رما و برودت ه��وا در روز هاي 
آينده اظهار كرد: با افزايش سرما احتمال يخ زدگي 
لوله و كنتور هاي آب وجود دارد و مش��تركان براي 
جلوگيري از اين موضوع نياز اس��ت تمهيدات الزم 
را اجرا كنند. مديركل دفتر مديريت مصرف آبفاي 

كشور تصريح كرد: به هموطنان عزيز توصيه مي شود 
كه در زمان كاهش دما، لوله هاي آب را با اس��تفاده 
از الياف طبيعي يا پشم شيش��ه بپوشانند و مانع از 

تركيدگي لوله به دليل سرما شوند.
وي افزود: در صورت مش��اهده يخ زدگ��ي لوله، از 
ريختن آب جوش و اس��تفاده از حرارت مستقيم بر 

روي كنتور يا شبكه آب ساختمان خودداري كنند. 
به گفته وي؛ در صورت يخ زدگي لوله و كنتور سامانه 
اطالع رساني 122 شركت آب و فاضالب استان تهران 
آمادگي دريافت گزارش ها و اعزام تيم هاي عملياتي 

در كوتاه ترين زمان ممكن است.
س��يد زاده بيان كرد: نحوه صحي��ح برطرف كردن 

يخ زدگي انش��عابات آب بدين گونه است تيم هاي 
عملياتي آبفاي استان تهران با استفاده از تجهيزات 
يخ زداي انشعاب آب، دماي آب داخل لوله را به ميزان 
مورد نياز افزايش مي دهند و پس از آن با استفاده از 
كلكتور با تزريق آب گرم به داخل كنتور، يخ موجود 

در لوله بدون تخريب آب مي شود.

صادرات اس��ت. توليد كنندگان اوپك و منجمله اوپك 
منطقه خاورميانه به طور فزاينده اي مصرف كنندگان 
نفت خام توليدي خود شده اند. به طور مثال ايران امروز 
بيش از نيم��ي از ظرفيت 4 ميليون بش��كه اي خود را 

مصرف مي كند.

    چين و آفريقا از خاورميانه مهم تر شدند
وي ادامه داد: باتوجه به آنچه بيان شد، اكنون كاهش 
اهميت استراتژيك خاورميانه عمدتا ناشي از كاهش 
دامن��ه تاثير گ��ذاري منطقه در عرض��ه جهاني نفت 
است. در حال حاضر مصرف كنندگان خود را با طيف 
گسترده تري از منابع تامين نفت مواجه مي بينند. امروز 
براي امريكا منطقه درياي جنوبي چين يا آفريقا مهم تر 
از خاورميانه شده است. منابع معدني، فلزات كمياب، 
ليتيوم و نظاير آن به تدريج به ميدان رقابت اقتصادهاي 
بزرگ تبديل مي ش��وند.رييس دفتر مركز مطالعات 
انرژي وين در ادامه اظهار داشت: در اين ميان خاورميانه 
براي روس��يه، تبديل به يك زمين رقابتي مهم شده 
است. روسيه بيش از يك قرن است كه مي خواهد خود 
را به مديترانه و آب هاي گرم برس��اند. البته اين براي 
جمهوري اسالمي ايران هم بسيار مهم است. آخرين 

بار ايران در زمان سلجوقيان به مديترانه رسيد. تركيه 
هم به دنبال كسب جاي پا در منطقه است.

    نقشي كه برگزيت براي دگرگوني بازار نفت 
عهده دار شده

وي خاطرنش��ان كرد: در اين ميان چنانچه برگزيت در 
انگليس تحقق پيدا كند، پيوند ديرينه آنگلوساكس��ون 
مي��ان امريكا و انگليس احيا مي ش��ود. در اين ش��رايط 
اتحاديه اروپا هم نسبت به خاورميانه طراحي استراتژيك 
پايداري را عهده دار خواهد شد. تحريم نفتي امريكا بر عليه 
جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورها منجمله ونزوئال 
هم خود نوعي مديريت عرضه است. ايران و ونزوئال جمعا 
حدود ۷.5 ميليون بش��كه نفت آماده ورود به بازار دارند 
كه هر آينه ش��رايط ايجاب كند، با رفع تحريم وارد بازار 
خواهد كرد. چين، كره جنوبي و ژاپن، سه مصرف كننده 
مهم نفت كماكان وابسته به نفت خاورميانه باقي خواهند 
ماند.بركشلي تاكيد كرد: آنچه عنوان شد، به معناي پايان 
روزهاي خوب نفت است ولي نفت همچنان در طول دو 
دهه آينده منبع انرژي اول جهان باقي خواهد ماند، اگرچه 
در اجالس اقتصادي داووس، محيط زيس��ت و احتراز از 

انرژي هاي فسيلي، محور اصلي بيشتر بحث ها بود.
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هيتلردرامريكاقدرترابهدستميگيرد

ظهور گشتاپوي امريكايي 
جاندبليووايتهد|ترجمه:يوسفنوريزاده|

نقداقتصادسياس�ي|پال كِريگ رابرتز، معاون وزير 
خزانه داري، پيرامون خطر برآمده از اف بي آي كه متوجه 
آزادي هاي مدني امريكايي هاست، گفته: »آدولف هيتلر 
صحيح و سالم همين جا درامريكاست و به سرعت دارد 

قدرت را به دست مي گيرد.«
به رغم متهم س��ازي هاي آش��كار و فريادهاي اعتراضي 
يأس آلود از طرف كساني كه ناظر دور ريخته شدن مكرر 
حاكميت قانون به دست دولت اند، سوال اين نيست كه 
آيا دونال��د ترامپ آدولف هيتلِر جديد اس��ت يا نه، بلكه 
سوال اين اس��ت كه آيا دولت پليسي امريكا رايش سوم 

جديد است يا نه!
براي آنها كه بتوانند به تماش��اي چش��م انداز سياس��ي 
حال و گذشته بدون چش��م بندهاي تعصب آميز حزبي 
بپردازند، عالئم هش��داردهنده بي چون وچرايي فراهم 
است: عشقبازي دولت پنهان با تماميت خواهي، قدمتي 

طوالني دارد.
در حقيقت دولت امريكا چنان رژيم نازي را مي س��تود 
كه بعد از جنگ جهاني دوم، كاركنان هيتلر را مخفيانه 
به كار گماشت، از پروتكل هاي او تقليد كرد، به ذهنيت 
او درباره نظم و قانون متوس��ل ش��د، تاكتيك هاي او در 
خصوص مراحل افزايش اضافه حقوق را به اجرا گذاشت 

و به پايه ريزي براي ظهور رايش چهارم همت گماشت.
آيا دور از ذهن به نظر مي رس��د؟ به خواندن ادامه دهيد. 

همه  چيز مستند است.
همان گونه كه رابرت گِليتلي مورخ تشريح مي كند: »پنج 
س��ال بعد از راه اندازي ديكتاتوري هيتلر، اف بي آي ُمهر 
تأييد خود را بر عملكرد پليس نازي كوبيده بود.« دولت 
پليسي نازي در آغاز به خاطر قابليت و نظم و انضباطش 
چنان مورد تحسين قدرت هاي جهاني آن زمان قرار گرفت 
كه ِج��ي ادگار هوِور، رييس وقِت اف بي آي، عماًل يكي از 
دستياران شماره يك خود، ادموند پاتريك كوفي، را در 
ژانويه سال 1938 به دعوت پليس مخفي آلمان، يعني 

گشتاپو، به برلين فرستاد.
اف ب��ي آي چنان تحت تأثير رژيم ن��ازي قرار گرفته بود 
كه به نقل از نيوي��ورك تايمز، در دهه هاي پس از جنگ 
جهاني دوم، به همراه ساير آژانس هاي دولتي، بي پروايانه 
به اس��تخدام دس��ت كم هزار نازي، از جمل��ه برخي از 

سرسپردگان عاليرتبه هيتلر، پرداخت.
اين سازمان جمعا براي هزاران همكار رژيم نازي، از جمله 
س��ركرده اردوگاه هاي كار اجباري، در ميان س��ايرين، 
مخفيانه ويزا صادر كرده و از طريق »پروژه گيره كاغذ« آنها 
را به امريكا آورد. آنها متعاقباً، به عنوان جاسوس و خبرچين 
به كار گرفته مي شدند و بعد جهت جلوگيري از برمال شدن 
هويت واقعي شان و ارتباط آنها با ماشين هولوكاسِت هيتلر، 
در استتار به س��ر مي بردند. در تمام اين مدت، از صدور 
ويزاي ورود به امريكا براي هزاران پناهنده امتناع ورزيده 

شد تا مثال امنيت ملي به خط نيفتد!
بدتر از آن اينكه از آن زمان به بعد پول اين حقوق بگيراِن 
دولت امريكا از جيب ماليات دهندگان امريكايي پرداخت 
شده اس��ت و به شيوه اي حقيقتا گشتاپويي هر كس كه 
جرئت كرده روابط غيرقانوني اف بي آي با نازي را برمال كند 
خودش مورد جاسوسي، ارعاب، آزار و اذيت قرار گرفته و 

انگ »دشمن امنيت ملي« به او زده شده است.
گوي��ا اس��تخدام مخفيان��ه نيروه��اي ن��ازي از جيب 
ماليات دهندگاِن امريكاي��ي بعد از جنگ جهاني دوم به 
م��ذاق دولت خوش آمده ك��ه آژانس هاي متعدد دولت 
امريكا – اف بي آي، سيا  و  ارتش – بسياري از تاكتيك هاي 
پليسي كارآزموده نازي را به طور كامل به كار گرفته و بارها و 
بارها از آنها عليه شهروندان امريكايي استفاده كرده است.

در حقيقت، هر روز كه مي گ��ذرد، دولت اياالت متحده 
همچنان برگ ديگري از كت��اب راهنماي آلمان نازي را 
به عاري��ه مي گيرد: پليس مخف��ي، دادگاه هاي مخفي، 
آژانس هاي دولتي مخفي، نظارت فراگير، سانسور، ترس 
و ارعاب، آزار و اذيت، شكنجه، خشونت، فساد گسترده، 

به دام اندازي، شست وشوي مغزي، بازداشت نامحدود.
اينها تاكتيك هاي به كاررفته توسط جمهوري هاي ناشي 
از قانون اساسي نيست كه در آنها حاكميت قانون و حقوق 
شهروندي دست باال را داشته باشد، بلكه عالئم رژيم هاي 
تماميت خواهند بود كه در آنها قانوني كه جاري اس��ت 
به شكل احكام سركوبگرانه و يكسويه است كه از طرف 
يك فرمانرواي كل صادر مي شود و از پليس مخفي براي 

كنترل توده مردم استفاده مي كند.
هم اكنون اين خطر از جانب اف بي آي متوجه مردم است؛ 
سازماني كه فهرست بلندباالي جناياتش عليه امريكايي ها 
عبارت است از نظارت فراگير، نشر اطالعات گمراه كننده، 
تهديد، به دام اندازي، تاكتيك هاي ايجاد ترس و ارعاب، 
آزار و اذيت و شست شوي مغزي، دست درازي هاي دولتي، 
بدرفتاري، سوءمديريت، تجاوز به ُملك غير، فعال سازي 
اعمال مجرمانه، و خسارت زدن به دارايي هاي شخصي و 
همگي مي دانيم چنين كارهايي بر چه اساس��ي صورت 

مي گيرد.
چ��ه اف بي آي در كليس��اها، كنيس��ه ها و مس��اجد 
عوامل نفوذي ب��ه كار گيرد، چه نامه هايي جعلي براي 
وضعيت فوق العاده صادر كند تا به س��ابقه تماس هاي 
تلفني امريكايي ها دسترس��ي داش��ته باش��د، چه از 
تاكتيك هاي ايجاد رعب و وحشت براي ساكت كردن 
امريكايي هايي كه از دولت انتقاد مي كنند اس��تفاده 
كند، چه دانش آموزان دبيرس��تاني را براي جاسوسي 
و ارايه گزارش از همكالس��اني به كار گيرد كه عالئمي 
از احتمال تبديل ش��دن ب��ه تروريس��ت هاي آتي از 
خود بروز مي دهند، چه يك س��ري افراد تأثيرپذير را 
براي اقدام به اعمال توطئه آميز تروريس��تي و سپس 
به دام انداختن آنها متقاعد س��ازد، كاًل تصوير ذهني 
امريكايي ها از نيروهاي پليس مخفي به صورت تبهكاران 
خوشپوشي است كه زور بازوان شان را نشان مي دهند و 
كثافت كاري هاي روساي شان را براي تضمين همكاري، 
زيرنظر داشتِن مخالفين بالقوه و تنبيه كساني  كه به خود 

جرات مي دهند وضعيت موجود را به چالش بكشند، 
به اجرا مي گذارند. هم��ان اندك محدوديت هايي كه 
در اوايل فعاليت هاي نظارتي اف بي آي را در محدوده 
قانون حفظ مي كرد، همه اش بعد از يازدهم سپتامبر 
دود ش��ده و به هوا رفته. از آن زمان به بعد اف بي آي به 
يك پليس فدرال غول پيكر و آژانس  نظارتي اي تبديل 
ش��ده كه عمدتًا به عنوان يك ق��درت بالمنازع وراي 
قوانيِن تثبيت شده، احكام دادگاهي و فرامين مراجع 
قضايي عمل مي كند، بي آنكه به كس��ي حساب پس 
بدهد. قدرت وسيع اف بي آي براي نظارت، بازداشت، 
بازجويي، تحقيق، تعقيب، تنبيه، اقدامات پليسي و كاًل 
عملكرد به عنوان مرجع قانوني خودس��رانه را - بسيار 
شبيه به خويشاوندان نازي خود، گشتاپو - در نظر داشته 
و سپس سعي كنيد به خود بقبوالنيد كه اياالت متحده 
هنوز يك جمهوري مبتني بر قانون اساسي است! آيا 

چنين چيزي امكان پذير است؟
خيلي شبيه به گشتاپو، اف بي آي هم از منابع وسيع، قدرت 
تحقيقاتي گسترده، و آزادي عمل فراگير براي تشخيص و 

تعيين دشمن حاكميت برخوردار است.
امروزه، اف بي آي بيش از 35000 نفر در اس��تخدام خود 
داشته و در ش��هرهاي عمده امريكا در بيش از 56 دفاتر 
منطقه اي دست به عمليات مي زند؛ در شهرهاي كوچك تر 
هم 400 آژانس خودي و بيش از 50 دفتر بين المللي دارد. 
اف بي آي عالوه بر پايگاه هاي »گردآوري داده ها«يش كه 
بيش از 96 ميليون اثر انگشت از سراسر امريكا و جاهاي 
ديگر را در خود جا داده، گنجينه گسترده اي از »پروفايل 
براي ده ها هزار امريكايي و ساكنين قانوني اي كه به هيچ 
جنايتي متهم نشده اند ترتيب داده است. كاري كه مردم 
مرتكب شده اند، ظاهراً براي كالنتر شهر، پليس ترافيك 
يا حتي همسايه ها مشكوك بوده است.« پايگاه داده هاي 
رو به رشد اف بي آي از امريكايي ها نه فقط در حال افزايش 
و بهره برداري توس��ط آژانس هاي پليس محلي اس��ت، 
بلكه براي بررسي بالفاصله پيشينه افراد در اختيار منابع 

گوناگون هم قرار مي گيرد.
همه اين كارها به لطف منابع تقريبًا نامحدود اين سازمان 
ميسر شده )فقط در سال مالي 2015 حداقل بودجه آن 
3,8 ميليارد دالر بوده(: ذخيره گس��ترده تكنولوژيكي 
دولت، قابليت ارتباط بينابين��ي آژانس هاي اطالعاتي 
دولتي و به اش��تراك گذاري اطالع��ات از طريق مراكز 
التقاطي – آژانس ه��اي اطالعاتي جمع آوري داده ها كه 
در سراسر كشور پراكنده است و به طور مستمر ارتباطات 
را زيرنظر دارد )از جمله ارتباطات ش��هروندان امريكايي 
را(، همه چيز از فعاليت اينترنتي و جست وجوي شبكه ها 

گرفته تا پيامك ها، تماس هاي تلفني و ايميل ها.
خيلي شبيه به گش��تاپو كه نامه ها و تماس هاي تلفني 
را جاسوس��ي مي كرد، ماموران اف بي آي نسبت به اكثر 
اطالعات شخصي شهروندان دسترسي و اختيار تام دارند.

اف بي آي با كار روي اداره پست امريكا، به هر نامه اي كه 
از سيستم پستي مي گذرد دسترسي دارد: ساالنه بيش 
از 160 ميليارد نامه پستي اسكن شده و ثبت مي گردد. 
عالوه بر اين، قانوِن »حراس��ت از نامه هاي امنيت ملي« 

آژانس، يكي از قدرت هاي بي ش��مار حاص��ل از »قانون 
ميهن پرستي« اياالت متحده، به اف بي آي اجازه مي دهد 
كه مخفيانه از بانك ها، ش��ركت هاي مخابراتي و س��اير 
كسب وكارها بخواهد اطالعات مشتريان را در اختيار او 
قرار داده و از اين بابت به مش��تريان نم پس ندهد. مردم 
طي يك حسابرسي داخلي از اين آژانس متوجه شده اند 
كه كار صدور ساالنه ده ها هزار »نامه امنيت ملي« براي 
اطالعات حساس مثل سوابق تماس هاي تلفني و مالي، 
غالبًا در موارد غيرضروري، مملّو از نقض گسترده قوانين 

اساسي است.
خيلي ش��بيه به برنامه هاي نظارتي پيچيده گش��تاپو، 
قابليت هاي جاسوسي اف بي آي مي تواند به خصوصي ترين 
جزييات زندگي امريكايي ها س��رك بكشد )و به پليس 

محلي هم اجازه اين كار را بدهد.( 
عالوه بر فناوري )كه در آژانس هاي پليس��ي مشترك 
است( كه به آنها اجازه مي دهد يواشكي به تماس هاي 
تلفني گ��وش داده، ايميل ها و پيامك ه��ا را بخوانند 
و فعاليت هاي درون ش��بكه را تح��ت نظارت بگيرند، 
سيستم نظارتي اف بي آي به داشتن مجموعه تهاجمي 
تجهيزات جاسوسي به خود مي بالد؛ اين تجهيزات از 
دستگاه هاي استينگِري كه مي توانند محل تماس با 
تلفن همراه را ردگيري كرده تا دستگاه هاي تريگرفيش 
كه به عوامل اف بي آي اجازه استراق سمع به تماس هاي 
تلفني را مي دهد متغير است. در يك مورد، اف بي آي 
عم��اًل توانس��ت از راه دور كارت اينترنتي بي س��يم 
»مظنون« را طوري بازبرنامه ريزي كند كه »داده هاي 
تماس تلفني را بي درنگ به وريزون فرس��تاد و او هم 
داده ه��ا را براي اف بي آي ارس��ال ك��رد.« آژانس هاي 
نيروهاي انتظامي هم از نرم افزارهاي رديابي رسانه هاي 
اجتماعي براي مونيتورينِگ پس��ت هاي فيس بوك، 
توييتر و اينستاگرام اس��تفاده مي كنند. عالوه بر اين، 
قوانين مخفي اف بي آي ب��ه مامورانش اجازه مي دهد 
روزنامه ن��گاران را ب��دون نظارت مه��م قضايي مورد 

جاسوسي قرار دهند.
خيلي شبيه به توانايي گشتاپو به پروفايل سازي بر اساس 
نژاد و مذهب و فرض او بر جرم همكاري، رويكرد اف بي آي 
به اقدامات پيشاجنايتي دست او را باز مي گذارد تا براي 
امريكايي ها بر اساس دامنه وسيعي از مشخصات از جمله 

نژاد و مذهب پروفايل سازي كند.
پايگاه داده هاي بيومتريك اين سازمان تا ابعاد وسيعي 
گسترش يافته، در دنيا بزرگ ترين است و همه چيز، از اثر 
انگشت، اسكِن كف دست و چهره و عنبيه تا دي ان اِي را در 
بر مي گيرد و به طور روزافزون در اختيار نيروهاي انتظامي 
فدرال، ايالتي و محلي قرار مي گيرد تا مجرمين بالقوه را 
حتي مدت ها قبل از ارتكاب جنايت مورد هدف قرار دهند. 
اين همان وضعيت معروف به »پيشاجنايت« است. تازه 
فقط اعمال شما نيست كه براي تان دردسرساز مي شود. 
در موارد زيادي كساني را كه مي شناسيد – حتي اندكي – 
و اينكه نسبت به چه كساني احساس همدردي مي كنيد 
هم مي تواند شما را در فهرست افراد تحت نظر دولت قرار 
دهد. عالوه بر اين، طبق گزارش سايت اينترِسپت، به رغم 
ممنوعيت هاي ضد پروفايل سازي، دفتر مركزي اف بي آي 
»مدعي آزادي قابل مالحظه اي براي اس��تفاده از نژاد، 
قوميت، مليت، و مذهب در تصميم گيري براي تحقيق و 

بررسي ملت هاي مورد نظر خود مي باشد.«
خيلي شبيه به قدرت گيري گشتاپو براي زدن انگ دشمن 
حاكميت، اف بي آي از قدرت زدن برچس��ب تروريست 

داخلي به افراد برخوردار است.
به عنوان جنگ جاري دولت عليه اصطالحًا تروريس��م، 
پليس مخفي دوفاكتوي امريكا به استفاده از عبارات »ضد 
دولت«، »افراطي« و »تروريس��ت« به صورت مترادف 
براي يكديگر روي آورده است. عالوه بر اين، دولت همواره 
در حال افزودن ليس��ت بالنده خود از مشخصاتي است 
كه براي شناس��ايي افراد )خصوصًا هر كس كه با دولت 
مخالفت ب��ورزد( به عنوان يك تروريس��ت بالقوه مورد 
استفاده قرار بگيرد. مثاًل، شما مي توانيد از نظر اف بي آي 
)و شبكه خبرچين هاي او( يك تروريست داخلي محسوب 

شويد اگر: 
 – از فلسفه هاي آزادي خواهانه )بيانيه ها، برچسب هاي 

روي سپر ماشين ها( دم بزنيد
 – ديدگاه هاي متمايل به متمم دوم قانون اساسي NRA يا 
عضويت در باشگاه مالكان سالح گرم( را از خود بروز دهيد.

 – ادبي��ات بقاجويان��ه، از جمله كتاب ه��اي تخيلي 

آخرالزماني مطالعه كنيد.
 – عالئمي از خودكفايي نشان بدهيد )ذخيره غذا، مهمات، 

ابزارآالت، ذخاير دارويي( .
 – از فروپاشي اقتصادي بترسيد.

 – طال و اقالم تهاتري بخريد.
 – به عضويت ديدگاه هاي مذهبي مرتبط با كتاب »وحي 

آسماني« در آييد.
 – از ترس از »ناظر اعظم« يا دولت بزرگ حرف بزنيد

 – به تشريح حقوق مبتني بر قانون اساسي و آزادي هاي 
مدني بپردازيد.

 – به توطئه »نظم نوين جهاني« معتقد باشيد.
خيلي ش��بيه به گش��تاپو كه به مجامع كوچك نفوذ 
مي كرد تا جاسوسي شهروندان آلماني را بكند، اف بي آي 
به طور منظم به گروه هاي سياسي و مذهبي و همچنين 
كسب وكارها رخنه مي كند. همان گونه كه كورا كارير 
براي اينترِسپت مي نويس��د: »اف بي آي با استفاده از 
روزنه هايي كه سال هاست مخفي نگه داشته، مي تواند 
در موقعيت ه��اي خ��اص قوانين خ��ود را دور بزند تا 

مام��وران و خبرچينان مخفي اش را به س��ازمان هاي 
سياسي و مذهبي و همچنين مدارس، باشگاه ها، و مراكز 
 Best كسب وكار بفرستد…« اف بي آي حتي در سايت
Buy بابت تكنيك هاي گيك اس��كواد مبالغ گزافي 
هزينه كرده تا كامپيوترهاي مش��تريان را بدون حكم 

قانوني مورد تجسس قرار دهد.
درست مثل گشتاپو كه نيروهاي پليس آلمان را متحد كرد 
و آنها را در قالب نيروهاي پليس ملي به نيروهايي نظامي 
مبدل كرد، نيروهاي پيس امريكا عمدتًا فدراليزه شده و 

به نيروهاي پليس ملي تبديل شده اند.
عالوه بر برنامه هاي دولت كه تجهيزات نظامي و آموزشي 
در اختيار نيروهاي پليسي كشور قرار مي دهد، اف بي آي 
همچنين يك »آكادمي ملي« را اداره مي كند كه ساالنه 
هزاران رييس پليس تعليم مي دهد و ذهنيت س��ازمان 
متبوعه را به آنها القا مي كند تا از استفاده از فناوري نظارتي 
و اشتراك گذاري اطالعات بين آژانس هاي محلي، ايالتي، 

ملي و بين المللي حمايت كنند.
درست مثل پرونده هاي پنهاني گش��تاپو براي رهبران 
سياس��ي كه براي ارعاب و تحت فش��ار ق��رار دادن آنها 
استفاده مي شد، فايل هاي اف بي آي براي هر كس كه به 
احساساِت »ضد دولتي« مظنون باشند به همان شكل 

مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
همان طور كه در اسناد بي شمار نشان داده شده، اف بي آي 
هيچ دغدغه خاطري براي استفاده از قدرت فراگير خود 
براي تهديد سياس��تمداران، جاسوس��ي سلبريتي ها و 
مقامات دولتي عاليرتبه و ارع��اب و اقدام به بدنام كردن 
معترضين از هر قش��ري كه باش��ند ندارد. مثاًل، نه تنها 
اف بي آي مارتين لوتر كينگ را تعقيب كرده و تماس هاي 
تلفني او را مورد ش��نود قرار م��ي داد و محل اقامت او در 
هتل ها را كنترل مي كرد، بلكه عوامل اف بي آي نامه هايي 
بي نام ونش��ان براي او ارس��ال مي كردند و او را مجبور به 
خودكشي مي كردند، و دانشكده ماساچوست را تحت فشار 
قرار مي دادند تا فرصت سخنراني در جشن فارغ التحصيلي 

دانكشده را از او بگيرند. درست مثل گشتاپو كه به عمليات 
به دام اندازي دست مي زد، اف بي آي استاد هنر دام گذاري 
ش��ده اس��ت. اف بي آي به دنبال حمالت تروريستي 
يازدهم سپتامبر، نه تنها افراد آسيب پذير را مورد هدف 
قرار داده بلكه آنها را اغفال يا تهديدشان كرده دست به 
توطئه هاي تروريستي جعلي بزنند و اين در حالي بوده 
كه آنها را عماًل به سازمان دهي و پول و سالح و انگيزه 
كافي مجهز كرده تا توطئه هاي خود را به اجرا بگذارند 
– به دام اندازي – و س��پس آنها را به زندان انداخته و به 
خاطر توطئه اصطالحا تروريستي شان از كشور بيرون 
رانده. اين همان مشخصه خصلت نماي اف بي آي است 
كه به »پيگردهاي گرايش به جلو يا پيشگيرانه« معروف 
است. اف بي آي عالوه بر سازماندهي به جنايات خاص 
براي آنكه بعداً »حل«شان كند، همچنين به خبرچينان 
خاصي اجازه مي دهد تا قانون شكني كنند، »كارهايي 
از جمله از خريد و فروش غيرقانوني مواد مخدر گرفته 
تا رشوه دادن به مقامات دولتي و دسيسه چيني براي 
سرقت«، در قبال همكاري شان در ساير جبهه ها. نشريه 
»يواس ِاي تودي« تخمين زده كه عوامل اف بي آي به 
مجرمين اختيار داده ان��د روزانه تا پانزده فقره جنايت 
مرتكب شوند. برخي از اين خبرچينان مبالغ نجومي 
دريافت مي كنند: در يك مورد خاص يك فرد ناباب كه 
بعداً به خاطر اقدام به زبر گرفتِن يك افسر پليس با وسيله 
نقليه دستگير شده بود، عماًل به خاطر كمك به اجراي 
يك طرح دامگذاري براي يك افس��ر پليس 85,000 

دالر دريافت كرده بود.
اگر يك وق��ت در آينده بخواهد تاري��خ واقعي اف بي آي 
نوشته شود، نه تنها فرايند پيدايش دولت پليسي امريكا 
ردگيري خواهد شد، بلكه فروپاشي آزادي در امريكا هم 
به ثبت خواهد رسيد، با شباهت بسيار زياد به قدرت گيري 
پليس مخفي آلمان كه با ظهور رژيم نازي ردگيري شده 

و به ثبت رسيده است.
چگونه گشتاپو به خوف از رايش سوم تبديل شد؟

اين كار با ايجاد نظام پيچيده نظارتي و نيروهاي انتظامي 
كه براي موفقيت خود بر همكاري ارتش، نيروي پليس، 
جمعيت اطالعاتي، مراقبين محلي، كاركنان دولتي براي 
ادارات پست و راه آهن ها، كارمندان معمولي دولتي و يك 
ملت خبرچيِن عالقه مند به گزارِش »شايعات، رفتارهاي 
انحراف��ي، يا حتي حرف ه��اي بي دروپيكر« متكي بود، 

صورت گرفت.
به عبارت ديگر، ش��هروندان عادي با همكاري با عوامل 
دولتي به پيدايش هيواليي كم��ك كردند كه به آلمان 
نازيسم منجر شد. بري اِِون كه براي نيويورك تايمز قلم 
مي زند تصوير به ويژه مخوفي از نحوه مشاركت كل يك 
ملت را ترسيم مي كند كه خود را به آن راه زده و به سقوط 

خود دامن مي زنند: 
اِريك اي جانسوِن نويسنده در آنچه شايد بحث انگيزترين 
اظهارنظر او باشد مي گويد شايد اكثر آلماني ها تا اواخر 
جنگ متوجه نبوده باش��ند كه تحت يك ديكتاتوري 
ش��رم آور زندگي مي كرده اند ]البته اگر هرگز متوجه 
شده باشند![ گفتن اين حرف به اين معني نيست كه 
از هولوكاست خبر نداشته اند؛ جانسون ثابت مي كند 
كه ميليون ها آلماني دست كم از بخشي از واقعيت بايد 
مطلع بوده باشند. اما او نتيجه مي گيرد كه »بين رژيم 
و شهروندان يك معامله فاوستي ضمني برقرار بوده.« 
وقتي كه جنايات كوچك ص��ورت مي گرفته، دولت 
خود را به آن راه مي زده. وقتي هم كه يهودها دستگير 
مي شدند و به قتل مي رسيدند، آلماني هاي عادي روي 
خود را برمي گرداندند؛ آنها در يكي از بزرگ ترين جنايات 
قرن بيستم نه با همكاري فعاالنه بلكه با انفعال، انكار و 

بي تفاوتي همدستي كرده اند.
خيلي ش��بيه به آلماني ها، »ما مردم« به ملتي منفعل، 
پوالريزه، و ساده لوح تبديل ش��ده ايم؛ به آساني بازيچه 
دست مي شويم و فاقد مهارت هاي تفكر انتقادي هستيم. 
صحنه هاي مضحك سرگرم كننده، بازي هاي سياسي 
و وس��ايل صفحه دار حواس مان را پرت مي كنند؛ ما هم 
همدستيم، در شكل گيري وضعيت پليسي شبيه به خوف 
و هراسي كه رژيم هاي سابق اِعمال مي كرده اند، شركاي 

خاموشي بيش نيستيم.
اگر دولت سعي مي كرد چنان اوضاعي را به طور ناگهاني و 
به زور به حلق ما حقنه كند، ممكن بود روي دست خود 

شورش بگذارد.
در عوض، ب��ا امريكايي ها با رويك��رد قورباغه ديگ آب 
جوش رفتار شده؛ قورباغه اي كه در آبي شناور است كه به 
تدريج گرم مي ش��ود - درجه به درجه - تا ناتوان از درك 
اين واقعيت بشود كه به دام افتاده و دارد پخته مي شود و 

عنقريب است كه ريق رحمت را سر بكشد.
»ما م��ردم« هم اكنون در چنين مخمصه اي دس��ت وپا 

مي زنيم.
قانون اساس��ي از هيچ امكان پيروزي در مقابل ارتش 
عظيم سرسپردگان دولِت فدرالي و جهاني كه تحت 
حمايت شاخه هاي قواي مقننه و قضاييه و مجريه بوده 
و همگي در يك جناح واحد ق��رار گرفته اند برخوردار 
نيست؛ فارغ از ديدگاه هاي سياسي اي كه خود را بدان 
آويخته اند: همين قدر كافي است كه گفته شود آنها در 

جناح ما يا جناح طرفداران آزادي نيستند.
از كلينت��ون تا بوش، س��پس اوباما و اكن��ون ترامپ، 
گوي��ي در يك چرخه زماني گرفتار ش��ده ايم؛ مجبور 
به تكرار چندباره يك ش��كل واحد از زندگي شده  ايم: 
همان تعدي ها به آزادي هامان، همان بي اعتنايي ها به 
حاكميت قانون، هم��ان فرمانبرداري از دولت پنهان، 
همان دولت فاسد و منفعت طلب كه هستي اش فقط به 
قدرت اندوزي، ثروتمندسازي سهامدارانش و حصول 

اطمينان از تداوم استياليش پيوند خورده.
آيا »رايش چهارم« مي تواند سر از اينجا در آورد؟

همان گونه كه در كتابم، عرصه نبرد امريكا: جنگ عليه 
مردم امريكا، قيد كرده ام، هم اكنون درست جلوي چشم 

ما اين اتفاق دارد مي افتد.
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چرا مقامات خارجي  هنگام 
بروز اشكال استعفا مي دهند

بارها اتفاق افتاده كه بعد از اتفاقات ناگوار، مقامات 
مرتبط با آن اتفاق از سمت خود استعفا داده اند؛ اين 
در حالي است كه در داخل كشور بعضا استعفا يك 
پديده غربي و نشانه فرار از مسووليت تلقي مي شود. 
اما چرا گاه مقامات خارجي  هنگام بروز اش��كال و 

رخدادهاي تلخ استعفا مي دهند؟
استعفا در نظام هاي سياسي يكي از سازوكارهاي 
كناره گيري از مس��ووليت هاي سياس��ي و دولتي 
محسوب مي ش��ود؛ از همين رو، ميان اين پديده 
و ماهيت ق��درت ارتباط وثيقي وجود دارد. يكي از 
وجوه تماي��ز نظام هاي دموكراتيك و آنچه ماكس 
وب��ر نظام  ه��اي پاتريمونيال مي نام��د، در همين 
جايگاه استعفا قابل ردگيري است. مقايسه دوگونه 
از نظام هاي سياس��ي مدنظر ماك��س وبر، يعني 
»پاتريمونياليسم« و »بروكراسي هاي مدرن« در 
توضيح اين مطلب مفيد خواهد بود. به نظر مي رسد 
براي شناخت بهتر و ارايه مفهوم بندي مناسب و بهتر 
اين موضوع، شايد بتوان آن را به منبع مشروعيت 
سياس��ي ربط داد. وبر از س��ه نوع سلطه عقاليي، 
كاريزماتيك و سنتي سخن گفته و پاتريمونياليسم 
را نمونه عالي س��لطه سنتي محسوب مي كند. در 
پاتريمونياليسم، بروكراسي گسترده اي وجود ندارد 
و سيس��تم عمدتًا خصلتي شخصي پيدا مي كند. 
اين درحالي است كه در بروكراسي هاي مدرن، به 
عنوان نمونه عالي سلطه عقالني – منطقي، مقام و 
منصب از هم جدا هستند و آنچه در دنياي مدرن 
اعتبار دارد، منصب اس��ت نه مقام. منصب جايگاه 
ثابتي است كه فرهنگ عمومي جامعه احترام آن را 
به رسميت مي شناسد، درحالي كه مقام به منظور 
تصدي منصب مذكور انتخاب شده و هرگاه از ديد 
جامعه شرايط آن منصب را نداشته باشد، جابه جا 
مي ش��ود. اينجاست كه اس��تعفا به عنوان يكي از 
مهم ترين سازوكارها براي حفظ اعتبار منصب، مورد 
توجه قرار مي گيرد. در اين معنا، استعفا حامل اين 
پيام است كه منصب مذكور كه امر هدايت و رياست 
نهاد يا موسسه اقتصادي، سياسي و... خاصي را بر 
عهده دارد، چون برآمده از خواس��ت و اراده مردم 
است، حايز اعتبار و حرمت است. اما فردي كه براي 
تصدي آن منصب گزينش شده، حايز ويژگي هاي 
الزم نبوده و لذا براي ممانعت از خدشه و فروپاشي 
آن نهاد يا موسس��ه، بهترين كار، كنار رفتن فردي 

است كه نتواند اعتبار آن را حفظ كند.
با عنايت ب��ه اين نكات مي توان انواع اس��تعفاها را 

اين گونه دسته بندي كرد: 
1- اس��تعفاي اعتذاري: در جوام��ع دموكراتيك 
با ن��وع خاصي از اس��تعفا موس��وم به اس��تعفاي 
اعتذاري مواجهيم ك��ه در آن صاحب منصبان در 
راس��تاي عذرخواهي از مردم استعفا مي دهند. در 
جوامعي چون جامعه ما، گس��ترش اين فرهنگ 
مي تواند تأثيري شگرف بر حل مشكالت و تقويت 

مسووليت پذيري مديران بگذارد. 
2- استعفاي مظلوم نمايانه: در برخي موارد كه نقش 
و جايگاه اين گونه استعفاها ناشناخته باقي مي ماند، 
برخي مديران پس از آشكار شدن ناكارآمدي شان 
در يك اقدام پيش��گيرانه و فرار به جلو، دس��ت به 
استعفاهاي قهرمان س��ازانه يا مظلوم نمايانه زده و 
حتي نه تنها از ناكارآم��دي و ناتواني خود در برابر 
مردم شرمگين نيستند، بلكه از طريق مظلوم نمايي، 
به دنبال ارتقاي جايگاه خود در سلسله مراتب نظام 

اجرايي نيز برمي آيند.
3- اس��تعفاي اعتراضي: البته در هر نوع س��اخت 
سياس��ي پاتريمونيال و بروكراتيك مدرن، با نوع 
ديگري از استعفا مواجه هستيم كه مي توان آن را 
»اس��تعفاي اعتراضي« ناميد كه در آن فرد، بسته 
به شخصيت و ش��رايط اجتماعي و محيطي خود 
اس��تعفا مي كند كه نمونه هاي متع��ددي از آن را 

مي توان برشمرد.
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در كشور ما، چه 
در ساختار رسمي و چه در جامعه، فرهنگ استعفا 
به يك قاعده تبديل نشده  است. به نظر مي رسد در 
اين خصوص، هم بايد به ريشه هاي رواني و فرهنگي 
توجه كرد و هم به عوامل ساختاري. يكي از مهم ترين 
عوامل در اين خص��وص عدم تبيين مفهوم رابطه 
قدرت – مس��ووليت در كشور ماست. اين موضوع 
مي تواند ترجماني از قائم به شخص بودن مديريت در 
كشور ما باشد. يعني در مواردي بيش از آنكه ضوابط 
مالك باشد، افراد مالكند. عاملي ديگر كه مي توان 
به آن اش��اره كرد، اس��تفاده غلط از مفهوم توطئه 
بيروني هاس��ت. دش��من گرايي بيش از حد كه در 
حالت افراطي بدل به تئوري و توهم توطئه مي شود، 
از ديگر عواملي است كه مي توان به آن اشاره كرد. 
عامل ديگر »جهان گرايي« است. جهان گرايي هاي 
پارادوكسيكال كه همه عواقب و تبعات را به بيرون 
احاله مي كند نيز در نهادينه نشدن فرهنگ استعفا 
تأثيرگذار است. »مصلحت گرايي« عاملي ديگر است 
كه به ش��كل افراطي، توجيه كننده و ايجادكننده 
حريم هاي امن كاذب است. درحالي كه شفافيت و 
روشن  شدن مسائل به مراتب سود بيشتري دارد. 
در كش��ور ما كه مردم بر اساس آرمان هاي متعالي 
انقالب كرده اند، مصلحت انديشي هاي كاذب نبايد 
جايگاهي داشته باشد. عامل ديگر، رابطه قدرت – 
ثروت است. به اين صورت كه افراد با ورود به قدرت 
و مس��ووليت، پاداش هاي زيادي كسب كنند و با 
خروج از آن، هزينه هاي زيادي بپردازند. لذا نبايد 
قدرت دولتي، منشأ دس��تيابي به ثروت، قدرت و 

منزلت بيشتر شود.
بنابراين، مديريت شايس��ته ها، وجوه س��اختاري 
مناسب در مديريت كشور و سوم، نقادي و نظارت، 
از عواملي است كه مي تواند فرهنگ استعفا و مهم تر 
از آن، مسووليت پذيري را در كشور جا بيندازد. لذا 
به نظر مي رسد بايد به استعفا به شكل مجموعه اي 
نگاه كرد. هم عامل قصور را وادار به استعفا كرد و هم 

عامل تقصير كناره گيري كند.
منبع:ايرناپالس
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موانع اخذ ماليات از واحدهاي لوكس 
ل��زوم ورود و دخال��ت افراد 
متخص��ص و دلس��وز در 
مهم ترين نهاد قانون گذاري 
ه��ر كش��ور يعن��ي مجلس 
قانونگ��ذاري آن ب��ر هي��چ 
فرد وطن پرس��تي پوشيده 
نيس��ت. ع��دم تخص��ص و 
تجربه و دلسوزي كافي براي 
شناختن ريش��ه مشكالت 
موجود در جامعه همچنين ارايه راهكارهاي تخصصي 
و كارشناسي براي رفع اين مشكالت يكي از مهم ترين 
كاركردها و وظايف افرادي است كه به عنوان نماينده 
در مجلس حضور پيدا مي كنن��د. يكي از مهم ترين 
مشكالتي كه سال هاس��ت گريبانگير بخش زيادي 
از افراد جامعه كه عمدتًا از قش��ر متوس��ط و ضعيف 
هس��تند، س��اماندهي وضع مس��كن و رسيدگي به 
شرايط نابسامان موجود در اين بازار است. اين مشكل 
كه تقريبًا تمام افراد جامعه و كارشناس��ان نسبت به 
وجود آن مطلع و بر رفع مش��كالت آن تاكيد دارند، 
همچنان به عنوان يكي از بزرگ ترين و نمايان ترين 
نمادهاي ناكارآمدي و ناهماهنگي در بين بخش هاي 
مختل��ف قانون گ��ذاري و اجراي��ي اس��ت. به رغم 
همه گيري اين مش��كل و اراي��ه راهكارهاي متعدد 
براي كم كردن اثرات منفي آن بر افراد جامعه توسط 
كارشناسان و خبرگان متاسفانه شاهد بي توجهي و 
ارايه طرح ها و نظرات غيركارشناس��ي و غير عملي 
 در اين زمينه هس��تيم. مطمئنا يك��ي از مهم ترين 
پيش نيازها براي اراي��ه راهكارهاي عملي براي رفع 
مش��كالت موجود در هر بخش از جامع��ه، در نظر 

گرفتن امكانات و اختيارات و توانايي هاي دستگاه ها 
و بخش ه��اي متولي در رفع مش��كل اس��ت. ارايه 
راهكارهاي غير واقعي و فراتر از توانايي ها و امكانات و 
اختيارات هر بخش موجب تشديد مشكالت به دليل 
نااميد شدن بخشي از جامعه از حل آن توسط دولت 
مي ش��ود. وجود بيش از 2.5 ميليون واحد خالي از 
سكنه در سطح كشور در حالي كه هزينه هاي ساخت 
واحدهاي جديد به ش��دت افزايش پيدا كرده، عالوه 
بر حبس كردن حجم زيادي از سرمايه ها و نقدينگي 
موجود در بازار مس��كن باعث ايجاد ناهماهنگي در 
ميزان عرضه و تقاضاي مسكن در سطح كشور شده 
است. عالوه بر اين، موضوع اجاره و رهن امالك امروز 
به عن��وان يكي از بزرگ ترين مش��كالت موجود در 
بازار مسكن مطرح است. ارايه طرح هايي مانند الزام 
مال��كان به تمديد قراردادهاي اج��اره با مدت زمان 
معين و طويل همچنين تمدي��د قراردادهاي اجاره 
با نرخ هاي دس��توري از جمله تصميماتي است كه 
عالوه بر فراتر ب��ودن از حوزه اختيارات متوليان امر، 
به دليل عدم در اختيار داشتن امكانات الزم نظارتي 
و ابزارهاي قانوني، در عمل نتوانس��ت اجرا شود. در 
حالي كه طرح هايي مانن��د اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي از سكنه سال هاس��ت در بين مجلس و دولت 
دس��ت به دست مي ش��ود، به تازگي طرحي توسط 
كميس��يون تلفيق مجلس مبني بر اخ��ذ ماليات از 
امالك با ارزش باالي 10 ميليارد تومان ارايه ش��ده 
است. ارايه اين طرح جدا از بحث امكان اجرا، در حالي 
كه طرح هاي قبلي در مورد ساماندهي بازار مسكن 
به نتيجه نرسيده است به منزله ايجاد شوك در اين 
بازار است كه نه تنها امكان رفع مشكالت موجود را 

ندارد بلكه تاثير قابل توجهي نيز بر ش��رايط افرادي 
كه مصرف كننده واقعي مس��كن هس��تند و عمدتًا 
قشر متوسط و ضعيف جامعه نيز مي باشند نخواهد 
داشت. به نظر مي رسد ارايه اين طرح بيشتر به جاي 
آنكه ناظر بر حل مش��كالت موجود در بازار مسكن 
باش��د به جهت تعريف منابع جدي��د درآمدي براي 
دولت و تأمين بخشي از كسري بودجه سال آينده در 
نظر گرفته ش��ده است. اما براي نحوه تاثير اين طرح 
در ابت��دا بايد به امكان اج��راي آن و همچنين نحوه 
تعيين و اخذ ماليات پرداخته شود. با توجه به اينكه 
تاكنون جزييات درگيري از اين طرح به اطالع عموم 
نرس��يده با توجه به كليات اين طرح جاي اين سوال 
باقي است كه با توجه به تعداد زياد امالك و شرايط 
مختلفي كه در تعيين قيمت يك ملك حاكم است 
چه شاخص هايي براي تعيين قيمت ملك و به تبع آن 
اخذ ماليات در نظر گرفته مي شود اگر شاخص هايي 
كه براي ارزش گذاري و اخذ ماليات از اين امالك در 
نظر گرفته شده از جنس همان شاخص هايي باشد 
كه براي س��نجش ميزان تمكن افراد براي دريافت 
كمك هاي معيشتي دولت در نظر گرفته شده است، 
نمي توان اميد چنداني به اجراي آن داشت! عالوه بر 
اين موارد مسائلي مانند دسترسي به پايگاه اطالعاتي 
جامع و يكپارچه و به روز براي امالك و همچنين در 
اختيار داشتن نيروي انساني كافي براي كارشناسي 
اين امالك از جمله ديگر مس��ائل و مشكالتي است 
كه پيش از اعالم اين ط��رح بايد به آن به طور دقيق 
پرداخته ش��ود. با توجه به تجرب��ه ناموفق دولت در 
اج��راي طرح هايي ك��ه تاكنون براي س��اماندهي 
بازار مسكن اعالم كرده اس��ت و عدم اراده كافي در 

بخش هاي دولتي براي ورود به بازار مس��كن و نفوذ 
پر قدرت مافياي بازار بعيد به نظر مي رسد بتوان به 
اجراي كامل و درست اين طرح اميد داشت. به ويژه 
اينكه جامعه هدف اين طرح افرادي هستند كه مالك 
امالك لوكس باالي 10 ميليارد تومان هستند. اما با 
فرض اجراي كامل اين طرح از طرف دولت، نكات و 
تاثيرات مثبت��ي از نظر مالي و تامين نقدينگي براي 
دول��ت به همراه خواهد داش��ت به وي��ژه اينكه اين 
ماليات از مالكان امالكي اخذ مي گردد كه بيشترين 

بهره را از يارانه هاي پنهان دولتي مي برند. 
نكته مثبت ديگري كه اجراي اين طرح هر دربر دارد، 
عدم تاثير اخذ اين ماليات بر امالك متوس��ط و كم 
متراژ است كه عمومًا در اختيار افراد متوسط و ضعيف 

جامعه است. از اين رو، اجراي اين طرح تاثيري بر بازار 
امالك متوس��ط نخواهد داش��ت. اما در بازار امالك 
لوكس مطمئنا موجب تغييراتي در قيمت اين امالك 
مي ش��ود كه با توجه به شرايط قيمت گذاري امالك 
در اي��ن بازار كه از ش��اخص هاي خاص خود پيروي 
مي كند، بعيد به نظر مي رس��د تاثير قابل توجهي بر 
قيمت آن داشته باشد. با توجه به مسائل و موضوعات 
مطرح شده در بازار مسكن طي چند سال اخير بعيد 
به نظر مي رس��د كه اين طرح بتوان��د در دوره زماني 

كوتاهي به طور كامل اجرايي شود. 
از اين رو، نمي توان انتظار داش��ت اعالم و اجراي اين 
طرح تاثير قابل توجهي در كوتاه مدت در بازار امالك 

و به ويژه امالك لوكس داشته باشد. 
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ايمان رفيعي 
كارشناس ساخت وساز 

  در جست وجوي 
نسخه پخته تر ماليات مسكن 

بنا به آخرين شنيده ها 
خانه ه��اي الكچ��ري 
در ص��ورت تصوي��ب 
نهاي��ي بودجه س��ال 
۹۹، مشمول »ماليات 
ساالنه« مي ش��وند؛ دو 
ن��وع مالي��ات ملكي از 
طريق كميسيون تلفيق 
به اليحه بودجه اضافه 
شده كه اولي شامل »ماليات ساالنه بر خانه هاي 
با قيم��ت حداقل 10 ميليارد توم��ان« و دومي 
نيز »ماليات بر خانه هاي خالي« است؛ هر چند 
اخذ اين ماليات ها در گام اول نيازمند يك بانك 
اطالعاتي است كه به رغم تكليف سه سال اخير 
دولت براي ايجاد آن هنوز راه اندازي نشده است، 
اما با اين حال، كف قيمتي براي ماليات ساالنه، 
حداكثر ۴ درصد آپارتمان هاي تهران را ش��امل 

مي شود.
مقرر ش��ده جزييات دو ماليات الحاقي به اليحه 
بودجه ۹۹ از وضع يك ماليات جديد بر واحدهاي 
مسكوني الكچري و اجراي قانون مصوب دريافت 
ماليات از خانه هاي خالي در صورت تصويب نهايي 

به زودي اعالم شود.
اما به طور كلي يكي از اين ماليات ها براي اولين بار 
و به عنوان يك ماليات جديد در حوزه مس��كن 
وضع خواهد ش��د و ديگري مربوط به قانون اجرا 
نشده اي است كه در جريان تصويب قانون اصالح 
قانون ماليات هاي مس��تقيم در س��ال ۹۴ براي 
دريافت ماليات از مالكان واحدهاي خالي از سكنه 

مصوب شد.
الحاقيه اول مالكان واحدهاي مسكوني الكچري 
با ارزش 10 ميليارد توم��ان و باالتر را هدف قرار 
داده اس��ت كه در ص��ورت تصوي��ب نهايي اين 
نوع واحدهاي مس��كوني و مالكان آنها مشمول 
پرداخت ماليات مي ش��وند. اين نوع ماليات كه 
يك ماليات متعارف در عمده كشورها محسوب 
شده و به صورت ساالنه و عمدتا از همه واحدهاي 
مسكوني دريافت مي شود تاكنون در ايران اجرايي 
نش��ده اس��ت.كه اين طرح با ضعف هاي زيادي 
روبه رو شود در گام ابتدايي بايد بدانيم اگر شخصي 
كه ماشين و خانه چند ميلياردي دارد يك شخص 
كارآفرين است و به عنوان خدمات و توليد و ايجاد 
اشتغال موجب ش��كوفايي اقتصاد ملي است و 
س��همي در اين غناي اقتصادي در كشور دارد و 
از مسير اخالقي و قانوني ثروتمند شده و موجب 
تسري اين ثروت از محل اشتغال براي ساير افراد 
 جامعه شده است، بايد دس��ت ايشان را فشرد و 
نه تنها ماليات بر سرمايه از ايشان نبايد اخذ شود 
بلكه مشوق هاي الزم را براي تسريع امور و غناي 
كار و توليد ايشان فراهم كرد. كما اينكه ايشان با 
گردش كار و سرمايه خود و از محل درآمد خود 

ماليات الزم و قانوني را پرداخت مي كند.
بنابراي��ن اگر مد نظر، افراد غير از بند يك اس��ت 
تقصير متوجه ضعف قوانين و مجريان است كه 
موجب پديداري افراد سوداگر و منفعت طلب و 
رانت خوار گرديده است كه يك شبه ره صدساله 
را مي پيمايند و عالوه بر عدم شفافيت در عملكرد 
اقتص��ادي و فرار مالياتي موج��ب به هم خوردن 
تعادل اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي جامعه 
مي گردند كه در اين صورت بايد فكري اساسي در 
اين زمينه كرد چرا كه خود ما موجب پديداري اين 
افراد ناخلف اقتصادي در جامعه بوديم و در اين بين 
نبايد افراد خلف اقتصادي از اين حيث متضرر يا 
ناخشنود شوند.مهم تر آنكه به جاي تبيين و تدوين 
مناسب امور بازرسي و نظارتي براي محدود كردن 
سوداگري و ايجاد سرمايه هاي باد آورده از سوي 
بعضي از افراد خاص، در پي تضعيف نظام اعتباري 
و س��رمايه اي كشور باش��يم راه به خطا رفته ايم.

اين الزام در راستاي اخذ ماليات بر سرمايه هم به 
نوعي نشان از ايجاد محل درآمد جديد براي دولت 
محسوب مي شود تا بتواند بخش بسيار ناچيز از 
بودجه عمومي سال ۹۹ را كه قريب به ۴05 هزار 
ميليارد تومان مي باش��د تامين نمايد مبلغي كه 
طبق برآورد اوليه چيزي حدود 500 هزار ميليارد 
تومان مي ش��ود كه در مقايسه با بودجه عمومي 
دولت عوايد و امتياز آن از آس��يب هاي اقتصادي 
آن از جمله از دست دادن انگيزه و سرمايه انساني 
كارآفرينان و نيروي كار مهار به مراتب كمتر خواهد 
بود.در خصوص امالك هم خودمان قاضي باشيم: 
آيا س��رمايه در گردش اقتص��ادي صاحبان اين 
امالك ميلياردي باعث ش��ده است كه مبلغ اين 
نوع امالك نجومي شود يا ساير عوامل اقتصادي 
و التهابات اجتماعي و سياس��ي اخير و نوسانات 
ارزي و بازاره��اي موازي از جمله س��كه و طال و 
حتي عوامل بيروني از جمله تحريم هاي اقتصادي 
موجب شده كه ارزش يك ملك به صورت كاذب 
چندين برابر شود. حال اين افزايش كاذب را كه 
ملكي در دو سال گذسته ماكزيمم 3 ميليارد توان 
ارزش آن بود و االن بدون دخالت اقتصادي صاحب 
ملك، بيش از 10 ميليارد شده است ايشان بايد 
ساالنه بابت اين همه نوسانات اقتصادي تاوان پس 
بدهد؟به نظر مي رس��د در اين قانون خشك و  تر 
باهم مي سوزند و بايد قانون گذار در اين خصوص 
يك طرح تفصيل��ي ارايه ده��د و جزييات طرح 
بيشتر ش��فاف و قابليت اجرايي به خود بگيرد از 
جمله ارزش امالك كلنگي گاهي بيش از ارزش 
آپارتمان هاي به اصطالح الكچري است كه در اين 
خصوص جزييات نامشخص است.و آخر اينكه اگر 
ادعا اين است كه در كشورهاي پيشرفته اروپايي 
اين نوع ماليات سال هاس��ت اخذ مي گردد، بهتر 
است به جاي تقليد در كليات، جزييات كار آنان نيز 
مشخص و با واقعيات جامعه ما همسان سازي شود 
و طرح پخته تر و بدون آسيب در جامعه اقتصادي 

پياده سازي شود.

 منصور غيبي 
 كارشناس اقتصاد مسكن

در بررسي نقاط روشن و تاريك اخذ ماليات از خانه هاي لوكس مطرح شد

نگراني از ترويج سوداگري در بازار ملك
گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|

اخذ ماليات از خانه ه�ا و خودروهاي لوكس با 
مصوبه كميس�يون تلفيق بودجه سال ۱۳99 
خبر مهمي ب�ود كه در ميان حوادث هفته هاي 
اخير موردتوجه واقع نشد. بخشي از جزييات 
 اي�ن ط�رح اخ�ذ مالي�ات از خانه ه�اي باالي

۱0 ميلي�ارد توم�ان و خودروه�اي باالي يك 
ميليارد تومان ب�ا توجه به ارزش معامالتي آن 
است. اياالت متحده امريكا از برجام خارج شد 
و به تب�ع آن همه تحريم ه�اي اقتصادي عليه 
ايران را با ش�دت بيش�تري بازگرداند. امريكا 
قصد داش�ت ص�ادرات نفت اي�ران را به صفر 
برساند، با اينكه هنوز موفق نشده، اما صادرات 
نفتي چشمگيري اتفاق نمي افتد و درآمد ارزي 
زيادي نصيب دولت نمي شود. حال در تنگناي 
اقتص�ادي، اعضاي كميس�يون تلفيق بودجه 
مجل�س تصمي�م گرفتند كه تا ح�دي درآمد 
دولت از بخش ماليات افزايش يابد. به هرروي 
مقررشده بخشي از هزينه هاي جاري و ساري 

دولت از ماليات هاي ميلياردي تأمين شود.

 با يك گل  بهار نمي شود
در همين زمينه عليرضا بهبهاني كارشناس اقتصاد 
مسكن بابيان اينكه در آبان ماه امسال فقط در منطقه 
1 و 2 حدود 66 س��اختمان مس��كوني ب��االي هزار 
ميليارد تومان به فروش رفته اس��ت گفت: اين طرح 
شايد بتواند جوابگوي بخش��ي از هزينه هاي دولت 
باشد اما نبايد فراموش شود با يك گل بهار نمي شود.

وي افزود: جدا از اينكه بخش اعظمي از ساخت وساز 
كش��ور قيمتي كمتر از 10 ميلي��ارد تومان دارد اما 
بايد ديد دولت با چه روش��ي به دنبال اخذ ماليات از 

ثروتمندان است.
وي بابي��ان اينكه اي��ران جزو كش��ورهاي تراز اول 
در بخش فرار مالياتي اس��ت، گف��ت: اخذ ماليات از 
ساخت وسازهاي گران قيمت نيازمند زيرساخت هاي 
كالن در دو بخ��ش نرم افزار و س��خت افزار اس��ت و 
متأس��فانه هيچ كدام از اين زيرس��اخت ها در كشور 

ايجاد نشده است.
اي��ن كارش��ناس اقتصاد مس��كن بابي��ان اينكه در 
جديدترين اخبار مدير روابط عمومي اداره كل امور 
مالياتي شهر و اس��تان تهران گفته طي سال جاري 
2 ه��زار و 263 تماس بابت اراي��ه گزارش مردمي از 
فرار مالياتي در اين اس��تان ثبت ش��ده است گفت: 
درآمدهاي مالياتي كه بخش مهمي از منابع دولت ها 
به ش��مار مي آيد، درصورتي كه منطبق بر قوانين و 
دستورالعمل هاي ش��فاف و بر اساس سياست هاي 
غير تبعيض آميز و متناسب با درآمد افراد، شركت ها 
و نهاده��اي مختلف تعيين ش��ود، مي تواند اقتصاد 
را از ات��كا به درآمدهايي چ��ون ارز حاصل از فروش 
نفت برهان��د. در مقابل، اگر سيس��تم مالياتي يك 
كش��ور به گونه اي تنظيم شود كه هم زمان با گرفتن 
ماليات هاي به نسبت سنگين از يك گروه، موجبات 
فرار ماليات��ي عده ديگ��ري را فراهم كن��د، نه تنها 
زمينه هاي نارضايتي ش��هروندان، بلكه فروپاش��ي 

بخش هايي از اقتصاد را نيز به بار مي آورد.

 بيش از ۲۰ درصد اقتصاد كش�ور زيرزميني 
است

بهبهاني گفت: فرار مالياتي زماني اتفاق مي افتد كه 
برخي فعاليت هاي اقتصادي، چه در س��طوح خرد و 
چه در سطوح كالن، خارج از مجاري قانوني، به منظور 
حذف هرگونه ردپ��ا در اقتصاد و دور زدن روندهاي 

پرداخت ماليات صورت گيرد.
بر اس��اس برخي تحقيقات انجام ش��ده، هم اكنون 
بيش از 20 درصد از اقتصاد كشور، زيرزميني است. 

در چنين ش��رايطي، ضريب بروز فرارهاي مالياتي 
تشديد خواهد شد.

اين كارشناس مسكن در بخش ديگر سخنانش بابيان 
اينكه ط��رح كنوني براي اخذ مالي��ات از خانه هاي 
الكچري كامال ناصحيح است، گفت: اخذ ماليات در 
كشور بايد مبتني بر درآمد و دارايي هاي واقعي باشد 
درحالي كه اين مس��اله در نرخ مسكن وجود ندارد. 
همان طور كه مس��تحضريد از ابتداي س��ال جاري 
تاكنون قيمت مس��كن در برخي از شهرها و مناطق 
با رشد 30 تا 70 درصدي روبه رو شده اين در حالي 
اس��ت كه تقاضاي واقعي مصرفي و سرمايه گذاري 
براي اين مساله وجود ندارد بنابراين بايد ديد بستن 
ماليات به مساله كه از اساس غلط و حباب گونه است 

به چه ميزان صحيح است.
وي گفت: البته هر عقل سليمي موافق اخذ ماليات 
از ثروتمندان و از كساني كه از يارانه هاي دولتي بهره 
مي برند اس��ت اما اخذ اين ماليات از موضوعاتي كه 
براثر تورم كاذب رشد كردند اوضاع را بهتر مي كند. 
چراكه مالك يا سازنده براي جبران ضررهاي ناشي از 

ماليات به دنبال افزايش قيمت خواهد بود.

 ضعف ه�اي اخ�ذ مالي�ات از خانه ه�اي 
الكچري

در همي��ن راس��تا محمدعلي مهري، كارش��ناس 
شهرسازي گفت: از عمده مشكالتي كه چند سالي 
اس��ت دولت را تحت الش��عاع قرار داده است تأمين 
بودجه است. بودجه ايران تا چند سال پيش وابستگي 
بيش��تري به درآمد حاصل از فروش نفت داشت اما 
در س��ال هاي اخير با تش��ديد تحريم ه��ا و افزايش 
محدوديت ه��ا درفروش نفت، دول��ت و مجلس در 
تالش اند تا از مبادي ديگر بتوانند سهمي از كسري 
بودجه را تأمين كنند. يك��ي از موارد تأمين بودجه 
ماليات ها هس��تند. اخيرا نيز دامن��ه اين ماليات ها 
ب��ه خانه هاي لوكس و گران قيمت رس��يده اس��ت. 
خانه ه��اي لوكس كه ام��روزه در خيلي از ش��هرها 
چش��م نوازي مي كنند توجه قانون گ��ذاران را براي 
تأمين چند صد ميليارد توم��ان بودجه جلب كرده 
اس��ت.وي در ادامه گفت: هرچند كه جزييات كامل 
اين طرح در كميس��يون تلفيق مجلس نهايي نشده 
اما طرح كلي اين است كه براي امالك لوكس داراي 

ارزش 10 تا 60 ميليارد تومان ارقامي از يك تا پنج 
در هزار در نظر گرفته ش��ود. الزامًا اين طرح نيازمند 
كارشناسي بيشتري است تا بتوان آن را به يك قانون 

الزم االجرا تعميم داد.
مهري بابيان اينكه بس��ت اين طرح فقط به امالك 
و خودرو الكچري ضعف بزرگ محس��وب مي شود، 
گف��ت: در ابتداي امر بايد عن��وان ِملك را جايگزين 
خانه كنند زيرا ممكن است يك ساختمان مخروبه 
يا به صورت آوار در مجاورت همين خانه هاي لوكس 
ارزش قيمتي چندين س��اختمان را داش��ته باشد، 
بنابراي��ن عنوان لوك��س بودن نمي تواند ش��اخص 

مناسبي باشد. 
ام��الك قديمي و كلنگ��ي حتي به ص��ورت آوار بر 
خيابان ها وج��ود دارد كه بنا به هر دليلي از س��وي 
مالك يا مالكين همچنان بالتكليف مانده و به صورت 
يك مخروبه نمايان مي شود ولي قيمت آن به  مراتب 
بيش��تر از امالك لوكس اس��ت بنابراين قرار نيست 
به صرف نداش��تن آيتم لوكس ب��ودن از اين قضيه 

مستثنا شود.

 ضعف هاي طرح اخذ ماليات  از خانه هاي 
لوكس

اين كارش��ناس شهرس��ازي گفت: درواقع خيلي از 
سرمايه گذاران طالب امالك كلنگي و قيمتي هستند 
و در اين مس��ير س��رمايه گذاري مي كنند، بنابراين 
ضرورت دارد اين س��رمايه ها هم مش��مول ماليات 
ش��وند. ش��رايط امروزي بازار و كمبود زمين باعث 
شده تا قيمت امالك كلنگي براي نوسازي و ساخت 
جديد به مراتب گران تر از امالك لوكس باشد، از اين 
رو، ضرورت دارد قانون گذار در اين قسمت از كار به 
ُبع��د قيمت ِملك نگاه كن��د و صرف نظر از لوكس يا 
مخروبه بودن تجديدنظر كند و شرايط را به سمت و 
سويي هدايت نكند كه سرمايه گذاران بخش مسكن 
معامالت براي فرار مالياتي، تمام معامالت خود را به 

سمت امالك كلنگي سوق دهند.
مهري افزود: الزمه  اين اقدام تش��كيل كارگروه هاي 
تخصصي براي شناسايي اين امالك و قيمت گذاري 
در رده بندي ه��اي مختل��ف براي اج��راي عدالت 
اجتماعي در شهر و خارج از شهرهاست؛ البته غالب 
اين امالك در شهرهاي بزرگ است اما ممكن است 

در مس��ير جاده ه��اي اصلي و روس��تاها هم چنين 
امالكي وجود داشته باشد.

وي اف��زود: با توجه به نبود معيار كامل و مش��خص 
براي تعيين قيمت، ممكن است مشكالت و ابهاماتي 
تا اجراي دقيق اين قانون پيش آيد و ممكن اس��ت 
برخي براي فرار از اين ماليات مبالغ كمتري از قيمت 

تعيين شده تا مشمول شدن تعيين كنند.
مهري بابيان اينكه نبايد فراموش ش��ود قيمت هاي 
نهايي در بازار امروزي توافق بين خريدار و فروشنده 
اس��ت گف��ت: بنابراين ممك��ن اس��ت در گام اول 

قيمت گذاري ابهامات و اختالفاتي ايجاد شود.
اين كارشناس شهرسازي افزود: اگر قرار است مبلغ 
چند صدميلياردي بودجه از اين مسير تعيين شود 
و سرنوش��ت اين طرح ه��م مانند ط��رح ماليات بر 
خانه هاي خالي باگذشت 5 سال همچنان بالتكليف 
نماند، از طرفي اجراي اين طرح به گونه اي نباشد كه 
باعث ايجاد شوك در بازار خريدوفروش شود بايد كار 
كارشناسي انجام ش��ود و در اين خصوص نياز است 
هماهنگي هايي بين دستگاه هاي متولي ايجاد شود 

تا برآيند كار مطلوب باشد.
وي گف��ت: همچنين ازآنجايي كه تسويه حس��اب و 
پرداخ��ت بدهي ها ت��ا زمان انجام معامل��ه بر عهده 
فروشنده است نبايد اين اقدام باعث افزايش قيمت ها 
از س��وي فروش��ندگان براي جبران اين مبلغ شود؛ 
بنابراين ض��رورت دارد قانون گذار و س��ازمان هاي 
متولي با استفاده از تجربه موفق كشورهايي كه قباًل 
چنين برنامه اي اجرا نموده اند باقيمت و ضريب هاي 
مش��خص در اجراي موفق اين ط��رح نهايت دقت و 

قانون مداري را عرضه كنند.

 ضريب اصل فراموش شده در اخذ ماليات
در همين راستا ياس��ر صادقي، كارشناس مطالعات 
اقتصاد مس��كن گفت: بررس��ي ها نش��ان مي دهد 
حدود60 ه��زار واحد در تهران باالي 200 مترمربع 
 مس��احت دارند كه ۴7 هزار واح��د در منطقه يك،

11 هزار واحد در منطقه 2 و 3 هس��تند و مابقي نيز 
در ساير مناطق پايتخت پراكنده اند.

وي گفت: در اين طرح شناسايي خانه هاي ميلياردي 
دشوار است مثاًل امكان دارد دوخانه در يك محله و 
حتي يك س��اختمان با امكانات مشابه قيمت هاي 

مش��ابهي نداش��ته باش��ند. بنابراين بايد ضريبي از 
قيمت منطقه اي براي دريافت ماليات مشخص شود 
تا خانه هاي باالي 10 ميليارد تومان قابل شناسايي 
باشند؛ كه سازمان امور مالياتي و بدنه دولت در اين 

زمينه بايد تصميم گيري كنند.
صادقي همچنين با بيان اينكه براي خانه هاي 10 تا 
15 ميليارد تومان يك در هزار در نظر گرفته شده كه 
ميزان اندكي است، گفت: مقرر شده ماليات يك واحد 
مسكوني نس��بت به مازاد 10 تا 15 ميليارد تومان، 
يك در هزار، نسبت به مازاد 15 تا 25 ميليارد تومان، 
دو در هزار، نسبت به مازاد 25 تا ۴0 ميليارد تومان، 
سه در هزار، نسبت به مازاد ۴0 تا 60 ميليارد تومان، 
چهار در هزار و نسبت به مازاد 60 ميليارد تومان به 

باال، پنج در هزار باشد كه بسيار اندك است.
صادقي در بخش ديگر سخنانش بابيان اينكه اجراي 
نادرست اين طرح ممكن اس��ت تبعاتي منفي را به 
دنبال داشته باشد، گفت: قطعًا اجراي قانون دريافت 
ماليات از خانه هاي لوكس نمي تواند به مش��كالت 
پايان دهد، اما مي تواند سرآغازي براي مسير آينده 
باش��د. چراكه در كشورهاي پيش��رفته طبق قانون 
ماليات بر عايدي سرمايه اگر يك خانه داشته باشيد 
از پرداخت ماليات معاف و در صورت خريد خانه دوم 
بايد بيش از 60 درصد سود حاصل از آن را به عنوان 

ماليات به دولت پرداخت كنيد.
وي گفت: در اقتصادهاي پيشرفته هزينه هاي دولت 
كاماًل از محل ماليات تأمين مي ش��ود و در ازاي آن 
امنيت و ثبات را در كشور فراهم مي كنند اما ظاهراً 
اجراي برخ��ي قوانين مفيد در ايران هنوز مخالفاني 

دارد كه بعضًا براي خودشان مضر است.
صادقي افزود: براي قيمت گذاري مس��كن بهترين 
راهي كه وجود دارد اين است طبق قانون ماليات هاي 
مس��تقيم يك ضريب براي ارزش منطقه اي خانه ها 

تعيين شود.
 اگر تنها ارزش منطقه اي موردمحاس��به قرار بگيرد 
به دليل به روز نبودن سيس��تم، بس��ياري از خانه ها 
مش��مول اين ماليات نمي ش��وند. بر اين اس��اس، 
خانه هاي در حال س��اخت، ملك در س��ال تملك و 
امالك دولتي از اين ماليات معاف مي ش��وند كه اين 

مورد نيز صحيح نيست.
 وي گفت: اين موضوعات در حالي مطرح مي شود كه 
ماليات بر خانه هاي خالي در بيشتر كشور ها ازجمله 
كانادا، بريتانيا، فرانس��ه، استراليا، دانمارك و… در 
حال اجراست و عالوه بر اينكه كشوري آن را حذف 
نكرده، در بعضي كش��ورها به تازگي در حال اجرايي 

شدن است.
صادق��ي افزود: به  ه��ر روي اگر اين ط��رح عالوه بر 
خانه هاي لوكس براي همه بازار مسكن صورت گيرد 
مي تواند از رشد قيمت مس��كن جلوگيري كند. در 
حال حاضر بازار مس��كن كش��ش افزايش قيمت را 
ندارد، قواني��ن مالياتي به ويژه ماليات خانه مي تواند 

از رشد قيمت جلوگيري كند.
اين كارش��ناس افزود: به طور حت��م افزايش قيمت 
مس��كن داليل مختلفي دارد ك��ه فعاليت دالالن و 
سوداگران و نبود قوانين مالياتي بخشي از اين عوامل 
و داليل است، اما همه مسائل در بستر كمبود مسكن 
رخ مي دهد. زماني كه چرخه خريدوفروش نامتعادل 
ش��ود و تقاضا از عرضه پيش��ي بگيرد، كوچك ترين 

مسائل اثري چند برابري پيدا مي كنند.
 وي گفت: طرح اخذ ماليات از بازار مسكن مي تواند 
كم��ك بزرگي به ثبات اين بازار كند به ش��رطي كه 
روش و نوع اجرا به طور دقيق مش��خص شود چراكه 
قان��ون ممل��و از ابهام مس��ير را براي س��وداگران و 
فراره��اي مالياتي هموارتر مي كند، بنابراين بايد در 
مسائل به اين مهمي رجعتي به تجربيات كشورهاي 

توسعه يافته داشته باشيم.
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روند تست تجهيزات IT  ناكارآمد  است
گروه دانش و فن   

اعضاي كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه اي 
)نصر( چندي پيش با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات 
كاالهاي فناوري اطالعات توسط سازمان تنظيم مقررات 
ارتباطات )رگوالتوري( و وزارت صمت، خواستار ايجاد 
بهبود در اين روند شدند، زيرا معتقد بودند رگوالتوري 
ناخواسته به قاچاق كاال، ورود كاالي بي كيفيت، مشكل 
س��رمايه در گردش و عدم پرداخ��ت عوارض گمركي 
دامن زده است. از طرفي واردات تجهيزات شبكه بايد 
طبق قوانين س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات تاييد 
نمونه ش��ود و اين تاييد نمونه طبق آيين نامه اي انجام 
مي ش��ود كه ۱۲ سال پيش تصويب شده است. در اين 
باره كميسيون شبكه سازمان نصر درخواست تصويب 
آيين نامه اي جديد براي ثبت سفارش كاالهاي IT را داد 
با اين هدف كه مشكالت فعلي حل و تسهيل گري انجام 
شود، از نظر اقتصادي به نفع كشور باشد، كاالي باكيفيت 
عرضه شود، قاچاق را كم كند و شفافيت داشته باشد. در 
واكنش به اين اظهارات از سوي سازمان تنظيم مقررات 
ارتباطات راديويي اعالم شد كه بازنگري آيين نامه تاييد 
نمونه تجهيزات حوزه ICT ب��ا دريافت نظرات بخش 
خصوصي و نمايندگان س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
انجام ش��ده و براي طرح در كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات ارسال شده و تغييراتي در فرآيندهاي مربوط 
به تاييد نمونه و ورود تجهي��زات حوزه ICT با رويكرد 
تس��هيل گري و چابك س��ازي، حذف مق��ررات زايد، 
به روزرساني ضوابط و سازگار كردن آن با شرايط روز به 
وجود آمده است. پس از آن گفته شد كميسيون شبكه 
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي يك سري نقطه نظرات 
و خواس��ته هايي دارد براي اينك��ه بتواند تجهيزاتي را 
وارد كن��د و به همين دليل آنها درخواس��ت تغييراتي 
در آيين نامه داش��تند، رگوالتوري هم درخواست ها را 
دريافت كرد؛ اما بخش عمده اي از توليدكنندگان داخلي 
و بخشي از آزمايشگاه ها كه ذي نفع اين موضوع هستند 
هم درخواس��ت هايي داش��تند كه بايد بين همه اينها 
توازني برقرار مي شد. به دليل مشكالتي كه شركت ها 
داشتند، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حال 
تهيه آيين نامه ديگ��ري بود و مذاكره بخش خصوصي 
با رگوالتوري در حال انجام بود تا شرايطي ايجاد شود 
كه واردكنندگان و توليدكنندگان بتوانند براي عرضه 
محصوالت باكيفيتش��ان زمان و هزينه زيادي صرف 
نكنند. البته با گذش��ت چند ماه از اين اظهارات، هنوز 

آيين نامه تصويب نش��ده تا مشخص شود آيا مطابق با 
نظرات صنف و سازمان نصر است يا همچنان مغايراتي 

وجود دارد. 

  كالف س�ردرگم هزين�ه تس�ت  تجهي�زات 
ITوارداتي

در اين راستا به تازگي جلسه مشترك اعضاي كميسيون 
ش��بكه س��ازمان نظام صنفي رايانه اي با ويدا س��ينا، 
مديرعامل و مدير بخش امنيت مركز تحقيقات صنايع 
انفورماتيك كشور برگزار شد. سينا درباره نحوه محاسبه 
هزينه هاي آزمايش تجهي��زات واردات��ي و باال بودن 
هزينه هاي تست حوزه IT در سال 98 و چند برابر شدن 
اين هزينه ها نسبت به سال 97 گفت: »مرجع محاسبه 
هزينه هاي انجام تست در آزمايشگاه، توسط آزمايشگاه 
انجام مي شود. هيچ مرجعي براي تعيين تعرفه ها وجود 
ندارد و تعيين قيمت آزمايشگاه ها براساس تصميم گيري 

همان آزمايشگاه انجام مي شود. آزمايشگاه ها اين اعداد 
را فقط به مقام هاي باالدس��تي اطالع مي دهند.« اين 
اظهارنظر سينا در حالي مطرح شد كه اعضاي كميسيون 
 IT شبكه يكي از داليل عمده رواج كاالي قاچاق در حوزه
در كشور را طوالني بودن زمان انجام تست، هزينه هاي 
باالي تست و س��ختگيري هاي بي مورد به عمل آمده 
توسط آزمايشگاه مي دانستند. البته سينا ضمن تاييد 
وجود كاالي قاچاق در حوزهIT در كشور گفت: »بايد 
قبول كرد روند تست تجهيزات ناكارآمد است. به زودي 
دستورالعملي در خصوص رديابي كامل كليه كاالهاي 
واردتي در كشور تا زمان مصرف ابالغ خواهد شد.« وي 
در پاسخ به اين س��وال كه چرا مستنداتي مانند فيلم 
ارزيابي و پيكربندي تجهيزات در خصوص تاييد يا عدم 
تاييد محصوالت به متقاضيان داده نمي ش��ود، گفت: 
»مس��تنداتي مثل فيلم هاي ارزيابي جزو دارايي هاي 
آزمايشگاه است و متقاضيان فقط مي توانند با حضور در 

آزمايشگاه فيلم هاي ارزيابي را ببينند و موارد مذكور به 
متقاضيان تحويل داده نخواهد شد.« وي افزود: »ارايه 
تاييديه تجهيزات وظيفه سازمان تنظيم مقررات است 
كه بايد گواهي تاييد نمونه را صادر كند. اما بنا بر داليلي 
اين س��ازمان گواهي را بنا به تشخيص خودش صادر 

نمي كند.«
در ادامه اعضاي كميس��يون شبكه، عنوان كردند بازار 
دچار شائبه اي شده اس��ت كه با گذشت 8 سال از آغاز 
فعاليت آزمايشگاه صنايع انفورماتيك در حوزه امنيت، 
آزمايشگاه مذكور به خاطر منافع مالي، از موضوع امنيت 
و استاندارد استفاده ابزاري مي كند و با عدم صدور گواهي 
تاييد نمونه براي تجهيزات امنيتي توسط رگوالتوري و 
تشكيل صف در آزمايش��گاه از نظر مالي درآمد بسيار 
زيادي را كسب مي كند. البته مديرعامل مركز تحقيقات 
با رد اين شائبه گفت: »اصال چنين موضوعي وجود ندارد. 
تاييد كردن محصوالت وظيفه سازمان تنظيم مقررات 

است كه بايد گواهي تاييد نمونه را صادر كند، اما بنا بر 
داليلي كه براي ما هم مشخص نشده، اجازه رد يا قبول 
تجهيزات را از آزمايشگاه گرفته است و حق اظهارنظر 
در اين خصوص را هم به ما نمي دهد. مرجع پاسخگويي 
در اين زمينه سازمان تنظيم مقررات است.« وي افزود: 
»ابتدا تاييد محصوالت امنيتي توسط آزمايشگاه صنايع 
انفورماتيك صورت مي گرفت، ولي با گذشت دو سال 
از آغاز ارزيابي هاي امنيتي در آزمايشگاه، اين سازمان 
تنظيم مقررات بود كه اين اختيار را از آزمايشگاه گرفت 

و پس از آن ديگر تاييديه صادر نكرد.«
اعضاي كميسيون شبكه همچنين معتقدند با توجه به 
عدم صدور تاييديه تجهيزات و صرف هزينه و زمان زياد 
براي تاييد تجهيزات، اين واردكنندگان هستند كه در 
صورت بروز مشكل دچار خسران مي شوند و آزمايشگاه 
به خاطر ارايه گزارش هاي درصدي كه از تست محصول 
به متقاضي مي دهد، عمال از بار مسووليت تست شانه 
خالي مي كند و تمامي عواق��ب آن متوجه واردكننده 
كاال مي شود و عمال انجام تست هاي امنيتي بي نتيجه 
اس��ت. آنها همچنين با انتق��اد از ناكارآمد بودن نحوه 
تست تجهيزات وارداتي، اين سوال را مطرح كردند چرا 
تجهيزاتي كه در بيرون از مرزهاي كشور توليد و بر اساس 
استانداردهاي بين المللي تاييديه هاي متفاوت را اخذ 
مي كنند و در كشورهاي متعددي نيز مورد بهره برداري 
قرار مي گيرند، همان محصول با همان مشخصات و بر 
اساس همان استاندارد ها در كشور تاييديه نمي گيرند؟ 
سينا در پاسخ به سواالت مطرح شده گفت: »ما در طول 
زمان به مواردي بر حس��ب تجربه رسيده ايم كه نياز به 
انجام تس��ت آن ديگر نيس��ت، اما موفق نشده ايم اين 
موارد را به تصميم گيران تفهيم كنيم. يك سري قوانين 
باالدستي وجود دارد كه نمي شود بندي را در آن كم يا 
زياد كرد، اما ما با همراهي يكديگر شايد بتوانيم با برطرف 
كردن اين موارد زمان تست ها را كوتاه تر كنيم تا عمال 

هزينه ها كمتر شود.«
در نهايت با توجه به مشكالت عديده اي كه آزمايشگاه 
بر سر ترخيص كاالهاي بخش خصوصي ايجاد كرده اند، 
با پيشنهاد اعضاي كميسيون و تاييد مديرعامل مركز 
تحقيقات صنايع انفورماتيك كشور مقرر شد كارگروه 
تخصصي مش��ترك بين كميسيون ش��بكه و مركز 
تحقيقات در خصوص تسهيل و بهبود و بهينه كردن 
روال ها و فرآيند ترخيص و ارزيابي و تسريع اين مسائل 

تشكيل و برگزار شود.
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انگجت| اگرچه انگليس بعد از خروج از اتحاديه اروپا به 
برخي مصوبات آن پايبند باقي مي ماند، اما در مورد قانون 
كپي رايت ديجيتال اي��ن اتحاديه به گونه اي متفاوت 
عمل خواهد كرد. به گزارش مهر، كريس اس��كيدمور 
وزير علوم انگليس و بسياري از دانشگاه هاي اين كشور 
تصريح كرده اند كه اين كشور دستورالعمل كپي رايت 
ديجيتال اتحاديه اروپا را اجرا نخواهد كرد. با اين تصميم 
شركت هاي اينترنتي و كاربران انگليسي از اجراي برخي 
مفاد جنجالي اين دستورالعمل مستثني مي شوند. يكي 
از چالش برانگيزترين بخش هاي اين دستورالعمل ماده 
۱۳ آن است كه بعدها ماده ۱7 نام گرفت و بر اساس آن 
سايت ها بايد تمامي محتواي آپلودشده خود را كنترل 
كنند تا از طريق آنها كپي رايت به خطر نيفتاده باشد. 
اس��تدالل مخالفان اين ماده آن است كه از اين طريق 
زمينه براي محدود كردن آزادي بيان و حذف محتواي 
چالش��ي به بهانه دفاع از كپي رايت فراهم مي شود. به 
دنبال اعتراض هاي شديد، اتحاديه اروپا مواضع خود را در 
اين زمينه تعديل كرد و انتشار نقل قول، انتقاد، بررسي، 
كاريكاتور، تقليد هجوآميز و مطالب جعلي طنزآميز را 
در سايت هاي مختلف مجاز شمرد. اما منتقدان باز هم 
اين عقب نشيني را كافي ندانستند. شركت هايي مانند 
گوگل با بخش ديگري از اين دس��تورالعمل موسوم به 
ماده ۱۱ هم مخالف هستند كه بر اساس آن سايت هاي 
جمع آوري كننده اخبار بايد بابت هر نقل قولي از ديگران 
كه كوتاه نباشد، هزينه پرداخت كنند. اين تصميم به 
گوگل و شركت هاي مشابه كه خدمات خبرخوان ارايه 

مي دهند، آسيب جدي مي زند.

زد دي ن�ت| طب��ق گزارش��ي جديد ب��ازه اخت��الل در 
سرويس رس��اني شركت ها و س��ازمان ها به دليل حمالت 
سايبري نس��بت به گذشته بيشتر ش��ده و عالوه بر آن باج 
درخواستي مجرمان س��ايبري نيز بيشتر ش��ده است. به 
گزارش مه��ر، طبق گزارش��ي جديد حم��الت بدافزاري 
اختالالت بيشتري ايجاد مي كنند و مدت زمان اختالل در 
سرويس رساني س��ازمان هاي قرباني اين حمالت در حال 
 Ransome Marketplace افزايش است. طبق گزارش
 ،Coveware متعلق به شركت امنيت سايبري Report
حمله باج اف��زاري به ط��ور متوس��ط ۱۶.۲ روز اختالل در 
سرويس رساني ايجاد مي كند. اين در حالي است كه در سه 
ماهه سوم ۲۰۱9 ميالدي، اين شاخص ۱۲.۱ روز بود. افزايش 
مدت زمان امتداد اختالل در سرويس رساني به دليل ازدياد 
تعداد حمالت سايبري عليه شركت هاست. زيرا شركت ها بايد 
چند هفته صرف ترميم و بازيابي سيستم هاي خود كنند. بيل 
سيگل مدير ارشد اجرايي Coveware در اين باره مي گويد: 
»شركت ها بايد گستره فرآيندهاي ترميم و بازيابي سرويس ها 
هنگام حمله سايبري را درك كنند. برقراري دوباره اتصال و 
ذخيره حجم انبوهي از اطالعات وقت گير است. اين پروژه اي 
بزرگ اس��ت و بايد فراتر از بحث و گمانه زني اقداماتي انجام 
داد.« همچنين اين گزارش اشاره مي كند تقاضاي باج از سوي 
مجرمان سايبري نيز در حال افزايش است. اين درحالي است 
كه متوسط مبلغ باج نيز طي چندماه اخير در فضاي سايبري 
دو برابر شده است. طبق آمار بين جوالي تا سپتامبر ۲۰۱9 
ميالدي متوسط باج درخواستي مجرمان سايبري ۴۱هزار و 
۱98 دالر بود. اما در بازه اكتبر تا دسامبر ۲۰۱9، اين رقم به 

8۴ هزار و ۱۱۶ دالر رسيده است.

ديجيتال ترندز| گوگل با دريافت هزينه از نيروهاي 
پليس به آنها اجازه دسترس��ي به اطالعات كاربران را 
مي دهد. اين ش��ركت به ازاي ه��ر احضاريه ۴۵ دالر و 
استراق سمع از كاربران ۶۰ دالر هزينه دريافت مي كند. 
به گزارش مهر، گ��وگل از اين پس با دريافت هزينه از 
نيروي پليس اجازه دسترس��ي به اطالعات كاربران را 
به آنها مي دهد. اين ش��ركت ب��ه ازاي هر احضاريه ۴۵ 
دالر، استراق س��مع ۶۰ دالر و اجازه جست وجو ۲۴۵ 
دالر هزينه از پليس درياف��ت مي كند. در حال حاضر 
تعداد زيادي از س��ازمان هاي مج��ري قانون از گوگل 
درخواست دارند تا به اطالعات كاربران دسترسي يابند 
و به همين دليل اين شركت تصميم گرفته تا با دريافت 
مبلغي هزينه هاي جمع آوري اطالعات را جبران كند. 
طبق گزارش نيويورك تايمز گ��وگل از لحاظ قانوني 
اجازه دارد در ازاي اين خدمات هزينه دريافت كند، اما 
به طور معمول شركت هاي بزرگ فناوري براي انتقال 
اطالعات هيچ هزينه اي دريافت نمي كنند. از س��وي 
ديگر برخي كارشناسان ادعا مي كنند عملكرد گوگل 
براي درآمدزايي از جست وجوهاي پليس چندان جالب 
نيست. با اين وجود برخي ديگر از كارشناسان معتقدند 
دريافت هزينه سبب مي شود سازمان هاي مجري قانون 
جست وجوهاي وسيع درباره كاربران را محدود كنند. 
گوگل در گزارش شفافيت خود به درخواست دسترسي 
به اطالعات كاربران اشاره كرده بود. اين شركت طي دهه 
گذشته شاهد افزايش درخواست ها بوده، به طوري كه 
در س��ال ۲۰۱9 ميالدي درخواس��ت دسترس��ي به 
اطالعات بيش از ۱۶۰ هزار كاربر را دريافت كرده است.

آس�ين ايج| شركت كاسپراس��كاي از شناسايي 
خطرناك ترين بدافزار طراحي ش��ده براي حمله به 
سيس��تم عامل مك اپل خبر داده كه فعاليت خود 
را از س��ال ۲۰۱9 آغاز كرده اس��ت. به گزارش مهر 
 Shlayer كاسپراس��كاي اعالم كرده كه بداف��زار
خطرناك ترين بدافزاري است كه در يك سال اخير 
براي حمله به رايانه هاي مك طراحي ش��ده و از هر 
۱۰ رايانه مك بررسي شده توسط كاسپراسكاي يكي 
آلوده به اين بدافزار بوده است. بدافزار يادشده كه يك 
تروجان است، پس از انتشار وب سايت هاي مختلف 
را هم آلوده مي كند و در يك بازه زماني حتي سايت 
ويكي پديا را نيز آلوده كرده بود. از همين رو كاربراني 
كه به ويكي پديا و ديگر سايت هاي آلوده شده مراجعه 
مي كردند، شاهد آلودگي رايانه هاي مك خود بودند. 
بدافزارShlayer به ط��ور مخفيانه روي رايانه هاي 
مك نصب ش��ده و بعد از نمايش انبوهي از آگهي ها 
و جمع آوري و س��رقت اطالعات خصوصي كاربران 
به خصوص تاريخچه اس��تفاده افراد از مرورگرهاي 
اينترنتي تالش مي كرد به ديگر رايانه هاي مك نيز 
نفوذ كند. بر اساس برآوردهاي كاسپراسكاي ميزان 
آلودگ��ي رايانه هاي مك به تروج��ان Shlayer از 
۱۰ درصد در ابتداي س��ال ۲۰۱9 به ۲9.۲8 درصد 
در نوامبر س��ال ۲۰۱9 افزايش يافت. اين تروجان 
بدافزاره��اي نمايش آگهي ه��اي تبليغاتي ثالثي را 
نيز روي رايانه هاي مك نص��ب مي كند كه از جمله 
آنها مي توان به Bnodlero، Geonei، Pirrit و 

Cimpli اشاره كرد.

انگجت| ش��ركت موتوروال ويديوي��ي در معرفي 
و توضيح نمايش��گر تاش��وي خود كه ب��ه زودي به 
بازار مي آيد منتش��ر كرده اس��ت كه نشان مي دهد 
موت��وروال ريزر نيز همان نقص هاي نمايش��گرهاي 
گلكس��ي فولد و ميت ايكس را دارد و بايد با احتياط 
از آن استفاده كرد. به گزارش ايرنا، موتوروال در اين 
ويديو ك��ه »مراقبت از ريزر« ن��ام دارد، به كاربران 
هشدار مي دهد كه اين نمايشگر را خشك نگه دارند، 
از محاف��ظ صفحه نمايش اس��تفاده نكنند، مراقب 
اش��ياي تيز و برنده باش��ند و قبل از قرار دادن اين 
نمايشگر در جيب يا كيف خود، حتما آن را ببندند. 
به عالوه موتوروال به صراحت ب��ه كاربراني كه قصد 
خريدن موتوروال ريزر را دارند، اعالم كرد كه ايجاد 
»برآمدگي و بادكردگي« روي اين صفحه نمايش كه 
از جنس پالستيك است، طبيعي بوده بنابراين نبايد 
از آن غافلگير ش��د. اين هشدارها و بايدها و نبايدها 
بار ديگر اين نكته را يادآور مي شود كه صنعت توليد 
گوشي هاي هوشمند مجهز به نمايشگر تاشو هنوز 
در مراحل ابتدايي خود بوده و دس��تيابي به كيفيت 
مطلوب فرآيندي زمان بر است. حدود يك ماه پيش 
بود كه موتوروال اعالم كرد عرضه گوش��ي موتوروال 
ريزر جديد خود را به علت تقاضاي بي س��ابقه براي 
آن به تعويق مي اندازد تا بتواند دستگاه هاي بيشتري 
را آماده كند. پيش سفارش اين مدل از گوشي هاي 
هوشمند تاشو كه قرار است از ۶ فوريه )۱7 بهمن ماه( 
به بازار عرضه ش��ود، در نهايت از يكش��نبه همين 

هفته آغاز شد.

انگليسقانونكپيرايتديجيتال
اتحاديهاروپارااجرانميكند

باجدرخواستيمجرمان
سايبريبيشترشدهاست

قيمتخريداطالعات
ازگوگلاعالمشد

شناساييخطرناكترين
بدافزارسيستمعاملمك

نمايشگرگوشيتاشوي
موتوروالبادميكند

دنياي فناوري

انگجت|  وزارت دادگستري و تعدادي از دادستان هاي 
كل ايالت هاي مختلف امريكا قصد دارند براي تحقيق 
در مورد عملك��رد ضدرقابتي و انحصارطلبانه گوگل 
با يكديگر همكاري كنند. ب��ه گزارش مهر، دو طرف 
قصد دارند با همكاري يكديگر بررسي هاي قضايي را 
در م��ورد فعاليت هاي گوگل به پيش ببرند. دو طرف 
اين همكاري را آغاز يك گفت وگوي دوره اي توصيف 
كرده اند كه قرار است در آينده باز هم ادامه يابد. اين 
اولين بار است كه يك وزارتخانه دولتي امريكا اطالعات 
خود را در مورد گوگل ب��ا نهادهاي فدرال قضايي به 
اشتراك مي گذارد و اين موضوع نشان دهنده اهميت 
موضوع براي هر دو طرف است. هنوز مشخص نيست 
آيا اين تحقيقات مش��ترك منجر به تعقيب قضايي 

جديد گوگل و اعمال جريمه اي تازه عليه آن خواهد 
شد يا خير. گوگل بارها متهم به سوءاستفاده از قدرت 
انحصاري جست وجوگر و سيستم عامل اندرويد خود 
براي تبليغ كاالها، برنامه ها و خدمات خود و به حاشيه 

راندن رقبا شده است.

نكس�ت وب|  مردم كش��مير بع��د از ۶ ماه قطع 
سراسري اينترنت در اين منطقه توسط دولت هند 

توانستند به طور محدود آنالين شوند. 
به گزارش مه��ر، مقامات دولتي هند س��رانجام در 
تاريخ ۱۵ ژانويه با دسترس��ي محدود مردم كشمير 
ب��ه اينترن��ت موافقت كردن��د. اين خدم��ات روي 
تلفن همراه تنها با اس��تفاده از استاندارد قديمي و 
كم سرعت نس��ل دوم يا ۲G در دسترس است. اين 
خدمات و همين طور خدم��ات اينترنت دي اس ال 
تنها براي دسترس��ي به ۳۰۱ وب س��ايت خاص در 
كل جامو و كش��مير قابل استفاده اس��ت. از جمله 
وب س��ايت هايي كه دسترس��ي به آنها ممكن شده 
مي توان ب��ه وب س��ايت هاي خب��ري و روزنامه ها، 

وب س��ايت هاي بانكي، ش��ركت هاي مس��افرتي و 
ارايه دهندگان خدمات آموزشي و غيره اشاره كرد. 
در عين حال س��ايت هاي پخش فيلم و موس��يقي 
نيز در دس��ترس ق��رار گرفته اند، اما دسترس��ي به 
ش��بكه هاي اجتماعي مانند فيس بوك و توييتر در 

كش��مير كماكان غيرممكن است. به دنبال تشديد 
تظاهرات ضددولتي مردم مسلمان كشمير از اوايل 
تابستان سال گذشته، دولت هند از اواخر ماه آگوست 
دسترسي به اينترنت را در اين منطقه به طور كامل 
مس��دود كرد. باوجود اينكه چنين كاري ميلياردها 
دالر خس��ارت اقتصادي به بار آورده، دولت هند بر 
تداوم آن اصرار داش��ت. بس��ياري از مردم كشمير 
مي گويند اين نوع دسترس��ي به اينترنت با سرعت 
پايين و محدود به تنها ۳۰۱ سايت تفاوت چنداني با 
قطع اينترنت ندارد و آنها حق دارند آزادانه از اينترنت 
اس��تفاده كنند. نكته مهم اين اس��ت كه بسياري از 
اين وب س��ايت ها به گونه اي طراحي ش��ده اند كه با 

گوشي هاي موبايل سازگاري ندارند.

اتحاددادگستريودادستانهايكلامريكادرتحقيقازگوگل بازگشتمحدوداينترنتبهكشميربعداز۶ماه

جزييات راه اندازي مركز 
هوش مصنوعي

رييس دانشگاه صنعتي اميركبير، جزييات راه اندازي 
»پژوهش��كده هوش مصنوع��ي« را توضيح داد و 
گف��ت: »چارچوب اي��ن طرح در ده��ه فجر اعالم 
مي ش��ود.« احمد معتمدي در گفت وگو با مهر، با 
اشاره به برنامه ريزي در دست انجام براي راه اندازي 
»پژوهش��كده هوش مصنوعي« در كش��ور به ياد 
شهداي س��انحه هوايي پرواز 7۵۲ اوكراين، گفت: 
»مطاب��ق با نظر رييس جمه��وري و برنامه مدنظر 
وزارت ارتباط��ات، جلس��ه اي ب��راي هماهنگ��ي 
ايجاد مركز هوش مصنوعي با حضور روس��اي سه 
دانشگاه اميركبير، تهران، شريف و مركز تحقيقات 
مخابرات ايران با حضور وزير ارتباطات برگزار شد. 
در اين جلس��ه مقرر شد تا مركز يا پژوهشكده اي با 
محوريت مركز تحقيقات مخابرات ايران )پژوهشگاه 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات( و با همكاري س��ه 
دانشگاه اميركبير، تهران و شريف در حوزه فناوري 
هوش مصنوعي ايجاد و در آن از ظرفيت نيروهاي 
دانشگاهي، اساتيد و دانشجوهاي دكتري اين رشته 
استفاده ش��ود.« رييس دانش��گاه اميركبير افزود: 
»بر اين اساس قرار اس��ت يك مركز يا پژوهشكده 
تحقيقاتي هوش مصنوعي در پژوهشگاه ICT ايجاد 
و شعبه هاي آن در دانش��گاه هاي مذكور تاسيس 
شود. در اين راستا قرار است هزينه و بودجه جاري 
اين مركز نيز به صورت ساالنه تخصيص يابد.« وي با 
بيان اينكه ايجاد اين مركز پيش از اين در دستور كار 
وزارت ارتباطات بوده است، گفت: »با توجه به بروز 
سانحه هوايي اوكراين و از دست دادن شمار زيادي از 
نخبگان كشور در اين پرواز، مقرر شد اين مركز هرچه 
سريع تر ايجاد و به ياد شهداي اين سانحه، نامگذاري 
ش��ود.« معتمدي با بيان اينكه ه��وش مصنوعي 
هم اكنون يكي از مهم ترين ترندهاي تكنولوژي دنيا 
است، ادامه داد: »در اين راستا، مراكز هوش مصنوعي 
در دانشگاه اميركبير نيز در بزرگداشت اين نخبگان 
به ياد شهداي سانحه هوايي، نامگذاري خواهد شد.« 
وي با بيان اينكه بسياري از يادبودها و بزرگداشتي 
ك��ه براي عزيزان از دس��ت رفته برگزار مي ش��ود، 
ماندگار نيست، گفت: »اين تصميم براي راه اندازي 
مركز هوش مصنوعي به ياد »پرواز بي بازگش��ت«، 
اقدامي ماندگار خواهد بود كه موضوعيت نيز خواهد 
داشت.«رييس دانش��گاه صنعتي اميركبير گفت: 
»قرار است به زودي معاونان پژوهشي دانشگاه هاي 
مذكور و مس��ووالن پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات به همراه متخصصان هوش مصنوعي، در 
جلسه اي جزييات راه اندازي اين مركز تحقيقاتي و 
شعب دانشگاهي آن را تدوين كرده و طراحي اوليه 
آن را ارايه دهند. پيش بيني ش��ده كه جزييات اين 
طرح، چارچ��وب راه اندازي و مراحل تجهيز آن، در 
دهه فجر امسال، اعالم عمومي شود.«به گزارش مهر، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هفته گذشته از 
انجام يك پروژه علمي بزرگ به ياد جانباختگان نخبه 
هواپيماي اوكرايني با نظر مساعد رييس جمهوري، 
خبر داد. در همين حال رييس جمهوري نيز به تازگي 
در جلس��ه هيات دولت اعالم كرد ك��ه به ياد ۱7۶ 
جان باخته حادثه اخير هواپيماي اوكرايني، مركز 
توسعه هوش مصنوعي در كشور افتتاح خواهد شد.

چرا سامانه سنجش شبكه ملي 
اطالعات در دسترس نيست

س��امانه فراديد كه قرار بود براي آگاهي از كيفيت 
شاخص هاي شبكه ملي اطالعات در اختيار عموم 
قرار گيرد، در حال حاضر در سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي در دس��ترس نيس��ت و به نظر 
مي رسد با تغييراتي مواجه شده و مقرر است به زودي 
از آن رونمايي  شود. به گزارش ايسنا، سامانه سنجش 
كيفيت شاخص هاي ش��بكه ملي اطالعات تحت 
عنوان فراديد اواس��ط ش��هريورماه امسال توسط 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي رونمايي و 
به اپراتورهاي اينترنتي فرصت داده شد تا با بهره گيري 
از اين سامانه، مشكالت شبكه خود را برطرف كرده و 
كيفيت خدمات خود را بهبود ببخشند تا اين سامانه 
پس از ۴۵ روز در اختيار عموم قرار گيرد. محمدجواد 
آذري جهرمي -وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- 
نيز درباره اين س��امانه گفته بود درحالي كه ممكن 
است اصطالحات تخصصي براي كاربران اين سامانه 
كه مردم هستند، مناسب نباش��د، بعد از رونمايي 
سامانه به صورت عمومي، شاخص ها براي كاربر نهايي 
به صورت رضايت و عدم رضايت نشان داده مي شود. 
اما با گذش��ت ۴۵ روز از اين اظهارات، اين سامانه در 
اختيار عموم قرار نگرفت. مجيد حقي -معاون امور 
پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي- هم��ان زمان درباره 
تاخير پيش آمده در رونمايي از اين سامانه اظهار كرد: 
»اين مجوزها و حساب ها اكنون براي اپراتورها تعريف 
ش��ده و هم به اطالعات خودشان و هم به اطالعات 
اپراتورهاي ديگر دسترسي دارند. البته اپراتورها براي 
ارتقاي سامانه هايشان درگيري هايي داشتند. ما هم 
براي اينكه س��امانه ها را در هم تلفيق كرده، بحث 
شكايات و تعرفه و كيفيت را در هم تجميع كنيم تا 
به صورت يك مجموعه در اختيار مردم قرار گيرد، 
به زمان نياز داش��تيم.« حقي همچنين از آمادگي 
زيرساخت ها ظرف دو هفته خبر داد و البته پس از 
چند روز اعالم كرد اين س��امانه براي دسترسي به 
اطالعات كيفيت سرويس ها، در اختيار عموم مردم 
قرار گرفته و اطالعات اين س��امانه از س��امانه هاي 
مختلف جمع آوري ش��ده و تقريبا س��امانه فراديد 
براي دسترس��ي عموم مردم آم��اده و نياز به برخي 
هماهنگي هايي دارد كه در حال انجام است. با وجود 
اين، در حال حاضر اين سامانه در وب سايت سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دس��ترس 
نيس��ت. البته پيگيري ها از اين س��ازمان حاكي از 
آن است كه اين س��امانه با تغييراتي مواجه شده و 
مقرر اس��ت به زودي، بار ديگر با تغيير ماهيت از آن 

رونمايي شود.

رويت�رز| سه مقام امنيتي غربي اعالم كردند حمالت 
سايبري اخير عليه سازمان ها و س��ايت هاي دولتي در 
اروپا و خاورميانه، احتماال كار هكرهايي است كه به نفع 
دولت تركي��ه فعاليت مي كنند. به گزارش ايس��نا، اين 

هكرها دست كم ۳۰ س��ازمان از جمله وزارت خانه هاي 
دولتي، سفارتخانه ها و سرويس هاي امنيتي و همچنين 
شركت ها و س��اير گروه ها را مورد حمالت سايبري قرار 
داده اند. قربانيان شامل سرويس هاي ايميلي دولت هاي 

قبرس و يونان و مشاور امنيت ملي عراق هستند. براساس 
گزارش منتشرشده اين حمالت شامل رهگيري ترافيك 
اينترنتي وب سايت هاي قربانيان است كه به طور بالقوه 
هكرها را قادر به دسترس��ي غيرقانوني به ش��بكه هاي 

نهادهاي دولتي و ديگر سازمان ها مي كند. به گفته دو تن 
از مقام هاي انگليسي و يك مقام امريكايي، اين فعاليت ها 
داراي ويژگي هاي بارز يك عمليات جاسوسي سايبري 
تحت حمايت دولتي است كه براي پيشبرد منافع تركيه 
انجام شده است. اين مقام ها گفته اند كه نتيجه گيري بر 
اس��اس ۳ مولفه است: هويت و مكان قربانيان كه شامل 
دولت كش��ورهايي اس��ت كه از نظر ژئوپوليتيكي براي 

تركيه مهم هستند؛ شباهت با حمالت پيشين كه آنها 
مي گويند از زيرساختي ثبت شده در تركيه صورت گرفته 
و اطالعات حاوي ارزيابي هاي اطالعاتي محرمانه كه آنها از 
ذكر جزيياتشان امتناع كردند. اين سه مقام غربي گفتند 
كه مشخص نيست كدام نهاد يا فرد مسوول اين حمالت 
است اما بر اين باورند كه موج حمالت با هم مرتبط هستند 

چون از همان سرورهاي قبلي استفاده كردند.

حملههكرهايحاميدولتتركيهبه۳۰نهاددولتي
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سرپرست وزارت  جهاد كشاورزي در جمع فعاالن توليدي تشريح كرد 

رييس ستاد مبارزه با قاچاق  خبر داد

آسيب توليد از  اخبار غيرمستند 
گروهبنگاهها|
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سنتيوغيربهداشتيبود.

   واقعيت چيست؟
يك هفته بعد از خبرس��ازي غير مستند صداوسيما 
اما سرپرس��ت وزارت جه��اد كش��اورزي در جمع 
خبرن��گاران حاضر ش��د و تصوي��ري از واقعيات را 
پيش روي رس��انه ها گش��ود. كش��اورز در واكنش 
به خبرس��ازي هاي صداوس��يما در ح��وزه صنعت 
با بيان اينكه اس��تانداردهاي س��ختگيرانه اي براي 
موادغذايي از جمله ش��ير در كش��ور وج��ود دارد، 

خبرس��ازي هاي اخي��ر را غير واقعي و غير مس��تند 
دانست و استانداردهاي كشورمان را در سطح بااليي 
عنوان كرد. سرپرست وزارت جهاد كشاورزي گفت: 
مثال در حوزه گندم، استاندارد ما ۷ برابر سخت تر از 
اروپا است. كشاورز در همايشي با موضوع لبنيات، با 
بيان اينكه در حدود ۸ سال اخير وارد تجارت لبنيات 
شده ايم، اظهار داشت: س��االنه حدود ۸۰۰ هزار تن 
معادل شير )انواع فرآورده هاي لبني( از كشور صادر 
مي ش��ود كه اين صادرات بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون 
دالر ب��راي كش��ور ارزآوري دارد. وي اضافه كرد: به 
اعتقاد بنده، اين ش��روع خوبي است اما قيمت كمتر 
از يك دالر به ازاي هر كيلوگرم محصول، ناچيز است 

كه اين يا به دليل مشكل بازار است يا فرآورده و همه 
اين موارد. از نگاه بنده، مشكل، بحث بازارهاي ما است 
كه بايد بازارهاي متمول و پولدارتري پيدا كنيم كه 

تقاضاهاي باكيفيت تري داشته باشند.

   دليل مداخله دولت در بازار
 سرپرس��ت وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه 
گاهي دولت ب��راي حمايت از دام��داران، مجبور به 
مداخله در بازار ش��ير ش��د، گفت: اين امر اقتصادي 
و پسنديده نيس��ت و دولت بايد از ورود به تجارت و 
اقتصاد منع شود. كشاورز تصريح كرد: يكي از بركات 
شفاف س��ازي نرخ ارز اين بوده كه چالش فوق را به 

صورت غيرمستقيم براي ما مديريت كرده و االن ديگر 
شاهد آن نيستيم. كشاورز با بيان اينكه جامعه ما از 
كمبود شير رنج مي برد، گفت: شير هم پروتئين است، 
هم براي تأمين س��المت جامعه ضروري است و هم 

تعيين كننده رشد برخي از گروه هاي جامعه است.
سرپرست وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه به طور 
متوسط سرانه مصرف شير در كشور بيش از ۸۰ ليتر 
اس��ت، تأكيد كرد: اين رقم با استانداردهاي جهاني 
فاصله زي��ادي دارد و جامعه نيمه كهنس��ال ما بايد 
تقاضاي بسيار بيش��تري براي اين كاال داشته باشد. 
كش��اورز اظهار كرد: بايد به قش��رهايي از جامعه كه 
درآمدش��ان كم است، در تأمين شير مصرفي كمك 

كنيم. به گفته وي، ميزان پروتئين مصرفي در كشور 
بيش از ۹۰ گرم است كه عدد خوبي است اما تركيب 

آن مناسب نيست.

   هشدار درباره رواج عرضه لبنيات سنتي 
سرپرس��ت وزارت جهاد كش��اورزي در بخش ديگري 
از س��خنان خود با اشاره به اينكه عرضه لبنيات سنتي 
در جامعه در حال رواج اس��ت، تصريح كرد: اين مساله 
نه از نظر س��المت، ن��ه اقتصاد و نه براي كس��ب و كار 

مناسب است.
 كش��اورز با اشاره به اينكه برخي به صورت غيرعلمي و 
غيرمنطقي درباره شير خبررساني مي كنند، گفت: من 
به عنوان كسي كه بيش از ۴۵ سال در بخش كشاورزي 
فعاليت دارد، بايد بگويم كه استانداردهاي مواد غذايي 
از جمله شير در كش��ور ما بسيار سختگيرانه تر از اروپا 
است. به عنوان مثال، استاندارد ما در زمينه گندم ۷ برابر 

سختگيرانه تر از اروپا است. 

   راهكار رونق صنعت شير
وي خطاب به فعاالن صنعت لبنيات كشور كه در اين 
همايش حضور داشتند، افزود: چند پيشنهاد را براي 
رونق و توسعه اين صنعت ارايه مي كنم؛ اول آنكه بايد 
وارد تجارت بيشتري شويم. سرپرست وزارت جهاد 
كشاورزي با بيان اينكه دومين پيشنهاد آن است كه 
ما فضا را براي ورود بخش خصوصي باز گذاش��تيم و 
اجازه تصميم گيري ب��دون نظرخواهي از ذي نفعان 
را نمي دهي��م، گف��ت: ش��ما بايد كم��ك كنيد كه 
پيشنهادات بهتري ارايه شود و تصميمات درست تري 
بگيريم. كشاورز با بيان اينكه سومين پيشنهاد، سوق 
دادن مذاكره با توليدكنندگان شير خام به سمت برد 
برد است، تصريح كرد: نبايد شرايط به گونه اي باشد 
كه دولت براي حمايت از دامداران مجبور به مداخله 
در بازار شود و راهكار اين مساله آن است كه به سمت 
قراردادي كردن صنعت شير برويم. كشاورز همچنين 
با بيان اينكه باي��د بازارهاي جديدي را براي تجارت 
شناس��ايي كرد، گفت: شما بايد بتوانيد در بازارهاي 

اقتصادي تري فعاليت كنيد.

بازنگري در آيين نامه واردات كاالهاي ته لنجي 
گروهبنگاهها|

رييس س��تاد مبارزه باقاچاق با بيان اينكه برخي از 
مصوبه واردات كاالهاي ته لنجي سواستفاده كردند، 
گفت: به دنبال اين هس��تيم كه با تجديدنظر در اين 
آيين نامه بتوانيم تخل��ف در واردات ته لنجي را مهار 

كنيم.
علي مويدي خرم آبادي در گفت وگ��و با خبرنگاران 
در م��ورد تخل��ف در ترخيص كاالي هم��راه ملوان 
تحت عن��وان ته لنجي در چارچ��وب مصوبه بهمن 
ماه س��ال گذش��ته دول��ت و ايي��ن نام��ه اجرايي 
آن، اظه��ار داش��ت: در آيين نامه مذك��ور، واردات 
كاالهاي ت��ه لنج��ي ب��راي ملوانان به ط��ور كامل 
 آزاد نش��ده اس��ت بلكه س��قفي براي واردات دارد.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: 

در واقع براي ملوانان و كس��اني كه در اين بخش كار 
مي كنند، سقفي گذاشته شد اما بعضًا شاهد هستيم 
كه واردات ته لنجي از اين س��قف عبور كرده اس��ت 
كه كاالي اضافه بر س��قف مذكور، قاچاق محسوب 

مي شود.
وي تاكيد كرد: به دنبال اين هستيم كه با تجديدنظر 
در اين آيين نامه و مقررات بتوانيم تخلف در واردات 
ته لنج��ي را مهار كنيم. مويدي در م��ورد اينكه چه 
زماني اصالح آيين نامه مذكور به سرانجام مي رسد، 
گفت: تالش مي كنيم تا پيش از نوروز ۹۹، س��قف را 

تعيين كنيم تا راه هاي تخلف مسدود شود.
بهمن ماه سال گذش��ته مديركل امور مرزي وزارت 
كشور خبر داد كه ايين نامه هاي ساماندهي فعاليت 
مرزنش��ينان و ورود كاال توسط مرزنشينان به دليل 

۱۳۳۹ قلم كااليي كه دولت در ابتداي سال ۹۷ براي 
ثبت س��فارش واردات آنها ممن��وع كرده بود، تحت 
شعاع قرار گرفته بود كه الزم بود براي ارتقاي سطح 
معيشت مرزنش��ينان و فعاليت مرزنش��يني، اقالم 

ضروري از فهرست ثبت سفارش خارج شود.
در همين راس��تا ۴۸ قلم كاالي مجاز وارداتي براي 
مرزنش��ينان و ۱۰۰ قل��م كااليي ك��ه در چارچوب 
آيين نامه ساماندهي بازارچه هاي غيررسمي و موقت 
مرزي از حق ورودي معاف هستند، اعالم شد.پيش 
از اين اق��الم خوراكي ۷۰ درصد و اقالم غيرخوراكي 
۳۰ معافيت از ورود داش��تند كه با مصوبه بهمن ماه 
سال گذش��ته دولت، اقالم خوراكي تا ۱۰۰ درصد و 
غيرخوراكي تا ۵۰ درصد معافيت ورودي برخوردار 

شدند.
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تعرض به كتب پزشكي 
برخالف روح اسالم است

قم| آيت اهلل جعفر سبحاني از مراجع تقليد گفت: 
هر ن��وع تعرض به كتب پزش��كي برخالف روح 
اسالم و دعوت اس��الم به علم و دانش است. وي 
در سخناني پيرامون آتش زدن كتاب هاريسون 
افزود: در روايات از پيش��وايان معصوم نقل شده 
اس��ت كه فرموده اند: »اطلبوالعلم ولو بالصين« 
مس��لما علمي كه بايد در صي��ن آموخت، علوِم 
ديني نيس��ت بلكه دانش هايي است مربوط به 
جهان آفرينش و سنت هاي خلقت، كه خداوند 
مّنان در نهاِد موجودات قرار داده است. وي ادامه 
داد: بنابراين تالش دانشمندان براي كشف ضوابط 
موجودات، علل و مداليل آنها كاماًل محترم است 
هرچند كه محتمل اس��ت برخي از آنها ناصواب 
باش��د، اما اين تالش هاي آميخته با درس��ت و 
نادرس��ت، س��بب پيدايش يك رش��ته حقايق 
مي گردد. آيت اهلل سبحاني اضافه كرد: بنابراين 
كتاب هاي علوم طبيعي و پزشكي كه به نسبت 
كشف علل و مداليل پديده ها نگاشته مي شود از 
احتراِم كامل برخوردار است، هر نوع تعرض به آنها 
برخالف روح اسالم و دعوت اسالم به علم و دانش 
است. انتقاد از محتوا شيوه پسنديده اي است اما 
تعّرض نامعقول، شيوه جاهالنه اي است كه اتفاقا 
در گذشته نيز بسياري از كتابخانه ها باانگيزه هاي 

غلط طعمه حريق شده است.

ذوب آهن شركت پيشرو 
بنگاه هاي صنعتي

اصفهان|در بيس��ت و دومين دوره رتبه بندي 
ش��ركت هاي برتر كش��ور )IMI ۱۰۰(، شركت 
فوالد مباركه در بين ۵۰۰ بنگاه صنعتي و اقتصادي 
ايران، موفق به كسب عنوان »شركت پيشرو« شد.   
در اين همايش از شركت هاي برتر كشور با اهداي 
لوح تقدير و تنديس تقدير شد. در اين رتبه بندي، 
ش��ركت فوالد مباركه اصفهان عالوه بر كس��ب 
عنوان پيشرو، رتبه اول ازنظر شاخص فروش در 
گروه فلزات اساسي، رتبه دوم در شاخص ارزش 
بازار، رتبه دوم در شاخص ارزش افزوده، رتبه دوم 
در شاخص بيشترين سودآوري و رتبه پنجم در 
ش��اخص فروش را در ميان ۵۰۰ شركت بزرگ 

كشور به خود اختصاص داد.  

 شكايت مادربزرگ
نوه را به دام قانون انداخت

س�منان|رييس پليس فتا استان سمنان گفت: 
نوه اي كه به صورت مس��تمر از س��ال ۹۶ تاكنون با 
فعال كردن رمز دوم حساب بانكي مادربزرگ خود از 
كارت وي براي خريد كارت شارژ تلفن همراه برداشت 
غيرمجاز مي كرد، شناسايي و دستگير شد.سرهنگ 
حسين صادقي روز دوش��نبه به خبرنگاران اظهار 
داشت: در پي ش��كايت يكي از شهروندان مبني بر 
برداشت غيرمجاز از حسابش به صورت اينترنتي در 
چند مرحله و آناليز تراكنش هاي انجام شده، مشخص 
شد مبالغ مورد ادعاي شاكي به صورت غير حضوري 
و از طري��ق درگاه ه��اي پرداخ��ت مختلف صورت 
پذيرفته است. وي بيان كرد: با هوشياري پليس فتا در 
بررسي هاي انجام شده و هماهنگي با مراجع قضايي و 
جمع آوري تمام ادله هاي ديجيتالي مكشوفه، متهم 
شناسايي و دستگير شد. صادقي خاطرنشان كرد: 
متهم ابتدا سعي در گمراه كردن پليس داشت كه با 
هوشياري كارشناسان در مواجهه با ادله ديجيتال، 
لب به سخن گشوده و به جرم خود اعتراف كرد و بيان 
داشت كه با در اختيار داشتن كارت بانكي مادربزرگ 
خود، رمز دوم اينترنتي آن را فعال كرده و بابت خريد 
ش��ارژ تلفن همراه اقدام به برداشت وجه به صورت 

غيرمجاز مي كرده است.

دستگيري كالهبردار حرفه اي 
سايت ديوار در غرب تهران

ته�ران|فرمانده انتظامي غرب اس��تان تهران 
گفت: يك كالهبردار با ۲۰ فقره كالهبرداري در 
سايت ديوار، دستگير شد. سردار محسن خانچرلي 
اظهار داشت: در پي شكايت افرادي مبني بر اينكه 
از آنها در سايت ديوار كالهبرداري شده، مشخص 
شد فردي از طريق س��ايت ديوار با فروشندگان 
لوازم قرار گذاشته و پس از توافق بر سر قيمت و با 
استفاده از نقص سيستم بانكي، مبلغ را به صورت 
سوري از طريق موبايل به حساب شخص واريز و 
پس از دريافت جنس متواري مي شده است. سردار 
خانچرلي ادامه داد: ماموران با تشكيل تيم عملياتي 
و فعاليت هاي اطالعاتي پس از هماهنگي با مقام 
قضايي متهم را در شهرستان اسالمشهر شناسايي 
و در عملياتي غافلگيرانه وي را دستگير و به مقر 

پليس انتقال دادند.

جديدترين جزييات از انتشار 
بوي نامطبوع در اراك

اراك|مديركل محيط زيس��ت استان مركزي 
با تش��ريح جديدترين جزييات از انتش��ار بوي 
نامطبوع در اراك گفت: ۱۰ مشعل نيروگاه شازند 
از سوخت مازوت استفاده مي كند. رضا ميرزايي 
با اشاره به آلودگي شهر اراك اظهار داشت: ميزان 
انتشار مواد آالينده در همه فصول يكسان است، 
البته شب گذشته به دليل كاهش شديد دما در 
اراك و صنايع مس��تقر در ش��ازند و اطراف اراك 
به شدت آلودگي روي سطح زمين نشسته و توسط 
وزش باد وارد شهر اراك شده است. وي افزود: علت 
بوي بد كه از شب گذشته در سطح كالن شهر اراك 
منتشر شده، صنايع مستقر در شازند بوده است. 
ميرزايي تصريح كرد: از ۹۲ مشعل نيروگاه شازند، 
۱۰ مش��عل آن يعني حدود ۷ درصد س��وخت 
نيروگاه شازند سوخت مازوت بوده كه اين ميزان 

در حدي است كه سيستم گرم شود.

بهره برداري از پروژه قطار 
سريع السير اصفهان-تهران

ن  و مع��ا اصفه�ان|
هماهنگ��ي و امور عمراني 
استانداري اصفهان با اشاره 
ب��ه بهره ب��رداري از پروژه 
قطار سريع السير اصفهان- 
تهران تا پنج س��ال آينده، 
گفت: به مناسبت دهه فجر 
امسال ۱۸۲۶ پروژه با اعتباري بالغ بر ۲۳۷۵ ميليارد 
تومان با حضور سه وزير دولت و همچنين استاندار و 
مديران استاني افتتاح خواهد شد. حجت اهلل غالمي 
ديروز در نشست خبري خود با بيان اينكه همواره در 
دو بازه زماني دهه فجر و هفته دولت پروژه هاي استان 
افتتاح مي ش��ود، اظهار كرد: در هفته دولت امس��ال 
۱۷۳۴ پروژه با اعتباري بالغ بر ۲۵۳۰ ميليارد تومان 
افتتاح شد. معاون هماهنگي و امور عمراني استانداري 
اصفهان اضافه كرد: از اين تعداد ۲۱۵ پروژه در بخش 
دهياري ها و روستاها افتتاح مي شود، همچنين براي 
اشتغالزايي روستاها ۴۳ ميليارد تومان تسهيالت ارزان 
قيمت درنظر گرفته ايم. معاون هماهنگي و امور عمراني 
استانداري اصفهان با تاكيد بر اينكه از بين اين طرح ها، 
۵۰ پروژه شاخص اس��ت، توضيح داد: دليل شاخص 
بودن آنها اعتبار بيش از ۸ ميليارد تومان طرح هاست 
كه با حض��ور وزرا يا در ارديبهش��ت ۱۳۹۹ با حضور 
رييس جمهور افتتاح خواهند شد. غالمي با اشاره به 
پروژه هاي كالن اصفهان همچون قطار سريع السير 
اصفهان- تهران، گفت: اين پروژه مدت ها متوقف بود، 
اما خوش��بختانه قرارداد آن با شركت CRCE چين 
منعقد و مش��كالت آن برطرف شد و تاكنون طي دو 
مرحله به ميزان ۵.۶ و ۹.۶ ميليارد يوآن و در مجموع 
۱۴ ميليارد يوآن از فاينانس چيني استفاده كرده ايم و 
عمليات اجراي پروژه قطار سريع السير اصفهان- تهران 
آغاز شده است. وي تاكيد كرد: زيرسازي پروژه قطار 
سريع الس��ير اصفهان-تهران در ۶ موقعيت خاص از 

اصفهان تا قم با حضور ۶ پيمانكار در اجرا است.

افزايش ۱۸ درصدي  توليد 
گوشت مرغ در كردستان

كردستان|در شرايطي 
ك��ه مس��ووالن ارش��د 
اقتصادي اع��الم كرده اند 
اقالم م��ورد نظر مردم در 
روزهاي پاياني س��ال به 
اندازه ني��از تامين خواهد 
شد، رييس سازمان جهاد 
كشاورزي كردس��تان مي گويد: توليد گوشت مرغ 
استان در از ابتداي س��ال جاري تاكنون نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته ۱۸ درصد رشد داشته 
اس��ت. به گ��زارش روابط عمومي س��ازمان جهاد 
كشاورزي استان كردس��تان، خالد جعفري اظهار 
داشت: كردستان يكي از قطب هاي مهم كشاورزي 
در كشور است و تالش همه مجموعه ها بايد ايجاد 
بستر براي رونق هرچه بيشتر اين حوزه باشد. وي 
افزود: با توجه به اينكه معيشت بيشتر مردم شهر و 
روستاي اين استان به بخش كشاورزي وابسته است 
توس��عه آن به صورت ويژه بايد در دستور كار قرار 
گيرد. رييس سازمان جهاد كشاورزي كردستان با 
بيان اينكه سه طرح پيش��ران كشاورزي در استان 
در دست اجرا است، ادامه داد: طي چند سال اخير 
با اس��تفاده از منابع اعتباري بانك، اشتغال پايدار 
روس��تايي و منابع اس��تاني بخش صنايع فرآوري 
توسعه قابل توجهي داش��ته است. جعفري يادآور 
شد: انتظار داريم اين روند حمايت از بخش كشاورزي 
كماكان در قالب يك حركت بين بخش��ي از جانب 
همه دستگاه ها ادامه داشته باشد. وي با بيان اينكه 
س��ازمان جهاد كش��اورزي و آب منطقه اي هر دو 
مجموعه دولتي هستند و بايد در يك روند هماهنگ 
زمينه را براي توسعه استان فراهم سازند، بيان كرد: 
جهاد كش��اورزي تمام توان خود را روي حمايت از 
توليدكنندگان و ايجاد بس��تر براي ارتقاي ميزان 
توليد محصوالت كشاورزي با هدف رونق اقتصادي 

و اشتغال گذاشته است.

 كشف زمين خواري ميلياردي
در رودسر

گي�الن|ب��ا توج��ه به 
اهمي��ت بح��ث مقابله 
با مفاس��د اقتص��ادي و 
برنامه هاي��ي ك��ه براي 
مقابله ب��ا زمين خواري 
ت��دارك دي��ده ش��ده، 
فرمانده انتظامي گيالن با 
اشاره به كشف زمين خواري ميلياردي در رودسر، 
مي گوي��د: دو مته��م دس��تگير و تحويل مراجع 
قضايي ش��دند. به گزارش مهر، س��ردار عزيزاله 
ملك��ي در اين ب��اره اظهار كرد: در پ��ي دريافت 
خبري مبني بر اينكه رييس و كارشناس يكي از 
ادارات شهرستان رودس��ر بدون انجام تشريفات 
قانوني با جعل امضا، اقدام به صدور مجوز ساخت 
و تغيير كاربري زمين هاي كش��اورزي كرده اند، 
بررسي موضوع در دس��تور كار كارآگاهان اداره 
مبارزه با جرايم اقتصادي استان قرار گرفت. وي 
با بيان اينكه پس از تحقيقات همه جانبه پليسي 
و بررسي مس��تندات و آثار به دست آمده صحت 
وقوع جرم محرز شد، افزود: متهمان با جعل امضا 
س��اير اعضا، مجوز تغيير كاربري ۱۶ هزار و ۸۲۰ 
متر مربع زمين كشاورزي خارج از طرح هادي به 
ارزش ۸۶ ميليارد ريال را صادر كرده بودند. سردار 
ملكي گفت: پس از هماهنگ��ي قضايي دو متهم 
۴۵ و ۳۲ ساله دس��تگير و در تحقيقات پليس به 
جرم خود اعتراف كردند. فرمانده انتظامي گيالن 
با اشاره به اينكه متصرفان اقدام به ساخت تعدادي 
ويال در زمين ه��اي مورد نظر كرده ان��د افزود: با 
دستور قضايي از ادامه س��اخت و ساز جلوگيري 
شد. سردار ملكي با اعالم اينكه پليس در برخورد 
با زمين خ��واري تمام تالش خود را به كار گرفته 
است خاطرنشان كرد: حفظ اراضي ملي و منابع 
طبيعي از دست اندازي متجاوزان و سودجويان 

همواره در دستور كار نيروي انتظامي قرار دارد.

 وصول ۱۰۰ درصدي ماليات
 در كهگيلويه و بويراحمد

كهگيلوي�هوبويراحمد| 
ب��ا توجه به اينك��ه اقتصاد 
اي��ران در س��ال۹۹تالش 
مي كند تا ميزان وابستگي 
به درآمدهاي نفتي را كاهش 
دهد و زمينه افزايش سهم 
درآمدهاي ماليات��ي را در 
بودجه فراهم كند؛ آمارهاي اقتصادي در اس��تان هاي 
مختلف نشان مي دهد كه تحقق درآمدهاي مالياتي بر 
اساس برنامه هاي از پيش تعيين شده دنبال مي شود. 
مديركل امور مالياتي كهگيلويه و بويراحمد گفت: ماليات 
مصوب استان تا پايان دي ماه سال جاري ۱۰۰درصد 
وصول ش��ده است. »محمدعلي غفاري« در گفت وگو 
با خبرنگار ايس��نا افزود: سنگ بناي اقتصاد در شرايط 
كنوني ماليات است و كاركنان خدوم براي تحقق اهداف 
مالياتي متحمل تالش مضاعف هستند. وي اظهاركرد: 
بيش از ۶۱۳ ميليارد و ۵۱۷ ميليون ريال در ۹ ماه سال 
جاري به شهرداري ها و دهياري هاي اين استان از محل 
ماليات ب��رارزش افزوده پرداخت ش��د. مديركل امور 
مالياتي كهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان كرد: از اين 
اعتبار ۴۰۵ ميليارد و۷۴۷ميليون ريال با توجه سرانه 
جمعيت هر شهر، به حساب ش��هرداري ها واريز شد. 
غفاري تصريح كرد: همچنين با توجه به سرانه جمعيت، 
بيش از ۱۵۱ميليارد ۵۵۰ ميليون ريال از اين بودجه به 
دهياري ها و افزون بر ۵۶ ميليارد و ۲۱۹ميليون ريال به 
روستاهاي فاقد دهياري پرداخت شده است. وي با اشاره 
به اهميت ماليات در كمك به توس��عه و آبادني جامعه 
ادامه داد: اين اعتبارات نقش موثري در بهبود وضعيت 
خدمت رساني در شهرها و روستاها دارد. مديركل امور 
مالياتي كهگيلويه و بويراحمد برلزوم اس��تفاده بهينه 
شهرداري ها و دهياري ها از اين اعتبارات درجهت توسعه 
خدمات رفاهي وعمراني شهرها و دهياري ها تاكيد كرد. 
غفاري بيان كرد: پارسال بيش از يك هزار ميليارد ريال 
به شهرداري ها و دهياري ها از محل ماليات پرداخت شد.

ممنوعيت ورود هر نوع خوراك 
دام و طيور بدون مجوز

مدي��ركل  قزوي�ن|
دامپزشكي استان قزوين 
گفت: دامداران و مرغداران 
اس��تان قزوي��ن باي��د 
توصيه هاي دامپزش��كي 
را جدي بگيرند چرا كه با 
كوچك ترين سهل انگاري، 
ممكن است حادثه اي رخ دهد. حميد زينالي با اشاره 
به اهميت بيماري هاي تب برفكي و آنفلوآنزاي طيور 
در فصل سرما اظهار كرد: سرما يكي از فاكتورهاي 
مهم براي شيوع بيماري هاي مذكور بوده و ماندگاري 
ويروس هاي اين بيماري ها را بيش��تر مي كند. وي 
افزود: همان گونه كه آنفلوآنزاي انساني در فصل سرد 
سال شايع تر است، درگيري آنفلوآنزاي پرندگان هم 

به دليل برودت هوا و برف شايع ترمي شود.
مديركل دامپزشكي استان قزوين با اشاره به برگزاري 
كالس هاي آموزش��ي و پيامك هاي آموزش��ي به 
دامداران و مرغداران اس��تان قزوي��ن بيان كرد: به 
دامداران و مرغداران استان قزوين توصيه شده موارد 
امنيتي و زيستي را در واحدها تشديد و اقدامات الزم 
را انجام دهند؛ از س��ويي تاكيد شده از ورود هر نوع 
فرآورده خوراكي و مورد نياز دام و طيور بدون مجوز 
دامپزش��كي خودداري كنند. زينال��ي اضافه كرد: 
دامداران و مرغداران استان قزوين بايد توصيه هاي 
دامپزشكي را جدي بگيرند چرا كه با كوچك ترين 
سهل انگاري، ممكن است حادثه اي رخ دهد بنابراين 
توصيه ها در راستاي پيشگيري از وقوع حادثه است. 
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تقريبا حدود ۴ 
ميليون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ تخمگذار وجود دارد 
كه ماهانه اين تعداد متغير است. اين مسوول اذعان 
كرد: جوجه ريزي مرغ گوشتي هم در استان قزوين 
ماهانه بين دو ميليون تا دو ميليون و ۲۰۰ هزار قطعه 
اس��ت كه در برخي از ماه هاي سال كه مصرف باال 

مي رود، بيشتر هم مي شود.

چهرههاياستاني
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گزارش »تعادل« از ابعاد مختلف طرح تعيين سهميه براي طالق

سقف براي كاهش طالق يا سد براي مبارزه با رانت؟
 سال 97 با يك خبر جنجالي شروع شد. »آمار طالق ركورد 
شكست« خبري كه البته تازه نبود چرا كه سال هاست آمار 
طالق در ايران سير صعودي دارد اما به هر صورت سال 97 
با ثبت 175 هزار و 614 طالق از تمام سال هاي قبل از خود 
جلو زد و در جايگاه نخست ايستاد. اگرچه به نظر مي رسيد 
مسووالن فكري براي علت يابي ناپايداري ازدواج كنند و 
راه حلي كارآمد براي كاهش اين آمار و ارقام تدوين نمايند، 
روز شنبه خبري مبني بر اينكه بعد از ركوردشكني حاال 
سهميه بندي هم به طالق رسيده است، منتشر شد. تعيين 
سقف طالق براي هر اس��تان به دنبال خود واكنش هاي 
بس��ياري را به همراه داش��ت كه اين ميان اظهارات ضد و 
نقيض مسووالن هم به ماجرا دامن زد تا در نهايت اين طرح 
همچنان در هاله اي از ابهام باقي بماند. از يك س��و كانون 
سردفتران ازدواج و طالق در بيانيه اي در رابطه با اجراي طرح 
تعيين سقف براي ثبت طالق توضيحاتي ارايه داد و اعالم 
كرد اين طرح بعد از دو سال تالش در راستاي كاهش علل و 
عوامل طالق تدوين شده و از سوي ديگر علي مظفري رييس 
كانون سردفتران ازدواج و طالق اجراي اين طرح را راه حلي 
براي از بين بردن زد و بند هاي ناسالم برخي دفاتر طالق با 
كارمندان دادگاه خانواده دانست. با اين حال جامعه شناسان 
و فعاالن حقوق معتقدند اگر اين طرح به دليل نخست يعني 
كاهش طالق باشد در واقع پاك كردن صورت مساله بوده و 
نمي توان افراد را با اجراي چنين طرحي از حقوق قانوني خود 
محروم كرد و اگر هدف از تعيين سقف براي طالق، مبارزه 
با رانت و فساد باشد در صورتي كه سهميه هاي تعيين شده 
مرتبط با نيازهاي جامعه نباشد، خود به محلي براي رانت 

تبديل مي شود. 

   ضد و نقيض در اظهارات مسووالن كانون
اعمال محدوديت جديد براي ثبت طالق  در دفترخانه ها 
كه از 5 بهمن الزم االجرا شده در حالي است كه هنوز 
ابهامات اين طرح براي افكار عمومي حل نشده است 
كه شايد بتوان گفت بخشي از آن ناشي از اظهارات ضد 
و نقيض مسووالن كانون س��ردفتران ازدواج و طالق 
است. هفته گذشته همزمان با انتشار اين خبر كانون 
سردفتران ازدواج و طالق در رابطه با اجراي طرح تعيين 
سقف براي ثبت طالق توضيحاتي ارايه داد و اعالم كرد: 
»كه به منظور تحقق سياست هاي كلي نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران و در اجراي منويات مقام معظم 
رهبري در كاهش علل و عوامل طالق و اجراي عدالت 
پس از دوس��ال تالش و كوشش فراوان طرح »تعيين 
سقف براي ثبت طالق« مورد موافقت رياست سازمان 
ثبت و تاييد رياست محترم قوه قضاييه قرارگرفت و از 
تاريخ 1398/11/5 در سراسر ايران بر اساس ميانگين 
وقايع طالق شهر مركز استان به عالوه 20 درصد براي 
دفاتر طالق به صورت ساالنه اجرا مي شود. طرح تعيين 
سقف طالق به مدت 6 ماه در دو استان آذربايجان شرقي 
و همدان به صورت آزمايشي اجرا و نواقص آن بر طرف 
ش��د و از تاريخ 1398/11/5 در سراسر كشور اجرايي 
ش��د.« با اين حال برخي كارشناسان اجراي اين طرح 
را به اظه��ارات دي ماه علي مظف��ري، رييس كانون 
سردفتران ازدواج و طالق ربط داده و معتقدند اين طرح 
بيش از آنكه با هدف كاهش طالق باشد، به دنبال پايان 
داد به رانت است. مظفري در اظهارات دي ماه خود به 
باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: با درخواست كانون 
سردفتران ازدواج  و طالق و موافقت سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشور و بر اساس بخشنامه رييس قوه قضاييه 

براي ثبت طالق در هر يك از دفاتر طالق محدوديت و 
سقف معيني تعيين شد. بر اين اساس براي ثبت طالق 
در هر اس��تان با توجه به ميزان جمعيت سقف تعيين 
شده است و دفترخانه هاي طالق مجاز به ثبت طالق 
بيشتر از حد مجاز نيستند. برخي از دفاتر طالق با زد و 
بند هاي ناسالم با كارمندان دادگاه خانواده، بدون رعايت 
مسائل اخالقي مبادرت به ثبت طالق مي كردند كه با 
اين بخشنامه راه فس��اد كال مسدود شد. گمانه زني ها 
درباره اي��ن موضوع با اظهارات رييس س��ازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور هم جهت تازه اي به خود گرفت 
چرا كه ذبي��ح اهلل خداييان هم اين ط��رح را بر خالف 
آنكه در بيانيه كانون س��ردفتران ازدواج و طالق آمده 
بود، با هدف تسريع و تسهيل امور مردم و جلوگيري از 
هرگونه رانت در حوزه دفاتر ثبتي دانست.  با اين حال به 
گفته مظفري رييس كانون سردفتران ازدواج و طالق 
در شهر تهران 150 و در استان تهران 300 دفتر ثبت 
طالق وجود دارد. بر همين مبنا، دفترخانه هاي طالق 
مجاز به ثبت 27 هزار و 300 طالق در شهر تهران و 54 
هزار و 600 طالق در كل استان تهران هستند و اين در 
شرايطي است كه سال گذشته فقط در يك دفترخانه 
بيش از 4 هزار طالق در سال ثبت شده است و برخي از 
دفترخانه ها، طالق را به منبع درآمدي براي خود تبديل 
كرده اند. طبق آمار منتش��ر شده توسط سازمان ثبت 
احوال و اسناد كشور س��ال 96، 179709 و سال 97، 
175614 رويداد طالق در كل كشور ثبت شده است 
كه كاهش 2.3 دهم درصدي طالق را نش��ان مي دهد 
اما طبق قانون جديد، دفاتر طالق استان تهران مجاز 
هس��تند حدود 54 هزار رويداد طالق در طول س��ال 
ثبت كنند كه اين رقم تقريبا يك سوم كل طالق هاي 
ثبت شده در سال 97 است، در صورتي كه سال گذشته 
ميزان سهم طالق در استان تهران 18.3 درصد از كل 

طالق هاي ثبت شده بوده است.

   معضل طالق با سهميه بندي حل نمي شود
در حالي كه عنوان مي ش��ود، بخش��ي از هدف طراحان 
طرح س��هميه بندي طالق، كاهش متاركه بوده است اما 
جامعه شناسان و حقوقدانان معتقدند اين موضوع نه تنها 
طالق را كم نمي كند، بلكه فقط پاك كردن صورت مساله 
بوده و از س��وي ديگر محروم كردن افراد از حقوق قانوني 
خود خواهد بود. مديركل مش��اوره و امور روانش��ناختي 
سازمان بهزيستي كشور معتقد است براي كاهش طالق 
بايد از روش هاي علمي اس��تفاده كرد و س��قف گذاشتن 
براي طالق كارس��از نيس��ت. بهزاد وحيدني��ا درباره اين 
موضوع بيان كرد: محدود كردن ثبت رسيدگي به تقاضا 
و درخواست هاي مردم از قوه قضايييه علمي نيست زيرا 
افرادي كه براي رفع مشكالت جايگاهي جز قضا نديده اند، 
نيازمند رسيدگي به مشكالت خود هستند و بخشي از اين 
مشكالت ممكن است آسيب زا باشند. او افزود: وي اضافه 
كرد: براي كاهش طالق، نيازمند تحكيم بنيان خانواده و 
ارتقاي كيفيت زندگي هس��تيم كه اين اقدامات خود در 
گروي ارتقاي عملكرد رفتاري، حمايت از بنيان خانواده، 
تامين زيرس��اخت هاي توسعه اجتماعي، بهبود كيفيت 
زندگي و ارتقاي رفاه اجتماعي اس��ت. وحيدنيا بيان كرد: 
براي كاهش ميزان طالق در خانواده ها بايد به ورودي هاي 
حوزه ازدواج توجه كرد. بايد مسائل درون خانواده را مورد 
توجه قرار دهيم. به طور مثال نيازهاي رش��دي فرزندان و 
نيازهاي عاطفي و اجتماعي زوجين بايد مورد توجه قرار 
گيرد. اظهارات وحيدنيا درحالي است كه هادي موسوي، 
وكيل دادگستري هم تعيين س��قف براي ثبت طالق در 
دفاتر ازدواج و طالق، خالف حق مكتس��به افراد مي داند. 
او در تش��ريح اين موضوع گفت: اين خبر يكي از بارزترين 
اقداماتي است كه براي تحديد حق مكتسبه افراد با رويكرد 
انقباضي نسبت به حق مكتسب شهروندان ذي نفع انجام 
گرفته است؛ زيرا طبق اصل دهم قانون اساسي »از آن جا 
كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است ، همه قوانين 

و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد براي آسان كردن 
تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط 
خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق اسالمي باشد« بنابراين 
يكي از مولفه هايي كه در بي ثباتي خانواده تاثير مي گذارد، 
طالق است. او افزود: از سوي ديگر در برخي موارد، شرايط 
در زندگي افراد به صورتي است كه حتي مشاوران خانواده 
ه��م نمي توانند آن را حل و فصل كنن��د؛ بنابراين در اين 
موارد طالق را انتخاب مي كنند. مثال كس��اني كه از نظر 
مسائل مختلف هماهنگ نيستند و شرايط خيلي سختي 
را پشت س��ر مي گذارند، يا اينكه زندگي با يك فرد معتاد 
مي تواند منجر به خس��ارات مالي فراواني ش��ود و امكان 
سوءاستفاده هاي احساسي را نيز فراهم آورد و لذا مواردي 
پيش مي آيد كه آثار يك ازدواج به تدريج و البته با آهستگي 
در طول سال ها كمرنگ شده تا كامال محو شود، بنابراين 

شرايط همه طالق ها يكسان نيست.

   تعيين سقف براي طالق
رانت را از بين مي برد؟

آنطور كه از سوي مسووالن تاكيد مي شود، دليل اصلي 
ايجاد چنين محدوديتي جلوگيري از ايجاد رانت و توزيع 
عادالنه درآمد دفاتر ثبت طالق است در اين راستا شوراي 
عالي انقالب فرهنگي هم در گذشته بررسي هايي انجام 
داده كه نتايج آن نشان مي داد؛ » 5 درصد از عوامل افزايش 
طالق مربوط به دفاتر ازدواج و طالق است.« بر اساس اين 
بررس��ي ها، زد و بندها و تباني هايي كه بيشتر به منظور 
افزايش درآمد دفترخانه ها انجام مي شد، امكان تفكر و 
راه بازگشت به زندگي را از برخي از زوجين مي گرفت و به 
افزايش آمار طالق منجر مي شد. با اين حال انتقادهايي 
هم در اين رابطه مطرح اس��ت. يكي از نقدها كه اتفاقا از 
نگاه بسياري از كارشناسان اين حوزه دور نمانده است به 
تناسب سهميه ها مرتبط است. آرش دولتشاهي، وكيل 
خانواده درباره اين موضوع بيان كرد: س��هميه ها بايد بر 

اساس تناسب با نياز جامعه باشد. اگر چنين موردي در 
ايجاد سهميه ها ديده نشده باشد، همين موضوع خودش 
باعث ايجاد يك رانت ديگر مي شود. مي تواند حتي منجر 
به ايجاد بازار سياه در اين حوزه بشود به اين صورت كه با 
پرداخت رقم بيشتري، روند ثبت طالق افراد تسريع شود. 
تعرفه هاي موجود در رابطه با ثبت طالق آنقدر غيرواقعي 
است كه كسي به آن پايبند نيست؛ درحالي كه تعرفه ها 
براي ثبت طالق نزديك به 500 هزار تومان است، اما اين 
رقم از يك ميليون تا سه ميليون تومان در نوسان است.  
دولتشاهي افزود: نقد ديگر البته از زبان برخي از سردفتران 
قديمي تر عنوان ش��ده اس��ت. آنها معتقدند كليت اين 
بخشنامه خوب است، اما جزييات آن مخالف عدالت است. 
در واقع با اجرايي ش��دن آن همه سردفتران در سطوح 
مختلف شغلي درآمدي يكس��ان خواهند داشت.مثال 
فردي كه 20 سال در اين رشته تجربه دارد با يك سردفتر 
مبتدي درآمد يكساني خواهد داشت.به باور آنها هر چند 
نبايد اختالف فاحشي هم وجود داشته باشد اما يكسان 
بودن هم مغاير عدالت است؛ آنها معتقدند همانطور كه 
طبق قانون براي حقوق مديران كل سقف وجود دارد بايد 
براي ثبت طالق در دفاتر هم سقفي منطقي قرار داده شود 

تا مسير رقابت هم باز شود.

   اعمال محدود در طالق، موجب آوارگي زنان
اجراي طرحي كه گفته مي ش��ود دو سال براي تدوين آن 
زمان صرف شده در حالي است كه برخي نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي اين طرح را زمينه اي براي از بين رفتن حقوق 
زنان مي دانند. سهيال جلودارزاده، عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي، روز گذشته با انتقاد از ايجاد مصوبه 
غيركارشناسي براي اعمال محدوديت در ثبت طالق تاكيد 
كرد كه اين اقدام تنها به آوارگي و بي خانماني زنان منتهي 
مي شود. او افزود: اعمال محدوديت براي ثبت طالق باعث 
افزايش تعداد خانم هايي مي شود كه همسر ندارند و امكان 
چندهمسري را براي آقايان فراهم كرده و اختالفاتي بين 
خانواده ها ايجاد مي شود، بنابراين اين اقدام به غير از ايجاد 
مش��كالت روحي براي خانم ها نتيجه ديگ��ري به همراه 
ندارد. ما ح��ق نداريم مانعي براي ثبت طالق ايجاد كنيم، 
چراكه ازدواج و طالق يك مساله شخصي است و چنانچه 
بخواهيم مشكلي در اين رابطه ايجاد كنيم، نتيجه آن بروز 
طالق هاي عاطفي، ايجاد فساد و ازدواج سفيد خواهد بود، 
چرا كه زوجين نمي توانند مجدد ازدواج كنند. جلودارزاده 
خاطرنشان كرد: هر فردي كه در اين مورد تصميم گيري 
كرده است بايد به اين مساله توجه كند كه اين موضوع تا چه 
اندازه به گسترش دامنه آسيب هاي اجتماعي منتهي شده يا 
عذاب وجدان از عدم توجه به اصول شرعي را ايجاد مي كند.

مسووالني كه براي اين موضوع تصميم گيري كرده اند بايد 
قبل از آن مشورت مي كردند و در شرايط كنوني هم بايد در 
اين مورد شفاف سازي كنند كه فلسفه انجام اين اقدام چه 
بوده است، چرا كه به نظر مي  رسد با هدف ايجاد مانع در مسير 
خانم ها ايجاد شده است. عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي، تاكيد كرد: پذيرفتن عقد در اسالم از طرف 
زن است و زماني كه با مشكالت جدي مواجه شده است، كما 
اينكه داراي همسري معتاد است كه حتي فرش خانه را هم 
جمع كرده و براي تامين هزينه خريد مواد مخدر مي فروشد، 
بنابراين اگر اين فرد طالق بگيرد مي تواند در فضايي به دور از 
تنش فرزندان خود را به خوبي تربيت كند، بنابراين در حوزه 
خانواده بايد در وهله نخست به اين موارد توجه شده سپس 

مصوبه ايجاد كنيم.
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ايجاد اشتغال براي ۱۲۸ هزار 
مددجوي كميته امداد

مع��اون اش��تغال و خودكفايي كميته ام��داد امام 
خميني)ره( از ايجاد 128 هزار و 500 فرصت شغلي 
براي مددجويان تحت پوشش از ابتداي امسال خبر 
داد. حجت اهلل عبدالملكي در نشست خبري افزود: 
بر اس��اس برنامه ريزي هاي انجام شده و در صورت 
حمايت ش��بكه بانكي تا پايان امسال ايجاد فرصت 
شغلي به 170 هزار خواهد رسيد. براي ايجاد 128 
هزار و 500 فرصت ش��غلي مددجويان تاكنون سه 
هزار و 300 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده 
اس��ت. از اين مبلغ 2 ه��زار و 900 ميليارد تومان از 
محل پرداخت شبكه بانكي و مابقي توسط كميته 
امداد تامين ش��ده اس��ت.  وي اضافه كرد: در سال 
1397 توانستيم با تالش دست اندركاران امر 150 
طرح را در زمينه اشتغال را به سرانجام برسانيم، بر 
اساس آمار و اطالعات موجود از سال 74 تاكنون يك 
ميليون و 800 هزار فرصت ش��غلي از طريق برنامه 
اشتغال كميته امداد در كشور ايجاد شده كه از اين 
تعداد يك ميليون و 400 ه��زار مورد آن مربوط به 
سال 1390 تا 1396 بوده است.  عبدالملكي با بيان 
اينكه مهم ترين دغدغه كميته امداد براي رفع فقر 
در جامعه و توانمندسازي خانواده ها از طريق ايجاد 
اش��تغال براي كسب درآمد اس��ت، افزود: براساس 
اطالعات و آمار موجود در سال 1397 يك سوم كل 
اشتغال كشور توسط كميته امداد شكل گرفته است 
در حالي كه امسال و به رغم ايجاد اشتغال براي يك 
سوم كل اشتغال كشور، تنها سه دهم درصد از كل 
تسهيالت بانكي كشور به اين كميته اختصاص يافته 
است.  معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد افزود: 
بر اساس گزارش قائم مقام بانك مركزي در شوراي 
اشتغال در سال 1397 شبكه بانكي كشور مجموعا 
بيش از 650 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت 
ك��رده كه از اين رقم 2 هزار و 300 ميليارد تومان به 
كميته امداد اختصاص يافته است.  عبدالملكي گفت: 
اگر منابع بيشتري به كميته امداد اختصاص يافته و 
حمايت هاي بيشتري صورت پذيرد، برنامه اشتغال 
كميته امداد با توجه به كارايي و ظرفيت هاي خود 
مي تواند براي رفع موضوع بيكاري كشور كمك قابل 
توجهي از خود نش��ان دهد.   معاون اشتغال كميته 
امداد با بيان اينكه براي اش��تغال پايدار مددجويان 
يك هزار كارشناس خبره مسلط به ادبيات اشتغال 
و كارآفريني با حوزه اشتغال كميته امداد همكاري 
دارند، اف��زود: براي توليد و كارآفريني همه ابزارها و 
امكانات در كشور فراهم است اما براي تحقق آن نياز 

به كارآفرين و كارآفريني داريم.

شكار پرنده در »ميانكاله« 
ممنوع شد

در پي مرگ بي��ش از 5000 قطع��ه پرنده مهاجر 
در ميانكاله مديركل دفت��ر مديريت حيات  وحش 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ضمن اشاره به 
اينكه كليه مجوزهاي شكار پرنده در ميانكاله و شرق 
استان مازندران باطل شده است، تاكيد كرد: مردم 
منطقه از خريد و مصرف گوشت الشه هرگونه پرنده 

خودداري كنند.  
ش��هاب الدين منتظمي ضمن بي��ان اينكه تيمي 
تخصصي از سازمان حفاظت محيط زيست به منطقه 
ميانكاله براي بررسي علت تلف شدن پرندگان مهاجر 
اعزام شده است، اظهار كرد: نگراني ما از بابت شيوع 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان و نيوكاسل بود كه بر 
اس��اس نمونه برداري هاي انجام شده شيوع اين دو 
بيماري منتفي است. مديركل دفتر مديريت حيات  
وحش س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
اينكه س��اير آزمايش ها درخص��وص بيماري هاي 
باكتريايي و مسموميت ها در حال بررسي است، به 
ايسنا گفت: از زمان مشاهده الشه پرندگان، در اين 
منطقه شكار پرندگان ممنوع اعالم و كليه مجوزهاي 
شكار باطل شد همچنين فعاليت بازار عرضه پرندگان 

مهاجر در فريدونكنار نيز متوقف شده است. 
وي درباره احتمال نقش عامل انس��اني و اس��تفاده 
از طعمه هاي آلوده در حادثه تلف ش��دن پرندگان، 
گفت: دس��تگاه مس��وول اعالم اين موضوع وزارت 
بهداشت و دانشگاه  علوم پزشكي است، محيط زيست 
تحت هيچ شرايطي نمي تواند اين مورد را تاييد يا رد 
كند. منتظمي توصيه كرد كه مردم منطقه به الشه 
پرندگان نزديك نشوند و در صورت مشاهده الشه 
اين موضوع را فوري به اداره دامپزشكي منطقه اطالع 
دهند. وي در پايان تاكي��د كرد: مردم منطقه براي 
حفظ سالمت خود از خريد و مصرف هرگونه الشه 
پرندگان مهاجر خودداري كنند. به گزارش ايسنا، بر 
اساس آخرين اطالعات از چهار روز گذشته تاكنون 
5950 پرنده در تاالب ميانكاله تلف شده اند و بر اساس 
اعالم سازمان دامپزشكي احتمال دارد كه علت تلف 
شدن پرندگان مهاجر سم بوتوليسم باشد كه منشأ 

توليد آن ريشه گياهان پوسيده است.

ثبت نام كنكور سراسري ۹۹ 
از ۱۶ بهمن كليد مي خورد

مشاور عالي س��ازمان سنجش آموزش كشور از 
آغاز ثبت نام كنكور سراس��ري 99 از 16 بهمن 

ماه خبر داد.
حس��ين توكل��ي درباره اي��ن موض��وع گفت: 
ثبت نام براي ش��ركت در آزمون سراسري سال 
99 ب��راي پذيرش دانش��جو در رش��ته هاي با 
آزمون دوره هاي روزانه، ش��بانه، نيمه حضوري، 
مج��ازي و پرديس هاي خودگردان، دانش��گاه  
پيام نور، موسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعي 
و غيردولتي و همچنين دانش��گاه آزاد اسالمي 
از روز چهارش��نبه 16 بهم��ن م��اه ج��اري از 
طريق سازمان س��نجش آموزش كش��ور آغاز 
مي ش��ود. به گفته توكلي، ثبت نام براي آزمون 
 س��ال تا روز پنجش��نبه 26 بهمن  ادام��ه دارد.

كنكور سراسري 99 روزهاي 12 و 13 تيرماه 99 
برگزار مي شود.

هشدار درباره تعهدات ارزي ايفا نشده شركت هاي تجهيزات پزشكيتعيين تكليف رتبه بندي نيروهاي آموزشي بخش اداري تا مهر ۹۹
وزير آموزش و پرورش درباره تعيين تكليف رتبه بندي براي نيروهاي آموزشي 
شاغل در بخش اداري گفت: ما با ابالغ آيين نامه اي، آنها را مخير مي كنيم كه 
اگر بخواهند در شغل اداري بمانند و به شغل اداري تبديل وضعيت دهند يا 
به شغل آموزشي برگردند. تا مهر 99 فرصت داديم اين افراد همچنان به كار 
خودشان ادامه دهند و اگر تمايل به انتقال داشتند از مهر 99 به مدرسه بروند. 
محسن حاجي ميرزايي در پاسخ به پرسشي درباره تعيين تكليف رتبه بندي 
براي نيروهاي آموزشي شاغل در بخش اداري اظهار كرد: عنوان اين طرح، 
رتبه بندي معلمان است و همه كساني كه در طبقه بندي شغل معلمي قرار 
مي گيرند مشمول طرح شده اند از جمله آموزگار، دبير، مربي پرورشي، مربي 
سالمت، مشاور، معاون و مدير مدرسه مشمول هستند. وي افزود: برخي 
كاركنان ما به استناد مصوبه اي كه معروف به بخشنامه 230 است از مشاغل 
آموزشي به مشاغل اداري منتقل شده اند. ما با ابالغ آيين نامه اي، آنها را مخير 
مي كنيم كه اگر بخواهند در ش��غل اداري بمانند و به شغل اداري تبديل 

وضعيت دهند يا به شغل آموزشي برگردند.
وزير آم��وزش و پرورش با بيان اينكه تا مهر 99 فرص��ت داديم تا اين افراد 
همچنان به كار خودشان ادامه دهند و اگر تمايل به انتقال داشتند از مهر 99 

به مدرسه بروند و مشمول رتبه بندي شوند گفت: چون همچنان به نيروي 
معلم در مدرسه نياز داريم. اما اينكه الزم است چه كساني در اداره بمانند و 
شغل اداري داشته باشند و چه تعداد افراد منتقل مي شوند را بررسي مي كنيم.

حاجي ميرزايي ادامه داد: بعد از ابالغ، ارزيابي و به دست آوردن نسبت اين 
نيروها، متناسب با رقم داوطلبان، تصميم گيري مي كنيم. سازمان امور اداري 
استخدامي تعهد كرده است به ميزاني كه از نيروهاي اداري منتقل شوند، 
رديف استخدامي براي استخدام نيروي اداري خاص به آموزش و پرورش 
تخصيص دهد. وي با اشاره به اينكه تعدادي از نيروهاي اداري در بخش هاي 
كارگزيني، حسابداري و... مشغول به كار هستند كه شغلي تخصصي است 
اظهار كرد: به دليل اينكه ما هميشه از نيروي آموزشي در اين بخش ها استفاده 
كرده ايم اين تجربه انباشته نشده است. بخشي از خطاهاي مربوط به تنظيم 
احكام و ... كه پيش مي آيد نيز ناشي از عدم اطالع به زواياي مناسبات مالي 
و اداري است. با استفاده از نيروهاي متخصص اين روند بهبود پيدا مي كند. 
وزير آموزش و پرورش ادامه داد: در هرصورت جاي نگراني براي هيچ كس 
وجود ندارد، تعلق هرگونه مزايا، تابع نوع مشاغل است و نمي توان همزمان از 

دو گونه مزايا استفاده كرد.

معاون اجرايي و برنامه ريزي اداره كل تجهيزات و ملزومات پزشكي و نماينده 
حوزه تجهيزات پزشكي در امور بانكي و گمركي از پيگيري تعهدات ارزي ايفا 
نشده شركت هاي تجهيزات پزشكي از سوي بانك هاي عامل خبر داد.  روح اهلل 
مزيناني، با تاكيد بر لزوم رفع تعهدات ارزي توسط شركت هاي تجهيزات 
پزشكي دريافت كننده ارز دولتي، گفت: به دنبال اطالعيه ها و مكاتبات قبلي 
در اين زمينه و بخشنامه بانك در خصوص پيگيري تعهدات ارزي ايفا نشده 
از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كننده ارز دولتي، بديهي است در 
صورتي كه اسناد حمل و ترخيص اقالم كامل تجهيزات پزشكي طي 9 ماه و 
اسناد حمل و ترخيص مواد اوليه توليدي طي 12 ماه مطابق مقررات به بانك 
عامل ارايه نشود،  موضوع توسط بانك هاي عامل از طريق مراجع ذيصالح 
قانوني پيگيري خواهد شد. وي تاكيد كرد: بر همين اساس شركت هايي كه 
تاكنون نسبت به تكميل اسناد حمل و ترخيص واردات اقالم تجهيزات و 
ملزومات پزشكي و مواد اوليه توليدي تجهيزات پزشكي به ويژه شركت هايي 
كه با ارز به نرخ رسمي اقدام نكرده اند، بالفاصله با مراجعه به بانك هاي عامل 
مربوطه، نس��بت به اصالح مهلت براساس صدور اعالميه تامين ارز يا عدم 
صدور اعالميه تامين ارز و ارايه پروانه گمركي در صورت ترخيص در مواردي 

كه مهلت گذشته است، اقدام كنند. در بخشنامه بانك مركزي به بانك هاي 
عامل در زمينه لزوم رفع تعهدات ارزي توسط شركت هاي تجهيزات پزشكي 
دريافت كننده ارز دولتي توصيه شده است:  »در راستاي پيگيري تعهدات 
ارزي ايفا نشده اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كننده ارز جهت واردات 
كاال و با توجه به مكاتبات و مذاكرات به عمل آمده با دادس��تاني عمومي و 
انقالب تهران و سازمان تعزيرات حكومتي، چنانچه در بررسي تعهدات ارزي 
ايفا نشده اشخاص مذكور )مشتريان آن بانك( كه به استناد ماده 10 قانون 
تعزيرات حكومتي از مصاديق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محس��وب 
مي گردد، مواردي همچون ميزان تخلف ارزي، علت تخلف، تعداد تخلف، 
ش��رايط تخلف، ميزان آثار سوء تخلف، سوابق و هويت متخلف و مالحظه 
ساير قرائن، ظن ارتكاب جرم اشخاص مزبور را براي آن بانك ايجاد نمايد، الزم 
است در اسرع وقت ضمن انعكاس موضوع به سازمان تعزيرات حكومتي وفق 
بند 14 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي، مراتب را به همراه مستندات و 
مدارك مربوطه به دادستاني عمومي و انقالب تهران )دادسراي ناحيه 36 ويژه 
رسيدگي به جرايم پولي و بانكي( نيز منعكس و نسبت به پيگيري و تعقيب 

قضايي متعهدين ارزي مذكور از طريق بخش حقوقي خود اقدام نمايند.«

ورود مسافران چيني به ايران منوط به داشتن كارت سالمت 
وزير بهداشت از اعمال محدوديت در ارايه ويزا به مسافران 
چين كه درخواست ورود به ايران دارند را خبر داد و گفت: 
به وزارت امور خارجه اعالم كرديم كه ارايه ويزا به مسافران 
چين، منوط به داشتن كارت سالمت و عاري بودن از ابتال 
به ويروس كرونا باش��د.  سعيد نمكي، در حاشيه يكصد و 
دهمين اجالس روس��اي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم 
پزشكي سراسر كش��ور به به مطالبات پرسنل دانشگاه ها 
اشاره كرد و گفت: يكي از گرفتاري هاي ما مطالباتي است 
كه ما در ازاي ارايه خدمت به سازمان هاي بيمه گر داشتيم 
و يكي از اين مطالبات از س��ازمان تامين اجتماعي بود كه 
خوشبختانه با پيگيري هاي مستمر و كمك هايي كه شد، 
قسمتي از اين مطالبات وصول شد و ما بالفاصله براي وصول 
مطالبات پرسنلي و همين طور بخش هاي دارويي پرداخت 
كرديم و قسمتي را نيز در قالب 5 هزار ميليارد تومان اوراق از 
باقيمانده مطالبات در حال دريافت هستيم كه اين مبلغ را نيز 
بتوانيم در اسرع وقت توزيع كنيم. او افزود: ما اميدوار هستيم 
تا پايان سال جاري حداكثر بيش از 3–4 ماه از معوقات براي 
پرداخت كارانه و اضافه كار پرسنل در بيمارستان هاي دولتي 

و همين طور در بخش هاي دارويي نداشته باشيم كه اين رقم 
از آن رقم 18 يا 12 ماه معقول تر است و اين مبلغ را به چهار ماه 
رساندن قطعا يك زمان معقول و منطقي است.  وزير بهداشت 
در خصوص اقدامات اين وزارتخانه درباره  كروناويروس نيز 
گفت:  اخيرا اعالم ش��د كه نوع جديدي از ويروس كه يك 
ويروس كروناي جديد اس��ت بروز كرده كه اين ويروس در 
كشور چين و در ايالت هاي خاصي بروز داد. ما از همان ابتدا 
همه همكاران خود را بسيج كرديم و در مبادي ورودي به 
كشور نيروهايي را مستقر كرديم تا موارد مشكوك را به شدت 
زيرنظر قرار دهند.  از امروز هم به وزارت امور خارجه اعالم 
كرديم كه بحث اخذ ويزا را براي شهروندان كشور چين را 
مقيد كنند به داشتن كارت تندرستي و عاري بودن از ويروس 
كرونا.  به هر حال همكاران ما اقداماتي را انجام مي دهند و 
آموزش به عنوان ركن اصلي پيشگيري از اين ويروس است. 
 H1N1 وي خاطرنشان كرد: ويروس كرونا به اندازه ويروس
قدرت كشندگي و بيماري زايي را تا به امروز نداشته است. 
هر چند اين ويروس س��رايت بااليي دارد اما كش��ندگي و 

بيماري زايي بودن آن كمتر است .

   سال آينده واردات دارو و تجهيزات پزشكي 
كم مي شود

همچنين در بخش ديگري از اين مراسم، معاون توسعه وزارت 
بهداشت از افزايش 11 درصدي بودجه اين وزارتخانه در سال 
آينده خبر داد و گفت: پيش بيني ما اين اس��ت سال آينده 
واردات دارو و تجهيزات پزشكي به 2.5 ميليارد تومان كاهش 
يابد. كامل تقوي نژاد با بيان اينكه ما صرفه جويي منابع در سال 
آينده را مدنظر قرار داديم؛ چرا كه قيمت تمام شده بستري 
و سرپايي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد، گفت: ما 7 ميليون و 
6 هزار بستري در سال داريم و هزينه بستري هر بيمار به طور 
متوسط ساالنه به جز دارو حدود 2 ميليون و 900 هزار تومان 
بوده و هزينه بستري دارو حدود 400 هزار تومان است كه در 
نهايت 3 ميليون و 300 هزار تومان هزينه بستري هر بيمار 
مي ش��ود. او افزود: اين هزينه ها از بيمه هاي پايه و تكميلي 
پرداخت مي شود و بايد توجه داش��ت ما بازار 9 هزار و 500 
ميليارد توماني در درمان بيمه ه��اي بازرگاني داريم كه در 
سال 97، حدود 180 ميليارد تومان از اين منابع براي بستري 
در بيمارستان ها استفاده شده است. او گفت: سياست هاي 

جديد وزارت بهداشت تنها توجه به بهداشت نيست بلكه بايد 
در حوزه آموزش نيز ورود كنيم؛ چراكه 14 تا 16 درصد هزينه 
بيمارستان ها در حوزه دارو است و هشت درصد هزينه هاي 
بيمارس��تان ها صرف تأمين تجهيزات پزشكي مي شوند و 
به طور كلي 22 درصد از هزينه هاي بيمارس��تان ها به دارو 
و تجهيزات پزش��كي اختصاص پيدا مي كند. معاون وزير 

بهداشت در خصوص وضعيت ارز دارو و تجهيزات پزشكي نيز 
افزود: ما سال گذشته 3 ميليارد و 600 ميليون دالر به واردات 
دارو و تجهيزات پزشكي تخصيص داديم كه با صرفه جويي و 
حمايت از توليد داخل به 3 ميليارد دالر كاهش پيدا كرده و 
جهت گيري ما به اين سمت است كه سال آينده 2.5 ميليون 

دالر واردات دارو و تجهيزات پزشكي داشته باشيم. 
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»تعادل«خروجهواپيمايتهران-ماهشهرازباندفرودگاهرابررسيميكند

سريال نقص فني در پروازهاي هفته جاري 
گروه راه و شهرسازي|

روزگذش��ته يك فروند هواپيمايMD 25 س��اله 
متعلق به كاسپين اير پس از فرود در فرودگاه ماهشهر 
از انتهاي باند خارج شد و با عبور از فنس هاي انتهاي 
باند وارد اتوبان ماهش��هر ش��د، دراين س��انحه اگر 
چه 135 سرنشين هواپيما س��الم ماندند، اما محور 
ماهش��هر- س��ربندر به علت خروج هواپيما از باند 

مسدود شد و هواپيما هم آسيب جدي ديد. 
اين هواپيما با عالمت ثبت EP-CPZ با شماره پرواز 
6936 س��اعت 6 و 35 دقيقه از فرودگاه مهرآباد به 
مقصد فرودگاه ماهشهر حركت كرد اما هنگام فرود، 
ارابه هاي فرود هواپيما جدا ش��ده و س��پس اندكي 
روي زمين ُسر خورده و متوقف شد، پس از وقوع اين 
سانحه، كارشناسان بررسي سوانح سازمان هواپيمايي 
كشوري و شركت هواپيمايي كاسپين به محل حادثه 

اعزام شدند تا علت حادثه را بررسي كنند.
حادث��ه خروج هواپيماي MD از بان��د و ورود آن به 
اتوبان ماهشهر درش��رايطي رخ داد كه طي يكي دو 
هفته گذش��ته و همين چند روز اخير ش��اهد وقوع 
چندين مورد نقص فن��ي در پروازهاي ايرالين هاي 
ايراني بوديم.  ششم بهمن؛ هواپيماي آر.جي گرگان 
� تهران متعلق به شركت هواپيمايي قشم اير به علت 
بروز نقص فني در موتور هواپيما هنگام برخاستن، از 
پرواز باز ماند. پنجم بهمن ماه هم ايرباس 300 سري 
600 اي��ران ايرتور كه از فرودگاه امام خميني تهران 
عازم اس��تانبول بود، به دليل نقص فنى در فرودگاه 

مهرآباد، به زمين نشست. 
افزايش حجم نقص هاي فني پيش آمده در پروازها 
طي يكي دو هفته جاري با واكنش كميسيون عمران 
مجلس شوراي اسالمي روبرو ش��د، صديف بدري، 
س��خنگوي كميس��يون عمران مجلس از تقاضاي 
اين كميس��يون به منظور ارايه گزارش در خصوص 
نقص هاي پي��ش آم��ده در ايرالين هاي س��ازمان 
هواپيمايي كشور خبر مي دهد و مي گويد: كميسيون 
عمران مجلس با توجه ب��ه نقص هاي پيش آمده در 
روزهاي اخير در برخي ايرالين ها تقاضاي گزارشي 
از س��ازمان هواپيمايي كش��وري كردند و قرار است 
اين س��ازمان تا پايان هفته گزارشي را به كميسيون 

عمران ارايه كند.
ام��ا ف��ارغ از پيگيري هايي كه از س��وي س��ازمان 
هواپيماي��ي كش��وري براي كش��ف عل��ت خروج 
هواپيماي كاس��پين از باند و همچنين درخواس��ت 
گزارش كميس��يون عمران درباره افزايش س��وانح 
هوايي در هفته هاي گذش��ته و فرودهاي اضطراري 
پي درپ��ي كه دليل آن نقص فن��ي در قطعات اصلي 
هواپيما مثل موتور اعالم شده است، اين سوال مطرح 
مي شود كه موضوع »ايمني« در صنعت هوايي كشور 

از كدام ناحيه تهديد مي شود؟
بررس��ي هواپيماهايي كه طي روزهاي گذش��ته با 
سانحه مواجه شدند نشان مي دهد كه خط توليد اين 
هواپيما، مدت ها است كه متوقف شده و عالوه بر اين، 
گران تمام شدن هزينه تعمير و نگهداري هواپيماها، 
چالش تازه اي را براي ايمني پروازها ايجاد كرده است.

دراين ميان، اگر تحريم هاي اعمال شده عليه صنعت 
هوايي راكه منجر به افزايش ميانگين س��ن ناوگان 
هوايي كشور شده است را ناديده بگيريم؛ به موضوع 
مهم ديگري به نام »تعمير و نگهداري ناوگان هوايي« 

مي رسيم كه ارتباط مس��تقيمي با انجام پرواز ايمن 
دارد.زماني كه يك شركت هواپيمايي، تاييد تاسيس 
خط هوايي را دريافت مي كند و موفق به كسب مجوز 
پرواز از سازمان هواپيمايي مي شود، پس از استخدام 
خلب��ان و ثبت هواپيما به ن��ام ايرالين، بايد موضوع 

تعمير و نگهداري ناوگان را پيگيري كند. 
در واق��ع هر هواپيمايي تا زماني كه عملياتي اس��ت 
باي��د در دوره هاي زماني خاص مورد بازرس��ي فني 
قرار گيرد. اين زمان ها با توجه به شرايط آب وهوايي 
منطقه، ميزان س��يكل پروازي )دوره زماني(، تعداد 
تيك آف و لندينگ هواپيما )نشس��ت و برخاست(، 
مدت زمان پرواز در هر عمليات پروازي، تعداد ساعات 
پروازي طي شده يك هواپيما )TC(، تعداد ساعات 
كل )TT(، شرايط ويژه پرواز و حوادث احتمالي پيش 

آمده متغير است.
مشكل آنجايي بزرگ تر مي ش��ود كه خط توليد هر 
سه هواپيمايي كه در چند روز اخير دچار نقص فني 
شده اند، بسته شده اس��ت و قبل از تحريم ها، توقف 
توليد اين هواپيماها در جهان دسترس��ي به قطعات 
نو و سالم را با مش��كل مواجه كرده است. براي مثال 
خط توليد بوئينگ MD در سال 1999 متوقف شد 
و حتي در امريكا استفاده از اين هواپيما كنار گذاشته 

شده است؛ ساخت ايرباس سري 300-600 هم در 
سال 200۷ متوقف شد و هواپيماي كوتاه برد آر- جي 

هم از سال 2001 ديگر توليد نمي شود.
عليرضا منظري، معاون اس��بق سازمان هواپيمايي 
كش��وري درباره بحث ايمن��ي هواپيماها مي گويد: 
هزينه هاي نگهداري و تعمير يك هواپيما در شرايط 
تحريم و عدم دسترس��ي به قطعات سالم و نو، گران 
تمام مي ش��ود و اين موضوعي اس��ت كه مي تواند از 

احتمال انجام يك پرواز بدون خطر بكاهد.
به گزارش ايرنا، او ادامه مي دهد: وضعيت ناوگان هوايي 
كشور خاص است، تحريم هاي صنعت هوايي در افزايش 
سوانح تاثيرگذار بوده است و قطعات و لوازمي كه نياز 
است به موقع برسد يا وارد ايران نمي شود يا با واسطه 
و با هزينه هاي گران به دست شركت هاي هواپيمايي 
مي رسد كه مشكل دوم يعني بحث هاي مالي را براي 
ايرالين ها ايجاد مي كند. به گفته اين كارشناس صنعت 
هوايي، اكنون هزينه نگهداري هواپيما به دليل افزايش 
هزينه هاي ارزي و افزايش هزينه هاي دس��تمزد باال 
رفته، در حالي كه درآمد ش��ركت هاي هواپيمايي به 
دليل نگه داش��تن قيمت بليت هواپيم��ا در حداقل 
ممكن، كاهش يافته اس��ت.او اضافه مي كند: شرايط 
نگهداري هواپيماهاي نو بس��يار ساده تر است ضمن 

اينكه بازرسي هاي دوره اي اين هواپيماها ارزان تر تمام 
مي شود، اما هر چه سن ناوگان افزايش مي يابد به دليل 
اينكه با قطعات مستهلك بيشتري مواجه هستيم هم 
شرايط نگهداري سخت تر مي شود و هم برنامه نگهداري 

هواپيماها تغيير مي كند.
به گفته منظري، در اين ش��رايط هواپيماها به زمان 

بيشتري براي بازرسي و نگهداري نيازمند هستند.
معاون اسبق سازمان هواپيمايي كشور اظهار مي كند: 
از ابتداي امس��ال هيچ هواپيماي نو يا حداقل جواني، 
وارد ناوگان هوايي كش��ور نش��ده و همچنان معدل 
سن ناوگان 2۴ سال است.او اضافه مي كند: نسبت به 
سال هاي گذشته تحريم صنعت هوايي فشار بيشتري 
را بر وضعيت مالي شركت هاي هواپيمايي وارد كرده 
است.اظهارات منظري مبني بر مشكالت موجود براي 
تأمين قطعات هواپيماهاي ناوگان هوايي كش��ور در 
شرايطي مطرح مي شود كه چند روز پيش دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي با اش��اره به چالش نقدينگي 
ايرالين ه��ا گف��ت: نقدينگي مورد نياز ش��ركت هاي 
هواپيمايي هم براي تأمين ناوگان و هم در حوزه تأمين 
قطعات هواپيما حياتي است به هر حال تأمين قطعه 
يكي از الزامات ش��ركت  هاي هواپيمايي اس��ت كه در 

شرايط تحريم پرهزينه تر مي شود.

   علت وقوع سانحه درحال بررسي است 
پس از وقوع س��انحه خروج هواپيماي ام دي از باند، 
تيم كارشناسي سازمان هواپيمايي كشوري به همراه 
گروه فني هواپيمايي كاسپين به محل اعزام شدند تا 
علت بروز اين حادثه و خروج هواپيما از باند را بررسي 
كنند و تاكنون هم گزارشي از اين گروه منتشر نشده 
است و  سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري هم در 
اين باره مي گوي��د، هنوز هيچ علتي براي اين حادثه 
نمي ت��وان ارايه كرد.مقصود اسعدي س��اماني، دبير 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي هم اظهار مي كند: 
هم اكنون صحبت كردن در مورد علت وقوع سانحه 
بوئين��گ ام دي در فرودگاه ماهش��هر غيرتخصصي 
است و علت سانحه پس از بررسي دقيق ابعاد سانحه 

مشخص مي شود.
اسعدي ساماني در گفت وگو با فارس ادامه مي دهد: 
برخي شنيده ها حاكي از آن است كه خلبان نسبت 
به نشستن در باند فرودگاه ماهشهر ديرهنگام اقدام 
كرده است و اين موجب بروز سانحه امروز بوئينگ ام 
دي شده اس��ت، در اين باره امروز فيلم و عكس هاي 
زيادي در فضاي مجازي منتش��ر ش��ده اس��ت، اما 
صحبت كردن در مورد عل��ت وقوع اين حادثه فقط 
پس از بررسي سانحه امكان پذير است و طرح هر علت 

قبل از بررسي سانحه غيرمنطقي است.
با وج��ود آنكه هنوز گزارش��ي از س��وي س��ازمان 
هواپيمايي كشوري درباره علت حادثه منتشرنشده 
اس��ت، محمدرضا رضايي، مدي��ركل فرودگاه هاي 
اس��تان خوزس��تان در گفت وگو با ايرن��ا مي گويد: 
بررسي هاي اوليه نشان مي دهد اين هواپيما هيچ گونه 
نقص فني نداشته است و فقط از باند خارج شده است.

درحالي كه هنوز گزارشي از سوي سازمان هواپيمايي 
درباره علت دقيق حادثه منتشر نشده است، اما برخي 
تاخير خلبان در لندينگ را                                             عامل بروز حادثه عنوان 
مي كنند و بعضي ديگر بروز مشكل را                                             در هيدروليك 

هواپيما را                                             باعث بروز اين سانحه مي دانند.

   هواپيماي MD كاسپين بيمه بود
با توجه به اينكه در سانحه خروج هواپيماي كاسپين 
از باند فرودگاه ماهشهر، هواپيما آسيب جدي ديده، 
مديركل بيمه هاي مسووليت و حمل و نقل شركت 
سهامي بيمه ايران از پيگيري اين حادثه خبر مي دهد 
و مي گوي��د: هواپيماي آس��يب ديده خطوط هوايي 

كاسپين تحت پوشش كامل بيمه ايران بوده است.
به گزارش ايس��نا، مجيد رحمتي ب��ا بيان اينكه اين 
حادثه منجر به تلفات جاني و مصدوميت سرنشينان 
نش��ده اس��ت، اظهار مي كند: بيمه ايران به محض 
اطالع از حادثه نس��بت به تشكيل كميته رسيدگي 
به خسارت در اين ش��ركت اقدام كرد و چند ساعت 
پس از وقوع حادثه، كارشناسان بيمه ايران به محل 

حادثه اعزام شدند.
رحمتي مي افزايد: با توجه به كامل بودن پوشش هاي 
بيمه اي ارايه شده به هواپيمايي كاسپين، بيمه ايران 
براي رسيدگي و پرداخت خس��ارات به وجود آمده 
در اسرع وقت آمادگي كامل دارد و هيچگونه نگراني 
بابت بررسي و پرداخت خس��ارت اين حادثه وجود 
ندارد.به گفت��ه او، مبلغ خس��ارت، بالفاصله پس از 
پايان بررسي هاي كارشناسي به بيمه گزار پرداخت 

خواهد شد.

ماجراي كاخ مرمر
گروه راه و شهرسازي |

 ماج��را از آنجا ش��روع ش��د كه پرويز فت��اح، رييس 
بنياد مستضعفان، ش��نبه 2۸ دي ماه در برنامه زنده 
تلويزيوني كه از شبكه يك سيما پخش شد، اظهاراتي 
در مورد استقرار آيت اهلل هاشمي در كاخ مرمر و تخليه 
آن مطرح كرد.صحبت هايي كه جنجال آفرين شد و 

بحث و اظهارنظر درباره آن همچنان ادامه دارد.
پرويز فتاح در اين برنامه گفت: »مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام و مرحوم آقاي هاشمي رفس��نجاني، 
حدود 25–20 س��ال بعد از رياست جمهوري در اين 
بناي تاريخي مستقر شدند، از همان زمان نيز به نظر 
مي آيد كه اين استقرار درست نبوده است، مسووالن 
نظام نبايد در آن كاخ ها بنشينند. اين كاخ ها را ملت از 
آن نظام گرفته و بايد در خدمت ملت قرار بگيرد. مدتي 
قبل گذشته كاخ مرمر تخليه شد، اما نه به راحتي، بلكه 

با ادعا و جرو بحث.«
فتاح در بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان كرد 
كه مرحوم هاشمي حاضر به تخليه اين مكان نبود. او 
در اين برنامه زنده گفت: »نمي دانستيم شكايت پيش 
چه كسي ببريم و به ملت چطور بگوييم. اما تالش هايي 
كه صورت گرفته و توسط نهاد هايي خاص نيز با جديت 
زياد پيگيري كردند، باعث همراهي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و تخليه  اين بناي تاريخي شد. قرار بود 
برخي اس��تفاده هاي ديگر براي برخي مسائل ديگر 
مانند تش��ريفات از اين بنا استفاده شود كه از آن نيز 
عدول كردند. اكنون ما داريم آن جا را به يك موزه در 
ش��ان ملت ايران تبديل مي كنيم ك��ه در حال آماده 

شدن است. 

   روايتي ديگر از كاخ مرمر
پس از گفته هاي پرويز فتاح، واكنش ها به اين موضوع 
ش��روع ش��د. غالمرضا جوادي قم، قائم مقام سابق و 
مديركل حوزه رياست دفتر مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در زمان رياس��ت مرحوم هاشمي، داستان اين 

ماجرا را به شكل ديگري روايت كرد.
او در اين باره گفت: بعد از تش��كيل س��ازمان جديد 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام در س��ال 13۷6 و 

تفكيك مسووليت مجمع تشخيص از مسووليت هاي 
رياس��ت جمهوري در زمان مرحوم هاشمي، موضوع 
مورد بحث يكي از جلسات شوراي مجمع تشخيص، 

مكان جلسات بود. 
س��اختمان فعلي مركز ارتباطات در ب��االي بزرگراه 
رسالت، س��اختمان فعلي شوراي ش��هر، ساختمان 
دبيرخانه شوراي امنيت از مكان هاي مورد نظر براي 
برگزاري جلسات مجمع تشخيص به شمار مي رفت.

او در اين باره ادامه داد: به مرحوم دكتر حبيبي و بنده 
ماموريت داده شد تا پيشنهادات را بررسي كنيم. از سه 
محل مورد نظر بازديد كرديم و نهايتا طي پيشنهادي 
به شوراي مجمع، قرار بر اين شد محل ساختمان فعلي 
شوراي شهر و ساختمان دبيرخانه شوراي امنيت براي 
جلسات مجمع تشخيص انتخاب شود كه به علت دور 
بودن آنها از بافت اصلي پرديس حكومتي )از تقاطع 
پاستور و خيابان فلسطين( مورد تاييد قرار نگرفتند و 
طبق تفسير و مصوبه اعضاي مجمع قرار شد كاخ مرمر 
در خيابان قدس محل جلسات باشد، آقاي هاشمي 

اصراري بر اين امر نداشتند. 
جوادي قمي افزود: س��اختمان مرمر بع��د از انقالب 
محل تش��كيالت قضايي قرار گرف��ت و قوه قضاييه 
جديد با مس��ووليت آيت اهلل ي��زدي در محل فعلي 
كاخ مرمر فعاليت كرد كه در مدتي كه در آنجا بودند 
آسيب جدي به قسمت گنبد ساختمان وارد شد و در 
نهايت طي توافقي بين رياست جمهوري وقت، ميراث 
فرهنگي و قوه قضاييه ساختماني در ضلع شمالي كاخ 
مرمر به قوه قضاييه سپرده شد وساختمان مرمر تخليه 

و مورد بازسازي قرار گرفت. 
مديركل حوزه رياست دفتر مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در زمان رياست مرحوم هاشمي اضافه كرد: ضلع 
جنوبي طبقه دوم ساختمان استفاده اداري نمي شد و 
درتمام مدت به عنوان موزه هداياي رياست جمهوري 
استفاده مي شد. فرمايش��ات فتاح در همه بخش ها 

مورد تاييد نيست. 
در آن دوره كس��ي به زور  وارد ساختمان مرمر نشد، 
مجمع با مصوبه جلس��ه ش��ورا در آن محل تشكيل 

جلسه مي داد.

   نامه خصوصي هاشمي به فتاح 
پس از اظه��ارات رييس بنياد مس��تضعفان و روايت 
غالمرضا جوادي قمي مديركل حوزه رياس��ت دفتر 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمان رياست مرحوم 
هاش��مي، پرويز فتاح در تاييد يا تكذيب حرف هاي او 
واكنشي نشان نداد. اما اين بار نوبت به محسن هاشمي 
رسيد تا به گفته هاي فتاح واكنش نشان دهد. او گفت 
كه نامه اي به صورت خصوصي براي فتاح نوشتم و گله 
كردم. چرا كه متاسفانه به صورت ناخواسته سخناني 

مطرح شد كه از صحبت هاي وي سوءاستفاده شد. 
محسن هاشمي افزود: تلفني با وي صحبت مي كنم 
و مي خواهم صحبت كند تا سوءاستفاده ها رفع شود؛ 
در غير اين صورت از آنجايي كه بايد از جايگاه آيت اهلل 
دفاع كنم قطعا صحبت خواهم كرد. در ادامه محسن 
هاشمي روز يكشنبه هفته جاري در رشته توييتي به 
اظهارات فتاح در مورد سكونت آيت اهلل هاشمي در كاخ 

مرمر پاسخ گفت. اولين توييت او به اين شرح است: 
»در مورد اظهارات آقاي فتاح مبني بر استقرار آيت اهلل 
هاش��مي در كاخ مرمر، معتقدم اي��ن حركت كامال 
انحرافي، تخريبي و تنها براي تبليغات و انتخابات بود. 
البته فكر نمي كنم منظور آقاي فتاح تخريب بوده بلكه 

از صحبت ايشان سوءاستفاده شده.«
هاشمي در توييت بعدي نوشت: »بعيد مي دانم آقاي 
فتاح قصد تخريب آيت اهلل هاشمي را داشتند يا اينكه 
ايشان نمي دانسته در طول ۴0 سال بيست وخرده اي 
س��ال قوه قضاييه در كاخ مرمر بوده اس��ت. در همه 
سال هاي پس از انقالب، مقاماتي كه مسووليت هاي 
حكومتي داشته و دارند، در كاخ هاي بازمانده از دوره 
پهلوي مستقر هستند. مثال محوطه رياست جمهوري 
از قديم معروف به كاخ س��فيد بود ك��ه آقاي روحاني 
در آن مستقر است. يا كاخ ش��اهپورغالمرضا كه قوه 
قضاييه در آن مستقر است. جايي كه آقاي جهانگيري 
در آن مستقر و هيات دولت تشكيل مي دهد هم كاخ 
نخس��ت وزيري بوده، پايين تر از آن كاخ فرح است كه 

شوراي نگهبان آنجاست.«
در توييت بعدي هاشمي به جزييات بيشتري مي پردازد: 
»كاخ مرمر، بعد از انقالب اولين بار قوه قضاييه در آن 

مستقر شد، آقايان صانعي و موسوي اردبيلي و يزدي تا 
سال ۷۴ يا ۷5 در همين كاخ مستقر بودند؛ بعد از آن، 
چون اين كاخ به ترميم نياز داشت، قوه قضاييه جابه جا 

شد و به كاخ شاهپورغالمرضا رفت.«
او در توييت آخر آورده اس��ت: »پ��س از فوت آيت اهلل 
هاشمي، آقايان موحدي و هاشمي شاهرودي به مرمر 
رفتند، يعني تا حدود 1.5 س��ال بعد از فوت حاج آقا. 
پ��س از آن، مجمع به مجلس قدي��م نقل مكان كرد. 
ادعاي زندگي آيت اهلل هاشمي در كاخ مرمر هم كذب 
است، خانواده ما اصال در اين كاخ حضور نداشت و تنها 

جلسات مجمع در آن برگزار مي شد.«

   پاسخ مجمع به اظهارات فتاح
روز گذش��ته ني��ز روابط عمومي مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام با صدور توضيحاتي، به اظهارات فتاح 
رييس بنياد مستضعفان پيرامون ساختمان برگزاري 

جلسات مجمع پاسخ داد.
در اين جوابيه آمده اس��ت: به دنبال اظهارات رياست 
محترم بنياد مستضعفان در برنامه نگاه يك و گزارش 
تهيه شده از س��وي خبرگزاري صدا و سيما و برخي 
رس��انه هاي ديگر، به اطالع عموم مي رس��اند: پس از 

رحلت مرحوم آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در سال 
1395، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه اي 
در خصوص محل برگزاري جلسات مجمع به محضر 
رهبر انقالب نوشتند و تقاضا كردند كه جلسات مجمع 
به ساختمان مجلس قديم منتقل شود. رهبر معظم 
انقالب اسالمي با پيشنهاد دبير مجمع موافقت كردند 
و طي دوسال گذشته هيچ كدام از روساي مجمع در 
آن ساختمان مستقر نشدند و هيچ جلسه اي از مجمع 

تشخيص مصلحت نظام در آنجا تشكيل نشده است.
لذا ب��ا هماهنگي آقاي س��عيدي كيا، رياس��ت وقت 
بنياد مستضعفان انقالب اسالمي، با وجود آنكه تنها 
بخش��ي از س��اختمان قديم مجلس شوراي اسالمي 
در اختي��ار مجمع ق��رار گرفت، مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، مجموعه كاخ مرمر را به بنياد تحويل 
داد و از ارديبهشت سال 9۷ جلسات مجمع تشخيص 

مصلحت نظام در مكان جديد برگزار شده است.
مراحل بازگش��ايي موزه كاخ مرمر پس از تحويل اين 
مجموعه از س��وي مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
مربوط به س��اير نهادها و مراج��ع تصميم گير بوده و 
انتظار آن بود كه گزارش امور صادقانه از سوي مديران 

و مراجع خبري به اطالع افكار عمومي رسانده شود.
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تورم ماهانه ملك
به 40,9 درصد رسيد

بانك مركزي در تازه تري��ن گزارش خود از تحوالت 
بازار مسكن اعالم كرد: تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني ش��هر تهران در دي ماه امسال به 10 هزار 
و ۷00 واحد رس��يد كه نسبت به دي ماه پارسال 59 
درصد افزايش نشان مي دهد. به گزارش ايرنا، آمار ياد 
شده در مقايسه با آذرماه امسال 12.1 درصد افزايش را 
ثبت كرد.متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي شهر تهران در دي ماه 13ميليون و 
۸10 هزار تومان بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۴0.9 درصد افزايش نشان مي دهد.تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در 10 ماهه سال 
139۸ به حدود 60.1 هزار واحد مس��كوني رسيد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴2.6 درصد 
كاهش نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت 
يك متر مربع بناي واحد مس��كوني معامله شده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران12.۸۸ 
ميليون تومان بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال 
قبل 65.9 درصد افزايش نشان مي دهد.همچنين 
ارزش ريالي قراردادهاي انجام ش��ده در دي ماه 9۸ 
افزون بر 11 هزار و 900 ميليارد تومان است كه از رشد 

1۴ درصدي نسبت به ماه قبل خبر مي دهد.

هشدار وقوع بهمن در 
جاده هاي شمال از چهارشنبه

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
از روز سه ش��نبه با افزايش قابل توجه دما در كشور 
خصوصا سواحل ش��مالي، در جاده هاي ارتباطي به 
ش��مال كش��ور احتمال وقوع بهمن و انسداد جاده 
خصوصا از بعدازظهر چهارشنبه تا جمعه وجود دارد، 
در اين راستا توصيه مي شود تردد و توقف غيرضروري 
در اين محورها كاسته ش��ود و در رانندگي خصوصًا 
در جاده ه��اي فرعي احتياط به عمل  آيد و صعود به 
ارتفاعات متوقف شود.صادق ضياييان در گفت وگو 
با فارس، در تش��ريح آخرين وضعيت جوي كشور و 
شهرها اظهاركرد: دو روز آينده در اغلب مناطق كشور 
جوي آرام خواهيم داشت و همين امر موجب مي شود 
در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت نظير تهران، قزوين، 
اراك، اصفه��ان و كرج، غلظ��ت آالينده هاي جوي 
افزايش يابد. او اضافه كرد: توصيه مي ش��ود به دليل 
افزايش غلظت آالينده هاي جوي، از امروز تا اواسط 
روز چهارشنبه در تهران، اراك، اصفهان و كرج، تردد 
غيرضروري در سطح ش��هر كاهش يابد و كودكان، 
افراد مس��ن و بيماران در حد امكان در خانه بمانند. 
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي افزود: 
 از بعدازظهر جمعه با ورود س��امانه بارشي از سمت 
شمال غرب به كشور، بارش برف و باران در اين مناطق 
شروع مي شود و روز شنبه گستره بارش ها كل نيمه 
غربي كشور را دربرخواهد گرفت. ضياييان گفت: روز 
يكشنبه هفته آينده اين بارش ها در سواحل شمالي 
كشور، شمال ش��رق و دامنه هاي زاگرس مركزي و 
جنوبي، همچنين غرب كش��ور ادامه دارد.او اضافه 
كرد: از امروز ت��ا پايان هفته ش��اهد افزايش دما در 
سواحل خزر خواهيم بود، ضمن آنكه وزش باد نسبتًا 
شديد در اردبيل و سواحل خزر خواهيم داشت.  مدير 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي در تشريح 
وضعيت جوي پايتخت گفت: آسمان تهران سه شنبه 
صاف پيش بيني مي شود، ضمن آنكه تا روز جمعه نيز 
آسمان تهران صاف و كمي ابري خواهد بود و وضعيت 
جوي خاصي در پايتخت نداريم، بيشينه و كمينه دما 

امروز در تهران ۸ و صفر درجه خواهد بود. 

تمهيدات خاص براي
مقابله با دستفروشان نداريم

فرنوش نوبخت مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران درباره حضور دست فروش��ان در مترو گفت: 
همكاران ما در حال فعاليت در جهت پيش��گيري از 
حضور دستفروشان در مترو هستند. طبق روش هاي 
قبلي روندهاي كنترلي در اين زمينه در حال انجام 
است و روز گذشته گزارشي نيز به من ارسال كردند.

به گزارش فارس، او با اشاره به اينكه اميدوارم وضعيت 
مترو بهبود يابد،  گفت: هر چند كه تمهيدات خاص 
و ويژه اي جهت مقابله با دستفروش��ان نداريم ولي 
در ورودي ها تأكيد ش��ده كه كنترل بيش��تري در 
زمينه پيشگيري از حضور دستفروشان انجام شود.

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران ادامه داد: 
من روزانه چندين بار از طريق مانيتورينگ وضعيت 
مترو را در خطوط مختلف رص��د مي كنم ولي بايد 
توجه داش��ت كه طب��ق قانون حيط��ه كاري ما در 
زمينه ارايه خدمات براي حمل و نقل مسافران است 
و اينك��ه بخواهيم مكان يا مجتمعي را براي فعاليت 
دستفروشان اختصاص دهيم طبق قانون بر عهده ما 
نيست.وي در مورد فعاليت دستفروشان گفت: مردم 
اگر همراهي كنند و از دستفروشان خريد نكنند قطعًا 
حضور آنها در مترو كمتر مي ش��ود. در حال حاضر 
وضعيت ايستگاه امام خميني از حضور دستفروشان 
خوب است و مشكلي وجود ندارد.نوبخت با اشاره به 
اينكه نسبت به ماه گذشته آمار مسافران مترو تغييري 
نكرده است، گفت: بعد از گران شدن بنزين حداقل 
تعداد مسافران 11 درصد و حداكثر 1۴ درصد بيشتر 
ش��ده و در روزهايي كه هوا آلوده است يا بارش برف 
وجود دارد كه در پي آن تعطيلي اعالم مي شود آمار 
مسافران كمتر است.او در پاسخ به اين پرسش مبني بر 
اينكه شواهد عيني نشان مي دهد آمار مسافران بيش 
از 1۴ درصد افزايش داشته است گفت: ما بر اساس آمار 
كار مي كنيم و كسب درآمد هم در همين راستا انجام 
مي ش��ود و نمي توان بر اساس بررسي هاي چشمي 
آمار دقيقي منتش��ر كرد.او گفت:  برنامه هايي براي 
رفاه مسافران داريم و سعي كرده ايم سرفاصله حركت 
قطارها را به كمتر از سه و نيم دقيقه برسانيم همواره 
تكريم مس��افر مدنظر ما قرار داشته ولي بايد توجه 
داشت كه ما هم اطالعي از افزايش سوخت نداشتيم.

موضع  رسمي

پس از وقوع سانحه براي هواپيماي شركت هواپيمايي كاسپين، اين شركت اطالعيه اي را منتشر كرد، در اين اطالعيه آمده است: ساعت 7:50 
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به زمين نشست و از انتهاي باند خارج شد و به فنس و موانع انتهاي مسير برخورد كرد.
طبق اعالم كاس�پين اطالعيه ها و اخبار موثق درباره اين سانحه صرفا از طريق روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري و شركت هواپيمايي 

كاسپين قابل پيگيري است.

اطالعيه شركت  هواپيمايي  كاسپين
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مدیر پروژه سامانه جامع تجارت در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد 

حلقه گمشده در اتصال به سامانه تجاري
تعادل|ارغوان قاسمی مهر|

اتصال ناپایدار دو سامانه جامع امور گمركي و سامانه 
جامع تجارت، به محل بحثي مابين وزارت صمت و 
س�ازمان گمرك تبدیل شده است؛ به طوري كه هر 
یك دیگري را مقصر این ناهماهنگي مي دانند. این 
در حالي است كه با وجود توافق صورت گرفته ميان 
دو وزارتخانه صمت و وزارت اقتصاد در شهریور 97 
اما اتصال کامل این دو سامانه همچنان پایدار نيست.  
حال این پرسش قابل طرح است كه این ناهماهنگی 
از کجا آب می خورد؟ سيد مهدی مير اشرفی ریيس 
کل گمرک، ارتباط آنالین با س�امانه جامع تجارت 
را بي�ش از 90 درصد اعالم کرده و علت عدم ارتباط 
کامل بين دو سامانه را ناشی از تکميل نبودن بعضی از 
زیرسامانه های سامانه جامع تجارت دانست. از سوی 
دیگر، اما وزارت صمت ارتباط ناپایدار سامانه را ناشی 
از عدم تبادل درست وکامل اطالعات از مبدا گمرک 
می داند. براي رفع ابهام از این مساله به سراغ  محمد 
شيرازیان مدیر پروژه سامانه جامع تجارت رفتيم تا 
به پشت صحنه این اختالف پي ببریم. او، اختالف با 
سازمان گمرك بر سر اتصال به سامانه جامع تجارت 
را یك اختالف چند بعدي مي داند و متصل ش�دن 
کامل این دو س�امانه را مشروط به همکاری گمرک 
دانس�ت. از نگاه ش�يرازیان، حلقه گمشده اي که 
مسير هموار این ارتباط را با شکاف مواجه می کند، 
»تشریفات گمرکی« اس�ت و توضيح می دهد که 
مشکل عدم اتصال دو سامانه موجب آشفتگی هایی 
در روند تجارت شده تا جایی که حتی سازمان های 
بازرسی و نظارت را نيز برای کنترل و مبارزه با قاچاق 
سردرگم کرده است. مش�روح این گفت و گو را در 

ادامه می خوانيد.

  جناب آقاي شيرازیان، با گذشت بيش از  17 ماه از 
امضای توافقنامه بين وزارت صمت و وزارت اقتصاد 
برسر اتصال دو » سامانه جامع تجارت « و » سامانه 
جامع امور گمرکی « اتص�ال کامل همچنان برقرار 

نيست، مشکل از کجاست؟ 
اختالف ما با گمرک و سامانه جامع امور گمرکی یک مساله 
چند بعدی اس��ت.  بعد اول به تبادل اطالعات مربوط مي 
ش��ود. یعنی بر اس��اس آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  باید كلیه تبادل اطالعاتي گمرك 
از طریق سامانه جامع  تجارت صورت بگیرد. بعد دیگر در 
ارتباط با محتواي تبادل اطالعات است كه مطابق ماده 38 
آیین نامه اجرایي م��واد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز ، ساختار اطالعاتي باید براساس ساختار سامانه جامع 
تجارت بوده همچنین ساختار اظهار نامه و پروانه گمرکی 
نیز متناسب با سامانه جامع تجارت اصالح شود. دو بعد یاد 
شده مورد بررسی قرار گرفتند و توافقات اولیه نیز تا حدودی 
صورت گرفت هرچند هنوز کامل اجرایی نشده است، اما در 
مورد بعد سوم در ارتباط با » درگاه یکپارچه بازرگان« هنوز 

اختالفات پابرجاست.  
  این اختالف كه در مورد »درگاه یکپارچه بازرگان«  

اشاره كردید،  ناشی از چيست؟ 
در واقع طبق قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و همچنین آیین 
نامه اجرایي آن،  از مرداد سال 95، یك پنجره واحد تحت 
عنوان »سامانه یكپارچه سازي و نظارت بر فرآیند تجارت«  یا 
همان »سامانه جامع تجارت« برای تجارت داخلی و خارجی 
پیش بینی ش��ده و همچنین مطابق قانون، وزارت صمت 
به عنوان متولي راه اندازی این س��امانه معرفی شده است. 
از طرفی براساس مواد 32 و 35 آیین نامه اجرایی ماده 5 و 6 
قانون مبارزه با قاچاق ارز و کاال، كلیه دستگاه های دخیل در 
فرآیند تجارت داخلی و خارجی موظف هستند، سامانه هاي 

خود را به گونه اي طراحی ک��رده و مورد بهره برداري قرار 
دهند كه حضور فیزیکی بازرگان در دستگاه ها حذف شود 
و بازرگانان تنها از طریق درگاه واحد بازرگان سامانه جامع 
تجارت با دستگاه ها ارتباط داشته باشند و حتي ساختار 
تبادل اطالعات الكترونیكي خود را منطبق بر سامانه جامع 
تجارت قرار داده یا در صورت لزوم اصالح كنند. از همین رو، 
گمرك نیزبه عنوان یکی از دستگاه های دخیل در امر تجارت 
داخلی و خارجی،  مشمول این ماده از آیین نامه اجرایی مواد 5 
و 6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است،  اما حاضر به پذیرش 
و اجراي این ماده نیست و این موضوع که سامانه جامع امور 
گمركي و پنج��ره واحد تجارت فراملي )EPL( فاقد درگاه 

بازرگان باشد را نمی پذیرد.
  اظهارات ش�ما بيانگر این است كه گمرك حاضر 
به تن دادن به این موضوع نيس�ت؛ دليل این عدم 
همكاري را در چه مي بينيد و اینكه آیا ممكن است 
عدم همكاري به این دليل باش�د كه تغيير ساختار 
سامانه جامع امور گمركي،  محدویت هایي را براي 

گمرك ایجاد  كند؟  
خیر، این طور نیست؛  سامانه جامع تجارت نه مي خواهد 
و نه مي تواند جایگزین س��امانه هاي دس��تگاه های دیگر 
باش��د و تمام امور مربوط به هر یک از دستگاه های دخیل 
در امر تجارت،  در س��امانه دستگاه ذی ربط در حال انجام 
است. تغییراتي كه در سامانه هاي آنها انجام مي شود، نیز 
یك نوع اصالح ساختاري است که طبق آیین نامه جهت 
بهبود و ایجاد ارتباطات بهینه صورت می گیرد. حتی بعد 
از راه اندازی س��امانه جامع تجارت، کلیه قواعد مربوط به 
هر یک از دستگاه ها در س��امانه های خودشان مدیریت و 
تصمیم گیری می شود و سامانه جامع تجارت فقط یک درگاه 
است.  به طور نمونه، كلیه امور مربوط به ثبت سفارش هنوز 
هم در سامانه ثبت سفارش دفتر مقررات صادرات و واردات 
مدیریت می شود و در مورد اینکه بازرگان برای ثبت سفارش 
چه شرایطی را باید احراز کند، نیز وزارت صمت تصمیم گیری 
می کند. یا در مورد عملیات ارزی نیز علی رغم اینکه تمام 
مقررات و سیاس��تگذاری ها در مح��دوده اختیارات بانک 
مرکزی است، اما بازهم سامانه نیما فاقد درگاه بازرگان است و 
عملیات ارزی از درگاه سامانه جامع تجارت صورت می گیرد. 

در مورد سایر دستگاه ها نیز وضعیت مشابهی حاکم است. در 
واقع سامانه جامع تجارت فقط یك درگاه است که اطالعات 
را بین بازرگان و دستگاه حاكمیتي مربوطه رد و بدل مي كند.
  همانط�ور که گفتيد تا این مرحله س�امانه جامع 
تجارت در اتصال با هيچ یک از س�امانه های دیگر 
دستگاه های مرتبط با امر تجارت، مشكلي ندارد، 
و گره كار تنها مربوط به اتصال با سامانه جامع امور 

گمرکی است، مشکل از کجاست؟
 بله دقیقا همین طور است؛ در اتصال با سایر سامانهها مشکلی 
وجود ندارد؛ اما در مورد تشریفات گمركي هنوز به توافق با 
گمرك که مرزبان اقتصادی کشور است، نرسیده ایم. همه 
فرآیندهای قبل از تش��ریفات در سامانه جامع تجارت در 
حال انجام اس��ت. به طوری که ما در مراحل قبل از گمرک 
یعنی، اطالعات ب��ازرگان)کارت بازرگان��ی(، ثبت پیش 
فاكتور، استعالم ضوابط كاالیي، درخواست مجوزهاي فني 
و ارزي، فرآیند صدور ثبت سفارش و در ادامه فرآیند تامین و 
تخصیص ارز، اعالمیه تامین ارز و... مشکلی نداریم. البته باید 
این نوید را داد که بخش صدور و تمدید كارت بازرگاني به 
زودي در سامانه جامع تجارت راه اندازي می شود. از طرفی 
در كنار طي شدن این فرآیند،  سامانه جامع انبارها اطالعات 
قبل از انبار را دریافت مي كند و س��امانه بار فرآبران وزارت 
راه و شهرسازي، اطالعات سند حمل را در اختیار سامانه 
جامع تجارت قرار مي ده��د. تا این مرحله همه چیز روال 
عادی خود را طی می کند و همه حلقه ها به یکدیگر متصل 
هستند، اما حلقه گمشده ایي که مسیر هموار این اتصال را 
با شکاف مواجه می کند، »تشریفات گمرکی« است. بعد از 
مرحله تشریفات گمركي، حمل داخلي و انبارش است كه 
باز در آن مرحله نیز ارتباط برقرار است. در حال حاضر هم 
بارنامه هاي حمل داخلي را به اطالع بازرگان مي رسانیم و 
بازرگان مي تواند تایید یا رد بارنامه بزند؛ چراكه بعضا بارنامه 
براي شركت ها صادر مي شود در حالي كه خود شركت در 
این زمینه اطالعی ندارد. این امكان سامانه جامع تجارت و 
اطالع دادن بارنامه به بازرگان باعث شده است كه از وقوع 

بخشي از مفاسد پیشگیري شود. 
  عل�ت قطع ارتباط در مرحله تش�ریفات گمرکی 
چيس�ت؛ اگر ممك�ن اس�ت در مورد ای�ن مرحله  

شفاف تر برای مان توضيح دهيد...
 نمی توان گفت ارتباط قطع است؛ اما به عنوان مقدمه باید 
در این زمینه یك وضعیت فعلي و یك وضعیت ایده آل را در 
نظر بگیریم. در وضعیت فعلي اطالعات ثبت سفارش کاربر 
به صورت استعالمي از سوي سامانه جامع تجارت به گمرك 
ارسال مي شود و اطالعات مربوط به اظهار نامه، پروانه و پته 
نیز باید از سوي گمرك به سامانه جامع تجارت ارسال شود 
که بخش عمده اي از اختالف با گمرك، به همین ارس��ال 
اظهار نامه، پروانه و پته از س��وي گمرك برمي گردد. البته 
خوش��بختانه در ماه اخیر تا حدودي روند رو به بهبودی را 
تجربه کرد و تقریب��ا 86 درصد از اظهار نامه هاي واردات با 
میانگین 2 روز تاخیر به سامانه ارسال مي شود، اما این درصد 

نیاز سامانه جامع تجارت را پوشش نمي دهد و در راستای 
تسهیل فرآیند شفاف سازی و رهگیری های الزم نیاز است 
که 100 درصد اطالعات اظهارنامه ها، پروانه گمرکی و پته  
به سامانه جامع تجارت با حداقل تاخیر ارسال شود. البته 
ذكر این نكته ضروري است كه مشكالت در این زمینه نیز از 

جنس اجرایي است نه اختالف نظر. 
  شما به یك وضعيت ایده آل در روند اتصال به این 
سامانه تجاري اشاره کردید؛ این وضعيت به چه شکل 

است و چگونه تحقق می یابد؟
ببینید در وضعیت ایده آل،  بازرگان در قس��مت عملیات 
گمركي سامانه جامع تجارت، »ثبت سفارش، اعالمیه تامین 
ارز  و سایر مراحل یاد شده« را طی می کند، آن هم به صورت 
انتخابي و نه اظهار كه امکان وقوع مغایرت در آن وجود دارد. 
پس از اتمام این مراحل و فرایندها، دس��تگاه مجوز الزم را 
صادر می کند و این اطالعات ثبت شده به عنوان اظهار در 
اختیار سامانه جامع امور گمركي قرار می گیرد. گمرك هم بر 
مبناي این اطالعات دریافت شده، اظهار نامه و پروانه گمرکی 
را صادر می كند. گمرک نبایداجازه تغییر دادن اطالعات 
ارسالی را بدون اطالع سامانه جامع تجارت، وزارت صمت و 

سایر دستگاه هاي متولی قبل از گمرک بدهد.
  این شكاف اكنون در چه سطحي قرار دارد؟ 

وضعیت فعلی تا ایده آل فاصله دارد و مشكل به این صورت 
اتفاق مي افتد که اطالعات ثبت س��فارش بازرگان وقتی 
به بخش گمرک می رس��د، دچار تغییراتی می ش��ود. در 
واقع ما براس��اس قانون به ازای شناسه کاال ثبت سفارش 
می کنیم، به طور نمونه؛ در مورد گوش��ی موبایل اگر ثبت 
سفارش می ش��ود به ازای برند، مدل و تعداد سیم کارت و 
دیگر مش��خصه هایی که در شناسه کاال آمده است،  ثبت 
س��فارش انجام می شود. برهمین اس��اس، کاربر مکلف 
اس��ت ردیف کاالیی مجزا برای هر شناس��ه ثبت کند. در 
مقابل دس��تگاه مجوز دهنده هم به ازای هر ردیف کاالیی 
مجوز صادر می کند. این اطالعات با همین جزئیات ثبت 
س��فارش و به گمرک اعالم می شود؛ اما در ادامه این روند، 
گمرک برای کاربر اظه��ار کلی اعالم می کند، چند ردیف 
کاالیی به عنوان ی��ک ردیف کاال از کاربر اظهار گرفته مي 
 ش��ود؛ به طور نمونه،»لوازم خانگی« در ان��واع مدل  ثبت 
می ش��ود. در حالی که گمرک همه را تحت عنوان »جارو 
برقی« اظهار می کند. در نتیجه موقع برگشت اطالعات و 
پروانه کاال فرضا اگر بازرگان می خواهد 800 دالر از 1000 
دالر کاالی ثبت شده را ترخیص کند، ما نمی توانیم به طور 
سیستمی تشخیص بدهیم که کدام ردیف های کاالیی در 
حال ترخیص هس��تند یاکدام ردیف ها را از ثبت سفارش 
مستهلک کنیم. از این منظر، نظم و ترتیب اطالعاتی را که تا 
قبل از مرحله گمرک در ثبت سفارش انجام داده ایم و پس 
از گمرک می خواهیم در مرحله حمل و انبارش اس��تفاده 
کنیم، از بین م��ی رود. حتي در مرحله حمل وانبارش نیز 
باز با بارنامه های داخلی با مشكل مواجه مي شویم، كه آیا 
کاالهای ترخیص شده همان کاالهای ثبت سفارش شده 

 ای هستند که به آنها ارز تخصیص داده شده است یا خیر.
  در صحبت هایتان به اعمال تغييرات در اظهار نامه ها  

اشاره کردید، منظور چگونه تغييراتی است؟
دو نوع تغییرات ممکن اس��ت صورت بگی��رد؛ عمده این 
تغییرات در محدوده مجاز است، اما مواردی نیز ذیل عنوان 
غیر مجاز قرار می گیرند.این تغییرات طیف گس��ترده ای 
دارد كه مربوط به »ارزش، وزن، تعداد، انواع استانداردها،  یا 
مشخصات فنی کاال و..« است که برای دستگاه های مجوز 
دهنده مهم هس��تند. به طور نمونه؛ در مورد ارزش و وزن، 
ستاد تنظیم بازار تلورانسی را تعین کرده که تغییرات در آن 
محدوده نیازی به تایید مجدد ندارد. اما در مورد بخشی از 
این تغییرات یک موافقت اصولی و پیشین در مورد آن وجود 
ندارد. در نظر بگیرید که وزارت بهداشت در مورد تغییرات 
دوز و تعداد یک دارو محدوده مجازی را اعالم نکرده است و 
توافق پیشینی در این باره وجود ندارد. این سطح غیرمجاز 
است که باید این قبیل تغییرات به صورت موردی مجددا 
بررسی و تصمیم گیری شود. براین اساس ضروری است در 
مورد عدم اعمال تغییرات بدون اطالع دستگاه های متولی 
و دخیل در امر تجارت به منظور پیشگیری از بروز چنین 
مشکالتی، توافقاتی با گمرک صورت پذیرد. البته توافقات تا 

حدودی صورت گرفته، اما هنوز اجرایی نشدند.
  تغييراتی که گمرک بدون اط�الع و هماهنگی با 
سامانه جامع تجارت در اظهارنامه ها اعمال می کند 
فارغ از اینکه مجاز یا غير مجاز باشند؛ آیا براي سامانه 
جامع تجارت و دس�تگاه های دخيل در امر تجارت 

مشكالتي را ایجاد مي كند یا خير؟ 
در حقیقت قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز، رویکرد مبارزه 
سیستمی و قبل از آن پیشگیری سیستمی را در نظر گرفته 
است. یعنی ما اساسا نباید اجازه وقوع مغایرت را بدهیم که در 
ادامه نیاز به کشف تخلف نباشد، اما این موارد در گرو ارتباط 
صحیح و بی نقص بین سامانه جامع تجارت و سامانه جامع 
امور گمرکی است. بنابراین باید ساختار اطالعات اظهارنامه 
مطابق با س��اختار اطالعات ثبت سفارش باشد. یعنی اگر 
براساس شناس��ه کاال، ثبت سفارش اس��تعالم می شود، 
براساس شناسه کاال هم اظهار نامه دریافت کنیم تا تناظر 
اطالعاتی برق��رار و همچنین قابلیت رهگیری و رصد کاال 
برای دستگاه های نظارتی و بازرسی امكانپذیر باشد. این در 
حالي است كه وضعیت موجودعمال امکان کنترل و رصد 
سیستمی را از سامانه جامع تجارت سلب مي كند. از طرفی، 
زمانی که رهگیري کاالهای وارداتی به دلیل اعمال تغییرات 
در اطالعات از سوی گمرک، به درستی انجام نشود، برای 
رهگیری کاالی تولید داخل نیز با مشکل مواجه هستیم. 
زیرا هر کاالی وارداتی یا قاچاقی که شناس��ایی شود کاربر 
می تواند به راحتی ادعا کند که این کاال تولید داخل است. 
چرا که بعضا كاالهایي مثل »پوشاک و مواد غذایی و...« با 
وجود اینكه در داخل تولید مي شوند، اما با برند خارجي در 
بازار عرضه مي شوند؛ از این رو، به دلیل عدم رهگیري درست 
كاالهاي وارداتي، سیستم نظارتي قدرت تشخیص كاالهاي 
قاچاق از كاالهاي تولید داخل را ندارد. همین امر سبب می 
ش��ود که همان روال نادرست و فساد قبل از راه اندازی این 
سیستم ادامه یابد که کارایی این سامانه و فلسفه ایجاد آن را 

در مبارزه با قاچاق کاال و ارز به چالش می کشد.
  همانطور ک�ه اش�اره کردید، یک�ی از مهمترین 
هدف ه�ای راه اندازی این س�امانه که از س�ال 95 
راه اندازی شده است ، مبارزه سيستمی و هوشمند 
با قاچاق کاال و ارز است، با در نظر گرفتن این نکته که 
آمار قاچاق همچنان باالست، به نظرتان این هدف تا 

چه ميزان تحقق یافته است؟ 
از آنجایی که اتصال بین دو سامانه هنوز به طور کامل برقرار 
نشده است، از نظر ما طبیعی است که تا وقتی اتصال برقرار 
نشده اقدام سیستمی مؤثری هم در این راستا صورت نگرفته 
باشد. پس نمی توانیم انتظارداشته باشیم که حجم قاچاق 
کاهش یابد. هر چند که اقداماتی از س��وی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، تعزیرات و نهادهای زیر نظر وزارت صمت 
در حال انجام اس��ت، اما هیچ یک به اندازه ارتباط و تبادل 
اطالعات بین دو س��امانه  جامع تجارت و س��امانه جامع 

گمرکی نمی تواند در کنترل و کاهش قاچاق اثرگذار باشد.
  راهكارتان براي اتصال این دو سامانه چيست و چه 

اقداماتي در دستور كار دارید؟ 
همانطور كه اشاره شد، در بعد اول و دوم اختالف به توافقاتی 
دس��ت پیدا كرده ایم که بخش��ی از توافقات هنوز اجرایی 
نشده اند. اما در مورد سایر نقاط مورد اختالف نیز در تالش 

هستیم که توافقات الزم صورت گرفته و اجرایی شوند. 

جزیيات شرایط جدید صدور كارت بازرگاني
مدیر سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي وزارت صمت با اشاره 
به یكپارچه شدن مراحل تقاضا و صدور كارت بازرگاني گفت: 
درخواست متقاضیان كارت بازرگاني از این پس در سامانه 
یكپارچه رتبه بندي اعتباري در سامانه جامع تجارت بررسي 
مي شود. به گزارش فارس، محمد جواد هادي در رابطه با 
راه اندازي سامانه صدور و تمدید كارت بازرگاني گفت: فرآیند 
صدور و تمدید كارت بازرگاني تاكنون به این صورت بوده كه 
درخواست صدور و تمدید كارت بازرگاني توسط متقاضي در 
سامانه اتاق بازرگاني كه از سال ها قبل طراحي شده بود ثبت 
مي شده و سپس در اتاق شهرستان ها بعد از تكمیل اسناد 
و مدارك و تشكیل پرونده بررسي و بعد از آن اطالعات در 
همان سامانه و از طریق كارتابل در اختیار سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها قرار مي گرفته و سازمان صنعت هم 
آن را در سامانه اتاق بازرگاني تایید و در نهایت كارت بازرگاني 
در اتاق بازرگاني صادر و در اختیار متقاضي قرار مي گرفت.  
وي با بیان اینكه فرآیند مذكور تاكنون انجام مي شد، گفت: 
اما از این پس با توجه به توافق انجام شده بین اتاق بازرگاني 
ایران، وزارت صمت و همچنین ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز در مورد فرآین��د صدور و تمدید كارت بازرگاني 
اصالحاتي انجام شد. وي بیان داشت: طبق ماده 3 قانون 
مقررات ص��ادرات و واردات تایید كارت بازرگاني تاكنون 
بر عهده وزارت صمت و ص��دور آن بر عهده اتاق بازرگاني 

بود و وزارت صنعت سامانه مستقلي براي انجام عملیات 
تایید نداشت و این عملیات را در سامانه اتاق بازرگاني انجام 
مي داد اما به مرور و با توجه به شرایط صدور و تمدید كارت 
بازرگاني مندرج در ماده 10 آیین نامه مقررات صادرات و 
واردات، دیگر سامانه اتاق بازرگاني مجهز به شرایط احراز 
اس��تعالم هاي الزم نبود و براین اساس استعالم مواردي 
مانند تایید گواهي سوءپیش��ینه، وضعیت نظام وظیفه، 
مدرك تحصیلي به صورت چشمي انجام مي شود كه با این 
شرایط احتمال خطاي سهوي یا عمدي به وجود مي آمد.  
هادي اظهار داشت: در چنین شرایطي بخشي از خبرهایي 
كه در مورد صدور كارت بازرگاني براي افراد واجد شرایط 
و سوءاستفاده از آن شنیده مي شد مربوط به عدم تجهیز 
سامانه براي استعالمات الزم بود و ممكن بود این خطاها در 
اتاق بازرگاني یا وزارت صمت اتفاق بیفتد. وي افزود: اما در 
شكل جدید صدور و تمدید كارت بازرگاني وزارت صمت 
تایید را در سامانه خود انجام مي دهد و به دلیل تحقق پنجره 
واحد تجاري كشور، طبق قانون مقررات صادرات و واردات 
و ماده 3 آیین نامه اجرایي درخواست صدور كارت بازرگاني 
و سایر كارهاي تجارت از طریق درگاه پنجره واحد تجارت 
انجام مي شود. بنابراین با تحقق پنجره واحد تجارت اكنون 
عملیات یكپارچه شده و درخواست صدور و تمدید كارت 
بازرگاني روي سامانه جامع تجارت انجام مي شود و دیگر 

متقاضي ص��دور و تمدید كارت بازرگاني الزم نیس��ت تا 
بخشي از عملیات را در سامانه اتاق بازرگاني و بخش دیگر را 
در سامانه جامع تجارت انجام دهد. وي با بیان اینكه سامانه 
جامع تجارت از سال 95 آغاز به كار كرده است، گفت: براي 
صدور و تمدید كارت بازرگاني متقاضیان باید به س��امانه 
یكپارچه رتبه بندي اعتب��اري مراجعه كنند كه جزیي از 
سامانه جامع تجارت است كه این سامانه از اسفند ماه 96 
بارگذاري شد و از س��ال 97 عملیاتي شود اما مشكالت و 
اختالف نظرهایي براي تبادل اطالعات بین اتاق بازرگاني و 
وزارت صمت وجود داشت كه با رفع این مشكالت و توافقات 
الزم، متقاضیان از ی��ك درگاه براي صدور و تمدید كارت 
بازرگاني اقدام مي كنند.  حمیدرضا دهقاني نیا سخنگوي 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در ادامه بیان داشت: 
تا قبل از راه اندازي سامانه یكپارچه رتبه بندي و اعتبارسنجي 
شاید متقاضي صدور و تمدید كارت بازرگاني به طور كامل 
احراز صالحیت نمي شد اما اكنون و با راه اندازي این سرویس 
الكترونیكي ضمن تسریع در اعالم نتیجه امكان بررسي 
دقیق تر استعالمات وجود دارد. وي بیان داشت: با این اتفاق 
بیش از 95 درصد صحت فرآیندها را خواهیم داشت زیرا اوال 
سرعت استعالم افزایش یافته و دقت به صورت سیستمي 
خواهد بود و بنابراین با كمترین انرژي فرآیند شفاف سازي 
مي شود عالوه بر آن امكان واكاوي تمامي داده ها وجود دارد. 
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دستور دولت به گمرك
براي ترخيص كاال

ایلنا|با تصویب هیات دولت، گمرك موظف ش��د 
نس��بت به ترخیص كاالهایي كه مطاب��ق قانون یا 
شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتي از حقوق 
گمركي و سود بازرگاني معاف هستند، كماكان طبق 
ش��رایط مقرر در قوانین مربوط اقدام كند. براساس 
تصمیم هیات دولت در جلسه بهمن ماه 1398 اعتبار 
پیش بیني شده به صورت جمعي و خرجي از محل 
ردیف ش��ماره )16- 530000( جدول شماره )9( 
قانون بودجه سال 1398 كل كشور مانع از ترخیص 
كاالهایي كه طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط 
مصوب از پرداخت تمام یا قسمتي از حقوق گمركي 
و سود بازرگاني معاف هستند، نیست و گمرك ایران 
كماكان موظف به ترخیص كاالهاي یادشده طبق 

شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

توليد خودروسازان
از ۱۰۳ هزار دستگاه گذشت

ایرنا|بررسي آمارهاي منتشره سامانه كدال حاكي 
از تولید 103 هزار و 677 دستگاه خودرو از سوي سه 
خودروساز مطرح و بزرگ كشور یعني »ایران خودرو، 
سایپا و پارس خودرو« در دي ماه امسال است. دي ماه 
امس��ال ایران خودرو 51 هزار و 923 دستگاه، سایپا 
39 هزار و 863 دس��تگاه و پارس خ��ودرو 11 هزار و 
891 دستگاه خودرو تولید كردند. نكته بارز آمارهاي 
س��ایپا در این ماه، تولید ۴6 دستگاه سراتو است. در 
حالي كه به دنبال تصمیِم شركت كره اي كیاموتورز 
براي تبعیت از تحریم ها، اواسط مرداد تولید خودرو 
سراتو در سایپا متوقف شده بود، اما به نظر مي رسد 
سایپا براي پاسخگویي به اندك تعهدات باقي مانده 
خود به مشتریان، قطعات سراتو را نگه داشته و در این 
ماه همچون ماه گذشته مونتاژ و عرضه كرد. همچنین 
آنچه در آمار این م��اه پارس خودرویي ها جلب نظر 
مي كند تولید 225 دستگاه خودرو از گروه رنو است. 
این در حالي است كه هیچ محصولي از این گروه در 
شهریور، مهر، آبان و آذر ماه تولید نشده بود. روز گذشته 
گروه خودروسازي س��ایپا اعالم كرد كه با ترخیص 
قطعات باقي مانده پیشین محصوالت رنو از گمرك، 
امكان تولید حدود سه هزار دس��تگاه رنو ساندرو و 
پارس تندر در شركت پارس خودرو فراهم شده است.

برپایه آمارهاي یاد شده، سه خودروساز بزرگ كشور از 
ابتداي امسال تا پایان دي ماه 706 هزار و 823 دستگاه 
خودرو تولید كردند كه سهم ایران خودرو 312 هزار 
و ۴57 دستگاه، س��ایپا 309 هزار و 735 دستگاه و 
پارس خودرو 8۴ هزار و 631 دستگاه بود. در همین 
حال، در 10 ماهه امسال ایران خودرو 219 هزار و 393 
دستگاه خودرو در گروه پژو، ۴۴ هزار و 262 دستگاه 
در گروه سمند، 120 دستگاه سوزوكي، 6 هزار و 190 
دستگاه رانا، 2۴ هزار و 7۴6 دستگاه دنا و هزار و ۴26 
دس��تگاه تندر )ال90( تولید كرد. همچنین، تولید 
پنج هزار و 986 دستگاه هایما، دو هزار و 221 دستگاه 
دانگ فنگ، دو هزار و 619 دستگاه گروه وانت و سایر 
محصوالت و پنج هزار و ۴9۴ دستگاه پژو 2008 در 
این گروه خودروسازي به ثبت رسید. برپایه آمارهاي 
منتشره سامانه كدال، در گروه خودروسازي سایپا در 
این مدت 157 هزار و ۴37 دستگاه پراید، 138 هزار و 
998 دستگاه تیبا، سه هزار و 670 دستگاه سراتو، 6۴8 
دستگاه آریو، پنج هزار و 62 دستگاه چانگان CS35 و 
سه هزار و 920 دستگاه اس.كي.دي تولید شد. به گفته 
مسووالن سایپا، اس.كي.دي ها براي تولید خودرو در 
سایت هاي خارجي این ش��ركت مورد استفاده قرار 
مي گیرند. اس. كي.دي یا همان قطعات نیمه كامل، 
شیوه اي است كه در كارخانه هاي داخلي اجرا شده و 
در آن یك سري از قطعات به دلیل فناوري باال، فرآیند 
تولید خاص و غیره به شكل آماده از كشور مبدا وارد و 

در شركت هاي داخلي سرهم بندي مي شود.
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٭ موضوع مناقصه:    خرید قطعات مربوط به شرح ذیل :
شماره تقاضاشرح تقاضا

Parts For Caterpillar Equipment01-27-9747003

Parts For Caterpillar Equipment01-27-9747005

Parts For Caterpillar Equipment01-22-9747007

Parts For Caterpillar Equipment01-27-9747008

Parts For Caterpillar Equipment01-27-9847001

Parts For Caterpillar Equipment01-27-9847003

٭ نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

توزیع  اسناد 
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافت

اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113- اداره تدارکات خارجي کاال - شماره تماس : 06134148601محل دریافت
آدرس: تهران- خیابان جمهوري اسالمي ، کوچه یغما ساختمان مرکزي هشتم طبقه 4 اتاق 431 دفتر شرکت ملي حفاري ایران – تلفن : 02166700249

نحوه دریافت
1- ارائه فیش واریزی به مبلغ 190.000 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

) IR 520100004001114004020491 جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت ملی حفاری ایران ) شماره شبا
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به شرکت
35  روز پس از آخرین روز دریافت اسنادآخرین مهلت

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 34148580  -061محل تحویل

٭ روش ارزیابی کيفی مناقصه گران :
   به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تاسیس تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع مناقصه ) تامین کاال( در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.روش ارزیابی

اداره تدارکات خارجی کاالتعادل:   نوبت اول 98/11/7                    نوبت دوم :98/11/8

٭ تضمين شركت در مناقصه )فرآیند ارجاع كار(:

مبلغ تضمین

740.000.000ریال / 5.833 یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره 01-27-9747003(
560.000.000 ریال / 4.414 یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره 01-27-9747005 (
639.000.000 ریال / 5.037 یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره 01-22-9747007 (

2.226.000.000ریال / 17.545یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره  01-27-9747008(
509.000.000 ریال / 4.012 یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره  01-27-9847001(

 568.000.000 ریال / 4.477 یورو    ) مربوط به تقاضای خرید شماره 01-27-9847003 (

  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزیانواع تضامین قابل قبول
) IR 350100004001114006376636 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا  

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

آگهی مناقصه یک مرحله ای )باارزیابی ساده(
شركت ملي نفت                             اريان 

نوبت دوم

۱۳98.665۱

٭   مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ریال(شماره ثبت در پایگاه ملي مناقصاتشماره تقاضا/مناقصهنام مناقصه گزار

شرکت ملی حفاری ایران

Tender No. :FP/09-98/003-3
Indent No.:01-27-97470033,225,71614,799,075,150

Tender No. :FP/09-98/033-3
Indent No.:01-27-97470053,225,71911,198,049,580

Tender No. :FP/09-98/005-3
Indent No.:01-22-97470073,225,72212,762,266,750

Tender No. :FP/09-98/006-3
Indent No.:01-27-97470083,225,72344,509,908,000

Tender No. :FP/09-98/174
Indent No.:01-27-98470013,225,72410,168,971,000

Tender No. :FP/09-98/052-3
Indent No.:01-27-98470033,225,72511,353,853,150
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رونمايي دونالد ترامپ از بخشي از معامله قرن 

ويروس مرگبار اقتصاد جهان را هم تهديد مي كند

معامله سياسي پشت ديوار صلح

سايه كرونا بر توافق تجاري چين و امريكا

گروه جهان| آيت وكيليان| 
بنابر گزارش رويترز، دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
دوش��نبه دو نشست پش��ت س��ر هم با بنيامين نتانياهو 
نخست وزير رژيم صهيونيستي  و بني گانتس رقيب انتخاباتي 
او، برگ��زار و برخي جزييات طرح صلح امريكا موس��وم به 
»معامله قرن« را به آنها اع��ام كرد. به گفته منبع مطلع، 
ترامپ و نتانياهو پيش از نشست ترامپ با گانتس ماقات 
كرده و مذاكرات سه شنبه )امروز( نيز ادامه مي يابند. نتانياهو 
قبا گفته بود كه روزهاي دوش��نبه و سه ش��نبه با ترامپ 
ديدار خواهد كرد، گانتس نيز تاكيد كرده بود، دوشنبه با 

رييس جمهوري امريكا ماقات خواهد داشت.
المانيتور نوشته، تحليلگران مسائل راهبردي منطقه در 
ارزيابي خود از جزييات طرح موسوم به معامله قرن از سوي 
دونالد ترامپ معتقدند كه ترامپ تاش دارد قبل از آغاز دور 
س��وم انتخابات پارلماني رژيم صهيونيستي هديه اي را به 
بنيامين نتانياهو نخست وزير اين رژيم، اعطا كند و او را از هر 
نوع پيگيري قضايي در سرزمين هاي اشغالي دور كند، چرا 
كه مي خواهد به نقش نتانياهو در ترور سردار سليماني به او 
پاداش بدهد. اين در حالي است كه محمود عباس )ابومازن( 
رييس تشكيات خودگردان فلسطين، با رهبران كشورهايي 
كه در بزرگداش��ت هفتاد و پنجمين سالگرد هولوكاست 

شركت كرده بودند، در دفتر خود ديدار كرده است. 

  معامله قرن اجرا نخواهد شد
ترام��پ در حالي از برخي از جزيي��ات طرح قرن رونمايي 
مي كند كه رييس دفتر سياس��ي جنبش حماس توطئه 
امريكا عليه مساله فلسطين موس��وم به »معامله قرن« را 
نبردي عنوان كرده كه هرگونه كوتاهي در آن حرام است. 
به گزارش مركز اطاع رس��اني فلسطين، اسماعيل هنيه 
گفته: »فلسطين وطن و سرزمين ما فلسطيني ها و مرواريد 
گرانبهاي امت اسامي است كه به هيچ وجه قابل مذاكره يا 
معامله نيست. ما آماده برگزاري ديداري فوري با برادرانمان 
در جنبش فتح و ديگر گروه هاي فلسطيني در قاهره هستيم 
تا راه خود را مشخص كنيم و زمام امور را به دست گيريم و 

همه با هم در جبهه دفاع از قدس و مقدسات خود با هم متحد 
شويم.« او گفته: »بايد قاطعانه اعام كنيم كه معامله قرن اجرا 
نخواهد شد و هجمه استعماري جديد شكست خواهد خورد 

و فلسطين پيروز شده و اشغالگران را از بين خواهد برد.« 

  روياپردازي نتانياهو و معامله سياسي ترامپ 
وزارت خارجه اسراييل اعام كرده نخست وزير اين رژيم 
به سمت واشنگتن پرواز كرد تا درباره طرح موسوم به 
»معامله قرن« با رييس جمهوري امريكا گفت وگو كند. 

به گزارش اس��پوتنيك، اين وزارتخانه اعام كرده اين 
ديدار مي تواند تاريخ ساز باشد. در بيانيه وزارت خارجه 
اسراييل به نقل از نتانياهو آمده: »به واشنگتن مي روم تا 
در كنار رييس جمهور امريكا بايستم كه طرحي را ارايه 
مي دهد كه مي تواند منافع ما را افزايش دهد. در س��ه 
سال گذشته بارها با رييس جمهور ترامپ درباره امنيت 
و عدالت گفت وگو كرده ام. بناس��ت با رييس جمهور 
ترامپ ديدار كرده و روز سه شنبه در كنار او تاريخ ساز 
خواهيم بود«. همان گونه كه اشاره شد، ترامپ بناست در 

گفت وگوهايي مجزا با نتانياهو و بني گانتس رهبر حزب 
آبي و سفيد، آنها را در جريان طرح موسوم به »معامله 

قرن« قرار دهد.
تحليلگران سياسي معتقدند كه معامله قرن دو رو دارد 
كه يك رو به وضعيت نخست وزير رژيم صهيونيستي 
در انتخابات و ديگري ب��ه وضعيت رييس جمهوري 
امري��كا در رقابت هاي ۲۰۲۰ مربوط اس��ت اما به هر 
ترتيب هر دو به دنبال بقاي سياسي خود از هر طريق 
هستند. در واقع شرايط داخلي امريكا و بن بست هايي 

ك��ه ترامپ در سياس��ت خارجي با آن روبرو اس��ت، 
به عاوه چالش هاي��ي كه رقباي دموك��رات او طي 
ماه ه��اي اخير براي كاخ س��فيد رق��م زده اند باعث 
ش��د تا رييس جمهور امريكا به پيشنهاد مشاورانش 
گ��وش دهد و نهايت��ا بحث رونماي��ي از معامله قرن 
را ب��ه جهان مخابره كند. اين موضوع موجب ش��د تا 
ترامپ از نتانياهو و همچنين بني  گانتس براي بحث 
و تبادل نظ��ر و همچنين رونماي��ي از جزييات طرح 
معامله قرن دعوت كند تا آنها به امريكا سفر كنند. در 
همين راستا اقدامات پرشدت اياالت متحده به نوعي 
نشان مي دهد كه رييس جمهوري اين كشور به دنبال 
تثبي��ت رأي آوري خود در جري��ان انتخابات ۲۰۲۰ 
است. در اين راستا رونمايي از معامله قرن هم دقيقًا بر 
همين محور استوار است؛ چراكه رژيم صهيونيستي 
براي فريب و مهندسي افكار عمومي خود در سرزمين 
اشغالي به دنبال آن است تا بتواند با علني كردن طرح 

معامله قرن انتخابات دور سوم را تضمين كند.

  ايده يك كشور مستقل در محاق
اشپيگل آناين در گزارشي با عنوان »طرح داماد« به 
قلم دومينيك پترز و كريستف زودو به يك سويه بودن 
طرح دونالد ترامپ اشاره كرده و نوشته: »ياسر عرفات 
رهبر جنبش آزادي بخش فلس��طين، در سال ۱۹۹۳ 
به طور رسمي پذيرفت كه اسراييل از بين نخواهد رفت. 
اكنون محمود عباس جانشين او، اكنون بايد بپذيرد كه 
كشوري به نام فلسطين ايجاد نخواهد شد.« در ادامه 
مقاله به نقل از دولت امريكا تاكيد شده كه در طرح داماد 
ترامپ و دو همكار او، جيسون گرينبات، فرستاده ويژه 
امريكا در امور خاورميانه و ديويد فريدمن، سفير امريكا 
در اسراييل، چيزي به نام كشور مستقل فلسطين در 
نظر گرفته نشده است. كوشنر پيش تر در اين باره گفته 
است: »وقتي ما از دو كشور مستقل حرف مي زنيم براي 
دو طرف به يك معنا نيس��ت و هر كدام شان تصورات 

خود را دارند.« 

گروه جهان|
 »ش��يوع ويروس كرونا و تدابير شديد دولت چين براي 
كنترل گس��ترش اين بيماري از جمله محدوديت سفر 
مي تواند روابط تجاري چين را با شركاي تجاري اش تحت 
تاثير قرار دهد. محدوديت سفر و رفت وآمد آن هم در زمان 
تعطيات سال نو چيني، صنعت گردش��گري را در اين 
كشور متضرر كرده و اين رويه مي تواند مشكات جدي 
را براي چين ايجاد كند، كش��وري كه در تازه ترين توافق 
تجاري اش با اياالت متحده تعهد كرده كه ۲۰۰ ميليون 
دالر كاال و خدمات بيشتر امريكايي خريداري كند.« اين 
بخشي از تحليل تام هانكوك كارشناس اقتصادي درباره 
تاثير وي��روس كرونا بر اقتصاد جهان اس��ت. بنا بر اعام 
مقام هاي دولتي چين تاكن��ون 8۰ تن بر اثر ابتا به اين 
بيماري جان خود را از دس��ت داده اند و بيش از ۲75۰ به 

اين بيماري مبتا شده اند. 
رس��انه هاي چينين گ��زارش داده اند ك��ه دولت محلي 
شانگهاي پرجمعيت ترين و مهم ترين شهر تجاري چين، 
فعاليت تمام شركت هاي دولتي و خصوصي را تا نهم فوريه 
را ممنوع اعام كرده اس��ت. مقام هاي رسمي شانگهاي 
گفته اند ك��ه تصميم براي اين ممنوعي��ت به دليل بروز 
بيماري خطرناك جديد و دادن امكان به مسووالن ذي ربط 
براي مبارزه با آن گرفته ش��ده است. با اين حال فعاليت 
شركت هاي توليدي و خدماتي دارو و تجهيزات پزشكي 
از اين دستور معاف اعام شده اند. پيش از اين دولت چين 
به منظور كاهش خطر گسترش بيماري كروناويروسي 

جديد، تعطيات س��ال نو چيني در اين كش��ور را تا دوم 
فوريه تمديد كرده بود.

نشريه فايننشيال تايمز دوش��نبه در گزارش خود آورده: 
اقتصاد ژاپن و تايلند به عنوان دو كش��وري كه بيشترين 
توريست چيني را مي پذيرند نيز احتماال تحت تاثير كرونا 
قرار مي گيرند. »يوكي تاكاش��يما« اقتص��اددان ژاپني، 
درباره تاثير گسترش ويروس كرونا بر صنعت گردشگري 
كش��ورش گفته: »با توجه به محدوديت هاي مسافرتي 
اخير چيني ها دستيابي به هدف ۴۰ ميليون گردشگر در 
سال ۲۰۲۰ براي ژاپن بسيار دشوار خواهد بود.« به گفته 
اين اقتصاددان، تاثير كم شدن سفرهاي چيني ها بر ژاپن 
فراتر از هتل ها، رستوران ها و مقاصد گردشگري خواهد بود 
چراكه گردشگران چيني به طور ويژه براي خريدكردن به 
ژاپن سفر مي كنند. وزارت گردشگري تايلند نيز نسبت به 
خسارت ۱.۶ ميليارد  دالري اين كشور سخن گفته است. 
حتي گردشگري استراليا كه در پي بحران آتش سوزي هاي 
اخير دچار خسارت ش��ده نيز به نظر مي رسد از تاثيرات 
معضل كم شدن گردشگران چيني در امان نباشد. با توجه 
به اينكه شمار گردشگران چيني استراليا در شش سال 
اخير به دو برابر رس��يده حدود ۱5درصد از گردش��گران 

خارجي استراليا را شهروندان چيني تشكيل مي دهند. 
اقتصادهاي ديگر مانند هنگ كنگ، ويتنام، س��نگاپور و 
فيليپين نيز كه بخش زيادي از توليد ناخالص داخلي شان 
را مديون صنعت توريس��م هس��تند نيز تبعات همه گير 
شدن ويروس كرونا را احساس خواهند كرد. محدوديت 

سفر احتماال پكن را نيز براي عمل به تعهداتش مبني بر 
خريد كاال و خدمات بيش��تر از اياالت متحده به دردسر 

خواهند انداخت. 

   هراس بورس هاي جهان 
بورس ه��اي جهان نيز تحت تاثير ه��راس از همه گيري 
ويروس كرونا قرار گرفته اس��ت. »تاك��ي كاماي« مدير 
موسس��ه س��ي ال اس اي گفته: »رس��انه ها بردند. همه 
ج��ا صحبت از كرونا ويروس اس��ت و اين باعث ش��ده تا 
س��رمايه گذاران دليلي براي فروش سهام خود در بازار ها 
داشته باشند.« فرانسه به عنوان نخستين كشور اروپايي 
مشاهده چهار مورد مشكوك به كرونا را گزارش كرده است. 
همچنين تاكنون دست كم پنج مورد ابتا به كرونا در امريكا 
و يك مورد هم در كانادا گزارش شده است. كينكي كروزبي 
استراتژيست ارشد بازار در موسسه پرودنشيال فايننشيال 
مي گويد: »اين بيماري روي همه چيز سايه انداخته است. 
اگرچه تاكنون شيوع اين ويروس در سطح جهاني محدود 
بوده اما نگراني ها از پيامدهاي اين بيماري جدي اس��ت 

به ويژه روي اقتصاد چين كه كانون اين بيماري بود.« 
در بورس وال اس��تريت همه ش��اخص ها نزولي بودند 
تا جايي كه هر س��ه شاخص مهم بورس��ي در سطح 
پايين تري از روز قبل خود بس��ته ش��دند. ش��اخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با ۰.58درصد كاهش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۲8 هزار و ۹8۹.7۳ واحد 
بسته ش��د. ش��اخص »اس اندپي5۰۰« با ۰.۹درصد 

ريزش تا سطح ۳۲۹5.۴7 واحدي پايين رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« 
با ريزش ۰.۹۳درصدي در س��طح ۹۳۱۴.۹۱ واحدي 
بسته ش��د. در چين هم شاخص شانگهاي كامپوزيت 
با سقوط۳.۱۰درصدي در سطح ۴۰۰۳.۹واحد بسته 
شد. در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص 
تاپيكس ژاپن هم نزولي بود. در بازار طاي س��ياه هم 
روند قيمت ها نزولي بوده اس��ت. به گزارش بلومبرگ، 
هر بشكه نفت »وس��ت تگزاس اينترمدييت« با ۲.۳۱ 
درصد كاهش به 5۲.۹۴ دالر رس��يد و نفت خام برنت 
درياي شمال با افت ۲.۱۴ درصدي به ازاي 5۹.۳۹ دالر 

در هر بشكه مبادله شد.

  اختصاص ۹ ميليارد دالر براي مقابله با كرونا 
با ادامه يافتن بحران، دولت چين ۶۰ ميليارد يوان )8.7۴ 

ميليارد دالر( براي مقابل��ه با ويروس كرونا اختصاص 
داده است. به گزارش وب سايت وزارت مالي چين، اين 
رقم براي مقابله با شيوع و گس��ترش، درمان و خريد 
تجهيزات و امكانات و همچنين تامين هزينه پرسنل 
و ساخت بيمارستان ها و مراكز درماني براي مبارزه با 
ويروس كرونا اختصاص يافته است. ويروس كرونا دوره 
نهفته نسبتا طوالني از چند روز تا دو هفته دارد و همين 
باعث شده تا زماني كه عايمي چون تب و تنگي نفس 
در مبتايان بروز نكند از آن آگاهي ندارند. اين ويروس 
جزو خانواده بزرگي از ويروس ها اس��ت كه از ويروس 
سرماخوردگي معمولي تا عامل بيماري سارس را شامل 
مي ش��ود. از س��وي ديگر تدروس آبهانوم گبريسوس 
رييس سازمان جهاني بهداشت، اعام كرده عازم پكن 
ش��ده تا با مقام هاي اين كشور در مورد بيماري جديد 

گفت وگو كند.

دريچه

كوتاه از منطقه

 رد درخواست جبل الطارق 
براي پيوستن به شنگن 

گروه جهان| دولت محلي جبل الطارق خواسته پس 
از برگزيت به شنگن، حوزه كشورهاي اروپايي با رواديد 
واحد بپيوندد، اما بريتانيا اين درخواست را نمي پذيرد. 
به گزارش يورونيوز، فابين پيكاردو رييس دولت محلي 
منطقه خودمختار جبل الطارق، پيشتر گفته بود پيوستن 
به فضاي ش��نگن براي جبل الطارق امر مثبتي خواهد 
بود زيرا در اين شبه جزيره كار تمام وقت بيشتر هست 
و روزانه حدود ۱۴ه��زار كارگر از اروپا به اينجا مي آيند. 
از مي��ان كارگراني كه روزانه ب��راي كار به جبل الطارق 
مي روند، ۲هزار و5۰۰ نفر تبعه بريتانيا هستند. اما تقريبا 
تمامي افراد ديگري كه براي كار به اين منطقه مي روند 
يا اسپانيايي هستند يا اتباع كشورهاي ديگر اروپا كه در 
اسپانيا زندگي مي كنند. پيكاردو گفته: »آيا براي اتحاديه 
اروپا اين موضوع كه اتباعش نتوانند وارد يك محدوده 
به وس��عت ۲.5مايل مربع بش��وند، معن��ي دارد؟ فكر 
نمي كنم.« منطقه خودمختار جبل الطارق كه بخشي از 
قلمرو پادشاهي بريتانيا محسوب مي شود در منتهي اليه 
جنوب قاره اروپا و در ش��مال تنگه اي به همين نام قرار 
دارد كه اين قاره را از آفريقا جدا مي كند. فابين پيكاردو 
گفته: »دولت هاي محلي كوچك ديگر در اروپا را ببينيد. 
آنها حتي با وجود آنكه به طور كامل عضو سامانه تبادل 
اطاعاتي شنگن نيس��تند، از امكان سفر شهروندان با 
فضاي شنگن برخوردارند.« پيكاردو گفته كه در صورت 
برقراري امكان رف��ت و آمد قانوني ميان جبل الطارق و 
كشورهاي فضاي شنگن بعد از خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا )برگزيت( شهروندان اروپايي خواهند توانست در 
صورت معطلي بيش از حد در مرز ورودي به كميسيون 

اروپا يا ديوان دادگستري اروپا شكايت كنند. 

 بويينگ با محصول جديد 
از سايه بيرون آمد

گروه جهان| غول هواپيماس��ازي بويينگ پس از 
سپري كردن بحران سقوط دو هواپيماي 7۳7 مكس، 
بزرگ ترين هواپيماي دو موتوره جهان را عرضه مي كند. 
مدل جديد اين شركت هواپيمايي 777 ايكس نام دارد 
و مي تواند ۳۶۰ مس��افر را در خ��ود جاي دهد. قيمت 
هواپيما ۴۴۰ ميليون دالر است. شركت بويينگ ۲5 
ژانويه از توليد جديد خود رونمايي كرد. هواپيماي 777 
ايكس به مدت س��ه ساعت و 5۱ دقيقه بر فراز سياتل 
پروازي آزمايش��ي انجام داد. اعام شده كه خريداران 
اصلي اين هواپيما، شركت هاي لوفت هانزا، امارات، قطر، 
اتحاد، هواپيمايي ژاپن، بريتيش ايرويز، سنگاپور ايرالين 
و خطوط هوايي كتي پاسفيك هستند. در حال حاضر 
۳۴۰ فروند از اين هواپيما س��فارش داده شده و اولين 
سفارش  ها در س��ال ۲۰۲۱ ميادي تحويل مشتري 
مي شوند. هواپيماي جديد 7۶متر طول دارد و مي تواند 
۳۶۰مسافر را حمل كند. قيمت آن ۴۴۰ ميليون دالر 
تعيين شده است. ش��ركت بويينگ پس از سقوط دو 
هواپيما از مدل 7۳7 مكس در فاصله پنج ماه و قرباني 
شدن ۳۴۶مس��افر، در بحراني جدي فرو رفت و چند 
قرارداد ميلياردي را از دست داد. هر دو سانحه در خطوط 
هوايي اندونزي و اتيوپي، كمي پس از اوج گرفتن هواپيما 
روي دادند. كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه علت هر 
دو سقوط، نقص در نرم افزار ويژه سيستم كنترل پرواز 
طراحي شده براي مدل 7۳7مكس بوده است. پس از 
آن، اداره هوانوردي فدرال اياالت متحده امريكا هرگونه 
پرواز با اين نوع هواپيما را ممنوع كرد. سپس مدير اجرايي 
كنسرن هواپيماسازي بويينگ از خانواده تمام قربانيان 

سقوط عذرخواهي كرد. 

زنجيره انساني در اعتراض به 
قانون شهروندي هند

گروه جهان|زنجيره انساني به طول ۶۲۰ كيلومتر 
از شمال تا جنوب ايالت كراال در اعتراض به اصاحات 
قانون ش��هروندي هند ايجاد ش��د. به گزارش تايمز او 
اينديا، در اين زنجيره انساني كه مقامات مهم ايالت كراال 
از جمله سروزير اين كشور حضور داشتند، معترضان 
كه تعداد آنها به 7 ميليون نفر مي رس��يد خواهان لغو 
فوري اصاحات قانون شهروندي هند شدند. معترضان 
همچنين سوگند ياد كردند كه از قانون اساسي هند در 
مقابل اقدامات مخرب دولت محافظت كنند. اصاحات 
قانون شهروندي هند تاكنون تعداد زيادي از مردم هند 
را به خيابان ها كشانده است. آميت شاه وزير كشور هند، 
هفته گذشته ضمن انتقاد از احزاب سياسي مخالف در 
گمراه كردن مردم گفته با وجود اعتراض ها، اصاحات 
قانون شهروندي لغو نخواهند شد. درحالي كه نارندرا 
مودي نخست وزير هند، قصد دارد براي نشست ساالنه 
هند و اتحاديه اروپا در دو ماه آينده به بروكس��ل سفر 
كند، ۶۰۰ نماينده از 75۰عضو پارلمان اتحاديه اروپا 
به شش قطعنامه عليه اصاحات قانون شهروندي هند 
راي مثبت دادند. نمايندگان پارلمان اتحاديه اروپا از 
احتمال وقوع بزرگ ترين بحران بي هويتي در جهان 
به دليل اصاحات قانون شهروندي ابراز نگراني كردند. 
دولت هند در واكنش به اين قطعنامه پارلمان اروپا اعام 
كرده اصاحات قانون شهروندي هند و وضعيت جامو و 
كشمير كاما امور داخلي هند است. مودي پنجم اوت از 
لغو خودمختاري نسبي و اختيارات ويژه جامو و كشمير 
خبر داد. طبق اصل ۳7۰ قانون اساسي، اين منطقه به 
جز در مس��ائل دفاعي و امور خارجي، در ساير موارد از 

اختيارات خاص برخوردار بود. 

مركل خواستار الحاق دو كشور 
بالكان به اتحاديه اروپا شد

گروه جهان| آنگا م��ركل صدراعظم آلمان، گفته 
بر آغاز مذاكرات الحاق آلباني و مقدونيه ش��مالي در 
اجاس سران اتحاديه اروپا در ماه مارس اعمال فشار 
خواهد كرد. به گزارش رويترز، آنگا مركل دوشنبه در 
ديدار با »اِدي راما« نخس��ت وزير آلباني با درخواست 
براي الحاق آلباني و مقدونيه ش��مالي به اتحاديه اروپا 
گفته: »دو كشور دس��تاوردهاي بزرگي داشته اند. ما 
اكنون تاش زيادي خواهيم كرد تا به نتايج دلخواه در 
نشست ماه مارس س��ران اتحاديه اروپا دست يابيم.« 
خبرگزاري اسپوتنيك در همين زمينه گزارش داده 
كه مقدونيه شمالي اكنون در مسير عضويت در سازمان 
پيمان آتانتيك شمالي )ناتو( قرار دارد كه امريكا به طور 
رسمي پروتكل عضويت اين كشور را تاييد كرده است. 
اين كشور همچنين تاش مي كند عضو اتحاديه اروپا 
شود زيرا يكي از بزرگ ترين موانع اين عضويت را با حل 
اختافات چند دهه گذشته با يونان بر سر نام اين كشور 
حل كرده است. در نشست سران اتحاديه اروپا در ماه 
اكتبر فرانسه، دانمارك و هلند تصميم گيري درباره آغاز 
مذاكرات الحاق اسكوپيه )پايتخت مقدونيه شمالي( و 
تيرانا )پايتخت آلباني( را منع كردند اما پارلمان اروپا 
ضمن انتقاد از اين تصميم قطعنام��ه اي را صادر كرد 
كه در آن خ��ودداري از آغاز مذاكرات يك »اش��تباه 
راهبردي« توصيف ش��د. با اين حال امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه، خواستار سختگيري بيشتر در 
روند الحاق به اين اتحاديه و اصاح آن به يك روند جديد 
هفت مرحله اي شده است. كشورهاي منطقه بالكان از 
جمله بالكان و مقدونيه درنشست ۲۰۰۳ شوراي اروپا 

در اولويت الحاق به اتحاديه اروپا بودند. 

 دولت لبنان اليحه بودجه را 
اصالح مي كند

گروه جهان| حسان دياب نخس��ت وزير لبنان، 
دوشنبه گفته با توجه به وضعيت خاص و استثنايي 
كشور به لحاظ اقتصادي، مالي و بانكي، دولت پس از 
گرفتن راي اعتماد از مجلس اليحه بودجه ۲۰۲۰ 
را اصاح مي كند. به گزارش خبرگزاري ملي لبنان، 
دياب در نشس��ت علني مجلس كه براي بررس��ي 
اليحه بودجه تش��كيل ش��د، گفته: »دولت جديد 
پيش از گرفتن راي اعتماد به لحاظ قانوني نمي تواند 
اليحه بودجه را كه دولت مستعفي قبلي تدوين و به 
مجلس ارايه كرده، تحويل بگيرد و اصاح كند. از اين 
رو در راه تصويب آن هم مانع تراشي نمي كند و امر 
را به نمايندگان مجلس واگذار مي كند.« نبيه بري 
رهبر جنبش شيعي امل و رييس مجلس، هم گفته 
است: »شرايط لبنان، استثنايي است و دولت جديد 
چهار ماه فرصت دارد خود را اثبات و به جلو حركت 
كند و اعتماد مردم و جامعه جهاني را به دست آورد.« 
نخستين جلسه مجلس ۱۲8 نفري لبنان دوشنبه 
با ۶5 نماينده به حد نصاب رس��يد و تشكيل شد و 
معترضان كه در خيابان هاي منتهي به ساختمان 
آن تجمع كرده بودند كوشيدند مانع ورود شماري 
از نمايندگان به مجلس شوند اما نيروهاي نظامي و 
انتظامي با پرتاب گاز اشك آور آنان را پراكنده كردند. 
جوانان معترض به طرف نظاميان س��نگ پرتاب و 
برخي از راه هاي اطراف مجلس را مسدود كردند و 
نيروهاي ضد شورش 8 تن از آنان را زخمي كردند. 
در جريان درگيري معترضان با نيروهاي پليس در 
مركز بيروت ظرف دو هفته گذشته صدها تن از دو 

طرف زخمي و ده ها تن بازداشت شدند. 
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افشاي دست نوشته بولتون 
همزمان با استيضاح ترامپ

گروه جهان|جان بولتون مش��اور پيشين امنيت 
ملي كاخ سفيد، در كتابي كه هنوز منتشر نكرده تاييد 
مي كند كه دونالد ترامپ كمك هاي نظامي به اوكراين 
را متوقف كرده تا كي يف را براي كمك به پرونده فساد 
مالي پسر جو بايدن تحت فشار بگذارد. نيويورك تايمز 
به بخشي از كتاب جان بولتون دست يافته كه موضوع 
مناقشه برانگيز درباره ترامپ را تاييد مي كند.  بولتون 
در اين خصوص نوش��ته: »ترامپ در اوت ۲۰۱۹ به 
مشاورانش در كاخ س��فيد اطاع داده كه قصد دارد 
مسدود كردن كمك هاي نظامي به اوكراين را ادامه 
دهد تا رهبران اين كش��ور به تحقيقات درباره فساد 
مالي احتمالي پسر بايدن در اوكراين كمك كنند.« 
جو بايدن معاون پيش��ين رييس جمهوري امريكا، 
يكي از اصلي ترين رقباي احتمالي ترامپ در انتخابات 
۲۰۲۰ رياست جمهوري خواهد بود. دموكرات ها با 
دست آويز قرار دادن همين پرونده، توانستند پرونده 
استيضاح ترامپ در مجلس نمايندگان را با راي مثبت 
راهي مجلس سنا كنند. در بخش ديگري از گزارش 
نيويورك تايمز ب��ه مخالفت هاي ج��ان بولتون در 
خصوص نقش و عملكرد رودي جولياني در خصوص 
اوكراين اشاره شده است. بولتون سپتامبر ۲۰۱۹ و 
تنها چند ماه پس از ماجراي اوكراين از سوي ترامپ 
اخراج شد. اين در حالي بود كه بولتون مدعي شده بود 
خود از سمت مشاور امنيت ملي كاخ سفيد استعفا 
داده است. انتشار اين جزييات و تاييد بولتون درباره 
آنچه ميان ترامپ و دولت اوكراين گذشته، مي تواند 
در فرآيند استيضاح در س��نا موثر باشد. بولتون در 
حالي اعام كرده حاضر به ش��هادت در كنگره است 
كه جمهوري خواهان سنا با حضور او به عنوان شاهد 
مخالف��ت كرده اند. اعضاي مجلس س��نا ۲۲ ژانويه 
۲۰۲۰ پس از ۱۳س��اعت گفت وگو، قواعد مربوط 
به پرونده اس��تيضاح ترامپ را تصويب كردند و از آن 
زمان، ۱۰۰ سناتور امريكايي در حال بررسي و شنيدن 
نظرات مخالفان و مدافعان استيضاح هستند. موافقان 
بركناري ترامپ كار دشواري در پيش دارند، چرا كه 
آنها براي اين امر به دو سوم آراي سناتورها يعني ۶7 
راي احتياج دارند. در همين حال آدام ش��يف  عضو 
دموكرات مجلس نمايندگان كه هدايت تيم دادستاني 
محاكمه ترامپ در سنا را برعهده دارد گفته از سوي 
ترامپ تهديد شده است. ترامپ با انتشار توييتي آدام 
شيف را سياستمداري فاسد و احتماال يك فرد مريض 
توصيف و اعام كرده است كه او »هنوز بهاي آنچه بر 

سر كشور آورده را نپرداخته است.« 

سقوط هواپيما در افغانستان 
با 83 سرنشين 

يك فروند هواپيماي شركت هوايي آريانا افغانستان 
دوشنبه در مس��ير پرواز از هرات به كابل در واليت 
غزني س��قوط كرده اس��ت. به گزارش رويترز، اين 
روي��داد در شهرس��تان ده يك غزن��ي در نزديكي 
روستاي سدو خيل رخ داده است. شهرستان ده يك 
غزني در كنترل طالبان اس��ت. هن��وز اطاعاتي از 
تلفات احتمالي آن و علت اين سقوط گزارش نشده 
است. منابع مختلف تعداد سرنشينان اين هواپيما را 

بين 8۳ تا 88 نفر گزارش كرده اند.

 »عصائب اهل الحق« 
حمله به سفارت امريكا را رد كرد 

سخنگوي نظامي عصائب اهل الحق عراق هرگونه 
دست داش��تن اين گروه در حمله راكتي به سفارت 
امريكا در بغ��داد را رد كرد. به گزارش ايس��نا، جواد 
الطليباوي نس��بت به اخبار منتش��ر شده مبني بر 
دست داشتن اين جنبش در حمله راكتي يكشنبه 
به سفارت امريكا در بغداد واكنش نشان داد. او گفته: 
»تاكيد مي كنيم كه حمله موشكي به سفارت شرارت 
)امريكا( در بغداد كار گروه هاي مقاومت نبوده است. 
ما پيشتر نيز تاكيد كرده بوديم كه گروه هاي مقاومت 
س��فارتخانه ها و مراكز ديپلماتيك در عراق را هدف 

قرار نخواهند داد.« 

پاكستان منتقد ارتش را 
دستگير كرد

نيروه��اي امنيتي پاكس��تان دوش��نبه رهبر يك 
گروه مدافع حقوق بش��ر را كه ارتش پاكس��تان را به 
سوءاستفاده گس��ترده در زمينه مبارزه با تروريسم 
متهم كرده، دستگير كردند. به گزارش آسوشيتدپرس، 
»منظور پش��تين« رهبر جنبش »تحفظ پش��تون 
پاكستان« به همراه شش تن ديگر در يورشي بامدادي 
در شهر پيشاور دستگير ش��ده اند. پشتين به اتهام 
سخنراني ضد دولتي در تجمعات و تحريك به خشونت 
دستگير شده اس��ت. جنبش تحفظ پشتون مدعي 
است ارتش همزمان با مبارزه با شبه نظاميان در مرز 

افغانستان، كمپيني براي ارعاب به راه انداخته است.

 هشدار بروكسل به كابل 
براي قطع كمك ها

نماينده اتحاديه اروپا در افغانس��تان به كابل هشدار 
داده اگر در امر مبارزه با فساد تاش جدي و بيشتري 
نداشته باشد، كمك ها و حمايت هاي جامعه جهاني را 
از دست خواهد داد. به گزارش خبرگزاري طلوع، دفتر 
نمايندگي اتحاديه اروپا در كابل با اشاره به قرار گرفتن 
نام افغانستان در فهرست فاسدترين كشورهاي جهان 
تهديد به قطع كمك هاي خود كرده است. اتحاديه 
اروپا اعام كرده: »گزارش سازمان شفافيت بين الملل 
نشان مي دهد افغانستان هنوز در جدول فاسدترين 
كش��ورهاي جهان قرار دارد.« افغانس��تان با كسب 
۱۶امتياز در شاخص مبارزه با فساد، حتي يك درجه 
هم نسبت به سال گذش��ته افت داشته و در جايگاه 

۱7۳ ام جهان قرار گرفته  است.
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عكسروز

چهرهروز

جامعه دموكراتيك، محصول كار است نه نق زدن
هر جامعه اي كه رشد كرده و جلو افتاده، به دليل كار است و كار و كار فرهنگي را نبايد لحظه اي تعطيل كرد. اين اعتقاد قطب الدين صادقي است؛ 
هنرمندي كه در دوره جواني براي تحصيل در رشته تئاتر، راهي فرانسه شد و بعد از گذر ساليان طوالني، همچنان يكي از نظريه پردازان تئاتر 
ماست. او به ايسنا گفت: مي بينيد كشوري مانند عربستان يا روستاها تئاتر ندارند. تئاتر، ويژه شهرهاي بزرگ است كه اقشار مختلف مردم به صورت 
مستقل زندگي مي كنند. با اين نگاه، تئاتر يك امر حياتي و اجتماعي است ولي بپذيريم كه ما هنوز در بسياري وجوه دموكراتيك نيستيم. همچنان 
نظارت هاي مختلف اجازه نمي دهند برخي افراد در انتخابات نامزد شوند و حتي در بعضي از خانواده ها به كودكان كوچك تر اجازه اظهارنظر 

نمي دهند. حتي در ادارات ما نبود افراد مشاور كه مديران را ياري كنند، به چشم مي آيد. بنابراين اين مشكالت در كشور ما نهادينه شده است.

بازارهنر

آخرین خبرها از وضعیت پزشکی محمدرضا شجریان
اعالم خبر نامساعد بودن حال محمدرضا 
شجريان در برخي رس��انه ها و همچنين 
درگيري چندين ساله استاد آواز ايراني با 
بيماري، خبرنگار ايس��نا را بر آن داشت تا 
پيگير وضعيت سالمت و پزشكي او باشد. 
محمدرضا شجريان در حالي در بيمارستان 
بستري شده اس��ت كه برخي مرتبطان، 
همانند شاهرخ تويس��ركاني � نويسنده و 

روزنامه نگار � وضعيت وي را در فرآيند پزشكي گذشته 
توصيف كرده و يادآوري كرده اند كه وي هر چند وقت، 
دست كم براي چك آپ هاي تجويز شده، به بيمارستان 
مراجعه داش��ته است. روابط عمومي ش��ركت دل آواز 
)شركتي كه با همت محمدرضا شجريان در تاريخ اول 
اسفند ۱۳۵۶ تاسيس ش��د( هم در اين زمينه به ايسنا 
اعالم كرده است كه محمدرضا شجريان هر چند وقت 
يك بار براي چك آپ بايد چند روزي به بيمارستان برود 

و براي خلط ريه  هم بايد تحت نظر باش��د 
تا عفونت احتمالي پي��ش نيايد. از طرفي 
س��ايت خانه موس��يقي با انتشار مطلبي 
كوتاه درباره وضعيت سالمت محمدرضا 
ش��جريان، از بستري ش��دنش در يكي از 
بيمارستان هاي تهران خبر داده است. در 
خبر يادشده اين گونه اعالم شده است كه 
»محمدرضا شجريان، استاد آواز ايران، از 
يكشنبه شب در يكي از بيمارستان هاي تهران بستري شد 
و تحت نظارت تيم پزشكي قرار دارد.« پيگيري هاي براي 
دريافت اطالعات بيشتر در اين زمينه، حاكي از آن است 
كه محمدرضا شجريان تا عصر ديروز، دوشنبه، در بخش 
مراقبت هاي ويژه )آي سي يو( يكي از بيمارستان هاي 
تهران بستري بوده اما خانواده او به ارايه اطالعات بيشتر 
در اين زمينه تمايلي ندارند و خواهان رعايت و احترام به 

حريم خصوصي خانواده خود هستند. 

تاريخنگاري

اشغال تبريز ازسوي روسيه 
هشتم بهمن ۱29۳، بعد از تجاوز نيروهاي عثماني در جريان جنگ جهاني اول، 
دولت روسيه نيروهاي خود را وارد ايران كرد و در يك درگيري شديد ميان قواي 
روس و عثماني، تبريز به وسيله قواي روس تصرف شد. از سال ۱290 شمال غرب 
ايران محل تاخت و تاز ارتش هاي بيگانه بود. ابتدا ارتش روسيه تزاري با يورش به 
تبريز، اين شهر را به اشغال خود درآورد. حدود ۳سال بعد يعني در ۶ مرداد ۱29۳ 
)2۸جوالي ۱9۱۴( جنگ جهاني اول آغاز ش��د. اي��ران ۳روز پس از آغاز جنگ 
بي طرفي خود را در اين جنگ اعالم كرد يازدهم آبان ۱29۳ روس��يه تزاري عليه 
امپراتوري عثماني اعالن جنگ كرد. از ۷دي تا ۱۱دي ۱29۳ امپراتوري عثماني 
نيروهايش را وارد خاك ايران كرد و پس از درگيري با نيروهاي روس، آنها را عقب 
راندند. همزمان نبرد ساري قميش در منطقه قفقاز بين نيروهاي روسي و عثماني 
در جريان بود. با عقب نشيني روس ها تا نزديكي جلفا، شهر تبريز به تصرف عثماني 
درآمد و بعد عثماني ها به سمت شهرهاي ديگر ايران حركت كردند. با ورود نيروهاي 
كمكي از روسيه، اين بار نيروهاي روس دست به حمله عليه نيروهاي عثماني زدند 
و پس از شكست عثماني ها در جنوب جلفا، در هشتم بهمن ۱29۳ كنترل تبريز 
را به دست گرفتند. با وقوع انقالب ۱9۱۷ در روسيه، سازمان نيروهاي اين كشور 
از بين رفت. تبريز دوباره به اش��غال ارتش عثماني درآمد. يعقوب ش��وقي پاشا از 
فرماندهان ارتش عثماني كه ۵ لشكر را تحت امر خود داشت، دستور حمله به ايران 
و تصرف تبريز را دريافت كرد. او تا پايان ژوئن دو لشكر خود را به دليل نياز عثماني 
به جبهه هاي ديگري فرستاد. لشكر پياده نظام دوازدهم با حركت به سمت جنوب، 

ديلمقان را تصرف كرد. اين لشكر با پيشروي بيشتر تا ۵ مرداد روميات را اشغال كرد. 
در شمال با دو لشكر، ايروان را پشت سر گذاشتند و به نخجوان حمله كردند و در 
نهايت در 2۸تير ۱29۷ موفق به تسخير ايروان شدند. اين نيروها با ادامه مسير به 
سمت جنوب، شهر تبريز را نيز اشغال كردند. عثماني ها تا پايان جنگ جهاني اول كه 
منجر به فروپاشي امپراتوري عثماني شد، اين نواحي را در اشغال خود نگه  داشتند.

»بیگانه در خانه« به تئاتر شهر آمد
محمد مساوات كارگردان نمايش »بيگانه 
در خانه« اجراي اين نمايش را از ۱0 بهمن 
ماه در س��الن اصلي مجموعه تئاتر شهر 
ادامه مي دهد.  به گ��زارش مهر، نمايش 
»بيگانه در خانه« ب��ه كارگرداني محمد 
مساوات كه تا روز گذشته ۶ بهمن ماه در 
تئاتر مس��تقل تهران به صحنه مي رفت، 
قرار است از پنجشنبه ۱0 بهمن ماه ادامه 

اجراهاي خود را در سالن اصلي تئاتر شهر به سرانجام 
برساند. اين نمايش پنجش��نبه ۱0 بهمن ماه ساعت 
۱۷ به صحنه مي رود اما س��اعت اجراي بقيه روزهاي 

نمايش ۱9 خواهد بود. نمايش »بيگانه در 
خانه« آخرين نمايش گروه تئاتر راديكال 
۱۴ است كه در آن رومينا مومني، محمد 
علي محم��دي و علي حافظ پ��ور بازي 
مي كنند. اين اثر نمايش��ي ك��ه جزو آثار 
مهمان جش��نواره تئاتر فجر است كه به 
دعوت نادر برهاني مرند دبير اين رويداد 
در جشنواره حضور مي يابند ابتدا قرار بود 
به درخواست كارگردان در بخش غيررقابتي به صحنه 
برود اما با تقاضاي دبير و تغيير نظر محمد مساوات در 

بخش رقابتي جشنواره حضور خواهد داشت.

راهیابی فیلم کوتاه ایرانی به جشنواره پرتغالی
فيلم كوتاه »خداحاف��ظ المپيك« به 
كارگرداني مجتبي پوربخش در دومين 
حض��ور بين المللي خود به جش��نواره 
تريسچه پارا سمپره پرتغال راه پيدا كرد.

جشنواره تريسچه پارا سمپره پرتغال از 
اول تا سوم اسفندماه در شهر ليسبون 
اين كش��ور برگ��زار مي ش��ود و فيلم 
»خداحافظ المپيك« ب��ه كارگرداني 

مجتبي پوربخش در بخش رس��مي اين جشنواره 
 Triste Para روي پرده خواهد رفت. جش��نواره
Sempre رويدادي است براي كشف استعدادهاي 
تازه و فيلم ه��اي تأثيرگذار و مكاني براي فيلم هاي 
غمگين و به دور از پايان خوش است. در اين فستيوال 
۱۸ اثر از سراسردنيا به بخش نهايي راه پيدا كرده اند و 
اين فيلم ساخته ايران يكي از كانديدهاي راه يافته به 
بخش نهايي است. فيلم كوتاه »خداحافظ المپيك« 

با مضمون ورزشي نخستين اثر مجتبي 
پوربخش به عنوان كارگردان است كه 
داستان دختر قايقراني را روايت مي كند 
كه در مس��ير المپيك ب��ا چالش هاي 
فراواني مواجه مي شود و... رامين راستاد، 
فرج اله گلسفيدي، هومن جوادي، مهري 
آل آقا، طاهره عمو زاده، اصغر سندوسي، 
مرتضي قديري، جاب��ر وثوق، عليرضا 
شهرستاني و مريم جهاني بازيگران اين فيلم هستند.

ديگ��ر عوامل “خداحاف��ظ المپي��ك “ عبارتند از: 
نويسنده: بهنام بروجردي، مدير تصويربرداري: مجيد 
گلسفيدي، صدا بردار: ميثم معتمدي، طراح گريم: 
مهدي صياد، آهنگساز: بابك زرين، مدير توليد: علي 
حيدريان، منشي صحنه: مسعود صحبتي، عكاس: 
حميد خيرانديش، روابط عمومي: مينا آتشي. پخش 
بين المللي اين فيلم توسط ليمو فيلم انجام مي گيرد.

میزبانی ۸  اثر نمایشی در ایرانشهر
تماشاخانه ايرانش��هر در سي وهشتمين 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر و در بخش 
نمايش هاي صحنه اي و تئاتر ملل ميزبان 
هشت اثر نمايشي شد. تماشاخانه ايرانشهر 
در سي و هشتمين جشنواره بين الملل تئاتر 
فجر و در بخش صحنه اي و تئاتر ملل ميزبان 
هشت اثر نمايشي خواهد بود كه در دو سالن 
استاد سمندريان و دكتر ناظر زاده كرماني 

روي صحن��ه مي روند. اين آثار عبارتند از: ش��نبه ۱2 و 
يكشنبه ۱۳ بهمن ماه نمايش »باق وحش« به كارگرداني 
امير بهاوراكبرپور دهكردي از شهركرد در سالن دكتر 
ناظر زاده كرماني و نمايش »ژنتيك« به كارگرداني مهسا 
غفوريان از مش��هد مقدس در سالن استاد سمندريان. 
دوشنبه ۱۴ و سه شنبه ۱۵ بهمن ماه نمايش »مده آ« به 
كارگرداني شبنم يوسفي از اروميه در سالن دكتر ناظر زاده 
كرماني و »شازده احتجاب« به كارگرداني افشين زماني 
از تهران در س��الن استاد س��مندريان. چهارشنبه ۱۶ 

بهمن ماه نمايش »غم نومه وطن و تن« به 
كارگرداني جواد خاكسار حقاني از شهركرد 
در سالن دكتر ناظرزاده كرماني. پنجشنبه 
۱۷ بهمن م��اه نمايش »غ��م نومه وطن و 
تن« به كارگرداني جواد خاكسار حقاني از 
شهركرد در سالن دكتر ناظر زاده كرماني، 
نمايش »تسال« از كشور يونان به مدت ۸0 
دقيقه در سالن استاد سمندريان. جمعه 
۱۸ بهمن ماه نمايش »تسال« از كشور يونان به مدت ۸0 
دقيقه در سالن استاد سمندريان. شنبه ۱9 و يكشنبه 20 
بهمن ماه نمايش »مارلون براندو« به كارگرداني مهران 
رجبي از تهران در سالن استاد سمندريان. نمايش هاي 
س��الن دكتر ناظرزاده كرماني در دو ساعت ۱۷ و 20 و 
نمايش هاي سالن استاد سمندريان در دو ساعت ۱۸ و 
۴۵: 20 به روي صحنه مي روند. سي و هشتمين جشنواره 
بين المللي فجر از روز شنبه ۱2 بهمن لغايت دوشنبه 2۱ 

بهمن ماه به دبيري نادر برهاني مرند برگزار خواهد شد.

میراثنامه

يك هتل، مانع ثبت جهاني غارعليصدر
مديرعامل شركت سياحتي عليصدر اعالم كرد: ساخت 
هتل در كنار غارعليصدر ثبت جهاني آن را با مش��كل 
مواجه كرده است. غالمحسين تقوي با بيان اينكه امنيت 
يكي از پارامترهاي مهم در بحث گردشگري است، گفت: 
همدان از استان هاي سرآمد در اين حوزه است و براي 
سرمايه گذاري استاني امن محسوب مي شود. وي ادامه 
داد: همدان به عنوان كريدور ارتباطي ش��مال و غرب 
كشور مي تواند سرريز جمعيت تهران را به سمت خود 
بكشاند كه البته عملي شدن اين امر به برجسته كردن 
و تبليغات نيازمند اس��ت و اس��تعدادهاي بالقوه آن به 
شكوفايي رسيده و محلي سرشار از آسايش براي عموم 
مردم ايران باشد. وي با تأكيد بر اينكه گردشگران همدان 
افراد شاخصي هستند، اظهار كرد: ماندگاري گردشگران 
غار سياحتي عليصدر در همدان ساختار مناسب تري را 
مي طلبد و بايد استانداردسازي در سطح بين المللي انجام 
گيرد.  تقوي با اشاره به اينكه مسير غار سياحتي عليصدر 
به عنوان پل ارتباطي همدان و عليصدر نياز به ارتقا دارد، 
گفت: اين مسير مانند برخي از جاده هاي كشور ايمن 
نيست و سرعت و ضريب ايمني آن پايين است بنابراين 
براي جذب گردشگر بيشتر ضرورت دارد، ايمن تر شود 
تا به بخش گردشگري آسيب نرسد.  وي در ادامه با اشاره 
به رويداد »ايران باشكوه« بيان كرد: اين جشنواره اتفاق 
خوبي است و بايد تالش كنيم با اين رويداد گردشگران 
را در فصل زمس��تان به همدان بياوريم و ظرفيت هاي 

اس��تان را به آنها معرفي كنيم كه در اين راستا شركت 
سياحتي عليصدر تخفيف ۵0 درصدي را از تاريخ ۴ تا 
20 بهمن را براي اين مجموعه و مجتمع هاي عباس آباد 
در نظر گرفته است همچنين شركت سياحتي عليصدر 
از 22 تا 2۷ بهمن  در »جش��نواره گردشگري« كه در 
تهران برگزار خواهد شد، حضور پيدا مي كند. تقوي با 
اشاره به اينكه شركت سياحتي عليصدر آماده همكاري 
و سرمايه گذاري با ش��ركت هاي خارجي است، مطرح 
كرد: ضروري است طرح جامع عليصدر بازنگري شود چرا 
كه اجرايي كردن طرح بايد قابليت اجرايي داشته باشد 
و با مصوب شدن طرح جامع بسته هاي سرمايه گذاري 
نيز آماده خواهد شد. وي در ادامه تأكيد كرد: ماندگاري 
گردشگر در استان همدان و عليصدر كم است و با اين 
طرح مي توان ماندگاري گردشگر را افزايش داد و عالوه 
بر اين به وس��يله گردشگران عليصدر براي ديگر نقاط 

اس��تان نيز فرصت ايجاد كرد و ايجاد ثروت مناس��بي 
براي كل استان رقم بخورد. مديرعامل شركت سياحتي 
عليصدر در ادامه سخنانش از پيگيري چهاربانده شدن 
جاده عليصدر خبر داد و گفت: ساالنه حدود ۶00 هزار 
گردش��گر از اين غار بازديد مي كنن��د. او درباره وجود 
خانه مسافر، مهمانسرا و خانه هاي بومگردي در منطقه 
عليصدر نيز اعالم كرد: در حال حاضر ۳۴ واحد اقامتي 
در مجموعه عباس آب��اد و حدود ۱00 واحد اقامتي در 
عليصدر در حال خدمت رساني هستند. تقوي درباره 
ثبت جهاني غارعليصدر بيان كرد: ساخت هتل در كنار 
غار ثبت جهاني آن را با مشكل مواجه كرده است و اگر 
ميراث فرهنگي حاضر باشد هتل را به قيمت كارشناسي 
به عليصدر بفروشد، طبقات اضافي آن را حذف مي كنيم. 
وي با اش��اره به اينكه متولي ثبت جهاني غار عليصدر 
ميراث فرهنگي است، ادامه داد: مشاور در طرح جامع 
ملزم است تمامي ضوابط و جنبه هاي ثبت جهاني غار را 
در طرح پيش بيني كند تا مشكلي براي اين امر به وجود 
نيايد. قائم مقام شركت سياحتي عليصدر نيز در ادامه با 
بيان اينكه حرفه اي بودن گردشگري از ضرورت هاي اين 
حوزه به شمار مي آيد و انعكاس درست اخبار نيز در اين 
امر موثر است، گفت: حدود ۳0 تا ۴0 درصد مسافران 
از غار عليص��در بازديد مي كنند و وارد ش��هر همدان 
نمي شوند و الزم است سياس��ت گذاري انجام شود تا 

مسافران را به شهر همدان بياوريم.

ايستگاه

»جيمز پترسون« بار ديگر 
در بين پرفروش ها

برگزيدگان جوايز گرمي 
۲۰۲۰ اعالم شدند

جديدترين رمان  »جيمز 
پترس��ون« ك��ه آن را با 
همكاري »جيمز او بورن« 
نوش��ته موفق شد كمي 
پس از انتشار در فهرست 
پرفروش هاي داس��تاني 
نيويورك تايمز قرار بگيرد. 
حضور مداوم آثار »جيمز 

پترسون« در فهرست پرفروش هاي نيويورك تايمز 
و آمازون سبب شده تا راه يافتن رمان جديد او كمي 
پس از تاريخ انتشارش را امري بديهي تلقي كنيم. 
»گمش��ده« كه عنوان جديدتري��ن رمان  »جيمز 
پترسون« و »جيمز او بورن« است، داستان ماموريت 
جديد گروهي از اف.بي.آي براي رسيدگي به يك باند 
خالفكار روسيه اي را روايت مي كند. رمان »گمشده« 
در نخستين هفته حضورش در جايگاه دوم فهرست 
پرفروش هاي داستاني اين نشريه قرار دارد. پترسون 
پيش تر موفق ش��ده بود براي ن��گارش رمان هاي 
»كري��س ك��راس«، »نوزدهمين كريس��مس«، 
»حل نش��ده« و »هجدهمين آدم رباي��ي« به اين 
فهرست راه  يابد. رمان »جايي كه خرچنگ ها آواز 
مي خوانند« نوشته »دليا اوئنز« نيز پس از گذشت 
۷2 هفته از حضوش در اين فهرست، همچون هفته 
گذشته صدرنشين اس��ت. رمان »ادوارد عزيز« از 
»آن ناپوليتانو« نيز در دومين هفته از حضورش در 
جايگاه سوم به چشم مي خورد. »ناپوليتانو« در اين 
رمان داستان آغاز زندگي دوباره پسربچه ۱2 ساله اي 
را روايت مي كند كه پس از حادثه سقوط هواپيما و از 
دست دادن تمام خانواده اش تنها بازمانده اين حادثه 
است. رمان »چه سن جالبي« نوشته »كايلي ريد« 
و »محافظان« نوشته »جان گريشام« نيز به ترتيب 
جايگاه سوم و چهارم فهرست اين هفته پرفروش هاي 
داستاني نيويورك تايمز را به خود اختصاص داده اند.

برندگان جوايز ش��صت 
و دومي��ن دوره از جوايز 
گرم��ي در حال��ي پيش 
معرفي ش��دند كه “بيلي 
ايلي��ش« � خوانن��ده 
۱۸س��اله � جوايز اصلي 
اين مراس��م را ب��ه خود 
اختصاص داد. به گزارش 

گاردين، مراسم جوايز گرمي كه به عنوان مهم ترين 
رويداد موس��يقي جهان ش��ناخته مي شود پيش 
برگزار ش��د و در جريان آن جوايز بهترين هنرمند 
جديد، بهترين آلبوم سال براي »وقتي كه همگي 
به خواب مي روي��م، كجا مي رويم«، جايزه بهترين 
ترانه س��ال و بهترين ركورد سال براي »آدم بد« به 
»بيلي ايليش« رسيد. كشته شدن »كوبي برايانت« 
� بسكتباليست مشهور امريكايي � در سانحه هوايي 
)سقوط هلي كوپتر( پيش از برگزاري جوايز گرمي 
بر اين مراس��م نيز س��ايه انداخت. »آليشيا كيز« 
مجري اين مراس��م در ابتدا بيان كرد: »ما در حال 
حاضر عميقا غمگين هستيم.« جايزه بهترين آلبوم 
پاپ ووكال سال نيز براي آلبوم »وقتي كه همگي به 
خواب مي رويم، كجا مي رويم؟« به همين خواننده  
اختصاص يافت. »ويلي نلس��ون« نيز موفق ش��د 
جايزه بهترين اجراي تك نفره كانتري را براي ترانه 
»مرا به خانه بب��ر« دريافت كند. در بخش بهترين 
آلبوم »عصرجديد« نيز »بال ها« اثر »پيتر كيتر« به 
عنوان برگزيده معرفي شد. سال گذشته گروه »ماه 
افيون«  با حضور »حميد سعيدي« به عنوان برنده 
اين بخش انتخاب شده بود. جايزه بهترين ترانه براي 
رسانه تصويري نيز به »بردلي كوپر« و »ليدي گاگا« 
براي »ستاره اي متولد شده است« اختصاص يافت.

رسانه هاي ورزشي جهان در سوگ برايانت 

بازگشت آشوب به فوتبال ایران

رسانه هاي ورزش��ي جهان امروز صفحه 
اصلي خود را به درگذشت اين بسكتباليست 
بزرگ اختص��اص دادند. م��رگ ناگهاني 
كوبي برايانت، ستاره سابق بس��كتبال NBA و يكي از 
بهترين ورزش��كاران تاريخ، جهان ورزش را شوكه كرد. 
بسكتباليست بازنشسته امريكايي ساعت ۱0 صبح به وقت 
محلي به دليل سقوط هلي كوپتر جان خود را از دست داد. 
در اين حادثه جيانا، دختر ۱۳ ساله برايانت هم درگذشت. 
آس: هميشه يك اس��طوره خواهي بود، ماركا: برايانت 
در يك سانحه هوايي درگذشت/ شوك جهاني: برايانت 
درگذشت، كيكر آلمان: اسطوره بسكتبال دنيا درگذشت، 
گاردين: اسطوره بزرگ بسكتبال دنيا از بين رفت، ديلي 
ميل: برايانت، اسطوره يك نسل، اينديپندنت: اسطوره 
ركوردشكن بسكتبال از دنيا رفت، اسپورت فرانسه: غم 
بزرگ برايانت، شبكه خبري بي بي سي و سي ان ان امريكا 
نيز با پخش برنامه هايي ويژه از ركوردهاي بزرگي كه اين 
بازيكن سابق NBA خلق كرده بود به بازتاب درگذشت 

اين اسطوره بزرگ پرداختند.

س��نگ اندازي هواداران پرس��پوليس و تراكتور يادآور 
هفته هاي تعويق در آغاز مس��ابقات ليگ برتر است كه 
فدراسيون فوتبال و س��ازمان ليگ به بهانه آماده سازي 
ورزش��گاه ها از لحاظ امنيتي و جلوگيري از اتفاقات تلخ 
گذشته، مانع از شروع ليگ برتر شدند. ديدار پرسپوليس 
و تراكتور كارزار پرتاب سنگ و اشياي سخت بر سر و روي 
هواداران دو تيم در نيمه جنوبي ورزشگاه آزادي بود كه 
منجر به مصدوم شدن تعداد زيادي از هواداران بي گناه 
شد و يك بار ديگر زنگ خطر را براي فوتبال ايران به صدا 
درآورد. بعد از تكرار سنگ اندازي در بازي هاي مهم فصل 
گذشته از جمله فينال جام حذفي، مهدي تاج اعالم كرد 
كه با فراهم شدن سخت افزارهاي مناسب از جمله نصب 
دوربين مدار بسته، شماره گذاري صندلي ها و فروش بليت 
الكترونيكي در بردارنده اطالعات تمام هواداران اس��ت، 
ديگر اتفاقات ناخوشايند در ايران رخ نخواهد داد. در واقع 
برنامه فدراسيون فوتبال اس��تفاده از اقدامات اصالحي 
در ابتداي ليگ برتر، استفاده از دوربين هاي نصب شده 
در ورزش��گاه ها براي شناسايي تماشاگران خرابكار بود 
تا با محروم كردن آنها فضاي ورزشگاه ها را سالم سازي 
كند، اما تمام اين وعده ها در حد حرف باقي ماند و هيچ 
نتيجه اي جز فش��رده شدن مسابقات ليگ برتر و به هم 
ريختن زمان اردوه��اي تيم هاي ملي از جمله تيم ملي 
اميد نداشت تا اينكه در ديدار با پرسپوليس يك بار ديگر 

باران سنگ روي سر و صورت هوادار بي گناه فرود آمد و 
هيچ مسوولي هم از اين اتفاقات ناراحت نشد. به گزارش 
ايسنا، اين قبيل اتفاقات در حالي در يك بازي معمولي 
رقم خورده كه بازي نه در اوج حساسيت بلكه در اواسط 
مسابقات ليگ برتر برگزار شده و با اين برد و باخت هيچ 
اتفاقي براي تيم ها نمي افتد. حال تصور كنيد اگر بازي در 
فينال جام حذفي برگزار مي شد و حساسيت در اوج خود 
قرار داشت، آيا فدراسيون فوتبال، مسووالن ورزشگاه و 
ماموران امنيتي قادر به كنترل اين تنش ها روي سكوهاي 
ورزشگاه آزادي بودند؟ اين اتفاق، نتيجه سال ها بي تفاوتي 
مسووالن و برنامه هاي نادرست در فرهنگ سازي و ايجاد 
سازوكار مناسب براي ايمن سازي در ورزشگاه ها است كه 
يك تهديد بالقوه براي فوتبال ايران به شمار مي رود و بعيد 
نيست كه در يك بازي بين المللي، سنگي به سر و صورت 

يك هوادار بخورد يا به سمت زمين پرتاب شود و آن وقت 
بهانه الزم مبني بر ناامني دست كشورهاي متخاصم بيفتد 
و زمينه محروميت فوتبال ايران فراهم شود. هنوز چند 
روزي از بهانه جويي مس��ووالن AFC با خط دهي هاي 
كشورهاي عربستان و امارات نمي گذرد كه فوتبال ايران 
فعال توانسته با اهداي دو ميزباني در مرحله پلي آف از اين 
ماجرا سر سالم به در ببرد اما بايد در انتظار روزي نشست 
كه با پرتاب يك سنگ به سمت نيمكت رقباي خارجي 
يا مسووالن امنيتي، محروميتي طوالني مدت نصيب 
ايران ش��ود. اكنون كه تصاوير متعددي از تماشاگران 
متخلف توسط اهالي ورزش منتشر شده و چهره خيلي 
از خرابكارها در طول بازي مشخص شده است، مسووالن 
سازمان ليگ و كميته انضباطي در صورتي كه دسترسي 
به دوربين هاي مداربسته هم ندارند، مي توانند از همين 
راه اطالعات اين تماشاگران را شناس��ايي و آنان را باز 
حش��ور در اس��تاديوم محروم كنند تا شايد ريشه اين 
اتفاقات خشكيده شود. هر چند انتظار اين است كه بعد 
از هزينه هاي گزاف براي آماده سازي ورزشگاه ها و نصب 
دوربين هاي امنيتي براي بررسي سكوهاي ورزشگاه ها، 
مسووالن از همين طريق دس��ت به كار شوند و بعد از 
سال ها به بيراهه رفتن، وظيفه خود را به درستي انجام 
دهند و ضمن حفظ جان هزاران هوادار بي گناه، از تكرار 

يك فاجعه بين المللي نيز جلوگيري كنند.

ورزشي
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