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رييسجمهور در جمع فعاالن صنعت
پتروشيمي خطاب به منتقدان عنوان كرد
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نيـازاقتـصادايـران

وعدههاي دولت
در زمان صلح بود
امروز در دوران جنگيم

حسينميرمحمدصادقي
معاون قوانين مجلس شوراي اسالمي:

لوايح مالي با نظر رهبري
ميتواند به سران قوا
ارجاع شود

صفحه 7

سرمقاله

فرصتسوزي
در زمان صلح
« -1دول��ت وعدههاي
خود را در شرايط صلح
داد اما اكنون ش��رايط
جنگ اس��ت و شرايط
صل��ح و جنگ ب��ا هم
تف��اوت دارد ».اي��ن
مجيد اعزازي جمالت ،واكنش حسن
روحاني ،رييسجمهور
به منتقدان اس��ت كه از تغيير لحن دولت سخن
به مي��ان آوردهان��د .بيگم��ان ،همانط��ور كه
رييسجمهور گفته است ،ش��رايط جنگ و صلح
با هم تفاوت دارد اما نميتوان براي عملي نشدن
همه وعدههاي دولت به ش��هروندان ،از اين گزاره
كلي اس��تفاده كرد .بخش عمدهاي از وعدههاي
روحان��ي در س��ال  92در اي��ن جمله ك��ه «هم
سانتريفيوژها بايد بچرخد ،هم چرخهاي اقتصاد
و زندگي مردم» متبلور شده است.

همين صفحه

صنعت،معدن و تجارت

در كميسيون تلفيق بودجه  99مطرح شد

سرگيجه در چارت تجاري

احتمالتجديدنظردرارقامبودجه

فرشته فريادرس|
درخواست شكلگيري «س��تاد توسعه صادرات»
از خيابان س��ميه به خيابان پاس��تور ارسال شد.
براس��اس اظهارات جديد قائممقام وزيرصمت در
امور بازرگاني ،پيشنويس تشكيل «ستاد توسعه
صادرات» با در اختيار داشتن اختيارات اصل ۱۲۷
قانون اساس��ي ،به معاون اول رييسجمهور ارايه
شده ،كه در اين درخواس��ت تقاضا شده اين ستاد
به رياس��ت وزير صمت و دبيري س��ازمان توسعه
تجارت ،شكل گرفته تا مسير صادرات هموار شود.
اين درخواست در شرايطي به پاستور ارسال شده،
كه طي دو س��ال اخير بارها شاهد تغيير در چارت
بازرگانيكشوربودهايم.يكبارطرح«احيايوزارت
بازرگاني»دردستوركاردولتقرارگرفتهوبارديگر،
طرح «ش��كلگيري معاونت بازرگاني» در چارت
سازماني رياس��تجمهوري .اما در سناريوي ديگر
كه اوايل مردادماه امس��ال اجرايي شد« ،لغو قانون
انتزاع»بود،كهباتصميمسرانقواو...
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نماينده ولي فقيه در سپاه در مراسم بزرگداشت  9دي:

بايد آماده باشيم

همين صفحه

يادداشت

پرونده

انبساط مسكن با انقباض
مقررات بانكي

تبارشناسي مجلس و اقتصاد

2

همين صفحه

مجلس

لوايح مالي با نظر رهبري
ميتواند به سران قوا ارجاع شود
معاون قوانين مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه
بر اس��اس روال قانوني خروج لوايح پالرمو و  CFTاز
دس��تور كار مجمع تش��خيص به معناي تاييد نظر
شوراي نگهبان اس��ت ،گفت :بنا بر نظر رهبري اين
دو اليحه ميتواند در دس��تور كار سران قوا يا شوراي
عاليامنيتمليقرارگيرد.حسينميرمحمدصادقي
در گفتوگ��و با خبرگ��زاري خانهمل��ت ،در توضيح
آخرين وضعيت لوايح پالرم��و و  ،CFTگفت :مجمع
تشخيص مصلحت نظام هنوز در ارتباط با دو اليحه
پالرمو و  CFTتصميم خاصي اتخاذ نكرده اس��ت .در
صورتي كه لوايح پالرمو و  CFTاز دستور كار مجمع
تشخيصمصلحتنظامخارجشودباتوجهبهاهميت
آن و در صورت مصلحت مقام معظم رهبري ميتواند
به صورت ويژه در دستور كار سران سه قوه يا شوراي
عالي امنيت ملي قرار گيرد .مع��اون قوانين مجلس
شوراي اس�لامي تصريح كرد :در صورتي كه مجمع
تشخيص مصلحت نظام نظر مصلحتي خود را درباره
طرح و لوايح مورد اختالف مجلس و شوراي نگهبان
ابالغ نكند ،نظر ش��وراي نگهبان حاكم خواهد بود.
ميرمحمد صادقي افزود :بر اساس آيين نامه داخلي
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،نظر شوراي نگهبان
محكم اس��ت و در ارتباط با اليحه اليحه الحاق ايران
به كنوانس��يون مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملي
(پالرمو) همين ش��رايط حاكم اس��ت .وي ادامه داد:
مجلس ش��وراي اس�لامي اليحه پالرمو را تصويب و
شوراي نگهبان با استناد به نظر هيات نظارت به مفاد
اليحه به دليل مغايرت با سياس��تهاي كالن ايراد
اصل  110قانون اساسي را وارد دانست لذا اظهارنظر
ش��وراي نگهبان درباره اليحه پالرمو به معناي وارد
دانس��تن ايراد به آن بود در نتيجه مساله حل نشده
باقي ماند و براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص
مصلحت نظام ارس��ال ش��د .معاون قوانين مجلس
شوراي اس�لامي ،گفت :مجمع تشخيص مصلحت
نظام ذيل ماده  25آييننام��ه داخلي خود مدت يك
سال را حداكثر زمان براي بيان نظر مصلحتي تعيين
كردهاست.براساسمادهالحاقي( 25مكرر)آييننامه
داخل��ي مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام :مهلت
اظهارنظرمجمعدرخصوصمصوباتمجلسكهنظر
شوراي نگهبان را تامين نكرده است ،تا سه ماه كاري
اس��ت .تبصره  -1در مواردي ك��ه محدوديت زماني
وجوددارد،مانندمصوباتيكهباقيدفوريتدرمجلس
به تصويب رسيده است يا مصوبات مربوط به بودجه،
حسب مورد و متناسب با محدوديت زماني اظهارنظر
ميگ��ردد .تبص��ره  -2در صورتي كه رس��يدگي به
مصوبهمجلسنيازبهمهلتبيشتريداشتهباشد،بنا
به پيشنهاد كميسيون ذيربط و تاييد رييس مجمع،
مهلت مذكور افزاي��ش خواهد يافت .م��دت نهايي
اظهارنظر ،حداكثر تا يكسال خواهد بود .تبصره -3
درصورتيكهتاپايانيكسال،نظرمصلحتيمجمع،
ابالغنشد،نظرشوراينگهبانمحكمخواهدبود.

سرمقاله

يادداشت

فرصتسوزي در زمان صلح

تبارشناسي مجلس و اقتصاد

مجيد اعزازي|
دبير گروه راهو شهرسازي|
« -1دولت وعدههاي خود را در ش��رايط صل��ح داد اما
اكنون شرايط جنگ است و شرايط صلح و جنگ با هم
تفاوت دارد ».اي��ن جمالت ،واكنش حس��ن روحاني،
رييسجمهور ب��ه منتقدان اس��ت ك��ه از تغيير لحن
دولت س��خن به ميان آوردهاند .بيگم��ان ،همانطور
كه رييسجمهور گفته است ،ش��رايط جنگ و صلح با
هم تف��اوت دارد اما نميتوان براي عملي نش��دن همه
وعدههاي دولت به شهروندان ،از اين گزاره كلي استفاده
كرد .بخش عمدهاي از وعدههاي روحاني در س��ال 92
در اين جمله كه «هم س��انتريفيوژها بايد بچرخد ،هم
چرخهاي اقتصاد و زندگي مردم» متبلور ش��ده است.
جملهاي كه ناظر به گرهگش��ايي از مس��اله هستهاي و
سياس��ت خارجي و در پي آن تعامل اقتصادي با جهان
و خروج از حصار تحريم بود .اين مساله در پي مذاكرات
فشرده دو ساله با كش��ورهاي گروه  5+1و دستيابي به
برجام تا حدودي تحقق يافت ،و براي حدود س��ه سال
فشارهاي خارجي از روي مناس��بات سياسي و اقتصاد
ايران برداش��ته ش��د .دورهاي كه فرصت مناسبي براي
انجام برخ��ي از وعدههاي دولت به ش��مار ميرفت .اما
همانطور كه ديروز روحاني گفت»،دش��من از سال ۹۷
جنگ همهجانبه اقتصادي عليه ما را ش��روع كرد .آنها
ميخواستند اين جنگ سياس��ي و حقوقي هم بشود و
همهدنياسازمانمللوسازمانهايبينالملليمقابلما
بايستند ،اما موفق نشدند .در جنگ اقتصادي هم موفق
نشدهونميشوند».
 -2با وجود اين شرايط ،بايد گفت كه برخي از وعدههاي
رييسجمه��ور كه در حوزه سياس��ت داخلي كش��ور
دستهبندي ميشوند ،اساس��ا ارتباطي با شرايط جنگ
و صلح نداش��ته و ندارند و دولت ميتوانست با پشتوانه
س��رمايه اجتماعي برآمده از راي اكثريت در انتخابات
رياس��تجمهوري دورهه��اي يازده��م و دوازدهم و با
پيگيريهاي مجدانه و تعامل نزديكتر با ساير نهادهاي

حكومت اين دس��ته از وعدهها را تحقق بخش��د .از اين
وعدهه��ا كه بگذري��م ،ميدانيم كه ش��رايط اقتصادي
كشور صرفا محصول حكمراني  6س��اله دولت روحاني
نيست و در روندهايي طوالنيمدتتر ريشه دارد .با اين
حال ،دولتهاي يازدهم و دوازدهم فرصتسوزيهاي
متعددي در اج��راي اصالحات اقتصادي داش��تند كه
باره��ا و بارها از س��وي اقتصاددانان و فعاالن سياس��ي
مطرح ش��ده اس��ت .بحث هدفمندي يارانههاي پيدا
(حذف ثروتمندان از فهرس��ت يارانهبگي��ران) و پنهان
(واقعيس��ازي قيمت حاملهاي انرژي) ،اصالح نظام
برنامهريزي و بودجهبندي كشور ،اصالح نظام مالياتي،
اصالحنظامبانكي،كنترلنقدينگيو...ازجملهمهمترين
مسائلياستكهدولتهاييادشدهفرصتاصالحآنهارا
از دست دادند .به عنوان نمونه در پي برگزاري انتخابات
دوره يازدهم رياستجمهوري فرصت حذف ثروتمندان
به بهانه عدم تمايل دولت به سركشيدن به حسابهاي
بانكي م��ردم از بين رفت،در حالي ك��ه مكانيزم حذف
ثروتمندان الزاما از مسير بانك عبور نميكرد .اين مساله
در كنار مس��اله نرخ بنزين به قدري ك��ش آمد تا دولت
در آبان امسال مجبور به سهميهبندي و افزايش قيمت
سوخت و پرداخت كمك معيشت به  18ميليون خانوار
ايراني شد .مسالهاي كه اعتراضاتي را به دنبال داشت و
مشكالتيرابرايمردموكشورايجادكرد.
 -3به گفته دانشمندان علم مديريت ،اگر تا چند دهه
پيش انسانها ،سازمانها يا دولتها ميتوانستند85 ،
درصد از آينده خود را پيشبيني كنند ،در قرن بيست و
يكمبهدليلشتابتحوالتتنها 15درصدازآيندهقابل
پيشبيني است و در اين شرايط ،بهترين كار ساختن
آينده اس��ت و آيندهس��ازي جز از طريق برنامهريزي و
پايشمستمرآن،ميسرنيست.ازاينرو،بيگمان،يكي
از وظايف ذاتي دولت ،آيندهسازي است و مكلف است به
گونهاي برنامهريزي كند كه زندگ��ي مردم چه در دوره
جنگ و چه در زمان صلح ،كمترين نوسان را تجربه كند
وآرامشجامعهازكفنرود.

حقوقي
جنيدي :اليحه عدالت ترميمي تدوين شده است
معاون حقوق��ي رييسجمه��وري در يادداش��تي با
تاكيد بر ض��رورت بهرهگيري از عدال��ت ترميمي به
عنوان آم��وزهاي نوي��ن در عرصه قضاي��ي ،از تدوين
اليح��هاي در اين باره خب��ر داد .به گ��زارش معاونت
حقوقي نه��اد رياس��تجمهوري ،لعي��ا جنيدي در
يادداشتي ،گس��ترش صلح و س��ازش ،ترميم روابط
انساني و اجتماعي ازهمگسيخته ،تقويت همبستگي
اجتماعي ،جبران و ترميم خسارتهاي ناشي از جرم،
توجه به نيازهاي ويژه بزه ديده ،درمان و بازپروري بزه
كاران و مشاركت دادن همه س��هام داران (بزه ديده،
بزه كار ،خانواده ،جامعه محلي ،دولت و  )...در تعيين

مناسبترين پاسخ به بزه ارتكابي را درون مايه اصلي
عدالت ترميمي بر ش��مرده اس��ت .وي ميانجيگري
كيفري ،نشس��تهاي خانوادگ��ي ،حلقههاي صدور
حكم و تعيين كيفر ،نشستهاي گروهي بزه ديدگان و
بزه كاران را نيز از جلوههاي بارز عدالت ترميمي عنوان
كرده اس��ت .معاون حقوقي رييسجمه��وري اعالم
كرده است كه كارگروه تخصصي تدوين پيشنويس
اليحه عدالت ترميمي با هم��كاري معاونت حقوقي
قوه قضاييه و با بهرهگيري از همكاري و مشاوره علمي
اس��تادان حقوق ،دادرس��ان ،وكالي دادگس��تري و
جامعهشناسانتشكيلشدهاست.

سعيد اشتياقي|
كارشناس مسائل اقتصادي|
در چهاردهمين روز مرداد داغ س��ال  ١٢٨٥تهران
بود كه مظفرالدين ش��اه با دستي لرزان پاي نامهاي
را امضا كرد ك��ه مهر تأيي��دي بود بر درخواس��ت
متخصصان مبني بر تاسيس جنبش مشروطه براي
تحقق سه اصل؛ حكومت متمركز قدرتمند ،استقرار
نهاده��اي مدرن و مش��اركت م��ردم در حكمراني
(مردمساالري) در تاريخ آمده است فرمان مشروطه
ابتدا در كاخ صاحبقرانيه به امضاي شاه قاجار رسيد
سپس در خانه باغ  ٨هزار متري حاج محمدحسين
امينالضرب رقم خورد .قابل ذكر است كه خود حاج
محمدحسين امينالضرب تاجر خوشنام و موسس
مجلس وكالي تجار نايبالرييس مجلس ش��وراي
ملي اول بود .يك مجلس موقت ك��ه از آن با عنوان
اولين مجلس موسسان نيز نام برده شد.نمايندگان
آن عمدتا تج��ار و كس��به و صنعتگران ،روس��اي
اصن��اف بازارتهران و روحانيون بودند كه براس��اس
اين قانون 6طبقه :ش��اهزادگان ،روحانيون ،اشراف،
تجار داراي تجارت خانه معين ،مالكان با دستكم
هزار توم��ان داراي��ي و صنعتگران و پيش��هوران از
صنوف ش��ناخته ش��ده و داراي مغازهاي با شرايط
خاص را شامل ميشد .نكته حايز اهميت اين است
كه  ٢٣س��ال قبل از اينكه فرمان مشروطيت صادر
ش��ود «مجلس وكالي تجار» به فرمان ناصرالدين
شاه ش��كل گرفته بود كه بعدها به نام اطاق تجار يا
اتاق بازرگاني ن��ام گرفت .به زبان س��ادهتر وكالي
تجار مسوول پيگيري حقوق جامعه بازرگانان شده
بودند و اين دور از ذهن نيس��ت كه بگوييم تجار آن
زمان در اين مجلس نيز از مش��كالت م��ردم جويا
ميش��دند و به امورات آنها ميپرداختند يا بگوييم
عصر مشروطه براي تجار در سال  1263بوده است.
به نوعي ميتوان گفت اين مجلس يك نوع تمرين
براي ب��ه وجود آم��دن جنبش مش��روطه و تغيير
ساختار سياس��ي و در نهايت مجلس ملي بود .اگر
چه انقالب مشروطه صرفا به داليل اقتصادي شكل
نگرفت اما نقش تجار و مهرهه��اي اقتصادي در آن
پر رنگ بود .پيوند تجار با روش��نفكران و روحانيون
سه دسته موثر غير قابل انكارند .گلهمندي تجار از
اينكه چرا بازار پولي كش��ور دست انگليسيهاست
و به چوب بس��تن چند تاج��ر خوش��نام در تهران
جرقههاي اوليه اين آتش خش��م ب��ود .اگر مجلس
اول را بهدلي��ل حض��ور فعاالن��ه بازرگانان مجلس
تجار بناميم پ��ر بيراه نگفتيم .طرح تش��كيل بانك
ملي ،نوش��تن قانون اساس��ي و قان��ون منع خروج
طال و نقره از كشور قانون ماليات مستغالت ،قانون
استعمال البسه وطني در جهت حمايت از كاالهاي
داخلي و قانون تجارت همه و همه از دستاوردهاي
دورههاي اول تا پنجم مجلس ملي بود .سميرا ترابي
فارس��اني در كتاب تجار ،مشروطيت و دولت مدرن

عكس :وحيد خدادادي /آنا

در چهاردهمي��ن روز
مرداد داغ س��ال ١٢٨٥
تهرانبودكهمظفرالدين
ش��اه با دس��تي ل��رزان
پاي نامهاي را امضا كرد
كه مهر تأيي��دي بود بر
درخواست متخصصان
سعيد اشتياقي
مبنيبرتاسيسجنبش
مشروطه براي تحقق سه اصل؛ حكومت متمركز
قدرتمند ،استقرار نهادهاي مدرن و مشاركت مردم
درحكمراني(مردمساالري)...
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به رابطه متقابل تجار و روحانيون اينچنين اش��اره
ميكند؛ (از يكسو نياز مالي و اقتصادي علما توسط
بازاريان تامين ميش��د و روحانيت ه��م از تجار در
برابر مظالم و تعديان ديوانيان حمايت ميكرد.و در
حل و فصل امور مالي و دعاوي تجار نقش عمدهاي
داشتند و از جهت ديگر تجار به دليل مسافرتهاي
خارجي و آش��نايي با دس��تاوردهاي تمدن غرب و
توسعه اقتصادي و سياسي غرب از درك عميقتري
نسبت به ساير اقشار جامعه برخوردار بودند) رابطه
دوستانه س��يدجمال اس��دآبادي و محمدحسين
امينالضرب بيانگر اين اس��ت كه تجار به دليل دارا
بودن فرهنگ سنتي و روحيه ماهيتا محافظهكار به
روش��نفكران اصالحگراي مذهبي نزديكتر بودند.
اما چه شد كه رفته رفته از مجلس اول به بعد نقش
تجار در مجلس روزبهروز كمرنگتر ش��د تا جايي
كه امروز اثري از آنها نميبينيم .اين روزها با نگاهي
كوتاه بر آمار ثبتنامكنندگان انتخابات يازدهمين
دوره مجلس شوراي اسالمي با طيفهاي گوناگوني
مواجه ميشويم سياسيون و فعاالن عرصه سياست
اعم از پير و جوان كساني كه در تعريف خوبان آنان
بايد گفت داراي قوه تحليل سياسي باال يا در زمان
مديريتش��ان از منابع به درستي اس��تفاده نموده و
داراي عملكرد مناس��ب بودهاند و در فالن ارگان يا
سازمان دولتي و شبه دولتي اتالف منابع ننموده و
در وصف كهنساالن و بدون كارنامهها يا بدكارنامه
كه ديگر هيچ نميتوان گفت .اما نكته قابل كه ذهن
مرا مشغول كرده اين اس��ت كه جاي تجار يا همان
فعالي��ن اقتص��ادي كارآفرين��ان توليدكنندگان و
صادركنندگان خالي اس��ت .براي من جاي تعجب
است كساني كه توانس��تهاند بدون پشتوانه دولتي
مجموعهاي شكل دهند و باعث توليد ثروت شوند
و به تبع آن رش��د و توس��عه اقتص��ادي آناني كه با
خالقيت و نبوغ و ت�لاش خود توانس��تهاند ارزش
آفرين باشند و براي گروهي اشتغال بيافرينند و در
مقام يك صادركننده ارزآوري نمايند حتما و قطعا
ميتوانند در مقام باالتر نمايندگي جمعي از مردم در
قالب نماينده مجلس يا باالتر رييسجمهور باشند
اين به راحتي قابل تفهيم است كسي كه براي خود و
سازمانش مفيد بوده پس در قالبي بزرگتر ميتواند
نقش آفرين باشد و در مقياس وسيعتر سودرساني
كند .ميتوان اينطور گفت رجل سياسي اقتصادي
حلقه مفق��وده اين روزهاي حكمراني ايران اس��ت.
روزهايي پر تالط��م اقتصادي نمونهه��اي موفق و
مرداني از جنس اقتص��اد ميخواه��د  .نمونههاي
موفق و شايد افراطي هس��ت كه در جهان ميشود
مثال زد رج��ا واثق دارم اقليت خالق گرهگش��ايي
ميكند م��ردان و زناني از جنس تالش و كوش��ش
انها كه خود س��اختهاند كس��اني از جنس عمل در
تصميمگيريهاي كالن كش��ور ميتواند در جهت
بهبودوضعيتامروزماراهگشاباشد.

امريكا در عراق چه برنامهاي
كند؟!
را عليه ايران دنبال مي

عبدالرحمنفتحالهي|
كارشناسمسائلعراق|
با وجود آنكه از زمان خ��روج دونالد ترامپ از برجام
در  18ارديبهشت ماه  ،97كاخ سفيد سعي داشته
است كه كشورهاي جهان را از ارتباط با جمهوري
اسالمي ايران ،به خصوص روابط تجاري و اقتصادي
برحذر دارد ،اما به نظر ميرس��د كه واش��نگتن در
رابطه با تمامي كشورها نتوانسته است به اين هدف
خود دست پيدا كند كه عراق مشخصا يكي از اين
كش��ورها اس��ت .چرا كه عالوه بر مناسبات عميق
و تنگاتنگ سياس��ي ،تاريخي ،فرهنگي ،نظامي و
امنيتي ميان ايران و عراق ،دو طرف داراي س��طح
گس��تردهاي از روابط اقتصادي و تجاري هستند؛
مش��ابه همين ش��رايط در منطقه ف��درال اقليم
كردس��تان نيز برقرار اس��ت .لذا به واسطه ميزان
نيازمندي عراق به تداوم مناسبات تجاريش با ايران
به ويژه در زمنيه توليد ب��رق و واردات گاز ،عليرغم
خواست و فش��ار امريكا هر بار واش��نگتن ناچار به
تمدي��د معافيتهاي تحريمي خ��ود در خصوص
روابط ايران و عراق شده است .همين نكته موجب
آن ش��ده اس��ت كه برنامه هاو طرح اياالت متحده
درخصوص كم رنگ كردن و حتي قطع نفوذ ايران
در عراق با چالش مواجه شود .اما با آغاز اعتراضات
مردمي در عراق اكنون ورق به سود امريكا برگشته
اس��ت .در فاصله دو ماه و نيمي كه از ش��روع قيام
مردميعراقميگذرد،بهواسطهتشتتدروضعيت
سياس��ي ،اجتماعي و امنيتي در اين كشور ،امريكا
س��عي در بهرهبرداري از وضعيت موجود و تحقق
اه��داف و برنامه خ��ود با محوري��ت كاهش جدي
نفوذ ايران در عراق داش��ته اس��ت .در اين راستا به
نظر ميرس��د واشنگتن س��ناريويي جدي را براي
اين منظور طراحي كرده كه همزمان در چند اليه
پيگري ميش��ود .البته تمامي اين اليهها و سطوح
مكمل همديگر بوده و نهايتا سينرژي آن ميتواند
امريكا را در رس��يدن به آنچه مد نظ��ر دارد ،كمك
كند .پيرو اين نكته اياالت متحده درصدد است در
سه محور موازي كار خود را پيش ببرد .اولين محور
تداوم و تشديد اعتراضات مردمي است .تالشهاي
كاخ سفيد در اين محور با برنامه زيري واشنگتن و
حمايتهاي مالي رياض و ابوظبي در حال پيگيري
است كه عراق را به س��مت هرج و مرج اجتماعي،
تنش ،بحران و در نهايت جنگ داخلي بكشاند تا به
اينواسطهسايهخودرابرامورعراقسنگينتركرده
ونفوذشرادرمسائلوتصميمگيريهاياينكشور
گسترش دهد .البته در اين ميان موجسواري امريكا
بر اعتراضات يقينا با هدف حمله به مراكز و اماكن
سياسي و ديپلماتيك ايران در شهرها و استانهاي
عراق نيز در دس��تور كار اس��ت كه اين امكان را به
ادامهدرصفحه8
واشنگتنميدهد...

رويموجخبر
واكن�ش ب�ه دي�دار مقام�ات كويتي با
تروريستها
س��خنگوي دولت با غيرمترقبه و نااميدكننده
خوان��دن ديدار اخي��ر جمعي از اعض��اي گروه
تروريس��تي االحوازيه با رييس پارلمان كويت
تاكيد ك��رد :دولت كويت قول داده اس��ت ،اين
موضوع را از راهه��اي قانوني پيگيري كند .علي
ربيعي در گفتوگو با ايسنا ،در واكنش به ديدار
اخير جمعي از اعضاي گروه تروريستي و جدايي
طلب االحوازيه با رييس پارلمان كويت و اعطاي
نشان افتخار به يكي از آنها تصريح كرد :اين خبر
برايماهمغيرمترقبهونااميدكنندهبود.ماروابط
خوبي با كويت داريم و انتظار نداشتيم كه چنين
اخباريازكويتبهگوشبرسد.البتهپيگيريهاي
ضروري ص��ورت گرفت و بعد از احض��ار كاردار
كويت به وزارت امور خارجه و متعاقبا ديدار سفير
كشورماندركويتباقائممقاموزارتامورخارجه
آن كشور ،به ما اطالع دادند كه دولت كويت از اين
ماجرا باخبر نبوده و اين ديدار بر اساس تصميم
ش��خصي رييس پارلمان كويت صورت گرفته
اس��ت .البته اين توضيح قانعكننده نيست ولي
اميدواريم همانط��ور كه دولت كويت قول داده
است،اينموضوعراازراههايقانونيپيگيريكند.
ويافزود:مااميدواريمكهدولتكويتحسننيت
خود را در عمل نيز ثابت كند و اطمينان پيدا كند
كه هرگز چنين اتفاقاتي كه به سرعت ميتواند
تاثير منفي بر روابط دوستانه ما بگذارد ،در آينده
تكرار نخواهد ش��د .ما با جدي��ت ،پيگيريهاي
دولت كويت تا بازسازي كامل اعتمادي كه پايه
مناس��بات دوستانه و حس��ن همجواري است،
زيرنظر خواهيم گرفت.
چگونه برگههاي آزمون داوطلبان خبرگان
درشوراينگهبانتصحيحميشود؟؛تعادل|
عضو ش��وراي نگهبان درباره چگونگي تصحيح
برگههاي آزمون داوطلبان خبرگان در ش��وراي
نگهبان توضيحات��ي ارايه كرد .ه��ادي طحان
نظيف جوانترين عضو شوراي نگهبان ديروزدر
بخش��ي از گزارش خود از جلس��ه اخير شورا در
صفحه اينستاگرام نوش��ت :چهارشنبه چهارم
ديماه  ،۱۳۹۸جلسه شوراي نگهبان بود .پيش
از ورود به دستور ،آيتاهلل شب زندهدار گزارشي
از روند تصحيح اوراق امتحاني داوطلبان انتخابات
خبرگان ارايه كردند كه نكات قابل توجهي را در
برداش��ت .مثال ابتدا اسامي امتحاندهندگان از
باالي برگههاي امتحاني جدا ميش��ود و بعد در
اختيار تصحيحكننده قرار ميگيرد يا اينكه هر
برگه را دو نفر به صورت جداگانه صحيح ميكنند
به نحوي كه نفر دوم از نمره نفر اول اطالع ندارد
تا احيانا تاثيري در تصحيح و نمرهدهي او نداشته
باش��د و موارد ديگر .عضو شوراي نگهبان عنوان
كرد :طبع��ا اين دقت فقهاي ش��ورا در تصحيح
برگههاي امتحان اجته��اد ،از برخورد عادالنه و
بيطرفانه آنان حكايت دارد.
راهبرد فش�ار حداكثري ب�ه دنبال فلج
كردن اقتصاد ايران است؛ خبرآنالين|
خاوير سوالنا ،مسوول پيشين سياست خارجي
اتحاديه اروپا در مقالهاي به موارد مختلفي درباره
ايرانازجملهتوافقهستهايوروابطايرانوامريكا
پرداخت .خاوير سوالنا در مقالهاي در مجله اليو
مينت ،ميگويد :برخالف تناقضهاي پيدرپي
دونالد ترامپ ،ميتواني��م هدف او درباره ايران را
بفهميم چراكه او از ش��يوه كار مشابهي در چند
موقعيت ديگر استفاده كرده است .راهبرد «فشار
حداكثري» او به دنبال فلج كردن اقتصاد ايران
اس��ت تا مقامات آن ،گزينه ديگري جز مذاكره
از موضعي ضعيفتر نداشته باشند .او همچنين
نوشت:باوجوداينكهتحريمهايامريكالطمههاي
زيادي به اقتصاد ايران وارد ساختهاند ،حكومت
ايران به آن وضعيت مشكلساز يا مذاكره دوباره
نزديكتر نشده اس��ت .مقامات ايراني اگر دولت
ترامپ حاضر نباش��د كه اول نوعي امتياز بدهد،
هيچ انگيزهاي براي مذاكره با دولت ترامپ ندارند.
ايراناولينكشوردارندهموشكنقطهزن
با سرعت « ۸ماخ» است؛ مهر|
معاونهماهنگكنندهسپاهپاسدارانگفت:قبل
از ايران هيچ كشوري موشك بالستيك نقطهزن
با برد دو هزار كيلومتر و سرعت  ۸ماخ را نداشت.
سردار محمدرضا نقدي با بيان اينكه كشوري كه
از زيردريايي تا موش��ك نقطهزن دو هزار متري
ميس��ازد يعني از لحاظ علمي و فناوري بسيار
باالست ،گفت :قبل از ايران هيچ كشوري موشك
بالستيكنقطهزنبابرددوهزاركيلومتروسرعت
هشت ماخ نداشت .س��ردار نقدي با بيان اينكه
عدهاي دايما و به صورت نابجا انتقاد ميكنند كه
ما فاقد مديريت هستيم در حاليكه اصال چنين
صحبتي دقيق نيس��ت ،گفت :آيا ساخت پروژه
ستاره خليج فارس در شرايط تحريم كار آساني
بود؟ آيا مديريت اين پروژه فوقالعاده نبود؟
گام پنج�م تعه�دات برج�ام عملياتي
ميشود؛تسنيم|
رييس كميته هس��تهاي مجلس گفت :باتوجه
به اينكه اروپا اقدام خاص وموثري در راس��تاي
حفظ برجام انجام نداده است ،گام پنجم تعهدات
برجامي عملياتي ميشود .محمد ابراهيم رضايي
با اش��اره به گامهاي چندگانه ايران براي كاهش
تعهداتبرجامي،اظهارداشت:ايرانتاكنون 4گام
در راستاي كاهش تعهدات برجامي را عملياتي
كرده است كه در صورت اينكه طرفهاي اروپايي
به تعهدات خود در برجام عمل نكنند ،ايران گام
پنجم را نيز برميدارد .وي افزود :طبق اين مفاد
زماني كه تعهدات دو طرف متناس��ب و متوازن
نباش��د يكي از طرفين ميتواند تعهدات خود را
كاهش دهد تا متوازن و متناسب شوند.
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ايران

ظريف در ديدار با وزير خارجه روسيه:

ايرانوروسيهبهدنبالصلحدر منطقههستند

گروه ايران|
همزمان با دور تازه مشكلآفرينيهاي اياالت متحده
در منطقه كه با حمله اخير امريكا به عراق آغاز ش��ده؛
ايران با اس��تفاده از دايره نفوذ منطقهاي خود و از دل
افزايش مب��ادالت ارتباطي با كش��ورهاي اثرگذار در
منطقه تالش ميكند تا كشورهاي منطقه را متوجه
اين واقعيت مشخص كند كه امنيت و آرامش پايدار در
منطقهنهباحضورنيروهايخارجيبلكهازدلگفتوگو
و مذاكره كشورهاي منطقه حاصل ميشود .ديروز هم
وزير امورخارجه كشورمان كه براي رايزني و گفتوگو
در خصوص موضوعات مختلف راهي مسكو شده بود؛
در ديدار با وزير خارجه روسيه خواستار همكاري همه
كشورها براي مقابله با يكجانبه گرايي گسترده امريكا
درجهانشد« .محمدجوادظريف»درديدارباسرگئي
الوروف گفت :ايران و روسيه بر خالف امريكا به دنبال
صلح و ثبات در منطقه هستند و طرحهاي ارايه شده
از سوي دو كشور نش��انگر اين واقعيت است .او افزود:
برخالف ديگ��ران كه در منطقه ما ب��ه جنگ افروزي
دامن ميزنند ايران و روسيه پيشنهادهاي مهمي كه
بسيارهمشبيهبههمهستندبرايصلحدرمنطقهارايه
كردهاند .ظريف ارايه طرح گفتوگوي روسيه در خليج
فارس و طرح صلح هرمز را در راستاي چنين سياستي
عنوان كرد .س��فر وزير امور خارجه ايران به مسكو در
راستايتبيينراهبردمشتركايرانوروسيهبرايصلح
منطقهاي صورت گرفت و در ادامه نيز با س��فر به پكن
برايهماهنگيهايبيشترتداومپيداكرد.ايران،روسيه
و چين به عنوان سه ضلع اصلي مثلثي كه طي روزهاي
اخير رزمايش نظامي مشتركي را نيز در خليج فارس و
دريايعمانبرگزاركردندوبازتابهايفراوانيدرسطح
بينالمللي پيدا كرد .وزير ام��ور خارجه پيش از ترك
مسكو به مقصد پكن گفت :برخالف ديگران كه هزاران
مايل دورتر از س��واحل خود به جنگ افروزي دفاعي
دس��ت ميزنند،ايران و روسيه براي صلح در سوريه با
يكديگرهمكاريكردهاندواكنونپيشنهادهايمهمي
براي صلح در خليج فارس ارايه كردهاند.
محمدجواد ظريف قبل از ترك روس��يه اما در حساب
كاربري خود در توييتر نوش��ت« :در روسيه با سرگئي
الوروف وزير امور خارجه اين كشور گفتوگوي پرباري
داشتم».ظريفتاكيدكرد«:برخالفديگرانكههزاران
مايل دورتر از سواحل خود به جنگافروزي «دفاعي»
دس��ت ميزنند ،ايران و روسيه براي صلح در سوريه با
يكديگرهمكاريكردهاندواكنونپيشنهادهايمهمي
براي صلح در خليج فارس ارايه كردهاند .مقصد بعدي:
چين ».بعد از انتشار اين توئيت بود كه ظريف مسكو را
به مقصد پكن ترك كرد .به گفته سخنگوي وزارت امور
خارجه ،گفتوگو و رايزني درخصوص روابط دوجانبه،
برجام و مسائل منطقهاي و بينالمللي هدف از اين سفر
است« .گنگ شوانگ» سخنگوي وزارت خارجه چين
هم ديروز در كنفرانس خبري در پكن با اعالم اين خبر
گفت :وزير خارجه ايران در يك ديدار رسمي و به دعوت
«وانگيي»وزيرخارجهچينبهاينكشورسفرميكند
و با همتاي چيني خود دي��دار ميكند .اين ديپلمات
چيني اظهارداشت :پكن مايل است با تهران همكاري
كند تا توسعه پايدار و همكاري استراتژيك جامع بين

چين و ايران را تقويت كند و بهطور مشترك توافقنامه
هستهاي ايران و صلح و ثبات را در منطقه خليج فارس
حفظكند.
گسترش روابط اقتصادي و امنيتي
«محمد جواد ظري��ف» دي��روز در كنفرانس خبري
مشتركبا«سرگئيالوروف»گفت:دولتامريكاتالش
ميكند منويات خود را به ديگر كشورها تحميل كند
و روسيه و ايران مقابله با اين رويكرد را در قالب برجام
و ساير حوزهها انجام دادند .موضع كشورهاي اروپايي
اگر چه از نظر سياسي عموما از برجام حمايت كردهاند
اما از نظر عملي اقدامي براي مقابله با تحريمهاي امريكا
و همينطور براي اجراي تعهدات خودشان نكردهاند.
ظريف گفت :ايران و روس��يه در مورد اينكه اروپا بايد
تعه��دات خود را اجرا كند همنظر هس��تند و اين نظر
در كميسيون مشترك به ش��ركاي اروپايي (اتحاديه
اروپا) در برجام اعالم ش��ده است .در زمينه منطقه ما
دو طرح شبيه به هم در خصوص امنيت خليج فارس
داريم كه مبناي آن بر همكاري و گفتوگو استوار است
نه اينكه به دنبال امنيت از طريق مقابله ،تهديد و توسل
به زور باشيم و اميدواريم با مشاركت يكديگر دو طرح را
گسترش دهيم و ساير كشورها را براي پيوستن به اين
طرح تشويق كنيم .ظريف خاطرنشان كرد :زمينههاي
همكاري ميان دو كش��ور فراوان است و ما از گسترش
روابط دو ملت و گسترش توريسم حمايت ميكنيم.
گسترش روابط در همه زمينهها
رييسدستگاهديپلماسيكشورماندربخشديگرياز
سخنانخودگفت:ماامروزدرخصوصمسائلدوجانبه،

منطقهايوبينالملليتبادلنظركرديم،روابطدوجانبه
به صورت گسترده در تمامي زمينهها در حال گسترش
است ضمن اينكه زمينههاي متعددي براي گسترش
روابط وجود دارد كه اتحاديه اقتصادي اوراسيا ،استفاده
از ارزهاي ملي در تجارت براي خارج شدن از وابستگي
به دالر امريكا و همكاري در خصوص توسعه فناوري،
حوزههاي مختلف انرژي از جمله آنها است.
ظريف گفت :حوزههاي متعددي وجود دارد كه نه تنها
دو جانبه بلكه به صورت سه جانبه و با مشاركت ديگر
كش��ورها همچون جمهوري آذربايجان ،ارمنستان،
گرجستان و تركيه دنبال ميش��ود .وزير امور خارجه
ايران اظهار داشت :همكاريهاي چند جانبه دو كشور
را بيش از پيش به يكديگر پيوند ميدهد بهطوري كه
روابط امروز دو كش��ور در بهترين دوران تاريخي خود
قرار دارد .وي با اش��اره به هم��كاري منطقهاي ايران
و روس��يه گفت :ما همكاريهاي خوبي ب��راي پايان
دادن به مشكالت و دردهاي مردم سوريه با هم داريم
كه به روند آس��تانه منجر ش��د كه در پي آن تنش در
اين كش��ور كاهش يافت .امروز در پي همكاريهاي
سه جانبه ما (ايران ،روسيه و تركيه) توانستهايم اولين
روند سياس��ي را بعد از چندين سال جنگ در سوريه
شروع كنيم.
وزير امور خارجه ادامه داد :كميته قانون اساسي سوريه
بس��يار مهم اس��ت و ما اميدواريم طرفين اين كميته
بتوانند كار را با جديت پيش ببرند ايران و روس��يه در
اين زمينه تالشهاي زيادي كردند و همراه با شريك ما
تركيه به اين تالشها ادامه خواهيم داد.
ظريفبهاوضاعدرادلبدرشمالغربيسوريهنيزاشاره
كرد و گفت :شرايط در ادلب شكننده است و الزم است

همكاريه��ا در زمينه آرامش در ادلب و پايان دادن به
حضور تروريستها ادامه پيدا كند؛ ما در اين زمينه با
روسيه و تركيه همكاري ميكنيم.
برج�ام ب�ه دلي�ل اقدام�ات امري�كا و اروپا
در معرض فروپاشي است
وزيرامورخارجهروسيه،اقداماتامريكادربرجامرامغاير
و متناقض همه اصول و معيارهاي بينالمللي دانست
و گفت :برجام ب��ه دليل اقدامات امريكا و فعاليتهاي
غيرمس��تمر اتحاديه اروپا در معرض فروپاش��ي قرار
دارد«سرگئي الوروف ديروز در كنفرانس مطبوعاتي
مشترك با « ظريف» در ساختمان ضيافتهاي وزارت
خارجه روسيه گفت :امريكا كش��ورهاي ديگر را وادار
ميكند كه تعهدات خود در چارچ��وب برجام را اجرا
نكنند و در همين حال اصرار دارد كه ايران  ۱۰۰درصد
تعه��دات داوطلبانه خود در اي��ن توافق بينالمللي را
اجرا كند .برجام در قطعنامه  ۲۲۳۱ش��وراي امنيت
س��ازمان مل��ل تاييد ش��ده و الزم االجرا اس��ت .ما از
ش��ركاي غربي ميخواهيم واقعي��ت موجود در مورد
برج��ام را بپذيرند .به گفت��ه الوروف ،برجام به خاطر
اقدام��ات امريكا و اقدامات غيرمس��تمر اتحاديه اروپا
در معرض فروپاشي قرار دارد.
وي ادامه داد :بر اثر سياستهاي غيرسازنده واشنگتن
كه همچنان ادامه دارد ،دس��تاورد مهم ديپلماس��ي
بينالمللي يعني برجام در معرض نابودي قرار گرفته
است .متاسفانه ش��اهد اقدامات غيرمستمر شركاي
اروپايي هس��تيم كه بهطور كامل به تعهدات خود در
برجام عمل نميكنن��د .الوروف در بخش ديگري در
نشست خبري گفت :يا امريكا كامال به تعهدات خود در

برجامعملميكندوايراننيزبهتعهداتبرعهدهگرفته
در اين توافق بازميگردد كه اين راهحل ايده آل است.
يا اينكه بايد پذيرفت كه ش��ركاي غربي براي اجراي
تعهدات بينالمللي خود آماده نيستند و در آن صورت
برجام بايد توافق غيرمعتبر شناخته شود.
وي ادام��ه داد :در همين ح��ال تعهدهاي بينالمللي
ازجمله توافقنامه پادمانهاي آژانس بينالمللي انرژي
اتمي و توافق عدم انتشار س�لاحهاي كشتار جمعي
معتبرخواهدبود .الوروفدربخشديگرنشستخبري
خاطرنشان كرد كه برجام دستاورد مهم ديپلماتيك و
ابتكار براي جلوگيري از انتش��ار سالح كشتار جمعي
محسوب ميشود.
وي افزود :از پيشنهاد امانوئل مكرون رييسجمهوري
فرانس��ه در مورد برجام حمايت كرديم و از پيشنهاد
همسايه ما ژاپن براي حفظ برجام استقبال ميكنيم.
رييس دستگاه ديپلماسي روسيه با بيان اينكه امريكا
تالش ميكن��د گفتوگوها در مورد برج��ام را به نفع
خود دنبال كند ،ادامه داد :ما تالش ميكنيم ما سعي
ميكنيمكهراهحليپيداشودكهرضايتشركايايراني
را جلب كند و براي بقيه طرفها هم قابل قبول باشد.
وي افزود :همه پيشنهادات درباره حمايت از برجام روي
ميز قرار دارد و ما تاكيد داريم كه همه شركتكنندگان
در اين توافق به تعهدات خود عمل كنند .الوروف ادامه
داد :روسيه و ايران خواهان تالش كشورها براي تامين
ثبات و امنيت منطقه هس��تند .وزير خارجه روسيه با
بيان اينكه مسكو طرح براي تامين امنيت خليج فارس
را ارئه كرده است ،اظهار كرد :ايران نيز طرح صلح هرمز
را پيشنهاد كرده و امروز در مورد اجراي اين طرحها و
گفتوگوها براي آرامش منطقه تبادل نظر كرديم.
وزير خارجه روس��يه گف��ت :ما اتفاق نظ��ر داريم كه
آغاز بهكار كميته قانون اساس��ي سوريه يكي از نتايج
مهم مذاكرات در فرمت آس��تانه اس��ت .وي افزود :ما
توافق كرديم كه به همكاريها در فرمت آس��تانه كه
در چارچوب آن روسيه ،ايران و تركيه مشاركت دارند
ادامه دهيم .الوروف خاطرنشان كرد كه در ديدار امروز
برنامه زماني ديدارها در فرمت آستانه بررسي شد .وزير
خارجهروسيهدربخشديگرنشستخبريگفت:حل
مسائل ليبي بايد بدون قيد و شرط انجام گيرد و مسائل
اين كشور به نفع مردم آن با توقف اقدامات جنگي حل
و فصل شود .وي با بيان اينكه توافق بايد به دستايد كه
قابل اجرا باشد ،اضافه كرد :توافقهاي زيادي براي حل
مسائل ليبي به دست آمده و اين مساله در چند نشست
و كنفرانس بينالمللي ازجمله در ايتاليا مورد بررسي
قرار گرفته است .وزير خارجه روسيه گفت :ايده ايجاد
محدوده پرواز ممنوع در ليبي را ايده خوبي نميدانيم،
زيرا ناتو پس از قطعنامه شوراي امنيت درباره ليبي (در
سال  )۲۰۱۱تصميم به بمباران ليبي گرفت .وي ادامه
داد :شركاي ما در ناتو با اين اقدام بار ديگر اعتبار خود
را خدشهدار كرده و با نقض قطعنامه شوراي امنيت ،به
بمباران ليبي پرداختند .الوروف گفت :بهجاي تكرار
اشتباه گذشته بايد جامعه جهاني بر طرفهاي درگير
در ليبي فشار وارد آورد تا توافقي براي توقف اقدامات
جنگي به دست آيد و شوراي امنيت در حل مسائل اين
كشور نقش مركزي خود را ايفا كند.

نماينده ولي فقيه در سپاه در مراسم بزرگداشت  9دي:

بايد آماده باشيم

امسال مردم بيشتر از پنج روز به فتنه گران زمان ندادند مراسم بزرگداشت  ۹دي در ميدان امام حسين (ع)

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران با بيان اينكه امسال
مردم بيشتر از پنج روز به فتنه گران زمان ندادند ،تصريح
كرد كه مردم در س��ختي بودند ولي وقتي ديدند دشمن
دنبال سوءاستفاده است ،به صحنه آمدند و 9دي ديگري
خلق كردند .به گزارش ايسنا ،حجتاالسالم حاج صادقي
ظهر امروز (دوش��نبه) در مراسم روز 9دي در ميدان امام
حسين با بيان اينكه ده سال از9دي ميگذرد اما همچنان
نوراني��ت آن همه فتنهها را خنثي كرد ،اظهار كرد9 :دي
چراغ راه آينده ،هدايتگر مبازره با دشمن و تجلي غيرت
ديني و خش��م مقدس در برابر استكبار و فرمانبرداري از
واليت ملت بود.
وي ادامه داد :امريكا ،انگليس فرانس��ه و منافقين در يك
جبهه آمدند تا انقالب را بش��كنند اما ملت توطئه آنها را
شكست داد .انقالب به دست مردم حفظ شد .ده سال از آن

روز ميگذرد و هر روز قدرت اين ملت و انقالب بيشتر شده
است .خدا شما مردم را مومنين صادق معرفي ميكند كه
شبهه افكني اثري بر شما ندارد و گرفتار ترديد نميشويد.
حاجي صادقي خاطرنشان كرد :قرآن ياد داد تولي بدون
تبري از استكبار راه غلطي اس��ت9 .دي به ما ياد داد كه
بايد با بصيرت بيشتر و نفي مذاكره با استكبار اين كشور را
آماده ظهور كنيم .امسال مردم بيشتر از پنج روز به فتنه
گران زمان ندادند .مردم در سختي بودند ولي وقتي ديدند
دشمن دنبال سوءاستفاده است ،به صحنه آمدند و 9دي
ديگري خلق كردند .وي ادامه داد :مردم ثابت كردند كه
واليت را تنها نميگذارند و اجازه نميدهند كه دش��من،
رهبري را تنها پيدا كند .مردم در فتنهها بيدار بوده و مقابل
دشمن ميايستند .مردم در برابر همه فتنهها پيرو رهبري
بوده و خواهند بود.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران خطاب به مسووالن
گفت :اين مردم از شما سه خواس��ته دارند .مردم از شما
ميخواهند كه از واليت فرمانبرداري مطلق داشته باشيد.
باور داريم حكماهلل حكومت ميكند و حكماهلل آن است
كه رهبري ميگويد .مردم همچنين از مسووالن روحيه
استكبارستيزيوگفتمانمقاومتونهسازشميخواهند.
مسووالن به مردم تكيه كرده و نهراسند و مقابل استكبار
بايستند.خواستهسوممردمايناستكهمسووالنقدردان
اين امت بوده و ناسپاسي نكنند .تا اين مردم با بصيرت در
صحنههستند،استكبارتوانحضوردراينكشورومنطقه
رانخواهدداشت.ويتاكيدكرد:جبههاستكباربداندمردم
نهفريبدستكشمخمليآنهاراميخورندونهتهديداتو
تحريمها خللي در استقامت مردم وارد نميكند .استكبار
هر چه فشار خود را بيشتر كند ،مردم در نابودي استكبار

مصممتر ميشوند .مردم شعار مرگ بر امريكا را فراموش
نميكنند .حاجي صادقي ادام��ه داد :بايد از 9دي درس
بگيريم و زمينههاي فتنههاي بع��دي را از بين ببريم .ما
بايد آماده باش��يم چون دش��من در پي ايجاد فتنههاي
جديد است .براي رسيدن به اين هدف ،بايد تبعيت كامل

از رهبري داش��ت .در برابر فتنههاي دش��من هوشياري
داشت .از نفوذ دشمن در مسووليت مختلفها جلوگيري
كرد.مردمنميپذيرندكسانيكهدرفتنه88نقشداشتند،
مسووليت بگيرند .بايد مراقب نفوذ فكري دشمن هم بود.
بايد روحيه جهادي و انقالبي را روز به روز تقويت كرد.

واكنشها نسبت به حمله امريكا به مواضع حشدالشعبي :

انتقام حق مردم و نيروهاي مردمي در عراق است

كمتر از  24ساعت بعد از حمله امريكا به مقر نيروهاي
حزباهلل در عراق واكنشها همچنان نس��بت به اين
نوع رفتارهاي پرخطر اياالت متحده در منطقه ادامه
دارد .رفتارهاي خطرناك و غير معقولي كه يك روز با
حمله به نيروهاي دولتي در سوريه ظهور و بروز پيدا
ميكن��د روز ديگر در حمايت از جنايات عربس��تان
سعودي در يمن متبلور ميشود و هنگامهاي ديگر به
حمله به نيروهاي مردمي در عراق جلوهگر ميشود.
در واكنش به اين رفتارها سخنگوي وزارت امور خارجه
ايران تجاوز نظامي امري��كا به خاك عراق و حمله به
مواضع حشد الشعبي را مصداق بارز تروريسم برشمرد
و آن را بهش��دت محكوم كرد .س��يد عباس موسوي
ت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران
سخنگوي وزار 
تجاوز نيروهاي امريكا به خاك عراق و حمله به مواضع
نيروهاي حشد الشعبي را مصداق بارز تروريسم خواند
و آن را بهش��دت محكوم كرد .سخنگوي وزارت امور

خارجه از امريكا خواس��ت تا به استقالل ،حاكميت و
يكپارچگي ارضي عراق احترام گذاشته و دخالت خود
را در امور داخلي اين كش��ور متوقف كند .موسوي با
اشاره به دروغ بودن ادعاي امريكا در مبارزه با تروريسم
اظهار داشت :اين حمالت بار ديگر ادعاي دروغ امريكا
در مب��ارزه با گروهك تكفيري داع��ش را اثبات كرد
بهطوري كه اياالت متحده ،مواضع نيروهايي را هدف
قرار داده است كه در طول سالهاي گذشته ضربات
س��نگيني به تروريس��تهاي داعش وارد كردهاند.
س��خنگوي وزارت امور خارجه در ادامه تصريح كرد:
امريكا با اين حمالت ،حمايت قاطع خود را از تروريسم
و بيتوجهي به اس��تقالل و حاكميت كشورها نشان
داده است و بايد مسووليت تبعات اين اقدام غيرقانوني
خود را بپذيرد .سخنگوي دستگاه ديپلماسي حضور
نيروهاي خارجي در منطقه را موجب ناامني ،تشنج
و بحران خوان��د و تاكيد كرد :امري��كا بايد به حضور

اشغالگرانه خود پايان بدهد .موسوي در خاتمه با اعالم
حمايت ايران از استقالل ،تماميت ارضي و حاكميت
ملي عراق ،با خانواده ش��هدا و مجروحان اين حمله
تروريستي امريكا ابراز همدردي كرد.

واكنش سپاه به حمله امريكا به پايگاههاي
حشد الشعبي
سپاه پاس��داران نيز در بيانيهاي با محكوميت اقدام
امريكا در حمله به پايگاههاي حش��د ش��عبي عراق،
پاس��خگويي به اين حمل��ه را حق طبيع��ي مردم و
نيروهاي مدافع عراقي دانست .به گزارش فارس ،سپاه
پاس��داران انقالب اسالمي در بيانيهاي با محكوميت
اقدام امريكا در حمله به پايگاههاي حش��د ش��عبي
عراق ،پاسخگويي به اين حمله را حق طبيعي مردم و
نيروهاي مدافع عراقي دانست.
در اين بيانيه آمده است :حمله هوايي تروريستهاي

متجاوزامريكاييبهپايگاههايحشدالشعبيكهمنجر
به شهادت و مجروحيت تعدادي از رزمندگان مقاومت
و بسيج مردمي عراق گرديد ،نقض حاكميت ملي اين
كشور محسوب شده و بار ديگر نشان داد امريكا عامل
اصلي ناامني ،هرج و مرج ،تش��نج و آتش افروزي در
اين منطقه است.
اين بيانيه ميافزايد :حش��د الشعبي مقدس عراق از
اصيلترين و فداكارترين نيروه��اي جبهه مقاومت
اسالمي اس��ت كه مردم ش��ريف اين كشور حماسه
آفرينيهاي ماندگار و سرنوشتس��از آن در مقابله با
داعش و تروريسم تكفيري را هرگز فراموش نكرده و آن
را الهامبخش تداوم مبارزه با ناامني و حضور بيگانگان
در س��رزمين خود ميدانند .اين بيانيه با محكوميت
ش��ديد اين اقدام تجاوز گرانه و جنايتكارانه ،شهادت
رزمندگان غيور و شجاع حشدالشعبي را به مرجعيت
معظم ،مل��ت مظلوم ،دول��ت و آح��اد فرماندهان و

نيروهاي بسيج مردمي عراق تبريك و تسليت گفته و
اخراج و بيرون راندن تروريستهاي اشغالگر امريكايي
را ضامن تحكيم ثبات و امنيت پايدار در اين كش��ور
اسالمي قلمداد و تصريح كرده است :قطعا هيچ ملت
آزاده و مس��تقلي برنميتابد فرزندانش ،هدف خوي
تجاوزگري و جنايت پيش��گي بيگانگان قرار گيرد و
بهطور طبيعي مردم رش��يد و حشد الشعبي قهرمان
عراق ،بر اس��اس قوانين و منش��ورهاي بينالمللي،
حق انتق��ام و پاس��خگويي به جنايت ب��زرگ اخير
امريكاييها را براي خود محفوظ و مس��لم ميدانند.
در پايان اين بيانيه تاكيد ش��ده است :رژيم جعلي و
كودككش صهيونيستي نيز از اقدام شيطان بزرگ
و تروريستهاي امريكايي خرسند نباشند زيرا امت
اسالمي قدر فرزندان خود در جبهه مقاومت را دانسته
و سايه خشم و اراده مقدس ضد صهيونيستي را بر سر
اشغالگران قدس شريف گستردهتر خواهد ساخت.

كالن
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در كميسيون تلفيق بودجه  99مطرح شد

احتمال تجديدنظر در برخي ارقام اساسي بودجه
هادي قوامي ،س��خنگوي كميسيون تلفيق مجلس
شوراي اسالمي درباره بررسيهاي مجلس در زمينه
اليحه بودجه سال  99ميگويد راهکارهای کاهش
انتش��ار اوراق از  ۸۰هزار میلیارد تومان به  ۵۰هزار
میلیارد تومان ،کاهش س��هم بودجه از فروش نفت
از یک میلیون بش��که در روز به  ۷۰۰هزار بشکه در
روز و کاهش هزینههای اجتنابپذیر مورد ارزيابي
بيش��تر در كميس��يون تلفيق ق��رار خواهد گرفت.
همچنين رييس مجلس شوراي اسالمي هم با تاكيد
بر شفافیت و واقعی شدن بودجه اظهار ميكند همه
آمار و ارقام آن دقیق باشد و هیچ مالحظهای در این
زمینه وجود نداشته باشد چراكه درآمدها و هزینهها
در بودجه هرچه شفافتر باش��د ،مناقشات داخلی
کشور کمتر خواهد بود.
به گزارش «تعادل»روز گذش��ته نشس��ت خبري
كميس��يون تلفيق بودجه  99در راس��تاي بررسي
تبصرهه��اي درآمدي اليحه بودج��ه با حضور علي
الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي و اعضاي
كميسيون برگزار ش��د .در اين نشست الريجاني با
اشاره به ميزان افزايش حقوقها در سال آينده اظهار
كرد :افزایش  15درصدی حقوق بهتر است به صورت
پلکان��ی معکوس اجرا ش��ود تا قش��رهای پایینتر،
بیش��تر بهرهمند ش��وند ،ضمن آن که عالوه بر نرخ
 15درصدی افزایش حقوق ،استثنائاتی درخصوص
افزایش حق��وق اعضای هیات علمی دانش��گاهها و
خلبانان دیده شده است.
ريیس مجلس با بیان اینکه باید شرایط کسب و کار
را س��اده کنیم ،افزود :در بسیاری از کشورها جز در
دو بخش بهداشت و درمان و امنیت ،سرمایهگذاری،
به اجازه دولت نیاز ندارد ،زیرا شرایط سرمایهگذاری
را دولته��ا اع�لام میکنند و هر س��رمایهگذار در
چارچوب اعالم شده ،عمل کرده ،دولت نیز نظارت
میکند.
الریجانی ادام��ه داد :این برنامه در کش��ور ما نیز با
توجه به اینکه در ش��رایط تحریم ق��رار داریم ،باید
در خصوص س��رمایهگذاریهای ُخرد و متوس��ط
اجرا شود.
وی گفت :پایشی را اتاق بازرگانی در خصوص شرایط
کس��ب و کار انجام داده که نشان میدهد اگر مانند
بسیاری از کشورها ش��رایط را برای سرمایهگذاری
تس��هیل نکنیم ،س��رمایهگذاری به خوب��ی انجام
نمیش��ود ،همچنین گاهی تعارض منافع س��بب
میشود که اجازه فعالیت در برخی از کسب و کارها
صادر نشود.
ريي��س مجلس با بی��ان اینکه در چنین ش��رایطی
اختی��ارات بای��د از حال��ت متمرکز خارج ش��ده و
استانها اختیارات بیشتری داش��ته باشند ،افزود:
پیش��نهادهایی مطرح اس��ت تا تصمیمگیریها در
خصوص س��رمایهگذاریها س��ریعتر انجام ش��ود
و کس��انی ک��ه میخواهند در بخشه��ای مختلف
س��رمایهگذاری کنند ،نیاز به مجوز از مرکز نداشته
باشند.
الریجانی افزود :در خصوص تأمین مایحتاج مردم،
پیشنهادهایی مطرح اس��ت تا امکانات به خوبی به

دس��ت مردم برس��د که این موضوع به همراه بحث
سقف بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه شفافیت و واقعی شدن بودجه باید
تحقق پیدا کند ،همه آمار و ارقام آن دقیق باش��د و
هیچ مالحظهای در این زمین��ه وجود ندارد ،اظهار
داشت :درآمدها و هزینهها در بودجه هرچه شفافتر
باشد ،مناقشات داخلی کشور کمتر خواهد بود.
ريیس مجلس افزود :در مورد ش��رکتهای دولتی
نیز دیوان محاس��بات بررس��یهایی را انجام داده و
پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
الریجانی گفت :واگذاری طرحهای عمرانی رقم قابل
توجهی دارد که با آن میت��وان واگذاری طرحهای
نیمهکاره را تسهیل کرد ،میتوان در سطح استانها
مقدماتی برای واگذاریها تعیین و همین سازوکار را
نیز برای واگذاری طرحهای ملی ایجاد کرد ،هدف از
واگذاریها باید این باشد که سرمایهگذار اگر در یک
بازه زمانی به کاربری رسید ،منابعی را که در اختیار
داشته پس دهد و این موضوع میتواند نقدینگی را
به سمت سرمایه اصلی کشور هدایت کند.
در ادام��ه اين نشس��ت ه��ادي قوامي س��خنگوي
كميس��يون تلفيق از تشکیل کمیته ای برای واقعی
کردن درآمدها و تخمین درست هزینههای بودجه
سال  ۹۹خبر داد و گفت :این کمیته تشکیل جلسه
داد و ب��ا همکاری دولت ،مرک��ز پژوهشها و دیوان
محاس��بات ،راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار در
بودجه مورد بررسی قرار ميگيرد
سخنگوی کمیس��یون تلفیق گفت :تصمیم گیری
در مورد برداشت سه میلیارد و  ۴۲۵میلیون دالری
از منابع صندوق توس��عه ملی تا کسب اجازه از مقام

معظم رهبری در این کمیسیون به تعویق ميافتد.
قوامی ادامه داد :راهکارهای کاهش انتشار اوراق از
 ۸۰هزار میلی��ارد تومان به  ۵۰هزار میلیارد تومان،
کاهش س��هم بودجه از فروش نفت از یک میلیون
بش��که در روز به  ۷۰۰هزار بش��که در روز و کاهش
هزینهه��ای اجتنابپذیر مورد ارزيابي بيش��تر در
كميسيون قرار خواهد گرفت.

شده است .قوامی در بخش دیگری از اظهارات خود
از بررسی بند (ب) تبصره  ۳الیحه بودجه خبر داد و
گفت :این بند مربوط به  ۵میلیارد دالر وامی اس��ت
که از روسیه در سال  ۹۵اخذ شده است که تاکنون
پروژههای مربوط به تأمین آب ،س��اخت سد و قطار
گرمس��ار-اینچه برون از محل ای��ن منابع اجرایی
شده است .این حکم برای سال  ۹۹نیز تصویب شد.

 1300ميليارد اعتبار
براي تجهیزسیستمگرمایشمدارس
قوامی گفت :بر اس��اس تبصره  2قرار است از محل
منابع گازرسانی هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان به تجهیز
سیس��تم گرمایش مدارس اختصاص یابد تا ظرف
یک سال آینده مشکل غیراستاندارد بودن سیستم
گرمایش مدارس حل شود.
وی اظهاركرد :در بند (د) این تبصره به دولت اجازه
داده ش��د هزار میلیارد تومان به تقویت تعاونیهای
فراگی��ر و فقرزدای��ی اختصاص دهد .س��خنگوی
کمیس��یون تلفیق گفت :تبصره  ۳الیحه بودجه در
مورد فاینانسه��ا بود که در این کمیس��یون مورد
بررسی قرار گرفت ،طبق قانون برنامه ششم توسعه
دول��ت باید س��االنه  ۳۰میلی��ارد دالر برای جذب
س��رمایهگذاری خارجی اختصاص دهد .در س��ال
 ۹۹س��قف تس��هیالت تأمین مالی خارجی عالوه
بر س��همیههای س��الهای قبل  ۳۰میلی��ارد دالر
مصوب شد.
وی ادام��ه داد :در ش��ورای اقتص��اد  ۳میلیارد دالر
تس��هیالت تأمین مال��ی خارجی پی��ش از این به
تصویب رسیده بود که  ۶۰۰میلیون دالر آن عملیاتی

تعويق در بررسي برخي تبصرهها
وی در ادام��ه از تعويق بررس��ی تبص��ره  ۴الیحه
بودجه در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی در
کمیسیون خبر داد و افزود :بر اساس این تبصره به
دولت اجازه داده میشود  ۳میلیارد و  ۴۲۵میلیون
دالر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند .این
اقدام نیاز به کس��ب مجوز از رهبری دارد ،لذا مقرر
شد این مجوز از سوی ريیس مجلس اخذ شود و تا
آن زمان بررسی این تبصره به تعویق افتاد.
قوامی از بررس��ی تبصره  ۵الیحه بودجه در کمیته
تلفیق خبر داد و گفت :تبصره  ۵مربوط به انتش��ار
اوراق مالی به میزان  ۸۰هزار میلیارد تومان اس��ت
که مقرر ش��د این تبصره در کمیت��ه تلفیق مورد
بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی آن به کمیسیون
تلفی��ق ارائه ش��ود .نماینده مردم اس��فراین بيان
كرد :بند (ل) تبصره  ۵نیز در حال بررس��ی است.
این بند در مورد کارمزد تعهد پذیره نویس��ی اوراق
مشارکت اس��ت .دولت پیشنهاد داده است که این
کارمزد مشمول مالیات نشود تا هزینه های انتشار
اوراق کاهش یابد .کمیس��یون در حال بررسی این
بند است.

واريز كمك معيشتي به حساب  419هزار نفر تا پايان فردا
سخنگوي سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم كرد:
دومين مرحله ازكمكهاي معيش��تي ،فرداش��ب
(۱۰ديماه) به حس��اب سرپرس��تان خانوار واريز
ميشود.
مه��دي قمصري��ان اع�لام ك��رد :دومي��ن مرحله
ازكمكهاي معيش��تي ،فرداش��ب (۱۰ديماه) به
حساب سرپرستان خانوار واريز ميشود.
به گفته مه��دي قمصريان پ��س از اصالح قيمت و
سهميهبندي بنزين ،منابع حاصل از اجراي اين طرح
در قالب كمك معيشتي به صورت منظم و ماهيانه به
حساب سرپرستان خانوار واريز ميشود.
كمكهاي معيش��تي به تناس��ب بعد افراد خانوار
ت خواهد شد؛ بهگونهاي كه براي خانوارهاي
پرداخ 

تكنفره  ۵۵هزارتومان ،دونف��ره ۱۰۳هزار تومان،
سه نفره ۱۳۸هزارتومان ،چهار نفره۱۷۲هزار تومان
و پنج نفره و بيش��تر ۲۰۵هزار توم��ان واريز انجام
ميشود.
سخنگوي سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص
اينكه آيا در سرپرستان خانوار دريافتكننده دومين
مرحله حمايت معيش��تي نس��بت ب��ه مرحله قبل
تغييري حاصل شده است يا خير گفت :در اين مرحله
 ۴۱۹هزار و  ۳۰۴خانوار ديگر كه درخواست بررسي
مجدد آنها از سوي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي
تاييد شدهاند حمايت معيشتي مرحله اول و دوم را
همزمان فردا شب دريافت خواهند كرد.
به گفته قمصريان وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

معاونروابطكاربااشارهبهاينكههمهكارگراناعمازقراردادموقت،دائم
وفصليشاغلدركارگاههايمشمولقانونكاربايدباطرحطبقهبندي
مشاغلتطبيقيابندگفت:ايجادانگيزهدركار،ايجادتعادلدربازاركار،
هم افزايي بين كارگر و كارفرما مهم است.
به گزارش تسنيم ،حاتم شاكرمي ،معاون روابط كار با اشاره به دامنه
شمولطرحطبقهبنديمشاغلاظهاركرد:پرداختبدونتبعيضمزد
براي انجام كارهاي هم ارزش از حقوق اوليه نيروي كار است.
وي افزود :پيمانكاراني كه تحت هر شرايطي با شركتهاي پيماندهنده
قراردادداشتهوفعاليتميكنندبايدازطرحطبقهبنديمشاغلكارگاه
اصليتبعيتكنند.
شاكرمي ادامه داد :هدف از نظام جبران خدمت كه يكي از موضوعات
با اهميت در رابطه با مديريت منابع انساني و كارآفريني است ارتقاي
انگيزش و بهره وري كاركنان و حفظ و صيانت از نيروي انساني شاغل
در سازمانها است.
وي گفت :با رشد پديده جهاني شدن اقتصاد ،توسعه فناوري و دانش
و گس��ترش بخش خدمات ،لزوم تغيير بازنگري در نظام طبقهبندي
مشاغل و تحول در مديريت منابع انساني امري ضروري بوده است.
شاكرمي ادامه داد :نظام طبقهبندي مشاغل بايد متناسب با تحوالت
تكنولوژيكي و تغييرات روزافزون نظام اقتصادي و روابط كار صنعتي
و همچنين نيازهاي نوين شركتها و واحدهاي اقتصادي انعطاف پذير
بوده و منتج به افزايش بهره وري نيروي كار و كارگاه شود.
معاون روابط كار وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در خصوص اهداف
طرحطبقهبنديمشاغلنيزگفت:ازاهدافاينطرح،سرعتبخشيدن

ضرورت توجه به معيشت مردم در اليحه بودجه ۹۹

همچنان در حال ارزيابي س��اير درخواستها بوده
و امكان تاييد تعداد بيش��تري از اي��ن خانوارها در
ماههاي آتي وجود دارد.
وي تاكيد كرد :در هر مرحله كه خانوارها از س��وي
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماع��ي مورد تاييد قرار
بگيرند حمايت معيشتي از مرحله نخست براي آنها
محاسبه و واريز خواهد شد.
س��خنگوي س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور مبلغ
حمايت معيشتي مرحله دوم كه واريزخواهد شد را
بيش از  ۲۵۳۲ميليارد تومان اعالم كرد.
قمصريان همچنين اعالم كرد :يارانه نقدي۴۵هزار
و۵۰۰تومان��ي هم مطابق ماه قبل بيس��تم دي ماه
واريز خواهد شد.

پرداخت بدون تبعيض مزد از حقوق اوليه نيروي كار است
و شفافيت است كه اجراي صحيح آن باعث افزايش بهرهوري ،ايجاد
انگيزه در نيروي كار ،ايجاد تعادل در بازار كار ،پاسخگويي به نيازهاي
سيس��تم جبران خدمت ،هم افزايي بين كارگر و كارفرما و در نهايت
كاه��ش دعاوي كارگر و كارفرما و ممانع��ت از اعمال نظرهاي فردي
ميشود.
معاون روابط كار وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي گفت :همه كارگران
اعم از قرارداد موقت ،دائم و فصلي شاغل در كارگاههاي مشمول قانون
كار بايد با طرح طبقهبندي مشاغل تطبيق يافته و مزد و مزاياي آنان
در چارچوب ضوابط و نظام جبران خدمات طرح طبقهبندي مشاغل
كارگاه پرداخت شود.
ش��اكرمي گفت :اين معاونت آمادگي دارد براي ارتقاي بيشتر سطح
خدماتخود،نشستهايمشتركهمفكريوهمانديشيدرخصوص
طرحها و مدلهاي جديد ارزشيابي مشاغل برگزار كند.
ك��وروش يزدان ،مديركل روابط كار و جب��ران خدمت وزارت تعاون،
كارورفاه اجتماعي ضمن تش��ريح الزامات و م��وارد قانوني مرتبط با
طرحهاي طبقهبندي مش��اغل ،به مش��كالت اجرايي آن پرداخت و
گف��ت :در حال حاضر اداره كل رواب��ط كار و جبران خدمت ،تعامل و
انعطافپذيري الزم را براي بررسي روشهاي ارزيابي مشاغل و نظام
پرداخت مزدي مش��روط به برقراري عدالت مزدي براي كارهاي هم
ارزش را فراهم كرده اس��ت .وي با اشاره به الكترونيكي كردن فرآيند
گردش كار بررس��ي و تاييد طرحهاي طبقهبندي مش��اغل از طريق
سامانه جامع روابط كار از تمامي ذي نفعان خواست با مراجعه به دفاتر
پيشخوان دولت نسبت به احراز هويت و ثبت نام اقدام كنند.

مصوباتيكه به كسب و كار استانها
رونقميبخشد
قوامی افزود :از محل صادرات بنزین در بودجه سال
 ۹۹حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان منابع دیده شده
که در تبص��ره  ۱۴قرار گرفته اس��ت .همانگونه كه
ريیس مجلس اشاره كردند میزان درآمد حاصل از
صادرات مازاد بنزین مصرف داخلی باید شفاف شده
و به سرجمع بودجه اضافه شود.
سخنگوی کمیس��یون تلفیق اظهاركرد :همانگونه
كه ريیس مجلس هم اعالم كردند اختیارات تصمیم
گیری های اس��تانی باید در شرایط تحریم افزایش
یابد ،لذا مقرر شد در قانون بودجه مصوباتی داشته
باشیم که فضای کسب و کار در استان ها رونق یابد
و برخی مجوزهای کسب و کار که ضروری نیستند،
حذف شوند.
وی با اش��اره ب��ه تأکی��د الریجانی بر ل��زوم پایش
فصلی شاخصهای کس��ب و کار گفت :بايد اجرای
سیاستهای اصل  ۴۴با سرعت بیشتری انجام شود
و از تجربیات بین المللی نیز استفاده شود.
قوامی با اش��اره ب��ه تأکید ريیس مجل��س بر لزوم
خودکفای��ی در تولی��د کااله��ای اساس��ی افزود:
خودکفای��ی در تولید دانه ه��ای روغنی و خوراک
دام مساله مهمي است و بايد پیشنهادات سرپرست
وزارت جه��اد کش��اورزی در این خص��وص مورد
بررس��ی قرار گی��رد .وی اظهارك��رد :همانگونه كه
ريیس مجلس تاكيد كردند پرداخت بدهی بیمهها
به دانشگاهها و داروخانهها در بودجه سال  ۹۹حائز
اهميت است .سخنگوی کمیس��یون تلفیق گفت:
دولت هم اکنون بی��ش از  ۷میلیون میلیارد تومان
دارایی های غیرمولد دارد که قرار اس��ت در بودجه
س��ال آینده  ۵۰هزار میلیارد تومان از این منابع در
نظر گرفته ش��ود .قوامی گف��ت :همچنین در الیحه
بودجه مجوزه��ای الزم به وزارت اقتصاد داده ش��د تا
دس��تگاه ها اموال مازاد خود را به فروش برسانند و در
استان ها نیز واگذاری ها با حضور دستگاه های مربوطه
انجام شود تا سرعت و کیفیت واگذاری ها افزایش یابد.
وی تصریح کرد :ريیس مجلس و اعضاي كميسيون
معتقدن��د در وضعیت فعلی باید ص��ادرات تقویت
ش��ود ،لذا مقرر شد در زمان بررس��ی الیحه بودجه
در اح��کام مربوط به مش��وق ه��ای صادراتی دقت
شود .س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه گفت:
ريیس مجلس با اش��اره به شائبه رانتی بودن برخی
تخصیص ها در منابع ارزی دولتی گفت خوراک دام
با ارز  ۴۲۰۰تومانی در سال  ۹۷و  ۹۸وارد شده است
اما ش��ائبههایی در خصوص رانتی بودن این منابع
وجود دارد که مقرر شد در کمیته ای با حضور مرکز
پژوهشها راهکارهایی اندیشیده شود تا منابع ارزی
با کیفیت بهتری برای واردات کاالهای اساسی ،دارو
و خ��وراک دام در اختیار واردکنن��دگان قرار گیرد.
قوامی تصری��ح کرد :رييس مجل��س از نمایندگان
خواستند به زمان بررسی بودجه توجه داشته باشند
تا بودجهای خوب و با کیفیت تصویب ش��ود و قبل
از دهه فجر کار بررس��ی بودجه در مجلس به پایان
رسیده و الیحه بودجه به شورای نگهبان ارسال شود.

يكنمايندهمجلستاكيدكردكهتوجهبهمعيشتمردمدر
اليحهبودجه ۹۹باتوجهبهوضعيتاقتصاديكنونيامري
ضروري است و نبايد اجازه داد بيش از اين به معيشت مردم
آسيبواردشود .بااشارهبهموارديكهدرتنظيمبودجهسال
آينده بايد مورد توجه قرار گيرد ،بيان كرد :آنچه مهم است
تنظيمبودجهبراساسواقعيتهاياعتباريومنابعموجود
باشد .اين امر باعث ميشود سياستگذاريهاي ما اجرايي و
عملياتيشود.ويدرادامهاظهاركرد:مابعضاشاهدهستيم
كهبودجهبهآنميزانيكهدرمجلسبستهميشوددرطول
سالعملياتينميشود.هرچهقدربودجهواقعيترباشدوبادر
نظرگرفتنتمامجوانبتصويبشود،مسلماسياستگذاريها
نيز صحيحتر خواهد بود .نماينده مردم سميرم در مجلس
تصريح كرد :با توجه به شرايط تحريمي بايد سعي كنيم در

بودجه س��ال آينده وابستگي به نفت را به حداقل برسانيم
و به سمت سياستگذاري بر روي فروش مشتقات نفت و
صنايع پتروشيميها برويم .وي در ادامه تاكيد كرد :از ديگر
مواردي كه در بودجه سال آينده بايد مورد توجه قرار بگيرد
تكميلپروژههايعمرانينيمهتماماست.چراكههرچقدر
اين پروژهها نيمه كاره باقي بمانند به زير ساختهاي اوليه
آنهانيزآسيبواردميشودوبهنوعيهزينههاياوليهصرف
شده نيز هدر ميرود .س��ليمي در ادامه با اشاره به ضرورت
توجه به معيشت مردم در تنظيم بودجه سال آينده ،بيان
كرد :توجه به معييشت مردم در وضعيت اقتصادي كنوني
امري ضروري است .الزم است براي تامين كاالهاي اساسي
منابعي ديده ش��ود .نبايد اجازه داد بيش از اين به معيشت
مردمآسيبواردشود.

يك دهك ثروتمند تنها  3درصد ماليات كشور را پرداخت ميكند
مهدي موحدي ،كارش��ناس اقتصادي با تاكيد بر ناراضي بودن مردم
از سيس��تم مالياتي كش��ور تصريح ك��رد :ما يك��ي از ناعادالنهترين
نظام مالياتي دنيا را در كش��ور داريم و اين نظام باعث ش��ده است كه
عقبماندگيهايي در عدالت داشته باشيم.
وي گف��ت :در نقاط مختلف دنيا يكس��ري پايهه��اي مالياتي با
نرخهاي مختلف وج��ود دارد ..زماني ميت��وان از عدالت مالياتي
سخن گفت كه هر فرد كشور بر اساس درآمدهايي كه دارند مالياتي
متناسب پرداخت كنند .اما اين اصل ساده در نظام مالياتي كشور
ما رعايت نميشود.
موحدي افزود :ما از  60درصد توليدكنندگان ماليات ميگيريم و 40
درصد مابقي ماليات نميدهند كه بخشي از آنها شناسايي نميشوند و
بخشي از آنها معاف از ماليات هستند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد :از سال 79برنامه سوم توسعه كشور
وزارت اقتصاد را مامور ميكند كه با طراحي يك سيستم جامع عدالت
مالياتي را برقرار كند .اما تاكنون هي��چ اقدامي در اين زمينه صورت
نگرفت.
وي گفت :ما شاخص ماليات بر مجموع درآمد در نظام مالياتي كشور
نداريم .اين ش��اخص در همه كش��ورها وجود دارد .حتي در قوانين
مالياتي سالهاي  1322و  1345نيز اين شاخص وجود داشته است.
معافيتهاي متنوع مالياتي در كشور وجود دارد كه همين ناعدالتي
مالياتي را رقم زده است.
موحدي با بيان اينكه بايد معافيتهاي مالياتي منظم شوند ،گفت :ما
يك ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي داريم و پيشنهاد اين است كه

به جاي شركتها و موسسات ،از افراد كه كد ملي دارند ،ماليات گرفته
ش��ود .چرا كه ميتوان با استفاده كد ملي ميزان درآمد واقعي افراد را
شناسايي كرد و مبتني بر آن ماليات گرفته شود.
وي افزود :اين روش در بيشتر كشورهاي جهان پياده ميشود .به عنوان
مثال  54درصد درآمد كل مالياتي كشور دانمارك از ماليات بر درآمد
اشخاص است و اين در حالي است كه در ايران با تسامح 4درصد است.
كارشناس اقتصادي كشور گفت :معافيت مالياتي موسسات آموزشي
براي كنكور  6هزار ميليارد تومان اس��ت و اگر اين ماليات گرفته شود
ميتوان چند خط مترو با آن ايجاد كرد.
موحدي افزود :در امريكا كه مهد سرمايه داري در جهان است 5،دهك
پايين درآمدي 3درصد ماليات و دهكهاي ثروتمند 70درصد ماليات
كش��ور را پرداخت ميكنند .ولي در ايران يك دهك ثروتمند تنها 3
درصد ماليات كشور را پرداخت ميكند.
اين كارشناس اقتصادي بيان كرد :ما به جاي اينكه از اشخاص حقيقي
ماليات بگيريم ،به سراغ اشخاص حقوقي رفتهايم .به گونهاي كه 31
درصد ماليات كش��ور از اشخاص حقوقي اخذ ميشود و اين درحالي
است كه در ساير كشورها حداكثر  10درصد ماليات كشور از اشخاص
حقوقي تامين ميشود.
وي در پايان افزود :عمال با اين كار ما به توليدكنندگان فشار مضاعفي
آوردهايم كه خود باعث ركود در توليد شده است .ماليات بر ثروت نيز
پايه مالياتي ديگري اس��ت كه بايد در كشور ايجاد شود .در امريكا 16
درصد درآمد مالياتي از اين راه به دس��ت ميآيد و در ايران اين رقم با
ارفاق به  2درصد ميرسد.

اخباركالن
مقرراتزدايي عزم جدي براي
برونرفت از مشكالت اقتصادي

معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصاد
و دارايي گفت :پاالي��ش مقررات و حذف مواد
قانون��ي مزاحم و زائد ،راهب��رد اولويتدار اين
وزارتخانه براي رفع مش��كالت كسب و كار در
كشور است.
اس��ماعيل جليل��ي گف��ت :مقرراتزدايي از
برنامههاي كالن در راستاي سرعتبخشي امور
در فضاي كس��ب و كار است و بر اين اساس در
چند ماه اخير شمار قابل مالحظهاي از قوانين
دست و پاگير در اين حوزه كنار گذاشته شده
است.
وي ادامه داد :برخي محاكم عليه اين فعاليتها
موضعگيري و اقداماتي داشتند و در پارهاي از
موضوعات نيز به ابطال آنها منجر شده است.
معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصاد
و داراي��ي يادآوري كرد :بر اي��ن مبنا گامهاي
تنقيحي در حوزه مالياتي برداشته شده و اكنون
به مراحل پاياني خود رسيده است.
جليلي گفت :اقدامات مقرراتزدايي در حوزه
س��رمايهگذاري خارجي نيز كليد خورده و در
سال جاري براي حذف مقررات مازاد و اضافه
اقدامهايي شده كه مراحل پاياني را ميگذراند
و ب��راي اظهارنظ��ر ب��ه معاون��ت اقتصادي و
معاونتهاي مربوطه ارسال شده است.
وي با يادآوري مش��كالت و اثرات تحريمهاي
ظالمان��ه دش��منان عليه جمهوري اس�لامي
ايران افزود :ايجاد راهكارهاي مناس��ب براي
برونرفت از اين مشكالت در دستور كار دولت
و مجلس شوراي اسالمي است و اميد ميرود
كه با همكاري و هماهنگي س��اير دستگاهها و
نهادها زمينه رفع آنها فراهم شود.
مع��اون امور حقوق��ي و مجل��س وزارت امور
اقتصاد و داراي��ي اظهار ك��رد :مقرراتزدايي
و بهرهگي��ري از نيروه��اي علم��ي نخب��ه در
بخشهاي مختلف اقتصادي نشان از عزم جدي
دولت و نظام جمهوري اسالمي براي برونرفت
از اين مش��كالت و هماهنگي در سياستهاي
اقتصادي در كشور است.

نحوهثبتنامكسانيكه
يكنند
كمكمعيشتيدريافت نم 

نحوه اقدام براي دريافت يارانه معيشتي براي
گروههاي مختلفي كه در ليست يارانهبگيران
قرار ندارند ،اعالم شد.
به گزارش مهر ،فرآيند ثبتنام و اقدام گروهي
از اقش��اري ك��ه خ��ود را مس��تحق دريافت
ياران��ه معيش��تي ميدانن��د اما هيچ��گاه در
گ��روه يارانهبگيران نبودند ،اعالم ش��د .بر اين
اس��اس ،افرادي كه در فهرس��ت يارانهبگيران
نبودن��د و به تب��ع آن ،حمايت معيش��تي نيز
درياف��ت نكردهان��د ،بايد ط��ي فرآيندي كه
اع�لام ميش��ود ،وارد چرخه ثبتنام ش��وند.
افرادي كه يارانه نقدي دريافت نميكنند ،دو
گروه از جامعه هس��تند .گروه نخست ،افرادي
هستند كه در س��ال  ۹۳اطالعات خانوار خود
را براي دريافت يارانه نقدي در سامانه مربوطه
ثبت كرده بودند كه بر اين اس��اس ،اطالعات
اي��ن خانوارها در س��امانه وج��ود دارد .بر اين
اس��اس ،مراتب از طريق پيام��ك ،به اين افراد
اطالعرساني شده تا از دهم ديماه ،به سامانه
 hemayat.mcls.gov.irمراجع��ه كنند.
اما گروه ديگري از متقاضياني كه يارانه نقدي
و يارانه معيشتي دريافت نميكنند و هيچگاه
اطالعات خود را (حتي در سال  )۹۳در سامانه
ثبت نكردهاند ،اگر كد ملي خود را در س��امانه
۶۳۶۹#٭ ثبت كرده و به نوعي درخواس��ت
خود را اعالم كرده باشند ،به اين افراد با ارسال
پيام��ك اعالم ميكني��م كه به يك��ي از دفاتر
پليس به اضافه  ۱۰مراجعه كنند .در عين حال
كد ملي گروهي از افرادي مانند زوجهاي جوان
كه يارانه نقدي و يارانه معيشتي نميگيرند و
با كد دستوري ۶۳۶۹#٭ نيز كد ملي خود را
هم ثبت نكرده باشند استخراج ميشود و طبق
زمانبندي مش��خص ،نحوه مراجعه و ثبت نام
به آنها اعالم خواهد ش��د .تاكيد ميشود ،همه
اين فرآيند فقط براي دريافت يارانه معيشتي
است و ارتباطي با يارانه نقدي ندارد.

بودجه ۹۹
خوشبينانه بسته شده است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت :بودجه۹۹
خوشبينانه اس��ت در حالي كه دولت بايد بودجه را
مبتني بر واقعيات تدوين كند تا دچار كسري نشود.
محمودبهمنيدرگفتوگوبامهردربارهويژگيهاي
اليح��ه بودجه ،۹۹اظهار كرد :بودج��ه ۹۹به اندازه
سالهايقبلبهمنابعنفتيوابستهنيستاماميزان
صادراتنفتدربودجهزيادديدهشدهوممكناست
محققنشود.ويبااشارهبهاينكهصادراتيكميليون
بش��كه نفت در بودجه ۹۹زياد است و شايد حاصل
نش��ود ،ادامه داد :در بودجه س��ال  ۹۸هم صادرات
روزانه يك و نيم ميليون بش��كه نفت در نظر گرفته
شدهبودامامحققنشدوفقطيكميليونبشكهنفت
صادرشد.عضوكميسيوناقتصاديمجلسشوراي
اس�لامي تاكيد كرد :در صورتي كه پيشبينيهاي
دولت درباره ميزان صادرات نفت محقق نشود ،آنان
مجبور هستند كه اوراق منتشر كنند و از آنجايي كه
انتش��ار اوراق متعدد براي دولتهاي بعدي بدهي
ايجادميكند،بهتراستدولتهاكمتربهسمتاين
كاربروند.بهمنيبابياناينكهبودجه ۹۹خوشبينانه
است و ممكن است محقق نشود ،گفت :دولت بايد
بودجه را مبتني بر واقعيتهاي كشور تدوين كند تا
دچاركسريبودجهنشود.

اخبار
ابالغ قانون تسهيل تسويه
بدهي بدهكاران شبكه بانكي
قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي
كش��ور مصوب مجلس ب��راي اجرا ب��ه وزارت امور
اقتص��ادي و داراي��ي و بانك مركزي ابالغ ش��د .به
گزارش ايسنا ،براين اس��اس ،در اجراي اصل يكصد
و بيس��ت و سوم قانون اساس��ي جمهوري اسالمي
ايران ،رييسجمهور « قانون تسهيل تسويه بدهي
بدهكاران شبكه بانكي كشور» را براي اجرا به وزارت
ام��ور اقتصادي و دارايي و بان��ك مركزي جمهوري
اسالميايرانابالغكرد.

حركت به سمت روشهاي
نوين تامين مالي
عضوكميسيونصنايعومعادنمجلسبيانداشت:
بايدبهسمتروشهايتامينمالينوينحركتكنيم
تابارمضاعفازدوشبانكهابرداشتهشود.وليملكي
درگفتوگوباايبِنا،باتاكيدبرضرورتتسهيالتدهي
بانكهادرمسيررونقتوليدگفت:بانكهابايددارايي
خودرابهسرمايهتبديلكردهتابهوظيفهاصليخود
رسيدگيكنند.ايننمايندهمردمدرمجلسدهم،با
بياناينكهبانكهابايددرطولسال ۷۷۳هزارميليارد
تومانتسهيالتپرداختكنند،گفت:بانكمركزي
بايد با اهرمهاي نظارتي خود بانكها را در مسير ارايه
تسهيالتقرضالحسنهتشويقكند.ويافزود:بايد
بهسمتروشهايتامينمالينوينحركتكنيمتا
بارمضاعفازدوشبانكهابرداشتهشود.

نگاهي به يادداشتهاي سيف
در توجيه وضعيت ارزي
آقاي س��يف بع��د از مدت زي��ادي ك��ه از بركناري
ايشان گذش��ته و پس از آنكه به لطف حمايت آقاي
رييسجمهور،ازپاسخگوييقانونيمصونباقيمانده
است ،اكنون با تكيه بر اين فرض نادرست كه جامعه
فراموش ميكند ،با لحني آموزگارمنشانه ،به دفاع از
خودوسياستهاييبرخاستهاستكهآتشآنهاهنوز
گريبانگير مردم اين كشور است و هنوز مردم ،حيران
از اينكه چگونه ظرف مدتي كوتاه قدرت خريد خود
را چنين بيمنطق از دست دادهاند و چگونه جمعي
منابعمتعلقبهمردم،
محدودازدستاندركاران،از ِ
پس ِ
بهثروتهايافسانهايرسيدهاند،بهتحملضربههايي
ميپردازندكهدستاوردسياستهايشومآقايسيف
وهمراهانايشانبودهاست.شروعكالسدرسآقاي
سيف ،از توصيفي سادهانگارانه در مورد تعادل نرخ ارز
بوده است .حتي اين شروع به روشني نشان ميدهد
كهآقايسيفدانستههايمحدوديدرموردمديريت
پوليوجايگاهپولمليدراعتباروتداومهستيملتها
يداندكهپولملينمادهويتيك
دارد.آقايسيفنم 
ملتاست.درتعريفملت،وجودزبانمشتركالزامي
نيس��ت ،ولي وجود يك پول ملي مشترك به عنوان
يك شرط الزم ،گفته ش��ده و رواج قانوني پول ملي،
نماد اقتدار حكومت و باور ملي به پول ملي اس��ت .به
روايتي نرخ ارز ،قيمت پياز و سيب زميني نيست كه
نوسان آن در حدي كه آقاي سيف تصور ميكند ،كم
اهميت باشد .امر واقع اين است كه نخستين درسي
كه مقام پولي هر كش��ور بايد بياموزد ،اين است كه
ارزش برابري پول مل��ي ،به عنوان يك عامل تقويت
س��رمايه اجتماعي ،به دست مقام پولي سپرده شده
است و اين مقام به روايتي با پذيرش مديريت پولي،
در برابر جامعه سوگند ميخورد كه ارزش پول ملي،
يعني ارزش دستاورد ملت ،را با اجراي سياستهاي
پولي درست و برازنده ،به شكلي پايدار ،حفظ كند و
كارينكندكهاينارزشبهزوالكشانيدهشود.بدون
ترديد ،آقاي سيف در شمار ناآموختهترين مقامهاي
پولي از اين منظر بوده است .سقوط ارزش ريال ايران
بهدستوباحمايتايشانوبهرغمسوگندياستكه
مقام پولي بايد اعتبار خود را از آن به دست ميآورده
است .شايد شفافترين نكته در نخستين درس هر
مقامپوليايناستكهسياستپوليكشورچهباشد
كه ارزش پول ملي باقي بماند .توهم آقاي سيف اين
است كه ارزش برابري پول ملي به پولهاي خارجي
نميتواند با سياستهاي اقتصادي تغيير كند و اين
ارزش يك متغير رها شده است كه هميشه ميشود
بهصورتبرونزامحاسبهشود،وليهرگزنميتواندبه
شكلدرونزاازرفتارهاياقتصادبرآوردگردد.بنابراين
درشروعبحث،باعبارتينادرست،ازقولايشانگفته
شده اس��ت كه به لزوم “پايين بودن نرخ ارز مطلوب
نيست“.درواقعموضوعيكهايشانبايدبيانميكرد،
ايناستكهشايداگرارزشپولمليكاهشدادهشود،
اين كاهش به نفع اقتصاد كشور باشد .البته شروطي
براياينوضعيتوجودداردكهبدونترديددرسقوط
ارزش ريال ايران در زمان آقاي سيف ،هيچيك از اين
شروط برقرار نبوده است .افت ارزش پول ملي زماني
ممكن است درست شمرده شود كه مديريت پولي
نتوانسته باشد سياستهاي اقتصادي را به درستي
مديريتكندودرنهايتعملكردنادرستبخشپولي،
كشوررابهجاييبكشدكهارزشواقعيپولمليكمتر
از ارزش جاري آن شده باشد.
در اين وضعيت ،اقتصاد چارهاي ندارد جز آنكه ارزش
پول خ��ود را تضعيف كند و اين تضعي��ف را با همه
تلخيهايشبپذيرد.دراينمورد،تضعيفارزشپول
ميتواندازبحرانهايآيندهجلوگيريكند.برايگريز
ازبحراندرجريانتضعيفارزشپولمليهمشروطي
بايد رعايت ش��ود كه باز هم ب��دون ترديد در جريان
سقوطارزشريالايراندرزمانآقايسيف،هيچيك
ازاينشروطرعايتنشدزيراخواستهمجريانسقوط،
اصالح وضعيت اقتصادينبود .طنز اينگفته ،آنهم
از زبان مقام پولي پيشين كشور ،در اين است كه مقام
پوليعنايتنكردهكهتخريباعتبارارزشپولملي،
دستاوردمستقيمعملكردخودشبودهوكسيكهاين
موضوع را با لحني نكوهش بار به جامعه پرتاب كرده،
همان مقامي اس��ت كه اين نگون بختي را در نتيجه
عملكردنادرستخود،بهجامعهتحميلنمودهاست.
منبع:انتخاب
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بانك و بيمه

«تعادل» از تحوالت بازار ارز و طال گزارش ميدهد

كاهش نسبي قيمت طال و سكه

گروهبانكوبيمه|
روز دوش��نبه  9ديم��اه  98در بازاره��اي جهاني نرخ
اونس طال بدون تغيير  1513دالر اعالم ش��د و قيمت
دالر در بازار آزاد نيز به  13140تومان رسيد همچنين
در صرافيها قيمتها تغييري نس��بت به روز يكشنبه
نداشتند و براين اساس قيمت خريد هر دالر در تابلوي
صرافيهاي بانكي  ۱۲هزار و  850تومان و فروش آن نيز
 ۱۲هزار و  950تومان درج ش��د .نرخ خريد هر يورو نيز
 ۱۴هزار و  ۱۵۰توم��ان و نرخ فروش آن  ۱۴هزار و ۲۵۰
تومان درج شد.
به گزارش «تعادل» ،در سامانه سنا نرخ لحظهاي قيمت
خريد دالر به 12هزار و 850تومان و قيمت فروش آن12
هزار و  950تومان اعالم شد .همچنين نرخ لحظهاي هر
يورو به قيمت 14هزار و 150تومان خريداري و به قيمت
 14هزار و 250تومان به فروش رسيده است .سامانه سنا
نيز نرخ ميانگين ارز براي روز يكشنبه  8دي  98را براي
دالر  12هزار و  890تومان ،يورو  14هزار و  280تومان،
پوند انگليس  16هزار و  740تومان ،درهم امارات  3هزار
و  560توم��ان ،لير تركيه  2ه��زار و  272تومان و يوآن
چين يك هزار و  929تومان اعالم كرد .روز دوش��نبه با
اعالم اونس طالي جهاني به قيم��ت  1513دالر و دالر
آزاد به قيمت  13ه��زار و  140تومان در بازار آزاد ،طال و
سكه به ثبات قيمتي خود ادامه دادند بر اين اساس مظنه
يك مثقال طالي آب شده  17عيار  2ميليون و  38هزار
تومان ،هر گرم طالي  18عيار  468هزار و  200تومان،
سكهطرحجديد 4ميليونو 575هزارتومان،طرحقديم
 4ميليون و  560هزار تومان ،نيم سكه  2ميليون و 360
هزار تومان ،ربع س��كه يك ميليون و  460هزار تومان و
سكه گرمي نيز 910هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي نرخ  ۴۷ارز را اعالم
كرد كه بر اساس آن نرخ  ۲۷ارز مانند يورو و پوند افزايش
و قيمت  ۱۲واحد پولي ديگر كاهش يافت؛ نرخ دالر و ۷
ارز ديگر نيز ثابت ماند .بر اساس اعالم بانك مركزي هر
دالر امريكا براي روز دوشنبه نهم دي ماه  ۴۲هزار ريال
قيمت خورد .پوند انگليس  ۵۵هزار و  ۶۹ريال و هر يورو
نيز  ۴۷هزار و  ۴۲ريال ارزشگذاري شد.
كنترل بازار ارز
همچنين ،عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت:
بانك مركزي در راس��تاي س��اماندهي ارزي ورود جدي
داشته و توانست بازار را كنترل كند .سيدفريد موسوي در
گفتوگو با ايبِنا با اشاره به علل رشد نرخ ارز در هفتههاي
اخير گفت :نوس��انات ارزي در هفتهه��اي اخير عوامل
مختلفي داش��ت كه صرفا بحث خريد اسكناس با هدف
سرمايهگذاري توسط مردم مطرح نبوده است.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه يكي از علل
رشد نرخ ارز تغيير فصل و نزديك شدن به كريسمس بوده
است ،افزود :تسويههاي آخر سال نيز در اين حوزه نقش

داشته و توانسته در نوسان نرخ ارز دخيل باشد .موسوي با
تاكيدبراينكهبرخياتفاقاترخدادهدركشورهايهمسايه
از جمله عراق نيز بر روند تغييرات نرخ ارز تاثيرگذار بوده
است ،تصريح كرد :با توجه به قطعي اينترنت بسياري از
مراودات صرافيها نيز در هفتههاي اخير انباش��ت شده
بود كه اين نيز بر حجم مراودات ارزي افزوده است .وي با
بيان اينكه بانك مركزي در راستاي ساماندهي ارزي ورود
جدي داش��ته و توانست بازار را كنترل كند ،گفت :بهبود
وضعيت بازار ارز اكنون دستوري نبوده و سازوكار مديريت
و كم شدن هيجانات به ساماندهي وضعيت كمك كرده
است .اين نماينده مردم در مجلس دهم ،با تاكيد بر اينكه
وجود انتظار تورمي در جامعه مردم را به سمت خريد ارز
هدايت كرده است ،افزود :تحريمها نيز ميتواند نوسانات
ارزيراتقويتكند.بانكمركزيبايداقداماتيرادردستور
كار قرار دهد تا بر اين عوامل غيراقتصادي دخيل در رشد
نرخ ارز غلبه كند .موسوي به راهكارهاي كاهش نرخ ارز
اشاره كرد و افزود :بانك مركزي بايد عوامل سياسي كه در
اختيار دستگاههاي اقتصادي نيستند را مديريت كرده و
با در نظر گرفتن برخي سازوكارها روند ورود ارز به كشور
را تقويت كند.
دالر متوقف شد
از سوي ديگر ،شاخص دالر جهاني بدون تغيير نسبت به
روز قبل خود باقي ماند .به گزارش رويترز ،پس از مدتها
كش و قوس بر س��ر مس��ائل تجاري به نظر ميرسد كه
دو اقتصاد نخس��ت جهان به يك توافق جامع تجاري با
يكديگر نزديك شدهاند .پس از آنكه چين و امريكا دست
از افزاي��ش متقابل تعرفه بر بخش��ي از كاالهاي وارداتي
يكديگر برداش��تند ،اكنون دونالد ترامپ ،رييسجمهور
امريكا گفته است كه به زودي به همراه ژي جين پينگ،
رييسجمهور چين فاز نخس��ت توافق تج��اري را امضا
خواهد كرد .استيون منوچين ،وزير خزانهداري امريكا نيز
باتمجيدازكاهشتنشهاگفتهاستكهفازنخستتوافق
تجاريبهنفعاقتصادامريكا،چينوهمهجهانخواهدبود.
اقتصاد امريكا در سه ماهه س��وم امسال  ۲.۱درصد رشد
كرد تا طوالنيترين دوره رشد متوالي مثبت اقتصاد امريكا
ادامه يابد .معاملهگران كماكان منتظر روشن شدن زمان
برگزاريجلسهاستيضاحترامپدرمجلسسناوهمچنين
سرانجامتهديداتامريكابهافزايشتعرفههابرمحصوالت
اروپايي هس��تند .پس از تحريم پروژه انتقال گاز روسيه
به آلمان توس��ط امريكا ،تنشها بين متحدان دو سوي
اقيانوس اطلس شدت گرفته و آلمان از كشورهاي عضو
اتحاديه اروپا خواسته است با هم يك سپر دفاعي در برابر
تحريمها تشكيل دهند .از سوي ديگر نيز فرانسه امريكا
را تهديد كرده اس��ت كه در صورت عملي شدن افزايش
تعرفهها ،پرونده را به سازمان تجارت جهاني خواهد برد.
رابرت اليت هايزر ،وزير بازرگاني امريكا گفته اس��ت كه
شايد اين كش��ور تعرفه بر واردات محصوالت اروپايي را

يادداشت

راهكاري برايكاهش تورم و سوداگري

سعيدمسگري|
بسياري از حاميان ماليات بر خانههاي خالي بر اين باورند
كه با اجراي اين ماليات ميتوان سوداگري در اين بازار را
كاهش و از اين طريق قيمت مسكن را كاهش داد.
در سالهاي اخير تعداد زياد خانههاي خالي در كشور،
مورد توجه مردم ،رسانهها ،كارشناسان و سياستگذاران
قرارگرفتهاست.عدمعرضهبخشيازامالكساختهشده
سبب ايجاد اخالل در بازار مسكن شده است .از همينرو
س��اماندهي اين امالك و تالش براي عرضه آنها به بازار
به عنوان ابزاري براي بهبود وضعيت بازار مس��كن مورد
تاكيد قرار گرفته است .بهترين و كاراترين ابزار براي اين
منظور ،ماليات بر خانههاي خالي است كه دولت نيز آن
را در دستور كار خود قرار داده است.
ماليات ب��ر خانههاي خالي ه��م ميتواند ب��ر افزايش
درآمدهاي مالياتي دولت در ش��رايط فعلي كمك كند
و هم س��وداگري در اين ب��ازار را كاهش دهد .با دريافت

ماليات از اين امالك ،سود كساني كه با هدف بهرهبرداري
ازافزايشقيمتمسكنامالكراعرضهنميكنندكاهش
مييابد و اين موضوع ميتواند به افزايش عرضه مسكن
و كاهش سوداگري در اين بازار منجر شود .اما سوالي كه
وجود دارد اين است كه آيا اين ماليات ميتواند به كاهش
قيمت مسكن نيز كمك كند يا خير؟
بهنظرميرسداساسيترينهدفاخذمالياتازخانههاي
خالي ،افزايش عرضه مسكن و تاثيرگذاري بر قيمتهاي
مسكن باشد .بسياري از حاميان اين ماليات بر اين باورند
كه با دريافت ماليات از خانههاي خالي ميتوان قيمت
مسكن را كاهش داد و به بهبود شرايط بازار كمك شاياني
كرد.براياينكهمشخصشوداينادعاچقدردرستاست
بايد علت افزايش قيمت مسكن را تحليل و مشخص كرد
كه آيا كمبود عرضه مسكن سبب باال رفتن قيمت شده
است يا خير؟ زيرا تنها زماني ماليات از خانههاي خالي به
كاهش قيمت مسكن كمك ميكند كه مشكل افزايش

افزايش دهد .در شرايطي كه اقتصادهاي اروپايي پيش از
ايننيزبابحرانرشداقتصاديمواجهشدهورشداقتصادي
كشورهاي بزرگ مثل آلمان ،انگليس و ايتاليا در محدوده
صفر درصد قرار گرفته است ،يك جنگ تجاري آن هم در
زمان برگزيت ميتواند آخرين چيزي باش��د كه اروپايي
خواستار آن هستند.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از
ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،بدون تغيير نسبت به
روز قبل و در سطح ۹۶.۹۴۲واحد بسته شد .نرخ برابري
هر فرانك س��وييس معادل  ۱.۰۲۸۶دالر اعالم شد.
تحليلگران موسسه «اكشن اكونوميكس» در گزارشي
نوشتند:بازارهابيصبرانهمنتظرامضاشدنفازنخست
نخس��ت توافق تجاري امريكا و چين هستند اما باقي
ماندن ريسكهاي ديگر آنها را كماكان نسبت به رشد
اقتصادي در سالآينده نگران كردهاست .در آخرين دور
از معامالت ،پوند با افزايش ۰.۱۵درصدي نسبت به روز
قبل خود و به ازاي  ۱.۳۱۲۱دالر مبادله ش��د .يورو نيز
براي شش��مين نوبت متوالي صعود كرد و به ۱.۱۲۰۱
دالر رسيد .همچنين هر دالر امريكا به  ۱.۳۰۸۶دالر
كانادا كاهش يافت .در برابر همتاي س��نگاپوري ،هر
دالر به ازاي  ۱.۳۴۹۵دالر سنگاپور مبادله شد .اورسال
فون در لين ،رييس كميسيون اروپا با تغيير موضعي
آشكار گفته است كه اتحاديه اروپا شايد مهلت زماني

قيمتها ناش��ي از كمبود عرضه در بازار باش��د .نگاهي
به روند قيمتي مس��كن در سه دهه اخير نشان ميدهد
مسكن به دليل ويژگيهاي خاص خود در اقتصاد ايران،
روند قيمتي خاصي پيدا كرده كه با ساير كاالها متفاوت
است .اين روند به اين شكل است كه چند سالي قيمتها
با روند ماليمي در حدود تورم يا كمتر از آن رشد ميكنند
و س��پس يك جهش قيمتي رخ ميدهد .تا قبل از دهه
هشتاد اين جهش در هر ده سال ،يك بار رخ ميداد اما در
دهه هشتاد و نود هر ده سال دو بار رخ داده است.
درواقعروندبازارمسكنمتاثرازشرايطاقتصادكالنبوده
و متغيرهايي همچون رشد نقدينگي ،تورم ،درآمدهاي
نفتي ،نرخ ارز و غيره بر آن تاثير ميگذارند .در دوره اخير
جهش قيمتي مسكن نيز در اوايل نيمه دوم سال ۱۳۹۶
و پس از چند س��ال ثبات نسبي در اين بازار ،تقاضا رو به
افزايش نهاد و افزايش تقاضا منجر به شروع روند افزايشي
قيمتها با شيب ماليمي شد .اما پس از دو فصل ،افزايش

راه نجات حسابهاي بانكي از دست هكرها
انتخابرمزعبورمناسبهميشهدغدغهايمهمبرايهمه
اس��ت ،وقتي اين رمز عبور براي عمليات بانكي باشد كه با
حسابماليآدمهاسروكاردارد،آ نوقتتصميمگيريبراي
رمزعبورمهمتروسختترهمميشود.بهگزارشايبِنا،اين
روزهاباتوسعهبانكداريالكترونيك،مشتريانبانكيعالوهبر
رمزكارتبانكيكهبرايامورروزمرهدرفروشگاههاودريافت
پول از خودپرداز نياز دارند ،مجموعهاي از رمزها شامل رمز
دوم حساب بانكي براي خريدهاي اينترنتي يا جابهجايي
پول ،رمز سيس��تم تلفنبانك ،سيستم اينترنت بانك و ...
را مورد اس��تفاده قرار ميدهند .از سوي ديگر ،بازگشايي
رمز يا هك كردن رمزعبور مشتريان بانكي از جذابترين
دلمشغولهايهكرهاوكالهبردارهادرايرانوهمهجاي
دنياست .اين گزارش نگاهي دارد به بدترين رمزعبورهاي
س��ال  ۲۰۱۹كه امكان دسترسي به حسابهاي كاربران
را به راحتي در اختيار سوءاستفادهكنندگان قرار ميدهد.
حاال كه مجرمان سايبري سطح تواناييهاي خود را در اين
جنگ باال بردهاند ،بايد كاربران هم خود را مهياي اين نبرد
كنند.كارشناسانامنيتبانكيمعتقدنداگرمشتريانآنقدر
نگران ورود مجرمان به حساب بانكي خود هستند ،نبايد
ورود مجرمان به حس��ابهاي بانكي را با انتخاب رمزهاي
عبورآسانتسهيلكنند.آنچهدرزيرميآيدليستبدترين
رمزهايعبوردرسال ۲۰۱۹بهترتيبفاجعهآميزبودنشان
است!كهازسويشركت“اسپلشديتا“معرفيشدهاست.
 ۱۲۳۴۵۶مش��ابه س��ال گذش��ته بدتري��ن رمزعب��ور،
،۱۲۳۴۵۶۷ ،qwerty، password ،۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۱۲۳۱۲۳،۱۱۱۱۱۱،Iloveyou،۱۲۳۴۵،۱۲۳۴۵۶۷۸

اينرمزهايعبوربهحديضعيفهستندكهحتييكهكر
تازهكارهمبهراحتيميتواندآنهارابشكند.البتهاينرمزها
پس از تحليل رمز بيش از پنج ميليون حساب كاربري لو
رفتهاستخراجشدهاست.عالوهبراين،اسپلشديتااينگونه
ميگويد كه حدود ۱۰درصد از كاربران حسابهايي كه به
رمزاحتياجدارديكيازليست ۲۵تاييبدترينرمزهايعبور
جهانرااستفادهميكندوحداقلسهدرصدكاربران،بدترين
رمزجهانيعني ۱۲۳۴۵۶رابهكارميگيرند.
رمزهايچندمرحلهاي؛بهترينراهنجاترمزهايعبورچه
براي حس��اب كاربري در شبكههاي اجتماعي باشد و چه
براي حسابهاي مالي ،از مهمترين داراييهاي هر فردي
به حس��اب ميآيند .گاهي برخي كاربران سعي ميكنند
رمزهايعبوربهترودشوارتريب هخصوصبرايحسابها
يابرنامههايماليخودتعريفكنند،امابههرحالهررمزي
باقابليتجديدالگوريتمهايتعريفشدهازسويهكرهادر
معرض خطر است .يكي از بهترين راههاي نجات اطالعات
حس��اس و كاربردي ،اس��تفاده از رمزهاي چندمرحلهاي
است.رمزهاييكهبهتاييددومرحلهايياچندمرحلهاينياز
دارند ،كار مجرمان را براي دسترسي به حسابهاي مهم
كاربرانبسيارسختترميكنند.اينرمزهايچندمرحلهاي
گاهياستفادهازعواملتشخيصهويتمثلاثرانگشتيا
چهره است و گاهي كارتهاي هوشمند ،توكن يا رمزهاي
يكبار مصرف و كدهايي اس��ت كه از طريق ايميل ،تلفن
يا اپليكيشن به دست كاربر ميرسد .الكساندر وينر ،مدير
بخش امنيت اطالعات مايكروسافت ميگويد استفاده از
تاييدچندمرحلهايرمزسادهترينوموثرترينراهياست

مذاكرات با انگلي��س را تمديد كند .تحوالت انگليس
نشان ميدهد كه احتماال موضع لندن در برابر بروكسل
به دنبال پيروزي تاريخي محافظهكاران در انتخابات
سختترخواهدشدوانگليسخواهانگرفتنامتيازات
بيشتري از اتحاديه اروپا در خصوص توافقات تجاري،
بانكي و گمركي خواهد شد .مجلس جديد انگليس با
اكثريت قاطع آرا به اليحه دول��ت براي ترك اتحاديه
ل آينده راي مثبت داد تا برگزيت
اروپا تا  ۳۱ژانويه سا 
يك گام بزرگ به سرانجام خود نزديك شود .با اين حال
برخي مسووالن اروپايي نسبت به طوالني شدن دوران
گذار در صورت تغيير موضع انگليس هشدار دادهاند.
در معامالت بازارهاي ارزي جهاني ،همچنين هر دالر
با  ۰.۲درصد افزايش به  ۱۰۹.۱۴۵۹ين رسيد .در برابر
همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي ۱.۴۳۰۳دالر
مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.۹۸۳۵
يوان چين اعالم شد.

در معامالت روز جاري بازار سنگاپور  ۰.۳درصد افزايش
داشت و به ۱۵۱۴دالر و ۵۶سنت رسيد .در بازار معامالت
آتيامريكا،هراونسطالتغييرچندانينداشتودر۱۵۱۷
دالر و  ۵۰سنت ايستاد .قيمت طال در سال  ۲۰۱۹عمدتا
به دليل جنگ تجاري ۱۷ماهه امريكا و چين و تاثير منفي
آن بر رش��د اقتصاد جهاني ،حدود  ۱۸درصد رشد كرده
است .مقامات امريكايي روز يكشنبه از حمالت هوايي به
مواضعگروهحشدشعبيدرعراقخبردادندواعالمكردند
ممكن است براي دفاع از منافع امريكا ،اقدامات بيشتري
انجام دهند .اعالم اين خبر در معامالت روز جاري كه در
آستانه پايان س��ال ميالدي حجم خريد و فروش در بازار
اندك بود ،باعث ريسك گريزي سرمايهگذاران و افزايش
تقاضا براي طال شد.
بر اس��اس گزارش رويترز ،س��رمايهگذاران همچنين به
تحوالت پيرام��ون توافق تجاري امريكا و چين چش��م
دوختهان��د .دونالد ترامپ ،رييسجمه��ور امريكا هفته
گذشتهگفتهبوديكمراسمامضابراينخستينفازتوافق
تجاري وجود خواهد داشت .در بازار ساير فلزات ارزشمند،
هر اونس نقره براي تحويل فوري ۰.۹درصد افزايش يافت
و به  ۱۷دالر و  ۹۱س��نت رس��يد .هر اونس پالتين براي
تحويل فوري با  ۰.۸درصد رش��د ،به  ۹۵۲دالر رسيد .هر
اونس پاالديم براي تحويل ف��وري با  ۰.۲درصد افزايش،
 ۱۹۰۹دالر و  ۱۹سنت معامله شد.

نرخ ارز آغاز و جهش نرخ ارز از يك س��و س��بب افزايش
قيمت تمامشده مسكن شد و از سوي ديگر تقاضا براي
مسكن به عنوان يك كاالي سرمايهاي را افزايش داد .اما
وقتي به فصل دوم سال  ۱۳۹۷رسيديم افزايش قيمت
مسكن س��بب كاهش تقاضا در اين بازار شد ولي روند
افزايشيقيمتبهدليلافزايشقيمتتمامشدهمسكن،
همچنان ادامه يافت .در واقع در سه ،چهار فصل پاياني
دورهافزايشيقيمتمسكنديگركمبودعرضهايوجود
نداشت و تنها در آغاز روند افزايشي بود كه افزايش تقاضا
سبب باال رفتن قيمتها ش��د .بررسي دورههاي قبلي
افزايش قيمت مسكن هم اين ادعا كه دليل اصلي رشد
قيمت مسكن ،كمبود عرضه نيس��ت را تاييد ميكند.
درواقع اين تغييرات متغيرهاي اقتصاد كالن است كه بر
قيمتتمامشدهمسكنتاثيرميگذاردومنجربهافزايش
قيمت آن ميشود .اكنون هم كه تقاضا در بازار مسكن
كاهش بسيار شديدي را تجربه كرده قيمتها متناسب
با آن كاهش نيافته و شرايط ركودي ،قيمتها را آنچنان
كه انتظار ميرفت پايين نياورده است.
در اينجا بايد ب��ه نكته مهم ديگري ني��ز توجه كرد كه

خانههاي خالي به صورت متوازن در تمام شهرها يا حتي
در تمام مناطق ش��هر تهران توزيع نشدهاند كه عرضه
آنها بتواند اثر معناداري بر بازار داشته باشد .اين امالك
بيشتر در مناطق خاصي از شهر تهران همچون منطقه
 ۲۲قرار دارند و بخشي از آنها نيز امالك لوكس يا با متراژ
باال هس��تند .لذا عرضه اين امالك در خوشبينانهترين
حالت ميتواند منجر به كاهش قيمت مسكن در برخي
مناطق تهران و در برخي متراژهاي خاص شود .بنابراين
در جمعبن��دي بايد گفت با آنك��ه در اثرگذاري ماليات
خانههاي خالي بر افزايش عرضه مسكن با توجه به سود
باالي مسكن ،ترديدهاي جدي وجود دارد اما حتي اگر
چنين اتفاقي رخ ده��د و عرضه امالك نيز افزايش يابد
نميتوان به كاهش قيمتها اميدي داشت .تا زماني كه
وضعيت اقتصاد كالن كشور بهبود نيابد و شاهد ثبات در
متغيرهاياصلينباشيمامكانساماندهيقيمتمسكن
وجود ندارد .بنابراين بايد انتظارات از اين طرح منطقي
باشد و هدف از اجراي آن كاهش سوداگري ،جلوگيري
از فرار مالياتي و گس��ترش چتر مالياتي دولت باشد و نه
كاهشقيمتمسكن.

قيمت طال دوباره باال رفت
در خبري ديگ��ر ،قيمت طال در معامالت روز دوش��نبه
بازار جهاني در پي تحوالت جديد خاورميانه كه تقاضاي
سرمايهگذاران براي خريد اين فلز ارزشمند را تقويت كرد،
اندكيافزايشيافتونزديكبهباالترينحددردوماهاخير
ايستاد .به گزارش ايسنا ،هر اونس طال براي تحويل فوري

ثبت  ۲۳هزار برداشت غيرمجاز از ابتداي امسال
كه كاربران ميتوانند براي مقابله با مجرمان به كار بگيرند.
به گفته وي ،حتي ضعيفترين رمزهاي عبور با استفاده از
تاييدچندمرحلهاي،بهترازقويترينپسوردهاعملميكند
وديگرمسيربرايفيشينگاطالعاتبستهخواهدشد.چون
ديگر مهم نيست كه رمز عبور اصلي شما چيست ،مساله
عامل دومي اس��ت كه براي تاييد دو مرحلهاي به صاحب
حساب كمك ميكند .بر اساس اطالعات مايكروسافت،
استفادهازرمزهايدومرحلهايويكبارمصرف ۹۹،درصد
در كاهش سوءاستفاده از حسابها موثر بوده است .بانك
دولتي هند ( )SBIاز آغاز اس��تفاده از سيستم رمز يكبار
مصرف در خودپردازدهاي اي��ن بانك خبر داد .به گزارش
ايبِنا ،از ابتداي ژانويه ( ۲۰۲۰چهارشنبه) مشتريان بانك
دولتي هند بايد هنگام دريافت پول از خودپردازهاي اين
بانكموبايلخودراهمراهداشتهباشندوحتماازرمزيكبار
مصرفبرايدريافتپولاستفادهكنند.درحاليكهجرايم
مربوطبهخودپردازهايهندروبهافزايشبودهاست،بانكها
راههاييرابرايمحافظتازمشتريانخودازدستمجرمان
معرفيميكنند.بزرگترينبانكهندنيزباانتشارتوييتي
اعالمكردكهسيستمدريافتپولنقدازخودپردازهاياين
بانكازروزچهارشنبهتنهاازطريقداشتنرمزيكبارمصرف
امكانپذير خواهد ب��ود .دارندگان كارتهاي بانك دولتي
هند هنگام درخواست دريافت پول نقد از خودپردازهاي
اين بانك ،يك مرز يكبار مصرف را روي شماره تلفني كه
هنگام افتتاح حس��اب به بانك معرفي كردهبوند دريافت
ميكنند.اينسيستمباهدفپشتيبانيازمشترياندربرابر
سوءاستفادههايماليراهاندازيشدهاست.

رييسپليسفتايپايتختبااشارهبهثبت ۲۳هزارپرونده
برداشتغيرمجازازطريقفيشينگواسكيمرازابتدايسال
جاري گفت :با اجراي طرح رمز دوم پويا كالهبرداريهاي
مالي كاهش مييابد .سرهنگ تورج كاظمي در گفتوگو
با خبرنگار ايبِنا با اشاره به جرايم برداشت غيرمجاز گفت:
جرايم مالي در حوزه س��ايبري در طول س��الهاي اخير
رشد بس��يار زيادي داش��ته تا جايي كه امروزه بالغ بر ۶۰
درصد پروندههاي پليس فتا را موضوع برداشت غيرمجاز و
كالهبرداريازطريقفيشينگواسكيمرتشكيلميدهد
كهباعثشدهتامسائلمرتبطبابانكداريالكترونيكيكي
ازچالشهاباشد؛پليسفتااقداماتمتعدديرابرايكاهش
پروندههاي جرايم برداش��ت غيرمج��از از جمله افزايش
تعامل و همكاري با بانك مركزي و ش��ركتهاي پرداخت
الكترونيك را در دستور كار قرار داده و اجراي طرح رمز دوم
پوياازسويبانكمركزيوهماهنگيشبكهبانكيميتواند
ضمن افزايش امنيت تراكنشه��اي بانكي بدون حضور
كارتباعثكاهشكالهبرداريهايمرتبطباسوءاستفاده
از رمز دوم كارت بانكي به خصوص فيشينگ شود كه آمار
برداشتغيرمجازدركشورراكاهشميدهد.رييسپليس
فتا پايتخت ادامه داد :با اجراي ط��رح رمز دوم پويا ميزان
جرايممرتبطبابرداشتغيرمجازكاهشپيداخواهدكردو
بهصفرنزديكميشود؛انتظارداريمبانكمركزياقدامات
الزم براي انجام اصالحات و افزايش امنيت شبكه پرداخت
را به صورت جدي ادامه بده��د و در عين حال اقدامي نيز
برايكاهشسوءاستفادهازرمزاولكارتبهخصوصروش
اسكيمر(استفادهازكارتخوانتقلبيبرايكپيكردنكارت

بانكي)انجامشود.ويبابياناينكهدرمدتاخيرپيامكهاي
جعلي با موضوع فعالس��ازي رم��ز دوم يكبار مصرف به
ش��هروندان ارسال ميش��ود و ضروري است تا مشتريان
بانكيمراقبپيامكهايجعليباشند،اظهارداشت:پليس
فتا پيامكهاي جعلي با محوريت درگاه فيش��ينگ را به
صورتجديرصدميكندوبهمحضشناساييپيامكها
و سرشماره ارسالكننده ،با همكاري اپراتورها پيامكي را از
همان سرشماره به مشتركان تلفن همراه ارسال ميكنيم
تا شهروندان فريب پيامك جعلي را نخورند و اطالعرساني
انجام ش��ود .س��رهنگ تورج كاظمي در خص��وص آمار
پروندههايبرداشتغيرمجازپليسفتاخاطرنشانكرد:در
حوزه تهران بزرگ از ابتداي سال ۱۳۹۸تا به امروز در مدت
 ۹ماهبالغبر ۲۳هزارپروندهكالهبرداريبرداشتغيرمجاز
كه عمدتا از طريق فيشينگ و اسكيمر انجام شده به ثبت
رسيدهكهتعدادزياديپيگيريوبهسرانجامرسيدهوساير
پروندههادرحالبررسياست.رييسپليسفتاپايتختبا
تاكيدبرمبارزهباقماروشرطبنديگفت:رويكردپليسفتا
مبارزه جدي با قمار و شرطبندي است چرا كه اين پديده
غيرقانونياست؛سايتهايقماروشرطبنديگردشمالي
باالييدارندوفيشينگنيزدرآنهابهصورتگستردهانجام
ميش��ود و به محض اعالم اقدامات الزم براي شناسايي و
دستگيريمتخلفانانجامميشود.قماروشرطبنديمرز
و محدوده ندارد و همين موضوع باعث شده تا تعداد زيادي
پرونده در دست اقدام و پيگيري باشد و در سيستم قضايي
با گردانندگان ،ارايهدهندگان خدمات بانكي و پرداخت به
آنهابرخوردميشود.

بازار سرمايه
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«تعادل» از احتماالت پيش روي بازار سهام ميگويد

برخي صنايع در محدوده اشباع خريد
گروهبورس|محمدامينخدابخش|
در خالل معامالت روز دوشنبه رشد پر قدرت قيمتها
در بازار س��هام تداوم يافت و به موجب اين پيش��روي
يك مقاومت مهم ديگر در ش��اخص كل بورس تهران
شكسته شد .در اين روز افزايش  5هزار و  817واحدي
نماگ��ر اصلي بازار س��رمايه ،اين ش��اخص را به ميانه
كانال  375هزار واحدي رساند .اين در حالي است كه
بسياري از تحليلگران نموداري بازار از سطح 374هزار
واحدي شاخص كل بورس به عنوان مقاومتي مهم ياد
كرده بودند.
بر اساس آنچه بس��ياري از تحليلگران بازار سرمايه بر
آن اتفاق نظر دارند ،در روزهاي جاري مهمترين دليلي
كه توانسته به سنگيني جريان تقاضا در اغلب نماهاي
بورسي و فرابورسي بيفزايد ،هجوم شتابان نقدينگي
به چرخه معامالت بازار سهام است كه در سايه رخوت
معامالت در بازارهاي موازي رخ داده است .چنين امري
سبب شده تا سهولت معامالت در بازار سرمايه و افت
ريسكهاي انتظاري اين بازار را به مقصدي قابل اعتماد
براي آن دسته از سرمايهگذاراني تبديل كند كه حاضر
هستند در نبود نرخ بازده باالتر در بازارهاي موازي به
خطرپذيري در بورس بپردازند.
باتوجهبهآمارمعامالتيبهثبترسيدهدريكروزاخير،
داد وستدهاي روز دوشنبه در حالي خاتمه يافته است
كه با احتساب قيمت ارز در صرافيهاي دولتي ،بورس
هزار و  368هزار و  903ميليارد توماني تهران ارزشي
بيش از  105ميليارد دالر امريكا يافته است .مقايسه
اين رقم با  107ميليارد دالر به ثبت رس��يده در تاريخ
 13مهرماه حكايت از آن دارد كه بخش مهمي از عوامل
رشد قيمتها در يك ماه و نيم اخير به صورت مستقيم
وغيرمستقيمبهكاهشارزشريالمعطوفبودهاست.
خانهاي روي آب
در بررسي داليل رشد يك ماه و نيم اخير نماگرهاي
ب��ورس و فرابورس اگرچه قيم��ت دالر نقش مهمي
بازي كرده اما بايد اين نكته را نيز به خاطر داشت كه
در حال حاضر با ثبات نسبي قيمت ارز در هفتههاي
اخير حاال آنچه بر موتور محرك بازار سهام تبديل شده
است ،خوشبيني دستهجمعي اغلب سرمايهگذاران
به تداوم صعود اس��ت .به عبارتي ديگر امروز فعاالن
بازار سهام در شرايطي اقدام به سهامداري ميكنند
كه در بخش مهمي از داد و س��تدهاي بازار تنها رشد
است كه رشد ميآورد نه چيز ديگر .همين امر سبب
شده تا در روزهاي گذشته بسياري از تحليلگران در
خصوص خطر حبابي شدن در نمادهاي كوچك و آن
دسته كه شناوري كمتري دارند ،هشدار دهند .البته

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه سوداگري بخشي
از سرمايهگذاران روي اين نمادها موجب شده تا برخي
ديگر از نمادهاي بازار ك��ه عمدتا نيز حجم بزرگي از
بازار را به خود اختصاص ميدهند ،ارزنده باقي بمانند.
همانطور كه در گزارش پيشين نيز به آن اشاره شد
نمادهاي فوالدي ،شيميايي ،فلزي و برخي از نمادهاي
متعلق به ش��ركتهاي س��رمايهگذاري در زمره اين
گروه قرار دارند.
با در نظ��ر گرفتن مجموع اين عوام��ل و توجه به اين
نكته كه قيمت بس��ياري از نمادها حاال فاصله زيادي
از كفهاي قيمتي گرفته است ،به نظر ميآيد كه بايد
توجه بيش��تري به روي نمودارهاي قيمتي داشت .به
همينمنظور«تعادل»ضمنگفتوگوبابهزادصمدي
تغييرات روزه��اي اخير در بازار س��رمايه را از زواياي
مختلف مورد بررسي قرار داد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ابتدا با اشاره به رشد
نقدينگي در روند معامالت بازار س��هام گفت :بررسي
ارزش معام�لات در ادوار مختلف رياس��تجمهوري
حكايت از رشد ارزش معامالت كه ناشي از تورم است،
دارد .ب��ه نظر ميآيد كه سياس��تها و عوامل موثر بر
اقتص��اد در دور دوم تمام روس��اي جمه��ور به نحوي
بوده كه به رشد قيمتها در بازار سهام منتهي شده و
به همين منظور در طول مدت ياد ش��ده شاهد رشد
معنادارتر ارزش معامالت بازار بودهايم.
وي در ادام��ه به ارزش اس��مي معام�لات پرداخت و
افزود:اگر نمودار شاخص كل را از سال  72در مقياس
لگاريتمي بررسي كنيم ،ميبينيم كه با هر افزايش در
قيمت ارز ارزش معامالت نيز رش��د قابل توجه داشته
است .اين روند تا جايي ادامه يافته كه ارزش معامالت
حاال ركوردي برابر با  4هزار و  227ميليارد تومان دارد.
اين در حالي است كه در دور اول سكانداري قوه مجريه
توسط حس��ن روحاني ارزش معامالت  122ميليارد
تومان بوده اس��ت .اگ��ر نگاهي ب��ه دوره احمدينژاد
بيندازيم در پايان رياستجمهوري وي ارزش معامالت
در ش��رايطي  227ميليارد تومان بوده اس��ت در آغاز
رياست وي ارزش معامالت از  16ميليارد تومان فراتر
نميرفته اس��ت .توجه به اين اعداد و ارقام حكايت از
آن دارد كه هج��وم نقدينگي به بازار پس از هر جهش
ارزي امري با سابقه اس��ت .روند سالهاي اخير نشان
ميدهد كه اين الگو تا پايان دور دوم رياستجمهوري
تداوم مييابد.
دربلندمدتخوبودركوتاهمدتمشكوك
اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه به ورود شاخص
كل به يك كانال جديد اش��اره كرد و افزود :بر اس��اس

آنچه گفته شد بازار همچنان پتانسيل رشد بلندمدت
دارد .مضاف بر آنكه از بعد تكنيكالي شكست مقاومت
شاخص كل در سطح  297هزار واحد مسير جديدي
را پيش روي بازار گشوده است .خروج از كانال قبلي و
ورود به اين كانال جديد ميتواند بازار را تا  420يا حتي
 450هزار واحد رشد دهد.
صمدي با اش��اره به سابقه ( P/E TTMنسبت قيمت
به س��ود در  12ماه گذشته) در بازار سهام گفت :اگر به
تفكيك بازار بررسي كنيم P/E TTM ،فرابورس در 9
مهرماه  12.24 97بوده كه در حال حاضر اين رقم در
سطح  12.09قرار دارد .از طرفي  P/E TTMبورس در
حال حاضر  7.6است .بايد توجه داشت كه اين نسبت
در مهرماه سال گذشته بيش از 10واحد بوده است .اين
ارقام حكايت از آن دارد كه بازار با توجه به سابقه قبلي
خودهمچنانازپتانسيلرشدبيشترنيزبرخورداراست
چرا كه مخصوصا در بازار بورس نسبت قيمت به سود
در  12ماه گذشته در سطح خيلي كمتري قرار دارد.
به��زاد صم��دي در ادامه با م��ورد توجه ق��رار دادن
انديكاتورهايتكنيكيافزود:اگرچهوضعيتگفتهشده
خوببهنظرميرسدبااينحالوضعيتنوساننماهادر

معرفي جاماندههاي بازار
رشد شتابان بازار سرمايه ادامه دارد و بعضي از سرمايهگذاران هم
از ترس اينكه مبادا از قافله بازار عقب بمانند ،چشم بسته ميخرند.
به هر حال اين بازار سالهاي مديدي از رشد ساير بازارها جا مانده
بوده و امسال ،جبران تمام سالهاي بيمهري به سرمايهگذاران را
كرده است .امروز سقف جديدي در بورس تهران زده شد و شاخص
كل از كانال  ۳۷۵هزار واحدي فراتر رفت.
بهگزارش بورسنيوز،حميدميرمعينيكارشناسبازارسرمايهدر
خصوص وضعيت فعلي بازار بيان كرد :ابتكار عمل در بازار سرمايه
عمدتا به دس��ت حقيقيها و سيگنال فروشان افتاده و بهتر است
متوليان بازار سرمايه ،تدابيري بينديشند كه نقدينگي به سمت
س��همهاي ارزنده بازار هدايت شود .حقيقيها عمدتا تحت تاثير
هيجان ،وارد سهمهايي ميشوند كه حقوقي سهم عرضه كمتري
دارد و با ورود نقدينگي ،ميتوان قيمت سهم را باال برد .در حالي كه
رشد بسياري از سهمهاي كوچكتر بازار ،بدون پشتوانه تحليلي
بوده است.
وي افزود :اگرچه معتقدم برخي سهمها ،رشد بيش از اندازه داشته
و در اين قيمتها ،نگرانكننده هستند؛ ولي هنوز سهمهاي زيادي
در بازار وجود دارد كه متناس��ب با ارزش ذاتي و رش��د سودآوري
ش��ركتها ،رش��د نكردهاند و در حقيقت جزو جاماندههاي بازار
هستند .بس��ياري از س��همهاي ارزنده بازار به دليل فشار عرضه

دو محرك مثبت پيش روي بازار
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت :اما از اعداد
و ارقام كه بگذري��م دو عامل وجود دارد كه در ماههاي
پيشرو ميتواند تاثير بسزايي بر روند معامالت داشته
باشد .نخس��تين عامل گزارشهاي  9ماهه است كه
انتظار ميرود به تبع وضعيت عملكردي خوب بيشتر
شركتهادرجهتتقويتمعامالتباشد.دومينعامل
خبر تصويب آيين نامه افزايش سرمايه از محل تجديد
ارزيابي داراييهاس��ت كه گفته ميشود محدوديت
زماني ندارد .همين امر ميتواند به عاملي مناسب براي

بيشباهت به سال 92
صمدي با اشاره به تجربه س��ال  92افزود :در سال ياد
شده عامل مهمي كه به تضعيف قيمتها در بورس و
فرابورس منتهي شد ،افت قيمت در بازارهاي جهاني
بود كه بر سود بس��ياري از شركتها اثر منفي داشت.
اين در حالي است كه در شرايط فعلي با فروكش كردن
آتش جنگ تعرفهاي چش��مانداز بهاي كاالها در بازار
جهاني مثبت است.
اين كارش��ناس بازار سرمايه در پايان گفت :با توجه به
رشد قدرتمند قيمتها طي ماههاي اخير الزم است كه
اهالي بازار سهام بهخصوص آنهايي كه از تجربه كمتري
نسبت به سايرين برخوردارند بيشتر در جهت آموزش
خود فعالي��ت كنند و بينش بهتري نس��بت به نقاط
احتمالي ورود و خروج پيدا كنند.

برآيند مثبت نوسانات بازار سرمايه تا آخر سال
حقوقيها ،مورد اقبال بازار نيستند؛ حال آنكه اگر رفتار حقوقيها
حسابشدهتربود،اينگروهازسهمهاپتانسيلرشدداشتند.ضمن
اينكه اگر نقدينگي به سمت س��همهاي ارزنده بازار هدايت شود،
ريسككمتريهممتوجهسرمايهگذارانخواهدبود.اينفعالبازار
سرمايه در معرفي سهمهاي جامانده از رشد بازار گفت :منظور از
سهمهاي جامانده از رشد بازار ،فقط سهمهايي نيست كه متناسب
با رشد شاخص ،رشد نكردهاند .بلكه جاماندهها ،سهمهايي هستند
كه از نسبتهاي  P/Eپايين برخوردار بوده و اتفاقات مثبتي مانند
روند صعودي درآمد و س��ودآوري شركت ،برنامه تجديد ارزيابي
داراييها ،طرحهاي توس��عهاي و ...را به دنبال دارند و متناسب با
اتفاقات مثبت ش��ركت ،قيمت سهم رشد نكرده است .سهمهاي
گروه پااليشي ،فلزات اساسي و برخي نمادهاي بانكي كه وضعيت
بنياديومنابعارزيمطلوبيداشتهوافزايشسرمايهازمحلتجديد
ارزيابي داراييها را در دستور كار دارند ،جاماندههاي بازار محسوب
ميگردند .مير معيني در ادامه اظهار ك��رد :اگر نقدينگي بازار به
سمتسهمهايارزندههدايتشود،نهفقطرشدبازارسرمايهحباب
نيست ،بلكه حفظ نقدينگي در بازار راحتتر خواهد بود .مشكل
اصلي بازار سرمايه ما ،ضعف تحليل و رفتار توده وار و هيجاني است.
براي اصالح ساختار بازار سرمايه ،بهترين اقدام ممكن ،حذف دامنه
نوسان ازبازاراستتابتوانازقيمتهايتحليليسهمها،دفاعكرد.

ادامه روند صعودي شاخص بورس تا پايان سال
به گفته يك كارش��ناس بازار س��رمايه نميتوان رقم دقيقي را براي
شاخصبورساعالمكردامااگرموضوعخاصيپيشنيايد،پيشبيني
ميش��ود كه روند صعودي بازار سرمايه به صورت ماليم تا پايان سال
ادامهدار باشد .به گزارش ايرنا ،وليد هالالت با تاكيد بر عواملي كه زمينه
رشد بازار سرمايه را فراهم كرده اشاره و بيان كرد :چند اتفاق منجر به
رشد بازار سرمايه شد ،از فصل پاييز اين تصور وجود داشت كه دولت
ضمنافزايشقيمتبنزينسراغديگرحاملهايانرژيميرودوزمينه
افزايش ۱۰۰درصدي قيمت آنها را ايجاد ميكند.
وي ادامه داد :در زمان ارس��ال اليحه بودجه از سوي دولت مشخص
شد كه اين افزايش قيمت شديد نيست ،قيمت گاز فقط هفت درصد
افزايشپيداكردوازاينجهتنگرانيهايموجودمبنيبراينكهدولت
به دنبال افزايش حاملهاي انرژي و حذف معافيتهاي مالياتي است
برچيده شد.هالالت خاطرنشانكرد :توافقات تجاريكه در سطح دنيا
اتفاقافتادترمزكاموديتيهاراكشيدومنجربهكاهشقيمتهادربازار
جهاني شد .اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد :ما همچنان
شاهد ورود كدهاي جديد به خصوص از سمت غيرتهرانيها به بورس
هس��تيم هر چند كه اين رقمها ناچيز و مهم نباشند اما مجموع آنها
رقمهاي چشمگيري محسوبميشوند.
وي با بيان اينكه بازدهي دالر در يك سال اخير صفر و ميزان تورم رو به
افزايش بوده است ،گفت :در كنار ركود بازار دالر ،طال و سكه و نيز سود
حدود ۲۰درصديبانك،نقدينگيهابهسمتبازارسهامسوقپيداكرد
كه ورود حجم گستردهاي از نقدينگي باعث شد تا بازار بدون اصالح به
سمت باال پيش رود .وي خاطرنشان كرد :مولفههاي بسيار گستردهاي
بر ش��اخص بورس اثرگذار است و ممكن اس��ت روزي بازار مثبت اما
شاخص منفي باشد بنابراين سرمايهگذاران نبايد نگراني چنداني را از

بسياري از صنايع به محدوده اشباع خريد رسيده است.
همين امر ميتواند گواهي ب��ر احتمال اصالح مجدد
قيمتها در آينده نزديك باشد؛ عاملي كه ممكن است
به افت مقطعي شاخص نيز منجر شود.
وي ادامه داد :در بسياري از صنايع شاهد شكل گرفتن
زمينههاي بروز واگرايي منفي هس��تيم كه اين امر به
منزلهتقويتاحتمالكاهشقيمتدراينگروههااست.
از اين رو بازار بايد به ريس��كي كه براي تداوم معامالت
در گروهها متحمل ميشود توجه ويژهاي داشته باشد.

رشد شركتهاي نيازمند به اصالح ساختار مالي بدل
شود.ديگرعامليكهدر سالهايگذشتهبهطورسنتي
جري��ان معامالت را تقويت ك��رده ،انتخابات مجلس
شوراي اسالمي است كه زمان برگزاري آن اسفندماه
سال جاري خواهد بود.

روند معامالت بازار داشته باشند .هالالت اظهار داشت :شاخص ابتداي
ارديبهشت مرز ۲۰۰هزار واحد بود اما اكنون به ۳۷۰هزار واحد رسيده
باشدكهنشاندهندهرشدخوببازاراست؛بنابراينبازارافتيرانخواهد
داشت و با شيب ماليم رشد ميكند .اين كارشناس بازار سرمايه افزود:
ما هميشه در بازار با ريسك سياسي و نظامي همراه بودايم و به عنوان
بخش جداناپذير از بازار محسوب ميشوند كه هر زماني اين موضوع
تشديد شود بر كليت بازار اثرگذار خواهد بود .وي گفت :اكنون فضاي
ذهني حاكم در جامعه بورسي ورود نقدينگي سرمايهگذاران به سمت
بورساستوچنينرويكرديوجودداردكهبورسهمينطورپرقدرت
بهروندخودادامهدهددرصورتتداومچنينذهنيتيبورسبامشكلي
مواجه نميشود.
هالالتخاطرنشانكرد:اگرحقوقيهايبزرگبازارعرضههايسنگين
داشته باشد و در بازار با مس��ائل سياسي همراه شويم روند معامالت
بورس تهديدكننده ميشود اما در حالت طبيعي بازار با مشكل چندان
زيادي همراه نيست و موضوع بااهميتي بازار را تهديد نميكند .اين
كارشناس بازار سرمايه به صنايع برتر در بازار تا پايان سال جاري اشاره
كرد و گفت :رش��د بانكيها در بازار ادامهدار است زيرا هزينه پول در
اين مراكز با توجه به قوانيني كه بانك مركزي تصويب كرده نسبت به
گذشته كاهش پيدا كرده و بعد از چند سال اكنون به سود رسيدهاند.
وي ادامه داد :گروه سنگآهن و معدنيها به دليل قيمت جهاني و نرخ
دالر نيمايي فضاي خوبي خواهند داشت و با تقسيم سود چشمگيري
در مجامع همراه هستند.
هالالت با تاكيد بر اينكه گروه خودرو به دليل موضوع تجديد ارزيابي
مورد اقبال بازار قرار گرفته است ،گفت :با تاييد موضوع ارزيابي بهطور
حتم اين گروه مورد اقبال بيشتري قرار خواهد گرفت.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي
تهران پيشبيني كرد كه بازار س��رمايه تا پايان س��ال همچنان
نوساناتي با برآيند مثبت داشته باشد.
به گزارش سنا ،عباس آرگون اظهار داشت :با توجه به بازدهي بيش
از ۱۰۰درصدي بازار س��رمايه در سال جاري و عدم جذابيت الزم
در بازارهاي موازي از قبيل ارز ،طال و مس��كن و رسيدن شاخص
به سقف تاريخي خود ،در صورتي كه روند صعودي قيمت جهاني
كاالهاي پايه تغيير نكند و نرخ ارز با نرخ فعلي تثبيت شود ،كماكان
انتظار نوس��انات با برآيند مثبت تا پايان س��ال براي بازارسرمايه
پيشبينيميشود.
وي در عين حال افزود :با توجه به شرايط حاكم بر بازارهاي موازي
و نوس��انات ناشي از نرخ ارز و س��اير متغيرهاي اقتصادي از جمله
رشد نقدينگي و تاثير آن بر تورم ،به نظر رفتار اغلب معامله گران به
خصوص اشخاص حقيقي با ريسكپذيري باال در شرايط فعلي در
بازار سرمايه تداوم حضور و توسعه فعاليتها توام با احتياط است .
آرگون در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر ريسك ورود به بازار
سرمايه را در مقايسه با بازارهايي همچون ارز ،سكه ،طال و مسكن
چگونه ارزيابي ميكنيد ،گفت :اگرچه اغلب ريسك بازار سرمايه
نسبت به ساير بازارها بيشتر بوده و نوسانات جزو ذات بازار سرمايه
است ،اما در صورت ورود با بررس��ي و تحليل مناسب و با رويكرد

بلندمدت و تشكيل سبد سرمايهگذاري ،ريس��ك اين بازار قابل
مديريت است؛ هرچند در شرايط حاضر ريسك گام پنجم كاهش
تعهدات برجامي و عدم تصويب  FATFميتواند در كوتاهمدت اثر
منفي بر اين بازار داشته باشد .
اين كارشناس بازار سرمايه همچنين در خصوص لوازم و اقتضائات
جذب نقدينگي به بازار سرمايه و آثار ورود پولهاي جديد گفت:
در شرايط فعلي نقدينگي مناسبي وارد بازار سرمايه شده و قدرت
نقدش��وندگي بازار را افزايش داده است .با اين همه ،عدم مديريت
صحيح دارايي ،ميتواند منجر به رشد غيرمنطقي در قيمت برخي
از سهامها در بازار شود ،از اينرو با توجه به تقاضاي مناسب در بازار،
نيازمند تقويت بخش عرضه در بازار س��رمايه از قبيل عرضههاي
اوليه ،افزايش سرمايه و عرضه سهام شركتهاي متعلق به بانكها
هستيم .آرگون در پايان در پاسخ به اين سوال كه مسيرهاي رشد
قيمتسهامدرصنايعمختلفتحتتاثيرچهعواملياست،تصريح
كرد :با توجه ب��ه كاهش تنشهاي تجاري بين چي��ن و امريكا و
پيشبيني رشد اقتصادي براي سال آينده و روند صعودي قيمت
كاالهاي پايه و همچنين افزايش فروش وصادرات و س��ودآوري
شركتها و نقدينگي باال در كشور و تورم ناشي از آن و افزايش نرخ
ارز از جمله عواملي هستند كه ميتواند منجر به رشد قيمت سهام
در صنايع مختلف در بازار سرمايه شود.

بازدهي هزار تا  ۱۰هزار درصدي نصيب كاله قرمزهاي بورس
يك تحليلگر با مقايسه بازدهي بورس با بازارهاي رقيب از دو نوع كسب
س��ود در بازار سهام و دستيابي بازدهي افس��انهاي  ۱۰۰۰تا  ۱۰هزار
درصدي عدهاي موسوم به كاله قرمزها طي دو سال اخير خبر داد.
به گزارش بورس پرس ،حافظ عزيزي تحليلگر بازار س��رمايه با بيان
اينكه معامالت بورس تهران به يمن ورود صدها هزار سهامدار جديد و
صدها ميليارد توماننقدينگي همچنان داغو شيرين است ،اعالم كرد:
سطح عمومي قيمتها و شاخصها همچنان با شيب تندي در حال
افزايش است .اين استقبال گرم و كم سابقه مردم و صاحبان سرمايه
از بورس تهران ،نتايج گوارا و ش��يريني چون كسب بازدهي ميانگين
 100درصدي از ابتداي سال و بازدهي بيش از  1000درصدي براي
بيش از 100سهم را طي دو سال اخير به همراه داشته است .در نتيجه
ثروتمندان و ميلياردرهاي يك شبهاي در بورس تهران خلق و ظاهر
شدهاند كه پيش از اين تنها يك ميليونر بودهاند .البته بازدهي بيش از
 100درصدي در 9ماهه ،مشمول همه فعاالن بازار و قاطبه سهامداران
نيست و صرفا نصيب كساني ش��ده كه به اصول و فنون سفتهبازي و
دستكاري قيمتها ،تسلط كافي دارند.
بهگفتهوياينافرادخاص(كالهقرمزها)كهاتفاقاازنفوذوقدرتكافي
نيزدرحوزهسياسيوباندبازيهابرخوردارندهرچندبرايعمومناآشنا
و گمنام هستند ولي بدون شك سازمان بورس از تحركات اين گروه
خاص ،آگاهي و اطالعات كافي دارد! هر چند كه بيش از  98درصد از
اين افراد ،معامالت را با نام و كد ملي اجارهاي يا وابسته انجام ميدهند
و شكار و شناسايي آنها كار دشواري است.
امادرمقاممقايسه،بازدهيبورستهرانازكليهبازارهايرقيبدرسال
جاري بيشتر و بهتر بوده و سرآمد سرمايهگذاريها در اقتصاد بيمار و
ناتوان بهشمار ميرود .بهطوريكه بازدهي بازار ارز و مسكن در بعضي

ماهها حتي منفي بوده بنابراين عدم جذابيت سرمايهگذاري در بازار
ارز و مس��كن و سپرده بانكي ،موجب ورود نقدينگي به بازار سرمايه و
پويايي اين بازار شده است.
اينكارشناسبازار سرمايه درموردنحوهكسب سودگفت:كسب سود
و بازدهي در بورس تهران بر دو قسم است .يك قسم از بازدهي ،رشد
طبيعي قيمت سهام متعاقب افزايش توليد و نرخ فروش و سودآوري
بنگاههاي اقتصادي است كه عمال از دو سال پيش با آغاز روند صعودي
قيمت دالر از س��طح  3800توماني تاكنون رخ داده است .به عبارتي
افزايش  3برابري نرخ ارز در بازار طي بازه زماني دو ساله اخير ،نتايجي
چون افزايش  3برابري بهاي انواع كاال و خدمات را در پي داش��ته كه
شركتهاي سودده فعال در بورس تهران نيز از اين قضيه و مزيت رشد
قيمت سهام به دور نبودهاند( .فعاالن در اين بخش از بازار را اصطالحا
كاله سبزها ناميده اند)  .اما قسم ديگر كسب سود و بازدهي در بورس
اغواكننده تهران ،متعاقب حضور فعال سفته بازان و سهم چاق كنها
صورتميگيرد.هرچندكهواردبازياينافرادخاصوحرفهاي شدن،
ريس��ك و مخاطرات زيادي به همراه دارد ولي ريسك به ريوارد اين
قبيل از معامالت به قدري باال و تحريككننده است كه طيف كثيري
از س��هامداران تازه وارد نيز به جرگه اين نوع از معامالت روي آورده و
با قبول ريس��ك و مخاطرات به سود و بازدهي افسانهاي  1000تا 10
هزار درصدي دست يافتهاند( .نظير «شمواد» كه از سطح قيمتي 90
توماني تا 9000تومان نيز معامله شد ولي اينك قدري برگشته است) .
بيش از  100سهم در بازار (عمدتا در بازار پايه فرابورس) طي دو سال
اخير بازدهي بيش از  1000درصدي داشتهاند .اين در حالي است كه
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي طي دو سال اخير منفي است! (فعاالن
در اين بخش از بازار را اصطالحا كالهقرمزها ناميده اند) .

رويخطخبر
سودآورترين بورس در آسيا
بورسچين،ژاپن،هنگكنگوكرهجنوبيبهترتيب
بهترين عملكرد  ۲۰۱۹را در ميان بازارهاي س��هام
آسيايي داشتند .بر اساس گزارش سيانان بيزنس،
بازار سهام ژاپن در س��ال  ۲۰۱۹يكي از موفقترين
بازارهايآسيابودهاست.شاخصنيكيدرروزگذشته
بهعنوانآخرينروزمعامالتسال ۰.۵،۲۰۱۹درصد
رشد كرد .اين شاخص در كل سال ۱۹،۲۰۱۹درصد
رشدكردهبود.بااينرشد،شاخصنيكيژاپندررتبه
دوم ازنظربهترينعملكرددر ميانبازارهاي آسيايي
قرارميگيرد.قبلازژاپن،شاخصكامپوزيتشانگهاي
دررتبهاولقراردارد؛اينشاخصبورسيچينامسال
 ۲۱درصدرشدكرد.شاخصهنگكنگ،هنگسنگ
نيز ۹.۹درصدرشدكردوبهرتبهسومرسيد،شاخص
كاسپي كره جنوبي نيز بعد از آن  ۸درصد رشد كرد.
شاخص نيكي ژاپن در اوايل اين ماه به باالترين سطح
خودرسيد؛چراكهاينكشورازبستهتحريكاقتصادي
گس��تردهاي براي كمك به اقتصادش رونمايي كرد.
كاهش تنشهاي تجاري چين و امريكا نيز به بهبود
عملكرداينشاخصكمككرد.دراولينروزمعامالت
جهانياينهفتهوآخرينروزمعامالتسال ۲۰۱۹نيز
بازارها رشد قابل توجهي داشتند .رويترز درباره روند
روزدوشنبهبازارهامينويسد«:شاخصهايآسيايي
بازار سهام به باالترين ميزان در ۱۸ماه اخير رسيد؛ به
دليل رشد داراييهاي چيني ،خوشبيني تجاري و
ناآراميدرخاورميانه».براساساينگزارش،شاخص
گسترده MSCIدرآسياواقيانوسيه ۰.۲درصدرشد
كرد و به باالترين مقدار خود از ماه ژوئن رسيد .امروز
گزارشخردهفروشي۲۰۱۹چينمنتشرشدكهنشان
از افزايش ۸درصدي فروش داشت .همچنين انتظار
ميرودكهمعيارهايجديدبراينرخوامها،هزينهوام
گرفتندراينكشورراكاهشدهدوبهرشداقتصادي
كمككند.درنتيجهاينسيگنالها،شاخصبلوچيپ
چين ۱.۲۴درصدرشدكرد.

مثلث سهمهاي پيشرو بورسي
ت�لاش س��رمايهگذاران و مي��زان فعالي��ت آنه��ا
موجب جذب افراد ش��ده و اگر فعاليت و پشتيباني
سرمايهگذارانازسهاموجودنداشت،بازارسرمايهنيز
همانندبازارهايموازيدچارركودميشد.بهگزارس
بورس نيوز ،علي يوسفيان تحليلگر بازار سرمايه در
خصوصوضعيتبازاراظهاركرد:باتوجهبهروندكلي
بازار در طول هفته ،وضعيت متفاوت و نوس��انهاي
مختلفيازرفتارهايبازارراشاهدهستيماما؛معموال
يدارد
دراواسطهفتهوضعيتبازارروبهبهبودگامبرم 
كهاينمورد،شرايطسرمايهگذاريرابهبودميبخشد
و با توجه به نظمهاي هفتگي ،اواسط هفته روند بازار
به ثبات ميرس��د .وي در ادامه به ليدر بودن سهمها
ومعيار س��نجش بازار بر اساس رشد و حجم معامله
اش��اره و عنوان كرد :اگر بر اساس رشد ،سهم ليدري
را تعريف كنيم سهمهاي كوچك صدرنشين بوده و
رشد صعودي داشتهاند و اگر بر اساس حجم معامله
بازارارزيابيشودبانكها،خودروييهاوپتروشيميها،
روال س��نجش بازار بر اس��اس حجم و سهم پيشرو
س��هم پرمعاملهاي اس��ت كه افراد زيادي را به خود
جذب ميكند .اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه
درخصوص تاثير پارامترهاي مختلف بر بازار گفت:
نميتوان تاثيرگذاري دالر را بر بازارها ناديده گرفت
و بازار سرمايه نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ بازار
دالر تعيينكننده بوده اما اصل بازار بر عرضه و تقاضا
بنا شده و تالش سرمايهگذاران و ميزان فعاليت آنها
موجب جذب افراد ش��ده و اگر فعاليت و پشتيباني
سرمايهگذارانازسهاموجودنداشت،بازارسرمايهنيز
همانندبازارهايموازيدچارركودميشد،عقالنيتي
كه در بازار سرمايه وجود دارد كشش ايجاد ميكند.
يوسفياندررابطهبااولويتتمركزسهامدارانرويچه
سهمهايي باشد ،گفت :اولويت اول بايد روي عرضه و
تقاضاي بازار باش��د و تنها روي سود و ترازنامه خوب
نميتوان تكيه داش��ت .وي در پايان با اشاره بر رشد
شاخص بيان كرد :شاخص خوب پيش ميرود و اين
روندادامهداراست،رشدشاخصتاپايانهفتهمثبت
ارزيابيميشود.

رويخطشركتها
ارزشبازار«وخارزم»به ۲۸هزارميلياردريال
رسيد :ارزش بازار شركت سرمايهگذاري خوارزمي
در دوره ي��ك ماهه منتهي ب��ه ۳۰آذر ماه ،۱۳۹۸با
افزايش ۴ه��زار و ۳۶۹ميليارد و ۱۷۵ميليون ريال
به ۲۸هزارو ۹۷۸ميلياردو ۶۱۵ميليونريالرسيد.
به گزارش س��نا ،شركت س��رمايهگذاري خوارزمي
سرمايه ۱۲هزارو ۵۰۰ميلياردريال،صورتوضعيت
پرتفوي سرمايهگذاريها در دوره يك ماهه منتهي
به ۳۰آذر ۹۸راحسابرسينشدهمنتشركرد.شركت
سرمايهگذاري خوارزمي با انتشار عملكرد يك ماهه
منتهي به  ۳۰آذر س��ال جاري اعالم كرد در ابتداي
دورهيكماههيادشده،تعداديازسهامچندشركت
بورسي را با بهاي تمام ش��ده  ۸هزار و  ۱۳۸ميليارد
و  ۱۸۵ميليون ريال و ارزش ب��ازار معادل  ۲۴هزار و
 ۶۰۹ميلياردو ۴۴۰ميليونريالدرسبدسهامخود
داشت.بهايتمامشدهسهامبورسياينشركتطي
اينمدتباكاهش ۷۴ميلياردو ۶۷۷ميليونريالبه
 ۸هزارو ۶۳ميلياردو ۵۰۸ميليونريالرسيد.ارزش
بازار شركت س��رمايهگذاري خوارزمي با افزايش ۴
هزار و  ۳۶۹ميليارد و  ۱۷۵ميليون ريال معادل ۲۸
هزارو ۹۷۸ميلياردو ۶۱۵ميليونريالمحاسبهشد.
«وخارزم» تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با
بهاي تمام شده معادل  ۵۰۹ميليارد و  ۸۶۶ميليون
ريالبهمبلغ ۶۵۷ميلياردو ۸۶۲ميليونريالواگذار
ك��رد و از اين بابت ۱۴۷ميليارد و ۹۹۶ميليون ريال
سود كسب كرد  .ش��ركت سرمايهگذاري خوارزمي
ايران طي دوره يك ماهه منتهي به آذر ماه تعدادي از
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده۳۷۰
ميلياردو ۶۵۱ميليونريالخريداريكرد.

يادداشت
كيفيت نتيجه طرحريزي
درست اقدامات است

اميرحيدري|
دبيرانجمنمديريتكيفيتايران|
كيفيت در بيان ساده حسن انجام كار است و پايه و
اساس آن رهبري است و نيازمند هماهنگي اجزاي
مختلف اجرايي و هم راستايي اين راهها است .براي
توصيفجايگاهايراندربحثكيفيت،بايدبگويمدر
كشورهايپيشرفتهدنياكيفيتمتوليوبانيداردو
جايگاهآنتعريفشدهاست،وليدركشورمااينگونه
نيست .سازمان ملي استاندارد ايران مسوول نظارت
براس��تاندارد را دارد و حداقلهاي نظارت را رعايت
ميكند .اما موفقيت در دنيا و همچنين در صادرات
مستلزمرعايتباالترينحدكيفيتاست.راهبردملي
كيفيتبرفرهنگوآموزشتاكيددارد،بخشديگري
كه در راهبرد ملي كيفيت اهميت بااليي دارد پايش
است .اين در حالي است كه پايش كيفيت كشور در
بخشهاي مختلف صنعت مثل ساختمان ،خودرو،
صنايع غذايي و ..بسيار ضعيف بوده و متولي واحدي
ندارد.از طرفي وجود سيس��تمهاي گزارش دهي به
مردم مهم اس��ت زيرا نبايد كيفيت را از مردم پنهان
كنيموبايدفرهنگطلبكردنكيفيتدرمردمايجاد
شود .در دنياي فضاي قانونگذاري و برخورد با عدم
كيفيتجدياستوشركتهاخودشانبرايرعايت
كيفيتپيشقدمميشوند،امادرايراناينطورنيست.
سازمانهاي ما به دليل نداشتن نقشه و نبود متولي
مشخصكيفيتدچارنمايشهايكيفيتشدهاند.
كيفيت هم براي مصرف كاال در داخل كش��ور و هم
براي صادرات اهمي��ت دارد .درحالي كه بنگاههاي
ما به اصل كيفيت كمتر اهميت ميدهند و به لوحها
وقابهاتوجهبيشتريدارند.ايندرحالياستكهبايد
به مردم آموزش داد و كيفيت را فرهنگسازي كرد.
بهعقيدهمن«اعتمادضربهخوردهاست».اعتماددر
سازمانبينرييسومرئوسواعتمادبينتوليدكننده
و مصرفكننده و همچني��ن بين توليدكنندگان و
سازمانهاينظارتي.درواقعكيفيتنتيجهاقدامات
بهدرستيطرحريزيشدهاست.بايدنيازهاراشناخت،
برنامهريزي كرد ،متولي را تعيين كرد ،درست اجراو
دايم پايش كرد و اگر در هر بخش��ي مش��كل وجود
دارد اصالحات الزم را را انجام داد .ما در همسو كردن
اقداماتواهدافمشكلداريموكيفيتمقولهاياست
كهدرنظموهمسويينتيجهميدهد.كيفيتنتيجه
بسترياستكهازهمهابعادهماهنگشدهباشد.
براي رعايت كيفيت نگاه بخشي و منطقهاي بايد به
نگاه ملي تبديل شود بايد متولي كيفيت و نقشه راه
تعيين ش��ود.ما به جاي اينكه خود را با كشورهاي
منطقه مقايسه كنيم و زمان را از دست دهيم بايد با
تعيين موضوعات راهبري و اخذ تصميمات درست،
دركمترينزماندستبهاقدامبزنيم.

خبر
دو اقدام الزم
برايتوسعهصادرات

يك فعالاقتصاديبااشارهبهاينكهنخستين قدم
در توسعه صادرات حل روابط بانكي با دنياست،
گفت:صندوقضمانتصادرات،همهريسكهاي
صادركننده را در شرايط فعلي پوشش نميدهد.
فرهاد احتشام در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم،
در خصوص توسعه صادرات و اقدامات دولت براي
افزايشصادراتغيرنفتياظهارداشت:نخستين
اقدام براي توس��عه صادرات در ش��رايط فعلي،
مشكالت بانكي و ارتباط با دنياست ،زيرا تا وقتي
كه تاجر در نقل و انتقال پول مشكل داشته باشد،
تجارت بهسختي انجام ميشود.
وي دومين اقدام در توسعه تجارت را حمايت از
صادركنندهدانستوگفت:حمايتازصادركننده
نبايد در قالب ش��عار و حرف باش��د بلكه بايد در
عمل نيز اقدامات دولت با توجه به شرايط تحريم
و تهديد تغيير كند .درس��ت اس��ت كه صندوق
ضمانت صادرات ريسكهاي صادركنندگان را
پوششميدهد،وليمشكلاصليصادركنندگان
نقلوانتقالپولاستوبههميندليلبهحمايتي
بيش از حمايت صندوق نياز دارند.
اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد :در شرايط
فعلي صادركنندگان با ريسكهاي زيادي روبرو
هس��تند و براي اينكه جرئت و جسارت الزم را
به دست بياورند به حمايت بيشتري در تجارت
نياز دارن��د .در حال حاضر ريس��كهاي بازار
غيرقابل پيشبيني است و بايد قوانين حمايتي
بر اساس شرايط تحريم و تهديد فعلي تنظيم و
به اقتضاي حال بازار باشد تا صادركننده در بازار
باثبات قدم بردارد .احتشام ادامه داد :برگشت
ارز حاصل از صادرات و تعهدات ارزي كه براي
صادركنندگان در نظر گرفته شده نيز ايراداتي
دارد و صادركننده عم ً
ال قادر به انجام آن نيست
و بايد روشهاي متنوعتري براي بازگشت ارز
صادرات در نظر گرفته ش��ود .وقتي تنها چند
روش را براي بازگش��ت ارز اع�لام ميكنند ،با
توجه به ش��رايط فعلي تجار با مش��كل روبرو
ميشوند.
وي با تأكيد بر اينكه مساله مهم در بازگشت ارز
صادرات ،ورود به چرخه اقتصاد اس��ت ،گفت :بر
همين اساس بايد به تاجر اين اجازه را بدهند كه با
توجه به سختيهايي كه براي صادرات ميكشد،
به هر روش��ي كه ميتواند ارز خ��ود را به چرخه
اقتصادتزريقكند،نهاينكهالزامبهاستفادهازچند
روش خاص داشته باشد.
اي��ن فعال اقتصادي در پاي��ان تصريح كرد :بايد
قوانين صادراتي به نفع صادركننده و بر اس��اس
بازار هدف تغيير كند و اسناد صادركننده را براي
بازگشت ارز به هر روشي كه امكان دارد بپذيرند،
تا مشكالت پيش روي صادركننده كم شود و به
حمايت دولت اطمينان داشته باشد.
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تشكلها

«تعادل» بررسي ميكند

نسخه نجات قيمت خودرو ،جواب نداد

تعادل|مرضيهاحقاقي|
بازار خودرو از س�ال پيش تاكنون روند رو به رشد
قيمتي قابل مالحظهاي را پشت سر گذاشته است.
باوجود تمهي�دات متفاوتي كه ب�راي كنترل اين
بازار انديش�يده ش�ده؛ همچنان اين سوال مطرح
است كه چرا قيمت خودرو كاهش نمييابد؟ در اين
ميان عدهاي از كارشناسان ،اين روند صعودي را به
يواسطههانسبتميدهندواعتقاددارند
كارشكن 
دخالتهاي اشتباه دولت نيز به اين موضوع دامن
زده اس�ت .عدهاي ديگر نيز با اش�اره به تحريمها
و چندبرابر ش�دن قيمت م�واد اوليه اين رش�د را
طبيعي ميدانند .البته همگان بر س�ر اين موضوع
توافق دارن�د كه بايد با اتخاذ تصميمات درس�ت،
دست واسطهها را از اين بازار قطع كرد و مانع رشد
قيمت بهصورت التهابي ش�د .بر همين اساس نيز
اعمال ماليات بر عايدي س�رمايه به عنوان يكي از
راهكارهاياساسيدركنترلقيمتهامطرحاست.

در ماههاي پاياني سال گذش��ته ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت طياطالعيهاياعالمكردازبهمنماه سال،1397
خودروهايپرتيراژبافرمول 5درصدكمترازقيمتحاشيه
بازار به فروش خواهند رسيد .اين تصميم با هدف كاهش
قيمت و حذف واس��طهگري از اين بازار انجام شد .انتظار
ميرفت با اجراي طرح ياد ش��ده ،قيمت خ��ودرو در بازار
كاهش يابد و به روند نزولي قيمت محصوالت در كارخانه
منتهيشود.
موافقان اين طرح معتقد بودند اين اقدام يك مرتبه در دهه
هفتاد انجام شد تا  10س��ال ادامه يافت و با نتايج مثبتي
همراه بود .در آن زمان با ف��روش خودرو مطابق با فرمول
 5درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار توسط خودروسازان،
شاهدآنبوديمكهواسطههاازبازارحذفشدند.تاجاييكه
حتي در مواردي قيمت در بازار از قيمت كارخانه نيز كمتر
شد .بنابراين در شرايط كنوني كه بازار خودرو ملتهبتر از
گذشته است نيز ميتوان به نتايج مثبت اجراي اين طرح
اميدوار بود.
درواقعبايداذعانكردكهاينفرمولقراربودبهنسخهنجات
خودروسازي كشور بدل شود؛ اما اكنون با گذشت نزديك
بهيكسال،نهتنهانتيجهمثبتيمشاهدهنشدهاست؛بلكه
قيمتها رشد قابل مالحظهاي را تجربه كردهاند .حال اين
سوال مطرح ميش��ود كه دليل افزايش قيمتها در بازار
كجاست و اين روند تا چه زماني ادامه مييابد؟
بررس��ي روند قيمتها از سال گذشته تاكنون حكايت از

آن دارد كه قيمت پرايد 111از پارس��ال تاكنون رشد42
درصديراپشتسرگذاشتهوبه ۵۴ميليونتومانرسيده
است .پرايد  131نيز با رشد حدود  42درصدي نسبت به
سال گذشته ،امروز با قيمت 49.5ميليون تومان به فروش
رفت .پرايد  151نيز با قيمت  56.5ميليون تومان معامله
شدكهنشا نازافزايشرشدبيشاز 62درصديقيمتاين
خودرو در مقايسه با سال گذشته دارد.
تيبانيزازاينقافلهرشدسريععقبنماند؛تاجاييكهقيمت
تيبا صندوقدار نيز ب��ا افزايش بيش از 44درصدي به۵۹
ميليون تومان رسيد .تيبا  2نيز در تاريخ نهم دي ماه سال
جاري با قيمت  66ميليون تومان معامله شد ،يعني رشد
قيمت 48درصديرانسبتبهزمانمشابهسال 97تجربه
كرده اس��ت .قيمت پژوپارس نيز از پارسال تاكنون از 70
ميليونتومانبه 105ميليونتومانافزايشيافتهكهرشد
 50درصدي را نشان ميدهد .اين رشد براي دناي معمولي
برابر 39درصدوبرايدناپالس 62درصدعنوانشدهاست.
گفتنياسترشدبرايخودروهايمونتاژينيزقابلتوجه
بود .تا جايي كه سراتو سايپا با افزايش  62درصدي قيمت
نسبتبهسالگذشتهوچنينروزي،باقيمت 325ميليون
تومانعرضهشد.چانگاننيزباافزايش 57درصديقيمت،
 205ميليون تومان معامله ش��د .درواقع ميتوان اينطور
نتيجه گرفت كه تقريبا اغلب خودروها از پارسال تاكنون با
رشدقيمتحدود 50درصديمواجهبودهاندكهرقمبسيار
قابلمالحظهايبهنظرميرسد.
مخالفان طرح ياد شده اين سوال را مطرح ميكنند كه آيا
شرايط كشور در حال حاضر قابليت مقايسه با دهه  70را
دارد كه بتوان بر مبناي اين مقايسه راهحلي مشابه اتخاذ
كرد و به نتيجه مثبت رسيد .به عنوان نمونه الزمه جواب
دادن طرح ياد شده ،اين است كه عرضه نيز متناسب با نياز
بازارافزايشيابد.درحاليكهطييكسالاخير،روندعرضه
خودروازسويتوليدكنندگانداخليبهبازارسرعتنگرفته
است.درنتيجهباافزايشتقاضاشاهدرشدقيمتازكارخانه
وروندصعوديشيبقيمتهابوديم.
بهعالوهآنكهبايدتاكيدكردطييكسالاخيرتحريمهاي
بينالمللي عليه ايران بهصورت روزافزون افزايش يافتهاند.
در ش��رايط كنوني حتي شركتهاي معتبر چيني كه در
گذشته درمقام متحدان اصلي ايران و همكاران قدرتمند
صنعتي كش��ور ،فعاليت ميكردند ،از ب��ازار ايران خارج
شدهاند .درچنين ش��رايطي عمال صنايع خودروسازي با
مشكالت روزافزوني مواجه هستند .ناتواني در تامين مواد
اوليه ،قطعات و تجهيزات ،كار را براي خودروسازان دشوار
كرده است .درچنين شرايطي خودروسازان كشور با زيان

انباش��ته قابل توجهي مواجه شدهاند؛ همين موضوع نيز
زمينهكاهش توليد رابيش ازپيش تشديدكرده وبهعامل
ديگريبرايكاهشقيمتهامبدلشدهاست
درهمينحال،برخيديگرازكارشناسانوفعاالناينحوزه
نيز اعتقاد دارند ،طرح مورد بحث تاكنون اجرايي نشده كه
بخواهيمنتايجآنرابررسيكنيم .محمدرضانجفيمنش
رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعهس��ازان
كشور يكي از همين افراد است كه در گفتوگو با «ايرنا»
دليلعدمموفقيتاينطرحراعملنكردنوزارتصنعت،
معدن و تجارت به وعدههايش عنوان كرده است .رييس
انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعهس��ازان كشور
اعتقادداردعمالخودروهابافرمول 5درصدكمترازقيمت
حاشيه بازار توسط خودروسازان عرضه نشدهاند تا شاهد
اثرگذاري آن باشيم .اين فعال صنعتي ،افزايش  ۶برابري
آلومينيوم 5،برابريفوالد 4،برابريمحصوالتپتروشيمي
و ۲.۵برابري دستمزدها را دليل اصلي رشد قيمت خودرو
ميداند و اعتقاد دارد اگر دولت از قيمتگذاري دستوري

خودداري كند ،بازار خودرو تنظيم خواهد شد.در شرايط
كنونيراهحلهايديگرينيزبااميدرفعمعضالتيادشده
و روند رو به اوج قيمتها در بازار خودرو ارايه شدهاند .اعمال
مالياتبرعايديسرمايهبهعنوانيكيازراهكارهاياساسي
دركنترلقيمتهامطرحشدهاست.چراكهانتظارميرود
اين اقدام درآمد فعاليتهاي كاذبي چون واسطهگري را
كاهش دهد و به خروج دالالن و واس��طهها از بازار خودرو
منجرشود.درواقعاينطرحبهاصالحساختارتقاضادربازار
خودرو منجر خواهد شد .درنتيجه نوسانات سودجويانه و
هيجاني در اثر افزاي��ش ناگهاني تقاضا به حداقل كاهش
خواهديافت.
البته ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه اين اقدام همچون
شمش��يري دولبه عم��ل ميكند و ميتوان��د به كاهش
سرمايهگذاري اقتصادي در كش��ور نيز منجر شود .رضا
آرياراديكيازكارشناساناقتصادياستكهازاينموضوع
با عنوان راهكار اصلي كاهش قيمت خودرو و مهر پاياني
بر روند افزايشي قيمتهاي كاذب در بازار خودرو نام برده

است.آرياراددرگفتوگوباخبرگزاريايرنا،تصويبواعمال
مالياتبرعايديسرمايهرابهعنوانبهترينراهكاركنترل
قيمتبازارهاوكاهشموثرانگيزهدالليودرآمدهايكاذب
ناشيازفعاليتسودجوياندانست.
وي در همي��ن گفتوگ��و تاكيد كرد :اعم��ال ماليات بر
سرمايه در  187كشور دنيا انجام شده و نتايج مثبتي را به
دنبال داشته است .بنابراين اين احتمال وجود دارد كه با
اجراي طرح ياد شده نرخ بازدهي در سرمايهگذاريهاي
واسطهايودالليكاهشيافتهوباكششوميلپساندازها
و سرمايهگذاريها به سمت كسب و كارهاي مولد ،چرخه
توليدوصنعتبدينوسيلهفعالترشود.
با توجه به تمام موارد ياد شده انتظار ميرود تصميمگيران
امر ،يكبار براي هميش��ه با در نظر گرفتن بررس��يهاي
كارشناسي و مدنظر قرار دادن تمامي جوانب ،تصميمي
صحيحبرايبازگرداندنآرامشبهبازارخودرو،اتخاذكنند.
تصميميكهازيكسوحمايتمصرفكنندگانرابههمراه
داشتهباشدواز سويديگرنيزبه ضرر توليدكنندهنباشد.

در همايش فرصتهاي توسعه روابط اقتصادي ايران و اتحاديه اوراسيا اعالم شد

رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي:

تسهيالت گمرك براي حمايت از صادرات به اوراسيا

گوجهفرنگي به  ۹۰۰۰تومان رسيد

همايش آش��نايي با فرصتها و الزامات توسعه روابط
اقتصادي ايران با كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراس��يا
توس��ط اتاق س��اري برگزار ش��د .مديركل اروپايي و
امريكايي سازمان توسعه تجارت ايران در اين همايش
از هدفگذاري صادرات دو ميليارد دالري در تجارت با
اتحاديه اوراسيا خبر داد.
رييس اتاق ساري با بيان اينكه هركجا دولت به بخش
خصوصي توجه كرد در صادرات موفق بوديم گفت :بايد
براي نقشآفريني بيشتر بخش خصوصي برنامهريزي
داشته باش��يم .عبداله مهاجر دارابي ،در اين همايش
تصريح كرد :بخش خصوصي در تالش است تا صادرات
داشته باشد زيرا ظرفيت مازندران فرا استاني است و اگر
ش��رايط مهيا شود با همت بخش خصوصي و حمايت
دولت روند صادرات افزايش چشمگيري خواهد يافت.
او افزود :بخش خصوصي براي صادرات آمادگي دارد و
بايد همه ش��رايط را براي اين طرح مهيا كنيم و بايد از
تجربه ديگران بهرهگيريم.
مهاج��ر گفت :اوراس��يا ظرفيت بااليي براي توس��عه
صادرات دارد و  ۲۰ميليون نفر جمعيت و هزار ميليارد
دالر ب��ازار اقتصادي دارد و اكنون ايران در اين بازار زير
يكدرصدنقشدارد.رييساتاقساريافزود:ميتوانيم
با بهرهگيري از فرصتها صادرات خوبي را به كشورهاي
حوزه اوراسيا داشته باشيم و براي رسيدن به اين هدف
باي��د موانع فراروي را حل كنيم.او خواس��تار حمايت
دس��تگاههاي دولتي از بخش خصوصي براي توسعه
صادرات به كش��ورهاي عضو اوراسيا شد و گفت :چند
سالي براي عضويت كش��ور به اتحاديه اوراسيا منتظر
بوديم و اكنون به اين هدف رسيديم.به گفته مهاجر ،با
الحاق به اوراسيا براي تعدادي از اقالم تعرفهها كاهش
يافته است و ميتوان از اين فرصت براي توسعه صادرات
بهره گرفت .مديركل دفت��ر همكاريهاي بينالملل

گمرك ايران نيز در اين همايش با اشاره به تسهيالت
گمرك براي توس��عه صادرات به كش��ورهاي اوراسيا
گفت :در حال حاضر تبادالت الكترونيكي گمركي با
اين كشورها داريم.حسن كاخكي اظهار كرد :در قانون
فصلهاي مختلفي همانند همكاريهاي گمركي در
اتحاديه اوراسيا وجود دارد و اين اتحاديه پتانسيلهاي
خوب��ي براي تج��ارت دارد و بي��ش از  ۹۳ميليون نفر
جمعيت فعال دارد.
او افزود :برخي كش��ورها مانند هند و سنگاپور در اين
اتحاديه عضويت دارند و اي��ن اتحاديه در توليد برق و
گاز رتبههاي برتر را دارد و فرصتهاي سرمايهگذاري
رقابتپذيري كاالها را فراهم كند.
او به فرصتهاي سياسي و اقتصادي اوراسيا اشاره كرد
و گفت :دستگاهها دو وظيفه اساسي مانند كدگذاري
تعرفه و ارزش كاال دارند و اكنون ما تعرفه هشت رقمي
و اوراسيا تعرفه ۱۰رقمي را اعمال ميكند.
كاخكي به پروتكل با اتحاديه اوراس��يا براي ارتباطات
الكترونيكي و فني اش��اره ك��رد و گفت :همچنين در
ارزشگذاري كاالها قرار ش��د بازنگري در اين بخش
صورت گيرد .او به تس��هيالت گمرك اي��ران براي به
صادركنندگان كاال به كش��ورهاي اتحاديه اوراس��يا
اش��اره كرد گفت :قرار شد تسهيالتي را گمرك نظير
استفاده از مجوزهاي سازمانهاي همجوار ارايه دهد و
در سال قبل نيز نشستي به اتحاديه اوراسيا براي تبادل
الكترونيكي داشتيم.كاخكي يادآور شد :دستورالعمل
اجراي نحوه موافقتنامه را ب��ه واحدها ابالغ كرديم و
با تمام كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا قبل از الحاق
موافقتنام��ه تبادالت الكترونيك��ي در امور گمركي
داش��تيم و اين سبب ميشود كه بهصورت مستقيم با
كش��ورها مكاتبه كنيم .به گفته او ،تمام استعالمهاي
ساالنهومكاتباتگمركيباكشورهابهصورتمستقيم

انجام ميشود.مديركل دفتر همكاريهاي بينالملل
گمركايرانافزود:زيرسامانهاختصاصيبرايذينفعان
اوراس��يا ،موافقت با حمل يكس��ره ،هماهنگي براي
نمونهبرداري كاال و پذيرش اسناد ،ترخيص درصدي
اقالم ساالنه ،موافقت با ترخيص نسيه از ديگر اقدامات
براي حمايت از صادرات اوراس��يا است.كاخكي افزود:
پس از الحاق به اوراسيا ،مجموع صادرات ما به اوراسيا
بيش از ۱۸۵ميليون دالر بوده كه ۴۲ميليون دالر كاال
شامل  ۲۲درصد مش��مول صادرات تعرفه ترجيحي
شده است .او واردات از اوراسيا را بيش از  ۲۸۳ميليون
دالر دارد كه ۸۶درصد واردات مشمول تعرفه ترجيحي
شده است و بايد بيشتر نسبت به صادرات اقدام كنيم.
بهروزالفت،مديركلاروپاييوامريكاييسازمانتوسعه
تجارت ايران نيز در اين همايش گفت :ميزان صادرات
هدفگذاري شده براي اوراسيا دو ميليارد دالر است و
برنامههاي زيادي در مركز براي رسيدن به اين هدف
طراحي و پيشبيني شده است .او ادامه داد :در مازندران
با توجه به پتانس��يلهايي كه براي صادرات به اوراسيا
وجود دارد الزم است تا دفتر و مركز براي توسعه تجارت
با اوراسيا در استان راهاندازي شود.
الفت يادآور شد :ميتوان پيشنهاد داد كه محصوالت
كشاورزي را از بازگش��ت ارز معاف كنند و تعرفههاي
بخش كشاورزي تقريباً صفر ش��ده است و روسيه به
عنوان بزرگتري��ن و قويترين كش��ور اقتصادي در
اوراسيا است و مازندران ميتواند به اين دو بازار توجه و
تمركزكند.اوگفت:سازمانتوسعهوتجارتمسووليت
كارگروهمشتركبااوراسياراداردوموضوعاتفيمابين
را طرح و بررسي ميكند .الفت با بيان اينكه مذاكرات
تجارت آزاد از سال آينده آغاز ميشود گفت :براي انجام
مذاكرات و ميدان عمل نياز داريم كه اطالعات قوي از
بازار تجاري با اوراسيا داشته باشيم.

در نشست كميسيون كشاورزي اتاق ايران مطرح شد

راهحل تجاريسازي محصوالت كشاورزي
كارگ��روه ملي كش��اورزي تجاري كه مدتي اس��ت با
هماهنگي بين چند نهاد دولتي به وج��ود آمده ،قرار
است نشس��تهاي مستمري با كميسيون كشاورزي
اتاقايرانداشتهباشدوباكمكبخشخصوصيشرايط
تجاريسازي محصوالت كشاورزي را فراهم كند.
اعضاي كميسيون كشاورزي اتاق ايران ميزبان اعضاي
كارگروهمليكشاورزيتجاريبودند.ايناوليننشستي
بودكهاعضايكارگروهبهدعوتكميسيونكشاورزيبه
اتاق ايران آمده بودند و قرار شد از اين پس نشستهاي
مستمريداشتهباشند.
محمد خالدي ،رييس كارگروه ملي كشاورزي تجاري،
هدف از ايجاد اين كارگروه را اس��تفاده از ظرفيتهاي
موجود و گس��ترش رويكرد تجاريسازي محصوالت
كشاورزي در سطح بينالمللي عنوان و تصريح كرد :در

اينحوزهخألهاونواقصيوجودداردكهبايدباهمافزايي
بي��ن دولت و بخش خصوصي در راس��تاي حذف آنها
گامبرداريم.دراينراستااستفادهاز فناوريهاينونيزبه
جدموردتوجهقراردارد.ويكمشدندخالتهايدولت
دراموراجراييوتوليدوتمركزآنبرسياستگذاريهاي
كالن اين حوزه را به عنوان رويكرد كارگروه معرفي كرد
و گفت :در ق��دم اول فرهنگس��ازي و ارايه دورههاي
آموزشي براي تغيير نگاهها را در اولويت برنامهها قرار
دادي��م و از اين ب��ه بعد با هم��كاري بخش خصوصي
اميدواري��م در اين رابطه قدمه��اي موثرتريبرداريم.
رييس كارگروه ملي كشاورزي تجاري ،از جدايي و نبود
ارتباط موثر بين توليد و تجارت به عنوان نقصي مهم در
حوزهكشاورزييادكردوتوجهبهتوليددانشواستفاده
از آن در روند توليد محصوالت كش��اورزي با بهرهوري

بيشتر را رويكرد اصلي اين كارگروه دانست.در ادامه اين
نشستعليرضاكردلودبيركارگروه،نگاهيبهمجموعه
اقدامات و نتايجي كه اين كارگروه تا به امروز به دست
آورده،داشت.براساساظهاراتاوباتالشهايكارگروه،
سهابالغيهدرحوزهكشاورزيقراردادي،خدماتتوسعه
كسبوكار و مشاركت عمومي -خصوصي صادر شده
است كه توانستهاند بخشي از مشكالت مربوط به اين
حوزه را برطرف كنند.وي يكي ديگر از دس��تاوردهاي
اين كارگروه را اصالح نگاه س��ازمان برنامه و بودجه به
معرفي پروژههاي بخش كش��اورزي در قالب تبصره
 19عنوان كرد.
علي ش��ريعتي مقدم ،رييس كميس��يون كشاورزي
اتاق ايران از وجود محصوالت بس��يار متنوع در كشور
كه ظرفيت تجاريس��ازي دارند ،سخن گفت و با نگاه

رييس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و س��بزي از قيمت
 ۹۰۰۰توماني هر كيلو گوجهفرنگي در خردهفروشيها
خبر داد .اسداهلل كارگر رييس اتحاديه فروشندگان ميوه
وسبزي،بابياناينكهگوجهفرنگييكيازمحصوالتسه
نرخي است و بسته به اينكه مغازهدار از چه نوع گوجهاي
خريداري ميكند قيمت آن متغير اس��ت ،اظهار كرد:
براساس كشف قيمت در ميدان مركزي ترهبار تا ۱۱دي
ماه ،گوجهفرنگي بوتهاي ۴۰۰۰تا ۷۰۰۰تومان و انباري
 ۲۵۰۰تا  ۴۰۰۰تومان است.
به گزارش ايسنا ،وي اضافه كرد :همچنين گوجهفرنگي
درجه ۱در خردهفروشيها كيلويي ۹هزار تومان ،درجه
 ۲كيلويي  ۷هزار تومان ،درجه  ۳كيلويي  ۵۵۰۰تومان
به فروش ميرس��د .به گفته وي ،مغازهداران ميتوانند
با اعمال س��ود  ۳۵درصدي پس از خريد محصوالت از
ميادين ميوه و ترهبار ،آنها را به فروش برسانند ،اما اكثرا
تا سقف اين سود اعمال نشده و معموال با سود  ۲۰تا ۲۵
درصد اين سود محاسبه ميشود .اين اظهارات در حالي
استكهبررسيميدانيخبرنگارايسنانشانميدهدكه

قيمت گوجهفرنگي در سطح خردهفروشيها در مركز
ش��هر تهران بهطور ميانگين  ۹۰۰۰تا  ۱۰هزار تومان
است .رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي در ادامه
و در پاس��خ به اينكه علت افزايش قيم��ت پياز قرمز در
هفتههاي اخير چيست؟ گفت :افزايش يا كاهش قيمت
هر محصولي به ميران عرضه و تقاضا بستگي دارد؛ يعني
هرچهعرضهكموتقاضازيادباشد،قيمتآنمحصولبه
تبعافزايشمييابد.درحالحاضرقيمتپيازقرمزدرجه
يك در خردهفروشيها ،كيلويي  ۷۸۰۰تومان ،درجه ۲
كيلويي ۶۶۰۰تومان و درجه ۳نيز كيلويي ۴۶۰۰تومان
است .وي همچنين در بخش ديگري از صبحتهايش
به افزايش قيمت موز در هفتههاي اخير نيز اشاره كرد
و گفت :در كشور كمبود موز نداريم و موزها در انبار دپو
شدهاند ،اما وقتي كمتر به بازار عرضه ميشوند طبيعتا
قيمت آن هم افزايش مييابد .به گفته رييس اتحاديه
فروشندگان ميوه و سبزي ،در حال حاضر موز با افزايش
قيمتي ۱۵۰۰تا۲۰۰۰توماني مواجه است و قيمت اين
محصول از ۱۱هزار تومان به ۱۳هزارتومان رسيده است.

انتقادي به غفلتهايي كه تاكنون شده است ،خواستار
توجهجديبخشخصوصيبهاينمسالهشدچراكهبه
باور او اگر قرار باشد در اين حوزه اتفاقي بيفتد با همت و
تالشبخشخصوصيخواهدبودودولتتواناييچنين
كاريراندارد.همانطوركهدرطولاينسالهانتوانسته
براي تجاريسازي محصوالت كشاورزي قدمي بردارد.
اين فعال اقتصادي پيوند و تعامل بين توليدكنندگان
و صادركنندگان را راهحل اين مشكل دانست و يادآور
شد :اين دو گروه اگر در كنار هم باشند و ساختار دقيقي
را تعريف كنند ميتوانند به حضور پررنگ محصوالت
ايراني در بازارهاي بينالمللي كمك كنند.
رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق ايران در ادامه از
بيتوجهي نسبت به معرفي مزيتهاي كشور در سطح
جهانيانتقادكردوگفت:دراينسالهانتوانستيمخود
را به درس��تي معرفي كنيم و امروز آشنايي و شناخت
م��ردم دنيا از م��ا و توانمنديهايي ك��ه داريم ،ناچيز
است .بنابراين براي موفقيت در فرآيند تجاريسازي
محصوالت كشاورزي الزم است به شيوههاي مختلف
مزيتهاي خود را دقيق و كامل معرفي كنيم.

اين عض��و هيات نمايندگان اتاق اي��ران وجود قوانين
حمايتيدرحوزهكشاورزيواستفادهازشتابدهندهها
و فناوريهاي نو در حوزه كش��اورزي را نيز مورد توجه
قرار داد و افزود :كميسيون كشاورزي در مورد بودجه
نيز پيش��نهادهاي خود را تدوين و اراي��ه كرد؛ در اين
مورد رويكرد ما حمايت از صادرات محصوالت ،توجه
به زنجيره ارزش و تشكيل صندوقهاي تخصصي بوده
است.شريعتيمقدمتوجهبهظرفيتاتاقهايبينالملل
برايشناساييدقيقبازارهايهدفرايكيازبرنامههاي
كميسيون برشمرد و تأكيد كرد :تا زماني كه بازار هدف
را آناليز نكرده و س�لايق آن را نشناس��يم ،نميتوانيم
در تجاريسازي محصوالت موفق عمل كنيم.وي در
ادامه ايجاد جذابيت در بخش كشاورزي و سوق دادن
سرمايههاي انساني با دانش به اين حوزه را اقدامي مهم
و ضروري دانس��ت و گفت :در حال حاضر توليد دانش
در بخش كشاورزي بسيار محدود بوده و از آنچه توليد
ميشود نيز استفاده بهينه نميشود .بنابراين بايد در
تغيير نگاهها به حوزه كش��اورزي و ايجاد انگيزه براي
سرمايهگذاري در آن برنامهريزي كنيم.

انرژي
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رييسجمهور در جمع فعاالن صنعت پتروشيمي خطاب به منتقدان عنوان كرد

وعدههاي دولت در زمان صلح بود ،امروز در دوران جنگيم

گروه انرژي|
حض�ور رييسجمه�ور در مراس�م روز صنعت
پتروشيمي،فرصتيفراهمكردتاحسنروحاني
در ميان جمع�ي از اعضاي اقتص�ادي كابينه و
فع�االن اقتصادي و صنعتي ،ب�ه برخي گاليهها
و انتقادات�ي كه مدتهاس�ت متوج�ه دولتش
است پاس�خ دهد .او از ش�رايط خاص كشور در
سال گذش�ته و س�ال جاري گفت و ايران را در
ش�رايط جنگ اقتصادي خواند؛ ش�رايطي كه
به اعتقاد روحاني دلي�ل عدم تحقق وعدههاي
دولتش اس�ت .رييسجمهور ب�ا گاليه از برخي
خردهفرمايشها درباره وعدههاي دولت ،تاكيد
كرد؛درهمهدنيا،جنگشرايطويژهخودرادارد.
دراينمراسموزيرنفتورييسكلبانكمركزي
نيز به حمايت از پتروشيميها برخاسته و آنها را
درخطمقدمتامينمنابعارزيكشورقراردادند.

حجتاالسالم والمسلمين حسن روحاني روز گذشته
در آيين گراميداش��ت روز صنعت پتروش��يمي ايران
حاضر و از نمايشگاه تازهترين توليدات و دستاوردها،
فناوريه��اي ن��و و پژوهشه��اي جدي��د در حوزه
پتروشيمي بازديد كرد.
وي در اين مراس��م با تاكيد براينك��ه در حوزه صنعت
پتروشيمي كشور كارهاي بزرگي صورت گرفته ،بيان
كرد :بسيار خوش��حالم كه امروز در خدمت سرداران
ب��زرگ اقتصاد اي��ران در بخش صنعت پتروش��يمي
هس��تيم .امروز در ش��رايط فش��ار و تحريم دشمن،
صنعتگرانمامسيروراهيراانتخابكردندكهبهخوبي
توانستند آن راه را ادامه دهند.
روحاني ب��ا اذعان به اينكه دوران تحريم و فش��ار يك
روز ،دي��ر يا زود ب��راي ملت ايران به س��رخواهد آمد،
گفت :بدخواهان متوجه ش��دند كه با فشار حداكثري
نميتوانند ما را وادار به تسليم كنند ،آنها ميخواستند
ما برويم سر ميزي كه هر چه گفتند قبول كنيم اين كار
نشدني است ،ملت ما در سال  ۹۷و  ۹۸مخصوصا از ۱۳
آبان به خوبي ايستادگي كردند.
وي با بيان اينكه در اين يكس��ال و چند ماه ميبينيم
مردم به خوبي ايستادگي كردند ،افزود :اين بخش به
مردم مربوط اس��ت كه تحمل و صبرش��ان باال برود و
بتوانند در شرايط س��خت زندگي خود را پيش ببرند.
شرايط جنگ با ش��رايط عادي متفاوت است .برخي
ميگويند چرا نميتوانيد عين قولهاي خود را عمل
كنيد ما در ش��رايط صلح اين قولها را داده بوديم بعد
وارد جنگ ش��ديم ما هم آن را آغاز نكرديم آنها جنگ
را آغاز كردند كه قامت اين ملت بزرگ را بش��كنند كه
شكست خوردند.
لحن دولت فرق نكرده است
رييسجمه��ور تاكيد كرد :اين خ��رده فرمايشها با
دولت است و منطقي نيست كه بگويند در فروردين
 ۹۶با  ۹۸لحن فرق كرده اس��ت .اين شرايط متفاوت
اس��ت در همه دنيا ش��رايط جنگ ويژه است از سال
 ۹۷شرايط جنگ خاص بود ميخواستند همه دنيا را
وادار كنند عليه ما باشند يا جنگ را حقوقي كنند همه
نهادهايبينالملليعليهماباشندشكستخوردند.در
جنگ اقتصادي هم هدفشان حاصل نشده و نخواهد
ش��د در نيازمندي ضروري نميگذاريم مردم دچار
مشكل شوند آمار ما در تابستان نشان داد روند ما رو
به رشد است.
وي با بيان اينكه وقتي اش��تغال مس��ير خود را طي
ميكند ،يعني توليد در مس��ير اس��ت؛ توليد نباشد
اشتغال هم نخواهد بود ،عنوان كرد :وقتي توانستيم
تورم ش��ديدي كه پايان پارسال شروع شد را تا حدي
در بهار مهار كنيم و نگذاريم با آن سرعت حركت كند؛
اين به معني ناموفق بودن دشمن بود .امسال شرايط ما
در خصوص رشد منفي هم متفاوت است و براي سال
آيندهپيشبينيميكنيمكهرشدمامنفينباشد.همه
رهبرانبزرگكشورهايخارجيبهصراحتميگويند
كه هم امريكا اشتباه كرد و هم ناموفق بوده و در جلسات
خصوصي خود آنها هم ميگويند كه محاسباتش��ان
درست نبوده و فكر ميكردند با فشار ،مردم بعد هفت
تا هشت ماه براي آنها فرش قرمز پهن ميكنند.
وي ادام��ه داد:مردم ما ميفهمند چه كس��ي بر آنها
فشار آورده؛اگر ما آغازگر جنگ بوديم مورد سوال قرار
ميگرفتيم و ميگفتند چ��را آنچه تعهد كرديد زير پا
گذاشتيد .در مسير موفقيت اولين عاملي كه ما را موفق
كرده حضور شجاعانه مردم در صحنه و آگاهي مردم و
هوشياري مردم در صحنه بوده است .مردم راه خود را
تشخيص دادند و اين همه ابزاري كه در اختيار آنها است
نتوانست ملت ما را منحرف كند.
توليد محصوالت پتروشيمي
در پايان دو برابر ميشود
حس��ن روحاني در بخ��ش ديگري از اظه��ارات خود
به وضعيت صنعت پتروش��يمي در كشور پرداخت و
توضيح داد :صف دوم اين موفقيت س��رداران اقتصاد
هس��تند؛ يعني آنها فكر كردند درآمد نفت خام ما را
كاهش دهند درآمد ارزي ما دچار اختالل ميشود .آنها

برش

رييسجمهور:آنها فكر كردند درآمد نفت خام ما را كاهش دهند درآمد ارزي ما دچار اختالل ميشود .آنها روي نفت خام فشار آوردند و از اين طرف
براساس آمار صنعتگران پتروشيمي در خط مقدم هستند و در ميان درآمدهاي صادراتي غيرنفتي پتروشيمي در خط جلو است .رييس بانك مركزي
اعالم كرد  ۲۰درصد نيازهاي ارزي كشور را پتروشيمي تامين ميكند و در سامانه نيما نيز  ۵۰درصد ارز توسط اين صنعت تامين ميشود .البته وقتي
صنعتي در خط مقدم است و بار مسووليت كشور را بر عهده دارد ،وظيفه همه ما هم حمايت است
وزير نفت :جهش دوم صنعت پتروشيمي در سال  ۱۴۰۰به پايان ميرسد و با ريلگذاري مطمئني كه دولت دوازدهم براي جهش سوم پتروشيمي
انجام داده است ،صادرات اين صنعت طي پنج سال پس از پايان دولت ،ميتواند به  ۳۷ميليارد دالر برسد .جهش سوم ،كاشتن بذر توليد براي آينده
است؛نهتنهاآيندهصنعتپتروشيميبلكهآيندهاقتصادغيرنفتيايرانوجلوگيريبيشترازخامفروشي
روي نفت خام فشار آوردند و از اين طرف براساس آمار
صنعتگران پتروشيمي در خط مقدم هستند و در ميان
درآمدهاي صادراتي غيرنفتي پتروشيمي در خط جلو
است .رييس بانك مركزي اعالم كرد ۲۰درصد نيازهاي
ارزي كش��ور را پتروشيمي تامين ميكند و در سامانه
نيما نيز۵۰درصد ارز توسط اين صنعت تامين ميشود.
وي اضافه كرد :البته وقتي صنعتي در خط مقدم است و
بار مسووليت كشور را بر عهده دارد ،وظيفه همه ما هم
حمايت است .همه بايد از آنهايي كه به صحنه آمدند
و اين افتخ��ار بزرگ را نصيب صنعت كش��ور كردند،
حمايت كنيم .كلمه جهش ب��ه نظر من اليق حركت
اين صنعت اس��ت؛ وقتي ميگوييم جه��ش يعني از
حركت عادي سريعتر حركت ميكند .در جهش دوم
آمار و ارقامي كه ارايه ش��د يعن��ي تا پايان جهش دوم
محصوالت پتروشيمي ما  ۱۰۰ميليون تن شده يعني
دوبرابر ميشود.
رييسجمهور ادامه داد :در آغاز دولت يازدهم اين رقم
نزديك  ۵۰تن بوده و ما در پايان اين جهش دوم يعني
در س��ال  ۱۴۰۰به  ۱۰۰ميليون تن ميرسيم .وقتي
در يك صنعت ميتوانيم در عرض  ۸س��ال به دو برابر
توليد برس��يم معناي آن جهش است .البته كار ديگر
آمادهسازي براي جهش سوم است.
روحاني با بيان اينكه بايد ش��رايط را براي جهشهاي
بع��دي آماده كني��م ،گفت :يعن��ي در جهش چهارم
ريلگذاري جهش سوم مشخص شود ،امروز معلوم شد
در جهش سوم خط توسعه و حركت آغاز شده است اما
تكميلش براي بعد از سال  ۱۴۰۰خواهد بود و توليد ما
از  ۱۰۰ميليون تن به باال خواهد رسيد.
وي ادامه داد :درآمد ما در جهش اول حدود  ۱۷ميليارد
دالر است كه با جهش دوم به  ۲۵ميليارد دالر خواهد
رسيد و به اميد خدا ارزش محصوالت ما در جهش سوم
به ۳۷ميليارد دالر خواهد رسيد ،اين به معناي آن است
كه در اين مس��ير و شرايط تحريم موفق بوديم .گاهي
ما در شرايط آسودگي هستيم و مشكلي وجود دارد اما
گاهي در شرايط سخت و مشكلي هستيم كه كار ما با
سختي رو به رو است.
وي تاكيد كرد :يكي از افتخارات ما صنعت پتروشيمي
است ،امروز در منطقه در رده دوم هستيم كه با جهش
سوم به رتبه اول خواهيم رسيد .وقتي ۲۰درصد گردش
مالي ما متكي به صنعت پتروشيمي است وقتي گردش
نيمايي ما به اين صنعت اس��ت يعني در سطح اقتصاد
ملي ما اتفاقات خوبي رخ داده و تالشهاي بس��ياري
صورت گرفته است و بايد بخش عمده ارز صادراتي اين
صنعت در سامانه نيما قرار گيرد.
در صادرات محصوالت
بايد تعرفههاي ترجيحي داده شود
وي تاكيد كرد :ما ميخواهيم براي فردا و پس فردا هم
كاركنيممادنبالچيدنمحصولنيستيمميخواهيم
درختهايي به وجود بيايد آيندگان هم سهم ببرند،
براي اين كار يك هماهنگي بين دولت و دستگاههاي
ديگر الزم است .آقاي مهندس زنگنه را براي رسيدگي

براي اي��ن كار گذاش��تيم تا موضوع پتروش��يمي را
هماهنگ كند ،همه اختي��ارات را به مهندس زنگنه
دادي��م كار بزرگي انجام دادهاند ،البت��ه كه مديران و
مسووالن با ايشان هماهنگي بسيار داشتند.
روحاني افزود :از همان روزهاي اوليه كه آقاي زنگنه
مس��وول ش��دند گفتند همه اين صنعت خوب كار
ميكنند و نگراني كه بعضي در جامعه پخش ميكنند
نادرست است .صنعت پتروش��يمي پشتوانه نظام و
ملت اس��ت و براي مردم هم اهميت دارد .مردم عزيز
ميبينند در جبهه اي كه در برابر بدخواهان و دشمنان
ايس��تادگي كرده مديران و كارگ��ران و صنعتگران
ايستادگي كردهاند چه خبرهاي خوبي رخ داده است.
رييسجمهور توضيح داد :نكته بعدي كه بايد روي آن
تاكيد ش��ود اقدامات پايين دستي به اين معني است
كه پتروش��يمي خودش در زنجير ه خوراك قرار دارد
و ميتواند خوراك پتروشيمي ديگري را تامين كند و
ديدهايم كه ميتواند محصوالت بستهبندي ،مواد اوليه
فرش بافي ،كشاورزي و  ...را توليد كند.
وي با اشاره به صنايع پتروشيمي پاييندستي گفت:
گاهي برخي توليدات براي مصرفكننده نيست بلكه
بايد به پتروشيميهاي ديگر داده شود و آنها آن را به
كاالي مصرفي تبديل كنند.
عليرغم اينكه گفته ش��د ممكن است هزينه و درآمد
آن خيلي به صرفه نباشد ،اما دولت به راحتي ميتواند
برايتامينهزينهودرآمدكمكتشويقيبگذارد.آقاي
زنگنه گفتند در زمستان گذشته دست ما در حوزه گاز
آنقدر باز بود كه ديگر نيازي به كمك نداشتيم؛ اين خبر
خوبي بود كه در اين جمع داده شد.
روحاني با بيان اينكه موض��وع بعدي مربوط به حوزه
گمركات بود كه بايد بررسي شود و از مهندس زنگنه
ميخواهم كه اين مساله را پيگيري و حل كنند ،بيان
كرد :در بحث ماليات ارزش افزوده نيز مشكالتي بود كه
آن هم بايد در كنار مساله گمركات حل شود.
رييس قوه مجريه موضوع بعدي مطرح ش��ده توسط
صنعتگران حوزه پتروش��يمي را مربوط به وام ارزي
و ريالي عنوان كرد و گفت :مش��كالتي وجود داشت
كه بايد با بانك مركزي و صندوق توس��عه در موردآن
صحبت كنيم؛ اما با توجه به رقمي كه گفته ش��د اگر
بخواهيم در بازار جهاني رقابت داش��ته باشيم ،با اين
هزينه ممكن نيس��ت .بانكها بايد بخش بيشتري را
براي وامهاي ريالي اختص��اص دهند چرا كه نگراني
بازگشت پولشان را ندارند.
رييس دولت دوازدهم ب��ا بيان اينكه به غير از بحث
صنعت ،همين كه در اين ش��رايط و ب��ا اين روحيه
كار ميكني��م افتخار ،اميد و غرور مل��ي براي ما به
جا ميگذارد ،اظهار كرد :صداوس��يما ،رس��انهها و
روزنامهه��اي ما بايد روي جهش دوم و س��ومي كه
انجام شده است ،تبليغ كنند چرا كه اميدواري براي
نسل جوان ،مهندسان و دانشجويان ما ايجاد ميكند؛
آنها وقت��ي ميبينند در صنعت كش��ور يك جهش
بزرگ اتفاق افتاده و محصوالت را ميتوانند از آنچه
كه هس��ت به بيش از دو برابر افزايش دهند ،يعني

مصرف سي.ان.جي ۳ميليون متر مكعب افزايش يافت
آلودگي هوا نه به بنزين و نه كم ش��دن مصرف بنزين
س��وپر مرتبط اس��ت ،همه بنزين توزيعي در كش��ور
استاندارد است.
بهگزارش ايلنا ،ش��هرام رضايي با اعالم اينكه تقاضاي
سي.ان.جي  3ميليون متر مكعب افزايش يافته است،
اظهار داشت :با توجه به افزايش قيمت بنزين تقاضاي
س��ي.ان.جي  3ميليون متر مكع��ب افزايش يافت و

از ح��دود  19ميليون متر مكعب ب��ه  22ميليون متر
مكعبرسيد.
وي با اش��اره به توس��عه زيرس��اختها تصريح كرد:
دول��ت مصوبه داده ك��ه به يك ميلي��ون و  400هزار
خودرو وانتبار و تاكس��ي تس��هيالت داده ش��ود كه
دوگانهس��وز ش��وند ،فقط خودروه��اي حملونقل
عمومي از اين سوبس��يد برخوردار ميش��وند و كارت

س��وخت هوشمندشان هم دوگانهس��وز خواهد شد.
وي درباره برخ��ي اظهارنظرها مبني بر كاهش توزيع
بنزين س��وپر كه نتيجه آن آلودگي بيش��تر هوا بوده،
توضيح داد :قبل از اين چند ميليون درخواس��ت براي
بنزين سوپر وجود داشت ،اكنون كمبودي وجود ندارد
اما چون قيمت  3500تومان ش��ده و س��هميهبندي
نيست ،اقبال كم شده است.

اينجا محيط كار است .وي گفت :جواناني كه راجع
به كاتاليزورها تالش كرده بودند يعني شركتهاي
دانش بنيان ما ميتوانند سرمايهگذاري و كار كنند.
وقتي با مهندس زنگنه به يزد رفتيم خيلي ارزشمند
بود؛ وقت��ي آقاي زنگنه چيزي را قب��ول ميكند به
آدم اطمينان ميدهد و هم��ه اينها در وادي نفت و
پتروشيمي است .خودكفايي در حوزههاي مختلف
خيلي ارزش��مند اس��ت .بايد جوانان و شركتهاي
دانش بنيان را دعوت كنيم.
روحاني در پايان گفت :امروز روز خوبي براي من بود؛
هم بازديد در نمايش��گاه و هم همفكري و هماهنگي
ش��ما و همراهي با دولت خيلي خوب بود .اميدي كه
ش��ما به آينده داريد و همين كه ميگوييد وام بيشتر
شود به معناي اميد به آينده است .تالش ميكنيم كه
راجع به مساله وام و گمركات و مساله تعرفه ترجيحي
قدمهاي خوبي رابرداريم تا شما با روحيه بهتر اين كار
را انجام دهيد.
زنگنه :پتروشيميها رانتخوار نيستند
بيژن زنگنه نيز در مراس��م گراميداش��ت روز صنعت
پتروش��يمي و در جمع فعاالن اين صنعت در س��الن
اجالس سران سخنراني كرد.
او در ابت��دا به دفاع از عملكرد خ��ود در حوزه صنعت
پتروشيمي پرداخت و اينگونه بيان كرد :دولت يازدهم
تاكن��ون ،كار كمنظيري در توس��عه پتروش��يمي و
جلوگيري از خامفروشي انجام داده كه اين عملكرد در
جهش دوم پتروشيمي منعكس شده است .ظرفيت
توليدصنعتپتروشيميتاسال ۱۴۰۰به ۱۰۰ميليون
تن ميرسد كه نشاندهنده رش��د تقريبا دو برابري
آن در هش��ت س��ال (دولتهاي يازدهم و دوازدهم)
خواهد بود؛ درآمد صنعت نيز ب��ه حدود  ۲۵ميليارد
دالر ميرس��د و به اين ترتيب در بخش ارزش��ي نيز
رشد بيش از دو برابري را شاهد خواهيم بود ،بنابراين
اصطالح «جهش» شايسته چنين عملكردي است .به
گفته زنگنه ،جهش دوم صنعت پتروشيمي در سال

 ۱۴۰۰به پايان ميرسد و با ريلگذاري مطمئني كه
دولت دوازدهم براي جهش س��وم پتروشيمي انجام
داده است ،صادرات اين صنعت طي پنج سال پس از
پايان دولت ،ميتواند به  ۳۷ميليارد دالر برسد .جهش
سوم ،كاشتن بذر توليد براي آينده است؛ نه تنها آينده
صنعت پتروشيمي بلكه آينده اقتصاد غيرنفتي ايران و
جلوگيري بيشتر از خامفروشي.
امسال در فصل سرما
گاز پتروشيميها قطع نشد
ويبااشارهبهتامينمطلوبخوراكبرايپتروشيميها
در سالهاي اخير گفت :به بركت توسعه پارس جنوبي
و ديگ��ر طرحها و دريافت خوراك بيش��تر از س��وي
مجتمعهاي پتروشيمي ،توليدات اين صنعت افزايش
يافت و بهرغم فش��ار تحريم پتروشيميها وضع قابل
قبولي داشتهاند.
زنگنه به اين نكته هم اش��اره كرد كه امسال در فصل
سرما ،گاز پتروشيميها قطع نشد.
وزير نفت توجه به تنوع محصوالت ،استفاده بيشتر از
خوراك مايع و آمايش سرزمين را از جمله موارد مدنظر
در توس��عه آينده صنعت پتروشيمي برشمرد و افزود:
در اين صنعت ،در حوزه س��اخت داخل و بوميسازي
فناوريها و پيوند با دانش��گاه كارهاي بزرگي ش��ده
از جمله آنكه چند انس��تيتو تاس��يس شده يا در حال
تاسيساستكهدرحوزهفناوريهايتوليدمحصوالت
پتروشيمي فعاليت ميكنند.
زنگنه يكي ديگر از مس��ائل مه��م و نيازمند توجه در
صنعت پتروش��يمي را بحث تامي��ن مالي عنوان كرد
و خواس��تار همراهي بيش��تر بانكها در تامين مالي
طرحهاي پتروشيمي شد و عنوان كرد :پتروشيميها
سربازان كشورند؛ پتروشيميها رانتخوار نيستند و
بهترين خدمات را ارايه ميدهند و از منافعشان نيز در
مسير توسعه صنعت اس��تفاده ميكنند .اجازه دهيم
پتروشيميها كارش��ان را انجام دهند ،ايجاد شرايط
باثبات به تحقق اهداف اين صنعت كمك ميكند.
زنگنه در پايان به طرحهاي وزارت نفت كه منحصرا با
هدف تامين خوراك پتروشيميها در دستور كار قرار
دارد مانند طرح بيدبلن��د ،انجيال  ،۳۲۰۰انجيال
 ،۳۱۰۰انج��يال خارك و ...نيز اش��اره كرد و گفت:
با تكمي��ل و راهان��دازي اين طرحها ،منب��ع خوراك
قابلتوجهي به جز پارس جنوبي براي پتروشيميها
ايجاد و گازهاي مشعل هم جمعآوري خواهد شد.
بهگفتهوزيرنفت،باسرمايهگذاريهايهلدينگخليج
فارس و مارون ،تمام گازهاي فلر اس��تان خوزس��تان
جمعآوري خواهد شد و با ادامه اين روند در مناطقي
مانند خ��ارك و ،...همه گازهاي مش��عل جمعآوري
خواهد شد.
همتي 20 :درصد ارز كشور
توسط پتروشيميها تامين ميشود
در بخش ديگ��ري از اين مراس��م ،عبدالناصر همتي
ريي��س كل بانك مركزي نيز به پ��اس خدمات ارزي
پتروشيميهابهحمايتازفعاالناينصنعتبرخاست.
وي با بيان اينكه براي واردات كاالهاي مورد نياز كشور
 ۲۹ميلي��ارد دالر نياز ارزي بود ك��ه رقمي قابل توجه
است و توانستيم باوجود فشار بيسابقه دشمنان آن را
تامين كنيم ،گفت :پتروشيميها  ۲۰درصد اين رقم را
تامين كردند و در سامانه نيما نيز حدود ۵۳درصد سهم
پتروشيميها بود.
همتي با بيان اينكه پتروشيميهاي كشور در سامانه
نيما پيش��تاز هس��تند ،افزود :خوش��بختانه مديران
پتروشيميها در شرايط سخت فشار و تحريم در تامين
ارز س��امانه نيما كمكهاي بسيار شاياني داشتند و با
اين روند در آينده ميتوانند در گردش تجارت كشور
تاثيرگذار باشند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه پتروشيميها
بهخوبي به تعهدهاي خود عمل كردهاند ،بهگونهاي كه
 ۹۲درصد تعهد صادراتي خود را تا پايان مردادماه تامين
كردهاند و اين رقم از نظر بانك مركزي رقمي قابل قبول
اس��ت ،گفت :صنايع پتروشيمي ،پيشتازان تامين ارز
مورد نياز كشور در اين شرايط هستند.

كوتاهازدنيايانرژي
چهكنيم از سهميه بنزين
كم نشود

ايسنا| استفاده از كارت سوخت راه و روش خود
را دارد كه اگر بهدرستي اجرا نشود ،ممكن است
صاحب كارت را دچار خس��ارت كند؛ به همين
دليل بارها توصيه شده تا شهروندان نسبت به
استفاده درست اين كارت هوشيار باشند.
ممكن اس��ت براي ش��ما اتفاق افتاده باشد كه
هنگام س��وختگيري يك يا دو ليتر از سهميه
كارت سوخت شما كاسته شود كه علت اين امر
طبق گفتههاي فاطمه كاهي ،سخنگوي شركت
ملي پخ��ش فراوردههاي نفتي ،تنها اس��تفاده
نادرست از كارت سوخت است.
وي با تاكي��د بر اينكه الزم اس��ت تمام مالكان
خودرو نسبت به استفاده دقيق از كارت سوخت
هوشيار باشند ،به ايس��نا گفت :ميزان كاهش
بسته به پيمايشي كه توس��ط دستگاه صورت
ميگيرد ،متفاوت اس��ت اما ممكن است گاهي
به علت استفاده نادرست از كارت يك يا دو ليتر
ميزان سهميه كاهش يابد.
وي ب��ا بيان اينكه علت اين مس��اله اين اس��ت
ك��ه وس��ط عملي��ات س��وختگيري كارت
خارج ميش��ود ،اظهار كرد :ب��ه محض اينكه
س��وختگيري انج��ام و نازل س��ر جايش قرار
گرفت ،قطعكن نازل فعال ميشود و پيام «لطفا
كارت خود رابرداريد» روي صفحه مانيتور ظاهر
ميش��ود كه اگر فرد در اين زمان كارت خود را
خارج كند ،هيچ مشكلي به وجود نميآيد.

امريكا سومين صادركننده
گاز طبيعي مايع در جهان شد

تس�نيم| صادرات گاز طبيع��ي مايع امريكا
افزاي��ش ياف��ت و حاال اين كش��ور س��ومين
صادركننده بزرگ اين محصول در  ۲۰۱۹پس
از قطر و استراليا است.
بهگزارشتسنيمبهنقلازرويترز،صادركنندگان
گاز طبيعي مايع سيانجي امريكا در حالي وارد
 2020ميش��وند كه با  60درص��د افزايش در
صادرات اين محصول در  ،2019ركورد زدهاند
ولي افزايش نگراني در مورد ضعيف شدن تقاضا
و رقابت ش��ديد ميتواند مانعي در برابر آنها در
سال جديد باشد.
چهار تاسيسات جديد انتقال گاز طبيعي مايع
در  2019در امريكا راهاندازي ش��د .اين كشور
تا  2024تبديل به بزرگترين صادركننده گاز
طبيعي مايع در جهان خواهد شد.
ماهي��ت بيثبات ب��ازار در اوايل س��ال جاري
ميالدي آش��كار بود ،زمس��تان گرم در آس��يا
تقاضاي س��وخت را كاهش داده و باعث ش��د
واردكنندگان آسيايي محمولهها را به سمت اروپا
برگردانند .بنابراين احتماال قيمت گاز طبيعي
مايع در  2020كاهش مييابد.

كشف  ۱,۸ميليارد تن نفت و
گاز در چين

ايرنا| ش��ركت نفت و گاز طبيعي چين اعالم
ك��رد :در ادام��ه تالش چين براي اكتش��اف و
اس��تخراج نفت و گاز ،اين كشور يك ميليارد
و  ۸۴۰ميلي��ون تن ذخاير جدي��د نفت و گاز
طبيعي در س��ال جاري ميالدي كشف كرده
است.
«وانگ يي لين» رييس هياتمديره ش��ركت
نف��ت و گاز طبيعي چين گفت :اين ش��ركت
همواره براي اكتشاف و استخراج موثر ،توسعه
فناوري جدي��د و ارتقاي كارآيي تالش كرده و
در سال  ۲۰۱۹هم در اكتشاف نفت و گاز جديد
به ركورد جديد دست يافته است.
او گفت :در س��ال جاري ميالدي ميدان بزرگ
نفتي چينگ چنگ ب��ا ذخايري در حدود يك
ميليارد تن نفت در دشت اوردوس ،ميدان گاز
شيل با ظرفيت يك هزار ميليارد متر مكعب در
جنوب دشت سي چوان ،دو ميدان گاز طبيعي
با ظرفيت يك هزار متر مكعب در دشت تاريم
و چند ميدان ديگر نفت و گاز كشف شده است.
اين مقام حوزه انرژي چين اظهار كرد چين در
سال  ۲۰۱۹حدود  ۵ميليارد يوان به اكتشاف
ذخاير جديد نفت و گاز اختصاص داده است.

ادامهازصفحهاول
امريكا در عراق چه برنامهاي
را عليه ايران دنبال ميكند؟!
تا ميتواند بر ش��كاف ميان ملت و جامعه عراق با
جمهوري اس�لامي دامن بزند .پيرو همين نكته
در كمتر از يك ماه ش��اهد  4حمل��ه و تعرض به
كنسولگريهاي ايران در كربال و نجف بوديم كه
چنين آماري بيسابقه است .در محور دوم امريكا
تمامي س��عي خود را به كار بسته است كه ضمن
به شكست كش��اندن هر تالش��ي براي گماردن
شخصيتهاي نزديك به سياستهاي تهران در
سمت نخست وزير آتي عراق ،مهره مد نظر خود
را در پروسه حساس انتخاب جانشين نخست وزير
روي كار آورد كه بتواند مجري سياستهاي كاخ
سفيد در عراق باشد و در صدر امور و وظايف محوله
بهتدريجزمينهوبسترافتراقسياسيوديپلماتيك
تهران – بغداد را فراهم كند .در اين خصوص عالوه
بررايزنيهايمتعددمقاماتامريكاييبامحوريت
تالشهاي س��فارت امري��كا در عراق با س��ران و
مقامات اين كشور ،شاهد آن هستيم در اين برهه
حس��اس حتي كار به رفت و آمدهاي مش��كوك
سياسيشخصيتهايعراقيبهامريكانيزكشيده
شده اس��ت .در همين ارتباط س��فر ناگهاني 15
دسامبر24/آذر محمد الحلبوسي ،رييس پارلمان
عراق ب��ه امريكا كه به دعوت واش��نگتن صورت
گرفت ،ميتواند به برخي گمانه زنيها دامن بزند.
بهخصوصآنكهاينسفربيشاز ۲۴ساعتبهطول
نينجاميد و به صورتي كامال محرمانه انجام شد.
به نظر ميرسد سفر محمد الحلبوسي با اين هدف
صورتگرفتهباشدكهگزينهمدنظراياالتمتحده
در پروسه انتخاب جانشين نخست وزيري تعيين
شود .به هر حال ديپلماسي امريكايي با همه توان
خود در تالش است شخصيتي را جايگزين عادل
عبدالمهدي ،نخست وزير مس��تعفي كند كه با
سياستهايشدرعراق،همخوانيداشتهباشد.لذا
امريكا در همه محورها سعي دارد تا اراده خود را در
خصوص انتخاب نخست وزير آتي تحميل كند .از
اينرودعوتمخفيانهازالحلبوسيبهواشنگتندر
همين راستا ميتواند قابل ارزيابي باشد .چرا كه در
طبقاخباروگفتههادرجريانسفررييسپارلمان
عراق به واشنگتن ،انتخاب شخصيتي بررسي شد
كهمناسبسياستهايامريكاوبهدورازنگاهايران
و مخالف الحشد الشعبي باشد .اگر چه كه هنوز از
گزينه مد نظر امريكا رونمايي نش��ده است ،اما به
نظر ميرسد واشنگتن عزم خود را جزم كرده است
تا چنين نگاهي ،حال با هر اسمي و نامي به عنوان
نخست وزير موقت در عراق روي كار آيد.
اما در محور س��وم اياالت متحده پيرامون آن چه
كه تغيير قانون اين عراق از قانون انتخابات تا قانون
اساس��ي نام دارد در تالش است كه اين تغييرات
در راستاي منافع اياالت متحده امريكا و كاهش
نفوذ ايران در عراق به س��رانجام برس��د .پيرو اين
نكته اياالت متحده امريكا از تغيير قانون اساسي
با محوريت تغيير نظام سياسي عراق از پارلماني
به رياستي و از آن مهمتر تالش براي بازگرداندن
نظام مركزگرا به جاي نظام فدرالي و تحت الشعاع
قرار گرفتن سهم بازيگران همسو با خود از كيك
قدرت و ثروت در عراق نگران است .لذا واشنگتن
در تالش است كه از هر طريق ممكن مانع از تغيير
و اصالح قانون اساسي ،به ويژه تغييراتي شود كه
ميتواند به ادغام اقليم كردستان عراق در ساختار
و سيس��تم دولت بغ��داد و از ميان رفت��ن امتياز
خودمختارياينبخشازعراقشود.چراكهدراين
صورت آن ميزان از حضور پررنگ نظامي ،سياسي،
ديپلماتيك ،اقتصادي و تجاري و به ويژه امنيتي و
نظامي امريكاييها ،آن هم در كنار مرزهاي غربي
جمهوري اسالمي ايران كه اقليم كردستان عراق
را براي اياالت متحده به يك منطقه استراتژيك و
راهبردي بدل كرده اس��ت ،كم رنگ كند و حتي
به محاق ببرد .لذا مقامات امريكايي بيش از همه
موضوعات و مطالبات به ح��ق مردمي در عراق،
مسالهتغييرقانوناساسيدراينكشورراازنزديك
مورد رصد خود قرار دادهاند.
البته اين احتمال را هم بايد داد كه امريكاييها به
دنبال تغيير قانون اساسي و در نهايت بروز تبعات
ناش��ي از آن هستند كه ميتواند به تحقق آرزوي
ديرين كاخ س��فيد ،يعني تجزيه عراق بينجامد؛
آرزويي كه ميتواند عراق را به س��ه بلوك شيعي،
اهل سنت و اقليم كردس��تان بدل كند .پيرو اين
نكته اكنون نگرانيهاي جامعه اهل س��نت عراق
و اقليم كردس��تان از تغيير قانون اساسي در اين
كشور به قدري جدي است و با آن سر مخالفت و
ناسازگاري دارند كه ميتواند حتي به قيمت دو يا
چند پارگي عراق در صورت ناديده گرفتن سهم
اين دو بازيگر درون عراقي از كيك قدرت و ثروت
به واسطه تغيير قانون اساسي شود .آن زمان ديگر
نفوذ اياالت متحده و مهمتر از آن كشورهاي عربي
منطقه و اس��راييل در عراق و البته مرزهاي ايران
بيشتروپررنگترخواهدشدوبهدليلتجزيهعراق
در قالب اين سناريو ميتوان گفت كه عمال امريكا
ايالت پنجاه وسوم خود را در همسايگي ايران بنا
نهاده است.
اين عالوه بر آن اس��ت كه در صورت تجزيه عراق،
كاخ س��فيد ديگر نگراني از نفوذ ايران در منطقه
خاورميانه نخواهد داشت .چرا كه عراق به عنوان
اصليترينهمپيمانايراندرغربآسيا،همكاري
جدي و پررنگ امنيتي و نظام��ي با تهران دارد و
ميزان حضور نيروهاي فعال همس��و با جمهوري
اسالمي در اين كشور به عامل و مانع جدي براي
پيگيري طرحها و برنامههاي واشنگتن ،تل آويو و
رياض شده است كه با تجزيه عراق اين مانع جدي
به محاقخواهدرفت .البتهبه موازاتاين سه محور
كانوني تالشها ،امريكا در پي آن است كه از خأل
امنيتي و نظامي كنوني در عراق به س��ود احياي
داعش نيز نهايت استفاده را ببرد .حال بايد ديد اين
سناريوي امريكاييها كه همزمان در سه محور پي
گرفته شده است ،به كجا خواهد كشيد؟

8

سهشنبه  10دي  4 1398جمادياالول  1441سال ششم شماره Tue. Dec 31. 2019 1562

دريچه

وقتي ليبراليسم راهكار مناسب ندارد

بحرانهاي اقتصادي وماركسيسم
چرا جوامع علمي غربي دوباره درباره ماركس بحث ميكنند؟

«كارل مارك��س» يكي از معروفتري��ن و موثرترين
انديشمندانتاريخاست،امابااينوجود،دردويستمين
س��الگرد تولدش ،بزرگداش��ت شايس��تهاي در خور
شخصيت اين فيلسوف آلماني برگزار نشد .حتي نصب
مجسمه اهدايي چين در زادگاه ماركس نيز به درگيري
ميان مخالف��ان و موافقان ماركسيس��م انجاميد .اين
درشرايطي است كه چهار دهه قبل ،حدود  25درصد
مردم از جهان پيرو ماركسيسم و بيش از ده كشور دنيا،
نظام سياسي ملهم از نظريات ماركس داشتند .شايد
نتايج فاجعه بار ماركسيسم در كشورهاي كمونيستي
باعث شده مردم آنها عالقه چنداني به بزرگداشت اين
شخصيتنشانندهندامااينهمهماجرانيست.رجوع
دوباره به ماركس و بررسي نظراتش ،در جوامع علمي
و دانش��گاهي و حتي مردم كش��ورهاي غربي ،شدت
گرفته است.
طي س��ه دهه اخير نظام ليبرالسرمايه داري توانست
حقانيت خود را هم در تئوري و هم در عمل به رخ نظام
ماركسيستيكمونيستيبكشد.برهميناساسبرخياز
تحليلگران،قرنبيستمرا«پايانتاريخ»ودهههايآتيرا
دهههاي«راستگرايي»قلمدادمينمودند«.فرانسيس
فوكوياما» ،ادع��ا نمود؛ «ليبرال دموكراس��ي ،ممكن
است نقطه پايان تكامل ايدئولوژيك بشر و شكل نهايي
حكومت بشري و «پايان تاريخ» باشد ،چون اشكال اوليه
حكومت ،از نواقص شديد و غيرعقالني برخوردار بودند
كه فروپاشي آنها را در پي داشت .اما ليبرال دموكراسي از
چنين تضادهاي بنيادي دروني عاري است».
اما به ناگاه و پس از بحران س��ال اقتصادي سال ،2008
يكه تازي ليبرالس��رمايهداري متوقف شد .شكافهاي
طبقاتي ف��وران و در مهد ليبرالس��رمايهداري ،امريكا،
جنبش«والاستريت»عليهنظامسرمايهداريبهراهافتاد.
دركشورهاياروپاييكهبحرانماليشكلجديتريبه
خودگرفتهبود،بيشترينفشاربرقشرپرولتارياواردآمد
كه تنها دارايي آنها «كار» بود .در بحران مالي ،شغلها
نابود و هويت اقتصادي قشر كارگر زير سوال رفته بود.
كارگران جهت پس گرفتن هويت از دست رفته خود پا
به خيابان گذاشته و جنبشهاي ريز و درشت كارگري
عليه نظام س��رمايهداري در كش��ورهاي غربي اعالم
موجوديت كردند.
در كش��ورهايي مانند ايتاليا و يونان ،بحران ،ش��كل
ديگري داشت .قوانين س��ختگيرانه اتحاديه اروپا در
سياستگذاريماليوپوليكشورهاوپولواحداروپايي
به اين دو كش��ور اجازه تغيير نرخ تس��عير ارز و اتخاذ
مش��وقهاي صادراتي را نميداد و برعكس ،كشورها
مجبور به اتخاذ سياس��تهاي انقباضي بودند .همين
فشارها ،تمايالت ناسيوناليس��تي و مبارزه با تفكرات
ليبرال همچون جهاني ش��دن را تشديد و تقاضا براي
خروج از س��ازمانها و نهادهاي چندجانبه گرا ،مانند
اتحاديه اروپا ،بيشتر و بيشتر شد.
در چنين ش��رايط طبيعي بود كه اقب��ال عمومي به
احزاب «سوس��يال دموكرات» در كشورهاي اروپايي
رو به فزوني يافت .طي س��اليان اخير احزاب سوسيال
دموكرات در كش��ورهاي حوزه اسكانديناوي و مركز
اروپا مانند اطريش ،نروژ ،جمهوري چك و سوئد قدرت
را در دست داشته يا يكي از احزاب قدرتمند پارلماني
بودهاند .حتي در فرانسه ،مهد ليبراليسم دنيا ،مكرون
كه تفكرات نيمه سوسياليس��تي دارد توانست قدرت

ما شاهدش بوديم ،دست آخر خود را نيز ميبلعد».
اخيرا ،امانوئل مكرون ،رييسجمهور فرانسه ،ايرادات
نظام فعلي را با همان ادبيات ماركس برشمرد و گفت:
«چيزي در ساختار اين سرمايهداري معيوب است ،ما
بايد با آن مقابله كنيم ،اين نظامي اس��ت كه بهگونهاي
فزايندهبرايچندنفريسودميآورداماتوازنمنطقهاي
را فرو ميپاشد و دموكراسيهاي ما را درهم ميشكند».

را در دست بگيرد .گرچه از نظر طرفداران پروپاقرص
مارك��س ،اين احزاب عمدتا متاث��ر از تفكرات «حلقه
فرانكفورت» هستند و بر پيشبرد غيرارتدوكسي امور
و اصالح تدريجي س��اختار سياس��ياقتصادي تاكيد
دارند ،لكن ،مانيفس��ت اين احزاب و نگاه انتقادي آنها
ب��ه نظام ليبرالس��رمايهداري نقطه مش��ترك آنها و
كمونيستهاي انقالبي شرقي است.
بحرانمالياخيربراياقتصاددانان،تحليلگرانوفعاالن
اقتصادينيزيكشوكغيرقابلپيشبينيبود.پارادايم
ليبرالسرمايهداري طي سالها توانسته بود پايههاي
فكريوتئوريكخودرامستحكمنمايد.اقتصاددانهاي
برجستهاي چون «لوكاس» و «سارجنت» سالها قبل
ازبروزبحران ،رونداقتصادجهاني راتثبيتشدهقلمداد
وباتحليلبحرانهاياقتصاديپيشين،ادعاداشتندكه
علم اقتصاد ،قادر به پيشگيري از ركودها است .تقريبا
هيچ اقتصاددان تاثيرگذاري در دنيا نتوانست اين ركود
بزرگ را پيشبيني نمايد.
اما كارل ماركس يك قرن پيش ،اين روزها را پيشبيني
كرد! ماركس براس��اس نظريه «ماترياليسم تاريخي»
خود به بنبست رس��يدن نظام سرمايهداري را حتمي
ميدانست .او گفته بود« :پيشرفت فني ،تناسب ميان
سرمايهثابتوسرمايهشناوربهسوداوليبههمميريزد،
در حالي كه بيشترين سود هميشه از بخش دوم ناشي
ميش��ود .با پايين آمدن ميزان سود ،انگيزه توليد افت
ميكند ،و سرمايه از رشد و تكامل ،يعني عنصر حياتي
خود دور ميافتد .عاليم بيماري به صورت رشتهاي از
عارضههاياقتصاديواجتماعيظاهرميشود.سرانجام
با يورش گوركناني كه سرمايهداري خود آفريده است
(پرولتاريا) ناقوس مرگ آن به صدا در ميآيد».
«فريدريش انگلس» ،شريك فكري ماركس ،نيز حدود
دو قرن پيش ،دورانديش��ي كرده بود كه؛ «اگر آگهي

برش

كارل ماركس يك قرن پيش ،اين روزها
را پيشبيني كرد! ماركس براساس نظريه
«ماترياليس�م تاريخي» خود به بنبس�ت
رس�يدن نظ�ام س�رمايهداري را حتم�ي
ميدانس�ت .بازگش�ت به ماركس ،نتيجه
به بنبست رس�يدن نظام سرمايهداري در
رفع تبعيضها و افزايش ش�كاف طبقاتي
اس�ت .هر زمان كه نظام س�رمايهداري به
بن بس�ت بخورد ،روح جديدي به تفكرات
ماركسيسمي دميده ميشود .در حقيقت
نظام اقتصادي كمونيستي ،نظامي مبتني
بر «نفي» است و نه «اثبات»
اخالقي تودهها يك واقعيت اقتصادي را ناعادالنه اعالم
ت اين
كندهمانگونه كه در مورد برده داري ش��ده اس 
اعالم ،دليلي است بر اينكه خود آن واقعيت عمرش به
سر رسيده است».
از همي��نرو ،برخي با اعالم مرگ س��رمايهداري ،علم
بازگشت به ماركسيسم را برافراش��تند .آراء ماركس
مجددا نقل محافل ش��د و حتي برخي درصدد تطهير
نتايجتفكرماركسيسمدردورهپسازجنگجهانيدوم
برآمدند .مانند اكثر ديدگاههاي ارتدوكسي ،طرفداران
مارك��س نيز بر تماي��ز بين «ايدئول��وژي» و «عمل»
دست گذاش��تند .حاميان تفكر ماركس كه درصدد
دس��تيابي به يك جامعه غير طبقاتي سوسياليستي
بودند ،اينبار با صداي رساتري ادعا كردند كه نظامهاي
كمونيستيسابق(عليالخصوصشوروي)،كاريكاتوري
از ديدگاهه��اي مارك��س را به اج��را درآوردهاند و اگر
تفك��رات واقعي ماركس به اجرا در آم��ده بود كارنامه

به مراتب بهتري را ش��اهد بوديم ،همچنان كه پيشتر
«كارل كائوتسكي» از نزديكترين دوستان و همفكران
ماركس در خصوص انقالب بلش��ويكي روسيه گفته
بود« :بلشويسم در روسيه پيروز شد ولي سوسياليسم
متحمل يك شكست گرديد».
طرف��داران ماركس ،بدون توجه ب��ه محدوديتهاي
اجرايي و فضاي اتوپيايي ايدئولوژي ،تاثير متقابل نظر
و عمل ،مجرد و ملموس و فلسفه و واقعيت ،بر اصالت
تفكرات ماركس اصرار ورزيده و درصدد فرصتي جهت
پيادهسازي جامع و كامل اين ديدگاهها بوده و هستند.
پيشرفتهاي اقتصادي روسيه و چينكه روزگاري به
عنوان دو ابرقدرت كمونيستي ،تغذيهكننده نظامهاي
كمونيستي در سرتاسر جهان بودند و هنوز رگههايي از
تفكرات كمونيستي در توده و نظام سياسي و اقتصادي
آنها وجود دار د در دهههاي اخي��ر نيز از نظر حاميان
ماركس ،س��ند ديگري بر كارايي نظ��ام اقتصادي با
زيربنايكمونيستيتلقيگرديد.
تالشهاجهتبازگشتبهتفكراتماركس،منحصردر
طرفداران او نبود بلكه با حمايت ليبرالترين انديشمند
غربي جان تازهاي گرفت« .فوكوياما» ،كه ليبراليسم
را نظ��ام حاكم مطلق تا پايان تاريخ ميدانس��ت ،طي
مصاحبهاي ضمن تاييد پيشبيني ماركس در پايان
سرمايهداري ،ادعا نمود كه نظام ليبراليسم بهواسطه
ضعف در ايجاد هويت مشترك ،ظهور نشانههاي مازاد
توليد و ايجاد ش��كاف طبقاتي چش��مگير ،نميتواند
نظام غالب بر سرنوشت بشر باشد و خواستار بازگشت
«تفكرات مارك��س در باب مالكيت ابزارتوليد» جهت
اصالح نظام سرمايهداري شد.
حتي در كشاكش بحرانهاي مالي جهاني وزير دارايي
وقت آلمان اعتراف كرد كه «ماركس خيلي اش��تباه
نميكرد ،يك سرمايهداري لگامگسسته ،آنگونه كه

اما اين بازگشت به ماركس
چه قدر جدي است؟
بازگشت به ماركس ،نتيجه به بنبست رسيدن نظام
سرمايهداريدررفعتبعيضهاوافزايششكافطبقاتي
اس��ت .هر زمان كه نظام س��رمايه داري به بن بس��ت
بخورد ،روح جديدي به تفكرات ماركسيسمي دميده
ميشود.درحقيقتنظاماقتصاديكمونيستي،نظامي
مبتني بر «نفي» اس��ت و نه «اثب��ات» .همچنانكه
«ماكسهوركهايمر»يكيازچهرههايشاخصمكتب
فرانكفورتمعتقداست«:علمماركسيستينقداقتصاد
سرمايهداري (بورژوايي) را پايهريزي ميكند و نه شرح
يكاقتصادسوسياليستي».
كمونيسمروشواسلوبيجهتپايهريزييكسيستم
جامع اقتصادينداردبلكهمبنايتئوريك آن،نقدنظام
س��رمايهداري است .ش��اكله اين نظام نه بر «تبيين»
كه بر «نقد» ش��كل گرفته درحالي كه پايههاي نظام
سرمايهداري بر مطالعات انسانشناسي ،روانشناسي و
جامعهشناسياستواروداراييكساختارعميقفلسفي
است .انديش��مندان پيرو نظام ليبرالسرمايهداري به
دليل عمق فلسفي كه دارند ،اشكاالت نظري و اجرايي
خود را شناسايي و درصدد حل آن مشكالت برآمدهاند.
«فوكويام��ا» بر ضرورت اص�لاح در نظام توليد و نظم
نوين جهاني سخن ميگويد« ،استيگليتز» بر اصالح
نظام ليبرال سرمايهداري در جهت گسترش عدالت،
رفع فقر و حفظ محيط زيس��ت تالش مينمايد و….
اين درحالي است كه انديشمندان نظام كمونيستي،
بدون بررسي مشكالت نظري و اجرايي تفكرات خود،
هنوز در پي فرصت اتوپيايي جهت ساخت دنياي بدون
طبقه ،به سر ميبرند.
شايدروزيوجاييفرابرسدكهافكارماركسهمانگونه
كه خود او مد نظر داش��ته توسط هوادارانش اجرايي و
بدبختي و گرفتاري نظام طبقاتي را ريش��هكن كنند
اما طنز ماجرا آنجاست كه خود ماركس به جز دوران
نوجواني ،همواره در فقر و گرفتاري دست و پا زد و دايما
در حال قرض گرفتن پول از دوستان خود بود و هيچگاه
نتوانست خود را از بدبختي نجات دهد .او در عمل هم
به تفكرات خود اعتقادي نداشت و حتي برخالف تمام
تفكراتش ،در بورس لندن ،يكي از اصليترين مظاهر
س��رمايهداري ،اقدام به خريد و فروش سهام نمود و از
اين راه 400 ،پوند هم سود كرد! شايد همين اتفاقات
باعث ش��د در اواخر عمرش ،از تفكرات خود دس��ت
شس��ته و در نامهاي به يكي از دوس��تانش نوشته بود:
«اي كاش تجارتي را ش��روع ميكردم! تمام تئوريها
خاكس��تري است و تنها تجارت اس��ت كه سبز است.
من متأسفانه خيلي دير به اين شناخت رسيدم ».بايد
منتظر ماند و ديد هواداران ماركس كي به اين شناخت
خواهند رسيد!
منبع :باشگاهانديشه

بررسي تحوالت ترنس آتالنتيك

سياستمداران دو سوي اقيانوس اطلس در برابر پوپوليسم
نويسنده:جوليالينچ|
استاديارعلومسياسيدردانشگاهپنسيلوانيا|
مترجم:طالتسليمي|
احزاب تحت تاثير پوپوليسم در هر دو جناح راست و چپ
در يك دهه گذش��ته توانستند بهطور موفقيت آميز نظر
عموم مردم را در اروپاي غربي جذب كنند و اين در حالي
است كه نامزدهاي جمهوريخواه و دموكرات در اياالت
متحده هم رويكرد پوپوليستي اتخاذ كردهاند .براي درك
موفقيت انتخاباتي احزاب پوپوليستي ،سياستگذاران
ترنس آتالنتيك بايد فراتر از تجزي��ه و تحليل دادههاي
افكار عموم��ي پيش بروند و بدانند ك��ه چطور تغييرات
طوالني مدت در سياست و جامعه نقش داشتند.
احزابتحتتاثيرپوپوليسمدرهردوجناحراستوچپدر
يكدههگذشتهتوانستندبهطورموفقيتآميزنظرعموم
مردم را در اروپاي غربي جذب كنند و اين در حالي است
كه نامزدهاي جمهوريخواه و دموكرات در اياالت متحده
هم رويكرد پوپوليستي اتخاذ كردهاند.
احزاب و جنبشهاي پوپوليس��تي ،چ��ه از جناح چپ و
چه از جناح راس��ت ،مدعي هس��تند كه نماينده منافع
عامه مردم در برابر نخبگان ش��رور و فاس��د هستند .آنها
به يكپارچهسازي منابع هويتي (براي نمونه ملي گرايي
و قوميت) در برابر كثرت گرايي و ش��كاف طبقاتي بالقوه
در نظامهاي حزبي پس از جن��گ در اروپا گرايش دارند.
آنها نگرش پيچيدهاي به بازارها دارند (بهطور عمومي از
بازارها در سطح ملي حمايت ميكنند و در عين حال ،به
بازارهاي جهاني و اروپايي مش��كوك هستند و از قوانين
محافظت رفاه براي «مردم»حماي��ت ميكنند)  .و آنها
راهحلهاي سياس��تگذاري را پيش��نهاد ميكنند كه
حمايت كوتاهمدت از جابهجايي اقتصادي و فرهنگي ارايه
ميكنند ،اما ساختارهاي زيربنايي كه بتوانند به چنين
تغييرات��ي بينجامند (براي نمونه ،تغيي��رات اقتصادي،
رس��يدگي به شكستهاي نهادي و سياس��ي و فساد) را
در نظر نميگيرند .اين شاخصهها به چگونگي تغييرات
اقتصاد و جامع��ه در جوامع غربي از ب��ه اصطالح دوران

طاليي دهه 50تا دهه 70ميالدي و رفتار احزاب سياسي
جريان اصلي در مواجهه با اين تغييرات مربوط ميشود.
روندهاي طوالني مدت سياسي و اقتصادي اين احساس
را در بي��ن رايدهندگان ايجاد كرده ك��ه احزاب ديرينه
توانايي محافظت از «مردم» را ندارند؛ و پوپوليستها در
غرب ادعا كردهاند كه ميتوانند از مردم دفاع كنند .ترس
از تضعيف هويت مل��ي ،از بين رفتن ميراث فرهنگي و از
بين رفتن حاكميت ملي به وضوح در ظهور پوپوليس��م
نقش داشته است .وخيمتر شدن شرايط اقتصادي پس از
ركود بزرگ با كاهش اعتماد به احزاب و نهادهاي سياسي
سنتي و افزايش حمايت از احزاب پوپوليستي همراه شد و
برخي از ناظران را به اين نتيجه رساند كه ظهور پوپوليسم
ناشيازاختاللاقتصاديبودهاست.بااينحال،برايدرك
موفقيت انتخاباتي احزاب پوپوليستي ،سياستگذاران
ترنسآتالنتيكبايدفراترازتجزيهوتحليلدادههايافكار
عمومي پيش بروند و بدانند كه چطور تغييرات طوالني
مدت در سياس��ت و جامعه نقش داش��تند .تاثير بحران
اقتصادي و افزايش مهاجرت در حمايت عمومي از احزاب
پوپوليستي با تاثيرات گرايشهاي سياسي ،اقتصادي و
اجتماعي بلندمدت گره خورده است.
مناسبات پس از جنگ بين سرمايه و نيروي كار باعث شد
بيشتركشورهايغربيوارددورهايازاجماعبرسركينزي
(نظريه اقتصادي مبني بر لزوم افزايش تقاضا توسط دولت
براي افزايش رشد) يا سياس��تهاي اقتصادي آماري با
افزايش رشد و اشتغالزايي و حفظ نابرابري اجتماعي در
مرزبنديهاي قابل مديريت ،شوند .شوكهاي نفتي دهه
 1970وتشديدرقابتتجارتبينالملليبهركوداقتصادي
انجاميدند .در برخي از كشورها ،سياستهاي اجتماعي
جبران��ي ،تنظيم هماهنگي دس��تمزدها و بس��تههاي
اجتماعي س��ه جانبه تاثير اين تغييرات در سطح كالن
را اندكي مهار كردند و اين مس��اله به تفاوتهاي فراملي
و حتي داخلي درس��طح قرارگيري رايدهندگان طبقه
كارگر و متوس��ط در معرض تغييرات اقتصادي ناشي از
جهاني ش��دن توليد و امور مالي و تغيير اقتصاد خدمات

محور و ايجاد بازار واحد اروپاي��ي ،انجاميد .با اين وجود،
روند كلي در دهه  1990حركت به سمت حمايت كمتر
از ش��هروندان در برابر نيروهاي بازار در قياس با دهههاي
 1960و  1970بود .در بخش عمدهاي از غرب ،رفاه براي
افراد مسن و طبقه كارگر مشروط و كمتر سخاوتمندانه
شد؛ قوانين در بازارهاي كار تسهيل شده و سهم كارگران
در قرارداده��اي ناامن يا غيراس��تاندارد افزايش يافت و
چانهزنيها بر سر دستمزد بهطور غيرمتمركز انجام شد و
در نتيجه ،فشارها براي كاهش دستمزدها در بخشهاي
كمس��ودتر افزايش يافت .كمكهاي دولتي به كارگران،
شركتها و صنايعي كه تحت تجديد ساختار اقتصادي
قرار گرفته بودند دشوارتر شد و اشتغال در بخش دولتي
كاهش يافت .همه اين تغييرات اقتصادي پيش از بحران
مالي جهاني ،بحران منطقه يورو و رياضت اقتصادي ناشي
از آن ،س��بب شدند كه بخش عمدهاي از طبقات كارگر و
متوسط در اروپاي غربي بيشتر از دوران موسوم به دوران
طاليي در معرض نيروهاي بازار قرار بگيرند.
بهطور همزمان ،احزاب اصلي چپ و راس��ت ميانه از دهه
 1980وبيشتردردهه،1990دستوركارسياسي حمايت
از انتقال نسبتا آزاد كاال ،سرمايه و افراد را در پيش گرفتند.
اگرچه جابهجاييهاي آزادانه و بازارهاي آزاد مزايا و معايب
سياسيخودراداشتند،اساسابهكاهشامنيتاقتصاديو
افزايشچشمگيرنابرابرياقتصادي-اجتماعيانجاميدند
و سيل مهاجرت از ش��رق اروپا به برخي كشورها در غرب
(بريتانيا،ايرلند،ايتالياوآلمانغربيسابق)رادرپيداشتند
و در عين حال ،همراس��تا با تحوالت گس��ترده جهاني به
افزايش مهاجرت از خارج اروپ��ا كمك كردند .همگرايي
دستوركارهاياحزاباصليجريانچپوراستميانهراست
در سياستگذاريهاي ليبرال در دهه  1990و همچنين
دورههاي كوتاهمدت تشديد فشار پس از بحرانهاي مالي
جهانيومنطقهيورو،نهايتادرهردوسمتفضايمناسب
براياشكالجايگزينبسيجسياسيرافراهمآوردند.
با همگرايي احزاب جريان اصلي در دهه  1990در رابطه
با ليبرالسازي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي ،احزاب

بزرگ دولت نتايج كمتر متفاوتي از سياستهاي اقتصاد
كالن گرفتند و مهمتر از آن ،بازنمايي روش��ني از منافع
نداشتند .احزاب راست و چپ و راست ميانه در موضوعات
كماهميتيماننداولويتبهاشتغالزاييياتورماختالفاتي
داشتند ،اما در رابطه با گرايشهاي سياسي عمده «هيچ
جايگزيني» براي نوليبراليسم وجود نداشت .اين حقيقت
كه همگرايي بين احزاب از يك س��ري محدوديتهاي
عمومي ناشي ميش��د نيز نتيجه اين انتخابها را تغيير
نميداد .براي اينكه سياس��تگذاران به درك درس��تي
از ظهور پوپوليس��م برس��ند ،بايد بدانند كه بس��ياري از
رايدهندگان امروزه آسيب ديدن شكوفايي كشور خود
را ناشي از سياستگذاريهاي نوليبرال ميدانند .از اين
رو ،جاي تجب ندارد كه اي��ن رايدهندگان از حمايت از
احزاباصليعاملاينسياستگذاريهادستكشيدهاند.
احزاب پوپوليستي در غرب عليه پيامدهاي اين همگرايي
احزاباصليدرحمايتازنوليبراليسمدراواخرقرنبيستم
و اوايل قرن بيست و يكم ،بسيج شدهاند .نوليبراليسم به
معنايرويگرداندنازقدرتومنابعدولتبرايمحافظت
از طبقه كارگر و (بسياري) از رايدهندگان طبقه متوسط
اس��ت .در ده��ه  1990كه احزاب چپ ميانه به س��مت
نوليبراليسم گام برداشتند ،طبيعتا اظهارات طبقاتي را
بياهميتجلوهدادند.اينمسالهسببشدكهديگراحزاب
بااستفادهازهويتوترجيحاتهمچونمليگرايي،هويت
منطقهايوهويتقوميكهباپوپوليسمسازگارهستند،در

جهت جلب آنها برآيند .پيامد مهم دوم چرخش نوليبرال
چپ ميانه در دهه  ،1990اس��تفاده از واژگان جديد براي
پرداختنبهمشكلنابرابرياقتصادياجتماعيبود.احزاب
چپ ميانه به جاي استفاده از واژههايي نظير توزيع مجدد
يا كنترل جمعي بر جنبهه��اي زندگي اقتصادي ،در دهه
1990بهاشكالگفتمانمناسببراينوليبراليسمهمچون
سرمايهگذاري اجتماعي ،فعالسازي و حتي نابرابريهاي
بهداشت و درمان روي آوردند .اين تغيير واژگان به تغيير
يك سري واكنشهاي سياسي موجود از ماليات ،انتقال،
سياستگذاريهاينظارتيكهدركوتاهمدتبرايرسيدگي
به نابرابري اس��تفاده ميشوند ،به ابزار پيچيدهتر سياسي
مبتنيبرهماهنگيچندسطحيبينچندوزارتخانهمنجر
شدند .بررسي و رسيدگي به ظهور پوپوليسم نيازمند آن
استكهسياستمدارانچپوراستميانهدراياالتمتحده
و اروپا راهحلهايي براي برابري بيش��تر در جوامع تالش
كنند .چندين دهه جمعآوري دادههاي نظرسنجيهاي
افكار عمومي نش��ان ميدهد كه اكثريت رايدهندگان
در كشورهاي غربي از برابري بيشتر حمايت ميكنند .به
عالوه ،سياستمداران هنوز به بسياري از ابزارهاي نسبتا
ساده سياستگذاري مانند ماليات ،توزيع مجدد و تنظيم
بازار كار دسترسي دارند و ميتوانند از طريق آنها به اجماع
پساجنگبرسرسرمايهداريدموكراتيكوحتيبازسازي
آن استفاده كنند.
منبع :ديپلماسيايراني

پرونده

9

سهشنبه  10دي  4 1398جمادياالول  1441سال ششم شماره Tue. Dec 31. 2019 1562

«تعادل» رشد ناگهاني تعداد معامالت و قيمت ملك در آذرماه را بررسي ميكند

انبساط مسكن با انقباض مقررات بانكي

گروه راه و شهرسازي|شهال روشني|
به گفته بس��ياري از كارشناس��ان رش��د قابل توجه
معامالت و قيمت مس��كن در آذرماه ب��ا وجود ركود
تورمي سنگين حاكم بر اين بازار ،موضوع با اهميتي
است ،چراكه ممكن اس��ت اين رشد در ماههاي آتي
نيز تكرار شود .همواره در پايان سال معامالت مسكن
به علت نزديكي به س��ال جديد دچار تحول ش��ده و
ش��هروندان طي ماههاي پاياني رغب��ت زيادي براي
خريد يا تغيير ملك خود دارند .آمارها نشان ميدهد
همواره تعداد معامالت در دو ماه پاياني س��ال نسبت
به ماههاي ديگر افزايشيافته اس��ت .حال به اعتقاد
كارشناسان وضعيت مسكن در ماههاي پاياني امسال
تحت تأثير دو فاكتور بس��يار مهم ركود س��نگين و
افزايش قيمت ،متفاوتتر از سالهاي قبل خواهد بود.

آمارها چه ميگويند؟
بررسي آمار رس��مي وزارت راه و شهرسازي حاكي از
آن است كه ارزش معامالت مسكن تهران در آبان ماه
 ۹۸بالغبر  ۳هزار و  ۹۳۰ميليارد تومان بوده اس��ت؛ و
مطابق آمار دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن از بازار
مسكن در آبان ماه امسال متوسط قيمت يك مترمربع
آپارتمان در مناطق  22گانه تهران  12ميليون و 617
هزار تومان بوده كه در مقايسه با ماه پيش از آن (مهر
 )98حدود  1.8درصد كاهشيافته است .در آبان ماه
گذشته  3هزار و  466فقره قرارداد در سامانه امالك و
مستغالت كشور ثبت شد كه نسبت به مهرماه 3.18
درصد افزايشيافته است .ارزش معامالت انجامشده
در مناط��ق  22گانه تهران طي آبان امس��ال 3930
ميليارد تومان بوده كه در مقايس��ه ب��ا مهرماه  98با
 3630ميليارد تومان  2.8درصد افزايشيافته است.
در شهريورماه امسال ارزش ريالي  2هزار و  455فقره
معامله مسكن انجامش��ده در تهران بالغبر  2هزار و
 940ميليارد تومان بود .باالترين ارزش ريالي معامالت
مسكن امسال مربوط به ارديبهشت با  13هزار و 300
ميليارد تومان است.
همچني��ن بر اس��اس جديدترين آم��ار وزارت راه و
شهرسازي در آذرماه امس��ال متوسط هر مترمربع
واحد مسكوني در تهران به  13ميليون و  474هزار
تومان افزايشيافته اس��ت .در آبان ماه  98متوسط
قيمت ه��ر مترمربع واح��د مس��كوني  12ميليون
و  617ه��زار تومان ب��ود كه در آذرم��اه  6.8درصد
افزايشيافته اس��ت .در ماه گذش��ته  8هزار و 535
فقره قرارداد صحيح در س��امانه امالك و مستغالت
ثبتشده كه نس��بت به آبان ماه امسال بالغبر 146
درصد افزايشيافته است .بيشترين متوسط قيمت
هر مترمربع واحد مسكوني مربوط به منطقه يك بوده
است .در اين منطقه متوس��ط قيمت از  24ميليون
و  986هزار تومان آبان ماه به  30ميليون و  85هزار
توم��ان در آذرماه افزايشيافته اس��ت ،يعني رش��د
 23.4درصدي .كمترين متوسط قيمت نيز مربوط
به منطقه  18با  6ميليون و  239هزار تومان بوده كه
نسبت به آبان ماه  98بالغبر  6.9درصد افزايشيافته
است .بهجز مناطق  12و  13كه متوسط قيمت روند
نزولي داشته در ساير مناطق تهران قيمتها افزايشي
بوده است.
هجوم سرمايهداران به بازار مسكن
در همين رابطه ،عليرضا بهبهاني ،كارشناس مسكن
بابيان اينكه معامالت مسكن در آذرماه امسال تحت
تأثير دو فاكتور مهم تفاوت بسياري زيادي نسبت به
ماههاي پيش��ين خود داشت ،گفت :افزايش حجم و
قيمت معامالت مسكن دو نكته متفاوت بازار مسكن
در آذرماه بود.
وي بابيان اينكه در اين ماه ح��دود  66قرارداد در دو
منطقه يك و دو بستهشده است ،گفت :ارزش اين 66

قرارداد حدود هزار ميليارد تومان بوده و اين گردش
مالي رقم كوچكي نيست كه ناديده گرفته شود.
بهبهاني گفت :اين ميزان گ��ردش مالي ميتواند تا
حدودي بيانگر خروج از ركود مس��كن باشد ،اگرچه
بخش اعظم��ي از اين گردش مال��ي مديون امالك
الكچري است ،اما بايد بپذيريم بخشي از بازار مسكن
روي همين واحدها ميچرخد.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه نوسانات ارز و بسته
شدن بودجه دو دليل عمده افزايش تعداد معامالت
در آذرماه بود ،گفت :اگرچه بودجه بهطور متوسط با
فروش يكميليون بش��كه بستهشده اما ازآنجاييكه
فعاالن كف بازار معتقدند اين مورد محقق نميشود در
انتظار تورم ركودي ديگري در اقتصاد كشور هستند و
اين انتظار در كنار عدم شفافيت اقتصادي در روزهاي
آتي باعث شده س��رمايهداران نگاه دوبارهاي به بازار
مسكن داشته باش��ند ،اما از طرف ديگر نوسانات ارز
باعث شده يك نوع ترس و هراس به جان سرمايهداران
بيفتد.
بهبهاني افزود :عدم ش��فافيت اقتصادي بزرگترين
دليل رشد معامالت مس��كن است و به نظر ميرسد
اين مورد در ماهه��اي آتي نيز تكرار ش��ود .اما نكته
قابلتوجه معامالت مسكن در ماههاي آتي همچون
آذرماهپيشتازيمعامالتسرمايهاينسبتبهمصرفي
است چراكه آمارها بهخوبي نشان ميدهد بازار كنوني
مسكن در دستان سرمايهداران است.
وي گفت :بدون ترديد در ماههاي آتي نيز معامالت با
رشد قابلتوجهي روبرو خواهد شد ،اما بخش اعظمي
از اين رشد مديون حجم بخش سرمايه است.
دستورالعملهاي انقباضي بانكها
پرويز كاكايي ،رييس شعبه يكي از بانكهاي دولتي
با بيان اينكه يكي از دالي��ل افزايش حجم معامالت
مس��كن در آذرماه مربوط به پرداخت س��ود سپرده
سنگين بانكي بوده است ،گفت :سود پرداختي بانكها
بهطور ساالنه در كشور  600هزار ميليارد تومان است
و در همين آذرماه ميزان پرداختي س��ود سپرده 44
هزار ميليارد تومان بوده كه بخش اعظمي از آن وارد
مسكن شده اس��ت.اين كارشناس اقتصاد مسكن در
پاسخ به اينكه چرا ماههاي قبل اين سودها وارد بخش
مسكن نشده اس��ت ،اظهار كرد :تنشهاي سياسي،
سختگيريهاي متعدد بانكها براي خروج نقدينگي
از بانكها ،ايجاد رمز پويا و لغو پشتنويسي چكها از
داليل حضور سرمايهداران در بازار مسكن است.وي
افزود :دس��تورالعملهاي كنوني بانكها باعث شده
س��رمايهداران به سمت بازار كم ريسكتر يعني بازار
مسكن هجوم ببرند.
كاكايي بابيان اينكه سالهاي قبل اين نقدينگيها به
سمت بازار ارز ميرفت ،گفت :در حال حاضر ،اين بازار
با دس��تور بانك مركزي دچار انقباضات متعدد شده
و اين موضوع موردپس��ند سرمايهداران نيست و اين
بخش وارد بازار مسكن شدهاند.
اين كارش��ناس افزود :تمامي موارد ذكرشده در كنار
شايعات متعدد در خصوص برداشتهاي غيرقانوني
از حسابهاي بانكي باعث شده سرمايهداران بازگشت
دوبارهاي به بخش مسكن داشته باشند.
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت :به نظر ميرسد
اين مورد در ماههاي آتي نيز تكرار شود ،چرا كه اقتصاد
كنوني كشور در شرايط مناسبي قرار ندارد.
كاهشحجممعامالتمسكن
در سهماهه زمستان
در همين رابطه ،محمدعلي مهري ،كارشناس ارشد
شهرسازي بابيان اينكه سابق بر اين ،بازار مسكن غالبا
متأثر از عرضه و تقاضا بوده اما در حال حاضر اين بازار
بهصورت موقت تحتالش��عاع عواملي مانند افزايش

يا كاهش قيمت ارز و طال ،بورس ،س��وخت و مسائل
سياسي ،اقتصادي و انتخابات قرارگرفته و اين موارد
باعث ش��ده حجم معامالت روزانه اين بازار ارتقا پيدا
كند.وي گفت :همين اين موارد نا اطميناني شديدي
بر بازار مسكن ايجاد كرده و باعث شده همه تصور كنند
در ماههاي آت��ي اين بازار وارد فاز بعدي ركود تورمي
بيشتر شود.مهري گفت :شرايط گراني بازار مسكن
در دو سال اخير زمينه را به سمت و سويي برده است
كه حتي افراد بهاصطالح پول الزم و بدهكار هم تمام
فشارهاي ديگر را تحمل كرده و حاضر نيستند ملك
خود را به قيمت نسبتا پايينتر عرضه كنند.
اين كارشناس در خصوص روند ساختوساز نيز گفت:
بهطوركلي در فصول سرد سال پروانههاي صادرشده
براي ساختوساز به ماههاي گرم سال منتقل ميشود،
بنابراين در ماههاي آتي كمتر ش��اهد ش��روع پروژه
جديد خواهيم ب��ود.وي درنهايت گفت :با بررس��ي
جميع جهات ،معامالت مسكن در سهماهه زمستان
در مقايسه با فصول قبلتر كاهش��ي خواهد بود ،اما
به علت گران بودن اكثر كاالها و مصالح ساختماني،
قيمت باالي زمين و افزايش كرايه بار و دس��تمزدها،
بازار مسكن همچنان روند صعودي پيش روي دارد.
شيفت به ركود غيرتورمي
در همين رابطه ،علي بماني ،كارشناس مسكن با بيان
اينكه در روزهاي باقيمانده از پاييز و سه ماه زمستان
شاهد تغيير ركود تورمي به ركود غير تورمي خواهيم
بود ،گفت :در حال حاضر نرخهاي مس��كن بهشدت
افزايشيافته و اين بازار قابليت رشد مجدد ندارد و رشد
كنوني بازار بيشتر در امالك سنگين و الكچري بوده و
نميتوان آن را بهتمامي امالك بسط داد.
بماني گفت :تورم كشور در بدبينانهترين حالت ممكن
 40ت��ا  45درصد بوده ،اما در ح��ال حاضر تورم بازار
مس��كن سه برابر اين رقم اس��ت .ازاينرو پيشبيني
ميشود بازار مسكن در سهماهه آتي در امالك مصرفي
با كاهش نرخ و در امالك سرمايه با رشد بسيار اندك
روبرو شود.
اين كارش��ناس مس��كن در ادامه افزود :البته قيمت
امالك كوچك متراژ در كالنشهرهايي مانند مشهد
رو به افزايش است ،چراكه بخش اعظمي از معامالت
انجامشده در اين كالنش��هر مصرفي بوده و در اين

مسکنکشش افزایش قیمت ندارد

گروه راه و شهرسازي| بهار طاهري|
بازار مسكن در آذرماه با رش��د ناگهاني و قابل توجه
معامالت و قيمت دچار شوك شد .آنهم در شرايطي
كه ب��ازار چهار ماه قب��ل در آرامش به س��ر ميبرد و
معامالت به ركود تاريخي رس��يده ب��ود و نرخها ۶.۶
درصد كاهشيافته ب��ود .يكباره در آذرماه ش��اهد
افزاي��ش  ۱۳۷درصدي تعداد معامالت و رش��د ۶.۸
درص��دي قيمت بوديم .ميانگين قيمت مس��كن در
تهران از  ۱۲ميليون و  ۶۱۰هزار تومان در هر مترمربع
به  ۱۳ميليون و  ۴۷۴هزار تومان ،يعني افزايش حدود
 ۸۰۰هزار تومان رسيد.
ط��ي چند س��ال اخير اين مي��زان رش��د معامالت
مس��كن طي يك ماه (بدون در نظر گرفتن معامالت
فروردينماه) كمسابقه بوده است.
همچنين در ميان مناطق ۲۲گانه تهران ،بيشترين
افزايش قيمت مسكن در آذرماه سال جاري مربوط به
منطقه يك تهران بوده ،بهطوريكه متوسط قيمت هر
مترمربع مسكن در اين منطقه با رشد  ۲۳٫۴درصدي
از  ۲۴ميليون و  ۴۸۰هزار تومان در آبان ماه به بيش از
 ۳۰ميليون تومان رسيده است .همچنين در آذرماه
امس��ال تنها مناطق  ۱۳ ،6 ،3و  ۱۲تهران با كاهش
قيمت مسكن همراه بودهاند.
عوامل مختلفي را در رونق بازار مسكن موثر ميدانند.
تغيير قيم��ت بنزين ،افزايش ن��رخ ارز و ورود به بازه
زمان��ي پرتعداد معام�لات در ماههاي آخر س��ال را
محركهاي اصلي بازار مسكن ميتوان نام برد .با اين
حال بسياري معتقدند كه اين عوامل همافزا باعث رشد
معامالت و قيمت مس��كن در آذرماه شده و احتماال
نميتواند در ماههاي آينده ادامه پيدا كند.
به نظر ميرسد ،همين شرايط را در تعداد معامالت با

مقداري ك م و زياد در سهماهه آخر سال داشته باشيم؛
اما بعيد اس��ت كه قيمت بهاندازهاي ك��ه در آذرماه
رشد كرد ،افزايش پيدا كند .ادعا نميكنيم قيمتها
پايين ميآيد اما پيشبيني اين اس��ت كه اين شوك
در ماههاي آينده بهتدريج فروكش خواهد كرد و نرخ
رشد قيمت متعادل ميشود .در سال  ۱۳۹۸روند كلي
قيمت داراي نوساناتي است و بهنوعي در شرايط تراز
قيمت قرار داريم كه نوسانات ماهيانه طبيعي است.
ميانگين قيمت آذرماه تف��اوت معنيداري با قيمت
اسفند ۹۷و ارديبهشت ۹۸ندارد .اين يعني پايه قيمت
در همين حدود است .سال آينده هم با نرخي كمتر
از نرخ تورم روند افزايش��ي داريم و سپس  4تا  5سال
شاهد ركود خواهيم بود ،اين رفتاري است كه بازار در
ادوار رونق و ركود داشته است.

ماه اخير باثبات روبرو شده و با توجه به رشد چشمگير
قيمتها در سال گذش��ته اين بازار ظرفيت افزايش
قيمت مجدد را ندارد.
طي چند هفته اخير نرخ بنزين افزايش داشته كه به
عقيده كارشناسان اين موضوع تأثيري بر بازار مسكن
ندارد؛ قيمت مسكن همزمان با آغاز طرح اصالح نرخ
بنزين افزايش نمييابد و با توجه به رش��د چشمگير
نرخ مسكن در س��ال گذشته ،قيمت مسكن تا پايان
خرداد س��ال  ۹۹به بهانه گران شدن بنزين افزايش
نخواهد يافت.
با توجه به آنكه قيم��ت حاملهاي انرژي در اقتصاد
كشور افزايش نيافته و تنها قيمت بنزين تغيير كرده
بنابراين نبايد برخي از س��ازندگان يا توليدكنندگان
مسكن از آن به عنوان بهانهاي براي گران كردن قيمت

راس��تا مالك و خريدار به توافق ميرسند .همچنين
به دليل كاهش تقاضاي بازار مسكن واحدهاي بزرگ
مت��راژ قيمتهاي اين واحدها كاهش  5تا  15درصد
داشته است .بماني در ادامه افزود :طي روزهاي اخير
پارامترهايي همچون انباشت تقاضاي موثر طي چهار
ماه اخير ،تغيي��ر قيمت بنزين ،افزايش نرخ ارز ،ورود
به بازه زماني پرتعداد معامالت در ماههاي آخر سال
و پايان ماه صفر محركهاي اصلي بازار مسكن بوده
است.اين كارشناس بابيان اينكه شايد مهمترين علت
رشد معامالت آذرماه به دليل احساس نگراني نسبت
به ارزش ريال اس��ت ،گفت :اخبار صادر شده از بازار
اقتصاد كنوني كش��ور ،فضاي نگراني و ترس اس��ت،
بنابراين بسياري از س��رمايهداران براي جلوگيري از
افت ريال خود چارهاي جز س��رمايهگذاري در بخش
مسكن نداش��تند .اين در حالي اس��ت كه بخشي از
داراييهاي اين اش��خاص در چند ماه اخير به شكل
حجيمتري وارد بازار سرمايه شده است.اين كارشناس
گفت :نبود برنامههاي منس��جم در خصوص توليد و
عرضه مسكن باعث ش��ده نتوانيم آينده خوبي براي
بازار مسكن متصور شويم.
نقش ريشهاي دولت
در همين رابطه ،منصور غيبي ،كارشناس بازار مسكن
بابيان اينكه بحث اقتصاد مس��كن متأثر از دو عامل
درون س��ازماني اقتصاد مس��كن (منفردا) و عوامل
برونسازماني اقتصاد مسكن (تجميعا) است ،گفت:
از عوامل دروني ميتوان از سياستگذاريهاي دولتي
در بخش مسكن و برنامهريزيهاي توليد و واگذاري
مسكن و تدوين نظامات يارانهاي از جمله تسهيالت
س��اخت و خريد مس��كن در قالب وامهاي دولتي و
سياستهاي تشويقي و تنبيهي و تسهيالت مربوط به
صدور پروانههاي ساخت مسكن و تدوين برنامههاي
تعاملي بين مجريان و متوليان امر توليد مس��كن از
جمله شهرداريها و وزارت مس��كن و سازمانهاي
نظاممهندسي و ساير زيرمجموعههاي اين نهادها و
دواير دولتي نام برد.
غيبي گفت :هرك��دام از اين تصميم��ات به تنهايي
ميتوان��د تأثير و نم��ود خ��ود را در ح��وزه اقتصاد
مس��كن تعريف و تأثيرگذاركند .كما اينكه با توجه
به سياس��تهاي اعمالي در ادوار گذشته و همچنين

مسكن استفاده كنند .افزايش نرخ بنزين حداقل تا ۶
ماه آينده تأثيري در تمامي بخشهاي مسكن نخواهد
گذاشت و بازار در شرايط ثبات قيمتي به سر خواهد
برد البته ممكن اس��ت برخي از ام�لاك در مناطق
مختلف تهران كاهش نسبي را تجربه كنند.
از طرفي نيمه بهمنماه امسال معامالت افزايش پيدا
ميكند؛ آنهم به اين دليل كه معموال اقتصاد ايران
هرساله به شكل سيستماتيك با تورم مواجه ميشود
و مردم اين موضوع را در نظر ميگيرند و بعضي افراد
هر طور شده يكخانه ميخرند كه از گراني سال بعد
پيشگيريكردهباشند.هماكنونتقريباًدر شمالشهر
معاملهاي انجام نميشود.
در مناطق يك و سه هم قيمتها جهش كرده و هم
واحدها بزرگ متراژ است كه با توجه به پايين آمدن
توان خريد ،معامالت به كف رس��يده اس��ت؛ اما در
مناطق جنوبي و مركزي ب��ه دليل اينكه واحدهاي
كوچك و ارزانتر متناس��ب با توان اقش��ار متوسط
عرضه ميش��ود تقاضا نس��بت به مناطق يك و سه
بيشتر است.
اين در حالي اس��ت كه بازار مسكن كشش افزايش
قيمت ن��دارد و متقاضيان اين بازار هم اگر قيمتها
در اين بازارها تغيير كند قادر به خريد آن نخواهند
بود در س��هماهه آخر همچنان ش��اهد رك��ود بازار
خواهيم بود.
در اين ميان ،بنا به گفته كارشناس��ان و فعاالن بازار
مسكن وضعيت بازار مس��كن در روزهاي آتي تحت
تاثير چهار عامل مهم افزايشي نخواهد بود.
به گفته آنها دليل نخست كاهش قيمت اسمي مسكن
كاهش انتظارات تورمي در بازار است .سرمايهگذاران
در چنين شرايطي اشتياق بااليي براي خريد ندارند

برنامههاي جاري اين دوره ني��ز تأثير خود را بازتاب
كرده است كه نتيجه آن فعاليت توسعهاي در شهرها
در كنار ضعف قوانين ،منجر به مداخله دولت در بازار
زمين و مسكن ،باعث ايجاد ارزشافزوده (رانت) فراوان
و به دنب��ال آن انحصارگرايي و افزايش مداوم قيمت
ملك شده است.
غيبي در ادامه گفت :براي كنترل قيمت مسكن سه
شاخص اصلي ميبايس��تي كنترل شود .اين عوامل
ش��امل مهار نقدينگ��ي جامعه ب��راي جلوگيري از
سوداگري در حوزه اقتصاد مسكن ،تثبيت بازارهاي
موازي ازجمله ب��ازار ارز و ط�لا و ...و مديريت رواني
جامعه ناشي از اعمال تحريمها است.
اين كارش��ناس مس��كن گفت :اگر عوامل ذكرشده
اصالح نش��ود ،در ماهها و حتي سالهاي آتي شاهد
رشد قيمتي مسكن خواهيم بود.
اين كارشناس اقتصاد مس��كن بابيان اينكه در حال
حاضر بزرگترين مشكل كشور مهار نقدينگي است،
عنوان كرد :در ح��ال حاضر نقدينگيهاي زيادي در
كشور سرگردان اس��ت و اين حجم از نقدينگيها به
هر سمتي كش��يده شود تأثير منفي و هيجاني بر آن
بازار خواهد گذاشت .بنابراين نياز است دولت در گام
ابتدايي راهكار اساسي براي اين دغدغه كشف كند.
البته راهكار آن امري بسيار ساده است .درصورتيكه
اين نقدينگي به سمت توليد برود عالوه بر كاهش تورم
رويكرد توليد ريال را به دنبال دارد.
غيبي همچنين در خصوص تثبيت بازارهاي موازي
گفت :متأسفانه نوسانات بازارهايي همچون ارز و طال
در كشور ما به يك مشكل عادي مبدل شده درحالي
كه اين مورد در كشورهاي توسعهيافته مشكل بسيار
جدي محسوب ميش��ود چراكه اين نوسانات عالوه
بر كاهش ارزش پولي آن كش��ور باعث افزايش تورم
ميشود و همواره پشت تورم ركود سنگين قرار دارد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن در ادامه افزود :در گام
نهايي بايد دولت نگاه ويژهاي به قيمت زمين داشته
باشد ،بايد انحصارگرايي و افزايش مدام قيمت زمين
يكبار براي هميشه حذف شود ،البته اين امر با يك
برنامه منسجم قابلاجرا است.
وي درنهايت گفت :دولت براي خروج از اين گردابها
باي��د نگاه جديت��ري به ظرفي��ت بخش خصوصي
داشته باشد.

زيرا انتظار تورمي نداش��ته و حتي با توجه به فضاي
رواني ب��ازار ،انتظار كاهش قيمت نيز دارند.به اعتقاد
اين عده عامل دوم مربوط به هراس از آينده اس��ت.
رخدادههاي اخير منطقه ،اذهان مردم را نس��بت به
آينده نامطمئن كرده اس��ت .اين ع��دم اطمينان و
افزايش تنشها ،باعث شده است كه بسياري از افراد
نسبت به آينده بازارهاي سرمايهاي و بهويژه ملك كه
يك نوع سرمايهگذاري بلندمدت محسوب ميشود
و قابليت نقد ش��وندگي در يكزم��ان كوتاه را ندارد،
نامطمئن باشند.
كارشناسان س��ومين عامل را روند س��اير بازارهاي
سرمايهاي همچون بورس در ماههاي اخير ميدانند.
اين عده معتقدند بخش��ي از داراييهاي وارد شده به
بازار مس��كن به واس��طه حضور در بازار سرمايه بوده
اس��ت و از آنجايي كه سرمايه داران نگاه بلندمدت به
بازار سرمايه ندارند اين بازار را تا حدودي رها كرده و
وارد بازار مسكن شدهاند .البته اين روند طي ماههاي
آتي قويتر نيز خواهد شد.
همچنين از ديدگاه كارشناسان ،كاهش قدرت خريد
خريداران مصرفي عامل مهم ديگري است كه مانع از
ورود آنها به بازار و درنتيجه كاهش حجم معامالت و
كاهش قيمت اسمي مسكن شده است.
در جمعبن��دي مباحث باال بايد گفت كارشناس��ان
و فعاالن بازار مس��كن با توجه به اي��ن چهار فاكتور،
روند ب��ازار در ماهه��اي آتي را وابس��ته به مجموعه
عوام��ل بيروني بخش مس��كن همچ��ون وضعيت
اقتصاد كالن ،س��اير بازارهاي س��رمايهاي ،تحوالت
منطقهاي و  ...و همچنين برخي عوامل درون بخشي
همچون تغيير سقف افزايش تسهيالت خريد مسكن
عنوان ميكنند.

يادداشت
وضعيت بغرنج بازار مسكن

وضعي��ت اي��ن روزهاي
بازار مسكن موجب بروز
تحليلهايمتفاوتوبيمو
اميدهاييبرايمتقاضيان
و س��رمايهگذاران ش��ده
اس��ت ،بهط��وري ك��ه
پيشبيني آينده اين بازار
ايمانرفيعي
با توجه به نوسانات اخير
كارشناس ساخت وساز
وتحوالتسريعيكهطي
چند ماه اخير به وقوع پيوس��ته و همچنين شرايط
بودجهسالآيندهكشوربهراحتيامكانپذيرنيست.
نقطهشروعاينتحوالتراميتواندرماههايپاياني
سال ۹۶جستوجو كرد كه بعد از گذشت يك دوره
ركود نسبتا طوالني در بازار مسكن ،شاهد تحركاتي
در اين بازار هم راستا با تغييرات نرخ ارز بوديم .با آغاز
سال ۹۷ورشدانفجارگونهقيمتارز،درنيمهابتدايي
سال تغيير محسوس��ي در قيمت معامالت مسكن
مشاهده نميشد ،اما با ورود به نيمه دوم سال شاهد
اثرگذاري جهش قيمته��ا در بازارهاي زودبازده بر
بازار مسكن بوديم ،بهطوري كه تا نيمه ابتدايي سال
 ۹۸بازار مسكن رشد بيش از ۱۰۰درصدي را تجربه
كرد .اين تحوالت به دليل همزماني با رش��د شديد
قيمتهادر سايربازارهاوهمچنين تغييردر شرايط
عمومي اقتصاد كشور ،زياد مورد توجه كارشناسان
اقتصاديقرارنگرفتاماباآغازفصلنقلوانتقاالتو
جابهجايي در بازار مسكن و تمديد اجارهها ،موضوع
افزايش شديد نرخها در اين بازار باعث در صدر قرار
گرفتن اخبار مربوط به مس��كن در خبرگزاريهاي
اقتصاديشد.ايننوساناتشديدموجبتغييراتقابل
توجهيدرتركيبجمعيتيبسياريازكالنشهرهاو
به وجود آمدن اليه جديدي از حاشيه نشيني در اين
شهرهاشد.مناطقحاشيهايوشهرهايجديدكهتا
پيشازاينتحوالتبهعنوانمقصديكمكششبراي
ساكنان شهرها به حساب ميآمد ،به يكباره مورد
هجومقشرمتوسطومتقاضيانخريديكهنااميداز
تهيهمسكندرنقاطاصليشهربودندقرارگرفت،به
نحوي كه در برخي از اين نقاط افزايش نرخ مسكن
تا بيش از ۳۰۰درصد نيز مشاهده شد .اين تغييرات
و تحوالت همزمان با نوسانات شديد قيمت در ساير
كاالها موجب رشد قابل توجه هزينه ساخت بنا نيز
ش��د ،بهطوري كه اين مبلغ در پايان سال ۹۷حدود
 3ميليون تومان براي س��اخت ه��ر متر مربع واحد
مسكونيرسيد.
هجوم متقاضي��ان از يك طرف و همچنين افزايش
هزينههايساختازطرفديگرموجببروزنوسانات
شديدي در بازار توليد و عرضه مسكن شد به نحوي
كه با بررسي ش��رايط دو سال گذشته بازار ساخت و
ساز ش��اهد افت و خيزهاي بسياري در بازار ساخت
و معامالت مس��كن بوديم .اما آنچه كه امروز در بازار
عرضه مسكن بيش از پيش مورد توجه است ،خالي
بودناينبازارازواحدهايكممتراژوباقيمتمناسب
است ،در كنار اين شرايط نابس��امان و متشنج بازار
ساخت و معامالت مس��كن نكته مهمي كه از ديد
بسياريازسياستگذارانوكارشناسانمغفولمانده
است ،وضعيت اقتصادي متقاضيان و سطح درآمد
عمومي جامعه پس از شروع افزايش قيمتها بوده
است.نرختورمنسبتبهابتدايسال ۹۷بيشاز۱۵۰
درصد افزايش يافته است در حالي كه جمع ميزان
افزايش رسمي حقوقها در سال ۹۷و ۹۸حدود۳۵
درصد بوده است .مقايسه اين دو رقم تورم و افزايش
دستمزدها نشانگر به وجود آمدن شكافي عميق در
بين سطح درآمدها و ميزان دسترسيبهكاالهابراي
عموم شهروندان اس��ت .اين شكاف عميق موجب
كاهشقابلتوجهجمعيتمتوسطازنظراقتصادي
در سطح جامعه ش��ده و همين موضوع شاهدي بر
ادعايافزايشمتقاضيانحاشيهنشينيدرشهرهاو
تغييربافتجمعيتيدرمناطقداخليشهرهااست.
درعينحال،شاهدافزايشنرختسهيالتپرداختي
به متقاضيان مسكن در روزهاي اخير بوديم كه اين
موضوع دركنار طرح مباحثي مبنيبر اجرايي شدن
بحث اخ��ذ ماليات از واحده��اي خالي و همچنين
اجراي نمايشي شروع ثبت نام براي ساخت مسكن
ملي موجب بروز تحركاتي در اين بازار در دو ماه اخير
شده اس��ت .اين تحركات كه موجب رونق نسبي در
برخي مناطق بازارهاي مسكن متراژ متوسط شده،
همزمان موجب ش��روع فعاليت سودجويان و رشد
نس��بي قيمتها در بعضي از بازارها نيز شده است،
اما با توجه به علت اصلي كه همان شرايط اقتصادي
متقاضيان است ،بعيد به نظر ميرسد اين تحركات
بتواند ادامهدار باشد و موجب تغييرات قابل توجهي
در اين بازار شود .عالوه بر اينكه مبلغ بازپرداخت اين
تس��هيالت اعطايي عمدتا خارج از توان متقاضيان
است ،ساير مسائل مطرح ش��ده مانند اجراي طرح
ملي مسكن يا اخذ ماليات از خانههاي خالي بعيد به
نظر ميرسد بتواند در مرحله اجرا تاثيرگذاري قابل
توجهي داشته باشد ،زيرا در حال حاضر و در ماههاي
پاياني عمر مجلس كنوني عموما بيشتر اين مسائل
جنبه نمايشي داشته و از كارايي عملياتي برخوردار
نيست و از طرف ديگر براي اجراي طرحهايي مانند
مسكنمليبهدليلزمانبردندستيابيبهنتيجهآن،
بعيد به نظر ميرسد تا پايان عمر اين دولت مسكني
به دست متقاضيان برسد؛ اما از طرف ديگر ميتوان
تحركاتاينروزهايبازارراناشيازارايهبودجهسال
آيندهكشوردانستكهباكسريقابلتوجهيمواجه
خواهدشدكهاگراينمشكلتوسطمجلسبرطرف
نشودقطعابهدليلاستقراضگستردهدولتازبانك
مركزي موجب ايجاد تورم قابل توجه در سال آينده
خواهد شد كه موجب جلبتوجه كارشناسان بازار
مسكن شده و سرمايهگذاران و برخي از سودجويان
ازهماكنونباخريدمسكناقدامبهسرمايهگذاريدر
اينبازارميكنند؛اماهمانگونهكهقبالاشارهكرديم
بازندگاناصلياينبازارمتقاضيانومصرفكنندگان
واقعيمسكنخواهندبودكهنهتواناقتصاديكافي
براي تهيه مس��كن دارند و نه از عه��ده بازپرداخت
تسهيالت ۲۰۰ميليونتومانيبانكمسكنباحقوق
دوونيمميليونتومانيبرميآيند.

گزارش
با محدودسازي فيلترشكنها
نيازي به بستن اينترنت نبود
سرپرس��ت معاونت فضاي مجازي دادستانيكل
كش��ور با بيان اينكه با راهاندازي ش��بكه اطالعات
ملي نيازي به بس��تن كامل اينترنت نبود ،گفت:
«اگر فيلترشكنها محدود ميشد،نيازي به بستن
اينترنت در دوران آش��وب نداش��تيم ».به گزارش
تسنيمجوادجاويدنيا«بابياناينكهملتايرانبراي
آنكه فرهنگ و تمدن اسالمي خود را به دنيا نشان
دهد ،نبايد با دنيا قطع ارتباط كند ،گفت :عدهاي بر
اين باور هستند كه با ملي كردن شبكه اطالعات،
تماميدسترسيهابهاينترنتجهانيقطعميشود؛
اما هدف از راهاندازي شبكه ملي اطالعات اين است
كهدرعينحفظاستقاللوپوياييكشور بادنيانيز
بتوانيم ارتباط و تعامل داشته باشيم .متأسفانه در
حال حاضر در شبكههاي اجتماعي ،اين بيگانگان
هس��تند كه به ما دس��تور ميدهند چهكار كنيم
و چهكار نكنيم ،نمونه آن تحريمهايي اس��ت كه
براي تلفنهاي همراه اپ��ل در ايران به وجود آمد و
بس��ياري از امكانات براي استفادهكنندگان از اين
برند در داخل ايران مختل شد ».وي افزود :ا«مروزه
جوانان  15تا  23ساله براي به دست آوردن اخبار
تنهاازشبكههاياجتماعياستفادهميكنندكهاين
شبكهها در دستان بيگانه است و ذهن اين جوانان
را در اف��كار و ايدههاي خود غ��رق ميكنند .اوايل
انقالب برخي از جوانان با تشكيل خانههاي تيمي
سعيدربههمريختننظمعموميجامعهداشتند،
اتفاقي كه مش��ابه آن را در فضاي مجازي ش��اهد
هستيم .اگر مردم اعترافات جوانان دستگيرشده
پس از اغتشاش��ات اخير را شنيده باشند ،متوجه
نقش شبكههاي اجتماعي در پيدايش اين حوادث
ميشوند».
سرپرس��ت معاونت فضاي مجازي دادستانيكل
كشور با تصريح به اينكه هيچكس نميتواند مردم
را بهزور از شبكههاي اجتماعي بيرون براند ،اضافه
كرد« :مق��ام معظم رهبري باره��ا تأكيد كردهاند
كه فضاي مجازي قتلگاه جوانان كش��ور است و
جنگ اصلي كش��ور در اين فضا رقم ميخورد ،لذا
با توجه به هش��دارهاي رهبري بايد نحوه درست
رفتار با ش��بكههاي مجازي را بياموزيم .دشمن با
استفاده از همين فضا تمامي جزييات زندگي هر
فرد و نقاط ضعف اخالقي و فكري او را شناس��ايي
ميكند .جامعهشناس��ان غربي ميگويند اگر هر
فرد  10مطلب را در ش��بكههاي اجتماعي بازديد
كند،صاحبانآنشبكههافردرامانندنزديكترين
دوس��ت ميشناس��ند و اگر 150مطلب را بازديد
كند ،مانند پدر و مادر فرد او را ميشناس��ند و اگر
 300مطلب را بازديد كند ،مانند همس��ر وي او را
ميشناسند».جاويدنيااظهاركرد«:مردمبايددرك
كنند حضور گسترده و بيپرواي آنها در شبكههاي
اجتماعي مضرات بس��يار زيادي دارد ،يكي از آنها
مشكالت اخالقي مانند آمار باالي طالق و ابتذال
اخالقي جوانان اس��ت .برخي مشكالت اقتصادي
نيز مربوط به فضاي مجازي اس��ت .اينس��تاگرام
و گوگل هر ك��دام حدود  350ميلي��ارد تومان از
سرمايههاي كشورمان را خرج تبليغات ميكنند
بدون آنكه مالياتي پرداخ��ت كنند ،ضمن اينكه
جوانان تحصيلك��رده در زمينه فناوري اطالعات
در كشور بيكار خواهند ماند ».وي ادامه داد« :منشأ
اغتشاشات اخير كه بر اقتصاد كشور ضربه سختي
وارد كرد نيز همين فضاي مجازي اس��ت ،عالوه بر
آن جواناني بودند كه جذب اغتشاشگران شدند و
جان خود را از دست دادند .وضعيت اقصادي حال
حاضر كش��ور نيز نامربوط به شبكههاي مجازي
نيست.نشريهفارينپاليسيصراحتاًاعالمكردهكه
فعاليتهاي چندين گروه سازمانيافته در فضاي
مجازي سبب باال رفتن قيمت دالر و سقوط ارزش
ريال بوده است».
سرپرس��ت معاونت فضاي مجازي دادستانيكل
كش��ور تصريح كرد« :همان اف��رادي كه گريبان
چاك ميكنند كه چ��را در تلفن هر جوان و پيري
فيلترشكن ديده ميشود كه با استفاده از آن به هر
محتواييدسترسيپيداكند،ميتوانندبااينپديده
مقابلهكنندامامقابلهنميكنند.آنهابهانهميآورند
عدهاي هس��تند كه به اين نرمافزاره��ا نياز دارند.
طرحي به مرجع مربوطه ارايه ش��ده كه اين افراد
شناسايي و ساماندهي شوند اما هر روز بهبهانههاي
مختلف بررسي اين طرح به تعويق ميافتد .عدهاي
ميگويندنميتوانيماينساماندهيراانجامبدهيم.
بايد به اي��ن نكته توجه كرد كه اگ��ر جوانان ما در
زمان جنگ و با دستان خالي مقابل نفوذ دشمنان
نميايستادندوتسليمميشدندكهانقالباسالمي
بهسرعتازبينميرفت.درزمينهفناورياطالعات
ماشناختوتخصصالزمراداريمبنابراينميتوانيم
اين سازماندهي را انجام بدهيم ،اما متأسفانه برخي
از مسووالن مربوطه با مردم شفاف نيستند و اعالم
نميكنند كه م��ا نميخواهيم اي��ن نرمافزارها را
ببنديم ».جاويدنيا با بيان اينكه با راهاندازي شبكه
اطالعات ملي نيازي به بستن كامل اينترنت نبود،
گفت« :اگر كنترلها انجام ميش��د ،نرمافزارهاي
ايراني بههمراه خدمات الكترونيكي به مردم ارايه
شدهبودوفيلترشكنهامحدودميشد،اص ً
النيازي
بهبستناينترنتدردورانآشوبنداشتيم.تازماني
كه اين كنترلها صورت نگي��رد ،در چنين مواقع
حساس��ي همواره به دوراهي بستن يا عدمبستن
اينترنت برميخوريم .اگر اينترنت بسته شود مردم
ميگويند حكومت مخالف فناوري اطالعات است
و اگر بسته نشود آشوبها بيش��تر ميشود .بارها
دولت اعالم كرده كه قصد فيلترينگ هوشمند يا
راهاندازي اينترنت ملي را دارد اما در عمل هيچكدام
اتفاق نميافتد ،درعوض اعالم ميكنند كه 5000
صفحه اينستاگرامي شناسايي شده كه در آن اقدام
به خريد و فروش سالح و مشروبات الكلي ميشود
اما دستگاه قضايي و پليس اقدامي عليه آن نكردند،
بايدگفتك هآياقوهقضاييهوپليسامكانشناسايي
اين صفحات را داشتند و انجام ندادند؟»
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دانش و فن

قطع شبكه پهنباند مانع اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصاد خدمات

تهديد و تحديد اينترنت؛ هردو آسيبزا است

گروه دانش و فن|
اگرچهمسووالنباالدستيدرحوزهارتباطاتومركزملي
فضاي مجازي معتقدند شبكه ملي اطالعات در كشور ما
خوب درك نش��ده و سوءتعبيرهايي كه در زمان قطعي
اينترنت پيش آمد ،راه را براي ادامه توس��عه شبكه ملي
دشوار كرده اس��ت ،اما در كنار تهديد خدمات اينترنت
كه شبكه ملي اطالعات ،راهي براي استقالل و مصونيت
از آن در نظر گرفته شده ،تحديد يا ايجاد محدوديت در
دسترسي به اينترنت كه نمونه آن را بهاجبار در اين برهه
شاهدبوديمنيزآسيبهايفراوانوتاثيرمنفيبراقتصاد
فناوري اطالعات را در پي خواهد داشت؛ كمااينكه دبير
شوراياجراييفناورياطالعاتمعتقداست،شبكهملي
راهكاريبرايمديريتهزينههاوتوسعهكسبوكاراست
وباتهديدياتحديدكردنفضايمجازي،اقتصادمقاومتي
را مخدوش ميكنيم.
اينترنت بينالملل اواخر آبان و همزمان با اعتراض درباره
افزايش قيمت بنزين خاموش ش��د .راه اتصال با جهان
ابتدا از گوش��يهاي تلفن همراه كوچ ك��رد و پس از آن
ظرف مدت كوتاهي دسترسي به اينترنتهاي خانگي
هم مس��دود شد و اين ش��رايط از پنج روز تا دو هفته در
مكانهاي متفاوت و استانهاي كشور ادامه داشت .در
كنار اينها به ميان آمدن مفهوم اشتباه «اينترنت ملي»
بياعتمادي مردم به موضوع ش��بكه مل��ي اطالعات را
گستردهتروفرآينداينپديدهراازمسيراصليخارجكرد.
رضا باقري اصل ،دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات
در گفتوگو با ايرنا ،با بيان اينكه قطع اينترنت هم براي
كساني كه اين دستور را صادر كردند ،هم براي مجريان
دستور و هم ذينفعان اينترنت اتفاق ناگوار و سختي بود،
اظهار كرد« :براساس بند الف ماده ۴۶قانون برنامه پنجم
توسعه ،مفهومي به نام شبكه ملي اطالعات و در كنار آن
براي اولينبار در قوانين عبارت اينترنت ذكر و تكاليفي بر
عهدهدستگاههاي مختلفگذاشته شدكهبخش مهمي
از آن در دولت يازدهم به مرحله اجرا درآمد« .ايجاد شبكه
ملياطالعات»و«اينترنت»دومفهومجداازهمبودندكه
بايد در كنار يكديگر توسعه پيدا ميكردند .توسعه شبكه
ملي با دسترسي كاربران به نسل سوم و چهارم اينترنت
همراه مصادف ش��د و كاربران به تنوعي از سرويسها و
امكانات دست پيدا كردند».
اوكهمعتقداستشبكهملياطالعاتيكپديدهامنيتي
و حفاظتي صرف نيس��ت بلكه بح��ث اقتصاد ،فرهنگ
و جامع��ه در آن نمود پيدا ميكند ،تأخير  10س��اله در
راهاندازي اين ش��بكه را از سال  ۱۳۸۳باعث بسياري از
عقبماندگيها ميداند .به گفته او كشورهاي مختلف
نيز همين رويكرد را دارند و بسياري از كشورهاي صاحب
فناوري براي مديريت هزين هها و مديريت ايمني جامعه
در فضاي مج��ازي راهكارهايي را در پيش گرفتهاند كه
در ايران راهكار انتخاب ش��ده شبكه ملي اطالعات نام
دارد .ش��بكهاي كه بايد داراي زيرساخت مناسب براي
ارايه كليه س��رويسهاي مورد نياز فضاي مجازي باشد
و اينترنت پرس��رعت و قابل حصولي را در اختيار شبكه
دسترسي قرار دهد.
شبكه ملي بايد بهاندازه كافي مستقل باشد
باقري اصل با بيان اينكه اينترنت سرويس اصلي و پايه
همراه ش��بكه ملي اطالعات است و در اسناد مدون به
آن توجه شده ،در پاسخ به اين سوال كه آيا شبكه ملي
بايد مستقل باشد؟ گفت «بايد بهاندازه كافي مستقل
باشد .در سند تبيين الزامات نيز به اين نكته اشاره شده
كه سرويسها كمترين وابستگي امنيتي ،اجتماعي و
اقتصادي را به جهان بيرون داشته باشند .دليلش اين

دنيايفناوري

جيپياسچيني
در راه است

انگجت| ش��بكه موقعيتس��نجي چيني بايدو كه
عملكردي مشابه باس��امانه جيپياس ( )GPSدارد
در نيمه اول سال  ۲۰۲۰ميالدي عرضه خواهد شد.
به گزارش ايرنا ،كار طراحي و س��اخت شبكه بزرگ
موقعيتسنجي «بايدو ( » )baiduكه رقيب چيني
سيس��تم امريكايي جيپياس محس��وب ميشود
پس از س��الها كار تقريبا تكميل شده است .به نقل
از رن چنگچي ،مدير پروژه بايدو ،كار ساخت هسته
اين سيس��تم ناوبري ماهوارهاي در اوايل ماه دسامبر
تكميل شد و دو ماهواره آخر نيز تا قبل از سال ۲۰۲۰
در مدار قرار خواهند گرفت .اين مرحله از لحاظ فني
سومين فاز از پروژه بايدو كه اولينبار در سال ۲۰۰۰
رونمايي ش��د و اوج آن اس��ت .به گفته چنچگي ،تا
س��ال  ۲۰۳۵ديگر ارتقاي عمدهاي در اين سيستم
صورت نخواهد گرفت .بيش��تر كاربران چيني براي
استفاده از اين شبكه جديد موقعيتسنجي مشكل
خاصي نخواهند داش��ت .طبق آمار حدود  ۷۰درصد
تلفنهاي هوشمند چيني از سامانه بايدو پشتيباني
ميكنند .همين حاال نيز  ۱۲۰شريك براي استفاده از
اين سيستم در فناوري نقشهبرداري صف كشيدهاند.
از آنجا كه سيستم جيپياس متعلق به امريكاست،
اين كش��ور ميتواند هر زمان كه نياز شد در راستاي
منافع سياس��ي و نظامي خود دسترسي كشورهاي
ديگر را به اين سيستم قطع كند .سيستم بايدو به چين
ن پس موقعيتيابي
اطمينان خاطر ميدهد كه از اي 
در اين كشور بدون هيچ اختاللي انجام خواهد شد.

اس��ت كه تهديد خارجي منجر به عدم سرويسدهي
در داخل شبكه نشود ».البته تهديدي كه دبير شوراي
اجراي��ي فناوري اطالعات به آن اش��اره ميكند صرفا
تهديد از سوي كشورهاي خارجي نيست .او به تحديد
ديگري نيز اشاره ميكند .تحديدي كه نهتنها اماليش
فرق ميكند بلكه تاثيرش هم بر كسبوكارهاي وطني
متفاوت اس��ت .هر نوع تحديد (محدود كردن) شبكه
اينترنت به افزايش هزينه اقتصادي سرويسهاي حوزه
خدمات منجر ميشود كه اين مساله با سياست حوزه
اقتصاد مقاومتي كه روي اقتص��اد درونزا و برونگرا
اص��رار دارد ،درتضاد اس��ت .باقري اص��ل اظهار كرد:
«اقتصاد خدمات در كش��ور ما حدود  ۵۰درصد است
كه اين مقدار نياز به رشد دارد .اكنون اين ميزان رشد
در بسياري از كش��ورها به  ۸۵درصد رسيده و الگوي
مناسببرايكشورماچيزيبين ۶۵تا ۷۰درصداست.
مابايدسرويسهايخدماتيرابهصورتدرونزا(توليد
سپذيري
داخلي) توسعه بدهيم اما بايد به بحث مقيا 
اقتصادي ني��ز توجه كنيم .اگر يك س��رويس را فقط
براي داخل كشور تعريف كنيم ،ممكن است  ۱۰هزار
نفر ذينفع داشته باشد اما در بازار بزرگتر ذينفعان
به  ۱۰۰هزار نفر ميرس��ند .اين همان برونزا كردن
توليد يا رونق توليد خدمت است .براي مثال اگر ارايه
سرويس و بازگشت سرمايه صاحب كسبوكار حداقل
به ۵۰۰هزار مش��ترك يا كاربر نياز داشته باشد و اين
سرويس در اقتصاد ملي نتواند در بازه زماني مناسب بر
اساس نرخ سرمايهگذاري جذب مشترك كند يا بايد
يارانهبگيرديااجازهاستفادهازصادراتخدمتياتوسعه
بازار منطقهاي و جهاني براي آن فراهم شود .اين اجازه
همانحقدسترسيبهاينترنتبهعنوانيكزيرساخت
ارزان و توسعهپذير است .نتيجه اين ميشود كه قطع
اينترنت به معناي افزايش هزينه ايجاد شغل در حوزه
خدماتفضايمجازياست.حتيبهواسطهعدمصرفه
به مقياس ،منجربه حذف توانمندي داخلي ميشود».

هزينه ايجاد شغل در فضاي مجازي
 ۱۱۰ميليون تومان
باقري اصل با بيان اينكه در دهه  ۸۰هزينه ايجاد شغل
در فض��اي مجازي حدود  ۳۰ميليون توم��ان بوده و در
س��ال ۱۳۹۶اين عدد ح��دودا ب��ه  ۱۱۰ميليون تومان
رسيده اس��ت ،گفت« :با س��هبرابر ش��دن هزينههاي
سرمايهگذاري زيرساختي ثابت ،اين رقم حتماً افزايش
چشمگيري داشته اس��ت .از سوي ديگر فضاي مجازي
ممل��و از زيرس��اختهاي نرمافزاري ،س��ختافزاري و
منابع اش��تراكي است كه بس��ياري از آنها در دسترس
كارآفرينان و كس��بوكارهاي الكترونيكي وجود دارد.
با قطع سراس��ري اينترنت ،شرايطي ايجاد ميشود كه
قسمتي زيرساختهايي كه قبال با هزينه ميلياردي در
دنيا ساخته شده را دوباره براي  ۸۰ميليون كاربر ايجاد
كنند .اين كار هزينه مضاعفي بر ايجاد ش��غل و اقتصاد
ملي وارد ميكند».
او با بيان اينكه تحديد اينترنت منجربه افزايش قيمت
تمامشدهايجاداشتغالدربخشخدماتميشود،عنوان
كرد« :اين چالش بزرگي است كه بايد براي آن راهكاري
بينديشيم .چه اين تهديد باشد چه آن تحديد ،اقتصاد
مقاومتي ما مخدوش ميشود .براثر تحريمهاي امريكا،
كس��بوكار برنامهنويسهايي كه براي سيستمعامل
 iosاپليكيشن نوشتند ،تهديد و مخدوش شد .با قطع
اينترنت از داخل كش��ور نيز با تحدي��د روبهرو و مجبور
شديمزيرساختهايموجوددردنيارادوبارهايجادكنيم.
آثار تهديد و تحدي��د اينترنت در اقتصاد خدمات كامال

مشهود است و آن را هر روز كوچكتر از قبل ميكند».
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات با ذكر يك نمونه،
درباره كوچك شدن اقتصاد خدمات براثر قطع اينترنت
توضيحداد«:كارخانهايدريزدسيستميمبتنيبرIOT
(اينترنت اشيا) راهاندازي كرد .سيستمي كه بااستفاده از
ش��بكه اينترنت ،كار مديريت خط توليد را اقتصاديتر
ميكرد .اما با قط��ع اينترنت ضرر ۱۴ميلياردي متوجه
خطتوليداوشدوصاحبكارخانهسيستمرابهطوركامل
جمع كرد .با اين كار اقتصاد  ITكوچك ش��د .مدير اين
كارخانهتصميمداشتدرفضاياقتصادرقابتي،محصول
خودراباقيمتكمتروكيفيتونظارتشبكهايبيشتربه
فروش برساند ،اما با اتفاقي كه رخ داد چطور حوزه صنعت
ميتواند به ثبات ITدر ايران اعتماد كند؟»
اينترنت ،ملي و غيرملي ندارد
برخياعتقاددارند،قطعاينترنتازجنسفناوريهراسي
است اما باقرياصل به اين مساله اعتقادي ندارد .او اظهار
كرد» :زماني كه قانونگذار قانون ش��بكه ملي اطالعات
و اينترنت را مينوش��ت ،ميدانست كه شبكه ملي يك
ضرورت براي مس��ائل اقتصادي ،امنيت��ي و اجتماعي
است و در كنار آن س��رويس اينترنت و دسترسي به آن
نيز همانقدر اهميت دارد .ما در كل جهان يك اينترنت
بيشترنداريم،تقسيماينفناوريجهانيبهمليوغيرملي
كار نادرستي اس��ت .چرخه تكامل سرويسهاي شبكه
ملي اطالعات يك تكامل پيشرونده اس��ت .اينكه همه
س��رويسها را امروز در شبكه ملي ايجاد كنيم نه اينكه
امكانپذير نباش��د ،اما ش��ايد صرفه به مقياس نداشته
باش��د ».يكي از اتفاقاتي كه بهتازگي درخصوص شبكه
ملي رخ داده ،محول شدن توسعه اليه خدمات به وزارت
ارتباطات است .وظيفهاي كه بهگفته رييس مركز ملي
فضاي مجازي بهتازگي اتفاق نيفتاده و از گذشته برعهده
وزارت ارتباطات بوده اس��ت .باقري اصل درباره اختالف
نظري كه در اين مورد وجود دارد ،گفت« :در جلسه دور
دوم شوراي عالي فضاي مجازي كه مستندات و مصوبات
آن منتشر شده است ،مركز ملي فضاي مجازي به عنوان

ستاد فرماندهي شبكه ملي ،شوراي عالي فضاي مجازي
بهعنوان مس��وول راهبري و سياس��تگذاري و وزارت
ارتباطات به عنوان مس��وول فراهم آوردن زيرس��اخت
معرفي شدند .در اين بين هم توسعه اليه محتوا و خدمات
برعهده همه دستگاههاي مسوول مانند وزارت فرهنگ و
ارشاد ،صداوسيما و سايرين گذاشته شد و بقيه دستگاهها
نيز بايد در آن راستا تالش ميكردند».
اكنون اين موضوع مطرح است كه اگر وزارت ارتباطات در
تدويناليهخدماتمشاركتداشت،حضورشموثربوده؟
باقري اصل در پاسخ به اين سوال گفت« :بخشي از اليه
خدماتشبكهملياطالعاتبهخدماتدولتالكترونيك
برميگردد .وزارت ارتباطات در كنار س��اير دس��تگاهها
بازيگر اين حوزه است .زماني كه وزير ارتباطات ميگويد
۸۰درصد تكاليفي كه برعهده وزارت بوده ،انجام ش��ده
است ،منظور  ۸۰درصد حوزه تكليفي يعني زيرساخت
است.بنابرسندموجود،بازيگراصلياليهخدماتومحتوا
وزارت ارتباطات نيس��ت .اگر قرار بود بازيگر اصلي باشد
بايد در آن زمان نقش موثرتري را براي مشاركت وزارت
ارتباطات در نظر ميگرفتند كه نگرفتند .برداشت من از
محول كردن اين وظيفه به وزارت ارتباطات اين است كه
ظاهرا بقيه دس��تگاهها ،همكاري الزم براي توسعه اليه
خدماترانداشتندونتوانستنداهدافيكهمدنظرشوراي
عالي فضاي مجازي بوده را اجرا كنند به همين دليل اين
نياز حس شده تا نقش وزارت ارتباطات پررنگتر شود».
دبير اجرايي شوراي فناوري اطالعات درادامه خاطرنشان
كرد«:ايميل،جستوجوگرومسيريابجزوسرويسهاي
پايه ش��بكه ملي اطالعات است كه در بطن برخي از آنها
چالشهايي وجود دارد .چالشهايي كه به نظر ميرسد،
منابع اعتباري الزم در كش��ور براي حمايت از آنها وجود
ندارد .از طرف��ي هم اگر دولت اين خدمات را ايجاد كند،
يا خدمت به هر طريقي وابس��ته به دولت باش��د تجربه
نش��ان داده به موفقيت نخواهد رس��يد .اي��ن واقعيتي
اس��ت كه مدتهاس��ت آن را پذيرفتهايم .سازوكارهاي
س��رمايهگذاري و هزينهك��رد در دول��ت آنق��در كند و
غيربهرهور است كه چنين پروژههايي كه نيازمند چابكي

و تصميمگيريهاي سريع در حوزه كسبوكار هستند را
بتواند به چالش بكشاند .پايداري و توسعه سرويسهاي
حملونقل اينترنتي ،نقشه و مسيرياب كه توسط بخش
خصوصي راهاندازي شده بر بس��تر زيرساختهايي كه
وزارت ارتباطات در توسعه آن نقش اصلي سرمايهگذاري
و رگوالتوري را دارد ،مهر تاييدي بر اين مساله است كه
دولت در هر سرويسي كمترين مداخله اجرايي را داشته
و تنها نقش رگوالتوري را برعهده گرفته ،آن س��رويس
بهتر پيشرفت كرده اس��ت ».او افزود« :اقتصاد يارانهاي
براي ارايه سرويس مناسب نيست .سرويس بايد در بازار
اقتصاد رقابتي رش��د كند .اكنون پلتفرمي مانند شبكه
ملي اطالعات براي اجرايي شدن اين هدف فراهم شده
است .براي حل چالشهايي كه در اين راه وجود دارد كل
دستگاههاي كش��ور بايد براي ايجاد زمينه اعتماد براي
جذب سرمايهگذاري در فضاي مجازي تالش كنند».
منتقدان و موافقان ش��بكه ملي اطالعات ،در زمان قطع
اينترنت هر كدام صحبتهايي ارايه دادند اما هر دو طرف
در اين مفهوم كه شبكه زيرساختي قوي با عنوان شبكه
ملي اطالعات داشته باشيم اتفاق نظر دارند .هر دو طرف
اقناع هستند كه اساسا ما پديدهاي به اسم اينترنت داريم
كهبهدوشكلتهديد-تحديدميشود.باقرياصلعالوهبر
اينموارد،معتقدبهيكجريانسوماست.جريانيكهاين
روزها خيلي زياد به آن پرداخته ميشود .جرياني با عنوان
«اينترنت ملي» .او درينباره خاطرنش��ان كرد :اينترنت
مليبايدبعدازتصويبقانونبرنامهپنجمتوسعهومصوبه
شوراي عالي فضاي مجازي به فراموشي سپرده ميشد در
حاليكهايناتفاقرخنداد.اينترنتمليمفهومياستكه
پس از قطع چندروزه اينترنت در فضاي مجازي پررنگ
شد ،اما مردم بايد توجه كنند شبكه ملي اطالعات هيچ
ارتباطي به اينترنت ملي ندارد .شبكه ملي بايد مستقل
باشد ،سرويسهاي پايه بربستر آن فعاليت كنند و رفاه را
براي عموم ذينفعان فراهم كند .در اينها شكي نيست .اما
بايد به اين نكته توجه كرد تهديد يا تحديد اينترنت از هر
نوعي كه باشد مانع اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي
و توسعه اقتصاد خدمات است».

چراغسبزمقاماتامنيتي
انگليس به هواوي

استراليا براي توسعه شبكه5G
سراغ نوكيا رفت

شكايتپزشكامريكايي
از اپل بهدليل نقض پتنت

 3هدف مهم حمالت سايبري
در سال ۲۰۲۰

گيزموچاينا|مقاماتامنيتيبهنخستوزيركشورچراغ
سبز دادهاند تا از تجهيزات هواوي در شبكه 5Gاين كشور
اس��تفاده كند .به گزارش مهر ،گزارشهاي منتشر شده
حاكي از آن اس��ت كه مقام��ات امنيتي انگليس احتماال
به بوريس جانس��ون ،نخس��توزير اين كشور چراغ سبز
نشان دادهاند تا از فناوريهاي هواوي براي توسعه شبكه
 5Gاستفاده كند .اين در حالي است كه نگرانيها درباره
سوءاستفاده دولت چين از اطالعات محرمانه كشورها از
طريقهواويهمچنانوجوددارد.روزنامهديليميلبهنقل
از يك مقام ارشد امنيتي مينويسد« :ما مطمئن هستيم
كهميتوانيمميانامنيتمليومنافعاقتصاديمانتوازن
برقرار كنيم ».قرار است در هفته سوم ژانويه ۲۰۲۰هيات
امنيت ملي انگليس با حضور بوريس جانسون جلسهاي
برگزار كند و درباره تامين تجهيزات حياتي براي ارتقاي
ش��بكه اينترنت از س��وي هواوي تصميم گرفته شود .در
پايان مذاكرات اوليه با محوريت اين موضوع توصيه ش��د
از تجهيزات هواوي در بخشهاي حساس شبكه اينترنت
انگليس استفاده نش��ود .اما به اين شركت اجازه داده شد
تجهيزات ديگر مانند آنتنهاي مخصوص براي اينترنت
پرسرعت موبايل را فراهم كند .احتماال اين تصميم پس
از آن گرفته شده كه مقامات متوجه شدند ،مسدود كردن
دسترس��ي هواوي به شبكه اينترنت  5Gانگليس سبب
ميشود اين كش��ور در توسعه فناوريهاي جديد از بقيه
كش��ورها عقب بماند .با وجود اين همچنان اين احتمال
وجود دارد كه دولت انگليس با امريكا همپيمان ش��ود و
موضعسختترينسبتبههواويبگيرد.

زد دي ن�ت| وداف��ون اس��تراليا ب��ه منظ��ور توس��عه
زيرساختهاي الزم براي برقراري شبكه  5Gسراغ نوكيا
رفت .به گزارش ايس��نا ،ش��ركت چيني هواوي در طول
ت تاثير عوامل مختلفي همچون
يك س��ال گذش��ته تح 
اتهام جاسوس��ي از اطالعات كاربران امريكايي و شنود از
مقامات كاخ سفيد با فشارهاي مختلف و شديدي مواجه
ش��ده اس��ت .ودافون كه يكي از بزرگترين ش��ركتها و
اپراتورهاي مخابراتي فعال در استراليا به شمار ميرود ،به
تازگي با انتش��ار بيانيهاي جديد اعالم كرده كه به منظور
توسعهزيرساختهايالزمبراينسلپنجمشبكهاينترنت
همراه موس��وم به ش��بكه 5Gقصد دارد به جاي شركت
چيني هواوي با شركت فنالندي نوكيا وارد همكاري شود.
پيشتر بسياري از كارشناسان و تحليلگران عنوان كرده
بودند كه در حال حاضر با توجه به شرايط حاكم بر جهان
در خصوص توسعه شبكههاي مخابراتي ،5Gكشورهاي
مختلف تبديل به دو قطب مخالف شدهاند كه برخي از آنها
تحتتأثيرنگرانيهايامنيتيواحتمالجاسوسيهواوي
ازاطالعاتوحريمخصوصيكاربران،قطعهمكاريبااين
غولتكنولوژيرابرتوسعهفناوريشبكهنسلپنجماينترنت
 5Gترجيحدادهاندوبرخيديگرازكشورهانيزتوجهزيادي
بهاتهاماتواردهعليههواوينشانندادهوترجيحميدهند
زيرساختهاي مخابراتيو ارتباطي شبكه 5Gآنهاهرچه
سريعترتوسطشركتهواويبرقراروراهاندازيشود،چراكه
اوالًاينشركتبزرگترينتوسعهدهندهتجهيزاتمخابراتي
درجهانبهشمارميروددوماًفعاليتسايراپراتورهايمشابه
صرفهاقتصاديبرايدولتهانخواهدداشت.

انگج�ت| تكنولوژي پاي��ش ضربان قل��ب در اپل واچ،
تكنولوژيمفيديبودهكهبارهاجانبسياريرانجاتداده
است.اينكمپانيكوپرتينوييباهمكاريباچندبيمارستان
مطرحودانشگاهترازاول،ازتكنولوژيبهكاررفتهدراپلواچ
استفادهميكندتاضربانقلبكاربرانرابهصورتعلميتر
بررسيكند.درهمينراستااپلدرسري ۴ساعتهوشمند
خود ،سيستمي تحت نام تشخيص ضربان نامنظم قلب را
تعبيه كرد كه به سادگي از كاربران تست ECGميگيرد،
اما ظاهرا اين تكنولوژي توس��ط ش��خص ديگري ابداع
ش��ده و اكنون پاي اپل را به دليل نقض پتنت ،به دادگاه
كش��يده اس��ت .به گزارش ديجياتو ،دكتر جوزف ويزل
( )Joseph Wieselمتخصص قلب و عروق دانش��گاه
نيويورك است كه مدعي شده در شهريور ماه سال۲۰۱۷
مداركالزمپتنتتكنولوژيخودرادراختياراپلگذاشته
اما اين كمپاني از انجام مذاكره مسالمتآميز سرباز زده و
بدون رعايت حقوق معنوي ،از تكنولوژي ويزل اس��تفاده
كرده اس��ت .او ميگويد اين كار اپل يك نوع دزدي بوده و
راهي هم جز شكايت براي او باقي نمانده است .اين دكتر
نيويوركي قصد دارد جلوي كاركرد تكنولوژي  ECGاپل
واچ سري ۴و ۵را بگيرد و اپل را مجبور به پرداخت غرامت و
هزينهبهرهمنديازپتنتخودكند.ايناولينبارنيستكه
پاي اپل به دليل نقض پتنت به دادگاه باز ميشود ،اما ويزل
كار سختي دارد ،زيرا بايد با اپل در دادگاه سر و كله بزند و از
همهمهمتربتواندثابتكندكهتكنولوژي ECGبهكاررفته
در اپل واچ ،درصد شباهت بااليي با تكنولوژي ابداعي خود
داردو موضوعبر سر شباهت تكنولوژيهانيست.

آسينايج|بررسيهايموسسهامنيتيكاسپراسكاي
نشان ميدهد در سال ۲۰۲۰فينتكها ،ارايهدهندگان
خدماتبانكداريموبايلوموسساتتجارتالكترونيك
سه هدف اصلي حمالت سايبري خواهند بود .به گزارش
مهر ،تحقيقات كاسپراسكاي در مورد برترين تهديدات
سايبري س��ال  ۲۰۲۰ثابت ميكند ،موسساتي كه در
فضاي مجازي به شيوههاي مختلف خدمات مالي ارايه
ميدهند هدف اصلي حمالت سايبري هستند .از جمله
اين اهداف ميتوانبه اپليكيشنهاي مورد استفادهبراي
يافتنفرصتهايسرمايهگذاري،سيستمهايپردازش
دادهه��اي مالي در فضاي آنالي��ن ،ارزهاي ديجيتال و
خدمات وابس��ته به آن و نيز زيرساختهاي بانكداري
آنالين بهخصوص بانكداري موبايلي اشاره كرد .در سال
 ۲۰۱۹هم اين حمالت به خس��ارات مالي گستردهاي
منجر شدند و كاسپراسكاي بر اين باور است كه در سال
 ۲۰۲۰همخساراتمذكورافزايشمييابند.دراينميان
تهديد جدي متوجه اپليكيشنهاي مالي و بانكي است
كهدارايحفرههايامنيتيمتعدديهستندوشركتها
و موسسات عرضهكننده آنها مسائل امنيتي را چندان
جدينگرفتهاند.كاسپراسكايهمچنيندرموردافزايش
نشتكدهايمنبعتروجانهايبانكيدرفضايمجازي
هشدار داده و افزوده كه اين پديده توليد انواع بدافزار براي
حملهبهاهداففوقالذكرراتسهيلميكند.درسالهاي
اخير انتش��ار كدهاي منبع بدافزارهايي مانند زئوس و
اسپايآيدرفضايمجازيبهتوليدنسخههايپيشرفته
و خطرناكتري از آنها منجر شده بود.

بنگاهها
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رييس ستاد اجرايي فرمان امام(ره) سفر خودبه خوزستان را از ماهشهر آغاز كرد

و آبادان را بررسي كرديم و از شهركهاي طالقاني و
شهيد مدني هم بازديدهايي به عمل آورديم ،عمده
درد دل مردم بحث اشتغال و بيكاري است.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام(ره) گفت :اميدواريم
به زودي  2ه��زار ش��غل اجتماع مح��ور ومنطبق
بامزيتهاي منطقه دراين شهركها ايجاد كنيم.
مخبر بيان داش��ت :از بازارچه ش��هيد طالقاني هم
بازديدي به عمل آمد و مقرر شد كه سولههايي براي
اسكان بازاريان و فروش محصوالت خود با هماهنگي
ديگر دستگاهها احداث شود.
وي افزود :سه مدرسه نيمهتمام كه حدود  15درصد
پيش��رفت فيزيكي داشت در شهرس��تان ماهشهر
وجود دارد كه مقرر شد تا مهر ماه با همكاري سازمان
نوسازي مدارس اين سه مدرسه  12كالسه باحمايت
ستاد اجرايي به بهرهبرداري برسد.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام بيان داشت :مقرر شد
درخصوص تكميل ساخت  21واحد مسكوني كه در
منطقه شهيد مدني وجود داشت و ساخت آنها بدليل
كمبود منابع به تعويق افتاده بود توسط ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام تكميل و به بهرهبرداري برسد.
بنابراي��ن گ��زارش ،باحضور رييس س��تاد اجرايي
فرمان ام��ام توزيع  2000بس��ته ل��وازم خانگي و
اهداي 5000بس��ته لوازمالتحرير ب��ه خانوادهها و
دانشآموزان مناطق محروم خوزستان آغاز شد.

آغاز توزيع گوشت منجمد
و برنج با نرخ مصوب

معاون اول رييسجمهور در سيزدهمين جلسه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه اعالم كرد

لزوم تامين بودجه مورد نياز احياي درياچه اروميه

درياچهاروميهخاطرنشانكرد:همهدستگاههاياجرايي
و بخشهاي مرتبط در تالش هستند تا نقشه راه احياي
درياچه اروميه به خوبي اجرا شود كه در همين راستا تا
پايان سال  ۹۹عمليات ساخت و ساز و تمامي طرحهاي
سخت افزاري و سازهاي احياي درياچه اروميه به اتمام
خواهد رسيد و پس از آن اجراي برنامههاي نرم افزاري
دنبال خواهد شد.

گروهبنگاهها|
احياي درياچه اروميه يكي از نخستين مشكالتي بود كه
حسن روحاني قبل از پوشيدن رداي رياستجمهوري
وعده حل و فصل آن را داده بود؛ معضلي كه به دليل عدم
توجه به بسترهاي درياچه طي يك دهه گذشته ايجاد
شدهبودوبرايحلآنضروريبودكهدستگاههايكالن
كشوردربخشهاييچون،سازمانمحيطزيست؛وزارت
نيرو ،وزارت جهاد كشاورزي ،سازمان برنامه و بودجه و...
وارد عمل شوند تا فرآيند احياي درياچه اروميه از دل اين
همكاريهاي مشترك ايجاد شود .بر اساس اين وعده
مش��خص بود كه نخستين مصوبهاي كه دولت تدبير و
اميدبعدازبهدستگرفتنسكانهدايتساختاراجرايي
كشور در سال  92تصويب كرد موضوع احياي درياچه
اروميه بود كه بالفاصله پس از تشكيل دولت در دستور
كار قرار گرفت 6.سال بعد از اجرايي شدن اين مصوبه،
سيزدهمينجلسهكارگروهملينجاتدرياچهاروميهبه
رياستمعاوناولرييسجمهوريبرگزارشد،جلسهاي
كه در جريان آن ضمن بازخواني مس��يري كه درياچه
اروميه براي احياي دوباره طي كرده اس��ت ،دورنمايي
از چش��مانداز اينده برنامههاي نيز ارايه شد.معاون اول
رييسجمهوري در اين جلس��ه گفت :احياي درياچه
اروميه مس��ووليتي ملي و ضرورت��ي انكارناپذير براي
كشور و يكي از شاخصترين طرحهاي ملي و خواست
جديت تا احياي كامل
عموم ملت ايران است كه بايد با ّ
اين درياچه ادامه يابد« .اسحاق جهانگيري» ديروز در
سيزدهمين جلسه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه با
اشارهبهسفراخيرخودبهاستانآذربايجانغربيوبازديد
از درياچه اروميه افزود :خوش��بختانه وضعيت درياچه
اروميه اميدواركننده است كه نشان ميدهد مجموعه
اقدامات انجام شده و تالشهاي سالهاي اخير اثرگذار
بودهاست.معاوناولرييسجمهوريتاكيدكرد:احياي

درياچه اروميه مس��ووليتي ملي و ضرورتي انكارناپذير
برايكشوراستوطرحاحيايايندرياچهبهعنوانيكي
از شاخصترين طرحهاي ملي خواست عموم ملت ايران
جديت تا احياي كامل اين درياچه ادامه
است كه بايد با ّ
يابد.وي با اشاره به گزارشهاي ارايه شده درباره آخرين
وضعيت و پيش��رفت عمليات اجرايي نقشه راه احياي
درياچه اروميه ،بر لزوم تامين اعتبارات مورد نياز و اجراي
پروژههايمرتبطباطرحملينجاتدرياچهاروميهتاكيد
كرد.رييسكارگروهملينجاتدرياچهاروميههمچنين
با قدرداني از همراهي و تالشهاي قرارگاه س��ازندگي
خاتماالنبياء در اجراي تون��ل  ۳۵كيلومتري رودخانه
زاب براي انتقال آب به درياچه اروميه ،از سازمان برنامه
و بودجه و دبيرخانه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه
خواست اعتبارات مورد نياز طرح احياي درياچه اروميه
را تامين كنند تا هم سرعت اجراي پروژهها كند نشود و
هم كارگران فعال در اين پروژهها دغدغهاي براي حقوق

عامل بنزين پاشي به شهردار
بوشهر تحت پيگرد قانون است
بوشهر|حسينپوررييسروابطعموميشهرداري
بوش��هر در خصوص بنزين پاشي به شهردار بوشهر
گفت:تالشهابرايشناساييعاملبنزينپاشيروي
سيد نورالدين اميري شهردار بندر بوشهر همچنان
ادامهدارد.حسينپوريادآورشد:عاملبنزينپاشيكه
درواقعبهعلتاختالفقيمتخريدملكباشهرداري
اقدامبهبنزينپاشيكرد ،تحتپيگرد قانون است .او
افزود:اينشهروندمعترضيكشنبهشبحينخروج
ش��هردار از عمارت اميريه (محل برگزاري نشست
شوراي شهر) قصد گرفتن امضا و موافقت شهردار با
قيمتدلخواهشراداشتكهدرپيممانعتشهردار
با قيمت غيركارشناس��ي اقدام به بنزين پاشي كرد.
رييس روابط عمومي شهرداري بوشهر عنوان كرد:
واحد حقوقي ش��هرداري اكنون پيگير موضوع اين
شهروندمعترضوتخلفشاست.

اشتغالزايي بيش از27هزار نفري در خوزستان

س��فر دو روزه رييس س��تاد اجرايي فرمان امام به
اس��تان خوزس��تان به منظور افتتاح صدها طرح و
پروژه اش��تغالزايي و عمراني عص��ر امروز با حضور
محمد مخبر در ش��هركهاي اطراف ماهشهر آغاز
شد.
محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرمان امام(ره)
در اين سفر پس از ديدار صميمانه با مردم ماهشهر،
درجمع خبرنگاران اظهار داشت :تيم ستاد اجرايي
فرمان امام چند س��ال پيش به خوزس��تان سفري
داشتند و قول داديم كه  22هزار شغل در اين استان
ايجاد كنيم ،در كمترين زمان ممكن توانستيم 27
هزار و  500شغل تحت  10هزار طرح در اين استان
ايجاد كنيم.
وي افزود :ايجاد  26هزار و  700ش��غل ديگر راهم
در دس��ت اقدام داريم ك��ه در قال��ب  2700طرح
اشتغالزايي اجرايي ميشود.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام بيان داشت :مجموع
طرحهايي كه در استان خوزستان انجام خواهد شد
 18هزار و  700طرح اس��ت كه  64ميليارد و 300
ميلي��ون تومان بودجه اجراي اين پروژهها اس��ت و
پيشبيني ميكني��م كه بتوانيم  83هزار ش��غل با
اختصاص  11هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري در
اين استان اجرايي كنيم.
مخبر افزود :امروز برخي مسائل و مشكالت ماهشهر

اخبارشهرستانها

ومزايايخودنداشتهباشند.جهانگيريازتدوينواجراي
طرح افزايشبهرهوريوكاهش مصرف آبكشاورزيدر
حوضه آبريز درياچه اروميه (بهكاشت) قدرداني كرد و با
اشارهبهگزارشارايهشدهازسويسرپرستوزارتجهاد
كشاورزيدرخصوصاينطرح،خاطرنشانكرد:كاهش
مصرفآبوبهرهوريبيشتردربخشكشاورزيدركنار
افزايش اشتغالزايي و توليد محصول ،اتفاقي مهم است
كه بايد از آن قدرداني شود.معاون اول رييسجمهوري
افزود :الزم است اين طرح عالوه بر حوضه آبريز درياچه
اروميه ،در سراسر كشور نيز به عنوان الگوي كشت موفق
مدنظر قرار گيرد تا با اج��راي روشهاي نوين آبياري و
ترويج كشت گلخانهاي شاهد بهرهوري هر چه بيشتر در
مصرف آب كشاورزي و افزايش توليد محصول باشيم.
همچنيندرايننشستعيسيكالنتريرييسسازمان
حفاظتمحيطزيستودبيركارگروهملينجاتدرياچه
اروميه با قدرداني از بازديد معاون اول رييسجمهوري از

كاهش  ۴۰درصدي مصرف آب و افزايش
بهره وري  ۶۰درصدي در حوزه آبريز اروميه
كشاورز سرپرست وزارت جهاد كشاورزي نيز گزارشي
از روند اجراي طرح بهكاش��ت در حوضه آبريز درياچه
اروميه اراي��ه كرد و گفت :در اين ط��رح با كاهش ۴۰
درصدي مصرف آب كشاورزي و افزايش  ۶۰درصدي
بهرهوري ،نه تنها ش��اهد كاهش توليد نبودهايم بلكه
ميزان توليد محص��والت زراعي و باغ��ي نيز افزايش
پيدا كرده است.فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا
نيز در اين نشس��ت با تاكيد بر اينكه قرارگاه به عنوان
پيمانكار تمام توان خود را براي اجراي پروژه ملي نجات
درياچه اروميه به كار گرفته است ،گفت :با وجود برخي
محدوديتها در منابع مالي ،اجراي پروژههاي در دست
اجراي قرارگاه طبق زمانبندي انجام خواهد شد.
همچنين در اين جلسه استانداران آذربايجان غربي و
شرقي و كردستان گزارشي از اقدامات صورت گرفته
و برنامهه��اي در دس��ت اجراي مرتبط ب��ا طرح ملي
نجات درياچه اروميه ارايه كردند و به بيان ديدگاهها و
پيشنهادات خود در اين زمينه پرداختند.
پروژههاي سازهاي احياي درياچه اروميه
تا آذر ۹۹به پايان ميرسد
در اين جلسه نماينده دبيرخانه كارگروه ملي نجات

درياچه اروميه گزارشي از آخرين وضعيت و پيشرفت
عمليات اجرايي نقش��ه راه احي��اي درياچه اروميه،
آخرين وضعيت بارش حوضه آبريز تا تاريخ  ۸ديماه
 ۱۳۹۸و تغييرات  ۱۰س��اله تراز درياچه اروميه ارايه
كرد و گفت :براس��اس برنامه زمانبندي ،پروژههاي
سازهاي احياي درياچه اروميه تا آذرماه سال ۱۳۹۹
به اتمام خواهد رس��يد.وي با اشاره به موفقيت در فاز
تثبيت درياچه اروميه ،افزود :در حال حاضر  ۲س��ال
اس��ت كه فاز احياي درياچه اروميه آغاز ش��ده و اين
برنامه تا احياي كامل درياچه اروميه تا س��ال ۱۴۰۶
استمرار خواهد يافت.
پيشرفت  ۸۴درصدي حفاري تونل زاب
به درياچه اروميه
تجريشي نماينده س��ازمان برنامه و بودجه همچنين
گزارشي از پيشرفت فيزيكي و تامين مالي طرح انتقال
آب زاب به درياچه اروميه ارايه كرد و گفت :حفاري تونل
انتقال آب زاب به درياچه اروميه از  ۸۴درصد پيشرفت
فيزيكي برخوردار است و از  ۳۵۶۶۸متر حفاري براي
اين تونل ۵۱۸۴ ،متر باقي مانده است.
نماينده س��ازمان برنامه و بودجه هم در اين جلس��ه
گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي تامين اعتبارات
اجراي پروژههاي طرح ملي نجات درياچه اروميه ارايه
كرد و گفت :براي اجراي اين پروژهها در سال ۹۸حدود
 ۳۱۶ميليارد تومان پيشبيني شده كه تاكنون ۱۴۹
ميليارد تومان از اين اعتبارات تخصيص يافته است.
در ادام��ه اين جلس��ه اعض��اي كارگ��روه ملي نجات
درياچ��ه اروميه در خصوص گزارشهاي ارايه ش��ده
بح��ث و تبادل نظر كردند و پس از آن پيش��نهادات و
درخواستهاي دبيرخانه كارگروه ملي نجات درياچه
اروميه به تصويب رسيد.

چهرههاياستاني
بهرهمندي  ۳۸درصد
خوزستانيها ازشبكه فاضالب

مسكناقداممليبا 250ميليون
تومانبرايهرواحد

رتبهپنجمگلستان
در تسهيالت رونق توليد كشور

 38درصد مشاغل
در حال فراموش شدن است

ايجادروابط 5ميليارددالري
بينايرانوعماندردستوركار

خوزس�تان|مديرعامل
ش��ركت آب و فاض�لاب
خوزستان ميگويد :فقط
 ۳۸درصد مردم خوزستان
از ش��بكه مدرن فاضالب
بهرهمن��د هس��تند .ب��ه
گزارش باشگاه خبرنگاران،
ص��ادق حقيقيپ��ور درخصوص آخري��ن وضعيت
شبكه فاضالب استان گفت :سيستم فاضالب استان
فرسوده اس��ت و فقط  ۳۸درصد مردم تحت پوشش
ش��بكه مدرن فاضالب ق��رار دارن��د .او درخصوص
وظيفه جمعآوري آبهاي س��طحي بيان داش��ت:
شركت آب و فاضالب خوزستان هيچ نقش اجرايي
در بحث آبگرفتگيهاي پس از باران ندارد و براساس
قانون ،وظيفه جمعآوري آبهاي س��طحي برعهده
شهرداريها اس��ت.حقيقيپور با بيان اينكه طي ۲
سالگذشتهدراستانخوزستان ۴۳۰كيلومترشبكه
فاضالب و  ۸۶۰كيلومتر شبكه آب اصالح شده است،
ادامه داد :اليروبي يك هزار كيلومتر شبكه فاضالب
شهرهايمختلفاستانبهاستثناءاهواز،كارگذاشتن
 ۲۵۹دستگاه پمپ فاضالب و اصالح نزديك به ۳۰۰
كيلومتر خطوط فاضالب از ديگر اقداماتي است كه
طي اين مدت در استان خوزستان انجام شده است.
در سيل اخير  ۵۶۰ميليارد تومان خسارت به شركت
آب و فاضالب خوزستان وارد شده است كه تاكنون،
تنها  ۵۸ميليارد تومان آن به صورت اسناد خزانه  ۳تا
 ۴ساله ،پرداخت ش��ده است .همچنين در بارندگي
اخير  ۲۱۰ميليارد تومان به تاسيسات شركت آب و
فاضالب خوزستان خسارت وارد شده است كه ما آن را
درقالبيكشكايترسميبهمراجعذيصالححتما
پيگيري خواهيم كرد.

اردبيل|معاون مسكن و
بازآفريني راه و شهرسازي
اس��تان اردبي��ل گف��ت:
متقاضيان مسكن در طرح
اقدام ملي به ازاي هر واحد
بايد  250ميليون تومان با
احتساب تسهيالت بانكي
پرداخت كنند .ش��هرام باباخاني اظهار كرد :هر چند
 540نفر در كمتر از نيم ساعت براي طرح اقدام ملي
مسكن در استان اردبيل ثبت نام كردند اما پيشبيني
ميكنيم  70درص��د متقاضيان ش��رايط الزم را در
بهرهمندي از مسكن اقدام ملي را نداشته باشند .وي
ضوابط تعيين شده براي متقاضيان واقعي را در هشت
بند يادآور شد و خاطرنش��ان كرد :متقاضيان نبايد
در  40سال گذش��ته زمين و مسكن دولتي دريافت
كرده باش��ند و از سال  84نيز هيچ واحد مسكوني به
نام آنها ثبت نش��ده باشد .معاون مسكن و بازآفريني
راه و شهرسازي اس��تان اردبيل تاهل ،سكونت پنج
سال در شهرهاي مورد تقاضا و توان پرداخت اقساط
تسهيالتبانكيراازديگرشرايطبهرهمنديازمسكن
اقدام ملي برشمرد و افزود :زنان سرپرست خانوار با35
س��ال ميتوانند در اين طرح ثبت نام كنند .باباخاني
گفت :با تامين زمين در اردبيل قرار است به ازاي هر
فرد 100مترمربع ساخت با تامين هزينه آمادهسازي
يميكنيم 250ميليونتومان
انجامشودكهپيشبين 
هزينه ساخت هر واحد خواهد بود كه  100ميليون
تومان از اين مبلغ تس��هيالت بانكي با اقساط يك و
نيم تا دو ميليون تومان در هر ماه خواهد بود .وي بيان
كرد :متقاضيان بايد  150ميليون تومان نيز به عنوان
آورده تامين كنند كه  30درصد اين مبلغ در گام اول
دريافت خواهد شد.

گلستان|رييس سازمان
صنعت ،مع��دن و تجارت
گلس��تان گفت :در زمينه
پرداخت تسهيالت رونق
توليد استان گلستان رتبه
پنجم كش��ور را ب��ه خود
اختص��اص داده اس��ت.
حسين طلوعيان ديروز در جلسه كارگروه رفع موانع
توليد و اشتغال گلس��تان كه در فرمانداري آزادشهر
تشكيل ش��د ،اظهارداش��ت :رونق توليد و در نتيجه
ايجاد اشتغال پايدار در استان از جمله اهداف جدي
و برنامههاي مدنظر مديران گلستان است .وي افزود:
در اين زمينه با جذب تس��هيالت مناسب و پرداخت
به پروژههاي اعالم ش��ده در سال جاري توانستيم با
پرداختبيشازدوهزارو ۸۸۶ميلياردريالتسهيالت
به سرمايهگذاران از طريق  ۸بانك عامل رتبه پنجم را
در سطح كشور كسب كنيم .رييس سازمان صنعت،
معدن و تجارت گلس��تان افزود :شهرستان آزادشهر
با پرداخت بي��ش از  ۹۱۲ميليارد ريال تس��هيالت
رونق توليدبه هفت طرح پيشنهادي در رتبه نخست
گلستان قرار دارد.طلوعيان گفت :تسهيالت تبصره
 ۱۸از جمله مهمترين ابزار ايجاد و حفظ اشتغال در
استانها اس��ت كه گلستان در اين زمينه با پرداخت
 ۷۴۰ميلي��ارد ري��ال رتب��ه  ۱۲را در كل كش��ور به
خود اختصاص داده و گنب��دكاووس نيز با پرداخت
 ۳۰۰ميلياردريالازاينطريق،رتبهنخستاستانيرا
داراست .وي با اشاره به كسب رتبه ششم گلستان در
زمينه پرداخت تسهيالت بازسازي مراكز توليدي در
كل كش��ور بيان كرد :آق قال با دارا بودن هشت پروژه
بازسازيوجذب ۱۶۴ميلياردريال،رتبهاولدراستان
را به دست آورده است.

فارس|دبي��ر ش��وراي
عال��ي آم��وزش و تربيت
حرفهاي و مهارتهاي نهاد
رياستجمهوري مدارك
دانش��گاهي را در دوره
كنونيپاسخگويبازاركارو
اشتغالنميداندوميگويد:
در حال حاض��ر جامعه نيز اين موضوع را درك كرده و
هماكنونحجمدانشجويانمراكزآموزشعاليكاهش
محسوس��ي دارد.به گزارش ايلنا محمدرضا سپهري
در نشست هم انديش��ي ،مهارتآموزي ،كارآفريني و
اشتغالدر شيرازبيانكرد:در دورهكنونيجامعههدف
تنها  ۲۰درصد آموزشها را از طريق دانشگاه و مراكز
آموزش عالي و ۸۰درصد آموزشها را از فضاي مجازي
و اجتماع كسب ميكند.دبير شوراي عالي آموزش و
تربيت حرفهاي و مهارتهاي نهاد رياستجمهوري
گفت :بايد آموزشها در مراكز آموزش عالي بر اساس
نياز و تقاضاي بازار باش��د و همچنين ضروري اس��ت
كه آموزش در شهرهاي مختلف متناسب با نيازهاي
هر ش��هر ارايه ش��ود.وي با بيان اينكه زمينه توسعه
اس��تارتاپها در دس��تور كار دولت ق��رار دارد ،گفت:
ش��ركتهاي برتر كنوني در جهان كه بيشترين رشد
و درآمدزايي را دارند اكنون در فضاي مجازي فعالند.
رييس موسسه كار و تامين اجتماعي گفت :تحوالت
س��ريعي در دنياي كنوني در ح��وزه بينالمللي كار
به وج��ود آمده كه در دهه آينده تحوالت س��ريعتر از
دوره فعلي خواهد بود.سپهري ادامه داد :تشكلهاي
كارگ��ري ،كارآفريني و مديران ما بايد خ��ود را براي
تحوالت عجيب در حوزه كسب و كار آماده كنند زيرا
پيشبيني ميشود  ۳۸درصد مشاغل در جامعه ما به
فراموشي سپرده شود.

ريي��س ات��اق مش��ترك
بازرگان��ي اي��ران و عمان
گفت :دولتمردان دو كشور
ايران و عمان برنامهريزي
براي سه سال آينده انجام
دادهاند ت��ا بتوانند حجم
روابط را به  5ميليارد دالر
برسانند.محس��ن ضرابي ،ديروز در همايش معرفي
فرصتهاي تجاري و سرمايهگذاري عمان كه در اتاق
بازرگاني اراك برگزار ش��د ،اظهار كرد :عمان با پنج
ميليون نفر جمعيت كه ش��امل  51درصد عماني و
 49درصد اتباع خارجي اس��ت ،تورم  4درصد و نرخ
پول ثابت داشته و از قبل از انقالب تا به امروز در تالش
براي نگهداري سطح مطلوب روابط سياسي با ايران
بوده است.رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان
تصريح كرد :عمان به عنوان يك كشور كه از پيش از
پيروزي انقالب با ايران روابط سياسي خوبي داشته،
در تمام بحرانها در كنار دولت و ملت ايران بوده است.
ويافزود:حجمروابطاقتصاديايرانوعمانمتاسفانه
در ساليان گذشته در حد خوبي نبوده و از سال  85تا
 92حجم روابط بين  190تا  220ميليون دالر بوده
است.ضرابي با اشاره به اينكه در سال 92اتاق مشترك
ايران و عمان ايجاد شد ،اضافه كرد :اين اتاق در زمينه
تالشبراي ايجاد زيرساختها و رفع و شناسايي موانع
و مش��كالت اقدام كرد و توانس��ت گامي در راستاي
بهبود اي��ن روابط بردارد.وي ادامه داد :در س��ال 92
مجموع ص��ادرات ايران به عمان  146ميليون دالر و
حجم روابط  221ميليون دالر بوده و در سال گذشته
عليرغم تحريمهاي خصمانه امريكا حجم صادرات به
 768ميليون دالر و حجم روابط به يك ميليارد و168
ميليون دالر افزايش پيدا كرد

اراك|معاون امور بازرگاني سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان مركزي از توزيع  ۲۰۰تن گوشت
منجمد و ۷۰۰تن برنج وارداتي با نرخ مصوب دولتي
درايناستانخبرداد.جعفراصغريبااعالمخبرفوق
اظهار داشت :گوشت منجمد با هدف تنظيم بازار با
قيمت ۳۸۵هزارريالدرهركيلوگرمخريداريشده
و با نرخ هر كيلوگرم ۴۰۰هزار ريال در نقاط مختلف
استان مركزي توزيع ميشود .معاون امور بازرگاني و
توسعهتجارتسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
مركزي ادامه داد :خريد هر خانوار از محموله وارداتي
گوشتمنجمدتاسقفپنجكيلوگرمبدونمانعاست
و توزيع مردمي اين محموله از طريق فروشگاههاي
بزرگنقاطمختلفاستانانجامميشود.معاونامور
بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و
تجارت اس��تان مركزي بيان كرد :همچنين توزيع
 ۷۰۱ت��ن برنج وارداتي با نرخ مصوب دولتي با هدف
تنظيمبازارازطريقفروشگاههايبزرگنقاطمختلف
ايناستانآغازشدهكهاينبرنجهابا ۲نوعكيفيتبه
قيمت درجه يك هر كيلوگرم ۸۹هزار ريال و درجه
 ۲هركيلوگرم ۷۴هزارريالدراستانتوزيعميشود.

باالترين آمار قبولي كنكور
پس از يزد متعلق به رزن است
همدان|فرماندار شهرستان رزن گفت :شهرستان
رزن در تراز علمي قبولي كنكور رتبه دوم كش��وري
را دارد.
سيدرضا س�لامتي اظهار كرد :شهرس��تان رزن از
سال ۹۱تاكنون رتبه نخست استان را در تراز علمي
ش��ركتكنندگان و پذيرفتهشدگان قبولي كنكور
كسب كرده بهطوريكه در سطح كشور رتبه دوم بعد
ازيزدمتعلقبهشهرستانرزناست.
وي به قبولي ش��ركتكنندگان و رتبهها اشاره كرد
و يادآور ش��د ۴۰:نفر در رتبههاي زير ۲۰۰۰شاخه
نظري س��ال  ۹۸و  ۵۳نفر در رتبهه��اي زير ۳۰۰۰
شاخههاي نظري سال  ۹۸قبول شدهاند كه  ۱۴نفر
دررشتههايپزشكي،داروسازيودندانپزشكيو۶۰
نفردررشتههايدانشگاهفرهنگيانپذيرفتهشدهاند.

رديابي ملخها در تمام
شهرستانهاي هرمزگان
بندرعباس|رييس س��ازمان جهاد كشاورزي
هرمزگان گفت :از ابتداي آبان سال جاري تاكنون
يكهزارو ۹۶۰هكتاراززمينهايكشاورزياستان
براي مبارزه با ملخهاي صحرايي س��م پاشي شده
است .علي باقرزاده همايي با اعالم اين خبر ،افزود:
رديابيملخهادرتمامشهرستانهابهطورشبانهروز
در حال اجراست .وي اضافه كرد :براساس هشدار
دبيركميسيونمبارزهباملخصحراييفائواحتمال
مهاجرتمجددملخصحراييازهندوپاكستانبه
نوارساحليدريايعمان،جنوباستانسيستانو
بلوچستان و هرمزگان وجود دارد .باقرزاده همايي
افزود :در حال حاضر تعداد محدودي از ملخها در
شهرستانهايسيريك،جاسك،بشاگردوميناب
در حال جابهجايي هس��تند .وي اضافه كرد :براي
مبارزه با ملخها تمامي تمهي��دات الزم در تمامي
شهرستان در نظر گرفته ش��ده است وبا توجه به
پيشبينيهاواحتمالگستردهشدنهجومملخها
همياريومساعدتدستگاههايدولتيونيروهاي
مردميضرورياست.

نشستهمانديشيشركتتوانير
وشركتتوزيعبرقمازندران
ساري|نشستهمانديشيدفترتامينمنابعمالي
شركت توانير و شركت توزيع نيروي برق مازندران
با حضور خاني مديركل و وارسته معاون دفتر تامين
منابع توانير و مديرعامل و معاونين و اعضاي كميته
تامينمنابعماليشركتتوزيعنيرويبرقمازندران
درساريبرگزارشد.مديرعاملشركتتوزيعنيروي
برق مازندران در اين نشست صميمي ضمن تشكر،
حضور گرم مديركل و معاون دفتر تامين منابع مالي
شركت توانير در مازندران را فرصت مغتنمي براي
شركتتوزيعنيرويبرقمازندراندانست.مهندس
رضا غفاري به بيان كلي شرايط مالي شركت اشاره و
يادآور شد :با توجه به اوضاع مالي و شرايط بودجهاي
در ابت��داي فعاليت خود به عن��وان مديرعامل اين
شركت حسب ضرورت ،كميته تامين منابع مالي
را با هدف پيگيري تامي��ن و خلق منابع مورد نياز،
كاهشهزينههاوافزايشبهرهوريتشكيلدادهايم.
مديركل دفتر تامين منابع مالي شركت توانير نيز
با بيان اينكه براي اولينبار در ش��ركت توزيع برق
مازندرانحضوريافته،گفت:تشكيلكميتهحركت
بسيار خوبي است.

اخبار
خدمات دندانپزشكي
تعرفهدار ميشود

دبير و رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت،
از تصويب تعرفه خدمات دندانپزشكي و تصويب
محاسبه كاركرد پزشكان تمام وقت جغرافيايي در
مناطق محروم با ضريب  ،۲kخبر داد.
س��جا د رضوي ،در حاشيه جلسه ش��وراي عالي
بيمه سالمت ،كه با حضور وزير بهداشت و اعضاي
شوراي عالي بيمه سالمت برگزار شد ،در خصوص
مصوباتاينجلسه،گفت:سالهايسالتعرفهاي
مصوب براي خدمات دندانپزش��كي نداشتيم و
تعرفههاي مختلف توس��ط بخشه��اي دولتي،
خصوصي و عمومي غيردولتي تعيين ميشد ،لذا
با كار كارشناس��ي طوالني مدت ،تصويب تعرفه
خدمات دندانپزش��كي در دستور كار قرار گرفته
و براي اكثر خدمات دندانپزش��كي با متدولوژي
علمي ،تعرفه تعيين شد .وي افزود :كليات مصوبه
ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي در جلسه امروز
بررسي ش��ده و به تصويب رسيد ،اما جزييات آن
بايدموردبازنگريقرارگيردوتعرفهنهاييخدمات
دندانپزشكي در جلسه بعدي شوراي عالي بيمه
سالمت اعالم خواهد ش��د .رضوي ،در خصوص
مصوبه نحوه محاسبه كاركرد پزشكان تمام وقت
جغرافيايي مناطق محروم ،ادامه داد :براي اينكه
از خدمات پزشكان تمام وقت جغرافيايي شاغل
در مناطق محروم ،بهره بيش��تري ببريم ،در اين
جلسه مقرر شد كه تعرفه اين پزشكان با ضريب
 ۲kمحاسبه شود .وي افزود :همچنين مقرر شد،
مراكزدرمانيوبيمارستانهايعموميغيردولتي،
توسطسازمانمديريتموردبازنگريقرارگرفتهو
شواهد و ضوابط صالحيت اين مراكز ،اعالم شود.

قاچاق دليلقابلقبولي براي
كاهشسهميه انسوليننيست

رييس فراكس��يون غذا و داروي مجلس ،با بيان
اينكه قاچاق داروهاي حياتي به ديگر كش��ورها
نميتواند دليل قابل قبولي براي كاهش سهميه
داروخانهه��ا باش��د تاكيدك��رد كه مس��ووالن
حوزه س�لامت بايد براي رف��ع نگراني بيماران
مصرفكنندهانسولينتالشكنند.
همايون هاشمي ،در مورد انتشار اخباري مبني
بر كمبود انسولين در بازار در پي قاچاق اين دارو
به كشورهاي همسايه ،گفت :تعدادي گزارش از
س��وي بيماران مبتال به ديابت رسيده است كه
گاليه داشتند از اينكه دسترسي آنها به اين دارو
با مشكل مواجه شده است ،چرا كه انسولين در
داروخانهها به صورت محدود توزيع ميشود.
نماينده م��ردم مياندوآب ،ش��اهين دژ و تكاب
درمجلس شوراي اس�لامي ،ادامه داد :بر اساس
برخي اخبار منتشر شده به نظر ميرسد سياست
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اينگونه
است كه به صورت كنترل ش��ده و هدايت شده
داروها را به دست مصرفكنندگان برسانند.
وي تصريح كرد :هماكنون در بخش غير دولتي
ت مطلوبي هم در زمينه واردات داروهاي
ظرفي 
فوريتي و هم تامين س��اير داروها وج��ود دارد،
بنابراين اگر به موقع ارز مورد نياز براي اين واحدها
تامينشودوفراخواننيزبهدرستيصورتبگيرد
وانحصارينباشد ،ميتواننگرانيهاي موجوددر
حوزه تامين دارو را برطرف كرد.
هاشمياظهاركرد:آنچهدربطنجامعهميبينيم
نگران��ي مصرفكنن��دگان داروي انس��ولين و
خانوادههاي آنها در زمينه دسترسي به آن است،
چرا كه در اين زمينه با مش��كالت جدي مواجه
ش��دهاند و ميطلبد وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشكي بازنگري جامعي در اين بخش
انجام دهد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم ،يادآور ش��د:
البته اين نگراني در مورد تامين عمده داروهاي
فوريتي و خاص وجود دارد كه نياز به مداخله به
موقع مسووالن حوزه سالمت دارد كه هم نياز اين
بيماران را رفع كنند و هم مانع از گسترش دامنه
اين نگرانيها در سطح وسيعي از جامعه شوند.
رييس فراكس��يون غذا و داروي مجلس شوراي
اسالمي ،تاكيد كرد :هماكنون نگرانيهايي نيز
پيرامون قاچاق داروه��اي حياتي براي بيماران
به ديگر كشورها وجود دارد ،اما نميتواند دليل
قابل قبولي باشد براي اينكه سهميه داروخانهها
را كاهش دهند ،ضمن اينكه مسووالن مربوطه
بايد ب��ه مردم اين اطمينان خاط��ر را بدهند كه
داروهاي مورد نياز آنها به موقع و با قيمت مناسب
به دستشان خواهد رسيد.

سرطان پايان زندگي نيست

سال  ،76سوم دبس��تان بودم و در حال گذراندن
امتحان��ات خرداد ماه كه واژه عجيبي به گوش��م
خورد؛ «س��رطان س��اركوم» نامي كه تا آن روز
نشنيده بودم! خانوادهام بالفاصله درمانم را شروع
كردند .بيقراري در چهره تمام اعضاي خانوادهام
آشكار بود .مادرم نذر ميكرد .پدرم دعا ميخواند.
خواهرها و برادرهايم نگ��ران بودند .من هم بهانه
ميگرفتمودلتنگمدرسهودوستانمبودم.تااينكه
در دوره اول ش��يميدرمانيام ،با «محك» آشنا
شدم و با كمك مددكاران اجتماعي و روانشناسان
توانس��تم روزهاي سخت درمان سرطان را پشت
سر بگذارم .با همين كمكها بود كه پدرم استواتر
شد و مادرم آرامتر .من با اينكه پايم را در روزهاي
س��خت ابتال به اين بيماري جا گذاشتم اما نااميد
نش��دم .امروز  14سال از آن روزها ميگذرد و من
بهبوديافتهام .امروز ميدانم اگر محك نبود در آن
روزها تحصيالتم را رها ميكردم و نميتوانستم در
جايگاه امروزم بايستم .من از محك يادگاريهاي
زيادي دارم اما بزرگترين يادگاري من اين جمله
است« :سرطان پايان زندگي نيست».
عليبربري،بهبوديافتهازسرطان
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اقتصاداجتماعي

گزارش «تعادل» از تاثير  FATFبر وضعيت تامين دارو و مواد اوليه

تبادل دارو با جامعه جهاني نيازمند شفافيت مالياست

ريحانهجاويدي|
اواخر مهر  ۹۸بود كه گروه وي��ژه اقدام مالي ()FATF
برايآخرين بار ب��هايران فرصتي چهارماهه به منظور
تصويب دو اليحه باقي مانده الحاق ايران به كنوانسيون
مبارزه با جرايم س��ازمان يافته (پالرمو) و كنوانسيون
بينالمللي مقابل ه با تأمينمالي تروريس��م ()CFTاز
لوايح چهارگانه موسوم به لوايح  FATFداد .موضوعي
ك��ه در صورت پذي��رش توصيهها و عضوي��ت در آن،
اتهام پولشويي و فشارهاي مالي غيرقانوني از كشور و
نظام بانكي اي��ران كاهش مييابد .به اين ترتيب ايران
تا بهمن امس��ال فرص��ت دارد كنوانس��يون پالرمو و
 CFTرا هم راس��تا با استانداردهاي  FATFبه صورت
قانون تصويب و تاييد كند ،در غي��ر اين صورت گروه
ويژه اقدام مال��ي موضوع تعليق اقدامات متقابل عليه
ايران را عملياتي كرده و از اعضايش خواهد خواست تا
اقدامات متقابل موثر در بند  ۱۹توصيه نامه را اجرايي
كنند،بندي كه در آن آمده است« :در صورتي كه گروه
ويژه؛ كشوري را با ريسك باال اعالم كند ،كشورها بايد
بتوانند اقدامات متناس��ب با ريسك باالتر را نسبت به
آن كش��ور انجام دهند ».آخرين مهلت براي پذيرش
لوايح باقي مانده  FATFدر حالي مطرح ميش��ود كه
پيوس��تن ايران به گروه ويژه اق��دام مالي ( )FATFدر
ش��رايط تحريمي از نظر كارشناسان به عنوان يك راه
اساسي براي تعامل با دنيا به ويژه در زمينه تامين دارو
و مواد اوليه براي توليد داروهاي داخلي مطرح ميشود
چرا كه با وج��ود تاكيد دولت امريكا بر اين موضوع كه
تحريمهاي همهجانبه عليه ايران به حوزه دارو ارتباطي
ندارداماعمالمحدوديتهايماليوممنوعيتتبادالت
بانكي سبب شده تا در دو س��ال گذشته تامين دارو و
واردات مواداوليه دارويي با چالشهايي رو به رو ش��ده
و زندگي بيماران خاص به دليل كمبود يا نبود دارو در
معرض خطر قرار گيرد تا جايي كه سعيد نمكي ،وزير
بهداش��ت چندين بار از سازمانهاي جهاني بهداشت
خواستار رسيدگي به وضع واردات دارو به ايران شد و
تحريم دارويي را جنايت عليه بشريت ناميد .با اين حال
تاثير عضويت اي��ران در  FATFبر حوزه دارو هم مانند
بسياري از موضوعات مشابه موافقان و مخالفاني دارد،
برخي فعاالن حوزه دارو معتقدند نپيوستن به FATF
تبادالت مالي با جامعه جهاني را دش��وارتر از شرايط
فعلي ميكند و گروه ديگ��ري از توليدكنندگان دارو
اقتصاددانانبراينموضوعتاكيدميكنندكهنپذيرفتن
 FATFدر واقع محروم ش��دن از برخي امتيازات است
و بهطور قطع ميتوان گفت اگر عضو  FATFنش��ويم
مش��كالت اقتصادي افزايش يافته و ش��رايط بدتر از
وضعيتفعليميشود.
 FATFتبادالت مالي
يكند
تامين دارو را تسهيل م 
در دو سال اخير مس��ووالن وزارت بهداشت بارها بر
تاثير تبادالت بانكي براي تامين دارو و مواداوليه تاكيد
كردهاند .چندي پيش سعيد نمكي ،وزير بهداشت با

درخواست از مسووالن در راستاي اتخاذ تصميمات
خردمندانه در رابطه با تصويب  FATFاعالم كرد اگر
قفلهاي جديدي بر روابط بينالمللي ما زده ش��ود،
اين قفلها راحت گشوده نميشود .از سوي ديگر ايرج
حريرچي ،سخنگوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي هم معتقد است  FATFبه صورت مستقيم و
غيرمستقيم بر حوزه درمان و دارو تاثير ميگذارد .او
درباره اين موضوع بيان كرد« :تصويب اين مصوباتكه
مشكالت كشور را از لحاظ ارزي و ارتباط با كشورهاي
ديگر كم كند ،بهطور مستقيم يا غيرمستقيم بر حوزه
سالمت موثر خواهدبود .دشمنان دروغ ميگويند كه
دارو و تجهيزات پزشكي مورد تحريم قرار نميگيرد.
زيرا مهمترين مش��كل در ارتباط مالي شركتهاي
توليدكننده دارو و مواد اوليه و تجهيزات پزشكي است.
مش��كلي كه وجود دارد ،نحوه خري��د به صورتLC
است .در اين روش  10درصد هزينه را ابتدا پرداخت
ميكنيم و بع��د ازدريافت كاال ،بقيه هزينه پرداخت
ميش��د .وقتي توليدكننده اصلي به علت مشكالت
بانك��ي نتواند پ��ول را بعد از درياف��ت كاال از خريدار
دريافت كند ،ميگويند كه همه پ��ول را بايد از ابتدا
پرداخت كنيد.» اظهارات مسووالن درحالي است كه
كارشناسان اقتصاد دارو بر اين موضوع تاكيد ميكنند
كه تبادالت مالي و تحريمهاي بانكي در شرايط فعلي
اصليترين معضل در صنعت توليد و تامين دارو است.
حسامالدين شريفنيا ،استاد اقتصاد و مديريت دارو و
سخنگوي انجمن مديريت اقتصاد دارويي درباره اين

موضوعبه«تعادل»گفت:درشرايطفعليچندمشكل
اساسي در زمينه اقتصاد دارو داريم اول اينكه هزينه
انتقال پول با وجود تحريمها بسيار زياد است و روند آن
هم طوالني شده و از سوي ديگر اختصاص ارز دولتي به
دارو مشكالتي را براي واردات ايجاد كرده است .درباره
مشكالت ناشي از تحريمها و تبادالت مالي بينالمللي
 FATFميتواند راهگشا باشد.
او اف��زود :درباره مش��كل دوم در زمينه تامين دارو كه
ناش��ي از يارانه دولتي و ارز  4200توماني اس��ت هم
بايد تصميم درستي گرفته ش��ود .اكنون ارز دولتي با
محدوديتهايي رو به رو شده دولت يك بودجه محدود
را با يك كانال اختصاصي مثل يارانه به تامينكنندگان
دارو اختص��اص ميدهد كه اي��ن موضوع باعث ايجاد
صف خريد ارز شده در حالي كه اگر ارز نيمايي شود اين
مشكل رفع ميشود.
ش��ريفنيا بيان كرد :تحري��م ،نقل و انتق��ال پول را
دچار مش��كل ك��رده و ش��ركتهاي ايراني مدتها
در صف تعيين ارز ميمانند تا س��ازمان غ��ذا و دارو
درخواستها را طبقهبندي كرده و برحسب ضرورت
ارز به آن اختصاص دهد در حالي كه پيش از تحريمها
ش��ركتهاي ايراني ب��ه راحتي از طري��ق بانك امور
مالي را انج��ام ميدادند .در نتيج��ه تحريمها و كند
شدن روند نقل و انتقاالت چند آسيب جدي متوجه
صنعت داروي كشور ميشود .نخست اينكه تعهدات
شركتهاي ايراني به طرف خارجي به دليل زمانبر
شدن انتقال پول زير سوال ميرود چرا كه ممكن است

در زمان تعيين شده پول به حساب شركت خارجي
واريز نشود و در نتيجه تكرار اين بدقوليها شركتهاي
ايراني بياعتبار شده و خارجيها هم از ادامه مبادله
دارويي با كش��ور صرفنظر ميكنند .از سوي ديگر
مشكل بزرگتر اين است كه بسياري از شركتهاي
خارجي حاضر به مبادل��ه دارو با ارزهاي ديگر به جز
دالر و يورو نيستند و همچنين اين شركتها به دليل
قوانيني كه دارند پولي كه منبع آن مش��خص نباشد
را قبول نميكنند .بنابراين ما نياز به كانالهاي مالي
شفاف براي نقل و انتقال دارو و خريد دارو از كشورهاي
خارجي داريم.
تامينكنندگان مواداوليه
خودشان هم محتاج واردات هستند
اظهارات صابري درحالي است كه توليدكنندگان دارو
نظر ديگري دارند .آنها معتقدند نميتوان با نگاه صرفا
صنعتي و اقتصادي با جان بيماران بازي كرد .جمال
واقفي ،عضو هياتمديره تعاوني انجمن داروس��ازان
درباره اين موضوع به «تعادل» گفت :وقتي كشوري
يك قرارداد بينالمللي مانند  FATFرا نميپذيرد در
واقع خودش را از بس��ياري امتيازها محروم ميكند.
اگر به  FATFنپيونديم قطعا در تامين مواد اوليه دچار
مشكل ميشويم ،واردات داروهاي نهايي دچار چالش
شده و نظم دارويي كشور بر هم ميخورد.
او درباره ادعاي تامينكنن��دگان مواداوليه مبني بر
تواناي��ي تامين م��واد اوليه مورد نياز تولي��د دارو در

صورت نپيوس��تن به  FATFافزود :تامينكنندگان
هر زماني كه مواداوليه را وارد بازار كردند ،اعالم كنند
كه  FATFرا قطع كنيم .خودشان هم محتاج واردات
مواد اوليه دارو هستند و در چنين شرايطي اطالعات
نادرست اعالم ميكنند .اينكه ميگويند تا سه سال
آينده به خودكفايي ميرسيم اگر درست هم باشد به
جان برخي بيماران قد نميدهد .مريض به دليل نبود
دارو ميميرد و نميت��وان به بيماري اعالم كرد صبر
كند تا ما به خودكفايي برس��يم .واقفي بيان كرد :ان
دسته از داروهايي كه به كشور وارد ميشود داروهايي
بيماران خاص و به ويژه س��رطاني است بنابراين بايد
براي نجات جان بيماران با دنيا مدارا كنيم .هر زماني
داروي مشابه خارجي در داخل توليد كردند ،وارد بازار
شد و مقوبليت پيدا كرد و براي بيمار عوارض جانبي
نداشت آن وقت بگويند به  FATFنياز نداريم.
نپذيرفتن FATFوضعاقتصاديرا بدترميكند
چانهزني بر سر پذيرفتن يا نپذيرفتن  FATFدر حالي
اس��ت كه اقتصاددانان بر اين موضوع تاكيد دارند كه
عضويت ايران در  FATFاگرچه ممكن است وضعيت
اقتصادي كشور را بهتر نكند اما نپيوستن به آن قطعا
اوضاع اقتصادي كشور را بدتر ميكند و همين اندك
نق��ل و انتقاالت ه��م از بين ميرود .اكن��ون در بحث
واردات غذا و دارو ما نقل و انتقاالت بانكي داريم و چند
بانك ايراني خارج از كشور اين كار را انجام ميدهند .با
عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي همين اندك نقل و
انتقاالت نيز از دست خواهد رفت و در واردات غذا و دارو
بامشكلمواجهخواهيمبود.حسينعباسينژاد،رييس
دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران درباره اين موضوع بيان
كرد:ممكناستدرشرايطعاديكهتحتفشارتحريم
نبوديمنپيوستنبه،FATFچندانبهاقتصادماضربهاي
وارد نميكرد اما نه در شرايطي كه همه توجهشان به
اين است كه ايران تحريم اس��ت و نبايد با آنها معامله
و مراوده مالي داش��ته باش��يم .بنابراين اگر به FATF
نپيونديم،قطعامشكالتماافزايشمييابد.اينكهعضو
 FATFشويم و تعهداتي كه آنها از ما ميخواهند را اجرا
كنيم ،نميتواند باعث حل مشكالت اقتصادي ما شود،
اما بهطور قطع ميتوان گفت اگر عضو  FATFنشويم
مشكالت اقتصادي ما افزايش مييابد و شرايط بدتر از
وضعيت فعلي خواهد شد.
او افزود :وضعيت ايران خاص است ،يعني عالوه بر اينكه
ما مورد تحريم قرار گرفتيم به ما فشار بسيار بيشتري
آوردهاند .ظاهرا تنها دو كشور كره شمالي و ايران عضو
 FATFنيستند ،اين بدان معناست كه همه دوستان ما
كه بايد با آنها مراودات مالي داشته باشيم ،عضو اين نهاد
بينالملليهستند.درنتيجهحقانتخابزيادينداريم،
پيشنهاد من اين است ،اين موضوع را هم به سران سه
قوه ارجاع دهند ،ما در شرايط خاصي قرار داريم .سران
سهقوهافزايشقيمتبنزينراتصويبكردندومطمئنم
موضوع  FATFچنين پيامدي را در پي ندارد و به نفع
كشور و مردم نيز هست.

وزير بهداشت مطرح كرد

 ،۹۹سال سختتري خواهد بود

طرح تحول س�لامت ،يك��ي از طرحهاي مهم دولت
روحان��ي ،كمكم به س��وي تعطيلي پي��ش ميرود
و از خدماتش كاس��ته ميش��ود .مش��كل پرداخت
بدهيهاي تامي��ن اجتماعي به مراك��ز درماني نيز
همچنان پابرجاست و با توجه به وضعيت اقتصادي،
س��ال بعد ،سال س��ختتري براي بهداشت و درمان
كشور خواهد بود.
وزير بهداشت با اش��اره به مطالبات وزارت بهداشت از
تامين اجتماعي و پرداخ��ت تدريجي معوقات مراكز
درماني ،در عين حال گفت :چنانچه شرايط اقتصادي
كشور با اين آهنگ پيش رود ،سال ۹۹سال سختتري
خواهد بود و بنده نيز به عنوان مدير ارشد مجموعه ،به
گونهاي عمل خواهم كرد كه منطبق با جيب مملكت
باشد و مطمئنم كه مردم چنانچه بيعدالتي مشاهده
نكنند ،صبوري خواهند كرد.
سعيد نمكي در جلسه ش��وراي عالي نظام پرستاري،
گفت :يكي از خسرانهاي عظيم ملي ما ،ضمن احترام
بهجامعهپزشكي،ايناستكهبرايسايركادربهداشتي
و درماني مملكت به عنوان ستونهاي اصلي خدمت،
هويتمستقليتعريفنكردهايم.
او ادامه داد :در حال حاضر با پيگيريهايي كه صورت

گرفته ،مطالبات  ۱۰هزار ميليارد توماني ما از سازمان
تامين اجتماعي ،به  ۵هزار ميليارد تومان رسيده كه به
تدريج در حال پرداخت معوقات هستيم و در اين زمينه
پرستاران در اولويت هستند .چراكه پرستاران ،همان
قشري هس��تند كه با  ۱۸ماه معوقه ،به كار خود ادامه
دادهاندودرهياتدولتنيز،هموارهازمنشوشخصيت
آنها دفاع كردهام.
وزير بهداش��ت بيان كرد :البته در اي��ن ميان ،برخي
دانشگاههاخوبعملكردندوازدرآمدهاياختصاصي
شاندستمزدپرستارانراپرداختكردهاند.برخيديگر
تاحدودي و برخي ديگر انگار نه انگار كه پرستاران نيز
در مجموعه ،حقي دارند و با بهانههايي از جمله اينكه
اين نيروها شركتي يا قراردادي هستند ،ضعيف كشي
ميكنند.

احساس بيعدالتي
باعث طغيان اجتماعي ميشود
نمكياظهاركرد:چنانچهشرايطاقتصاديكشوربااين
آهنگ پيش رود ،سال ۹۹سال سختتري خواهد بود و
بنده نيز به عنوان مدير ارشد مجموعه ،به گونهاي عمل
خواهمكردكهمنطبقباجيبمملكتباشدومطمئنم

كه مردم چنانچه بيعدالتي مشاهده نكنند ،صبوري
خواهند كرد .آنچه باعث طغيان اجتماعي ميش��ود،
احساس تبعيض و بيعدالتي است.
وزير بهداشت درخصوص جايگاه بهياران ،عنوان كرد:
وظيفه وزيربهداشت ،تامين نيروي انساني كنار تخت
بيمار و تامين س�لامت مردم اس��ت و اصراري نيست
كه اين فرد بهيار يا پرستار باش��د ،اين موضوع را بايد
مديريتكنيد.اماايننكتهرارعايتكنيدكههمانطور
كه پرس��تاران براي خود خواستار شخصيت و هويت
سازماني مستقل هستند ،بهياران نيز همين انتظار را
دارند ،اما به كارگيري اين نيروها برعهده ش��ما است و
شوراي عالي بايد مدلي طراحي كند كه اين موضوعات
را مديريت كند.
نمكي در مورد استاندارد نيروي انساني ،گفت :اينكه
برخيالگوهاييجهانيبرداشتهشدهودركشورتعريف
ميشود ،پذيرفتني نيست ،بلكه ما نيازمند مدلهاي
ملي هستيم .اس��تاندارد نيروي انساني بايد برحسب
نوع خدمت ،تعريف ش��ود .نيروي انساني ما متناسب
با تخت توزيع ش��ده اس��ت و اين درست نيست ،بلكه
بايد متناس��ب با نوع خدمت اين اق��دام صورت گيرد.
وزير بهداش��ت درخصوص مجوز نيروي انساني ،بيان

تغيير تقويم آموزشي با توجه به اقليم كشور
مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش
ي مدارس به داليل
و پرورش با تاكيد بر اينكه تعطيل 
مختلف از جمله آلودگي هوا نبايد به فرايند ياددهي
و يادگيري لطمه بزند گفت :ش��وراي عالي آموزش
و پ��رورش در ماده  ۹۶آيين نام��ه اجرايي مدارس به
اين موضوع اشاره و تاكيد كرده است كه اگر به دليل
شرايط اضطراري ،مدرسه تعطيل و باعث تغيير تقويم
ساالنه بش��ود ،مدير مدرسه بايد نس��بت به جبران
عقبافتادگي اقدام كند.
عب��اس س��لطانيان درب��اره راهكاره��اي جب��ران
عقبماندگي درس��ي دانشآموزان دبيرس��تاني در
كالنشهرهايي كه به علت آلودگي هوا تعطيل بودند
اظهار كرد :در سنوات گذشته نيز آموزش و پرورش با
تعطيالت ناخواستهاي روبرو بوده كه امسال هم تكرار
شد و به دليل بدي آب و هوا و آلودگي جوي ،تعطيلي
داش��تيم .وي افزود :اين تعطيليه��ا نبايد به فرايند
ياددهي و يادگيري لطمه بزند .زمان آموزش با توجه

به محتواي كتاب درسي ،پيش بيني شده و در اختيار
معلمان قرار گرفته اس��ت تا بتوانند به اهداف كتاب
درسي دست پيدا كنند.
مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش
و پرورش با بيان اينكه قانونگذار يعني ش��وراي عالي
آموزش و پرورش در ماده ۹۶آييننامه اجرايي مدارس
به اين موضوع اش��اره و تاكيد كرده اس��ت كه اگر به
دليل شرايط اضطراري ،مدرسه تعطيل و باعث تغيير
تقويم ساالنه بشود ،مدير مدرسه بايد نسبت به جبران
عقبافتادگي اقدام كند.
س��لطانيان ادامه داد :تع��داد روزه��اي تعطيلي در
ش��هرهاي مختلف ،متفاوت است .شرايط مدارس را
نيز بايد مدنظر قرار بدهي��م ،برخي دو نوبته و برخي
يك نوبته هستد .مدارس ميتوانند به اشكال مختلف
از امكاناتي كه دارند اس��تفاده كنند ،به عنوان مثال
با اط�لاع اولياء ،كالس فوق برنام��ه برگزار كنند يا با
اطالع اداره آموزش و پرورش كالسهايي در روزهاي

كرد :مجوز اس��تخدام  ۱۰هزار نيرو داده ش��د كه قرار
بود  ۸تا  ۹هزار نيرو به پرستاران اختصاص يابد ،اما اين
موضوعمنجربهايجادشكافوبيعدالتيبيننيروهاي
بهداشتي و درماني ميشد .اما بايد اين خبر را اعالم كنم
كه به زودي ،مجوز استخدام  ۱۰هزار نيروي ديگر داده

خواهد شد كه همان  ۹هزار نيروي پرستاري كه وعده
داده بوديم ،محقق خواهد شد.
نمكي در پايان در مورد پرستاري در منزل ،اظهار كرد:
بهزوديتعرفهپرستاريدرمنزلمصوبشدهوپوشش
بيمهاي آن نيز محقق خواهد شد.

هردهكي بايد برمبناي حقوق ،حقبيمه بدهد
پنجش��نبه تش��كيل دهند .مديران مدارس تا پايان
سال تحصيلي فرصت دارند عقبماندگيهاي درسي
را جبران كنند.
مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش
و پرورش درباره وضعيت امتحانات دانشآموزان نيز
گف��ت :طبق ماده  ۳۷آيين نامه آموزش��ي دوره دوم
متوسطه ،امتحانات نيم س��ال اول در دي ماه برگزار
ميشود .زمان و روزهاي برگزاري امتحانات نيمسال
اول در دي ماه در اختيار مدرسه و با هماهنگي اداره
مربوطه تعيين ميشود .ش��اهد بوديم كه امتحانات
نيمسال اول در شهر تهران با كمي تاخير آغاز شد.
سلطانيان درباره ضرورتهاي تغيير تقويم آموزشي
اظهار كرد :بازنگري در تقويم آموزش��ي بارها مطرح
شده است ،با توجه به اينكه كشور ما از اقليمهاي آب
و هوايي متفاوتي برخوردار است بايد كار كارشناسي
روي اين طرح انجام ش��ود و اگر ب��ه جريان تعليم و
تربيت كمك ميكند ،اين اتفاق بيفتد.

مديرعامل سازمان بيمه سالمت پيشنهاد داد :حق بيمه
متموالنبهصورتپلكانيافزايشيابد.
طاهر موهبتي ،مديرعامل س��ازمان بيمه س�لامت ،در
گفتوگوباخبرنگارايلنا،بابياناينكهپرداختسرانهبيمه
برايدهكهايمختلفبايدمتفاوتباشد،گفت:زمانيدر
كشورهاهمهدهكهايكسرانهمشخصبهبيمهپرداخت
ميكردندوپسازمدتيحقبيمهرابهحقوقوصلكردند؛
يعني هر كس درصدي از حقوق خود را حقبيمه پرداخت
ميكرد ،بنابراين حق بيمه مانند ماليات درصدي ش��د.
طبق اين مدل متموالن ،قدر مطلق ريالي پرداختشان
بيش��تر ش��د .وي ادامه داد :اين مدل به عدالت نزديكتر
است .پس از آن در بسياري از كشورها ،حق بيمه تصاعدي
مدنظر قرار گرفت؛ يعن��ي بهطور مثال  ۷درصد پرداخت
بيمهبراي آنهاكهحقوقبيشتري دريافتميكنند،به۱۵
درصد افزايش پيدا ميكند ،به عبارتي حق بيمه پلكاني
افزايش پي��دا ميكند ،اما خدمات پاي��ه برابر خواهد بود.
ديگر نميشود پرداخت سرانهاي را توصيه كرد .پرداخت

سرانهاي يعني يك سرانه معين براي هر فرد منقضي شده
است .موهبتي با بيان اينكه ما توصيه ميكنيم پرداخت
حقبيمهپلكانيباشد،گفت:سرانهبيمهبرمبنايافزايش
داراييافرادبايدافزايشيابد.بهطورمثالدهكهاميتوانند
مانند ماليات از ۷درصد تا ۳۰درصد حقوقشان را به عنوان
حقبيمهپرداختكنند .وي خاطرنشانكرد :ما معتقديم
و تجربههاي كشورهاي ديگر نشا ن ميدهد كه بايد درصد
پرداختازحقوقافرادنيزباافزايشحقوقآنهابيشترشود.
اينسازوكاربيمهدردنيااستكهمتاسفانهدركشورمااجرا
نشده است .موهبتي بيان كرد :در كجاي دنيا سرانه بيمه
يكسازمانبرايپنجسالثابتميماند.بندهبهكرهجنوبي
رفتهبودم،ازسازمانبيمهشانپرسيديمشمابدهيداريد ّ؟
تعجب كردند و فكر كردند ترجمه درس��ت نبوده است،
چرا بدهي ندارند؟ چون اصالح حق بيمه را هر سال انجام
ميدهنديامنابعخودراافزايشميدهند،ياتعهداتشانرا
كمميكنند.بنابراينآنجاچيزيبهعنوانبدهيپايانسال
برايبيمههامعناندارد.

راهوشهرسازي
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«تعادل» بررسي ميكند

عيارشناسي معامالت ملك درآذر

مناطق ارزانقيمت بيشترين معامالت مسكن پايتخت را به خود اختصاص دادند

گروه راه وشهرسازي|زهره عالمي|
تازهترين گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن
آذر نش��ان ميدهد ،متوسط قيمت خريد و فروش يك
متر مربع زيربناي واحد مسكوني در شهر تهران 13.53
ميليون تومان بوده كه نسبت بهماه گذشته وماه مشابه
سال قبل  8و  41.6درصد رشد داشته است ،همچنين
تعداد معامالت آپارتمانهاي مس��كوني شهر تهران در
آذر  ،98به  9.5هزار فقره رسيده كه در مقايسه باماه قبل
وماه مش��ابه سال گذشته به ترتيب  134.7و  40درصد
افزايش داشته است .در واقع ،با وجود افزايش 8درصدي
قيمت مس��كن در آذرماه نسبت به آبانماه سال جاري،
حجم معامالت  134.7درصد رشد كرده است ،اگرچه
حجم معامالت از مهرماه روند مثبتي را آغاز كرد ،اما طي
 9ماهه گذشته اين دومين بار است كه حجم معامالت
رش��د خوبي را تجربه ميكند .در ارديبهشتماه تعداد
قراردادهاي خريد و فروش مسكن به باالي 12هزار فقره
معامله رسيد و حاال در آذرماه هم حجم معامالت به 9.5
هزار واحد مسكوني رسيده است ،در حالي كه درآبانماه
حجم معامالت  4.1هزار فقره بوده است.
كارشناسانبازارمسكنداليلمتعدديبرايبهبودحجم
معامالت طي آذرماه سال جاري عنوان ميكنند ،پايان
يافتنماه صفر ،افزايش ن��رخ ارز و بنزين ،تزريق بودجه
عمرانيدولتبرايبهسازيمناطقسيلزدهوهمچنين
نزديك شدن به ماههاي پاياني سال و فشار تقاضا از جمله
اين داليل است .بررسي تحوالت بازار مسكن در آذرماه و
آبانماهنشانميدهدكهحجممعامالتدراغلبمناطق
پايتخت طي آذرماه نس��بت به آبان ماه ،رشد باالي 50
درصدي داشتهاند ،البته مناطق ارزانقيمت ،در آذرماه
نسبت به آبانماه بيش از مناطق گرانقيمت مورد توجه
خريداران مس��كن قرار گرفتهاند ،دراين ميان ،مناطق
گرانقيمت هم با ثبت رشد باالي 50درصدي قراردادها
نسبت به آبان ماه ،همچنان متقاضيان و مشتريان خاص
خود را دارند .با وجود اينكه بيش��تر مناطق رشد باالي
 50درصد داش��تهاند ،اما دو منطق��ه  6و  16كه يكي از
مناطقتقريباگرانقيمتوديگريارزانقيمتمحسوب
ميشوند در مقايسه با ساير مناطق افزايش معامالتشان
كمتر بوده است.
ثبت 5منطقه با بيشترين رشد معامله
تحوالت بازار مسكن آبانماه و آذرماه سال  98حكايت
از آن دارد كه بيش��ترين افزايش معام�لات در مناطق
ارزانقيمت پايتخت از جمله منطقه 9،13،19و 20رخ
داده كه متوسط قيمت مسكن در اين مناطق به ترتيب
 9.8 ،12 ،8و  6.7بوده است ،به عبارت ديگر ،بيشترين
افزايش قيمت مسكن مربوط به منطقه  13با قيمت هر
مترمربع 8ميليون تومان است.

مقايس��ه قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني در اين 5
منطقه نشان ميدهد كه قيمت مسكن در اين مناطق
كمتر از متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در
پايتخت طي آذرماه سال جاري (13.53ميليون تومان)
بوده است .البته در ميان مناطقي كه بيشترين افزايش
قيمت مس��كن در آذرماه نسبت به آبانماه را داشتهاند،
منطقه 4پايتخت قرار دارد كه با وجود رشد 61درصدي
در معامالت ،قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين
منطقه باالتر از متوسط قيمت در تهران قرار دارد ،درواقع
اين منطقه تنها منطقهاي اس��ت كه با وجود اينكه هر
مترمربع در آن  14.8ميليون تومان فروش ميرود رشد
قابل قبولي در آذرماه داشته است .مناطق 2،1و 3هم كه
جزو مناطق لوكس و گران پايتخت محسوب ميشوند،
رشد معامالتشان همچون ساير مناطق باالي 50درصد
بوده است .در واقع اين مناطق همچون مناطق متوسط
و برخي مناطق ارزانقيمت رشد داشتهاند ،اما اين رشد
چشمگير نبوده است .در اين ميان ،منطقه 5شهر تهران
كه همواره در صدر فروش قرار دارد در كنار ساير مناطق
كه معامالتشان در آذر نسبت به آبانماه باالي 50درصد
بوده قرار دارد و ركورد خاصي را تجربه نكرده است .اگرچه
همچنان بيش��ترين فروش واحد مسكوني در پايتخت
مربوط به منطقه  5و با ثبت  17.3درصد بوده است.
افزايش 50درصدي معامالت در 20منطقه
تحليلآمارهانشانگرآناستكه 20منطقهپايتخترشد
معامالتشان باالي  50درصد بوده است يعني در اغلب
مناطق حجم معامالت رشد باالي 50درصد داشته است
و فقط منطقه 6و 16به ترتيب با افزايش 46و 46درصد،
رش��دي كمتر از  50درصد را تجربه كردهاند .منطقه 6
تهرانباقيمتمتوسطهرمترمربعواحدمسكوني17.5
ميليون تومان ،منطق��هاي تقريبا گرانقيمت و باالتر از
متوسط قيمت پايتخت است ،اما منطقه  ،16منطقهاي
ارزانقيمت اس��ت و قيمت هر مترمربع واحد مسكوني
دراين منطقه  8ميليون تومان وكمتر از متوسط قيمت
مسكندرشهرتهراناست .بهعبارتديگر،دومنطقهاي
كه همگام با ساير مناطق تهران ،رشد حجم معامالت در
آذرماهنسبتبهآبانماهراتجربهنكردند،ويژگيمشتركي
ندارد يكي از مناطق گرانقيم��ت و ديگري منطقهاي
ارزانقيمت اس��ت ،بنابراين دليل آن را بايد در مسائل
ديگري جز قيمت جستوجو كرد .منطقه 6پايتخت در
مركز شهر و منطقه  16در جنوب شرقي قرار دارد ،اين
دو منطقه طي سالهاي گذشته هم هيچگاه در زمره10
منطقه پرطرفدار پايتخت نبودهاند و همواره كم تقاضا
بودهاند ،نبود تقاضاي كافي در اين دو منطقه و همچنين
نبود جذابيتهاي الزم براي خريدار از داليلي است كه
ميتوان در اين زمينه به آن اشاره كرد.

مقايسه تعداد معامالت آذر و آبانماه سال 98
درصد
تغيير

متوسطقيمتهرمترمربع
در آذر (ميليون تومان)

منطقه

1

172

376

54

31

12

82

2

383

871

56

20

13

108

344

3

158

342

53

23

14

272

627

56

4

346

892

61

14.8

15

177

436

59

7.7

5

700

1592

56

15.9

16

79

147

46

8

6

161

302

46

17.5

17

110

239

53

7

7

255

527

51.6

12.8

18

78

175

55

6.5

8

215

526

59

12

19

25

81

69

8

9

87

267

67

9.8

20

46

130

64

6.7

10

347

798

56

9

21

61

146

58

10

11

165

411

59

9.6

22

37

89

58
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منطقه

معامالت معامالت
آذر
آبان

درصد
تغيير

متوسطقيمتهرمترمربع
در آذر (ميليون تومان)

معامالت معامالت
آذر
آبان
219

62

7.8

68

12
10
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بازگشت دوچرخههاي نارنجي به پايتخت از امروز
گروهراهوشهرسازي|
رضا باقري ،عضو هياتمديره ش��ركت بيدود از فعاليت
مج��دد دوچرخههاي بي��دود خب��ر داد .دوچرخههاي
نارنجي رنگ شركت بيدود اوايل آبان سال جاري ازسطح
شهر جمعآوري شد و بسياري از كاربران آن وديعه خود
را از شركت پس گرفتند برخي نيز از شكست اين طرح و
خداحافظي هميشگي دوچرخههاي بيدود از شهر تهران
خبردادند.واقعيتاينبودكهشركتمذكوربامشكلمالي
مواجه شده و شهرداري نيز تا پيش از اين عنوان كرده بود
هيچ قصدي براي كمك به اين شركت ندارد .چندي پيش
نيزآرشميالني،عضوكميسيونخدماتشورايشهرنيز
ازدرخواست 8ميلياردتومانيبيدودازشهرداريخبرداده
و گفته بود« :ابتدا دليل حذف دوچرخهها شرايط امنيتي
آبان اعالم ش��د ،اما ظاهرا به لحاظ اقتصادي اين شركت
دچار مشكل اس��ت و اختالف بين سهامداران آن وجود
دارد .اين شركت به تازگي مطالباتي از شهرداري داشته و
درخواستداشتهاندكهمبلغيحدود ۵تا ۸ميلياردتومان
شهرداري به آنها بپردازد ،در حالي كه در قرارداد اوليه با اين
شركت چنين موضوع مطرح نبوده است.اعضاي شوراي
ش��هر بهويژه در كميسيون عمران و حمل و نقل در حال
بررسي اين موضوع هستند تا بررسي شود شرايط پيش
آمده را چگونه احيا كنيم».
ظاهرا بررسيهاي شوراي شهر به نفع شركت بيدود بوده
استومسووالناينشركتعنوانكردندكهازامروزمجددا
دوچرخههاينارنجيرنگبهسطحشهربازميگردند.
رضا باقري عضوهياتمديره شركتبيدود درباره جزييات
بازگشت دوچرخههاي بيدود به خيابانهاي شهر گفت:

شهرداري بستههاي حمايتي كه از قبل درباره آن صحبت
ش��ده بود را در نظر گرفت و ما نيز تغييراتي در بخشهاي
زيرساختيومبالغدريافتيازكاربرهاايجادكرديم.اوادامه
داد :فعال تنها قرارداد بين شركت بيدود و شهرداري نوشته
شدهوخيليازموارددقيقامشخصنشده،اماتفاهمنامههاو
قراردادنوشتهشدهاستودرچندقالبومرحلهبستههاي
حمايتيويارانهايرااجراميكنيم.

يارانه به شهروندان تهراني
باقري با بيان اينكه اين يارانه نه به بيدود بلكه به شهروندان
تهرانيارايهميشود،ادامهداد:شهرداريشرايطيرافراهم
كرده اس��ت كه نه تنها شركت بيدود بلكه هر شركتي كه
ميتوانددوچرخههاياشتراكيرادراختياركاربرانبگذارد،
از اين بستر استفاده كند .باقري درباره درخواست مبلغ ۸
ميلياردتومانيازشهرداريتهرانگفت:ازروزاولصحبتاز
دريافتمبلغنبودوبيشتربحثماباشهرداريدربارهمباحث
فرهنگي،زيرساختيوحمايتيبودهاست.
او درباره اينكه از س��وي مديران شهري اعالم شده است،
دوچرخههاياشتراكيبرايشركتبيدودبهگفتهآنهاصرفه
اقتصادي ندارد ،گفت :زماني كه پروژهاي طراحي ميشود،
تبليغات،بازاريابيوماركتينگجزواصليترينهزينههاي
يكبرندجديداستكهدرحالفرهنگسازياستودرباره
اينمواردمقررشدتاشهرداريتهرانازماحمايتكند.
باقري در پاسخ به اينكه قرار اس��ت وديعه دوچرخهها در
دور جديد فعاليتها چگونه باشد ،گفت :در گذشته ۱۵۹
هزار تومان به عنوان وديعه و ۳۰هزار تومان به عنوان بيمه
از مشتركان دريافت ميشد كه با توجه به افزايش قيمت

بنزين ،مبلغ وديعه ،سپرده و كرايه و بيمه بايد در سال بعد
اضافه ميشد ،اما با تغييراتي كه ايجاد كرديم ،مبالغ ۱۵۹
هزارتومانو ۳۹هزارتومانفعليرابه ۴۹هزارو ۵۰۰تومان
تغيير و تقليل داديم تا مردم راحتتر باشند و بتوانند از اين
دوچرخههاياشتراكياستفادهكنند.
اوادامهداد:دراينيكماهسيستمراطوريطراحيكرديم
كهبهجايافزايشقيمت،كرايهباهمانقيمتقبليباشدو
مبالغدريافتيتقريبايكسومكاهشيابد.
عضو هياتمديره شركت بيدود در پاسخ به اينكه در يك
ماه گذش��ته چه تعداد وديعه به كاربران بازگشت داده
شده اس��ت ،اظهار كرد :براي حدود هزار نفر از كاربران
كه از قبل استرداد زده بودند ،تسويه حساب كامل شد،
اما وقتي سيستم بسته ش��د براي استرداد بسته نشد،
چرا كه بسياري از مردم نميدانستند بيدود جمعآوري
شده و مجددا ثبت نام ميكردند و پول به حساب شركت
واريز ميشد و سيس��تم را بستيم تا نه ورودي باشد و نه
خروجي و از امروز كه سيس��تم باز ميش��ود يك بسته
حمايتي براي كاربران در نظر گرفته ميش��ود .او درباره
اين بس��ته حمايتي گفت :براي كاربراني كه در اين يك
ماه نتوانس��تند از دوچرخهها استفاده كنند ،يك بسته
حمايتي در نظر گرفته شده است .اين بسته شامل بيمه
رايگان تا زمان استفاده از سرويس است .همچنين بيمه
امسالوبيمهسالآيندهكهاحتماالافزايشخواهديافت
را نيز پرداخت نميكنند و از همان شرايط قبلي سپرده
استفاده ميكنند10 .سفر رايگان نيز در اختيار آنها قرار
ميگيرد كه از طريق ش��بكههاي اجتماعي و پيامك به
كاربران اعالم ميشود.

نظر تهرانيها درباره مناسبسازي معابر براي معلوالن
بر اساس يك نظرسنجي در ش��هرداري تهران  ۵۷درصد
ازپاسخگويان معتقدند كه امكانات و فضاي شهري براي
اس��تفاده افراد داراي معلوليت مناسب نيست .به گزارش
مهر،درنظرسنجيكهشهرداريتهرانازشهروندانمناطق
 ۲۲گانه انجام داده است ۵۷ ،درصد از گفتوگو شوندگان
معتقدندكهامكاناتوفضايشهريبراياستفادهافرادداراي
معلوليتمناسبنيستوآنانازاماكنعمومينميتوانند
اس��تفاده كنند ،در حالي كه ۳۸درصد برخالف اين گروه
فكر ميكنند و امكانات شهر را تا حدودي مناسب يا خيلي
مناس��ب ميدانند .زهرا علياكبري ،روشندلي است كه با
گروه دوم همعقيده است ،ميگويد :تغييرات بسيار كمي
را در زمينه اصالح فضاي ش��هري حس ميكند .او معتقد
است:هنوزمحيطشهريبراياستفادهافراددارايمعلوليت

مناسبنيستوچيززياديتغييرنكردهاست.علياكبري
اي��راد كار را در آن ميدان��د كه در مناسبس��ازي فضاي
شهري اص ً
ال از نظر افراد داراي معلوليت استفاده نميشود
وباناراحتيبيانميكند«:استفادهكننده،ماهستيمامادر
طراحي و برنامهريزي ناديده گرفته ميشويم ،مث ً
ال مسير
ويژه نابينايان طراحي شده است و انتظار ميرود كه هيچ
مانعي نداشته باشند اما عصاي ما گير ميكند و موتورهاي
پاركش��ده در طول مس��ير مانع رفتوآمد ما هستند!»
خواس��ته وي آن اس��ت كه رعايت قانون مناسبس��ازي
براي همه از مغازهدار ،صاحبخانهها تا مس��ووالن ادارات و
بيمارس��تانها و بانكها و … تكليف و وظيفه شود و بعد
از نظارت كام��ل و تأييد رعايت اصل مناسبس��ازي ،به
ساختمانهاواماكنعموميپايانكاردادهشود.

همكاري همگاني نتيجه ميدهد
ابراهيمكاظممومنسرايي،رييسدبيرخانهستادهماهنگي
و پيگيري مناسبس��ازي كشور معتقد است كه تهران به
عنوان پايتخت و محل تجمع مراكز مه��م بايد در زمينه
مناسبسازيالگويديگرشهرهايكشورباشد.اوميگويد:
اقداماتخوبي انجام شده اما اين راهم قبولداريمكهوضع
معابر ،ساختمانها ،فضاهاي اداري و … مناسب نيست
و به يك نهضت مناسبس��ازي و اقدام جهادي در تهران
نيازمنديم.مومنسراييادامهميدهد:اگرشهرداريها۱۳
قانونمناسبسازي شهريراازجملهدرزمينهپيادهروها،
پاركها ،مترو ،ايس��تگاههاي اتوبوس ،عدم صدور پروانه
براي دس��تگاههايي كه مناسبسازي نكردند ،را به خوبي
اج��را كنند  ۷۰درصد مناسبس��ازي كش��ور به صورت

و مقرر ش��ده در قالب ويدئوها اي��ن فرآيند آموزش داده
شود .او با بيان اينكه ما به دنبال سازوكاري هستيم تا از هر
شركتي كه بتواند خدمات قابل قبولي در حوزه سيستم
دوچرخههاي اش��تراكي منطقهاي و فرامنطقهاي ارايه
دهد حمايت كنيم ،گفت :به دنبال سازوكاري هستيم كه
هم سود شهروندان و هم سود شهر و دغدغههاي بخش
خصوصي به آن پاسخ داده شود.

دليل حمايت شهرداري از بيدود
يعقوب آزادهدل ،مدير واحد حمل و نقل پاك شهرداري
تهران نيز در خصوص برگش��ت دوچرخههاي بيدود به
شهر تهران گفت :شركت دوچرخههاي اشتراكي بيدود
از ابتدا اعالم كرد كه نيازي به حمايت از سوي شهرداري
تهران ندارد و ميتواند با برنامهريزيها و تواني كه دارد كار
راپيشببرد.برهميناساسشهرداريتهراننيزبافعاليت
اين استارتاپ در حوزه حمل و نقل پاك موافقت كرد .او
با اشاره به اينكه به مرور مسووالن اين شركت دريافتند،
اينمدلتجارتآنهاجوابگونيستبهطوريكهنهايتابعد
از جمعآوري دوچرخهها تقاضاي حمايت خود را مطرح
كردندگفت:نهتنهاسيستمدوچرخههاياشتراكيبلكه
همه مدلهاي حمل و نقل در اغلب كالنشهرهاي دنيا
نيازمند حمايت و ارايه يارانه است و سيستم حمل و نقل
پاك نيز از اين قاعده مستثني نيست .مدير واحد حمل و
نقل پاك شهرداري تهران با بيان اينكه شهرداري تهران
نيز پس از برگزاري جلس��ات متعدد به اين جمعبندي
رسيد كه الزم اس��ت از سيستم دوچرخههاي اشتراكي
حمايت شود ،افزود :ما صرفا از بيدود حمايت نميكنيم
بلكه حمايت شهرداري از همه شركتهاي ارايهدهنده
خدمات در حوزه دوچرخههاي اش��تراكي خواهد بود و
در اين زمينه نيز حمايتهاي قانوني شفاف كه در قالب
قراردادري مش��خص ميش��ود براي همه شركتهاي
متقاضي خواهيم داش��ت .مدير واحد حمل و نقل پاك
شهرداري تهران ادامه داد :براساس برنامهريزيهاي انجام
شده از امروز دوچرخههاي بيدود در دسترس شهروندان
قرار خواهد گرفت ،البته مقداري فرآيند تغيير كرده است

جزييات توافق با بيدود
يوسف حجت ،سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك
ش��هرداري تهران نيز ب��ه بيان جزييات تواف��ق بيدود با
ش��هرداري پرداخت و گفت :توافق جديد با اين شركت
انجام گرفته است و بر همين اساس شركت بيدود اجازه
تبليغات بر روي دوچرخ ه و ايستگاهها را خواهد داشت و از
اينطريقمنبعدرآمديجديدبرايشركتدوچرخههاي
اشتراكي فراهم ميشود .او با بيان اينكه هيچ يارانه نقدي
به شركت بيدود نميدهيم ،گفت :ش��هرداري به غير از
شركت بيدود ،امكانات الزم را براي هر شركت ديگري كه
آمادگي فعاليت در حوزه دوچرخههاي هوشمند و نسل4
راداشتهباشدارايهميكند.بهزوديفراخوانيدراينزمينه
انجام ميگيرد .سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك
شهرداريتهرانتصريحكرد:حقعضويتبرايمشتركان
دوچرخههاي بيدود  49هزار تومان در سال است و خود
شركت موظف به پرداخت بيمه مسافران است .در حالي
كه پيش از اين مسافران دوچرخه عالوه بر 30هزار تومان
پرداخت حق بيمه بايد يك وديعه  160هزار توماني نيز
پرداخت ميكردند.

اصولي انجام شده است .رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي
و پيگيري مناسبسازي كشور از تهيه يك تفاهمنامه در
زمينهمناسبسازيشهريباهمكاريشهرداريتهرانخبر
ميدهدوعنوانميكند:بهدنبالآنهستيمكهشهرداري
وظاي��ف خود را بهتر انجام دهد و ما ني��ز در زمينه رعايت
استاندارد ،مس��ائل فني ،نظارت و بازديد همكاري كامل
خواهيم داش��ت تا در حوزه مناسبسازي فضاي شهري،
تهرانيكالگوشود.مومنسراييمعتقداست،مسالهبسيار
مهميكهبايددركشوروبهخصوص شهر تهرانجابيفتد،
فرهنگ مناسبسازي اس��ت وبايد همگان ضرورت آن را
متوجهشوند.اوبابياناينكهتكبعدينميشودكاريكردو
هرچقدرهمستادهماهنگيوپيگيريمناسبسازيكشور
پيگيريكنددرنبودهمكاريهمگانيفايدهايندارد،ادامه
ميدهد :در اين ميان همه دستگاهها از جمله صدا و سيما،
وزارتارشاد،وزارتارتباطات،سازمانحملونقلو…بايد
دستبهدستهمبدهندتامشكالتمعلوالنحلشود.

مديرانشهريجدينيستند
محم��ود كاري ،مديرعامل انجمن نداي معل��والن ايران
ميگويد :هنوز بخش زيادي از محيطهاي ش��هري قابل
اس��تفاده نيس��ت و حق افراد داراي معلولي��ت به عنوان
بزرگترين اقليت ش��هري ناديده گرفته شده است ،مث ً
ال
خيابان قديمي اللهزار را در نظر بگيريد كه در هيچ طرفش
امكان رفتوآمد نيست! در خيابانهاي باالتر از جمله بهار،
دزاشيبوقيطريههماوضاعبدترميشود.
وي ادامه ميدهد :البته نبايد منك��ر اقدامات و طرحهاي
مناسب شهري براي افراد داراي معلوليت شد و در تهران
نسبتبهسالهايگذشتهتغييراتخوبيانجامشدهاست،
اما يك مشكل اساسي به پش��تيباني و نگهداشت در اين
بخشبرميگردد؛اينكهطرحوبرنامهاياجراميشودامادر
نبود نظارت دستگاههايي كه در رأس آنها شهرداري داراي
وظيفهاست،تخريبميشودچهثمريداردجزهدررفتن
هزينهوكاراضافي.

جوابيه
توضيح سازمان برنامه و بودجه
درباره سخنان هاشمي
در پي درج اظهارات رييس محترم شوراي شهر تهران
بهاينمضمونكه«سرانهمحيطزيستيوحملونقل
عمومي تهرانيها در بودجه  99در حد صفر اس��ت»،
مركز اطالعرس��اني ،روابط عموم��ي و امور بينالملل
سازمان برنامه و بودجه كشور براي تنوير افكار عمومي
توضيحاتي به شرح ذيل منتشر كرد .سازمان برنامه و
بودجه كشور با اش��اره به سخنان رييس شوراي شهر
تهران اعالم ك��رد :اعتبار طرح كمك با ناوگان حمل و
نقلعموميدراليحهبودجه 99هفتبرابرشدهاست/
عمدهمنابعبخشعمرانشهريخارجازبودجهعمومي
كشورودرچارچوببودجهشهرداريهاتامينميشود.
مستنداتوشاخصهاييهمانندسهمعمرانشهري
و سهم شهروندان استان تهران از بودجه عمومي ارايه
شده در مصاحبه آن خبرگزاري ،با شاخصهاي توزيع
بودجهعموميمتفاوتاست.توجهبهايننكتهضروري
استكهبودجهبارويكردبخشيتنظيمميشودومنابع
بودجه عمومي در بخش عمران شهري و حمل و نقل
درونشهري در اصل ماهيت كمك داشته كه در قالب
طرحهايتوسعهايدراختيارشهرداريهاقرارميگيرد.
گفتني اس��ت كه عمده منابع بخش عمران ش��هري
خارج از بودجه عمومي كش��ور و در چارچوب بودجه
شهرداريها تامين ميشود كه بخش قابل توجهي از
آن در اجراي قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده با بيش از
 35هزار ميليارد تومان تامين اعتبار ميشود .از طرفي
برايپوششسرانههايفرهنگي،ورزشي،گردشگري،
آموزش و پرورش ،دانشگاهها و ...در شهرها منابعي در
سرفصلهاي مرتبط اليحه بودجه سال 1399تامين
ش��ده كه براي بهبود خدمات عمومي به ش��هروندان
منظور شده است .در ادامه به عمده اقدامهاي به عمل
آمده به منظور كمك به طرحهاي حمل و نقل شهري
به شرح زير اشاره ميشود :نوسازي ناوگان اتوبوس :با
استفادهازاوراقمشاركتموضوعبند(د)تبصره 5قانون
بودجه سال  1398نسبت به تامين  12300ميليارد
ريال اوراق مش��اركت براي توسعه ناوگان حمل و نقل
عمومي – اتوبوس پيشبيني و در دس��ت اقدام است.
الزم به توضيح است كه اعتبار طرح «كمك به توسعه
و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي» از 260ميليارد
ريال در قانون بودجه س��ال جاري به بي��ش از 1525
ميليارد ري��ال در اليحه بودجه س��ال  1399افزايش
يافتهاست.تمهيداتپيشنهاديبراينوسازيناوگان
اتوبوسرانيشهري:بااستنادبهمصوبهشماره128845
مورخ 1397/3/20شوراي اقتصاد «طرح جايگزيني و
نوسازيناوگانحملونقلدرونشهريوبرونشهري»
براي نوس��ازي  9هزار اتوبوس ديزل و گازسوز شهري
با اس��تفاده از صرفهجويي حاصل از سوخت تا سقف
 156هزار دالر ب��ه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت،
اجازه داده شده است كه نس��بت به نوسازي ناوگان با
استفاده از س��رمايهگذاري در اين بخش اقدام نمايد.
در مورد نوسازي  1000دستگاه اتوبوس با استفاده از
تسهيالت موضوع تبصره 18قانون بودجه سال جاري
پيشنهاد به دبيرخانه شوراي اقتصاد ارايه شده و مقرر
استتسهيالتهردستگاهاتوبوسباهمكاريصندوق
كارآفريني اميد ،بخش��ي از اعتبار در قالب وجوه اداره
شده و منابعي از محل بودجه عمومي ،آورده متقاضي
(شهرداري و بخش خصوصي) تامين و عملياتي شود.
تامين منابع مالي به منظور توس��عه شبكه مترو :الزم
به توضيح است كه طي س��الهاي 1392-97بالغ بر
 61000ميلياردريالاوراقمشاركتبهطرحهايقطار
شهريكالنشهرهايكشوربامشاركتدربازپرداخت
معادل 50درصد شهرداري و 50درصد از محل بودجه
عمومي اقدام شده است .در سال 1398نيز با استفاده
ازاوراقمشاركتموضوعبند(د)تبصره 5قانونبودجه
س��ال 1398نس��بت به تامين 50هزار ميليارد ريال
اوراق مش��اركت براي طرحهاي قطار شهري درحال
بررسي و اقدام است .از مجموع منابع فوق بيش از 30
هزار ميليارد ريال به پروژههاي مرتبط با شبكه راهآهن
شهري تهران همانند تكميل خطوط  3،6و  7متروي
تهران اختصاص يافته است .همچنين طي سالهاي
 1396-98به طرحهاي احداث خطوط قطار شهري
در كالنشهرهاي كش��ور بيش از  12.5هزار ميليارد
ريال تخصيص پرداخت شده است كه بيش از 1250
ميلياردريالآنبهشهرداريتهرانبرايتكميلشبكه
متروپرداختشدهاست .شايانذكراستكهدربند(د)
تبصره 5اليحهبودجهسال 1399كلكشورنيزمعادل
 50هزارميلياردريالاوراقمشاركتبرايتوسعهشبكه
ريليشهريوناوگاناتوبوسرانيشهريپيشبينيشده
است .تهيهوتامينناوگانمترو:بهاستنادمصوبهشماره
 461345مورخ 1397/8/28شوراياقتصادبهمنظور
تامين 630دستگاه واگن مترو با استفاده از تسهيالت
مالي خارجي معادل 994.3ميليون يورو اقدام ش��ده
است كه صددرصد تضمين بازپرداخت طبق مفاد بند
(ب) ماده 64قانون برنامه شش��م ،يك درصد از اعتبار
تخصيص يافته هزينهاي مدنظر قرار گرفته است كه
درهرمرحلهازتخصيصاعتبار،يكدرصداعتباربراي
هزينه پژوهشي منظور ميش��ود .از اين رو ،نويسنده
محترمبهاشتباه،بهجايمنظوركردناعتبارهزينهاي،
رقمكلهزينهشركترامالكقراردادهاست.درضمن
خاطرنشان ميسازد 14ش��ركت نام برده شده داراي
سرفصلاعتباراتهزينهاينيستند .درقسمتدومبند
قانوني موصوف ،هزينههاي غيرعملياتي شركتهاي
دولتيمبنايمحاسبههزينهپژوهشيقرارگرفتهاست.
درتمامشركتهايدولتيمندرجدراليحهبودجهسال
،1399هزينههايغيرعملياتي،كمترازپنجدرصدكل
هزينههايشركتهايدولتيرادربرميگيرد.درنتيجه
يكدرصدازهزينههايغيرعملياتيشركتهايدولتي
حدود  %0.05از كل هزينههاي شركتهاي دولتي را
به خود اختصاص ميدهد كه با ارقام بيان شده در اين
نوش��تار تفاوت فاحشي دارد .در س��الهاي اخير هم
معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور و شوراي عالي
علوم،تحقيقاتوفناوريبهمنظورنظمبخشيبهحوزه
پژوهش در شركتهاي دولتي ،آييننامهها ،ضوابط و
شرايط الزم را تدوين و ابالغ كرده است و در چارچوب
س��ند كلي علم و فناوري به راهب��ري و رصد فعاليت
دستگاههايذيربطاهتمامدارد.

اخبار
 ۴دستهكاال
ملزم بهدرج شناسهكاال شدند

شاتا|مديرپدافندغيرعاملمركزتوسعهتجارت
الكترونيكيگفت:صاحبانچهاردستهكاالشامل
لوازم خانگي ،پوشاك و منسوجات ،تلفن همراه و
دخانيات در فضاي مجازي به درج شناسه كاال بر
روي كاالهايشان ملزم شدند.
سارا جامي افزود :در سال  ،۹۵براساس آييننامه
اجرايي ماده  ۱۳قانون مب��ارزه با قاچاق كاال كه
مصوبه هيات وزيران است ،مقرر شد درج شناسه
كاال ب��راي تمام كااله��اي موج��ود در بازارها و
انبارهاي كشور الزامي شود.
وي اظهار كرد :در راس��تاي اج��راي آيين نامه
هيات وزيران ،دستورالعملهاي اجرايي مصوب
وزارت صمت به ترتيب دستورالعمل براي گروه
لوازم خانگي در تاريخ ارديبهشت  ،۹۸كاالهاي
پوشاكومنسوجاتدرتيرماه ۹۷ودستورالعمل
گوش��ي همراه در تاريخ ارديبهشت سال  ۹۸به
تصويبرسيد.
او اضافه كرد :دستورالعمل گروه كااليي دخانيات
نيز در س��ال  ۹۷تصويب و ابالغ ش��د .اين مقام
مسوول خاطرنشان كرد :بر طبق سلسله مراتب
اجراي��ي ،وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت پس
از تصويب دس��تورالعملها ،صاحبان اين چهار
دس��ته كاال را ني��ز ملزم به درج شناس��ه كاال بر
روي كاال كرده اس��ت .وي بي��ان كرد :صاحبان
كس��ب و كارهاي مجازي براي عرضه كاالهاي
خود در فضاي مجازي همچون وب سايتهاي
فروش ،ش��بكههاي اجتماعي ،اپليكيشنهاي
موبايلي و ...ملزم به درج شناس��ه در كنار س��اير
مشخصات كاال هستند و ضروري است تا ضوابط
و دس��تورالعملهاي موجود در اين خصوص را
اجرا كنند .جامي با اشاره به مهمترين هدف درج
شناسه كاال بر روي كاالهاي ذكر شده يادآور شد:
هدف از درج شناسه كاال ،مبارز با فروش كاالهاي
قاچاق در سطح كشور اس��ت .وي اظهار كرد :از
آنجايي كه در حال حاضر بس��ياري از كاالهاي
كش��ور به صورت اينترنتي به فروش ميرسند
ضروري اس��ت كه صاحبان فضاي كسب و كار
نيز قوانين كش��ور را رعايت كنند و اين شناسه
كاال را دريافت و درج كنند .او افزود :از آنجايي كه
عرضه دخانيات به صورت خرده فروشي ممنوع
است ،اين اطالعيه جهت عرضهكنندگان عمده
دخانيات در فضاي مجازي كاربرد دارد.

تعداد باالي برپايي رويدادهاي
نمايشگاهي دركشور

شاتا|مديرعامل شركت سهامي نمايشگاههاي
بينالمللي اي��ران گفت :تعداد ب��االي برپايي
رويدادهاي نمايش��گاهي در س��ال جاري در
شركت نمايش��گاههاي بينالمللي جمهوري
اس�لامي ايران علي الرغم وج��ود تحريمهاي
ظالمانه بيسابقه است.
بهمن حسينزاده باال بردن درآمدهاي ريالي در
صنعتنمايشگاهيراامريمثبتدانستوافزود:
به دلي��ل تالشهاي ش��بانه روزي همكارانمان
در ش��ركت سهامي نمايش��گاههاي بينالمللي
جمهوري اسالمي ايران اين اتفاق محقق شد.وي
با اشاره به اينكه در س��ال جاري تمام سالنهاي
نمايشگاه جمهوري اسالمي ايران با تمام ظرفيت
وتماموقتدراختيارصنعتگرانوتوليدكنندگان
و فعاالن اقتصادي كشور قرار گرفت ،تصريح كرد:
تسهيل امور در برپايي نمايشگاهها زمينه را براي
امراشتغالزاييورونقاقتصاديبيشترفراهمكرده
است.اينمقاممسوولبااشارهبهموانعومشكالت
زيادي ك��ه به خاطر تحريمها وج��ود دارد ،بيان
كرد :با وجود تحريمها ،جمهوري اسالمي ايران
در نمايشگاههاي بينالمللي حضور موثر دارد و
توانستهبادراختيارداشتنمساحتهايبااليياز
نمايشگاههاي بينالمللي به ارايه توانمنديهاي
اقتصادي خود بپردازد.
حسينزاده با اش��اره به ظرفيت خوب بازار ايران
براي كشورهاي ديگر آن را غير قابل چشم پوشي
عنوان كرد و گفت :آنها نميتوانند اين فرصت را
ناديدهبگيرندبنابراينعليرغمتحريمهابسياري
ازكشورهاعالقهمندهستندتاارتباطتجاريشان
را با ايران حفظ كنند.
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صنعت،معدنوتجارت

«تعادل» از ضعف سياستگذار و نبود نقشه راه در امر تجارت گزارش ميدهد

سرگيجه درچارت تجاري

تعادل | فرشته فريادرس|
درخواس�ت ش�كلگيري «س�تاد توس�عه
صادرات» از خيابان س�ميه به خيابان پاستور
ارسال شد .براساس اظهارات جديد قائممقام
وزيرصم�ت در ام�ور بازرگان�ي ،پيشنويس
تشكيل «ستاد توسعه صادرات» با در اختيار
داشتن اختيارات اصل  ۱۲۷قانون اساسي ،به
معاون اول رييسجمهور ارايه شده ،كه در اين
درخواس�ت تقاضا شده اين س�تاد به رياست
وزير صمت و دبيري س�ازمان توسعه تجارت،
شكل گرفته تا مسير صادرات هموار شود.
اين درخواست در شرايطي به پاستور ارسال
ش�ده ،كه ط�ي دو س�ال اخي�ر بارها ش�اهد
تغيي�ر در چ�ارت بازرگاني كش�ور بودهايم.
يكب�ار ط�رح «احي�اي وزارت بازرگاني» در
دستور كار دولت قرار گرفته و بار ديگر ،طرح
«ش�كلگيري معاونت بازرگان�ي» در چارت
سازماني رياس�تجمهوري .اما در سناريوي
ديگر كه اوايل مردادماه امس�ال اجرايي شد،
«لغو قانون انتزاع» بود ،كه با تصميم سران قوا
و ابالغ معاون اول رييسجمهور ،رسما بخشي
از وظايف بازرگاني بخش كشاورزي به وزارت
صمت واگذار ش�د تا تقسيم كاري بين اين دو
وزارتخانه شكل بگيرد.
در اين ميان ،برخي اما به دنبال تغيير ساختار
س�ازمان توس�عه تج�ارت ب�ه يك س�ازمان
توسعهاي بودند .اگرچه تمامي اين سناريوها
هدف مش�خصي را دنبال ميكن�د ،كه همانا
نظم بخش�ي به تجارت خارجي كش�ور است،
اما ضعف سياس�تگذار و متوليان تجاري در
ترسيم نقش�ه راه تجارت كامال مشهود است؛
چراكه اصرار مدام بدون برنامه بر شكلگيري
معاونت بازرگاني يا س�تاد توس�عه صادراتي،
آنه�م در ش�رايطي كه هن�وز ط�رح «احياي
وزارت بازرگان�ي» در راهروه�اي مجلس در
حال رفت و آمد اس�ت و در خ�وان آخر براي
كس�ب راي موافق نمايندگان قرار دارد ،اين
پرس�ش را پيش ميكش�د ،كه سكان تجارت
كشور در نهايت قرار است به دست چه كسي
سپرده شود؟
برهمي�ن اس�اس ،سياس�تگذار و متولي�ان
تج�اري بهتر اس�ت به ج�اي اتخ�اذ اين نوع
تصميمه�ا و سياس�تگذاريها ،در وهل�ه
نخس�ت ،با راهان�دازي كارگروهي متش�كل
از «مقامات باالدس�تي در دول�ت و حاكميت،
سياستگذاران ،برنامهريزان ،صاحبنظران»
و همچني�ن ب�ا نظرخواه�ي از پارلمان بخش
خصوصي ،به دنبال ترسيم نقشه راه كالنتري
براي تغيير س�اختار تج�ارت آنهم در صورت
احي�اي وزارت بازرگان�ي باش�ند؛ چراكه اين
تصميمگيرهاي متعدد ،چيزي جز س�رگيجه
در چارت تجاري كشور دربر نخواهد داشت.

تغييرات در حوزه بازرگاني
خردادماه س��ال  ۹۶دولت دوازدهم با ارسال اليح ه
دوفوريتي«اص�لاح بخش��ي از س��اختار دولت» به
مجل��س ،موضوع تفكي��ك وزارت صم��ت را دنبال
ك��رد .اليحهاي ك��ه ب��ا مخالفت كميس��يونهاي
ع و معادن»« ،كش��اورزي» و
«اجتماع��ي»« ،صناي 
همچنين «كميس��يون مش��تركي متش��كل از ۲۱
نماينده مجلس» مواجه شد و مجلس نيز در نهايت
اليحه مذك��ور را با رأي منفي بدرقه كرد .اما اهميت
باالي تفكيك وزارت صمت و احياي وزارت بازرگاني
براي دولت موجب ش��د تا بحث ش��لگيري وزارت
بازرگاني در تيرماه و مهرماه  ۹۷نيز از س��وي دولت
پيگيري شود.
پيگيريهايي كه البته باز هم مورد اقبال قرار نگرفت.
اما ب��ا اوج گرفتن مخالفتها ب��راي احياي «وزارت
بازرگاني» ،دولت س��ناريوهاي ديگ��ري براي نظم
بخش��يدن به حوزه بازرگاني و تنظيم بازار ترس��يم
كرد .در كنار سناريوي احياء ،دولت پيشنهاد تشكيل
«معاون��ت بازرگاني» زيرنظر رياس��تجمهوري را
مطرح كرد كه قرار بود اين معاونت با مجوز ش��وراي
عالي هماهنگي اقتصادي تشكيل تا بتواند بازار را اداره
كند ،اما تكليف و سرنوشت شكلگيري اين معاونت
به وضعيت احي��اي وزارت بازرگان��ي گره خورد كه
آنهم بس��ته به راي نمايندگان خانه ملت دارد .اما در
اين ميان دولت راه ديگري براي تنظيم بازار امتحان
كرد و آن س��ناريو ،بازگش��ت تمام��ي فعاليتهاي
مربوطه بازرگاني به وزارت صمت بود كه بخش��ي از
آن براس��اس قانون انتزاع سال  91در اختيار وزارت
جهاد كش��اورزي قرار گرفته بود .اما اين پيش��نهاد
دولت برخالف س��ناريوهاي قبلي عملياتي شده و با
تصميم سران قوا ،ساختار جديدي در وزارت صنعت
شكل گرفت كه براساس آن قائممقام وزارت صنعت
در امور بازرگاني عه��دهدار تمام فعاليتهاي بخش
بازرگاني شد.
در ادامه و در بهمنم��اه  ،۹۷دولت در آخرين تالش
خود براي تش��كيل وزارت بازرگاني ،ضمن انتقاد از
نمايندگان مجلس و اعمال فشار سياسي به مجلس
ش��وراي اس�لامي ،نظر مثبت برخ��ي نمايندگان
مجلس را براي ارايه طرحي جهت تش��كيل وزارت
بازرگاني جلب كرد .در همين راستا ،طرح «تشكيل
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» در هشتم اسفند
 98ب��ه هياترييس��ه مجلس تقديم ش��د تا پس از
كشوقوسهاي فراوان و رايزنيها سوم مهرماه ۹۸؛
نمايندگان بهارستان در صحن علني به كليات طرح
«تش��كيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» راي
مثبت دادن��د .در ادامه راه با ايرادهايي كه از س��وي
شوراي نگهبان به طرح تفكيك گرفته شد ،اين طرح
دوباره به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي
ارجاع داده ش��د .پس از آن ،كميسيون اجتماعي به
اصالح طرح مذكور پرداخت ام��ا نمايندگان اينبار
در صحن علني  ۱۹آبان ماه  98با اصالحات صورت
گرفته توسط كميسيون اجتماعي در طرح تشكيل

وزارت بازرگاني به منظور تامين نظر شوراي نگهبان
موافق��ت نكردند بنابراي��ن اين طرح ب��راي اصالح
بيشتر به كميسيون ارجاع شد .در ادامه كميسيون
اجتماعي مجلس بار ديگر به اصالح طرح تش��كيل
وزارت بازرگان��ي پرداخ��ت اما نماين��دگان يكبار
ديگر در جلسه علني روز يكش��نبه يكم ديماه 98
با اصالح��ات صورت گرفته مخالفت كردند تا باز هم
سرنوشت اين طرح مهم همچنان در هالهاي از ابهام
و بالتكليف��ي باقي بماند .پيش از اي��ن و همزمان با
ش��دت گرفتن مخالفتها با تجزيه وزارت صمت از
س��وي بهارستاننش��ينها ،دولت راهكار جايگزين
تجزيه وزارت صمت و تش��كيل «معاونت بازرگاني»
متش��كل از بخشهايي از وزارت جهاد كشاورزي و
وزارت صمت زيرنظر رياستجمهوري را مطرح كرد؛
در پيشنهاد تش��كيل معاونت بازرگاني عنوان شده
بود كه اين معاونت با مجوز شوراي عالي هماهنگي
اقتصادي زيرنظر رييسجمهوري تش��كيل خواهد
شد تا بازار را اداره كند .اما با بازگرداندن فعاليتهاي
مربوط ب��ه بازرگاني به وزارت صمت كه در مردادماه
با تصميم س��ران ق��وا صورت گرفت ،مس��ير جديد
ومتفاوت ديگري براي حوزه بازرگاني ترسيم كرد.
اما اين تغيير ساختارها در حوزه تجارت به اينها ختم
نش��د ،بهطوريكه در اواخر مردادماه  98قائم مقام
وزير صمت در امور بازرگاني خبر از راهاندازي «ستاد
توس��عه صادرات» داد؛ گامي مهم در عرصه تجارت
خارجي كه براس��اس آن سياس��تهاي وارداتي با
سياستهاي حمايتي در كشور تنظيم و مسير براي

وزير صمت:

مخالف صادرات نيستيم ،با خامفروشي مخالف هستيم

وزيرصنعت،معدنوتجارتبابياناينكهسياستتوسعه
صادرات به عنوان يك دستور كار جدي دنبال ميشود،
گفت :با خامفروشي به عنوان صادرات مخالفيم ،بايد به
سمت ارزش افزوده بيشتر مواد معدني حركت كرد.
رضا رحماني اف��زود :امروز ارزش توليدات بخش معدن
وصنايع معدني به  ۲۲ميليارد دالر رس��يده كه نش��انه
قابليت و ت��وان باالي اين بخش اس��ت و انتظار ميرود
روند روبه رشد خود را تداوم بخشد .به گزارش «ايرنا» او
بعد از ظهر دوشنبه پس از بازديد از بخشهاي مختلف
سازمانزمينشناسيواكتشافاتمعدنيكشوردرجمع
كاركنان اين سازمان افزود :امسال هفت محور راهبردي
در وزارتخانه تعريف شده و براين اساس ۳۴برنامه اجرايي

همشكلاجراييبهخودخواهدگرفت.ويافزود:توجهبه
ساخت داخل ،صادرات ،معدن ،فناوري ،فضاي كسب و
كار ،تامين منابع مالي از جمله محورهاي دستور كار اين
وزارتخانه محسوب ميشود .به گفته رحماني در بخش
معدن  ۷۲تكليف پيشبيني ش��ده كه بر پايه نقشه راه
معدن تعريف شده و در واقع نخستين گام در اين ارتباط
سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني است كه ۱۳
سرفصل به آن مربوط ميش��ود .وي يادآور شد :احياي
معادن كوچك مقياس و تكمي��ل زنجيره ارزش فلزات
اساسي اينها از جمله مواردي است كه در برنامه گنجانده
شده،بيشكانقالبمعدنيدركشورازاكتشافاتشروع
ميشود.وزيرصنعت،معدنوتجارتخاطرنشانساخت:

امروز موازيكاري در كشور زياد است و اين به مصلحت
نيست و بايد جمعبندي شود و مشخص ساخت كه در
بخشزمينشناسيواكتشافاتمعدنيچهكارهاييبايد
انجام ندهند ،اما واقعيت اينكه محوريت در اين عرصه با
سازمان زمينشناسي است كه جهت دهي و محوريت را
بايد تبيين و ترسيم كند.
وي گفت :س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن وصنايع
معدني اي��ران (ايمي��درو) هزينه مناس��بي در زمينه
اكتش��افات معدني انجام ميدهد و آنچ��ه كه در دولت
يازدهم انجام ش��ده و دراين دوره در دس��تور كاراست،
به اندازه كل فعاليت سالهاي پيش محسوب ميشود.
رحماني اضافه كرد :اكن��ون در كنار ايميدرو تعداد ۱۱

توس��عه صادرات هموار ميش��ود .براساس چنين
تصميمي ميتوان گفت كه ت�لاش جديد متوليان
تجاري كشور بر اين اصل استوار بود كه مشابه ستاد
تنظيم بازار ،ستادي ملي براي توسعه تجارت خارجي
در مركز تش��كيل و در اس��تانها نيز كارگروههاي
ذيربط كار را پيش ببرند.
حال ام��ا در گام ديگ��ري ،قائممق��ام وزير صنعت،
معدن و تجارت در تازهترين اظهارات خود از ارسال
پيشنويس تش��كيل «ستاد توس��عه صادرات» به
پاستور خبر داده است .حسين مدرس خياباني ،در
اين باره توضيح داده كه در خصوص ساز و كار اجرايي
براي حل و فصل مسائل صادراتي ،بايد همانطور كه
در حوزه بازرگاني داخلي ،س��تاد تنظيم بازار وجود
دارد ،س��تادي نيز با اختيارات كافي ،امور مرتبط با
تجارت خارجي را به صورت هفتگي و با حضور تمامي
ذينفعان ،مرور كرده و در مورد آنها تصميمات سريع
و الزم را اتخاذ كند.
به گفته او ،اين موضوع در حوزه تنظيم بازار داخلي به
خوبي موثر بوده و با استفاده مناسب از همين ساز و
كارها ،كشور به آرامشي نسبي رسيده است .مدرس
خياباني همچنين با تاكيد بر اينكه مجموعه اقدامات
انجام ش��ده در حوزه بازرگاني داخلي ،نتيجه رصد،
هماهنگي و تصميمات مناسب اتخاذ شده در ستاد
تنظيم بازار است ،از ارايه پيشنويس تشكيل «ستاد
توسعه صادرات» با در اختيار داشتن اختيارات اصل
 ۱۲۷قانون اساسي ،به معاون اول رييسجمهور خبر
داه است .براساس گفته اين مقام مسوول در اين نامه

ارسالي تقاضا شده تا اين ستاد به رياست وزير صنعت،
معدن و تجارت و دبيري سازمان توسعه تجارت ايران
ش��كل گرفته تا مسير صادرات كش��ور از اين طريق
هموار شود.
حال با توجه به تمامي اين تغييراتي كه طي دوسال
اخي��ر در چارت بازرگاني كش��ور ،رخ داده ،اما هنوز
مشخص نيست كه سكان تجارت قرار است به دست
چه كس��ي سپرده ش��ود؟ از آنس��و ،چنانچه وزارت
صمت تجزيه و« وزارت تجارت و خدمات بازرگاني»
احياء ش��ود ،آيا «ش��كلگيري معاونت بازرگاني در
نهاد رياس��تجمهوري» يا «تش��كيل ستاد توسعه
صادرات» ضرورتي خواهد داشت يا خير؟ از طرفي،
در صورت احياي وزارت بازرگاني ،ساختار «سازمان
توسعه تجارت» ،و نهادهاي درگير در امر تجارت از
جمله «سازمان گمرك» و «سازمان سرمايهگذاري
ايران» چ��ه تغييراتي را در چارت س��ازماني تجربه
خواهند كرد؟ اما آنچه به نظر ميرسد ،اين است كه
هنوز متوليان امر ،به يك جمعبندي اساس��ي براي
هدفمند كردن امور تجاري بر يك س��يبل مشخص
نرسيدهاند .از اين منظر ،بهتر اين است كه كارگروهي
از باالترين مقام در دولت وحاكميت ،مجلس شوراي
اسالمي ،نهادهاي اثر گذار ،صاحبنظران و همچنين
با نظر خواهي از روساي اتاقهاي بازرگاني و تشكلها
شكل بگيرد ،تا با هم انديشي و جمعبندي نهايي به
يك تصميم درس��ت ومنطق��ي و مطابق با وضعيت
كنوني كشور در جهتدهي به تجارت كشور دست
پيدا كنند.

شركت در قالب يك كنسرسيوم در زمينه اكتشاف فعال
شدهاند ،اما محوريت اين بخش با زمينشناسي است و
وزارتصنعتآمادگيداردتااقداماتهماهنگياينمهم
را به انجام برساند.
رحماني با بيان اينكه اكنون سه ميليون واحد صنفي در
كش��ور فعاليت دارند و  ۱۰هزار پروانه معدني نيز صادر
شدهگفت:سهمناچيزيازكل،دولتياستوبقيهبخش
خصوصيودراختيارمردماست.ويتصريحكرد:تاكنون
رونداستخراجبهشيوهسطحاالرضيانجامشدهودرعمق
فعاليتي نداشتهايم ،در حالي كه از قرار اطالع در آفريقاي
جنوبي در عمق  ۲۰۰متري زمين هم اس��تخراج انجام
دادهاند،كهگوياخارجيهابرايشاناينكارراانجامدادهاند.
وزير صنعت ،معدن وتجارت گفت :يكي از فاكتورهاي
مورد توجه بهرهگيري از ش��يوههاي نوين تامين مالي
است و امسال از محل منابع صندوق توسعه ملي دو هزار
ميليارد تومان براي تشويق صادرات اختصاص يافت و در
عين حال بازار سرمايه نيز عالقه به سرمايهگذاري دارند و

شركتهاي حاضر در بورس نيز از مشاركت در اين بخش
استقبالميكنند.
رحماني يادآور شد :بخش معدن وصنايع معدني كشور
با توجه به قابليتهايي كه دارد ،از سوي سرمايهگذاران
خارجي مورد اس��تقبال قرار گرفته و توس��عه فعاليت
اكتش��افي كه اكنون با بهرهگيري از ژئوفيزيك هوايي
درحال اجراس��ت ،زمينهاي مناسب براي شناخت پيدا
كردن نس��بت به ذخاير نهفته محس��وب ميشود .وي
اضافه كرد :انتظار ميرود تا پايان فعاليت دولت دوازدهم
معادن بزرگ مقياس��ي مانند ،مس سرچشمه ،سرب و
رويمهديآبادشناساييومعرفيشوندتاسرمايهگذاران
وارد عمل شوند.
وزير صنع��ت ،ضمن يادآوري هدف پيش بيني ش��ده
براي دستيابي به ميزان استخراج  ۶۰۰ميليون تن مواد
معدني تا پايان سال  ۱۴۰۰گفت :تالش اين وزارتخانه
حفظ ميزان توليد و زمينهسازي براي رشد درآمد مردم
در زمينههاي مرتبط است.

فريب پيامكهاي فعالسازي موبايل را نخوريد
سخنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق گفت :مردم فريب
پيامهاي فعالس��ازي موبايل را نخورن��د چراكه اگر
س��امانه همتا پيامي را ارس��ال كند ،به جاي شماره،
عبارت همتا درج شده اس��ت .حميدرضا دهقاني نيا
درباره ارسال پيامهايي به برخي مردم مبني بر اينكه
«جهت جلوگيري از قطع ش��دن شبكه موبايل ،بايد
اقدام به فعالسازي گوشي كنند» ،اظهار داشت :مردم
حتماً بايد دقت كنند هر پيامي كه از س��مت سامانه
همتا به مخاطبان ارس��ال ميش��ود يك سربرگ يا
تابلويي دارد كه عبارت «همتا» را نشان ميدهد؛ يعني
شمارهاي نيست و فقط كلمه همتا نوشته شده است.
سخنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود :در

صورتي كه مردم به همي��ن قاعده توجه كنند ،قطعا
فريب نميخورند.
به گفته او ،مردم حتماً در هنگام خريد گوش��ي تلفن
همراه دقت كنند كه هيچ هزينهاي بابت رجيستري
نبايد بپردازند و اگر شخصي ادعا ميكند كه بايد هزينه
رجيستري پرداخت شود نبايد از او خريد كنند.
دهقانينيا افزود :در هنگام خريد گوشي ،فرآيند بايد
طي شود به اين صورت كه فاكتور را از فروشنده اخذ
كنند و در محل ،استعالم اصالت را بگيرند و فعالسازي
كنندوپسازاينكهانتقالمالكيتانجامشدسرفرصت
در كارتابل خود در سامانه همتا گوشي خود را تعريف
كنند .هر ايراني در اين سامانه يك كارتابل دارد.

كمك به تسريع رسيدگي قضايي پرونده فعاالن اقتصادي
معاونت امور استانهاي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و كش��اورزي اي��ران در اطالعي��هاي از همه اعضاي
اتاقهاي سراسر كشور خواسته است تا در صورتي كه
در محاكم قضايي پروندهاي دارند كه به نظر ميرسد
در آن ذيحق هستند ،براي پيگيري به اين معاونت
اطالع دهند.
اتاق بازرگان��ي ،صنايع ،معادن و كش��اورزي ايران
با ارس��ال نامهاي به اتاقهاي سراس��ر كشور اعالم
كرده اس��ت كه چنانچه فعاالن عض��و اتاقها در قوه

قضاييه داراي پرونده هس��تند ،حداكثر تا پايان روز
 14دي ماه به معاونت اس��تانهاي اتاق ايران اعالم
كنند تا پيگيريهاي بعدي براي تسريع در رسيدگي
به آن صورت پذيرد.
به گ��زارش رواب��ط عمومي ات��اق ته��ران ،معاون
استانهاي اتاق ايران در اين نامه آورده است كه «با
توجه به تعامالت صورت گرفت��ه با مراجع ذيصالح
مبن��ي بر تس��ريع در پيگيري ام��ور قضايي فعاالن
اقتص��ادي ،چنانچه اعضاي آن ات��اق در قوه قضاييه

داراي پرونده هس��تند كه به نظر ميرس��د ذيحق
هس��تند ،حداكثر تا پايان روز شنبه  14دي ماه 98
به اين معاونت منعكس كنند تا پيگيريهاي بعدي
صورت پذيرد».
بدينترتيب ،آندسته از اعضاي اتاق بازرگاني تهران
كه داراي پروندههايي در محاكم قضايي هستند ،براي
سرعتبخشي به رسيدگي اين پروندهها ،ميتوانند
مس��تندات خود را به معاونت امور استانهاي اتاق
بازرگاني ايران ارايه دهند.
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تجاوز اياالت متحده نقض حاكميت عراق است

حشدشعبي :حمله امريكا را پاسخ ميدهيم
گروهجهان|
جانش��ين فرمانده نيروهاي حشد شعبي عراق در واكنش
به حمله امريكا به مقر حزباهلل اين كش��ور و شهادت ۲۵
نفر هش��دار داده كه پاس��خ خيلي محكمي به امريكا داده
خواهد شد .ابومهدي المهندس اعالم كرده« :خون شهدا
هدر نخواهد رفت و پاسخ ما به نيروهاي امريكايي در عراق
خيليمحكماست».ارتشامريكاحمالتيرابهمقرنيروهاي
حزباهلل عراق انجام داده كه بهگفته منابع امنيتي و نظامي
عراق دستكم۲۵نفر در جريان سه حمله هوايي امريكا به
شهادترسيدند.جوادكاظمالربيعاويمديرادارهتحركات
در حشد شعبي ،اعالم كرده آمار تجاوز ددمنشانه امريكا به
 ۲۵شهيدو ۵۱زخميرسيدهاست.باتوجهبهوخامتحال
زخميهاايناحتمالوجودداردكهتعدادشهداافزايشيابد.
بهگزارشسومريهنيوز،كاظمالربيعاويمديرادارهتحركات
در حشد شعبي تصريح كرده اين حمله راس ساعت ۷:۴۵
عصر به وقت محلي توس��ط جنگندههاي امريكايي انجام
گرفت و حمالت به منطقه المزرعه و نوار مرزي با سوريه در
عمقخاكعراقبود.منابعمطلعميگويند،دربينشهداي
اينحمالت«ابوعليخزعلي»فرماندهتيپ ۴۵گردانهاي
حزباهللعراقنيزوجوددارد.حشدشعبيدربيانيهاياعالم
كرده،حملهفرماندهيعملياتالجزيرهدراستاناالنبارومقر
تيپ۴۵و۴۶حشدشعبيراهدفگرفتكهمنجربهتعدادي
كشتهوزخمي شد .استان االنبار يك سوم مساحتعراق را
تشكيلميدهدوازغربدرمجاورتمرزهايسوريهاست.
درخواست نشست فوقالعاده پارلمان
برهمصالحرييسجمهوريعراق،حملهامريكابهپايگاههاي
حشد شعبي را محكوم كرده است .بهگزارش بغداد اليوم،
برهمصالحخطاببهكاردارامريكابااعالماينكهاينحمالت
نقضحاكميتعراقبهحسابميآيد،گفته«:آنچهرخداد
مغايرباتوافقهابودهوبهعراقآسيبميرساندوقابلقبول
نيست».رييسكميسيونامنيتودفاعپارلمانعراقهم
به منظور بررسي حمالت امريكا خواستار برگزاري جلسه
فوقالعادهتوسطپارلمانشدهاست.بهگزارشاسپوتنيك،
محمد الحلبوس��ي حمايت از هياته��اي ديپلماتيك و
نيروهاي ائتالف بينالمللي موجود در خاك كش��ورش را
نيز خواستار شده اس��ت .اين مقام عراقي ضمن دعوت از
همهبهخويشتنداريبارديگرازهمهگروههاخواستهتحت
امر فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق عمل كنند .در بيانيه

پارلمانعراقمحمدالحلبوسيحملهبهمواضعحشدشعبي
رامحكوموآنرانقضحاكميتعراقتوصيفكردهاست.
ازسويديگر،محمدرضاآلحيدررييسكميسيونامنيتو
دفاعپارلمانعراق،حملهاخيرامريكابهمواضعحشدشعبي
را محكوم و آن را حمله به نهاد نظامي ،حاكميت و تماميت
ارضيعراقعنوانكردهاست.محمدرضاآلحيدرازپارلمان
عراق خواسته براي آگاهي از علل اين نقض رخ داده جلسه
فوقالعاده برگزار كند تا اين حمالت مجدداً تكرار نشوند.
آل حيدر از جامعه بينالملل هم خواسته موضع روشني
درباره مداخالت امريكا در ديگر كش��ورها ،عدم احترام به
حاكميتآنهاوتالشبرايتسلطبركشورهااتخاذكند.
اياد عالوي رييس ائتالف الوطنيه عراق ،هم در واكنش به
حمالت امريكا تاكيد كرده ،اكتفا به صدور بيانيههايي در
محكوميتتقبيحورداينحملهدرستنيست.عالويگفته:

«عراقهرگزميدانتسويهحسابنخواهدبودوجوانانآن
هرگزهيزمجنگينيابتينخواهندبود».
واكنش امريكا پس از حمله
واكنشهايداخليبهحملهامريكاعليهمواضعحشدشعبي
در حالي است كه واش��نگتن تهديد كرده در صورت لزوم
اقدامات بيشتري را در نظر ميگيرد .بهگزارش اسكاينيوز
ماركاسپروزيردفاعامريكا،گفتهكشورشپسازحمالتي
كهدرعراقوسوريهترتيبدادهاقداماتبيشتريرااحتماال
در نظر خواهد گرفت .بنا براين گزارش ،اسپر در كنفرانسي
خبري عمليات امريكا را موفقيتآميز توصيف كرده است.
اوگفتهبه ترامپ اطالع داده شدهكه احتماال توجيهيبراي
انجامواكنشهاينظاميديگروجودداشتهباشدودرصورت
لزوماقداماتديگرينيزدردستوركارقرارخواهدگرفت.اين

واكنش حزباهلل لبنان
حزباهلل لبنان با صدور بيانيهاي حمله امريكا به مواضع
گردانه��اي ح��زباهلل ع��راق را محكوم كرده اس��ت.
بهگزارش سومريهنيوز ،حزباهلل لبنان در بيانيهاي اعالم
كرده« :ما تجاوز وحشيانه امريكا به مواضع گردانهاي
حزباهلل ع��راق را محكوم ميكنيم .اين حمله تجاوزي
آشكار به حاكميت ملي ،امنيت و ثبات عراق و مردم آن
بهويژه حشد شعبي است كه يد طواليي در رويارويي با
تروريسم ،شكست آن و تعقيب و پيگيري باقيماندههاي
داعش دارند ».حزباهلل لبنان در بيانيه خود همچنين
آورده« :اين حمله تاكيد مجددي بر اين است كه دولت
امريكابهدنبالضربهزدنبهعناصرقدرتملتعراقاست
كه قادرند با داع��ش و گروههاي افراطگر و جنايتكاري
بجنگند؛گروههاييكهدربيشترموارددولتامريكاحامي
آنهاست .اين حمله نشان ميدهدكه امريكا دشمن عراق
و منافع شهروندان عراقي و دش��من آزادي ،حاكميت
واقعي و آينده امن آنهاست .كساني كه تصميم به تجاوز
گرفتندبهزوديبهحماقتشاندربارهاينتصميم،نتايج
و پيامدهاي آن پي خواهند برد».

مقامامريكاييگفته«:دوستدارمتاكيدكنمدرمذاكراتبا
دونالدترامپگزينههايديگررانيزبررسيكرديم،مااقدامات
بيشتريرادرصورتلزومبرايدفاعازخودوبازدارندگيدر
قبالشبهنظامياندرنظرخواهيمگرفت».وزيردفاعامريكا
اشارهكردهازجنگندههاياف ۱۵درحملهبهسهمقردرغرب
عراقودومقردرشرقسوريهاستفادهشدهاست.
بنابر اع�لام وزارت دفاع امريكا ،مراكز مورد حمله ش��امل
زاغههاي مهمات و مراكز نظارت و فرماندهي ميشود كه
اي��ن گروه براي حمله به نيروهاي ائتالف از آنها اس��تفاده
ميكردهاست.مايكپمپئووزيرخارجهامريكا،همدرهمان
كنفرانسخبريگفته،مسووالنارشدامنيتملي،ترامپ
را در جريان حمالت هوايي كه واشنگتن در مرزهاي عراق
و سوريه ترتيب داد ،قرار دادند؛ حمالتي كه در واكنش به
تهديدهاعليهنيروهايامريكاييبودهاست.

وقتش رسيده همه متحد شوند
دفترسياسيجنبشانصاراهلليمننيزحملههواييامريكا
به مواضع حشد ش��عبي را محكوم و اعالم كرد ،زمان آن
رسيدهكههمهگروههاواحزابمليعراقتالشهايخود
رابرايمقابلهباخطرقريبالوقوعيكهكشورشانراتهديد
ميكند،يكپارچهكنند.بهگزارشالميادين،دفترسياسي
جنبش انصاراهلل يمن اين حمالت را دشمني آشكار عليه
عراق و گروههاي آگاه آن دانسته كه با سلطهگري امريكا
مقابله ميكنند .انصاراهلل يمن همبستگي خود را با ملت
عراق اعالم و بر حق عراق در پاسخگويي به آنچه امنيت،
حاكميت و استقاللش��ان را تهديد ميكند ،تأكيد كرده
است.دفترسياسيانصاراهللهمهملتهايعربيواسالمي
را در راس��تاي مخالفت با تداوم دخال��ت امريكا در امور
كشورهايمنطقهبههمبستگيباملتعراقومحكوميت
هرگونه مداخله خارجي در امور منطقه فرا خوانده و اعالم
ن كشورهاي
كرده« :مداخله واشنگتن مشكالت و بحرا 
منطقه را دو چندان ميكند .ملتها بايد در خصوص اين
مداخله هوشيار بوده و با تمام توان ،آگاهي و بينش با آن
مقابلهكنند».

پكن تامين مالي كسبوكارهاي خرد را بيشتر كرده است

گروهجهان|
كارزار دولتي توسعه تامين مالي كسب و كارهاي خرد تا
 30درصدبانكهايچينيرابرآنداشتهتابااستانداردهاي
ارايه تسهيالت سهلگيرانهتر برخورد كرده و وامهايي با
نرخ بهره پايينتر ارايه كنند؛ آن هم در شرايطي كه بخش
بانكداري در چين با حجم زيادي از وامهاي نكولش��ده
روبهروست.
فايننشالتايمزنوشته:كارزاردولتيارايهتسهيالتبهكسب
وكارهايخردتازهترينتالشدولتچينبرايجلوگيري
از ادامه كند ش��دن رشد اقتصادي اين كشور است .گفته
شده ،بانك توسعه چين امسال براي تقويت شركتهاي
كوچك و خرد۱۰۰ميليارد يوآن (معادل  ۱۴.۲۹ميليارد
دالر امريكا) وام پرداخت كرده است.
بنا براين گزارش ،بانك توسعه چين كه يكي از بانكهاي
بزرگ سياستگذاري مالي اين كشور است ،امسال براي
تقويت ش��ركتهاي كوچك و خرد و شكوفا كردن رشد
اقتصادي در مناطق فقير ۱۴.۲۹ميليارد دالر وام پرداخت
كرده است.
از آغاز امس��ال ،اين وامها از طري��ق  ۳۲۲بانك به بيش از
۱۲۰هزار ش��ركت خرد و كوچك پرداخت ش��دهاند .در
مجموع مبلغ ۱۰.۵ميليارد ي��وآن از اين وامها به مناطق

جانسون :بريتانيا  ۳۱ژانويه
از اتحاديه اروپا خارج ميشود

كشف  ۱.۸ميليارد تن
نفت و گاز در چين

گ�روه جهان| نخس��توزير بريتاني��ا گفته اين
كش��ور روز  ۳۱ژانويه  ۲۰۲۰از اتحاديه اروپا خارج
ميشود .بهگزارش رويترز ،بوريس جانسون گفته:
«ما ميلياردها دالر سرمايهگذاري بيشتر در حوزه
بهداشت و سالمت كشور خواهيم داشت .ما ترقي
خواهيمكردومتحدخواهيمشد».يكيازوعدههاي
اصليجانسوندرانتخاباتسراسرياخيربريتانياكه
منجربهپيروزيقاطعحزبمحافظهكارشد،خروج
اين كش��ور از اتحاديه اروپا موسوم به برگزيت بود.
طرح جانسون دو هفته پيش با ۳۵۸راي موافق در
برابر۲۳۴راي مخالف در پارلمان اين كشور تصويب
شد.مجلسعوامپارلمانبريتانياتانهمژانويهفرصت
دارد قانون خروج بريتانيا را تصويب كند و پس از آن
سه هفته براي تصويب اين قانون در مجلس اعيان و
تاييد ملكه باقي ميماند .در گامهاي بعدي بريتانيا
بايد در مورد مناسبات اقتصادي دو طرف با اتحاديه
اروپا به توافق برسد .در همين راستا منابع انگليسي
اعالم كردهاند كه نخستوزير بريتانيا قصد دارد تا
پس از خروج رسمي اين كشور از اتحاديه اروپا تيم
جديدي را روي كار بياورد كه مسوول مذاكره بر سر
آيندهرابطهاينكشوروقراردادهايتجاريبااتحاديه
اروپا شود .گفته شده ،اين گروه ويژه حدود يك ماه
ديگر جايگزين وزارت برگزيت خواهد شد كه۲۰۱۶
پس از راي مردم به خروج از اتحاديه اروپا توس��ط
دولت «ترزا مي» تش��كيل شد .در واقع جانسون با
ن تعبير را هم در
انحالل وزارت برگزيت سعي دارد اي 
داخ��ل و خارج القا كند كه پرونده خروج از اتحاديه
اروپا بسته شده است.

گروه جهان|ش��ركت نفت و گاز طبيعي چين
اع�لام ك��رده ي��ك ميلي��ارد و  ۸۴۰ميليون تن
ذخاي��ر جديد نف��ت و گاز طبيعي كش��ف كرده
اس��ت .بهگزارش ايرنا« ،وانگ ي��ي لين» رييس
هياتمدي��ره ش��ركت نف��ت و گاز طبيعي چين
دوشنبه گفته« :اين شركت همواره براي اكتشاف
و اس��تخراج موثر ،توسعه فناوري جديد و ارتقاي
كارايي تالش كرده و در سال  ۲۰۱۹ميالدي هم
در اكتشاف نفت و گاز جديد به ركورد جديد دست
يافته اس��ت .در س��ال جاري ميدان بزرگ نفتي
چينگ چنگ با ذخاي��ري حدود يك ميليارد تن
نفت در دشت اوردوس ،ميدان گاز شيل با ظرفيت
يك هزار ميليارد متر مكعب در جنوب دشت سي
چ��وان ،دو ميدان گاز طبيعي با ظرفيت يك هزار
متر مكعب در دشت تاريم و چند ميدان ديگر نفت
و گاز كشف شده اس��ت » .اين مقام حوزه انرژي
چين گفته چين در سال  ۲۰۱۹حدود  ۵ميليارد
يوآن به اكتشاف ذخاير جديد نفت و گاز اختصاص
داده است .با اين حال موسسه تحقيقات فناوري و
اقتصاد شركت ملي نفت چين اعالم كرده واردات
نف��ت و گاز طبيعي اين كش��ور در س��ال ۲۰۱۹
ميالدي افزايش يافته اس��ت مصرف گاز طبيعي
اين كشور در  ۲۰۱۸هم در مقايسه به سال پيش
از آن  ۱۸.۱درصد افزايش يافته و به  ۲۸۰ميليارد
و  ۳۰۰ميليون متر مكعب رس��يده اس��ت .چين
 ۲۰۱۷ميالدي ه��م ۲۳۵ميليارد و  ۲۰۰ميليون
متر مكعب گاز طبيعي مصرف كرد كه  ۱۷درصد
بيش از سال  ۲۰۱۶ميالدي بود.

نقش ويرانگر امارات
در توافقنامه عراق و چين

گروه جهان| توافقنامه اقتصادي عراق و چين كه
گفتهميشودمهمترينعاملخشمامريكاعليهدولت
عادلعبدالمهديبوده،ازاولاكتبربهاجرادرآمد،در
اين ميان براي نخستينبار در عراق از نقش تخريبي
امارات متحده عربي در اجرايي نشدن اين توافقنامه
پردهبرداشتهشد.بهگزارشايرنا،مديركلادارهتوسعه
دروزارتبرنامهريزيعراقگفتهتوافقنامهاقتصادي
بينعراقوچينازاولاكتبرباواريز ۵۰۰ميليارددالر
بهصندوقويژهايكهبراياينمنظوردايرشدهعمال
بهاجرادرآمدهاست.محمدمحسنالسيدگفتهاين
مبلغازمحلفروشروزانه۱۰۰هزاربشكهنفتعراق
و ۱۰ميليارد دالر آن نيز از محل ضمانت بانكهاي
چيني تامين شده است .همزمان رسانههاي عراق
تصويري از شهر س��احلي «نخيل» كه قرار است بر
اساستوافقنامهاقتصادي،چينيهادرسواحلبصره
بسازند ،منتشر كردهاند .اين توافقنامه در سفر پنج
روزه عبدالمهدي به پكن امضا ش��ده است .بهگفته
محمد محسن السيد ،بهدليل همزماني اجراي اين
توافقنامه با شروع اعتراضات در اول اكتبر ،رسانهها
چندانبهپيگيريخبرياجرايتوافقنامهاقتصادي
باچيناهتمامنورزيدندوبرپوششخبرياعتراضات
خياباني متمركز ش��دند .از طرفي برخي رسانهها از
تالشمنفياماراتمتحدهعربيبرايناكامگذاشتن
اين توافقنامه اقتصادي پرده برداش��ته و بخشي از
حمايتهاي ابوظبي از اعتراضهاي خياباني عراق
را مرتبط با امضاي اين توافقنامه اقتصادي ميدانند.
به عن��وان مثال خبرگ��زاري «براثا» عراق نوش��ته
در برههاي كه عبدالمهدي آخري��ن تغييرات را در
توافقنامه اقتصادي با چين انجام ميداد ،اماراتيها با
همكاريسازمانجاسوسياسراييل(موساد)سرگرم
جذب تعدادي از ش��خصيتهاي معتدل شيعي با
هدف ايجاد ه��رج و مرج در برابر دولت عبدالمهدي
بودند .رسانههاي پاكستاني در مقابل با حساسيت
تمام سفرعبدالمهديرابهپكنزيرنظرداشتندزيرا
پيوستن عراق به اين توافقنامه عمال بندر گوادر را به
قلب تپنده صادرات و صنايع چين تبديل و در مقابل
بندر فاو به عنوان گوهر تابان راه ابريشم جديد ،عراق
را از سلطه توافقنامههاي تجاري امريكا آزاد ميكرد.
اين خبرگزاري نقش تخريبي عربستان سعودي را
در پيشبرد اين طرح كمتر از اماراتيها ميداند زيرا
سعوديهاپيشنهادسرمايهگذارييكميليارددالري
دربندرگوادررامطرحكردهبودندوقراراستدرطول
سهسالاينرقمبهپنجميليارددالربرسد.

كوتاهازمنطقه
طالبان :قصد اعالم آتشبس
در افغانستان نداريم

وامهاي بد تهديدي عليه بانكداري چين
فقير اعطا شده تا به فقرزدايي از دهها هزار نفر كمك كند.
بانكتوسعهچيناعالمكردهبهايفاينقشخوددرتوسعه
و تأمين مالي موسسات و تأمين خدمات مالي كيفيت باال
و موثر براي اقتصاد واقعي بهطور كامل ادامه خواهد داد.
فايننش��التايمز دوشنبه با اش��اره به ريسك باالي طرح
تامين مالي كسب و كارهاي خرد بهرغم آمار باالي وامهاي
نكولش��دن در بخش بانكداري چين نوشته« :حتي اگر
دريافتكنن��دگان تس��هيالت از بازپرداخ��ت وام نكول
نكنند ،نرخ بهره اين تس��هيالت به كسب و كارهاي خرد
اغلب صرفه اقتصادي ندارد .اغلب بانكهاي ارايهدهنده
تسهيالت بهطور ميانگين كمتر از  8درصد هزينه را براي
ارايهتسهيالتدرنظرميگيرندكهصرفهاقتصاديندارد».
«جي ش��ائوفنگ» يكي از اعضاي س��ابق كميسيون
نظارت بر بخش بانكداري ميگويد« :دولت چين سود
بانك��داري را فداي نجات ش��ركتهاي خرد ميكند.
چنين دست و دلبازي احتماال در بلندمدت نميتواند
ادامه پيدا كند چرا كه تسهيالتدهندگان انگيزه كمي
براي ادامه اين كار دارند».
تالش چين براي توقف كندي رش��د اقتص��ادي پس از
آن تشديد شد كه اين كش��ور در آگوست گذشته شاهد
پايينترين سرعت رش��د توليدات صنعتي از  ۲۰۰۲بود.

دريچه

طالبان دوشنبه اعالم كرده در جريان مذاكرات
صلحباامريكاقصدبرقرايآتشبسدرافغانستان
را ندارند و تنها به كاهش سطح خشونتها اقدام
خواهند كرد .بهگزارش يورونيوز ،در اين اطالعيه
تصريح ش��ده ،گفتوگو ميان دو طرف در مورد
عقبنشينينيروهايامريكاييازافغانستانادامه
دارد ولي اين گروه شبهنظامي هيچ برنامهاي براي
برقراري آتشبس ندارد .در اطالعيه طالبان آمده
طرف امريكايي تنها درخواس��ت كاهش سطح
خشونتها را ارايه كرده است.

رشد اقتصادي چين نيز در دومين سه ماهه سال اخير در
مقايسه با يك سال پيش 6.2درصد بوده ،در حالي كه اين
افزايشدرسهماههاول 6.4،درصدودرسال ۲۰۱۸معادل
 6.6درصد بود« .لي كيكيانگ» نخستوزير چين ،اذعان
كرده كه حفظ نرخ رشد اقتصادي در حد بيش از  ۶درصد
كار آساني نيست .به اعتقاد ناظران مسائل داخلي و جنگ
تجاري با اياالت متحده از مهمترين داليل كندي رش��د
اقتصاديچيناست.
بهگزارش بيسيسي« ،تامي وو» اقتصاددان ارشد آسيا در
آكسفورداكونوميكس،پيشتردربارهكنديرشداقتصادي
چينگفته«:كاهشسرعترشداقتصاديچينكامالقابل
توجه است .تضعيف اقتصاد داخلي و نيز بدتر شدن اوضاع
خارج ،از جمله آهستهتر شدن رشد جهاني ،و تنشهاي
تجاريامريكاوچيندرآهستهترشدنسرعترشداقتصاد
اينكشور تاثيرداشتهاست».
امريكا و چين بيش��تر از يك س��ال اس��ت كه درگير يك
جنگ تجاري هستند .گرچه دو كشور از احتمال امضاي
قريبالوقوع توافقنامه تجاري خبر دادهاند برخي ناظران
اعالمكردهاندكهفازاولتوافقتجاريامريكاوچينممكن
استبهمنزلهپايانفصلاولمناقشهتجاريمياندوكشور
باشدامابهمعنيپايانگرفتنرقابتگستردهمياندوقدرت

اقتصادي نيست .در مقابل ،اين توافق به منزله آغاز فاز دوم
رقابت اقتصادي اس��ت كه از طريق كنترلهاي واردات و
صادرات ،محدوديتهاي سرمايهگذاري و تحريمها انجام
خواهدشد.بهويژهاينكهدردوسالگذشتهواشنگتنبناي
حقوقيوقانونيبرايچنينكمپينيراايجادكردهاست.
كنگره امري��كا در س��ال  ۲۰۱۸قانوني را براي تش��ديد
كنترله��ا روي ص��ادرات فناوريه��اي جدي��د مانند
روباتيكهاي پيشرفته و هوش مصنوعي و بازبيني بيشتر
سرمايهگذاريهايخارجيدرامريكاتصويبكرد.درنوامبر
سال ۲۰۱۹دولتترامپوكنگرهگامهاييرابرايممانعت

ازاستفادهشركتهايامريكاييازتجهيزاتشبكهمخابرات
چيني در امريكا برداش��تند .درخصوص محدوديتهاي
بيش��تر براي روابط تجاري و سرمايهگذاري ميان امريكا
و چين مانن��د محدوديت س��رمايهگذاري صندوقهاي
بازنشس��تگي كارمندان در چين صحبتهاي زيادي در
واشنگتن مطرح ميش��ود .در اين بين ،ميزان پايبندي
طرفين به توافق اخير نيز در ماههاي آينده تعيينكننده
خواهد بود .بر همين اس��اس با وجود رضايت خاطري كه
از توافق تجاري به وجود آمده ،انتظار ميرود ۲۰۲۰سال
پررويدادي براي تجارت باشد.

رهبر كرهشمالي ب ه دنبال
گزينههاي تهاجمي است

افشاي گفتوگوي محرمانه
وكيل ترامپ با مادورو

رقابت هند با چين
در اقيانوس هند

گروه جهان|كيم جونگاون رهبر كرهش��مالي ،در
دومينروزازنشستهياتحاكمبراينكشور،خواستار
بررس��ي گزينههاي مثبت و تهاجمي شده است .اين
اظهاراتدرپيگمانهزنيهاازاحتمالخروجپيونگيانگ
از مذاكرات اتمي با امريكا مطرح ميش��ود .بهگزارش
خبرگزارييونهاپ،رهبرواعضايكميتهمركزيحزب
حاكم بر كرهشمالي ،چند روزي است گرد آمدهاند؛ اين
نشست در آستانه پايان ضرباالجلي كه پيونگيانگ
تا پايان  ۲۰۱۹در مورد مذاكرات اتمي با امريكا تعيين
كرده ،انجام ميش��ود .گفته ش��ده ،كيم جونگاون بر
لزوم آمادگيهاي مثبت و تهاجمي ،در جهت تضمين
كاملامنيتواستقاللكشور،وبرپايهنيازهايمنطبق
با شرايط فعلي تاكيد كرده است .او همچنين بر وظايف
ديپلماتهاوامورخارجي،وزارتپشتيبانيازنيروهاي
مسلحوارتشجمهوريدمكراتيكخلقكرهنيزتاكيد
كرده اس��ت .كيم جونگاون از لزوم توسعه اقتصادي و
بهبودوضعيتمردمدرراستايهدفتعيينشدهانقالب
كره نيز سخن گفته است .در خبر رسمي منتشرشده
به جزييات تصميمگيريها يا آنچه گزينههاي مثبت
و تهاجمي توصيف ش��ده ،اش��ارهاي نش��ده است .در
اياالت متحده ،رابرت اوبرين مشاور امنيت ملي دونالد
ترامپ گفته كشورش آماده اقدامات احتمالي از سوي
پيونگيانگ اس��ت .اوبرين گفته« :اگر حكومت كيم
جونگاون دست به انجام آزمايش نظامي ،براي نمونه
آزمايشيكموشكدوربردبزندماراعميقانااميدخواهد
كرد.وماايننااميديراابرازخواهيمكرد».بافرارسيدن
هفتههاي پاياني ۲۰۱۹كرهشمالي نيز بر فعاليتهاي
نظاميخودافزودهاست.

گروه جه�ان| مقامهاي امريكايي ف��اش كردهاند،
وكيل شخصي دونالد ترامپ سپتامبر سال گذشته با
رييسجمهورونزوئالگفتوگوييتلفنيداشت هوهدف
اينتماسقانعكردننيكالسمادوروبرايكنارهگيري
از قدرت بوده اس��ت .بهگزارش آسوشيدپرس ،رودي
جولياني وكيل ش��خصي ترامپ ،در اين گفتوگوي
تلفني با نيكوالس مادورو رييسجمهور ونزوئال تنها
نبوده و پيت سش��نز نماينده جمهوريخواه س��ابق
مجلس نماين��دگان نيز حضور داش��ته اس��ت .مت
ماكووياك سخنگوي سشنز اين گفتوگوي تلفني را
تاييد كرده است .اين در حالي است كه اخيرا جولياني
بهيكي ازچهرههايكليديدرپروندهاستيضاحترامپ
بر سر رسوايي اوكراين تبديل شده است؛ بهويژه پس
از رفتن به يك س��فر جنجالي ب��ه اوكراين به منظور
انجام تحقيقات درباره فعاليته��اي جو بايدن نامزد
رياستجمهوري پيشتاز حزب دموكرات و پسرش .با
توجهبهافشاگريمذكوردرخصوصگفتوگويتلفني
جولياني با مادورو ،به نظر ميرسد او در ارتباط با مساله
ونزوئال نيز از نقش شخصي خود براي ايفاي نقش در
حوزهسياستخارجياستفادهكردهاست.بهگفتهيك
مقام ارشد سابق دولت امريكا ،مقامهاي كاخ سفيد از
اينكهچراجوليانيدرگفتوگويتلفنيبامادوروحضور
داشتهاظهاربياطالعيكردهاند.واشنگتنپستنوشته:
«پيت سشنز يكي از دستاندركاران تالشهاي امريكا
از طريق كانال پشتي براي قانع كردن مادورو به كنار
رفتن از قدرت بوده و يك دعوتنامه از جانب مادورو به
منظورسفربهكاراكاسدرراستايمذاكرهدربارهمسير
بهبود روابط امريكا و ونزوئال را پذيرفت».

گروه جهان| يك كميته پارلماني هند گزارش داده
نيروي دريايي اين كشور با هدف افزايش توان نظامي
در زير آب بهدنبال ساخت ۲۴فروند زيردريايي از جمله
 ۶زيردريايي هستهاي است .اقدامي كه ناظران منطقه
آن را گامي در جهت رقابت دهلينو با پكن در منطقه
اقيانوس هند ارزيابي ميكنند .تايمز او اينديا نوشته،
ني��روي درياي��ي در گزارش خ��ود به پارلم��ان اعالم
كرده كه اكنون۱۵فروند زيردريايي س��نتي و۲فروند
زيردريايي هستهاي در ناوگان دريايي حضور دارد .دو
زيردرياييهستهايهندبانامهاي«آياناساريهانت»
و «آياناس چاكرا» در نيروي دريايي اين كش��ور به
خدمت گرفته شدهاند .اما زيردريايي آياناس چاكرا
از روسيه براي مدت ۱۰س��ال اجاره شده است .گفته
شده،زيردريايياياناساريهانتقادراست ۱۲موشك
بالستيكهستهايپرتابكند.عمراكثرزيردرياييهاي
سنتيهندبيشاز۲۰سالارزيابيشدهوبههميندليل
نيروي دريايي اين كشور بهدنبال نوسازي ناوگان خود
است .هند در چند سال گذشته شاهد افزايش حضور
نظامي چين در منطقه اقيانوس هند بوده و به نوبه خود
سعي كرده توانايي دريايي همچنين زيرساختهاي
بندري خود را گسترش و توس��عه دهد .چين از سال
 ۲۰۱۳تاكنون ۸زيردرياييهستهايوسنتيبهمنطقه
اقيانوس هند اعزام كرده اس��ت .ني��روي دريايي هند
مصمم است كه با افزايش توان عملياتي خود منطقه
اقيانوسهندرابهعنوانسوميناقيانوسبزرگجهان،
تحتكنترلخودداشتهباشد.اينمنطقهبهدليلعبور
دو س��وم نفت توليد شده و نيمي از محمولههاي باري
جهانازاهميتبسيارباالياستراتژيكبرخورداراست.

مخالفت اپوزيسيون تركيه
با استقرار نيرو در ليبي

ح��زب م��ردم جمهوريخ��واه اصليترين حزب
اپوزيسيونتركيهبااعالماينكهبااليحهاستقرارنيرو
در ليبي مخالف است ،تاكيد كرده چنين اقدامي به
درگيريدراينكشوردامنميزندوموجبميشودتا
ناآراميبهسراسراينمنطقهگسترشيابد.بهگزارش
رويترز،رجبطيباردوغا نرييسجمهوريتركيهو
دولتشپسازدرخواستحمايتدولتوفاقمليبه
رهبريفائزالسراجنخستوزيرليبي،بهدنبالجلب
حمايت پارلمان براي استقرار نيرو در ليبي برآمدند.
دولتوفاقمليليبيدرحالمقابلهباتهاجمنيروهاي
خليفهحفتردرشرقاينكشورشمالآفريقاست.

تشديد مرگ ناشي از
گرسنگي در پاكستان

اگرچه پاكس��تان در فهرست سازمان گرسنگي در
جهانرتبه ۹۴رابهخوداختصاصداده،اماشمارمرگ
و مير ناشي از كمبود شديد موادغذايي در اين كشور
رو به افزايش است ،بهگونهاي كه صرفا بيش از ۸۰۰
كودك و عمدتا در بخشهاي جنوبي پاكس��تان در
 ۲۰۱۹جانباختهاند.بهگزارشاكسپرس،درگزارش
سازمان گرسنگي آمده كه  ۲۰.۳درصد از جمعيت
پاكستان با چالش جدي كمبود غذايي مواجه است.
جايگاه  ۹۴پاكستان در فهرست جهاني گرسنگي
برگرفته از چهار شاخص كمبود تغذيه ،مرگ پيش
از تولد ،باز ماندن از رشد و مرگ و مير كودكان است.

بازداشت  ۷۰مظنون داعشي
در تركيه

پليس تركي��ه  ۷۰فرد مظنون به ارتباط با داعش
را در چند اس��تان دستگير كرده است .بهگزارش
آناتولي ،پليس مبارزه با تروريسم تركيه اقدامات
اطالعاتي خود را افزايش داده و اين عمليات را در
استانهاي مركزي آنكارا ،آدنا ،قيصريه و باتمان
صورت داده اس��ت .حدود ۴۰۰نيروي پليس در
عملياتي در باتمان شركت كرده و بهطور همزمان
۲۲تن را در مناطق مختلف اين اس��تان دستگير
كرده همچنين تس��ليحات ،مهمات و اسناد آنان
را ضبط كردهاند .گفته شده۳۰شهروند عراقي ،دو
سوري و يك مراكشي نيز در آنكارا بازداشت شدند.
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خودشان كشفمان ميكنند
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ديگراظهاركرد:منمعتقدميامانبايدآثارخودمانرابهزبانديگرانترجمهكنيميااگرهماينكارراانجامميدهيم،بايدعدهايبراياينكار
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كشورهايعربياستفادهكنيمواگرامكانشهستازآنهاالگوبرداريكنيم،ترجمهآثارفارسيبهزبانهايديگرسراپانقصدارد،چونمااصال
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عكس روز

آيا  برانكو  بهپرسپوليستخفيف ميدهد؟

مس��وول حقوقي باش��گاه پرس��پوليس
ورزشي ميگويد اين باش��گاه به دنب��ال مذاكره با
س��رمربي پيشين خود اس��ت تا دو طرف
مصالحهكنند.مهديخواجهونددربارهجلسهنمايندگان
باشگاه پرسپوليس در زاگرب با برانكو ايوانكوويچ ،اظهار
كرد :پيرو سياس��ت باش��گاه براي مصالحه ب��ا برانكو و
همينطورتمايلسرمربيپيشينپرسپوليسبرايانجام
مذاكره ،جلسههايي برگزار كرديم و صحبتهايي انجام
داديم.دراينجلسهطرفهامواضعخودرامطرحكردند
وقراربراينشدكهجلسههاادامهداشتهباشدتاخواستهها
بههمنزديكتربشود.اودرپاسخبهاينسوالكهآيابرانكو
از خواستههاي خود ،عقبنشيني كرده است يا خير؟ به
ايسناگفت:بله،برانكوپيشازاينمسائليرامطرحكرده
بود و در اين جلسه گفت ميتواند از بخشي از خواستهها
كوتاهبيايد.خواجهونددرپاسخبهاينسوالكهآيااينكوتاه
آمدنهمانتخفيفدادنبهباشگاهپرسپوليسميشود؟
گفت :حس��اب و كتابي وجود داشت كه بايد شرايط آن
مشخصميشد.بهنظرميآيددربحثماليمشخصات
تعيينشدهاست.دركلوقتيبحثمذاكرهمطرحبشود

پیکارهای «کشتیپهلوانی» قهرمانیکشور
ايستگاه

شانس موفقيت فيلمهاي
واقعيتمحور در جوايز اسكار

در س��ا لهاي اخي��ر
س��اخت فيلمهاي��ي
برمبن��اي رويداده��اي
واقع��ي و ني��ز فيلمهاي
خودزندگينامهايافزايش
يافته و به همان نس��بت
توجه اس��كار و جوايزش
هم به آنها بيش��تر شده
است .به گزارش ورايتي ،در  ۷۲سال نخست جوايز
اس��كار ( ۱۹۲۷تا  ،)۱۹۹۹روي هم رفته  ۱۴فيلم
حقيقتمحور برنده جايزه بهترين فيلم سال شدند
كه معادل  ۱۹درصد بود اما در قرن بيس��تمويكم،
فيلمه��اي حقيقتپايه توانس��تهاند  ۳۳درصد از
جوايز بهترين فيلم س��ال را از آن خود كنند .سال
گذش��ته س��ه برنده از چهار برنده بازيگري اسكار
(رامي مالك ،اليويا كولمن ،ماهرش��اال علي) نقش
شخصيتهاي واقعي را ايفا كردند و ۶فيلم از هشت
رقيب بخش بهترين فيلم سال از جمله فيلم برنده
«كتاب سبز» فيلمهاي واقعيتمحور بودند .به هر
دليلي ،فيلمهايي كه بر پايه وقايع حقيقي ساخته
ميشوند بهطور مشخص دارند جايگاه خود را ارتقا
ميدهند و بيش��تر هم جايزه دريافت ميكنند .در
عين حال بخش زيرمجموعه فيل��م اتوبيوگرافي
«رما» در
هم در حال رشد است .فيلم سال گذشته ُ
اين دستهبندي جا ميگيرد و شمار فيلمهاي اين
دستهبندي در س��ال جاري هم چند برابر افزايش
يافتهاست.درسال ۲۰۱۹آنقدرفيلمحقيقتمحور
س��اخته ش��ده كه اين احتمال وجود دارد (البته
شانس��ش خيلي باال نيس��ت) كه تمام نامزدهاي
اسكار از فيلمهاي حقيقتمحور باشند .اين ليست
شامل اين فيلمها ميش��ود« :اروناتها»« ،روزي
زيبا در محله»« ،بامبش��ل»« ،آبه��اي تيره»،
«دالمايت نام من اس��ت»« ،ف��ورد مقابل فراري»،
«هريت»« ،ي��ك زندگي مخف��ي»« ،ايرلندي»،
«جودي»« ،رحم عادالنه»« ،خشكشويي»« ،ميانه
راه»« ،گزارش»« ،ريچ��ارد جوئل»« ،راكتمن»،
«سيبرگ»« ،پوست» و «دو پاپ».

«گربهها» معجزه نكردند

در هفتهاي كه گذش��ت
سينماهايامريكاوجهان
شلوغترينروزهايخودرا
تجربه كردند و فيلمهاي
جديد روي پرده رفتند .به
گزارشورايتي،درهفتهاي
ك��ه گذش��ت فيلمهاي
جديدي در امريكا و جهان
اكرانشدندوفيلمسينمايي«گربهها»كهانتظاريك
معجزهدرروزهايكريسمسراداشتبايكمصيبت
بزرگروبهروشد.اينفيلمكهساختهتامهوپراست،
با وجود  ۲هفته اكران در سينماهاي جهان تنها ۳۸
ميليون دالر فروخت ،در حالي كه بايد ۱۰۰ميليون
دالر فروش ميكرد .اين فيلم كه پيش از كريسمس
تنها ۶.۵ميليون دالر فروخته بود بار ديگر شكست را
تجربه كرد و در شلوغترين روزهاي سينمايي سال
نتوانست خودش را باال بكشد و با اين فروش در رديف
نهم باكس آفيس امريكا جاي گرفت« .گربهها» در
 ۵روز كريسمس كه شامل تعطيالت آخر هفته هم
ميشد ،تنها  ۸.۷ميليون دالر فروخت .اين در حالي
استكهتوليد«گربهها» ۱۰۰ميليوندالرهزينهبردو
توزيعآندربازارجهانيومحاسبهمالياتهاوعوارض
مختلف نيز ۱۰۰ميليون دالر ديگر خرج روي دست
توليدكنندگانشگذاشت.امااينهفتهفيلمهايجديد
راهي اكران ش��دند كه «زنان كوچك»،»۱۹۱۷« ،
«فقطرحمت»وانيميشن«جاسوساننامحسوس»
را دربرميگيرد .از ميان اين فيلمها «زنان كوچك» و
انيميشن «جاسوسان نامحسوس» توانستند جاي
خودرادرميانپنجفيلمپرفروشهفتهبهدستآورند.

عكس   :ايرنا
بازار هنر

«نغمه باران» آثار استادان را اجرا ميكند
سرپرست اركسترملي «نغمه باران»
در تشريح تازهترين فعاليتهاي اين
مجموعه موس��يقايي از برگزاري يك
كنس��رت ويژه با اجراي آثار بزرگان
موسيقي ايران در تاالر وحدت تهران
خبرداد .علي اميرقاس��مي با اشاره به
تازهترين فعاليته��اي اين مجموعه
در عرصه موسيقي توضيح داد :طبق
برنامهريزيهايي كه انجام گرفته اركس��تر ملي
«نغمه باران» به رهبري اركستر سعيد رضايت روز
يكشنبه بيس��ت و نهم دي ماه تازهترين كنسرت
خود را در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد كرد .او
ادامه داد :دراين اجرا آثاري از هنرمندان و استادان
ش��ناخته ش��ده موس��يقي ايران از جمله استاد
علي تجويدي ،اس��تاد همايون خرم ،استاد جواد
لشگري ،اس��تاد حبيباهلل بديعي استاد روحاهلل
خالقي پي��ش روي مخاطبان قرار خواهد گرفت.
در اين اجرا ك��ه با تنظيم جديدي از قطعات اجرا
ميشود ،بيش از هشتاد نوازنده جوان با همراهي
 ۱۲۰نف��راز هنرمن��دان گروه كر اعض��اي گروه
اجرايي را تش��كيل ميدهند .اين در حالي است
كه تمام تالشمان را انجام دادهايم كه يك پروژه
متفاوتي را براي مخاطبان اجرا كنيم .اميرقاسمي
درباره پيشينه تشكيل اركسترملي «نغمه باران»

بيان كرد :اركس��تر ملي نغمه باران از
س��ال  ۱۳۸۵در عرصه موسيقي ملي
ايران تا ب��ه امروز ب��ه فعاليت هنري
خود بيوقفه ادامه داده اس��ت .هدف
از تاسيس اين اركس��تر جوانگرايي
است .ما با در نظر گرفتن چنين هدفي
كار خود را آغ��از كردهايم و بنا داريم
در اين راس��تا جوانان هنرمند ايراني
را با موس��يقي فاخر ملي ايران آشنا كنيم .در اين
چارچوب استعداد يابي و بهرهمندي از هنرمنداني
كه در حوزه آهنگس��ازي ،تنظيم و ترانهس��رايي
ذوق و اس��تعدادي دارند از ديگر اهدافي اس��ت
كه به دنبال آن هستيم .چرا كه معتقديم اكنون
ش��رايط به گونهاي است كه ورود جوانان مستعد
به اركسترهاي دولتي در برگيرنده شرايط سختي
و ما ميتوانيم در اين فضا شرايطي را ايجاد كنيم
كه اين هنرمندان عرصهاي براي حضور داش��ته
باش��ند .اين خواننده موس��يقي در بخش پاياني
صحبت خود تصريح كرد :اركستر ملي نغمه باران
با افتخار از همه هنرمندان جوان با استعداد در اين
سالها دعوت كرده تا بتوانند آثار جديد وخود را به
عرصه ظهور برسانند و اميدوارم چنين شرايطي
بتواند در آينده از ش��كل و شمايل گستردهتري
برخوردار باشد.

محصوالت انيميشن اسكاري در بازار ايران
بعد از گذش��ت چهار هفت��ه از اكران
انيميش��ن س��ينمايي «آخري��ن
داس��تان» ،محص��والت جانبي اين
انيميش��ن در اس��توديو هورخ��ش
رونمايي ميشود .محصوالت جانبي
انيميشن سينمايي «آخرين داستان»
به نويس��ندگي و كارگرداني اشكان
رهگذر همزمان با اكران اين انيميشن،
با حضور كارگردان و برخي از عوامل فيلم در روز
پنجش��نبه  12دي  1398در استوديو هورخش
واقع در ميدان فلس��طين رونمايي خواهند شد.
اين محصوالت پس از رونمايي وارد بازار خواهند
ش��د .محصوالت جانبي انيميش��ن س��ينمايي
«آخرين داستان» ش��امل پوشاك ،كولهپشتي،
ل��وازم التحرير ،فنجان ،كيف پ��ول ،لوازمآرايش
و بازي روميزي اس��ت .برخ��ي از اين محصوالت
با همكاري برندهاي ديگر توليد ش��دهاند .بازي
روميزي «آخرين داس��تان» با عن��وان «جم» با
همكاري دورهمي ،لوازمآرايش با همكاري اينلي
و دفترهاي دستس��از با همكاري دستك دفتر
طراحي و وارد بازار ميش��وند .اين براي اولينبار
است كه بر مبناي يك انيميشن ايراني محصوالت

آرايش��ي در اي��ران ب��ا ه��دف خلق
شخصيتي ملي و ترويج فرهنگ ايراني
ب��راي جوانان توليد ميش��ود .پيش
ازاين محصوالت جانبي همچون بازي
موبايل تبل��ت «فر ايزدي» ،مجموعه
رمانه��اي گرافيكي «جمش��يد» و
«ارش��يا» و آلبوم موسيقي «آخرين
داستان» به عنوان محصوالت جانبي
اين انيميش��ن منتشرش��دهاند .اين مراس��م كه
ورودش ب��راي عموم آزاد اس��ت ،از س��اعت  15و
 30دقيق��ه تا  19روز پنجش��نبه  12دي  1398در
استوديو هورخش واقع در ميدان فلسطين ،ابتداي
طالقان��ي غربي ،پالك  399با حض��ور كارگردان و
برخي از عوامل فيلم رونمايي خواهند شد .انيميشن
س��ينمايي «آخري��ن داس��تان» به نويس��ندگي و
كارگردان��ي اش��كان رهگ��ذر ،محصول اس��توديو
هورخش اس��ت كه با برداشتي آزاد از قصه ضحاك
شاهنامه فردوسي ساختهشده است .اين انيميشن
س��ينمايي كه موف��ق به درياف��ت  12جايزه ملي و
بينالمللي تاكنون شده است در فهرست فيلمهاي
واجد ش��رايط رقاب��ت اس��كار  2020در دو بخش
«بهترين انيميشن» و «بهترين فيلم» قرار دارد.

امير توسلي آهنگساز «مالقات با جادوگر» شد
اميرتوسليساختموسيقي«مالقاتبا
جادوگر» به كارگرداني حميد بهراميان
و تهيهكنندگي حميد اعتباريان را آغاز
كرد .حسن مصطفوي (مجري طرح و
مدير توليد فيلم) گف��ت« :مالقات با
جادوگر» پ��س از ۲ماه پيش توليد در
ته��ران كليد خورد .اين فيل��م در ژانر
كمدي ساخته شده و همزمان با تدوين
و صداگذاري ،به تازگي قرارداد س��اخت موسيقي
آن با امير توسلي امضا شد .مصطفوي در خصوص
بازيگران فيلم اظهار داش��ت :در اي��ن فيلم ماني
حقيقي ،اميرمهدي ژوله ،عليرضا خمسه ،هستي
مهدوي ،امير شريعت ،ستاره پروين ،سپيده مرادپور
و نس��يم ادبي مقابل دوربين محمدرضا س��كوت
رفتهاند .مج��ري طرح «مالقات ب��ا جادوگر» در
پايان اظهار اميدواري كرد كه با پايان يافتن مراحل

پس از توليد فيلم به زودي اكران شود.
فيلمنامه اين اثر توس��ط اميرمهدي
ژوله نوشته ش��ده ،در خالصه داستان
«مالقات با جادوگر» آمده است :جناب
سرهنگ برادري كن ما رو بگير ،من از
خجالتت در ميام! فيلم نامه اوليه اين
اثر با نام «ماساچوست» پيشتر توسط
پيمان عباسي به نگارش درآمده است.
عوامل و دس��ت اندركاران «مالق��ات با جادوگر»
عبارتند از :نويسنده :اميرمهدي ژوله ،كارگردان:
حمي��د بهراميان ،مدير فيلمب��رداري محمدرضا
س��كوت ،مدير صدابرداري :نظام كيايي ،تدوين:
بهرام دهقاني ،طراح صحنه و لباس :مجيد ليالجي،
طراح چهرهپ��ردازي :علي بهراميف��ر ،صداگذار:
عليرضا علويان ،سرمايهگذاران :سيدجواد حسيني
و حميد اعتباريان ،تهيهكننده :حميد اعتباريان.

دو طرف بايد از بخشي از خواستههاي خود كوتاه بيايند.
مسوولحقوقيباشگاهپرسپوليسدرادامهدربارهاينكه
اگردوطرفبهتوافقنرسند،باشگاهتوانانجامكارحقوقي
مناسب را دارد يا خير؟ گفت :ما در بحث حقوقي احتياط

الزم را داري��م .درباره اين موضوع ي��ك دعواي حقوقي
مطرح ش��ده و ما در زمان مناسب پاسخ خودمان را ارايه
كرديم و در كنار اين پاسخ به دنبال مذاكره براي رسيدن
بهمصالحههستيم.

پاداش مليپوشان؛ چالش تازه وزارت ورزش

پرداخت نش��دن پاداشهاي مليپوشان در رشتههاي
مختلف ورزش��ي اين روزها به چالش��ي ج��دي براي
ورزشكاران تبديل شده ،چالشي كه البته زن و مرد هم
نميشناسد و از كشتي تا فوتسال را درگير كرده است تا
جايي كه ورزشكاران معتقدند اگر وزارت ورزش پاداش
آنها را ندهد هيچ انگيزهاي ب��راي ادامه ندارند .عليرضا
كريمي ،دارنده مدالهاي نقره و برنز كشتي آزاد جهان
دربارهاينموضوعبيانكرد:وزارتبايدحقمليپوشانرا
بدهد نه اينكه دو سال بعد با هزار ترفند سر و ته پاداشها
را بزند .درس��ت است كه ليگ مش��كالتي دارد اما اگر
شركت نكنيم مشكالت ما چند برابر ميشود ۳-۲.سال
است بعد از مسابقات جهاني در ليگ كشتي ميگيرم و
مجبوريمچندجبههبجنگيم.اظهاراتكريميدرحالي
است كه مليپوشان زن هم نسبت به اين موضوع گاليه
دارند .فرزانه توسلي دروازه بان تيم ملي فوتسال بانوان
معتقد است اگر پاداشها داده نشود هيچ انگيزهاي براي
ادامه نميماند .توس��لي بيان كرد :هميشه ميگويند
فوتبال مردان حسابش جداست و فدراسيون به خاطر

صعود تيم ملي به جام جهاني پول گرفت كه از همين
پول پاداش بازيكنان فوتب��ال را داد .ميگويند فوتبال
مردان پولس��از است و با فوتس��ال مردان و زنان تفاوت
دارد اما فكر نميكنم  ۲۰ميليون تومان پاداش كه براي
كل تيم نهايتا  ۵۰۰ميليون ميشود ،به اندازهاي باشد
كه فدراسيون نتواند آن را پرداخت كند .قرار شده است
كه در اولين فرصت اين پاداش پرداخت شود و اميدوارم
كه اين اتفاق بيفتد چون بازيكنان به انگيزه نياز دارند؛
دوبار قهرمان آسيا شديم و سقفي كه براي بانوان وجود

داشتهرالمسكرديم،اكنوناگرپاداشهاپرداختنشود
ديگر انگيزهاي براي تكرار قهرماني نميماند .اما ماجرا به
همين جا ختم نميشود .استعفاي ناگهاني مهدي تاج
از رياست فدراسيون فوتبال باعث شد وضعيت پاداش
مليپوشان فوتس��ال هم در هالهاي از ابهام قرار بگيرد.
مهديتاجدرنشستاخيرمديرانباشگاههايفوتسالبا
كادرفنيتيممليفوتسالوعدهدادهبودپاداشقهرماني
تيممليدرمسابقاتفوتسال ۲۰۱۸آسياپيشازحضور
تيم ملي در دوره جديد به مليپوشان پرداخت ميشود
اما حاال با استعفاي او از رياست فدراسيون فوتبال ،كادر
فني تيم ملي نگران است كه اين وعده تاج عملي نشود.
كادر فني اعتقاد دارند تاج همراه با ساكت پيگير فراهم
ش��دن مبلغ پاداش تيم ملي فوتس��ال بوده و حاال كه
تاج رفته اگر س��اكت در بدنه فدراسيون بماند ميتواند
پاداش مليپوش��ان را پرداخت كند در غير اين صورت
و با تغييرات زياد در فدراسيون عمال امكان دريافت اين
پاداش قبل از مس��ابقات آسيايي  ۲۰۲۰كه اسفند ماه
برگزار ميشود نيست.

ميراثنامه

حکایت دیوار ایرانیکه خارجیها از کشفش خبر دادند

برای نخستین بار نه رسانههای داخلی ،که با انتشار یک مقاله در پایگاه خبری «الیو
س��اینس ِ» امریکا در حدود دو ماه قبل ،کش��ف دیواری جدید و عظیم در محدوده
کرمانشاه خبر ساز ش��د ،به اندازهای که همان پایگاه خبری در آخرین گزارشهای
ساالن ه خود به بررسی مهمترینهای باستانشناسی سال در دنیا ـ که فهرستی از۱۰
اکتشافبرترحوزهباستانشناسیسال ۲۰۱۹منتشرکردـکشفایندیواررانیزجزو
اکتشافات حیرتآور حوزه باستانشناسی در سال ۲۰۱۹دانست .دیواری که خبرها
میگویند «با استفاده از تصاویر ماهوارهای بقایای یک دیوار سنگی را در غرب ایران
به طول  ۱۱۵کیلومتر ( ۷۱مایل) شناسایی کردند .دیواری که بقایایش از کوهستان
"بمو" در شمال آغاز میشود و تا نزدیکی روستای "ژاومرگ" در جنوب امتداد دارد ».اما
باستانشناسان هم هنوز نمیدانند آن را چه کسی و با چه هدفی ساخته ،هر چند به
خاطر حفظ نامناسب بقایای آن محققان حتی از طول ،عرض و ارتفاع آن هم مطمئن
نیستند و بر اساس تخمینهای کنونی چهار متر برای عرض و حدود سه متر ارتفاع
برایش حدس زدهاند .اما نکت ه جالب توجه از آشنایی ساکنان نزدیک به دیوار است که
آن را گاوری ( )Gawri wallمینامند .سجاد علی بیگی باستانشناس و سرپرست
تیمبررسیباستانشناسیشهرستانسرپلذهابواستادیاردانشگاهرازیکرمانشاه-
از چگونگی کشف این دیوار در حدود چهار سال قبل و همراه با گروه باستانشناسش
میگوید.اوبهايسناميگويد«:سال ۱۳۹۴تیمیازباستانشناسانایرانیبرایبررسی
شهرستانسرپلذهاببهغرباستانکرمانشاهرفتندکههدایتاینتیمرامنبرعهده
داشتم.اینبررسیباستانشناسیدربهمنواسفندسال۱۳۹۴درمحدودهشهرستان
سرپل ذهاب انجام شد و در حدود  ۲۵هزار هکتار از اراضی شهرستان را در حدود ۵۰
روز و با پای پیاده بررسی کردیم و در نهایت  ۱۹۳محوطه باستانی شناسایی شد که
این «دیوار» یکی از آنها بود .این دیوار در غرب شهرس��تان قصر شیرین قرار گرفته
است .ما بعدها موفق شدیم که با جستجو در گوگل ارث و تصاویر ماهوارهای "کرونا"،
امتداد دیوار را حتی در خارج از محدوده بررسی ،شناسایی کنیم .یعنی هر چند حدود

 ۲۵تا  ۳۰کیلومتر محدوده بررسی ما بود ،اما تصاویر ماهوارهای به ما نشان دادند که
این دیوار روبه شمال و روبه جنوب  -که از محدوده بررسی خارج بود  -ادامه پیدا کرده
است .در واقع آن از شمال به کوه بمو در شهرستان ثالث باباجانی و از جنوب تا نزدیک
روستای «ژاو مرگ» در شهرستان گیالن غرب میرسید ».او با بیان اینکه طول دیوار
بالغ بر  ۱۱۵کیلومتر بود و اگر امکان انجام پیاده  ۱۵کیلومتری هر روز وجود داشت،
بررسی و دیدن این دیوار حدود  ۱۰روز طول میکشید ،اظهار میکند :پیگیریهای
انجام شده نشان میدهد که دیوار به طرف شمال بعد از عبور از کوه «بمو» وارد اقلیم
کردستان عراق میشود .او با تاکید بر فراهم نشدن فرصت برای پیگیری رسمی مسیر
عبور دیوار در کشور عراق ،بیان میکند :با این وجود براساس پیگیریهای غیر رسمی
و در مذاکراتی که با باستان شناسان کردستان عراق داشتیم ،متوجه شدیم که این
دیوار در محدوده کردستان عراق هم ادامه دارد.

تاريخنگاري

تصميم پليس براي ايجاد پليس جنوب

دهم دي ،1294مقامهاي نظامي و سياسي انگليس درجريان دومين سال جنگ
جهاني اول اعالم كردند كه به دليل آنچه ناامني در اس��تانهاي فارس و بوشهر
خوانده شد ،قصد دارند به فرماندهي افسران انگليسي يك نيروي نظامي در جنوب
ايران به وجود آورند .اين نيروي نظامي  26اس��فند  1294خورشيدي با عنوان
پليس جنوب با واژه اختصاري  S. P. Rبه وسيله ژنرال سرپرسي سايكس تشكيل
ن زمان كشورهاي درگير جنگ هر يك به شكلي مناطقي از خاك ايران
شد .در آ 
را عرصه جوالن خ��ود قرار داده بودند .روسها در ش��مال ،عثمانيها در غرب،
انگليسيها در جنوب و جنوب شرقي و آلمانيها بهطور پراكنده در مركز ايران و
نواحي ديگر فعاليت ميكردند .فعاليت اين نيروها در شهرهاي مختلف ايران در
حالي جريان داشت كه دولت وقت ايران ـ كابينه مستوفيالممالك ـ بيطرفي
ك هفته پس از اين اعالم ،نيروي
خود را در جنگ اعالم كرده بود .آبان  ۱۲۹۳ي 
دريايي انگليس كه از مهرماه آن سال به خليجفارس آمده بود ،شهر آبادان را به
اشغال خود درآورد و حتي در بوشهر نيز قوايي را مستقر كرد .نيروهاي مشترك
هندي ـ انگليس��ي عالوه بر اين جزيره كويتي ،بوبيان و آبهاي اروندرود را به
اشغال خود در آورده و بدينترتيب راه ورود كشتيهاي خليجفارس به بنادر نفتي
در ايران و عراق را مسدود كردند .بهانه انگليسيها براي تمركز نيرو در خليجفارس
سد كردن راه نفوذ قواي عثماني و آلماني به اين منطقه بود .سرانجام در  ۲۷بهمن
 ۱۲۹۴ژنرال س��ايكس با هدف تاسيس پليس جنوب وارد بندر عباس شد و در
اسفند همان سال سازمان پليس��ي مزبور را با نام اختصاري  S.P.Rتشكيل

۲۶
داد ۶.افراد پليس جنوب از اونيفورم يكس��ان برخوردار بودند .يك دست لباس
آبي به عنوان پوشش رسمي و يك دست لباس خاكي به عنوان لباس كار همراه
با كالهي كه داراي نشان شير و خورشيد و عبارت  S.P.Rو «پليس جنوب ايران»
بود مجموعه لباسهاي آنان را تش��كيل ميداد .پليس جنوب همانگونه كه از

نامش پيداست در شهرهاي جنوبي ايران كه تحت تصرف نظاميان انگليسي بود
حضور داشت .مردم اين مناطق صدمات فراواني از حضور نيروهاي پليس جنوب
متحمل شدند .آنان در فارس به خريدن گندم ،جو و ساير اجناس ،به چند برابر
قيمت معمول و ذخيره كردن يا سوزاندن آنها ،براي ايجاد قحطي در شهر ،اقدام
كردند .در اين شرايط ،مردم حتي مجبور به خوردن آرد ذرت و خاك اره ميشدند.
نيروهاي پليس جنوب به دفعات اتومبيلهاي عبوري مردم را براي رفع نيازهاي
خود به اتهامات واهي توقيف ميكردند و مورد استفاده قرار ميدادند .آنان بسياري
از امالك و اراضي و باغهاي مردم را در سالهاي حضور خود در شهرهاي جنوبي
ايران به نفع پايگاههاي خود مصادره كردند.

